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 تحدي المياه والتنمية الزراعية في الوطن العربي
 
 

 المقدمة:

تعد الزراعة من أقدم األنشطة االقتصادية التي عرفتها البشرية، كما تعد من أكثر األنشطة أهمية، 
الحاجات األساسية للمجتمع )الغذاء والكساء والمأوى(، وتستوعب قسماً ذلك ألنها تشكل مصدراً إلشباع 

تأتي ، لذا نالحظ أن تنمية مجمل االقتصاد الوطني ترتبط بالتنمية الزراعية. والموارد البشريةكبيراً من 
ل المائية في الوطن العربي من خالل العوام الزراعية والمواردضرورة وأهمية البحث في مجال التنمية 

  1التالية:
 ـ يعد النشاط الزراعي النشاط اإلنتاجي األول لإلنسان على هذه األرض.  1
 ـ للزراعة دور رئيس في تطوير كافة األنشطة االقتصادية األخرى.  2
لنشاط اإلنتاجي في قطاع الزراعة نشاطاً بدائياً يعتمد على هبات الطبيعة من موارد ـ لم يعد ا 3

بل أخذ اإلنسان يستخدم التطور الثقافي والتقدم العلمي في  وسواها،مياه وأراض صالحة للزراعة 
 الزراعة ووصل هذا النشاط إلى مرحلة التصنيع. 

  الزراعة.رد الطبيعية في قطاع ـ تعاظم قدرة اإلنسان على االستفادة من الموا 4
ـ استخدام التحليل االقتصادي في النشاط الزراعي بهدف اختيار طرق اإلنتاج وفنونه المالئمة  5

 وذات المردود االقتصادي األعلى. 
ـ يشكل العاملون في قطاع الزراعة نسبة عالية من قوة العمل في مختلف بلدان العالم. ويشغل  6

 ية من مجمل سكان العالم. الزراعيون نسبة عال
ـ ال يزال قطاع الزراعة يسهم بنسبة عالية من مجمل اإلنتاج العالمي وتؤمن المنتجات الزراعية  7

 الغذاء لإلنسان ومادة أولية للصناعات الغذائية. 
ـ يخضع النشاط االقتصادي الزراعي في نتائجه إلى مؤثرات خارجة عن إرادة اإلنسان المنتج،  8

 ل خصوصية في ضرورة التعامل مع هذا النشاط.وهذا يشك
"تناقص الوقت الالزم إلنتاج السيارة من الحديد )الفترة بين دخول الحديد إلى المصنع وخروجه 

، 1930دقيقة في عام  11إلى ساعة و 1917يوماً في عام  21على شكل سيارة جاهزة لالستخدام( من 
 27 - 22من الضروري إلعادة اإلنتاج الزراعي ثابتاً تقريباً ولكن يضل الز هذا،وهو أقل بكثير في يومنا 

  2يوماً "  21يوماً بالنسبة للقمح، ولتفقيس صوص من البيضة يلزم  245شهراً بالنسبة للبقر، و
 كل هذه العوامل تعطي الزراعة والتنمية الزراعية أهمية خاصة من النشاط االقتصادي العالمي

 وفي حياة البشر بشكل عام.
ً بمساحة األراضي الصالحة  يعد الوطن العربي من المناطق ذات الموارد المائية المحددة قياسا
للزراعة، أو قياساً بالموارد المائية المتوفرة في البلدان الفنية بالمياه. يقوم حجم الموارد المائية في الوطن 

  التالية:وزعة حسب المصادر مليار متر مكعب سوياً م 155العربي بنحو 
 األمطار.ـ  1
 األنهار.ـ  2

                                                           
 .14ص  1997اقتصاديات الزراعة، منشورات جامعة دمشق  الدروبي،رانية  د.مطانيوس حبيب و  د.أنظر،  -  1

 .20ص  السابق،المصدر  -  2
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 الجوفية.ـ المياه  3
وتطرح المتغيرات الدولية الجديدة تحديات هامة أمام تطوير قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في 
الوطن العربي يهدف زيادة كمية اإلنتاج الزراعي وتطوير ورفع الكفاءة التسويقية وتحسين مستوى األمن 

وهذا يستوجب انتهاج أنماط جديدة في السياسات الزراعية واالستثمار واألساليب التكنولوجية  الغذائي.
وتنسجم مع االحتياجات وتستفيد من القرص الجديدة في مجال تحرير التجارة وفي مجال  المستخدمة،

 3 االتصاالت.العلوم البيولوجية وتكنولوجيا 
 

 التنمية الزراعية في الوطن العربي: -أوال 

ة مستمرة طويلة األمد تتصف بالشمولية تعد التنمية الزراعية الشاملة )التنمية الريفية المتكاملة( مهم
وفق مبدأ االعتماد على النفس.  إلى األعلىوالتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من األسفل 

وهذا يتطلب توفر اإلرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل 
طلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة التخطيط الشامل، كما تت

ما يتعلق باإلصالح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات 
 االستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.

 (2): يعتمد اإلنتاج الزراعي والغذائي يعتمد على ثالثة عوامل رئيسية:و

 المصادر الطبيعية )األرض والموارد المائية والمناخ(. -

 قوة العمل والطاقة المستعملة في اإلنتاج(.)العاملة األيدي  -

لتأمين مستلزمات االنتاج الزراعي )البذور واألسمدة، واآلليات رأس المال الالزم  -
 ومختلف المشاريع(.

إضافة إلى السياسة التي ينتهجها كل بلد في تخطيط اإلنتاج الغذائي وتشجيعه، وكفاءة اإلنتاج  
والغذائي وفعالية استعمال الموارد واستخدام العلم والتكنولوجيا والمؤسسات العلمية لدعم اإلنتاج الزراعي 

 وزيادة اإلنتاجية.

 
 خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي: - 1

مليون هكتار وتبلغ مساحة  1402.45تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي  
بلغت مساحة األراضي المزروعة  1996مليون هكتار وفي عام  198.20األراضي القابلة للزارعة 

مليون هكتار وهي تشكل أقل  74.31تبلغ مساحة األراضي الحراجية "الغابات" مليون هكتار. و 69.24
مليون هكتار.  502.69% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 5من 

 4مليون هكتار.  11.13وتبلغ مساحة األراضي الزراعية المروية 

لقد بلغ متوسط نصيب الفرد من القوى العاملة الزراعية من الناتج المحلي الزراعي على مستوى 
وبدرجة متفاوتة من قطر عربي آلخر. كما بلغ متوسط  دوالر. 1116نحو  1980الوطن العربي في عام 

 527على مستوى الوطن العربي حوالي  1980الناتج المحلي الزراعي من األراضي المزروعة في عام 

                                                           
من إعداد مي دمشقية سرحال، االمانة العامة  العربية دراسةعة وانتاج الغذاء في البالد أنظر، احتياجات تطوير الزرا - 3

 .3ص  1997لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية 

 .77، ص 1988، دمشق حزيران 293انظر، مجلة االقتصاد، العدد  (2)

دكتور عصام خوري، قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي، منشورات وال العبد هللاأنظر الدكتور مصطفى  - 4
 .195ص  1993 السورية، دمشقوزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
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 2167.47بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  1995عام  يالواحد. وفدوالر للهكتار 
 دوالر. 284.04من الناتج الزراعي  كما بلغ متوسط نصيب الفرد دوالر،

% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم 48يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 
% من 36حوالي  1995وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام  الزراعة.في نشاطها االقتصادي على 

ايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن أجمالي القوى العاملة ويالحظ تراجع هذه النسبة بسبب تز
ضعف الخدمات األساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات االقتصادية 

 ى.األخر
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة ألخرى، حيث 

 العاملة،% من إجمالي القوى 53مال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من ترتفع هذه النسبة في كل من الصو
 فيها،وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة 

% وتنخفض هذه النسبة في 26% وفي العراق 40% وفي المغرب 15% وفي السعودية 30وفي مصر 
% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة 7ال تتجاوز تلك النسبة % و15األردن لتصل إلى 

 وقطر.مثل الكويت والبحرين واإلمارات 

وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية )الغنم، الماعز، األبقار الجمال والجاموس( تصل إلى  
لذي يزود السكان بالحليب واللحوم مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد ا 190.57حوالي 

ألف طن ومن  3192.79وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية  1995الحمراء. وفي عام 
ألف طن ومن األسماك  850.56ألف طن ومن البيض  16785.80األلبان  ، ومن1621.99لحوم الدواجن 

 ألف طن. 2312.72
 

 في الوطن العربية من خالل المؤشرات التالية:ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية 

( ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي. ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في 1
 القطاع الزراعي باالستناد على عدد من العوامل أهمها:

 آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.

 إلنتاج.ب ـ مدى توفر عناصر ا

 ج ـ طبيعة عالقات اإلنتاج.

 د ـ األسعار الزراعية المحلية والعالمية.

 هـ ـ عالقة قطاع الزراعة بقطاعات االقتصاد الوطني األخرى )الصناعة، الخدمات(. 

( ـ معدل نمو اإلنتاج الزراعي: لقد تناقضت األهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي 2
د القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج اإلجمالي لالقتصا

المحلي اإلجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في القطاعات االقتصادية 
. أعلى مستوى له في 1980ـ 1970األخرى. ووصل معدل نمو اإلنتاج الزراعي خالل الفترة 

 راألخرى. واستم% في الدول 5% وأقل من 7.4% ثم الكويت 8.3ية % تليها سور11.1ليبيا 
 هذا االتجاه خالل حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.

 1981( ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 3
في  1980ـ1970% خالل الفترة 26وي قدره مليار دوالر وقد تزايدت بمعدل سن 21.2حوالي 

مليار دوالر. وتجدر اإلشارة إلى  3.1حوالي  1981حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 
 1979% في عام 5أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 

إلى ضآلة مساهمة الصادرات  . األمر الذي يشير1980% في عام 2ثم انخفضت إلى نحو 
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وصلت  1995وفي عام  (1)الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية.
 مليار دوالر.  19.67قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 

امل وأسباب تدني اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما ويمكننا تحديد أهم عو

 5يلي: 
لبالد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية ـ االعتماد في معظم ا 1"

  العربية.وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البالد 
ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في األردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا  2

 واليمن وجيبوتي واإلمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت. 
باألخص في  المائية،ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب االستنزاف الجائر للموارد  3

 البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا. 
ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البالد  4

 . العربية، وموجودة في مصر في األراضي الزراعية القديمة
ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البالد العربية، وكذلك الضرائب  5

غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العمالت في بعض الحاالت أيضا. ومن األمثلة 
على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي ال تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية 

 الرغم من قرار إلغائها. ب
  المدروسة.ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير  6
مما ينعكس سلبا على  الزراعية،ـ استمرار وجود األسعار غير المجزية لبعض المنتجات  7

 المنتجين.قرارات 
 ولبنان. وباألخص في مصر واألردن واليمن اإلنتاج،ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات  8
خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس  معدالت،ـ انخفاض  9

 واليمن.والعراق وسوريا 
 العربية.ـ انخفاض مستوى المكننة الزراعية في جميع البالد  10
ودان كما هو الحال في الس الكافي،ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل  11

 واليمن.والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال 
كما في مصر وسوريا  الحصاد،ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد  12

 والمغرب.والسودان 
كما في السودان وموريتانيا  الحيوانية،ـ استمرار وجود اآلفات الزراعية واألمراض  13

  العربية.ائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البالد والصومال وعدم اعتماد برامج وق
خاصة في المغرب والسودان والعراق  منها،ـ نقص توفر األعالف الحيوانية والمركزات  14

 واليمن.
 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي." 15

م أقطار الوطن العربي بصورة متوسعة جداً ويعتمد اإلنتاج يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظ 
على الرعي في المناطق األكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك ال يمكن أن 
تتحقق زيادات في اإلنتاج الحيواني دون إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة اإلنتاج والتقنيات 

                                                           
 .111ـ106ص  1988، تشرين الثاني 298، مجلة االقتصاد، دمشق، العدد ر( انظ1)

. 18 - 17 سابق صآفاق األمن الغذائي العربي في ضوء المتغيرات العالمية في مجالي اإلنتاج والتجارة ، مصدر   - 5
 أنظر أيضا:

  185 - 95ص  1994الخرطوم  الزراعية،المنظمة العربية للتنمية  ،1994أوضاع األمن الغذائي العربي  -
مقدمة  العربية،دراسة من إعداد األمانة العامة التحاد الغرف  المستقبلية،التنمية الزراعية في البالد العربية وآفاقها  -

 .1994الدوحة  العربية،لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد  33للدورة 
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يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي المستخدمة وخاصة ما 
 تتعرض لها قطعان الماشية.

من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الوطن العربي، حتى البقوليات يكون  
طار الوطن العربي، في حين تقع فائض الوطن العربي منها وهمياً، ألن قسماً كبيراً منها ينتج في بعض أق

الدول المتبقية في حال عجز. وفي العديد من السلع الغذائية، حتى مع ثبات نسب االكتفاء الذاتي أو تحسينها، 
سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وخاصة القمح والسكر 

 والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
 

 مقومات التنمية الزراعية:- 2

 6 يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
مليون هكتار يستغل منها  198في الوطن العربي تصل إلى نحو ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة  1

 % من المساحة الصالحة للزراعة. 25مليون هكتار وهذا يعادل  50حالياً حوالي 
ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد  2

  العربية.من طرق التكامل بين البلدان 
ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف اإلنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام األسمدة والتفادي المحسنة  3

  اعية.الزرواآلالت والتقانة العالية والحد من نظام تبوير األراضي 
  الفنية.ـ توفر الكوادر الزراعية  4
  الزراعة.ثمر في ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تست 5

 
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره 
األمثل في عملية التنمية االقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى األمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق 

ة الزراعية وتطوير االستثمار الزراعي المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمي
 الزراعة.واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في 

 

 نتائج التنمية الزراعية: - 3
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى 

 1985% في عام 8.9ب قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي من إلى زيادة نصي
. وأدى ذلك إلى زيادة كميات اإلنتاج الزراعي 1996% في عام 13.0ثم إلى  1990% في عام 11.4إلى 

إلى  1984مليون طن في عام  22.4حيث تضاعف إنتاج الحبوب خالل فترة عشر سنوات فازداد من 
مليون  8.8% خالل نفس الفترة أي من 120. وازداد إنتاج القمح بنسبة 1994يون ناطق في عام مل 43.7

 7 .1994مليون طن في عام  19.9إلى  1984طن في عام 
إلى  1984% في عام 40.35 وبالتالي تحسنت نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من

% خالل نفس  58.90% إلى 37.54، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 1994% في عام 59.21

  8الفترة.
ي هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر " وقد سجلت ابرز التطورات ف

