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أهمية القطاع الزراعي .. 
حاضر االقتصاد الوطني ومستقبله

أهميـة القطـاع الزراعـي يف االقتصـاد القومي يف اليمن  مع 
إال أنـه مـا زال يعانـي مـن اإلهمـال جتـاه تنميتـه، األمـر 
القطـاع،  لهـذا  االقتصاديـة  األوضـاع  تـردي  عليـه  ترتـب  الـذي 
وزيـادة حجـم الفجـوة الغذائيـة، ويـدل علـى ذلـك اجتـاه السياسـة 
االسـتثمارية للدولة إلى تخفيض حجم االسـتثمارات املوجهة إلى 
هـذا القطـاع سـواء بصـورة مطلقـة أم نسـبية، وقـد انعكـس هـذا 
الوضـع يف هـذه املرحلـة علـى القطـاع ونتـج ركـوًدا كبيـًرا يف شـتى 
مجاالتـه سـواء يف إنتـاج احملاصيـل أم إنتـاج املـواد الغذائيـة املهمة 
بسـبب حجـم االسـتثمارات مـن ناحيـة وظـروف الصـراع وعـدم 
االسـتقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسـي يف الوقت الراهن 
مـن ناحيـة أخـرى، وقـد ترتـب علـى ذلـك ظهـور مشـكلة العجـز 
الغذائـي وانعـدام األمـن الغذائـي لعـدد كبيـر مـن السـكان، كمـا أن 
تفاُقـم مشـكلة قلـة الغـذاء وسـوء التغذيـة نتـج ظهـور العديـد مـن 

األزمـات والعوائـق مثـل ارتفـاع نسـبة الفقـر والبطالـة.
وبسـبب تراجـع دور اجلهـات احلكوميـة عـن دعـم املزارعـن، 
وكذلـك عـدم قيـام التعاونيـات الزراعيـة بـأداء دورهـا نتـج آثـاًرا 
والتنميـة  املزارعـن علـى وجـه اخلصـوص  علـى  متعـددة  سـلبية 
الزراعيـة بصفـة عامـة، كذلـك مـن ضمـن املشـكالت التـي يعانـي 

الزراعـي  اإلنتـاج  مدخـالت  مسـتلزمات  نقـص  القطـاع  منهـا 
التجـار  حتكـم  جانـب  إلـى  توزيعهـا،  وسـوء  احملسـنة  والبـذور 
بفـرض أسـعار مرتفعـة علـى املنتجـن، ممـا انعكـس سـلًبا علـى 
مـن  العديـد  املزارعـون  يواجـه  كمـا  الزراعيـة،  احملاصيـل  إنتـاج 
املشـكالت التمويليـة نتيجـة غيـاب دور البنـك املتخصـص للقطـاع 
التربـة  تدهـور  إلـى  إضافـة  اخلـاص،  للقطـاع  الزراعـي وحتولـه 
والتغيـرات  امليـاه،  مـوارد  شـحة  بسـبب  اإلنتاجيـة  انخفـاض  أو 
تواجـه  التـي  التحديـات  أهـم  مـن  تعـدُّ  التـي  والبيئيـة  املناخيـة 
عمليـة اإلنتـاج الزراعـي واحليوانـي، كمـا أن ضعـف أداء النظـام 
التسـويقي وارتفـاع درجـة اخملاطـر التـي يوجههـا املزارعـون فيمـا 
يتعلـق بتقلبـات األسـعار يف تسـويق مختلـف احملاصيـل احلقليـة، 
باإلضافـة إلـى زيـادة االحتـكار للقطـاع اخلـاص األمـر الـذي جعـل 
اسـتمرار عمليـة التنميـة وجناحهـا مرهوًنـا بتجـاوز هـذه العوائـق 
والتحديـات، وإعـادة بنـاء وخلـق ظـروف جديـدة تسـهم يف حتقيـق 
االكتفـاء الذاتـي واألمـن الغذائـي عبـر االهتمـام باإلنتـاج والنمـو 
واتبـاع السياسـات الزراعيـة اخلاصـة بالتنميـة االقتصاديـة عامـة 
حتقيـق  لتطبيـق  قابليـة  أكثـر  تكـون  بحيـث  خاصـة،  والزراعيـة 
أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن األمـن الغذائـي خملتلـف الشـرائح 

املعيشـي  باملسـتوى  االرتقـاء  علـى  والعمـل  اليمنيـة،  واجملتمعـات 
اليمـن.  للمواطنـن يف 

اسـتراتيجية  عمـل  إلـى  الزراعيـة حتتـاج  التنميـة  وكـون     
مـع  تتناسـب  بطـرق حديثـة  والسـمكي  الزراعـي  للقطـاع  وطنيـة 
كان  متويليـة  أو  طبيعيـة  كانـت  واخلارجيـة  الداخليـة  املتغيـرات 
البـد مـن الرجـوع إلـى االسـتراتيجيات الوطنيـة للقطـاع الزراعـي 
التـي عملـت علـى جتهيزهـا وزارة الزراعـة  والسـمكي السـابقة، 
ووزارة  الدولـي  والتعـاون  التخطيـط  ووزارة  السـمكية  والثـروة 
امليـاه، بالتنسـيق مـع منظمـة الفـاو الداعمـة لهـذه االسـتراتيجية 
لتـرى النـور، وسـتكون األسـاس الـذي ميكـن عـن طريقهـا وضـع 
العديـد مـن الـرؤى املسـتقبلية ملواجهـة حتديـات العمـل الزراعـي 
والعمليـات  التنمويـة  املشـروعات  مـن  العديـد  تنفيـذ  تبنـي  عبـر 
اخملتلفـة لتطويـر البنيـة التحتيـة نحـو التغييـر اإليجابـي يف الريف 
اليمنـي، عـن طريـق تنظيـم اسـتخدام املـوارد املتاحـة وتنميتها إلى 
أقصـى حـدٍّ ممكـن باالعتمـاد علـى اجملهودات احملليـة واحلكومية 
إحـداث  و  الزراعيـة  التنميـة  لتحقيـق  اخلارجيـة،  واملسـاعدات 

االقتصـادي. والتعـايف  الذاتـي  االكتفـاء 
... التتمه ص٣

 االفتتاحيـــة
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الزراعة املائية والزراعة العضوية.. خياران مطروحان لتحقيق األمن الغذائي



منال أمني
صوت األمل

     
     تعتبر الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي قلب 
وزارة الزراعـة والـري والثـروة السـمكية التـي بدورهـا حتـرك 
نحـو  وانطالقـه  نهضتـه  تنميتـه،  اليمنـي،  الزراعـي  القطـاع 
اليمنيـن،  الواعـد لتحقيـق األمـن الغذائـي ملاليـن  املسـتقبل 
كبـرى  إحـداث طفـرة  أجـل  مـن  الزراعيـة  للصـادرات  داعمـاً 
يف االقتصـاد الوطنـي كخطـوة كبيـرة نحـو الرفـاه االجتماعـي 

االقتصـادي لألسـر الريفيـة خاصـة، واحلضريـة عامـة.   

مراحل ظهور الهيئة
يف  الزراعيـة  البحـوث  هيئـة  عمـل  بدايـات  وملعرفـة    
اليمـن كان لـ«صـوت األمـل« لقـاء خـاص مـع االسـتاذ الدكتـور 
العامـة  الهيئـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  علـوان  سـالم  عبـداهلل 
للبحـوث واإلرشـاد الزراعـي، حيـث قـال: أن البحـث الزراعـي 
اخلمسـينيات  ومطلـع  األربعينيـات  أواخـر  بـدأ يف  اليمـن  يف 
مـن القـرن املاضـي، عندمـا قـام البريطانيـن بإجـراء جتـارب 
بسـيطة يف إدخـال زراعـة محصـول القطـن مبنطقـة دلتا أبن، 
حيـث تأسـس علـى إثرهـا ما ُعرف يف حينـه بـ »محطة جتارب 
قطـن أبـن«، التـي تطـورت بدروهـا الحقـاً إلـى »قسـم أبحـاث 
الكـود«، وأفتتـح مقـّره رسـمياً يف سـبتمبر 1955،  وحتـول إلـى 
1965م،  بالكـود« مـع حلـول عـام  الزراعيـة  البحـوث  »محطـة 
الزراعيـة  البحـوث  »مركـز  إلـى  الحقـاً  احملطـة  اسـم  وتغّيـر 

بالكـود« يف سـبعينيات القـرن املاضـي. 
   وأضـاف، يف عـام 1972م أُسـس مركـز أبحـاث سـيئون 
البحـوث  أقسـام  مـن  عـدد  وٌدمـج   ، حضرمـوت  مبحافظـة 
الزراعيـة التـي ظهـرت ضمـن بعـض املشـروعات يف كٍل مـن 
تهامـة وتعـز لتأسـيس محطـة البحـوث الزراعيـة يف تعـز عـام 
1970م ، والتـي تطـّورت الحقـاً إلـى »هيئـة البحـوث الزراعيـة« 
مبوجـب قانـون منشـأها الصـادر بقـرار جمهـوري رقـم )23( 
للبحـوث  اخملتلفـة  املكونـات  هـذه  وانضـوت   ، 1983م  لعـام 
الزراعيـة عـام 1990م يف إطـار جهـود الدمج والبناء املؤسسـي 
ألجهـزة ومؤسسـات الدولـة يف إطـار واحـد أطلق عليـه »الهيئة 
العامـة للبحـوث واإلرشـاد الزراعـي«، التـي صـدر قانـون إعادة 
تنظيمهـا بقـرار جمهـوري رقـم 156 للعـام 1998م، وحديثـا مت 
اتخـاذ قـرار نقـل الهيئـة يف بدايـة عـام 2021م إلـى الكـود يف 

محافظـة أبـن.
مجلـس  للهيئـة  أن  علـوان،  الدكتـور  أوضـح  كمـا    
العالقـة  ذات  اجلهـات  مـن  عـدداً  عضويتـه  يضـم يف  إداري 
والتخطيـط  السـمكية،  والثـروة  والـري  الزراعـة  )وزارات  كــ 
والتعـاون الدولـي، واملاليـة، اخلدمـة املدنيـة، وامليـاه والبيئـة، 
والتعليـم العالـي والبحـث العلمـي(، باإلضافـة إلـى ممثلـن مـن 
اليمنيـة وخبـراء وطنيـن؛ كمـا أشـار ان اجمالـي  اجلامعـات 
 194 منهـم  موظـف  نحـو787  بلـغ  العاملـة  الوظيفيـة  القـوى 
باحـث ميثلـون نحـو %25 مـن إجمالـي القـوى الوظيفيـة يف 
الهيئـة، بينمـا بلـغ عـدد الفنيـن نحـو 121 موظـف ميثلـون نحـو 
%15، يف حـن بلـغ عـدد االداريـن واحلرفـن الذيـن يخدمون 
أعضـاء هيئـة البحـث العلمـي نحـو 472 موظـف ميثلـون نحـو 

.60%
   ثـم قـال: تتألـف الهيئـة مـن مركـز رئيـس يف عـدن، 
مختلـف  يف  تنتشـر  البحثيـة  واملراكـز  احملطـات  مـن  وشـبكة 
أقاليـم البـالد الزراعيـة والبيئيـة و عددهـا خمـس محطـات 
ـ تعـز، محطـة  للبحـوث )محطـة بحـوث املرتفعـات اجلنوبيـة 
بحـوث  محطـة   ، أبـن  الكـود،  ـ  اجلنوبـي  السـاحل  بحـوث 
السـاحل الشـرقي ـ املـكال، حضرمـوت، محطـة بحـوث وادي 
حضرمـوت والصحـراء ـ سـيئون، حضرمـوت، محطـة بحـوث 
املناطـق الشـرقية ـ مـأرب(،  و مركزيـن وطنيـن بحثيـن همـا 

)مركـز بحـوث تطويـر الثـروة احليوانيـة ـ حلـج، ومركـز بحـوث 
األغذيـة وتقانـات مـا بعـد احلصـاد ـ عـدن(.

أهداف الهيئة واجنازاتها
العامـة  االجتاهـات  عـن  الهيئـة،  رئيـس  كمـا حتـدث    
للبحـوث الزراعيـة واخلطـط البحثيـة متوسـطة املـدى الثـالث 
اإلنتـاج  نظامـي  علـى  ارتكـزت  والتـي  الهيئـة  نفذتهـا  التـي 
ويغطـى  واملطـري(،  )املـروي  البـالد  يف  الرئيسـين  الزراعـي 
البحثيـة ميكـن  مـن اجملـاالت  عـدد  النظامـن  حتـت ظـروف 

يلـي:  إجمالهـا مبـا 
التحسن الوراثي
املوارد الطبيعية 

إدارة احملصول / أو العمليات الزراعية
الثروة احليوانية 

حتسن األغذية وتقانات ما بعد احلصاد
اجلوانـب االقتصاديـة – االجتماعية ذات الصلة بالنظم 

املزرعية.
نشر وتعميم النتائج والتقنيات والتوصيات البحثية.

تنمية املوارد والقدرات البشرية واملؤسسية.
تغطيـة  خـالل  مـن  تسـعى  الهيئـة  أن  الدكتـور،  ويتابـع 
مجـاالت العمـل البحثـي املشـار إليهـا، حتـت ظـروف النظامن 
إنتاجيـة احملاصيـل  زيـادة يف  إلـى حتقيـق  واملـروي،  املطـري 
الزراعيـة مـن خـالل حتسـن نوعيتهـا، مـع األخـذ باحلسـبان 
تفضيـالت املزارعـن، وحتسـن طـرق إدارة اإلنتـاج لتحقيـق 
أو  الزراعيـة  للمدخـالت  أفضـل  اقتصـادي  اسـتخدام 
واألمثـل  الكـفء  االسـتخدام  وحتقيـق  اإلنتـاج،  مسـتلزمات 
النباتـي(  والغطـاء  واملنـاخ  والتربـة  )امليـاه  الطبيعيـة  للمـوارد 
علـى النحـو الـذي يكفـل احملافظة علـى البيئة، وزيـادة إنتاجية 
تقليـل  و   ، نباتـي  حيوانـي  نظـام  إطـار  احليوانيـة يف  الثـروة 
األغذيـة،  حفـظ  تقانـات  وتطويـر  احلصـاد  بعـد  مـا  فواقـد 
وتقييـم البدائـل اإلنتاجيـة يف إطـار نظـام تسـويقي مناسـب. 
أن  األمـل،  لصـوت  حديثـه  يف  الهيئـة  رئيـس  وأشـار 
التحسـن الوراثي يف اإلنتاج النباتي يسـتهدف حتسـن وراثي 
للمحاصيـل احلقليـة إلنتـاج أصنـاف عالية أإلنتاجية ومناسـبة 
البيئيـة  للضغوطـات  ومتحملـة  اخملتلفـة،  الزراعيـة  للبيئـات 
واحليويـة يف األقاليـم الزراعيـة اخملتلفـة، وتفعيـل البحـوث يف 
مجـال زراعـة األنسـجة لتوصيف أصنـاف احملاصيل الزراعية 
األصنـاف  التقـارب وحتديـد مسـتوى حتمـل  درجـة  وحتديـد 

احليويـة. للضغوطـات 
   وأما يف مجال حتسـن إدارة املوارد املتجددة ودراسـة 
دراسـات  بتنفيـذ  اهتمـام  هنـاك  أن  قـال:  تدهورهـا  أسـباب 
النباتـي  والغطـاء  واملائـي  األرضـي  املـورد  تدهـور  أسـباب 
ووضـع التدخـالت الالزمـة للمحافظة عليهـا، وإنتاج اخلرائط 

الزراعيـة اخملتلفـة. للبيئـات  اجلغرافيـة 
كمـا أشـار، إلـى حتسـن إنتاج األغذية ومـا بعد احلصاد 
للحاصـالت  احلقليـة  واملعاجلـة  احلصـاد  طـرق  لتحسـن 
للحاصـالت  والتسـويق  التـداول  طـرق  وحتسـن  الزراعيـة، 
الزراعية، ووسـائل اخلزن للحاصالت الزراعية، و الصناعات 
الغذائيـة للحاصـالت النباتيـة واحليوانيـة، وحتسـن صناعـة 

اخلبـز.
اإلجنازات

وعـن اإلجنـازات التـي حققتهـا الهيئـة خـالل السـنوات 
تنميـة  للهيئـة سـاهمت يف  أن  الهيئـة،  رئيـس  أشـار  املاضيـة 
اقتصـاد البـالد يف محصـول القمـح وقيسـوا علـى ذلـك يف كل 
احملاصيـل،  حيـث مت إدخـال واسـتنباط وتطوير ونشـر العديد 
املقاومـة  العاليـة  اإلنتاجيـة  ذات  واحملاصيـل  األصنـاف  مـن 
سـواًء  اخملتلفـة  واإلجهـادات  اجلفـاف  وظـروف  لآلفـات 
احملاصيـل  أو  والفاكهـة  اخلضـروات  أو  احلبـوب  حملاصيـل 

السـالالت  مـن  العديـد  جانـب  إلـى  والصناعيـة،  النقديـة 
والدواجـن،  واملاعـز  كاألغنـام  احليوانيـة  للثـروة  احملسـنة 
واسـتنباط وتطويـر عـدد كبير من التقنيـات الزراعية اخلاصة 
بتطويـر املمارسـات الزراعيـة التقليديـة يف اجلوانـب اخملتلفـة 
لـإدارة احملصوليـة كمواعيـد الزراعـة املثلـي وطـرق وأسـاليب 
والتسـميد  اآلفـات  مـن  والوقايـة  والـري  األرض،  إعـداد 
وتوصيـف  ومسـح   ، وغيرهـا  احلصـاد  بعـد  مـا  ومعامـالت 
وتصنيـف ومواصلـة تطويـر وإعـداد قائمـة النباتـات اليمنيـة 
ومتابعـة تسـجيلها علـى املسـتوين الوطنـي والعاملـي والذي بلغ 

عـدد نباتـات هـذه القائمـة أكثـر مـن 3000 نبـات. 
وأضـاف، أنـه مت جمـع وحفـظ وتوثيـق عينـات بـذور ملـا 
مـن أصنـاف وسـالالت وحفـظ محاصيـل   1600 مـن  يقـرب 
واحملاصيـل  واألعـالف  واخلضـروات  والبقوليـات  احلبـوب 
»اجلينـات  الوراثيـة  األصـول  بنـك  يف  والنقديـة  الصناعيـة 
النباتيـة« التابـع للهيئـة، وإطـالق وتعميـم 275 تقنيـة مختلفـة 
تتـالءم مـع ظـروف املزارعـن مّت تطويرهـا واختبارهـا حتـت 
الظـروف احملليـة )منهـا 125 تقنيـة خـالل اخلطـة اخلمسـية 
1 »2005-2001م«، و150 تقنيـة خـالل اخلطـة اخلمسـية 2 
»2011-2006م(. وتنّوعـت هـذه التقنيـات البحثية املطورة بن 
الغلّـة واملقامـة لآلفـات حملاصيـل  األصنـاف احملسـنة عاليـة 
واخلضـروات(،  الفاكهـة  ومحاصيـل  اخملتلفـة،  احلبـوب 
تصاميـم  أو  وابتـكارات   ، احملصـول  إلدارة  مطـّورة  وتقنيـات 
غذائيـة  صناعـات  تقنيـات  إلـى  باإلضافـة  زراعيـة،  آلالت 
ومعامـالت مـا بعـد احلصـاد وتغذيـة وصحـة احليـوان وعـدد 

احمُلّسـنة.  احليوانيـة  السـالالت  مـن 
دراسـات  مـن  إجنـازه  مت  مـا  الدكتـور  يسـتعرض  كمـا 
منّفـذة علـى املسـتوى الوطنـي باسـتخدام تقنيـات االستشـعار 
 ،)GIS( اجلغرافيـة  املعلومـات  نظـم  وبرمجيـات  بُعـد  عـن 
كدراسـة تدهـور األراضـي اليمنيـة وإنتـاج اخلارطـة الوطنيـة 
)2002( التـي بّينـت علـى أّن املسـاحة اجلغرافيـة للبلـد تبلـغ 
45.5 مليون هكتار منها 39.2 مليون هكتار وبنسـبة 85.7% 
 4.9( علـى  موّزعـة  للزراعـة  قابلـة  غيـر  متصّحـرة  أراضـي 
مليـون هكتـار مناطـق صحراويـة، و5.8 مليـون هكتـار كثبـان 
رمليـة، و48 ألـف هكتـار مسـّطحات ملحيـة و28 مليـون هكتـار 
منكشـفات صخريـة وجبليـة(، كمـا ُقـّدرت األراضـي املتدهـورة 
بحوالـي 5.7 مليـون هكتـار أي بنسـبة %12.5 مـن إجمالـي 
مسـاحة اجلمهوريـة منهـا 5.1 مليـون هكتـار أراضـي متدهـورة 
بفعـل االجنرافـات املائيـة بدرجـات تدهـور مختلفة )644 ألف 
هكتـار تدهـور بسـيط، 1.847 مليـون هكتـار تدهـور متوسـط 
املسـاحة  أّمـا  شـديد(.  تدهـور  ذات  هكتـار  مليـون  و2.580 
املتأثـرة بالتعريـة الربحيـة فبلغـت حوالـي 578 ألـف هكتـار، 
بينمـا بلغـت املسـاحة املتأثرة بالتدهـور الكيماوي بفعل امللوحة 

ب  حوالـي 37 ألـف هكتـار، وبلـغ التدهـور الفيزيائـي - تصلُـّ
وتشـّقق سـطح التربة - حوالي 12.7 ألف هكتار. وعليه، فقد 
ُحسـبت األراضـي القابلـة للزراعـة وبلغـت حوالـي 3.7 مليـون 
هكتـار، أي مـا نسـبته %8 مـن إجمالـي مسـاحة اجلمهوريـة، 
1.5-1.2 مليـون هكتـار  للزراعـة بـن  ويسـتخدم منهـا حاليـاً 

سـنوياً ، ودراسـات أخـرى.
كمـا يضيـف الدكتـور علـوان، أن الهيئـة تقـوم علـى نظـام 
اإلنتـاج الزراعـي يف اليمـن، باعتبـاره العنصـر احملـّدد للعمـل 
البحثـي يف الهيئـة وفروعهـا، عبـر التركيز علـى نظامي اإلنتاج 
الزراعـي الرئيسـين يف البـالد )املـروي واملطـري(، مـن خـالل 
تطويـر مجـاالت بحثيـة تركـز علـى التحسـن الوراثـي واملـوارد 
و حتسـن   ، احليوانيـة  والثـروة  احملصـول،  وإدارة  الطبيعيـة 
األغذيـة وتقانـات مـا بعـد احلصـاد ، واجلوانـب االقتصاديـة 

و االجتماعية ذات الصلة بالنظم املزرعة ، و 
الوراثيـة. واألصـول   ، التقنيـات  نقـل  دراسـات 

الزراعـي  املوسـم  يف  الفنـي  اجلانـب  نشـاط  وملعرفـة 
2020 ـ 2021  يقـول الدكتـور عبـداهلل ، ان اجلانـب الفنـي 
بحثيـة  برامـج  خمـس  فيـه  انـدرج  نشـاطاً   64 نحـو  تضمـن 
تخصصيـة تضمنـت :)البرنامـج البحثـي للمحاصيـل احلقليـة 
ـ و للمـوارد الطبيعيـة  ـ و للمحاصيـل البسـتانية  ) للحبـوب( 
ـ  التمـر  نخيـل  بحـوث  وبرنامـج  ـ  العسـل  ونحـل  والغابـات 
وبرنامـج بحـوث الثـروة احليوانيـة (، نفـذ منهـا 50 نشـاطاً يف 
املـزارع التجريبيـة للمحطـات واملراكـز البحثيـة،  يف حـن نفـذ 
14 نشـاطاً يف حقـول املزارعـن، حيـث مت متويـل أغلبهـا ذاتيـاً 
، فيما نفذ 13 نشـاط من مشـروع اجلزيرة العربية )ايكاردا(.

احملاصيل احلقلية ) احلبوب(
قائـاًل:  األمـل«  لـ«صـوت  تصريحـه  الدكتـور  ويتابـع     
 ( احلقليـة  للمحاصيـل  البحثـي  البرنامـج  نفـذت  الهيئـة  إن 
ونوعيـة  انتاجيـة  لتحسـن  مشـاريع  ثـالث  تضمـن  للحبـوب( 
احلبـوب يف ثـالث محطـات بحثيـة )سـيئون والكـود ومـأرب(، 
مـن  محاصيـل   10 تخـدم  بحثـي  نشـاط   19 علـى  وأشـملت 
سمسـم  الشـامية،  الـذرة  الرفيعـة،  الـذرة  )القمـح،  احلبـوب 
أحمـر وأبيـض، احلمـص، الفاصوليـا، الفـول السـوداني، قطـن 
نشـاطاً   14 نفـذ  كمـا  التيلـة(،  متوسـط  قطـن  التيلـة،  طويلـة 
يف  أنشـطة   5 و  التجريبيـة،  املـزارع  حقـول  يف  منهـا  بحثيـاً 

. املزارعـن  حقـول 
أهـم  أن   ، بالقـول  تصريحـه  الهيئـة  رئيـس  وواصـل    
مخرجـات البرنامـج كان صيانـة أصنـاف القمـح املطلقـة التـي 
تنفـذ سـنوياً، حيـث يعمـل هـذا البرنامـج علـى إنتـاج وجتديـد 
بـذرة املربـي واحملافظـة عليهـا مـن التدهـور، وتوفيـر متطلبات 
مشـروع  علـى  والعمـل  النقيـة،  البـذور  مـن  البحثـي  العمـل 

احلفـظ واالسـتخدام املسـتدام باملشـاركة لألصنـاف احملليـة 
التغيـرات  ومجابهـة  للمزارعـن  املعيشـي  املسـتوى  لتحسـن 
املناخيـة ، وصيانـة وإكثـار بـذور القطـن طويـل التيلـة )معلـم 
2000 ( ومتوسط التيلة )أكاال أس جي2( املزروعة يف سهول 
ودلتـا اجلمهوريـة ، ونشـر صنـف السمسـم )مـأرب1(، وصيانـة 
يعـد احـد محاصيـل  الـذي  الكـود  إكثـار محصـول سمسـم  و 
البـالد  الزراعيـة يف  بلـغ مسـاحته  ، والـذي  النباتيـة  الزيـوت 
بنحـو 22.8 ألـف هكتـار عـام 2014م واجمالـي انتاجـه خـالل 
نفـس العـام نحـو 24.7 ألـف طـن، ولـم يتجاوز االكتفـاء الذاتي 
مـن الزيـت يف اليمـن نحـو %7.6، ممـا دفـع بالهيئـة االهتمـام 

انتاجيتـه. بتحسـن 
احملاصيل البستانية

البرنامـج  نفـذ   2021 إلـى   2020 مـن   الفتـرة  يف     
ثـالث  قيـام  تضمـن  الـذي  البسـتانية  البحثـي للمحاصيـل 
يف  والفاكهـة  اخلضـر  ونوعيـة  انتاجيـة  لتحسـن  مشـروعات 
أشـملت  ومـأرب(،  والكـود  )سـيئون  بحثيـة  محطـات  ثـالث 
علـى 11 نشـاطاً بحثيـاً تخـدم 11 محصـوالً منهـا 6 محاصيـل 
الباذجنـان،  الباميـا،  اخليـار،  الفلفـل،  )البصـل،  اخلضـر  يف 
القرعيـات(، و5 محاصيـل يف الفاكهـة  )الليمـون احلامـض، 
املاجنـو، البابـاي، اجلوافـه، الرومان(، نفذ 10 أنشـطة منها يف 
حقـول املـزارع التجريبيـة للمحطـات البحثيـة، ونشـاطاً واحـداً 
والصيانـة  االهتمـام  إلـى  باإلضافـة  املزارعـن،  حقـول  يف 

. احملطـات  الفاكهـة مبختلـف  يف  الوراثيـة  للمدخـرات 
هنـا يوضـح الدكتـور عبـداهلل أهـم مخرجـات البرنامـج 
الفاكهـة  حملاصيـل  الوراثيـة  املدخـرات  علـى  شـملت  التـي 
اجلينـي  اجملمـوع  علـى  احلفـاظ  يف  تسـهم  والتـي  احملليـة، 
عـدد  وزيـادة  االنقـراض،  مـن  احملليـة  الوراثيـة  لألصـول 
االصنـاف املمتـازة عـن طريـق ادخال أصنـاف أجنبية، وصيانة 
أصنـاف البصـل عبـر احملافظة على النقـاوة الوراثية ألصناف 
إنتـاج  )جتديـد  خـالل  مـن  التدهـور،  مـن  وحمايتهـا  البصـل 
أسـاس(،  بـذرة  وإنتـاج  أسـاس،  أبصـال  وإنتـاج  املربـي،  بـذرة 
بصـل  أصنـاف  الوراثـي السـتنباط  التحسـن  إلـى  باإلضافـة 
اإلنتاجيـة  عاليـة  الصيفيـة  العـروة  تالئـم  احلـرارة  تتحمـل 
والصفـات النوعيـة واملقـدرة التخزينيـة حتـت الظـروف البيئية 
لـوادي حضرمـوت، وجتديـد إكثـار بـذور عينـات مـن األصـول 
البطيـخ  الباميـا،  محصـول  الباذنــجان،  )محصـول  الوراثيـة 
البلـدي، الدبـاء البلـدي(، والقيام مبسـح ميدانـي ملرض التقرح 
البكتيـري علـى الليمـون البلـدي يف املشـاتل وحقـول الليمـون 
بـوادي حضرمـوت، وانشـاء قاعـدة بياناتـه عـن زراعة اخلضار 
ووادي حضرمـوت. مـأرب،  البيـوت احملميـة مبحافظتـي  يف 

الصعوبات واملعاجلات
الهيئـة  تواجـه  التـي  الصعوبـات  بأهـم  يتعلـق  وفيمـا 
العامـة للبحـوث الزراعيـة يوضـح الدكتـور عبـداهلل ، أن تأثيـر 
الصـراع يف اليمـن أدى إلـى تعـرض معظـم احملطـات واملراكـز 
البحثيـة التابعـة للهيئـة يف معظـم األقاليـم الزراعيـة ألضـرار 
بالغـة نتيجـة التعطـل والتوقـف عـن أداء مهامهـا، خاصـة يف 
فتـرة 2015، كمـا تعرضـت بعـض احملطـات واملراكـز البحثيـة 
إلـى عمليـات سـطو و سـرقة لبعـض املعـدات واالآلت الثقيلـة 
والهجـن  احليوانيـة  الثـروة  سـالالت  و  واملكتبيـة  واخملتبريـة 
املبانـي  بعـض  وتدميـر   ، احليوانيـة  الثـروة  بحـوث  مبركـز 
الثـروة  وبحـوث  بعـدن،  احلصـاد  بعـد  مـا  تقنيـات  مبركـزي 

بلحـج . احليوانيـة 
وحـول املعاجلـات يؤكـد الدكتـور علـى، ضـرورة اعتمـاد 
واالرشـاد  للبحـوث  العامـة  للهيئـة  وبحثيـة  تشـغيلية  موازنـة 
واملـواد  املعـدات واآلالت  الزراعـي، وتوفيـر االحتياجـات مـن 
مـن  لشـراء سـالالت  موازنـة  وتوفيـر  الضروريـة،  الكيميائيـة 
الثـروة  بحـوث  ملركـز  املنهوبـة  عـن  بديلـة  احليوانيـة  الثـروة 

احليوانيـة. 
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حنني الوحش 
صوت األمل

“لقطـاع اإلرشـاد الزراعـي دور حيـوي وفعـال  يف 
وتطويـره،  اليمـن  يف  الزراعـي  القطـاع  تنميـة  عمليـة 
الزراعيـة  التنميـة  عمليـة  يف  األساسـية  الركيـزة  ويعـدُّ 
وأداة مهمـة  الريـف،  الباعـث احلقيقـي يف تطويـر  كونـه 
لتنميـة  واالقتصـادي  االجتماعـي  التغييـر  أدوات  مـن 
عبـود   مختـار  أوضحـه  مـا  هـذا  احملليـة”.  اجملتمعـات 
)مديـر عـام اإلرشـاد الزراعـي يف وزارة الزراعـة والـري 

. عـدن(   – السـمكية  والثـروة 
اإلرشـاد  إن  عبـود:  يقـول  األمـل  ولصـوت     
حتسـن  يف  الفالحـن  مسـاعدة   إلـى  يهـدف  الزراعـي 
اإلنتـاج الزراعـي عبـر تعزيـز املعلومـات العلميـة الزراعيـة 
إليهـا،  يحتاجـون  التـي  اجلديـدة  باملعلومـات  وتزويدهـم 
والتـي تعتمـد علـى برنامـج محـدد يهتـم بإنتـاج احملاصيـل 

واحليوانـي. النباتـي  بشـقيها  الزراعيـة 
ال  رسـالة  لـه  الزراعـي  “اإلرشـاد  ويضيـف     
تقتصـر علـى مجـرد العمـل علـى زيـادة اإلنتـاج الزراعـي 
بشـقيه النباتـي واحليوانـي أو السـعي إلـى إحـداث تقـدم 
تكنولوجـي يف أسـاليب الزراعـة وطرقهـا، ولكـن رسـالته 
تتخطـى ذلـك النطـاق ومتتـد لتشـتمل على إحـداث نهضة 
اجتماعيـة ريفيـة واقتصاديـة باسـتغالل كل مـا يف الريـف 
مـن فـرص ومـوارد وإمكانـات طبيعيـة أو بشـرية، وتثقيـف 
املـزارع وتوعيتـه وتنمية قدراته وحتسـن مهاراته، والعمل 
علـى تغييـر اجتاهاتـه وأسـلوب تفكيـره ليتمكـن مـن رفـع 
اإلفـادة الكاملـة مـن التقدمـات العلميـة والتكنولوجيـة يف 

الزراعـة”.

الدور القائم على اإلرشاد الزراعي
بهـا  يقـوم  أن  ميكـن  التـي  احليويـة  األدوار  وحـول 
الكبيـر  الـدور  أهميـة  عبـود  يؤكـد  الزراعـي  اإلرشـاد 

الـذي  يقدمـه اإلرشـاد يف مجـال التنميـة الزراعية، وذلك 
عبـر العمـل علـى زيـادة اإلنتـاج الزراعـي وإحـداث تقـدم 
تكنولوجـي زراعـي واسـتغالل اإلمكانـات الريفيـة إلحداث 

التنميـة.  تلـك 
وأضـاف قائـلًا: إن اإلرشـاد ميثـل حلقـة اتصـال بـن 
أجهـزة األبحـاث العلميـة الزراعيـة واملـزارع، ويعمـل علـى 
نقـل نتائـج األبحـاث والتوصيـات الزراعيـة بعـد تيسـيرها 
ملـن هـم يف حاجـة إليهـا، ويقـوم بتزويـد أجهـزة البحـث 
امليـدان  مـن  نابعـة  واقعيـة  مبشـكالت  الزراعـي  العلمـي 
فاعليـة  زيـادة  إلـى  يـؤدي  وهـذا  لهـا،  احللـول  إليجـاد 
إلـى  إضافـة  التطبيقـي،  اجملـال  يف  وجتاوبهـا  البحـوث 
دور اإلرشـاد يف توعيـة املـزارع وتثقيفـه وتغيـر اجتاهاتـه 
وتطـوره عـن طريـق اإلقنـاع فيـدرك أن مـا ينصـح بـه مـن 
بالنفـع فيصبـح  عليـه  ومهـارات جديـدة سـيعود  معـارف 
بذلـك  فـرًدا منتًجـا قوّيًـا وفعـالًا يف اجملتمـع الـذي يعيـش 
الزراعيـة  والسياسـات  واللـواح  القوانـن  ويعـي  فيـه، 

وينفذهـا. املوضوعـة 
   كمـا يسـتعرض عبـود دور اإلرشـاد الزراعـي يف 
اًعـا وأمـل املسـتقبل،  اسـتهداف الشـباب الريفـي كونهـم زرَّ
وثقافيـة  زراعيـة  تدريبيـة  برامـج  تنظيـم  عبـر  وذلـك 

الزراعـة. قطـاع  خدمـة  قدراتهـم يف  مـن  لالسـتفادة 
   وعـن املـرأة، قـال عبـود للصحيفـة: إن اإلرشـاد 
أعطـى عنايـة خاصـة للمـرأة الريفيـة  خصوًصـا، وذلـك 
مـن  ليمكنهـا   سـليًما؛  إعـداًدا  وإعدادهـا  تثقيفهـا  عبـر 
القيـام بدورهـا يف خدمـة القطـاع الزراعـي، عـن طريـق 
مرشـدات  تنفيذهـا  علـى  تشـرف  خاصـة  برامـج  وضـع 
الريفـي،  املنزلـي  االقتصـاد  يف  متخصصـات  زراعيـات 
وتتنـاول مثـل هـذه البرامـج اجملـاالت اإلنتاجيـة الزراعيـة 
املنزليـة مثل)نشـر الصناعـات الريفية الصغيرة، والتوعية 
يف مجـال التغذيـة ورعايـة األمومـة والطفولـة والرعايـة 
الصحيـة، وتنظيـم ميزانية األسـرة، وتطويـر معارف املرأة 

الريفيـة ومهاراتهـا يف مجـال اإلنتـاج الزراعـي( .

