
  اإلرشاد الزراعي بالمشاركة

  
  جورج كرزم:  إعداد

  

  

ومهندسينا الزراعيين في تأثرهم الشديد بالمناهج التعليمية والكتب الجامعية الغربية التي درستهم " خبرائنا"تكمن المشكلة لدى 

ت لتتالئم غالبا مع  طور)أي المناهج والكتب (والمدخالت الخارجية الكبيرة، والتي" اقتصاد السوق"الزراعة على قاعدة 

 غياب في التوجه يوجد، إجماال، و.مناخات وأنماط زراعية مختلفة عن منطقتنا وال عالقة لها بالحاجات الحقيقية لمزارعينا

مكانيات المحلية وتغييب للممارسات والتجارب والمعارف الزراعية المحلية التي اكتسبها وطورها إلنحو استخدام الموارد وا

الزراعي " البحث" أن اهتمام كما .امى، فضال عن عدم االهتمام بالمحاصيل والبذور والحيوانات البلديةمزارعونا القد

التي " الحديثة"الرسمي يركز غالبا على دعم المزارعين الميسورين والقادرين على شراء التقنيات والمستلزمات الزراعية 

 يستطيع معظم المزارعين تطبيق هذه التقنيات التي هي أصال غير نتاج بهدف التصدير، وبالنتيجة الإليتم تطويرها لزيادة ا

  .مناسبة للزراعات البعلية وذات المدخالت الخارجية المنخفضة

  

رشاد الزراعي الحالي ال يغطي كافة القرى والمناطق، وإنما يتميز أيضا بضعف القدرة على إلوليس فقط أن جهاز ا

وي، فضال عن اقتصار معلومات المزارع والمهندس الزراعي حول الكيماويات تشخيص المرض وتحديد العالج غير الكيما

  .  الزراعية، على ما تقدمه لهما شركات الكيماويات

  

نتاج في مراكز األبحاث ومحطات التجارب الزراعية ال عالقة لها باألصناف إلكما أن غالبية التجارب الزراعية وظروف ا

 لظروفنا المناخية والبيئية، أو أنها ال تمس ظروف المزارعين الفعلية الذين بمعظمهم البلدية أو المحلية المناسبة أصال

لهذا ليس غريبا أن يفشل العديد من التقنيات التي .   التي تتميز تقليديا بالتداخل والتنوع والموسميةيتبعون الزراعة البعلية

  .يقها في الظروف الحقيقية للمزارعينجربت أو طورت في المحطات أو مراكز األبحاث الزراعية، حين تطب

  

ن ما يحتاجه مزارعونا فعال هو بلورة عالقة جديدة بينهم وبين المرشدين والباحثين الزراعيين، بحيث ال يكون دور إ

للمزارعين، بل أن تبنى هذه العالقة على قاعدة المشاركة الندية بين الطرفين " المعلومات"األخيرين مجرد قنوات لتمرير 

وهنا تبرز ضرورة تنظيم ورش عمل للمزارعين، ال بهدف تلقينهم .   دف تطوير ونشر أساليب زراعية جديدة ومبدعةبه

، بل وأساسا بهدف تبادل "الخبراء"من قبل " الحديثة"المعلومات الزراعية 

المعلومات بين المزارعين أنفسهم الذين يواجهون مشاكل متشابهة في 

ي تعميم المعارف الخاصة بالتقنيات والممارسات المناطق المختلفة، وبالتال

الزراعية التي طورها أو طبقها المزارعون بنجاح في مواقع مختلفة وعلى 

وفي هذه الحالة تصبح إبداعات المزارع وتجاربه هي .  محاصيل متشابهة

  .رشادي وليس العكسإلمحور العمل البحثي وا

  



ات في مثل هذه النشاطات والعالقات يجب أن تكون أساسية وبارزة، نظرا ألن ومن نافلة القول، أن مشاركة النساء المزارع

رشاد الزراعي الحالي يهمل، في كثير من الحاالت، إل علما أن نظام ا،النساء الفلسطينيات يشكلن المنتج األساسي للغذاء

  .رشاديإلالعنصر النسوي في نشاطه ا

  

