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مقدمة

يطوي العالم اآلن صفحات مرحلة متميزة مـن
Gتـاريـخـه ا3ـعـاصـر دامـت ألكـثـر مـن أربـعــة عــقــود
Nا عرف باالستقطاب العا3ي إلى نظامT واتسمت
اقتصاديN مختلفN جذرياG ويفتح صفحات مرحلة
جـديـدةG تـتـسـم بـأحـاديـة الـقـطـب-تـتـبــنــى «عــو3ــة
االقتصاد»G إذ يكاد التقدم التكنـولـوجـي أن يـجـعـل
Gمن العالم قرية صغيرة. وفي ظل النظام السـابـق
Nاستفادت الدول النامـيـة كـثـيـرا مـن الـتـنـافـس بـ
القطبGN سياسيا واقتصادياG واستطاعت أن حتقق
الكثيرG بدءا من االستقالل السياسيG وحتى حتقيق
قدر ال بأس به من التنمية االقـتـصـاديـةG اسـتـنـادا
GNا3تـنـافـسـ Nإلى بعض من العون من كال القطب
ومن العديد من ا3ؤسسات الدولية الـتـي سـاعـدت
Gعلى إقامتها الظـروف الـتـي سـادت آنـذاك. واآلن
Gآخـذ فـي الـتـغـيـر Gومـا زلـنـا Gالعالم الذي عرفـنـاه
وبسرعة غير مسبوقة في التاريخG متجها إلى «نظام

عا3ي جديد».
هذا النظام العا3ي اجلديدG الذي أخذ يتشكل
مع بداية التسعينياتG يراه البعض جديدا مـبـشـرا
باخليرG ويراه البعض اآلخر غيـر ذلـك. وفـي كـلـتـا
احلالتN فهو يحمل في طـيـاتـهG خـصـوصـا لـلـدول
النامية واألمة العربية فـي مـقـدمـتـهـاG الـكـثـيـر مـن
اخملاطرG وإن كان أيضا يحمل في طياته الكثير من
Gواحملصلة النهائية Gكن استثمارهاx الفرص التي
ألي قـطـر أو أمـةG سـوف تـتـحــدد Tــدى الــكــفــاءة

مقـدمــة
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Gواجلدية في التعامل معه. فالتكتالت االقتصادية العا3ية بأسواقها الضخمة
ومنظمة التجارة العا3ية وما تفرضه من أوضاع جديدةG وتغير نظرة العالم
ا3تقدم إلى العالم الناميG وتزايد الفجوة في الثراء بN الشمـال واجلـنـوب
من جهةG ومن جهة أخرى التقدم التكنولوجي ا3تسارع وا3ذهل في االتصاالت
Gكل هذا  ينشئ ظروفـا جـديـدة Gوا3علومات... وليس آخرا هندسة الوراثة
بل عا3ا جديداG يجب أن نفكر له من جديدG ونتعامل معـه مـن مـنـطـلـقـات

ومفاهيم جديدةG وبوسائل جديدة.
والوطن العربيG في موقعه الفريد في قلب العالمG جغرافيا وسـيـاسـيـا
واقتصاديا وثقافياG البد أن يتأثر با3تغيرات العا3ية سلبا وإيجاباG ومن ثم
البد أن يتعامل معها بإيجابية تأمينا 3صاحله وأمنه واستقراره ومستقبله.
كما حدث ذلك في إطار النظام السابقG كما كان األمرG ولكن بدرجة أكبر
من الكفاءةG في إطار «النظام العا3ي اجلديد». إن القضايا التي تلم بالوطن
Gالتنمية االقتصادية Gوأيضا مترابطة: األمن السياسي Gالعربي كثيرة  ومتعددة

التحديث االجتماعي... وليس أقلها خطورة األمن الغذائي.
Gوعلى مدى حقبة نصف الـقـرن األخـيـرة Gعقب احلرب العا3ية الثانية
وفي ظل أوضاع سياسية معينة سادت العالمG حظـيـت الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
باهتمام كبير للوفاء باحتياجات الزيادات السكانية الضخمةG استنادا إلـى
استثمار كل ما xكن استثماره من ا3وارد الطبيعـيـة الـزراعـيـة وفـي أغـلـب
األحيان دون مراعاة كافية لفرص تواصل  أو استدامـة ا3ـواردG أو صـيـانـة
البيئة. كذلك تشكل نوع من االعتمـاد ا3ـتـبـادل بـN الـدولG وتـلـقـت مـعـظـم
الدول النامية ا3ساعدة من الدول ا3تقدمة على ا3ستوى الثنائيG وأيضا من
خالل ا3نظمات اإلقليمية والدوليةG وكانت التكنولوجيات الزراعية مـتـاحـة
Gفهي منتج 3ؤسسات بحثية حكومية أو إقلـيـمـيـة أو دولـيـة Gتقريبا للجميع
و�تعت الزراعة أو قطاعات منهـا فـي مـعـظـم الـبـلـدان بـنـوع أو بـآخـر مـن

الدعم أو احلماية.
واآلنG كل هذه الظروف آخذة في التغير. فا3وارد الطبيعـيـة الـزراعـيـة
ا3طلوبة للمزيد من االستثمار لم تعد متاحةG بل إن ا3ستثمر منها بالنسبة
للفرد آخذ في التآكل نتيجة الستمرار الزيادة السكانيةG والقلق على حالـة
Gوفي فرض محددات جديدة على التنمية الزراعية Gالبيئة آخذ في التصاعد
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مقدمة

ومستقبل إمدادات الغذاء على الصعيد العا3ي وفي الـعـالـم الـنـامـي بـوجـه
خاص ال يدعو إلى االطمئنانG واستعداد الشمال 3ساعدة اجلنوب آخذ في
التراجع على ا3ستوى الثنائي وعلى مستوى ا3نظمات الدوليةG والتكنولوجيا
Gاحليوية احلديثة التي تبنى عليها اآلمال في مستقـبـل الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ليست متاحة مجانا بلG «محمية»G وينبغي على من يحـتـاج إلـيـهـا أن يـدفـع
الثمن;  فهي منتج لشركات عابرة للقارات وقطاع خاصG ونظم وإجـراءات
احلماية سوف تتالشى في ضوء اتفاقية منظمة الـتـجـارة الـعـا3ـيـة. سـوف
تتصاعد ا3نافسة بN الدول والتكتالت االقتصاديةG وسوف تـكـون قـدرات
العلم والتكنولوجيا السالح الفاعل في هذه ا3نافسةG وسوف تكون ا3غا�-
معظمها إن لم يكن كلها-لألقوياء الذين xلكون ويـسـتـثـمـرون سـالح الـعـلـم
والتكنولوجياG وا3غارم ألولئك الذين يفرطون في االستحواذ على هذا السالح.
إنه «نظام جديد»-عاصف وغالبا ال يعرف التسامح جتاه العاجـزيـن-يـحـتـم
على الدول العربية أن تتحسب له كثيراG لتواجـه سـلـبـيـاتـهG وتـسـتـفـيـد مـن

إمكانياتهG وال تكون إحدى ضحاياه.
إن األمن الغذائي ألي وطنG وللوطن العربي بصفة خاصةG قضية محورية
ال xكن تركها للظروف ا3تغيرةG التي ال يبدو أنهـا آمـنـةG فـالـغـذاء ضـرورة
حيوية لإلنسان. وبالنسبة ألي شعبG متى توافـرت لـه حـاجـتـه مـن الـغـذاء
Tقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلةG أصبحت احلياة ميسورة واستقرت
األمورG واجته الشعب إلى التشييد والتنمية وبناء احلضارة. ومـتـى أصـبـح
Gساد القلق واهتز االستقرار Gوانشغل الناس بقوت يومهم Gاألمر غير ذلك
وبرزت ا3شاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية بصورة أكثر حدةG ومن
جهة أخرىG فإن حتقيق األمن الغذائي يستلزم بالـضـرورة تـنـمـيـة الـزراعـة
واالرتقاء بالقطاع الزراعي. والزراعة هي مصدر الرزق لنحو ٣٥% من سكان
الوطن العربيG أي نحو أربعة وثمانN مليون نسـمـة. وفـي الـعـقـود الـثـالثـة
القادمة سوف تقل نسبتهمG ولكن سوف يظلون كتلة بشرية ضخمة ينبـغـي

االرتقاء Tستوى معيشتها.
في النصف قرن ا3اضيG كانت الزيادات التي حتققت في اإلنتاج الزراعي
على ا3ستوى العا3يG وأيضا على مستـوى الـوطـن الـعـربـيG كـافـيـة 3ـقـابـلـة
الزيادات السكانيةG فضال عن حتقيق حتسن ملموس في متوسط ما يخص
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الفرد. وجاءت هذه الزيادات أساسا من خالل االستثمار الـكـبـيـر لـلـمـوارد
الطبيعية الزراعية وقدرات العلم والتكنولوجيا: ا3يكانيكية-آالت ومـعـدات-
واحليوية-تربية أصناف نباتية وسالالت حيوانية أعلى إنتاجية ومعـامـالت
زراعية أفضلG واستخدام الـكـيـمـاويـات مـن اخملـصـبـات ومـبـيـدات اآلفـات
ومبيدات حشائش ومنظمات �ـو وأدويـة بـيـطـريـة... إلـخ. وفـي الـسـنـوات
القادمةG ومع تآكل ا3وارد الطبيعية الزراعيةG سوف يكون االعتماد أساسا
على قدرات العلم والتكنولوجيا التي  ستشكل فيها التكـنـولـوجـيـا احلـيـويـة
احلديثة هندسة الوراثة وزراعة األنسجةG وتكنولوجيا ا3علوماتG دورا متنامي
األهمية. ولكي تستطيع الدول الناميةG وفي مقدمتها الدول العربيةG الوفاء
Gمستوى معيشتهم Nوحتس Gعدالت كبيرةT باحتياجات سكانها ا3تزايدين
وا3نافسة في عصر «النظام العا3ي اجلديد»G ينبغي أن تعتمد إلى حد كبير
على قدراتها الذاتية في استثمار قدرات العلم والتكنولوجيا. وهذا يتطلب
Gبناء مؤسسات فعالة لتوليد التكنولوجيات اجلديدة ونظم اإلنتـاج ا3ـطـورة
Nوتهيئة مناخ محفز للمنتج Gومؤسسات فعالة لنقلها إلى حيث يكون تطبيقها
لكي يتبنوهاG ثم اجلمع بN هذه ا3كونات الثالثة في إطار تنظيمي يكفل لها

أن تعمل في توافقG وإدارة العملية كلها بكفاءة.
وفي هذا الكتابG سوف نحاول عبر ستة فصولG التعرف علـى قـضـيـة
الغذاء في الوطن العربيG وا3البسات احمليطة بهاG ومن ثم اقتراح إطار عام
ألسلوب متكاملG على ا3ستويN القطري والقوميx Gكن االعتماد عليه في
تنظيم وإدارة ا3واردG وفي مقدمتها مورد التكنولوجيا الزراعـيـةG بـاعـتـبـاره
العنصر األساسي للتنمية الزراعية ا3تواصلةG ا3ستدامةG سعيا نحو حتقيق
األمن الغذائي للجيل احلالي واحملافظة على ا3وارد 3صلحة األجيال القادمة.
في الفصل األولG سوف نناقش ما xكن أن نعتبره الظـروف احملـيـطـة
بقضية الزراعة والغذاءG على الصعيدين العا3ي والعربيG التي تدفعنا إلى
ضرورة العمل-وبفكر جديد-على حتقيق تنمية زراعية متواصلة ومتسارعة.
وفي الفصل الثاني سوف نتعـرض لـتـوضـيـح مـفـاهـيـم بـعـض الـقـضـايـا

األساسية ا3رتبطة باألمن الغذائي.
وفي الفصل الثالث سوف نناقش قضية تواصـل أو اسـتـدامـة الـتـنـمـيـة

الزراعية 3صلحة اجليل احلالي واألجيال القادمة.
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وفـي الـفـصـل الـرابـع سـوف نـنـاقـش هـنـدسـة الـوراثـةG وTـعـنـى أشـمـل
التكنولوجيا احليوية احلديثة بشقيها الرئيسيGN هنـدسـة الـوراثـة وزراعـة
اخلاليا واألنسجةG باعتبارها األمل ا3نشود الذي قد يوفر الوسيلة الالزمة
لالرتقاء باإلنتاج الزراعيG وذلك من النواحي الفنية واالحتماالت التطبيقية
وا3البسات احمليطة بها ودور حقوق ا3لكية الفكريةG ثم آفاق قدرات العلم
Gوما يثور حولها من جدل ما إذا كانت متـعـاظـمـة Gوالتكنولوجيا ا3ستقبلية
مبشرة بحلول مستقبلية أم أنها آخذة في التناقص Tا يثير من مخاوف.

وفي الفصل اخلامس سوف نناقش أساسا مكونات إقامة بنية أساسية
محفزة للتنمية الزراعية ا3تسارعةG ومن ثم حتـقـيـق األمـن الـغـذائـيG وفـي
مقدمتها االستحواذ على التكنولوجياG باعتـبـارهـا األداة الـفـعـالـة لـتـعـظـيـم
استثمار ا3وارد الطبيعية الزراعية احملدودةG وتنمية ا3وارد البشريةG وا3ناخ

االقتصادي ا3شجع للتنمية الزراعية.
وأخيراG في الفصـل الـسـادسG واسـتـنـادا إلـى مـا نـوقـش فـي الـفـصـول
السابقةG سوف نحاول طرح تصور 3ا xكن عملهG على ا3ستويN القطري
والقوميG حلشد ا3وارد والقدرات ا3تاحة والتنسيق بينهاG لتحقـيـق تـنـمـيـة
زراعية متسارعة تكفل حتقيق زيادات كبيرة في اإلنتاجية واإلنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG واحملافظة على ا3وارد الطبيعيةG ومن ثم األمن الغذائي للجيل احلالي

واألجيال القادمة.
Gوالله ا3وفق

ا�ؤلف
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قضية الغذاء: ا�وقف احلالي وا�تغيرات

قضـيــة الغــذاء: املوقف
احلالي واملتغيرات

في أواخر السبعينياتG وفي مؤلفـهـمـا «تـوفـيـر
الغذاء لهذا العالم-التحدي واالستراتيـجـيـة»G قـدم

 حلديثهما عن ا3شكلة ثالثيـة(١)وور�ان وكومنجز
األبعاد «الغذاء-الفقر-السكان» على الصعيد العا3ي
بالقول: «إن ا3ـوقـف الـعـا3ـي لـلـغـذاء الـيـوم أصـبـح
خطيراG بل حتى حرجاG إن عدد سكان العالم كان
فقط (٢٠٠٠) مليون عام G١٩٣٠ وبلغ (٣٠٠٠) مـلـيـون
عام G١٩٦٠ ويبلغ اآلن أكثر من (٤٠٠٠) مليونG ويتوقع
أن يـبـلـغ (٦٠٠٠) مـلـيـون أو أكـثــر خــالل اخلــمــســة
والعشرين عاما القادمةG علما بـأنـه مـن ا3ـؤكـد أن
العديد من األقطار تعاني من عجز الغذاء. إن عجز
الغذاء في العديد من األقطار يقرب من مستويات
خطيرةG كذلك هناك مئات ا3اليN من الناس فـي
عشرات عديدة من األقطارG اليزالون يعيشون في
فقر مدقع يعانون سوء التغذيةG وهو أمر ال xـكـن
Gومنذ بضـع سـنـوات Gإنكاره وعلى الصعيد العربي
كتب سيد مرعي (وكان وزيـرا لـلـزراعـة فـي مـصـر
لسنوات طويلة) في مؤلفه «الطعام الـرخـيـص-هـل

: «إن الدول العربية تواجه حاليـا(٢)انتهى عصره?»

1
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موقفا ليس سهالG وإنها ستواجه معاG بحكم أوضاعها اإلقـلـيـمـيـة وبـحـكـم
ترابطها من كل النواحي اإلنسانية والتاريخية والثقافيةG ا3وقف نفسه على
امتداد السنوات ا3قبلةG إننا نالحظ اآلن أن الفائض لدى الـدول ا3ـصـدرة
للحبوبG قد بدأ يصبح فعال فائضا استراتيجيا يستخدم للضغط االقتصادي
والسياسي بصور مختلفة.  إن التنمية الزراعية قد أصبحت مسألة حياة أو
موت بالنسبة للعالم العربي». واآلن  يبدو أن هذا التشخيص للموقف العربي

: «إن التنميـة(٣)ال يزال صحيحا. وفي أوائل الثمانينيات ذكر عبـد الـسـالم
الشاملة-وفي إطار التكامل-ضرورة للوطن العربيG وال ينبغي لهذا الوطن أن
يعيش عصورا حضارية متخـلـفـة عـن أ� أخـرىG فـيـظـل مـهـددا فـي أمـنـه
وكرامته بل وفي حياتهG إن التنمية الزراعـيـة وتـوفـيـر الـغـذاء الـكـافـي كـمـا
وا3الئم نوعا للمواطن العربـيG مـسـألـة ال حتـتـمـل الـتـفـريـط وال أن تـتـرك
للظروف العشوائية». واآلنG ورغم اجلهود الضخمة التي بذلـت فـي خـالل
الربع قرن األخير ما زالت القضية بالنسبة للدول الناميـة ومـنـهـا األقـطـار
العربيةG وكما سنرى في الصفحات التاليةG على نفس القدر من اخلطورة.
ومع إدراكنا لتعدد األسباب التي حتيط بقضية األمن الغذائيG ومن ثم
جتعل من التنمية الزراعية أمرا حيويا جملتمع ماG وتباين درجة أهميـة كـل
من هذه األسباب تبعا لظروف اجملتمع واحتياجاتهG إال أنها بوجه عام تتركز
في مجموعة من العوامل الرئيسيةG في مقدمتها السكان ومعدالت الزيادة
السكانيةG ومدى تلبية الزراعة احلالية الحتياجات اجملتمعG ومدى التطـور
في مستوى ا3عيشةG والظروف الدولية التي تؤثر في حتديد مـدى أهـمـيـة
االعتماد على الذاتG أو  مدى إمكانية االعتماد على اآلخـريـن فـي تـوفـيـر
االحتياجات الغذائيةG فضال عن توافر ا3وارد الطبيعية الزراعية التي هي
أساسا األرض وا3اء. كذلك ال xكن النظر إلى قضية الغذاء في قطر  ما
Tعزل عن قضية الغذاء على الصعيد العا3يG خاصة في ضوء ا3تـغـيـرات
العا3ية األخيرةG  وفي مقدمتها زيادة االعتمـاد ا3ـتـبـادل بـN الـدولG سـواء
بالنسبة لتبادل السلع الزراعية- فنقص أو زيادة إنتاج الـغـذاء فـي أي دولـة
البد أن يؤثر في الدول األخرى-أو بالنسبة النتقال التكنولوجيا الزراعيةG ثم
أخيرا إنشاء منظمة التجارة العا3ية التي سوف يكون لها بال شك آثار بعيدة
ا3دى في التنمية الزراعية. وهكذاG عـلـى الـرغـم مـن أن تـوجـهـنـا هـو نـحـو
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الوطن العربي أساساG إال أن مناقشتنـا لـقـضـيـة الـغـذاء وا3ـالبـسـات الـتـي
حتيط بها سوف تكون في اإلطار العا3يG كما أن ا3ناقشة بالنسبة للزراعة
سوف تتركز حول موضوعات محدودة تتمثل في ا3كونات األساسية للقضية
وهي: السكان-أصحاب القضية-ثم ا3وارد الطبيعية الزراعية-وهـي قـاعـدة
ا3وارد التي يستندون إليها- واإلنتاج الزراعي الذي يـحـقـقـونـهG ومـسـتـقـبـل
حالة الغذاء على الصعيد العا3يG والفجوة الغذائية التي يواجـهـهـا الـوطـن
العربي. كذلك سوف نتعرض 3نظمة التجارة العا3ية ومـا يـنـشـأ عـنـهـا مـن
أوضاع جديدةG والعون اخلارجي للدول النامية الذي اعتمدنا عليه كثـيـرا.
وفي جميع احلاالت سوف نحاول استخـالص مـا يـهـم الـوطـن الـعـربـي مـن

دروس.

حالة الغذاء على الصعيد العاملي
تتحدد حالة الغذاء على الصعيد العا3ي بالعديد من العواملG ولكن ما
يهمنا في توصيفهاG وحتى نتحاشى الدخول في الكثير من التفريعاتG ثالثة
عوامل رئيسيةx Gكن أن تشكل لنا صورة واضحة للحالة الراهنةG وتساعدنا
Gوهي: السكان Gالتي البد أن تؤثر فينا Gفي التعرف على احتماالتها ا3ستقبلية

وا3وارد الطبيعية الزراعية التي هي أساسا األرض وا3اءG وإنتاج الغذاء.

أوال-السكان  (يتزايدون)
السكان هم: أوال- ا3ستهلكون للمنتجات الزراعية والذيـن يـنـبـغـي عـلـى
الزراعة أن تفي باحتياجاتهم أساسا من الغذاء ثم من ا3نتجـات الـزراعـيـة
األخرىG وهم ثانيا- ا3نتجونG أي الزراعG الذين يستثمرون ا3وارد الطبيعية
الزراعية في حتقيق اإلنتاج الزراعي ا3طـلـوب. واإلنـسـان-كـأي كـائـن حـي-
ليس له بقاء دون الغذاءG وتزايد عدد السكان عبر التاريخ ارتبـط عـضـويـا
Gبقدرتهم على استثمار ا3وارد الطبيعية الزراعية ا3تاحة لهم في إنتاج الغذاء

وبتنامي هذه القدرة تنامى عدد السكان وازدهر اجلنس البشري.
وبالنسبة للزراعةG فإن الزيادة في عدد السكـان تـعـنـي بـبـسـاطـة: أوال-
احلاجة إلى ا3زيد من الغذاء وخامات الكساء للوفاء باحتيـاجـات الـسـكـان
اجلددG وهذه أعباء تقع مباشرة على عاتق الزراعةG كما أن هجرة السكان
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الريفيN إلى ا3ناطق احلضرية يزيد من أعباء الزراعة بسبـب تـغـيـر �ـط
الغذاء ا3طلوب فضال عن كميتهG وثانيا-االقتطاع من ا3وارد الطبيعية الزراعية
G(األرض وا3اء) للوفاء باحتـيـاجـات الـسـكـان اجلـدد فـي اجملـاالت األخـرى
وثالثا-في الكثير من احلاالتG وخاصة في الـدول الـنـامـيـةG تـسـتـقـطـع مـن
االستثمارات التي xكن أن توجه للتنمية الزراعيةG بل إنه في بعض احلاالت
تستخدم فوائض الزراعة ليس لتنمية قطاع الزراعةG ولكن لتنمية قطاعات
أخرى حتت ضغط احتياجات السكان ا3تزايدينG ورابـعـا-xـكـن أن تـشـكـل
زيادة السكان ضغطا شديد األثر في الـبـيـئـة بـدءا بـالـرعـي اجلـائـر وإزالـة

الغاباتG ومرورا بتلوث البيئة وحتى تآكل مورد الوعاء الوراثي.
Gليس هو مجرد الزيادة الـسـكـانـيـة Gوما يثير القلق على مستوى العالم
ولكن االجتاه ا3تسارع لهذه الزيادةG خاصة في النصف الـثـانـي مـن الـقـرن
العشرين. لقد قدر عدد سكان العالم عام ٨٠٠٠ قبل ا3يالدG أي قـبـل نـحـو
عشرة آالف سنةG بنحو خمسة ماليـN نـسـمـة انـتـشـروا فـي جـمـيـع أرجـاء

G أي نحـو(٤)األرضG وفي عام ١٦٥٠م قدر عددهم بنحـو ٥٤٥ مـلـيـون نـسـمـة
مائة مثل عددهم عام ٨٠٠٠ ق . مG أي أنه خالل الفترة بN عـام ٨٠٠٠ ق. م
وعام ١٦٥٠م كان عدد السكان يتضاعف مرة كل ١٥٠٠ عام. وبعد عام ١٦٥٠م
وقيام الثورة الصناعيةG وما واكبها من نهضة زراعيةG تسارعت الزيادة في
عدد السكانG فتضاعف عددهم في مائتي عام فقط وبلغ نحو ١٠٠٠ مليون
نسمة عام ١٨٥٠مG ثم تضاعف مرة ثانية في خالل ثمانN عاما فقط وبلـغ
نحو ٢٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٣٠مG ثم تضاعف مرة ثالثة ولكـن فـي خـالل

G وفي(٥)خمسة وأربعN عاما فقطG إذ بلغ نحو ٤٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٧٥
عام ١٩٩٣ بلغ نحو ٥٬٥٧ مليار نسمةG أي نحو عشرة أمثال ما كان عليه عام

١٦٥٠م.
 في الفترة األخيرة إلى :(٦)وتشير إحصائيات السكان

- فيما بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٣-أي خالل أقـل مـن ربـع قـرن- زاد الـعـدد
الكلي للسكان بنحو ٥١٬٦%G وجتاوز رقم اخلمسة مليـارات ونـصـف ا3ـلـيـار

نسمةG ومن ا3توقع أن يتجاوز رقم الستة مليارات بحلول عام ٢٠٠٠م.
- خالل نفس الفترةG زاد السكان العاملون بقطاع الزراعة ولكن بدرجة
أقل (٢٩٬٤%) ليصل عددهم إلى نحو ٢٬٤٤٥ مليار نسمة xثلون نحو ٤٣٬٩%
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من العدد الكلي للسكان.
- تناقصت نسبة العاملN في قطاع الزراعة من نحو ٥١٬٤% إلى ٤٣٬٩%
Gويتوقع أن يستمر هذا االجتاه مستقبال Gنتيجة للهجرة من الريف إلى احلضر
وعلى الرغم من هذا التناقص ا3لحوظG إال أن احلقيقة تظـل فـي أن نـحـو
Gفي ا3ائة من سكان العالم يحصلون على رزقهم من مهنة الـزراعـة Nأربع
ولو أن هذه النسبة تختلف كثيرا بطبيعة احلال من بلد آلخر تبـعـا لـدرجـة
التقدم الصناعي أساساG فهي منخفضة كثيرا في البالد ا3تقدمة: بريطانيا
(١٬٨%) الواليات ا3تحدة (٢٬١%)G فرنسا (٤٬٥%)G ومرتفعة كثيرا في الدول
النامية : الهند (٦٥٬٥%)G نيجيريا (٦٣٬٧%)G باكستان (٤٨٬٢%)G تركيا (٤٥٬٦%).

ثانيا-املوارد الطبيعية الزراعية (محدودة)
�ثل األرض الزراعية وا3اء أهم مكونات قاعدة ا3وارد الطبيعية الزراعية
التي تستند إليها الزراعة في أي مكان. وتشير اإلحصـائـيـات ا3ـتـاحـة عـن
مساحة األراضي الزراعية في العالم تبعا جملاالت استثمارها وكذلك متوسط

ما يخص الفرد الواحدG إلى ما يلي:
- خالل الفترة فيما بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٢- أي اثنين وعشريـن عـامـا-
زادت مساحة األراضي الزراعية (ا3ستثمرة في زراعة احملاصيل احلولـيـة
والزراعات ا3ستدxة) زيادة طفيفة لم تتجاوز ٢%G في الوقت الذي زاد فيه
عدد السكان زيادة كبيرةG كما سبق أن ذكرنـاG ومـن ثـم نـقـص مـتـوسـط مـا
يخص الفرد من األراضي الزراعية بنحو ٣٢%. وخالل نفس الفترةG ونتيجة
لالهتمام بتنفيذ مشروعات الري الصناعيG زادت مساحة األراضي الزراعية
ا3روية بنحو ٤٧%G وكانت هذه الزيادة �اثلة تقريبا للزيادة السكانيةG ومن

ثم كان التغير في ما يخص الفرد الواحد طفيفا.
- خالل نفس الفترةG زادت مساحة ا3راعي ا3ستـدxـة زيـادة مـحـدودة
(٣٠١ مليون هكتار)G ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفـرد الـواحـد بـنـحـو

.%٢٦
- وفي ا3قابلG نقصت مساحة الغابات واألحراش بنحو ٣٢٩ مليون هكتار
نتيجة لتحويل جزء منها إلى أراض زراعية أو مراع وجزء آخر لالستخدامات

األخرىG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد الواحد بنحو ٣٨%.
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- وبوجه عام لم تتغير ا3ساحة الكلية لألراضي ا3ستثمرة في اجملاالت
الزراعية اخملتلفةG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الـفـرد الـواحـد بـنـفـس

مقدار الزيادة السكانية أي حوالي ٣٣%.
وهكذا جندG على ا3ستوى العا3يG عدم مواكبة عمليات استصالح أراض
جديدة وإدخالها في مجال االستثمار الزراعي للزيادة السكانيةG األمر الذي
يعبر بصورة واضحة عن محدودية هذا ا3ورد الطبـيـعـي وصـعـوبـة إضـافـة
Gكن استصالحهـاx ألسباب عديدة منها عدم وجود أراض Gأراض جديدة
أو عدم توافر مورد ا3اء الالزم لريهاG أو عدم توافر االستثمارات أو الظروف
ا3ناخية ا3ناسبةG أو غيرها. ومن ا3رجح أن يستمر هذا ا3وقف مستقـبـال
فتظل ا3ساحة الكلية لألراضي ا3ستثمرة زراعيـا عـلـى حـالـهـاG ويـتـنـاقـص
متوسط ما يخص الفرد الواحد من األرض الالزمة إلنتاج ما يحتاج إليه من
غذاء ومنتجات زراعيةG ومن ثم يصبح ا3دخل الـوحـيـد ا3ـتـاح هـو تـكـثـيـف

استخدام مورد األرض واالرتقاء بإنتاجيته.
ومورد ا3اءG وكما هو احلال بالـنـسـبـة 3ـورد األرض الـزراعـيـةG مـحـدود
بطبيعتهG ونصيب الفرد منه آخذ في التناقص تبعا للزيادة السكانية. وا3صادر
الرئيسية للموارد ا3ائية ا3تاحة للزراعة ثالثة: ١- األمطار-وهذا ا3ورد xكن
اعتباره ثابتاG ٢- األنهار-وجزء كبير من هذا ا3ورد ¢ استثماره بالفعـل فـي
مشاريع الري الصناعي في معظم دول العالمG وجزء آخر غير قابل لالستثمار
كما هو احلال مثال بالنسبة لنـهـري األمـازون فـي الـبـرازيـل والـكـوجنـو فـي
زائيرG وهما من أضخم أنهار العالم ولكن ا3ناطق اجملاورة لهما ليست في
حاجة إلى مياههماG ٣- ا3اء اجلوفي-وهذا ا3ورد محدود أيضاG واســتـثـمـر
في العديد من الدول إلى احلـد األقصىG والـكـثـيـر مـن األقـطـار الـعـربـيـــة
تسـتشـعر هذا ا3وقـف. ويبيـن الشـكل رقـم (١-١) تـقـديـرات ا3ـوارد ا3ـائـيـة
الكلية بالنسبة للفردG ويالحظ بوضوح االجتاه نحـو الـتـنـاقـص فـي جـمـيـع
ا3ناطق اجلغرافية بالعالم التي تباينت كثيرا من متوسط ما يـخـص الـفـرد

وفي معدل التناقص.

ثالثا-إنتاج الغذاء (يتحسن ببطء)
تتدرج ا3ركبات الغذائية الالزمة لإلنسـان حتت أربعة أقسام رئيـســـيـة
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هي: ١- الكربوهيـدرات (أو النشــويات) والدهـونG والتي توفر للجسـم الطاقة
الالزمة للعمليـات احليـويـة اخملتلـفة والنشـاط مـن خـــالل «حـــرق» الـغـذاء
-٢ Gومن ثم فهي تعرف بأغـذيـــة الـطـــاقـــــة Gفي عمليـات التمـثيل الغـذائي
البروتيناتG وهي مركبات البناء احليوي جلسم اإلنسانG كما أنها تـسـاهـم
بأدوار مهمة في النشاط احليوي للجسمG ٣- الفيتامـيـنـاتG وهـي مـركـبـات
غذائية يحتاج إليها اجلسم بكميات ضئيلة للغـايـةG ولـكـنـهـا ضـروريـة جـدا
لنشاطه احليويG إذ تقوم بأدوار أساسية فـي تـنـظـيـم الـعـمـلـيـات احلـيـويـة
اخملتلفةG ٤- العناصر ا3عدنيةG ويحتاج اإلنسان منها إلى نحو سبعـة عـشـر
عنصراG ولكن بكميات متفاوتة كثيرا. وتوجد هذه ا3ركبات الغذائية األساسية
في عدد كبير من ا3نتجات النباتية واحليوانيةG ومن ثـم فـإن االحـتـيـاجـات
الغذائية لإلنسان xكن حتقيقها من خالل ثالث مجمـوعـات رئـيـسـيـة مـن

األغذية وهي:

١-أغذية البناء احليوية: وتشمل احلبوب واحملاصيل الدرنيةG والـبـقـول
(وهي أيضا أهم مصدر للبروتN النباتي)G والزيوت النباتيةG والسكر.

٢-األغذية البروتينية (احليـوانـيـة)G وتـشـمـل الـلـحـوم واأللـبـان والـبـيـض
واألسماك.

٣-اخلضر والفاكهة.
وعلى الرغم من محدودية مورد األرض الـزراعـيـةG وضـآلـة ا3ـسـاحـات
اجلديدة التي أمكن إضافتها في الربع قرن األخيرG استطاع العالم-أساسا
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الشكل رقم (١-١): تطور متوسط ما يخص الفرد من ا3وارد ا3ائية في القارات اخلمس.
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من خالل تكثيف استخدام موردي ا3اء واألرضG سواء بتـحـويـل مـسـاحـات
أكبر إلى الري الصناعي أو االستخدام ا3وسع للتكنولوجيا-حتقيـق زيـادات
كبيرة في اإلنتاج الزراعي الكليG واإلنتاج الكلي للغذاء. ففي عام ١٩٩٣ بلغت
الزيادة في اإلنتاج الكلي للغذاء نحو ٦٣% با3قارنة بفترة األساس ٦٩/ ١٩٧١.
إال أن الزيادة السكانية التهمت اجلانب األكبر من هذه الزيادة في اإلنـتـاج
الكلي للغذاءG ومن ثم لم تتجاوز الزيادة في متوسط مـا يـخـص الـفـرد مـن
الغذاء نحو ١٠%. ويبN الشكل رقم (١-٢) األرقام القياسية لتطور الزيادة في
اإلنتاج الكلي للغذاء وفي متوسط ما يخص الفرد الواحد. وما يلفت النظر
في هذا التطور تراخي الزيادة في السنوات الثماني األخيرة با3قارنة بالفترة
السابقة لها  ففي عام G١٩٨٥ بلغ الرقم القياسي لإلنتاج الكلي للغذاء (١٤٣)
Tتوسط زيادة سنوية للخمسة عشر عاما السابقـة نـحـو ٢٬٨٧%G كـمـا بـلـغ
الرقم القياسي 3ا يخص الفرد (١١٠). وفي عام ١٩٩٣ بلغ الرقم الـقـيـاسـي
لإلنتاج الكلي للغذاء ١٦٣ Tتوسط زيادة سنوية للسنـوات الـثـمـانـي حـوالـي
٢٬٥٠%G وبلغ الرقم القياسي 3ا يخص الفرد (١٠٩) أي دون زيادة عمـا كـان
عليه من ثماني سنوات.  هذا التراخي يعزز الرأي القائل بأن حتقيق زيادة
في اإلنتاجية في معظم احملاصـيـل الـزراعـيـة أصـبـح أكـثـر صـعـوبـةG أو أن
االهتمام العا3ي بالتنمية الزراعية أخذ في التراخيG وهو ما سنتعرض لـه

بشيء من التفصيل فيما بعد.
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الشكل رقم (١-٢): اإلنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد في العالم (باعتبار
١٩٧١= ١٠٠)/متوسط الفترة ٦٩
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وعلى الصعيد العا3يG فإن ثمانية محاصيل جنيليـة هـي الـقـمـح واألرز
والذرة الشامية والشعير والذرة الرفيعة والدخن والشيلم والرايG وخمسة
محاصيل درنية هي البطاطس والبطاطا والكسافا واليام والقلقاسG تعتبر
محاصيل الغذاء األساسية لإلنسانG سواء بتناولها مباشرةG أو غير مباشرة
بعد حتويلها إلى أغذية بروتينية عن طريق اإلنتاج احليواني. ويختلف مدى
Gاالعتماد على أي من هذه ا3صادر الغذائية اختالفا بيـنـا فـي دول الـعـالـم
وكذلك تختلف كثيرا نسبة استخدام أي منـهـا كـغـذاء مـبـاشـر لـإلنـسـان أو
غذاء غير مباشرG ومن ثم فهناك قدر كبير من التداخـل. وعـمـومـا يـعـتـبـر
القمح واألرز محصولي غذاء مباشرG ومن ثم يطلق عليهما عادة «احلبوب
الغذائية»G بينما تعتبر باقي احلبوب «حبوبا خشنة» إذ تستخدم أساسا في
Gولو أن دوال عديدة تعتمـد عـلـيـهـا فـي غـذاء اإلنـسـان Gاألعالف احليوانية
فالذرة الشامية والرفيعة كانتا في مصر حتى عهد قريب تستخـدمـان فـي
غذاء معظم أهل الريفG والذرة الرفيعة ما زالت تستخدم في السودانG ولو
Gأن التحول إلى القمح مستمر. كذلك احلال بالنسبة للمحاصـيـل الـدرنـيـة
ففي كثير من الدول حتل البطاطس إلى حد كبير محل القمحG وفي الكثير
من الدول األفريقية تكتسب الكسافا واليام أهـمـيـة كـبـيـرة. وxـثـل الـقـمـح
واألرز معا نحو ٥٧٬٦% من اإلنتاج الكلي للحبوبG ويوفران للفرد الواحد في
ا3توسط نحو ١٩٦٬٠ كيلو جراما في السنـة. وتـأتـي احلـبـوب اخلـشـنـة فـي
ا3رتبة الثانيةG وتوفر في ا3توسط للفرد الواحد نحو ١٤٤ كجم في السنـة.
بينما توفر احملاصيل الدرنية للفرد الواحد نحو ١٠٨ كجم في السنة يـأتـي

نصفها تقريبا من البطاطس.
Gونظرا ألن احلبوب تعتبر بوجه عام الركيزة األساسية لإلنتاج الزراعي
أو إنتاج الغذاءG خاصة في الدول الناميةG فإن التغير في إنـتـاجـهـا يـعـطـي

مؤشرا معبرا عن حالة الغذاء بوجه عام.
ويبN اجلدول رقم (١-١) حالة اإلنتاج العا3ي للحبـوبG وكذلـك الـقـمـح
خالل ٧٩/ ١٩٨١ و ١٩٩٣ با3قارنة بفتـرة األسـاس ٦٩/ ١٩٧١. وفـيـمـا يـتـعـلـق
بإنتاج احلبوب بوجه عامx Gكن مالحظة أنه فيما بN عامي ٦٩/ ٧١ و ٧٩/
Gتوسط �و سنوي ٢٬٦T G%زاد اإلنتاج الكلي بنحو ٢٦ Gأي الفترة األولى G٨١
بينما في الفترة الثانيةG فيما بN عامي ٨١/٧٩ و G١٩٩٣ كانـت الـزيـادة أقـل
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وTتوسط �و سنوي ١٬٥%. وبينما زادت ا3ساحة ا3نزرعة حبوبا في الفترة
األولى بنحو ٦%G جندها وقد نقصت في الفترة الثانية بنحو ٤%. وبينما زاد
ما يخص الفرد من احلبوب في الفترة األولى بنحو ٤%G جنده عام ١٩٩٣ وقد
نقص بنحو ٤%G ومن ثم تراجع إلى نفس ا3ستوى الذي كان عليه قبل ثالثة
وعشرين عاما. ومن جهة أخرىG ففي خالل الثالثة والعشـرين عامـا فيمـا
بيـن عامي ١٩٧٠ و G١٩٩٣ جاءت الزيادة في اإلنـتـاج الـكـلـي لـلـحـبـوب (٥٢%)
أساسا من الزيـادة فـي إنتاجيـة وحـدة ا3ـسـاحـة أي الـهـكـتـار (٤٩%)G إذ لـم
تتجـاوز الزياـدة في ا3سـاحة ا3نزرعة نحو ٢%G لقد تناقصت كثيـرا ا3سـاحة
ا3نزـرعة حبوبا بالنسـبة للفرد الواحد (ـ ٣٣%) ولكن ظـل مــا يـخـصـــه مـــن

الكيلـو جرامات ثابتا أسـاسـا نتيجة للتقـدم التكنولوجي.
وفيما يتعلـق بالقمحG جند أن الصورة في مجملـها ال تختلـف كثيـرا عـن
Gولـو أنـها أفضل قليال. ففيما بيــن عـامـي ٧١/٦٩ و ٨١/٧٩ Gحالـة احلبـوب
زاد اإلنتاج الكلي بنحو ٣٣%G أي Tتـوسـط �ـو سـنـوي ٣٬٣%G وفـي الـفـتـرة
التالية كانت الزيادة أقـل Tـتـوسـط �ـو سـنـوي نـحـو ٢٬٢%. وبـيـنـمـا زادت
ا3ساحة ا3نزرعة قمحا في الفترة األولى بنحو ٣٠% نقصت في نهاية الفترة
الثانية بنحو ٦%. كذلك كانت الزيادة من اإلنتاجية أكبر في الفترة الثـانـيـة
منها في األولى. كما أن معظم الزيادة في اإلنتاج الكلي للقمح في الثـالثـة

والعشرين عاما (٧١%) جاءت من خالل الزيادة في اإلنتاجية (٦١%).
مـن العـرض ا3وجـز السابـقG نسـتطيـع أن نستخـلص ا3ؤشـرات الثـالثة

التاليـة :
أوال-أن النمو الكبير الذي حتقق في إنتاج الـغـذاء خـالل فـتـرة الـثـالثـة
والعشرين عاما السابقةG جاء أساسا من خـالل االرتـقـاء بـإنـتـاجـيـة وحـدة
ا3ساحة من األرض وليس من خالل زيادة ا3ساحة ا3نزرعةG أي من خالل

استخدام تكنولوجيات ومدخالت إنتاج أفضل.
ثانيا-أن النمو في اإلنتاج واكبه-أو واكب هو-�وا �اثال تقريبا في عدد
السكانG ومن ثم جاء التحسN في مستوى ما يخص الفرد الواحد محدودا

للغاية.
Gوصعوبة زيادتها Gثالثا-في ضوء محدودية ا3وارد الطبيعية من أرض وماء
واستمرار الزيادة السكانيةG حتى إن جاءت مستقبال Tعدالت أقلG سوف
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يتركز اعتماد العالم مستقبال على التكنولوجياG سواء للوفاء باحتياجات
السكان اجلدد أو لتحسN مستوى ما يخص الفرد بوجـه عـام. وهـكـذا-إذا
كان كوكب األرض قد اقترب من حدود قدرته االستيعابيةG أي قدرة موارده
الطبيعية على الوفاء باحتياجات السكانG فإن قدرة اإلنسـان عـلـى تـطـويـر
Gقدراته التكنولوجية في استخدام ما هو متاح من موارد طبـيـعـيـة زراعـيـة
تصبح بالغة األهميةG وهي التي ستحدد بالفعل احلدود االستيعابية لكوكب

األرض.

رابعا-مستقبل حالة الغذاء (ال يدعو إلى االطمئنان)
منذ نحو مائتي عام-في عام ١٧٩٨م-نشر العالم البريطاني توماس مالتوس
دراسته الشهيرة «مقال عن مبدأ السكان كما يؤثر في التحسN ا3ستقبلي
للمجتمع» والتي أثارت في حينها-وال تزال-اهتماما كبـيـرا Tـشـاكـل تـوفـيـر
الغذاء الناجمة عن الزيادة السريعة في عـدد الـسـكـان. وتـتـلـخـص نـظـريـة
مالتوس-طبقا لكلماته-في : «أن قدرة السكان أكبر بصورة النهائية من قدرة
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األرض على توفير العيش لإلنسان»G ويـعـنـي بـهـذا أن قـدرة الـسـكـان عـلـى
التكاثر والزيادة أكبر بكثير من قدرة األرض على إنتاج ا3واد الغذائية الالزمة
حلياة اإلنسانG وطبقا لنظريته يتزايد السكان تبعا 3توالية هندسية: ١-٢-٤-
٨..G بينما يزيد إنتاج الغذاء تبعا 3توالية حسـابـيـة: ١-٢-٣-٤...G وهـكـذا لـن
يستطيع اإلنسان حل مشكلة الغذاءG إذ سوف تتناقص كمية الغذاء بالنسبة
للفرد إلى أن يأتي الوقـت الـذي يـحـدث عـنـده «الـتـقـاطـع»-أي الـذي عـنـده
تتجاوز معدالت �و السكان معدالت الزيادة في إمدادات الغذاء-وعـنـدئـذ
يتحدد عدد السكان بفعل الكوارث الطبيعيـة مثل اجملـاعـة والوبـاء أو احلرب.
على أن مخاوف مالتوس هذه لم تتحقق بالشكل الذي تصوره بسـبب عامل
لم يكن في حسبانهG وهو التقدم التكنولوجي الذي بدا وكأنه أبعـد إلـى مـا
النهاية نقطة التقاطع هذهG ومع ذلك فهناك الكثير من الشـكوك التي تـؤرق
ا3هتمN بقضية اإلنسان والغذاء على ا3ستوى العا3يG وبدرجة أشـد عـلـى
ا3سـتوى اإلقليمي للكثير من مناطق العالم خاصة األقطار الناميةG ومن ثم
فقد اسـتمر اجلدلG خاصة بعد احلرب العا3ية الثانيةG حـول «إلى متــى?»
سيمكن إبعاد نقطة التقاطع ا3التوسيةG في حركة بندولية بN اخلوف واألمل.
عقب احلرب العا3ية الثانية مباشرةG تصاعد القلق في الكثير من أقطار
العالم واخلوف من نقـص حـتـمـي فـي إمـدادات الـغـذاءG ولـكـن سـرعـان مـا
أفسح هذا القلق الطريق لشعور باالطمئنان واألملG بسبب الزيادات الكبيرة
في إنتاج الغذاء وفي اخملزون خالل عقدي اخلمسينيات والستيـنـيـات. إال
أن موسمN مناخيN سيئN في جنوب آسيا أديا إلى عودة احلديث بشـدة
عن حتميـة اجملـاعـة. فـفـي عـام ١٩٦٦/٦٥ حـدث جـفـاف شـديـد فـي الـهـنـد
والباكستان وتكرر في العام التاليG ومن ثم حدث نقص شديد في احلبوب
ومجاعةG وقدمت شحنات إنقاذ من احلبوبG وانـخـفـض مـخـزون احلـبـوب
Gأي حوالي ١٦% من اإلنتاج العا3ي Gالعا3ي من ١٥٦ مليون طن في يوليو ١٩٦٥
إلى ١٢٩ مليون طن في يوليو التاليG أي حوالي ١٣% من اإلنتاج العا3ي. ولقد
استجاب العالمG على األقل مؤقتاG لتحدي نقص مستمر في إمدادات الغذاء
العا3يةG وبدأت بعض األقطار النامية في دفع عملية التنمية الزراعية. لقد
Gاأل� Nأوضحت هذه الفترة بجالء وبصورة دراماتيكية االعتماد ا3تبادل ب
كما أظهرت بصفة خاصة هشاشة موقف الغذاء في العالم النامي وتعرضه
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للتقلبات ا3فاجئة.
Gوعن موقف العالم النامي خالل فترة الربع قرن التي أعقـبـت احلـرب

: «مع نهاية احلربG شاعت الثـقـة(٧)تذكر دراسة 3نظمة األغذية والزراعـة
بأن تطبيق التكنولوجيات احلديثة xكن أن يحل مشاكل الـغـذاء والـزراعـة
في الدول النامية. وفي احلقيقةG ولبضع سـنوات قليلةG أعقب نهاية الدمـار
الذي سببته احلرب زيادة سريعة في اإلنتاج الزراعي في هذه الدول. ولكـن
هـذه ما لبثت أن أعقبتها فترة طويلة من التقدم البطيء اخمليب لآلمالG ولم
يقتصر األمر فقط على بطء الزيادة في اإلنتاج الزراعيG ولكن كان هناك
أيضا تسارع حاد في �و السكان إلى معدالت غير معروفة من قبل في أي
مكان في العالم. وفي الكثير من الدول النامـيـة فـشـلـت الـزيـادة فـي إنـتـاج
الغذاء في مقابلة النمو في السكانG وأكثر من ذلك تراجعت خلف الـطـلـب
على الغذاء بأسعار ثابتةG �ا ترتب علـيـه حـالـة مـزدوجـة مـن زيـادات فـي
Gأظهرت دراسات التغذيـة Gاألسعار وزيادة في الواردات. وفي نفس الوقت
وبصورة متزايدةG ا3دى الذي ترتب على فشل الطلب الفعلي على الغذاء في

الوفاء باالحتياجات الغذائية للفئات األفقر من السكان».
وفيما بN عامي ٦٧ و G١٩٧١ ازداد إنتاج احلبوب الغذائية (القمح واألرز)
Gوازداد اخملزون العا3ي Gمع بداية «الثورة اخلضراء»  في آسيا Gبدرجة كبيرة
وانقلب القلق الذي ساد أواسط الستينيات من احتمال كوارث غذاء عا3ية
إلى اعتقاد بعض ا3راقبGN أن مشكلة الغذاء في العالم قـد أمكن التحـكـم
فيها بصـورة نهائيـة. إال أن الفتـرة ٧٢-١٩٧٤ أعادت البندول إلى جانب القلق
ثانيةG فقد شهدت هذه الفترة أحداثا متواكبة: نـقـص اإلنـتـاج فـي مـنـاطـق
عديدة وعلى التوالي صاحبه توسع سريع في الطلب على الـغـذاءG خـاصـة
في االحتاد السوفييتيG ترتب عليه ارتفاع أسعار احلبوب إلى ثالثة أمثـال
خالل ثمانية شهور. وقد توصل وور�ان وكومنجز -١- من دراسة تطورات

مشكلة الغذاء خالل السبعينيات إلى أربعة استنتاجات:
األول: أنه على الرغم من حتقيق زيادات ملحوظة في إنتاج الغذاء فـي
العالمG يظل مقدار ا3تاح من حبوب الغذاء للفرد منخفضا بدرجـة مـقـلـقـة

خاصة في الدول النامية.
الثاني: أن التذبذب في اإلنتاج الزراعي من عام آلخر في عدد قليل من
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Gكن أن يؤدي إلى تذبذب كبير في الكميات ا3تاحة وفـي األسـعـارx الدول
والكثير من الدول النامية ال تتوافر لها ا3وارد ا3الية الكافية لشراء احتياجاتها

الضرورية خاصة في فترات النقص العا3ي.
الثالث: أنه ما لم حتدث تغيرات ملحوظةG فإن الوضع العا3ي «للغذاء-
الفقر-السكان»G من احملتمل أن يصبح في العقد القادم أسوأ بدرجة ملحوظة.
الرابع: أن هذه التطورات دفعت الدول ا3ستوردة للغذاءG سواء الفقيرة
Gإلى البحث عن وسائل لوضع مصادر الغذاء حتت السيطرة الوطنية Gأو الغنية
ألسباب تتعلق باألمن القومـي- إذ تـخـشـى بـعـض احلـكـومـات مـن أن يـؤدي
الفشل في توفير  احتياجات السكان من الغذاء إلـى دفـعـهـم السـتـبـدالـهـا-

بالقوة في بعض احلاالت.
وفي أوائل الثمانينيات تراكمت الفوائض وهدأت ا3ناقشاتG على األقل

G �ا دفع ا3تفائلN إلى القول «ا3تشائمون التكنولوجيون(٨)في الدول ا3تقدمة
.(٩)كانوا دائما على خطأ»