 برامج تدريبة للمزارعني
قطـاع  ينفذهـا  التـي  التدريبيـة  البرامـج  إطـار  ويف 
الزراعـي  الزراعـي، أوضـح عبـود  أن اإلرشـاد  اإلرشـاد 
اإلرشـادي  العمـل  تفعيـل  إعـادة  اتخـذ خطـوة يف طريـق 
يف احملافظـات اليمنيـة، وذلـك عـن طريـق الدعـم املقـدم 
والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  مثـل  الدوليـة  املنظمـات  مـن 
باإلضافـة  وغيرهـا،  االمريكيـة  التنميـة  ووكالـة  )الفـاو(، 

إلـى توفيـر التمويـل وامليزانيـة التشـغيلية املمكنـة لهـا.
وأكـد أن هنـاك العديـد مـن البرامـج التدريبيـة التـي 
النفقـات،  وتقليـص  اإلنتـاج  زيـادة  مـن  املزارعـن  مكنـت 
وابتـكار طـرق حديثـة يف العمليـات الزراعيـة، وأسـهمت 
يف إدخـال أصنـاف جديـدة مـن احملاصيـل الزراعيـة أكثـر 
التدريـب  إلـى  باإلضافـة  واآلفـات،   لألمـراض  مقاومـة 

علـى تقنيـات مـا بعـد احلصـاد.

تدخالت املنظمات  
التـي  البرامـج  واسـتدامة  املنظمـات  دور  وعـن   
تنفذها لقطاع اإلرشـاد الزراعي، يقول عبود: يف السـابق 
كان دور املنظمـات إيجابّيًـا وملموًسـا يف دعـم األنشـطة 
الزراعيـة اخملتلفـة التـي قـام بتنفيذهـا اإلرشـاد الزراعـي 
كــالبذور،  للمـزارع  املباشـر  الدعـم  تقـدمي  طريـق  عـن 
واألسـمدة ، واملبيـدات، وغيرهـا، أمـا يف الوقـت احلاضـر 
فمـع الدعـم الكبيـر الـذي تقدمـه املنظمـات إال أن هنـاك 
التنسـيق، فبعضهـم يعمـل مـن دون  تقصيـًرا يف جانـب  
تنسـيق مـع اإلدارة العامـة لإرشـاد الزراعـي ممـا تسـبب 
األمـن  يف  عكسـية  وآثـار  املـزارع  لـدى  سـلبية  نتائـج  يف 

الغذائـي.  

حتديات ومعاجلات
حتديات وصعوبات تواجه عمل اإلرشاد الزراعي ال 
سـيما مع اسـتمرار الصراع وتدهور األوضاع االقتصادية 
بسـبب مـا متـر به البالد عامـة واجلانب الزراعي خاصة. 

هـذا ما صـرح به مختار.

يف  كبيـًرا  تأثيـًرا  أثـر  الصـراع  أن  مختـار،  ويؤكـد 
امليزانيـات التشـغيلية وانعكـس ذلـك علـى األعمـال، وأدى 
والتدريـب  لإرشـاد  العامـة  اإلدارة  نشـاط  ركـود  إلـى 
الزراعـي والفـروع باحملافظـات علـى الرغـم مـن اجلهـود 

التـي تبـذل مـن أجـل مزاولـة النشـاط.  
لتحسـن  احتياجـات  لديـه  القطـاع  أن  وأوضـح   
متكـن  تشـغيلية  ميزانيـة  اعتمـاد  طريـق  عـن  األنشـطة 
اإلدارة العامـة لإرشـاد والتدريـب الزراعـي باحملافظـات 
مـن أداء دورهـا بالعمـل الزراعـي، وإعـادة تأهيـل جميـع 
أجهـزة اإلرشـاد الزراعـي باحملافظـات التـي تأثـرت مـن 
وأنشـطة  مشـروعات  اعتمـاد  علـى  والعمـل  الصـراع، 
التشـجيع  وصنـدوق  املنظمـات  مـن  سـنوية  إرشـادية 

الـكادر  وتدريـب  تأهيـل  وإعـادة  والسـمكي،  الزراعـي 
اإلرشـادي يف اإلدارة العامـة والفـروع بالـدورات التدريبـة 

واخلارجيـة.  الداخليـة 
يف  العمـل  لتطويـر  املسـتقبلية  التطلعـات  وحـول 
قطـاع اإلرشـاد الزراعـي يؤكـد عبود أن اآلفاق املسـتقبلية 
تتطلـب  الزراعـي  اإلرشـاد  قطـاع  يف  العمـل  لتطويـر 
)اإلرشـاد  الزراعـي  باإلرشـاد  حديثـة  تقنيـات  إدخـال 
االتصـال  يف  جديـدة  وطـرق  اإللكترونـي(  الزراعـي  
تدريـب  وتتطلـب  اإللكترونيـة(،  اإلرشادي)الرسـائل 
واحلديثـة،  املسـتقبلية  التقنيـات  علـى  الزراعـي  املرشـد 
وتفعيـل دور اإلعـالم الزراعـي يف نشـر وإيصـال املفاهيـم 

اجلديـدة. الزراعيـة 

قطاع االرشاد الزراعي ..

جندي مجهول ومساهم أول يف عملية التنميةجندي مجهول ومساهم أول يف عملية التنمية

جهود الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد يف تنمية اإلنتاج الزراعي وتطويره
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  يعـدُّ القطـاع الزراعـي القطـاع اإلنتاجـي 
االقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف  يف  األول 
حاضًرا ومسـتقبلًا, ويسـهم القطاع الزراعي يف 
مـا يقـارب ) %13.1( مـن إجمالي الناجت احمللي،  
باسـتثناء  القومـي  االقتصـاد  قطاعـات  كأكبـر 
مـن   )71%( نحـو  يرتبـط  كمـا  النفـط،  قطـاع 
السـكان بالقطـاع الزراعـي نظـًرا ملعيشـتهم يف 
الريـف سـواء كانـوا يعملـون مباشـرة يف الزراعـة 

التـي  والصناعـات  واحلـرف  اخلدمـات  يف  أم 
وتخـدم سـكان  الزراعـي  املنتـج  فيهـا  يسـتخدم 
يعمـل  الزراعـي  القطـاع  الريـف واحلضـر، ألن 
بـه أكثـر مـن نصـف قـوة العمـل يف البـالد والتـي 
تقـدر بنحـو ) %45 ( مـن القـوى العاملـة، ويعـد 
علـى  ويعمـل  لذلـك،  اسـتيعاًبا  األكثـر  القطـاع 
توفيـر فـرص عمـل لنسـبة كبيـرة مـن العمالـة، 
كمـا يوفـر جـزًءا كبيـًرا مـن احتياجـات السـكان 

النسـبي  االسـتقرار  علـى  ويعمـل  الغـذاء،  مـن 
كمـا  الداخليـة،   الهجـرة  مـن  واحلـدِّ  للسـكان، 
بالتخفيـف مـن معـدالت املشـكالت  أنـه يقـوم  
االجتماعيـة واالقتصاديـة، والتقليـل مـن نسـبة 
مـن  كبيـرة  بشـريحة  الرتباطـه  والعـوز   الفقـر 
اجملتمعـات الريفيـة، إال أن هنـاك عجـًزا كبيـًرا 
وتطويـر  لتشـغيل  الـكايف  املـال  رأس  توفـر  يف 
ظـروف  بسـبب  ومؤسسـاته  الزراعـي  القطـاع 

الصـراع ومحدوديـة املدخـرات لـدى املزارعـن 
البـذور  اسـتخدام  دون  يحـول  مـا  اليمنيـن، 
واخملصبـات  العضويـة  واألسـمدة  احملسـنة 
واملـكان  الزمـان  يف  والتغييـرات  املناسـبة، 
املناسـبن حسـب احتياجات احملصـول الزراعي 
إنتـاج  علـى  احلصـول  عـدم  إلـى  ى  أدَّ ممـا 
زراعـي، وعـدم التحسـن مـن املسـتوى املعيشـي 

املناسـبة.  التغذيـة  علـى  واحلصـول 

اليمـن  يف  الزراعـة  عـدد  طريـق  وعـن   
ق إلى أهم القضايا  احلاضر واملسـتقبل سـُيتطرَّ
واحليوانـي،  اإلنتاجـي  بشـقيها  الزراعيـة 
للنهـوض  املقترحـة  واحللـول  والصعوبـات 
تنميـة  إلـى حتسـن  الزراعـي وصـولًا  بالقطـاع 
التعـايف  لتحقيـق  الذاتـي  واالكتفـاء  اإلنتاجيـة 
االقتصـادي لألمـن الغذائـي الزراعـي مبفهومـه 

القطاعـات. مـن  العديـد  يف  الواسـع 
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منال أمني
 صوت األمل

 كمـا أشـار التقريـر إلـى أنـه قبل انـدالع الصراع 
نسـبته  ملـا  عمـل  فـرص  يوفـر  الزراعـة  قطـاع  كان 
%29.2 مـن القـوى العاملـة، وكان املصـدر الرئيـس 
للدخـل لــ %73 مـن السـكان، فـكان تأثيـره مباشـًرا 
وغيـر مباشـر عـن طريـق اخلدمات والصناعـات التي 

تخـدم االقتصـاد الريفـي.

أهمية القطاع الزراعي
الدكتـور محمـد عبـد اهلل عبـد الرحمـن )وكيـل 
وزارة الزارعـة والـري السـابق واخلبيـر االقتصـادي( 
قطـاع  أهميـة  األمـل”  “صـوت  لصحيفـة  يوضـح 
الزراعـة يف اليمـن مـن ناحيـة اقتصاديـة، فيقـول: إن 
القطـاع الزراعـي يعدُّ من أهم القطاعات االقتصادية 
يف اليمن على الرغم من التراجع النسـبي يف أهميته 
القطـاع  إسـهام  نسـبة  إن  الراهـن، حيـث  الوقـت  يف 
تراجعـت بسـبب تطـور إسـهامات  النـاجت احمللـي  يف 
القطاعـات األخـرى، وهـذه مسـألة طبيعيـة جًدا، لكن 

أهميـة قطـاع الزراعـة املطلقـة تعـدُّ كبيـرة.
النـاجت احمللـي  الدكتـور قولـه: إن قيمـة   وتابـع 
للقطـاع الزراعـي تتزايـد عاًمـا بعـد آخـر، ولكـن هـذا 
األهميـة  إن  حيـث  ثابـت،  مسـتوى  يف  يعـد  التزايـد 
النسـبية للقطـاع الزراعـي كانـت أكثـر مـن %40 يف 
نهايـة السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات، وبـدأ يتراجـع 
مـع منـو القطاعـات األخـرى التـي وصلـت إلـى عـام  
ـن  2012 مـا يعـادل %17 مـن النـاجت احمللـي مـع متكُّ

نبتـة القـات ومازالـت تلـك النسـبة ثابتـة إلـى اآلن.
ويوضـح وكيـل الـوزارة أن القطـاع الزراعـي يعـد 
يتجـاوزون  الذيـن  األريـاف  لسـكان  األغلـب  النشـاط 
21 مليـون  يقـارب  اليمـن؛ أي مـا  %70 مـن سـكان 
الـذي  لليمـن  السـكاني  التعـداد  مجمـوع  مـن  نسـمة 
هـذا  ومعظـم  نسـمة،  مليـون   30 بنحـو  حالّيًـا  ر  يقـدَّ
العـدد مـن السـكان يعمـل يف املهنـة الرئيسـة املتمثلـة 
يف الزراعـة، وتعـد مصـدًرا ملعيشـته، وطريقـة حيـاة 
يف  لهـم  سـائدة  ثقافـة  مـن  املزارعـون  عليهـا  د  تعـوَّ
يف  والغنـاء  والرقـص  الشـعبي  كالفلكلـور  األريـاف 

احلقـول.

أضرار الصراع على القطاع الزراعي؟ 
ان من  “استمرار الصراع اجلاري وندرة املياه يعدَّ
املؤثرات الكبيرة على سـبل العيش واإلنتاج يف القطاع 
اإلمـدادات  إجمالـي  بلـغ   2016 عـام  ففـي  الزراعـي، 
مـا  مسـتويات  مـن   62% محلّيًـا  املزروعـة  الغذائيـة 

قبـل األزمـة، ويرجـع ذلـك بصـورة أساسـية إلـى تراجع 
مسـاحة األراضـي املزروعـة”. وذلـك اسـتناًدا ملـا ُذكـر 

يف تقريـر ) البنـك الدولـي  2018 (.
  ويف التقريـر ذاتـه ذكـر أن الصـراع أدى إلـى 
نقـص يف إمـدادات املداخـالت مثـل البذور واألسـمدة 
والوقـود، وأحلـق أضـراًرا باملعـدات الزراعيـة وأنظمة 
امليـاه  خدمـات  وتدهـور  التخزيـن،  ومنشـآت  الـري 
والكهربـاء وسالسـل اإلمـدادات اللوجسـتية، كمـا أدى 
إلـى غيـاب الكهربـاء والوقـود فضلًا عن األضرار التي 
حلقـت مبنشـآت اإلنتـاج كتعطيـل اإلمـدادات املصنعة 
محلّيًـا مـن مداخـالت اإلنتـاج الزراعـي، وأدى النقص 
يف علـف احليوانـات واخلدمـات البيطريـة إلى تراجع 

اإلنتـاج احليوانـي.
يف  اخلسـائر  أن  إلـى  التقريـر  أشـار  كمـا    
األعلـى  هـي  املزروعـة  واألراضـي  الزراعـي  اإلنتـاج 
يف محافظـات )شـبوة، وحلـج، والضالـع، واحلديـدة(, 
لفـرص  الرئيـس  املصـدر  الزراعـي  القطـاع  ويعـدُّ 
باألزمـة،  تأثـًرا  األكثـر  يعـد  اليمـن، حيـث  العمـل يف 
العاملـن وظائفهـم، يف  مـن   50% نحـو  فقـد خسـر 
علـى  تعتمـد  التـي  األسـر  مـن   40% عانـت  حـن 
اإلنتـاج  انخفـاض  مـن  للدخـل  مصـدًرا  الزراعـة 
الزراعـي وهـذا االنخفـاض يف اإلنتـاج الزراعي يعادل 
أمريكـي  دوالر  مليـون   96405 مقدارهـا   خسـارة 
يف القيمـة املضافـة للزراعـة علـى املسـتوى الوطنـي 

األزمـة. قبـل  مـا  مبسـتويات  مقارنـة 
اجلليـل  عبـد  االقتصـادي  الصحفـي  ويقـول    
القطـاع  إن  األمـل”:  »صـوت  لصحيفـة  محمـد 
الصـراع،  جـراء  كبيـًرا  تضـرًرا  تضـرر  الزراعـي 
حيـث وصلـت نسـبة األضـرار التـي حلقـت بالقطـاع 
مـن  العديـد  تـرك  ى  أدَّ كمـا   ،% قرابـة80  الزراعـي 
إلـى خـارج  الزراعيـة وسـفرهم  أراضيهـم  املزارعـن 
البـالد إلـى تفاقـم انعـدام األمـن الغذائـي يف البـالد، 
احلبـوب  الغذائيـة خصوًصـا  السـلع  أسـعار  وارتفـاع 

والفاكهـة. واخلضـراوات 
األمـل«  لـ«صـوت  محمـد  الدكتـور  ويسـتعرض 
العديـد مـن املشـكالت التي مـازال يعاني منها القطاع 
الزراعـي يف اليمـن، واملتمثلـة يف قلـة األيـادي العاملـة 
للقطاعـات  والداخليـة  اخلارجيـة  الهجـرة  بسـبب 
عموًمـا،  واخلدمـات  والتجـارة  كالصناعـة  األخـرى 
وهناك مسـاحات كبيرة جًدا مازالت من غير زراعية 
خصوًصـا األراضـي اخلصبـة التـي ال تزيـد مسـاحتها 
على 3 مليون هكتار، واملسـاحات التي تصلح للزراعة 
واسـتصالحها تزيـد علـى 13 مليـون هكتـار، يف حـن 
تبلـغ املسـاحات التـي تـزرع حالّيًـا مليـون و200 ألـف 
هكتـار بسـبب االعتمـاد علـى الزراعـة املطريـة بنسـبة 

تقـارب %60 لألراضـي الزراعـة يف اليمـن.

 وتابع: مشـكلة غور املياه التي أثرت يف الزراعة 
املائيـة كانـت تعتمـد علـى اآلبـار ونسـبتها %20 مـن 
إجمالـي املسـاحات الزراعيـة يف اليمـن، وزيـادة تكلفة 
اسـتخراج امليـاه، ومحدوديـة امليـاه املتاحـة للزراعـة، 
امليـاه  لترشـيد  بدائـل  اسـتخدام  إلـى  االجتـاه  ومـع 
سـواء عبـر الـري بالتقطيـر أم الـري احملـوري، وإقامة 
مشـروعات حصاد املياه لالسـتفادة من مياه األمطار 
إال أنهـا مازالـت تذهـب غالًبـا إلـى البحـر وأماكـن ال 

يُسـتفاد منهـا يف قطـاع الزراعـة.

محاوالت للتعايف
   يوضح وكيل الوزارة الدكتور محمد أن الزراعة 
شـهدت الكثيـر مـن احملـاوالت التنموية واخلطط منذ 
وقـت مبكـرـ  أي منـذ مطلـع السـبعينياتـ  حيث بدأت 
اخلطـط الزراعيـة تتزايـد، ومـن نتائـج تلـك اخلطـط 
الكـوادر املتخصصـة يف اجلانـب  الكثيـر مـن  تأهيـل 

الزارعة.
الفتـرة  خـالل  الزراعيـة  التنميـة  وأضـاف:   
لتطويـر  الركائـز  مـن   الكثيـر  أوجـدت  املاضيـة 
علـى  اخملتلفـة  املسـتويات  يف  الزراعـي  القطـاع 
الصعيـد التنمـوي، وبـرز الكثيـر مـن الكـوادر املؤهلـة 
يف القطـاع الزراعـي مـن مختصـن وفنيـن وباحثـن، 

الزراعـي  القطـاع  يف  متخصصـة  مرافـق  وأنشـئت 
ـذت  ونُفِّ الزراعـة،  وكليـات  الزراعيـة  البحـوث  كهيئـة 

باملئـات. زراعيـة  مشـروعات 
هنـاك  أن  إلـى  محمـد  الدكتـور  أشـار  كمـا     
أسـاليب وتطبيقـات حديثـة يف الزراعـة باليمن متثلت 
يف الزراعة باألنسـجة التي تعدُّ من أحدث األسـاليب 
احلصـول  يف  ستسـهم  والتـي  العالـم،  يف  املتبعـة 
آالف  علـى  نبـات  ألي  البراعـم  مـن  مجموعـة  علـى 
نفسـها  املواصفـات  وتنتـج  املتجانسـة  الشـتالت  مـن 
الزراعـة  وهنـاك  إكثـاره،  يـراد  الـذي  األم،  للصنـف 
التـي  البالسـتيكية  البيـوت  عبـر  والزراعـة  املائيـة 
بـدأت تنتشـر يف بعض احملافظـات اليمنية كمحافظة 
صعـدة التـي حتتـوي علـى أكثـر مـن 150 ألـف بيـت 
عشـرات  فيهـا  تنتشـر  التـي  ذمـار  ويف  بالسـتيكي، 
اآلالف، ويف محافظـة صنعـاء وأمانـة العاصمة وحلج 

وحضرمـوت.
احلديثـة  الزراعـات  هـذه  أن  الوكيـل  وأكـد     
بـدأت تنتشـر يف البلـد كونهـا السـبيل الوحيد ملواجهة 
اإلنتاجيـة  وضعـف  األراضـي  محدوديـة  مشـكلة 
مـن  العديـد  هنـاك  أن  كمـا  الزراعـي،  القطـاع  يف 
اليمـن، مثـل  التـي أدخلـت مـن جديـد يف  الزراعـات 
مثـل  اندثـرت  قـد  التـي  واحملاصيـل  واجلـوز،  اللـوز، 

)الهيـل، والزجنبيـل، والقرنفـل( التـي كانـت تـزرع يف 
وهنـاك  منـذ سـنوات مضـت،  ُفِقـدت  ولكنهـا  اليمـن 
زيـادة  لإسـهام يف  لزراعـة محاصيـل جديـدة  تبنِّـي 

املزارعـن. عائـدات 
  “القـات يعـد محصـولًا منافًسـا حملصـول الـن 
توسـع  ملكافحـة  مسـاعًيا  هنـاك  إن  حيـث  خاصـة، 
زراعتـه علـى حسـاب احملاصيـل النقديـة التـي تعـود 
بفائـدة علـى املـزارع واملسـتهلك واملنتـج واملسـوق، إذ 
البـد مـن التركيـز علـى احملاصيـل ذات العائـد األكثـر 
لالقتصـاد الوطنـي، وقـد بـدأ االهتمـام بهـذا األمـر 
وتبنيـه«. تبًعـا ملـا أكـده الوكيـل محمـد لصـوت األمـل.

معاجلات
القطـاع  إليهـا  يحتـاج  التـي  املعاجلـات  وعـن    
الزراعـي خلدمـة االقتصـاد الوطنـي يؤكـد الكثيـر من 
اخلبـراء يف مجـال الزراعـة أن هنـاك فرًصـا إلعـادة 
وتنميـة  باالسـتقرار،  تبـدأ  الزراعـة،  قطـاع  تنميـة 
الصـادرات، وتنميـة الصناعـات الغذائيـة والزراعيـة، 
القطـاع  يف  االسـتثمار  مـن  املزيـد  علـى  والعمـل 

الزراعـي.
االسـتثمارات  أن  محمـد  الوكيـل  يوضـح  هنـا 
التـي وجهـت للقطـاع الزراعـي تعـدُّ قليلة جـًدا مقارنة 
باالسـتثمارات املوجهـة للقطاعـات األخـرى، ثـم تأتـي 
القطـاع  الزراعـي   القطـاع  لتجعـل  الصـراع  ظـروف 
الوحيـد املتخلـف تنموّيًـا فعمليـة االسـتثمار فيـه لـم 
تكـن علـى الوجـه املطلـوب سـواء يف اجملـال النباتـي 
أم احليوانـي كمـزارع الدواجـن والصناعات احليوانية 

واألجبـان. واأللبـان 
خصبـة  أرض  اجلوانـب  هـذه  كل  أن  ويؤكـد 
للقطـاع  كبيـرة  عائـدات  وسـتعطي  لالسـتثمار، 
الزراعـي، وسـتجعل مـن هـذا القطـاع جاذًبـا للعمالـة 
مـن جديـد ألنـه قطـاع واعـد لالقتصـاد إلـى جانـب 
ال  حيـث  والصناعـي،  والسـياحي  السـمكي  القطـاع 
االقتصـاد  يف  كبيـرة  بأهميـة  يتمتـع  القطـاع  يـزال 
الوطنـي، ويعـد جاذًبـا لالسـتثمارات إذا مـا أُدير إدارة 

جيـدة.
االسـتقرار  حتقـق  مـا  إذا  حديثـه:  ويواصـل 
االقتصـاد اليمنـي فـإن هنـاك احتمـاالت كبيـرة جـًدا 
تعمـل علـى حتسـن  التـي سـوف  الصـادرات  لتنميـة 
كقيمـة  املزارعـون  عليهـا  يحصـل  التـي  العائـدات 
تنميـة  إلـى  سـتؤدي  نفسـه  الوقـت  ويف  إلنتاجهـم، 
باملعاييـر  االلتـزام  عبـر  أفضـل  بطريقـة  الصـادرات 
ذاتهـا، وعمليـة  تعـد صناعـة بحـد  التـي  واملقاييـس، 
إعـداد املنتجـات الزراعيـة وجتهيزهـا للتصديـر التـي 
القطـاع  وإنتاجـه يف  العامـل  أداء  تسـهم يف حتسـن 
الزراعي وبالذات يف اجلانب التسويقي من الزراعة.

 أصبح  املزارعون اليمنيون يواجهون صعوبات وحتديات 
الظروف  استمرار  مع  الزراعية  أعمالهم  مواصلة  يف  كبيرة 
الوضع  على  ا  سلبّيً انعكاًسا  انعكست  التي  الراهنة 

االقتصادي واالجتماعي يف البلد.
 أكد تقرير “منظمة العمل الدولية ـ 2017م« أن الزراعة 
النفطية  غير  القطاعات  أهم  من  ان  يعدَّ األسماك  وصيد 
يف االقتصاد اليمني، حيث بلغ إسهام هذين القطاعني يف 

الناجت احمللي اإلجمالي %11 و %6 من الصادرات.

القطاع الزراعي يف اليمن وأهميته اقتصاديًا

وصلت نسبة األضرار التي حلقت بالقطاع الزراعي ما يقارب 80 %



رجاء مكرد
صوت األمل

املـاء  دبـة  رأسـها  علـى  تنقـُل  محمـد  وأم  سـنوات  مضـت   
أمُّ  بجهـود مضنيـة،  الـذي منـى  زرعهـا  لتسـقي  بالسـتيكية(  )قـارورة 
محمد)50عاًمـا، أرملـة مـن إحـدى ُقـرى ريـف تعـز(  لديهـا بسـتانان 

مبنزلهـا. حُتيـط  كثيـرة  وأشـجار 
 حتكـي لنـا أم محمـد عـن مشـقتها ومـا تعانيـه يومّيًـا ليظل زرعها 
خضـًرا،  فتقـول: إن نقـل املـاء لسـقي املزروعـات أصبـح ُمتعًبـا خاصـة 
مـاء،  حواجـز  بتوفيـر  تُطالـب  لـذا  بُسـتانيها؛  يف  األشـجار  كثـرة  مـع 

فالثمـار علـى األشـجار، وبسـبب قلـة األمطـار يبسـت املزروعـات.
ريـف  )مـن  إبراهيـم  رفيـق  املـزارع  محمـد  أم  حديـث  يؤكـد    
اخليـدل، وادي ُمرشـد –حيفـان( الـذي يـزرع )الـُن، والزيتـون( فيقـول: 
إن األشـجار يبسـت، والسـبب يف ذلك توقف الدعم من املنظمات، فقد 

ُسـدَّ املـاء القريـب مـن مزرعتـه وُمِلـئ بالتـراب. 
 أمـا املـزارع متيـم عدنـان )مـن قريـة اخلنجـر- حيفـان( فيـزرع 
الُن، واملاجنو، واجلوافة، ويسـتخدم لري زرعه شـبكة الري بالتنقيط. 
إن أهـم املشـكالت التـي تواجـه القطـاع الزراعـي مـن ناحيـة الـري 
عـدم رفـع اخمللفـات الترابيـة مـن داخـل حاجـز املـاء منُذ ثالث سـنوات، 

فـان احلواجـز املائيـة مملـوءة بالطـن والتراب.

أرقــــــــــــــــام
 ،%90 اليمـن  يف  للميـاه  الزراعـي  القطـاع  اسـتخدام  نسـبة   
مقابـل 8، %2 اسـتهالك للقطاعـن املنزلـي والصناعـي علـى التوالـي، 
وفًقـا الحصائيـة Water Resources in Yemen( ( الصـادر يف 

2019م. ديسـمبر 
 ُقدرت املساحة املزروعة يف اليمن يف عام 2019م بنحو 1.1مليون 
هكتـار، منهـا %47 يعتمـد علـى هطول األمطـار وتروى %53 من املياه 
السـطحية أو اجلوفيـة التـي متثـل املسـاحة املرويـة وتبلـغ  597ألـف 
بامليـاه اجلوفيـة مبسـاحة  الزراعيـة املرويـة  هكتـار، أغلبهـا األراضـي 
427 ألـف هكتـار، وهـذا يعـادل أكثـر مـن ثلـث املسـاحة املزروعـة لكامل 
البـالد وتبلـغ نحـو %38 . وفًقـا لـوزارة الزراعة والـري، كتاب اإلحصاء 

الزراعـي السـنوي 2019م.
يف مقارنـة بـن عامـي 1970م و 2019م، تبـن أنـه يف عـام 1970م 
زادت كمية املياه املسـتخدمة يف الري مبقدار 15مرة، يف حن تقلصت 
الزراعـة البعليـة )التـي تعتمـد علـى املطـر( نحـو %30 وبسـبب نقـص 
امليـاه، فـإن أكثـر مـن نصـف االسـتثمارات التي تقـام يف املناطق الريفية 
األراضـي  ازدادت  كمـا  سـنوات،  خمـس  مـن  أكثـر  تصمـد  ال  باليمـن 
الزراعيـة املرويـة بامليـاه اجلوفيـة مـن 37 ألـف هكتـار عـام 1970م إلـى 
427 ألـف هكتـار عـام 2019م وهـذا يعـادل نصـف املسـاحة املزروعـة 
لكامـل البـالد. وفًقـا لــوزارة الزراعـة والـري، كتـاب األمطـار الزراعـي 

السـنوي 2019م.

أسباب مشكالت الري
تواجـه  التـي  املشـكالت  مـن  العديـد  بسـبب  املزارعـون  يشـتكي 
القطـاع الزراعـي يف اليمـن، منهـا مـا يتعلـق بالـري وإهمـال حصاد مياه 
االمطـار واحلواجـز املائيـة، كمـا أن األمـراض واآلفـات التـي تُصيـب 
املائيـة  إلـى ذلـك األزمـة  املزروعـات، وانعـدام احملروقـات، باإلضافـة 
يف اليمـن التـي تهـدد الزراعـة واألمـن الغذائـي واالقتصـاد الزراعـي.
التـي  الزراعـي عبـده نعمـان أسـباب املشـكالت  املهنـدس  يُرجـع 
تواجه املزارعن يف عملية الري إلى أن معظم املناطق الزراعية تعتمد 
علـى ميـاه األمطـار، أو السـقي مـن خزانات حصاد ميـاه خاصة بجانب 
املنـازل، ونـادًرا مـا يوجـد مـزارع يعتمـد علـى الـري مـن آبـار أرتوازيـة 
علـى الرغـم مـن وجودهـا، والسـبب ارتفـاع أسـعار الوقـود. مؤكـًدا أن 

معظـم املزارعـن أوقفـوا الـري بسـبب ارتفـاع سـعر احملروقـات.
ويف تقريـر جملموعـة البنـك الدولـي )معاجلـة شـحة امليـاه احلـادة 
خـالل فتـرة اإلعمـار ومـا بعدهـا( مـارس 2017م، أوضـح التزايـد يف 
امليـاه  اسـتخراج  يف  املزارعـون  عليهـا  يعتمـد  التـي  احملروقـات  سـعر 

اجلوفيـة للـري. وتُشـير البيانـات إلـى أن سـعر الديـزل ارتفـع مـن  150 
599 ريالًا/للتـر، ليصـل نهايـة  إلـى  2014م  الواحـد نهايـة  ريالًا/للتـر 
يوليـو 2021م إلـى 613 ريالًا/للتـر، كمـا ارتفعـت أسـعار البتـرول مـن 
158ريـالًا/ للتـر نهايـة 2014م إلـى 599ريالًا/للتـر نهايـة يوليـو 2021م.
 ومـن العوائـق التـي ضاعفـت مشـكالت ري احملاصيـل الزراعيـة، 
املشـتقات  أسـعار  ارتفـاع  إلـى  بـدوره  أدى  الـذي  الصـراع  اسـتمرار 
النفطيـة التـي يسـتخدمها املزارعـون يف سـحب ميـاه اآلبـار األرتوازيـة، 
وأزمـة امليـاه التـي حددهـا آخـر تقريـر لـ األوتشـا OCHA للعام 2021م 
 151.1 الـذي وصـل مـن  املنتجـة  امليـاه  الـذي أوضـح »انخفـاض كميـة 
مليـون متـر مكعـب عـام 2013م إلـى 124.9 مليـون متـر مكعـب عـام 

2017م بنسـبة انخفـاض بلغـت نحـو 17.3%«.  
 كل هـذه النتائـج شـكلت عوائـق لعمليـة ري احملاصيـل الزراعيـة 
ومن ثمَّ  كميات اإلنتاج للسـلع الزراعية وانعدام األمن الغذائي، فوفًقا 
لــلجهاز املركـزي لإحصـاء، كتـاب اإلحصـاء السـنوي 2013- 2019م، 
انخفضـت كميـة إنتـاج القمـح بنسـبة %56.9 عـام 2019م مقارنـة مـع 
العـام 2013م، وانخفضـت كميـة إنتـاج احلبـوب األخـرى بنحـو 43.5% 
عـام 2019م، يف حـن انخفضـت كميـة إنتـاج البقوليـات واخلضـروات 

والفواكـه بنحـو %3.7، %13.9، %4.6 علـى التوالـي.
محاصيل حتتاج إلى املاء بكثرة

املـاء،  مـن  كبيـرة  كميـات  إلـى  زراعيـة حتتـاج  ُهنـاك محاصيـل   
)مديـر  السـامعي  سـيف  املؤمـن  عبـد  املهنـدس  الشـأن  بهـذا  ث  حتـدَّ
اخلدمـات الزراعيـة والسـمكية كاك بنـك، واستشـاري تنميـة األعمـال 
ميـاه  إلـى  حتتـاج  الزراعيـة  احملاصيـل  بعـض  إن  فقـال:  الصغيـرة(، 
كثيـرة كاملـوز، والتبـغ، والقـات، والبطاطـس بكميـات أقـل مـن السـابقة. 
موضًحـا أن التجـارب أثبتـت أن هـذه احملاصيـل ميكـن ريهـا بالتنقيـط 
)شـبكة الـري GR( وسـيُجنَى ُمنتـج ُمضاعـف مـع االحتفـاظ مبلوحـة 

التربـة علـى كميـة امليـاه.
 ويضيـف املهنـدس عبـد املؤمـن أن الُقطـن يسـتهلك مـاء كثيـًرا، 
وقد يكون سـبًبا من أسـباب تدهور البيئة كما حدث يف آسـيا الوسـطى 
أراضيهـا  إذ أصبحـت  أوزباكسـتان جنوًبـا، وكازاخسـتان شـمالًا،  بـن 
الوسـطى،  العصـور  مـن  الغارقـة  الُسـفن  فيهـا  تتـوزع  اليـوم صحـراء 
مستشـهًدا أن جفـاف البحـر كان جـراء رغبـة السـكان يف ري حقـول 

الُقطـن.

مشروع احلفاظ على املياه اجلوفية والتربة
والـري مشـروع  الزراعـة  نفـذت وزارة  2011-2004م  الفتـرة  يف 
»احلفـاظ علـى امليـاه اجلوفيـة والتربـة- قـرض تنمـوي رقـم )-3860
ميـن(«، الـذي كان يهـدف إلـى حتسـن كفـاءة اسـتخدام امليـاه، وزيـادة 
العائـد مـن الوحـدة املائيـة، وتقليـل الضـخ مـن امليـاه اجلوفيـة، وزيـادة 
املتـاح مـن امليـاه السـطحية واجلوفيـة عـن طريـق إدارة مسـاقط امليـاه 

وإعـادة تغذيـة امليـاه اجلوفيـة، والدعـم املؤسسـي للجهـات العاملـة يف 
مجـال امليـاه وخدمـات إرشـاد الـري. وفًقـا لــ وثيقـة املشـروع.

املشـروع كان على ثالث مراحل )األولى: حتديث وحتسـن أنظمة 
الـري مـن امليـاه اجلوفيـة، الثانية: حتسـن الري بالسـيول وحصاد املياه 
واحلفـاظ علـى التربـة، الثالثـة: الدعـم املؤسسـي للجهـات العاملـة يف 
مجـال امليـاه(، وعمـل املشـروع يف عشـر وحـدات حقليـة تعمـل يف 15 
محافظـة مينيـة، بحسـب خالصـة اإلجنـاز التراكمـي للمشـروع التـي 
حصلـت »صـوت األمـل« علـى نسـخة منـه مـن املهنـدس خالـد الصلـوي 
)مديـر عـام البرنامـج الوطنـي للـري السـابق NIP، وحالًيـا مستشـار لــ  

.)National Irrigation  Program )NIP
 ويقـول املهنـدس عبـد العزيـز الذبحانـي )مهنـدس ري - البرنامج 
الوطنـي للـري(: إن املشـروع عمـل علـى تقـدمي خدمـات للمزارعـن يف 
حتديـث وحتسـن اسـتخدام أنظمـة الـري احلديـث مـن امليـاه اجلوفيـة؛ 
للحفـاظ علـى اخملـزون اجلـويف، ودعـم املزارعـن يصـل إلـى %70 مـن 

أنظمـة الـري احلديث.
 ويضيـف املهنـدس الذبحانـي: املشـروع عمل علـى تقدمي خدمات 
للمزارعـن يف حتسـن أعمـال الـري السـيلي وحصـاد امليـاه واحلفـاظ 
علـى التربـة، بدعـم يصـل إلـى %85، كمـا عمـل علـى تقـدمي خدمـات 
إرشـاد الـري لرفـع مسـتوى الوعـي املائـي بالتدريـب والتأهيـل وتبـادل 
اخلبـرات للمزارعـن، باإلضافـة إلـى املشـاركة اجملتمعيـة يف تشـكيل 
احلقليـة  األيـام  وتنفيـذ  امليـاه،  مسـتخدمي  وجمعيـات  مجموعـات 
التدريبيـة، وتنفيـذ املـزارع اإلرشـادية وحسـاب الوفـورات املائية، وعمل 
املشـروع علـى تقـدمي خدمـات الدعـم املؤسسـي للجهـات العاملـة يف 

مجـال امليـاه خاصـة أنشـطة مراقبـة امليـاه واألرصـاد املناخيـة.
مكتـب  عـام  )مديـر  باموسـى  صالـح  شـكري  املهنـدس  يتفـق   
أن  يف  الذبحانـي  املهنـدس  مـع  حضرمـوت(  بـوادي  والـري  الزراعـة 
التـي  اجليـدة  املشـروعات  مـن  والتربـة  امليـاه  علـى  احلفـاظ  مشـروع 
املزارعـن  أوسـاط  بـن  ونشـرتها  احلديثـة،  الـري  تقنيـات  أدخلـت 
خصوًصـا أنابيـب نقـل املياه وشـبكات الري احلديـث بالتنقيط، ووفرها 
للمزارعن بسـعر مدعوم؛ مما أسـهم يف ترشـيد اسـتهالك املياه وزيادة 

الـري. كفـاءة 
املشـروعات  مـن  يُعـدُّ  املشـروع  أن  شـكري  املهنـدس  ويضيـف 
الشـديد  لألسـف  لكـن  املزارعـن،  مـن  كبيـر  إقبـال  وعليـه  الناجحـة، 
توقـف مشـروع احلفـاظ علـى امليـاه اجلوفيـة والتربـة؛ نتيجـة ظـروف 
الصـراع، وُحـِرم كثيـر مـن املزارعـن املتقدمـن بطلبـات للمشـروع مـن 
التقنيات. مؤكًدا: »مازال وضع املشـروع معلًقا وغير واضح وكذا إدارة 

الوحـدة يف سـيئون«.
وعلـى النقيـض املهنـدس الزراعـي عبـد الواحد األديـب، يقول: إن 
املشـروع أدى دوًرا جيـًدا يف احلفـاظ علـى امليـاه، ولكنـه لـم يكـن الـدور 
األمثـل، حيـث ُقيـد املشـروع بآليـة لـم متكنه من تأديـة دور أفضل، وكان 

باإلمـكان حتسـن هـذا الـدور وزيـادة كفاءتـه زيـادة كبيـرة، إذ لـم تصـل 
فوائـد توفيـر امليـاه للمزارعـن بصـورة جيـدة؛ ممـا أدى إلـى قيـام بعض 

منهـم ببيـع األنابيـب والشـبكات للتجـار قبل اسـتخدامها.
اخلدمـات  )مديـر  السـامعي  سـيف  املؤمـن  عبـد  املهنـدس  أمـا   
الزراعيـة والسـمكية كاك بنـك( فيوضـح أهميـة مشـروع احلفـاظ علـى 
امليـاه اجلوفيـة والتربـة  يف احلفـاظ علـى امليـاه مـن احلفـر العشـوائي 
لآلبـار،  والتسـبب يف هجـرة امليـاه لألسـفل، ومـن جهـة  اسـتنزاف املياه 

يف مناطـق شـحيحة بامليـاه.