الزراعة المتنوعة التي  وفقير في الموارد الطبيعية،  تعتبراالستيطاني تالل  متخلف تنمويا ورازح تحت االح كبلدنا،في بلدو

بلوغ االستقالل االقتصادي وبالتالي السيادة السياسية التي  ل عامال أساسيا وحاسما،توفر االحتياجات الغذائية األساسية للناس

علما أن إنتاج غذائنا األساسي بأنفسنا، بحيث نتحرر  ،ال يمكنها أن تتحقق فعليا بدون امتالكنا السيادة على أرضنا ومياهنا

، يعتبر شكال أساسيا من أشكال السيادة  وبالتالي نحقق األمن الغذائي للناسمن رحمة االقتصاديات واألسواق الخارجية

لزراعي المستقل نتاج اإل ال بد أن نبدأ با، على االقتصاد الفلسطينيالصهيونيةبمعنى أنه، وللتخلص من الهيمنة .  الحقيقية

  .والمتحرر من التبعية للمدخالت الخارجية

  

  ما المقصود باإلرشاد الزراعي بالمشاركة؟

يستند اإلرشاد الزراعي بالمشاركة إلى مشاركة المزارعين والفالحين وأهل الريف إجماال، بمعنى قبول واحترام وجهات 

 وذلك بهدف تحديد وتطويع الحلول التي يقترحها أولئك نظر وخبرات السكان المحليين والتعامل معها بمرونة عالية،

ولهذا، يقتصر دور المرشدين والباحثين والمنظمات التنموية على مساندة الفالحين في .  السكان، بما يتناسب واحتياجاتهم

 المزارعين على وتعني المساندة، في هذا السياق، تعزيز قدرات.  جهودهم الهادفة إلى تطوير أو تغيير أنظمتهم الزراعية

االبتكار والتجربة، وبالتالي تطوير األنظمة الزراعية بحيث تصبح أكثر استدامة، فضال عن تمكينهم من السيطرة على 

إذن، .  الموارد وصنع القرارات التي تؤثر على مشاريعهم وأنظمتهم الزراعية

ألنماط مشاركة الفالحين في العملية اإلرشادية والبحثية ضرورية لربط تنمية ا

وبشكل .  والتقنيات الزراعية بمعرفة المزارعين العميقة بأوضاعهم  المحلية

بالمشاركة على أهمية دور ) والتكنولوجية(عام، يركز منهج التنمية الزراعية 

المزارعين في االبتكار والتطوير والتغيير الزراعي، وذلك بما ينسجم مع 

 األنماط والتقنيات التقليدية المحلية على تنمية) تاريخيا(التراث الفالحي القائم 

والوطنية، من خالل تحكم الفالحين في ما يحدث بمزارعهم وفي القرارات 

المتعلقة مثال بالجوانب التي تحتاج إلى تطوير في النمط الزراعي أو (

تنمويون في صناعة قرارات وإذا ما شارك المرشدون أو الباحثون أو العاملون ال).  المرتبطة بإيجاد بدائل أو خيارات جديدة

بمعنى أن .  الفالحين، فإن ذلك يكون على قاعدة نديتهم ومساواتهم مع األخيرين الذين يشاركون في الحوار والبحث

كما تشكل طرق الفالحين أساس المنهج .  الفالحين يعتبرون مصدر االبتكارات وتكملهم المؤسسات التنموية والبحثية

وتعتمد قنوات االتصال في عمليتي اإلرشاد والبحث بالمشاركة، على .  طوات العملية البسيطةالتجريبي وتكملها بعض الخ

  .من فالح إلى فالح، المنظمات األهلية والعاملون باإلرشاد:  نظام متعدد الجوانب أهمها

  

الء مع أنماط حياة ومن المؤسف حقا، أن العديد من العاملين المحترفين في اإلرشاد أو البحث الزراعي، يتعامل باستع

وبالمقابل، العمل التنموي الزراعي .  الفالحين أو مع جهودهم من أجل البقاء، باعتبارها أنماطا أو جهودا غير ناجحة

بالمشاركة ال بد أن ينطلق من االهتمام الحقيقي بمعاناة الفالحين اليومية وكفاحهم من أجل البقاء، وبالتالي الفهم العميق 