، حيث بلغت نسبة 1995مليون طن عام  17وبلغ  1975ازداد إنتاج القمح بحوالي ثالثة أضعاف منذ عام 

                                                           
 .1982الحلقة الدراسية للزراعة المروية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم  -  6

 العربية.، جامعة الدول 1996التقرير االقتصادي العربي الموحد  - 7

/مارس  آذاروالماء والقرار السياسي ( القاهرة  )الحبوبد. يحيى بكور ، تعقيب على ورقة عمل قدمت الى ندوة   - 8
1996. 
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%. وتأمل الحكومة المصرية من خالل تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على 55االكتفاء الذاتي منه 
خدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة تكثيف اإلنتاجية باست

 الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات. 
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ 

مليون  2من  أكثرإلى  1975ألف هكتارا عام  150 نالزراعية موالتربة، ونجحت في توسيع الرقعة 
، حيث تمكنت بذلك 1992مليون طن عام  4.12حتى بلغ  ايديتز. واخذ إنتاج القمح 1996هكتار عام 

السعودية للمرة األولى من دخول أسواق التصدير. ثم اخذ اإلنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها 
الحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين المملكة في التركيز على تأمين ا
مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة  2.68حوالي  1994استخدام المياه، وبلغ اإلنتاج عام 

قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة 
وباألخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف  للمزارعين،

  دوالرا.مليون  454حوالي  1995عام 
 1995ألف طن عام  4185إلى  1975ألف طن عام  1550وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 

التحسن بسبب جاء هذا  % وقد3.1% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 4.8وبمتوسط سنوي قدره 
التطور في مردود الوحدة اإلنتاجية. حتى أن الزراعة المروية  وذلك بسببزيادة مساحة الزراعة المروية، 

 9% من إجمالي الموارد المائية المستخدمة."  91في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 

 ومن أهم نتائج التنمية الزراعية:

 ـ توفير الغذاء لضمان بقاء اإلنسان. واستمرار حياته.

 ـ إسهام الزراعة في تكوين رأس المال وتنمية القطاعات األخرى.

من انخفاض تدريجي في قوة العمل ـ المساهمة في االستخدام عن طريق ما يرافق التنمية الريفية 
 .القطاعات األخرىالزراعية لصالح 

 ـ توسيع السوق المحلية وتوفير النقد األجنبي.

 

 معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي: - 4

استمرت الزراعة العربية تعاني من مشكالتها المتعددة سواء الطبيعية منها المتعلقة بالموارد المائية 
االقتصادية المرتبطة بتفتيت  ونقص العناصر الغذائية في التربة وزيادة الملوحة وإعادة التمليح، أووالجوية 

حجم الحيازات الزراعية في إطار انتشار الملكية الخاصة، وتخلف أساليب اإلنتاج الزراعي، باإلضافة 
وقصور التنمية البشرية  إلى المشكالت االجتماعية، وخاصة سوء التوزيع، استمرار ضعف البنى المؤسسية

في ظل غياب متطلبات التنمية الريفية المتكاملة، لذلك ال بد من  التأكيد على الجهود الزراعية المشتركة 
 من خالل التكامل االقتصادي العربي للتغلب على هذه المشكالت والقضاء عليها.

جز في سد احتياجات السكان اإلنتاجية وتزايد الع انخفاضأهم المعوقات واألسباب التي أدت إلى  
 من المواد الغذائية على المستوى القطري وعلى مستوى الوطن العربي:

                                                           
 دمشقيةلي االنتاج والتجارة، دراسة من إعداد مي آفاق األمن الغذائي العربي في ضوء المتغيرات العالمية في مجا  - 9

 أيضا:أنظر  .16 - 15،ص  1996 العربية بيروتالعام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد  االتحاد سرحال،
 1996 السعودية،االبراهيم الحبيب، زراعة القمح في المملكة العربية  هللا عبدالشيخ  -
 1996لماء والقرار السياسي في الجمهورية العربية السورية، د. حسن سعود الحبوب وا -
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، وأنظمة الصرفمعوقات في مجال استعمال الموارد في إنتاج المواد الغذائية، وهذا يشمل مياه الري  - 1
حصول دون آخر، خصائص األرض الزراعية واستعماالتها، النمط المحصولي وقابلية األرض إلنتاج م

 ضعف اإلجراءات والتشريعات لحماية مصادر إنتاج الغذاء.

معوقات في مجال التسويق والسياسات التموينية وهذا يتضمن السياسات السعرية للمنتجات الغذائية  - 2
إلى سياسات تموينية مهنية على االستيراد،  ءاللجو، )انخفاض األسعار بصورة عامة(، وخاصة الزراعية

إلمكانيات المتمثلة بعدم توفر األسواق المركزية المنظمة وانخفاض مستوى الخدمات التسويقية، ضعف ا
الغذائية واالتجار بها بين أقطار الوطن العرب بسبب القيود التي تفرضها السلطات  صعوبة تبادل المنتجات

 المحلية في كل قطر.

تاج بما في ذلك البذور واالشتال، اآلالت معوقات في مجال استخدام المدخالت أو مستلزمات اإلن - 3
 الزراعية، األسمدة الكيماوية والمبيدات.

معوقات في مجال استخدام العلوم والتقنية الحديثة في عمليات اإلنتاج، وهذا يتضمن عدم وجود  - 4
 خارج الوطنمؤسسات أو ضعف دورها في تقديم الخدمات التقنية مما يؤدي إلى استيراد التقنية من 

 العربي.

 تخلف اقتصاديات اإلنتاج الحيواني. - 5

عدم وجود تنسيق وتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة والضعف في تأمين الحاصالت الصناعية  - 6
 من الزراعة.

إغفال السياسات الزراعية الحكومية في حال وجودها ـ ألهمية دور الدولة في ضبط إيقاع التنمية  - 7
  التالية:وبخاصة السياسات  الغذائي.ع التنمية الشاملة واالحتياجات الفعلية لتأمين األمن الزراعية لتتوافق م

 سياسات التسعير.  -
 السياسات المالية وبخاصة المتعلق منها بالضرائب. -
 سياسة الدعم وتشجيع الزراعة. -
 سياسة التصنيع الغذائي.  -
 سياسة استخدام المكننة الزراعية.  -

 وتداخل الصالحيات.  الزراعي،مؤسسات إدارة النشاط ضعف  - 8
عدم مراعاة برامج اإلصالح االقتصادي التي تم اعتمادها في بعض الدول العربية خصائص الزراعة  - 9

 العربية. 
 وبخاصة المحاصيل الموسمية.  الزراعية،ضعف وسائل التسويق للمنتجات  - 10
 عة. تدني اإلنتاجية في قطاع الزرا - 11
هراءات والصوامع، ووسائل التخزين ضعف سياسات التخزين وبخاصة وسائل التخزين من اإل - 12

. مما قد يؤدي إلى هدر أو تلف قسم من  واأللبان( )اللحومالمبرر للخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية 
 الغالل. 

 ضعف التصنيع الغذائي في الوطن العربي.  - 13
 ام المكننة الزراعية والنقص في اآلالت والمعدات الزراعية في معظم الدول العربية.استخد ضعف - 14

ليس هذا فحسب، بل أن قصور نمط التنظيم االجتماعي واالقتصادي لقطاع الزراعة، يعتبر من 
العناصر األساسية في أزمة اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي. إن قصور اإلنتاج الزراعي ال يرجع إلى 

ور كميات الموارد الطبيعية والعينية المتاحة والمستخدمة. بل أن جميع العوامل المذكورة أعاله متشابكة قص
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أدت إلى قصور اإلنتاج الزراعي وعدم التوازن بين اإلنتاج الغذائي والطلب على السلع الغذائية في الوطن 

  (1)العربي.
  