تقنيات الري احلديث
 باإلضافة إلى املشـكالت التي تواجه املزارعن يف ري احملاصيل 
حالّيًـا يف  الـري  قطـاع  تعيـق عمـل  كثيـرة  ُهنـاك حتديـات  الزراعيـة، 
اليمـن، يوضحهـا املهنـدس إسـكندر األصبحـي )مدير قطـاع الري( بأن 
أولهـا: احلفـاظ علـي امليـاه اجلوفيـة التـي تسـتخدم يف الـري؛ أي رفـع 
كفـاءة الـري، ثانيهـا: حصـاد ميـاه األمطـار واسـتخدامها يف الزراعـة، 
قلـة  ورابعهـا:  التشـغيلية واالسـتثمارية،  املوازنـات  توفـر  ثالثهـا: عـدم 

االسـتثمار يف قطـاع الـري، ونقـص الـكادر الفنـي.
 ويضيف املهندس إسـكندر أن أهم التقنيات احلديثة املسـتخدمة 
يف الـري هـي الـري بالتنقيـط، والـري بالـرش، وكـذا حتسـن نقـل امليـاه 
مـن املصـدر إلـى احلقـل. مشـيًرا إلـى أن الـري بالتنقيـط يرفـع كفـاءة 
الـري إلـى %85، كمـا أن الـري بالـرش يرفـع كفـاءة الـري إلـى -70 

.75%
  يف وادي حضرمـوت املهنـدس شـكري صالـح باموسـى )مديـر 
عـام مكتـب الزراعـة والـري بوادي حضرموت( يوضـح أن أهم التقنيات 
والـري  بالتنقيـط،  الـري  هـي  حضرمـوت،  وادي  يف  حالّيًـا  املنتشـرة 
بالـرش، ونقـل املـاء بواسـطة األنابيـب البالسـتيكية. ويقـول: »قدمنـا 
يف الفتـرة األخيـرة مقتـرح مشـروع إلدخـال تقنية الـري املطري الفلوبي 
مجـرى  الزراعيـة يف  املسـاحات  لزراعـة  احملليـة،  للسـلطة  اسـبرنكلر 

وادي حضرمـوت املوبـوءة بأشـجار السيسـبان بعـد إزالتهـا«.
 ويقـول املهنـدس الزراعـي عبـد الواحـد األديب: إن أسـاليب الري 
هـي أنابيـب نقـل امليـاه )الـري احملسـن( والتنقيـط، والفقاعـي، وبدرجة 
اخلدمـات  )مديـر  املؤمـن  عبـد  املهنـدس  يـرى  فيمـا  الـرش،  ضئيلـة 
الزراعيـة والسـمكية كاك بنـك( أن أهـم التقنيـات احلديثـة املسـتخدمة 

يف الـري هـو الـري بالتقطيـر.
 - ري  )مهنـدس  الذبحانـي  العزيـز  عبـد  املهنـدس  يشـير  فيمـا 
األنابيـب  هـي  الـري  تقنيـات  أهـم  أن  إلـى  للـري(  الوطنـي  البرنامـج 
احلديديـة والبالسـتكية للنقـل والتوزيـع من املصـدر املائي إلى املزرعة، 
والتوزيـع يف األراضـي الزراعيـة، وأن تقنيـات الري احلديث باسـتخدام 
عمليـة  تقنيـات  بالـرش،  والـري  والفقاعـي،  بالتنقيـط،  الـري  أنظمـة 
الرسـمدة واسـتخدام األسـمدة والعمليـات الكميائيـة عبـر أنظمـة الري 

احلديـث.

معاجلات آنية
 فؤاد بشـر )منسـق ومهندس الري، تبع منظمة األغذية والزراعة 
لـألمم املتحـدة »الفـاو«(، يقـول: إن املنظمـة تقـوم بصـرف شـبكات ري 
حديـث املرحلـة الثانيـة، بعـد املسـح وإعـداد التأميـم، ثـم عمـل دورات 
زراعيـة للمزارعـن عـن أهميـة الـري احلديـث يف ترشـيد اسـتخدامات 

امليـاه، وزيـادة اإلنتـاج مـن الوحـدة املسـاحية واملائيـة.
ويصـرح املهنـدس بشـر أن املنظمـة يف منتصـف ديسـمبر 2021م، 
حملافظـة  ري  ميـاه  نقـل  ولفـات  ري  شـبكات  صـرف  عمليـة  دشـنت 

الضالـع، واملواسـط تعـز، ودلتـا محافظـة أبـن. 
يتفـق جميـع املهندسـن الزراعيـن واملزارعـون علـى أن املعاجلـات 
وإنهـاء  املتعثـرة،  املشـروعات  وتفعيـل  التوعيـة،  يف  تكـون  أن  يجـب 
الصـراع، وعمـل الدراسـات والبحـوث التـي مـن املمكـن أن تضع احللول 
الـري، وأن  املمكنـة يف احلفـاظ علـى امليـاه وحتسـن خدمـات قطـاع 
تهتـم اجلهـات ذات العالقـة مبشـاريع حصـاد املياه واحلواجز والسـدود 
املائيـة التخزينيـة والتحويليـة خاصـة يف املناطـق الريفيـة التـي تكثُـر 

فيهـا املـزارع خملتلـف احملاصيـل الزراعيـة.
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سماح عمالق
 صوت األمل

عوائد متفرقة
املنتجـات  مـن  العديـد  تسـتخدم 
احليوانيـة والزراعيـة يف صناعـة املنتجـات 
اخملتلفـة.  والغذائيـة  والصناعيـة  الطبيـة 
دوًرا  قدمـا  واحليوانـي  الزراعـي  فاإلنتـاج 
األقتصاديـة  احلالـة  تنشـيط  يف  مهًمـا 
بشـكل  ذلـك  ويحـدث  احملليـن،  للسـكان 
والصحراويـة  املناطـق اجلبليـة  واضـح يف 
الوعـرة، وداخـل املناطـق الريفيـة الفقيـرة، 
-بعمليـات  ماضًيـا   - سـاعدت  أنهـا  كمـا 
نشـره  تقريـٍر  حسـب  التجـاري  التبـادل 
موقـع )صـوت املـال( االقتصـادي يف الــ27 

.2021 مايـو  مـن 
)مـزارع  أحمـد صالـح  عبـداهلل  يقـول 
احليوانيـة  للثـروة  إن  إب(:«  خمسـيني- 
دعـم  يف  إلسـهاماتها  قصـوى  أهميـة 
داخـل  واالجتماعـي  االقتصـادي  اجملالـن 
حيـث  اليمنيـة،  اجلمهوريـة  محافظـات 
تأتـي بالدرجـة الثانيـة لألعمـال الرئيسـة 
األولـى  املهنـة  تعتبـر  التـي  الزراعـة  بعـد 
والتـي يعمـل بهـا غالبيـة سـكان اجلمهوريـة 

الرعـي«. بعدهـا  ويأتـي  اليمنيـه 
 ويضيـف صالـح الفوائـد مـن الناحيـة 
تشـكل  الزراعـة  بـأن  اقتصادًيـاً  الزراعيـة 
بالعملـة  الصـادرات  مـن  األول  املصـدر 
الصعبـة حـال افتقـرت الدولـة للصـادرات 

واملعدنيـة. النفطيـة 
احليوانيـة  للثـروة  أن  إلـى  إضافـًة 
حيـث  االجتماعيـة  الناحيـة  مـن  أهميتهـا 
أربعينيـة  -وهـي  عبـداهلل  زوجـة  تقـول 
متلـك  22غنمـًة وثالثـة أبقـار- إن :الثـروة 
املواطنـن  حصـول  يف  تسـهم  احليوانيـة 
علـى اللحـوم واأللبـان واجللـود وكل شـيء 

للمجتمـع. ونقـدي  غذائـي  مـردود  لـه 

التربة ومخلفات الثروة احليوانية 
تضيـف زوجـة عبـداهلل أحمـد صالـح 
خمللفـات  اسـتخدامها  -معنـا-  حلديثهـا 
الثـروة احليوانيـة كأسـمدة لكافة األشـجار 
املواطـن  يعتمـد عليـه  مـا  الزراعيـة وهـذا 
اليمنـي منـذ أقـدم العصـور قبـل أن تظهـر 
األسـمدة املصنعـة بالطـرق احلديثـة حيـث 
املنطلـق  هـذا  مـن  احليوانيـة  للثـروة  كان 
التربـة،  خصوبـة  يف  الفاعلـة  املسـاهمة 
عمـوم  يف  الزراعيـة  احملاصيـل  وتنـوع 
حسـب  اليمنيـة،  اجلمهوريـة  محافظـات 
مصـادر محليـة تؤيـد حديث زوجة عبداهلل 
لـ)صـوت  اسـمها  ذكـر  عـن  تعتـذر  التـي 

األمل(. 
عبـداهلل  احليوانيـة  الثـروة  وتفيـد 
مجـاالت  بعـدة  بسـيط  كأمنـوذج  أحمـد 
-حسـب قولـه-  منهـا مسـاعدته كمواطـن 
يف اسـتغالل بعـض احليوانـات يف حراثـة 
األرض يف السـهول واألودية ويف املدرجات 
اجلبلية، كما أنها تستغل يف زراعة األرض 
بالبـذور املتنوعـة، ويف حراثتهـا بعـد نضـج 
النباتـات كذلـك عقـب موسـم احلصـاد .

البحـوث  هيئـة  يف  الباحثـة  وتقـول   
الزراعيـة يف احملويـت شـذى احلماطـي إن 
مخلفـات  مـن  املكونـة  العضويـة  األسـمدة 
احليوانـات تشـتمل علـى مكونـات غذائيـة 
متمثلـة يف األحمـاض العضويـة، وعناصـر 
التـي  والفسـفور  احلديـد  مـن  أخـرى 
وجعلهـا  الزراعيـة  التربـة  تغذيـة  تسـتطيع 
أكثر خصوبة كما تشـير الدراسـات العلمية 
التي تضيف أن األسـمدة العضوية تسـاعد 
علـى التخلـص من مشـاكل التربة اجليرية. 
وميكـن خمللفـات الثـروة احليوانيـة أن 
حديـث  حسـب  الزراعـة  تنميـة  يف  تسـهم 
)أخصائيـة الزراعـة أروى قحطـان( بقولهـا 
إن خلفـات احليوانـات حتتـوي علـى عـدة 
منهـا  للتربـة،  مهمـة  غذائيـة  عناصـر 
النيتروجن الذي يسـهم يف تنمية وتنشـيط 
امليكروبـات التـي تسـاعد يف حتلل الكربون 
واملـاء الـذي يلعب دوًرا يف نشـاط العمليات 

احليويـة للبكتيريـا داخـل اخمللفـات.

باألرقام 
ميثـل الرعـي وتربيـة الثـروة احليوانيـة 
نشاط رئيسي حملافظة حضرموت ويشكل 
متوسـط  إجمالـي  مـن   14.17% نسـبة 
محافظـات  يف  احليوانيـة  الثـروة  أعـداد 
املاعـز  تربيـة  وتأتـي  اليمنيـة،  اجلمهوريـة 
الكثافـة  حيـث  مـن  األولـى  املرتبـة  يف 
الفتـرة  خـالل  احملافظـة  يف  احليوانيـة 
بنسـبة %68.01 حسـب اإلحصـاء األخيـر 
الـذي نشـره املركـز الوطنـي للمعلومـات يف 
موقعـه الرسـمي علـى الشـبكة العنكبوتيـة.
محافظـة  أن  اإلحصـاء،  ذات  ويذكـر 
بتربيـة  الثانيـة  املرتبـة  تأتـي يف  احلديـدة 
مـن   9.82% بنسـبة  احليوانيـة  الثـروة 
إجمالـي متوسـط أعـداد الثـروة احليوانيـة 

اليمنيـة. اجلمهوريـة  يف 
كمـا أن شـبوة يف املرتبـة الثالثة،حيـث 
يعتبـر نشـاط الرعـي وتربيـة احليـوان مـن 
األنشـطة املهمـة لسـكان احملافظـة ويـكاد 
احملافظـة  مديريـات  جميـع  يف  ينتشـر 
اجلبليـة والوعـرة، ميثـل تربيـة احليوانـات 
يف محافظـة شـبوة حوالـي 1.7 مليون رأس 
متوسـط  إجمالـي  مـن   8.72% وبنسـبة 
اجلمهوريـة  يف  احليوانيـة  الثـروة  أعـداد 
اليمنيـة حسـب إحصائيـات نشـرها املركـز 
الرسـمي  موقعـه  يف  للمعلومـات  الوطنـي 

العنكبوتيـة.  الشـبكة  علـى 
للمركـز  األخيـر  اإلحصـاء  ويشـير 
الثـروة  يخـص  فيمـا  للمعلومـات  الوطنـي 
احليوانيـة يف اجلمهوريـة اليمنيـة إلـى أنهـا 
زاويـة  وتشـكل  مكانـة،  ذات  وطنيـة  ثـروة 
أساسـية يف النظـام الزراعـي، حيـث يصـل 
متوسـط أعـداد الثـروة احليوانيـة مبختلف 
أنواعهـا سـنوًيا إلـى 20 مليـون رأس، ويتـم 
االهتمـام بهـا مـن خـالل إيجـاد السـالالت 
احملسـنة وإنشـاء مزارع التسمن واألمهات 
البيطريـة  والعالجـات  اللقاحـات  وتوفيـر 

مـن خـالل تنفيـذ احلمـالت الوطنيـة.
وقـد ارتفعـت أعـداد الثـروة احليوانيـة 
يف بالدنا من 19501 رأس يف العام 2008 
إلـى 20705 رأس يف العـام 2012 كآخـر 

تقاريـر املركـز بهـذا الشـأن.

حتديات ومعاجلات 
)املهنـدس عدنـان عبدالقـوي العريقـي 
ومسـؤول  احليـوان  صحـة  إدارة  مديـر 
إلـى  أشـار   ، إب(  محافظـة  يف  الترصـد 
األمـراض  بقولـه:”  التحديـات  مـن  جملـة 
التـي  التحديـات  أعظـم  مـن  الوبائيـة 
وهـي  بسـرعة  وتنتشـر  احليوانـات  تواجـه 
تفتـك بكثيـر مـن األغنـام واملاعـز واألبقـار، 
توفيـر  بعـدم  الدولـة  خدمـات  وضعـف 
اللقاحـات  نسـتخدم  ونحـن  اللقاحـات، 
املتوفـرة وهـي لطاعون اجملتـرات الصغيرة 

بتوزيعهـا حسـب  ونقـوم  األغنـام،  وجـدري 
منظمـات  عـدة  مـع  بالتنسـيق  اإلمكانيـات 
الطبيـة  والهيئـة   )GIZ(والــ كالفـاو 

الدوليـة”.

املنظمـات  دور  العريقـي  ويشـرح 
املذكـورة بتوفيـر اللقاحـات، وبـدل السـفر 
وإعانـة الـكادر،وأن  مكتـب الزراعـة يقـدم 
للمواطـن -حسـب العريقـي- عـدة خدمات 
كتوفيـر الطـب البيطـري اجملانـي ألمـراض 
عـدة  عبـر  والـوالدة  واجلراحـة  الباطنيـة 
يـرمي  كمراكـز  احملافظـة  يف  مراكـز 

وغيرهـا. والسـدة  والقاعـدة 
يوًمـا   25 منـذ  املكتـب  أن  ويضيـف 
يعمـل ميدانًيـا يف مديريـة القفـر مبايخـص 
احليوانيـة  الثـروة  ورعايـة  الترصـد 
وتطعيمهـا، ويسـتهدف النـزول حوالـي 85 
ألـف رأس مـن األغنـام واملاعـز بالتنسـيق 
مـع مكتـب الزراعة والري يف محافظة إب. 

جهود دولية
دافًعـا  احليوانيـة  الثـروة  تشـكل 
القطـاع  يف  املسـتدامة  للتنميـة  أساسـًيا 
الزراعـي. فهـي تسـاهم يف حتقيـق األمـن 
وطـأة  مـن  والتخفيـف  والتغذيـة  الغذائـي 
وباسـتطاعة  االقتصـادي،  والنمـو  الفقـر 
أفضـل  اعتمـاد  خـالل  مـن  القطـاع،  هـذا 
علـى  الــتأثيرات  مـن  احلـد  املمارسـات، 
البيئـة وزيـادة كفاءتـه يف اسـتخدام املـوارد، 
األغذيـة  ملنظمـة  األخيـر  التقريـر  حسـب 
يف  املنشـور  املتحـدة  األمم  يف  والزراعـة 

2021م. الرسـمية  صفحتهـا 
توفـر  املنظمـة  أن  التقريـر  ويذكـر 
منظـور  مـن  للقطـاع  شـاماًل  حتليـاًل 
اجتماعـي واقتصـادي وبيئي، وتقـوم ببلورة 
مسـتوى  علـى  توجيهـات  وبوضـع  أدوات 
املسـتدامة  التنميـة  أجـل  مـن  السياسـات 
للثـروة احليوانيـة، كما أنها تسـدي املشـورة 
وتعمـل  املؤسسـية  القـدرات  بنـاء  وتوفـر 
الشـراكات  وتيسـير  التقـدم  رصـد  علـى 
مبـا  باختالفهـم،  املصلحـة  أصحـاب  بـن 
اخلـاص  والقطـاع  احلكومـات  ذلـك  يف 
غيـر  واملنظمـات  املدنـي  واجملتمـع 
احلكوميـة واملؤسسـات الدوليـة واألوسـاط 

األكادمييـة.
التنميـة  خطـة  تنفيـذ  إطـار  ويف 
باريـس،  واتفـاق   2030 لعـام  املسـتدامة 
والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  التزمـت 
إلـى  التوصـل  علـى  البلـدان  مبسـاعدة 
القضـاء التـام علـى اجلوع مبـوازاة مواجهة 
إدارة  حتسـن  خـالل  مـن  املنـاخ  تغيـر 
النظـم اخلاصـة بالثـروة احليوانيـة حسـب 

يـر. لتقر ا

لإلنتاج احليواني أهمية 
من  يعد  حيث  كبيرة، 
املتميزة  القطاعات  أهم 
الدولة  بها  تهتم  التي 
تعود  عدة  فوائد  لتحقيق 
واجملتمع  االقتصاد  على 
من  اخملتلفة؛  باملنافع 
من  العديد  إنتاج  خالل 
واللحوم  األلبان  منتجات 
والصوف  والشعر  واجللود 
تلبية  على  تساعد  التي 
األسواق  احتياجات 

احمللية. 
أهمية  تختلف  كما 
احليوانية  الثروة  منتجات 
أنواع  اختالف  حيث  من 
إن  حيث  احليوانات، 
العوامل  من  منتجاتها 
الدول  يف  األساسية 
كاجلمهورية  الزراعية 

اليمنية.
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الصادرات من احملاصيل الزراعية

  للتنـوع املناخـي والعوامـل الطبيعية دور مهم يف 
الوصـول إلـى التنـوع يف زراعـة  احملاصيـل الزراعيـة 

يف مختلـف  احملافظـات اليمنيـة.
 ويعد: الرمان، والعسـل، والن، واملوز، والبصل، 
ر إلـى  واللـوز، والزبيـب( أبـرز احملاصيـل التـي تُصـدَّ

عـدد مـن دول العالـم .
 وقـال مسـؤول يف وزارة الزراعـة يف محافظـة 
“يعـد  اسـمه(:  عـن  اإلفصـاح  )رفـض  حضرمـوت 
الليمـون احلامـض والبصـل مـن  أهـم الصـادرات يف 
وادي حضرمـوت، وتصـدر بنحـو 20 إلـى 25 طًنـا يف 

اليـوم خـالل  ذروة اإلنتـاج “.
لكميـات  حديثـة  بيانـات  وجـود  عـدم  مؤكـًدا   
اإلنتـاج عنـد املزارعـن، وعـدم توفـر مراكـز صـادرات 
باإلضافـة  الزراعيـة،  املنتجـات  لفحـص  متخصصـة 
أسـعار  كارتفـاع  املشـكالت،  مـن  عـدد  ظهـور  إلـى 
وإغـالق  والبـذور،  واألسـمدة  الزراعيـة،  املبيـدات 
نتيجـة  الـدول؛  بعـض  مـن  مفاجًئـا  إغالًقـا  املنافـذ 
عـدم توفـر اتصـال مباشـر مـن وزارة الزراعـة بعمليـة 
التصديـر. وعـدم توفـر عمليـة اتصـال بـن املزارعـن 
ومكاتـب الزراعـة واملسـتثمرين؛ األمـر  الـذي  تسـبب 

كبيـرة. بكـوارث 
مشـدًدا علـى توفيـر مراكـز صـادرات متخصصة 
تقـوم  علـى مختبـرات  الزراعيـة حتتـوي  للمحاصيـل 
بقيـاس مـا بعـد األثـر املتبقـي سـواء مـن املبيـدات أم 
لتسـهيل  للمواصفـات  تكـون مطابقـة  التـي  األسـمدة 

التصديـر. عمليـات 
عـن  إال  يحـدث  لـن  ذلـك  بـأن  املصـدر   وأفـاد 
باملنافـذ،  وربطهـا  الزراعـة،  مكاتـب  تفعيـل  طريـق 

مرافقـه.  بجميـع  املركـز  لتدريـب  كادر  وتأهيـل 

  التسويق الزراعي نهضة زراعية 

يف  التسـويق  أهميـة  أن  احلـداد  مجـد  أكـد  
مجـال القطـاع الزراعـي هـي كونـه احللقـة الرئيسـة 
يف إحـداث النهضـة الزراعيـة. مشـدًدا علـى أهميـة  
وجـود توجـه كامـل السـتهالك املنتـج احمللـي؛ لتحقيق 

الزراعيـة. النهضـة 
 وأضـاف قائـلًا: “نسـعى إلـى تطبيـق منظومـة 

الزراعـة التعاقديـة بالتعـاون مـع اجلهـات املعنية حتى 
نواكـب كل مـا هـو جديـد يف مجـال اإلنتـاج الزراعـي  
ليصـل املنتـج  وصـولًا يسـيًرا ومرضًيـا إلى  املسـتهلك 

.

 الزراعة التعاقدية إلحداث نهضة زراعية
أفـاد علـي الهـارب أن )الزراعـة التعاقديـة( التـي 
املشـتري  والتاجـر  املـزارع  بـن  عقـد  بأنهـا  تعـرف 
وحتـدث عـن طريـق زراعـة احملاصيـل الزراعيـة بنـاء 
علـى طلـب املشـتري وعلـى وفـق املواصفـات املطلوبـة 
وفيهـا  يلتـزم التاجـر  بشـراء الكميـة املتعاقـد عليهـا 
كاملـة والسـعر املتفـق عليـه بسـعر الزمـان واملـكان.  

مـن  تعـد   التعاقديـة  الزراعـة  “أن  مؤكـًدا 
إلـى  تهـدف  التـي  احلديثـة  التسـويق  أسـاليب  أهـم 
ضمـان شـراء املنتجـات الزراعيـة، وتخفيـض فاتـورة 
اإلنتـاج،  زيـادة  مـن  يسـهم  الـذي  األمـر  االسـتيراد، 
وحتسـن جودة املنتج؛ وبذلك  يسـتطيع املنتج احمللي  

خارجّيًـا”. املسـتورد  املنتـج  منافسـة 
  متابًعـا القـول: “وهـذا مـا ملسـناه  بعـد تنفيـذ 
فاتـورة  خفِّضـت  حيـث  التعاقديـة  الزراعـة  مشـروع 
االسـتيراد خـالل هـذا العـام بنسـبة %25 يف معظـم 
احملاصيـل الزراعيـة التـي ننتـج منهـا محلّيًـا، يف حـن 
وهـذه   ،10% بنسـبة  خفِّضـت  محاصيـل  هنـاك  أن 
نسـبة مؤكـدة خفِّضـت علـى وفـق اسـتراتيجية وزارة 

والـري”. الزراعـة 

آلية التوزيع والتخزين 
كشـف  أحمـد مهيـوب قايـد )عضـو يف  شـركة 
كأميـل لتصديـر الـن( أن الصـادرات عامـة متـر عبـر 
يليهمـا  والتعبئـة  بالفـرز،  تبـدأ  املراحـل  مـن  العديـد 
ومجهـزة  خاصـة  مخـازن  يف  والتخزيـن  التغليـف، 

والريـاح. احلـرارة  مراعـاة  فيهـا  يحـدث 
مجالـي  االسـتثمار يف  تشـجيع  “أهميـة  مؤكـًدا 
التبريـد  مخـازن  واسـتغالل  والتبريـد  التخزيـن، 

الزراعـي،   التعاونـي  لالحتـاد  التابعـة  والتجميـد 
التابعـة  التبريـد  مخـازن  اسـتغالل  إلـى  باإلضافـة 
وسـائل  واسـتخدام  اليمنيـة،  االقتصاديـة  للمؤسسـة 

أنواعهـا” مبختلـف  املنتجـات  تنقـل  مناسـبة  نقـل 

العوائق واملشكالت 
أهـم  إلـى  الصبـري  الـرؤوف  عبـد  أشـار    
تسـويق  تواجـه  التـي  والتحديـات  املشـكالت 
ضعـف  وأبرزهـا:  وتصديرهـا،  الزراعيـة  املنتجـات 
وجـود  وعـدم  املؤسسـي,  والبنـاء  التشـريعات  يف 
قانـون خـاص بالتسـويق الزراعـي، وتدنـي يف مسـتوى 
اإلنتـاج؛ نتيجـة  شـحة مصـادر امليـاه، ومتلح األراضي 
الزراعيـة، وارتفـاع سـعر الوقـود، وانقطـاع الكهربـاء، 
رداءة  اإلنتـاج جـراء  تدنـي يف جـودة  إلـى  باإلضافـة 
األصنـاف املتوفـرة وإنتـاج فواكـه وخضـار غيـر آمنـة.  
مضيًفـا “نواجـه عـدًدا مـن املشـكالت يف معامـالت 
إجـراء مـا بعـد احلصـاد، وسـوء التوزيـع يف األسـواق 

واخلارجيـة”.  احملليـة 

مشروعات تسويقية قائمة
املشـروعات  مـن  عـدًدا  الهـارب  علـى  أوضـح   
شـركات  إنشـاء  منهـا  التسـويق،  مجـال  يف  القائمـة 
مـن  إسـهامات  بنظـام  وهـي  التعاقديـة  الزراعـة 
مجموعـة مـن التجـار حـول منتـج معـن للوصـول إلـى 

االسـتيراد. فاتـورة  مـن  كبيـرة  نسـبة  تغطيـة 
شـركات  إلنشـاء  توجـه  “لدينـا  قولـه:  مضيًفـا 
وشـركات  الزراعيـة،  األسـواق  إدارة  يف  تسـويقية 
متخصصـة يف الصناعـات التحويليـة وتقـدمي معظـم 

اخلدمات التسـويقية احلديثة بالتعاون والتنسـيق  مع 
املؤسسات واإلدارات املتخصصة يف وزارة الزراعة”.

أهم اخلطط واالستراتيجيات لتسهيل 
إجراءات التصدير والتسويق

 شـدد عبدالكرمي قاسـم احلمادي املواسـط تعز 
)رئيـس جمعيـة بنـي سـنان للتسـويق والتصدير  خبير 
يف زراعـة الـن( علـى أهميـة إصـدار قوانـن وأنظمـة 
للمنتجـات  والتصديـر  االسـتيراد  عمليـة  تسـهل 
الزراعيـة، والعمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـات التعاونيـة 
بنـاء  إلـى  باإلضافـة  األخـرى،  والبلـدان  بلدنـا  بـن 

واحلواجـز.  السـدود 
 وبـدوره يـرى عبـد الـرؤوف الصبـري )مهنـدس 
الزراعيـة(  املنتجـات  تسـويق  يف  متخصـص  زراعـي 
“أن اسـتبدال الزراعـة املكشـوفة للخضـار بالزراعـة 
املقاومـة  األصنـاف  زراعـة  يف  والتوسـع  احملميـة، 
يف  احلديثـة  التقنيـات  واسـتخدام  ونشـر  للجفـاف، 
الـري، واسـتخدام بدائـل الطاقـة عـن طريـق برامـج 
التوعيـة واإلرشـاد كل هـذا يسـهم يف زيـادة اإلنتـاج 
التصديـر”. إيجابّيًـا علـى عمليـة  وبـدوره سـينعكس 
 مؤكـًدا أهميـة التشـجيع يف االسـتثمار وتفعيـل 
وتسـويق  إنتـاج  مجـال  يف  الزراعيـة  اجلمعيـات  دور 
اخلضـار والفاكهـة؛ للحـدِّ والتقليل من نسـبة اخملاطر 
علـى مسـتوى املـزارع الواحـد، باإلضافـة إلـى تفعيـل 
املزارعـن  ودعـم  الزراعـي،  التمويـل  مؤسسـات  دور 
حتسـن  ببرامـج  الزراعيـة  باملدخـالت  واملنتجـن 
وتكثيـف  ونشـرها،  وتطويرهـا  املوجـودة  األصنـاف 

املسـتهدفة. اإلنتـاج  مناطـق  اإلرشـادي يف  العمـل 
اجلهـود  تكثـف  أن  “يجـب  القـول:  متابًعـا     
لعمـل برامـج توعيـة وإرشـاد  بوسـائل وطـرق اإلنتـاج 
اآلمن صحّيًا، وتسـهيل وتشـجيع االسـتثمار يف مجال 
التعقيـم بالبخـار للمنتجـات الزراٌعـة وعـدم احتكارها 
نظـام  تطبيـق  إلـى  باإلضافـة  واحـدة،  شـركة  علـى 
HACCP)نظـام حتديـد اخملاطـر والنقـاط احلرجـة( 
يف   )GAP( اجليـدة   الزراعـة  املمارسـات  ونظـام 
مراكـز التعبئـة والتغليف للمنتجات الزراعية املصدرة 

اخملالفـن”. وضبـط 
املنتجـات  أسـاليب  يف  التدنـي  مشـكلة  وحـول 
كيانـات  تؤسـس  أن  الصبـري  يـرى  ونقلهـا  الزراعيـة 
تسـويقية علـى وفـق احملاصيـل أو علـى وفـق مناطـق 
والشـحن،  النقـل  تكاليـف  علـى  للتغلـب  اإلنتـاج؛ 
اجلـوي  النقـل  دعـم  قـرار  تفعيـل  إلـى  باإلضافـة 

املصـدرة. الزراعيـة  للمنتجـات 

 يف ظل األوضاع الراهنة أصبح النهوض بالقطاع الزراعي 
إلى  والوصول  الوطني،  االقتصاد  لرفع  األولويات  أهم  من 
ملحة  حاجة  هناك  أصبحت  املقابل  يف  الذاتي,  االكتفاء 
الزراعية وتطويرها،  لتنسيق عملية التصدير للمنتجات 
بعملية  كبيًرا  ارتباًطا  جناحها  يرتبط  التصدير  وعملية 
وشركات  املصدرين  بني  حقيقية  شراكة  خللق  التسويق 

التصنيع والتسويق الزراعي، واملنتجني.

التصدير والتسويق الزراعي نهضة زراعية نوعية

أحمد مهيوب قائدمجد احلداد

رؤوف الصبري رؤوف الصبري عبد الكرمي احلماديعبد الكرمي احلمادي

 منال أمني
صوت االمل

 املـزارع علـي قائـد )مـن مديريـة شـرعب يف تعـز( 
الشـركات  إحـدى  يف   2015 قبـل  يعمـل  كان  إنـه  يقـول: 
إلـى  أدى  الصـراع  أن  إال  اخلاصـة يف مدينـة احلديـدة، 
توقـف الكثيـر مـن الشـركات اخلاصـة، ولم تكـن هناك أيُّ 

فرصـة جديـدة لعمـل آخـر.
املكونـة مـن  العـودة مـع عائلتـه  إلـى   أضطـر علـي 
أربعـة أوالد وزوجـة إلـى قريته يف مديرية شـرعب، والبدء 
مـن جديـد يف إصـالح األراضـي الزراعيـة التـي ورثها عن 
واجـه  املاضيـة  سـنوات  اخلمـس  خـالل  ولكـن  أجـداده، 
الكثيـر مـن الصعوبـات املتمثلـة يف ارتفـاع أسـعار املعـدات 
واملشـتقات  واملبيـدات  والبـذور  واألعـالف  الزراعيـة 
النفطيـة، وصعوبـة الوصـول إلـى األسـواق املركزيـة التـي 
ـرت جـراء الصـراع يف عـدد من مديريـات تعز وانقطاع  ُدمِّ

الطرقـات.
 لـم يكـن املـزارع علـي هـو الوحيـد الـذي تضـرر مـن 
جـراء األوضـاع الراهنـة يف البلـد، بـل هنـاك الكثيـر مـن 
املزارعـن يف مختلـف احملافظـات اليمنيـة واجهـوا الكثير 
الزراعيـة  أراضيهـم  يف  عملهـم  ملواصلـة  التحديـات  مـن 
بعدمـا فرضـت عليهـم الظـروف الصعبـة العـودة إلى املهن 
مـن  الكثيـر  وتوقـف  رواتبهـم  انقطـاع  نتيجـة  الزراعيـة؛ 

املصانـع والشـركات.

تأثير الصراع والتغيرات املناخية
  وفًقـا للبيانـات الـواردة يف تقريـر )مراقبـة السـوق 

التابـع لبرنامـج األغذيـة العاملـي فبرايـر 2018 ( أكـد أن 
الصـراع الراهـن أدى إلـى ارتفاع تكاليف املعيشـة ارتفاًعا 
كبيـًرا لغالبيـة النـاس يف البلـد، ممـا ضاعـف مـن معانـاة 
الفقـر  خـط  مـن  قريًبـا  يعيشـون  الذيـن  السـكان  بعـض 
التـي  بالفتـرة  مقارنـة  عندهـم  الغذائـي  األمـن  فانعـدام 
سـبقت انـدالع األزمـة، وارتفـع املتوسـط الوطنـي للتكلفـة 
الشـهرية للفـرد الواحـد مـن احلـدِّ األدنـى للسـلة الغذائية 

.60% بنسـبة 
  كمـا أوضحـت منظمـة الفاو)اليمـن خطـة العمـل 
لتعزيـز سـبل املعيشـة املسـتدامة والقـدرة علـى الصمـود 
 )2018 ـ   2014 والتغـذوي  الغذائـي  الزراعـة واألمـن  يف 
املرحلـة  هـذه  يف  الزراعـة  تواجـه  التـي  التحديـات  أهـم 
الناحيـة  مـن  وذلـك  البـالد،  بهـا  متـر  التـي  االسـتثنائية 
إذا  التـي  والسياسـية  الطبيعيـة  املـوارد  وقلـة  البيئيـة 
اسـتمرت وتركـت مـن دون معاجلـة سـتؤدي إلـى إضعـاف 

للبـالد. اإلنتاجيـة  الطاقـات 
اليمـن  تعـرض  أن  ذاتـه  التقريـر  أوضـح  كمـا    
اجلفـاف،  مثـل  القاسـية،  اجلويـة  األحـوال  لتأثيـرات 
وزيـادة  األمطـار،  هطـول  أمنـاط  وتغييـر  والفيضانـات، 
تكرار العواصف وشـدتها، وارتفاع مسـتوى سـطح البحر، 
وظهـور اآلفـات واألمـراض النباتية، واألمـراض احليوانية 
أثـرت  املنشـأ،  احليوانيـة  واألمـراض  للحـدود  العابـرة 
ألصحـاب  واحليوانيـة(  )النباتيـة  اإلنتاجيـة  الطاقـة  يف 

الصغيـرة.  احليـازات 

نقص املياه
أن   »2018 ـ   2014 الفـاو  »منظمـة  تقريـر  يؤكـد 

أفضـل  سياسـات  غيـاب  ظـل  يف  امليـاه  نقـص  اسـتمرار 
إلدارة امليـاه سـيؤدي إلـى اسـتنزاف املـوارد املائيـة وهـذا 
بـدوره سـيؤدي إلـى تعجيـل التدهـور الشـديد لألراضـي 
الطبيعيـة  للكـوارث  السـكان  تعـرض  وزيـادة  الزراعيـة، 

الغذائـي. األمـن  وانعـدام 
  فيمـا أشـارت نشـرة املنـاخ الزراعـي التي أصدرتها 
»منظمـة األغذيـة والزراعـة لـألمم املتحدةـ  يونيو 2021” 
إلـى أنـه ُرصـد هطـول أمطـار غزيـرة جتـاوزت كميتهـا الــ 
70 ملـم علـى األجـزاء الغربيـة لليمـن يف حـن أن بقيـة 

مناطـق البـالد ظلـت نسـبّيًا جافـة.
 وأوضحـت النشـرة أنـه علـى الرغـم مـن الظـروف 
املزارعـن  معظـم  بـدأ  فقـد  املسـتقرة،  غيـر  املناخيـة 
إعـداد  يف  واجلنوبيـة  الوسـطى  املرتفعـات  مناطـق  يف 
لزراعـة  وذلـك  القـادم،  الزراعـي  للموسـم  أراضيهـم 
احلبـوب والبقوليـات. وبغـض النظـر عـن إعـداد األرض، 
فـإن الكثيـر مـن األنشـطة الزراعيـة حالّيًـا مرتبطـة بإنتاج 
بالدرجـة  تعتمـد  التـي  والفاكهـة  محاصيـل اخلضـراوات 
األولـى علـى امليـاه اجلوفيـة وضـخ ميـاه الـري مـن اآلبـار.