  .هم واالحترام العميق أيضا لثقافتهم الريفية العربية األصيلة ولنمط حياتهم وعملهم وإنجازاتهملمعاناتهم وكفاح



خالصة القول، العمل البحثي أو اإلرشادي الزراعي بالمشاركة ال بد أن ينطلق من رؤية حياة القرية وأوضاع الفالحين 

ع االحتفاظ، بالطبع، بميزات العامل التنموي القادم من ومشكالتهم وقراراتهم من منظور المزارعين أنفسهم، م)المزارعين(

  .الخارج، وأهم هذه الميزات قوة المالحظة والتحليل

  

ولعل التحدي األكبر الذي يواجه اإلرشاد الزراعي بالمشاركة، يتمثل في الحفاظ على روح المشاركة، علما أن الذي يحدث 

ولمواجهة هذا التحدي، ال بد .   هو تقديم الحل الجاهز للمزارعين كي ينفذوه)في اإلرشاد الزراعي التقليدي والتلقيني(غالبا 

وليست " موضوعات للبحث"من التعامل مع االبتكارات الزراعية باعتبارها 

، بمعنى ال بد أن يختبر المزارعون هذه الحلول، أي أن "حلوال جاهزة"

.  زارعيناالبتكارات الزراعية ليست أكثر من حلول محتملة لمشاكل الم

لهذا، اإلرشاد الزراعي بالمشاركة ال يقدم حلوال ثابتة وجاهزة تصلح لكل 

كما أن المزارعين في النظام الزراعي المتداخل الذي يعتمد .  المزارعين

على التنويع في اإلنتاج، يمكنهم االستفادة من عدد أكبر من الخيارات، بحيث 

  .ةتستخدم وتطوع بما يتناسب مع الظروف المختلف

وفي عملية اإلرشاد الزراعي بالمشاركة، يتمثل الجانب األساسي في التفكير 

  .            في أن حلول المشاكل المثارة توجد بين المزارعين أنفسهم

  

  معارف وخبرات المزارعين

ة، نشأت يمتلك العديد من المزارعين الفلسطينيين، وخاصة المجربين والقدامى منهم، معارف وخبرات وممارسات غني

أو " العلمية"وبخالف المعارف .  وتطورت محليا، وغرست بعمق في السياق الثقافي واالجتماعي واالقتصادي المحلي

التي تعتبر غالبا معارف مجردة، فإن معارف المزارعين تعتبر محسوسة وملموسة وتعتمد بشكل أساسي على " األكاديمية"

  .مشاهداتهم الحسيةاألخيرين وخبراتهم التاريخية و) فطرة(حدس 

وذلك ألن المجتمع المحلي .  وبإمكاننا القول إن المعارف التقليدية ليست جامدة، كما أنها ال تعتمد على األفكار المحلية فقط

يستقبل األفكار الخارجية ويستوعب ما يناسبه منها، بعد تعديلها، وفي المحصلة تندمج تلك األفكار في بنية المجتمع المحلية 

  .  جزءا من معارفه التقليديةلتصبح 

إن احترام المعارف المحلية والتقليدية يشعر الفالحين باالعتزاز بالنفس ويجعلهم أنداد للعاملين في المجالين اإلرشادي 

  .والبحثي

الفالحين، وخالفا لما يراه العديد من العاملين في اإلرشاد بأن التنمية الزراعية عبارة عن تحقيق الحد األقصى لإلنتاج، فإن 

  :  إجماال، يعتبرون كمية اإلنتاج مجرد هدف من بين أهداف عديدة أخرى، يتلخص أهمها بما يلي

من كل وحدة من عناصر اإلنتاج ) المحصول(اإلنتاجية عبارة عن كمية المنتجات أو المخرجات :  تقييم اإلنتاجية -

نموي للمخرجات ال يكون استنادا إلى قيمتها التسويقية والتقييم الت).  األرض، العمالة، رأس المال، المدخالت والوقت(

، وإنما استنادا إلى معايير أخرى مثل القيمة الغذائية، القابلية للتخزين، )أي كمية المحصول مضروبة بسعر السوق(