كما واجه االستثمار الزراعي العربي ثالثة أنواع من المعوقات التي حدت من إمكانيات تطويره 
 وأهمها: 
ـ الظروف االستثمارية المناوئة التي تمثلت في قصور السياسات الزراعية واالقتصادية والمالية  1
المؤسسية والمرفقية باإلضافة إلى نقصان القوانين والتشريعات المناسبة، والمعوقات الناجمة والنقدية و

  الجمركية.عن الضرائب والرسوم والتعريفات 
ـ نقصان المعلومات الكافية عن فرص االستثمار، وإقامة المشاريع بصورة عفوية من دون  2

باالستثمار. والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف  دراسة األسواق واالحتياجات والمتطلبات قبل الشروع
  منها.وتخلف هياكل وخدمات المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي وخاصة التسويقية 

ـ القيود القطرية المعرقلة لحركة االستثمار الزراعي البيني العربي وأهمها محددات االستثمار  3
واإلدارية األمر الذي أدى بدوره إلى إهمال تطوير مرافق الربط التشريعية والقيود التجارية التعريفية 

 10األساسية بين البالد العربية". 
يتعين على االستثمارات الجديدة أن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة وان تراعي شروط التنمية 

د األكبر في المستقبل سيكون على االستثمار في استخدام مزيج من الزراعية المستدامة. ذلك أن االعتما
التكنولوجيا المتكيفة مع طاقات األراضي المحدودة والموارد المائية الشحيحة. كما ستبرز الحاجة إلى 
زيادة االستثمار في قطاع ما بعد الحصاد لتلبية الطلب المتنامي للسكان. ومسؤولية القطاع الخاص أن 

رص المتاحة بان يعي ويتفهم االحتياجات من خالل الدراسة الواقعية والمثابرة الجادة، وان يسير يغتنم الف
وسيكون على الحكومات  األسواق.مع التطورات ويستبق األحداث ويخلق القنوات المناسبة للوصول إلى 

ية في الريف وان تولي أن تلتزم بسياسات زراعية واستثمارية مناسبة، وان تزيد اإلنفاق على البنى األساس
التنمية أهمية كبيرة من اجل تحسين مستوى األمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار 
في الزراعة، كما سيكون على الحكومات أيضا أن ترفد إجراءاتها اإلصالحية لتحرير األسواق ببرامج 

 حول والتغيير. اجتماعية تنسجم مع االحتياجات التي تفرزها عمليات الت
فانه يعتمد على مدى النجاح في  العربية،" أما مستقبل االستثمار الزراعي والغذائي في البالد 

تطبيق اإلصالحات االقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خالل البرامج االجتماعية، ومدى القدرة على 
اط االقتصادي من خالل االلتزام بتنفيذ منطقة وتدويل النش العولمةالتعامل مع المتغيرات الناجمة عن تزايد 

التجارة العربية الحرة التزاما جديا وصوال إلى السوق العربية المشتركة. كما انه يعتمد على مدى القدرة 
على تحريك آليات التمويل العربية من صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع 

وكذلك دور الحكومات  العربية،الذي يضطلع به حاليا في التنمية االقتصادية  الخاص، نظرا للدور الكبير
في استكمال وسائل الربط التجاري واالتصاالت والمواصالت في المنطقة العربية تيسيرا النتقال السلع 

  فضال عن أهمية جذب التقنيات األجنبية من خالل المشاريع المشتركة. المعلومات،واألفراد ولتبادل 
" وينبغي تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالنشاط الزراعي التي يقع على 
عاتقها دور رئيسي في إتاحة فرص االستثمار وتحقيق التواصل للزراعة العربية مع التطورات التكنولوجية 

شكل المناسب وان تأخذ وتوجيه االستثمارات الزراعية البينية، كما أن على الحكومات أن تستفيد منها بال
وما يزال على  وواقعية.بمقترحاتها اإلجرائية وإرشاداتها التي هي حصيلة تجارب ودراسات قيمة 

المؤسسات العربي الزراعية المتخصصة أن ترعى إقامة اتفاقيات زراعية قطاعية عربية في مجاالت 
 السكر والزيوت النباتية واللحوم 

                                                           
، ص 1985عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت انظر، د. إبراهيم سعد الدين ورفاقه، صور المستقبل ال (1)

 .73ـ72

 .4ص  ،سرحال ، المصدر السابق دمشقيةمي   -  10



 الكفري العبد هللا حممد مصطفى الدكتور
 السورية العربية اجلمهورية       SYRIA 12341 ب ص دمشق       االقتصاد كلية  -دمشق  جامعة

 11 

بالغة لتفعيل برامج التمويل العربي البيني في مجال االستثمار واألسماك وغيرها. وثمة أهمية 
والتجارة الزراعية البينية نظر للدور المحوري لعنصر التمويل في النهوض بالزراعة وفي المساهمة في 

 تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
 
 متطلبات التنمية الزراعية: - 5

في خططها التنموية وإيالء القطاع الزراعي األهمية  ولكن ال بد للدول العربية من إعادة النظر 
الضرورية ومضاعفة االستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الوطن 

 (4)العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:

( ـ توجيه رأس المال العربي لالستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري 1
والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا واألساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول 

ل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تموي
االقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي باإلضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية 

 التجارية لكافة األطراف.

( االهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية 2
ادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة واألسمدة ووسائل المكافحة لالستف

 التي تزيد من اإلنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.

( رداً على التهديدات المستمرة من قبل االحتكارات والكارتالت العالمية التي تتحكم في أسواق 3
ار ال بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق باألسع

لتأمين السلع الغذائية األساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر اإلشارة إلى ضرورة تأمين 
 مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة األمن الغذائي في الوطن العربي.

ة المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل ( تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربي4

التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيالت والدراسات بينها 

 لالستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.

المشترك  "من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه االستغالل
لإلمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر 
في أهدافها عن طموحات األغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقاللها االقتصادي وإنجاز استقاللها 

بما يؤدي إلى خلق اإلرادة السياسية الموحدة، السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات األساسية 
وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه األهداف على نحو تدريجي مستمر 

 11ومتصاعد" 

إن تنامي القدرة الذاتية العربية باتجاه االستغالل المشترك لإلمكانات والموارد المتاحة في الوطن  
العربي سوف تؤدي إلى تراجع الفجوة الغذائية وتحسين أوضاع الغذاء للمواطن العربي وهذا يعني تحقيق 

 تنمية ريفية متكاملة على مستوى الوطن العربي.