هذا عن ا3اضيG فماذا عن توقعات ا3ستقبل?
في السنوات القادمةG سوف تتحدد قضية الغذاء على الصعيد العا3ي
بالتوازن بN «الطلب على الغذاء» و «إمدادات الـغـذاء»G فـإذا رجـحـت كـفـة
اإلمدادات استقرت األمور وساد التفاؤلG وإذا رجحت كـفـة الـطـلـب كـانـت
ا3شكلة. وفي أي محاولة لتوقع أيهما سوف ترجحG أو ما إذا كانتا ستتوازنان

عند الوضع احلاليG ينبغي النظر إلى أربعة عوامل أساسية:
- العامل األول هو السكان-كم ستكون الزيـادة فـي الـسـكـان? فـالـسـكـان
اجلدد يحتاجون إلى كم إضافي من الغذاءG وكلما زاد عدد الـسـكـان زادت
احتياجاتهم الكمية. ثم كم من السكان سيتحولون من الريف إلى احلضر?
فالتحول من الريف إلى احلضر يعني زيـادة االحـتـيـاجـات الـكـمـيـة وأيـضـا
التغير في �ط الغذاء إلى أ�اط أشد ضغطا على ا3وارد-كزيـادة الـطـلـب
على البروتينات مثال. كذلك مستويات دخول السكانG فعندما تتحقق تنمية

اقتصادية وتزداد دخول السكان يزداد طلبهم للغذاء كما وكذلك يتنوع.
- العامل الثاني هو ا3ورد الطبيعـي األسـاسـي-أي األرض الـزراعـيـة-كـم
هي ا3ساحات التي xكن إضافتها إلى قاعدة األرض الزراعية ا3ستخدمة
في إنتاج الغذاء?G وكم هي ا3ساحات التي يحتمل أن تفـقـد? سـواء نـتـيـجـة
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لعوامل التعرية أو التمليح أو التصحر أو االستخدام في مجاالت غير اإلنتاج
الزراعيG وغيرهاG والتي تؤدي في نهاية األمر إلى االنتقاص مـن مـسـاحـة
األرض الزراعيةG ثم كم هي زيادة معدالت التكثـيـف الـزراعـي بـهـا خـاصـة

بتطبيق الري الصناعي?
- العامل الثالـث هـو مـعـدل الـزيـادة فـي مـحـصـول وحـدة ا3ـسـاحـةG أي
اإلنتاجية-للحبوب خاصة-الذي xكن توقعهG والذي يعتمد دون جدال على
عوامل كثيرة: األصناف احلالية وقدراتها اإلنتاجية الكامنة ومدى ما xكن
حتقيقه منهاG والذي يعتمد بدوره على مدى واسع من العواملG بدءا Tدخالت
اإلنتاجG ومروروا با3عارف واخلبراتG وانتهاء بالصيانة من اآلفات وما بعد
احلصارG واألصناف التي xكن تربيتها في ا3ستقبل القريب وإتاحتها للزراع
ومدى احتماالت االرتقاء بطاقتها اإلنتاجية الكامنةG والتكنولوجـيـات الـتـي
xكن تطويرها آخذين في االعتبار ا3سافة الزمنية الـطـويـلـةG بـN تـطـويـر
تكنولوجيا ما وتطبيقها لدى الزراع والتي قد �تد إلى عشر سنوات مثال.
- العامل الرابع هو وقع وتأثير العامل البيئي-أو التدهـور الـبـيـئـي-عـلـى

القدرة اإلنتاجية للموارد الطبيعية.
وبطبيعة احلالG سوف تكون هناك نقاط اتفاق ونقاط اختالفG فعـلـى
جانب «الطلب على الغذاء» أو «الـسـكـان» هـنـاك اتـفـاق عـامG فـهـيـئـة األ�
ا3تحدة مثال تتوقع أن يزيد عدد سكان العالم إلـى ٨٬٥ مـلـيـار نـسـمـة عـام
٢٠٢٥مG أي بزيادة نحو مليارين ونصفG وأن الغالبية العظمى من هذه الزيادة
سوف تكون في الدول النامية التي سيشكل سكـانـهـا نـحـو ٨٣% مـن سـكـان
العالمG وأن نسبة سكان احلضر في الدول النامية سـوف تـزيـد كـثـيـرا-مـن
نحو ٣١% عام G١٩٨٥ أي مليار نسمةG إلى ٥٧% عام ٢٠٢٥مG أي أربعة مليارات

نسمة.
Gنتيجة لزيادة السكان G«أمام هذه الزيادة ا3توقعة في «الطلب على الغذاء
يتشكل اتفاق عام على أن إمدادات الغذاء عام ٢٠٢٥م يجب أن تزيد إلى أكثر
من ضعف ما كانت عليه عام ١٩٩٥م. هل xكن حتقيـق هـذه الـزيـادة? هـنـا
تختلف التوقعات كثيرا في طيف كامل على أحد طـرفـيـهG مـن يـؤكـد قـرب
Gحتقق كابوس ا3التوسية ما لم تتم السيطرة على الزيادة السكانـيـة وفـورا
وعلى الطرف اآلخر من يؤكد أنه لن تكون هناك مشكلة غذاءG وسوف تسير
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األمور إلى خير ما يرام-وفيما بينهما درجات متفاوتة بN اخلوف واألمـل.
وxكن أن نوجز هذه اآلراء في أربعة :

األول: الرأي ا3تشائمG ويؤسس أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم على:
١- استمرار الزيادة السكانية وصعوبة السيطرة عليهاG والزيادة السكانية ال
تعني فقط احتياجات أكبر للغذاء ولكن أيضـا تـعـنـي االقـتـطـاع مـن ا3ـوارد
الطبيعية خاصة األرض وا3اءG والضغط على ا3وارد ا3الية التي xكن توجيهها
للتنمية الزراعية. ٢- محدودية مـورد األرض الـزراعـيـة وضـآلـة احـتـمـاالت
زيادتهاG بل زيادة احتمال تعرضها للتآكلG واحتماالت تكثيف اسـتخـدامـهـا
قليلـةG نظـرا ألن ا3ـوارد ا3ائيـة بـدورهـا محـدودة. ٣- إمكانيات زيادة احملصول
البيولوجي للحبوب آخذة في التـنـاقـص. وبـاخـتـصـار فـهـم يـرون أن كـوكـب
األرض يقترب سريعا من نقطة جتاوز السعة االستيـعـابـيـة;  أي أن ا3ـوارد
الطبيعية على وشك أن تصل إلى نقطة العجز عن توفير القاعدة األساسية

: «كثيرون(١٠)إلنتاج ا3زيد من الغذاء للسكان ا3تزايدين. ويذكر براون وكان
يعرفون أن هذا الوقت آت ال محالةG وأنه عند نقطة ما فإن حدود النـظـم
الطبيعية لألرضG والتأثيرات التراكمية للتآكل البيئي على إنتاجية األرض
الزراعيةG وانكماش االحتياطي ا3ـتـراكـم لـلـتـكـنـولـوجـيـات احملـقـقـة لـزيـادة
اإلنتاجيةG سوف تبطئ من معدل النمو القياسي إلنتاج الغذاء الذي حتقق
خالل العقود األخيرة. ولكن أحدا لم يعرف على وجه الدقة متـى والكـيـف
سوف يحدث هذا ومن ثم تستمر مناقشة التوقعات ا3رتقبة حلالة الـغـذاء
على نطاق واسع. واآلن نستطيع أن نرى العديد من احملددات وقد أخذت

في الظهور على التوالي لتبطئ من معدالت النمو في إنتاج الغذاء.
الثاني: احلل لدى الدول ا3تقدمةG والرأي هنا أن الدول ا3تـقـدمـة هـي

 الذي(١١)ا3ؤهلة حلل مشكلة الغذاء للعالم. ويعبر عن هذا االجتاه كاروثرز
يرى أن دول ا3ناطق ا3دارية وشبه ا3داريةG أي الدول النامية بوجه عامG لن
تكون قادرة على توفير الغذاء لسكـانـهـا الـبـاليـN األربـعـة عـام ٢٠٢٥مG وأن
Gالبيئات ا3دارية وشبه ا3دارية الهشة سوف  توفر بالكاد نصف االحتياجات
ومن ثم فسوف يكون على الدول ا3تقدمة أن تـغـطـي الـعـجـزG وبـالـتـالـي أن
تتضاعف جتارة احلبوب إلى أربعة أمثال-من مائتي مليون طن إلى ثما�ائة
مليون طنG وسوف يكون موقف الدول النامية سيئا للغاية نتيجة اعتمادها
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على االستيراد بدءا من عواقب ارتفاع األسعار وحتى تعرض السكان للمعاناة
من نقص وسوء التغذية.

الثالث: الرأي ا3تفائلG يرى أصحاب هذا الرأي أن معدل الزيادة السكانية
سوف ينخفض-مثال من ١٬٧٤ عام ١٩٩٤ إلى ١٬٤٠ عام ٢٠١٠مG بينما سوف
يزيد إنتاج احلبوب Tعدل ٢% سنوياG ومن ثم سوف يكفي للوفاء باحتياجات
السكانG إال أن الدول النامية سوف تزيد وارداتها من الغذاء Tعدل سنوي
٤% ومن ثم سوف تتضاعف وارداتها عـام ٢٠١٠مG وسـوف تـسـتـطـيـع الـدول
ا3تقدمة توفير هذه االحتياجاتG وهكذا فإن هذا التفاؤل هو أساسا للدول
ا3تقدمة.  ويذكر ميشيل واجنكو:  «لقد حتسن موقف الغذاء العا3ي جوهريا
خالل الثالثN عاما ا3اضيةG واالحتماالت لفترة العشرين عـامـا الـقـادمـة-
فيما بN عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠م-جيدة جدا وسـوف تـشـهـد حتـقـيـق مـكـاسـب
أخرى. ومع ذلكG فإن هذه ا3كاسب تعتمد على استمرار الزيادات في إنتاج
الغذاء امتدادا الجتاهات ا3اضي. وهذا لن يحدث تلقائياG بل سوف يحتاج
إلى استثمارات مستمرة في البحوث لزيادة إنتاجية احملاصيل وفي عوامل
اإلنتاج األخرى. فإذا استمرت اجتاهات إنتاجية احملاصيـلG وإذا تـبـاطـأت
معدالت الزيادة السكانية كما هو متوقعG فعندئذ سوف تستمر ا3كاسب في
موقف الغذاء العا3ي التي حتققت خالل الثالثN عاما ا3اضـيـة. وإذا كـان
مالتوس في النهاية محقا في حتذيره من أن السكان سوف يتجاوزون إنتاج
الغذاءG فسوف يحق لنا على األقل أن نقول: مالتوس يجب أن ينتظر. ولكن

 يتحفظ فيما يتعلق بالدول الناميةG وهو يرى أن االجتاهات احلالية(١٢)يورك
في إنتاج الغذاء ال تقدم وعدا عظيماG وأن النمو في اإلنتـاج الـزراعـي فـي
الكثير من دول العالم الثالث يتباطأ بصورة واضحةG ففي خالل فترة ست
وثالثN سنة-فيما بN عامي ١٩٥٠-١٩٨٦ في أربع مناطق دول نامية (شمال
أفريقياG أفريقيا جنوب الصحراءG جنوب وغرب آسـيا) كان معدل النمو في
إنتاج الغذاء بالنسـبة للفرد أقل خالل السنوات التسـع األخـيـرة (٧٧-١٩٨٦)
عنه خالل الفترة كلهاG �ا يدل على أن العديد من الدول النامية تراجعت

للخلف في اجلهود 3قابلة الطلب على ا3نتجات الغذائية.
الرأي الرابع: الرأي التقليديG  وأصحاب هذا الرأي xـثـلـون الـقـاعـدة
العريضة للمهتمN بقضايا التنمية الزراعيةG وهم يرون بأن احتماالت حتقيق
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زيادة في قاعدة ا3وارد الطبيعية مـحـدودةG وأن الـتـحـدي احلـقـيـقـي الـذي
يواجه الزراعة في الثالثN عاما القـادمـة هـو مـضـاعـفـة اإلنـتـاج الـزراعـي
وعلى نفس قاعدة األرض الزراعية احلالية تقريباG مع احملافظة على قاعدة
ا3وارد الطبيعية وحتسينها كلما أمكن ذلك. وهذا في احلقيقة يعتبر حتديا
مزدوجا: ١- إيجاد نظم إنتاج مستدامـة بـيـئـيـا حتـسـن اإلنـتـاجـيـةG ٢- إدارة
سليمة للموارد الطبيعية. وهكذا فإن مضاعفة إنتاج الغذاء يجب أن تتحقق
أساسا من خالل زيادة اإلنتاجية لوحدة ا3وارد الطبيعية-الهكتار من األرض
الزراعيةG وا3تر ا3كعب من ماء الري-في نفـس الـوقـت الـذي تـضـغـط فـيـه
جهود حتقيق الزيادة في اإلنتاجية على ا3وارد الطبيعيةG ولكن توجيه االهتمام

الكافي لهذه القضية كفيل بإيجاد احللول ا3طلوبة للمعضلة.
 إلى أنه خالل الـسـنـوات(١٣)وتشير توقعات منظـمـة األغـذيـة والـزراعـة

العشرين القادمة-فيما بN عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠م-سوف ينخفض معدل النمو
في اإلنتاج الزراعي العا3ي إلى ١٬٨% سنوياG با3قارنة بنحو ٢٬٣% سنويا في
السنوات العشرين السابقةG وأن هذا يـعـتـبـر اسـتـمـرارا الجتـاه عـام طـويـل
ا3دىG ولو أن وقع هذا النقص سوف يكون أقل حدة نتيجة للخفض ا3توقع
في الزيادة السكانية. وبالنسبة إلنتاج احلبوب فسوف تستمر الزيادة ولكن
ليس بالنسبة للفردG ففي خالل الفترة ٦٩-١٩٧١ كان متوسط ما يخص الفرد
Gزاد بعد عشر سنوات خـالل الـفـتـرة ٧٩-١٩٨١ Gمن احلبوب ٣٠٥ كجم/سنة
إلى نحو ٣٢٥ كجم/سنةG ثم حقق زيادة طفيفة بـعـد عـشـر سـنـوات أخـرى-
خالل الفترة ٨٩-١٩٩١-إلى ٣٢٧ كجم/سنةG ويتوقع أن يكون عام ٢٠١٠م نحو
٣٢٥كجم/سنة-أي ال يتوقع حدوث حتـسـN فـي مـتـوسـط مـا يـخـص الـفـرد
خالل اخلمسة عشر عاما القادمة. وتلخص دراسات ا3نظمة ا3وقف العا3ي
في أنه: «تبرز صورة مختلطة عن مستـقـبـل الـغـذاء والـزراعـة فـي الـعـالـم.
وبصورة إجماليةG يبدو أن العالم يسير على طريق تناقص معدالت اإلنتاج
للزراعة بوصول أقطار أكثر إلى ا3ستويات «ا3توسطة ا3رتفعة » في إمدادات
الغذاء بالنسبة للفرد وتباطؤ النمو السكاني. ويبدو أنه على ا3ستوى العا3ي
التوجد محددات ال xكن تخطيها في ا3وارد والتكنولوجيا تقف في طريق
Gزيادة إمدادات الغذاء في العالم بالقدر الالزم للوفاء بالطلب. وفي ا3وازنة
يوجد مجال لتحقيق مثل هذا النـمـو فـي اإلنـتـاج بـيـنـمـا تـتـخـذ اإلجـراءات
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للتحول بالزراعة إلى طريق اإلنتاج األكثر استدامة. ومع ذلك سوف تستمر
احلاجة إلى القبول با3بادلة بN النمو الزراعي والبيئة في الكثير من ا3واقف
احمللية. هذه التوقعات ا3ذكورة آنفا تنطبق بدرجة أقل كثيرا-ورTا ال تنطبق
با3رة-بالنسبة 3صايد األسماك البحريةG فهذا القطـاع رTـا يـوفـــر ا3ـثـــال
الرئيسـي للمـورد الطبيعـي العا3ي احملـددG الـذي يبـدو أنـه ال xكن التخفيف
منه من خالل البدائل بواسطة ا3وارد الصناعية والتكنولوجيا.  لن تستطيع
الكثير من األقطار واجملموعات البشرية االستفادة-Tعايير متوسط ما يخص

الفرد من الزيادة في النمو في اإلنتاج العا3ي للغذاء- إال Tقدار ضئيل.
ويعلق ماك كاال على ا3ناقشات اجلارية حول ا3وقف ا3ستقبلي لقضية
الغذاء في العالم قائال: «اجلانب اخمليف لي في هذا ا3وضوع هو أنه-بينما
Nالتحدي حرج وعاجل-فإن التمويل الالزم لدعم التنمية الزراعية وحتـسـ
اإلنتـاجـيـة يـجـري تـخـفـيـضـه فـي الـدول ا3ـتـقـدمـةG كـمـا أن وكـاالت الـعـون
ومؤسسات التنمية الدولية تخفض من حجم ا3وارد اخملـصـصـة لـلـزراعـة.
وازداد هذا التوجه سوءا بالنقص العام في معونات التنميةG وحتى اهتمـام

حكومات الدول النامية بالتنمية الزراعية يبدو أنه يتضاءل بشدة».
من العرض السابق xكننا أن نستـخـلـص ثـالث نـتـائـج مـحـددة ومـهـمـة

بالنسبة لألقطار العربية نوجزها فيما يلي:
أوال: إن أفضل التوقعات وأكثرها تفاؤال على ا3ستوى العا3ي تشير إلى
أن إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد سيظل تقريبا عند مستـواه احلـالـي-ولـو أنـه
xكن أن يتراجع كثيرا في العديد مـن الـدول الـنـامـيـة. وهـذا يـعـنـي أن أي
ظروف مناخية أو سياسية تؤثر في اإلنتاجيـة أو فـي إمـدادات الـغـذاء فـي
قطر كبير أو مجموعة أقطار xكن أن تؤثر بالتالي وبـصـورة مـبـاشـرة فـي
حالة الغذاء على ا3ستوى العا3ي-أي أن حالة الغذاء ال يتوقع لها أن تـصـل

إلى مرحلة استقرار يدفع إلى االطمئنان واالسترخاء.
ثانيا: إن تزايد اعتماد الدول النامية-ومن بينها معظم األقطار العربية-
Gفضال عن اقتـصـادهـا Gعلى االستيراد سوف يعني أن يظل أمنها الغذائي
ومن ثم استقرارها السياسيG معرضا ألخطار جسيمة xكن أن حتدث في

أي وقت.
̈ العون للدول النامية-رTا ثالثا: إن تراجع اهتمام الدول ا3تقدمة بتقد
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بسبب تغير الظروف السياسية وانتهاء االستقطاب العا3ي السابـقG ورTـا
ألنها ذات مصلحة في زيادة صادراتها من ا3واد الغذائية وما حتققه لها من
مزايا اقتصادية وسياسيةG ورTا ألسباب أخرى- يعني بالضـرورة أن عـلـى
Gالدول النامية أن تعتمد على الذات ليس فقط في حتقيق التنمية الزراعية
ولكن أيضا في امتالك أهم الوسائل للتنمية الزراعية وهي التكنولوجيا. لم
يعد هناك شك في محدودية ا3وارد الطبيعية وفي أن أي زيادات في اإلنتاج
الكلي مستقبال سوف تتحقق أساسا مـن خـالل تـكـثـيـف اسـتـخـدام ا3ـوارد
الطبيعية ا3تاحةG وهذا لن يتأتى بصورة سليمة إال من خالل تكنولوجيـات
مناسبة يتم توليدها طبقا الحتياجات الظروف احمللية ثم نقلها وتطبيقـهـا
في أسرع وقت �كن. هذا العمل يستلزم بناء قدرات بحثية إرشادية فاعلة

يجري تنظيمها وتوجيهها وإدارتها طبقا لروح العصر.
وهنا يحق لنا أن نتساءل:  إذا كان مستقبل حالة الغذاء على الصعيدين
العا3ي والعربي مرتبطا أسـاسـا بـالـتـكـنـولـوجـيـاG فـمـا هـو مـسـتـقـبـل حـالـة
التكنـولـوجـيـا? وTـعـنـى أشـمـل مـا تـعـارفـنـا عـلـى تـسـمـيـتـه بـقـدرات الـعـلـم
والتكنولوجيا? هذا ما سوف نناقشه في فصل الحق عند حديثنا عن هندسة

الوراثة.

حالة األمن الغذائي في الوطن العربي
كما هو احلال بالنسبة 3وقف الغذاء على الصعيد العا3يx Gكننا توصيف
Gقضية الغذاء على الصعيد العربي باحملددات األساسية ا3تمثلة في السكان
وا3وارد الطبيعية الزراعيةG وإنتاج الغذاءG ونضيف إليها الفجوة الـغـذائـيـة

بN ما ينتجه الوطن العربي من غذاء وما يستهلكه.

أوال-السكان (يتزايدون ومبعدل أكبر)
في الوطن العربيG تضاعف عدد السكان في السنوات األخـيـرة خـالل
أقل من ربع قرنG إذ زاد من نحو ١٢٢ مليون نسمة عام ١٩٧٠ إلى نحـو ٢٤٠
مليون نسمة عام G١٩٩٣ ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى إلى ٤٨٠ مليون نسمة
بحلول عام ٢٠٣٠م. وفي مصر على سبيل ا3ثالG قدر عدد السكان عام ٦٠٠٠
ق.مG أي مع بداية عصر الزراعة ا3ستقرة بنحو ٢٥ ألف نسمةG ثم بنحو مائة
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ألف نسمة بعد ذلك بألف سنةG ونحو ربع مليون نسمة عام ٤٠٠٠ ق.مG وأخذ
في التزايد إلى أن بلغ نحو ثالثة ماليN نسـمة في فترة ا3ملـكـة احلـديـثـة
(١٦٠٠-١٢٠٠ ق.م)G ومع بداية القرن التاسـع عشـر قدر عدد السـكان بنـحـو

G ومع نهاية القرن قدر بنحو ٩٬٦ مليون نسـمةG ثم أخذ مع(١٤)مليوني نسمة
Gثم ا3تسارعة في أواسطه Gبداية القرن العشرين في الزيادة ا3عتدلة في أوله
ثم ا3تفجرة في الفترة األخيرةG ففيمـا بN عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٩ كان متوسط
الزيادة السكانية نحو ١٬٣ مليون نسمة سنوياG ويتوقع أن يبلغ عدد السكان
عام ٢٠٠٠م نحو ٦٧ مليون نسمة. وواكب هذه الزيادة حتول كبير من الريف
إلى احلضر (الشكل رقم ١-٣)G فـفـيـمـا بـN عـامـي ١٩١٧ و ١٩٩٣ زاد الـعـدد
الكلي للسكان أربع مرات ونصف (من ١٢٬٧ إلى ٥٦٬١ مليون نسمة)G وبينما
تضاعف عدد سكان الريف (من ١٠٬٣ إلـى ٢١٬٩ مـلـيـون نـسـمـة) زاد عـدد
سكان احلضر نحو ثالث عشرة مرة (من ٢٬٦ إلى ٣٤٬٢ مليون نسمة). وفي
باقي األقطار العربية لم تختلف الصورة كثيراG فقط في التواريخ والتوقيتات:

زيادة سكانية معتدلةG ثم متسارعةG ثم أخيرا متفجرة.
وبالنسبة للوطن العربي إجماالG تشير إحصائيات ا3وقف السكاني في

عامي ١٩٧٠-G١٩٩٣  إلى ا3ؤشرات التالية:

١٩٩٣١٩٨٧١٩٧٧١٩٦٧١٩٥٧١٩٤٧١٩٣٧١٩٢٧١٩١٧

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

مة)
 نس

يون
 (مل

كان
الس

دد 
ع

السنة

حضرريفكلي

الشكل رقم (١-٣): تطور عدد السكان في مصر (الكلي والريف واحلضر).
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- فيما بN عامي ٧٠ و ١٩٩٣-أي خالل أقل من ربع قرن-زاد العدد الكلي
للسكان بنحو ٩٧%G وجتاوز رقم ا3ائتN واألربعN مليون نسمةG ومن ا3توقع
أن يقترب من رقم الثالثمائة مليون نسمة بحلول عام ٢٠٠٠م. ونتيجة لهذه
الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو ضعف معدل الزيادة في العالمG أصبح العرب
عام ١٩٩٣ xثلون نحو ٤٬٣١% من سكان العالم بعـد أن كـانـوا xـثـلـون نـحـو
٣٬٣٢% عام ١٩٧٠. ومن ا3توقع أن تزيد نسبتهم أكثر بحلول عام G٢٠٠٠ ورTا

تصل إلى نحو ٥%G ثم إلى نسبة أكبر عام ٢٠٣٠م.
- خالل نفس الفترةG زاد السكان العاملون بقطاع الزراعةG ولكن بنسبة
أقل كثيرا (١٨%)G ليصل عددهم إلى نحو ٨٤ مليون نسـمـة xـثـلـون حـوالـي
٣٤٬٩% من العدد الكلي للسكانG وهي نسبة أقل بدرجة ملحوظة عن ا3توسط

العا3ي.
- تناقصت نسبة العاملN في قطاع الزراعةG من نحو ٥٨٬٣% عام ١٩٧٠
إلى ٣٤٬٩% عام G١٩٩٣ دليال على الهجرة السريعة للسكان مـن الـريـف إلـى

احلضرG وهو اجتاه سوف يستمر مستقبال.
- زادت نسبة السكان الذين في سن العمل زيادة مـحـدودةG مـن ٢٧٬٣%
Nومن ٢٧٬٨% إلى ٢٩٬٨% للسكان العامل Gإلى ٢٩٬٠% بالنسبة للسكان عموما
في قطاع الزراعة. وفي احلالتN نالحظ أن نسبة السكان الـذيـن هـم فـي
سن العمل أقل كثيرا عن تلك على ا3ستوى العا3ي. إن نحو ٧٠% من السكان

العرب ال يساهمون في العملية اإلنتاجية.
Gومن اجلدير بالذكر أن األقطار العربية تتباين فيما بينها بدرجة ملحوظة

فهي:
Gفي قطـاع الـزراعـة Nأوال: تتباين كثيرا من حيث نسبة السكان العامل

وxكن تقسيمها إلى أربع مجموعات:
- اجملموعة األولى-وتزيد فيها نسبة العاملN بقطاع الزراعة علـى ٦٠%
من السكانG وهي أقطار بالتالي يغلب عليها الطابع الزراعي وتشمل الصومال

وموريتانيا.
٤٠ Nبقطـاع الزراعة ب Nاجملموعة الثانية-وتتراوح فيـها نسـبة العامل -

و ٦٠% من السكانG وتشمل السودان واليمن.
٢٠ Nبقطاع الزراعـة ب Nاجملموعة الثالثة-وتتـراوح فيها نسـبة العامل -



33

قضية الغذاء: ا�وقف احلالي وا�تغيرات

و ٤٠% من السكانG وتشمل مصر وعمان وا3ملكة العربية السعودية وا3غرب
واجلزائر وسوريا وتونس.

- اجملموعة الرابعة-وتقل فيها نسبة السكان العاملN في قطاع الزراعة
عن ٢٠%G وتشمل العراق وليبيا ولبنان واألردن واإلماراتG وكذلـك الـكـويـت

وقطر والبحرين.
ثانيا: تتباين من حيث نسبة السكان الذين في سن العمل ما بN نسبة
منخفضة (أقل من ٢٧%) في اجلزائر وليبيا واليمن وسوريا وعمان واألردن
ومصر والعراق-ونسبة متوسطة (من ٣١-٣٤%) في كل من ا3غرب والسعودية
ولبنان والسودان وموريتانيا وتونس-ونسبة عالية (أكثر من ٣٥%) في كل من

اإلمارات وقطر والصومال والكويت.

ثانيا-املوارد الطبيعية الزراعية (محدودة)
يلخص اجلـدول رقـم (١-٢) مـوقـف مـورد األرض الـزراعـيـة فـي الـوطـن
العربيG وxكننا من البيانات ا3دونة استخالص ا3ؤشرات العامة التالية:

- فيما بN عامي ٧٠ و G١٩٩٢ زادت مساحة األرض الزراعية زيادة محدودة
(١١٬٢%)G بينما تضاعف عدد السكان كما سبق أن ذكـرنـاG ومـن ثـم نـقـص
متوسط ما يخص الفرد بنحو ٤٢%G وهـي نـسـبـة أكـبـر مـن نـظـيـرتـهـا عـلـى
مستوى العالمG وهذا نتج بطبيعة احلال عن ضخامة الزيادة السكانية فـي
العالم العربيG وترتب على ذلك أنه بينما كان متوسط ما يخص الفرد في
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الوطن العربي عام ١٩٧٠ أعلى من ا3توسط العا3ـي بـنـحـو ١٤%G جنـده عـام
١٩٩٢ وقد أصبح أقل بنحو ٤%. وخالل نفس الفترة بذل جهد كبير للتوسع
في مساحة األراضي الزراعية ا3روية كانت نتيجته زيادتها بنحو ٥٢%G إال أن
الزيادة السكانية كانت أكبرG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بـنـحـو

.%٢٠
- خالل نفس الفترةG زادت مساحة ا3راعي ا3سـتدxة زيـادة محـــدودة
(١٣ مليون هكتار) ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد كثيرا-بنحو ٤٥%.
- وفي ا3قابلG نقصت مساحة الغابات واألحراش بنحو ١٨ مليون هكتار
وهي مساحة �اثل تقريبا الزيادة في مساحة األراضي الزراعية وا3راعي
ا3ستدxة معاG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بدرجة كبيرة (٥٨%).
- وكما هو احلال على مستوى العالم-لم تتغير ا3ساحة الكلية لألراضي
ا3ستثمرة في اجملاالت الزراعية اخملتلفةG ومن ثم نقص متوسط ما يخص

الفرد بنحو ٤٨%.
وهكذا جند على مستوى الوطن العربي-وكما هو احلـال عـلـى مـسـتـوى
العالم ولكن بدرجة أكبر-أن عمليات استصالح أراض جديدة وإدخالها في
مجال اإلنتاج الزراعي لم تواكب الزيادة السكانيةG األمر الذي يعبر بصورة
واضحة عن محدودية هذا ا3ورد الطبيعي وصعوبة حتسN موقفه لألسباب
العديدة التي ذكرناها آنفا. سوف تختلـف األسـبـاب مـن قـطـر آلخـر ولـكـن
تظل النتيجة النهائية أن ما سيمكن إضافته من أراض زراعية في ا3ستقبل
ا3نظور سوف يظل أقل من الزيادة السكانية ا3توقعةG ومن ثم سوف يتناقص
بالتالي ما يخص الفرد من هذا ا3ورد الطبيعيG وسوف تزيد بالتالي احلاجة

إلى تكثيف استخدامه واالرتقاء بإنتاجيته.
وموقف مورد ا3اء ليس بأحسن حاال من مـوقـف األرض الـزراعـيـة. إن
أغلب أقطار الوطن العربـي تـعـانـي مـن عـدم كـفـايـة ا3ـوارد ا3ـائـيـة لـلـوفـاء
باالحتياجات في الوقت احلاليG وهو موقف آخذ في التفاقم مستقبال تبعا
للزيادة السكانيةG وفضال عن ذلكG فالتدني في نوعية ا3ياه وعدم صالحيتها
لالستخدامات اخملتلفة آخذان في الزيادة ألسباب عـديـدة. ويـقـدر ا3ـركـز

 الكمية ا3تاحة للوطن(١٥)العربي لدراسات ا3ناطق اجلافة واألراضي القاحلة
العربي من ا3وارد ا3ائية ا3تجددة بنحو ٣٣٨ مليار متر مكعب سنوياG ويفترض
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ثبات هذه الكمية مع تزايد االحتياجات في ا3ستقبلG ومن ثم زيادة العجز
ا3ائي ليبلغ نحو ٣٠ مليار متر مكعب عام ٢٠٠٠مG ونحو ٢٨٢ مليار متر مكعب
عام ٢٠٣٠م-Tعنى أن ا3وارد سوف �ثل حوالي ٦٠% من االحتياجات. كذلك
Gيتوقع أن يكون متوسط ما يخص الفرد الواحد في حدود ألف متر مكعب

) وأمريـكـا٣) وآسيـا (٣٣٠٠م٣: في أفريقـيـا (٥١٠٠م(١٦)بينما يـتـوقـع أن يـكـون
).٣)G وأمريكا الشمالية (١٧٥٠٠م٣)G وأوروبا (٤١٠٠م٣الالتينية (٢٨٣٠٠م

وتوفر مصر �وذجا حلالة حادة لتناقص ما يخـص الـفـرد مـن مـوردي
األرض الزراعية وا3اءG ففي خالل القرن العشرينG زادت مـسـاحـة األرض
الزراعية زيادة محدودة أقل كثيرا من الزيادة السكانيةG ومـن ثـم  تـنـاقـص

 إلى٢فيما بN عامي ١٩٠٧ و ١٩٩٢ متوسط ما يخص الفرد من نحـو ٢٠٣٨م
. وبالنسبة 3ورد ا3اءG في عام ١٩٦٥-عقب إ�ام ا3رحلة األولى٢حوالي ٤٧١م

. ومع ثبات ا3ـوارد٣للسد العالي-كان متوسط ما يخـص الـفـرد نـحـو ١٩٠٠م
G(٥٥٬٥ مليار متر مكعب) ا3ائية الكلية ا3تمثلة في حصة مصر من مياه النيل
واألمطار (٨٢٥ مليون متر مكعب) وا3ياه اجلوفية (٣٨٦ مليون متـر مـكـعـب)

G ويتوقـع أن٣تناقص متوسط ما يخص الفردG فـبـلـغ عـام ١٩٨٥ نـحـو ١٢٠٠م
 فقط. وفي ضوء محدودية مورد ا3اء وكـذلـك٣يكون عام ٢٠٠٠م نحـو ٨٥٠م

األرض الزراعية سوف تشتد حاجة مصرG وكذلك جميع األقطار العـربـيـة
دون استثناءG إلى االعتماد على التكنولوجيا لتحقيق استثمار أمثـل 3ـوردي
األراضي الزراعية وا3اءG ومن ثم الزيادة في اإلنتاج الزراعي ا3طلوبة بشدة

للوفاء باحتياجات السكان.

ثالثا-إنتاج الغذاء والفجوة الغذائية
استحوذت قضية الغذاء والتنمية الزراعية على اهتمام كبير على مستوى
الوطن العربيG في السنوات األخيرةG ولكن النتائج تباينت كثيرا مـن قـطـر
آلخرG بل وفي نفس القطر على امتداد الربع قرن األخيرG ألسبـاب كـثـيـرة
لعل االستقرار السياسي كان أهمهاG ومن ثم الxكن التعميم بالنسبة لألقطار
العربيةG وقد يكون من ا3فيد استعراض قضية إنتاج واستهالك الغذاء من
Gثالث زوايا. األولى تتعلق بتطور إنتاج الغذاء معبرا عنه باألرقام القياسية
Gوالثانية لتطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية معبرا عنه بالكميات ا3طلقة
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والثالثة الفجوة الغذائية معبرا عنها باالحتياجات التي يلزم استيرادها من
اخلارج أو واردات الغذاء.

١-تطور إنتاج الغذاء:
تعطي األرقام القياسية مؤشرا جيدا لتطور مجمل إنتاج الغذاء بالنسبة
G(١٠٠ =) ويكون الرقم القياسي لها Gلفترة زمنية معينة تعتبر فترة األساس
وتعبر الزيادة أو النقص في الرقم القياسي عن النسبة ا3ئوية للتغير بالنسبة

لفترة األساس.
يبN اجلدول رقم (١-٣) تطور اإلنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة
للفرد الواحدG معبرا عنه باألرقام القياسية باعتبار فترة األساس (٦٩-١٩٧١
= ١٠٠)G وذلك في اثني عشـر  قـطـرا عـربـيـا xـثـل سـكـانـهـا نـحـو ٨٨% مـن

إجمالي سكان الوطن العربيG لعل أهم ما xكن مالحظته ما يلي :
أوال : فيما يتعلق باإلنتاج الكلي للغذاء G حققت معظم األقطار العربية

Gثال بالفترة ٧٩-١٩٨١� Gزيادات ملحوظة في نهاية عقد السـبعينيات
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ثم زيادات كبيرة بوجه عـام خـالل عقد الثمانينياتG �ثـال Tـتـوســـط
الفتـرة ٨٩-G١٩٩١ وكانت الزيادة ضخمة في حالة السعودية وسوريا ولـيـبـيـا
وتونس وا3غرب. وفي عام ١٩٩٣ بلغ متوسط الرقم القياسي لالثـنـي عـشـر
قطرا نحو G٢٠٦  أي تضاعف اإلنتاج الكلي للغذاء خالل نحو ثالثة وعشرين

عاما.
ثانيا: فيما يتعلق بإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحدG ترتب على الزيادة
السكانية التي جتاوزت في الكثير من األقطـار الـزيـادة فـي اإلنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG أن تالشت آثار الزيادة في اإلنتاج الكليG ولم تتحقق زيادات بالنسبة
3ا يخص الفرد الواحد في نهاية التسعينيات إال في لبنان وتونس والسعودية

وسوريا وا3غرب ومصر.
وفي عام G١٩٩٣ اقتصرت الزيادة ا3لحوظة على خمسة أقطار فقط هي
لبنان وتونس وسوريا والسعودية ومصر xثل سكانها نحو ٤٧% من إجمالي
سكان الوطن العربي. وعلى اجلانب اآلخر تراجع كثيرا متوسط إنتاج الغذاء
بالنسبة للفرد في ستة أقطار هي العراق والسودان وليبيا وموريتانيا وا3غرب
واألردنG وهي �ثل نحو ٣٦% من مجموع سكان الوطـن الـعـربـيG عـمـا كـان
عليه قبل ثالثة وعشرين عاما. وفيما بN اجملموعتN السابقتGN بقي ا3وقف
في اجلزائر على حاله. وهكذاG جاء الرقم القياسي إلنتاج الغذاء بالنسبـة
للفرد الواحد في ا3توسط لـالثـنـي عـشـر قـطـرا نـحـو G١٠٣ أي عـنـد نـفـس
Gا3ستوى الذي كان عليه قبل ثالثة وعشرين عاما. هذه النتيجة تعني الكثير
خاصة إذا أخذنا في االعتبار أن متوسط ما يحصل عليه ا3واطن العـربـي
من غذاء منخفض بوجه عامG وأن ا3طلوب ليس احملافظة على هذا ا3ستوى

ولكن االرتقاء به كثيرا.
ويبN الشكالن البيانيان (٥٬٤) تطور األرقام القياسيـة لـإلنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحدG خالل الثالثة والعشرين عامـا
األخيرةG لثمانية أقطار عربية رئيسية xثل سكانها نحو ٨٢% مـن مـجـمـوع

سكان الوطن العربي. وxكن إبداء ا3الحظات التالية :

١-العراق :
سادت حالة من الركود معدالت �و اإلنتاج الكلـي لـلـغـذاء خـالل عـقـد
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السبعينيات بوجه عامG انعكس بصورة واضحة عـلـى مـعـدالت �ـو اإلنـتـاج
بالنسبة للفرد.

وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات بدأ بعض التحسن ليبلغ الرقم
القياسي لإلنتاج الكلي عام ١٩٨٥ نحو G١٨٥ ثم بدأ بـعـد ذلـك يـتـذبـذب فـي
مستويات أدنى فيما عدا عام G١٩٩٠ وانعكس هذا ا3وقف على معدل زيادة
اإلنتاج بالنسبة للفرد الذي ظل أقل �ا كان عليه في فترة األساس باستثناء
عامN فقط هما (٨٥ و ١٩٨٦) G وبلغ أدنى ا3ستويات عام ١٩٩١ (٦٦) بنقص
حوالي ٣٤% عن فترة األساسG ثم حتسن قليال في العامN التاليGN وإن ظل

أقل كثيرا �ا كان عليه قبل ثالثة وعشرين عاما.

٢-السودان :
شهد �و اإلنتاج الكلي لـلـغـذاء قـدرا مـلـحـوظـا مـن الـتـذبـذب بـالـزيـادة
والنقصانG ولو أنه ظل بوجه عام منخفضا نسبياG وكان أقصى رقم بلغه هو
G١٦٩ وذلك عام G١٩٩٢ ولو أنه انخفض في العام التالي إلى ١٤٨. وظل الرقم
القياسي إلنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد منخفضا بوجه عامG باستثناء
الفترة ٧٤-١٩٨١ التي جتاوز فيها ذلك لفترة األساسG وبعدها أخذ في التراجع
Gا3لحوظ ليبلغ أدنى مستوياته عام ١٩٩٠ بنقص نحو ٣٤% عن فترة األساس
ثم حتسن قليال بعد ذلك وبلغ عام ١٩٩٣ نحو G٧٨ أي أقل بحوالي ٢٢% عما

كان عليه قبل ثالثة وعشرين عاما.

٣-املغرب :
Gتعرض النمو في اإلنتاج الكلي للغذاء للكثيـر من التذبـذب صعـودا وهبوطا
فشهدت بعض السنوات مسـتويات إنتاج عـالـيـة ظـهـر أثـرهـا واضـــحـا فـي
اإلنتاج بالنسبة للفرد الواحدG خاصة السـنوات ٨٨-١٩٩١ التي تراوحت فيها
األرقام القياسـية لإلنتـاج الكلـي للغذاء بيـــن ١٨٨ و G٢٢١ ومـن ثـم تـراوحـت
األرقام القياسية إلنتـاج الغـذاء بالنسـبة للفـرد بيـن ١١٠ و G١٢٠ أما في باقي
السنوات بوجه عام فقد كانت األرقام القياسية إلنتاج الغذاء بالنسبة للفرد
أقل من فترة األساسG وفي عام ١٩٩٣ بلغ الرقم القياسي G٨٨ أي بنقص نحو

١٢% عما كان عليه قبل ثالثة وعشرين عاما.
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٤-اجلزائر :
Gظل النمو في اإلنتاج الكلي للغذاء منخفضا بوجه عام طوال السبعينيات
ثم بدأ في التحسن في عقد الثمانينياتG وحتسن بصورة أفضل في السنوات
اخلمس األخيرة. ففيما بN عامي ٧٠ و G١٩٧٩ زاد اإلنتاج الكلي للغذاء بنحو
٣% فقطG ومن ثم انخفض ذلك للفرد بنحو ٢٣%G وفي عام ١٩٨٨ بلغ الرقم
القياسي لإلنتاج الكلي للغذاء G١٥٢ وحتسن ذلك للفـردG وإن ظـل أقـل �ـا
كان عليه في فترة األساس إذ بلغ G٩٥ وفي عام ١٩٩٣ حتسن اإلنتاج الكـلـي
للغذاء كثيراG حيث بلغ الرقم القياسي G١٩٦ بينما بلغ القياس إلنتاج الغذاء
بالنسبة للفرد  ٩٩- أي أنه خالل ثالثة وعشرين عاما تضاعف إنتاج الغذاء
تقريباG ولكن تضاعف أيضا عدد السكانG ومن ثم ظل متوسط إنتاج الغذاء

.Nبالنسبة للفرد الواحد على حاله دون أي حتس

٥-مصر :
شهدت األرقام القياسية لإلنتاج الكلي للغذاء �وا محدودا في السنوات
العشر  األولى (٧٢-١٩٨١)G فبلـغـت عـام ١٩٨١ نـحـو G١١٦ ومـن ثـم تـنـاقـصـت
األرقام القياسية بالنسبة للفرد الواحد حتى وصلت إلى أدنى مستوى عام
١٩٨١ إذ بلغت ٨٩ أي بنقص ١١%G ثم أخذت أرقام اإلنتاج الكلي للغـذاء فـي
التحسن السريع في السنوات التاليةG ومن ثم حتسنت أرقام إنـتـاج الـغـذاء
بالنسبة للفرد فبلغت عام ١٩٩٢ نحو G١٠٨ ولو أنها تراجعت في العام التالي
إلى ١٠٣ ويعتبر هذا التحسن محدودا خالل الثالثة والعشرين عاماG بينما

اتسمت الثالثة عشر عاما األخيرة بحدوث بعض التحسن.

٦-اململكة العربية السعودية :
شهد اإلنتاج الكلي للغذاء �وا ملحوظا خالل السنوات ٧٤-G١٩٧٨ ولكنه
تراجع كثيرا خالل السنوات األربع التالية إلى مستوى أقل من ذلك لـفـتـرة
األساسG ثم أخذ في التحسن السريع في أواخر الـثـمـانـيـنـيـاتG وبـلـغ عـام
١٩٩٣ نحو ٣٦٢. وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغذاء بالـنـسـبـة لـلـفـرد
الذي حقق تقدما ملحوظا ابتداء من عام G١٩٨٨ وبلـغ عـام ١٩٩٣ نـحـو ١٣٣.
ومن اجلدير بالذكر أن الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد (٣٣%)G تعتبر
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١٩٧١= ١٠٠) في/الشكل رقم (١-٤): األرقام القياسية إلنتاج الغذاء (باعنبار متوسط الفترة ٦٩
أربعة أقطار عربية.
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منخفضة كثيرا با3قارنة بالزيادة في اإلنتاج الكلي للغذاء وذلك بسبـب
زيادة عدد الوافدين في البالد.

٧-سوريا :
على الرغم من التذبذب ا3لحوظ في اإلنتاج الكلي للغذاء من عام آلخر
إال أن التقدم بوجه عام كان واضحا للغايةG إذ زاد إلى أكثر من ثـالثـة أمثـال
Gوبلغ الرقم القياسي عام ١٩٩٣ نحو ٣٣٦ Gما كان عليه خالل فترة األساس
وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغـذاء بـالـنـسـبـة لـلـفـردG إذ بـلـغ الـرقـم
القياسي ١٤٦ أي بزيادة ٤٦% عما كان عليه خالل فتـرة األسـاس ١٩٧١/٦٩.

٨-تونس :
Gوبلغ عام ١٩٩٣ نحو ٢٦١ Gحقق اإلنتاج الكلي للغذاء معدالت �و عالية
أي بزيادة نحو ١٦١% عن فترة األساس. وانعكس هذا التقدم الكـبـيـر عـلـى
الرقم القياسي إلنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الذي بلغ ١٥٦-أي بزيادة ٥٦% عن

فترة األساس.