 .المقاومة لآلفات، الطعم، صفات الطهي وغير ذلك

لى االستمرار باإلنتاجية وبالتالي مواجهة مختلف المخاطر والمقصود باالستدامة أي القدرة ع:  االستدامة واالستقرار -

وتعتبر صيانة الموارد الطبيعية من العناصر ).  مثل انعدام آفاق التسويق، انخفاض األسعار، الكوارث الطبيعية

          . األساسة الالزمة لالستدامة



ومن بين أهم .  في مواجهة التقلبات الطبيعية والبيئيةأما االستقرار فيتحقق من خالل امتالك القدرة على مواصلة اإلنتاجية 

التنويع في اإلنتاج :  االستراتيجيات التي يتبعها العديد من الفالحين لتقليل المخاطر التي قد تسببها االضطرابات والتقلبات

  .وفي المكان والزمان

  

  مهارات االتصال

أي على قاعدة (تصاله الحواري مع المزارع من موقع الندية أن يكون ا) أو الباحث الزراعي(يفترض بالمرشد الزراعي 

، وبالتالي، ال بد للشريكين أن يتبادال وجهات نظريهما من خالل رسائل مفهومة لكليهما، األمر الذي )الشريكين المتساويين

وبخالف االتصال الحواري بين .  يشجعهما على العمل المشترك

تصال، أحيانا كثيرة، من الطرفين على قاعدة الندية، يكون اال

، بحيث يعمد أحد الطرفين على )أي اتصال أحادي(طرف واحد 

إرسال الرسائل للطرف اآلخر، دون إعطاء األخير آية فرصة 

للتعبير عن رأيه، بمعنى إجباره على أن يكون مجرد متلقي سلبي، 

أي، عمليا، شطبه ودفعه إلى اتخاذ موقف سلبي، بل وزجه إلى 

وفي المحصلة، ضياع الكثير من الطاقات .  اطحالة من اإلحب

    .   البشرية

  

إذن، اإلرشاد الزراعي بالمشاركة، يعني التواصل مع المزارعين بإيجابية واحترام، واالستماع إليهم بعقل مفتوح، األمر 

  :الذي يتطلب االبتعاد عن العادات السيئة التالية

  .ف المقابل، ظنا منا أننا قد استمعنا إلى النقاط الجوهرية في ذلك الحديثعدم ترك عقولنا تشرد، أثناء حديث الطر -

والغضب لدى سماعك كالما ال يروق لك، وبالتالي عدم رفض ذلك الكالم داخليا، فضال عن عدم " النرفزة"االمتناع عن  -

 .إبداء الملل، لدى شعورك بأن ما تسمعه ال يعني شيئا

تسرح بعيدا، بل المبادرة إلى طرح األسئلة االستفسارية حول ما لم نفهمه من الطرف عدم السماح لعقولنا بأن تغلق أو  -

 .المقابل

  

إلى ) بشكل غير معلن(ولدى االستماع إلى الطرف المقابل، ال بد من الغوص في خبايا عقله، بحيث يتم طرح أسئلة تهدف 

رف على آراء المزارعين واستطالع مدى إلمامهم بمسألة وعند قيامنا بالتع.   توجيه التدفق الكالمي لدى شريكنا في الحوار

المرشد (ما، فبإمكاننا طرح بعض األسئلة المباشرة أو المفتوحة وتجنب طرح األسئلة الموِجهة التي يحاول فيها المتحدث 

أال تعتقد أن :  البدء مثال بصيغة السؤال كما يلي(إلى قبول وجهة نظره ) المزارع(دفع الطرف المقابل ) الزراعي مثال

، علما أن هذا النوع من األسئلة شائع جدا في أحاديثنا اليومية، ومن الواضح أنه غير مناسب للعمل التنموي الزراعي )؟...