                                                           
عام  /55"االقتصاد العربي" بيروت العدد /انظر، مذكرة اتحاد الغرف العربية إلى مؤتمر القمة المنشورة في مجلة  (4)

 م.1981

 (.24المصدر السابق  - 11
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 وارد المائية والتنمية الزراعية في الوطن العربي:  مسألة الري والم -ثانياً 

"يعتمد االنتاج الزراعي في الوطن العربي على المياه المتوافرة لري المحاصيل وكمية هطول 
األمطار وخصوبة التربة واعتدال المناخ وصالحيته للمحاصيل، وكذلك طريقة تعامل اإلنسان مع األرض 

ة عن طريق استعمال مستلزمات اإلنتاج الحديثة، والطرق التكنولوجية الزراعية للحصول على أعلى إنتاجي

  (2)المتطورة، باإلضافة إلى كثافة االستعمال السنوي لتلك األراضي."
كنولوجيا البشرية لزيادة الموارد المائية أو للسيطرة عليها " يمكن تعريف الري بأنه استخدام الت

يعد الري مكمالً لمياه األمطار في تزويد اإلنتاج الزراعي  الحاالت،من أجل إنتاج المحاصيل. وفي معظم 
 األوسط،إن أعمال الري موجودة منذ آالف السنين في بعض أجزاء آسيا، والشرق … بالمياه الالزمة

 12( قبل الميالد. " 6000ويمكن إرجاع تاريخها في بعض األماكن إلى ) أفريقيا،وشمال 
ي بدرجة الحاجة للمياه )الطلب( وتوفر المياه )العرض(، تتعلق مسألة الري في الوطن العرب

بوصف الماء مدخل متحول في عملية إنتاج المحاصيل الزراعية. أما سياسة الري فهي تتعلق بدور الدولة 
في ترويج وسائل الري وتقديمها لقطاع الزراعة. كما تتعلق أيضا بالخيارات السياسية المتمثلة بتقنيات 

 وأساليب استرداد كلفة تزويد المزارعين بمياه الري. الكبيرة،دارة خطط الري الري البديلة، وإ
وتتضمن عملية الري زيادة إمداد المحاصيل بالماء وتسوية مورد الماء بمرور الزمن، وبافتراض 
أن هذه المهام قد تحققت، فإنه يمكن تلخيص إسهامات الري المختلفة في تنمية الناتج الزراعي، على النحو 

 التالي: 
أ ـ يقلل الري المخاطرة في االقتصاد الزراعي بفضل تقليل األثر الضار لتقلبات هطول األمطار 
على نمو المحاصيل وما تعطيه من غالل. وتقليل المخاطرة هذا يعد بحد ذاته ذا أثر إيجابي على الناتج 

ت نقداً من خارج المزرعة كما بسبب انخفاض احتمال خسارة األسر الفالحية، الناجمة عن ابتياع المدخال
يزيد الدافع الستخدام المدخالت النقدية في مستويات مثالية، وكذلك األمر فيما يتعلق بالقدرة على رفع 

 سوية اإلنتاج. 
ضغط حاجة النبات إلى الماء،  لتقليل احتماب ـ يزيد الري غلة المحاصيل بشكل مباشر بفضل 

ضل كون الري ذا أثر تكميلي في رفع إنتاجية المدخالت المتحولة بسبب عدم توازن اإلمداد بالمياه، وبف
 األخرى. 

ج ـ يتيح الري مجاالً لزيادة ناتج المزرعة، ألن األسرة الفالحية تستطيع التحول إلى مزيج من 
المحاصيل ذات القيمة األعلى، أو ألنه يمكن فالحة أنواع عالية الغالل واألكثر استجابة لمدخالت تكميلية 

  أعلى.ت مستويات ذا
د ـ يتيح الري زيادة في أنواع المحاصيل وتعددها ـ أي العدد الوسطي للمحاصيل التي يمكن 
زراعتها على التوالي في مساحة معينة من األرض في دورة سنوية واحدة ـ وذلك بفضل تقديم مورد مائي 

 ( 13). وبفضل إتاحة الفرصة لمرونة أكبر في توقيت البذر الجفاف،في فصول 
و الجافة، شريطة أن تكون التربة هـ ـ يتيح الري توسيع هامش الفالحة في األراضي شبه الجافة أ

 قادرة على إنتاج المحاصيل بوجود الماء الكافي. 
تختلف الدرجة التي يمكن للري أن يصل إليها في تحقيق إنتاج زراعي أعلى عبر هذه المؤثرات 

نبية وفق العوائق التقنية واالجتماعية ـ االقتصادية. ويعود سبب وجود عوائق تقنية جزئياً إلى اآلثار الجا
للري نفسه، بما في ذلك مستويات ملوحة التربة التي تزداد تحت ظروف ري معينة، وتعرض التربة إلى 

                                                           
 .55، ص 1982د. صبحي القاسم، مشكلة الغذاء في البلدان العربية، مؤسسة عبد الحميد شوفان، عمان  (2)

منشورات وزارة الثقافة في  الشهابي،إبراهيم  ترجمة د. النامية،السياسات الزراعية في البلدان  إيليس،فرانك  -  12
  .355ص  ،1997دمشق  السورية،الجمهورية العربية 

 K., Byevlee,D. and Ahmad,Z. (1990) Role of Tractors, Tubwells and Plant Breeding Tetlay ,أنظر،للمزيد  -  13

in Increasing Cropping Intensity in Pakistan's Punjab. Agricultural Economics, 4  13-25. 
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( حيث تكون مثل هذه اآلثار هامة في بعض المناطق المروية. وتتضمن العوائق )اإلغراقاإلشباع بالماء 
لب على اليد العاملة في التقويم االجتماعية االقتصادية توفر األيدي العاملة الكافية في فترات ذروة الط

 ( 14الزراعي وذلك لإلفادة من إمكانية المزيد من الفالحة التي يتيحها الري 
)إن الثروة المائية في البالد العربية التي جرى استغاللها لفترة طويلة على أنها مورد رخيص 

ذلك أن ندرة المياه تمثل عائقا رئيسيا أمام تنمية اإلنتاج الزراعي  الوفرة.د ما تكون عن ومتوفر هي ابع
والغذائي في البالد العربية ، الن معظم هذه البلدان يقع في الحزام الصحراوي الذي يلف المنطقة االستوائية 

وضعف كفاءة استخدامها والذي يعد من اكثر مناطق العالم جفافا ، كما أن تصاعد الطلب على المياه 
واالستخفاف بأهميتها قد أدت إلى زيادة العجز في المياه الضرورية للزراعة واصبح من أولويات البالد 

له قيمة اقتصادية مرتفعة ال يقتصر قياسها على االحتياجات  حمورد شحيأن تتعامل مع المياه على أنها 
أيضا الضرورات الالحقة وحقوق األجيال المستقبلية والبدائل المرحلية الممكنة لالستخدام بل انه يشمل 

فيها ومختلف المجاالت والفرص الممكنة الستثمارها وذلك يتطلب إيالء المسائل المتعلقة بالمياه الجدية 
المسؤولة التي تراعي أوضاع ندرتها وتعالج المشاكل التي تواجه ضمان نقائها واالنتفاع بها بأعلى قدر 

 15من الكفاءة(. 

مطار والمياه السطحية الواردة )تعتمد الموارد المائية في البالد العربية على االنسياب السطحي لأل 
من األنهار ومن المياه الجوفية التي تتكون في الطبقات الحاملة للمياه وفي األحواض المائية باإلضافة إلى 

سنويا  3مليارم 2280المصادر األخرى غير التقليدية وتقدر األمطار الهاطلة على المنطقة العربية بحوالي 
فيما تقدر المياه الجوفية المتجددة  3مليارم 205ية من األنهار بحوالي كما تقدر المياه السطحية السنو

سنويا وتعد البالد العربية من اكثر مناطق العالم إنتاجا للموارد المائية غير التقليدية  3مليارم 40بحوالي 
عي ويشكل رئيسي من تحلية مياه البحر ومن تنقية الصرف الصحي أو إعادة استخدام مياه الصرف الزرا

سنويا لكن الموارد المتاحة لالستخدام من مختلف المصادر ال  3مليارم 7,53ويقارب إنتاجها حوالي 
% 65سنويا ويشكل بسبب ضياع مياه األمطار وستخدم من الموارد المتاحة حوالي  3مليارم 245تتجاوز 

  16لكافة األغراض في الوقت الذي تستأثر الزراعة بغالبيتها(.