٢-حالة إنتاج السلع الغذائية الرئيسية :
أ-احلبوب واحملاصيل الدرنية :

من الالفت للنـظـر أن األقـطـار الـعـربـيـةG نـظـرا التـسـاعـهـا وامـتـدادهـا
اجلغرافي الكبيرG تنتج سبعة من محاصيل احلبوب الثمانية باستثناء الراي
Gوكذلك جميع احملاصيل الدرنية اخلمسة السابقة اإلشارة إليها G(اجلودار)
ولو Tقادير متفاوتة كثيرا. ففي عـام ١٩٩٣ كـان إنـتـاج الـوطـن الـعـربـي مـن
احلبوب نحو ٣٩٬٥ مليون طنG جاء القمح في ا3قام األول بإنتاج قدره ١٨٬٣
مليون طن (٤٦٬٤%)G ثم األرز ٤٬٥ مليون طن (١١٬٤%)G واحلبوب اخلشنـة:
G(%١٣٬٥) والذرة الشامية ٥٬٣٥ ملـيـون طـن G(%١٧) الشعير ٦٬٧ مليون طن
والذرة الرفيعة ٤٬٠ ماليN طن (١٠%)G ثم Tقادير أقل كثيرا: الـدخـن ٣٢٠
ألف طن والشيلم ٩٢ ألف طن. وكان إنتـاج احملـاصـيـل الـدرنـيـة نـحـو ٥٬٥١
مليون طنG جاء أغلبها من البطاطس (٩٣%)G ثم بكميات أقل كثيرا البطاطا
١١٢ ألف طنG واليام ١٢٧ ألف طنG والقلقاس ٨٣ ألف طن والكسافا ٥٣ ألف
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١٩٧١= ١٠٠) في/الشكل رقم (١-٥): األرقام القياسية إلنتاج الغذاء (باعتبار متوسط الفترة ٦٩
أربعة أقطار عربية.
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طن.
وتعتبر مصر أكبر األقطار العربية إنتاجا للحبوب (٣٥٬٨%)G تليها سوريا
(١٣٬٦%)G السـعـوديـة (١٢٬٤%)G الـعـراق (٨٬٣%)G الـسـودان (٨٬٠%)G ا3ـغـرب

(٧٬٤%)G اجلزائر (٥٬١%)G تونس (٤٬٩%)G اليمن (٢٬١%).
ولكن نظرا ألن هذه األقطار تختلف كثيرا في عدد السكانG تأتي سوريا
في ا3قدمة في إنتاج احلبوب بالنسبة للفرد الواحد (٣٩٠ كجم)G ثم السعودية
(٢٩٧ كجم)G مصر (٢٥٢ كجم)G تونس (٢٢٣ كجم)G العراق (١٦٥كجم)G السودان
(١١٥كجم)G ا3غرب (١٠٩كجم)G موريتانيا (٧٥كجم)G اجلزائر (٧٤كجم)G اليمن
(٦٤كجم)G الصومال (٣٠كجم)G لبنان (٢٨كجم)G ومتوسط األقطـار الـعـربـيـة
١٦٤ كجم. هذا بينما كان متوسط ما يخص الفرد على مستوى العالم نحو
G٣٤٠ كجم. أي أن قطرا عربيا واحدا جتـاوز ا3ـتـوسـط الـعـا3ـي هـو سـوريـا
واقترب منه ثالثة أقطار فقط هي السعودية ومصر وتونـسG بـيـنـمـا بـاقـي
األقطار العربية بعيدة عن ا3توسط العا3ي وبعيدة عن االكتفاء الذاتي فـي

سلعة أساسية لألمن الغذائي الوطني.
كذلك من الالفت للنظر أن الوطن العربي حقق تقدما كبيرا في إنـتـاج
احلبوب عموماG والقمح بصفة خاصةG با3قارنة Tا حتـقـق عـلـى ا3ـسـتـوى
العا3ي (جدول رقم ١-٤). وجاء معظم هذا الـتـحـسـن-عـلـى خـالف االجتـاه
العا3ي-خالل الفترة األخيرة (١٩٨١/٧٩-١٩٩٣)G حيث حتققت فـيـهـا زيـادات
كبيرة في اإلنتاج الكلي وفي ا3ساحة واإلنتاجية. وبينـمـا نـقـصـت مـسـاحـة
احلبوب في العالم بنحو ٤%G زادت في الوطن العربي بنحو ٢٣%G وبينما زاد
اإلنتاج الكلي في العالم بنحو ٢٠%G زاد في الوطن العربي بنحو ٦١%G وبينما
زادت اإلنتاجية في العالم بنحو ٢٥% زادت في الوطن الـعـربـي بـنـحـو ٣١%.
كذلك فيما يتعلق بالقمحG بينما نقصت ا3ساحة ا3نزرعة قمحا في العالـم
بنحو ٦%G زادت في الوطن العربي بنحو ٢٤%G وبينـمـا زادت اإلنـتـاجـيـة فـي
العالم بنحو ٣٧% زادت في الوطـن الـعـربـي بـنـحـو ٦٧%G ومـن ثـم بـيـنـمـا زاد
اإلنتاج الكلي في العالم بنحو ٢٩%G زاد في الوطن العربي بنحو ١٠٧%. ومع
ذلك ظلت إنتاجية الهكتار في الوطن العربي (عام ١٩٩٣) سواء من احلبوب
ككل (١٤١٠كجم) أو من القمـح (١٧٥٩ كـجـم) أقـل مـن ا3ـتـوسـطـات الـعـا3ـيـة
(٢٧٤١كجمG ٢٥٤٦ كجم) بنحو ٤٩%٣١G% على التوالي. هذه ا3ؤشرات تبرهن
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على أن الوطن العربي يدرك خطورة مشكلة احلبوب ويعمل على مواجهتها.
ونقص اإلنتاجيةG رغم سلبيتهG يعني أن أمام األقطار العربية فرصة كبيرة
Gلزيادة اإلنتاج الكلي من خالل االرتقاء باإلنتاجية إلى ا3توسطات العا3ـيـة
وال نقول مستوى الدول األعلى إنتاجـيـةG فـإذا حتـقـق ذلـك xـكـن االرتـقـاء
Tتوسط ما يخص الفرد من احلبوب إلى ا3توسط العا3ي Tا xثل خطوة
كبيرة نحو حتقيق األمن الغذائيG ولكن يبقـى مـطـلـب الـوفـاء بـاحـتـيـاجـات
السكان اجلددG وبالتالي ضرورة بذل ا3زيد من اجلهد. إن األقطار العربية
بحاجة إلى نوع من الترابط يحقق تركيز اجلهود في ا3واقع أو األقطار التي
فيها xكن حتقيق أفضل النتائجG وفي نفـس الـوقـت تـأمـN حـصـول بـاقـي

األقطار على احتياجاتها... سوق عربية مشتركة?
ونتيجة لعدم كفاية اإلنتاج احمللي الحتياجات السكـانG أسـاسـا بـسـبـب
زيادة معدل استهالك الفردG جلأت األقطار العربية إلـى سـد الـفـجـوة عـن
طريق االستيراد. ففيما بN عامي ١٩٧١/٦٩ و G١٩٩٣ زاد متوسط استهالك
الفرد من احلبوب من ٢٢٥كجم/ سنة إلى ٣٠٤كجم/ سنةG وانخفض متوسط
ما يخص الفرد من اإلنتاج احملليG ومن ثم انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي
من ٨١% إلى ٥٤%. وبالنسبة للقمح زاد متوسط استهالك الفرد من ١٠٥ إلى
١٦٣كجم/ سنةG وعلى الرغم من زيادة متوسـط نـصـيـب الـفـرد مـن اإلنـتـاج
احملليG انخفضت نسبة االكـتـفـاء الـذاتـي مـن ٥٩% إلـى ٤٧%. ومـن اجلـديـر
با3الحظة أن معدل استهالك الفرد من القمح (١٦٣ كجم) يعتبر أكبر بكثير
من االحتياجات الغذائية احلقيقيةG خاصة إذا أخذنا في االعتبار إضـافـة
استهالك األرز والبطاطس. ومن ثم فهناك حاجة إلى ترشيد االسـتـهـالك
في كثير من األقطار العربية. إن متوسط استهالك فردي مقداره ١٢٠ كجم
يعتبر استهالكا معقوال إلى حد كبير. وفي هذه احلالة تكون نسبة االكتفاء
الذاتي احلقيقية (عام ١٩٩٣) نـظـريـا نـحـو ٧٤%G واالسـتـهـالك الـزائـد غـيـر
ا3برر هو الذي أدى إلى انخفاضها إلى ٤٧%. إن ترشيد االستهالك في كثير
من احلاالت xثل مدخال مهما لزيادة نسبة االكتفاء الذاتيG ولتحقيق األمن

الغذائي.
ب-السكر

يعتمد العالم في احلصول على احتياجاته من السكر على ثالثة مصادر
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رئيسية هي: قصب السكر وبنجر السكرG وهما األكثر أهمـيـةG ثـم الـسـكـر
ا3صنع من الذرة. وقصب السكر من محاصيل ا3ناطق احلارةG ويبقـى فـي
األرض نحو عامN أو أكثرG ويحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الريG ويقدر

 ماء إلنتاج الطن الواحد من سكر القصب. أما البنجر٣أنه يلزم نحو ٤٠٠٠م
فهو من محاصيل ا3ناطق الباردة وا3عتدلةG وهو موسميG ويقدر أنـه يـلـزم

 ماء ري إلنتاج الطن الواحد من السكر. وا3صدر الثـالـث وهـو٣نحو ١٣٠٠م
Gفيصنع من نشا الذرة الشامية G(أو أيزو جلوكوز) عسل الذرة عالي الفركتوز
استنادا إلى التقدم الذي ¢ إحرازه في مجال التكنولوجيا احليوية التقليدية
خاصة تكنولوجيا اإلنزxاتG ودرجة حالوته أعلى من سكر القصب بنحـو
١٬٧ مرةG كما أنه أرخص سعراG وقد تزايد استخدامه حديثا خاصة في
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وهناك مصدر رابع إلنتاج السكر ال يزال في مرحلة التطويرG ولكنـه xـثـل
آفاقا جديدة إذ يعتمد على مركبات بروتينية (السكر مادة كربوهيدراتـيـة)
ذات درجة حالوة عالية جدا-تبلغ نحو ٢٥٠٠-٣٠٠٠ مرة مثل السـكـر-وتـلـعـب
هندسة الوراثة دورا أساسيا في تطويرهG وسوف نأتي على ذكره فيما بعد.
وفي عام ١٩٩٣ بلغ اإلنتاج العا3ي من السكر (القصب والبنجر) نحو ١١١
مليون طنT Gتوسط إنتاج ١٩٬٩ كجم للفرد في السنةG وبلـغ إنـتـاج الـوطـن
العربي نحو ٢٬٣ مليون طن Tتوسط إنتاج للفرد الـواحـد نـحـو ٩٬٧ كـجـم.
ويتركز إنتاج السكر في الوطن العربي في أربعة أقطار رئيسية هي مـصـر
G(٥١٢ ألـف طـن) والـسـودان G(٥٢٠ ألـف طـن) وا3غـرب G(١٬٠٩٢ مليون طن)
وسوريا (١٤٢ ألف طن)G ثم كميات محدودة في تونس (٢٠ ألف طن) وكل من
الصومال ولـبـنـان (١٥ ألـف طـن) والـعـراق ( ألـف طـن). وقـد حـقـق الـوطـن
Nفـفـيـمـا بـ Gالعربي زيادة كبيرة في إنتاج السكر خالل السـنـوات األخـيـرة
عامي ١٩٨١/٧٩ و ١٩٩٣ زاد اإلنتاج بنحو ٧٤% با3قارنة بنحو ٢٥% على مستوى
العالمG ومع ذلك تظل نسبة االكتفاء الذاتي منخفضة إلى حد كبيرG إذ لـم
تتجاوز ٣٧%. وفي هذا الصددG تتوزع األقطار العربية إلى ثالث مجموعات:
األولى : أقطار منتجة مكتفية ذاتيا ومـصـدرة-وتـشـمـل الـسـودان فـقـط
حيث كان متوسط اإلنتاج للفرد ١٨٬٧ كجمG واالستهالك ١٦٬١ كجـمG ومـن

ثم توفر فائضا للتصدير نحو ٧٥ ألف طن.
الثانية : أقطار منتجة وغير مكتفية ذاتياG وهي-تبـعـا لـنـسـبـة االكـتـفـاء

الذاتي:
مصـر (٨٢%) G وا3ـغـرب (٥٦%)G وسـوريـا (٣٢%)G ولـبـنـان (١٣%)G وتـونـس
(٨%). أما الصومال فنسبة االكتفاء الذاتي مـرتـفـعـة نـسـبـيـا (٣٩%) بـسـبـب

انخفاض متوسـط اسـتهالك الفرد (٤ كجم/ سنة).
الثالثة: باقي األقطار العربية وتعتمد على االستيراد بالكامل تقريبا.

ومن اجلدير با3الحظة أن متوسط استهالك الفرد من السكر في الوطن
G(١٩٬٩كـجـم) العربي (٢٦٬٤كجم) يعتبر مرتفعا با3قارنة با3توسـط الـعـا3ـي
ومن ثم فإن أي سياسة لتحقيق نسبة معينة من «االكـتـفـاء الـذاتـي» حتـقـق
«األمن» فيما يتعلق بالسكرG يجب أن تأخذ في االعتبار ترشيد االستهالك
ليكون في احلدود ا3عقولة. فإذا اعتبرنا أن متوسط استهالك فردي قدره
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٢٠ كجم يعتبر استهالكا معقوالG آخذين في االعتبـار أن األقـطـار الـعـربـيـة
بوجه عام تقع في مناطق دافئةG فإن االحتياجات الفعلية للوطن العربي عام
١٩٩٣ تكون نحو ٤٬٨ مليون طنG ومن ثم تكون نسبة االكتفـاء الـذاتـي ٤٨%.
وهكذاG في حالة الرغبة في اإلبقاء على هذه النسبة مستقبال فإنه ينبغي
زيادة اإلنتاج Tا يتناسب مع زيادة السكانG أي مضاعفته بحلول عام ٢٠٣٠م.
أما حتقيق االكتفاء الذاتي فسوف يستلزم زيادة اإلنـتـاج إلـى أربـعـة أمـثـال
مستواه احلالي. مثل هذا الهدف سوف تعترضه مشكلة عدم إمكان توفير
Gومن ثم فسوف تكون الزيادة Gموارد مائية للتوسع في زراعة قصب السكر
أساسا من خالل ا3صادر األخرى وفي مقدمتها التوسـع فـي زراعـة بـنـجـر
السكر واالرتقاء بإنتاجيتهG ثم استخدام اإلمكانيات اجلديدة التي تتيـحـهـا

هندسة الوراثة.
جـ-اخلضر والفاكهة :

على النقيض من السلع الزراعيـة األخـرىG ال يـبـدو أن الـوطـن الـعـربـي
يواجه مشكلة حادة فيما يتعلق باخلضر والفاكهـةG بـل إن لـديـه إمـكـانـيـات
Gكبيرة لزيادة معدالت ما يخص الفرد من معظم أنـواع اخلـضـر والـفـاكـهـة
وكذلك إمكانيات التكامل في الكثير منهاG وأيضا التصديـر لـلـخـارج. وفـي
عام G١٩٩٣ وبا3قارنة Tتوسط اإلنتاج العا3ي من اخلضـر (نـحـو ٨٤ كـجـم/
Gبلغ متوسط ما يخص الفرد في الوطن العربي نحو ١٠٨ كجم G(فرد/ سنة
Gكما كان متوسط ما يخص الفرد من الفاكهة نحو ٧٣كجم G%بزيادة نحو ٢٩
بزيادة ٨% على ا3توسط العا3ي (٦٧كجم). كذلك يالحظ أن الوطن العربي
حققG خالل الفترة ١٩٨١/٧٩ و G١٩٩٣ زيادة ملحوظة في اإلنتاج الكلي للخضر
(٣٤%) با3قارنة بنحو ٢٨% للعالمG وزيادة في اإلنتاج الـكـلـي لـلـفـاكـهـة (٦٢%)

با3قارنة بنحو ٢٣% للعالم.
ويتباين متوسط ما يخص الفرد من اخلضر والفاكهة في األقطار العربية
تباينا كبيرا. فبالنسبة للخضرG جنده عاليا في لبنان (٣١٤ كجم)G واإلمارات
(٢٢٦)G وليبيا (١٥٨)G والسعودية (١٥٠)G ومصر (١٣٣)G وسوريا (١٢٤)G ومنخفضا
في : اليمن (٤٠)G واجلزائر (٧٤). وبالنسبة للفاكهة جند متوسط ما يخص
G(١٦٦) واإلمـارات G(٤٥٩ كـجـم) الفرد من اإلنتاج احمللي عاليـا فـي : لـبـنـان
وعمان (١١٩)G وسوريا (٩٩)G وتونس (٩٨)G ومصر (٨٩)G وا3غرب (٨٦)G والعراق
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(٧٨)G ومنخفضا في أقطار أخرى مثل السودان (٣١كجم)G واليمن (٢٧كجم).
كذلك تتباين األقطار العربية من حيث االكتفاء الذاتي أو التصـديـر أو
Gوعلى سبيل ا3ثال-فيما يتعلق بالطماطم والتي تعتبر أهم اخلضر Gاالستيراد
G(١٢٧) واألردن G(١٦٢) كانت األقطار ا3صدرة (عام ١٩٩٣ باأللف طن): ا3غرب
ومصـر (٢٨)G وسـوريـا (١٣)G وعـمـان (٩)G والـسـعـوديـة (٥)G وغـزة (١). وفـي
ا3قابل كانت األقطار ا3ستوردة: السعودية (١٣٠)G واإلمارات (٦٠)G والكويت
(٤٠)G والعراق (٣٢)G ولبنان (٣٠)G وعمان (١٤)G وقطر (١٣)G والبحريـن (١٢)
وغزة (٤) واألردن (٢). أي أن األقطار العربية صدرت تقريبا ٣٦٧ ألف طن
واستوردت ٣٣٧ ألف طنG وهذا يعني أن الوطن العربي-مجـتـمـعـا-xـكـن أن
Nخاصة إذا كانت ا3بادالت التجارية فيما بـ Gيكتفي ذاتيا في هذه السلعة
األقطار العربية. ومثال الفاكهة هو البرتقال. وقد بلغت صادراته عام ١٩٩٣
G(٤٧) غزة G(٥١) وا3غرب G(٥٧) مصر واألردن G(٧٠) نحو ٣٢٩ ألف طن: لبنان
G(٢٥٠) بينما بلـغـت الـواردات نـحـو ٥٢٠ ألـف طـن: الـسـعـوديـة G(٢٤) وتونس
اإلمارات (١١٠)G الكويت (٥٠)G األردن (٤٥) عمان (٣٥)G البحرين (١٢)G والعراق
(٣). أي أن الوطن العربي مستورد أكثر منه مصدرا للبرتقال. فإذا علمنا أن
الكثير من األقطار العربية (ا3غرب ومصر وغيرهما) لديها إمكانيات كبيرة
للتوسع في اإلنتاج إذا توافرت األسواق (اآلمنـة)x Gـكـن الـقـول بـأن سـوقـا
عربية مشتركة xكن أن حتقق للوطن العربي األمن الغذائي في الفاكهة كما

هو احلال في اخلضر.
د-اللــحــوم

يحصل العالم على حاجته من اللحوم من أربعة مصادر رئيسيةG ثالثـة
منها تعرف باللحوم احلمراء وتشمل اخلنازير (٤٠%)G واألبقـار واجلـامـوس
(٢٨%)G واألغنام وا3اعز (٥%) وا3صدر الرابع هو اللحوم البيضاء (الدواجن
وغيرها) وتساهم بنحو ٢٥%. وعلى مستوى الوطـن الـعـربـيG تـأتـي الـلـحـوم
البيضاء في ا3قدمة (٣٩%)G ثم األبقار واجلاموس (٢٩%)G ثم األغنام وا3اعز
(٢٢%). وفيما بN عامي ١٩٨١/٧٩ و G١٩٩٣ حقق الوطن العربي تقدما كبيرا
في إنتاج اللحومG إذ زاد اإلنتاج الكلي بنحو ٦١%G وزاد إنتاج اللحوم البيضاء
بنحو ٢١٦%G با3قارنة بنحو ٣٨% و ٧٧% على مستوى العالم للحـوم احلـمـراء
والبيضاء على التوالي. ومع ذلك يظل إنتاج اللحوم في الوطن العربي متواضعا
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با3قارنة باإلنتاج العا3ي. فبينما بلغ اإلنتاج العا3ي الكلي للحـوم عـام ١٩٩٣
Gتوسط إنتاج للـفـرد الـواحـد نـحـو ٣٣٬٤كـجـم/ سـنـةT نحو ١٨٦ مليون طن
جنده في الوطن العربي ٣٬٩٣ ملـيـون طـن Tـتـوسـط إنـتـاج لـلـفـرد الـواحـد
١٦٬٤كجم/ سنة. لقد توجهت األقطار العربيـة بـدرجـة أكـبـر نـحـو الـلـحـوم
البيضاء لسد العجز الذي تعانيهG وهو األسلوب الذي سوف يتبع في ا3ستقبل
ا3نظورG ولكنه يعني اعتمادا أكثر على احلبوب (وكذلك فول الصويا) وإنتاجها

في الوطن العربي يعاني عجزا كما سبق أن ذكرنا.
ويتركز إنتاج حلوم األبقار واجلاموس في الوطن العربي في أربعة أقطار
رئيسية هي عام ١٩٩٣ باأللف طن: مصر (٣٥٥)G والسودان (٣١٣)G وا3غـرب
(١٥١)G واجلزائر (٩٣)G أما إنتاج حلوم األغنام وا3اعز فيتركز في اجلزائـر
(١٤٨)G والسودان (١١٩)G وسوريا (٩٩)G ومصر (٩٥)G وا3غرب (٨٣). أما بالنسبة
للحوم البيضاء فتأتي السعودية في ا3قدمة (٣١٩)G ثم مصر (٢٥٠)G واجلزائر

(١٩٩)G والعراق (١١٠)G وسوريا (٩٢)G وليبيا (٧٢).
Gوتتفاوت األقطار العربية في متوسط ما يخص الفرد من اإلنتاج احمللي
فهو-بالكيلو جرامات للفرد في السنة-مرتفع نسبيا في قطر (٣٦)G واإلمارات
G(٢٥) واألردن G(٢٨) وليبيـا ولـبـنـان G(٢٩) والسعودية G(٣١) وموريتانيا G(٣٤)
ومتوسط نسبيا ويتراوح بN ١٦ و ١٨ كجم في اجلزائر وا3غرب والـسـودان
وتونس وغزة والكويت وعمان وسورياG ومنخفض كثـيـرا فـي مـصـر (١٣٬٧)
والصومال (١٠٬٣) واليمـن (٩٬٥) والعـــراق (٩). وال يـعـتـبـر اإلنـتـاج احملـلـي
كافيا الحتياجات السكان في معظم األقطار العربيةG ومن ثم تلجأ لالستيراد.
ويقدر االستيراد على مستوى الوطن العربي (عام ١٩٩٣) بنحو ٦٬٧٦ كجم/
فرد-منه ٤٬٣٣ كجم حلوم حمراء ٢٬٤٣ كجـم حلـوم بـيـضـاء. ويـتـرتـب عـلـى
االستيراد زيادة متوسط االستهالك الفردي إلى نحو ٢٣٬١٤كجمG منها ١٤٬٣٧
كجم حلوم حمراء و ٨٬٧٨ كجم حلوم بيضاء. ومن ثم تبلغ نـسـبـة االكـتـفـاء

الذاتي نحو ٧٢% من اللحوم البيضاءG و ٧٠% من اللحوم احلمراء.
ومن اجلدير با3الحظة أن متـوسـط اسـتـهـالك الـفـرد مـن الـلـحـوم فـي
الوطن العربي يبلغ نحو ٤٩% من ا3توسط العا3ي في حالـة االعـتـمـاد عـلـى
اإلنتاج احمللي فقطG أو ٦٩% من ا3توسط العا3ي في حالـة االعـتـمـاد عـلـى
اإلنتاج احمللي واالستيراد عند مستواه احلالي. ومن ثم سوف يلزمG خـالل
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الثالثN أو اخلمسـة والـثـالثـN عـامـا الـقـادمـةG مـضـاعـفـة اإلنـتـاج احملـلـي
ومضاعفة االستيراد فقط 3واجهة احتياجات الزيادة السـكـانـيـة  واإلبـقـاء
على الوضع احلالي كما هو. أما إذا حتقق حتسن في مستوى ا3عيشة نتيجة
Gوكذلك زيادة نسبة سكان احلضر Gلعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية
سوف تزداد االحتياجات من اللحوم ومن ثم فسوف تواجه األقطار العربية
إما بتحقيـق زيـادات أكـبـر فـي اإلنـتـاج Tـعـدالت تـتـجـاوز مـعـدالت الـزيـادة
السكانيةG أو اللجوء إلى مزيد من االستيراد. وهناك مداخل عديدة لزيادة
اإلنتاج G غير  أنها تعتمد إلى حد كبير على إحداث تغير تكنولوجي واسـع

ا3دىG رTا يكون لهندسة الوراثة دور كبير فيه.
هـ-األلبان والبيض :

يحصل العالـم عـلـى حـاجـتـه مـن األلـبـان أسـاسـا مـن األبـقـار (٨٦%) ثـم
اجلاموس (٩%) واألغنام وا3ـاعـز (٣%). أمـا فـي الـوطـن الـعـربـيG فـالـوضـع
يختلف إلى حد ماG إذ يزيد االعتماد على األغنام وا3اعز (٢٨%) واجلاموس
(١٣%) بينما تساهم األبقار بنحو ٥٩%G عـلـى أن الـصـورة آخـذة فـي الـتـغـيـر
بتزايد االعتماد على األبقار وتناقص االعتماد على األغنـام وا3ـاعـز. وفـي
خالل الثالثة عشر عاما األخيرة (١٩٨١/٧٩-١٩٩٣) حقق الوطن العربي تقدما
ملحوظا في إنتاج األلبانG با3قارنة با3توسط العا3يG إذ زاد بنحو ٢٧% بينما
زاد اإلنتاج العا3ي بنحو ١٤% فقط. ومع ذلكG ظل متوسط ما يخص الفرد
G(٩٥كجم) العربي من األلبان (٥٣كجم/ سنة) أقل كثيرا من ا3توسط العا3ي
كذلك يالحظ التدني الشديد في مـتـوسـط إنـتـاجـيـة األبـقـارG أي مـا تـدره
البقرة من ل© في العامG إذ اليتجاوز ٦٨٦ كجم با3قارنة بنحو ٢٠٢٩ للمتوسط
العا3ي. إال أنه حدث حتسن طفيف في الثالثة عشر عاما األخيرةG إذ زادت
اإلنتاجية في الوطن العربي بنحـو ١١% بـا3ـقـارنـة بـنـحـو ٣% عـلـى ا3ـسـتـوى

العا3ي.
Gويتفاوت اإلنتاج بالكيلو جرامات بالنسبة للفرد كثيرا في األقطار العربية
G(١٠٠) وسوريا G(١٠٢) وموريتانيا G(١٣٧ كجم) من مرتفع نسبيا في السودان
إلى متوسط نسبيا في الصومال (٧٩)G ولبنان (٦٣)G وتونس (٥٩)G ومنخفض
في عمان (٤٩)G ومصر (٤٥)G وليبيا (٤٤)G إلى منخفـض جـدا فـي اجلـزائـر
(٣٨)G وا3غرب (٣٣)G والعراق (٢٧) والسعودية (٢٤)G واإلمارات (١٨)G واليمن
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(١٤). كذلك تتـفـاوت إنـتـاجـيـة األبـقـار كـثـيـراG فـهـي عـالـيـة فـي الـسـعـوديـة
(٦٣٧٩كجم/ رأس) وبها نحو ٤٨ ألف رأسG واألردن (٣٠٠٠ كجم) وبه ٣٢ ألف
رأسG ولبنان (٢٧٦٦) وبه ٤٧ ألف رأسG ومتوسـطـة فـي سـوريـا (٢٤٠٢كـجـم)
وبها ٣٣٣ ألف رأسG وتونس (١٦٩٦ كجم) وبها ٢٦٠ ألف رأسG ومنخفضة في
اجلزائر (٩٧٠كجم) وبها ٦٧٠ ألف رأسG ومصر (٦٧٤كجم) وبها ١٬٣٢٠ مليون
رأسG ومنخفضة جدا في ا3غرب (٥٣٨ كجم) وبه ١٬٥١٢ مليون رأسG والسودان
(٤٨١كجم) وبه ٥٬٢ مليون رأس. هذا التفاوت الكبير في اإلنتاجية يوضح أن
العبرة ليست بعدد رؤوس ا3اشية ولكن بالساللة وظروف اإلنتاج التي تهيىء
حتقيق إنتاجية عاليةG ومن ثم فإن االرتقاء باإلنتاج الكلـي xـكـن حتـقـيـقـه

أساسا من خالل حتسN السالالت وتوفير ظروف إنتاج مناسبة.
وخالل الثالثN أو اخلمسة والثالثN عاما القادمةG وعندما يتضاعف
عدد سكان الوطن العربي خاللهاG سوف تكون هناك حاجة إلى زيادة اإلنتاج
الكلي من نحو ١٢٬٧ مليون طن في الوقت احلـالـي إلـى ٢٥٬٤ مـلـيـون طـن.
وذلك فقط لإلبقاء على متوسط ما يخص الفرد عند مستواه احلاليG أما
إذا كان الهدف االرتقاء Tتوسـط مـا يـخـص الـفـرد إلـى ا3ـتـوسـط الـعـا3ـي
احلاليG فسوف يكون ا3طلوب االرتقاء باإلنتاج الكلي إلى نحو ٤٥٬٦ مليون
طنG أي أكثر من ثالثة أمثال اإلنتاج احلاليG وTتوسط �ـو سـنـوي ٨-٩%.
Gهذا الهدف يستلزم إحداث تغير تكنولوجي كبير في مجال اإلنتاج احليواني
بالتحول إلى السالالت عالية اإلنتاجية وتوفير ظروف اإلنتاج ا3ناسبة فضال
عن االستثماراتG ولكنه يظل هدفا ضروريا في ضوء النمو البطيء لإلنتاج
Gوالذي لم يتجاوز ١% سنويا خالل الثالثة عشر عاما األخيرة Gالعا3ي لأللبان
وال يتوقع له أن يزيد كثيراG األمر الذي يجعل احتماالت االعتمـادات عـلـى
اخلارج في استكمال احتياجات السكان أمرا غير آمن. ومن اجلدير بالذكر
أن التقدم الكبير في مجال هندسة الوراثـة يـتـيـح فـرصـة كـبـيـرة لـالرتـقـاء

باإلنتاج احليواني-كما سوف يتضح لنا في فصل الحق.
وفيما يتعلق ببيض الدجاجG حقق الوطـن الـعـربـي تـقـدمـا كـبـيـرا خـالل
الثالثة عشر عاما األخيرة (٩٨١/٧٩-١٩٩٣)G حيث زاد اإلنتاج الـكـلـي بـنـحـو
٩٩%G با3قارنة بنحو ٥٠% على ا3ستوى العا3ي. ومـع ذلـك ظـل مـتـوسـط مـا
يخص الفرد (٤٬٢كجم) أقل كثيرا عن ا3توسط العا3ي (٦٬٨كـجـم). كـذلـك
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تفاوت متوسط ما يخص الفرد تفاوتا كبيـرا جـداG فبيـما كـان (عـام ١٩٩٣)
٢١ كجم في لبنانG و ١٢٬٤ كجم في األردنG وتراوح بN ٦٬٢ و ٧٬٧كجم في
Gوكان في اجلزائر ٥٬٢كجم Gتونس واإلمارات والسعودية وقطر وا3غرب وليبيا

وفي مصر ٢٬٣كجمG وفي السودان ١٬٢كجم.
و-األسماك

األسماك غذاء بروتيني متميز لإلنسانG وقد اجته العالم نحو األسماك
Gاحليواني لتالفي صعوبات زيـادة إنـتـاج الـلـحـوم Nكمصدر أساسي للبروت
ففي عام G١٩٥٠ بلغ الصيد الكلي العا3ي نحو ٢٠ مليون طنG زاد إلى ثالثة
أمثال عام ١٩٧٠ إذ بلغ نحو ٦٠ مليون طنG وفي عام ١٩٩٤ بلغ نحو ١١٠ مليون

. ويحصل العالم على األسماك من مصدرين: الصيـد الـبـحـري مـن(١٨)طن
البحار وا3يحطات (اجلرف القاري وا3ناطق الساحلية)G وا3صايد الداخلية
في ا3ياه العذبة لألنهار والبحيرات ومزارع األسماكG ويساهم ا3صدر األول

بنحو ٨٢٬٥% من إجمالي الصيد العا3ي.
والوطن العربي تطل سواحله على البحر األبيض ا3توسطG وجزء كبير
منها على احمليط األطلسي غربا واحمليط الهندي وبـحـر الـعـرب واخلـلـيـج
العربي شرقاG ويحتوي وسطه على البحر األحمرG ويقـدر طـول الـسـواحـل
البحرية العربية بنحو ٢٠ ألف كيلو متر. واجلرف القاري العربي على احمليط
األطلسي-سواحل ا3غرب وموريتانياG وعلى احمليط الهنـدي وبـحـر الـعـرب-
سواحل عمان واليمنG من أغنى ا3اطق باألسماك. وفي داخل الوطن العربي
Gالكثير من مسطحات ا3اء العذب من بحيرات وأنهار وأهوار ومستنقـعـات

. ومع ذلكG فإن حصـة(١٩)تقدر مساحتها الكلية بنحو ١٥٬٤ ملـيـون هـكـتـار
الوطن العربي من الصيد الكلي العا3ي متواضعة. ففي عام ١٩٧٤ كان إجمالي
الصيد العا3ي ٦٩٬٤ مليون طن حصة الوطن العربي منها ١٬٠٣ مليون طن-
أي حوالي ١٬٥%G بينما كـان سـكـان الـوطـن الـعـربـي نـحـو ٣٬٦% مـن سـكـان
العالم. وفي عام G١٩٩٣ بلغ الصيد العا3ي نحو ١٠٢ مليون طنG والصيد في
الوطن العربي ١٬٦٨ مليون طن-أي نحو ١٬٦٥% من الصيد الـعـا3ـيG بـيـنـمـا
سكان الوطن العربي xثلون نحو ٤٬٣% من سكان العالم. ومن ثمG بينما كان
متوسط ما يخص الفرد في العالم من األسماك نحو ١٨٬٣كجمG لم يتجاوز

في الوطن العربي نحو ٧ كجم.
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وفيما بN األقطار العربيةG تعتبر ا3غرب أكبر األقطار العـربـيـة صـيـدا
لألسماكG إذ بلغت جملة الصيد عام ١٩٩٣ نـحـو ٦٦٢ ألـف طـن-أي حـوالـي
٣٧% من جملة الصيد العربيG تليها مصر (١٨%)G ثم عمان واجلزائر وموريتانيا
واإلمارات وتونس واليمنG وتراوحـت نسـبة صيد كل منهـا بN ٥% و ٧%G ومن
ثم كانت جملة صيد األقطار الثمانية نحو ٩٠% من جملة الصـيـد الـعـربـي.
وxثل الصيد البحري نحو ٨٤% من الصيـد الـكـلـي. أمـا الـصـيـد فـي ا3ـيـاه
الداخلية فيقتصر على األقطار النهرية: مصر ٧٥%G (وxثل نحو ثلثي الصيد

الكلي)G والسودان (١٤%)G والعراق (٧%)G وسوريا (٢%).
ويتباين متوسط ما يخص الفرد في األقطار العربية كثيرا-من متوسط
G(٤٦كـجـم) ومـوريـتـانـيـا G(٥٦كـجـم) واإلمـارات G(٦٩كـجـم) مرتفـع فـي عـمـان
ومنخفض جدا في مصر (٥٬٤كجم)G وشديد االنخفاض في باقي األقطار

العربية.
إن النقص الشديد في مقدار ما يتاح للمواطن العربي من مادة غذائية
أساسيةG با3قارنة با3توسط العا3يG يعني ضرورة بذل جهد أكبر لالرتقـاء
بحصيلة صيد األسماكG سواء من خالل استثمار أكبر للمصايد البـحـريـة
ا3تاحةG أو الصيد الداخلي وخاصة مزارع األسماك. ومن جهة أخرىG فإن
التباين الشديد بN أقطار ذات فائض وإمكانيات أكبر لزيادة حصيلة الصيد
البحري (ا3غربG عمانG اليمن) وأخرى محـدودة ا3ـوارد الـسـمـكـيـةG يـعـنـي
وجود فرص كبيرة للتكامل العربي في مجال صيد وتصنيع وتسويق األسماك.
يلخص اجلدول رقم (١-٥) حالة إنتاج السلع الغذائية الرئيسيةG بالنسبة
للفرد الواحدG في الوطن العربي مقارنة با3توسطات العا3يـةG بـاعـتـبـار أن
ا3توسط العا3ي xثل ا3ستوى ا3عقول نسبيا الذي ال ينبغي القبول Tستويات
أدنى منه للوطن العربي. ويالحظ من اجلدول أنه-باستثناء اخلضر والفاكهة-
متوسط ما يحصل عليه ا3واطن العربي من اإلنتاج احمللي أقـل كـثـيـرا عـن
ا3توسط العا3يG ومن ثم تلجأ األقطار العربية إلى االستيراد Tقادير تتفاوت
تبعا للقدرة االقتصادية. وهنا تنشأ الفجوة بN مقدار الطلب-تبعا لـلـقـدرة
االقتصادية وليس االحتياجات الغذائية الفعلية-وا3قدار الذي يوفره اإلنتاج
احملليG والتي يعبر عنها عادة بدرجة االكتفاء الذاتي. وهكذاG فإن الـوطـن
العربي لكي يحقق مستوى معقوال من السلع الغذائيةG ينبغي أن يحقق زيادة
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كبيرة في اإلنتاجG أو يلجأ إلى االستيراد. وبطبيعة احلال سوف يكون هناك
مزيد من الطلب على الغذاء تبعا لزيادة السكانG مضافـا إلـيـه طـلـب أكـثـر
على األغذيـة البروتينية نتيجة لتحول السكان من الريف إلى احلضر وتغير
اجلدول رقم (١-٥) : متوسط ما يخص الفردمن إنتاج السلع الـغـذائـيـة

في العالم وفي الوطن العربي.

النمط الغذائي. واخلالصة أن جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل في السنوات
القادمة لالرتقاء بالزراعة العربية وقدرتها على الوفاء بالطلب ا3تزايد على

الغذاء.

٣-واردات األقطار العربية من الغذاء :
فيما سبقG الحظنا فيما يتعلق بالسكان وإنتاج الغذاءG أن الوطن العربي
بجميع أقطاره شهد في الربع قرن األخير زيادة ضخمة في عدد السـكـان
واكبها حتول ملحوظ للسكان من الريف إلى احلـضـرG وهـو تـطـور البـد أن
Gينعكس أثره على زيادة االستهالك للمنتجات الزراعية. وعلى اجلانب اآلخر
لم يكن حجم التنمية الزراعية في الكثير من األقطار بالقدر الكافي 3قابلة
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االحتياجاتG ومن ثم كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفـرد الـواحـد
إما محدودة أو سالبةG فإذا أضفنا إلى هذه الصورة التحسن الذي طرأ على
مستويات الدخول في األقطار العربيةG أساسا من عائدات النفط ا3باشرة
في األقطار النفطية وغير ا3باشرة في األقطار األخرى من خالل انـتـقـال
األيدي العاملةG يصبح حدوث طفرة في واردات الغذاء خاصة وا3ـنـتـجـات
الزراعية بوجه عام أمرا مفهوماG ولكنها-إذا استمرت-تصبح مشكلة اقتصادية

واجتماعية وسياسية.
مع أوائل السبعينياتG أخذت واردات األقـطـار الـعـربـيـة مـن ا3ـنـتـجـات
Gالزراعية �ثل عبئا متزايدا على ا3يزان التجاري 3عظم األقطار الـعـربـيـة
وأصبحت مجموعة األقطار العربية أكبر مناطق العالم استيرادا للمنتجات
الزراعيةG وأكثرها اعتمادا على اخلارج في توفير احتياجـات الـسـكـان مـن
الغذاءG وبلغت هذه احلالة أقصاها في أواسط الثمانينيـاتG ثـم بـدأت فـي
االعتدال في السنوات األخيرة. ولعل أهم ما يوضح ا3وقف العام لألقطار
العربية ا3ؤشرات الثالثة التالية التي xكن استخالصها من البيانات ا3دونة

في اجلدول (١-٦).
ا�ؤشر األول: الفجوة ب\ الواردات والصادرات الزراعية:

مع بداية السبعينيـات-مـتـوسـط الـفـتـرة ٦٩-١٩٧١-كـان ا3ـيـزان الـتـجـاري
الزراعي معتدال إلى حد كبيرG إذ كانت الصادرات الزراعية تغطي تقـريـبـا
الواردات الزراعية.  وفي أواسط الثمانينيات بلغت الفجوة أقصاها. ففـي
عام ١٩٨٥ لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو ١٣%. لقد أصبحت
األقطار العربية في تلك الفترة مستوردة للغذاء بصورة غير مـسـبـوقـة فـي
التاريخ. ويعزى هذا-كما سـبـق أن ذكـرنـا-أسـاسـا إلـى زيـادة ا3ـدخـالت مـن
النفط سواء في الدول النفطية أو دول اجلوارG التي صاحبها تصاعد الطلب
مع عدم قدرة الزراعة على زيادة اإلنتاج ومن ثم كان اللجوء إلى االستيراد.
وبانتهاء هذه احلقبةG ومع بداية التسعينياتG بـدأ الـطـلـب عـلـى ا3ـنـتـجـات
الزراعية يعتدلG ومن ثم ظلت الواردات عند نفس ا3ستوى (نحـو عـشـريـن
مليار دوالر)G وحتسنت الصادرات (نحو أربـعـة مـلـيـارات) ومـن ثـم ضـاقـت
Gالفجوة من نحو ١٨ مليار دوالر عام ١٩٨٥ إلى نحو ١٦ مليار دوالر عام ١٩٩٣
وزادت نسبة تغطيـة الـصـادرات لـلـواردات إلـى نـحـو ٢٠%. ومـع ذلـكG تـظـل
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الفجوة كبيرة جدا. وقد شكلت احلبوبG وال تزالG اجلـانـب الـرئـيـسـي مـن
واردات األقطار العربية من ا3نتجات الزراعيةG إذ ظلت �ثل نحو ٢٨% من

الواردات الزراعية.
ا�ؤشر الثاني-نسبة الواردات الزراعية إلى الواردات الكلية :

األقطار العربية في مجملها أقطار ناميةG ومن ثم فمـن الـبـديـهـي أنـهـا
بحاجة أكبر إلى السلع الرأسمالية التي xكن أن تستخدم في تنمية الزراعة
والصناعةG وأن الواردات من السلع االستهالكيةG وخاصة الزراعيـةG يـجـب
أن تكون عند احلد األدنى. ومع ذلك فال تزال واردات ا3نتجات الـزراعـيـة
�ثل جانبا كبيرا من الواردات الكلية. ففي عام ١٩٨٥ بلغت الواردات الزراعية
نحو ٢٢% من الواردات الكليةG وفي عام ١٩٩٣ تراجعت إلى نحو ١٧%G ولكنها

تظل نسبة عالية.

وتتباين األقطار العربية كثيرا في وقع مشكلة واردات ا3نتجات الزراعية
-(١٧)على ا3يزان التجاريG وحجم الواردات الزراعية بالنسبة للواردات الكلية

وxكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات :
- اجملموعة األولى-وتشمل أقطارا �ثل فيها الواردات الزراعية جـانـبـا
كبيرا من الواردات الكلية-أكثر من ٢٠%-ومن ثم فهي �ثل عبئا حقيقيا على
االقتصاد-وتشمل الصومال (٥٣%)G وموريتانيا (٣٤%)G واجلزائر (٣١%)G واليمن
(٢٩%)G ومصر (٢٨%)G ولبنان (٢٣%)G واألردن (٢١%)G وليبيا (٢١%)G وإذا اعتبرنا
أن الصومال �ر بظروف استثنائيةG وأن اجلزائر وليبيا xكن اعتبـارهـمـا
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دولتN نفطيتGN فإن الدول اخلمس األخرى تواجه مشكلة حادة.
- اجملموعة الثانية-وفيها �ثل الواردات الزراعية نحو ١٠-٢٠% من الواردات
G(%١٦) وسوريا G(%١٨) وعمان G(%١٩) وا3غرب G(%١٩) وتشمل السودان Gالكلية
والسعودية (١٥%)G وقطر (١٥%)G والكويت (١٤%). وبا3ثل-إذا استبعدنا الدول
النفطية (الكويتG عمانG قطرG السعودية) فإن الدول الثالث األخرى وهي
السودان وا3غرب وسوريا-وهي دول زراعية في ا3قام األول-xكن اعتبارها

تواجه مشكلة ولكن أقل حدة.
- اجملموعة الثالثة-وفيها �ثل الواردات الزراعية أقل من ١٠% من الواردات

الكلية وتشمل قطرا واحدا هو دولة اإلمارات.
ا�ؤشر الثالث-حجم اعتماد األقطار العربية على اخلارج:

في عام ١٩٨٥ حصلت األقطـار الـعـربـيـة عـلـى نـحـو ٤٬٧% مـن إجـمـالـي
Gو ٨٬٩% من إجمالي واردات العالم الزراعية Gواردات التجارة الكلية للعالم
و ١٦٬٤% من إجمـالـي واردات الـعـالـم مـن احلـبـوبG و ١٩٬٤% مـن إجـمـالـي
Gوإن ظل االجتاه على حاله Gالعالم من القمح. وفي عام ١٩٩٣ تغيرت النسب
فكانت: ٣٬٢% من إجمالي الـواردات الـكـلـيـةG ٥٬٨% مـن إجـمـالـي الـواردات
الزراعيةG ١٤٬٥% من إجمـالـي واردات احلـبـوبG ١٧% مـن إجـمـالـي واردات
القمح. إن الوطن العربي هو أكبر سوق في العالم مستورد للحـبـوب بـوجـه
عام والقمح بوجه خاصG والذي يدعو لعدم االطمئنان في هذا الصدد أن
صادرات العالم من احلبوبG ومن القمحG يسيطر عليهـا عـدد مـحـدود مـن
الدول. ففي عام G١٩٩٣ كان إجمالي صادرات العالم من احلبوب ٢٣٤ مليون
G(%٣٧٬٦) جاء ثالثة أرباعها من خمس دول فقط هي الواليات ا3تحدة Gطن
فرنسا (١٤٬٦%)G كندا (٩٬٨%)G استراليا (٧٬٨%)G واألرجنتN (٥٬١%). كذلك
كان إجمالي صادرات العالم من القمح نحو ١٠٣ مليون طنG جاء ٨٥% منها
من نفس الدول اخلمس : الواليات ا3تحدة (٣٤٬٧%)G فرنسا (١٧٬٨%)G كندا

.(%٥٬٦) Nاستراليا (٩٬٢%) واألرجنت G(%١٧٬٧)

منظمة التجارة العاملية تنشئ أوضاعا جديدة
منشأ وطبيعة املنظمة :

منذ نهاية احلرب العا3ية الثانيةG سارت التجارة الـعـا3ـيـة حتـت رعـايـة
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G التي وقعتها ثالث وعـشـرونGATTاالتفاقية العامة للتعريفـات والـتـجـارة 
دولة عام G١٩٤٧ وبدأ سريانها أول يناير عام G١٩٤٨ وتضمنت أحكاما خاصة
Gحماية اإلنتاج احمللي وزيادة معدالت التـجـارة الـدولـيـة Nبإقامة التوازن ب
وكان الهدف األساسي منها �كN الدولة العضو من «النفاذ إلى األسواق»
لباقي الدول األعضاء. وقد جنحت الدول ا3وقعة على اتفاقية «اجلات» في
تخفيض التعريفة اجلمركيةG بصفة عامة على ا3نتجات ا3صنعةG من متوسط

. ولكن على النقيض �ا ¢ بالنسبة للقطاع(٢٠)جتاوز ٤٠% إلى نحو ٥% حاليا
الصناعيG جرى استثناء الزراعة بصفة عامة من أحكام تخفيض التعريفة
اجلمركية طوال فترة اتفاقية اجلات. ويذكر أفيري في هذا الصـدد: «مـن
العسير أن يجد اإلنسان مجاال من السياسات االقتصادية يسبـب مـشـاكـل
للتجارة العا3ية أكثر من الزراعة. فالزراعة محورية في اهتمامات كـل مـن
األقطار ا3صنعة الثريةG التي تدعم زراعتها بقوةG واألقطار غيـر ا3ـصـنـعـة
الفقيرة التي تعتمد غالبا على الزراعة كمصدر أساسي لعائد الصادرات».
Gشاملة الزراعة Gغير أن تغير الظروف العا3ية فرض تطوير اتفاقية اجلات

.WTOإلى ما يعرف اآلن با3نظمة العا3ية للتجارة 
لعل أحد أهم ا3ظاهر ا3ميزة للزراعة العا3ية االختالف في السياسات
الزراعية بN الدول منخفضة الدخل والدول عالية الدخل. فدول اجملموعة
األولى تتجه إلى «حتميل الزراعـة» (أي حتـمـيـل الـزراعـة بـأعـبـاء ضـرائـب
ضمنية مثل حتديد أسعار منتجاتها) ومن ثم اإلبقاء على أسعار ا3نتـجـات
الزراعية أقل من األسعار العا3يةG وذلك ألسباب عديدةG منها احلاجة إلى
Gخاصة الصناعة Gاستخدام قدر من فوائض الزراعة في القطاعات األخرى
وتوفير الغذاء 3واطنيها بأسعار منخفضةG وهو مطلب جماهيري في ضوء
انخفاض مستويات الدخول وارتفاع نسبة ما ينفقه الـفـرد مـن دخـلـه عـلـى
الغذاءG ولو أن هذا التوجه له عواقب وخيمة على اهتمامات الزراعG إذ يحد
من اهتمـامـهـم بـزيـادة اإلنـتـاجـيـة ومـن قـدرتـهـم عـلـى اسـتـخـدام مـنـجـزات
التكنولوجيا كما يحد من االستثمار في الزراعة بوجه عام. وعندما يتطور
اقتصاد الدولة وتصبح أكثر ثراءG تتحول من «حتميـل الـزراعـة» إلـى «دعـم
الزراعة»G لتشجيع الزراع وتوفير مستوى معيشة لهم �اثل ألقـرانـهـم فـي
القطاعات األخرىG فضال عما يتـرتـب عـلـيـه مـن زيـادة قـدرة الـزراع عـلـى
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استخدام منجزات التكنولوجيا احلديثةG واالستثمار في الزراعـةG ومـن ثـم
زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الكليG وتصبح أسعار ا3نتـجـات الـزراعـيـة ا3ـتـاحـة
للمواطنيـن بوجـه عـام أعلى من أسـعار السـوق العا3ـيG ومـع ذلـك فهــي ال
تشكل صعوبات نظرا الرتفاع مستوى الدخل وانـخـفـاض نـسـبـة مـا يـنـفـقـه
الفرد من دخله على الغذاء. ويأخذ هذا الدعم صورا مختلفة منها التعريفة
اجلمركيةG والقيود الكمية على الصادرات والوارداتG ووضع شروط صحية
وفنية للسلع كوسيلة لتقييد الواردات بوجه عام أو من دول معينة أو لسلـع
معينةG ودعم بعض عناصر اإلنتاج كاألسـمـدةG بـاإلضـافـة إلـى الـكـثـيـر مـن
اإلعفاءات الضريبية فضال عن دعـم الـصـادرات. واجتـاه أعـداد أكـبـر مـن
الدول إلى التحول من حتميل الزراعة إلى دعمها يؤدي إلى انخفاض أسعار
السلع الزراعية في السوق العا3يG بالنسبة 3ا xكـن أن تـكـون عـلـيـه حتـت
ظروف التجارة احلرة. فإذا ¢ تخفيض هذا الدعمG فسوف تكون النتيجة
زيادة أسعار صادرات الدول ا3تقدمة من السلع الزراعية. وهكذا يؤدي دعم
الدول ا3تقدمة لزراعتها إلـى آثـار سـلـبـيـة عـلـى الـدول الـنـامـيـة ا3ـسـتـوردة
للمنتجات الغذائية نتيجة لتأثير هذه ا3نتجات الرخيصة السعر على التنمية
الزراعيةG ولو أنه يوفر في قيمة فاتورة الغذاء التي تقوم بدفعها. وتخفيـض
هذا الدعم يؤدي إلى النقيض-زيادة قيمة فاتورة الغذاء الـتـي تـقـوم الـدول
ا3سـتوردة بدفعهاG ولكن أيضا تشجيعها على بذل جهد أكبـر فـي الـتـنـمـيـة

الزراعية.
وبعد سلسلة طويلة من ا3فاوضات الفنيةG استمرت عبـر سـبـع جـوالت
كان آخرها ما عرف بجولة أورجوايG ¢ التوصل إلى اتـفـاقـيـة وقـعـت فـي
Gوأصبحت سارية ا3فعول ابـتـداء مـن يـنـايـر ١٩٩٥ Gا3غرب في فبراير ١٩٩٤
أنشئت Tقتضاها «ا3نظمة العا3ية للتجارة» لتتولى إدارة تنفيذ االتفاقيات
التي ¢ التوصل إليهاG ومن ثم تشكل اإلطار التنظيمي وا3ؤسسي لتطبـيـق
االتفاقيات التي حلت محل اتفاقية اجلات. وتشمل ا3نظمة ثالثة مجالـس
Gومـجـلـس الـتـجـارة فـي اخلـدمـات Gمتخصصة: مجلس التجارة في الـسـلـع
ومجلس التجارة في حقوق ا3لكية الفكريةG باإلضافة إلى اجلهاز ا3تكـامـل
لتسوية النزاعات في اجملاالت الثالثةG ونظام 3راجعة السياسات التجارية
للدول األعضاء في نفس اجملاالت. وا3نظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
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تلعب الدور األساسي في النظام التجاري الدولي. وبإنشاء منظمة التجارة
العا3يةG تكتمل مع كل من صندوق النقد الدولي والبـنـك الـدولـي لـإلنـشـاء
والتعميرG حلقات التجارة والتمويل والنقد لتشكل النظام االقتصادي والتجاري

.(٢١)والعا3ي
ومن أهم اتفاقيات جولة أورجواي-فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواقG أي
التجارة في السلع-اتفاق الزراعـةG الـذي يـعـتـبـر األول مـن نـوعـه فـي اجتـاه
حترير التجارة الدولية للسلع الزراعيةG والذي يتضمن العديد من األحكام
xكن إيجاز أهمها في : ١- تخفيض القيود اجلمركيةG ٢- فتح األسواق أمام
الوارداتG ٣- تخفيض دعم اإلنتـاج والـتـصـديـرG ٤- تـنـظـيـم حـق الـدول فـي
الرقابة الصحية والبيطرية Tا ال يشكل عائقا جتاريا. وفيما يتعلق بتخفيض
Nـقـدار مـعـT تلتزم الدول ا3تقدمة بتخفيض قيمـة الـدعـم الـكـلـي Gالدعم
خالل فترة محددةG ومع ذلك فهناك الكثير من االستثـنـاءات فـيـمـا يـتـعـلـق
ببرنامج اخلدمات احلكومية مـنـهـا: األبـحـاث اخلـاصـة بـإنـتـاج احملـاصـيـل
الـزراعـيـةG مـقـاومـة اآلفـات والـرقـابـة عـلـى احلـجـر الـزراعــيG والــتــدريــب
GNوا3ستهلـكـ Nواالستثمارات في تقد¨ ا3علومات ونتائج البحوث للمنتج
خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوقG الـبـنـيـة األسـاسـيـة مـن طـرق
وموانئ وسدود ومشروعات صرف. كذلك حتصل الدول النامية على نفس
االستثناءات ا3منوحة للدول ا3تقدمة وعلى استـثـنـاءات أخـرىG مـنـهـا دعـم

. ويجري(٢٢)االستثمارات في الزراعة ودعم مدخالت اإلنتاج للزراع الفقراء
تطبيق االتفاقيات طبقا جلدول زمني يشتمل على فترات سماح.

اآلثار املتوقعة في الزراعة العربية :
ليس من جدال في أن اتفاقيات منظمة التجارة العا3ية xكن أن تـؤثـر
في الزراعة العربية في األقطار العربية سلبا وإيجابا وبـدرجـات مـتـفـاوتـة

إلى حد ماG من خالل ثالثة مجاالت :
اجملال األول: التجارة في السلع الزراعية-ومن ثم الصادرات والواردات
واألسعار احملليةG وهو اجملال الذي القى االهتمام األكبر من الرأي الـعـام.