أما ).  أي صنف؟  عدد المرات؟:  مثال(بينما األسئلة المباشرة تهدف إلى الحصول على معلومات محددة .  بالمشاركة

، فتهدف إلى منح الطرف اآلخر )تبر أهم عناصر النقاش في عملية اإلرشاد الزراعي بالمشاركةالتي تع(األسئلة المفتوحة 

  .  فرصة للتعبير الحر عن أفكاره، دون محاولة توجيه استجاباته) المزارع(

  



اني ، يعبر عن مدى صدق واهتمام العامل الميد"لغة الجسد"يضاف إلى ذلك، أن االتصال غير اللفظي، من خالل استخدام 

بدون أن ) بوعي أو بدون وعي(وفي هذه الحالة، يتم اتصال العامل الميداني مع المزارعين .  بظروف ومشاكل  المزارعين

  ).   من حيث مدى قربه أو بعده عن المزارعين(يتكلم، من خالل تعبيرات وجهه أو إيماءات جسده، أو طريقة ومكان جلوسه 

  

  تبادل المعلومات بين المزارعين

.  أسلفنا في مستهل هذه النشرة، يعتبر تبادل المعلومات بين المزارعين أنفسهم من أهم أسس اإلرشاد الزراعي بالمشاركةكما 

والهدف من تبادل المعلومات هو تعميم المعارف والممارسات الزراعية الناجحة التي طورها أو طبقها المزارعون بنجاح 

ق في تنظيم ورشة عمل للفالحين المجربين والمبدعين في عملهم الزراعي، إذ وقد تتمثل نقطة االنطال.  في مواقع مختلفة

  .قد يمتلك أولئك الفالحون أفكارا عملوا على تطبيقها بنجاح، وهي بالتالي تستحق بأن يجربها اآلخرون

مثل محطات البحوث (كما باإلمكان تنظيم جوالت دراسية للمزارعين وممثلين عن القرى أو المجتمع المحلي، كزيارة مواقع 

.  تم فيها تطبيق ابتكارات معينة، أو زيارة مزارعين معروفين بخبراتهم وإبداعاتهم) الزراعية أو مشاريع تنموية أخرى

ويعتبر هذا األسلوب .  وعلى نفس األساس، بإمكان المزارعين في القرى المختلفة أن يتبادلوا الزيارات فيما بينهم بانتظام

ن أكثر الوسائل فاعلية وتأثيرا في عملية اإلرشاد الزراعي من مزارع إلى مزارع، بحيث يتم تشجيع أساسيا، بل ومن بي

  .  المزارعين على نشر الخبرات والتعلم المتبادل واقتسام التقنيات التي تجسد حصيلة تجارب المزارعين الذين طوروها محليا

ومن الواضح أن في .  ارف بين المزارعين في القرى المختلفة  أي أن نقطة االرتكاز هنا تتمثل في نشر واقتسام المع

اإلرشاد الزراعي المستند إلى تجارب ومعارف الفالحين والهادف إلى نشر وتقاسم 

المعلومات، يكون للمزارعين دور رئيسي ويتولون مسؤولية أساسية في تعميم 

حالة، يلعب اإلرشاد وفي هذه ال.  الخبرات المتعلقة بالتقنيات واالبتكارات الزراعية

دورا مكمال يتمثل في مساندة ) الحكومية أو غير الحكومية(المعتمد على المؤسسات 

اإلرشاد المعتمد على المزارعين أو تسهيل اإلرشاد في المجاالت التي تفوق قدرات 

  .أنظمة اإلرشاد المعتمد على المزارعين

  

بنفس قريته (ارعين اآلخرين ويتمثل الدور األساسي للمزارع المرشد في تعليم المز

  .    التقنيات الزراعية التي نجح هو نفسه في تطويعها وتطبيقها) أو في قرى أخرى وربما في أقطار عربية أو أجنبية أخرى

  

 واألمر الجوهري هنا، أن يناقش الفالحون فيما بينهم مدى مساهمة االبتكارات والتطبيقات المقترحة في زيادة استدامة 

لزراعي في القرية؟  وهل يعمل هذا النظام على تطوير زراعة مستدامة، بحيث تكون مدخالتها الخارجية منخفضة، النظام ا

  بدال من الممارسات الزراعية ذات المدخالت الخارجية المرتفعة؟

  

م لعب دور بناء كادر مجِرب من المزارعين المرشدين الذين يفترض به" من مزارع إلى مزارع"ويتطلب اإلرشاد الزراعي 