على الرغم من التقدم العلمي الحاصل مازال اإلنسان قاصرا عن التأثير على الموارد المائية بشكل 
 نقصها.غير أن النتائج المتحققة حتى اآلن ليست قليلة حيث استطاع أن يعالج مشكلة زيادة المياه أو  كاف،

اه عن طريق تجفيف المستنقعات وأقنية الصرف وغير ذلك، ومعالجة نقص المياه عن طريق زيادة المي
ومع ذلك تبقى هناك مشكالت  وغيرها.استثمار المياه الوفية  السدود،استخدام أساليب الري الحديثة بناء 

لعجز المائي أو وبما تؤدي إلى مرحلة ا المياه.فنية وحقوقية واقتصادية تتعلق بموضوع ترشيد استخدام 

 17مرحلة الندرة المائية التي تحد من التنمية. 
 ً  السياسات المائية والتوجه الخاطئ للموارد المائية في الوطن العربي: - ثالثا

وهو قديم قدم  الموضوعات،يعد موضوع استخدام المياه استخداماً أمثل وبشكل اقتصادي من أهم 
كما  الري،فقد تضمنت لوائح حمورابي تشريعات تهدف إلى تنظيم استعمال مياه  مناطقنا.التاريخ في 

 18وبات قاسية لمن يسيء استخدامها ويسرف في استعمالها.نصت على عق

                                                           
 .359 - 358ص  السابق،المصدر  إيليس،أنظر، فرانك  -  14
الدورة  العربية إلىورقة مقدمة من األمانة العامة التحاد الغرف  العربية،الزراعة أمام تحدي المياه في البالد  -  15

 .3، ص 1997القاهرة  العربية،الرابعة والثالثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة 
 .26ص  السابق،المصدر  العربية،تحدي المياه في البالد الزراعة أمام  -  16

متر مكعب. أما الندرة المائية  1000العجز المائي: يعني انخفاض مستوى الموارد المائية السنوية المتجددة للفرد عن  -  17
 متر مكعب.  500فهي تعني انخفاض هذا المستوى إلى أقل من  التنمية،التي تحد من 

 العربي،د. فاروق الشوا، منطلقات أساسية للتوصل إلى االستعماالت االقتصادية لمياه الري في الوطن  أنظر، -  18
الخرطوم  الزراعية،المنظمة العربية للتنمية  العربي،ورقة مقدمة إلى الحلقة الدراسية للزراعة المروية في الوطن 

 .2، ص 1982
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 الزراعي،وهي السياسات المتعلقة بتأمين الماء بوصفه أحد المدخالت في اإلنتاج  الري:سياسة 
وغالباً ما تتضمن هذه السياسات استثماراً عاماً وعلى نطاق واسع في مجال إعداد البنية التحتية لقطاع 

لزراعية وزيادة اإلنتاج الزراعي. واالستخدام الزراعة. وتهدف هذه السياسات إلى التأثير في التنمية ا
 األمثل ألحد أهم مدخالت القطاع الزراعي.

  يلي:يمكننا تحديد األهداف الرئيسة لسياسة الري وفقاً لما و
 ( زيادة الناتج الزراعي والدخول بفضل تقليل المجازفة، وزيادة الغلة. 1)
 أعلى.( إنتاج محاصيل ذات قيمة 2)
 زراعة المحاصيل المتعددة. ( رفع درجة 3)
 ( وتحويل األرض غير المفلوحة إلى أرض منتجة.  4)

هناك عالقة قوية وارتباط هام بين سياسة الري والسياسات الزراعية األخرى. حيث تعد مياه الري 
مدخالً متحوالً يظهر درجة عالية من التكاملية مع المخالت المتحولة األخرى. وبخاصة في زراعة 

 ل عالية الغلة. المحاصي

  19التالية:نالحظ أن سياسة الري ترتبط بالسياسات وبذلك 
  المدخالت.سياسة  (1
 بسبب ارتفاع حجم رأس المال العامل الذي تتطلبه المحاصيل المروية.  القروض،سياسة  (2
 . سياسة المكننة واختيار مستوى التقانة (3
 سياسة استصالح األراضي وتغير ملكية األرض.  (4
 األسعار.سياسة التسويق وسياسة  (5
 .سياسات البحث العلمي (6

 وجميع هذه السياسات تؤثر وتتأثر بسياسة الري وخطط الري المستقبلية. 
على ويمكن أن تخدم هذه المؤثرات أهداف المساواة وأهداف الناتج على حد سواء وذلك اعتماداً 

تكنولوجيا  الري:الطريقة التي تنفذ فيها المشاريع الزراعية وتشغل هنالك نمطان من أنماط تكنولوجيا 
وتكنولوجيا المياه الجوفية مقترنة بأسلوب الري باآلبار  بالقنوات،المياه السطحية مقترنة بأسلوب الري 

في ذلك طبيعة البنية التحتية للقنوات االرتوازية. لقد وضعت بعض المعالم الرئيسة للري باألقنية بما 
ً من الخيارات التقنية تتعلق  المطلوبة في المشاريع الكبرى. يشمل الري باآلبار االرتوازية مدى واسعا

 20 ومكوناتها.بحجم اآلبار 
عال في زيادة الفاقد المائي عن إن الجهل في استخدام مياه الري االستخدام الصحيح يسهم بشكل ف

طريق التبخر من سطح األقنية والضائع المائي عن طريق الرشح من األقنية الترابية )الفرعية والحقلية( 
 % من إجمالي المياه المتاحة للري. 40، وقد يصل هذا الضائع المائي إلى نحو 

الري وقصور الصرف في وتجدر اإلشارة إلى أنه يترتب على االستخدام غير الصحيح لمياه 
  أهمها:العديد من البلدان العربية أخطاراً كثيرة 

جنوب العراق واراضي حوض الفرات في  أراضيـ تملح األراضي وهذا وضح في كل من  1
  النيل.سورية وفي حوض وادي 

  فيها.ـ انجراف التربة والعناصر الغذائية  2
  الجبسية.ـ تكوين طبقة كتيمة في األراضي  3

وهذا يستوجب التصدي لهذه األخطار التي تؤدي إلى تراجع اإلنتاج وتهدد استمرارية التنمية 
 العربية.الزراعية في البلدان 

)إن المشكلة الرئيسية الزمة المياه في البالد العربية هي في التوجه الخاطئ في إدارة الموارد  
فالنظر إلى المياه على أنها عنصر متوفر  ،يةودردمالالمائية وفي استعمالها اكثر منها مشكلة محدودية 

                                                           
 .356ص  السابق،المصدر  إيليس،فرانك  -  19

 .384المصدر السابق، ص  -  20



 الكفري العبد هللا حممد مصطفى الدكتور
 السورية العربية اجلمهورية       SYRIA 12341 ب ص دمشق       االقتصاد كلية  -دمشق  جامعة

 15 

ليس له قيمة درجت العادة على إتاحته مجانا أو بشكل شبه مجاني وعلى استغالله من دون حساب هو 
منطلق تهديمي مخل بالقوانين الطبيعية وبتوازنها بل انه مسؤول إلى حد كبير عن الحالة المقلقة التي 

ربية سواء من حيث الكمية أو من حيث النوعية فالمياه هي في الواقع وصلت إليها الثروة في البالد الع
مورد طبيعي محدود الكمية يخضع لقانون الندرة االقتصادي مثله مثل غيره من الموارد االقتصادية 
والطبيعية اكثر منها الن وجوده في البالد العربية اقل نسبيا عن غيرها من البلدان أي أن المسألة هي 

رقة بين نهج استنزافي خاطئ ونهج واقعي متطور وبين نظرة آنية محدودة األفق ونظرة مسألة مفا

 21ومسؤولة وبعيدة الرؤية(.