القطاع الزراعي
 يف اليمن ..

 ما بني تأثير 
الصراع والتغييرات 

املناخية وقلة 
الوعي بأهميته
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علياء محمد 
صوت االمل

 يثبـت الكثيـر ممـن اختـاروا املشـروعات الزراعيـة 
وجهـًة لهـم أهميـَة ريـادة األعمـال يف القطـاع الزراعـي. 
البلـد،  نهضـة  كبيـًرا يف  دوًرا  يـؤدي  الزراعـي  فالقطـاع 
ويحقـق عائـًدا مادّيًـا يعـود بالفائـدة علـى الفـرد واجملتمع 
املشـروعات  أكثـر  الزراعيـة  املشـروعات  بذلـك  فتصبـح 

ربًحـا وأهمهـا عائـًدا تنموّيـا.
قسـم  خريجـة  العماري)25عاًمـا،  سـلمى  توجهـت 
الزراعـي  مشـروعها  يف  العمـل  إلـى  وأشـجار(  بسـتنة 
وتنسـيقها،  الزينـة  أشـجار  زراعـة  وهـو  بهـا  اخلـاص 
وتقـدمي االستشـارات الزراعيـة؛ وكان ذلـك التوجـه حّبًـا 

الزراعـة.  كليـة  يف  درسـته  ملـا  وتطبيًقـا  وشـغًفا 
تقـول العمـاري: »اخترت هـذا التخصص ألنني أرى 
ورغبـة  نفسـية لإنسـان،  راحـة  واألشـجار  النباتـات  يف 
املثلـى  الطريقـة  فهـي   التشـجير  ثقافـة  نشـر  وحّبًـا يف 
علـى  واحلفـاظ  اخملتلفـة  امللوثـات  مـن  البيئـة  لتخليـص 

نقاوتهـا«. 
 لـم تكـن سـلمى العمـاري الوحيـدة التي توجهت إلى 
الزراعـي،  القطـاع  يف  واملتخصـص  اخلـاص  مشـروعها 
بالقطـاع  املرتبطـة  املشـروعات  مـن  العديـد  ظهـرت  بـل 
واملؤسسـات  الشـباب  مـن  الكثيـر  وتوجـه  الزراعـي، 
واملبـادرات اجملتمعيـة إلـى العمـل يف القطـاع  الزراعـي؛  
نتيجـة للظـروف الصعبـة يف اليمن التـي حرمت الكثيرين 
مـن فـرص العمـل، وأصبـح بنـاء األرض أو العـودة إليهـا 

حاجـة ملحـة.
تخصـص  تعـز-  مـن  عاًمـا،   35( السـبئي  جميـل 
تسـويق( أحد الشـباب الذين  أجبرتهم الظروف الراهنة 
والعمـل يف  قراهـم،  إلـى  العـودة  علـى  القائـم  والصـراع 
ملنتجـات  بالتسـويق  اخلـاص  مشـروعه  فعمـل  الزراعـة، 

بتعـز. مزارعهـم 

أهمية املشروعات الشبابية
أهميـة  يؤكـد  زراعـي(  )خبيـر  علـي معجـم  محمـد 
تـؤدي  التـي  الزراعـة  قطـاع  يف  الشـبابية  املشـروعات 
دوًرا كبيـًرا يف حتسـن مسـتوى الدخـل للعاملـن يف تلـك 
للخريجـن يف اجملـال  املشـروعات، وتوفـر فـرص عمـل 

اجملتمعـي يف  التعـاون  تفعيـل  إلـى  باإلضافـة  الزراعـي، 
الريـف خاصـة، وتعزيـز األمـن الغذائـي الوطنـي بتوفيـر 

 . األسـواق  الزراعيـة يف  املنتجـات 
واسـع  اجملـال  إن  ضبابـة  خالـد  املهنـدس  يقـول   
واملنـاخ مالئـم لالسـتثمار والتوجه للمشـروعات الزراعية 
وتوفـر  والتربـة،  املنـاخ  يف  التنـوع  بسـبب  اليمـن؛  يف 
مـن  الكثيـر  سـهلت  التـي  احلديثـة  الزراعـة  أسـاليب 

بالزراعـة.   للقيـام  اخلطـوات 
الزراعيـة  املشـروعات  »تؤثـر  ضبابـة:  ويضيـف 
ا إيجابّيًـا مـن جوانـب عديـدة  يف اجملتمـع والفـرد تأثيـرً
أبرزهـا النواحـي املعيشـية علـى مسـتوى الفـرد واألسـرة 
واجملتمـع؛ نتيجـة العائـد املالـي، ومـن الناحيـة الثقافيـة 
االقتصاديـة  واجلـدوى  احملصـول  نوعيـة  مسـتوى  علـى 
التكافـل  مسـتوى  علـى  االجتماعيـة  الناحيـة  ومـن  منـه، 

اجملتمعيـة«.  واملبـادرات  االجتماعـي 

مشروعات زراعية ناجحة
مـن  عـدًدا  هنـاك  أن  احلـداد  مجـد  يوضـح   
املشـروعات الزراعيـة الناجحـة التـي تهـدف إلـى إقامـة  
مناطـق زراعيـة متخصصـة، تسـاعد علـى إتاحـة فـرص 
يف  وخبراتهـم  مهاراتهـم  لتنميـة  للمزارعـن؛  مالئمـة 
مجـال تطبيـق تقنيـات الزراعـة احلديثـة، وتعـد  الزراعـة 
التعاقديـة أهمهـا؛ حيـث تتيح للمزارعـن إمكانية التعاقد 
املنتجـات  مـن  محـددة  كميـات  تصديـر  علـى  املسـبق 
الزراعيـة؛ لزيـادة معـدالت التشـغيل يف وحـدات التصنيع 

التنافسـية  القـدرة  مـن  يزيـد  الـذي  األمـر  الزراعـي؛ 
املصنعـة. للمنتجـات 

مضيًفـا: “أصبحـت الزراعـة التعاقديـة منـط تتبعـه 
العديـد مـن الـدول يف العالـم، وحققـت  جناًحـا ملموًسـا 
يف مجـال إنتـاج احملاصيـل الزراعيـة بنسـبة تصـل إلـى  

.95%
لـ«صـوت األمـل« عـن  ويكشـف احلـداد يف حديثـة 
عـدٍد مـن املشـروعات الزراعيـة القائمـة يف اليمن، أهمها  
إنشـاء أسـواق زراعيـة مركزيـة منوذجيـة يف احملافظـات 
تتوفـر فيهـا كل مقومـات األسـواق النموذجيـة، وتأسـيس 
معامـل  وإنشـاء  األسـماك،  بتسـويق  خاصـة  شـركات 
املنتجـة،  األسـر  ودعـم  التحويليـة،  الغذائيـة  للصناعـات 
منتجاتهـم.  تسـويق  يف  ومسـاندتهم  أعمالهـم  وتنظيـم 
مؤكًدا ذلك بقوله: “بدأنا بافتتاح أول سـوق يف محافظة 
تعـز، وهنـاك مشـروعات كبيـرة مقدمـون علـى افتتاحهـا 

قريًبـا«.
 وبـدوره يقـول عـادل القدميـي : إن هنـاك عـدًدا 
مـن التحديـات تقـف أمـام جنـاح القطـاع الزراعـي أهمهـا 
وسـماد،  وبـذور،  حراثـة،  مـن  اإلنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع 
وحصـاد وغيـره إلنتـاج احملاصيل الزراعيـة؛ لذلك جاءت 
خفَّضـت  التـي  احملصوليـة(  )امليزانيـة  مشـروع  فكـرة 

املـزارع. تكاليـف مـا يتحملـه 
وأضـاف قائـلًا: “قمنـا بعمـل  عـدد مـن الدراسـات 
وتوصلنـا فيهـا إلـى أن قيمـة تكاليـف زراعـة القمـح تصـل 
إلـى  مليـون ومئتـي ألـف ريـال مينـي يف حـال اسـتخدمت 

مضخـات الديـزل، وجـاء مشـروع )امليزانيـة احملصوليـة ( 
كحـل بديـل لتخفيـض التكاليـف؛ لنسـتطيع  زراعـة هكتار 
ذلـك  وكل  ألـف،   400 إال  اليكلـف  ومببلـغ  القمـح  مـن 
باسـتخدام الطاقـة الشمسـية وشـبكات الـري احلديثـة، 
البـذر  عـن   بديـلًا  البـذر  يف  اآللـي  العمـل  واسـتخدام 

اليـدوي«. 
 مشـيًرا إلـى أن جنـاح مشـروع )احلراثـة اجملتمعية( 
الـذي بـدأت فكرتـه بتحريـك اجملتمـع؛ لتخفيـض تكاليف 
عـلۑ  املشـروع  مـن  الهـدف  وكان  واحلصـاد،  احلراثـة 
مسـارين: املسـار األول تخفيض تكاليف اإلنتاج، واملسـار 

اآلخـر زيـادة يف اإلنتـاج.
   وأردف القدميـي: “يف البدايـة درسـنا املشـكلة 
ووجدنـا أن احلراثـن يسـتأجرون  احلراثـة يف السـاعة 
بقيمـة  خمسـة عشـر ألـف ريـاٍل مينـي، والهكتـار الواحـد 
سـاعة  عشـرة  خمـس  بنحـو  وبـذر  حراثـة  إلـى  يحتـاج 

وأصبـح املـزارع غيـر قـادر علـى توفيـر إيجارهـا”. 
 متابًعـا قولـه: “اسـتطعنا إقنـاع أصحـاب احلراثات 
بتأجير احلراثات بسـعر سـتة آالف ريال، وبدأنا تدشـن 
االقتصاديـة  املؤسسـة  متتلكهـا  حراثـة   12 بــ  املشـروع 
لتحريـك اجملتمـع وتسـليط اإلعـالم علـى هـذا املشـروع، 
حراثـة،  وأربعـن  خمـس   45 مـع  العقـود  عـت  وقِّ وبعـده 
وخـالل شـهرين تعاقدنـا يف احلديـدة مـع 400 أربعمائـة 
ألفـن  املتقاعديـن  عـدد  جتـاوز  قـد  واآلن  حراثـة، 

حراثـة«.  وسـبعمائة 
 

صعوبات وحتديات 
أهـم  أن  معجـم   علـي  محمـد  املهنـدس/  يـرى 
الصعوبـات والتحديـات التي تواجه املشـروعات الزراعية 
تكمـن يف ضعـف االسـتثمار يف القطـاع الزراعـي مـن قبل 
القطـاع اخلـاص واحلكومـي، وشـحة االعتمـادات  املاليـة 
للمشـروعات الزراعية، وارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج 
الزراعـي وشـحنها يف بعـض األحيـان، باإلضافة إلى عدم 
معامـالت  وضعـف  الزراعيـة  واملعلومـات  البيانـات  دقـة 
املشـروعات  علـى  القائمـن  قبـل  مـن  بعـد احلصـاد  مـا 
الزراعـة والـري  التنسـيق بـن وزارة  الزراعيـة، وضعـف 

والقطـاع اخلـاص لتلبيـة احتياجـات السـوق.
وأشـار خالـد ضبابـة )مهنـدس زراعـي( إلـى أن أهم 
الصعوبـات التـي تواجـه بعـض املشـروعات الزراعيـة هـي 
يف  الزراعيـة  التعاونيـة  واجلمعيـات  الدولـة  دور  غيـاب 
الزراعيـة،  املشـروعات  نحـو  للتوجـه  والدعـم  التشـجيع 
وغيـاب دور التوعيـة واإلرشـاد الزراعـي لـدى املزارعـن 
املشـروعات  نحـو  التوجـه  يف  كبيـًرا  تأثيـًرا  يؤثـر  وهـذا 
املشـروعات  نحـو  التوجـه  إلـى  باإلضافـة  الزراعيـة، 
الزراعيـة مـن دون عمـل دراسـات فنيـة وماليـة وتسـويقية 
- دراسـة جـدوى- ممـا يؤثـر تأثيـًرا كبيـًرا علـى املـردود 

والعائـد املرجـو منهـا.
توجههـم  يف  الشـباب  مـن  عـدد  “يعتمـد  مضيًفـا: 
املالـي فقـط،  الزراعيـة علـى اجلانـب  نحـو املشـروعات 
يؤثـر  وذلـك  املتخصـص،  الفنـي  اجلانـب  ويتجاهلـون 
منهـم  الكثيـر  يجهـل  حيـث  املشـروعات،  مخرجـات  يف 
اسـتخدام الوسـائل والتقنيـات احلديثـة التي توفر اجلهد 

والعمـال”.  واملـال 

دور اجلهات الداعمة يف تطوير املشروعات 
واملعنيـة  الرسـمية  اجلهـات  دور  أهميـة  وحـول   
والداعمـة يف تطويـر هـذه املشـروعات يقـول املهنـدس/  
محمـد علـي معجـم إنـه يجـب أن تقـدم اجلهـات املعنيـة 
وتقـدم  املشـروعات،  هـذه  ملثـل  والفنـي  املالـي  الدعـم 
كذلـك التسـهيالت واحلوافـز الالزمـة مـن تشـجيع إقامـة 
القطـاع  بـن  الشـراكة  وتشـجيع  الزراعيـة،  املشـروعات 
دقـة  عـدم  معاجلـة  إلـى  باإلضافـة  واخلـاص،  العـام 
البيانـات واملعلومـات الزراعيـة، وضعـف معامالت ما بعد 
احلصـاد مـن قبـل القائمـن علـى املشـروعات الزراعيـة؛ 

السـوق«. احتياجـات  لتلبيـة 

صوت األمل.. علياء احلماطي 

األراضـي  مـن  واسـعة  مسـاحة  القـات  شـجرة  حتتـل 
الزراعيـة، وازدادت توسـعاً منـذ النصـف الثانـي مـن القـرن 
تـزرع  التـي  املناطـق  إلـى  زراعتـه  ووصلـت  عشـر،  التاسـع 
احملاصيـل الزراعيـة التاريخيـة يف اليمـن، مثـل الـن والعنـب 
واحلبـوب واملاجنـو، وعـدد مـن احملاصيـل االخـرى يف الوديان 
مـن  وغيرهـا  وإب  وعمـران  ذمـار  يف  الزراعيـة  والقيعـان 
املناطـق، باإلضافـة إلـى التوسـع العمرانـي الـذي يزحـف على 
االراضـي الزراعيـة يف عـدد مـن احملافظـات التـي اشـتهرت 
بزراعـة احملاصيـل الزراعيـة التـي تسـهم يف األمـن الغذائـي 

لليمنيـن.
 528078 بـــ  الزراعيـة  احملاصيـل  مسـاحة  رت  وُقـدِّ
هكتـاراً، وفقـا لكتـاب اإلحصـاء الزراعـي للعـام 2019، حيـث 
احتلـت مسـاحة زراعـة القـات املرتبـة الثانيـة بعـد احلبـوب 
وقـدرت بــ 166,891 هكتـاراً، وتفوقـت بذلـك علـى احملاصيـل 
واحملاصيـل  واخلضـروات  واحلبـوب  األعـالف  مـن  األخـرى 
بــ  وقـدرت  األخيـرة  املرتبـة  البقوليـات  واحتلـت  النقديـة، 

48,037هكتـاراً.
استنزاف للمياه 

تنبـؤات دوليـة عـن اقتـراب موعـد نضـوب امليـاه اجلوفية 
يف اليمـن، بسـبب احلفـر العشـوائي لآلبـار وسـوء اإلدارات 
املائيـة، والتوسـع يف زراعـة شـجرة القـات، والتـي تعتبـر مـن 

مـن   80% تسـتهلك  للميـاه، حيـث  اسـتهالكاً  النباتـات  أكثـر 
امليـاه اجلوفيـة.

اليمـن السـتنزاف سـنوي،  امليـاه اجلوفيـة يف  وتتعـرض 
بسـبب اسـتخدام طريقـة الغمـر لـري مـزارع القـات، وتنعكـس 
الزراعيـة  احملاصيـل  مـن  عـدد  علـى  سـلبا  التأثيـرات  هـذه 

املعتمـدة علـى ميـاه اآلبـار.

القات والب 
يف السـياق أوضـح محمـد قائـد حـارث- مديـر عـام الـن 
بـوزارة الزراعـة والـري: »أن شـجرة القـات توسـعت رقعتها يف 
السـنوات األخيـرة نتيجـة انخفـاض مصدر الدخـل للكثير من 
املزارعـن، مـا جعـل الكثيـر منهـم يبحثـون عـن الربـح السـريع 

واملـردود املـادي الكبيـر. ويؤكـد لــ »صـوت األمـل« أن اتسـاع 
املسـاحة الزراعيـة لشـجرة القـات، أحدثـت تأثيـرا كبيراً على 
يف  األول  املركـز  مـن  اليمـن  بانتقـال  وتسـبب  الـن،  شـجرة 
إنتـاج وتصديـر الـن، إلـى املركـز الـــ 30 عامليـاً، نتيجة تدهور 
املسـاحات الزراعيـة، وإقبـال املزارعـن علـى زراعـة القـات. 
األمـر الـذي اسـتدعى ضـرورة البحـث عن حلـول إلعادة إنتاج 

محصـول الـن. 
ملعلومـات واسـعة حـول زراعـة القـات يرجـى قـراءة العدد 
الثالـث مـن صحيفـة صـوت األمـل بعنـوان )القـات يف اليمـن( 
بتاريـخ -1مـارس – 2021م. او زيـارة موقعنـا علـى الرابـط 

التالي:
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القات يطغى على األراضي الزراعية يف اليمن

املشروعات الزراعية يف اليمن حتديات ومعاجلات

الزراعـة  وزارة  )وكيـل  الزامكـي  أحمـد  املهنـدس 
إن  يقـول:   ،) الـري  لقطـاع  السـمكية  والثـروة  والـري 
القطـاع الزراعـي كان يُـدرُّ علـى البلـد مـا يقـارب 17% 
قطـاع  بعـد  تأتـي  أهميتـه  وكانـت  الوطنـي  الدخـل  مـن 
النفـط، ولكـن يف ظـل الظـروف الصعبـة التـي مـرت بهـا 
البـالد منـذ سـنوات عديـدة أدت إلـى تدهـور وضعـه. ويف 
الفتـرة األخيـرة ـ كسـائر دول العالـم الـذي تأثـر بسـبب 
جائحـة كورونـاـ  أصبحـت عمليـة البحث عـن توفير األمن 
الغذائـي صعبـة للغايـة، وهـذه العمليـة كانـت ستسـهم يف 

القضـاء  املتمثلـة يف  التنميـة املسـتدامة  حتقيـق أهـداف 
الفقـر واجلـوع. علـى 

بالقطـاع  حلقـت  التـي  األضـرار  إن  قـال:  كمـا    
الزراعـي انعكسـت علـى اجلانـب النفسـي للمـزارع الـذي 
تضـررت أراضيـه نتيجـة ارتفـاع األسـعار وتأثيـر السـيول 
اجلارفـة، وجنـم عـن ذلـك تركـه للعمـل يف مهنـة الزراعـة 
وبيعـه لـألرض والهجـرة إلـى مناطـق أخـرى خللـق أزمـة 

جديـدة.
تهيئـة  إلـى  السـعي  أن  األمـل«  لـ«صـوت  وأضـاف   

األرض للزراعـة وتوفيـر امليـاه لإنتـاج الزراعـي ال يحـدث 
إال عـن طريـق االعتمـاد علـى املصـادر الرئيسـة لتوفيـر 
تعتمـد  التـي  األمطـار  كميـاه  الزراعيـة  لألراضـي  امليـاه 
عليها األراضي بنسبة تتراوح ما بن  47 ـ %48، واملياه 
اجلوفيـة التـي تصـل نسـبتها مـا بـن 35ـ  %38، ومـن ثـمَّ 

االعتمـاد علـى الينابيـع وامليـاه املتاحـة بنسـبة 10%.
“إن التغيـرات املناخيـة التـي طـرأت علـى مسـتوى 
تأثيـر  لهـا  كان  اخلصـوص  وجـه  علـى  وبالدنـا  العالـم 
إيجابـي مـن حيـث هطـول األمطـار خصوًصـا يف املناطـق 
السـاحلية واجلبليـة، حيـث أصبـح هطول األمطار سـنوّيًا، 
وأصبحـت بعـض املناطـق رعويـة تفيـد الثـروة احليوانيـة 
التـي بدروهـا تسـهم يف حتسـن املنتـج احليوانـي”.  وفًقـا 

للزامكـي.
 ويتابـع الزامكـي: خـالل املراحـل املاضيـة اسـتفدنا 
املنظومـة  كانـت  عندمـا  األعاصيـر  وتأثيـر  السـيول  مـن 
واملنشـآت املائيـة متكاملـة علـى مجـاري السـيول، ولكـن 
نظـًرا لتأثيـر الصـراع والتغيـرات املناخيـة لـم تصـن تلـك 
املنظومـة علـى الوجـه الصحيـح، وهـذا أثـر فيهـا فلـم تعـد 
تعمـل باحلـدِّ األعلـى املصمـم لهـا، بـل حالّيًـا تعمـل باحلـدِّ 

األدنـى.
  وأوضح أن املنظومة عبارة عن سـدٍّ حتويلي، يقوم 
باسـتقبال املـاء يف الـوادي وتوزيعه علـى القنوات اجلانبية 
البالـغ طولهـا عشـرات الكيلـو متـرات، ومن ثـمَّ تروي على 
جوانـب الـوادي، كمـا تعمـل تلـك السـدود علـى تخفيـف 
التـي  اإلعاقـة  بسـدود  وتسـمى  الـوادي،  يف  اجلريـان 

لألسـف انهـارت أيًضـا بسـبب عـدم صيانتهـا.
الـري  قطـاع  الوضـع يف  ملعاجلـة  الزامكـي:  وقـال   
زيـادة  يف  لإسـهام  احلديثـة  التقنيـات  إدخـال  وجـب 

اإلنتاج الزراعي، وترشـيد اسـتخدام املياه، وإعادة صيانة 
املتكاملـة. ومنشـآتها  امليـاه  منظومـة 

مـن جانبـه قـال املهنـدس أمـن باقـادر )وكيـل وزارة 
اخلدمـات  لقطـاع  السـمكية  والثـروة  والـري  الزراعـة 
الصـراع  آثـار  مـن  إن  األمـل«:  لـ«صـوت  الزراعيـة( 
حـدوث  اليمنيـة  املناطـق  بعـض  يف  املناخيـة  والتغيـرات 
عبـث يف بعـض األراضـي الزراعيـة واملنشـآت واألصـول 
مـن  الكثيـر  وتعرضـت  الزراعـي،  بالقطـاع  اخلاصـة 
األوديـة واألراضـي الزراعيـة لالجنـراف بسـبب السـيول 
والفيضانـات التـي شـهدتها اليمـن خـالل الفتـرات القليلة 

املاضيـة.
 وأضـاف قائـلًا: إن الكثيـر من املسـتلزمات واملعدات 
مـن  للكثيـر  أيًضـا  تعرضـت  الـري  بشـبكات  اخلاصـة 
األضـرار بسـبب عـدم الصيانـة املسـتمرة وعوامـل التعرية 

املناخـي. والتقلـب 
مـع  بالتنسـيق  الرسـمية  اجلهـات  أن  أكـد  كمـا   
املنظمـات الداعمـة تسـعى إلـى التخفيـف مـن أضرار تلك 
العوامـل علـى األراضـي الزراعيـة وحتسـينها؛ لالسـتفادة 
احمللـي مبحاصيـل  السـوق  لرفـد  املهمـة  مـن احملاصيـل 

متنوعـة تقلـل مـن انعـدام األمـن الغذائـي.

الزراعة يف سقطرى
  املهنـدس سـعد السـقطري )استشـاري مـع منظمـة 
القطـاع  إن  يقـول:  »الوتـش”(  قطـاع  يف  اليونيسـيف 
ـا يف البلـد،  الزراعـي يف اليمـن يعـدُّ رافـًدا اقتصادّيًـا مهّمً
املسـتقرة  غيـر  األمنيـة  األوضـاع  بسـبب  لألسـف  ولكـن 
االسـتفادة  عمليـة  يف  والعشـوائية  املناخيـة  والتغيـرات 
مـن األراضـي الزراعـي وبيعهـا، تسـببت يف خلـق حتديـات 

كثيـرة للقطـاع وجـب وضـع حلـول ملعاجلتهـا.
وجـب  الظـروف  هـذه  مثـل  يف  أنـه  إلـى  وأشـار    
االسـتفادة مـن القطـاع الزراعـي لعمليـة االكتفـاء الذاتـي 
فهذا سيسـهم يف رفع دخل املواطن بدرجة رئيسـة، ورفد 

خزينـة الدولـة بالعملـة الصعبـة.
  واسـتعرض السـقطري لصحيفـة »صـوت األمـل« 
جزيـرة  يف  الزراعـي  القطـاع  بـه  ميـر  التـي  التحديـات 
سـقطرى، قائـلًا: إن هنـاك صعوبـات متثلـت يف قلـة توفير 
اإلمكانـات لـدى املزارعـن يف اجلزيـرة والتـي تتألـف مـن 
وسـائل احلراثـة، وشـبكات الـري التـي توفـر امليـاه بطـرق 

سـليمة وغيرهـا.
 وعـدد لنـا أبـرز احملاصيـل الزراعيـة التـي تـزرع يف 
اجلزيـرة وهـي )الطماطـم األخضـر، والبصل، والبسـباس 
هـذه  وإنتـاج  واجلوافـة(  واملـوز،  والبطيـخ،  األخضـر، 
إن  حيـث  اإلمكانـات،  توفـر  لعـدم  قليـلًا  يعـد  احملاصيـل 
بعـض املنظمـات قدمت دعًمـا لقطاع الزراعة يف اجلزيرة 
ولكنـه لـم يكـن باملسـتوى املطلـوب؛ لتركيـزه علـى عمليـة 
دخـل  مصـدر  إجـاد  أجـل  مـن  الزراعـة  علـى  التشـجيع 

يسـير.
أن  أكـد  2021م  الدولـي  للبنـك  تقريـر  ويف    
البنـك سـيوفر مبلـغ 127 مليـون دوالر ملشـروع مشـترك 
اليمـن،  يف  املدقـع  اجلـوع  انتشـار  محاربـة  إلـى  يهـدف 
مـع  القصيـر،  املـدى  علـى  الزراعـي  اإلنتـاج  وتعزيـز 
والنشـاط  الغذائـي  األمـن  الزراعـة يف  إسـهامات  تعزيـز 
إلدارة  قـدرات  وبنـاء  الطويـل،  املـدى  علـى  االقتصـادي 
األمـن الغذائـي بالشـراكة مـا بـن منظمـة األمم املتحـدة 
املتحـدة  األمم  وبرنامـج  )الفـاو(  والزراعـة  لألغذيـة 

العاملـي. األغذيـة  وبرنامـج  اإلمنائـي 
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رجاء مكرد
صوت األمل

النقدية  العديد من احملاصيل  اليمن اشتهرت  يف 
ارتبط  الذي  االقتصادي  واملردود  العالية،  باجلودة 

باحلضارة اليمنية على مر العصور.
الُن،  بن  اليمن  يف  النقدية  احملاصيل  وتتنوع 
والسمسم، والقطن، والتبغ، والفول السوداني، وتختلف 
مساحتها الزراعية يف احملافظات اليمنية، كما يختلف 

حجم اإلنتاج لكل صنف.
وبعد أن كان اليمن رائًدا يف إنتاج بعض احملاصيل 
الزراعية كالُن اليمني، تراجع يف اآلونة األخيرة ألسباب 

عديدة وحتديات واضحت بحاجة إلى تدخالت.

مساحة احملاصيل  النقدية وحجم اإلنتاج
العام  يف  اليمنية  النقدية  احملاصيل  أبرز  وعن 
2021م، ومساحتها وحجم اإلنتاج التقت »صوت األمل« 
النباتي  اإلنتاج  )مدير  الشبوطي  رشدي  املهندس  بـ 
جولة  الصحيفة يف  أخذ  الذي  والري(  الزراعة  بوزراة 

للتعرف على أهم احملاصيل النقدية، وهي:
محصول القطن 

)الُقطن(  النقدي  احملصول  مساحة  تتحدد   
مبحافظة احلديدة )4323(هكتاًرا وبحجم إنتاج)4798(
طًنا، ويف محافظة حجة  املساحة الزراعية للقطن )47(
هكتاًرا وحجم اإلنتاج )49( طًنا، أما يف محافظة حلج 
فاملساحة الزراعية للقطن )562( هكتاًرا وحجم اإلنتاج 
للقطن  الزراعية  املساحة  أبن  ومبحافظة  )618(طًنا، 

)1703( وحجم اإلنتاج )1416(طًنا.
يواجه محصول الُقطن عدًدا من التحديات منها: 
انحسار زراعته سنوّيًا،  وارتفاع تكاليف اإلنتاج، وعدم 
وعدم  بدائية،  أصبحت  أنها  أو  للقطن  محالج  توفير 
اهتمام الدولة باحملصول، وعزوف املزارعن عن زراعة 
تكلفة  أقل  محاصيل  زراعة   إلى  واالجتاه  القطن، 

وسرعة يف احلصول على العائد.

الشبوطي  املهندس رشدي  أورد  التدخالت   وعن 
أبرزها وهي توفير محالج، وخفض تكاليف اإلنتاج عن 
الزراعية،  واملدخالت  العملة  أسعار  يف  التحكم  طريق 
وإنتاج سياسات سعرية وتسويقية تشجع املزارعن  على 

زراعة الُقطن.

محصول التبغ
احلديدة  محافظة  يف  التبغ  محصول  يتوزع   
مبساحة زراعية )8665(هكتاًرا، وحجم اإلنتاج)17363(
طًنا، ويف محافظة حلج املساحة الزراعية )45(هكتاًرا 

وحجم اإلنتاج )104(أطنان، أما محافظة أبن املساحة 
ويف  )74(طًنا،  اإلنتاج  وحجم  )36(هكتاًرا،  الزراعية 
محافظة حضرموت املساحة الزراعية  )504(هكتارات، 

وحجم اإلنتاج)1289(طًنا.
يف  التبغ  الزراعية حملصول  املساحة  تشكل  كما   
محافظة شبوة )72(هكتاًرا، وحجم اإلنتاج )162(طًنا، 
)30(هكتاًرا،  الزراعية  املساحة  املهرة  محافظة  ويف 
وحجم اإلنتاج)33(طًنا، أما يف محافظة عدن املساحة 

الزراعية )69(هكتاًرا، وحجم اإلنتاج )96(طًنا.
زراعة محصول  تواجه  التي  التحديات  أبرز  وعن 
للدولة  تام  غياب  يف:  رشدي  املهندس  يلخصها  التبغ، 
واتباع  اإلنتاج،  تكاليف  وارتفاع  احملصول،  هذا  جتاه 
يف  يؤثر  مبا  املنتج  مع  التعامل  يف  تقليدية  أساليب 

اجلودة. 
مضيًفا أن أبرز التدخالت املتطلبة: خفض تكاليف 
اإلنتاج عن طريق التحكم بأسعار العملة الوطنية أمام 
أساليب  وحتسن  إرشادية،  خدمات  وتوفير  الدوالر، 

التعامل مع منتوج أوراق التبغ.

محصول الفول السوداني 
الزراعية  املساحة  تبلغ  احملويت  محافظة  يف    
)44( هكتاًرا، وحجم اإلنتاج )27( طًنا، ومحافظة حلج 
املساحة الزراعية للفول السوداني )169(هكتاًرا، وحجم 
الزراعية  املساحة  أبن  أما محافظة  اإلنتاج)152(طًنا، 

)1856(هكتاًرا، وحجم اإلنتاج )1290(طًنا.
 وأما أبرز التحديات التي أوضحها مدير اإلنتاج 
نتيجة  اإلنتاج؛  تكاليف  ارتفاع  فهي  الشبوطي  النباتي 
الزراعية،  املدخالت  وأسعار  احملروقات  أسعار  ارتفاع 
الري  قنوات  بواسطة  الري  مياه  نقل  يف  ومصاعب 
بصورة  االستفادة  عدم  إلى  تؤدي  والسواقي(  )األعبار 
وضعف  سنوّيًا،  املتدفقة  السيول  كميات  من  فّعالة 

اخلدمات واإلرشادات الوقائية.
يذكرها  التي  املتطلبة  التدخالت  أبرز  أما 
أسعار  خفض  يف  الدولة  تدخل  فهي  الشبوطي، 
صندوق  عبر  املزارعن  دعم  طريق  عن  احملروقات، 
وإعادة  التقليدي،  الري  منظومة  وتأهيل  التشجيع، 
اإلرشادات  خدمات  وتوفير  والقنوات،  السدود  صيانة 
إلى  يؤدي  الوطنية مما  العملة  تدهور  ووقف  الوقائية، 

انخفاض أسعار كل السلع من محروقات ومدخالت.

محصول السمسم 
 تبلغ مساحة محصول السمسم الزراعية مبحافظة 
احلديدة )10750(هكتاًرا وحجم اإلنتاج )6403(أطنان، 
)137(هكتاًرا،  الزراعية  املساحة  إب  محافظة  ويف 
املساحة  تعز  محافظة  ويف  طًنا،   )127( اإلنتاج  وحجم 
وحجم  هكتارات   )303( السمسم  حملصول  الزراعية 

فاملساحة  مأرب  محافظة  أما  طًنا،   )297( اإلنتاج 
الزراعية )3332(هكتاًرا وحجم اإلنتاج )3329(طًنا.

حملصول  الزراعية  املساحة  حجة  محافظة  ويف 
)484(طًنا، ويف  اإلنتاج  )544(هكتاًرا وحجم  السمسم 
هكتارات   )309( الزراعية  املساحة  البيضاء  محافظة 
املساحة  حلج  محافظة  طًنا،   )292( اإلنتاج  وحجم 

الزراعية )470(هكتاًرا وحجم اإلنتاج )507(أطنان.
محافظة  يف  السمسم  محصول  يتوزع  كما 
وحجم  هكتاًرا   )3692( الزراعية  واملساحة  أبن 
املساحة  اإلنتاج)3720( طًنا، ويف محافظة حضرموت 
أما  )831(طًنا،  اإلنتاج  وحجم  )823(هكتاًرا  الزراعية 
وحجم   )1702( الزراعية  املساحة  اجلوف  محافظة 
املساحة  شبوة  ومبحافظة  )1708(أطنان،  اإلنتاج 
اإلنتاج)1794(طًنا،  وحجم  )1384(هكتاًرا  الزراعية 
ومبحافظة رمية املساحة الرزراعية )52( هكتاًرا وحجم 

اإلنتاج)55( طًنا.