 إلى أن: «حترير التجارة(٢٣)وتشير دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
Gالعا3ية في السلع الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار احلبـوب الـغـذائـيـة
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وكذلك انخفاض اإلنتاج احليواني في دول اجملموعة األوروبيةG بسبب إنقاص
أو تخفيض الدعم وبالتالي يتوقع ارتفاع األسعار العا3ية لـلـحـوم واأللـبـان.
وأغلب النماذج تتوقع ارتفاعا في أسعار معظم الـسـلـع الـزراعـيـة. وتـتـوقـع
بعض الدراسات تأثيرا إيجابيا لزيادة األسعار في اإلنتاجية الزراعـيـة فـي
الدول النامية... وتقدر خسائر الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعـار الـغـذاء
الناجم عن حترير التجارة الزراعية العا3ية بنحو ٦٦٤ مليون دوالر (زيادة في
قيمة الواردات للدول العربـيـة)G وكـذلـك تـقـدر اخلـسـارة فـي صـورة نـقـص
الرفاهية االجتماعية للدول العربية Tقدار ٨٨٧ مليون دوالر. وهكذاG سوف
تدفع الدول العربية أسعارا أعلى للسلع الزراعية التي تستوردها-وهي أساسا
احلبوب واللحوم واأللبان-وسوف يتناسب ما تدفعه مع حجم اعتمادها على
االستيرادG ولكن في نفس الوقت سوف يؤدي ارتفاع األسعـارG فـي الـسـوق
احمللي والعا3يG إلى تشجيع االستثمار في الزراعةG ومن ثم زيادة اإلنتاجية
واإلنتاج الكليG وبالتالي زيادة درجة االكتفاء الذاتي وانـخـفـاض الـواردات.
ومثالنا على ذلك زراعة القمح في مصر. ظلت مصر لفترة طويلـة تـعـتـمـد
على واردات قمح رخيص مدعوم من الدول ا3نتجة ا3صدرةG وأسعار قمح
محلي منخفضة. وعندما تغيرت الظروفG وأصبحت أسعار القمح ا3ستورد
مرتفعةG وزيدت أسعار القمح احمللي إلى مستويات تقرب من أسعار السوق
العا3يG زاد اهتمام الزراع Tحصول القمح واالستثمار فيهG فزادت اإلنتاجية
كما زادت ا3ساحة ا3نزرعة ومن ثم زاد اإلنتاج الكليG وزادت نسبة االكتفاء
الذاتيG وفيما بN عامي ١٩٨٥ و ١٩٩٣-زادت اإلنتاجـيـة مـن ٣٧٦٠ إلـى ٥٢٥٥
كجم/ هكتارG وزادت ا3ساحـة مـن ٤٩٨ إلـى ٨٩٤ ألـف هـكـتـارG وزاد اإلنـتـاج
الكـلـي مـن ١٬٨٧ إلـى ٤٬٧٨ مـلـيـون طـنG ومـن ثـم انـخـفـض االعـتـمـاد عـلـى

االستيرادG وزادت نسبة االكتفاء الذاتي من ٢١% إلى ٤٩%.
كذلكG فإن حترير التجارة العا3ية للسلع الزراعية سوف يحتم إحـداث
تغيرات في الزراعة العربية لتتواءم مع األوضاع اجلديدةG ولعلنا نذكر فـي
هذا الصدد زراعة القمح في السعودية وقصب السكر في مصر. الـتـوسـع
السريع في زراعة القمح في السعودية كان جتربة رائدة إلثبات القدرة على
حتقيق االكتفاء الذاتي من هذه السلعة االستراتيجيةG دفعا خملاطر االعتماد
الكامل السابق على االستيرادG ولكنG تكاليف اإلنتاج عالية ونسبـة الـدعـم
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عاليةG وفي حالة انضمام السعودية 3نظمة التجارة العا3ية سوف يخـفـض
الدعم-على األرجح-�ا سيعرض زراعة الـقـمـح إلـى ضـغـوطG خـاصـة فـي
حالة فتح باب االستيراد وانخفاض أسعار القمح العا3ي. وفي مـصـر يعتبر
Gوهو بدوره سلعة استراتيجية Gقصب السكر احملصول األساسي إلنتاج السكر
وفي حالة فتح باب االستيراد وأسعار سكر عا3ية أقلG سوف تتعرض زراعة
قصب السكر لضغوط شديدة (حدث بالفعل عـام ١٩٩٧/٩٦ عـنـد اسـتـيـراد
كميات كبيرة من السكر األرخص سعراG �ا أدى إلى تراكم السكر احمللي
في اخملازن وتأخر حصول الزراع على ثمن قصب السكر). على أن زراعة
قصب السكر تعاني من مشكلة أخرى وهي استهالكه كميات كبيرة من مياه
الريG ومن ثم فإن الظروف اجلديدة قد تعجل بالتحول إلـى زراعـة بـنـجـر
السكر بدال من قصب السكر. ومن جهة أخرىG رTا تـكـون هـنـاك فـرصـة
أكبر للمنتجات الزراعية العربية-خاصة من محاصيـل اخلـضـر والـفـاكـهـة-
للنفاذ إلى األسواق اخلارجيةG ما لم تضع الدول اخلارجية عوائق مواصفات
أو شروط أمان صحي قد يصعب على الزراعة العربية الوفـاء بـهـاG أو قـد

تكون تكاليفها عالية ومثبطة للتصدير.
اجملال الثاني: التجارة في اخلدمات-تـعـتـمـد الـزراعـة عـلـى شـبـكـة مـن
ا3ؤسسات اخلدمية-عدا البحوث واإلرشاد-تشتمل أساسا على مـؤسـسـات
التمويل وتوفير مستلزمات اإلنتاج والتسويقG وكلها سوف تتأثر بـصـورة أو
بأخرى بأحكام منظمة التجارة العا3ية. لقد أنشأت معظم الدول الـعـربـيـة
بنوكا للتنمية الزراعية لتقد¨ التمويـل لـلـزراع بـشـروط مـيـسـرة مـن حـيـث
الفائدة أو شروط السدادG وال شك في أن هذه البنوك أسهمت كثـيـرا فـي
التنمية الزراعية في السنوات ا3اضية. وعندما تصبح شروط التمويل في
الزراعة أعلى تكلفة فسوف يكون لهذا أثر سلبي بوجه عامG ولو أن البعض
يرى أنه سيكون له آثار إيجابية من خالل زيادة الكفاءة في استخدام التمويل.
Gاجملال الثالث: حقوق ا3لكية الفكرية-وسوف يكون لها آثار بعيدة ا3دى
خاصة في مجاالت التكنولوجيا احليوية احلديثةG وعـلـى وجـه اخلـصـوص
هندسة الوراثة والتكنولوجيات ا3تقدمة لزراعة اخلاليا واألنـسـجـةG سـواء
بالنسبة للحاصالت النباتية أو الثروة احليوانية. وبـوجـه عـام سـوف تـزيـد
كثيرا أسعار وصعوبات احلصول على التكنولوجيا الالزمة للتنمية الزراعية
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في اجملاالت اخملتلفةG وبصفة خاصة تربية األصناف النباتيـة والـسـالالت
احليوانيةG والتقاويG والصناعات الغذائيةG واألدوية البيطرية وغيرها. وعلى
الرغم من أن هذا اجملال لم يلق االهتمام الـذي يـسـتـحـقـهG إال أن تـكـلـفـتـه
Gسـوف تكون كبيـرة Gبالنـسبة للدول النامية عمـوما ومنـها األقطـار العربيـة
وال تقل عن تكلفة الزيادة في أسعـار الـواردات الـزراعـيـة. وسـوف نـنـاقـش
قضية حقوق ا3لكية الفكرية في فصل الحق عند حديثنا عن هندسة الوراثة.

التكيف مع األوضاع اجلديدة
تفرض أحكام منظمة التجارة العـا3ـيـة أوضـاعـا جـديـدة عـلـى الـزراعـة
العربيةG وهي أوضاع قد تكون ضارة وقد تكون نافعةG فهي إ�ا تخلق مـن
الصعوبات بقدر ما تتيح من الفرصG ومن ثمG فإن تعامل الزراعة العربـيـة
ينبغي أن يكون تقليل اخلسائر إلى أدنـى حـد �ـكـن وزيـادة ا3ـكـاسـب إلـى
أقصى حد �كن. هذا األمر يستدعي إحداث تطوير كبير في جميع جوانب
الزراعة العربية وحتديثهاG وبصفة عامة قدرتها اإلنتاجية والتنافسية. وهذا
التوجه اليختلف عما هو مطلوب 3واجهة متطلبات الزيادة السكانيةG وضرورة
الوفاء باحتياجات السكان اجلدد واالرتقاء با3ستويات الـغـذائـيـة لـلـسـكـان
بوجه عام. ولكن أحكام منظمة التجارة العا3ية رTا تكون حافـزا إضـافـيـا
وضاغطا يستلزم اإلسراع في العملG إذ إن البديـل هـو تـراكـم الـصـعـوبـات
وا3شاكلG ليس فقط أمام الزراعة بل االقتصاد القومي واألمن الغذائي بكل
ما يترتب عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعـيـة وسـيـاسـيـة. وxـكـنـنـا أن
جنمل اخلطوط العريضة للتكيف مع الظروف اجلديدة في ثالثة مداخل:
األول:  زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في األسواق
احمللية والعا3يةG وهذا يعني أن تستهدف النظم ا3رزعية حتقيق زيادة الكفاءة
اإلنتاجيةG أي اإلنتاج بالنسبة للموارد ا3ستخدمةT Gا يستلزم زيادة اإلنتاجية
وخفض تكاليف اإلنتاجG واالرتقاء باجلودةG وذلك فـي ظـل احملـددات الـتـي
Gتفرضها متطلبات احملافظة على البيئة وتواصل أو استدامة التنمية الزراعية
وهذا بدوره يستلزم بالضرورة جهدا مكثفا لتنمية قدرات االستحواذ عـلـى
التكنولوجيا (البحوث والتطوير) الالزمة لتوليـد الـتـكـنـولـوجـيـات ا3ـطـلـوبـة
لالرتقاء باإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاجG وفتح آفاق جديدة في األنشطة
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الزراعيةG وقدرات وكفاءة نقل التكنولوجيا إلى مـواقـع الـتـطـبـيـق (اإلرشـاد
الزراعي)G وحتديث وتطـويـر ا3ـؤسـسـات اخلـدمـيـة ذات الـصـلـة بـالـنـشـاط
الزراعيG وتبني سياسات مشجعة للتنمية الزراعية-أو مـا xـكـن أن نـطـلـق
عليه بوجه عام تهيئة بنية أساسية محفزة للتنمية الزراعيةG ومن ثم حتقيق

األمن الغذائي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية.
الثاني: السوق العربية ا3شتركةG وهذا مدخل أساسيG ليس فقط للمواءمة
Gولـكـن أيـضـا Gمع الظروف اجلديدة التي تنشئها منظمة التـجـارة الـعـا3ـيـة
ورTا األهمG االرتقاء باالقتصاد القومي العربي واحملافـظـة عـلـى مـصـالـح
األقطار العربية في ضوء التكتالت العا3ية. وتشير دراسة للمنظمة العربية

G في إطار السياسات الوقائية ا3طلوبة لتالفي سلبيات(٢٤)للتنمية الزراعية
حترير التجارة العا3يةG إلى أنه : «من الواضح أن أفضل البدائل ا3تاحة هو
العمل على إقامة جماعة اقتصادية عربية وإرساء خطوات التكامل ا3رحلي
وأدواته ا3ناسبة. وفي ظل هذه اجلماعة xكن للدول العربية أن تتعامل مع
الكتل االقتصادية األخرى في العالم وتوفر لنفسها درجة أعلى من األمـان
في وجه اخملاطر الناجمة عن حترير التجارة العا3ية... إن هـنـاك اجتـاهـا
من دول العالم نحو تكوين تكتالت اقتصادية جديدةG وذلك إحساسا منـهـا
بأهمية التعاونG 3واجهة التحديات وا3شاكل االقتصادية والسياسية والبيئية

التي أصبحت أكثر خطورة وتعقيدا في العصر الراهن».
الثالث: إجراءات وقائية متنوعة: تشمل حترير التجارة البينية العربـيـة
في مجال السلع الزراعيةG وزيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي ا3شترك
ذات العالقة بهذا اجملال مثل صندوق النقد العربيG وكذلك البنك اإلسالمي
Gوتشجيع االتفاقيات القطاعية مثل الهيئة العربية للحبوب Gللتنمية في �ويلها
وزيادة فاعلية االحتادات النوعية مثل احتاد منتجي األسماك واحتاد منتجي
األسمدة الكيماويةG وزيادة فاعلية ا3ؤسسات القطرية ا3عنيـة بـاالسـتـثـمـار
الزراعيT Gا xكن من جذب الفوائض ا3الية العربية السـتـثـمـارهـا داخـل

.(٢٥)ا3نطقة العربية وبناء نظام جماعي خملزون طوارª من احلبوب الغذائية

العون األجنبي.. هل يستمر؟
ترجع البدايات الفعلية الهتمام الدول ا3تـقـدمـة بـتـقـد¨ الـعـون لـلـدول
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النامية وحديثة االستقالل في مجال التنمية الزراعيةG إلى عام ١٩٤٣ عندما
Gالتابعة لهيئة األ� ا3تحدة G(فاو) في إنشاء منظمة األغذية والزراعة ªبد
والتي عقدت أول مؤ�ر لها عام G١٩٤٥ واستقـرت فـي مـقـرهـا الـدائـم فـي
روما عام ١٩٥١. وخالل العقود اخلمسة التي أعقبت نهاية احلرب العا3يـة
الثانية ظهر العديد من ا3ؤسسات الدولية واإلقليمية واتـفـاقـيـات الـتـعـاون
الثنائية بN الدول التي استهدفت مساعدة الدول النامية على حل مشاكلها
الزراعية واالرتقاء باإلنتاج بوجه عام. وال شك أن هذه  اجلهود كان لها أثر
ملحوظ في كثير من األقطارG كما أن الكثير من األقطـار الـعـربـيـة اعـتـمـد
عليهاG ولو بدرجات متفاوتةG وال يزالG بل ويأمل في ا3زيد من العون األجنبي.
تركز التعاون الدوليG واإلقليمي والثنائي في أربعـة مـجـاالت رئـيـسـيـة:
Gالتعاون في البحـوث وتـولـيـد ونـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا Gالتعاون الفني Gالتمويل

والتدريب.
وعلى الصعيد العربيG أنشئ في إطار جامعة الدول العربية العديد من
ا3نظمات الفنية ا3تخصصةG لعل أهمها «ا3ركز العربي لدراسات ا3ـنـاطـق
اجلافة واألراضي القاحلة» الذي أنشئ عام G١٩٧١ بهدف إجراء الدراسات
اإلقليمية التي تساعد على حتديد أفضل الوسائل الستثمار ا3ناطق اجلافة
في األقطار العربيةG وفي مقدمتها اسـتثمار ا3وارد ا3ائيـةG و «ا3نظمة العربية
للتنمية الزراعية» التي باشرت أعمالها عام G١٩٧٢ وأولـت اهـتـمـامـا كـبـيـرا
للدراسات ا3تخصصةG والـتـدريـبG وتـنـفـيـذ ا3ـشـروعـات الـرائـدةG وتـقـد¨

االستشارات الفنيةG ونشر ا3علومات واإلحصاءات الزراعيةG وغيرها.

التـــمويل :
ساهمتG وتساهمG العديد من ا3ؤسسات الدولية واإلقليمية واالتفاقيات
Gالثنائية في تقد¨ التمويل الالزم للعديد من ا3شروعات في الدول النامية
خاصة مشروعات البنية األساسيةG وجتيء ا3عونة في صور متعددةG بعضها
منح ال تردG والبعض اآلخر قروض ميسرة سواء من حيث قيمة الفائدة أو
مدة السداد. ويعتبر البنك الدولي من أكبر مصادر التمويـل لـلـمـشـروعـات
الزراعية في الدول الناميةG فضال عن العديد من البنوك األخرى وصناديق
التنمية مثل بنك التنمية اآلسيوي وبنك التنمية األفريقي وصندوق التنمية
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األوروبي والبرنامج الدولي للغذاءG وصندوق منظمة الدول ا3صدرة للبترول
Gوالبنك اإلسالمي والصنـدوق الـعـربـي لـإل�ـاء االقـتـصـادي واالجـتـمـاعـي
وغيرها. وعلى الصعيد اإلقليمي تقوم الصناديق التي أنشأتها بعض األقطار
العربية ا3صدرة للبترول بدور مهم. كذلك ساهمتG وتساهمG االتـفـاقـيـات
الثنائية بجانب كبير من معونات التمويلG وال شك أن أوضحها في الوطـن
Gالعربي كان تنفيذ مشروع السد العالي في مصر وسد الفرات في سوريـا
من خالل التعاون الثنائي مع االحتاد السوفييتي السابق. وما زالت العديد
من الدول ا3تقدمة تفضل أن تقدم معوناتها احلالية في إطار االتـفـاقـيـات
الثنائيةG إذ يحقق لها هذا األسلوب مصاحلها االقتصادية والسياسية وفي

نفس الوقت يفيد الدول النامية.

العــون الفنــي :
حتتاج الدول النامية إلى العون الفني في تنفيذ العديد من مشروعاتها
الزراعيةG وفي بعض احلاالت تسبق احلاجة إلى العون الفني احلاجة إلـى
التمويل. وتعتبر منظمة األغذية والزراعة (فاو) أهم ا3نظمات الدولية التي
توفر هذا العون للدول الناميةG وكذلك برنامج األ� ا3تحدة للتنمية. كذلك
لدى العديد من الدول ا3تقدمة منظمات وطنية لتقد¨ العون الفني للدول
الناميةG من خالل االتفاقيات الثنائية وأهمها الواليات ا3تحدة وأ3انيا وفرنسا
وكذلك كنداG وعلى مستوى أقل العديد من الدول األوروبية واليابان. وكما
هو احلال بالنسبة للتعاون الفني في مجال التمويل توجه هذه ا3عـونـة إلـى
الدول ا3رتبطة بالدولة ا3انحةG سـواء نتيجة لظروف تاريخيـة أو مصـالـــح
سـياسـية أو اقتصادية. كذلك تقـوم بعـض ا3ـنـظـمـــات الـتـــي ال تـسـتـهـدف
الربح بجهد في هذا اجملالG ولو أنه محدود مثل مؤسسة روكفلر وأوكسفام

وغيرها.

البحـــوث الزراعــية :
تعاني أنشطة البحوث الزراعية-وا3نوط بها توليد التكنولوجيا الالزمـة
حلل ا3شاكل القائمة وصيانة ا3وارد الطبيعيةG واالرتقاء باإلنتاج الـزراعـي
Gمن قاعدة ا3وارد الطبيعية الزراعية احملدودة في كثير من األقطار النامية



67

قضية الغذاء: ا�وقف احلالي وا�تغيرات

إن لم يكن في معظمها- من العديد من احملددات والنواقص التي حتد من
قدراتها على حتقيق اآلمال ا3علقة عليها. ولعل من أهم هذه احملددات عدم
كفاية التمويلG وعجز العديد منها على مواجهة مشاكل التنـمـيـة دون عـون
خارجي ونقص الكوادر البشرية ا3دربةG واالفتقار إلى أسلوب سليم إلدارة
ا3وارد البشرية وا3ادية ا3تاحةG في إطار برامج بحثية مرتبطة بحل ا3شاكل
وموجهة للتنـمـيـةG فـضـال عـن سـيـاسـات سـلـيـمـة لـدفـع عـمـلـيـات الـتـنـمـيـة
التكنولوجية الزراعية ذاتها لتتصاعد قدراتها مع تصاعد مسؤولياتها. ومن
ثم ظهرت احلاجة إلى إيجاد نظام للتعاون الدولي يكفل مساعدة ا3ؤسسات
البحثية الزراعية الوطنيةG وتنمية قدراتها البحثية في إطار التعاون ا3شترك
Gلفائدة اجلميع. وقد تبلورت الفكرة إلى إنشاء ا3عـاهـد الـبـحـثـيـة الـدولـيـة
وتبلورت الغاية األساسية من إنشاء ا3عهد الفني الزراعي الدولي في مساعدة
Gالدول على تنمية قدراتها لزيادة اإلنتاج الزراعي. وحتقيـقـا لـهـذا الـهـدف
يعمل أعضاء  الكادر البحثي با3ـعـهـد الـدولـيG بـالـتـعـاون مـع أقـرانـهـم فـي
ا3ؤسسات البحثية الوطنية على ا3شاكل األكثر صعوبة ذات األهمية اإلقليمية
أو الدوليةG وتدريب الكوادر با3ؤسسات البحثية الوطنيةG وتسهيل التـعـاون
الدولي في ا3وضوعات ذات األهمية. والسالالت واألصناف التي يتم تربيتها
في ا3عهدG وكذلك في ا3عاهد الوطنيةG جتري جتربتها واختبارها في مناطق
مختلفة من العالم �ا يسهل اختيار أفضل األصناف لكل منطقة بيئية من
بN قاعدة عريضة من األصناف. ومثال ذلك ما ¢ بالنسبة ألصناف األرز
قصيرة الساق التي �ت تربيتها في ا3عهد الدولي لألرز بالفلبGN واختبرت
في مواقع شتى من الدول ا3نتجة لألرز وتبنتها الكثير منها. وهـكـذا تـتـيـح
ا3عاهد الدولية األصول الوراثية مجانا لألقطار ا3شاركة �ا يوسع فرصة
االختيار أمامهاG ولعل هذا من أهم إجنازات ا3عاهدG فضال عن أنها توفر
الفرصة للباحثN للعمل تعاونيا في هذه البرامج البحثية الوطنـيـةG وعـقـد
اجتماعات مشتركة الستعراض البرامج وتبادل اخلبرات وا3علوماتG وتدريب

.Nالوطني Nالباحث
) الذي أنشئIRRIوقد بدأت هذه ا3عاهد با3عهد الدولي لبحوث األرز (

)CYMMITفي الفلبN عام G١٩٦٠ ثم ا3ركز الدولي لتحسN الذرة والقمح (
الذي أنشئ في ا3كسيك عام G١٩٦٦ وقد كان لهذين ا3عهدين دور كبير في
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إجناز ما عرف بالثورة اخلضراء التي اعتمدت على تربية أصـنـاف عـالـيـة
) عام ١٩٦٦ فيCIATاإلنتاجية. ثم أنشئ ا3عهد الدولي للزراعة االستوائية (

) في نيجيريا عام IITAG١٩٦٧كولومبياG وا3عهد الدولي للزراعة االستوائية (
) في بيرو عام ١٩٧٠. وفي عام ١٩٧١ أنشـئـتCIPوا3ركز الدولي للبطـاطـا (

»G وهي هيئة دوليةCGIAR«اجملموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية- 
يشارك فيها نحو أربعN دولة متقدمة وناميةG ويشارك في رعايتها البنـك
الدولي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األ� ا3تحدة لإل�اء وبرنـامـج
األ� ا3تحدة للبيئة. وتستهدف اجملموعة من خالل تدعيم وتطوير البرامج
البحثية االستراتيجية والتطبيقية الوطنية واإلقليمية (في مجاالت احملاصيل
النباتية واإلنتاج احليواني والثروة السمكية والنظم ا3زرعية) زيادة اإلنتـاج
الزراعي واستدامته وإنقاذ وحماية التنوع الوراثي. وفي الوقت نفسهG ومن
خالل االرتقاء باإلنتاج الكلي وتطوير النظم ا3زرعيةG العمل على التخفيف
من وطأة الفقر واجلوع وحتسN الظروف االقتصادية وا3ـعـيـشـيـة لـسـكـان
الدول النامية. وتقود اجملموعة االستشارية وتدعم شبكة مؤلـفـة مـن سـتـة
عشر مركزا للبحوث الزراعية-منها ا3راكز اخلمسة السابق ذكرها-منتشرة
في مناطق شتى من العالم-وهي: ا3ركز الدولي لبحوث محاصيل ا3ـنـاطـق

 (الهند-١٩٧٢)G هيئة تطوير األرز في غربيICRISATاالستوائية شبه القاحلة 
 (ساحل العاج-١٩٧٠)G ا3عهد الدولـي لـلـمـصـادر الـوراثـيـةWARDAأفريقـيـا 
IFPRI (إيطاليا-١٩٧٤)G ا3عهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IPGRIالنباتية 

ICLARM(الواليات ا3تحدة-١٩٧٥)G ا3ركز الدولي إلدارة ا3وارد ا3ائية احلية 

ICARDA(الفلبN-١٩٧٧)G ا3ركز الدولي للبحوث الزراعية في ا3ناطق اجلافة 

 (كينيـا-ICRAF(سوريا-١٩٧٥)G ا3ركز الدولي للبحوث الزراعيـة احلـراجـيـة 
 (هولندا-١٩٧٧ISNAR)G ا3ركز الدولي خلدمات البحوث الزراعية الوطنية 

 (سري النكا -١٩٨٤)G ا3ركز الدولي١٩٧٩IIMI)G ا3عهد الدولي إلدارة الـري 
 (إندونيسيا-١٩٩٣)G وا3عهد الدولي لبحـوث الـثـروةCIFORلبحوث الغـابـات 

 (كينيا-١٩٩٤).ILRIاحليوانية 

التــدريب :
إعداد وتدريب الكوادر البشرية مطلب أساسي لـتـحـقـيـق الـقـدرة عـلـى
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االستحواذ على التكنولوجيا وإجناز التنمـيـة الـزراعـيـة. وقـد تـلـقـت الـدول
النامية بوجه عام قدرا كبيرا مـن الـعـون فـي هـذا اجملـالG بـدءا مـن إتـاحـة
الفرص 3واطني هذه الدول النامية للدراسة في جامعات الدول ا3ـتـقـدمـة
في مجاالت الزراعة والغذاء اخملتلفـة لـلـحـصـول عـلـى الـدرجـات الـعـلـمـيـة
(ماجستير ودكتوراه)G التي تؤهلهم للمشاركة في تطوير القدرات البـحـثـيـة
في بالدهمG وانتهاء بتدريب الفنيN في ا3ؤسسات التدريبية ا3تخصـصـة.
وقد ساهمت ا3ؤسسات الدولية في هذا الصددG ولكن رTا كانت ا3ساهمة
األكبر من خالل اتفاقيات التعاون الثنائي بN الدول ا3تقدمة والدول النامية.
لقد لعب العون الفني دورا ملحوظا في إجنازات التنمية التي حتقـقـت
Nخالل األربع Gومنها بطبيعة احلال معظم األقطار العربية Gفي الدول النامية
Gعاما ا3اضية. وما زالت الدول النامية في حاجة إلى استمرار هذا العون
بل وTستويات أعلىG لعقدين أو ثالثة عقودG حتى تستطيع تأسيس قدراتها
الوطنية واكتساب قوة الدفع الالزمة لتواصل التنمية الزراعيةG فهل سيتحقق
هذا األمل? هناك تخوفات كثيرة.  ومن األرجح أن يستمر هذا العونG ولكن
بشروط ومستويات مختلفة عما سبق. سوف تكون هناك صعوبات أكبر في
احلصول على التمويلG سواء للمشروعات الوطنية أو للمؤسسات البحثـيـة
ومؤسسات العون الفني الدولية. لقد انسحبت الواليات ا3تحدة من برنامج
األ� ا3تحدة للتنميةG ومن قبل انسحبت من منظمة اليونسكو. وفي ا3قابل
رTا تزيد فرص االستثمار ا3شترك في ا3شـروعـات الـزراعـيـة فـي الـدول
النامية. وكذلك سوف يكون هناك اجتاه أكبر لالعتـمـاد عـلـى االتـفـاقـيـات
الثنائية من منطلق أنها تخدم بصورة أفضل ومباشرةG مصالح مانح ا3عونة
في الوقت الذي تفيد فيه متلقيهاG وهنـا سـوف تـكـون الـشـروط مـخـتـلـفـة.
وكذلك العون الفني الفعال الذي تقدمه ا3ؤسسات البحثية الدولية-خاصة
ما يتعلق باألصناف النباتية-قد اليكون متاحا في ا3ستقبل مجانـا وبـنـفـس
Nا أساسا بسبب القيود التـي سـوف تـفـرضـهـا قـوانـTر Gالسهولة احلالية
حقـوق ا3لكية الفكريةG خاصـة فـي مجـال التكـنـــولـوجـــيـا احلـيـــويـــة وفـــي
Gمقـدمتـها هندسـة الـوراثـة والطـرق ا3ـبـتـكـرة لـزراعـة اخلـاليـا واألنـسـجـة
والتقاوي ومواد تشخيص األمراض احليوانية. وهذه الظروف اجلديدة ينبغي
أن تدفع الدول الناميةG وفي مقدمتها األقطار العـربـيـةG إلـى إعـادة تـقـو¨
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موقفها. واألقطار العربية رTا تكون اآلنG وأكثر مـن أي وقـت مـضـىG فـي
حاجة إلى ترتيب أمورها استنادا إلى تعزيز قدرتها في االعتماد على الذات
في توليد التكنولوجيات التي حتتاج إليهاG من خالل حتديث ودعم ا3ؤسسات
البحثية الوطنية ومؤسسات التدريب على ا3ستويN القطري والقوميG وأن
تتوصل إلى أسلوب يكفل فتح اجملال لالستثمار ا3ـشـتـرك فـي مـشـروعـات
التنمية الزراعية 3صلحة جميع األطراف ا3شاركةG بدال من أسلوب العـون
في اجتاه واحدG وهنا رTا يكون إحياء السوق العـربـيـة ا3ـشـتـركـة مـدخـال

مناسبا لتحقيق هذا التعاون ا3شترك.
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مفاهيم جوهرية حول قضية
الزراعة والغذاء

استحوذت قضية الغذاءG والتنمية الزراعية بوجه
عامG على اهتمام الكثير من ا3فكرين على الصعيدين
العا3ي والعربي. فعلى الصعيد العا3ي كان االهتمام
بتأمN الغذاء من منظور عامG وعلى الصعيد العربي
كان االهتمام بتحـقـيـق األمـن الـغـذائـي فـي اإلطـار
ا3وضوعي للظروف احمليطة بكل قطـر وإمـكـانـات
التكامل العربي. وفي خضم هذا االهتمام ظـهـرت
مفاهيم عديدة لقضايا جوهرية مرتبـطـة بـقـضـيـة
األمن الغذائي جند أنه مـن الـضـروري أن نـتـعـرف
عليها ونحاول حتديدها. ولعل أول هـذه ا3ـفـاهـيـم
مفهوم «االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي» الذي ثـار
حوله قدر غير قليل من اجلدل. ومع التقدم الذي
حتقق في ظروف ا3عـيـشـة فـي الـسـنـوات األخـيـرة
ظهرت على الساحة الزراعية قـضـيـة أخـرى وهـي
«أمان الغذاء» وارتباطه بالصحة العامة لإلنسانG و
«الزراعة العضوية أو البديلة» كأسلوب جديد يحقق
الغذاء اآلمن صحيا. وفي نفس السياقG وفي إطار
القلق على مـسـتـقـبـل ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة الـزراعـيـة
وقدرتها على الوفاء باحتـيـاجـات الـسـكـان ظـهـرت

2
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قضية «استدامة أو تواصل التنمية الزراعية».
وفي إطار السعي نحو حتقيق األمن الغذائي البد من توضيح موضوعات
حيوية في مقدمتها التكنولوجيا وبوجه خاص التكنولوجيا احليويةG والتكثيف
Gالزراعي لتحقيق أقصى إنتاجية من ا3وارد الـطـبـيـعـيـة الـزراعـيـة ا3ـتـاحـة
وحتديث �ط الزراعة لالرتقاء بقدرتها على الوفاء باحـتـيـاجـات اجملـتـمـع
واالرتقاء Tستوى معيشة الزراعG ونظم حـيـازة األرض الـزراعـيـة الـقـاعـدة
األساسية إلنتاج الغذاءG وغيرها. وفي الصفحات التالية سوف نحاول توضيح
بعض هذه ا3فاهيم في إطار الهدف العامG وهو التوصل إلى تصور متكامل
ألسلوب العمل لتحقيق األمن الغذائي للوطن العربيG وسوف نترك البعض

اآلخر لفصول الحقة.

االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي
شهدت العقود القليلة التي أعقبت احلرب العا3ية الثانية اهتماما كبيرا
لدى الكثير من الدولG خاصة الدول حديثة االستقالل والنامـيـةG بـقـضـيـة
الزراعة والغذاء بوجه عام و «االكتفاء الذاتي» فيما يـتـعـلـق بـالـغـذاء بـوجـه
خاص. كانت الظروف السياسية واالقتصادية-فضال عن الطموحات الوطنية-
تبرر هذا التوجه وحتض عليه. وبتغير الظروف العا3ية واإلقليمية والقطرية
بدأ مفهوم آخر يجذب اهتماما أكبر وهو «األمن الغذائي»G وكثيرا ما يتداخل

ا3فهومان ويلتبس األمرG ومن ثم فمن األفضل محاولة توضيحهما.
مفهوم «االكتفاء الذاتي الكامل» هو : «قدرة اجملتمع على حتقيق االعتماد
الكامل على النفس وا3وارد واإلمكانيات الذاتية في إنـتـاج كـل احـتـيـاجـاتـه
الغذائية محليا»G  ومن ثم فهو يعني «األمن الغذائي» الذاتي دون ما حاجة
إلى اآلخرين. أي أن القطر أو الدولة أو مجموعة الدول ا3رتبطة في إطار
معN (سوق مشتركة مثال) تريد أن تكتفي ذاتيـاG فـي تـأمـN االحـتـيـاجـات
الغذائية لسكانها بصورة كاملة فال تكون عرضة ألي قدر من اخملاطر التي
قد تفرضها ظروف خارجيةG وكذلك باعتباره الركيزة األساسيـة لـلـتـنـمـيـة
االقتصادية فال حتتاج إلى إنفاق أموال في اخلارج هي بحـاجـة إلـيـهـا فـي
الداخل. ومن اجلدير بالذكر أن هذا التوجه شمل أيضا في حاالت كثـيـرة
«الصناعة»G فكثير من الدول النامية كان لديها التطلع نحو تنمية صناعية



73

مفاهيم جوهرية حول قضية الزراعة والغذاء

حتقق لها االكتفاء الذاتي في العديد من السلع.
«االكتفاء الذاتي الكامل» فيما يتعلق بالغذاء بالنسبة للمجتمعات البشرية
Gولم يبدأ في االختـالل إال فـي الـعـصـر احلـديـث Gكان ضرورة لكل مجتمع
وعندما زاد اخلوف من حدوث مزيـد مـن االخـتـالل بـتـنـامـي االحـتـيـاجـات
Gبل والتمسك بشـدة Gتزايد االهتمام Gخاصة النامية Gالغذائية للمجتمعات
Tطلب االكتفاء الذاتي أو في الواقـع اإلبـقـاء عـلـى حـالـة االكـتـفـاء الـذاتـي
مستقرةG فهو-في احلقيقة-احلالة ا3ثالية لتأمـN احـتـيـاجـات اجملـتـمـع مـن
الغذاء التي تتطلع إليها وتتمناهـا كـل دول الـعـالـم. ولـكـن سـرعـان مـا أثـيـر
العديد من التساؤالت حول إمكانـيـة وجـدوى تـبـنـي أي قـطـر أو مـجـمـوعـة
أقطار لسـياسـات تستـهـدف حتـقـيـق االكـتـفـــاء الـذاتـي الـكـامـل فـي ضـــوء
ا3تغيـرات اجلـارية في العالـمG لعل أهمها ثالثة: األول: ما هي طبيعة االكتفاء
الذاتي ا3ستهدف? والثاني: هل حتقيقه �كن عمـلـيـا?G والـثـالـث: هـل هـو

عقالني من حيث االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات ا3تاحة?
فإذا نظرنا في التساؤل األولG فسوف جند أن االكتفاء الذاتي البد أن
يرتبط با3ستوى االقتصادي وا3عيشي للسكانG فال يكفي أن نقول إن بلـدا
ما حقق اكتفاء ذاتياG بل ينبغـي أن يـقـرن هـذا االكـتـفـاء الـذاتـي بـا3ـسـتـوى
الغذائي الذي يتحقق للمجتمع: هل هو عند حتقيق احلد األدنى لالحتياجات
الغذائية? أو عند حدود مستويات غذائية أفضل? أو مستويات عالية?. فقد
يكون بلد نام مكتفيا ذاتيا في وقت اليوفر فيه إنتاجـه احملـلـي سـوى احلـد
األدنى من االحتياجات الغذائية التي تسمح بها قدراته االقتصاديةG فالهند
مثال تعتبر بلدا مكتفيا ذاتياG ولكن مستويات الغذاء بـهـا مـتـدنـيـة جـداG إذ
اليتجاوز متوسط ما يحصل عليه الفرد من أغذية الطاقة نحو ألفي سعـر

G ومن البـروتـN(١)حراريG بينما احلد األدنـى مـن الـوجـهـة الـصـحـيـة ٢٣٥٤
ا3قارن نحو تسعة وعشرين جراما في اليوم بينما احلد األدنى ٣٥ جمG ومن
ثم يرجع هذا االكتفاء الذاتي إلى التوازن بN القدرة االقتصادية لـلـسـكـان
وإمكانياتهم الشرائية وبN اإلنتاج السلعي الغذائي الذي توفره لهم الزراعة
احمللية. ومصر با3ثل كانت مكتفية ذاتيا قبل احلرب العا3ية الثانية عندما
Gكانت مستويات الطلب على الغذاء متوازنة مع القدرة الشرائـيـة لـلـسـكـان
برغم أن حجم ما كان متاحا للسكان من الغذاء كان منخفضاG إذ في خالل
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الفترة ١٩٣٥-١٩٣٩ كان متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات احلرارية
G با3قارنة بنحو ٢٩٥٠ سـعـرا و(٢)G٢٣٦٦ ومن البروتN الكلـي ٧٣٬٥جـم/ يـوم

 التي أصبحت فيها بعيدة(٣)٧٦٬٧ جم بروتN كلي خالل الفتـرة ١٩٧٨-١٩٨٠
عن االكتفاء الذاتي. والبالد ا3تقدمة مرتفعة الدخلG الكثير منها غير مكتف
ذاتيا برغم �تع سكانها Tستويات غذاء مرتفعة متناسبة مع القدرة الشرائية
العالية التي يتيحها الدخل العالي. وهكذاG فاالكتفاء الذاتي يرتكز إلى حد
كبير على التوازن بN االحتياجات معبرا عنها بالقدرة الشرائية للمجـتـمـع
وليس باالحتياجات الصحيةG وبN اإلنتاج احمللي ا3تاح. وكلما ارتفع الدخل
القومي عن مستوياته الدنيا أو زادت القدرة الشرائية للمجتمع زاد الطلب
على الغذاءG فإذا لم تواكب الزراعة هذا الطلب اختل التوازن واحتاج تصحيحه

إلى االستيراد ومن ثم االبتعاد عن االكتفاء الذاتي.
وإذا نظرنا في التساؤل الثانيG فسوف جند أن إمكانية حتقيق االكتفاء
الذاتي الكامل ترتبط-في حالة أن يتقرر كهدف قومي واجب التنفيذ-با3وارد
ا3تاحة وقدرتها على الوفاء باحتياجات كم اإلنتاج ا3ـطـلـوب وبـاحـتـيـاجـات
االستهالك وإمكانية السيطرة عليها. وقد يستطيع قطر معN حتقيق االكتفاء
الذاتي الكاملG ولكن غالبا بثمن اقتصادي واجتماعي كبـيـر يـخـتـلـف تـبـعـا

لظروفه وظروف العالم احمليط به.
Gوفيما يتعلق بعقالنية أو جدوى تبني سياسة لالكتفاء الـذاتـي الـكـامـل

هناك العديد من العوامل التي تثير الشكوك لعل أهمها أربعة :
األول: محدودية ا3وارد الطبيعية الزراعية-وا3وارد مهما كانت كبيرة في
أي قطر أو مجموعة من األقطار فهي محدودة  نسبـيـاT Gـا يـحـتـم حـسـن
استثمارها في احلاضر والتحسب الحتياجات األجيال القادمةG فضال عن
احملددات األخرى مثل الظروف ا3ناخية التي قد ال تالئم إنتاج محـاصـيـل

معينة مطلوبة.
الثاني: االنفتاح التجاري العا3ي-خاصة في إطار منظمة التجارة العا3ية-
الذي يوفر مناخا أفضل للمنافسة واالعتماد ا3تبادل بN الدول في احلصول
على السلع الغذائيةG ومن ثم إمكانية حسن استثمار ا3وارد الطبيعية في كل
منها-ولو إلى حد معN-وفي أن تتجه كل دولة إلى إنتاج السـلـعـة أو الـسـلـع
التي لديها ميزة نسبية في إنتاجها وتصديرها مـحـقـقـة عـائـدا اقـتـصـاديـا
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كبيراG وأن حتصل على حاجتها من السلع األخرى من اخلارج بأسعار أقل
من تكلفة إنتاجها محلياG ومن ثم فاألولوية هي للتكـلـفـة األقـل دون �ـيـيـز

يذكر لإلنتاج احمللي.
الثالث: التقدم التكنولوجي في وسائل حفظ وتصنـيـع ونـقـل ا3ـنـتـجـات

الغذائيةG ومن ثم إمكانية تبادلها على نطاق واسع وعبر مسافات كبيرة.
الرابع: ارتفاع مستويات ا3عيشة واتساع مـدى مـتـطـلـبـات الـسـكـان مـن

أنواع الغذاء والتي ال xكن لبلد ما إنتاجها.
وهكذا فإن «االكتفاء الذاتي الكامل» غالبـا لـيـس فـي مـصـلـحـة مـعـظـم
أقطار هذا العالم من الوجهة االقتصاديةG وفـي ظـروف سـلـم وأمـن عـا3ـي
وإقليمي. ومع ذلك تظل لسياسة االكتفاء الذاتي الكامل أو اجلزئي أهميتها
بالنسبة للسلع األساسيةG وكقدرة كامنة xكن اللـجـوء إلـيـهـا حتـت ظـروف
معينة يتسبب عنها صعوبة احلصول بصورة آمنة على هذه السلع الغذائية
األساسية احليوية للمجتمع. وإذا كانت سياسة االكتفاء الذاتي الكامل حتيط
بعقالنيتها الكثير من الشكوكG فإن االبتعاد عن ضـمـان االكـتـفـاء الـذاتـي-
خاصة من السلع األساسية-أو على األقل ضمان القدرة الكامنة على حتقيقه
عند احلاجةG مخاطرة كبيرة تعمل كل األقطار على حتاشـي الـوقـوع فـيـهـا

:Nالرتباطها بأمنها القومي. وفي هذا الصدد يحسن أن نشير إلى مثال
ا3ثال األول:  إصرار اليابان على أن تنتج محليا نسبة كبيرة من احتياجاتها
Gتكلفة اإلنتاج احمللي وتـكـلـفـة االسـتـيـراد Nمن األرز رغم الفرق الباهظ ب
فاحلكومة هناك تدعم منتجي األرز بقوة وكذلك ا3واطن يدعم هذا ا3وقف
من خالل تفضيله لألرز احمللي حتى وهـو يـدفـع فـيـه أضـعـاف سـعـر األرز

ا3ستورد.
ا3ثال الثاني: زراعة القمح في ا3ملكة العربية السعودية: فقبل عقديـن
فقط من الزمن لم يكن أحد يتصور أن تتمكن السعودية من حتقيق االكتفاء
الذاتي من القمح ناهيك عن تصدير الفائض. ومع ذلـك فـقـد اسـتـطـاعـت
حتقيق هذا الهدف وارتفع اإلنتاج من بـضـعـة آالف مـن األطـنـان إلـى عـدة
ماليN. ولقد انتقد البعض هذه السياسة بدعوى ارتفاع تكلفة اإلنتاج بدرجة
كبيرة بينما xكن احلصول على القمح من السوق العا3ي بسهولـة وبـسـعـر
أقل بكثيرG ولكنهم يتجاهلون أن جزءا كبيرا من تكلفة اإلنتاج ينفق محـلـيـا



76

األمن الغذائي للوطن العربي

ولزراع سعوديGN وفضال عن ذلك-ورTا األهم-هو أنها اختبار للقدرة على
توفير احتياجات البالد عند احلاجة تلغي إمكانية استخدام الغذاء للضغط

السياسي أو االقتصادي.
أما «األمن الغذائي» فيقصد به «قدرة اجملتمع على توفيـر احـتـيـاجـات
التغذية األساسية ألفراد الشعبG وضمان حد أدنى من تلـك االحـتـيـاجـات
Gويتم توفير االحتياجات الغذائية األساسية: ١- إما بإنتاجها محليا G«بانتظام
أو ٢- بإنتاج جزء منها واستيفاء باقي االحتياجات من خالل توفير حصيلة
كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في استيراد هذه االحتياجات.
وطبقا لهذا ا3فهومG فإن توفير «األمن الغذائي» ال ينطوي بالضـرورة عـلـى
Gإنتاج كل االحتياجات الغذائية األساسية أو حتى اجلانب األعظم منها محليا
بل ينطوي أساسا على توفير ا3وارد الالزمة لتوفير هذه االحتـيـاجـات مـن
خالل تصدير منتجات أخرىG تتمتع في إنتاجها البالد Tيزة نسبيـة عـلـى
البالد األخرىG ومن ثم فإن مفهوم «األمن الغذائي»G على إطالقهG يشتمـل
على قدر أكبر من ا3رونة في استخدام ا3وارد وفي االعـتـمـاد ا3ـتـبـادل مـع
اآلخرينG وبذا xكن وصفه بأنه «األمن الغـذائـي بـالـتـعـاون مـع اآلخـريـن».
Gكذلك يتضمن ا3فهوم العام لألمن الغذائي ثـالثـة مـكـونـات: األول-الـوفـرة
Tعنى وفرة السلع الغذائيةG وهذا يتحقق أساسـا مـن خـالل زيـادة اإلنـتـاج
احمللي أو نسبة االكتفاء الذاتيG الثاني-االستقرارT Gعنى توافر السلع الغذائية
طوال الوقتG وهذا يستلزم نظاما متكامال للتخزين والتسويقG الثالث-إمكانية
احلصول عليهاT Gعنى أن تكون أسعارها فـي مـتـنـاول ا3ـواطـنـN سـواء أن
Nأو أن تكون دخول ا3واطن G(مدعومة من احلكومة مثال) تكون رخيصة السعر
عالية بالقدر الذي يسمح لهم باحلصول على احتياجاتهم الغذائية بسهولة.
وهكذا جند أنفسنا أمام مناقشة حقيقية لبدائل مختلفة إلى حد كبير
في كيفية تأمN الوفاء باالحتياجات الغذائية للسـكـانG وفـي نـفـس الـوقـت
حسن استثمار ا3وارد احمللية ا3تاحة واالستفادة من الظروف التي يتيحهـا
السوق العا3يG 3صلحة اجليل احلالي ودون تعـريـض احـتـيـاجـات األجـيـال

القادمة للمخاطرG لعل أهم هذه البدائل واخليارات ثالثة :
البديل األول: أن يسعى كل قطر عربي-منـفـردا-إلـى حتـقـيـق «االكـتـفـاء
الذاتي الكامل» من جميع السلع الغذائيةG وحتقيق «األمن الغذائي الذاتي»
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دون ما حاجة لآلخرينG ومن الواضح أن هذا-وخاصة حتت ظروف منظمة
التجارة العا3ية-هو افتراض نظري إلى حد كبيـرG فـال يـوجـد قـطـر عـربـي
لديه ا3وارد التي تؤهله لتحقيق مثل هذا الهدفG فضال عن أنـه قـد xـثـل

إهدارا لهذه ا3وارد في كثير من احلاالت.
البديل الثاني: أن يسعى كل قطر عربي-مـنـفـردا-إلـى اسـتـثـمـار مـوارده
بحيث يتجه إلى الزروع التي له ميزات نسبية في إنتاجها بالنسبة لـلـسـوق
العا3يG ويصدر إلى هذا السوق (ا3تاح نظريا) ويشتري احتياجاته (ا3توافرة
نظريا)G أو بعبارة أخرى االعتماد ا3تبادل الكامل مع العالـم اخلـارجـيG أي
«األمن الغذائي ا3تبادل» أي بالتبادل مع اآلخرينG وأن تغطي الزراعة نفسها
بنفسها في ميزان الصادرات والواردات الغذائية. هذا البـديـل يـحـمـل فـي
طياته الكـثـيـر مـن ا3ـزايـا االقـتـصـاديـةG ولـكـن أيـضـا الـكـثـيـر مـن اخملـاطـر

االقتصادية والسياسية لعل أهمها :
أوال: طبيعة السلع ا3تاحة للتصدير-احلاصالت الغذائية العربيـة الـتـي
xكن أن تتاح للتصدير تكاد تنحصر في احلاصالت البـسـتـانـيـة (اخلـضـر
والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور) خاصة في األقـطـار ا3ـطـلـة
على البحر األبيض ا3توسط والصومال (ا3وز)G واللحوم (السودان-محتمل)

واألسماك (تونس وا3غرب).
على أننا يجب أن نفكر بعمق في مدى عقالنيـة هـذا الـتـوجـهG فـهـنـاك
الكثير من اخملاطر التي يجب توقيها. وتقلب السوق العا3ي ودور االحتكارات
العا3ية في تسويق هذه احلاصالت يشكالن محاذير ال xكن جتاهلها. وما
حدث في البلدان ا3نتـجـة لـلـ© يـسـتـحـق االهـتـمـام. وقـد خلـص مـوالربـيـه

 هذا التخوف بالتساؤل: «ماذا يحدث لو شجعتك األسعار ا3رتفعة(٤)وكولينز
احلالية على االندفاع إلى زراعة أشجار بن جديدة? حN يأتي الوقت الذي
يكون فيه أول محصول لك من هذه الثمار جاهزا قد جتد أن السوق قد بلغ
أدنى مستوى له. وهذا هو األمر احملتملG حيث يكون ا3نـتـجـون فـي بـلـدك
وفي غيره قد زرعوا 3واجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت أنت فيه.
والنتيجة ا3رجحة هي اإلنتاج الزائـد فـور أن تـبـدأ األشـجـار اجلـديـدة فـي
طرح ثمارهاG أكثر �ا يكون ا3ستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض
السعر». هذا التخوف ينطبق على حالة زراعة ا3والح في مصر. ومن ا3عروف
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Gأن إسرائيل تبيع إنتاجها من ا3والح بأسعار تقل كثيرا عن تـكـلـفـة اإلنـتـاج
ولكنها تستمر في اإلنتاج ألسباب سياسيـة. ونـفـس ا3ـشـكـلـة تـواجـه بـاقـي
احلاصالت البستانية-ما هو حجم السوق ا3تاح? وهل هو دائم لفترة معقولة
ومطمئن? وما هو دور االحتكارات العا3ية في تسويق هذه ا3نتجات? الـتـي
تعمل على تعظيم أرباحها على حساب الدول ا3نتجةG فضال عن مـضـاربـة
ا3نتجN اجلدد ببعضهم البعض. وما هو أثر التقدم التكنولوجي مستقبـال
في  هذه األسواق? فالتقدم في تكنولـوجـيـا الـزراعـة احملـمـيـة وفـر فـرصـا
كبيرة 3عظم الدول لتحقق درجات أعلى من االكـتـفـاء الـذاتـي فـي اخلـضـر
والزهور. ثم ماذا عن سياسات احلماية لإلنتاج احمللي التي تنتهجها الدول
ومجموعات الدول? وهذا كله ال يـعـنـي أبـدا أن الـفـرص قـلـيـلـة أمـام زيـادة
صادرات الكثير من األقطار العربية من هذه ا3نتجات إلى أضعاف مستوياتها
احلاليةG ولكن ما نـود أن نؤكد عليه أن لهـذه األسـواق حـدوداG فـضـال عـن
ا3تطلبات النوعيـة والسعـرية... الخ. كما يجب أن نعمل بجد واجتهاد ومثابرة
لتنمية إنتاجنا وصادراتنا من السلع الزراعية عالية القيمة النقديةG ولكننا
يجب أن ندرك أنها ليست الطريق اآلمن لتحقيق األمن الغذائيG وأنها يجب
أن تكون مكملة لسياسة االعتماد على الذات وليست بـديـال لـهـاG فـنـحـقـق
قدرا معقوال من االكتفاء الذاتي في السلـع األسـاسـيـة أوالG ثـم نـتـجـه إلـى
تصدير السلع عالية القيمة النقدية لتدعـيـم وحتـسـN مـسـتـويـات الـغـذاء.
ومرة أخرى نعود إلى ما يقوله موالربيه وكولينز:  «برغم أن التجارة الدولية
ليست هي العدو في حد ذاتها فإن السؤال احلقيقي هو التجارة 3ـصـلـحـة
من? إن أحد الشروط احلاسمة هو أن احتياجات الغذاء األسـاسـيـة يـجـب
تلبيتها محليا. فاالعتماد الغذائي األساسي على النفس-ونعني بذلك اإلمداد
احمللي الكافي 3نع اجملاعة في حالة قطع مفاجـئ لـلـواردات الـغـذائـيـة-هـو
الشرط الذي ال غنى عنه ألمن أي شعب من الشعوبG عالوة على ذلكG فما
من بلد يستطيع ا3ساومة بنجاح في التجارة الدولية ما دام يـسـعـى يـائـسـا
لبيع منتجاته حتى يستورد الغـذاء 3ـنـع اجملـاعـة. ودون االعـتـمـاد الـغـذائـي
األساسي على النفسG فإن االعتماد ا3تبادل الذي يحظى با3ديح الوفيرG ال

يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد على آخر».
ثانيا: صعوبة النفاذ إلى األسواق اخلارجية-مع إقـرارنـا الـتـام بـأهـمـيـة
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السعي نحو فتح أسواق خارجية للصادرات الغذائية العربية ا3تاحةG وكذلك
احملتمل إتاحتها مستقبالG ما دامت حتقق عائدا اقتصاديا مـجـزيـاG ولـكـن
يبقى السؤال-هل هناك فعال أسواق متاحة مأمونة حتقق عائدا اقتصاديا
للسلع الغذائية العربيةG عندما نتوسع في اإلنتاج بهدف التصـديـر? هـنـاك
محاذير لعل أولها التكتالت العا3يةG وأهـمـهـا اآلن االحتـاد األوروبـي الـذي
يخطط ليشمل القارة األوروبية كلهاG والنافتا (الواليات ا3تحدة وا3سكـيـك
وكندا ويخطط ليشمل األمريكتG(N التي تتحـول إلى أسـواق عمالقة تسـعى
أيضا لتحقيـق «األمن الغـذائي» بل و «الرفاه الغذائي» لشعوبهاG ومن ثم ال
Gأما اآلخرون إذا أرادوا فقد يسمح لهم ولكن بثمن Gينفذ إليها إال العمالقة
فهذه التكتالت تنشئ أوضاعا جتعل من الصعب على الدول الصغيرة التي
تعمل فرادى (كما هو حال األقطار العربية اآلن) أن تنفذ بصادراتهاG فهي :
- تضع قيودا شديدة حتد من الواردات-لعل أهمها ا3واصفات والقـيـود
الصحية (أمان الغذاء) xكن أن تتبدل تبعا لالحتياجاتG فضال عن قـيـود

غير ظاهرة.
- تدفع ا3ورد إلى االرتقاء باجلودة إلى مستويات قد ال يستطيع حتقيقها

بسبب صعوبات فنية أو تكاليف اقتصادية.
- تدفع ا3ورد إلى القبول بأسعار منخفضة.