ويزداد دور المزارعين المرشدين أهمية عندما يتزايد عدد المناطق التي ال تصلها خدمات .  مكمل لخدمات المؤسسات

  .المؤسسات الرسمية

  

، على بلورة المعايير التي على أساسها يتم اختيار شخصا )بمشاركة مجموعات من المزارعين(ومن األهمية بمكان العمل 

مثال بدافع الرغبة في توظيف شخص ما (ك للحيلولة دون اختيار أشخاص العتبارات سياسية أو منفعية معينا مرشدا، وذل



وانسجاما مع النهج .  إذن، معايير االختيار ال بد أن تكون مرتبطة أساسا بالقدرات والكفاءات والصفات والخبرات).  بأجر

أن يختاروا المزارعين ) والمزارعات(ي والمزارعين العام للتنمية الزراعية بالمشاركة، يفترض بالمجتمع المحل

وربما سيتطور نوع من التخصص بين المزارعين ).  المدربات(أو المدربين ) المرشدات(المرشدين ) المزارعات(

  .  المرشدين، كأن يكون أحدهم متخصصا في مكافحة اآلفات أو صيانة التربة أو تربية الحيوانات

    

هل سيتقاضى المزارع المرشد أجرا ماليا مقابل عمله أم :   من اإلجابة على بعض األسئلة أهمهاوفي نفس السياق، ال بد

سيكون عمله تطوعيا؟  وفي حالة العمل بأجر من الذي سيغطي األجر على المدى البعيد؟  من الذي سيشرف على أولئك 

؟  وهل سيعمل المزارعون )ؤسسات الداعمةمنظمات المزارعين، المجتمع المحلي، الم(المزارعين المرشدين ويحاسبهم 

  المرشدون في قراهم فقط أم في خارجها أيضا؟  كم عدد المرشدين الذين يتوقع أن يعملوا في القرية الواحدة؟ 

  

  وسائل مساعدة في اإلرشاد والتدريب

زارع إلى مزارع، دورا هاما تلعب عملية توثيق المزارعين لخبراتهم، بهدف االستفادة منها في إطار النشاط اإلرشادي من م

وتساعد عملية التوثيق المزارعين على التفكير في .  في نشر المعارف والخبرات وتعميمها في القرى والمناطق األخرى

وفي نفس السياق، قد يحتاج .  إنجازاتهم وتحليلها بطريقة منهجية، وبالتالي تعزيز قدرات المزارعين على اإلدارة الذاتية

ى مساعدة إلنتاج مواد سمعية وبصرية توثق خبراتهم، كأن يتم، مثال، تصوير المزارعين في أشرطة فيديو المزارعون إل

وباإلمكان أيضا تبادل المعلومات والخبرات ونشرها من خالل مجالت .  وهم يروون خبراتهم ونتائج تجاربهم لزمالئهم

  .دورية يصدرها المزارعون أنفسهم

 إلى أن الدور األساسي للمؤسسات التنموية والزراعية الرسمية وغير الرسمية، في إطار ومن األهمية بمكان التنويه،

اإلرشاد المعتمد على الفالحين، يتمثل في مهمة التيسير التي تعني بأن تكون حاضرا ومساندا دون أن تكون في مركز 

  .االهتمام، ودون أن تتدخل، إال عند الضرورة

  

دين البد من تدريبهم إلكسابهم مهارات إدارة الورشات واالجتماعات وتيسيرها، فضال عن ولتطوير كادر المزارعين المرش

  .مهارات القيادة وتنظيم المجتمع المحلي وغير ذلك

  

إن عملية اإلرشاد الزراعي بالمشاركة، تعمل على زيادة مهارات المزارعين 

لقة بتصميم التجارب التجريبية، وذلك بسبب التفاعالت المتبادلة فيما بينهم  والمتع

وتسجيل وتقييم النتائج، وبالتالي فإن اإلرشاد بالمشاركة يعزز قدرات المزارعين 

الفردية ويحسن مهاراتهم في مواجهة المشاكل، كما يزيد من ثقتهم بأنفسهم 

وباإلضافة، اإلرشاد الزراعي بالمشاركة، يطور .  واحترامهم لخبراتهم ومعارفهم

مزارعين، وذلك بسبب مشاركتهم في مناقشة أسباب مهارات تحليلية لدى ال

  .المشاكل وآفاق حلها

  