محصول الُب 
ففي  الُن  حملصول  الزراعية  املساحة  وعن   
محافظة احلديدة )1020( هكتاًرا وحجم اإلنتاج )666(
الزراعية )10961(  طًنا، ويف محافظة صنعاء املساحة 
هكتاًرا وحجم اإلنتاج )7547( طًنا، أما محافظة ذمار 
 )490( اإلنتاج  هكتاًرا حجم   )298( الزراعية  املساحة 
طًنا، ويف محافظة إب املساحة الزراعية )1093(هكتاًرا 

وحجم اإلنتاج )561( طًنا.
)479( الزراعية  تعز فاملساحة  أما يف محافظة   
حجة  محافظة  ويف  )319(طًنا،  اإلنتاج  وحجم  هكتاًرا 
املساحة الزراعية )2440(هكتاًرا وحجم اإلنتاج )1461(
 )3322( الزراعية  املساحة  صعدة  محافظة  ويف  طًنا، 
محافظة  ويف  طًنا،   )1659( اإلنتاج  وحجم  هكتاًرا 
احملويت املساحة الزراعية )2821(هكتاًرا وحجم اإلنتاج 

)1148(طًنا.
حلج  محافظة  يف  الُن  محصول  يتوزع  كما   
)317  ( اإلنتاج  وحجم  )624(هكتاًرا  زراعية  مبساحة 
)  793( الزراعية  املساحة  أبن  محافظة  ويف  طًنا، 
عمران  محافظة  )451(طًنا،  اإلنتاج  وحجم  هكتاًرا، 
املساحة الزراعية )1493 (هكتاًرا وحجم اإلنتاج ) 634(
طًنا، محافظة رمية املساحة الزراعية ) 7495 ( هكتاًرا 
وحجم اإلنتاج )3313(طًنا، ومبحافظة الضالع املساحة 

الزراعية )66(هكتاًرا وحجم اإلنتاج )34( طًنا.
الُن،  محصول  تواجه  التي  التحديات  أبرز  وأما 
احملصول،  زراعة  بدعم  الدولة  اهتمام  عدم  فهي 
خاصة  الشجرة  إنتاجية  وانخفاض  زراعته،  وانحسار 
يف املناطق اجلنوبية، واجلفاف وانخفاض مستوى املياه 
يف  ومشكالت  اجلنوبية،  املناطق  يف  واآلبار  اجلوفية 
التسويق، وتدخالت الوسطاء والسماسرة يف التأثير يف 
أسعار املنتج بحيث ال يخدم املزارع، وضعف اخلدمات 

اإلرشادية والوقائية املقدمة للمزارعن.
وأما التدخالت املتطلبة وفًقا ملدير اإلنتاج النباتي 
يف وزارة الزراعة رشدي الشبوطي فهي ضرورة اهتمام 
يف  مشاتل  إقامة  طريق  عن  احملصول  بهذا  الدولة 

وتوفير  بالتشغيل،  الري  شبكات  وإشاعة  احملافظات، 
املزارعن  ودعم  والوقائية،  اإلرشادية  اخلدمات 
باألسمدة، وتشجيع صادرات محصول الن عن طريق 
تأثير  وإضعاف   التسويق،  سياسة  يف  الدولة  تدخل 

الوسطاء والسماسرة يف أسعار احملصول.

  وعن أبرز التحديات التي تواجه محصول السمسم 
احلشرية  اآلفات  بانتشار  رشدي  املهندس  يبينها 
اإلرشادية  اخلدمات  وضعف  النباتات،  على  واملرضية 
والوقائية، وعدم اهتمام الدولة بهذا احملصول وتشجيع 
زراعته، وانخفاض سعر املنتج، وارتفاع تكاليف اإلنتاج 
نتيجة الرتفاع أسعار احملروقات وبالذات يف الوحدات 

اإلنتاجية املعتمدة على مضخات الديزل. 
مشيًرا إلى أن أهم التدخالت املتطلبة هي تكثيف 
احملروقات  وتوفير  والوقائية،  اإلرشادية  اخلدمات 
األسعار  عن  تقل  تشجيعية  وبأسعار  الديزل  وبالذات 
التجارية واحلكومية السائدة، وحتمل الدولة أو صندوق 

التشجيع الزراعي  فارق السعر.

للُب اليماني طقوس خاصة 
  الُن أحد احملاصيل الزراعية النقدية التي اشتهر 
لكن  العالم،  يف  الن  أنواع  أجود  من  ويُعدُّ  اليمن،  بها 
بل  زراعته،  تتوسع  لم  تواجهه  التي  للتحديات  نظًرا 
الن  كبيًرا جًدا، ومعروف عن شجرة  تراجًعا  تراجعت 
حتت  تُزرع  أن  إلى  حتتاج  أي  ظلية،  شبه  شجرة  أنها 
أشجار كبيرة؛ لكي تنتج إنتاج عالًيا جًدا وجودة ممتازة. 

وفًقا للمهندس الزراعي منصور عبدالرزاق البحيري.
 مؤكًدا، أن من الصعوبات التي تواجه زراعة شجرة 
املباشرة فهذا يجعلها ال  الشمس  تعرضها ألشعة  الُن 
إلى  بحاجة  فهي  ثمَّ  ومن  عالية،  جودة  ذا  إنتاًجا  تنتج 

مشروعات عمالقة، أشجار كبيرة ويزرع حتتها الن.
 ويضيف املهندس منصور أن زراعة الُن تنشط يف 
20- تقريًبا  إلى درجة حرارة  موسم األمطار، وحتتاج 
27 درجة مئوية؛ األمر الذي يجعلها تنتج يف املرتفعات 
حرارتها  درجة  التي  الساحلية  املناطق  أما  اجلبلية، 

مافوق 40 درجة مئوية فهذا يؤثر يف جودة الن.

التقسيم الوراثي حتدٍّ لزراعة الُن
  يقول املهندس البحيري: إن من حتديات زراعة 
الُن املساحات الزراعية القليلة، ففي املرتفعات اجلبلية 
تكون مساحة زراعة الُن صغيرة؛ نظًرا للتوريث وتقسيم 
الوراثة إلى أجزاء صغيرة؛ أي مساحات قليلة لكل فرد؛ 

ومن ثمَّ ال ميكن إقامة مشروعات عمالقة.

قلة وعي املزارع
  مضيًفا، أن املزارع اليوم ليس لديه اإلملام الكامل 
احلاضرة  فاألجيال  القدماء،  كاملزارعن  الُن  بزراعة 
إلى  حتتاج  التي  الن،  زراعة  مجال  يف  قليلة  خبرتها 
األمراض  ومكافحة  وتغذية،  زراعية،  وخدمة  عمليات 
جًدا  مهمة  األمور  هذه  فكل  الن  شجرة  تصيب  التي 
بالنسبة لشجرة الن، كما أنها حتتاج إلى أسمدة معينة 
قبل اإلزهار، وأسمدة وقت اإلزهار، وأسمدة معينة بعد 

عقد الثمار، وأسمدة معينة للنضج. 
  ويشير املهندس منصور إلى أن املزارع يجهل تلك 
األمور؛ رمبا يكتفي باألسمدة العضوية )الدمال( وهي 
يف  إليها  يحتاج  النبات  كافية،  ليست  لكنها  مهم  جزء 
املراحل األولى من النمو أما يف اإلزهار والثمار فهو ال 
يحتاج إلى هذه األسمدة، إمنا يحتاج إلى أسمدة أخرى، 
كذلك املكافحة هناك أمراض فطرية وإصابات حشرية 
بأساليب  إملام  املزارع  لدى  يكون  أن  يجب  الن  تصيب 
املكافحة احلديثة لكل آفة من هذه اآلفات، أضف إلى 
ذلك هناك عمليات احلصاد والتجفيف والتخزين هذه 

عمليات مهمة جًدا.
الصحيحة يف  العمليات  يف  املزارع  جهل  مضيًفا، 
احلصاد والتجفيف والتخزين يعرض احملاصيل للتلف، 
معرفته  لعدم  املزارع  يواجهها  كبيرة  مشكلة  وهذه 
باألساليب الصحيحة يف احلصاد والتجفيف والتخزين، 
املزارع  يكون  فعندما  كذلك  التسويق  مشكلة  وهنالك 
صغيرة  الزراعية  أرضه  مساحة  ألن  قليل  محصوله 
يصعب التسويق؛ فاملزارع يبيع محصول الن للتاجر يف 
منطقته والتاجر يف منطقته يبيع الن لتاجر اجلملة يف 
ر، هناك سلسلة من  املدينة، وتاجر املدينة يبيعها للمصدِّ
واملصدرون  فقط.  ر  املصدِّ سوء  منها  يستفيد  ال  البيع 

واقع احملاصيل النقدية يف اليمــــن.. التحديات والتدخـــالت املطلوبةواقع احملاصيل النقدية يف اليمــــن.. التحديات والتدخـــالت املطلوبة

الُب اليمانــي حضــارة تأبى اإلندثــار
كونها  االقتصادي،  التقدم  ركائز  من  ركيزة  النقدية  احملاصيل  ُتعد   
مصدًرا للدخل اخلارجي يف الدول املتقدمة، وحتسني املستوى املعيشي يف 

الدول النامية.
منه  يستفيد  الذي  الزراعي  باملنتج  ُيعرف  النقدي  التجاري  واحملصول 

املزارع يف البيع بدًلا من االستهالك املعيشي داخل األسرة.

الُقطن ثروة بحاجة إلى وقفة جادة 

التبغالتبغالقطنالقطن
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أن  مبعنى  قليلة،  فاستفادته  املزارع  أما  جًدا،  قليلون 
يحصل  حن  يف  جًدا  يسير  مبلغ  على  يحصل  املزارع 

املصدر على مبلغ كبير كونه يصدره إلى اخلارج. 

صراع الُب والقات 
زراعة القات أثرت يف شجرة الُن، وتعدُّ مشكلة، 
الُن،  من  بدلًا  القات  زراعة  إلى  املزارعون  أجته  إذ 
فالقات مردوده أسرع، أما شجرة الن فتحتاج من أربع 
إلى خمس سنوات حتى تنتج؛ أي حتتاج من املزارع إن 
وهذا  تنتج  لكي  سنوات  اخلمس  طيلة  عليها  يصرف 
الزراعي  املهندس  قاله  ملا  وفًقا  مال.  رأس  يتطلب 

منصور.
أول  من  ينتج  فهو  سريع  مردوده  القات  مضيًفا، 
سنة، وثمنه أغلى من ثمن الن؛ وذلك ألن القات يستهلك 
مباشرة، وال يحتاج إلى جتفيف وتخزين وتسويق وال بيع 
للتجار عبر مراحل من مدينة إلى أخرى ومن تاجر إلى 
آخر، لذلك توسعت زراعة القات توسًعا كبيًرا. يف آخر 
تقريًبا  القات  زراعة  كانت  2018م  العام   إحصائية يف 
تصل إلى  200 ألف هكتار يف حن أن مساحة زراعة 

الن ال تتعدى 30 ألف هكتار. 
  الشيخ ماجد الرميم )مالك مزرعة بُن(، يقول: 
تدني  الُن،  زراعة  يف  تواجهه  التي  املشكالت  أهم  إن 
والري  الكامل لألمراض،  الفهم  اإلنتاج، وعدم  مستوى 

بالغمر.
  ويرى الشيخ الرميم أن املرأة لديها القدرة على 
إعادة شجرة الن إلى احلياة، فيقول: يف السابق أثرت 
بقلع  بُِدئ  أما اآلن فقد  الُن،  القات يف شجرة  شجرة 
فتفعيل  احملافظات،  بعض  يف  القات  أشجار  بعض 
القطاع النسائي يف زراعة الُن مهم كون النساء يجدن 
نضوج  على  صبر  ولديهن  احملصول  هذا  مع  التعامل 

احملصول.

التأثير االقتصادي
  يقول املهندس منصور: السبب يف توّجه املزارعن 
أن  يجب  لذا  الربح؛  عن  البحث  هو  القات  زراعة  إلى 
يكون هناك توجه للدولة لزراعة الن  فعليها أن تقوم 

األصول  إكثار  العلمي حول  البحث  وتشجيع  باإلرشاد، 
املزارع  من  الن  شراء  تسويق  كذلك  الن،  من  اجليدة 
مباشرة بسعر مرتفع يستفيد منه املزارع، وتوفير اآلالت 
احلديثة، حيث إن عمليات اجلني أو احلصاد والتجفيف 
والتخزين كلها حتدث بطرق بدائية،  إذ لم تدخل أي آلة 

حديثة يف هذا اجملال، وهذه عوائق.
مردًفا، الن يحتاج إلى تربة خصبة جيدة الصرف، 
ال حتتفظ باملاء كثيًرا حتى ال يسبب عفن للجذور. ومن 
واملردود  البدائية،  والطرق  التسويق،  أيًضا  العوائق 
الن.  التي يزرع فيها  االقتصادي واملساحات الصغيرة 
وعندما يكون لدى املزارع أشجار قليلة ويجنيها يف وقت 
واحد فهذا خطأ كبير جًدا، إذ يجب أن يترك الن إلى 
أن يتحول لونها إلى اللون األحمر، ولكن عندما يُجنى 
أما يف  الُن،  يؤثر يف جودة  باللون األخضر فهذا  وهو 
حال كان لدى املزارع مساحات زراعية كبيرة فسيجني 

ما نضج فقط. 
معاجلات

 ويضيف املهندس منصور أن شجرة الن إذا زرعت 
ت بالتغذية بطريقة جيدة، وتوفرت  بطريقة سليمة، وُمدَّ
الشجرة قرابة  املالئمة، فستنتج هذه  الظروف  لها كل 
40 كيلو، أما إذا لم تتوفر كل هذه الظروف أو توفرت 
بطريقة سيئة فسينخفض اإلنتاج، فلهذه األسباب جند 

شجرة الن اليوم تنتج ما بن خمسة إلى عشرة كيلو.
إنتاج  أعلى  بن  ما  فارًقا  هناك  أن  إلى  مشيًرا   
وأقل إنتاج، ومن الضروري توجه الدولة نحو اإلرشاد، 
مع  والتعاقد  والتصدير  التسويق  وتوفير  والشراء، 
الشركات العاملية لالستيراد، وبعدم مراعاة كل ما سبق 
حتصيَل  يعدُّ  ينتجونه  وما  شيًئا،  يستفيد  لن  فاملزارع 
أساًسا،  وليس  ثانوّيًا  عملًا  أو  هواية  مجرد  أو  حاصٍل 
فاملزارع يرى أن الن محصول ثانوي وليس رئيًسا؛ أي 
لن جتد مزارًعا كل مزرعته بن والسبب كونه ال يستفيد، 

كونه يبحث عن ِربح.
زراعة  أن  منصور  الزراعي  املهندس  ويردف    
الُن حتتاج إلى الرطوبة، فتزرع على ارتفاع 800 متر 
املناطق  أن  مبعنى  البحر،  فوق سطح  متر   2000 إلى 
وحلج،  وأبن،  حضرموت،  مثل:  الكبيرة  الساحلية 

فإن  زرع  وإن  الن،  لزراعة  مناسب  غير  جّوها  وتهامة 
جودة اإلنتاج ضعيفة. واملناسب لزراعة الن هي املناطق 
املتوسطة ما بن جبال تعز، وإب، إلى ذمار، ووصاب، 
كما أن الُن ال يتحمل البرودة فرمبا تسقط األوراق إذا 
اشتد البرد؛ ألنه يتحمل ما بن 20 27_ درجة مئوية، 
وهناك مناطق يف اليمن تصل درجة احلرارة فيها إلى 
رمبا  احلالة  هذه  ويف  مئوية،  درجة    20-10 من  أقل 

يعاني الن من تساقط األوراق مثل: محافظة ذمار.
الهيدروجيني  الرقم  أن  منصور  املهندس  ويذكر   
للتربة البد أن يكون ph )امللوحة واحلامضية(، ويتحمل 
الن املقياس الذي يكون الـ ph فيه )) 7-6، ويف اليمن 
معظم األراضي ph ما فوق 7 بعضها يصل إلى 8 أو 9 
وهذه تؤثر يف جودة إنتاج الن، والتربة املناسبة )ph من 

6_ 7 ( هي اجليدة إلنتاج بن ذي جودة عالية.
بتسميد  اهتماًما  هناك  أن  لو   « قائلًا:  ويتابع   
هناك  الن.  جودة  على  سيساعد   فهذا  البوتاسيوم 
بركانية،  كانت  أراضيها  اليمني؛ ألن  الن  نافست  دول 
نوًعا  تفوقوا  لذلك  البوتاسيوم؛  من  عالية  نسبة  وفيها 
ما، لكن اليمن إذا أضاف البوتاسيوم عند زراعته للن 
والذي جعل  مناسبة.  اليمن  أجواء  يتفوق؛ ألن  فسوف 
الدول األخرى تتفوق اهتمامها بتغطية اجلوانب األخرى 
كـ التسميد، والتغذية املناسبة، والري املناسب، والظل 

املناسب، وزراعته حتت أشجار املوز«.
الُن،  النقدي  احملصول  حول  حديثه  واختتم   
بقوله: إن اليمن تفوَّق على بعض الدول باملناخ الطبيعي، 
كالتسميد،  األخرى  اإلمكانات  رت  وفَّ أخرى  دولًا  لكن 
واألصناف املمتازة، وتوفير اآلالت احلديثة، واستخدام 
التجفيف  ويف  احملصول  جمع  يف  املناسبة  الطرق 
والتخزين، وهذه كلها أمور تؤثر يف اإلنتاج وجودة الن، 
كما أن اجلني بطريقة غير سليمة والتجفيف والتخزين 
بطريقة غير سليمة؛ يجعل األعفان تغزو الن وحتدث 

تعفنات وهذا يؤثر على جودة اإلنتاج وجودة الن.

محصول القطن مشكالت وحلول
القطن  محصول  يعانيه  عما  فنيٍّ  تقرير  يف    
الكود  محطة  قدمته  حلها،  ميكن  وكيف  صعوبات  من 

للدكتور/  احلقلية  احملاصيل  قسم  الزراعية-  للبحوث 
على  األمل«  »صوت  حصلت  اخلاشعة  سالم  محمد 
نسخة منه؛ أوضح التقرير أن من أهم املشكالت التي 
مسؤولة  جهات  وجود  عدم  هي  القطن  زراعة  تواجه 

لشراء محصول القطن.
القطن  زراعة  مشكالت  من  أن  التقرير  يف  وجاء 
التسعيرة  مع  تناسبها  وعدم  التسعيرة  انخفاض 
م/ يف  الواقع  املتوسط  القطن  محلج  وتوقف  العاملية، 
له،  التابعة  حلج )صبر(، بل واالستيالء على األراضي 
العاملة،  األيدي  وتكلفة  الزراعية  املدخالت  وارتفاع 
لذا يلجأ املزارع إلى محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر 
ربًحا، وسيطرة الشركات التجارية ذات  العالقة بتجارة 
القطن وتسويقه وحلجه ، وتدهور شبكات الري السيلي 

يف مناطق زراعته.
الغزل  توقف مصانع  أن  أيًضا  التقرير  وجاء يف   
والنسيج عن العمل أحد املشكالت التي تواجه االهتمام 
عملية  يف  ستسهم  النسيجية  الصناعات  ألن  بالقطن؛ 
تُبِد االهتمام  لم  الدولة  املغزولة، وأن  تصدير اخليوط 

الكايف بزراعة القطن يف الفترة األخيرة.
منها  احللول  أولويات  من  جملة  التقرير  وقدم   
النوعية  والصفات  اخلصائص  لكل  مختبر  إنشاء 
التيلة  أجهزة  توفير  طريق  عن  القطن  حملصول 
احلديثة التي تبن جودة ألياف القطن ومكانتها عاملّيًا، 
واالستمرار يف برامج التربية والتحسن التي تهدف إلى 

احلصول على أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية.
الدول  جتارب  من  االستفادة  احللول،  وضمن   
يف  وذلك  القطن،  زراعة  يف  الناجحة  اجملاورة  العربية 
محتوى سياسة زراعة القطن بحيث يُستفاد من خبراتها 
قرار  وإصدار  اليمن،  لواقع  وحتليلها  دراستها   بعد 
القطن  محصول  بجعل  يقضي  اخملتصة  اجلهات  من 
مناطق  يف  احملصولي  التركيب  يف  رئيًسا  محصولًا 

زراعته.
القتصاد  مهًما  رافًدا  النقدية  احملاصيل  تظل 
املعنية،  اجلهات  بها  تهتم  أن  الضروري  ومن  الدولة، 
الدكتور محمد سالم اخلاشعة )مدير عام محطة أبحاث 
الكود- أبن( يقول: إن الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد 

اآلونة،  هذه  الذكريف  يستحق  شيًئا  تقدم  لم  الزراعي 
لكن قبل 2015م كانت تُرصد مبالغ ألجل صيانة مشروع 
القطن وحتسينه تصل إلى تسعة مليون؛ بهدف احلفاظ 
على صفوف النسل وبذرة املربي  لكلٍّ من صنفي القطن 
القطن  وصنف   ،)2000 )معلم  صنف  التيلة  طويل 

املتوسط التيلة صنف )اكاال اس جي 2-(.
 ويقول الدكتور محمد اخلاشعة أيًضا: إن الهيئة 
قراًرا  تصدر  حالّيًا  الزراعي  واالرشاد  للبحوث  العامة 
يقضي بأن يكون مقرها يف )الكود أبن(، وصدر تكليف 
برئيس للهيئة الدكتور عبداهلل علوان، والنائب الدكتور 
محمد سالم اخلاشعة، ولكن هذه القرارات مجرد حبر 

على ورق. 

احملاصيل النقدية وتأثيرها االقتصادي
جمة،  مشكالت  من  يعاني  الوطني  االقتصاد     
وقد ترك انهيار العملة الوطنية أمام الدوالر خللًا يف كل 
الذي  الزراعي  القطاع  فيه  االقتصادية مبا  القطاعات 
يف األصل يعاني من حتديات كثيرة نتيجة لتراكم سنوات 
من اإلهمال. وفًقا ملدير اإلنتاج النباتي يف وزارة الزراعة 

رشدي الشبوطي.
 مؤكًدا: »مالم تقوم الدولة بخطوات جدية لضبط 
اليمني،  للريال  احلياة  وإعادة  انهيارها  ووقف  العملة 
فلن يتعايف القطاع الزراعي فاألسعار كل يوم يف ارتفاع 
مستمر مبا فيه املدخالت الزراعية واحملروقات؛ األمر 
قدرة  وعدم  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  إلى  يؤدي  الذي 

املزارعن على مجاراة هذا االرتفاع. 
أو  املانحة  الدولية  املنظمات  دور  أن  مردًفا،   
كان  املاضية  القليلة  السنوات  ففي  محدود،  الداعمة 
التدخالت  بعض  مع  اإلغاثي  اجلانب  على  التركيز 
لهذا  والتنمية  النهوض  جوهر  متس  ال  التي  الصغيرة 

القطاع.
والثروة  والري  الزراعة  وزارة  عدن  يف  معقًبا، 
السمكية  أصدرت قرارات تسعى إلعادة ترتيب أوضاع 
الداعمة، والضغط  املنظمات  الوزارة، ومراجعة نشاط 
باجتاه تنفيذ مشروعات البنية التجارية املستدامة سواء 
للتنمية  الدولية  املنظمة  أم  الدولي  البنك  أم  الفاو  مع 
الزراعية،  إضافة إلى متابعة احلكومة لتحريك بعض 

امللفات ذات الصلة بالقطاع الزراعي. 

واقع احملاصيل النقدية يف اليمــــن.. التحديات والتدخـــالت املطلوبةواقع احملاصيل النقدية يف اليمــــن.. التحديات والتدخـــالت املطلوبة

الُب اليمانــي حضــارة تأبى اإلندثــار

املهندس رشدي الشبوطي
 مدير اإلنتاج النباتي بوزراة الزراعة والري

الُقطن ثروة بحاجة إلى وقفة جادة 
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أرواد اخلطيب 
 صوت األمل

ودور  الزراعـي  للقطـاع  احلالـي  الوضـع  اللقـاء  هـذا  نناقـش يف 
اجلهـات ذات العالقـة يف تنميتـه مـع حسـن السـهيلي -رئيـس مؤسسـة 
متديـن شـباب- منسـق خطـة برنامـج التعايف والتمكـن االقتصادي بن 
منظمـات اجملتمـع املدنـي واملانحـن واحلكومـة والقطـاع اخلـاص يف 

اليمـن.  
 بخصـوص أهـم البرامـج املتخصصـة بتطويـر القطـاع الزراعـي 
ومـا هـو املطبـق منهـا علـى أرض الواقـع يشـير السـهيلي الـى ان قطـاع 
الزراعـة يعتمـد بشـكل كبيـر علـى احلكومـة للتمويـل يف فتـرة مـا قبـل 
النـزاع، أمـا يف خضـم النـزاع واألزمـة االقتصاديـة املسـتمرة، فلـم تقـدم 
احلكومـة أي مسـاعدة للتخفيـف مـن وطـأة الكلفـة املتصاعـدة، وأقبـل 
مـن  احتياجاتهـم  لتوفيـر  الشمسـية  الطاقـة  علـى  املزارعـن  بعـض 
الكهربـاء، بالرغـم مـن عـدم قـدرة غالبيتهـم علـى حتمـل أعبـاء ذلـك، 
فيمـا سـاهمت الظـروف الراهنـة يف تقليـل فـرص تصديـر املنتجـات 

الزراعيـة، ممـا أثـر علـى دخـل املزارعـن.
ال تـزال الزراعـة أهـم مـورد اقتصـادي يف اليمـن إذا مت اسـتغاللها 
بالشـكل املطلـوب، ولكنهـا تضـررت بشـدة من آثار الصـراع، ما أدى إلى 

تقلـص فرص كسـب 
العيـش. وتعتمـد الدولـة بشـكل كبيـر علـى الـواردات التجاريـة لتلبيـة 

متطلبـات االسـتهالك احمللـي للقمـح، وهـو العنصـر األساسـي.
ويقـول السـهيلي ان القطـاع الزراعـي يف البـالد ال يوفـر حالًيـا 
سـوى حوالـي 15 إلـى 20 يف املائـة مـن االحتياجـات الغذائيـة بسـبب 
محدودية األراضي الزراعية وشـحة موارد املياه واملمارسـات الزراعية 
السـيئة والتـي تفاقمـت بسـبب سـنوات الصـراع وارتفـاع أسـعار الوقـود 

ونُـدرة امليـاه.
آليـات  اإلنسـاني وحتسـن  العمـل  توطـن  مبـادرة  منسـق  وكونـه 
االسـتجابة  السـهيلي خطـط  يؤكـد  اليمـن-  اإلنسـانية يف  االسـتجابة 
 2015 العـام  منـذ  اليمـن  يف  املتحـدة  األمم  تقودهـا  التـي  اإلنسـانية 
تركـز علـى األمـن الغذائـي عـن طريـق توفيـر السـالل الغذائيـة التـي 
تعـدُّ مصـدًرا غذائّيًـا رئيًسـا ألكثـر مـن ثلـث األسـر اليمنيـة، وبدرجـة 
أقـل، تقـدم خطـط االسـتجابة اإلنسـانية قسـائم الطعـام والتحويـالت 

والبـذور. باملاشـية  للمزارعـن  تقـدمي دعـم محـدود  مـع  النقديـة، 
 ويف عـام 2017م قدمـت منظمـة األمم املتحـدة لألغذية والزراعة 

)الفاو( مسـاعدات زراعية لنحو 600,000 مزارع ميني.
وعـن امكانيـة االسـتفادة مـن التجـارب احلديثة يف الـدول األخرى 
كالزراعـة بـدون تربـه يذكـر السـهيلي انـه يف العـام 2013م بدأت جتربة 
الزراعـة املائيـة يف اليمـن، قـام بهـا األخـوان: عثمـان سـودان، وسـلطان 

سـودان؛ مـن قريـة »آل سـودان« يف مديريـة ذيبـن مبحافظـة عمـران، 
50 كـم شـمال غـرب صنعـاء.

مناطـق  يف  املائيـة  الزراعـة  توسـعت جتـارب   2016 العـام  ويف   
عديـدة شـمال صنعـاء، ففـي منطقـة بنـي احلـارث مبحافظـة صنعـاء، 
قـام املـزارع عبـد الكـرمي الكتـف بزراعـة محصـول اخليـار يف املوسـم 

األول.
ويضيـف يف موقـع املزرعـة البحثيـة يف منطقـة »العرة« يف صنعاء، 
التجربـة  وانتجـت  املائيـة  الزراعـة  بتقنيـة  الطماطـم  محصـول  زرع 

الطماطـم يف ثالثـة مواسـم.
   ويف منطقـة احلصبـة بالعاصمـة صنعـاء، قامت املزارعة فاطمة 
الطوقـي بتنفيـذ تقنيـة الزراعـة املائيـة، وجنحـت يف زراعـة الفراولـة 

والطماطـم، وانتجـت محاصيـل جيـدة مـن أول موسـم.
ووفًقـا خلبـراء محطـة البحـوث الزراعيـة يف صنعـاء فـإن تقنيـة 
الزراعـة املائيـة، متتـاز بكفاءة اسـتخدام املياه، وتوفـر مياه الري بدرجة 
الزراعـة  املسـتخدمة يف  امليـاه  كميـة  مـن   70% لقرابـة  تصـل  كبيـرة 

التقليديـة.
ومـن حيـث اإلنتاجيـة، فهـي عاليـة، حيـث تشـير دراسـات محطـة 
البحـوث إلـى أن إنتاجيـة الزراعـة املائيـة تفوق إنتاجيـة الزراعة بالتربة 
بنسـبة تصـل إلـى أكثـر مـن الضعفـن، خصوًصـا حملاصيـل الطماطـم، 

واخليـار، والفلفـل، والباذجنـان.
ويقـول انـه ميكـن للمانحـن ومنظمـات اجملتمـع املدنـي يف اليمـن 
ووزارة الزراعـة والـري، وبقيـة اجلهـات اخملتصـة، تعميـم تقنية الزراعة 

املائيـة مـن دون تربـة، وذلـك عـن طريـق اآلتـي:
ـ إطـالق حمـالت توعيـة بأهميـة الزراعة من دون تربة أو الزراعة 
ويوفـر  املـزارع،  احتياجـات  يغطـي  عالـي  مـردود  مـن  لهـا  ملـا  املائيـة، 

اسـتهالك وترشـيد امليـاه.
واملزارعـن  للمختصـن  حقليـة  وأيـام  تدريـب  برامـج  تنفيـذ  ـ   

احملميـة. البيـوت  حتـت  املائيـة  الزراعـة  مجـال  يف  ومتويلهـا 
ـ متويـل مقترحـات املنظمـات احملليـة يف اليمن لتنفيذ مشـروعات 
زراعـة مائيـة، ودعـم املزارعـن بتوفير املواد واإلمكانـات الالزمة وعمل 

دورات تدريبـة لهـم يف هـذه التقنية. 
وفيما يتعلق مبدى االستفادة من برامج األمم املتحدة التي طبقت 
يف اليمـن يقـول تُعـّد منظمـة األغذيـة والزراعـة )الفـاو(، الناشـطة يف 
اليمـن منـذ عـام 1974، مسـؤولة عـن دعم سـبل العيـش الزراعية كجزء 
مـن حتسـن األمـن الغذائـي. وبـدأت خطة عملهـا 2020-2018 بتنفيذ 
تدخـالت طويلـة األجـل تهـدف إلى اسـتكمال األنشـطة القصيرة األجل 

خلطـط االسـتجابة اإلنسـانية مـن خـالل نهج “املسـار املـزدوج”، مبا يف 
ذلـك الدعـم يف حـاالت الطـوارئ وإنعـاش سـبل كسـب العيـش، إضافـة 
إلى التنسـيق ـ كونها رئيًسـا مشـارًكا جملموعة األمن الغذائي والزراعةـ 
مـع برنامـج األغذيـة العاملي. وتُفّصل خطط االسـتجابة السـنوية لسـبل 

كسـب العيـش يف حـاالت الطـوارئ تدخـالت محـددة مدتها 12 شـهًرا.
العيـش  وسـبل  الغذائـي  األمـن  دعـم  أنشـطة  مـن  انكثيـر  ويؤكـد 
الزراعيـة التـي يضطلـع بهـا البنـك الدولـي ومنظمـة األغذيـة والزراعـة 
الفاعلـة يف  اجلهـات  مـن  وغيرهـا  العاملـي  األغذيـة  وبرنامـج  )الفـاو( 
مجموعـة األمـن الغذائـي والزراعـة ال تـكاد مُتيـز عـن بعضهـا بعًضـا، 
املبكـر  اإلنعـاش  لهـا مجموعـة  التـي روجـت  األنشـطة  جميعهـا تشـبه 
ومجموعـة األمـن الغذائـي والزراعـة يف خطـط االسـتجابة اإلنسـانية 
يتعلـق  فيمـا  جديـد  أي  األسـاس  يف  يوجـد  ال   .2015 عـام  قبـل 
باسـتراتيجيات وطرائـق االسـتجابة لألمـن الغذائـي وسـبل العيـش بـن 
التدخـالت “اإلنسـانية” وتلـك املصنفـة علـى أنهـا “تنميـة” أو “حلقـة 
بحـدوث  التنبـؤات  وتواتـر  الوضـع  تدهـور  مـن  الرغـم  علـى  وصـل”، 

اجملاعـة.
وبخصـوص الـدور الـذي تلعبـه منظمـات اجملتمـع املدني يف مجال 
التنميـة الزراعيـة والصعوبـات واملعوقـات التـي تواجههـا  بوضـح رئيـس 
مؤسسـة متديـن شـباب انـه   ليـس هنـاك مـا يـدل علـى وجـود شـراكة 
ذات جـدوى مـع منظمـات اجملتمـع املدنـي احملليـة يف اليمـن، كمـا أن 
اجلهـود اإلنسـانية واإلمنائيـة التـي يقودهـا اجملتمـع الدولـي أحـرزت 
تقدًمـا ضئيـلًا نحـو متكـن املنظمات احملليـة واجملتمع املدني يف إيصال 

املسـاعدات وفًقـا خلبراتهـا واحتياجـات مجتمعاتهـا. 
يف سـبتمبر مـن العـام احلالـي 2021 أطلقـت منظمـات اجملتمـع 
آليـات  وحتسـن  اإلنسـاني  العمـل  )توطـن  مبـادرة  اليمـن  يف  املدنـي 
االسـتجابة اإلنسـانية( يف إطـار الصفقـة الكبـرى، املنبثقـة عـن القمـة 
أن  غيـر  مهمـة.  خطـوة  وهـذه   2016 لعـام  اإلنسـاني  للعمـل  العامليـة 
اجلهـات الدوليـة املسـؤولة عـن املسـاعدات ال تـزال متـرددة يف التخلـي 
للمانحـن  تعهداتهـا  مـن  الرغـم  علـى  األبويـة،  ونبرتهـا  سـلطتها  عـن 
بتوطـن العمـل اإلنسـاني -أي حتويـل املـوارد والنفـوذ مـن املنظمـات 
الدوليـة إلـى املنظمـات احملليـة والوطنيـة- لكنها ويف املمارسـة العملية، 
وبـدلًا مـن التوطـن فعلّيًـا كثيـًرا مـا تصمـم الـوكاالت الدوليـة مشـروًعا 
وتسـلمه إلـى كيـان محلـي لـه أنشـطة محـددة مسـبًقا لتنفيذهـا؛ ولـذا 
ينبغـي مسـاندة مسـاعي املنظمـات احملليـة يف اليمـن لتوطـن العمـل 
اإلنسـاني وحتسـن آليـات االسـتجابة اإلنسـانية ومتكينهـا مـن القيـادة 
احملليـة الهادفـة والشـراكات املنصفـة التـي سـتضمن إيجـاد حلـول أكثر 
مالءمـة واسـتدامة للعوامـل الهيكليـة احلساسـة التـي تؤثـر يف األمـن 

الغذائـي والزراعـة يف اليمـن. 
وعـن أهـم احللـول واملعاجلـات التـي يراهـا مهمـه يف ظـل األوضاع 
الراهنـة يقـول السـهيلي انـه مـن الضـرورة توطـن العمـل اإلنسـاني يف 
تطبيـق  التـي سـتضمن  اإلنسـانية  االسـتجابة  آليـات  اليمـن وحتسـن 
الرابطـة الثالثيـة )اإلنسـانية والتنميـة والسـالم( ودعـم أنشـاء صنـدوق 
لالسـتثمار الزراعـي يف اليمـن، ومتويـل املشـاريع الزراعيـة الصغيـرة 
وإدارة  الغـذاء،  سـالمة  وتعزيـز  القيمـة  سلسـلة  وتنميـة  واملتوسـطة. 
املـوارد الطبيعيـة والتأقلـم الزراعـي مع التغير املناخـي. وتوفير التمويل 
واالستشـارة  التدريـب  تأمـن  اإلنتـاج،  ومدخـالت  الزراعيـة  للمعـدات 
مـن  واالسـتفادة  منتجاتهـم.  جـودة  حتسـن  بغيـة  للفالحـن  الالزمـة 
مصـادر الطاقـة املتجـددة، ومـع مراعـاة بعـض االعتبـارات الضروريـة 
للحيلولـة دون االسـتخدام املفـرط ملـوارد امليـاه الشـحيحة يف اليمـن.