واألمثلة على هذه الصعوبات كثيرة نذكر منها مثالN. األول مفاوضات
«الشراكة» بN مصر واالحتاد األوروبيG إذ تسعى دول االحتاد األوروبي إلى
إقامة نوع من الشراكة بينـهـا وبـN دول اجلـوار فـي اجلـنـوبG ا3ـطـلـة عـلـى
البحر األبيض ا3توسطG لتحقيق ما يرونه منافع اقتصادية متبادلةG تـبـعـد
عنهم قلق الهجرة غير ا3شروعة ألهل اجلنوب الذين سيفضلون في حـالـة
حتسن أوضاعهم البقاء في بالدهم. لقد سارت ا3فاوضـات عـلـى مـا يـرام
فيما يتعلق با3نتجات الصناعيةG وهـي الـتـي لـدول االحتـاد األوروبـي مـيـزة
نسبية كبرى فيها. وعندما جاء دور ا3نتجات الزراعيةG حـيـث 3ـصـر مـيـزة
نسبية-خاصة البطاطس وبعض اخلضر والفاكهةG وتطمح في زيادة صادراتها
Nمنها 3قابلة الزيادة ا3توقعة في الواردات الصناعية-ذكـر كـبـيـر ا3ـفـاوضـ
على اجلانب ا3صري بأنهم «عرضوا علـيـنـا ا3ـوافـقـة عـلـى أن نـصـدر لـهـم
كميات كبيرة من العنب في أشهر الشتاءG أي الوقت الذي ال يوجد فيه في
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مصر حبة عنب واحدة». ا3ثال الثاني-البطاطس ا3صرية: لقد درجت مصر
على تصدير كميات ملحوظة من البطاطس إلى الدول األوروبـيـة فـي غـيـر
موسم إنتاج البطاطس األوروبية. ويبدو أنه في عام ١٩٩٥ لـم تـكـن الـسـوق
الفرنسية في حاجة إلى هذه البطاطس. واتهمت البطاطس ا3صرية-كمية
محدودة جدا منها-بأنها مصابة Tرض التبقع البني. وهذا ا3رض ال يسبب
أي ضرر لإلنسان. ومن ثم فرض حظر على استيراد البطاطس ا3صريـة.
وحلقت بفرنسا العديد من الدول األوروربية. هنا اسـتخدم «أمان الـغـذاء»
في غير محله للحيلولة دون نفاذ واردات غذائية أجنبية. وال شــك فـي أن
هناك أمثلة كثيرة-ا3غرب مثـال في صـادراته من ا3ـوالـح والصعـوبات التـي
تضعها إسـبانيا... إلخ. ومـرة أخرى إننا مع بذل اجلهد نحو التصديرG ولكن
ما نريد أن نؤكده أيضا أنه «أمان» غير آمنG وعلينا أن نتخير السلـع الـتـي
xكن تصديرها التـي تـضـــمـن عـائـدا عـادالG وأن نـفـكـر أوال فـي أن نـكـون

عمالقا-سـوقا عربية مشـتركة-قـادراعلى التعامل مع العمالقة.
ثالثا: «ال أمان» األسواق ا3تاحة للواردات-يفترض بديل «األمن الغذائي
ا3تبادل» إمكانية احلصول على االحتياجات الـغـذائـيـة مـن اخلـارج فـي أي
وقت وبصورة آمنة-فهل هذا االفتراض يحمل قدرا معقوال من ا3صداقية?
لنفترض أن اإلنتاج العا3ي من القمحG وألسباب مناخية أو غير ذلكG انخفض
في بعض الدول الرئيسية ا3نتجة وا3صدرة له ا3ؤثرة في السوق العا3ي-كما
حدث عام ١٩٩٦-أو أن الطلب من بعض الـدول الـكـبـيـرة ا3ـسـتـوردة قـد زاد
بصورة مفاجئة-كما حدث في سنوات سابقة كما أشـرنـا آنـفـا-ومـن ثـم زاد
الطلب على العرض. سوف ترتفع األسعار بشدة- أال يعتبر ارتفاع األسعار
في حد ذاته محددا ومهددا لألمن الغذائي للكثير مـن األقـطـارG الـتـي قـد
التستطيع توفير التمويل الالزم للشراءG ورتبت أمورها على أساس أسعـار
معتدلة? أما عندما يكون النقص في اإلنتاج كبيرا فـلـن يـكـون هـنـاك قـمـح
معروض للبيع-فاألولوية دون شك دائما للسكان احملليN. هذا غير احتماالت

األزمات السياسية ومضاعفاتها.
البديل الثالث: ورTا يكون األكثر عقالنية وألسباب عديدة اقتـصـاديـة
واجتماعية وسياسيةG وهو بالنسبة لألقطار العربية xكن أن يتحقق عـلـى

:Nمستوي
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األول: على ا3ستوى القطري ويتمثل في :
- قدر معقول من «االكتفاء الذاتي» في السلع الغذائية األساسيةG وهذه
سوف تختلف من قطر آلخرG ولكن سوف تكون في مقدمتها دائما احلبوب
(القمح-األرز-الذرة)G والسكرG واللحوم والـبـيـض واألسـمـاكG كـذلـك سـوف
يختلف ا3قدار في كل منها من قطر آلخرG فقد يعتمد أحد األقطار القمح
كمحصول احلبوب األساسيG وقد يعتمد قطر آخر الذرة مثالG أو يـعـتـمـد
أحد األقطار اللحوم بوصفها الغذاء البروتيني احليواني األساسي ويعتمد

قطر آخر األسماك.
- وتستكمل باقي االحتياجات من السلع الغذائية األساسية استنادا إلى
مبدأ «األمن الغذائي ا3تبادل»G فيعتمد على استيرادها من حصيلة صادرات

زراعية أخرى.
- وتترك السلع الغذائية غير األساسـيـة (خـضـرG فـاكـهـة) 3ـبـدأ «األمـن

الغذائي ا3تبادل».
الثاني: على مستوى الوطن العربيG في حالة الـنـجـاح فـي إقـامـة سـوق
عربية مشتركةG وتطبيق نفس القواعد السابقةG ولكن احلدود الدنيا لالكتفاء
الذاتي من السلع األساسية xكن أن تنخفض كثيرا أو حتى تتالشى دون أن

تسبب خطرا على األمن الغذائي للسكان.

أمان الغذاء والزراعة العضوية
تزايد في السنوات األخيرة قلق عا3ي من اخملاطر التي xكن أن تترتب
على استخدام الكيماويات في الزراعة احلديثةG وبصفة خاصة على أمـان
الغذاء أو سالمته الصحية وعلى سالمة البيئةG ومن ثم ا3طالبة باحلد من
استخدام الكيماويات التي هي إحدى الركائز األساسية التي حتققت على
أساسها الزيادة الكبيرة في اإلنتاجية الزراعيةG وما يتمتع به العالم اآلن من
أمن غذائي نسبي. وأخذت هذه ا3طالبة بعدا أكبر بالقلق الذي سبق على
سالمة البيئةG ومن ثم ظهرت الدعوة إلى زراعة ذات طبيعة جديدة مختلفة
عن الزراعة احلالية (احلديثة)G أصبح يشار إليها بوجه عام بالزراعة البديلة
أو الزراعة العضوية. وكال التوجـهـx Nـكـن أن يـؤثـر بـصـورة مـبـاشـرة فـي
Gوعلى فرص حتقيق األمن الغذائي Gومن ثم اإلنتاج الكلي Gاإلنتاجية الزراعية
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Gفضال عن فرص تواصل أو استدامة التنمية الزراعية لـألجـيـال الـقـادمـة
خاصة في الدول النامية وفي مقدمتها األقطار العربيةG وهـو األمـر الـذي

يوجب علينا أن نلقي بعض الضوء على هذه القضية.

أمـان الغــذاء :
 تذكر منظمـة(٥)في تقرير عن دور «أمان الغذاء» في الصحة والتنـمـيـة

الصحة العا3ية: «لم يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية كافيةG وأن يشتمل على
محتوى غذائي واف باحتياجات اجلسمG ولكن يـجـب أيـضـا أن يـكـون آمـنـا
لالستهالك وأال يعرض صحة ا3ستهلك للخطر أو الضرر من خالل العدوى
أو التسمم». وتعرف منظمة الصحة العا3ية «أمان الـغـذاء». بـأنـه: «جـمـيـع
Gوتوزيع Gوتخزين Gوتصنيع Gالظروف وا3عايير الضرورية خالل عمليات إنتاج
Gوصحيا Gوموثوقا به Gالالزمة لضمان أن يكون الغذاء آمنا Gوإعداد الغذاء
ومالئما لالستهالك اآلدمي». وهكذا يتضح لنا أن قـضـيـة أمـان الـغـذاء ال
تتوقف عند مرحلة اإلنتاج الزراعي وال تقتصر عليهاG ولكنهـا �ـتـد-ورTـا
Gاجلوانب األكثر خطورة وأهمية-إلى ا3راحل الالحقة وحتى حلظة االستهالك
ولكننا هنا سوف نقصر حديثنا على مالبسات أمـان الـغـذاء ذات الـعـالقـة

بالعملية اإلنتاجية لالرتقاء باإلنتاج الكلي لألغذية البناتية واحليوانية.
في العشرين من شهر مارس عام G١٩٩٦ فاجأ وزير الصحة البريطانـي
Gالعالم بإعالنه إصابة عشرة من الشباب بأعراض عصبية وتخلف عـقـلـي
G«تشابه أعراض مرض «كورو» الذي يصيب اإلنسان ومرض «جنون البـقـر
وكان هؤالء الشباب قد تنـاولـوا حلـومـا بـقـريـة مـصـابـةG ومـن ثـم كـان هـذا
اإلعالن يعني احتمال انتقال ا3رض من األبقار إلى اإلنـسـان. وتـصـاعـدت
حمى اإلجراءات التي اتخذتها معظم الدول بدءا من حظر استيـراد حلـوم
األبقار البريطانيةG وحتى مطالبة دول االحتاد األوروبي بإعدام األحد عشر

 يوضح إلى أي مدى أصبح العـالـمٍمليون بقرة بريطانية. وهـو إجـراء قـاس
ا3تقدم حساسا ألمان الغذاءG أو السالمة الصحية للغذاء.

ومرض «جنون البقر» مرض عصبي بطيء يصيب األبقار البالغة ويظهر
في شكل أعراض عصبية �يزة لهG ويعتبر واحدا مـن مـجـمـوعـة أمـراض
عصبية أخرى منها «كورو» الذي يصيب اإلنسان و «إسكرابيه» الذي يصيب
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األغنام. وقد ¢ تشخيصه ألول مرة عام ١٩٨٦ عقب ظهور بعـض احلـاالت
في العام السابقG ومنذ ذلك التاريخ ¢ تشخيـصـه فـي نـحـو ســـبـعـN ألـف
حالةG وتراوحـت نسـبة اإلصـابـة مـن ١-٢ لكل ألف بقـرة بالغـة. وقد لوحـظ
أنه ال ينتقل من حيوان إلى آخر أو من األم إلى جنينها. ولم يتم حتـى اآلن
التعرف بصورة قاطعة على طبيعة العامل ا3عدي وا3سبب للـمـرضG ولـكـن

»G انتقل إلى األبقارprionا3رجح أنه نوع من البروتN الشاذ يسمى «بريون 
ا3صابة نتيجة تغذيتها على مسحوق حلـم وعـظـم مـسـتـخـلـص مـن أحـشـاء
وجثث أغنام مصابة Tرض «إسكرابيه»G وهو ما كان يـحـدث فـي إجنـلـتـرا
منذ عام ١٩٨١ وحتى ظهور ا3رض وتشخيصهG والذي يأخذ طريقه إلى مخ
احليوان حيث يتراكم ويسبب ا3رض. ويتميز هذا البروتT Nقاومته الفائقة
للحرارة والعوامل األخرى التي تتحكم في مسـبـبـات األمـراضG كـمـا أن لـه

فترة حضانة طويلة قد تصل إلى أكثر من ثماني سنوات.
جاء هذا الظهور ا3فاجئ 3رض «جنون البقر» كأحدث حلقة في سلسلة
�تدة من احللقات ا3عبرة عن تصاعد القلقG فيما يتعلق Tا ترتبه تطبيقات

 الرتباطها الوثيق بصحةfood safetyالتكنولوجيا على سالمة أو أمان الغذاء 
اإلنسان ورفاهيته. وفي احلقيقة مرت قضية الغذاء في الـعـصـر احلـديـث
على الصعيد العا3ي بثالث مراحل متميزة إلى حد كبير ومتداخلة في كثير

من األحيان:
Gكان التوجه أساسا نـحـو تـعـظـيـم اإلنـتـاج الـكـمـي Gفي ا3رحلة األولى -

» من السلع الغذائية اخملتلفة للوفاء باالحتياجاتQuantityبهدف توفير «كم 
الغذائية للسكانG ويبدأ سلم األولويات عادة بالسلـع الـغـذائـيـة األسـاسـيـة:
احلبوبG السكرG اللحومG األلبان... الخG وينتهي غالبـا بـالـفـاكـهـة أو بـعـض
منها. وعادة ما يسعى مخططو الـسـيـاسـات الـزراعـيـةG خـاصـة فـي الـدول
النامية بوجه عام ومنها األقطار العربيةG نحو توجيه استخدام ا3وارد ا3تاحة
لتحقيق هذه الغاية كأولوية أولى تفرضها مقتضيـات األمـن الـغـذائـي. فـي
هذه ا3رحلة يسعى اجملتمع بحكم الضرورة إلى تـكـثـيـف اسـتـخـدام ا3ـوارد
ا3تاحة ويستثمر إلى احلد األقصى اإلمـكـانـيـات اإليـجـابـيـة لـلـتـكـنـولـوجـيـا

ويتغاضى إلى حد كبير عن جوانبها السلبية.
- في ا3رحلة الثانيةG والتي كثيرا ما تتداخل مع ا3رحلة األولىG بعد أن
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Gيكون اجملتمع قد عبر ا3رحلة األولى وحقق قدرا كبيرا من األمن الغذائي
يبدأ االهتمام بالصفات النوعية للمنتجات الغذائية أو «الـكـيـف أو اجلـودة

Qualityوفي هذه ا3رحلة قد يحدث في كثير من احلاالت التغاضي نسبيا .«
عن هدف «الكم» أو اإلنتاجية الكمية للمواردG في مقابـل زيـادة اإلنـتـاجـيـة
النوعية لها أو القيمة السوقية التي يبدو اجملتمع مستعدا لدفعها في مقابل
نوعية أعلى. وهنا تلعب التكنولوجيا دورا نسبيا أكبر للجمع بقدر اإلمكـان

بN «الكم» و «الكيف».
وأفضل مثال لهاتN ا3رحلتN هو ما حدث في الدول ا3ـتـقـدمـة خـالل
األربعN عاما التي أعقبت احلرب العا3ية الثانية. لقد توجهت هذه الدول
بقوة نحو حتقيق غاية رئيسية تتمثل في تعظيم اإلنتاجية واالرتقاء باإلنتاج
الكلي لتوفير كم وافر من الغذاء للسكان وبجودة عالية وبصورة مسـتـقـرة.
وكان التقدم التكنولوجي هو األداة الفاعلة في حتقيـق هـذه الـغـايـةG وأحـد
أركانه ا3همة اسـتخدام الكيماويات ا3تمثلة أسـاسـا في أربع مجموعات من
ا3ركبات اخملتلفة هي: ١- ا3بيدات احليوية من حشرية وفطرية ومـبـيـدات
حشـائشG للسيطرة على اآلفات واألمراض التي تصيب النباتاتG واحلشائش
التي تنافسه في احلصول على الغذاءG واآلفات التي تصـيب ا3نـتـجـات مـا
بعد احلصادG لتقليل ا3فقود إلى أدنى حـد �ـكـن. ٢- األسـمـدة ا3ـعـدنـيـة-
خاصة اآلزوت والفوسفور والبوتاسيوم ثم العناصر الدقيقةG لتوفير العناصر
الغذائية ا3عدنية التي يحتاج إليها النباتG والتي غالبا ما تعجز التربة عن
توفيرها له بالكميات ا3طلوبةG وفي األوقات ا3ناسبةG وتؤدي إضافتها صناعيا
إلى زيادة اإلنتاجية. ٣- منظمات النمو شاملة ا3ركبات اخملتلفة للتأثير في
العمليات الفسيولوجية بالنباتات وتوجيهها وجهة معينة مرغوبا فيهـا مـثـل
التبكير بالنضج أو لون الثمار...الخ. ٤- ا3ضادات احليـويـة لـوقـايـة الـثـروة
احليوانية والهرمونات لتسريع عملية النمو أو تعديل طبيعة ا3نتجG واإلضافات
الغذائية لألعالف وغيرها. وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى حتقيق زيادات
ضخمة في اإلنتاج ساهمت باجلانب األكبر من متطلبات الوفاء باحتياجات

الزيادة السكانية التي أشرنا إليها آنفا.
- في ا3رحلة الثالثةG عندما تتوافر للـمـجـتـمـع قـدرات إنـتـاجـيـة كـافـيـة
ومسـتوى معيـشة مرتفع يدخـل في مرحلـة تغييـر األولـويـاتG فــ «الـكـم» ال
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يصبح أولوية أولى ما دام يتوافر ما يكفي ويزيد من الغذاءG والنوعية تقدمت
Gومن ثم يحظى أمان الغذاء أو سالمته الصحـيـة بـأولـويـة مـتـقـدمـة Gكثيرا
ويعاد النظر في استخدام التكنولوجياG فيكون لتحاشي سلبياتـهـا األولـويـة
وxكن التغاضي بدرجة أكبر عن القدرات اإلنتاجية الكمية في مـقـابـل أن

يكون ا3نتج آمنا صحيا.
وال شك في أن هناك تعارضا واضحا خاصـة بـN مـتـطـلـبـات ا3ـرحـلـة
األولى ومتطلبات ا3رحلة الثالثةG حيث يبدو أنـه ال xـكـن اجلـمـع بـN «كـم
اإلنتاج» العالي وبN «أمان» هذا اإلنتاجG ولـكـن �ـا ال شـك فـيـه أيـضـا أن
هناك وسائل كثيرة لتحقيق درجة كبيرة من التوافق تؤمن حتقيق «الكـم أو
األمن»G و «األمان» إلى حد كبيرG وينبغي على ا3ؤسسات البحثية واإلرشادية
التوصل إلى هذه الوسائل. وقد يكون من ا3فيد أن نستعرض بـاخـتـصـار -
فيما يلي-أهم عوامل التخوف على «أمان الغذاء»G وهي أسـاسـا بـعـض مـن
ركائز التكنولوجيا احلديثة التي استخدمت لالرتقاء باإلنتاجية في السنوات

اخلمسN ا3اضية وأهمها الكيماويات بوجه عام.
لقد تصاعد في السـنـوات األخـيـرة اهـتـمـام شـديـد-خـاصـة فـي الـدول
ا3تقدمة-باألضرار التي xكن أن تلحق بصحة اإلنسانG نتيجة لتلوث ا3واد
الغذائيةG وخاصة اخلضر والفاكهةT Gتبقيات الكيماويات ا3ستخدمة بكثافة
في الزراعة احلديثةG �ا يقلل من الشعور بـ «أمان الغذاء» أو حتى أحيانا
الشك في صالحيته. مثل هذا التخوف ينعكس بصورة مباشرة على ا3طالبة
باحلد من استخدام الكيماويات أو حتى التوقف عن استخدامها كلية (كما
في الزراعة العضوية). ويقدم ا3تخوفون العديد من البراهN لتعزيز وجهة

 حديث نسبياG أن تلوث(٦)نظرهمG فعلى سـبيل ا3ثال جاء في تقرير فرنسي
ل© األم في فرنسا با3بيـد احلشـري (د. د. ت) ال يزال عام ١٩٨٦ أعلى من
احلد ا3سموح بهT Gعرفة منظمة الصحة العا3ية (حوالي ١٬٢ ملليجـرام/
كيلو جرام دهن بينما ا3سموح به ملليجرام واحد)G ولو أنه انخفض عما كان
عـلـيـه عـام ١٩٧٢ (١٬٥-٣ مـلـلـيـجـرام). هـذا ا3ـبـيــد احلــشــري الــذي أوقــف
استخدامهG ترسب وتكثف في اخلاليا الدهنيـة بـجـسـم األم ويـتـم إطـالقـه
فيما بعد في لبنهاG وxكن أن يصل تركيزه إلى ما يساوي أكثر من مائة مرة
تركيزه في ل© األبقار (التي لم تتعرض للمبيد احلشري) �ا يثير بطبيعة
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احلال قلقا مبررا (وأحد احللول خلفض مستواه هو تخلص األم من الدهون
ا3تراكمة في اجلسم قبل احلمل). وليست متبقيات ا3بيدات احلشرية هي
ا3شكلة الوحيدة الناجتة عن التطبيقات التكنولوجية احلديثةG فاالستخدام
ا3تزايد لألسمدة اآلزوتية Tعدالت عالية تسبب في نوع آخر من التخوف
من زيادة نسبة النترات في اخلضر والفاكهة فضال عن ماء الشرب. ويقدر
أن ٧٠% من النترات التي يحـصـل عـلـيـهـا اإلنـسـان يـومـيـا تـأتـي عـن طـريـق
اخلضراوات (خاصة الورقية)G بينما يأتي ٢٠% منها عن طريق مياه الشرب.
وا3عروف أن النترات �تص بواسطة النباتات مباشـرةG وإذا لـم تـسـتـخـدم
مباشرة في تكوين البروتينات يجري تخزينـهـا فـي اخلـاليـا الـنـبـاتـيـة عـلـى
حالتها األصليةG وعند الطبخ تتحول النترات إلى نيتريت xكن أن تـرتـبـط

بالبروتينات لتكوين مركبات مسرطنة (أي مسببة للسرطان).
وعلى اجلانب اآلخرG يرى كثيرون أن هناك أدلة متنامية عـلـى أن هـذه

 أن هذه(٧)األخطار ا3ثيرة للقلق ليست بهذا القدر من اخلطر. ويذكر بروكز
األخطار جرى تضخيمها بشدةG وأنه لـكـي تـكـون األغـذيـة آمـنـة مـن بـقـايـا
مبيدات اآلفات يكفي استخدام ا3بيدات طبقا للتوصيات الفنيةG التي حتدد
التركيزات وطرق اإلضافة والوقت الالزم انقضاؤه بN اإلضافة واحلصاد...

 إلى(٨)الخ وتشديد الرقابة على االلتزام بهذه الضوابط. كذلك يشير بنتلي
أن التخوف من مخلفات ا3ركبات الكيماوية مبالغ فيه إلى حـد كـبـيـرG وأن
اجلانب األكبر من متبقيات ا3بيدات ا3وجودة في الغذاء الذي يتناوله اإلنسان
Gاثل السموم الطبيعية التي ينتجها النبات للدفاع عن نفسه ضد احلشرات�
وأن القضية قد تكون في إساءة االستخدامG وهو أمر يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى
الـكـثـيـر مـن األدويـة الـتـي قـد تـكـون شـديـدة الـضـرر بـاإلنــســان إذا أســيء
استخدامهاG وفضال عن ذلك فإن التقدم ا3لحوظ في أسـالـيـب ا3ـكـافـحـة

) والتي تعتمد على مجموعة متكاملة من اإلجراءاتIPMGا3تكاملة لآلفات (
مثل األصناف ا3قاومة لإلصابة باآلفاتG وا3عامالت الـزراعـيـة الـتـي حتـد
من اإلصابةG واستخدام األعداء احليوية لآلفاتG سوف تؤدي إلى اإلقالل
إلى حد كبير من االعتماد على ا3بيدات احليويةG ومن ثم تقلل من احتماالت

تلوث ا3واد الغذائية بهذه ا3بيدات.
وفيما يتعلق Tنتجات الثروة احليوانـيـة: الـلـحـوم واأللـبـان ومـنـتـجـاتـهـا
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Gساد القلق الدول ا3تقدمة وعلماء اإلنتاج احليواني على الـسـواء Gوالبيض
بشأن أمان اللحوم واأللبان الناجتة من قطعان تتناول هرمونات صناعية أو
طبيعيةG حتى لو استخدمت هذه الهرمونات بصـورة سـلـيـمـةG وجتـلـى هـذا
القلق في إجماع دول االحتاد األوروبي على اتخـاذ إجـراءات عـديـدة مـنـهـا

. لقـد كـان أول(٩)فرض احلظر على مـثـل هـذه الـلـحـوم ومـنـتـجـات األلـبـان
استخدام للهرمونات في عقد السبعينيات هو استخـدامـه كـأحـد أسـالـيـب

)-الذي حظرDESتسمN عجول األبقار ومنها الهرمون اجلنسي التخليقي (
)-الواسع االنتشار-BSTاستخدامه فيما بعد-في حفز �و احليوانG والهرمون (

لزيادة إدرار الل©G وكان أهم مبررات استخدام هـذه الـهـرمـونـات الـرخـص
الشديد وزيادة معامل حتويل العلف إلى حلم وسرعـة الـنـمـوG أي مـا يـتـيـح
كفاءة عالية في تربية احليوان تترجم إلى اقتصاديات في التكلفة تنعـكـس
على السعر بالنسبة للمستهلك. وقد أظهرت الدراسات في عقد الثمانينيات
أن بعض الهرمونات التخليقية ال ضرر منها عـلـى اإلنـسـان إذا لـم تـتـجـاوز
مخلفاتها في اللحوم حدودا معينةG أما الهرمونات الطبيعية (إستراديول ١٧

 Gبروجـسـتـرون Gتستسترون GبBSTفقد اعتبرت مأمونة بال حـدود عـلـى (
اخمللفاتG على أن يراعى في استخدامها «الشروط البيطرية السليمة»G إال
أن الهواجس تنصب على «تعذر مراقبة التطبيق السليم للشروط البيطرية
السليمة». وجتمع الدول اإلسكندنافية على رفض استخدام الهرمونات من
حيث «ا3بدأ»G باعتبارها تؤدي إلى تغيير في التـوازن الهـرموني الـطـبـيـعـي
للحيوانG وتعد «قسـوة ال داعي لها»G فضـال عن أن اسـتخدامها ال ينسـجم
و «األساليب الزراعية السليمة» التي تستخدمها. وعلى الطرف اآلخر فإن
Gنزلة «جتن» عليـهـاT مؤيدي استخدام الهرمونات يعتبرون تلك االتهامات
وأن ا3طلوب هو توعية ا3نتج للتعرف على مستويات األمان وتطبيقها «بأمانة».
كذلك أحد أهم مصادر القلق على أمان األغذية احليوانية االستخدام غير
الرشيد للمضادات احليوية-األدوية البيطرية-الذي يؤدي إلى ظهور سالالت
ميكروبية مقاومة لهذه ا3ضاداتG وأيضا ا3واد التي تضاف لألعالف لزيادة
قيمتها الغذائيةG كما أن تغذية احليـوانـات عـلـى أعـالف مـلـوثـة بـا3ـبـيـدات
احليوية يؤدي إلى تركيز هذه ا3بيدات في حلومـهـا (فـي الـدهـون أسـاسـا)

وقد تفرز أيضا في الل©.
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وعموما ال xكننا التقليل من خطورة زيادة تلوث الغذاء وأهمية احملافظة
على أمانهG وكذلك أيضا استمرار احلاجة-خاصة فـي الـدول الـنـامـيـة-إلـى
زيادة اإلنتاجية واستدامتهاG وما يتطلبه بالضرورة من التوسع في استخدام
الكيماوياتG ومن ثم فإن التخوف الزائد من مخاطر الكيماويات قد يتحول
إلى عامل محدد للتنمية الزراعية والستدامتها. ومن هنا سوف يكون مطلوبا
من األجهزة البحثية توجيه قدر كاف من اجلهود البحثية-واإلرشادية-لتقليل

واستبعاد األخطار الكامنة إلى أقصى حد �كن.

الزراعة العضوية:
واكب التقدم الكبير في اإلنتاجية واإلنتاج الكلي ونوعية ا3نتجات الزراعية
في الدول ا3تقدمة تقدم كبير آخر في متوسط الدخل القومي للفردG ومن
ثم زيادة القدرة الشرائية للسكانG وقدرتهم على دفع أسعار أعلى للمنتجات
الغذائية التي يرغبون فيها نظيفة آمنة ال تشكل قلقا على صـحـتـهـم. وقـد
أدت وفرة اإلنتاج إلى جتاوز هدف حتقيق االكتفاء الذاتي وحتقيق فـائـض
كبير في ا3نتجات الغذائيةG دفع هذه الدول إلى السعي نحو التخلص مـنـه
بالتصدير متحملة تكاليف كبيرة لدعم اإلنتاج ولدعم الـصـادرات. ويـشـيـر

Nإلى أن تكاليف التخزيـن ودعـم صـادرات احلـبـوب فـي الـسـوق(١٠)المبكـ 
األوروبية ا3شتركةG بلغت في ا3توسط في أوائـل الـتـسـعـيـنـيـات نـحـو ١٢٬٣
مليار دوالر. ومن جهة أخرى أدى االستخدام ا3كثف للكيماوياتG فضال عن
العمليات اإلنتاجية الزراعية األخرى التي استهدفت زيادة اإلنتـاجـيـةG إلـى
Gأثارت قلقا متزايدا Gوالتي أشرنا إليها آنفا Gتأثيرات سلبية كبيرة في البيئة
ومن ثم بدأت ا3عارضة لالستخدام ا3كثف للكيماويات في التصاعد. كذلك
عارض البعض-من وجهة نظر أخالقية-التوجه نحو تكثيف اإلنتاج احليواني
وحتويله إلى صناعة اإلنتاج احلـيـوانـيG حـيـث بـدال مـن ا3ـزارع الـطـبـيـعـيـة
ا3فتوحةG تربى احليوانات في مصانع مـغـلـقـةG والـتـي تـعـنـي «عـصـر» هـذه
احليوانات بصورة تتنافى والشعور اإلنسـانـي الـواجـب جتـاه احلـيـوان غـيـر

القادر على الشكوى أو االعتراض.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفكير ا3هتمـN بـالـسـيـاسـات الـزراعـيـة
وقضايا التنمية إلى إعادة تقييم السياسـات والـغـايـات الـتـي اعـتـمـدت فـي
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العقود الثالثة أو األربعة التالية للحرب العا3ية الثانية وإلى طرح التساؤل:
3اذا السعي ا3تواصل إلى زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الكلي? خاصة أنه يعتمد
إلى حد ملحوظ على طاقة مستوردة (نفط)-وقد حتول إلى عبء اقتصادي
وبيئي?. وبدأت السياسات الزراعية لدول السوق األوروبـيـة ا3ـشـتـركـة فـي
الثمانينيات في النظر بجدية نحو مشكلة الفائض في اإلنتـاج الـزراعـيG و
«ا3فقود في ا3وارد في إنتاج والتخلص من فـائـض الـغـذاء». ومـن هـنـا بـدأ
التفكير من جديد في «الزراعة العضوية» التي �ثل مدخال مفيدا لتقد¨
احللول لعدد من ا3شاكل في آن واحـد: الـدعـم الـذي يـدفـع لـلـتـخـلـص مـن
الفائضG ومشاكل البيئةG وانخفاض دخل الزراع. ويذكر المبكN أن تطبيق
الزراعة العضوية في نحو ١٠% من ا3زارع البريطانيـة xـكـن أن يـؤدي إلـى
نقص في اإلنتاج الكلـي فـي احلـبـوب (٣٬٠%) والـبـطـاطـس (١٬٣%) وبـنـجـر
السكر (٥٬٨%) وزيت الشلجم (٦٬١%) والل© (١٬٩%)-وأن هذا النـقـص فـي

حالة احلبوب xثل ١٠-٢٠% فقط من الفائض.
ويرى بعض الباحثN الغربيN أن «الزراعة التقليدية احلالية» هي «زراعة
غير مستدامة»G ومثالها الزراعة ا3كثفة التي غايتها «تعظيم اإلنتـاج» (وتهمـل
احملافظة على ا3وارد) وخلق الطلب ومعاجلـة االحـتـــيـاجـاتG ومـــداخـلـــهـا
لتحقيـق هـذه الغـاية اسـتخدام الكيمـاويات (أسـمدة صناعيةG مبيـــدات...
الخ)G واالستخدام ا3كثف 3دخالت مستوردةG وتتعامل مع ا3شاكل باعتبارها
أعداء يلزم السيطرة عليها واستئصالها مباشرة-بينما «الزراعة ا3ستدامة»
التي يسعون إليها هي الزراعة الطبيعية أو البيـئـيـة الـتـي غـايـتـهـا «اإلنـتـاج
Gوتفي باالحتياجات احلقيقية Gوتولي أهمية للمحافظة على ا3وارد G«األمثل
ومداخلها استخدام الوسائل احليوية البيئية واالستخدام ا3كثف للمعـارف
وا3هاراتG وتتعامل مع ا3شاكل من منظور احليلولة دون حدوثها واستخدام
وسائل سيطرة مختارة وبيئية. هذا الفكر يقود إلـى «الـزراعـة الـبـديـلـة» أو

 أنها �ثل «االستدامة البيئية» وتعني:(١١)«الزراعة العضوية» والتي يرى هــل
١- الوفاء باالحتياجات األساسية لكل الناسG وأن يكون لهذا األولوية علـى
الوفاء باحتياجات قلة من الناسG ٢- اإلبقاء على كثافة السكـان-إن أمـكـن-
أقل من قدرة االستيعاب للمنطقةG ٣- تعديل أ�اط االستـهـالك وتـصـمـيـم
وإدارة نظم جتعل في اإلمكان جتديد ا3وارد ا3ـتـجـددةG ٤- صـيـانـة وإعـادة
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تدوير وإنشاء أولويات الستخدام ا3وارد غير ا3تجددةG ٥- اإلبقاء على الضغط
البيئي حتت ا3ستوى الالزم للسـمـاح لـلـنـظـم ا3ـتـأثـرة بـاسـتـرداد حـيـويـتـهـا

واالستمرار في التطور.
وهكذا أصبح لالهتمام بالبيئة-في الدول ا3تقـدمـة-مـكـان رئـيـسـي إلـى
جوار الغاية التقليدية «تعظيم اإلنتاجية واإلنتاج الكـلـي حتـقـيـقـا لـالكـتـفـاء
الذاتي واستقرار إمدادات الغذاء»G ورTا يحل محلهاG وظـهـرتG «الـزراعـة
العضوية» كمدخل مهم للمحافظة على البـيـئـةG وهـذا يـقـودنـا إلـى ضـرورة

التعرف على مفهوم الزراعة العضوية.

مفهوم الزراعة العضوية :
قدمت وزارة الزراعة األمريكية إطارا عاما لتعريف الزراعة الـعـضـويـة
يتلخص فيما يلي: «الزراعة العضوية هي نظام إنتاجي يتحاشى أو يستبعد
إلى حد كبير استخدام اخملصبات ا3ركبة صـنـاعـيـاG وا3ـبـيـدات احلـشـريـة
ومنظمات النمو وإضافات العلف احليواني. وتعتمد نظم الزراعة العضوية-
إلى أقصى حد �كن-على: الدورات الزراعية (تعاقب احملاصيل) ومخلفات
احملاصيل والسماد احليواني والبقول واألسمدة اخلضراء واخمللفات العضوية
للمزرعةG وعلى أساليب بيولوجية 3كافحة اآلفات-للمحافظة على إنتاجيـة
التربة الزراعية وطبيعتها ولتوفيـر الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة لـلـنـبـات و3ـكـافـحـة

احلشرات واآلفات األخرى».
هذا التعريف يشتمل على ثالثة عناصر رئيسية :

األول :  العمل السلبي الذي  يفعله الزراع في الزراعة العضوية.. وهو
حتاشي أو االمتناع إلى أقصى حد �كن عن استعمال الكيماويات ا3ركبة

صناعيا.
الثاني: األعمال اإليجابية التي يجب أن يفعلها الزراع بدال من تلك التي

ال يفعلونهاG وهي اتباع الدورات الزراعية... الخ.
الثالث: النظر إلى التربة الزراعية باعتـبـارهـا نـظـامـا حـيـا يـجـب عـلـى

الزراع-في توافق مع البيئة-أن يعملوا على احملافظة عليه وتنميته.
والنظر إلى التربة الزراعية باعتبارها نظاما حياT Gا حتتويه من كائنات
حية وما يجري بها من نشاط حيوي متواصلG ركيزة أساسـيـة فـي مـفـهـوم
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متكامل يؤكد على أن هناك عالقة ارتباط جوهري بN «التربة الزراعية» و
«النبات» و «احليوان» و «اإلنسان». والكثير من الزراع الذين xارسون الزراعة
العضوية يدركون أن فهما واضحا متكامـال لـهـذه الـعـالقـة xـثـل احـتـيـاجـا
مبدئيا الستدامة أي نظام زراعة عضوية ناجح. ومن الناحية العلمية يترتب
Gوكما هو  بالنسبة للطبيعة Gعلى هذا الفهم اإلقرار بأنه «بالنسبة للزراعة
كل شيء يؤثر في كل شيء آخر»G ومن ثم ال xـكـن تـغـيـيـر مـكـون واحـد أو
استبعاده من النظام ا3زرعي أو النظام البيئي دون التأثير السلبي أو اإليجابي
في ا3كونات األخرى. وكمثـالG فـي أي مـزرعـة عـضـويـةG ال تـوجـد طـريـقـة
واحدة 3قاومة احلشائش أو إلضافة اآلزوتG فالرعي واألسمدة اخلضراء
واحلراثة ا3ناسبة كلها حتقق الغرضN-مقاومة احلشائش وتوفير اآلزوت-
Gفضال عن الوظائف األخرى. وهذا يوضح ما تسعى إليه الزراعة العضوية
فهي تركز أساسا على إجراء تعديـالت أو تـوافـقـات فـي داخـل ا3ـزرعـة أو
النظام ا3زرعيG وبصفة خاصة الدورات الزراعية واإلدارة ا3ناسبة للتسميد
العضوي واحلرث والعزيقG لتحقيق مستوى مناسـب مـن اإلنـتـاجـيـة بـيـنـمـا
تستخدم ا3دخالت اخلارجية بصفة عامةG كعامل مساعد أو مـكـمـل لـهـذه

اإلدارة ا3تكاملة للمدخالت الداخلية ا3تاحة في ا3زرعة.
ويرى المبكN أن تقد¨ تعريف واضح للزراعة العضوية تعـتـريـه ثـالث

صعوبات تتمثل في:
١- ا3فاهيم ا3غلوطة التي حتيط با3وضوع وتؤدي بالبعض إلى تبني حكم

غير صحيح وحتول األنظار بعيدا عن القضايا األساسية.
٢- اختالف ا3سميات في الدول اخملتلفةG األمر الذي يعطي انطباعات
متباينة فهي: «الزراعة العضوية»G «الزراعة البيولوجية»G «الزراعة البديلة»

أي البديلة للزراعة التقليديةG «الزراعة منخفضة مدخالت اإلنتاج».
٣- اعتقاد الكثير من ا3طبقN أن الزراعة الناجحة تتم عن طريق استخدام

أساليب عملية محددة.
وقد ترتب على هذه الصعوبات عدم التوصل إلى تعريف موجز ومحدد
وواضح للزراعة العضويةG ومن ثم أصبح الشائع حتديد ما ال يفعله الزراع
في الزراعة العضوية أو ما ال يستخدمونهG يتلخص في التعـبـيـر «الـزراعـة
العضوية هي الزراعة دون كيماويات». وبينما يتصف هذا التعريـف Tـيـزة



92

األمن الغذائي للوطن العربي

أنه موجز وواضح إال أنه غير حقيقي ويغفل الكثير من الصفات ذات األهمية
األساسية. وتتلخص ا3فاهيم ا3غلوطة في أربعة مفاهيم هي:

١- مفهوم «عدم استخدام الكيماويات»G فجميع ا3واد حية أو ميتة تتكون
من مركبات كيماوية ومن ثم فالزراعة العضوية عـنـدمـا تـسـتـخـدم أسـمـدة
عضوية أو خضراء تستخدم بالفعل كيماويات. والكيماويات وإن تـكـن ذات
منشأ طبيعي تستخدم أيضا مباشرة في التسميد وفي وقاية النـبـات وفـي
اإلنتاج احليوانيG ومع ذلك فالزراعة العضوية هي نظام يسـعـى لـتـحـاشـي
االستخدام ا3باشر أو االستخدام الروتيني للكيماويات اجلاهـزةG لـلـذوبـان
في ا3اء وكل ا3بيدات احليوية سواء ا3بيدات الطبيعية أو ا3طابقة للطبيعية
أو غيرها. وعندما يكون من الضروري استخدام مثل هذه ا3واد أو ا3ركبات
فإنه يلزم عندئذ مراعاة استخدام أقل ا3عدالت إخالال بالبيئةG سواء على

ا3ستوى العام أو ا3ستوى احمللي.
٢- ا3فهوم ا3غلوط الثاني أن الزراعة العضوية تعني مجرد إحالل مدخالت
«عضوية» محل ا3دخالت «الكيماوية الـزراعـيـة». إن مـجـرد إحـالل سـمـاد
عضوي محل آخر معدني ال يستبعد أن يكون للسماد العضوي نفس التأثير
أو رTا تأثير معاكس في حالة النبات وفي قابليته لإلصابة باألمراض وفي
التلوث البيئي. إن سوء استخدام األسمدة العضوية سواء بزيادة الكمية أو
التوقيت غير ا3ـنـاسـب لـإلضـافـة أو كـلـيـهـمـا xـكـن أن يـؤثـر فـي الـدورات

البيولوجية الطبيعية في التربة.
٣- ا3فهوم ا3غلوط الثالث هو أن الزراعة العضوية �ثل عودة إلى الزراعة
كما كانت قبل احلرب العا3ية الثانية. ويرى أنصار الزراعة العضوية أن هذا
غير حقيقي ألنه ال xكنهم ببساطة حتييد اإلجنازات العلمية التي حتققت
خالل اخلمسN عاما األخيرة. وبينما هناك اتفاق على ما وصف بأنه إدارة
جيدة وسليمة شاملة لدورات متوازنة وزراعة مختلطة ومقاومة ميكانيكيـة
للحشائش-تعمل الزراعة العضوية على التطوير اعتمادا على الفهم ا3تنامي

لبعض العوامل مثل التكافل والريزوبيا.
٤- ا3فهوم ا3غلوط الرابع هو أن الزراعة العضوية تستـلـزم تـغـيـيـرا فـي

�ط حياة الزراع ويرى مؤيدو الزراعة العضوية أن هذا غير موضوعي.
) ا3بـادIFOAMªويحدد «االحتاد الدولي جلمعيات الزراعة العضـويـة (
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األساسية للزراعة العضوية فيما يلي :
- أن تتيح غذاء ذا قيمة غذائية عالية وبكمية كافية.

- أن تعمل مع النظم الطبيعية ال أن تسعى للسيادة عليها.
- أن حتفز وتشجع الدورات البيولوجية داخل النظام ا3زرعـيG شـامـلـة

الكائنات الدقيقة النباتية واحليوانية والنباتات واحليوانات.
- أن حتافظ وحتسن خصوبة التربة بصورة بعيدة ا3دى.

- أن تستعمل إلى أقصى حد �كن ا3وارد ا3تجددة في النظم ا3زرعية
ا3نظمة محليا.

- أن تعمل إلى أقصى حد �كن من خالل نظام مغلق بالنسبة لـلـمـادة
العضوية والعناصر الغذائية.

- أن توفر للثروة احليوانية كل ظروف احلياة التي �كنها من أداء جميع
مظاهر سلوكياتها الفطرية.

- أن حتافظ على التنوع الوراثي للنظام ا3زرعي ومحيطهG شاملة حماية
البيئات النباتية واحلياة البرية.

- أن تتيح للمنتجN الزراعيN عائدا كافيا ورضا من عملهم Tا فيه بيئة
عمل آمنة.

- أن تأخذ في االعتبار اآلثار االجتماعية والبيئية األشمل للنظام ا3زرعي
̈ العمل اإلضافي عندما اليكون مطلوبا بصورة ضرورية كمشاركة (مثل تقد

إيجابية للمزرعة وللمجتمع الريفي).
 أن نظم اإلنتاج الزراعي ا3ستقبلية xـكـن(١٢)ويرى فرانسيس وزمـالؤه

تصميمهاG بحيث حتقق استفادة أكبر من موارد اإلنتاج ا3وجودة با3زرعـة.
إن تعزيز تثبيت األزوت اجلوي واإلنتاج األكبر للمادة العضوية الكلية وا3كافحة
ا3تكاملة لآلفاتG والتحمل الوراثي لآلفات وللظروف ا3ـعـاكـسـة والـنـشـاط
احليوي األكبرG كلها تشارك في كفاءة استخدام ا3وارد. كذلك فإن إحـالل
ا3علومات ا3ناسبة وا3هارات اإلدارية محل ا3دخالت عالية السعر xكن أن
Gحتسن على نحو أكثر كفاءة استخدام ا3وارد على ا3ستوى الشامل للمزرعة
كما xكن أن يتكامل االختيار ا3ناسب للمحاصيل مـع تـربـيـة احلـيـوان Tـا
يؤدي إلى بناء نظام متفوق وأعلى كفاءة. مثل هـذه الـنـظـم xـكـن أن تـلـبـي
Gاحتياج مخططي قطاع الزراعة الوطني الذين هم في العديد من األقطار
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مهتمون بزيادة االعتماد على الذات في مدخالت اإلنتاج وفي إنتاج السلـع
الغذائية األساسية. هذا الرأي الذي يقول بـه فـرانـسـيـس وزمـالؤه يـوجـب
علينا أن ننظر في إيجابيات وسلبيات الزراعة العضوية ثم عن موقعها في

الزراعة العربيةG وهو ما سنستعرضه بإيجاز فيما يلي:

اإليجابيات والسلبيات:
للزراعة العضوية ثالثة تأثيرات أساسية: األول في اإلنتاجـيـة ومـن ثـم
اإلنتاج الكليG والثاني في طبيعة ا3نتج ومن ثم الطلب علـيـهG والـثـالـث فـي
البيئةG وجناح أو عدم جناح أسلوب الزراعة العـضـويـة واإلقـبـال عـلـيـه فـي
الزراعة أو عدم اإلقبال عليهG يختلف تبعا لألهمية النسبـيـة الـتـي يـولـيـهـا

األفراد واجملتمع ومجمل الظروف السائدة لكل من هذه التأثيرات.
ففيما يتعلق باإلنتاجية-تشير كل ا3علومات ا3تاحة إلى إن الزراعة العضوية
Gوهو نقص يختلف في مداه من محـصـول إلـى آخـر Gتعني نقص اإلنتاجية
كما يختلف تبعا لظروف الزراعة التقليدية وظروف الزراعة العضويةG فإذا
كانت ا3نطقة معتمدة بدرجة كبيرة على التسميد الصناعي أو تشتد فيـهـا
اإلصابة باآلفاتG فإن النقص في اإلنتاجية عند تطبيق الزراعة العضـويـة
البد أن يكون كبيرا. كذلك فإن توافر ا3علومات الفنية حول أساليب الزراعة
العضوية-حيث تلعب ا3علومات دورا فاعال-وتوافر متطلباتها مثل األسمـدة
العضوية احليوانية يقلل من نقص اإلنتاجية با3قارنة Tزرعة عضوية أخرى
تفتقر إلى هذه ا3دخالت. هذا النقص في اإلنتاجية البد أن يعتبر عـامـال
سلبيا في الزراعة العضوية له عواقبه التي أولهاG ارتفاع سعر ا3نتج بالنسبة

للمستهلك ونقص اإلنتاج الكلي بالنسبة للقطر.
وفيما يتعلق با3نتج الغذائي-إن الصورة التي تتبادر إلى ذهن مستـهـلـك
ا3واد الغذائية ناجت الزراعة العضويةG هي أنـهـا أفـضـل صـحـيـا بـصـورة أو
بأخرى من تلك ناجت الزراعة التقليديةG وخاصـة مـن حـيـث الـصـالحـيـة أو
القيمة الغذائية ومن حيث السالمة أو األمان. ولكن عند التقييم احلقيقي
للقيمة الغذائية تظهر صعوبة هذا التقييمG فجودة ا3نتجات الغذائية عادة
الxكن احلكم عليها أو تعريفها بصفة أو بعامل واحد xكن قياسهG وعادة

ما تقيم بثالثة مفاهيم أساسية:



95

مفاهيم جوهرية حول قضية الزراعة والغذاء

األول: يشمل صفات ا3ظهر: احلجمG الشكلG اخللو من العيوب...الخ.
الثاني: يشمل صفات الصالحية التكنولوجيةG وهي الصفات التي حتدد
صالحية ا3نتج للتصنيع أو للتخزينG مثل نسبة السكر في بنجر السكر أو

قصب السكرG نسبة الرطوبةG صالحية دقيق القمح لعمل اخلبز...الخ.
الثالث-القيمة الغـذائـيـة: مـحـتـوى ا3ـنـتـج مـن الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة مـثـل
البروتينات والفيتامينات وأيضا محتـواه مـن ا3ـواد الـضـارةG مـثـل الـنـتـرات
والتوكسينات الطبيعية ومتبقيات ا3بيدات احليوية والعناصر ا3عدنية الثقيلة.
وال شك في أن منتجات الزراعة العضويةG وخاصة الفاكهـةx Gـكـن أن
تعاني من نقص في ا3ظهر Tا يؤثر في إقبال ا3ستهلكG ولو أن أنصـارهـا
يعترضون على إعطاء ا3ظهر أهمية أكثر �ا ينبغـي مـا دام ا3ـنـتـج نـفـسـه
جيدا خاصة من حيث الطعمG إذ يرون أنها أفضل مذاقا ولو أن هذا االفتراض
الxكن تأكيدهG فجودة ا3ذاق عامل نسبي يختلف من شخص آلخر. كذلك
فإن الصالحية للتخزين وما بعد احلصاد ومدى �يز أو عدم �يز منتجات

الزراعة العضوية لم حتسم بعد.
أما من حيث القيمة الغذائية فمـن ا3ـعـروف أن ا3ـسـتـهـلـك يـهـتـم أكـثـر
باجلوانب السلبيةG مثل اخللو من بقايا ا3بيدات احليـويـة وا3ـواد ا3ـضـافـة
لألغذية وإلى حد ما النترات-أي بصفة عامة «األمان» من اخملاطر-أكثر من
اهتمامه باجلوانب اإليجابيةG مثل محتوى الغذاء من البروتينات والفيتامينات
والعناصر ا3عدنية. وفي هذا الصدد فإن منتجات الزراعة العضوية سـوف
تكون دون شك أقـل احتـواء على بقايا ا3بيدات احلـيـويـة وا3ـــواد ا3ـضـافـة
والنترات عن منتجات الزراعة التقليديةG ولو أننا النسـتطيع القطـع بخلـوها
من هـذه ا3ـلوثات لوجود احتمـاالت تلـوث غيـر منظـور. وفي دراسة امتدت

 إلى أن استخدام األسمدة العضوية بدال(١٣)اثني عشر عاما توصل شوفان
من األسمدة ا3عدنية في تسميد اخلضراوات أدى إلى:

١- نقص في اإلنتاجية بنحو ٢٤%.
G(%١٨) والبروتينات G(%٢٣) ٢- زيادة في اخلواص ا3رغوبة: الوزن اجلاف
G(%١٣) Nاحلمض األميني ميثون G(%١٩) السكريات الكلية G(%٢٨) ج Nفيتام

احلديد (٧٧%)G البوتاسيوم (١٨%)G الكالسيوم (١٠%)G الفسفور (١٣%).
٣- نقص في العناصر وا3ركبات غير ا3رغوبة: الصوديوم (١٢%)G النترات



96

األمن الغذائي للوطن العربي

(٩٣%) األحماض األمينية (٤٢%).
وفيما يتعلق بتأثير الزراعة العضوية في البيئةG لعل من أهم ما يحسب
للزراعة العضوية هو قدرتها على خفض أو استبعاد العديد من اآلثار الضارة

بالبيئة لنظم الزراعة التقليدية احلديثة وخاصة:
١- تلوث البيئة با3بيدات احليوية والنتراتG وهذا منطقي نتـيـجـة عـدم
استخدام الكيماويات ا3ركبة صناعياG ولو أن اإلفراط في استخدام األسمدة
العضوية أو اخللل في توقيتات إضافتها قد يترتب علـيـه قـدر مـن الـتـلـوث

للموارد ا3ائية بالنترات والفسفور.
٢- حتاشي االستهالك الزائد للموارد غير ا3تجددةG فالزراعة العضوية

أقل استهالكا للطاقة.
٣- احملافظة على احلياة البريةG فال شك في أن الزراعة العضوية التي
حتاكي إلى حد كبير النظم الطبيعيةG خاصة من خالل الدمج بN األنشطة
اإلنتاجية النباتية واحليوانية التي �كن ا3زرعة من احملافظة على الدورات
الطبيعية ا3ميزة للنظم البيئية الطبيعيةG وكذلك استبعاد استخدام ا3بيدات
احليويةG يجعل في اإلمكان احملافظة على التنوع البيئي للنباتات والكائنات

الدقيقة.