وال بد للمؤسسات المساندة أن تدعم عملية المتابعة التي تتلخص في تسجيل نتائج التجارب ورصد آثار عملية اإلرشاد من 

  . مزارع إلى مزارع، وذلك بهدف مناقشتها مع األشخاص المعنيين

  



   المؤسسات المحليةاستمرارية النظام وتطوير

 ال بد أن يكون واضحا، بأن الدعم المكثف والمباشر للمزارعين ومؤسساتهم يجب أال يستمر طويال، حيث أنه، وبعد فترة 

قصيرة نسبيا، يفترض بالمؤسسات الريفية المحلية أن تتولى ممارسة معظم النشاطات التنموية، األمر الذي يجعل نظام 

ومن األهمية بمكان التنويه هنا، إلى أن العمل باتجاه استقالل .   بالمشاركة غير مكلف نسبيااإلرشاد أو البحث الزراعي

المجتمع الريفي المحلي عن المؤسسات الداعمة يسير ضد سبب بقاء العديد من هذه المؤسسات، حيث أن مبرر بقاء األخيرة 

  .يكمن في استمرار تقديم المنح والمساعدات

  

أن تعمل على ") من مزارع إلى مزارع"وخاصة (نية بتطوير نظام اإلرشاد الزراعي بالمشاركة يفترض بالمؤسسات المع

تطوير المؤسسات الريفية المحلية، بهدف تحول الخبرات والتجارب المحلية من كونها مسألة فردية وغير منظمة إلى عملية 

  .جماعية ومنظمة منهجيا

ن دعم خارجي مباشر ال بد من أن توفر لهم فرص الوصول إلى وكي يتمكن المزارعون من مواصلة نشاطاتهم بدو

ومن بين الطرق التي تسهل على المزارعين والمعنيين في المجتمع المحلي الوصول إلى المعلومات، .  المعلومات الالزمة

  :  نذكر ما يلي

ن بارز بالقرية، كي يراها تعليق نتائج النشاطات التشخيصية والخرائط ونتائج مناقشة المشكالت وغير ذلك، في مكا )1

  .أكبر عدد من الناس

 .والبيانات المختلفة في ملفات خاصة) النظرية والعلمية(االحتفاظ بالتجارب الموثقة والمواد  )2

المصادر والمراجع التي جمعت (االحتفاظ بالمواد اإلرشادية والتدريبية التي طورت محليا، فضال عن المواد المكملة  )3

 . مكتبة محلية يديرها المجتمع المحليفي) من أماكن مختلفة

  

ومن الضروري أن يبادر العاملون الميدانيون إلى تعريف المزارعين باألفكار والتقنيات المتوفرة في أماكن محددة، مثل 

مواقع تجريبية للمشاهدات ومحطات األبحاث واتحادات الفالحين وغيرها، علما أن قدرة المزارعين على االحتفاظ بهذه 

.  قات وتوسيعها بدون دعم خارجي، تلعب دورا هاما في استمرارية النشاطات المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمشاركةالعال

إذن، يجب أال يكون المزارعون عاجزون عن الوصول إلى مصادر المعلومات وخدمات الدعم، بحيث يصبح هذا العجز 

 .  ات المباشرة فيما بينهمعائقا أمام المزارعين يحول دون تطوير مزارعهم والعالق

  

كما ومن األهمية بمكان أن يبادر العاملون الميدانيون أيضا إلى مساعدة مجموعات من المزارعين في قرى مختلفة، على 

إن تعاون المزارعين في قرية معينة .  تنظيم لقاءات دورية مختلفة تهدف إلى تحمل المزارعين مسؤولية استمرارية النظام

  . ي قرى ومناطق أخرى تعزز قوة الفالحين وقدرتهم على مواصلة االبتكارمع نظرائهم ف

  

  

  

     

              

  

  



  
  

 