 

 العمل العربي المشترك في مجال الموارد المائية والتنمية الزراعية: -رابعاً 

عربي إقليم اقتصادي واحد ال يمكن تطوير أي قطر عربي بدون خطة عربية متكاملة الوطن ال 
قومية شاملة وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول العربية من عجز غذائي كبير، يتصاعد سنة بعد أخرى، 

الزراعي بصفة عامة فإن هذه الدول في مجملها ال تفتقر على  في اإلنتاجوالذي ينشأ معظمه من عجز 
ً كافة الموارد ا إلطالق إلى الوارد الطبيعية الكافية إلحداث دفعات قوية في اإلنتاج، وهذا يشمل طبعا

المتاحة، أو الثروة الحيوانية أو مساحة  الموارد المائيةأو الطبيعية من حيث األراضي الصالحة للزراعة، 
قادرة على تحقيق االكتفاء الذاتي الجرف القاري للوطن العربي. كما يمتلك الوطن العربي ثروات بشرية 

الغذائي، ال بل قادرة على تحقيق فائض في المنتجات الغذائية الدول العربية وموارد مالية كبيرة تمكنها 
 من تنفيذ البرامج اإلنمائية الطموحة في مجال اإلنتاج الزراعي.

ت القطرية الحالية التي إن التنمية الزراعية في الوطن العربي ال يمكن أن تتحقق في ظل السياسا 
العربي.  مستوى الوطنتتبعها معظم الدول العربية، بل يتطلب عمالً قومياً في ظل سياسة قومية تنفذ على 

ويعتبر العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية سواء بالنسبة لزيادة إنتاج أو توفير مستلزمات 
ان توفير وتبادل االحتياجات الزراعية، وتحقيق مخزون إنتاجه يعتبر ضرورة حتمية ال بد منها لضم

استراتيجي عربي، وهذا ال يتم إال بوضع سياسة قومية للتنمية الزراعية متناسقة ومترابطة مع السياسات 

 (1)القطرية العربية.

العربي، حيث أن  التكامل االقتصاديلعالقة بين التكامل الزراعي وبين ال بد من التأكيد على ا
الجهود العربية المشتركة التي تمت في إطار جامعة الدول العربية قد أفرزت في المجال التنظيمي ثالث 

 اتفاقيات هي:

 م.1953ـ اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية في عام 

 م.1964قتصادية العربية في عام ـ اتفاقية الوحدة اال

م.وتتضمن استراتيجية العمل 1980ـ وثيقة العمل االقتصادي القومي والقرارات االقتصادية لعام 
 االقتصادي العربي المشترك.

أما في مجال المنظمات والمشروعات الزراعية العربية المشتركة فقد أفرزت هذه الجهود ثالثاً 
 من هذه المؤسسات هي:

 (.1972ظمة العربية للتنمية الزراعية )ـ المن

 (.1977ـ الشركة العربية للتنمية الثروة الحيوانية )

                                                           
 .14ص السابق،المصدر  العربية،الزراعة أمام تحدي المياه في البالد  -  21

 .110ص  1988، تشرين الثاني 298، دمشق، العدد مجلة االقتصادانظر،  (1)
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 (.1978ـ الهيئة العربية لالنحناء واالستثمار الزراعي )

" النتيجة التي يقود إليها هذا العرض السريع للجهود الزراعية المشتركة التي تمت في إطار 
ي التنمية الزراعية ـ االقتصادية العربية ما زالت شبه معدومة. وهذا الجامعة العربية، هي أن آثارها ف

يعني من جهة أخرى أن مهمة التنمية الزراعية اقتصرت على الجهود القطرية المنفردة. رغم القيود الكثيرة 
 التي تحد من فعاليتها. " 

ية، عملية حضارية تعد عملية التكامل االقتصادي العربي، من وجهة نظر التنمية الشاملة العرب
)سياسية واقتصادية واجتماعية(، مستمرة، تهدف للقضاء على عوامل اختالل الهيكلية اإلنتاجية وتقليص 
وإنهاء التبعية التي تعاني منها كافة الدول العربية، بدرجات متفاوتة، وكذلك إلغاء االستغالل وسوء التوزيع 

 السائد في الوطن العربي.
 

 ارد المائية في الوطن العربي:تنمية المو -خامساً 

تعتمد زيادة اإلنتاج الزراعي المتوقعة في الوطن العربي على زيادة موارد المياه الشحيحة ـ سواء 
من الري أو األمطار ـ واستخدامها بشكل فعال أكثر مع إقحام مستلزمات اإلنتاج أخرى كاألسمدة إضافة 

ستخدام المياه في األراضي الزراعية في الوطن العربي إلى التكثيف المحصولي. لذا فإن زيادة كفاءة ا
 تمثل نقطة التركيز األساسية للبحوث والدراسات العلمية.

إن التحديات التي تفرضها عوامل الندرة المائية في الوطن العربي تتطلب نظرة شمولية ومتكاملة 

 22التالية:إلى تنمية الموارد المائية ترتكز على األمور األساسية 

التنمية الزراعية ـ إصالح السياسات المائية والمتعلقة بالري لكي تلبي احتياجات األمن و 1
  الشاملة.المستدامة بما ينسجم مع متطلبات التنمية 

ـ تنمية بيئة اقتصادية قادرة على إدارة وتنمية الموارد المائية من خالل المؤسسات المناسبة  2
والمؤهلة إلدارة المياه إدارة متكاملة بما يتيح الالمركزية اإلدارية وإشراك الجهات المعنية بوضع وتنفيذ 

 السياسات المائية. 
لتقنين استخدام الموارد المائية من خالل وضع تعريفات رشيدة تهدف  الضوابط المناسبةوضع  - 3

 جديدة.إلى استعادة التكاليف وتوظيفها في صيانة المياه وتمويل مشاريع 
 ه. ـ توظيف الموارد المالية الالزمة لمشاريع المياه والستغالل وخلق مصادر جديدة للميا 4
ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئات الرسمية والخاصة ومراكز ومؤسسات األبحاث  - 5

والجامعات من اجل توزيع أعباء التكاليف وتنوع مصادرها خصوصا في مجال تنفيذ المسوحات والبحوث 
  والدراسات.
جديدة ق فرص ـ تأسيس مركز علمي عربي لألبحاث الخاصة بتنمية الموارد المائية من اجل خل 6

 مصادر المياه وتخفيض كلفتها.  لتطوير
والعمل على دراسة الظواهر المناخية بغية تحقيق اكتشافات جديدة توظف في توفير المناخ المناسب 

 للمنطقة العربية السيما لتحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق زراعية. 
 ة مياه الصرف إلعادة استخدامها.إجراء االختبارات المتخصصة في مجال تحسين تقنيات تنقي

ـ إدخال نظم الري الحديثة وتحسين إدارة مشاريع الري والتركيز على زيادة اإلنتاج في وحدة  7
 المياه المستخدمة باعتماد البذور المحسنة والمقاومة وترشيد التسميد ومكافحة اآلفات.