ماذا عن الزراعة العضوية في األقطار العربية؟
لقد ذكرنا فيما سبق أن االهتمام بالزراعة العضـويـة نـشـأ أسـاسـا فـي
الدول ا3تقدمةG وهي الدول التي دخلت عصر ما بعد الـتـصـنـيـع أو عـصـر

G التي «تعاني» من تراكم فائض الغذاء ويتوافر لسكانها مستويات(١٤)الرفاهية
دخول مرتفعة �كنهم من التفكيـر فـي طـلـب غـذاء آمـن.  أمـا ا3ـوقـف فـي
األقطار العربية بوجه عام فهو يختلف إلى حد كبيرG فاألقطار العربية في
معظمها وكما سبق أن ذكرنا «تعاني» من عدم كفاية إنـتـاج الـغـذاءG لـلـوفـاء
باحتياجات السكان Tستويات الئقة ومن تدني مستويات الدخولG وهي ال
تزال تعيش في «عصر التصنيع» متخلفة عصرين كاملN في سلم الـتـقـدم
عن الدول ا3تقدمة-العصر الصناعي والعصر الصناعي ا3تقدم. هذا ا3وقف
يدفعنا فورا إلى استنتاج أنه في األقطار العربيـة بـوجـه عـام األولـويـة هـي
لتعظيم اإلنتاج لوحدة ا3وارد الزراعية ا3تاحة وتعظيم اإلنتاج الكلـيG وفـي
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ا3قابل عليها أن تقبل بدفع الثمن البيئي-الذي دفعته الدول ا3تقدمة قبلها-
Gقبل أن تفكر في الزراعة العضوية. هذا االستنتاج صحيح إلى حـد كـبـيـر

:Nمهم Nولكن ينبغي أن نأخذ في االعتبار عامل
األول: الزراعة للتصدير-إذا توافرت أسواق في الدول ا3تقدمة 3نتجات
غذائية تنتج في األقطار العربيةG وكانت فروق األسعار بالنسبة للمنتجـات
ا3ماثلة للزراعة التقليدية تكفي لتغطية النقص في اإلنتاجية-أو تـتـجـاوزه-

فهل �تنع هذه األقطار عن استخدام الزراعة العضوية?
ا3نطق يقول إنه في مثل هذه احلالة xكن اعتبار الزراعة العضوية أحد

مداخل تعظيم اإلنتاجية أو تكثيف اإلنتاج الزراعي.
Gولو أن هذا يختلف كثيرا من قطر آلخر Gالثاني: أنه في أي قطر عربي
توجد شريحة من السكان ذات دخل مرتفعG وهؤالء سوف يتأثرون إلى حد
كبير بدعوة «الغذاء اآلمن» وسيكونون راغبN في احلصول عليـه وقـادريـن
على دفع ثمنهG وهنا سوف تكون منتجات الزراعة العضوية مطلوبة محليا
ولو أنها 3صلحة فئة قد تكون محدودة على حساب الغالبية الـعـظـمـى مـن
السكانG كذلك يجب أن ندرك أن «الغذاء اآلمن» ليس فقط هو ذلـك نـاجت

الزراعة العضوية.
وهكذا جند أن الزراعة العضوية سـوف جتـد لـهـا مـوقـعـا فـي األقـطـار
Gولكن بطبيعة احلال على مستوى أقل بكثير منها في الدول ا3تقدمة Gالعربية
وهذا يقودنا إلى التساؤل عن دور البرامج البحثية في األقطار العربية في
مجال تطوير أساليب الزراعة العضوية. هنـا يـدخـل عـامـل األولـويـات-فـال
Gشك أن ا3ؤسسات البحثية احلكومية سواء كانت مراكز بحثية أو جامعات
يجب أن تتوجه أولوياتها إلى القطاع العريض من الزراع وا3ستهلكN وإلى
احملاصيل األساسيةG وهذا بصفة خاصة في األقطار التي تواجه مـشـكـلـة
غذاء حادةG وxكن أن تترك النشاط البحثي في هذا اجملال للقطاع اخلاص
الذي xارس الزراعة العضويةG ولو أنها xكن أن تقدم بعض ا3ساعدة كلما

كان ذلك �كنا.

التكثيف الزراعي
في سعيه الدؤوب نحو زيادة اإلنتاج الزراعيG للوفاء باحتياجات السكان
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ا3تزايدينG اجته اإلنسان نحو استصالح واستزراع ا3زيد من األرضG عندما
كانت هذه متوافرةG وكذلك مياه الريG سواء من األمطار أو األنهار. وتكثف
هذا التوجه مع بداية القرن التاسع عشرG وأصبح توجها عا3يا في أعقاب
احلرب العا3ية الثانيةG وأطلق عليه مصطلح «الـتـوسـع األفـقـي». ولـم تـكـن
األقطار العربية استثناء فقد بدأت مصر التوسع األفقي مبكرا في القـرن
التاسع عشر ثم السودان مع بداية القرن العشريـنG وفـي الـعـقـود األخـيـرة
أصبح االهتمام عاما في معظم األقطار العربية. وعلى سبيل ا3ثالG فيـمـا
بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٢ زادت ا3ساحة ا3نزرعة في الوطن العربي من ٥٣٬٥
إلى ٥٩٬٥ مليون هكتار -أي أضيف نحو ٦ ماليN هكتار Tـا xـثـل تـوسـعـا
أفقيا مقداره ١١٬٢%. وال يزال التوجه نحو التوسع األفقي قائما في العديد
Gكن استصالحها واستزراعهاx من األقطار العربية ما دامت هناك أرض

وماء xكن استثماره في الري.
وبزيادة احلاجة إلى زيادة اإلنتاج الـزراعـيG زاد الـتـوجـه نـحـو االرتـقـاء
بإنتاجية ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة ا3ـتـاحـة. وبـتـنـاقـص ا3ـوارد ا3ـتـاحـة 3ـزيـد مـن
االستصالحG وتنامي احلاجة إلى ا3زيد من اإلنتاج الزراعي كما ونوعا وقيمة
نقديةG أصبح التوجه بقوة نحو تكثيف العائـد مـن اسـتـخـدام ا3ـوارد فـيـمـا
يعرف اآلن بالتكثيف الزراعيG والذي أصبح xثل في الوقت احلالي ا3دخل
الرئيسي لزيادة إنتاج الغذاء على الصعيدين العا3ي والعربي. وفي وقت ما
G«استخدم اصطالح «التوسع الرأسي» لتمييز هذا التوجه عن «التوسع األفقي
ولو أنه ارتبط أساسا بقاعدة األرض الزراعية أكثر منه بقاعدة ا3اء الالزم
لريها. وباعتبار أن أهم موردين طبيعيN محددين لـلـتـوسـع الـزراعـي هـمـا
األرض وا3اءG فإن التكثيف الزراعي يجب أن ينصب أساسـا عـلـى تـعـظـيـم
Gاإلنتاج لوحدة ا3ساحة من األرض أو وحدة ا3تر ا3كعب من ا3اء أو كلتيهما
ولو أنه حتت ظروف معينة قد يعتبر تكثيف إنتاجية عنصر العمل أو عنصر
رأس ا3ال من عوامل التكثيف الزراعي. وبوجه عام-هناك خمسـة مـداخـل

:(١٥)رئيسية xكن من خاللها حتقيق التكثيف الزراعي وهي
ا3دخل األول: زيادة إنتاجية احملاصيل النباتية واحليوانية لوحدة ا3ساحة

من األرض وا3تر ا3كعب من ا3اء لوحدة الزمن (السنة):
xثل هذا ا3دخل األسلوب التقليدي واألكثر شيوعا واألكثر أهمية على
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النطاق العا3ي لزيادة اإلنتاج الكلي من ا3وارد ا3تاحة. وقد اسـتـخـدم مـنـذ
وقت طويلG وال يزالG كما أنه األسلوب األكثر إيجابية للمستقبل على ا3دى
ا3نظور. وفي هذا ا3دخلG يعامل كل محصول على حـدة .فـاجلـهـــود الـتـي
توجه إلى زيـادة إنتاجيـة محصـول معN غالـبا ال عالقة لها بتحسN احملاصيل
السابقة أو الالحقة التي تزرع بنفس األرضG وغالبا تـكـون مـؤسـسـة عـلـى
الوضع القائم للمحصول من حيث شغلـه لـفـتـرة زمـنـيـة مـعـيـنـة فـي الـدورة
الزراعية أو التتابع احملصوليG ولو أنه يحسن أن تكون هناك رابطة تكاملية.
ويرتكز التحسN على ركيزتN متكاملتN: األولى-تراكيب وراثية جديدةG أي
تربية أصناف نباتية جديدة أو سالالت حيوانيـة جـديـدةG والـثـانـيـة-إدخـال
هذه األصناف والسالالت الزراعة الفعلية وتوفير أفضل ظروف إنتاج لهـا

بحيث حتقق ما تتيحه لها طاقاتها الوراثية.
Gالوراثي لألصناف النباتية ا3نزرعة وزيادة قدرتها اإلنتاجية Nفالتحس
أو زيادة قدرتها على استخدام معدالت أعلـى مـن مـدخـالت اإلنـتـاج (مـثـل
األسمدة) لتحقيق إنتاجية أعلىG أو قدرتها على حتمل الظروف البيئية غير
ا3واتية (مثل اجلفاف)G أو حتمل أو مقاومة أمراض نباتية أو آفات حشرية
(مثل حتمل األقماح لإلصـابـة بـاألصـداء الـتـي تـسـبـب خـسـائـر كـبـيـرة فـي
اإلنتاجية)G أو ذات إنتاج من مستويات جودة أعلى ومن ثم سعر  أعلى-كلها
تعتبر ركائز أساسية للتكثيف الزراعي. ولعل من أوضح األمثـلـة األصـنـاف
قصيرة الساق من القمح واألرز التي تعزى إليها «الثورة اخلضراء»G والذرة
الهجN التي أحدثت طفرة في إنتاجية الذرةG وأصناف اخلضر  والفاكـهـة
التي أدخلت في الزراعة في السنوات اخلـمـسـN األخـيـرةG مـحـقـقـة زيـادة
كبيرة في اإلنتاجية واجلودة وا3الءمة الحتياجات التصنيع أو احلفظ 3دد

طويلة أو النقل ألسواق بعيدة... الخ.
كذلك تطوير أساليب اإلنتاج من معامالت زراعية مثـل خـدمـة وإعـداد
Gوالتسميد والري ومكافـحـة اآلفـات Gوالزراعة في ا3وعد األنسب Gاألرض
وأيضا توفير مياه الري وحتسN خصوبة التربـة مـن خـالل مـشـاريـع الـري
والصرفG وتوفير مدخالت اإلنتاجG وتكثيف جهود اإلرشاد الزراعي لتطبيق
ا3عارف والتكنولوجيات اجلديدةG كلها تساهم في زيادة اإلنتاج لوحدة ا3ساحة
من األرض أي اإلنتاجية. وبا3ثل فإن التحسN الوراثي لسالالت احليوانات
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اخملتلفة من دواجن وأبقار وغيرهـاG وزيـادة قـدرتـهـا اإلنـتـاجـيـة مـثـل زيـادة
Gكفاءتها التحويلية واستفادتها من األعالف إلنتاج بيض أو حلـوم أو ألـبـان
وزيادة إنتاجيتها خالل وحدة الزمن-مثال: عدد البيض للدجاج في السنة أو
عدد كيلو جرامات الل© للبقرة في السنةG وخفض نسبة العقم لزيادة عدد
الوالداتG وكذلك حتسN ظروف اإلنتاج من تغذيـة ورعـايـة بـيـطـريـة-كـلـهـا

تساهم في زيادة إنتاجية احليوانات Tا يعني تكثيف الزراعة.
ومن اجلدير بالذكر أن الزيادات التي حتققت خالل السنوات األخيـرة
Nجاءت كمحصلة للتحس Gفي إنتاجية معظم احملاصيل النباتية واحليوانية
في األصناف النباتية والسالالت احليوانيةG والتحسN في معامالت اإلنتاج
وتوفير مدخالت اإلنتاجG ومن ثم كانت تعبيرا عن الـتـكـثـيـف الـزراعـي مـن
خالل هذا ا3دخل. وعلى سبيل ا3ثال-خالل الفـتـرة ٦٩/ ١٩٧١-G١٩٩٣ زادت
إنتاجية الهكتار من القمح على مستوى العـالـم بـنـحـو ٤٠%G وعـلـى مـسـتـوى

الوطن العربي بنحو ٥٠%.
وفي هذا ا3دخلG عادة تكون إنتاجية التكنولوجيات اجلديدة ا3ولدة من
خالل البحث العلمي وا3مثلة في السالالت واألصناف ونظم اإلنتاجG متقدمة
كثيرا عن اإلنتاجية الفعلية لدى الزراعG ويكون التكثيف الزراعي متاحا من
خالل تطبيقها في حقول اإلنتاج باعتبارها تـكـنـولـوجـيـات مـتـاحـة وتـوفـيـر
الظروف ا3ناسبة لنجاحها من مدخالت إنتاج وتسويق وسياسة سعرية...الخ.
وبتوليد تكنولوجيات جديدة xكن رفـع الـسـقـف أو احلـد األعـلـى لـلـطـاقـة

اإلنتاجيةG ومن ثم استمرارية عملية االرتقاء باإلنتاجية.
ا3دخل الثاني: زيادة عدد احملاصيل ا3نزرعة في نفس مساحة األرض

في السنة :
ويتم هذا من خالل: ١- زيادة عدد احملاصيل التي تزرع في نفس ا3ساحة
في السنة على التواليG أي «التكثـيـف احملـصـولـي». أو ٢- زراعـة أكـثـر مـن
محصول في نفس ا3ساحة في نفس الوقت علي التوازي-أي الـتـحـمـيـل أو

حتميل محصول على آخرG أو ٣- كلتيهما معا.
ويقصد «بالتكثيف احملصولي» عدد احملاصيل التي xكن زراعتهـا فـي
مساحة من األرض خالل سنة كاملة (٣٦٥ يوما)G فإذا زرع محصـول واحـد
كان معامل التكثيف (=١) ودرجة التكثيف (=١٠٠%)G أي ا3ساحة احملصولية
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تساوي مساحة األرض الزراعية. أما إذا زرع محصوالن متعاقبان فيرتـفـع
معامل التكثيف إلى (٢) ودرجة التكثيـف إلـى (٢٠٠%)G أي تـصـبـح ا3ـسـاحـة

احملصولية ضعف مساحة األرض الزراعية.
ويحتاج التكثيف احملصوليG أي زراعة أكثر من محصول واحد في نفس

األرض خالل العامG إلى توافر خمسة عوامل أساسية تتمثل في :
١- ظروف مناخية مالئمة توفر االحتياجات ا3ناخية اخملتلفة للمحاصيل
ا3تعاقبةT Gا يتيح لها النمو وإكمال دورة حياتها في الوقت ا3ناسب لتخلي

مكانها للمحاصيل التي تعقبها.
٢- مياه ري بالكميات التي حتتاج إليها احملاصيل ا3نزرعة وفي األوقات

ا3ناسبة.
٣- عنصر العمل سواء من خالل القدرات البشرية أو القدرات البشرية

ا3دعومة با3يكنة.
٤- اخلصوبة الذاتية للتربة التي تسمح لها بإنتاج محاصيل متعاقبة دون
أن تتعرض للتدهورG مع األخذ في االعتبار إمكانية استخدام اخملصبات.
٥- طبيعة احملاصيل ذاتها �ثلة بالفترة الزمنية الالزمة لنموها وإ�ام
دورة حياتهاT Gا ال يتعارض مع احملاصيل السابقة أو الالحقةG وفي خالل

وقت قـصير نسبيا.
و�ثل «البيوت البالستيكية» أو «البيوت احملمية» احلالة ا3ثالية للتكثيف
احملـصـولـيG حـيـث xـكـن زراعـة أكـثـر مـن مـحـصـول عـلـى الـتـوالـيG ولـكـن
استخدامها مقتصر على نباتات اخلضر والزيـنـةG كـذلـك وصـلـت الـزراعـة
ا3صرية-بعد إنشاء السد العالي وتوافر مياه الـري طـوال الـعـام-إلـى درجـة
عالية من التكثيف احملصوليG إذ بلغت درجة التكثيف عام ١٩٨٧ نحو ١٨٧%.

-مؤيدا بتوجه عام في الزراعة ا3صرية-(١٦)وفي السنوات األخيرة تبنى اجلبلي
وجهة نظر ترى أنه xكن السير بالتكثيف احملصولي مرحلة أخرى والوصول
به إلى ٣٠٠%G أي زراعة األرض في ا3توسط ثالثة محاصيل متعاقبة خالل
العام الواحدG استنادا إلى توافر ظروف مالئمة تسمح بتحقيق هذا ا3عدل

العالي من التكثيف احملصولي تتمثل في :
١- مالءمة ا3ناخ طوال العام.

٢- توافر مياه الري بعد إنشاء السد العالي وإمكانية السحب منهـا فـي
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أي وقت.
٣- استنباط العديد من األصناف «ا3بكـرة الـنـضـج عـالـيـة اإلنـتـاج» مـن
احملاصيل اخملتلفة (القطن األمريكيG األرز الفلبينيG القمح ا3كـسـيـكـي...

الخ).
٤- التوسع في استخدام ا3يكنة بالقدر الذي xكن من إجراء نسبة كبيرة

من العمليات الزراعية آليا.
وأبدى عبد السالم وجهة نظر معارضة لـهـذا الـتـوجـهG إذ يـرى اإلبـقـاء
على التكثيف احملصولي عند مستواه احلالي وزيادة التكثيف الزراعي مـن
خالل زيادة إنتاجية احملاصيل النباتيةG واالستفادة �ا xكـن تـوفـيـره مـن
مياه الري-نتيجة لتقصير مدة مكث احملاصيل في األرض وترشيد استخدام
ا3ياه-في التوسع األفقي. كذلك يرى أنـه ال يـنـبـغـي تـطـبـيـق هـذا الـتـصـور-
التكثيف احملصولي-في الوادي اجلديد وبـعـض األراضـي اجلـديـدةG إذ قـد
يكون من األفضل-في ضوء توافر أراضي صاحلة لـالسـتـصـالح أكـثـر �ـا
تتيحه ا3وارد ا3ائية احملدودة-االكتفاء بزراعة محصول شتوي واحد ترشيدا
الستخدام ا3ياه Tا يتيح تكثيفا إنتاجيا من خـالل الـتـوسـع األفـقـي وزيـادة
ا3ساحة ا3نزرعةG وعلى سبيل ا3ثال حتتاج زراعة هكتار واحد من الـقـمـح

 بينما يحتاج عند زراعته٣(وهو محصول شتوي) في مصر إلى نحو ١٧٠٠م
-أي أكثر من ضعف احتياجات القـمـح٣Gذرة (محصول صيفي) نـحـو ٣٧٠٠م

بينما يغالن نفس اإلنتاج. ومن اجلدير بالذكر أن التوسع في زراعة القمح
Gوعدم زراعة محصول صيفـي الحـق Gباستخدام مياه اآلبار Gفي السعودية
هو تطبيق سليم لهذا التوجه عندما يكون مورد ا3اء محدودا ومحددا للتنمية

الزراعية.
أما حتميل احملاصيل فيقصد به زراعة محصـول ثـانـوي مـع مـحـصـول
أساسي في نفس الوقت وخالل فترة �و احملصول األساسـي. وقـد يـكـون
التحميل كليا أي يتعايش احملصوالن معا طوال موسم �وهما-كما هو احلال
عند زراعة أشجار ا3والح فيما بN أشجار النخيلG أو زراعة نباتات اخلضر
أو احملاصيل احلقلية في بساتN الفاكهة-وقد يكون حتميـال جـزئـيـا حـيـث
يشترك احملصوالن في فترة معينة من الوقت ولـيـس كـل ا3ـوسـمG كـمـا هـو
احلال في حتميل احملاصيل احلقلية أو احملاصيل احلقليـة واخلـضـر-مـثـل
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حتميل البصل على القطن في مصرG حيث يزرع البصل مبكرا ثم يشتـرك
Gفترة من الوقت في شغل األرض مع محصول القطن الذي يـزرع مـتـأخـرا
وفي الصN حتميل القمح والقطن حيث يزرع القمح في موعده الطـبـيـعـي
في شهر نوفمبر على مصاطبG تترك فيما بينها مسافات يزرع فيها القطن
خالل مارسG ويتم حصاد القمح في مايوG تاركا القطن ليتم موسمهG ويقصد
Gعلى التوالي Nمن هذا األسلوب التغلب على عدم إمكانية زراعة احملصول
إذ إن تأخير موعد زراعة القطن إلى ما بعد حصاد القمـح يـسـبـب نـقـصـا
كبيرا في احملصول. وقد بدأ التحميل أساسا كأسلوب يهدف إلى حتـقـيـق
نوع من االكتفاء األسري من بعض احملـاصـيـل الـغـذائـيـة كـالـفـول والـعـدس
والبصلG من ا3ساحة الزراعية احملدودةG إال أنه لقي في السنوات األخيرة
اهتماما كبيرا. ويذكر اجلبلي أن حتميل محصول على آخر واحلصول على
عائد يفوق العائد من احملصـول األسـاسـي وحـدهx Gـكـن أن يـعـزى إلـى أن
احملصول األساسي لم يزرع باألسلوب الذي يحقق أعلى إنتاجية منـهT Gـا
Gفي ذلك العدد األمثل من النباتات الالزمـة إلعـطـاء أعـلـى مـحـصـول مـنـه
لذلك ال xكن اعتبار ناجت احملصولN إضافة حقيقية إلنتاج الوحدة ا3عنية
في ضوء قدرتها اإلنتاجية احملتملة. ومن جهة أخرى فإن التحميل تكثيـف
الستخدام عنصر العمل أكثر منه تكثيفا لعنصر األرضG ويـجـب أن يـنـظـر
إليه في هذا اإلطارG ومن ثم فمستقبله مرتبط إلى حد كبير بتوافر عنصر
العمل واستمرار بقاء ا3لكية القزمية ومدى جناح التنمية بصفة عامة. على
أن هذا ا3دخل للتكثيف الزراعي سيظل مطلوبا حتـت ظـروف غـلـبـة �ـط
«زراعة الكفاف» في الكثير من ا3ناطق في معظم األقطار العربيةG ومن ثم

ال ينبغي إهماله بل يحسن االستفادة منهG ولو مرحليا.
ا3دخل الثالث: التحول من زراعات أقل قيمة نقـديـة إلـى أخـرى أعـلـى

قيمة نقديةG وإدخال محاصيل جديدة:
تختلف الزروع كثيرا في قيمتها النقديةG ومن ثم الناجت النقدي لوحـدة
ا3ساحة من األرض أو ا3تر ا3كعب من ا3اء. وعندما نـنـظـر إلـى الـتـكـثـيـف
الزراعي من زاوية القيمة النقدية للناجتG سوف جند أن هناك فرصا البأس
بها للتكثف الزراعي. ويعتبر حتويل ا3راعي إلى مزارع للمحصوالت احلقلية
أو البستانيةG متى توافرت الظروف ا3ناسبة خاصة إنشاء مشروعات الري-



104

األمن الغذائي للوطن العربي

أحد عناصر هذا ا3دخل. كذلك التحول من زراعة محصول معN أقل قيمة
نقدية إلى محصول آخر أعلى قيمة نقدية قد يحقق هذا ا3ـدخـلG ولـو أن
هذا حتدده عوامل أخرى عديدة غير الرغبة في الـتـكـثـيـف الـزراعـي مـثـل
احتياجات السوق احمللي واخلارجي وتوافر مستلزمات اإلنـتـاج والـتـسـويـق
وغيرها. ويعتبر التحول من زراعة قصب السكر إلى زراعة بـنـجـر الـسـكـر
تكثيفا زراعيا من خالل ترشيده الستخدام مياه الريG التي xكن توفيرها
لزراعة مساحة أكبر أو لـزراعـات أخـرى. والـتـحـول مـن زراعـة احملـاصـيـل
احلقلية إلى زراعة احملاصيل البستانية لالستهالك احملـلـي الـطـازج xـثـل
مرحلة تكثيف أعلىG نظرا الرتفاع القيمة النقدية للمحاصيل البـسـتـانـيـة.
ولكن هناك أيضا محددات ومحاذير منها مدى اسـتـيـعـاب الـسـوق احملـلـي
واالحتياجات من احملاصيل الغذائية األخرى. أما التحول لزراعة اخلـضـر
والفاكهة للتعبئة والتصنيع والتصدير للسوق اخلارجي فيمثل مرحلة تكثيف
متقدمةG ولكن أيضا هناك الكثير من العوامل التي ينبـغـي مـراعـاتـهـا مـثـل
احلاجة إلى تكنولوجيا متطورةG احتياجات السوق العا3يG ا3نافسة الدولية...
الخ. وعموما xكن القول إن التحول من زراعة محاصيل أقل قيمة نقـديـة
إلى أخرى أعلى قيمة هو مدخل ينبغي السير فيهG لتكثيف اإلنتاج الزراعي
على أن يكون مصحوبا بتطوير كاف للوسائل والظروف الالزمة إلجناحه.
كذلك في الكثير من احلاالت يكون إدخال محاصيل جديدة غير موجودة
أصال في الزراعة احمللية أحد عوامل التكثيف الزراعيG عندما يحقق زيادة
في قيمة اإلنتاجG فضال عن أنه xكن أن يوفر حلوال لبعض ا3شاكلG مـثـل
إدخال فول الصويا والذرة الصفراء لتوفـيـر أعـالف 3ـزارع الـدواجـن الـتـي
يجري التوسع في إنشائها والتي تعـتـبـر ذات نـاجت عـالـي الـقـيـمـةG وإدخـال

زراعة الكانوال كمحصو ل زيتي.
ا3دخل الرابع: تبني نظم إنتاج متكاملة :

على ا3ستوى الفرديG تعتبر تربية ا3اشية على مخلفات احلقل واالستفادة
Gقيمتها الغذائية با3ـعـامـالت ا3ـنـاسـبـة Nمن بقايا احملاصيل كعلف وحتس
مثل األمونيا واليورياT Gا يرفع من إنتاجية احليوانات إحدى وسائل تكثيف
اإلنتاج الزراعي. وعلى ا3ستوى القومي يعتبر العمل على تطوير نظم ووسائل
التسويق مكمال للعملية اإلنتاجية الـزراعـيـةG إذ يـسـاعـد عـلـى اإلقـالل مـن
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Gومن ثم زيادة الكمية من اإلنتاج ا3تاحة لالستهالك Gا3فقود بعد احلصاد
فضال عن زيادة القيمة النقدية للمنتج. كذلك فتح أسواق خارجية xكن أن
يزيد من قيمة ا3نتجات الزراعية Tا يسهم في التكثيـف الـزراعـيG كـذلـك
التصنيع الزراعي في إطار اجملمعات الزراعية الصناعية إذ يعـمـل كـنـظـام

إنتاج متكامل يعظم إنتاج ا3زرعة.
ا3دخل اخلامس: «صناعة الزراعة» :

xثل التحول بالزراعة إلى مرحلة «صناعة الزراعة» درجة متقدمة من
التكثيف الزراعيG فالبيوت احملمية حيث تتم زراعة العديد من محـاصـيـل
اخلضر حتت ظروف خاضعة للتحكم فيها من احلرارة والرطوبة واإلضاءة
ومكافحة األمراضG وحيث تستخدم أصناف مرباة خصيصا مالئمة لهـذه
الظروف وذات مواصفات محددة تتفق واحتياجات السوقG وحتقق إنتاجية
كمية تبلغ عدة أضعاف اإلنتاجية في احلقول العاديةG فضال عن الزيادة في
النوعية التي تعني زيادة في السعرT Gا يحقق تكثـيـفـا شـديـدا السـتـخـدام
Gموردي األرض وا3اء. وا3زارع الكبيرة إلنتاج البيض واللحوم البيضاء واأللبان
وا3زارع السمكيةG كلها �ثل مرحلة متقدمة في الـتـحـول مـن الـزراعـة فـي
احلقول ا3فتوحة إلى الزراعة فيما يشبه ا3صانع Tا يعني درجة أكبر مـن

. �ا سبق يتضح لنا أن هناك العديد من ا3داخل(١٧)تكثيف استخدام ا3وارد
لتحقيق التكثيف الزراعي Tا يؤدي إلى حتقيق زيادات كـبـيـرة فـي مـجـمـل
كمية وقيمة الناجت الزراعي. وجميع هذه ا3داخل ينبغي طرقها لتوفير أكبر
قدر �كن من األمن الغذائي استنادا إلى ما هو متاح من موارد طبيعية. وال
شك في أن األهمية النسبية لكل من هذه ا3داخل تختلف كثيرا عند النظر
إلى ظروف واحتياجات القطرG كما تختلف كثيرا من  قطر آلخر. ومن ثـم
فسوف تكون هناك حاجة دائما إلى استراتيجيات جادة وسياسات سليمة
تتبناها الدولة لتحقيق األهداف الوطنيةG ومؤسسات خدمـيـة كـفـؤة تـهـيـئ
الظروف الكفيلة بإجناح تطبيق هذه ا3داخل في تناغم يـحـقـق االسـتـثـمـار

األمثل للموارد. وهذا ما سوف نتعرض له في الفصل األخير.

حتــديث منــط الزراعــة
تتعدد األ�اط السائدة فـي الـزراعـة فـي الـعـالـم تـبـعـا لـدرجـة الـتـطـور
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احلضاري والظروف السائدة  في كل منطقةG وxكن �ييـزهـا بـوجـه عـام
إلى ثالثة أ�اط:

األول-الزراعة التقليدية-ويطلق عليه أحيانا «زراعة الكفاف» لضآلة ما
يحققه من إنتاج للزارع وأسرتهG كما أن البلد الـذي يـعـتـمـد عـلـى الـزراعـة
التقليدية هو بالضرورة بلد فقير. وقد واكـب هـذا الـنـمـط نـشـوء الـزراعـة
ا3ستقرةG وامتد طوال اجلانب األكـبـر مـن تـاريـخ اإلنـسـانG وال يـزال xـثـل
جانبا كبيرا من الزراعة على الصعيد العا3ي خاصة أقطار العالم الثالث.
وللزراعة التقليدية سـمات أسـاسـية حتكم الزارع في سـلوكه جتاه البيئـة
ومعطياتهاG وجتاه اجملتمع احمليط بهG وأسـلوبه اإلنتاجيG فهـو: ١- يستخدم
Gمجموعة من أساليب اإلنتاج تتواءم مـع االخـتـيـارات احملـدودة ا3ـتـاحـة لـه
Gفاألصناف والسالالت هي تلك ا3تأقلمة للبيئة منخفـضة اإلنتاجية عموما
Gكنه فالحتهاx ومصادر الطاقة محدودة ومحددة للمساحة من األرض التي
-٣ G٢- يسعى دائما إلى تقليل عنصر اخملاطرة Gومكافحة اآلفات غير فعالة
يعتمد كثيرا على الثروة احليوانيةG فهي عنصر أساسي في العملية ا3زرعية
كلهاG ولكنها ال تقدم للسوق في شكل حلوم وألبانG سوى القليلG فقـدرتـهـا
اإلنتاجية محدودة بتركيبها الوراثيG فهي حيـوانـات عـمـل أسـاسـا ولـيـسـت
حيوانات إنتاج حلوم وألبانG ٤- يستهلك منتجات ا3زرعة أو يبيعها أو يتبادلها
مقابل خدمات أو منتجات أخرى في إطار مجتمعه احملدودG ٥- يتردد بشكل
ملحوظ في تقبل اإلرشادات التي توجه إليه من األجهزة احلكومية اخملتصة.
Gوارد رأسمالية محدودة للغايـةT تتصف زراعة الكفاف Gوبصفة عامة
وباالستمرارية في استخدام وسائل اإلنتاج التقليديةG واالجتاه إلـى الـسـلـع
الغذائية لالستهالك األسريG وانـخـفـاض اإلنـتـاجـيـة 3ـوردي األرض وا3ـاء

وكذلك العمل.
هذه اخلصائص تعمل على ترسيخ الوضع القائم الذي فيه تنتج الزراعة
بالكاد ما يكفي لإلبقاء على احليـاةG ومـن ثـم ال xـكـن أن تـشـارك بـصـورة
فعالة في النمو االقتصادي للمجتمع. إن اإلبقاء على الزراعة التقليدية البد
وأن يترتب عليه استمرار ركود القطاع الزراعي وزيادة صعوبة مشاكل توفير
الغذاءG ومن ثم فاحلل بالنسبة للزراع وبـالـنـسـبـة لـألمـن الـغـذائـي هـو فـي

حتديث الزراعة التقليدية واالنتقال بها إلى النمط الثاني.
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الثاني-الزراعة احلديثةG ويطلق عليه �ط الـزراعـة الـثـوريـةG وقـد بـدأ
يتشكل مع نهاية القرن الثامن عشـر وبـدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـرG و�ـيـز
بانطالقة كبيرة نتيجة لإلجنازات العلمية والتقدم التكنولوجي. وقد شملت
هذه االنطالقة األرض وخصوبتهاG والري والصـرفG واألصـنـاف الـنـبـاتـيـة
والسالالت احليوانية وحتسينها وراثيا ورعايتهاG وكذلك العوامل ا3ساعدة
األخرى من ا3يكنة والنقل والتخزين والتصنيعG فضال عن نظم حيازة األرض
والتشريعات الزراعية واالئتمان والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعيG كما
شملت الزارع نفسه في أسلوب تعامله مع ا3عطيات اجلديدة وأيضا إنتاجيته
ودخله. ولقد كان لهذه ا3عطيات ثمارهـا فـي الـزيـادات الـكـبـيـرة فـي إنـتـاج
الغذاءG واإلنتاج الزراعي بوجه عامG كما ونوعاG وأدت إلى تقـدم كـبـيـر فـي

مستويات ا3عيشة في األقطار التي أخذت بها.
هذه الزراعة احلديثةG حتى في مراحلها األولىG هي التي مكنت الشعوب
التي أخذت بالثورة الصناعية من توفير الغذاء لسكانها الذين تزايدوا بسرعة
فائقة أبعدت عنها شبح مخاوف ا3التوسية. بل إن كاهن ومعاونيه يرون أن

صنع نفسـهـا إال بـعـد أن أرسـتُالبلدان ا3تقدمةG باستـثـنـاءات قـلـيـلـةG لـم ت
قاعدة زراعية راسخةG وأن التقدم ا3ذهـل فـي مـجـال الـزراعـة عـلـى مـدى
ا3ائة عام ا3اضية جعل من الزراعة نظـامـا ديـنـامـيـكـيـا ومـؤثـرا فـي بـلـدان
العالم ا3تقدمG وكان احملرك األساسي لهذا التقدم الوفرة ا3تزايدة والتقدم

التكنولوجي ا3طرد.
Gوالذي بدأ يتشكل في الوقت احلالي Gالثالث-التنمية الزراعية ا3تسارعة
وxثل انطالقة أكبر لقدرات العلم والتكنولوجيا احلديثة التي هيأت ظروفا
مناسبة لعصر زراعي جديد مستند على العلم والتكنولوجـيـاG ومـوجـه إلـى
اإلنتاج للسوقG �ثال تتويجا لعصر الثورة الزراعـيـة. وعـلـى الـنـقـيـض مـن
الزراعة التقليديةG التي فيها الزارع وأسرته هو ا3تحكـم بـصـورة كـلـيـة فـي
النظام اإلنتاجي احملدود القدراتG فإن الزراعة في عصرها اجلديد سوف
تعتمد-إلى جانب الزارع-على ثالث ركائز أساسية تـعـمـل فـي تـرابـط وثـيـق

وتوافق في نظام إنتاجي فائق القدرات:
Nأولها-اجلهاز الـبـحـثـي اإلرشـادي وكـوادره مـن الـعـلـمـاء الـتـكـنـولـوجـيـ
وا3رشدين الزراعيGN الذي ينبغي عليه إجناز فيض مستمر من التكنولوجيات
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اجلديدة ونظم اإلنتاج ا3تطورة ونقلها إلى حقول اإلنتاج وتطبيقها بنجاح.
ثانيها-الصناعة التي يجب أن توفر أدوات ومستلزمات اإلنتاج ووسائـل

تصنيع ونقل وتخزين ا3نتجات بالنوعية ا3ناسبة وبأسعار معقولة.
ثالثها-احلكومة-التي ستتولى قيادة العملية كلهاG وتنظيم و�ويل قـطـاع
البحوث واإلرشاد وتوفير التدريبG وتنظيم إمدادات مدخالت اإلنتاج وتسويق
ا3نتجاتG وفوق كل هذا تهيئة مناخ اقتصادي محفز للتنمية. ولكن-في هذا
النظام ا3تقدم-إذا فشل أي من األطراف الثالثة فـي أداء دوره عـلـى أكـمـل

وجه فلن تتحقق األهداف ا3رجوة.
وهكذاG عندما نعمل على حتقيق األمن الغذائي للوطن العـربـيG سـوف
جند أن هذا الهدف لن xكن بلوغه إال من خالل التحـول بـنـمـط الـزراعـة
السائدG الذي هو في معظم األقطار العربية خليط من الزراعة التقليـديـة
والزراعة احلديثة. يجب التحول بالزراعة بصورة كاملة من الزراعة التقليدية
إلى الزراعة احلديثة وإلى التنمية الزراعية ا3تسارعة كلما كان ذلك �كنا.
هذا التحول ليس باألمر الهGN ويحتاج إلى استراتيجية طويلة ا3دىG ولكن

نتائجه اإليجابية مؤكدة.

حتديث الزراعة التقليدية
 بدراسة إحصائية ربط فيها بـN(١٨)في أواسط الستينياتG قام بـراون

عدد من ا3ؤشرات االقتصادية واالجتماعية وبN معدالت الزيادة في إنتاجية
محاصيل احلبوب الرئيسية في ستN قطرا تزرع مساحات كبيرة من األرز
والذرة ٤٠٠ ألف هكتار أو أكثرG والقمح ٨٠٠ ألف هكتار أو أكثرG واستخلص
منها أن هناك عددا من الظروف ا3بدئية التي يجب تـوافـرهـا حـتـى تـعـبـر
اإلنتاجية نقطة االنطالقG ومن ثم فإن حتقيق زيادات في اإلنتاجية خـالل
عدة سنوات xكن أن يأتي فقط إذا قامت الدولة بتوفير هذه الظروف التي
خلصها في: ١- حتقيق مستوى تعليم جيـد نسـبياG ٢- رفع متوسط الـدخـل
السنوي للفرد إلى نحو ٢٠٠ دوالرG ٣- زيادة نسبة اإلنتاج الذي يتم تسويقه
بالنسبة لإلنتاج الذي يستهلك في ا3زرعة ومن ثم التحول من زراعة الكفاف
إلى االقتصاد التجاريG ٤- تنمية القطاعات غير الزراعية بدرجة معـقـولـة
-٥ Gتسمح ببناء قاعدة لتوفير السلع واخلدمات الضرورية للتنمية الزراعية
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مقابلة احلد األدنى من االحتياجات الالزمة للتعجيل بالتحديث والـتـنـمـيـة
االقتصاديةG ٦- أسعار مناسبة 3نتجات ا3زرعة بالنسبة 3دخـالت اإلنـتـاج.

 ال يتفقان �اما مع براون فـي هـذه الـشـروط(١٩)إال أن وور�ان وكومنـجـز
ا3بدئية خاصة في العالقة بN زيادة اإلنتاج وكل من التعليم والدخلG فهما
يريان أنه من األكثر معقولية أن التحسN فـي مـسـتـوى الـتـعـلـيـم ومـسـتـوى
الدخل للفردG والتحول إلى التـنـمـيـة ا3ـتـسـارعـة القـتـصـاد الـسـوق وتـقـويـة
القطاعات غير الزراعية يعتمد في كثيـر مـن األقـطـار الـنـامـيـةG وإلـى حـد
كبيرG على زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي ألعداد كبيرة من الناس ومن ثم
زيادة الدخل القومي الذي xكن توجيه جزء منه لـتـمـويـل بـرامـج الـتـنـمـيـة
االقتصادية واالجتماعية العالية الكلفة. ومن جهة ثانية فهما يتفقـان مـعـه
في أن هناك متطلبات مبدئية معينة ضرورية لزيادة إنتاج محاصيل الغذاء
األساسية تتلخص في: ١- أن يتوافر التزام حاسم من احلكومةG ٢- أن يكون
Gهناك برنامج محدد لالنتقال قابل للتنفيذ فنيا ومربحا للزراع اقتصـاديـا
G٤- أن تكون هناك أسواق لإلنتاج مضمونة G(٣) أن تتاح مدخالت اإلنتاج للزراع
٥- أن توفر احلكومة االستثمارات الضرورية. ويضيفان بأن هذه ا3تطلبات
من السهل احلديث عنها قوال عن حتقيقها فعالG إال أنها ليست مستعصية

بل هي في متناول اليد 3عظم األقطار.
وعموماG فهناك الكثير من اآلراء حول الظروف ا3بدئية الضرورية الالزم
توافرها إذا أريد إحداث حالة انطالق نحو �و لإلنتاجية الزراعية متواصل
ومندفع ذاتيا في األقطار النامية. على أن هناك ثالث حقائق أولية ينبغي

إدراكها:
احلقيقة األولى: أن للزراعة دورا حيويا في االقتصاد القومي يجب أن
تقوم بهG وحتقيق االنطالق في اإلنتاجية واإلنتاج الكلي هو اخلطوة األولى

في هذا الصدد.
احلقيقة الثانية: أن هذا االنطالق ال xكن حتقيقه دون التحول الكامل
من الزراعة التقليدية إلى الزراعة احلديثةG فالزراعة احلديثة بإمكانياتها
اإلنتاجية هي القادرة على أداء الدور ا3طلوب منها في االقتصاد القومي.
احلقيقة الثالثة: أن الزراعة التقليدية Tحدداتها وإمكانياتها الضعيفة
غير قادرة ذاتيا على توفير الفوائض ومن ثم رأس ا3ال الالزم جلعل حتولها
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أمرا �كناG ومن ثم فيجب أن يكون هناك نـوع مـا مـن الـتـدخـل مـن خـارج
زراعة الكفافG هذا التدخل قد يتمثل في موارد مالـيـة تـتـاح لـلـقـطـر مـثـل
عوائد النفط أو استثمارات تعدينية أو تشغيل مفيد للعمالة الزائدة محليا

أو خارجيا أو غير ذلك.
كذلك من الضروري إدراك أنه حتى لو توافرت الظروف ا3بدئية الالزمة
لالنطالقG فإن عملية التحديث ذاتها عملية معقدة تشـتـمـل عـلـى تـغـيـرات
كثيرة في عناصر اإلنتاج اخملتلفة وفي األهمية النـسـبـيـة لـكـل مـنـهـا. وقـد

 التسهيالت واخلدمات ا3شاركة في عملية حتديث الزراعة(٢٠)خلص مؤشر
في مجموعتN رئيسيتN هما:

أ- الضروريات-وهيG كما يبدو من الكلمة «يجب» أن توجد لتمكN الزارع
من تبني منجزات التكنولوجيا احلديثةG وتشمل خمســة عـوامـل: ١- ســـوق
مضمونة 3نتجـات ا3ـزرعةG ٢- تكنولوجيا دائمة التطـورG ٣- إتـاحـة مـحـلـيـة

لإلمدادات وا3عداتG ٤- حوافزG ٥- وسائل نقل.
ب- ا3عجالت-وهي التي xكن أن تكون ضرورية جلـعـل الـزراع يـتـبـنـون
منجزات التكنولوجيا احلديثة ولكنها ليست على درجة من الضرورة بحيث
الxكن االستغناء عنهاG كما أن غياب مؤسسات ا3عجالت xثل أحد مظاهر
زراعة الكفاف-وتشمل: ١- التعليم والتنميةG ٢- االئتمانG ٣- التعاون اجلماعي
للزراعG ٤- حتسN األراضي الزراعية وزيادة مساحتهاG ٥- التخطيـط عـلـى

ا3ستوى القومي.
 أن عدد ا3عجالت ا3طلوبة ودرجة كثافة كل منها ومدى(٢١)ويذكر كولب

استخدامها يعتمد على العوامل التالية: ١- مدى حداثة وتـعـقـد ا3ـبـتـكـرات
التكنولوجية ا3طلوب تطبيقهاG فكلما كانت أقل حداثـة وأبـسـطG ومـــن ثـــم
أقـرب إلـى األسـاليـب التقليـدية قلـت أهميـة ا3عـجـالت. ٢- التكاليفG كلما
زادت تكاليف ا3بتكرات اجلديدة واحتاجت إلى مقادير أكبر من رأس ا3ال
حتى xكن تطبيقها بنجاحG زادت أهمية توفير بعض ا3عجالت مثل االئتمان
والتخطيط. ٣- الربحيةG كلما زادت العوائد ا3ـؤكـدة مـن تـبـنـي مـسـتـحـدث
إنتاجي زاد ميل الزراع إلى تبنيـه حـتـى عـنـد احلـد األدنـى مـن ا3ـعـجـالت.

 أن العناصر التي ذكرها موشر (الضروريات وا3عجالت)(٢٢)ويضيف أرنون
xكن جتميعها وإعادة تبويبها في أربع قنوات رئيسيةG  ينبغي تنميتها على
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التوازي إذا أريد النجاح جلهود حتويل وحتديث الزراعة التقليدية-وهي:
١- توليد تكنولوجيات جديدة-ويجب أن تكون مناسبة للظروف ا3وضوعية

للمنطقة و3واردهاG وهذا يعني إقامة نظام فعال للبحث الزراعي.
٢- نقل التكنولوجيا اجلديدة للزراع-ويشمل التعليم والتدريب لتهيئة الزارع
ألن يكون مستقبال لألفكار ا3ستحدثة وقادرا على تطبيق الـتـكـنـولـوجـيـات

اجلديدةG وهذا يعني إقامة خدمة إرشادية فعالة.
٣- تهيئة الظروف الضرورية-فاحلوافز ضرورية لـتـحـريـك الـزارع نـحـو
تـغـيـيـر طـرقـه وأسـالـيـبـه اإلنـتــاجــيــةG وهــذه تــشــمــل األســعــار ا3ــنــاســبــة
واالئتمان...الخG وبنية أساسية مناسبة خلدمة الزراعةG وتوفير اإلمدادات

الضرورية والتسهيالت لإلنتاج وللتسويق.
٤- وضع استراتيجية مناسبة لتشجيع التغيير التكنولوجي.

إن عملية التحديث الشامل للزراعة حتتـاج دون شـــكG إلـى إطـــار عـام
يحتوي استراتيجية محددة تعمل في مسـارات متوازية يكمل بعضها البعض.
وxكننا إجمال هذا اإلطـار آخذين في االعتبار الظروف ا3وضوعية وا3تباينة

السائدة في األقطار العربيةG في ثالثة ا3سارات التالية:
األول: توليد تكنولوجيات جديدة متطورةG وبصفة مستمرةG ونقلها إلى
الزراع وحقول اإلنتاجG وتطوير نظم اإلنتاج Tا يؤدي إلى التكثيف العقالني
الستخدام ا3وارد ا3تاحة-وهذا يعني تشكيل وتشغـيـل نـظـام فـعـال لـلـبـحـث
واإلرشادG والذي يشكل القوة الدافعة للتحديث ولالنـطـالق بـالـزراعـة إلـى

آفاق أرحب.
الثاني: تهيئة الظروف أو ا3ناخ ا3ناسب لالنطالق بعملية التحديثG أو
ما xكن أن نطلق عليه البنية األساسية احملفزة للتحديث والتنميةG والـتـي

تشتمل بوجه عام على :
١- تهيئة الزارع للقيام بالدور األساسي في عملية التحديثG وهذه تشمل

التعليم والتدريب.
٢- توفير ا3وارد الطبيعية للزارع-وهي أساسا األرض وا3اء-بكم يـسـمـح
له بتحقيق دخل مناسب له وألسرتهG وفوائض xكنه إعادة استثمارها في

ا3زرعة.
٣- توفير مستلزمات اإلنتاج بأسعار مناسبة وبصورة ميسرةG واالئتمان
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ونظام فعال للتسويقG وأسعار مناسبة للمنتـجـاتG وخـدمـات مـنـاسـبـةG مـع
حتديث ا3ؤسسات ا3نوط بها هذه األنشطة وربطها بصورة ديناميكية بالعملية

اإلنتاجية.
الثالث: توفير «اآللية» القادرة على إجناز ا3سارين السابقGN وهذا يعني
وضع العملية كلها في إطار مشـروع وطـنـي حلـشـد اجلـهـود عـلـى مـسـتـوى
القطرG والتنسيق بينهاG والتخطيط لها إلجناز أهداف محددة وطبقا جلدول
زمنيG وهو ما نطلق عليه برنامجا وطنيا للتنمية الزراعية ا3تواصلةG والذي

سوف نناقشه في فصل الحق.