ويضيـف: مـن االهميـة ايضـا االسـتثمار يف أشـكال مسـتدامة مـن 
تأمـن مصـادر امليـاه واحلـد مـن االسـتخدام املفـرط لهـا. وميكـن أن 
امليـاه(،  )مثـل خزانـات  الفرديـة  االسـتثمارات  املدخـالت  تشـمل هـذه 
ومشـاريع البنيـة التحتيـة األكبـر )مثـل بنـاء السـدود للحفـاظ علـى مياه 
األمطـار(. واالسـتعانة بوسـائل حديثـة لزيـادة إنتـاج وتصديـر العسـل 
والقهـوة التـي تشـتهر اليمـن بإنتاجهمـا بجـودة عالية. حيـث ميكن زيادة 
إنتاجهمـا، وتوسـيع الصـادرات إلـى املزيـد مـن األسـواق األجنبيـة، كمـا 
املاليـة  اخلدمـات  وتقـدمي  الزراعيـة.  القيمـة  سالسـل  تطويـر  يجـب 
أصحـاب  املزارعـن  احتياجـات  لتلبيـة  خصيصـا  املصممـة  الريفيـة 
احليازات الصغيرة واألكثر ضعفا، وال سـيما النسـاء والشـباب. وتوفير 
االئتمـان للسـكان الريفيـن وتعزيـز قطـاع التمويـل األصغـر يف اليمـن 

وتعزيـز التصنيـع الزراعـي.
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الزراعة املائية توفر%70 من كمية املياه املستخدمة يف الزراعة التقليدية

االنتاج الزراعي يف اليمن يساهم بحوالي ربع االحتياجات احمللية
اذ  اليمن  يف  هاما  اقتصاديا  موردا  الزراعي  القطاع  يعدُّ 
القطاع  بهذا  ويعمل  االرياف  يف  السكان  من  نحو  % 75  يعيش 

مايقارب%54 من السكان.
 وعلى امتداد التاريخ كانت الزراعة من اهم املرتكزات االنشطة 
القطاع  انتاج  يف  الكبير  التراجع  رغم  تزال  وما  االقتصادية 
الزراعي ألسباب مختلفة حيث أصبح هذا االنتاج ال يغطي اليوم 
سوى اقل من ربع االحتياجات ويتم استيراد البقية من اخلارج، 
املعيشية  االمناط  يف  تغير  الى  ذلك  اسباب  اخملتصون  ويعيد 
على  ساعدت  التي  وهي  السريعة  املكاسب  عن  والبحث  للسكان 
إضافة  احلبوب،  حساب  على  القات  زراعة  يف  الكبير  التوسع 
بالقطاع  النهوض  على  قادرة  حكومية  خطط  وجود  عدم  الى 

الزراعي، الى جانب الفقر املائي والتغيرات املناخية 
حسني عبده مقبل السهيلي -رئيس مؤسسة متدين شباب
 منسق مبادرة توطني العمل اإلنساني وحتسني آليات االستجابة اإلنسانية يف اليمن

سماح عمالق
صوت األمل

يف لقاٍء لـ)صوت األمل( مع املهندس يحيى 
الزراعي(  بالري  متخصص  )مهندس  إدريــس 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  أبــرز  فيه  سرد 

الزراعي يف إب خاصة واليمن عامة. 
االقتصادي على  “إن احلظر  إدريس:  قال 
أبرز  من  يعدُّ  الراهنة  األوضــاع  بسبب  اليمن 
يف  ــزراعــي  ال القطاع  تــواجــه  التي  التحديات 
اليمن، فاليمن يعاني صعوبة بالغة يف احلصول 

تتوفر محلّيًا، ويتعذر شراء  على أي معّدات ال 
قطع غيار املعدات املتوفرة. وقد ضربت مخازن 

عديدة للمواد الغذائية وللتبريد”.
بن  الطرق  يحيى: قطع  املهندس  ويضيف 
القطاع  أمام  عائًقا  أصبح  اليمنية  احملافظات 
البائع  و  املــزارع  يجد  البلد، حيث  الزراعي يف 
األســواق؛  يف  وبيعها  احملاصيل  نقل  يف  ة  مشقَّ
األمر الذي يصنع فجوة يف األسعار مما يجعل 
العملية الشرائية متعذرة بن املواطنن يف مدينة 
مثل إب ومدينة كعدن أو حضرموت... إضافة 
أسعارها  وارتفاع  النفطية  املشتقات  أزمة  إلى 
اليمني  املـــزارع  لــدى  املــعــانــاة  الــذي فاقم مــن 

واملستهلك على حدٍّ سواء. 

زراعة القات
القات  “إن شجرة  بقوله:  إدريــس  ويسهب 
التربة  وتدمر  البلد  وعلى  األرض  على  تطغى 
التي  املبيدات  العتماد كثير من املزارعن على 
القات غزت  التربة، وشجرة  تتسبب يف تدهور 
معظم املزارع اليمنية، واجته كثير من املزارعن 
اليمنين إلى غرسها بدلًا عن محاصيل نقدية 
والــفــواكــه،  الــيــمــنــي، واحلـــبـــوب،  كــالــن  مهمة 

واخلضراوات”.
إدريــس أن يرى قيعان   ومن املؤسف عند 

قد  وقاع جهران،  كقاع احلقل،  إب  معروفة يف 
بدأ القات بغزوها، ويتمنى أن يجتمع أصحاب 
والقيام  أكثر،  انتشاره  ملنع  القرار  وذوو  الــرأي 
مزروعاتهم  الستعادة  األراضــي  مــلّاك  بتوعية 

القدمية. 
يؤكد إدريس أن قطاع اإلرشاد الزراعي قد 
عمل جاهًدا على تنفيذ حمالت للتوعية، لكنه 
يرى أن هذه املشكلة بحاجة إلى قرار حازم من 
السلطة احمللية مينع زراعة شجرة القات، وقبل 
وزرعوا  اقتلعوها  الذين  املزارعن  تشجيع  ذلك 
محلها،  نافعة  غذائية  محاصيل  أي  أو  الــن 
وهذا الدعم يجب أن يكون مادّيًا ومعنوّيًا، فهذه 

الشجرة تستنزف املياه اجلوفية، وتخرب التربة 
ولهذا نحن نخسر على جميع األصعدة. 

رؤية مستقبلية
ــة  ــرؤي ــس ال ــ ــهــنــدس إدريـ   وقـــد طـــرح امل
املستقبلية للقطاع الزراعي بقوله: إنهم يحاولون 
الذي  التبعات  على  للتغلب  خطًطا  يضعوا  أن 
سببها ويسببها الصراع، ولتذليل العقبات التي 
مير بها القطاع الزراعي على جميع األصعدة. 

التي  اجملتمعية  املــبــادرات  ان  إلــى  ويشير 
تعمل على تنفيذ جزء كبير من النشاط املتمثل 
يف إجنـــاز مــشــروعــات زراعــيــة بــن املــزارعــن 

أبرز التحديات التي تــواجه القطــــاع الزراعـــــــي

»نـطـمـــح إلــى أن يعــود اليمــــن إلــــى سـابــــق عـهـــده أكبر الدول املصــدرة للب يف العالــم”



سماح عمالق
 صوت األمل

وقـد تطـورت الزراعـة العضويـة احلديثـة؛ اسـتجابًة 
للضـرر البيئـي النـاجت عـن اسـتخدام املبيـدات الكيميائيـة 
واألسـمدة الصناعيـة يف الزراعـة التقليديـة، وكنتـاٍج لرغبة 
الوسـائل  مـن  القادمـة  األمـراض  جتنـب  يف  املزارعـن 
 - وتغفـل  املـدى،  قصيـر  الربـح  تراعـي  التـي  الصناعيـة 
غالًبـا - صحـة املـزارع واملسـتهلك وحيويتـه، كذلـك صحـة 

البيئـة احمليطـة بهمـا.

تاريخ الزراعة العضوية
أوائـل  يف  العضويـة  الزراعـة  مفاهيـم  تطـورت 
يـد ألبـرت هـوارد، و ف. ج كنـك،  القـرن العشـرين علـى 
اسـتخدام  أن  اعتقـدوا  وغيرهـم ممـن  شـتاينر  ورودولـف 
روث احليوانـات غالًبـا مـا يكـون سـماًدا، يـؤدي إلـى نظـام 
زراعـي أفضـل، وفًقـا ملـا ذكـره تقريـر للموقـع البيولوجـي) 

الــ 29 مـن أبريـل 2019. العلـم( يف  أنـا أصـدق 
التقريـر أن الطلـب قـد ازداد علـى األغذيـة  ويذكـر 
العضوية يف سـتينيات القرن الواحد والعشـرين، وصحيفة 
)الربيـع الصامـت( وثَّقـت مـدى األضـرار البيئيـة الناجمـة 

عـن املبيـدات احلشـرية.
عبداجلليـل  أمـن  سـند  املهنـدس  يشـير  محلّيًـا 
الزراعـة  أن  إلـى  والتقنيـات  البسـتنة  يف  )االستشـاري 
العضويـة يف اليمـن قدميـة قـدم اإلنسـان اليمنـي، فاملـزارع 
الطبيعيـة  باألسـمدة  أرضـه  علـى تخصيـب  اليمنـي عمـل 
الصحيـة القائمـة علـى نفايـات احليوانـات والنبـات، كمـا 
أنـه لـم يعـرف األسـمدة الكيميائيـة واملبيـدات الضـارة إال 

الزمـن. العقديـن مـن  تتعـدى  منـذ فتـرة ال 
األغذيـة  مبيعـات  أن  سـند  املهنـدس  ويضيـف   
العضويـة قـد ازدادت خـالل العقديـن املاضيـن يف اليمـن 
إلـى  اليمنـي،  املـزارع  لـدى  البيئـي  الوعـي  تعزيـز  بفضـل 
جانـب اخملـاوف بشـأن اآلثـار الصحيـة خمللفـات املبيـدات، 
وكذلـك لنمـو قطـاع الزراعـة العضويـة بالتوعيـة والرقابـة 
يف  القائمـة  واجلهـات  الزراعـة  مكاتـب  بهـا  قامـت  التـي 

اليمنيـة.  احملافظـات 
وقـد أوضـح مسـؤول زراعـي يف وزارة الزراعـة والري 
الزراعـة  أن  األمـل-  لصـوت  اسـمه  ذكـر  عـدم  فضـل  ـ 
العضويـة تعـد نظاًمـا زراعّيًـا يعتمـد علـى اسـتخدام املـواد 
األسـمدة  مـن  بـدلًا  الزراعـة  يف  البيولوجيـة  الطبيعيـة 

العامـة.  بالصحـة  الضـارة  املبيـدات  و  الكيماويـة 
وأشـار إلـى أنـه ال يسـمح فيـه باسـتخدام السـالالت 
والكائنـات احملـورة وراثّيًـا و املـواد احلافظـة يف عمليـات 
التصنيـع واإلعـداد أو التعليـب، حيـث تتميـز املواد الغذائية 
الناجتـة عـن اإلنتـاج العضـوي بعناصرهـا الغذائيـة املتزنـة 
بالنكهـة  وتتمتـع  والضـارة  السـامة  املـواد  مـن  واخلاليـة 

الطبيعيـة.
يف  متثلـت  عديـدة  فوائـد  العضويـة  “للزراعـة   
احملافظـة علـى البيئـة كونهـا تسـهم يف التقليـل مـن تلـوث 

اسـتخدام  مـن  واملبيـدات، وحتـدُّ  الكيماويـة  باملـواد  امليـاه 
مـن ظاهـرة  تقلـل  املتجـددة، حيـث  غيـر  الطاقـة  مصـادر 
التربـة،  لكربـون  كبيـر  واسـتيعاب  احلـراري  االحتبـاس 
كمـا تسـهم يف إثـراء احليـاة الفطريـة” تبًعـا ملـا عبـر عنـه 

. للصحيفـة  املسـؤول 
 كمـا قـال: إن الزراعـة العضويـة جتعـل مـن التربـة 
اتبـاع  عبـر  وذلـك  وبنائهـا،  قوامهـا  مـن  وتعـزز  متجـددة 
دورات محصوليـة وزيـادة املـواد العضويـة وحتفيـز تكاثـر 
توفيـر  علـى  تعمـل  كمـا  مختلفـة،   ونباتـات  حيوانـات 
غـذاء صحـي خـاٍل مـن املضـادات احليويـة والكيماويـات 
واملبيـدات، وتقلـل مـن اخملاطـر التي يتعـرض لها املزارعون 
الناجمـة عـن اسـتخدام املـواد السـامة، وتسـهم يف تنميـة 
أفضـل  واسـتيعاب  الطبيعـة  مـع  متناغًمـا  وجعلـه  الريـف 

العاملـة. لأليـدي 

الزراعة العضوية واحملميات الزراعية 
يشـرح املهندس سـند عبداجلليل لـ “صوت األمل” 
بقولـه:  العضويـة  للزراعـة  الزراعيـة  احملميـات  أهميـة 
إنهـا توفـر بيئـة مناسـبة لنمـو االنتـاج النباتـي، وجتمـع 
مرتفعـة  تكلفتهـا  لكـن  واحـد،  مـكان  احتياجاتـه يف  كل 
إلـى حـدٍّ مـا؛ بسـبب ارتفـاع أسـعار األسـمدة الزراعيـة، 
التـي حتتـاج  احلديثـة  والتقنيـات  النفطيـة،  واملشـتقات 
أكمـل  علـى  مبهامهـا  تقـوم  كـي  احملميـات؛  هـذه  إليهـا 

وجـه.
 مؤكـًدا أن البيـوت احملميـة حتمـي النبـات وجتعـل 
املـزارع قـادًرا علـى إنتـاج الثمـرة يف غيـر موسـمها أّيًـا 
كانـت، فبإمـكان املـزارع الـذي يسـتخدم هـذه التقنيـات 

احلديثـة أن ينتـج احملصـول الصيفي والشـتوي مع بعض 
كـون البيـت هـذا يعـزل عـن ثمـاره كل العوامـل احمليطـة، 
ونسـبة  بالعوامـل احمليطـة  التحكـم  علـى  قـادًرا  فيكـون 
توفرهـا كالشـمس واحلـرارة والصقيـع وامليـاه والريـاح. 
)مـن  حميـد  نعمـان  املـزارع  يقـول  الصـدد  وبهـذا 
إن  تعـز(:   - زراعيـة  حملميـة  مالـك  الضبـاب،  وادي 
احملميـة أرهقتـه مادّيًـا يف البدايـة، وذلـك لقيامـه بتوفير 
احلديـد والهيـكل والبالسـتيك وشـبكات الري واألسـمدة 
عليـه  دّر  مـا  سـرعان  املشـروع  هـذا  لكـن  والشـتالت، 

ديونـه.  وقضـى  الوفيـر  الـرزق 
محميتـه،  يف  املنتجـات  مـن  عـدًدا  نعمـان  يـزرع 
كالطماطـم، واخليـار، والزيتـون، والـن، وهـو ال يستسـلم 
ويدخـر  العـام،  طـوال  يـزرع  بـل  بـه،  احمليطـة  للعوامـل 
محاصيلـه بتخزيـٍن مناسـب حتـى احتيـاج السـوق إليهـا، 
فيجنـي مـن ورائهـا الربـح الوفير؛ بسـبب رواجهـا وتزايد 
الطلـب عليهـا، كـون نعمـان يبيـع املنتـج الزراعـي يف غيـر 

موسـمه. حسـب حديثـه.

منتجات زراعية عضوية يف اليمن 
يتوفـر محصـول الفراولـة طـوال العـام يف صنعـاء، 
وذمـار، وإب، بعـد أن كان مسـتورًدا، وقـد حققـت البلـد 
اكتفاءهـا الذاتـي مـن محاصيـل زراعيـة تنمـو بأسـلوٍب 
عضـوي، وصحـي من اخلضـروات كالبطاطس، واخليار، 
والطماطـم والباذجنـان وغيرهـا، ومـن الفواكـه كالرمان، 
كالشـام،  احلبـوب  ومـن  والبرتقـال،  والتفـاح،  والعنـب، 
والـذرة، والقمـح. وفًقـا إلدارة مكتـب الزراعـة مبحافظـة 
إب. ويشـير غالبية السـكان إلى أن لألحداث ولألزمات 
ليسـتغني  ذاتـه؛  علـى  يعتمـد  اليمـن  أن جتعـل  دوًرا يف 

ويخفـف مـن عمليـة االسـتيراد اخلارجـي للغـذاء.
)مـن  محمـد  حوريـة  املزارعـة  سـبق  مـا  تؤيـد    
العديـن محافظـة إب( حيـث تشـير  مديريـة املشـنة يف 
إلـى أن معظـم السـكان يف منطقتهـا اجتهـوا السـتصالح 
فوائـد  اسـتخدام  عبـر  املهجـورة  الزراعيـة  أراضيهـم 

الزراعـة العضويـة، كمبادرات شـعبية ذاتية لسـد النقص 
الغذائـي.  األمـن  وحتقيـق 

وتؤكـد حوريـة أن معظـم مـا تزرعـه مـع جيرانهـا 
منتجـات زراعيـة طبيعيـة تعتمـد علـى السـماد العضـوي، 
تضـر  التـي  الكيميائيـة  املـواد  عـن  البعـد  كل  وتبتعـد 

 . عامـة  بصـورة  واجملتمـع  املواطـن  بصحـة 

فوائد الزراعة العضوية 
 يوضـح عمـران هـالل )مـن مكتـب الصحـة يف إب( 
مخلفـات  مـن  اجملتمـع  تخلـص  العضويـة  الزراعـة  أن 
أن  دون  مـن  تراكمهـا  يـؤدي  التـي  واحليـوان  اإلنسـان 
األمـراض  انتشـار  إلـى  التربـة  تسـميد  يف  تسـتخدم 
البقـر  البكتيريـة والفيروسـية والطفيليـة، وإلـى إصابـة 
مبا يسـمى مبرض دودة البقر كعائل أولي، ويصيب هذا 
املـرض اإلنسـان كعائـل ثانـوي، ومـن ثـمَّ فـإن الفـالح - 
وفًقـا حلديـث هـالل- حـن يعتمد على السـماد العضوي 
آفـات صحيـة، اجملتمـع يف غنـى  يخلـص مجتمعـه مـن 
عنهـا، ويسـتفيد منهـا يف تخصيـب التربـة وإصالحهـا. 
ويضيـف هـالل أن اعتمـاد الفـالح علـى املبيـدات 
الكيميائيـة واألسـمدة الصناعيـة متـأل الثمـرة بالسـموم 
التـي تعـرِّض املسـتهلك للتسـمم الغذائـي كأقـل التبعـات. 
 كمـا يؤكـد أن الزراعـة العضويـة توفـر التكاليـف 
نظيفـًة  البيئـة  وحتفـظ  اإلنتـاج،  عمليـة  مـن  وتسـرع 
املعديـة. ويختتـم عمـران هـالل  وخاليـة مـن األمـراض 
حديثـه لــ “صـوت األمـل” بحـثِّ املزارعـن علـى االبتعاد 
اإلمـكان،  قـدر  والكيميائيـة  الصناعيـة  الوسـائل  عـن 
كمـا  املبيـد  بجرعـة  األمـان  بإرشـادات  االلتـزام  كذلـك 
هـو موضـح يف العلبـة وقـت احلاجـة، وينصـح كل مـزارع 
اليمنيـون  التـي عرفهـا  التقليديـة  بالتمسـك باألسـاليب 
القائـم علـى مخلفـات  العضـوي  فالسـماد  القـدم،  منـذ 
لبيئـة  واآلمـن  األصـح  األسـلوب  هـو  والنبـات  احليـوان 
صحيـة وملواطـن سـليم ميلـك مناعـة قويـة تقـاوم أقسـى 
األمـراض املسـتعصية التـي يعانـي منهـا املواطـن اليمنـي 
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الزراعة العضوية البديل اآلمن للغذاء يف اليمن
 من املتعارف عليه أن الزراعة العضوية هي النظام الزراعي الذي يستخدم 

“البيولوجية”  واألسمدة  بيئي،  أساس  على  القائمة  اآلفات  ضوابط 

املستمدة من اخمللفات احليوانية ونفايات النبات ومحاصيل التغطية التي 

تثّبت النيتروجني خالل زراعة احملاصيل. 

 م سند عبد اجلليل

بعضهم بعًضا. 
على  يف  متخصصة  جمعيات  أنــشــأ  وقــد 
أساس أنها جمعيات منتجي احلبوب؛ للحد من 

ذبح إناث احليوانات وصغارها. 
إن  األمـــل«:  »صــوت  لـ  املهندس  يقول  كما 
ــام  املــواطــنــن يــتــبــاهــون بــذبــح الــعــجــول واألغــن
من  يتسببون  الفعل  بهذا  وهم  وأكلها،  الصغيرة 
دون وعي يف انقراض هذا النوع من احليوانات. 
التي  املشكالت  أن  يحيى  املهندس  ــرى  وي
تواجههم يف القطاع الزراعي تنقسم على شّقن: 
فاألولى  زراعية،  ومشكالت  حيوانية،  مشكالت 
تبرزها  ــرى  واألخـ ــة،  ــئ واألوب بــاألمــراض  تتمثل 

املبيدات املهربة. 

دور مكاتب الزراعة واحلجر النباتي
إلى  وحتويلهم  وإمساكهم  املهربن  تعقب 
جتار  على  الرقابة  وتكثيف  القضائية،  اجلهات 
ع على زراعة الن، ويقدم  املبيدات، كذلك يشجِّ
زهيدة،  بأسعاٍر  املدعومة  الشتالت  للمزارعن 
بن،  شتلة  مليون  إلنتاج  املكتب  يخطط  وحالّيًا 
ع بن املزارعن، وستُباع بأسعاٍر ال تتجاوز  ستُوزَّ
3 دوالرات  يـــوازي  ريـــال ميــنــي، مبــا   200 الـــ 

أمريكية. 
 GIZ كالـ  عديدة  جهات  مع  تواصل  هناك 

والصليب األحمر، وكثير من املنظمات الداعمة 
بشبكات  املزارعن  ملدِّ  وغيرها  الزراعة  لقطاع 
ريٍّ حديثة تستخدم لتعويض نقص املياه، ويتطلَّع 
إدريس إلى أن يعود اليمن إلى سابق عهده أعظم 

الدول املصدرة للن يف العالم. 
الزراعة تسهم  “إن  إدريس:  املهندس  يقول 
ــاعــلًا يف تــعــايف االقــتــصــاد احملــلــي،  إســهــاًمــا ف
فــاتــورة  ــن  م تــقــلــل  للبلد  الـــغـــذاء  فــبــتــوفــيــرهــا 
املنتجات  لكل  صعبة  عملة  وتوفر  االقتصاد، 
على  اقتصادها  يقوم  هولندا  فمثلًا  الزراعية، 
الورد، ومن الدول التي يرتفع فيها مستوى دخل 
الفرد أستراليا حيث يقوم اقتصادها على الثروة 

احليوانية”. 
ــس من  خــتــاًمــا يــؤكــد املــهــنــدس يحيى إدريـ
اإلنــتــاج  الــتــي ستساعد عــلــى حتــســن  الــطــرق 
من  اليمني  ــزارع  امل يتمكن  أن  اليمني  الزراعي 
بالتعليمات  يلتزم  وأن  التقنيات احلديثة،  إدخال 
ــوة املــبــيــدات  واإلرشـــــــادات املــكــتــوبــة عــلــى عــب
أن  البحثية  الهيئات  على  ينبغي  كما  احلشرية، 
تنتج أصناًفا ذات إنتاجية عالية توفر لنا املساحة 
وحدة  أقل  يف  اإلنتاج  من  قدر  بأكبر  الزراعية 
مناسبة  بعبوات  التصدير  مساحة، كذلك حسن 
تتلف وهي يف  ال  كي  الزراعية  املنتجات  حتفظ 
طريقها إلى األسواق اخلارجية - حسب إدريس. 

أبرز التحديات التي تــواجه القطــــاع الزراعـــــــي

»نـطـمـــح إلــى أن يعــود اليمــــن إلــــى سـابــــق عـهـــده أكبر الدول املصــدرة للب يف العالــم”

املهندس يحيى إدريس 
)مهندس متخصص بالري الزراعي(



العدد )24( - 2022/1/15 ملف العدد12

حنني الوحش
صوت األمل

اإلنتاج  لتحسني  املتبعة  اآللية  ماهي 
الزراعي وتوفير األمن الغذائي؟

   عند احلديث عن اآللية املتبعة لزيادة اإلنتاج 
اآللية  إن  نقول:  أن  نستطيع  وحتسينه،  الزراعي 
الغذائي  األمن  من  عالية  مستويات  بلوغ  على  تركز 
املعتمد على اإلنتاج الغذائي الزراعي احمللي، ودعم 
الريفي،  الفقر يف اجملتمع  ملكافحة  املبذولة  اجلهود 
واحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية وتفعيل دور 

املشاركة اجملتمعية لضمان االستدامة.
ولتحقيق األمن الغذائي وتوفيره فمن الضروري 
جًدا زيادة اإلنتاج الزراعي، عن طريق دعم البحوث 
وحتسن  املطرية،  الزراعة  نظام  وتعزيز  الزراعية، 
السالالت احمللية، وتوفير األعالف املقاومة للجفاف.
الزراعي  اإلنتاج  وزيادة  الغذاء  تأمن  وحول   
عن  املائية  املوارد  على  احلفاظ  الضروري  فمن 
طريق إعادة تأهيل السدود التحويلية، وقنوات الري 
موسم  واستغالل  احملافظات،  جميع  يف  املتضررة 
هطول األمطار يف بناء اخلزانات واحلواجز األرضية 
بجميع الوديان على وفق خطة استراتيجية معتمدة، 
املياه،  استخدام  لتحسن  استراتيجيات  وتنفيذ 
وإدخال أنظمة الري احلديثة لتقليل الفاقد من املياه 

بالتنسيق بن اجلهات ذات العالقة.

والعمل  التعلم  برنامج  إدخال  ذلك  إلى   أضف 

املشروعات  إلدخال  السليم  التخطيط  يف  باملشاركة 
اجملتمع  احتياجات  حتديد  طريق  عن  األرياف  إلى 
نفسه وأولوياته سواء أكان يف الريف أم املدينة؛ وبهذا 
ميكن اخلروج بخطط تنموية للقطاع الزراعي ونحو 
التكامل الزراعي العربي حتى عام 2030م؛ من أجل 
تعزيز التخطيط اإلمنائي الوطني املتكامل يف اليمن 

واملنطقة العربية عامة.

خذها  يتَّ أن  يجب  التي  اإلجراءات  ماهي 
القطاع الزراعي للتخفيف من الفقر؟

من أجل التخفيف من الفقر البد أن تقوم الدولة 
بالعمل على تشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي، 
وجعل الزراعة ضمن األجندة الوطنية للدولة وضمن 
القطاعات الواعدة التي لها أهمية بالغة يف حتسن 
االقتصاد الوطني، وحتسن نظام املعلومات، وتعزيز 
سلسلة القيمة والوصول إلى األسواق، باإلضافة إلى 

أهمية تطوير تقنيات ما بعد احلصاد.

القطاع  منها  يعاني  التي  املشكالت  هي  ما 
الزراعي يف الوقت الراهن؟

يعاني  التي  والتحديات  املشكالت  أبرز  إن   
املؤسسي  األداء  اليوم ضعف  الزراعي  القطاع  منها 
املؤسسي،  والتنسيق  التشريعات  وقصور  للقطاع، 
ومحدودية األراضي الصاحلة للزراعة، وندرة املياه، 
ومن ثمَّ تدني اإلنتاج، كما أن سياسات الدعم لصغار 
على  الضغط  حدة  وازدياد  كافية،  غير  املزارعن 
املوارد الزراعية من أراض ومياه، ومنو الطلب على 
الري  كفاءة  ضعف  إلى  باإلضافة  الزراعية،  السلع 

الزراعية،  وحصاد مياه األمطار، وصيانة املدرجات 
البحث  برامج  وضعف  التربة،  خصوبة  وانخفاض 
وغياب  التسويقية،  والنظم  الزراعي،  واإلرشاد 
واملتكاملة  الدقيقة  اإلحصائية  والبيانات  املعلومات 

عن الزراعة.
ومن التحديات أيًضا قلة املوارد املالية، وتدني 
احلوافز  ضعف  نتيجة  اخلاصة؛  االستثمارات 
املزارعن،  تنظيمات  دور  ومحدودية  والتسهيالت، 
هذه  من  االستفادة  وضعف  الزراعي  واإلقراض 
اخلدمة، وعدم وجود برامج تدريبية وتوعية كافية، 
حتديًدا البرامج املوجهة إلى املرأة الريفية؛ لتطوير 
مشاركتها يف التنمية الزراعية واحملافظة على البيئة 

واملوارد الطبيعية.

الوزارة  ها  ستتخذ  التي  املعاجلات  ما 
ملعاجلة مشكالت الزراعة؟

االستثماري  البرنامج  يف  تنعكس  املعاجلات   
معاجلة  إلى  يهدف  الذي  2022م  خطة  ضمن 
املشروعات املتعثرة، وطرح خطط ملشروعات جديدة 

ومستدامة يستفيد منها القطاع الزراعي والوزارة.

قطاع  لها  تعرض  التي  األضرار  حجم  ما 
التي  املشروعات  وما  الصراع،  فترة  يف  الزراعة 

قدمت يف هذه الفترة؟
حجم  حول  كاملة  إحصائيات  لدينا  توجد  ال   
أيَّ  الوزارة  تنفذ  ولم  الزراعي،  القطاع  األضرار يف 

مشروعات منذ العام 2015م.

واجلهات  املنظمات  دور  م  تقيِّ كيف 
الداعمة يف حتسني القطاع الزراعي وتطويره؟
واملنظمات  اآلن  وإلى  السابقة  الفترة  منذ     
تعمل على املشروعات الطارئة يف القطاع الزراعي، 
منها  يستفيد  يسيرة  ولفترة  مؤقتة  وهي مشروعات 
احملافظات  مديريات  بعض  يف  املزارعن  صغار 

وليست مشروعات تنموية مستدامة.
ولدى الوزارة حالّيًا طموحات لتمويل مشروعات 
وهذه  التنمية،  عملية  يف  تسهم  ومستدامة  كبيرة 
للعام  البرنامج االستثماري  د يف  الطموحات ستُجسَّ
2022م، وتتضمن خطة ملشروعات جديدة ومتعثرة، 
حيث بلغ إجمالي تكلفة هذه املشروعات بحدود 367 
مليون دوالر وثمانية مليار ريال ميني، وسوف تبحث 
الوزارة عن متويل للمشروعات املعكوسة يف خطتها 
الدولية أم الدول  الدولة أم من املنظمات  سواء من 
من صناديقها، خصوًصا  املشروعات  لبعض  املمولة 
)مشروع  أبوظبي  مثل: صندوق  املتعثرة  املشروعات 
التنمية  )مشروع  الكويتي  والصندوق  حسان(،  سد 
الريفية محافظة حضرموت(، والبرنامج االستثماري  
يهدف إلى تنمية املوارد وحسن استغاللها مبا يلبي 

احتياجات السكان واالقتصاد الوطني.

ما اخلطط املستقبلية للقطاع الزراعي؟
الزراعي حتوي  للقطاع  املستقبلية     اخلطط 
زراعة  يف  التوسع  اآلتية:  والسياسات  البرامج 
التجاري  امليزان  لتحسن  األخرى؛  واحلبوب  القمح 
الزراعي، وسد الفجوة الغذائية فمثلًا البلد تستورد 
من القمح قرابة %97، وتنتج %3، علًما أن احتياج 
الفرد من القمح سنوّيًا يتراوح ما بن -140 150كجم 
تقريًبا، وحتسن إنتاجية الثروة احليوانية مع التركيز 
األعالف،  وموارد  الصحية  والرعاية  االنتخاب  على 
وإعطاء دور أكبر للمرأة الريفية لإسهام يف تأمن 
يف  الفقر  وإزالة  الغذائية  االحتياجات  من  جزء 

املناطق الريفية.
النقدية  احملاصيل  زراعة  تشجيع  من   البدَّ 

أساليب  فعالية  رفع  حيث  من  السوق  إلى  املوجهة 
إنتاج احملاصيل  والتسويق، وحتسن ظروف  اإلنتاج 
طريق  عن  منها  العائد  وزيادة  وجودتها،  املطرية 
إدخال تقنيات حديثة يف الزراعة املطرية تتالءم مع 
املمارسات التقليدية، ورفع قدرة استخدام مياه الري 
بإدخال تقنيات وأنظمة ري مالئمة لتحقيق التوازن 
املتزايدة،  املائية  واالحتياجات  املتاحة  املياه  بن 
وإقامة  الوديان  تنمية  يف  االستمرار  إلى  باإلضافة 
احلواجز املائية، وإنشاء السدود الصغيرة والتشجيع 
على حصاد مياه األمطار مبا يهدف إلى املزيد من 
تنمية املوارد املائية السطحية، وتغذية أحواض املياه 

اجلوفية .
وتوجيه برامج البحوث مبا يخدم تنفيذ أهداف 
اإلنتاج  مستوى  رفع  أجل  من  الزراعية،  التنمية 
البحثية  البرامج  وتركيز  البحوث،  أولويات  وحتديد 
زيادة  والسريع يف  املباشر  األثر  ذات  األنشطة  على 
بحثية،  وبرامج  خطط  طريق  عن  وحتسينه  اإلنتاج 
إلى مواصلة سياسة احلكومة يف تشجيع  باإلضافة 
احلركة التعاونية وتطويرها، وزيادة املشاركة الشعبية 
وإطالق  واألفراد،  للمجموعات  اخلاصة  واملبادرات 
بالقطاع  للنهوض  وتسويقّيًا  إنتاجّيًا  املنافسة  حرية 
زراعة  نحو  للتحول  املزارعن   وتشجيع  الزراعي 
احملاصيل األساسية والنقدية ذات العائد االقتصادي 
املكافئ للقات، وإعادة بناء محلج القطن )مكنة ألياف 
القطن(، وإعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج ومصنع 
معجون الطماطم يف منطقة الفيوش محافظة حلج، 
وتشجيع التوسع يف زراعة الن يف مناطق زراعته من 

أجل القضاء التدريجي على شجرة القات.
بتنفيذ  إال  برامج  وال  أي خطط  تتحقق  ولن    
املشروعات املعكوسة يف برنامج الوزارة االستثماري 
والسبب  سيقدمها،  التي  واملعاجلات  2022م  للعام 
يعود إلى ارتفاع سعر الديزل الذي  أدى إلى عزوف 
عن  احلبوب  زراعة  مناطق  من  املزارعن  من  كثير 
الزراعية  العمليات  تكاليف  وارتفاع  الزراعة، 
 8000 إلى  الساعة  تكلفة  وصلت  حيث  عموًما، 
)أسمدة،  الزراعية  املدخالت  أسعار  وارتفاع  ريال، 
وبذور، ومبيدات(، واستمرار الصراع واعتماد معظم 
عليها  يحصلون  التي  الغذائية  السلة  على  السكان 
من املنظمات الدولية، باإلضافة إلى نزوح املزارعن 

وترك أراضيهم نتيجة الستمرار الصراع .

علياء محمد
صوت األمل

للقطاع  تقييمكم  هو  ما  البداية،  يف   
الزراعي يف اليمن؟

القطاع  وضع  تقييم  مسألة  أن  أتصور   
الزراعة،  إلى خبراء يف  اليمن حتتاج  الزراعي يف 
نعني  املستدامة،  الزراعة  عن  نتحدث  وعندما 
طريقة  بأفضل  الزراعية  املوارد  استخدام  بذلك 
الزراعي  القطاع  ينتج  بحيث  وبيئية،  اقتصادية 
الغذاء وكل االحتياجات؛ لضمان  االكتفاء الذاتي، 
دون  من  اجملتمع  ورغبات  احتياجات  وحتقيق 
التأثير  يف سير أو أداء املوارد الزراعية  لألجيال 

املتعاقبة. 
وعموًما هناك تدهور يف املوارد املائية للقطاع 
الشجري الطبيعي،  وال يزال التدهور قائًما بفعل  
ظل  يف  واحلطب   الطاقة   إلى  املواطن  حاجة  
يلجأ  حيث  بالدوالر،  مرتبط  شيء  كل  ارتفاع 
املواطن إلى الطبيعة؛ ألخذ احتياجاته؛ األمر الذي 
تسبب يف إحداث  دمار هائل  يف  مساحات واسعة 
من  األشجار، خصوًصا يف مناطق تهامة امللتصقة 

بالبحر وباألحواض املائية.
املياه، حتدث   فعند سحب كميات هائلة من 
املاء؛ ويؤدي ذلك  إلى اختالط  فجوات كبيرة يف 

مياه البحر باملياه العذبة، وبذلك تدمر التربة بسبب 
املياه املاحلة التي تستقر على سطح التربة؛  لذلك 

لن  تُزرع فيها إال احملاصيل التي تقاوم امللوحة. 
أهمها  جًدا  مؤشرات خطيرة  أمام  اليمن  إن 
انعدام األمن الغذائي،  واملائي بنسبة %90، وتدني 
بسبب  الزراعية؛  احملاصيل  وبعض  احلبوب  إنتاج 
آمنة،  غير  أصبحت  التي  وتغيراته  املناخ  تقلبات 
باإلضافة إلى ظهور فجوة كبيرة بن ما يُسحب من 
املوارد املائية وبن التغذية التي تأتي من األمطار، 
وإذا استمرت الفجوة فسيحدث انهيار لألحواض 

املائية وللقطاع الزراعي. 