يز التخصيصية ووضع القوانين ـ تشجيع القطاع الخاص على االنخراط في مشاريع المياه وتحف 8
والتشريعات الواضحة والمساعدة على ذلك والخاصة بحقوق المياه وبتوزيع المسؤوليات وتوفير البنى 

 التحتية لتوفير البيئة االستثمارية المناسبة. 

                                                           
المياه في البالد العربية بين حواجز الندرة وتحديات التنمية الزراعية، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية  دمشقية،مي  -  22

 .18، ص 1998التحاد غرف الزراعة السورية، حول المياه في الوطن العربي، دمشق 
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توجيه االستثمارات الحكومية والخاصة إلى قطاع تنمية المياه مع التركيز في مجال تلبية  - 9
 ات على إصالح المنشآت القائمة قبل الشرع في بناء منشآت جديدة . االحتياج
ـ تخفيض تكاليف مشاريع الري باالعتماد على الخبرات الهندسية المحلية والشركات الوطنية  9

المؤهلة في تصميم وتنفيذ المشاريع وبتشجيع االبتكارات والتصنيع المحلي لمعدات وآالت الري المقننة 
 المختصة.وبالتعاون مع الشركات العربية  الستخدام المياه

 ـ إحداث شبكة عربية للمعلوماتية االستشعارية لتتبع ورصد وتقويم أوضاع الموارد المائية.  10
ـ التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالمياه وتعميق التعاون العربي المشترك في القطاع  11

  23الدولية.محافظة على الحقوق العربية في األنهار المائي في كافة المجاالت وفي طليعتها ال

 
  والتوصيات:الخاتمة 

 العربي،إن تحسين ظروف التحكم المائي يزيد كثيراً من كفاءة استخدام الموارد المائية في الوطن 
أو  ية،زراعكما يؤدي إلى تحسين االنتاج واإلنتاجية في قطاع الزراعة. لكن هذا ليس كافياً لتحقيق تنمية 

ستثمارية جديدة لتأمين المستلزمات حيث أن كليهما يتطلب تدفقات ا القديمة،تحديث المشاريع الزراعية 
من آالت ومعدات وإقامة المنشآت وخدمات الري. وما لم يتوفر المناخ االستثماري المناسب لتشجيع 

 فأن التنمية الزراعية وتنمية الموارد المائية سيظالن أمراً بعيد المنال.  الري،االستثمار في مشاريع 

 24 مجال:ويمكننا تقديم بعض التوصيات في هذا ال
ـ العمل على إنجاز الدراسات الخاصة بحصر الموارد المائية السطحية منها والجوفية أو أية 

  ونوعا.مصادر أخرى كما 
زن بين الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي واالحتياجات ـ وضع سياسة مائية رشيدة توا

  المختلفة.
  العربية.ـ دعم البحث العلمي في مجال استثمار وتطوير الموارد المائية في كافة البلدان 

ـ توحيد الجهات المسؤولة عن الموارد المائية في بلد عربي وتنسيق السياسات المائية وبخاصة 
 سياسات الري. 

ـ ضرورة إقامة المؤسسة العربية للري واستصالح األراضي على مستوى الوطن العربي والتي 
  الزراعية.سبق وأن نوقشت ضمن أعمال مجلس الوحدة االقتصادية العربية والمنظمة العربية للتنمية 

أنسبها  بهدف اختيار العربية،ـ إجراء أبحاث متكاملة لطرق الري المختلفة المستخدمة في البلدان 
  دولة.مع الظروف السائدة في كل  يتالءموبما 

ـ إجراء دراسات وبحوث حول إمكانية االستفادة من مياه المجاري والصرف والمياه المالحة 
 الري.  ألغراض

 ـ إحداث صندوق عربي لتحويل مشاريع الري واستصالح األراضي على مستوى الوطن العربي 
  العربية.فيذ مشاريع الري الكبرى في الدول ـ إحداث شركة عربية لدراسة وتن

ـ إحداث مركز بحوث في الموارد المائية على مستوى الوطن العربي أو بين دولتين عربيتين 
 والبيئية.وأكثر من الدول التي تتشابه فيها الظروف المناخية 

االهتمام بتحسين )المستدامة(، و والبد من اعتماد استراتيجية عربية للزراعة والتنمية المستمرة
البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وبخاصة المائية منها والتوازن الطبيعي فيها، وانتهاج نظم زراعية 

 ومائية تتيح تحقيق أهداف التنمية الزراعية دون إلحاق أضرار يصعب تداركها.   

                                                           
المياه في البالد العربية بين حواجز الندرة وتحديات التنمية الزراعية، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية  دمشقية،مي  -  23

 .19، ص 1998التحاد غرف الزراعة السورية، حول المياه في الوطن العربي، دمشق 

، 1982الحلقة الدراسية للزراعة المروية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم  ،أنظر -  24
 .4ص 
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ة. ففي مجال الموارد إن آفاق التنمية الزراعية في وطننا العربي واسعة ومتوفرة كما هي متاح
المائية تؤكد الدراسات إمكانية مضاعفة كمية الموارد المائية السطحية والجوفية، وذلك عن طريق التحكم 
في فواقد األنهار وتنفيذ مشاريع تخزين مستوى ومستمر. وهذا يؤدي بدوره إلى مضاعفة مساحة األراضي 

من الممكن زيادة اإلنتاج الزراعي عن طريق رفع المروية في الوطن العربي خالل فترة زمنية محددة. و
معدالت التكثيف الزراعي في مناطق الري. إن رفع كفاءة الري يعد من أكبر المهام وأوفرها وأسرعها 

ويمكن لذلك أن يتحقق عن طريق أساليب الري الحديثة وتحسين توزيع المياه ونقلها وإحكام  "،عائدا

  25يها. تصرفات قنوات الري والمحافظة عل
وتشير دراسات الموارد الطبيعية التي أجرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن مساحة 

في مبنى تصل مساحة  هكتار،مليون  198األراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي قد تصل إلى نحو 
% من المساحة 25مليون هكتار وهذا يعادل حوالي  51الرقعة الزراعية المستقلة منها حاليا" إلى نحو 

  26 الزراعية.المتاحة. وهذا بين لنا إمكانية التوسع المرتقب في التنمية الزراعية واستغالل األراضي 
امل الزراعي العربي اهتماما بارزا نظرا لألهمية االستراتيجية لقد نال موضوع التنسيق والتك

باإلضافة إلى كونه النشاط األكثر توظيفا  الغذائي،للقطاع الذي يتوقف عليه تحقيق مستوى مقبول من األمن 
 لليد العاملة في غالبية البالد العربية، وتركز االهتمام في سبيل تنسيق وتكامل الجهود الزراعية العربية
في مجاالت متعددة كانت تراعي الظروف المتغيرة وتركز على االحتياجات األساسية والمستجدة أو 
الطارئة، كما تستبق التوقعات للتحذير من المخاطر والعمل على درئها. وتتبع أوضاع االستثمار الزراعي 

نية، وتم التركيز كذلك على العربي، والجهود الدراسية والبحثية وتحقيق اللقاءات والندوات والمؤتمرات الف
وما يختص بتحديث  الحديثة.تحقيق التواصل بين الشركات الزراعية العربية والتكنولوجيات الزراعية 

 القطاع والقضايا التي تستحق المعالجة واالهتمام والمتعلقة بخصائص وطبيعة الزراعة في البالد العربية. 
 

 

 الدكتور مصطفى محمد العبد هللا
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