حيـــازة األرض الزراعيـــة
األرض الزراعيةG دون جدالG هي القاعدة األساسية التي يرتكز عليها
الزارع في �ارسة نشاطه االقتصاديG ومن ثـم فـعـالقـتـه بـهـا تـلـعـب دورا
محوريا ليس فقط في حتديد وضعه االقتصادي واالجتماعي في مجتمعه
الريفيG ولكن أيضا في توفير-أو عدم توفير-الدوافع لديه لصيانتها وحسن
استثمارها وتنميتها على ا3دى القصيرG وعلى ا3دى الطويلG وزيادة إنتاجيتها.
وا3قصود بنظام احليازة الزراعيـة هـو الـعـالقـة بـN الـزارع واألرضG وهـي
عالقة تأخذ بعدين:  األول نوعيG ونقصد به طبيعة العالقة وما إذا كانت
ملكية أو إيجارية أوغيرهما ذلكG والثاني كميG ويقصد به مقدار أو مساحة
األرض ا3تاحة له. وطبيعة احليازة حتددG وإلى مدى بعيدG ا3ستفيد احلقيقي
من الزيادات التي قد xكن حتقيقهـا فـي اإلنـتـاجـيـة مـن خـالل اسـتـخـدام
التكنولوجيات ونظم اإلنتاج ا3طورةG ومن ثم فهي تؤثر في مدى إمكانية- أو
اإلقبال على-استخدام هذه التكنولوجيات ونظم اإلنتاج ا3طورةG ومدى اجلهد
الذي سيبذل لزيادة اإلنتاجيةG واحملصلة النهائية وهي كميـة اإلنـتـاج الـتـي
يحققها الزارع و «الثروة». وحيازة األرض الزراعيةG نوعا وكماG تؤثر أيضا
في العمالة الزراعية ومدى االعتماد على الـعـمـل األسـري أو احلـاجـة إلـى
عمالة مستأجرة. وهي أيضا تؤثر إلى حد كبـيـر فـي ا3ـكـانـة االجـتـمـاعـيـة
للزارع. ومن خالل هذين التأثيرين: الثروة وا3كانة االجتماعيةG تكون مساهمة
الفرد الريفي في بناء وعالقات مجتمعهG وأيضا فـي احـتـيـاجـاتـه مـن هـذا
اجملتمع. وهكذا فإن نظام حيازة األرض الزراعية يشكل اإلطار العام للتوقعات
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من آمال ومخاوف التي حترك الزارع نحو النشاط االقتصادي واالجتماعي.
وعلى الرغم من أن زيادة إنتاجية األرض الزراعية xكن حتقيقها في كثير
من احلاالت حتت نظم حيازة مختلفةG إال أن نظام احليازةG العادل نسبـيـا
على األقلG هو مطلب أساسي إلحداث انطالقة أكبر وأكثر اسـتقرارا ودواما
في معدالت زيـادة اإلنتاجيـة-أي التنمية ا3تواصلة-وأيضا في ضمان ا3شاركة

العريضة وا3تنامية للزارع في التطور االقتصادي واالجتماعي لبالده.
Nومع الزيادة الكبيرة في السكان الريفي Gاألخيرة Nوفي السنوات اخلمس
فاقت كثيرا الزيادة في مساحة األرض الزراعيةG ومع تطور الـتـكـنـولـوجـيـا
الزراعية واالعتماد عليها كمالذ أساسي لزيادة إنتاجـيـة األرض الـزراعـيـة
ومجابهة مخاطر نقص الغذاءG اسـتحوذت حيـازة األرض الزراعية-في كثير
من األقطار-على اهتمام كبير من مدخلN رئيسيN: العدالـة االجـتـمـاعـيـة
بN السكان ا3شتغلN بالزراعة لتأمN االستقرار االجتماعيG وزيادة اإلنتاجية
:Nاحتياجات البالد واالستقرار والتقدم االقـتـصـادي وكـال الـعـامـلـ Nلتأم
االستقرار االجتماعي واالستقرار والتقدم االقتصاديG يصبان في قناة واحدة
هي االستقرار السياسي للمجتمعG ومن ثم إتاحة الظروف ا3ناسبة للتقدم
احلضاري. وكانت الظاهرتان اللتان استحقـتـا الـكـثـيـر مـن االهـتـمـام هـمـا
احليازات الكبيرة في طرف وعلى النقيض منها تفتت احليازات إلى مستويات
قزمية على الطرف اآلخر. إن حقوق ا3لكية لألرض الزراعية لها جذورها
الضاربة في التاريخ ألجيال عديدةG وكثير من الزراع يحـوزون أرضـهـم أبـا
عن جدG إال أن هذه ا3لكيات تضـخـمـت فـي بـعـض األقـطـار بـصـورة الفـتـة
للنظرG وعلى اجلانب اآلخر أدت الزيادة السكانية الكبيرة فـي الـريـف إلـى
تقسيم ا3لكية بN الورثة إلى ا3دى الذي وصل في البعض منها إلى احلالة
القزميةG وهذا بدوره زاد من وضوح ضخـامـة ا3ـلـكـيـات الـكـبـيـرةG ومـن ثـم
تصاعد اجلدل وتصاعدت الضـغـوط الـسـيـاسـيـة بـحـثـا عـن احلـلـول الـتـي
تأرجحت في الكثير من احلاالت بN طرفي نقيض: من قـائـل بـأن األرض
يجب أن تؤول إلى الدولةG ومن يرى بأنه ال الدولـة وال األفـراد وال ا3ـلـكـيـة
التعاونية 3ساحات كبيرة من األرض الزراعية أمر مرغوب فيهG وأن األرض
الزراعية يجب أن تقسم وتوزع على الفور بN زراعها. وفي احلقـيـقـة فـإن
كال من ا3لكيات الكبيرة وا3لكيات القزمية على السـواء ال تخـدم الغرضيـن



114

األمن الغذائي للوطن العربي

األسـاسـيN لالسـتقرار السـياسي-العدالة االجتماعية وزيادة اإلنتـاج-عـلـى
الوجه األفضل.

فبالنسبة للملكيات الكبيرةG حتت ظـروف الـزراعـة الـتـقـلـيـديـةG سـادت
وتوطدت عالقات راسخة بN ا3الك وا3ـسـتـأجـريـن أخـذت صـفـة الـثـبـات
االجتماعي أو العرفG في شكل التزامات متبادلة ليس للمالك أو ا3ستأجرين
احلق ا3طلق في إلغائها وإحالل التزامات بديلة محلهاG فـا3ـسـتـأجـر مـثـال
اليستطيع بسهولة االنتقال للعمل من مالك آلخـرG وكـذلـك ا3ـالك يـصـعـب
عليهم أو يترددون كثيرا قبل التفكير في فصل ا3ستأجرين وإحالل آخرين
Nمحلهم. على أن هذه االلتزامات لم يكـن لـهـا أبـدا أن تـخـفـي الـعـالقـة بـ
الطرفN القائمة على االستغالل في معظم األحيان. إال أن زيادة السـكـان
وما يتبعها من زيادة في العرض لعنصر العملG ودخول التكنولوجيات األحدث
Gزادا كثيرا من قيمة األرض Gوأثرها على إنتاجية األرض الزراعية وربحيتها
ومن ثم استحوذ مالك األرض على الفائدتN معا وأصبحوا أكثر استعدادا
.Nللتخلص من التزاماتهم االجتماعية نحو ا3ستأجرين أو العمال الزراعي
وهكذا أصبحت العوائد االقتصادية تنساب أكثر إلـى أعـداد مـحـدودة مـن
الناسG الذين في كثير من األحيان كانت مساهمتهم في العملية اإلنتاجيـة
الزراعية غير مباشرة. وباستمرار هذا الوضع تتسع الفجوة بN كبار ا3الك
وبN اآلخرين في اجملتمع الريفيG وهو أمر غيـر مـقـبـول لـيـس فـقـط ألنـه
باعث على عدم االستقرار السياسيG ولكن أيضا ألنه xكن أن يكون شديد
الضرر على احتماالت زيادة اإلنتاجية. إن ا3لكيات الكبيرة ليست بالضرورة
Gأعلى إنتاجية لوحدة ا3ساحة من األرض من ا3لكيات ا3توسطة أو الصغيرة
بل كثيرا ما يكون حالها هو النقيض �اما. إن بعض كبار ا3الك يحجزون
األرض بغرض ا3ضاربة أو بغرض ا3كانة االجتماعية بغض النظر عن اجلانب
االقتصادي ا3تمثل في اإلنتاج. ومعظم هؤالء ا3الك غائبون عن مزارعهـم
ولهم اهتمامات أخرىG ومن ثم فاإلشراف عليها موكول آلخرين ليس لديهم

بالضرورة الدافع القوي لزيادة اإلنتاجية.
وعلى اجلانب اآلخرG فإن ا3لكيات القزمية ليست أفضل حاالG إذ تؤدي
إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية يظهر أثرها عنـدمـا تـكـون ا3ـزرعـة غـيـر
كافية إلعالة أسرة الزارع وال توفر له الدخل ا3ناسب من جهةG ومـن جـهـة
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ثانية تسبب ضياعا في طاقته وجهده يتمثل في بطالة مقنعة أو سافرة له
أو لبعض أفراد أسرتهG باإلضافة إلى ارتفاع التكلفة اإلنتاجـيـة الـزراعـيـة.

 أنه «ترتب على ضآلة السعة ا3زرعية في الزراعة ا3صريـة(٢٣)ويذكر داود
عدم استفادتها من وفورات السعة وذلك نتـيـجـة لـتـبـديـد اجلـهـود اآلدمـيـة
واحليوانية والطاقة اآلليةG والستخدام األساليب اإلنتاجية البدائيةG واستحالة
استخدام األساليب احلديثة وأحيانا العناصر اإلنتاجية العصرية... ولـقـد
أدى انخفاض السعة ا3زرعية إلى زيادة نسبة ا3زارع ا3كـتـفـيـة ذاتـيـا عـلـى
حساب رقعة ا3زارع التجارية في الزراعة ا3صرية... وxثل ارتـفـاع نـسـبـة
هذه احليازات الصغيرة خطورة ناشئة عن ثالثة عوامل: ١- تستهـلـك هـذه
احليازات الصغيرة جزءا كبيرا من إنتاجها وبالتالي يخرج هذا اإلنتاج مـن
التعامل السوقيG ٢- ال xكن فـي ظـل احلـيـازات الـصـغـيـرة حتـقـيـق مـزايـا
التخصص وا3زايا النسبيةG إذ اليتمكن ا3زارع الصغير من زراعة احلاصالت
ذات الغلة ا3رتفعة التي تعطي أعلى عائدG ٣- عدم ميل ا3زارعN أصحاب
احليازات الصغيرة إلنتاج احلاصالت النقدية كالقطنG وبالعكس ا3يل إلى
إنتاج احلاصالت االستهالكية النباتية األمر الذي يـؤثـر تـأثـيـرا كـبـيـرا فـي

االقتصاد القومي بأكمله».
وتختلف نظم حيازة األرض الزراعية كثيرا من قطر آلخر تبعا لظروف
متباينة كثيرةG منها الظروف التاريخية التي مر بها القطرG وطبيعة الزراعة
من ري صناعي أو مطري أو رعيG والضغط السكاني الريفي ومدى توافر
األرض الزراعية للسكان الريفيGN والتحديث وإدخال نظم اإلنتاج احلديثة
خاصة في األرض ا3ستصلحة حديثا. وكما تختلف هـذه الـنـظـم مـن قـطـر
آلخر فإنه كثيرا ما جند العديد منها جنبا إلى جنـب فـي الـقـطـر الـواحـد.
وتتباعد هذه النظم كثيرا من حيث احلجم للمزرعة ومن حيث درجة احلث
على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وإعادة االستثمار في النـشـاط ا3ـزرعـيG كـمـا
تختلف في تأثيراتها على أسلوب إدارة ا3زرعة وكيفية تنظيمها ومدى توليف
اخلدمات الداخلة في العملية اإلنتاجية من مدخالت إنتـاج ومـعـونـة فـنـيـة
Nوأيضا في توزيع ثمار العملية اإلنتاجيـة عـلـى ا3ـشـاركـ Gوائتمان وتسويق
فيها وعلى اآلخرين في ا3نطقة. وعموما xكن تقسيمها إلى أربعة أقسـام

رئيسية :
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األول-املزارع العائلية:
ويقصد بها تلك التي تقوم فيها األسرة Tعظم العمل أو على األقل تكون
هي صاحبة القرارات اإلدارية وهي تختلف كثيرا تبعا للحجمG وتبعا إلمكانية
الوصول لألسواقG وا3هارة اإلداريةG وأيضا تبعا لـلـفـوائـض الـتـي xـكـن أن

حتققها. وعموما يوجد منها ثالثة أنواع :
١- مزارع يديرها مالكها-وفي هذه ا3زارع �لك األسرة األرض وتعـمـل
بها. وهي تختلف في احلجم كثيرا في القطر الواحدG كما تختلف من بلـد
آلخر. وفي األقطار ا3زدحمة بالسكان احملدودة ا3وارد األرضية الزراعـيـة

تكون صغيرة للغاية.
وفي ا3زارع الصغيرة تقوم األسرة بتوفير قوة العـمـل األسـاسـيـةG وهـي
تعتبر بوجه عام مزارع كفافG نظرا لقلة ما تقدمه من فوائض لألسرةG ولو
أن البعض منها يعتبر مزارع جتارية صغيرة. والزراعة هنا كثيفة االستخدام
لعنصر العمل اإلنسانيG وقد تستخدم فيها ا3يكنة ولكن على نطـاق ضـيـق
بوجه عام ما لم تكن هناك ترتيبات معينة تشجع على التوسع في ا3يكنـة.
ويستطيع أصحاب هذه ا3زارع احلصول على �ويل من مؤسسات االئتمان
بضمان أرضهمG كما أن لديهم احلافز لزيادة اإلنتاجية وإعـادة االسـتـثـمـار
في مزارعهم نظرا ألن ثمار اجلهد الزائد أو االستثمار ستعود إليهم. وإذا
توافرت لهذه ا3زارع اخلدمات األساسية من مدخالت إنتاج وائتمان ومعونة
فنية وأسواق وأسعار مناسبة للمنتجاتG فإن ا3زارع ذات احلـجـم ا3ـعـقـول
xكن أن حتقق فوائض للسوق. أما تلك األصغر والقزمية فستـظـل مـزارع
كفاف إذ إن اجلانب األكبر من اإلنتاج سوف يستهلك منـزلـيـا. كـذلـك فـإن
ا3زارع األسرية الصغيرة احلجم في ا3ناطق ذات الترب الضعيفة منخفضة
اخلصوبة وا3ناطق قليلة األمطار وا3ناطق النائيةG تعتبر بوجـه عـام مـزارع

كفاف وأصحابها ضمن السكان األشد فقرا.
أما ا3زارع كبيرة احلجم فهي xكن أن تـكـون �ـيـكـنـة ومـن ثـم كـثـيـفـة
االستخدام لرأس ا3الG وإنتاجها كبيرG كذلك فوائضهاG ومن ثم فهي مرتبطة
Gاألسرة بأيد عاملة مـن خـارجـهـا Nوعادة تستع Gبالسوق أو مزارع جتارية
خاصة في أوقات ذروة العمل. ويستـطـيـع ا3ـالك احلـصـول عـلـى الـتـمـويـل
بضمان أرضهمG كما يعتمد دخـل األسـرة عـلـى إنـتـاجـيـة ا3ـزرعـةG ومـن ثـم
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فلديهم حوافز قوية لزيادة اإلنتاجية.
٢- مزارع يشرف عليها مالكها-والبعض منها مـلـكـيـات كـبـيـرة ا3ـسـاحـة
يحتفظ ا3الك باإلدارة العامة أو اإلشراف العام ويترك اإلدارة الفعلية 3دير
مستأجر يعتمد على عمالة مكثفة مستأجرةG وقد يقيم ا3الك في ا3زرعـة

أو بالقرب منها أو بعيدا عنها.
٣- مزارع يديرها ا3ستأجر-وتختلف كثيرا من حـيـث دور مـالـك األرض
Nوفـي تـرتـيـبـات الـعـالقـــة بـ Gفي توفيـر اخلدمـات وا3سـاهمة فـي اإلدارة
Gفالبعـض منـها يكـون بإيـجـار مـالـي ســنـوي أو موسمي Gا3ـالك وا3سـتأجر
Nوالبعض اآلخر يكون با3شاركة بـ Gوال يتدخل ا3الك في العملية ا3زرعية
ا3الك وا3ستأجر كأن يسـاهم ا3الك باإلدارة وتوفير مدخالت اإلنتاجG  ويقوم
ا3ستأجر بالعمل ا3زرعي ويتقاسـمان اإلنتـاج أو الفوائـض بـطـريـقـة يـتـفـق
عليها. كذلك تختلف في احلجم وفي درجة االلتزام واألمان التي يستشعرها
ا3الك وا3ستأجرG  وفي درجة وفاء كل منهما بالتزاماتهG وا3الك قد يـكـون
مقيما في ا3نطقة أو مقيما خارجهاG أما ا3ستأجر فيعيش في ا3ـزرعـة أو
بالقرب منها ويفلح األرض باالعتماد على العمل األسري أساسا. في هـذا
النوع من ا3زارع يواجه ا3ستأجرون عادة بصعوبات كثيرة مثل: ارتفاع القيمة
اإليجارية لألرض أو االلتزام بتسليم نصيب كبير من اإلنـتـاج لـلـمـالك Tـا
يقلل كثيرا من الفوائض التي قد xكنهم حتقيقهـاG احـتـمـال إقـدام ا3ـالـك
على إنهاء الترتيبات اإليجارية طمعا في شروط أفضل خاصة حتت ظروف
زيادة الطلب على األرض الزراعية. مثـل هـذه الـصـعـوبـات تـعـنـي أن يـكـون
اهتمام ا3ستأجر منصبا أساسا على احملصول اآلنيG ونادرا ما يـفـكـر فـي
إدخال حتسينات أو إنفاق استثمارات في ا3ـزرعـة xـتـد أثـرهـا ألبـعـد مـن
ذلكG بل إنه حتت ظروف الضغط الشديد للترتيبات اإليجـاريـة قـد اليـرى
فائدة كبيرة تعود عليه باتباع نظم إنتاج عالية اإلنتاجية تستلـزم مـدخـالت
إنتاج عالية. وحتى في حالة تدخل احلكومة بإصدار تشريعات توفر األمن
للمستأجر يبقى االفتقار لألمن احلقيقي والراحة النفسـيـة الـتـي تـوفـرهـا
ا3لكية الفعليةG عامال مهما لبعث القلق لدى الزارع واحلد من إقباله علـى
السعي احلثيث لزيادة اإلنتاجية. وهكذا فإن اجلانب األكبر من هذه ا3زارع
هي مزارع كفاف واألسر الزراعية فقيرة وفرصتهـا فـي كـسـر حـدة الـفـقـر
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محدودة.
وللتغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجهها ا3زارع العائلية خاصة
صغيرة ا3ساحة و�كينها من زيادة اإلنتاجيةG أو إنتاج محاصيل صناعية أو
محاصيل غذائية للتصديرG اتبعت بعض األقطار وسائل مختلفة لـتـجـمـيـع

إمكانيات ا3زارع األسرية أهمها :
- ا3ؤسسات التعاقدية: حتت هذا النظام تنشأ مؤسسة قد تكون تابعة
للدولة أو للقطاع اخلاص بالتعاقد مع الزراع في منطقة جغرافـيـة مـعـيـنـة
لشراء منتجاتهمG أو لشراء منتج معN واحد أو أكثرG بدال من أن تقوم هي
بإنتاجه في مزارعهاG وتقوم هي بعملية جتميع ا3نـتـج وإعـداده وتـسـويـقـه.
وعادة تكون ا3ؤسسة مسؤولة عن البحوث احملليةG وعـن تـوفـيـر مـدخـالت
اإلنتاجG وتقد¨ ا3ساعدة الفنية للزراعG وأيضا السيطرة عـلـى اجلـودة مـن
خالل نظام مناسب لألسعار. ويقوم الزراع ذوو احليازات الصغيرة بإنـتـاج
ا3نتج الذي تهتم به ا3ؤسسة فضال عن الزروع الغذائية لالستهالك ا3نزلي.
ويحقق هذا النظام كثيرا من ا3زايا لإلنتاجية وللزراع وللدولة. فبـالـنـسـبـة
لإلنتاجية يشتمل عـلـى الـقـدرة عـلـى تـوفـيـر مـدخـالت اإلنـتـاج واخلـدمـات
األساسية في األوقات وبالكميات ا3ناسـبة وبأسـعار مناســبـة. وبـالـنـســـبـة
للزراع-اإلنتاجية األعلى تعني دخال أعلى ومستوى معيشـة أفـضـلG فـضـال
عن احتفاظه Tلكية أرضـه بكل ما يترتب عليها من حقـوق ومزايا. وبالنسـبة
للدولة-إمكانية زيادة اإلنتاج الكلي لسـلـع ضـروريـة قـد تـكـون صـنـاعـــيـة أو
للتصـدير أو حتى لالستهالك احمللي. والنتيجة النهـائـيـة قـدرة أكـبـر عـلـى

تواصل الزراعة.
وتختلف ا3ؤسسات التعاقدية في ظروف نشأتهاG وهناك أمثـلـة كـثـيـرة
لها في األقطار العربية. ففي السودان يعتبر مشروع اجلزيرة �وذجاG وهو
من البداية نوع من ا3ؤسسات التعاقدية بدءا من استصالح مساحات كبيرة
من األرض الزراعيةG ثم توزيعها على الزراع بناء على عقود والتوجـه نـحـو
إنتاج محصول أساسي الزم لالقتصاد القومي للبالد وهو القطنG مع ترك
مساحة مناسبة للزراع لزراعة احملاصيل األخرى التي يحتاجون إليها. وفي
مصر تعتبر شركات إنتاج السكر مثاال آخرG ولو أن ظروف نشأتها وتطورها
مختلفةG فتعاقداتها مع زراع xلكون أراضي قدxةG وجزء صغير فقط هو
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الذي يعتبر أرضا جديدة استصلحتها الشركات. كذلك هناك الـعـديـد مـن
شركات تصنيع اخلضر والفاكهة ا3ؤسسة على النظام التعاقدي.

- التجميع الزراعي: وهو تنظيم تبنته مصر منذ أوائل الستينيات بهدف
Gحاصيـل مـخـتـلـفـةT معاجلة مشاكل صغر حجم حيازات الزراع وزراعتها
واستند التنظيم على جتميع ا3زارع الفردية ذات ا3ساحات الصـغـيـرة مـعـا
في مساحة كبيرة (نحو ٥٠ فدانا) تتبع دورة زراعية واحدة (أساسها القطن)
Tا يسهل خدمتهاG وفي نفس الوقت ال يتعرض لنظام حقوق ا3لكية إذ يظل
كل زارع محتفظا Tلكيته بحدودهاG ولكنه يضع قيودا على أسلوب استغالل
ا3لكية Tا يحقق مصالح حقيقية للزراع ولالقتصاد القومي. وفي السنوات
األخيرة بدأت احلكومة ا3صرية في التراخي في تطبيـق هـذا الـنـظـام فـي
إطار األخذ Tفهوم حترير الزراعةG ولكنها عندما استشعرت األضرار التي
تترتب على تقزم احليازات الزراعية عادت ثانية إلى األخذ بنظام التجميع

الزراعيG ولكن من مدخل حث الزراع على تبنيه وليس إلزامهم به.
- احتادات ا3نتجN واالحتادات التعاونية: تختلف فـي ظـروف نـشـأتـهـا
وفي طبيعتها عن النظامN السابقN في أنها تنشأ من ا3زارعN أنفسـهـم
وعلى أسس سلعية غالباG كأن يكون زراع محصول معN احتادا فيما بينهم
يقوم بتوفير اخلدمات األساسية ومدخالت اإلنتاجG والـعـمـل عـلـى تـسـويـق
ا3نتجاتG وأحيانا يقوم بأنشطة تصنيعية مكملـة لـزيـادة قـيـمـة ا3ـنـتـجـات.
واالحتادات جيدة التنظيم وا3دارة بكفاءة xكن أن تقدم الكثير ألعضائها-
وللتنمية الزراعية-فهي توفر لهم مدخالت اإلنتاج وبأسعار أرخصG وتسوق
لهم منتجاتهم وبأسعار أفضل-وهي مزايا اإلنتاج الكبير-كما xكن أن تسهم
̈ اخلدمات الفنيةG كما أنها تستطيع أن تبني لنفسها مكانة اجتماعية في تقد
وسياسية تؤثر في القرارات احلكومية Tا يحفظ مصالح أعضائهـا. ومـن
أمثلة احتادات ا3نتجN احتاد منتجي ومصدري احلاصالت البستانية في
مصر الذي استطاع أن يوفر ألعضائه الكثير من اخلدماتG خاصـة فـيـمـا
يتعلق بالشتالت اجليدةG فضال عن تسويق جانب من اإلنتـاج فـي األسـواق
اخلارجية. أما االحتادات التعاونية فهي أقدم كثيرا في نـشـأتـهـاG ومـعـظـم
األقطار العربية لديها قوانN لتنظيم هذه األنشـطـةG وعـلـى الـرغـم مـن أن
القاعدة العامة هي أن تنشأ من الرغبة احلرة لألعضاء إال أنها في كثير من
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احلاالت جاءت تنظيمات فوقيةG وإن كان هذا له ما يبرره في رغبة بـعـض
احلكومات في اإلسراع بتطوير الزراعة وتبني أسلوب التعاون كمدخل لهذا

التطوير.

الثاني-املزارع اجلماعية التقليدية :
ويقصد بها ا3زارع ا3ملوكة جملموعة من األسر تنتمي مثال لقبيلة واحدة
أو قرية واحدة في بعض األحيانG أو �لوكة للدولة مع �تع األسر القروية
بحقوق استخدام األرض في إطار قواعد معينة. وتختلف ظروف هذه ا3زارع
كثيرا كما تختلف فـي درجـة االسـتـقـرار واالرتـبـاط بـاألرض بـN االرتـبـاط
الدائم واالستقرار النسبيG وكما هو احلال في مناطق الرعي حـيـث يـكـثـر
التنقلG بينما تلجأ بعض احلكومات إلى مشاريع التوطN وحتقيق قدر أكبر
من االستقرار. وفي ا3زارع الرعوية حتل احليوانات محل األرض بالنسـبـة
Gكما أنه بسبب التنقل Gلألسرة ولكن تظل لألرض قيمتها بالنسبة للمجموع
Nيصعـب حتـسـ Gوخاصة في ا3ناطق النائية Gوأحيانا عبر مسافات طويلة
اإلنتاجية سواء بتحسN سالالت احليوانات أو حتسN ظـروف مـعـيـشـتـهـا
وتوفير الرعاية البيطريةG أو من خالل تنظيم الرعي وحتسـN ا3ـراعـي أو
Gفي كثير من األحيان Gحتى احملافظة عليها وصيانتها. ويعزى للزراعة ا3تنقلة
زيادة حدة ظاهرة التصحر أو إتالف التربة وتعريضها للتعرية (االجنراف)
الذي يصل في نهاية األمر إلى فقدها كلية كتربة زراعية. وبديهي أن تطوير
هذا النوع من الزراعة سواء من خالل التوطN أو وضع نظم معينـة تـكـفـل
احملافظة على التربة الزراعية واالرتقاء بإنتاجيتها النباتيةG واالرتقاء باإلنتاج
احليواني يحتاج إلى أساليب مختلفة إلى حد كبير عن تلك في حالة ا3زارع

األسرية ا3ستقرة.

الثالث-مزارع الشركات :
تتكون غالبا من وحدات إنتاجية كبيرة احلجمG وينصب نشاطها أساسا
على منتج واحد رئيسي أو عدد محدود من ا3نتجاتG و�ـتـلـك تـسـهـيـالت
كافية لإلنتاج واإلعداد والتسويق. هذا النوع من ا3زارعG رغم أنه بدأ منـذ
عهد بعيد نسبيا في الكثير من األقطار العربيةG إال أن نسبة ما xثلـه فـي
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القطاع الزراعي مازالت محدودة للغايةG وأغلبه xارس نشـاطـه فـي إنـتـاج
محاصيل صناعية أو استصالح األرضG وحديثا زاد نشاطه وإسهامه كثيرا
في صناعة البيض واللحوم البيضاء واحلمراء واأللبان واخلضر والفاكـهـة

والصناعات الغذائية عموما.
وفي هذه ا3زارع تكون العمليات اإلنتاجية غالبا جيدة التوليـفG أي أن
النظام الكلي للبحوث واإلنتاج واحلصاد والتداول ما بعد احلصاد والتسويق
منسقة ومتحكم فيها من خالل تنظيم واحد. ومثل هذه ا3زارع إذا أديـرت
بصورة صحيحة تصبح عالية الكفاءة واإلنتاجيةG إذ xكنها تخطيط وبرمجة
اإلنتاج بدقة 3قابلة الطلب ا3توقع وا3دروس للسـوقG كـذلـك xـكـن تـوجـيـه
البحوث بصورة محددة نحو حل مشاكـل ذات أهـمـيـة حـيـويـة حتـقـق زيـادة
اإلنتاجية وتطوير ا3نتجاتG فضال عن تطبيق نتـائـجـهـا مـبـاشـرة بـقـرارات
تنفيذية وفي وقت قصير. وحتصل هذه ا3زارع على مدخالت اإلنتاج بكميات
كبيرة بأسعار اجلملةG كما xكنها ترتيب التمويل من خالل ا3ؤسسات القائمة.
وتعتبر هذه ا3زارع األقدر على احلصول على التكنولوجيـا احلـديـثـة سـواء
من مصادرها احمللية أو اخلارجية وتطبيقها واالستفادة من ميزاتهاG سواء
في زيادة اإلنتاجية أو تخفيض تكاليف اإلنتاجG كما أنها األقدر في الوصول
إلى األسواق اخلارجية والتـعـاون مـع شـركـات ذات خـبـرات أوسـع ومـنـافـذ
تسويق مضمونة. وبديهي أن هذه ا3زارع سوف تكون أكثر ميال للتوسع في
استخدام ا3يكنة وتخفيض العمالة كلما وجدت في ذلك مصلحة لها. ويعتمد
Nجناح هذه ا3زارع إلى حد كبير على كفاءة ا3ديرين وعلى تدريب العامـلـ
وتوافر احلوافز لديهم على العمل واإلجناز وتطوير العمل باستمـرارG ومـن

ثم يلعب احلافز ا3ادي من خالل األجور وا3كافآت دورا مهما.

الرابع-مزارع الدولة :
حتتفظ بعض األقطار العربية Tساحات واسعـة مـن األرض الـزراعـيـة
منظمة في إطار ما يعرف Tزارع الدولة أو الشركات الزراعيةG وحتى وقت
قريب كانت مصر حتتفظ بنحو ١٠% من مساحة األراضي الزراعية (وهـي
مستصلحة حديثا) في شركات حكومية. وتختلف ظروف نشأة هذه ا3زارع
في األقطار اخملتفةG والبعض من هذه ا3زارع أنشأته الدولة بـهـدف إكـثـار
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التقاوي اجليدة لتوزيعها على الزراعG والبعض اآلخر نشأ نتيـجـة �ـارسـة
الدولة الستصالح األراضيG وعندما استصلحت أراضي لم تتصرف فيهـا
بالبيع أو التوزيع على صغار الزراعG ولكن فضلت االحتفاظ بهاG والـبـعـض
Nنشأ من خالل استيالء الدولة على أراض كانت �لوكة لكبار مالك محلي

أو ألجانب.
وعادة تدار هذه ا3زارع بواسطة جهاز من ا3وظفN ومن ثم تكون جزءا
من بيروقراطية الدولةG كما أن العاملN بها يحصلون على مرتباتهم بصورة
منتظمةG وغالبا بغض النظـر عـن زيـادة اإلنـتـاج أو نـقـصـه الـذي كـثـيـرا مـا
تختلق له ا3برراتG وحوافز اإلنتاج غالبا قليلة يـصـعـب تـوجـيـهـهـا إلـى مـن
Gواإلشراف عليها غالبا عن بعد. وهكذا تـتـصـف مـزارع الـدولـة Gيستحقها
وبغض النظر عن األيديولوجية التي وراءهاG بـاإلدارة الـسـيـئـةG والـقـرارات
غير صحيحة التوقيتG والتنفيذ ا3تكاسلG ومن ثم اإلنتاجية الضعيفةG ونادرا
ما حتقق ربحية حقيقية. و�يل مزارع الدولة إلى استخدام العمالة بكثافة
كما أنها �يل إلى التوسع في استخدام ا3يكنة دون اإلقالل من العمالة التي
تتحول غالبا إلى بطالة مقنعة. وعلى الرغـم مـن هـذه الـعـيـوب فـإن مـزارع
الدولة مطلوبة ومفيدةG خاصة في ا3ـراحـل األولـى السـتـصـالح واسـتـزراع
أراض جديدةG وهو نشاط ال يقبل عليه القطاع اخلاص بسهولة خاصة في
ا3ناطق النائيةG حيث ال تتوافر اخلدمات اإلنتاجية وا3عيشية الالزمة جلذب

الزراع.
فيما سبق استعرضنا بوجه عـام نـظـم حـيـازة األرض الـزراعـيـة األكـثـر
شيوعاG باعتبار نظام حيازة األرض الزراعية يلعب دورا أساسيا وفاعال في
التنمية الزراعية وفي تواصل التنمية الزراعيةG وقد يكون معوقا وقد يكون
محفزاG والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية في أي قـطـر الـذي يـسـتـهـدف
االرتقاء باإلنتاجية الزراعيةG وفي نفس الوقت حتقـيـق الـظـروف الـكـفـيـلـة
بتواصلهاG البد أن يأخذ هذا العامل في االعتبـار. وال شـك فـي أن جـمـيـع
األقطار العربيةG دون استثناءG تهدف إلى زيادة إنتاجها الـزراعـي وخـاصـة
Gوبصورة متواصلة من خالل زيادة اإلنتاجية لوحدة ا3وارد الطبيعية Gالغذاء
وإلى االرتقاء Tستوى معيشة سكانها ا3شتغلـN بـالـزراعـة. ونـظـام حـيـازة
.Nاألرض الزراعية يلعب دورا محوريا في إمكانيـة حتـقـيـق هـذيـن الـهـدفـ
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واألقطار العربية تتباين كثيرا في ظروفها وفي أوضاع ونظم حيازة األرض
الزراعيةG والكثير منها يسعى إلى تغيير أو تعديل هذه النظم واألوضاع Tا
يخدم الهدفN السابق ذكرهما عـلـى أفـضـل وجـه. وإدخـال الـتـعـديـالت أو
التغيير في كثير من األحيان مطلب مبدئي البد منه. ولكن مثل هذه التعديالت
أو التغييرات يجب أن تكون منتظمة ومنسجمة مع البرنامج الوطني للتنمية
الزراعية احملكوم باستراتيجية التنمية الزراعيةG وأن تـتـقـدم فـي خـطـوات
ثابتةG عبر فترة من الزمن قد تقصر أو تطولG إلى هدف معروف ومحـدد
مسبقاG وهو النظـام الـذي يـكـفـل قـدرا كـافـيـا مـن احلـوافـز لـلـزراع لـزيـادة
إنتاجيتهمG ولتحقيق فوائض ودخول ترفع من مستوى معيشتهم. وفي السعي
لتحقيق هذا الهدفG سـوف تـكـون هـنـاك تـسـاؤالت يـنـبـغـي اإلجـابـة عـنـهـا
Gواحتياطات ينبغي مراعاتها. ومن التساؤالت التي ينبغي اإلجابة عنها: أوال
هل هناك ظروف تشكل فيها نظم حيازة األرض الزراعية القائـمـة عـوائـق
وصعوبات خطيرة في طريق حتقيق معدالت تنمية زراعية سريـعـة وقـابـلـة
للتواصل?G وحتقيق مستويات معيشة عادلة للزراع تتناسب وا3توسط العام
3ستوى معيشة السكان?G ومن ثـم-تـسـتـلـزم الـتـدخـل? وثـانـيـا: مـا هـي هـذه
الـظـروف? ومـا هـي أبـعـادهــا احلــقــيــقــيــة? ومــا هــي احلــلــول ا3ــقــتــرحــة
واالستراتيجيات الالزمة ببدائلها اخملتلفة?G وميزاتG وعيوب كـل مـن هـذه
البدائل? والبعد الزمني ا3طلوب? واالحتياطات الـواجـب مـراعـاتـهـا كـثـيـرة

منها:
أوال: حق ا3لكية مطلب أزلي لإلنسانG وقد ضمنته الشرائع السمـاويـة
عن حكمة بليغة 3صلحة اإلنسان حتقيقا لدوره في إعمار األرض. وفضال
Nفقد أثبتت كل التجارب في العالم شرقا وغربا أن الزراع ا3الك Gعن ذلك
3زارعهمG هم الذين تتوافر لديهم احلوافز القوية لزيادة اإلنتاجية وصيانة
مورد األرض لالستثمار ا3تواصلG فهذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيعون
من خالله زيادة دخولهم وحتسN مستوى معيشتهم ومكانتهم االجتماعية.
ثانيا: كذلك أظهرت اخلبرات ا3كتسبة في مناطق شتى من الـعـالـم أن
الزراعة ا3كثفة للمساحة ا3عقولة التي يفلحها الزارع وأسرته-إذا ما توافر
له الدعم وا3ساندة-حتقق إنتاجية أعلى من تـلـك الـتـي xـكـن أن حتـقـقـهـا

ا3زارع الكبيرة.
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ثالثا: في األقطار منخفضة الدخل كثيفة السكانG وأيضا في ا3ـنـاطـق
كثيفة السكان الزراعيN محدودة األراضي الزراعيةG يجب النظر إلى األرض
الزراعية ليس فقط كوسيلة لتعظيـم اإلنـتـاج الـزراعـيG ولـكـن أيـضـا كـأداة
لتشغيل األيدي العاملة وتنمية ا3هارات واخلبرات وحتسN مستوى ا3عيشة.
إن إدخال نظم مزرعية عالية اإلنتاجية على نطاق واسـع فـي مـنـاطـق ذات
أوضاع ملكيات زراعية مختلطةG �يل إلى أن تؤدي إلى استقطاب الفرص
االقتصادية 3صلحة كبار ا3الك ومتوسطيهم. إن اجلانب السلبي لهذا التطور
ا3طلوب بشدة هو إزاحة ا3ستأجرين بالنقد إلى مستأجرين با3شاركةG ثـم
إلى عمال معدمGN كلما اجته كبار ا3الك نحو التوسع في ا3يكنة. ومن ثم
Gيجب العمل بحسم نحو خلق فرص عمل جديدة الستيعاب العمالة الزائدة

وأيضا يحسن احلد من النمو السريع للملكيات الكبيرة.
إن هناك بدائل كثيرة xكن ألي قطر أن يتبناها لتطوير نـظـام حلـيـازة
األرض الزراعية يكفل حتقيق أهدافه بصورة سليمةG كـمـا أن مـدى إحلـاح
احلاجة إلى اإلسراع بهذا التطوير يختـلـف مـن قـطـر آلخـر. ولـيـس هـنـاك
Gفي األقطار كثيفة السكان Gوصفة �طية 3ا ينبغي عمله. ولكن بوجه عام
وفي ا3ناطق الزراعية كثيفة السكان الزراعيN في أي قطرG مـن األفـضـل
للحكومات أن تسعى نحو تشكيل اقتصاد ريفي مبني أساسـا عـلـى «مـزارع
أسريةG يفلحها مالكوها منظمة في احتادات أو مجمعات». ومثل هذه ا3زارع
سوف يفلحها مالكوها الذين يشعرون باالطمئنان إلى حيازتهم لهـا و�ـثـل
لهم مصدر الرزق القابل للتنمية من خالل الصيانة وإعادة االستثمار وزيادة
اإلنتاجيةG ومن ثم حتسN مستوى ا3عيشة وا3كانة في اجملتمع التي يتطلع
إليها كل إنسان دائما. هذه ا3زارع أيضا يجب أن تكون ذات حجم مناسب:
صغيرة Tا يسمح لألسرة بزراعتها مع إمكانـيـة االسـتـعـانـة بـعـمـل مـأجـور
خالل فترات الذروةG ولكن أيضا كبيرة بدرجة تسمح بإنتاج فائض بحـجـم
معقول يوجه للسوق ويحقق دخال لألسرةG يضعها في مرتبة متوسط الدخل
العام للقطرG أي ال يبعد كثيرا عن متوسط الدخل با3ناطق احلـضـريـةG أو
بعبارة أخرى حجم مناسب ألن تعتبر مشروعا إنتاجيا أسريا يكفل لألسرة
مستوى معيشة الئـقـا. هـذه ا3ـزارع سـوف تـكـون مـجـمـعـة فـي احتـادات أو
مجمعات مزرعية تكفل حتقيق زيادات سريعة في اإلنتاجية لوحدة ا3ساحة
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من األرضG من خالل االستخدام األمثل لكل ما هو متاح من إجنازات العلم
Gواحملافظة على الطاقة اإلنتاجية للموارد الطبيعية وتنميتها Gوالتكنولوجيا
وخفض تكلفة اإلنتاج-أي االستفادة من ميزات ا3زارع الكبيرة. وبوجه عام-

مثل هذه ا3زارع xكن أن حتقق :
Gأوال: زيادة في إنتاجية ا3وارد الزراعية ا3تاحة لإلنتاج الزراعي الكلي
فالزراع ا3الكون 3زارعهم والعاملون فيها بسواعدهم هم األقدر على تكثيف

استخدام ا3وارد ا3تاحة لديهم.
ثانيا: حتسN مستوى الدخول للسكان الريفيN ووضعهم في خط مواز
إلخوانهم احلضريT Nا يعني حتسN مستوى معيشتهمG األمر الذي ينعكس
مباشرة على اإلنتاجية الزراعية والتي تعني بالتالي تأمN احتياجات احلضر-

والبالد-من الغذاء.
ثالثا: توسيع وتعميق القاعدة االسـتـهـالكـيـة والـسـوق احملـلـي 3ـنـتـجـات
Gا يعني تعزيز الصناعة واألنشطة التسويقية واخلدميةT Gالصناعة احلضرية
ومن ثم توفير ا3زيد من فرص العمل وحتسN مستويات الدخل في القطاعات

األخرى غير الزراعية.



126

األمن الغذائي للوطن العربي



127

األمن الغذائي للجيل احلالي واألجيال القادمة

األمن الغذائي للجيل احلالي
واألجيال القادمة

ونحن نسعى لتـحـقـيـق األمـن الـغـذائـي لـلـجـيـل
احلالي-هل نفكر جديا في األمن الغذائي لألجيال
Gبنفـس القـدر الذي نهتـم به للجيـل احلالـي Gالقادمة
أو على األقل نأخـذه فـي االعـتـبـار? فـي كـثـيـر مـن
األحيان قد يكون التركيز الشـديـد عـلـى اسـتـثـمـار
ا3وارد الطبيعية الزراعية لتحقيق إنتاج أكبر 3صلحة
اجلـيـل احلـالـي عـلـى حـسـاب األجـيــال الــقــادمــة:
استنزاف ا3وارد ا3ائـيـة احملـدودة أحـد األمـثـلـةG و
إجــهــاد األرض الــزراعــيــة دون مـــراعـــاة جتـــديـــد
خصوبتها مثل آخرG وتلوث الهواء وما قد يرتبه من
آثار سلبية بعيدة ا3دى مثل ثالثG وغيرها األمثـلـة

كثيرة.
لقد شهـد الـقـرن الـعـشـرون تـقـدمـا كـبـيـرا فـي
Gالــطــب Gمـجـاالت الـنـشـاط اإلنـسـانـي: الــتــعــلــيــم
الصناعةG الزراعةG الـتـجـارة...الـخG كـلـهـا تـقـدمـت
وأثمرت ظروفا معيـشـة أفـضـل �ـثـلـت فـي فـرص
تعليمية أفضلG وإمدادات غذاء أوفر وأكثر استقرارا
وأعلى قيمة غـذائـيـةG وزيـادة فـي مـتـوسـط الـعـمـر
ا3توقعG وحتسN عام فـي نـوعـيـة احلـيـاة لـغـالـبـيـة

3
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السكان في شتى أرجاء العالم. وعلى الرغم من ذلكG فقد بدأ في العقدين
األخيرين شعور عام بN ا3فكرين ا3هتمN بقضايا التنمية والتقدم بالـقـلـق
من أن هذا التقدم الxكن استدامته (أو تواصـلـه)G إذ فـي خـالل االنـدفـاع
العارم نحو حتقيقه استخدمG وأسيء استخدامG و¢ إهدار العديد من ا3وارد
الطبيعية غير ا3تجددةG وتعرض العديد من مكونات البيئة للتآكل بطريقـة

 أن :(١)xكن أن تهدد مستقبل اإلنسانG ورTا تهدد بقـاءه. ويـذكـر شـووف
«اجملتمعات الصناعية تصرفت بصورة �اثلة إلى حد كبير لتصرف مدمني
اخملدرات-راغبة تقريبا في عمل أي شيء في سبيل ضمان الوصول ا3تنامي
للموارد الطبيعيةT Gا فيه شن احلرب لضـمـان هـذا الـوصـولG وفـي حـالـة
عمى عما يترتب على استعمال هذه ا3وارد وعن اعتمادنا اإلدماني عليها».
وفي عام ١٩٧٢ أصدر «نادي روما»-وهو جتمع ضم نحو ثالثN عا3ا في
مجاالت تخصص مختلفة -تقريره الشهير ا3عروف بتقرير ميدوز وزمالئـه
أو «مشروع مستقبل اإلنسان»G الذي عالج فيه ا3شكالت ا3رئية التي تعاني
منها سكان العالمG وقدم النموذج الذي أطلق عليه «حدود النمو». لقد أطلق
هذا التقرير العنان 3ناقشات قضية استدامة أو تواصل التنميةG ففي مجال
الزراعة جند أن الطلب الشديد على ا3نتجات الزراعية ا3ترتب على زيادة
السكان والنمو االقتصاديG البد أن يشكل ضغطا شديدا على ا3وارد الطبيعية
احملدودة التي بالتالي xكن أن تشكل «حدودا للنمو»G ومن ثم البد أن يثور
القلق للبحث عن حلول للوفاء باحتياجات ا3ستـقـبـل. ويـنـظـر الـبـعـض إلـى
إمكانية حتقيق هذا التوازن بN احتياجات احلاضر واحتياجات ا3ستقبل.

-على سبيل ا3ثال-أنه: «مهما كـانـت(٢)بقدر من التشاؤمG فيذكر سبندجيـان
اإلجنازات التكنولوجية وتطبيقاتها رائعةG فإن هـنـاك حـدودا لـقـدرة «أمـنـا
Gفإذا حاولنا جتاوز هذه احلدود فإن الزراعة عندئذ Gاألرض» على اإلعاشة
والثقافة اإلنسانية كما نعرفهاG لن تكـون مـسـتـدxـةG وسـوف يـكـون هـنـاك
ضرر دائم لواحد أو أكثر من ا3كونات األربعة األساسية للبيئة التي نعرفها».
وهكذاG ومع نهاية عقد السبعينيات وبداية الثمانينياتG بدأ على الصعيد
العا3ي اهتمام متزايد باألسلوب الذي بواسطته تستخدم الكثير من ا3وارد
الطبيعية لألرضG وعما إذا كان هذا األسلوب يتيح الفرصـة السـتـدامـة أو
تواصل الوفاء باحتياجات السكان ا3تزايدين دوما. على أننا يجب أن نشير
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هنا إلى حتفظ يختص بالدول الناميةG فا3اليN من السكان في هذه الدول
لم تتح لهم الفرصة بعد للتمتع بالتحسN فـي نـوعـيـة احلـيـاة الـذي حتـقـق
للعالم ا3تقدمG وهكذا فإن اجملتمع اإلنساني يواجه بتحد مزدوج يتمثل في
محاولة حتسN معيشة أولئك الذين جتاوزهم التقدم إلى حد كـبـيـرG وفـي
نفس الوقت استدامة التقدم الذي حققـه اآلخـرونG وأن يـتـم حتـقـيـق هـذا
بأساليب ال تضع قيودا مسبقة على األجـيـال الـقـادمـة فـي الـتـمـتـع بـتـقـدم

�اثل أو أكبر.
على أن العالقة بN التقدم واستخدام ا3ـوارد ورفـاهـيـة اإلنـسـان تـظـل

(٣)عالقة غير مريحة وباعثة للكثير من القلق على ا3ستقبل. ويذكر روتـان

في صدد هذه العالقةG أن العالم xـر اآلن بـا3ـوجـة الـثـالـثـة مـن االهـتـمـام
االجتماعي بالعالقة بN ا3وارد الطبيعية وتواصل التـقـدم والـتـحـسـN فـي

رفاهية اإلنسان.
كانت ا3وجة األولى من االهتمام عقب انتهاء احلرب العا3ية الثانيةG في
األربعينيات وأوائل اخلمسينياتG عندما تركز االهتمام على العالقات الكمية
بN مقدار إتاحة ا3وارد ومـقـدار الـنـمـوG أي كـفـايـة األرض وا3ـاء والـطـاقـة
وا3وارد الطبيعية األخرى لتواصل النموG وكان التغير التكنولوجي أحد مظاهر

االستجابة لهذه ا3وجة من االهتمام.
وجاءت ا3وجة الثانية من االهتمام خالل الستينيات وأوائل السبعينيات-
وأعطيت األسبقية للطاقات الكامنة في ضوء حدود النمو الـتـي فـرضـتـهـا
قدرات ا3وارد الطبيعيةG وتدعم هذا التوجه باهتمام آخر بقدرة البيئة على
امتصاص واستيعاب األشكال اخملتلفة للتلوث ا3تولدة عن النمو. وكان قـد
أخذ في الظهور صراع بN ا3صدرين األساسيN لـلـطـلـب عـلـى اخلـدمـات
البيئيةG �ثل أولهما في الطلب ا3تزايد على استيعاب البيئة لـلـمـتـخـلـفـات
الناجتة عن النمو في إنتاج واستهالك السلع-مثل وجود ا3بيدات احلشرية
في األغذيةG والضبخن (الضباب الدخاني)G وا3ـتـخـلـفـات اإلشـعـاعـيـة فـي
احمليط احليويG والثاني في النمو الـسـريـع فـي الـطـلـب االسـتـهـالكـي 3ـتـع
ا3نتجات البيئيةG متمثال في االستهالك ا3باشر للخدمات البيئية الناجت عن
النمو السريع في متوسط دخل الفرد وا3رونـة الـعـالـيـة لـلـطـلـب عـلـى هـذه

اخلدمات.
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Nحـيـث تـدعـم االهـتـمـامـ Gوجاءت ا3وجة الثالثة مع بداية الثمانينيـات
السابقN-الطاقة الكامنة للنمو وقدرة البيئة على استيعاب متخلفات النمو-
باهتمام ثالث يتركز حول اآلثار ا3ترتبة على التغيرات البيئية اجلاريةG مثل
تآكل طبقة األوزونG تزايد دفء األرض أو االحتباس احلراري...الخG علـى
إنتاج الغذاء وصحة اإلنسان. ومع نهاية الثمانينيات اتسع االهتمام بتأثيرات
التكثيف الزراعيG واالهتمام الذي تركز خالل السبعينيـات عـلـى تـأثـيـرات
Nوفي سالمة العمال الزراعي Gا3بيدات ومصادر التلوث في البيئة الطبيعية
وسالمة ا3ستهلكGN تطور في الثمانينيات ليشمل تأثيرات التكثيف والنمو
الكبير لإلنتاج الزراعي في تآكل ا3وارد الطبيعية الزراعية ومن ثم احلديث
بقوة عن «استدامة الزراعة»G وإن ظل ا3وضوع «مـفـهـومـا عـامـا» أو «فـكـرة
عامة» غير محددة ا3عالمG تشتمل على طيف واسع من االهتمامات ا3تعلقة
بالطاقة الكامنة للتنمية االقتصاديةG واحتماالت أن تتعرض 3عوقات بسبب

ا3وارد أو البيئةx Gكن أن تعمل على تثبيط التقدم في ا3ستقبل.