تواجه  التي  املشكالت  هي  ما  برأيك، 
القطاع الزراعي ؟

أهمها  املشكالت  من  كبير  عدد  أمام  نحن   
صورة  يرسم  أن  يحاول   الذي  اإلعالم  مشكلة 
تطوير  يف  أخرى  دون  جهة  إجنازات  عن  جميلة 
تقييم   بعمل  قمنا  إذا  أننا  مع  الزراعي،  القطاع 
حقيقي وواقعي فسنرى أن واقع  القطاع  صعب 
جًدا؛ ألسباب عديدة أهمها أن الدولة اليمنية لم 
تستقر، كما أن الناس  يتحدثون عن مسألة الغذاء 
وكيف ميكن أن يصلوا إليه، وال يفكرون بالقضايا 

البيئية، واستدامة املوارد الزراعية والبيئية.
إن قضية الزراعة بعيدة، وما زالت إلى اآلن 

بعيدة، وهي  أكثر بعًدا  من أي مرحلة سابقة؛ وكل 
ذلك بسبب زيادة أعداد البشر وزيادة احتياجاتهم. 
كما أن هناك مشكلة محورية أال وهي عدم االلتزام 
فقد  الزراعية؛  للموارد  املستدامة  اإلدارة  بقواعد 
يف  شاهدت  وقد  عشوائية.  بطرق  اآلبار  حتفر 
من  كبيرة  كمية  يستخدمون  أنهم  امليداني  نزولي 
املياه لزراعة العلف، والعلف ال يحتاج أساًسا إلى 

هذه الكميات.
يُستخدم  ال  ومثله  الري  يف  األسلوب  وهذا 
إال  يف دول حوض النيل، أما الدول األخرى التي 
استخدام  عن  توقفت  فقد  صغيرة  أنهاًرا  متتلك 

هذه الطريقة، وجلأت إلى طرق الزراعة الذكية.
الوحيد  البلد  هو  ولألسف-  ـ  اليمن  إن     
الذي جند فيه حفارات مياه عشوائية، ومن املمكن 
ذلك،  يف  مشكلة  توجد  وال  حفارة،  مئة  استيراد 
محدود،  احلفارات  فعدد  العالم  دول   يف   أما 
والدولة هي من متتلكها، وال يستطيع املواطن أن 
األمر  هذا  أن  حن  يف  أرتوازية،  بئر  بحفر  يقوم 
إلى  بحاجة  نحن  لذلك  للجميع؛  متاح   بالدنا  يف 
رسم سياسات واستراتيجيات تترجم إلى سياسات 
وخطط تكتيكية حتى نتمكن من إدارة هذا القطاع 

مبا يحقق الفائدة للمجتمع والدولة.

احملاصيل  إنتاج  رفع  نستطيع  كيف 
الزراعية بطرق  يسيرة؟

املََزارع  عمل  هو  بالدنا  يف  نواجهه  ما   
بعض  لهجوم   احملصول  تعرض  التي  املفتوحة 
اإلنتاج،  من   90% تُْفِقده  التي  الزراعية  اآلفات 
أما إذا استُخِدمت  شبكات متنع دخول احلشرات 
فسيستطيع املزارع أن ينتج أكثر ومن دون خسائر، 
باإلضافة إلى اتباع طرق جديدة للزراعة كالزراعة 
املائية  من دون تربة، وبذلك سنكون قادرين على 
احلصول على واحد كيلو جرام باستخدام  1 ليتر 
استخدام  أن  بدليل  ذلك،  تتخيلوا  أن  ولكم  ماء، 

أربعة آالف متر مكعب يف العام لزراعة واحد هكتار  
من األرض إلنتاج 18 أو 20  طًنا  من الطماطم، من 
املمكن أن ننتج  20 طًنا من الطماطم باستخدام 
بجودة  املاء،  من  مكعًبا  متًرا   350 إلى   300 نحو 

أحسن و مغامرات أقل.

لتطوير  املزارع  يتلقاها  التي  البرامج  ما 
التطورات  مع  يتناسب  مبا  الزراعي،  العمل 

والتقنيات احلديثة؟
التقليدية  الطرق  أن  الدراسات  أثبتت     
الزراعي  اإلرشاد  أجهزة  تتبعها  التي  اإلرشادية 
احلكومية فاشلٌة، و لم تستطع أن  تسهم إسهاًما 
االستخدام  أو  اإلدارة  إجناز  موضوع  يف  حقيقّيًا 
م برامج للمزارع  املستدام للموارد الزراعية، وال تقدَّ
لتطوير عمله يف الزراعة. واملشكلة الرئيسة تكمن 
يف أنه ال يُدَمج املزارعون مع املتخصصن واخلبراء 
الزراعن الذين لديهم جتربة قد تصل إلى خمسن 
عاًما؛  لذلك  نحتاج إلى تنفيذ عملية اإلدماج التي  
منها،  واالستفادة  اخلبرات  تبادل  على  ستعمل  
باإلضافة إلى إعادة هيكلة جهاز اإلرسال الزراعي، 
إلى  للوصول  سليًما   توظيًفا   املعلومة  وتوظيف 

نتائج ممتازة.
الدول، وأحدث   وهذا ما قامت به عدٌد من 
قفزة نوعية، وأصبحت جتربة رائدة تُتبع يف كثير 
املزارعن  ما يسمى  مبدارس  الدول، وظهور  من 
جمع  هو  ببساطة  فعله  يجب  وما  احلقيقية. 
الناشطن يف الزراعة والبيئة واملرشدين الزراعين 
مع مجموعة من أفراد منظمات  اجملتمع املدني ال 
سيما املنظمات التي تعمل على القطاع الزراعي، 
الزراعي  القطاع  مجال  يف  بتدريبهم  والقيام 

واالستخدام املستدام للموارد الزراعية واملائية.

املستقبلية  والرؤية  اخلطط  ماهي 
لقطاع الزراعة ؟

املؤشرات  لألسف-  ـ  القائم  الوضع  ظل  يف 
ال  ونقول  نستسلم   أن  يعني  ال  هذا  لكن  سيئة، 
نستطيع التقدم، هناك خطط ورؤى مستقبلية ولكن 
لن حتدث إال عن طريق بناء قدرة اإلعالمين يف 
القضايا واملشروعات اخملتصة  تبني  التركيز على 
وضع  إعادة  إلى  باإلضافة  الزراعي،  بالقطاع 
استراتيجية وطنية وتقييم حقيقي للقطاع الزراعي 
مثل:  الدولية،  املنظمات  من  عدد  مع  بالتعاون 
والصندوق  العاملي،  الغذاء  ومنظمة  الفاو،  منظمة 
األخضر الدولي للبيئة، واخلبراء والقطاع اخلاص 
واجلمعيات التعاونية الزراعية واملرأة للقيام بعملية 
وإذا حصلنا على  املعلومة،  للحصول على  التقييم 
نعيشها،  التي  الكارثة  حجم  وأدركنا   املعلومة 
نبدأ بعمل استراتيجية وطنية طويلة األمد إلدارة 
القطاع  الزراعي،  إذا اتبعنا هذا األسلوب سيكون 

هناك مستقبل واعد للقطاع الزراعي .

الزراعة.. املرتكز األساسي لتحقيق التنمية املستدامة

خبراء الزراعة املستدامة :

مؤشـــرات خطيــرة تواجــه القطـــاع الزراعــي

عبر  عليها  اعتمد  وقد  اليمن  يف  االقتصادية  احلياة  عمود  هي  »الزراعة   
مراحله التاريخية، فالقطاع الزراعي اليمني يسهم يف الناجت احمللي بنحو  15%، 
%74 من عدد السكان يف اليمن معتمد على القطاع الزراعي، ويعمل يف  وقرابة 
وسيعمل  اليمنية،  اجلمهورية  يف  العاملة  القوى  من   54% من  أكثر  القطاع  هذا 
يف  االقتصادي  والتعايف  املستدامة  التنمية  عملية  يف  اإلسهام  على  القطاع  هذا 
املستقبل عن طريق تطويره بشقيه النباتي واحليواني«. هذا ما أوضحه املهندس 
عبد اإلله أحمد )مدير عام التخطيط والتقييم يف وزارة الزراعة والري والثروة 

السمكية ñعدن( يف لقاء خاص لصحيفة »صوت األمل«.

القطاعات أهمية، فهو يؤدي دوًرا كبيًرا يف  أكثر  الزراعي من  القطاع     يعد 
حتقيق االكتفاء الذاتي،  ويعد من أهم ركائز االقتصاد الوطني، ونظًرا ألهميته 
القطاع  عملية  سير  لضمان  الزراعي  االستصالح  عملية  على  التركيز  وجب 
ووضع  الزراعي،  القطاع  مشكالت  على  بالقضاء  إال  ذلك  يحقق  ولن  الزراعي، 
خطط استراتيجية طويلة األمد، هذا ما توصلنا إليه من احلوار الُصحفي  مع  
املؤسسة  ورئيس  املستدامة  الزراعة  )دكتور  املؤمن  عبد  الدين  شجاع  الدكتور 

اليمنية والتنمية للزراعة املستدامة(.

الدكتور شجاع الدين عبد املؤمن
 )أستاذ دكتور الزراعة املستدامة ورئيس املؤسسة 

اليمنية والتنمية للزراعة املستدامة(.

عبد اإلله أحمد عبد القوي
 مدير عام التخطيط والتقييم يف وزارة الزراعة 

والري والثروة السمكية - عدن 
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اعتمد متويل القطاع الزراعي على احلكومة يف فترة قبل الصراع، ويف السنوات االخيرة تدهور االقتصاد الوطني وتأثر بذلك 
القطاع الزراعي ليجد املزارعني أنفسهم امام اعباء وتكاليف غير قادرين على حتملها وهو ما استوجب تدخل بعض املنظمات الدولية 

ومنظمات اجملتمع اليمني بتقدمي املساعدات التي يحتاج لها املزارع اليمني يف مختلف املناطق الريفية يف محافظات اليمن.
أشار التقرير الصادر عن منظمة الفاو يف أبريل من العام 2020 الى ما قدمته املنظمة من تدخالت سريعة يف القطاع الزراعي- 

بتمويل من االحتاد األوروبي منذ العام 2013 م كان أبرزها: - 

علياء محمد 
صوت األمل

العيـش يف  الغذائـي وسـبل  برنامـج حتسـن األمـن 
اليمـن وركـز هـذا البرامـج علـى حتسـن قـدرة البلـد علـى 
وسـوء  الغذائـي  األمـن  تواجـه  التـي  التهديـدات  رصـد 
احملاصيـل،  وأمـراض  وآفـات  الناشـئة  اجلويـة  األحـوال 
وارتفـاع املدخـالت الزراعيـة التـي توفـر الدعـم املالئم يف 

الوقـت املناسـب لسـبل العيـش.
االغذيـة  برنامـج  مـع  بالشـراكة  املنظمـة  وقـادت   
العاملـي، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وبرنامـج األمم املتحـدة 
بنـاء  برنامـج  األوروبـي  االحتـاد  مـن  بتمويـل  االمنائـي 
صمـود اجملتمعـات الريفيـة من خالل االنشـطة التي تقوم 
واألعـالف  احملسـنة  البـذور  توفيـر  أنشـطة  اهمهـا  بهـا 
الـري  مثـل مضخـات  املعـدات  بعـض  وتوفيـر  احليوانيـة 
التي تعمل بالطاقة الشمسـية،  ويف العام 2017،  قدمت 
الفـاو مسـاعدات زراعيـة لنحـو 600,000 مـزارع مينـي 

ووفقـا لتقريرهـا الصـادر يف أبريـل يف العـام 2020م.
واألمـن  للزراعـة  العاملـي  البرنامـج  مـول  فيمـا 
الغذائـي عبـر البنـك الدولـي مشـروع إعـادة تأهيـل صغار 
املزارعـن وحتسـن اإلنتـاج الزراعـي واسـتمر ملـدة ثـالث 
التحتيـة  البنـى  يف  اسـتثمارات  املشـروع  وفـر  سـنوات، 
اجملتمعيـة، توزعـت علـى حصـاد امليـاه وحمايـة األراضـي 
الزراعية، وتقدمي الدعم.  كما سـاعد املشـروع املزارعن 
املتضرريـن مـن الصـراع علـى العـودة الى العمـل يف مجال 

واحليوانـي. الزراعـي  القطـاع 
وأشـار التقرير الصادر عن مشـروع االشـغال العامة 
الـى ان املشـروع قـام بتوفيـر مصـادر  2020م  العـام  يف 
حصـاد  خزانـات  مشـاريع  خـالل  مـن  للميـاه  مسـتدامة 
األمطـار بغـرض رّي االراضـي الزراعيـة وبالتالـي زيـادة 

احملاصيـل. انتاجيـة 
وبلـغ عـدد املشـاريع التـي نفذهـا مشـروع األشـغال 
2020م  العـام  خـالل  والـرّي  الزراعـة  قطـاع  العامـة يف 
)64( مشـروع واسـتفاد منهـا حوالـي )161( ألـف مسـتفيد 

ووفـرت نحـو )7193( فرصـة عمـل مؤقتـة.
معرفة االحتياجات مطلب لنجاح سير املنظمات 

أكـد عـادل القدميـي مديـر عـام التخطيـط يف وزارة 
الزراعـة والـري » ان املـزارع يف ظـل االوضـاع التـي متـر 

بهـا البـالد يحتـاج إلـى أن نحيـي فيـه حـب العمـل.
تنفيـذ  السـابقة يف  مـن خـالل جتاربنـا   « مضيفـا: 
كل  بـأن  تامـة  قناعـة  الـى  وصلنـا  املشـاريع   بعـض 
منظمـة قادمـة علـى تقـدمي مشـروع وبرنامـج مسـاعدات 
للمزارعـن يجـب ان تنـزل وتـدرس  االحتياجـات املطلوبـة 
للفئـات  التـي سـتنفذ لها املشـروع والعمـل على ضوء هذه 

. االحتياجـات 
محافظـة  املثـال يف  سـبيل  فعلـى   »: القـول  متابعـا 
ذمـار عنـد قيامنـا مبشـروع بنـاء أسـاليب ري حديـث لـم 
جنـد اقتنـاع  بالفكـرة مـن قبـل املزارعن وال بنسـبة واحد 
باملئـة  ولكـن مت تنفيـذ املشـروع والـذي كان الدعـم فيـه  
بنسـبة %80  و%20 يسـاهم بهـا املـزارع ولكـن مـا ملسـناه 
منهـم هـو خوفهـم الكبيـر  مـن الدخـول باملشـروع ولكسـر 
هـذا احلاجـز حتملنـا مسـاهمات املزارعـن بشـكل خاص 
حتـى نثبـت لهـم جنـاح هـذه الفكـرة   وجنح املشـروع فعليا 
فاملـزارع الـذي بـدأ يف بدايـة املوسـم بنـص هكتـار انتهـى 
املوسـم بامتالكـه عـدد تسـعة هكتـار ولـم ينتهـي املشـروع 
املزارعـن قامـوا بصناعـة  بـل ان عـدد  مـن  هنـا فقـط 

شـبكات ري حديثـة مـن تلقـاء أنفسـهم .
وأشـار القدميـي إلـى عـدد من املشـاكل التـي يواجها 
املزارعـن ابرزهـا مشـكلة البـذور وكيفيـه اختيـار االفضل 

منها.
وقـال :«  لـم يسـتمر املـزارع  علـى اخلبـرة السـابقة 
يف الزراعة والتي كان ميتلكها   اجدادنا وابائنا يف كيفية 
انتخـاب البـذور  واختيـار البـذرة االفضـل   الطفـرة التـي 
يجـب أن نحافـظ عليهـا ويجـب أن نكاثرهـا األمـر الـذي 
خبـراء  ووجـود  زراعـي  إرشـاد  مشـاريع  وجـود  يسـتلزم 
مختصـن يف الزراعـة لتوجيـه املزارعـن لزيـادة االنتـاج »
وبـدورة اوضـح  رضـوان قائـد عميـد املعهـد التقنـي 
توفرهـا  ان  يجـب  التـي  االحتياجـات  اهـم  الزراعـي 
وتتمثـل  القطـاع  وحتسـن  لتعزيـز  للمـزارع  املنظمـات 

يف  منظومـات طاقـة شمسـية بسـعر السـوق بالتقسـيط 
نفطيـة  ومشـتقات  مخفضـة  حراثـات  اجـور  و  منـح  او 
باإلضافـة الـى احتيـاج املـزارع الـى  بـذور محسـنة وبإنتاج 
اخملتلفة)االنتـاج  الزراعـة  مجـاالت  يف  وتدريـب  عالـي 
النباتـي - واالنفتـاح احليوانـي - وتربيـة النخـل وتربيـة 
الدواجـن(و اعـالف وادويـة للدواجـن بأسـعار مخفضـة.

التدخالت الغير واضحة تعيق سير املنظمات 
 يقـول   عبـد اللطيـف املعمـري  مهنـدس زراعـي :« 
دور املنظمـات لألسـف اليـزال فيـه الكثيـر مـن الغمـوض  
نتيجـة التدخـالت الدائمـة والغيـر واضحـه والغيـر مقنعـة 
بعض الشي   وما تقدمة  املنظمات الدولية  من مشاريع 
او مسـاعدات لألسـف تتـم عـن طريـق منظمـات محليـة  
وجـه يف   أكمـل  علـى  تنفيذهـا  قصـور يف  هنـاك  ويكـون 

أرض الواقـع .
مضيفـا » تقـوم بعـض املنظمـات بأعمـال عشـوائية 
املبـذول  اجلهـد  بضيـاع  ذلـك  ويتسـبب  منظمـة  وغيـر 
لتحسـن وتعزيـز  القطـاع الزراعـي لذلـك يسـتلزم االمـر 
وجـود جلـان فنيـة مشـتركة مـن قبـل وزارة الزراعة والري 
واملنظمـات املقدمـة للمشـاريع الزراعيـة  واختيـار خبـراء 

مختصـن ملعرفـة كافـة البيانـات .

 التنمية الزراعية املستدامة
أوضـح  عبـد املؤمـن شـجاع الديـن رئيـس املؤسسـة 
اليمنيـة للزراعـة والتنميـة املسـتدامةعلۑ عـدم الوصـول 
الـى الغـرض املنشـود يف تطويـر القطـاع الزراعـي بالرغـم 

مـن تقـدم يف  املشـاريع الزراعيـة 
مؤكـدا ان املنظمـات ينقصهـا تنفيـذ برامـج تنفيـذ 
مـن خاللهـا حتقيـق  نسـتطيع  تنميـة مسـتدامة  مشـاريع 
مـن  نتمنـى  الـذي   الهـدف  هـو  وهـذا  الذاتـي  االكتفـاء 
املنظمـات ان يضعـوه يف أولويـات أهدافهـا ملـا لهه من دور 

كبيـر يف حتقيـق األمـن الغذائـي.
لتحسـن  كبيـر  حتالـف  تشـكيل  عـلۑ  مشـددا   
احملسـنة  البـذور  تقـدمي   طريـق  عـن  الزراعـي  القطـاع 
وأسـاليب ري حديثـة وحراثـات وبرامج تشـجيع املزارعن 

للتوسـع   يف زراعتها وخاصة احملاصيل االساسـية والتي 
ال تسـتغنۑ عنهـا. أي أسـرة لنصـل بذلـك إلـى تخفيـض 

فاتـورة االسـتيراد .

قصور أداء  املنظمات 
أكـد   رضـوان قائـد  عميـد املعهـد التقنـي الزراعـي 
مـن  الكثيـر  أداء  يف  القصـور  مـن  الكثيـر  هنـاك  »ان 

الزراعـي. للقطـاع  الدعـم  تقـدم  التـي  املنظمـات 
ويقـول :«ملسـنا لـدب  بعـض املزارعـن يف محيـط 

عملـي تذمـر وخيبـة أمـل مـن أداء املنظمـات 
وكشـف  الكثيـر منهـم عـن القصـور احلاصـل لبعض 
املنظمـات التـي تقـدم عـدد من املشـاريع للقطـاع الزراعي 
واحليوانـي أبرزهـا قيـام عـدد مـن املنظمـات بتوزيـع بذور 
غيـر حيـة أي  ضعيفـة يف االنتـاج ال ينبـت منهـا اصنـاف 
دون  للمواطنـن   خضـار  بـذور  توزيـع  الـى   باإلضافـة 
التعريـف بنـوع البـذور او متابعـه املواطنـن اثنـاء الزراعـة 
ومـا هـو املـردود منهـا  وبالتالـي خزنـت مـع املزارعن  ولم 
تـزرع أمـا يف اجملـال احليوانـي فقـد مت توزيـع دجـاج ال 
يبيـض  فوجـد نفسـه املـزارع او مربـي احليوانـات غيـر 
مسـتفيد ممـا تقـدم لـه مـن مسـاعدات األمـر الـذي أفقـد 

الثقـة مشـاريعهم وبرامجهـم االخـرۑ ورفـض املشـاركة يف 
مشـاريع قادمـة.

 مضيفـا :« مـا تقدمـه املنظمـات اجملتمعيـة احملليـة 
مـن برامـج ومشـاريع تدعـم املزارعـن يف مجـال شـبكات 
عيبهـا  ولكـن  جيـدة  الشمسـية  الطاقـة  ومنظومـة  الـري 
انهـا قائمـة علـى الربـح  بسـبب  ارتفـاع أسـعارها مقارنـة 
بالتقسـيط  للمزارعـن   تبـاع  السـوق حيـث  بسـعرها يف 

ولكـن باملقابـل  تضـاف نسـبة كبيـرة فـوق السـعر.
  وأكـد مختـار  عبـود  مديـر اإلرشـاد الزراعـي عدن 
علـى عـدم تقـدمي املنظمـات أي مشـروع خـاص بتعزيـز  
قـدرات اإلرشـاد الزراعـي  بالرغـم مـن احلاجـة امللحـة 
للتمويـل ال عـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة لإرشـاد الزراعي 

والتـي تدمـر اغلبهـا بفعـل الصـراع القائـم يف البـالد.
برنامـج  الـى  اليمنـي  املـزارع  يحتـاج   »: مضيفـا 
االسـاليب  معرفـة  يف   املـزارع  يسـاعد  محـدد  ارشـادي 
احلديثـة يف الزراعـة وكيفيـة التعامـل معهـا ومـع األسـمدة 
الزراعيـة واملـواد الكيميائيـة  بنسـب معينـة قـد يجهلهـا 
تشـكل   والتـي  السـابقة  اخلبـرات  عـلۑ  املعتمـد  املـزارع 
حتـدي كبيـر  أمـام عمليـة زيادة اإلنتاج بسـبب ظهور عدد 
مـن املشـاكل أهمهـا متلح التربة وتظهـر اآلفات الزراعية.

دور املنظمات يف القطاع الزراعي:دور املنظمات يف القطاع الزراعي:
مشاريع متعددة يقابلها قصور يف األداءمشاريع متعددة يقابلها قصور يف األداء

حنني الوحش 
صوت األمل

يبـرز دور القطـاع اخلـاص بشـكل كبيـر يف العمليـة 
مبـا  واحليوانيـة  الزراعيـة  للمنتجـات  االسـتثمارية 
يسـاعد يف رفـد عمليـة االقتصـاد والدفـع بعمليـة التنميـة 

البـالد. يف  املسـتدامة 

االستثمار من وجهة نظر اجلانب احلكومي
وزارة  يف  اإلنتـاج  قطـاع  وكيـل  ناجـي  امللـك  عبـد 
مـن  يقـول  عـدن   – السـمكية  والثـروة  والـري  الزراعـة 
يف  فنحـن  الزراعيـة  للمنتجـات  االسـتثمارية  الناحيـة 
صـدد وضـع خطـة إلشـراك القطـاع اخلـاص يف العمليـة 
االسـتثمارية امـا يف اجلانـب الزراعـي فالزراعـة )قطـاع 
خـاص( تعتبـر تابعـة للمزارعـن نحنـا دورنـا كـوزارة توفيـر 
الزراعيـة  واملدخـالت  معـدات  مـن  للمزارعـن  يلـزم  مـا 

عـام. بشـكل 
البحـوث  هيئـة  رئيـس  علـوان  اهلل  عبـد  ويوضـح 
السـمكية-  والثـروة  والـري  الزراعـة  وزارة  يف  الزراعيـة 
عـدن بـأن بعـد تعـرض القطـاع احلكومـي الزمـة وتدهـور 
االقتصـاد يف العـام 19994 الـذي أدى الـى أوشـكنا علـى 
اإلفـالس طلبـت احلكومـة معونـة مـن البنـك الدولـي التـي 
فرضـت رفـع االسـتثمار عـن اجلانـب احلكومـي الزراعـي 
القطـاع  دور  ويتمحـور  فقـط  اخلـاص  للقطـاع  واحتـكاره 
احلكومـي يف اجلانـب االشـرايف والرقابـي فقـط مصفوفة 
مـن اجلانـب البنـك الدولـي القطـاع الزراعـي قطـاع منتـج 
القطـاع  يئـول  امـا حاليـا  تديـره  التـي  الدولـة هـي  كانـت 
تخطيـط  هنـاك  كان  اخلـاص  القطـاع  الـى  الزراعـي 
مركـزي وحصـر لبيانـات وتأطيـر للبيانـات املزروعات لدى 
اخلـاص  القطـاع  لـوال  عشـوائية  يوجـد  حاليـا  املزارعـن 

لـكان اإلنتـاج الزراعـي يف وضـع حـرج .
ويـرى امـن باقـادر وكيـل قطـاع اخلدمـات يف وزارة 
الزراعـة والـري والثـروة السـمكية – عـدن ان هناك الكثير 
مـن املشـاريع الـذي نفذهـا القطـاع اخلـاص يف اجلانـب 
الزراعـي مثـل االسـتزراع السـمكي واإلنتـاج وإدخال مزارع 

تخصصيـة.
مضيفـا ان اثنـاء فتـرة الصـراع قلـة نسـبة املشـاريع 

مقارنة بالسـنوات املاضية حاليا املشـاريع بسـيطة وهناك 
الزراعيـة  املنتجـات  اسـتيراد  ناحيـة  مـن  ملحـوظ  منـو 
واحليوانيـة وانحصـار يف الطابـع التنمـوي فقد انحصر يف 
اجلانـب النباتـي علـى النخيـل والبصـل واملاجنـو وغيرهـا 
مـن احملاصيـل الـذي تقـل فيهـا التكلفـة وتكـون اإلنتاجيـة 
واجلـودة فيـه عاليـة ومضمـون نسـبة االسـتهالك والبيـع 
فيـه بالسـوق ويف اجلانـب احليوانـي علـى مـزارع الدواجـن 

واالعـالف.
والـري  الزراعـة  وزارة  بـن  التنسـيق  اليـة  وحـول 
والثـروة السـمكية والقطاعـات اخلاصـة يقـول باقادر يقوم 
املسـتثمر بتقـدمي دراسـة ونحنـا بدورنـا نقـوم مبسـاعدته 
املناسـب  واملنـاخ  التحتيـة  البنيـة  تهيئـة  طريـق  عـن 
لالسـتثمار وحتديـد أولويـات التدخـالت وبالتالـي تقـدمي 
ذات  مريحـة  اسـتثمارية  فـرص  توفيـر  علـى  املسـاعدة 

اجليـد. االقتصـادي  املـردود 
مـع  الـوزارة  تواجـه  التـي  املشـاكل  ألهـم  وبالنسـبة 
القطـاع اخلـاص يوضـح باقـادر وجـود عـدة مشـكالت مـن 
املشـاريع  لبعـض  كافيـة  بيانـات  وجـود  عـدم  هـي  أهمهـا 
يف  التنسـيق  وعـدم  اخلاصـة،  القطاعـات  مـن  املقدمـة 
يعيـق  ممـا  املشـاريع  لبعـض  الـوزارة  مـع  األحيـان  بعـض 

احملاصيـل. مـن  األولويـة  حتديـد  عمليـة 
مؤكـدا ان الـوزارة تشـجع العمليـة االسـتثمارية مـن 
القطـاع اخلـاص وتدعـو املسـتثمرين لالسـتثمار لتحقيـق 
تنمية مسـتدامة وحتقيق امن غذائي نسـتطيع ان نسـتفيد 
منـه يف املراحـل املقبلـة املتوقـع بـأن تكـون مراحـل صـراع 

الغـذاء.
 

وزارة  يف  الـري  قطـاع  وكيـل  الزامكـي  احمـد  امـا 
الزراعـة والـري والثـروة السـمكية – عـدن يؤكـد ان عمليـة 
عمليـة  يف  أساسـي  بشـكل  تسـاهم  الزراعـي  االسـتثمار 

الغذائـي. االمـن  وحتقـق  املسـتدامة  التنميـة 
سـير  عرقلـة  يف  تسـبب  الصـراع  ان  الـى  مشـيرا 
هـي  العراقيـل  واحـدى  والتنمويـة،  االسـتثمارية  العمليـة 
توقـف املصانـع التـي تعمـل علـى االسـتثمار الزراعي الذي 

كامـل. أمنـى  اسـتقرار  تفعيلهـا اال يف وضـع  يصعـب 
 

مشاريع مقدمة من قبل القطاع اخلاص 

عـام حلـف حضرمـوت  امـن  بارشـيد  ميتلـك عمـر 
علـى  املزارعـن  مـن  العديـد  حفـزت  خضـروات  مزرعـة 

املنطقـة. يف  اخلضـروات  بزراعـة  البـدأ 
يف  تـزرع  ال  اخلضـروات  مـن  ببارشـيد«كثير  يقـول 
حضرمـوت  وادي  مثـل  احلـارة  األماكـن  الصيـف  فصـل 
صعـدة  مثـل  املرتفعـات  يف  وتـزرع  وتهامـة  وحلـج  وابـن 
وصنعـاء وغيرهـا مـن املناطـق املرتفعـة التـي تتميـز بجوها 
البـارد لذلـك بـدال مـن اسـتيراد اخلضـروات ونقلهـا ومـا 
تتعـرض لـه اثنـاء قمـت بعمـل مزرعـة للطماطـم يف منطقة 
لبنـة بارشـيد يف مديريـة دوعـن حضرمـوت وهيئـت لهـا 
احتياجاتهـا مـن خـالل عمـل حواجـز وكرفانـات حلصـاد 
وتوفيـر  البسـتنه  نظـام  وعمـل  االرشـاد  االمطـار،  ميـاه 

تقطيـر«. مواسـير 
الهـدف  هـو  وهـذا  مسـتمر  اإلنتـاج  ان  مؤكـدا   
للبـدأ  املزارعـن  لتحفيـز  اليـه  نسـعى  الـذي  األساسـي 
بزراعـة اخلضـار وفـق االليـة املتبعـة لتغطيـة أكبر مسـاحة 
ممكنـة وتغطيـة السـوق ورفد االقتصاد احمللي واملسـاهمة 

البطالـة. علـى  القضـاء  يف 
املشـاريع  هـذه  ملثـل  االلتفـات  أهميـة  الـى  ومشـيرا 
للمزارعـن  العـون  يـد  وتقـدمي  تنميتهـا  يف  واملسـاهمة 

. لتشـجيعهم
احلجيلـي  وضـاح  احليوانـي  االسـتثمار  جانـب  ويف 

يشـرح  العجـول  تسـمن  يف  متخصـص  مشـروع  صاحـب 
سـت  حوالـي  منـذ  بـدأ  الـذي  مشـروعة  فكـرة  احلجيلـي 
سـنوات بشـكل احـواش صغيـرة يف منطقـة اللحوم حتديدا 

يف دار سـعد ومـن ثـم الـى منطقـة جعولـه.
مـزارع  عـن  عبـاره  املشـروع  ان   احلجيلـي  اوضـح 
35 فـدان و40 فـدان خصصـت مسـاحة  كبيـرة بحوالـي 
منهـا كحضائـر للعجـول والباقـي خصص لزراعة االعالف 
التـي تسـتخدم لتغذيـة هـذه العجـول مـزودة بآبـار بأنظمـة 

الطاقـة الشمسـية لعمليـة الـري.
الـى ان هـذه املسـاحة اعـدت بشـكل جيـد  مضيفـا 
الغـرض مـن هـذه األرض هـي اسـتيعاب العجـول واملاعـز 
واالغنـام وتسـمينها يف بيئـة مالئمـة ويف اقـل وقـت ممكـن 
واشـخاص  مالحـم  مـن  املسـتهدفة  للفئـات  بيعهـا  ثـم 

ومؤسسـات.
وموضحـا ان انتـاج املزرعـة 300 عجـل شـهريا أي 
3600 عجـل بالسـنة ويف املواسـم تصـل الـى 1500 عجـل 
شـهريا و5100 عجـل بالسـنة فـاذا افترضنـا يف كل عجـل 
190 كيلو حلم صايف أي 969 ألف كيلو من اللحم سنويا.

ويف اطـار املشـاكل الـذي يعانـي منهـا احلجيلـي يف 
مشـروعه قـال »هنـاك مشـاكل كثيرة تواجهنـا مثلعدم توفر 
احلديثـة  الطـرق  السـتخدام  املدربـة  والعمالـة  االدوات 
ألنهـا  املركـزة  األعـالف   اسـعار  ارتفـاع    ، التسـمن  يف 
يعـود  وهـذا  كبيـر  بشـكل  العشـبية  واألعـالف  املسـتوردة 
التقليديـة  الزراعـة   وانتشـار  لدينـا  الزراعـة  الـى ضعـف 
وزيـاده تكاليـف االنتـاج وكذلـك  تضخـم العملـة هـذه كلهـا 
عوامـل تؤثـر يف عمليـة التسـمن الـذي يعتبـر كأي جتـارة 
اخـرى باإلضافـة الـى املشـاكل التـي تسـبب بهـا الصـراع  
مثـل اغـالق الطرقـات وفتـح طرقـات اخرى بعيـدة ووعرة  
فالعجـول سـلعه حيـه تتأثـر بالنقـل اكثـر مـن اي بضائـع 

اخـرى« .
 وبالنسـبة للمعاجلـات املتبعـة قـال احلجيلـي » نحـن 
وفـق  صحيـح  تدريـب  العمـال  بتدريـب  جاهديـن  نعمـل 
اساسـيات صحيحـة  ونعمـل حاليـا علـى اسـتيراد األدوات 
املطلوبـة ليتحـول املشـروع  إلـى مشـروع تسـمن بالطـرق 

احلديثـة«.

القطاع اخلاص لالستثمار الزراعي عكازة اجلانب احلكومي لتسند اعاقتها 



سماح عمالق 
صوت األمل

 26  ( محسن  راوية  زوج  اغتراب  بعد    
عاًما وادي بنا - إب(، وأبيها وإخوتها أيًضا، 
وجدت راوية نفسها الوحيدة اخملّولة برعاية 
ما يقرب من 200هكتار من األراضي، وهي 
أراضي العائلة التي كانت تصّدر الذرة والشام 

إلى أسواق املدينة كل عام. 
 تقول راوية لـ “صوت األمل”: “لم يهن 
مهملة،  أراضينا  نرى  أن  وعائلتي  أنا  علّي 
لذلك قررنا أن نهتم بها لتستمر يف اإلنتاج«.

مهام مختلفة وعادات ثابتة
 تتجمع يف منطقة العنابي مبديرية »ذي 
من  مجموعة  إب  محافظة  جنوب  السفال« 
هناك  إلى  يذهن  النساء  صباح،  كل  النساء 
من  تبدأ  التي  الزراعة  يف  مهنتهن  ملزاولة 
احلصاد،  مرحلة  إلى  وتنتهي  احلرث  مرحلة 
مساعدة  على  اعتيادهّن  عليه  املتعارف  ومن 

بعضهّن وقت احلاجة. 

  حتكي سمية شائف)22 عاًما، من ذي 
السفال( بعض العادات املتبعة للمرأة الريفية 
الضوء  بزوغ  قبل  النهوض  بينها  من  هناك، 

إلى  للنزول  لتستعد 
احليوانات  بعض  مبساعدة  حلرثها  املزرعة 
-البقر واحلمير- ومن ثم تأتي مرحلة وضع 
البذور وسقي األرض عبر فتح بعض القنوات 
األمطار،  هطول  انتظار  أو  اآلبار  من  املائية 
حسب  وأخرى  امرأة  بن  املهام  وتختلف 

اختالف الظروف واحلاجة. 
احلشائش  جتميع  على  سمية  أم  تعمل 
ملواشيها، وتأخذ ابنتها يف تنقية مزرعتها من 
احلشائش الضارة، وهناك يف اجلهة األخرى 
برفقة  احلراثة  عملية  على  جاراتها  يشرفن 
أداة  ثوٍر  كّل  يجر  حيث  ثورين،  يقود  رجل 
تقليب  على  تعمل  اثة(  )احلرَّ حاّدة  حديدية 

التربة.
رعاية  يف  النساء  بعض  تنهمك  وبينما   
األرض وسقيها وإمدادها باألسمدة الطبيعية 
من  أخريات  نساء  تأتي  األبقار،  روث  من 
الفطور  ليتناولن  واملاء  بالزاد  محّملة  املنازل 

حتت ظالل األشجار. 
 تقول سمية: “لسنا على اتِّفاق بتوزيعنا 
سيدتان  تلقائّيًا،  يأتي  التوزيع  لكن  لألدوار 
يف املنزل يقمن بالطبخ وأمور منزلية أخرى، 
ورعي  الزراعة  يف  للعمل  يخرجن  والبقية 

املواشي من أبقاٍر وأغنام وما إلى ذلك«.

قصة ُمزارعة 

من  عاًما،   60( محمد  حكمة  وجدت    
البنت  فهي  ُمزارعة،  نفسها  املسراخ(  صبر 
الكبرى لوالدها املسّن، إذ إن إخوتها األربعة 

تفرقوا بن عواصم املدن اليمنية. 
التعليم  تتح لي فرصة  “لم  تقول حكمة: 
أّمية  فتاة  وألنني  األسف،  مع  حياتي  يف 
والذرة،  القات،  زراعة  تعليمي  والدي  فّضل 
والطماطم، والبطاط، كنت أعمل بتفاٍن طوال 
عمري، وبعد وفاة والدي أُشرفت على ثالث 

مزارع لعائلتنا يف ظل غياب الورثة”.
الزراعة نسمعها   مع اعتياد حكمة على 
تقول: هذه املهنة هي األسمى للمرأة الريفية 
مزارعها،  أمور  بكل  تقوم  فهي  اليمن،  يف 
وتبدي معرفًة فائقة باملواسم الزراعية بحكم 

اخلبرة. 
تسرد حكمة أبرز التحديات التي تواجهها 
يف عملها، حيث جتد نفسها عاجزًة عن سقي 
املعابر  وزن  ثقل  بسبب  مبفردها؛  املزارع 
البالستيكية للمياه وتسمى محلّيًا بـ”اللّفات”، 
وأدوات  إمكانات  وجود  عدم  إلى  باإلضافة 
الريفية  املرأة  معاناة  من  تخفف  زراعية 

العاملة يف القطاع الزراعي. 
صعوباٍت  تواجه  إنها  حكمة:  وتقول   
ال  إنها  حيث  التسويق،  بأمور  تتعلق  أخرى 
مدينة  يف  العامة  األسواق  زيارة  من  تتمكن 
تعز، وتكتفي بانتظار التاجر الذي تتعاقد معه 

لشراء بضاعتها بثمٍن بخٍس. 

مواجهة مستمرة للتحديات
وادي  عاًما من  أحمد)24  تذكر عصماء 
التي  العقبات  من  الكثير  تعز(   - الضباب 
تواجه املرأة املُزارعة يف منطقتها، فتقول: إن 
قد جعلت  الكيميائية  األسمدة  أسعار  ارتفاع 
النساء يتجهن إلى جتميع روث املواشي، حتى 
يعمل  طبيعّيًا  سماًدا  أصبح  وتخّمر  جّف  إذا 
على تخصيب األرض. وألن التّجار يهضمون 
دفعهن  فهذا  ينصفونهن   وال  النساء  حق 
ومشاركة  الرئيسة  األسواق  يف  اإلسهام  إلى 

الرجل.
من  عاًما   26( محمد  هنادي  تقّص   
احلجرية - تعز( جتربتها يف الزراعة، وتقول: 
إن دراستها اجلامعية قد شغلتها عن العمل، 
الدراسية،  العطل  فترة  باألرض  تهتم  لكنها 
كما  الدراسة،  فترة  لوالدتها  املهام  وتترك 
تتحدث باعتزاز عن فضل املزرعة يف إعانتها 
على إكمال تعليمها، وهي تعمل اليوم مساعدة 

طبيب يف أحد مستشفيات مدينة تعز. 
إن اجلفاف احلاصل بسبب ندرة األمطار 
لكن  اليمنية،  املرأة  أمام  حقيقّيًا  ًيا  حتدِّ يعدُّ 
فخرية هايل ) 70عاًما - محافظة احلديدة( 
قامت ببناء خزانات أرضية واسعة يف منزلها 
ومزرعتها، وهي مثل مزارعاٍت كثيرات تسقي 

مزارعها طوال فصل الشتاء من مياه األمطار 
اخملزنة يف باطن األرض. 

جعلتها  لفخرية  الزراعية  املهام  وكثرة    
والعامالت  العمال  من  مبجموعة  تستعن 
باألجِر اليومي، عوًضا عن تقاعدها واعتزال 

الزراعة. 

صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن

اإلنساني  التمويل  تقرير صندوق  يف     
ما  أن  بنَّ   2019م،  عام  الصادر  اليمن  يف 
مستحقات  إجمالي  من   15% من  يقرب 
صندوق التمويل اإلنساني يف اليمن ذهب إلى 
مجموعة قطاع األمن الغذائي والزراعة لعام 
2019م، حيث دعمت استراتيجية التخصيص 
األساسي األولى توسيع البرامج املتكاملة يف 
من  الرابعة  املرحلة  ضمن  املصنفة  املديرية 

التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي.
على  ركزت  األنشطة  أن  التقرير  وذكر 
النقدية  املساعدات  أو  الغذائية  املواد  توزيع 
انعدام  تعاني  التي  األسر  وعلى  القسائم،  أو 
استراتيجية  وعلى  الشديد،  الغذائي  األمن 
التخصيص األساسية الثانية، وعلى تدخالت 
اجملتمعات  يف  قصوى  كأولوية  العيش  سبل 

الزراعية. 
 وجاء يف التقرير ذاته أن عدد املستهدفن 
كما  مستهدف،  مليون   2.3 بلغ  2019م  لعام 
وشكلت  نسمة،  مليون   3.0 إلى  الوصول  مت 

النساء نسبة 0.5 % مستهدفة.
املشروعات  عدد  أن  التقرير  وأوضح   
النسائية يف مجال الزراعة 30 مشروًعا خالل 
العام 2019م، وبهذا استفاد ما يزيد على 176 
التي  الصندوق  مخصصات  من  مينية  امرأة 
قّدرها التقرير بـ 35.2 مليون دوالر أمريكي. 

أدوار حكومية 
العنصر  اليمنية  الريفية  املرأة  »تعدُّ 
حيث  الزراعي  القطاع  يف  الفاعل  األساس 
تبلغ نسبة النساء العامالت يف الزراعة أكثر 
من %75 ويف الثروة احليوانية أكثر من 90%، 
والضروري  اللّازم  االهتمام  التلقى  أنها  إال 
اإلنتاجي  التطور  ملواكبة  وضعها  لتحسن 
على  وحصولها  واإلرشاد  التدريب  حيث  من 
األعباء  من  تخفف  التي  واملعّدات  الوسائل 
للمديرة  وفًقا  عاتقها«،  على  امللقاة  العملية 
بوزارة  الريفية  املرأة  تنمية  ملكتب  العامة 
عدن  يف  السمكية  والثروة  والري  الزراعة 

املهندسة نادية حميد سلطان. 
وتشير نادية سلطان إلى أن الوزارة تسعى 
جاهدًة إلى توفير الفرص اخملتلفة يف التدريب 
للتخفيف  واملعنوي؛  املادي  والدعم  والتأهيل 
املرأة  منها  تعاني  التي  األعباء  تلك  من 
املنظمات  مع  والتنسيق  البحث  عبر  الريفية 
الدولية واحمللية، إليجاد املشروعات والبرامج 
يف  بالتدريب  الريفية  املرأة  تدعم  التي 
الزراعي  بالقطاع  احلياتية  اجملاالت  مختلف 

واحليواني والنباتي.
يف  التدريب  جانب  إلى  أنه  مضيفة،   
الصناعات الغذائية ومشتقات األلبان والدعم 
إلحياء الصناعات التقليدية واحلرف اليدوية 
تعمل  التي  املنظمات  بعض  هناك  اخملتلفة، 
يف  للمرأة  مساِعدة  إنتاج  وسائل  توفير  على 
توفير  مثل:  االقتصادية  أوضاعها  حتسن 
إلى  السوق،  يف  لبيعه  احلناء  لطحن  اآلالت 
جانب العمل على جتهيز األلبان ومشتقاتها، 
وإيجاد فرص عمل للمرأة الريفية عن طريق 

دعمها  باملعدات.
نساء  هناك  أن  سلطان  نادية  وتؤكد   
كثيرات استفدن من تلك الفرص وشاركن يف 
املعارض اخملتلفة لعرض منتجاتهن، إال أنهن 
الفرص  وتوفير  الدعم  إلى  بحاجة  زلَن  ما 

للمنافسة يف السوق احمللية واخلارجية.
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األرض الزراعية يهجرها الرجل فتحييها املرأة 
ا يف تنمية   تؤدي املرأة اليمنية دوًرا محورّيً
بني  فمن  واستمراريته،  الزراعي  القطاع 
جملة األسباب التي دفعت املرأة الريفية إلى 
املغتربني  أعداد  تزايد  كان  األرض  استثمار 
تصبح  أن  يف  لها  دافًعا  الرجال  من  اليمنيني 
الراعية األم لألرض الزراعية املهجورة، على 
الرغم من  افتقارها  إلى راعيها الرجل الذي  

هجرها واغترب بحًثا عن لقمة العيش. 
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حنني الوحش
صوت األمل

الزراعـي سـعت  القطـاع     ونظـًرا ألهميـة 
إلـى  واحملليـة  الدوليـة  املبـادرات  مـن  العديـد 
محليـة  ومبـادرات  وبجهـود  الزراعـة،  حتسـن 
»صـوت  وتوصلـت  الشـباب،  إسـهامات  ـدت  ُجسِّ
أبـرز  مسـتعرضة  املبـادرات  بعـض  إلـى  األمـل« 

األنشـطة.
مبادرات دولية

منظمـة  أطلقتهـا  التـي  بيـد(  )يـد  مبـادرة 
العـام  يف  املتحـدة  لـألمم  والزراعـة  األغذيـة 
دت بوصفهـا  2019م، يف أكثـر مـن 44 بلـًدا، ُحـدِّ
بلـدان مسـتفيدة تهتـم بتعزيـز اإلنتاجيـة، وتعمـل 
والتنميـة  الزراعـي  التحـول  وتيـرة  تسـريع  علـى 

الفقـر. اسـتئصال  بغيـة  املسـتدامة  الريفيـة 
يقـول الدكتـور محمـد سـلّام مسـاعد )املمثـل 
األمم  التابعـة  والزراعـة  األغذيـة  ملنظمـة  املقيـم 
املتحـدة يف اليمـن(: إن مبـادرة »يـد بيـد« تعمـل 
علـى نقـل التخطيـط مـن املسـتوى اإلغاثـي إلـى 
لتحقيـق  فرصـة  يعـدُّ  الـذي  التنمـوي  املسـتوى 

املسـتدامة. التنميـة 

حشـد  إلـى  تهـدف  املبـادرة  أن  ويـرى 
علـى  والتركيـز  البلـد،  مسـتوى  علـى  اإلمكانـات 
الهدفـن األساسـين املتمثلـن يف القضـاء علـى 

واجلـوع. الفقـر 
ويسـتعرض الدكتـور محمـد لـ«صـوت األمل” 
أهـم مـا تناولتـه املبـادرة مـن بنـود، نحـو: تعزيـز 
ورفـع  التغذيـة،  لتحسـن  الزراعيـة  اإلنتاجيـة 
مسـتويات املعيشـة الريفيـة، واإلسـهام يف النمـو 
االقتصـادي، وهـذا مـا يتماشـى مـع خطـة التنمية 

2030م. للعـام  املسـتدامة 
مؤكـًدا أنـه للتخلـص والتخفيـف مـن الفقـر 
البـد أن يكـون األثـر اإليجابـي للمبـادرة متوفـًرا 
ألكبـر عـدد ممكـن مـن أصحـاب املصلحـة، عـن 
وحتسـن  الزراعيـة  املمارسـات  حتسـن  طريـق 
سالسـل القيمـة مـا بعـد اإلنتـاج وتنويعهـا؛ لتوليد 

فـرص العمـل لـدى النسـاء والشـباب خاصـة.

مبادرات محلية شبابية ومجتمعية 
مـت العديـد مـن املبـادرات احملليـة الدعـَم  قدَّ
اليسـيرة  بإمكاناتهـم  الزراعـي  للمجـال  الـلّازم 
رغبـة منهـم يف اإلسـهام يف هـذا القطـاع وبقيـة 

األخـرى.  القطاعـات 

  مبـادرة »غرامـك ذهـب« إحـدى املبـادرات 
الشـباب يف مدينـة  مـن  التـي نظمتهـا مجموعـة 
حـراز التابعـة حملافظـة صنعـاء، اعتمـدت املبادرة 
التـي  اليمنيـة  الـن  شـجرة  إحيـاء  إعـادة  علـى 
كانـت  أن  بعـد  ثانويـة  سـلعة  وأصبحـت  أهملـت 

العالـم. الصـدارة يف  حتتـل 
تقـول عليـاء اجلبـل )عضـو يف املبـادرة(: إن 
مـن  شـجرة  ألـف   450 باقتـالع  قامـت  املبـادرة 
أشـجار القات واسـتبدالها بشـجرة الن، والهدف 
األسـاس مـن املبـادرة هـو إقناع املزارعـن بزراعة 
شـجرة الـن، والبـدء باالهتمـام بهـذا املنتـج الـذي 
لـم يلـَق االهتمـام املطلـوب خصوًصـا يف ظـل هـذه 

األوضـاع القائمـة يف البـالد.
مضيفـة: »بعـد أن متـت املرحلـة األولـى التـي 
مهرجاًنـا  أقمنـا  الـن  أشـجار  غـرس  يف  متثلـت 
يف محافظـة صنعـاء، قمنـا فيـه بتوزيـع فناجـن 
مـن الـن اليمنـي علـى احلاضريـن؛ لتسـويق الـن 

احمللـي وجتديـد الهويـة اليمنيـة«.

آراء شبابية من الشارع اليمني 
نظـرة  هنـاك  كانـت  األخـرى  الزاويـة  ومـن 
ومقترحـات للشـباب حـول توجـه عمـل املبـادرات 

وسـبب تغيبهـا عـن اجلانـب الزراعـي الـذي يعـدُّ 
والتعـايف  التنميـة  عمليـة  يف  األول  املشـارك 

االقتصـادي. 
حسـام سـالم )23عاًمـا، مـن محافظـة تعـز( 
الزراعـة  علـى  تعمـل  مبـادرات  توجـد  ال  يقـول: 
الـري،  وشـبكات  البـذور  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب 
ومـع اسـتدامة املشـروعات التـي سـتقدم إال أنهـا 
تتطلـب ميزانيـات وتكاليـف ال تسـتطيع املبـادرات 
الزراعـي  القطـاع  أن  إلـى  باإلضافـة  تغطيتهـا، 
كمـا  الزراعيـة،  بالعمليـة  إلـى مختصـن  بحاجـة 
يحتـاج إلـى مـن هـم علـى اطـالع تـام بالتقنيـات 
الزراعيـة، وليـس إلـى مبـادرات تقـدم علـى املـدى 

القصيـر.
مـن  )33عاًمـا،  الهياجـم  الغنـي  عبـد  أمـا 
محافظـة تعـز(، فيقـول: املبادرات الشـبابية تعمل 
حتـت دعـم املنظمـات احملليـة والدولية التي تقدم 
منًحـا صغيـرة ال تكفـي للتدخـل يف مجال الزراعة 
الـذي يعـدُّ مجـالًا كبيـًرا يحتـاج إلـى تكلفـة كبيـرة؛ 
الفئـات  جميـع  يشـمل  ملموًسـا  أثـًرا  ليحـدث 

املنتجـة. الزراعيـة 
وتابـع قائـلًا: إن هنـاك أسـباًبا أخـرى متنـع 
املبـادرات مـن التدخـل يف اجلانـب الزراعي، وهي 
عدم توجه الدولة إلى توفير األساسـيات للقطاع 

شـراكة  تكويـن  الشـباب  ليسـتطيع  الزراعـي؛ 
الزراعـي،  القطـاع  لدعـم  والدولـة،  الـوزارة  مـع 
يف  اإلعالمـي  اجلانـب  ضعـف  إلـى  باإلضافـة 
جهـود  توجيـه  أهميـة  علـى  الضـوء  تسـليط 
اجملتمـع للمجـال الزراعـي، وخلـق تفاعـل حقيقـي 
وملمـوس، كذلـك تأسـيس منظمات مجتمع مدني 
يف األريـاف تعمـل يف اجملـال الزراعـي، وتطويـر 
اخلطـط الوطنيـة التـي تعمل على تطوير الزراعة 

اإلنتـاج.   وزيـادة 
تعـز(  - محافظـة  )23عاًمـا  محمـد عصـام 
يقـول: »ال جنـد مبـادرات شـبابية تعمـل كثيـًرا يف 
مجـال الزراعـة، وهذا يعـود إلى األوضاع الراهنة 
اجلمعيـات  فأكثـر  عامـة،  البـالد  بهـا  متـر  التـي 
يف  أعمالهـا  تنحصـر  واملبـادرات  واملنظمـات 
وإن  اإلنسـانية،  واملسـاعدات  اإلغاثـي  اجلانـب 
وجـدت أعمـال بجانـب الزراعـة تكـون عبـارة عـن 

وليـس مسـتداًما«. يسـير مؤقـت  نشـاط 
وعـدم  التقصيـر  سـبب  أن  إلـى  مشـيًرا 
اإلجتـاه للقطـاع الزراعـي يعـود إلى اجلهـات التي 
تعمـل يف جانـب املسـاعدات ومتويـل املشـروعات.
وحـول املقترحـات اللّازمـة لتحسـن القطـاع 
الوعـي  نشـر  أهميـة  محمـد  يؤكـد  الزراعـي، 
وحـث اجملتمـع علـى أهميـة الزراعـة والتشـجير، 

منال أمني
صوت األمل

   »صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 
نهوض  على  املؤثرة  الركائز  أهم  من  يعد   .. اليمن”  يف 
يعتبر  سوأ, حيث  والسمكي على حداً  الزرعي  القطاعي 
املزارعن  معاناة  تخفيف  يف  تسهم  التي  اخملولة  اجلهة 
أسعار  ارتــفــاع  عــن  الناجتة  األعــبــاء  جــراء  والصيادين 
املعدات واملستلزمات ومدخالت اإلنتاج الالزمة الستمرار 
والثروة  الزراعية  األراضي  على  واحلفاظ  اإلنتاج  عملية 

السمكية .
   وتكمن أهمية الصندوق يف كونه مؤسسة مستقلة 
الــزراعــي  اإلنــتــاج  لتشجيع  الـــالزم  الــدعــم  بتقدمي  تعنى 
التنمية  جهود  دعــم  يف  إسهامه  عــن  فضاًل  والسمكي، 
األمــن  توفير  ومــجــاالت  البلد  يف  والسمكية  الــزراعــيــة 

الغذائي .
 صحيفة » صوت األمل » تسلط الضوء على دور و 
اهمية الصندوق يف حتسن العمليات اإلنتاجية التي تُسهم 
مجالي  يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تطوير  يف 
بـ)  الصحيفة  لقاء  عبر  وذلك  السمكية،  والثروة  الزراعة 
الدكتور مساعد احمد القطيبيـ  نائب مدير عام التنفيذي 

لصندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ( .  

، أن صندوق دعم و تشجيع اإلنتاج  القطيبي  يؤكد 
الداعمة  الصناديق  أهــم  مــن  يعد  والسمكي  الــزراعــي 
للمزارعن والصيادين يف اليمن، حيث يهدف إلى تقدمي 
الدعم الالزم للعاملن يف مجال الزراعة وصيد األسماك 
عبر  وذلك   ، السكان  من  كبيرة  شريحة  يعتبرون  والذين 
حتسن مشاريعهم التطويرية للقطاعي والذي يعتبر ضمن 
مسئوليات الدولة بدرجة رئيسية، كما يف الفترات املاضية 

للقطاع  ونسبياً  الزراعي  القطاع  لدعم  الصندوق  سخر 
السمكي ، ولكن يف الوقت الراهن يتم احلرص على تقدمي 
من  لهما  ملا  والسمكي  الــزراعــة  للقطاعي  متوازي  دعــم 

أهمية يف التنمية االقتصادية للبلد.
 ويؤكد ، أن الصندوق يعد من أهم الروافد الداعمة 
الزراعة  قطاع  يعتبر  حيث  اليمن،  يف  الوطني  لالقتصاد 
إذا  احمللي  لالقتصاد  الرافدة  القطاعات  من  واالسماك 
توجه  وهناك   ، املناسبة  بالصورة  وتطويرها  تنميتها  مت 
لدى احلكومة على أهمية إعطاء قطاع الزراعة واالسماك 
االهتمام الكايف يف املرحلة احلالية واملستقبلية، وبالتالي 
لتحسن  تعمل  التي  القطاعات  أهم  من  الصندوق  يعتبر 

قطاعي الزراعة واالسماك يف اليمن .

حملة عن القانون
   »العمل على دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والنباتي 
واحليواني والسمكي مبا ميكن من إنتاج معدالت متنامية 
والتصديرية.”.  احمللية  االحتياجات  لتغطية  األغذية  من 
بشأن  1993م  لسنة   )6( رقم  قانون  ذكــره يف  ما مت  هذا 
والسمكي يف  الــزراعــي  اإلنــتــاج  وتشجيع  دعــم  صــنــدوق 

اليمن.
وخطة  العامة  للسياسة  وفقاً  أن  القانون،  ذكر  كما 
نشاط الصندوق التي يقرها مجلس الوزراء يكون الدعم 
والسمكي  ــزراعــي  ال لإنتاج  سيقدم  الـــذي  والتشجيع 
واملستلزمات  املدخالت  تكاليف  تخفيض  يف  باملساهمة 
واآلالت واملعدات وامللحقات األساسية للعمليات اإلنتاجية 
بأنواعها  والـــذرة  القمح  إنتاج   (  : مجاالت  يف  وخاصة 
والقطن والتمور والن ـ  مدخالت ووسائل اإلنتاج الزراعي 
الري  معدات  ـ  السمكي  االصطياد  ووســائــل  معدات  ـ  
اللحوم  ـ   احلبوب  وخــزن  احلصاد  عمليات  ـ   احلديث 

احلمراء والبيضاء ـ  البذور احملسنة والسالالت ( .

صعوبات
  يوضح القطيبي لـ«صوت األمل« ، أن الصندوق منذ 
2019 مت نقلة إلى عدن، و واجه صعوبة كبيرة يف عملية 
تقدر  التي  القطاعات  باقي  من  املالية  املــوارد  حتصيل 
حيث   ، الديزل(  من  مستخدم  لتر  كل  عن  ريال  بـ)واحد 
االن  إلى  كبيرة  نسبة  الصندوق من احلصول على  متكن 
من املوارد اخلاصة ، خصوصاً من اجلمارك، ولكن هناك 
بعض اجلهات التي وجب عليها أن تدفع حصيلة الصندوق 

من املوارد مازالت متخلفة عن الدفع .
الـــوزارة سعت لتفعيل قــرار مجلس    وأضــاف، أن 
الوزراء الذي قضاء برفع إيرادات الصندوق من واحد ريال 
للجهات  توجيهات  وعمل  ديزل،  لتر  لكل  ريال  أربعة  إلى 

املتخلفة عن دفع موارد الصندوق كونها بلغت مليارات يف 
بعض اجلهات مثل شركة النفط .

انشطة الصندوق
   »من أهم أهدف وأنشطة الصندوق، دعم وتشجيع 
النقل  تكاليف  بتخفيف  والسمكية  الزراعية  الصادرات 
زيادة  إلى  تــؤدي  والتي  اخلارجية  األســواق  إلى  والتعبئة 
قانون  حسب  األجنبي.”.  النقد  من  اجلمهورية  عائدات 

الصندوق .
ــرت املـــادة الــســادســة مــن الــقــانــون: أن     كما ذكـ
)%50( من رسوم اخلدمة  أعلى  يتحمل بحد  الصندوق 
البنكية(  )الــفــوائــد  والسمكية  الــزراعــيــة  الــقــروض  على 

احملاصيل  ــادة  زيـ يــخــدم  مبــا  توجيهها  اإلدارة  وجملــلــس 
االستراتيجية والناجت احمللي بشكل عــام .

عمل  أهــداف  أهــم  من  أن  القطيبي،  يؤكد  هنا     
 ( للقطاعي  تطويرية  مبشاريع  املزارعن  دعم  الصندوق 
الزراعي والسمكي( عبر تقدمي نسبة من رأس املال إلقامة 
يف  املزارعن  ومساعدة   ، سمكي  او  زراعــي  مشروع  أي 
احلصول على القروض امليسرة أو احملسنة ، واملساهمة 

يف دفع الفوائد على تلك القروض.
  مبيناً، أنه حالياً ال يوجد بيانات أو احصائيات على 
نسبة املزارعن الذين يعملون يف قطاع الزراعة واملشاريع 
التطويرية لهم بسبب تأثير الصراع على املناطق اليمنية 
، ويجري حالياً عمل خطة للتدخالت دعم الصندوق يف 
اجملال الزراعي والسمكي بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة 

يف الوزارة .

خطط تطويرية
مبناقشة  احلالي  الوقت  يف  يقوم  الصندوق  أن   “
دعم مشروع )عشرة مشاتل الن يف منطقة يافع( بتكلفة 
دعم  مــشــروع  ودراســـة  ريـــال،  مليون   60 بلغت  تقديرية 
املزارعن يف شبكات الري احلديثة بعدد من احملافظات 
اليمنية الذي يُعد مشروع كبير وميدد فترة إجنازه ألعوام 
الزراعي،  اإلنتاج  تكلفة  من  التقليل  إلى  يهدف  و  قادمة، 
والــذي  جــداً  كبيرة  بصورة  اإلنــتــاج  زيــادة  على  ويساعد 
سيتم العمل به خالل الفترات القادمة.” حسب ما أكده 

القطيبي لصحيفة صوت األمل  .
كما أكد ، على أن هناك خطط تطويرية شاملة لعمل 
عدد  تشمل  والصيادين  للمزارعن  الصندوق  وتدخالت 
نوعية  والتطويرية عبر تدخالت  التحسينية  املشاريع  من 
متثل جتارب ناجحة يف مجال الزراعة والثروة السمكية ، 
كما يتمثل دور الصندوق يف  استقبال مقترحات مقدمة 

لتدخالت الصندوق للقطاعي يف عدد مجاالت .

مبادرات دولية ومحلية لتنمية القطاع الزراعي

صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي يف اليمن

60 مليون ريال .. تكلفة »مشروع عشرة مشاتل الب« يف يافع بدعم الصندوق

ومبادرات  جهود    
ومحلية  دولية 
عملت على االهتمام 
الزراعي  باجلانب 
الوعي  وزيادة 
أوساط  يف  اجملتمعي 
منهم  رغبة  املدن؛ 
الزراعة  إنعاش  يف 
احمللية وزيادة الناجت 
وتوفير  احمللي، 
األمن الغذائي وسط 
الصعبة  األوضاع 

التي تعيشها البالد.
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

37.537.5 % % الصراع سبب ضعف االستثمار الزراعي يف اليمن الصراع سبب ضعف االستثمار الزراعي يف اليمن
رجاء مكرد 
صوت األمل 

مين  أجــراه  إلكتروني  استطالع  نتائج  أوضحت 
حول  2021م  ديسمبر  شهر  بداية  سنتر،  انفورميشن 
الزراعة يف اليمن؛ أن %37.5 من السكان يؤكدون أن 
سبب ُضعف االستثمار الزراعي يف اليمن هو الصراع 
الدائر، ورأى  %32.5 أن السبب عدم اعتماد سياسات 
نتيجة تدهور  %30 يرون أن ذلك  تنموية، يف حن أن 

املوارد الزراعة كالتربة، واملياه، والطاقة.
ويف االستطالع الذي استهدف %75 من الذكور و 
اليمنية، تبن  %25 من اإلناث يف مختلف احملافظات 
أنه ميكن تنمية القطاع الزراعي يف اليمن حسب آراء 
%15.4 من املُستطلعن عن طريق توفير قروض ميسرة 
للمزارعن، ورأى %12.8 منهم أنه سيحدث عن طريق 

منع حتويل األراضي الزراعية لالستخدام احلضري.
تنمية  أنه ميكن  %12.8 من اآلراء على  واتفقت  
الزراعة عن طريق إيجاد نظام تسويقي يستوعب اإلنتاج 
احمللي، يف حن أن %17.9 رأوا أن التنمية ستحدث عند 
توفير مدخالت اإلنتاج ومستلزماته بأسعار معقولة، و 
%20.5 رأوها يف زيادة حجم االستثمار املوجه لقطاع 

الزراعة.
الزراعي  للقطاع  التنمية  حتقيق  إمكانية  وضمن 
ــق االهــتــمــام  ــك عــن طــري ــرون حــصــول ذلـ ــ ي  15.4%
بــاملــؤســســات الــزراعــيــة الــتــي تــقــدم خــدمــات مجانية 

للمزارعن، %5.1 االهتمام بالبحوث واإلرشاد الزراعي، 
فيما بلغت نسبة إدخال نظام الزراعة، والزراعة من دون 

تربة والزراعة الذكية نحو %0.1.
أكثر  أن  اإللكتروني  االستطالع  نتائج  وكشفت 
من   2.5% اليمن   يف  الزراعة  تدهور  إلى  ى  أدَّ سبب 
ضعف   7.5% البحر،  مــيــاه  متلح  يـــرون  املستطلعن 
الزراعية،  األراضــي  متلح   2.5% التسويقية،  اخلدمة 
%5 عدم توفر آالت زراعية، وتساوت نسبة التصويت 
حول %22.5 محدودية رأس املال الذي ميلكه املزارع، 

و %22.5 ارتفاع أسعار املدخالت الزراعية والطاقة.
أكثر  حــول  املئوية  النسب  يف  اآلراء  اتفقت  فيما 
الصراع،  بسبب  يرونه   30% فـ  الزراعة  لتدهور  سبب 
املوارد  محدودية   7.5% و  املناخية،  التغيرات  و30% 
توجهت  الزراعية  احملاصيل  أهمية  وحــول  الطبيعية. 
%13 كبيرة، و  أنها كبيرة جًدا، و  إلى  %31 من اآلراء 

%56 متوسطة.
الزراعية  التنمية  يف  املــرأة  دور  االستطالع  وقّيم 
فـ %64 يرونه فّعالًا، %24 غير فّعال، و %12 وقفوا 
دور  أمــا  أعــلــم«.  »ال  إجابتهم:  فكانت  احلــيــاد  موقف 
املنظمات الدولية واجملتمع املدني فـ  %64.3 يجدونه 

غير مؤثر، و %19.5 مؤثًرا، و %34.1 ال يوجد.
   وضمن نتائج استطالع الزراعة يف اليمن يجد 
%51 من املُستطلعن أن حجم استهالك القطاع الزراعي 
للمياه كبير جًدا، و 29% كبير، و %20متوسط، ويقّيم 
و  فّعال،  املعنية  اجلهات  دور  أن  املُستطلعن  من   17%

%39 غير فعّال، و  %44 أجابوا بـ “ال أعلم”.
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الثروة الزراعیۀ فی الیمن

 العسل اليمني محصول نقدي يواجه صعوبة يف التصدير

صوت األمل
رجاء مكرد

يقول املهندس رفيق: نظًرا لألهمية البالغة التي 
يتمتع بها العسل اليمني؛ فقد كان لقرار مجلس الوزراء 

رقم  77سنة 2003م الذي 
ضمن  العسل  صنَّف 
االستراتيجية  احملاصيل 
يف  بالغ  أثر  اخلمسة؛ 
احملصول،  بهذا  االهتمام 
عدد  بتشكيل  ذلك  متثل 
ومنظمات  اجلمعيات  من 
متخصصة  اجملتمع 
بعض  رت  ُسخِّ بالعسل، 
تأهيل  لصالح  التمويالت 
النحالن ورفع قدراتهم، يف 
اجلهود  تلك  يواكب  املقابل 
احلاصلة  التطورات 
النحل  تربية  مجال  يف 

ورعايته.
لقد بلغ اإلنتاج من العسل قرابة 2500 طن يف 
العام 2011م، وارتفع إلى  2600طن يف العام 2012م. 
جزء كبير من العسل اليمني يصدر إلى السعودية وقد 
وصل إلى حدود  550طًنا؛ أي بقيمة مليار، وحدود 
وفًقا إلحصائيات  2009م.  العام  يف  مليون  خمسن 

التجارة اخلارجية للجهاز املركزي لإحصاء.
اخلارج،  إلى  تصديًرا  العسل  أنواع  أكثر  وعن 

يقول احلكيمي: “بكل تأكيد يعدُّ عسل »السدر« هو 
احملصول التصديري األول؛ ألن له مواصفات خاصة 
ممتازة،  ورائحته  مميز،  وطعمُه  يتبلور،  ال  أنه  وهي 
وادي  مثل:  وديان  وهناك  عالية.  الطبية  وفوائده 
دوعن، ووادي عميل، ووادي بني علي، ووادي جردان، 
أفضل  بإنتاج  اشتهرت  والعصيمات،  بيحان،  ووادي 

أنواع العسل اليمني وأجوده.
 وحول مناطق إنتاج عسل »السدر« يقول خبير 

»السدر«  عسل  أنواع  أجود  إن  احلكيمي:  العسل 
الوازعية  يف  حبشي  جبل  )مقبنة،  يف  موجود 
ويف  تعز(،  محافظة   - والدمنة  ماوية  جهة  ويف 
قيس،  ويف)بني  احلديدة(،  محافظة  رأس-  )جبل 
يف  أخرى  ومناطق  حجة(  محافظة  واخلميس- 
ممتاز  سدر  عسل  تنتج  كلها  املذكورة  احملافظات 

يصلح للتصدير والبيع واالستهالك احمللي.
وتغليفه  العسل  تعبئة  إن  املهندس رفيق:  ويقول 
واستجابة  ضروري  أمر  للمستهلك  جاذبة  بطريقة 
يف  خصوًصا  املستهلكن  من  واسعة  شريحة  لرغبة 
بأغلب  ويُباع  معروف،  اليمني  العسل  اخلليج.  دول 

بعض  العسل عن  التجارية، ويف حال غاب  احملالت 
من  ألسباب  يعود  فهذا  اخلارجية  الدول  محالت 

ضمنها التغليف والتعبئة.
 

إشكالية التصدير
من  بقوله:  والتغليف،  التعبئة  حول  معقًبا    
املعروف دولّيًا أن هناك  شروًطا قياسية للعسل من 
حيث التعبئة والتغليف والفرز واملكونات. جميع الدول 
ر البُد من فحص  تفرض هذه املعايير، وأي عسل يُصدَّ
مواصفاته أولًا ثم قياس مدى مطابقته للمواصفات 

املطلوبة.
  يستمر املهندس رفيق يف توضيح األسباب التي 
قد تؤدي إلى إعادة العسل وعدم قبوله، فيقول: إن 
من  وإرجاعه  اليمني  العسل  تواجه  التي  اإلشكالية 
القياسية  للمواصفات  مطابقته  عدم  هي  احلدود 
العسل  جودة  وليست  والتعبئة،  بالتغليف  املرتبطة 

نفسه.
الوطني  باملركز  العسل  نحل  خبير  ويضيف   
ألبحاث )نحل العسل( أن اإلشكالية يف عدم مطابقة 
وجود  عدم  هي  الدولية  للمواصفات  اليمني  العسل 
من  العسل  شراء  عبء  عليها  يقع  مسؤولة  مراكز 
ر  ليُصدَّ جيًدا  تغليًفا  وتغليفه  تعبئته  ثم  النحال، 

باملعايير املطلوبة.
التقليدية   ومضى يف حديثه: »ما زالت الطرق 
احمللية،  اخلاليا  استخدام  حيث  من  السائدة  هي 
وأيًضا تعبئة العسل يف عبوات أحيانا ال تكون مطابقة 
للمواصفات، كل هذه الطرق لها تأثير سلبي يف جودة 

العسل وعملية التصدير«. 
أيًضا  املشكالت  إحدى  احلكيمي:  ويضيف    
وفرزه،  العسل  تعبئة  بقضايا  النحالن  وعي  قلة 
تؤدي  سلوكيات   - قصد  غير  من   - بعضهم  ويتَّخذ 
إلى أن يحصلوا على عسل غير مطابق للمواصفات 
اجليدة. والسبب اآلخر لتراجع صادرات العسل هو 
العبوات  دورها يف تصنيع  لكن  املصانع موجودة،  أن 

اخلاصة بالعسل الصالح غذائّيًا غائب. 
 أما املشكالت التي تواجه مستقبل جتارة العسل 
العسل  دخول  فهي  احلكيمي  ذكرها  التي  اليمني 
وهذه  اليمن،  إلى  )عبوات(  كبيرة  بجراكن  اخلارجي 
طبًعا له تأثير سلبي، إذ يفترض عدم دخول أي عسل 
لليمن إال بعبوات صغيرة، وذات مواصفات ومقاييس، 
حتى  ال ينافس العسل اليمني، وأيًضا كي ال تُستغل  

هذه اجلراكن  الكبيرة يف عمليات أخرى.

حلول
املقترحة  احللول  أن  العسل  نحل  خبير  يرى   
ملعاجلة مشكالت تراجع صادرات العسل هي تدريب 
النحالن وتأهيلهم تأهيلًا جيًدا بحيث يحصلون على 
للتصدير،  وصالح  جيدة  مواصفات  ذي  جيد  عسل 
وتسهيل املنافذ احلدودية كون العسل يرفد االقتصاد 

الوطني بالعملة الصعبة.
تثقيفية  برامج  هناك  تكون  أن  يجب  مضيًفا،   
واإلذاعة  الصحافة  اخملتلفة  اإلعالم  لوسائل 
وبيان  العسل  استهالك  بقضية  للتوعية  والتلفزيون؛ 
فوائد  العسل، وأهميته الغذائية والدوائية. يفترض 
أن يقوم اإلعالم بدور فاعل لتوضيح كل هذه األشياء.
تسويق  طرق  فى  النمط  »تغير  قائلًا:  ويردف   
يلبي  قومي  مشروع  وإيجاد   ، التقليدية  العسل 
ويوفر ضمانة حقيقية جلودة  املستهلكن  احتياجات 
بالتصدير  الصدارة«  العسل  ملنتج  سيجعل  العسل، 
اجلودة  حيث  من  اليمني  العسل  به  يتميز  ملا  نظرا 

والنقاوة.
واختتم حديثه لـ »صوت األمل« بضرورة إيجاد 
عملية  وتراعي  التصدير،  قبل  بالعسل  تهتمُّ  جهة 
التغليف، وتعمل على إصدار شهادة جودة، ثم التنظيم 

لعملية تصديره إلى اخلارج.

   اشتهر اليمن منذ القدم بإنتاج أفضل أنواع 
املنتجات  رابع  العسل  وكان  وأجوده،  العسل 
االقتصادية املدرة للدخل يف ماضي اليمن، وال 
ا القتصاد اليمن  يزال العسل اليمني رافًدا قوّيً
للبالد  الصعبة  العملة  يوفر  حيث  اليوم،  إلى 
للمهندس  وفًقا  اخلارج.  إلى  تصديره  نظير 
باملركز  العسل  نحل  )خبير  احلكيمي  رفيق 
لـ  كان  الذي  العسل(  نحل  ألبحاث  الوطني 
»صوت األمل« حديُث صحفي معه حول العسل 

احملصول النقدي.

م. رفيق احلكيمي
  خبير نحل العسل باملركز الوطني ألبحاث نحل العسل