مفهوم استدامة (تواصل) التنمية الزراعية
مـن الـنـاحـيـة الـلـغـويـة يـذكـر قـامـوس أكـسـفـورد اإلجنـلــيــزي أن كــلــمــة

Sustainabilityالقابلية للدوام Gتشير إلى «اإلبقاء على مجهود جار باستمرار 
واحلفظ من التدني»G والكلمة العربية األقرب إلى هذا ا3عنى هي «استدامة»
أو «تواصل». على أن مثل هذا التعريف xكن أن يعني أن النظم الزراعـيـة
Gة إذا احتفظ باإلنتاج عند مستواه احلاليxسوف تكون متواصلة أو مستد
وهذا سوف يكون موقفا اسـتاتيكياG بينما التواصل (االسـتدامـة) يـجـب أن
ينظـر إليـها كمـوقف ديناميكي يعكـس االحتياجات ا3تغيرة لسكان متزايدين
دوماG ومن ثم فإن ا3عنى احلـرفي للكلمة ال يـكـفـيG وا3ـطـلـوب هـو مـفـهـوم

شامل. وقد بذلت-وال تزال-العديد من اجلهود للتوصل إلى هذا ا3فهوم.
في عام ١٩٨٣ شكلت األ� ا3تحدة «اللجنة الدولية عن البيئة والتنمية»
للنظر في استراتيجيات طويلة ا3دى لتحقيق تـنـمـيـة عـا3ـيـة طـويـلـة ا3ـدى

 عام ١٩٨٧ حتـت عـنـوان(٤)بحلول عـام ٢٠٠٠مG وأصـدرت الـلـجـنـة تـقـريـرهـا
«مستقبلنا ا3شترك»G عرفت فيه التنمية ا3تواصلة أو ا3ستدامة بأنها: «التنمية
التي تواجه احتياجات احلاضر دون اإلجحاف بقدرة األجيال القادمة على
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مواجهة احتياجاتهم اخلاصة» . وتطبيقا لهذه القاعدة العامة بالنسبة للزراعة
فإن: «استمرارية األمن الغذائي سوف تعتمد علـى قـاعـدة مـوارد طـبـيـعـيـة
منتجة ومتواصلة. إن التحدي الذي يواجه احلكومات وا3نتـجـN هـو زيـادة
اإلنتاجية الزراعية ومن ثم ضمان األمن الغذائي مع تعزيز القدرة اإلنتاجية
لقاعدة ا3وارد الطبيعية هذه في صورة متواصلة». ويحدد التقرير: «تطرح
العقود القليلة القادمة على نظم الغذاء العا3ية حتديا أضخم �ا xكن أن
تواجهه مرة أخرى. إن اجلهد ا3طلوب لزيادة اإلنـتـاج إلـى مـسـتـوى يـواكـب
الزيادة غير ا3سبوقة في الطلبG مع اإلبقاء على التكامل البيئي الضروري
لنظم الغذاء هو جهد هائل في حجمه وفي تعقيداته. وبالنظر إلى العقبات
التي يجب تخطيهاG ومعظمها من صنع اإلنسانG فإن هذا اجلهد xكن أن

يفشل بسهولة أكثر من أن ينجح».
 الزراعة ا3ستدامة (ا3تواصلة)(٥)وتعرف اللجنة االستشارية للتكنولوجيا

بأنها: «اإلدارة الناجحة 3وارد الزراعة للوفاء باالحتياجات ا3تغيرة لإلنسان
مع احملافظة على نوعية البيئة أو حتسينها وصيانة ا3وارد الطبيعية». هذا

التعريف يشتمل على خمسة مكونات أساسية :
Gكن أن تؤثر في الزراعةx ١- اإلدارة : وتشمل القرارات السياسية التي
والتي تتخذ على جميع ا3ستويات بدءا من مستوى احلكومة وحتى األفراد

.Nا3نتج
٢- الناجحة: تعني أن النظام اإلنتاجي سـوف يـولـد دخـال كـافـيـا وتـبـعـا

لذلك سوف يكون قابال للبقاء اقتصاديا ومقبوال اقتصاديا.
٣- موارد الزراعة: تشمل ا3دخالت وا3كونات ا3صنـعـة الـتـي تـأتـي مـن

خارج القطاع الزراعي (كيماوياتG آالت...الخ).
٤- لالحتياجات ا3تغيرة لإلنسان: تـفـتـرض حـدوث تـطـور مـسـتـمـر فـي

.Nاالحتياجات كما ونوعا دون اإلشارة حتديدا إلى أفق زمني مع
٥- احملافظة على نوعية البيئة وصيانة ا3وارد الـطـبـيـعـيـة: تـفـتـرض أن
التغيرات في البيئة أو توافر ا3وارد الطبيعية الينبغي أن تهدد القدرة على
الوفاء أو مقابلة االحتياجات ا3تغيرةG وأن احتياجات اإلنتاج يجب مقابلتها

أو الوفاء بها دون تعريض البيئات الطبيعية إلضرار غير ضروري.
:Nعنصـريـن أسـاسـيـ Nويالحظ في تعريف التواصل أهمية التوازن ب
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األول-xثل احلاضر وهو احلاجة إلى زيادة اإلنتاجيةG فال شك أن مـعـظـم
دول العالم النامي تستشعر حاجة شديدة إلى زيـادة اإلنـتـاج الـزراعـي يـتـم
حتقيقها أساسا من خالل زيادة اإلنتاجيةG ويستحيل على هذه الدول التغاضي
عن أولوية زيادة اإلنتاجيةG ولو أن الكثيرين من الذين يعاجلون قضية التواصل
xيلون إلى جتاهل هذه األولويةG ويغلبون موضوعات تآكل ا3وارد الطبيعية
والبيئةG وهو أمر مفهوم بالنسبة للدول ا3تقدمة التي حققت درجـة كـبـيـرة
من وفرة اإلنتاج الزراعي. والعـنـصـر الـثـانـي xـثـل ا3ـسـتـقـبـل مـن مـنـطـلـق

االستمرارية أو العدالة لألجيال القادمة.
واإلنتاجية األكبر يجب أن حتقق غايات التواصلG والينبـغـي أن تـشـكـل
خطرا على قدرة الزراعة على الوفاء باحتياجات ا3ستـقـبـلG ومـن اجلـديـر
بالذكر أن الغايات اإلنتاجية التي تتحقق من خالل مداخـل قـصـيـرة ا3ـدى
كثيـرا ما ال تكون متواصلةG ومن ثم فإن جهود زيادة اإلنتاجية يجب أن تأخذ
في االعتبار كال من اآلثار ا3ترتبة على هذه الزيـادةG وأيـضـا االحـتـيـاجـات
طويلة ا3دى. كذلك فإن ربط التواصل بتحقيق العدالة االجتماعية لألجيال
القادمة بصورة مطلقة يصعب حتقيقه في كثير من احلاالت. وعلى سبيـل
ا3ثال-كيف يكون احلال في منطقة جافة بها خزان ماء أرضي جوفي غيـر
متجدد? xكن إقامة نظام إنتاج زراعي متواصل فترة زمنية محددة-فكيف
xكن حتقيق العدالة بN األجيال? هل يتطلب معيار التواصل ا3طلوب في
هذه احلالة التغاضي عن ا3تطلبات الضرورية احلالية وترك اخلزان اجلوفي
دون استخدام إلى األبد? إن التمسـك ا3ـطـلـق Tـفـهـوم الـتـواصـل فـي هـذه
احلالة يعطي أهمية زائدة لإلبقاء علـى الـــمـوقـف احلـالـيG أي أن الـتـوازن
يختل 3صلحة األجيال القادمـة على حـساب اجليل احلالي. كـذلك هنـــاك
نقطـة أخـرى هـي أننـا ال نستطيع أن نتوقعG بدرجة دقة كبيرة مدى حاجة
األجيال القادمة لهذه ا3واردG وما إذا كانت قدرات العلم والتكنولوجيا ستوفر
البدائل خالل فترة زمنية معقولة. وهكذا فإن التوازن بN احتياجات احلاضر

واحتياجات ا3ستقبل هو توجه عام وليس حكما مطلقا.
 التعريف التالي: «... إدارة وصيانـة(٦)وتتبنى منظمة األغذية والزراعة

قاعدة ا3وارد الطبيعيةG وتوجيه التغير التكنولوجي وا3ؤسسي Tا يؤدي إلى
ضمان حتقيق-وبصورة مستمرة-إشباع االحتياجات اإلنسانية للوقت احلاضر
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ولألجيال القادمة. مثل هـذه الـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة (فـي قـطـاعـات الـزراعـة
Gواألسماك والغابات) تصون األرض وا3اء والتنوع الوراثي للنبات واحليوان
وال تسبب تدهورا بيئياG ومناسبة فنياG وقابلة للتطبيق اقتصادياG ومقبولة
اجتماعيا. هذا التعريف فضال عن أنه يشمل العوامل الـبـيـئـيـة األسـاسـيـة
للتنمية ا3تواصلةG يعطي أيضا نفس القدر من األهمية للعوامل  الزراعـيـة
واالقتصادية واالجتماعية. كذلك يدمج االستخدام األمثل للموارد واإلدارة
البيئية مع زيادة وتواصل أو استدامة اإلنتاجG وتأمN مصادر الرزقG واألمن
الغذائيG والعدالةG واالستقرار االجتماعيG ومشاركة الناس في عملية التنمية
Gالشاملة. كذلك فهو يعني العدالة في فرص الوصول لإلنتاج وفي توزيـعـه
وفي احلوافز االقتصادية وفي التوزيع العادل للدخلG وتنمية ا3وارد البشرية.

 تعريفا للزراعة ا3تواصلة بأنها:(٧)وتقدم اجلمعية األمريكية للمحاصيل
«تلك التي على ا3دى الطويل: ١- تعزز نوعية البيئـة وقـاعـدة ا3ـــوارد الـتـي
-٣ G٢- توفـر احتيـاجات اإلنسـان من الغذاء واألليـاف Gتعتمد عليـها الزراعـة

قابلة للبقاء اقتصادياG ٤- حتسن نوعية احلياة للزراع وللمجتمع ككل».
 أن الزراعة ا3تواصلة يجب أن تؤسس على نظم مزرعية(٨)ويرى إيكرد

تتصف بالقدرة على احملافظة على إنتاجيتها وعلى فائدتها للمجتـمـع إلـى
ماالنهايةG وأن هذه النظم ا3ـزرعـيـةG عـلـى ا3ـدى الـطـويـلG يـجـب أن تـكـون
منتجة ومربحة وإال فلن تتواصل اقتصادياG كما يجـب أن تـكـون مـتـواصـلـة

 أنه لكـي(٩)بيئيا وإال فلن تكون مربحة على ا3دى الطويل. ويـضـيـف يـورك
تكون الزراعة متواصلةG يجب أن تكون أعلى إنتاجية لتـفـي بـاالحـتـيـاجـات
ا3تناميةG وأن تستمر على درجة عالية من الكفاءةG وأن يحصل الزراع على

 أنه لكي تتحـقـق(١٠)عائد معقول على استثماراتهم وعملهم. ويـذكـر بـنـتـلـي
زراعة متواصلة في مصر يجب مواجهة ثـالث مجمـوعات من التـحـــديـات
-٢ Gبنجاح وهي: ١- حتديات فنية وتشمل مشـاكل اإلنتـاج والبيئة واالقتصاد
حتديات تتعلق بالسـياسات وتشمل اإلدارة والتحـديات السـياسـيةG ٣- حتديات

تتعلق بالتقاليد وا3شاكل الثقافية واالجتماعية.
Gيـجـب إدراك أنـه Gومن جهة أخرى فإنه لتوفير تعريف عملي للتواصل
بالنسبة ألي نظام معGN قد يكون ا3رغوب فيه تواصل أكثر من عامل واحد
Gومن ثم فقد نشأ تضارب أو تعارض من العوامل اخملتلفة Gمن مكونات النظام
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كذلك فإن ا3دخل للتواصل في منطقة جغرافيـة مـعـيـنـة رTـا يـتـعـارض أو
يحفز التواصل في مناطق جغرافية أخرىG وأيضا هناك عالقات اجتماعية
لها عالقة بالتواصلG وهكذا فإن مفهوم «التواصل» دون حتديد أبعد: 3ا هو
مطلوب تواصلهG وعلى أي ا3ستوياتG وفي أي منطقة جغرافيةG والتحديد
الواضح للعالقة بN هدف التواصل واألهداف األخرى-يعتـبـر مـفـرغـا مـن
احملتوى وغير مفيد للمعاجلة العلمية والتحليل اجلاد للسـيـاسـات. ويـذكـر

 أن ا3فهوم التقليدي «للتواصل» باعتباره «القدرة على احملافظة(١١)سويندال
على تدفق معN عبر الزمن من القاعدة التي يعتمد علـيـهـا ذلـك الـتـدفـق»
مفهوم إستاتيكيG وينبغي أن يتطور إلى مفهوم أكثر ديناميكية. وا3ـفـاهـيـم
Gاألكثر ديناميكية التي ظهرت نتجت إما عن توصيف أبعد 3ا ينبغي تواصله
أو من خالل الدمـج بـN أهـداف الـتـواصـل وأهـداف أخـرى. وعـلـى سـبـيـل
ا3ثال-إذا كان ا3رغوب فيه تواصل مستويات االستهالك للفرد بينـمـا عـدد
السكان يتزايدG عندئذ تكون زيادة اإلنتاج للسلع موضوع االسـتهالك ضـرورية.
وبا3ثـل إذا كانت زيادة أسـعار ا3دخـالت واخملرجـات متغيرة بسـبب تغيرات
في أسـعار الطاقـة مثـال أو في الطلب النهائيG فإن تـواصـل الـربـحـيـة مـن
النشاط ا3زرعي يتطلب تغييرا في النظم ا3زرعية. كذلك قد يكون ا3طلوب
حتسN نوعية احلياة عبر الزمن وليس فقط مجرد احملافظة على الوضع
القائم. وفي جميع هذه ا3واقفG وفي مواقف أخرىG تصبح الفكرة األساسية

للتواصل أكثر ديناميكية ويصبح التواصل «التنمية ا3تواصلة».
G«ومن اجلدير با3الحظة أنه عند التفكير من منظور «التنمية ا3تواصلة
ليس من الضروري اإلصرار على تـواصـل كـل مـكـون مـن مـكـونـات الـنـظـام
اإلنتاجيG فمن ا3مكن استخدام بعض ا3وارد-أي مكونات النظام-Tستويات
أعلى من ا3ستويات ا3تواصلة مع احملافظة على اإلنتاجية الكلـيـة لـقـاعـدة
ا3واردG وهذا يعمل على االستفادة من احتماالت اإلحالل بـN ا3ـوارد-كـمـا
حدث بالفعل عند إحالل اآللة محل قدرة احلـيـوان فـي إنـتـاج احملـاصـيـل.
وعلى مستوى النظام ا3زرعي احلقليG فإن «زيادة ا3ـعـلـومـات» عـن الـتـربـة
الزراعية واحملصول xكن أن تؤدي إلى «خفض كمية األسمدة» دون التضحية
باإلنتاجية. ولكن يجب أن نأخذ في احلسبان دائما دور «العامل احملدد».
ولقد أعطيت في السنوات األخيرة أهمية كبيرة ومتزايدة للحاجة إلـى
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البحوث لتخطي العقبات التي تعترض حتقيق غايات التواصلG ولكن اليزال
Gمن العسير القول بإمكانية توليد تكنولوجيات خاصة لـتـحـقـيـق الـتـواصـل
واألكثر احتماال أن تؤخذ متطلبات التواصل في البرامج البحثية. وفي هذا

: «هناك اهتمام متزايد باحتمال أن تتعرض(١٢)الصدد يذكر جراهام توماسي
القدرات الكامنة للتنمية الزراعية 3عوقات بسبب ا3وارد أو البيئة xكن أن
تؤدي إلى تثبيط التقدم في ا3ستقبلG ومن ثم فمن الضروري أن يؤخذ في
االعتبار عند حتليل النظم احلالية بصفة عامةG وفي البرامج البحثية على
Gالقدرات الكامنة للتنمية وا3عوقات التي حتول دون حتقيقها Gوجه اخلصوص
وهو عمل ينظر إليه الكثيرون باعتباره حاسما لتحسN نوعية احلياة لسكان

األرض.
Gكن استخـالصـهـا أنـه عـنـد هـذا ا3ـنـعـطـفx والنتيجة األساسية التي
التواصل هو مجموعة عريضة من ا3فـاهـيـم الـتـي يـجـب أن تـخـدم تـوجـيـه
البحوث من جميع جوانبهاG وهي ليست مجموعة من التكنولـوجـيـات الـتـي
xكن التوصية بتبنيهاG والهي قريـبـة مـن أن تـكـون كـذلـكG وحـتـى حتـقـيـق
تعريف عملي للتواصل xثل إشكاال. وهكذا رTا لن تتـحـرك أبـدا الـفـكـرة
العامة للتواصل أبعد من كونها إطارا ضمنيا لتنظـيـم مـجـمـوعـة  مـن ردود
األفعال لالهتمامات ا3تعلقة بالبيئة وا3وارد. ومع ذلكG فباألخذ في االعتبار
األهمية الكامنة طويلة ا3دى لهذه االهتماماتG فإن مفهـوم الـتـواصـلG مـن
احملتمل أن يلعب دورا في سياسة وإدارة البحوث لوقت قادم». كذلك يذكر

 «إن كل البرامج البحثية الزراعية يجب أن تخطط وتنفذ وتقيم من(١٣)يورك
خالل منظور التواصل يجب أن نبقي في احلسبان وبـصـفـة ثـابـتـة ودائـمـة
غايات التواصلG ونحاول أن جنعل اهتمامات التواصل مـكـونـا أصـيـال فـي
جميع اجلهود البحثية... إن حتدي حتقيق نظم زراعية متواصلة يرتكز إلى
حد كبير على ا3ؤسسات البحثية والتعليمية. هذه ا3ؤسسات يجب أن توجه
اهتماما أكبر نحو تطوير وتطبيق التكـنـولـوجـيـات الـالزمـة لـتـحـقـيـق زيـادة
اإلنتاجية ومقابلة األبعاد االقتصادية والـبـيـئـيـة لـلـتـواصـل. وكـوكـب األرض
اليستطيع حتقيق زراعة متواصلة ويفي باالحتياجات ا3تـزايـدة بـاسـتـمـرار
للسكان دون استخدام التكنولوجيا احلديثة Tا فيها االسـتـخـدام الـرشـيـد

للكيماويات».
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محددات استدامة (تواصل) التنمية الزراعية
هل xكن حتقيق التنمية الزراعية واالرتقاء باإلنتاجية واإلنتاج الزراعي
الكلي للوفاء باحتياجات السكان وحتسN معيشتهم بصـورة دائـمـة? سـؤال
مطروح اآلن بقوةG وسيظل كذلك في ا3ستقبـلG ويـنـبـغـي عـلـى ا3ـؤسـسـات
البحثية أن توليه عناية فـائـقـة. والشـك فـي أن هـنـاك فـرصـا مـتـاحـة اآلن
لتحقيق استدامة أو تواصل التنمية الزراعيةG وستتاح باستمرار من خـالل
القدرات ا3تنامية للعلم والتكنولوجيا والوعي العام بضرورة التنمية الزراعية.
ولكن هناك أيضا الكثير من العوامل احملددة التي تـضـع قـيـودا عـلـى هـذه
Gوالتي ستتاح مستقـبـال Gا تكبحها. والفرصة ا3تاحة حالياTاالستدامة ور
والقيود أو احملددات احلاليةG وكذلك التي ستنشأ مستقبالG تختلف بطبيعة
احلال من بلد آلخرG ومن وقت آلخرG كما xكن أن تتغير بالنسبة لبعضهـا
البعض تبعا للجهود التي تبذل للتعامل معها. وعمومـا xـكـنـنـا الـنـظـر إلـى
محددات التنمية الزراعية ا3تواصلة في مجموعتN من الـعـوامـل: األولـى-
وهي األكثر خطورة واألصعب في ا3عاجلةG وتشـمل تلك التي تتعلق بـتـآكـل
G٣- الهــواء وا3ـناخ G٢- ا3اء Gقاعدة ا3وارد الطبيعية ا3تمثـلة في : ١- األرض
٤- ا3ورد الوراثيG (٥) الطاقة غير ا3تجددة. والثانية- وتشمل تلك العوامـل
احملددة لالستخدام األمثل للموارد وأهمها: ١- اآلفات واألمراض التي تصيب
النباتات واحليوانات ا3زرعيةG ٢- التكنولوجيا ا3تاحة والتي xكن توليدهـا
ونقلها وتبنيهاG ٣- الضغط السكانيG ٤- الظروف االقتصادية واالجتماعية
والسياسية التي جتري التنمية الزراعية خاللهاG ومتطلبات أمان الغذاء وما
ترتب عليها من دعوة إلى زراعة بديلةG وهذا العامل األخير سبق أن ناقشناه

بقدر من االستفاضة.

أوال-تآكل قاعدة املوارد الطبيعية :
١-تآكل مورد األرض الزراعية :

ونقـصـد بـاألرض الـزراعـيـة هـنـا كـل األراضـي الـتـي تـدخـل فـي مـجـال
االستثمار الزراعي شـامـلـة احملـاصـيـلG والـزراعـات ا3ـسـتـدxـةG وا3ـراعـي
ا3ستدxةG والغابات واألحراش. هذا ا3ورد يتعرض بوجه عام لنوعـN مـن
التآكل: األول من حيث الكم أو متوسط ما يخص الفردG والثاني من حيـث
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النوعية أو اخلصوبة.
وقد سبق أن أشرنا في الفصل األول إلى تنـاقـص مـتـوسـط مـا يـخـص
الفرد بدرجة خطيرة خالل الثالثة والعـشـريـن عـامـا األخـيـرةG سـواء عـلـى
مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربيG وهو تناقص يعزى إلى زيادة
السكان في مقابل مورد محدود بطبيعتهG ومن ثم فأي زيادة سكانية قادمة
لن تقابلها زيادة �اثلة في مورد األرض الزراعية وبالتالي سـوف يـسـتـمـر
هذا ا3ورد في التآكل كمياG أي سوف يتناقص متوسط ما يخص الفرد. وقد

 أنه في خالل النصف قرن األخير حدث تناقص حاد في(١٤)ذكر هانراهان
معدل استصالح األراضي اجلديدةG وبينما كان التوسع في مساحة احملاصيل
خـالل اخلـمـسـيـنـيـات يـجـري Tـعـدل ١% سـنـويـا تـنـاقـص هـذا ا3ـعـدل فـي
السبعينيات إلى نحو ٠٬٣%. وال شك في أن مقدار هذا التآكل يختلف كثيرا
من بلد آلخرG فبعض الدول ال يزال لديها كثير من ا3ساحات لم يـسـتـثـمـر
بعدG ولكن الكثير من الدول استثمرت معظم ما لديها. وفي الوطن العربي
قد يجوز لنا القول بوجود مجال في السودان والعراق ورTا سـوريـا-ولـكـن
إلى أي مدى? ثم ماذا عن األقطار األخرى? في مصر مثال-وهي تعطي مثاال
لبلد كاد  أن يصل-إن لم يكن قد وصل بالفعل-إلى «حد» الطاقة االستيعابية
للموارد الطبيعيةG تضافرت الزيادة السكانيةG وأدى  حتويل جانب من األرض
الزراعية إلى استخدامات أخرى غير زراعيةG أدى  إلى تناقص ما يـخـص

٢ عام ١٩٠٧ إلـى ١٠٢٠م٢الفرد الواحد من األرض الزراعيـة مـن نـحـو ٢٠٣٨م

عام G١٩٥٧ أي إلى نحو النصف خـالل خـمـسـN عـامـاG ثـم إلـى ٥٢٢م٢ عـام
G ثم إلـى(١٥)١٩٨٥-أي إلى النصف مرة أخرى خالل ثمانيـة وعـشـريـن عـامـا

 عام ١٩٩٢. ومع استمرار الزيادة السكانية يستمر الـتـنـاقـص Tـعـدل٤٧١٢م
 مساحة األرض(١٦)يقارب معدل الزيادة السكانية. وقد قدر جاردنر وباركر

الزراعيـة ا3صرية التي فقدت من قطاع الزراعة و¢ استخدامها في أوجه
النشاط األخرى فيما بN عامي ١٩٨٤٬٥٣ بنحو ٥٧٠ ألف فدان أو ١٠% مـن

ا3سـاحة الكلية لألرض الزراعية.
ومن حيث النوعية أو اخلصوبةG فال شك في أن األرض الزراعية تتعرض
3صادر عديدة من مسببات تدهور اخلصوبةG لعل أهمهـا عـوامـل الـتـعـريـة
والتدهور الكيماوي (ا3لوحة والقلوية وارتفاع مستوى ا3اء األرضي أو الغدق



138

األمن الغذائي للوطن العربي

والتدهور الفيزيائي لبناء التربة)G وجميعها تؤثر سلبا في  القدرة اإلنتاجية
 األراضي ا3تدهورة على مستـوى(١٧)لألرض الزراعية. وقد قدر اجيبوتـيـل

العالم بنحو ١٢١٤ مليون هكتار معظمها بسبب التعرية ا3ائـيـة (٧٤٨ مـلـيـون
هكتار)G والتعرية بفعل الرياح (٢٨٠ مليون هكتار)G والتدهور الكيماوي (١٤٧
مليون هكتار)G والفيزيائي (٣٩ مليون هكتار). أما من حيث األسباب الرئيسية
G(٣٩٨ مليون هكتار) والرعي اجلائر G(٣٨٤ مليون هكتار) فهي: إزالة الغابات
واإلدارة السيئة لألرض الزراعية (٢٣٩ مليـون هـكـتـار) وأسـبـاب أخـرى (٩٣

مليون هكتار).
وهكذا فإن تناقص ما يخص الفرد من أرض زراعية وتناقص خصوبتها
ومن ثم قدرتها اإلنتاجيةG كل هذا يفرض قيدا صعبا على استدامة التنمية

الزراعية ينبغي إيجاد حلول مناسبة له.
ويلخص عبد السالم موقف مورد األرض الزراعـيـة فـي مـصـر بـقـولـه:
«في خالل اخلمسN عاما ا3اضية تعرضت مساحة األراضي الزراعية إلى
عاملN متضادينG أحدهما إيجابي واآلخر سلبيG فعلى اجلانب اإليجـابـي
Gكانت هناك جهود الستصالح أراض جديدة وإضافتها إلى الرقعة ا3نزرعة
ويبدو حتى اآلن أن هذا العامل لم يحقق النجاح ا3نشود بـل كـان دوره فـي
التأثير في مساحة الرقعة ا3نزرعة محدودا للغاية. وعلى اجلانب السلبـي
كانت هناك مجموعة من العوامل تعمل معا عـلـى تـآكـل الـرقـعـة ا3ـنـزرعـة-
فالزيادة السكانية وتضاعف عدد سكان الريف تقريبا اسـتـلـزم اسـتـقـطـاع
مساحات كبيرة ألغراض السكن واخلدمات األساسية والطرق... الخ وكذلك
زحفت ا3دن ليس نحو الصحراءG ولكن نحو األراضي الزراعية واقتـطـعـت
منها الكثيرG وكانت ثالثة األثافي في التجريف الـذي أقـدم عـلـيـه اإلنـسـان
ا3صري في السنوات األخيرةG غير واع Tدى اجلرم الذي يقترفه في حق
نفسه واألجيال القادمة. وأصبحت محصلة عوامل التآكل هذه أكـبـر أثـرا-
.Gخاصة في السنوات األخيرة-مـن مـحـاوالت االسـتـصـالح ألراض جـديـدة
ومن ثم يبدو أن خانة اخلصوم في الرقعة الزراعية كـانـت أكـبـر مـن خـانـة
اإلضافة. وبجانب ما اعترى الرقعة الـزراعـيـة مـن حـيـث الـكـم كـان هـنـاك
أيضا خصم من حيث الكيفG بسبب ما أصاب مساحات كبيرة من تدهـور

ملحوظ في خصوبة التربة وارتفاع مستوى ا3اء األرضي».
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٢-تآكل مورد املاء:
تنحصر مصادر ا3ياه العذبة الالزمة لالستثمار الزراعـي فـي واحـد أو
أكثر من ثالثة مصادر (باستبعاد حتلية ماء البحر): األمطار واألنهار وا3ياه
اجلوفية. وكما هو احلال بالنسبة 3ورد األرضG يعاني مورد ا3اء مـن تـآكـل
كمي-تناقص متـوسـط مـا يـخـص الـفـرد - وتـآكـل نـوعـي أي تـنـاقـص جـودة
وصالحية ا3ياه. وقد حتدثنا فـي الـفـصـل األول عـن تـنـاقـص مـتـوسـط مـا

يخص الفرد.
أما التآكل النوعي فينتج أساسا عن زيادة األمالح وعن التلوث خـاصـة
بالنترات والفوسفور وإلى حد ما Tبيدات اآلفات. وتعتبر األسمدة ا3عدنية
واحليوانية مصدرين رئيسيN للعنـاصـر الـغـذائـيـة لـلـنـبـات خـاصـة اآلزوت
والفوسفورG وإذا استخدمت بكثافة xـكـن أن تـشـكـل مـصـدرا لـتـلـوث ا3ـاء
باآلزوت والفوسفور. ومعظم اآلزوت الذي يرشح من األراضي الزراعية إلى
مجاري األنهار وخزانات ا3اء اجلوفي يكون في صورة نترات. وحتت الظروف
العادية للزراعة تؤثر عوامل عديدة في رشح اآلزوت من التربة أهمها معدل
التسميد اآلزوتي ا3عدني والعضوي. وقد استحوذ تلوث ا3اء بالنترات على
اهتمام خاص في السنوات األخيرة لعدة أسـبـاب أهـمـــهـا: ١- الـتـأثـيـر فـي
صالحية مياه الشرب وخاصة ا3ياه اجلوفيةG ٢- تلوث ا3اء األرضي ال xكن
عكسه على ا3دى القصيرG ٣- اجتاهات التلوث هي نحو الزيادة ويتوقع أن
تستمر في الزيادةG ٤- صعوبة التحكم في التلوث من ا3صدر بسبـب تـعـدد

مصادره.
واجلانب األكبر من اآلزوت في التربة يـوجـد فـي صـورة آزوت عـضـوي
أهم مصادره األسمدة العضويةG وحتلل بقايا النباتات بعد احلصاد وجذور
النباتات والكائنات الدقيقة بالتربةG واجلزء الباقي يوجد في صـورة آزوت
غير عضوي أو معدني وهذا هو اجلزء ا3تاح للنباتG وهو يوجد أساسا في
شكل أيونات نترات وأيونات أمونيا. ومدخالت اآلزوت إلى مـجـمـع اآلزوت
بالتربة أي النظام «التربة /النبات» تشمل: ١- مياه األمطار في شكل نترات
وأمونياG ٢- التثبيت احليوي آلزوت الهواء اجلوي بـواسـطـة بـكـتـريـا الـعـقـد
اجلذريةG ٣- األسمدة العضوية احليوانية واخلضراءG ٤- األسمدة الصناعية
وهي حتتوي على اآلزوت في واحد أو أكثر من ثالث حاالت وهيG النترات
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واألمونيا (معدني) واليوريا (عضوي)-واألمونيا عند إضافتها للتربة تتحول
بسرعة إلى نتراتG أما اليوريا فتتحول أوال إلى أمونيا ثم إلى نترات. ونظرا
ألن اآلزوت ا3عدني يتاح بصورة فورية للنباتG فإن األسمدة اآلزوتية ا3عدنية
إذا أضيفت للتربة تدريجيا وتبـعـا الحـتـيـاجـات الـنـبـاتـات xـكـن لـلـنـبـاتـات
امتصاصها وتفي باحتياجاتها أكثر من اآلزوت العضـويG أمـا إذا أضـيـفـت
بوفرة وبأكثر من احتياجات النباتات فإنها ترشح بسهولة نظرا ألنها سريعة
الذوبان في ا3اء. ويترتب على الزيادة الكبيرة في العناصر الغذائية خاصة
Gفي ا3اء السطحي زيادة ظاهرة النمو الكثيف للطحالب والنباتـات ا3ـائـيـة
Tا يؤدي إلى استهالك األكسجN الذائب في ا3اء ومن ثم تعرض األسماك
لالختناقG وهي ظاهرة حتدث أساسا في ا3ياه الراكدة مثل مياه البحيرات
واخلزانات واألنهار والقنوات بطيئة اجلريان. كذلك يـؤدي هـذا الـنـوع مـن

التلوث إلى نقص جودة مياه الشرب وزيادة صعوبة وتكاليف تنقيتها.
وxكن التأثير في دورة اآلزوت في «التربة/النبات» بـصـورة فـعـالـة مـن
Gوزراعة البقوليات Gمثل اإلضافة ا3باشرة لألسمدة Gخالل ا3عامالت الزراعية
وكذلك من خالل العزق واحلرث والري والـصرف-ومن ثم xكن من خالل
اتباع ا3عامالت الزراعية السليمة التحكم في مقدار تلوث ا3ياه باآلزوت.

أما التلوث با3بيدات احلشرية والنيماتودية ومبيدات احلشائش فأضراره
محدودة حتت ظروف االستخدام السليم لهذه ا3بيداتG وا3بيدات الفطرية
ا3ستخدمة في الزراعة في الوقت احلالي احتماالت مخاطر تلوث ا3اء بها

قليلةG نظرا النخفاض مستويات بقائها ومعدل حركتها أو كليهما.

٣-تلوث الهواء وتغير املناخ :
أثار تلوث الهواء وما يترتب عليه من تغيرات مناخية محتملة وآثار بعيدة
ا3دى  في صحة اإلنسانG وأيضا في اإلنتاج الزراعيG الكثير من االهتمام
في السنوات األخيرة حتدد في ثالث مشاكل رئيسية وهي: أ- األوزونG ب-

االحتباس احلراري أو دفء األرضG جـ- األمطار احلمضية.

أ-األوزون :
مشكلة األوزون وتأثيره في البيئة مشكلة ذات شقN-يتعلق األول والذي
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لقي االهتمام األكبر على النطاق العا3يG ألنه xس العالم كلهG بتآكل طبقة
األوزونG أما الثاني فهو محلي يختلف في درجة خطورته من منطقة ألخرى

ويتمثل في زيادة األوزون في طبقة الهواء اجلوي ا3المسة لألرض.
GNيحتوي على ثالث ذرات أكسيج Nواألوزون عبارة عن جزيء أكسيج
بينما في األكسيجN العادي يتكون اجلزيء من ذرتN فقـطG وهـو مـوجـود
Gالـعـادي Nفي الهواء اجلوي ولكن بنسبة قليلة جدا بـا3ـقـارنـة بـاألكـسـيـجـ
ويشكل األوزون طبقة رقيقة في منطقة األستراتوسـفـيـر بـالـغـالف اجلـوي
لألرض حتيط بالكرة األرضيةG وحتميها من نفاذ اجلانب األكبر من األشعة
الشمسية فوق البنفسيجية. وتآكل طبقة األوزون xكن أن يؤدي إلى السماح
TرورG ومن ثم وصولG قدر أكبر من األشعة فوق البنـفـسـجـيـة إلـى سـطـح
األرض. هذه األشعة-وهي األشعة األقصر من حيث طول ا3وجة بN طيف
ضوء الشمس-لها قدرة كبيرة على تدمير الكثير من اجلزيئات البيولوجـيـة

)G وهي تؤدي إلى إصابة اإلنسان بالكثير منDNAا3همة من ضمنها جزيء (
األضرار أهمها سرطان اجللدG فضال عن أنهـا تـؤدي إلـى نـقـص إنـتـاجـيـة
احملاصيل ونقص كثافة يرقات بعض األسماك والبالنكتون الضروري لسلسلة

. وقد لوحظ أن زيادة استخدام مركبات الكلوروفلـورو(١٨)الغذاء في البحر
) التي تستخدم بكثرة في صناعة التبريد واإليروسوالتCFCGكربون (ك كل٣-

ومركبات الهالون (حتتوي على البروم بدال من الكلور) التـي تـسـتـخـدم فـي
إطــفــاء احلــرائــقG يــؤدي إلــى تــصــاعــدهــا إلــى طــبــقــات اجلــو الـــعـــلـــيـــا
(األسـتـراتـوسـفـيـر)G نـظـرا ألنـهـا التـتـفـكـك فـي طـبـقـات اجلـو ا3ـنـخـفـضـة
N(التروبوسفير) حيث تعمل على تدمير طبقة األوزون. ويحدث التفاعل ب

جزيء الكلوروفلورو كربون وجزيء األكسيجN على النحو التالي:
١- تعمل األشعة فوق البنفسجية على كسر الـرابـطـة بـN ذرة الـكـربـون
وإحدى ذرات الكلور الثالث وفصلها عن جزيء الكلوروفلورو كربـونG ومـن

ثم تنطلق ذرة كلور حرة.
٢- تقوم ذرة الكلور احلرة بكسر الرابطة بN ذرتي أكسيجN في جزيء
األوزونG ليتكون جزيء أكسيجN عادي (ذرتان) وجزيء أول أكسيد الكلور.
Nبكسر جزيء أول أكسيد الكـلـور إلـى أكـسـيـجـ N٣- تقوم ذرة أكسيج
وكلورG وترتبط بذرة األكسيجN ليتكون جزيء أكسيجN عاديG وتنطلق ذرة
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الكلور حرة لتعيد الكرة من جديد مع جزيء أوزون آخر. وهكذا يقوم الكلور
بدور العامل ا3ساعد وال يتغير في العمليةG ومن ثم تستطيع ذرة كلور واحدة
حتطيم ما يصـل إلـى عـشـرة آالف جـزيء أوزون قـبـل أن تـعـود إلـى طـبـقـة

التروبوسفير.
ونظرا ألن ا3شكلة تهم دول العالمG ومن بينها الدول ا3تقدمةG فـقـد ¢
التوصل إلى توقيع اتفاقية مونـتـريـال الـتـي حتـقـق وقـف إنـتـاج واسـتـخـدام
الكلوروفلورو كربون بحلول عام ٢٠٠٠مG والتزمت الصناعة بتطوير منتجات
وعمليات بديلة التستخدمهاG وتشارك الدول األخرى في االستفادة من هذه
البدائل. وهكذا استند االتفاق على ا3بدأ ا3هم «ليس كافـيـا فـقـط إصـدار
تشريع بشأن مشكلة بيئيةG ولكن يجب العمل على إيجاد حل شامل مقبول
اقتصاديا»G وهكذا ¢ وضع األساس حلل مشكلة تآكـل طـبـقـة األوزون فـي

.(١٩)إطار التعاون الدولي
وا3شكلة الثانية التي تتعلق باألوزون هي مشكلة الضـبـاب الـدخـانـي أو
«الضبخن»G وهو أكثر ملوثات الهواء تعقيدا وصعوبة في السـيـطـرة عـلـيـه.
والضبخن ينتج عن عدد كبير من ا3صادرG وهو الينبعث بصورة مباشرة من
Nمصادر معينة بل يتكون في الهواء نتيجة تـفـاعـالت كـيـمـاويـة ضـوئـيـة بـ
أكاسيد النتروجN وا3ركبات العضوية الطيارة. وفي أي منطقـة قـد تـكـون
هناك اآلالف من ا3صادر الصغيرة والكبيرة الثابتة باإلضافة إلى ا3تحركة
من السيارات واآلليات. وأهم مصـادر ا3ـركـبـات الـعـضـويـة الـطـيـارة نـواجت
االحتراق الداخلي للمحركاتG أبخرة البنزين ا3نبعثة من اآللياتG مضخات
محطات البنزينG معامل تكرير البترولG أبخرة ا3ذيبات الكيماوية ا3نبعثـة
من عدد كبير من ا3نشآت الصناعية والتجارية مثل التنظيف اجلاف ودهانات

األسطح ا3عدنية وغيرها.
Gوتنشط أشعة الشمس التفاعالت الكيماوية التـي يـنـتـج عـنـهـا األوزون
ومن ثم يزداد تركيزه إلى حده األقصى خالل أشهر الصيفG خصوصا مع
ارتفاع درجة احلرارة وعند سكون الهواء 3دة طويلة. وللـضـبـخـن تـأثـيـرات
ضارة عديدة في صحة اإلنسان مثل التهابات األغـشـيـة اخملـاطـيـة لـألنـف
والزورG كما أنه يؤثر في أداء الرئتN لوظائفهما. كذلك له تأثيرات كـبـيـرة
في احملاصيل الزراعية والغابات والغطاء النبـاتـي بـوجـه عـام. وقـد قـامـت
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 بحصر مكثف منذ أواخر السـبـعـيـنـيـات(٢٠)وكالة حماية البيئـة األمـريـكـيـة
Nـا يـتـراوح بـT وقدرت اخلسـائـر Gلألضرار التي يسببها األوزون للزراعة
مليارين وثالثة مليارات من الدوالرات سنويا. وذكرت بعض الـدراسـات أن
مستويات األوزون ا3نخفضةG وهي تلك األقل من ا3ستويات ا3سموح بها من
الناحية الصحيةx Gكن أن تسبب نقصا في إنتاجية العديد من احملاصيل
بنحو ١٠%G أما ا3ستويات األعلى فقد أدت إلى نقص محـصـول الـطـمـاطـم
بنحو (٣٣%) والفاصوليا (٢٦%) وفول الصويا (٢٠%). والضبخنG كما سبق أن
ذكرنا مشكلة بيئية محليةG ومن ثم يعتمد حلها على جهود البلد الذي يعاني
منها. وهناك العديد من الوسائل التي تساعد عـلـى الـتـخـفـيـف مـن حـجـم
ا3شكلةG لعل أهمها استخدام بدائل للبنزين في محركات االحتراق الداخلي
مثل ا3يثان واإليثان والغاز الطبيعي ا3سالG إذ إن ا3ركبات العضوية الطيارة
الناجتة عن احتراق هذه ا3واد منخفضـة جـدا فـي تـفـاعـالتـهـا الـكـيـمـاويـة
الضوئيةG ويقدر أن الغاز الطبيعي ا3سال ينتج« أوزون» أقل بـنـحـو ٨٠-٩٠%

عن البنزين العادي.

ب-ظاهرة االحتباس احلراري أو دفء املناخ :
من الظواهر البيئية ا3همة التي لقيت اهتماما كبيرا على ا3ستوى العا3ي
في السنوات األخيرةG 3ا يترتب عليها مـن تـغـيـرات مـنـاخـيـة طـويـلـة ا3ـدى
عا3ية في حجمهاG وغالبا ال xكن عكسهاG وهي من صنع إنسان عالم اليوم

 أنها xكن أن تقود كـوكـب األرض إلـى(٢١)بالكاملG ويخشى بعـض الـعـلـمـاء
حافة الكارثة.

ويطلق على هذه الظاهرة «تأثيرات البيت الزجاجي»G وفيها تعمل الزيادة
في غازات معينة في طبقات اجلو العليا التي تغلـف األرض عـمـل الـزجـاج
الذي يحيط بالبيت الزجاجي. منذ بداية الزمن كان غاز ثاني أكسيد الكربون
يقوم بدور ا3نظم الطبيعي حلرارة األرض علـى الـرغـم مـن أن نـسـبـتـه فـي
الهواء اجلويG ضئيلة للغاية. وعادة تصل طاقة الشمس فـي شـكـل إشـعـاع
شمسي xتص في الغالف اجلوي ولكن في نفس الوقت تنطلق كمية �اثلة
من الطاقةG في صورة إشعاع طويل ا3وجة من سطح األرض إلـى الـفـضـاء
اخلارجي حيث تتبددG ومن ثم-في حالة زيادتها-يحدث التوازن بN الطاقة
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الواردة والطاقة ا3فقودة. وجزيئات ثاني أكسيد الـكـربـون تـسـمـح لـلـطـاقـة
الشمسية الواردة بأن تتخلل سطح األرض وفي نفس الوقـت �ـتـص جـزءا
من الطاقةG طويلة ا3وجة ا3نبعثة من األرض ومن ثم-في حالة زيادتها-ترتفع
درجة حرارة سطح األرض ويختل التوازن احلراري وبالتالي مناخ األرض.

Nأن غاز ثاني أكسيد الكربـون هـو أهـم الـغـازات(٢٢)ويقدر ريلي وبـكـلـ 
ا3سببة لهذه الظاهرة حيث يساهم بنـحـو ٤٩%G يـلـيـه فـي األهـمـيـة ا3ـيـثـان
(١٨%)G ثم الكلوروفلورو كربون (١٤%)G وأكسـيـد الـنـيـتـروجـN (٦%) وغـازات
أخرى (١٣%)G وأن الزراعـة تـسـاهـم بـنـحـو الـربـع فـي زيـادة درجـة احلـرارة
نتيجة للغازات ا3سببة لظاهرة البيت الزجاجيG تتمثل أساسا في غاز ا3يثان
G(١٣%) الذي ينتج عن احليوانات اجملترة وحقول األرز وحرق الكتلة احليوية
وثاني أكسيد الكربون (١٠%) الـنـاجت أسـاسـا عـن إزالـة الـغـابـاتG وأكـاسـيـد
النيتروجN (٢٬٦%) الناجتة أساسا عن األسمدة واألرض الطبيعية ا3نزرعة

وحرق الكتلة احليوية.
ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء اجلوي كانت دائما ثابتةG فا3قدار
الذي ينطلق إلى الهواءG نتيجة لتحلل ا3ركبات العضوية أو حرق األخشاب
أو تنفس الكائنات احليةG يتعادل مع الـكـمـيـة الـتـي تـسـتـخـدمـهـا الـنـبـاتـات
والطحالب والبالنكتون. إال أن اجملتمع الصناعي احلديث واستهالكه الشره
للطاقة-ومصدرها األساسي الوقود احلفري مثل النفـط والـغـاز الـطـبـيـعـي
والفحم وأيضا اخلشب واخمللفات العضوية-وهو حرق يؤدي إلى استهالك
األكسجN وإطالق ثاني أكسيد الكربونG أدى إلى إطالق كميات كبيرة مـن
ثاني أكسيد الكربون أكبر بكثير �ا xكن للغطاء النباتي استهالكهG أو 3ياه
البحار واحمليطات امتصاصهG فضال عن أن إزالة الغـابـات وحتـويـلـهـا إلـى

 زراعية قلل من قدرة الغطاء النبـاتـي عـلـى اسـتـخـدام ثـانـي أكـسـيـدٍأراض
الكربونG إذ يقدر أن أشجار الغابات تثبت نحو ٢كجم/كربون في ا3تر ا3ربع
في اليومG وإزالتها يعني إما حتول األرض إلى حالة قاحلة أو بور أو زراعتها
Tحاصيل حقلية ذات قدرة تثبيت أقل (نصف كيلو جرام)G كما أن مـعـظـم
األشجار التي تتم إزالتها إما أنها حترق أو حتلل بفعل الكائـنـات الـدقـيـقـة
وفي كلتا احلالتN ينتج ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق إلى الهواء. وتشير
القياسات إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء قبل الثورة الصناعية
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Gزادت عام ١٩٧٥ إلى نحو ٣١٥ جزءا في ا3ليون Gكانت ٢٨٠ جزءا في ا3ليون
ثم بلغت نحو ٣٤٣ جزءا في ا3ليون عام ١٩٨٤. كذلك قدرت كمية ثاني أكسيد
الكربون ا3نطلقة عام ١٩٨٥ بنحو ٣٬٩٥ مليار طن في الدول ا3تقدمة و ١٬٢٩
مليار طن في الدول الناميةG ويقدر أن تصل عام ٢٠٢٥م إلى ٦٬٧١ مليار طن

و ٥٬٤٧ مليار طن على التواليG أي بزيادة نحو ٢٣٢%.
 أن الكثير من(٢٣)ويذكر تقرير مؤ�ر األ� ا3تحدة عن البيئة والتنمية

العلماء يعتقدون أن هذا البيت الزجاجيG ا3تـرتـب عـلـى الـزيـادة فـي ثـانـي
أكسيد الكربون والغازات األخرى ذات التأثير ا3ماثلG سوف يـسـبـب زيـادة
في درجة حرارة األرضG وأن احلرارة سوف ترتفع بدرجة محسوسة خالل
القرن القادمG ومن ثم ستتعرض احلالة ا3ناخية إلى اضطراب كبـيـر. ومـع
ذلك فإن البعض يرى غير ذلكG ومن ثم فعلى الرغم من أن اجلميع يتفقون
على أن تركيز الغازات ا3سببة لظاهرة البيت الزجاجي في الفضاء سـوف
تزدادG إال أن تأثير هذه الزيادة في وجه حـرارة األرض مـازال مـحـل جـدل
كبيرG فالبعـض يـقـول إنـه تـوجـد أدلـة قـويـة عـلـى أن دفء األرضG قـد بـدأ

 وأن التذبذبات احلالية في ا3ناخ هي نتيجة لنشاط صناعي غير(٢٤)بالفعل
مسبوق في التاريخG وهو نشاط xكن أن يؤدي إلـى كـارثـة مـنـاخـيـةG يـقـول
البعض على اجلانب اآلخر إن كوكب األرض بدأ بالفـعـل فـي دخـول عـصـر
جليدي جديد وأن التذبذبات احلالية في ا3ناخ هي تذبذبات طبيعية تتـبـع
الدورات الطبيعيةG ويقدمون أدلة كثيرة علـى أن كـل مـفـهـوم تـأثـيـر الـبـيـت
الزجاجي رTا يكون مجرد وهمG ويتشككون في األدلة التي قدمت لتعزيـز
القول بأن الغازات الناجتة عن االحتراق الـتـي تـتـراكـم فـي الـفـضـاء تـرتـب
عليها أي ارتفاع في درجة احلرارة خالل القرن ا3اضيG ويعتقدون أن اجتاه
جو األرض نحو الدفء خالل ا3ائة عام األخيرة xكن تفسيره  باالختالفات
في ا3ناخ الطبيعيG ومقدار الطاقة الشمسية بصـورة أفـضـل مـن تـفـسـيـره
بزيادة ثاني أكسيد الكربون. وطبقا لهذه النظرية فإن ا3صدر األكثر احتماال
لدفء ا3ناخ يرجع إلى النشاط الشمسيG فعندما يزيد النشاط الشـمـسـي

وتزيد البقع الشمسية تزيد درجة حرارة األرض والنقيض صحيح.
 على أن ارتفـاع(٢٥)وعموما xكن القول بوجود اتفاق عـام بـN الـعـلـمـاء

درجة حرارة األرض سوف يتحققG فهم متأكدون من أن تركيز ثاني أكسيد
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الكربون والغازات األخرى سوف يستمر في الزيادةG وهم متـفـقـون بـصـفـة
عامة على أن هذه الغازات سوف تدفئ األرضG ويبقى معرفة مقدار هـذا
الدفء ومتى يحدث. فيما يتعلق Tقدار الدفء تتباين التقديرات في مقدار

١٬٥ Nوقـدْ و ٤٬٥ْزيادة درجـة احلـرارة خـالل الـقـرن الـقـادم وتـتـراوح بـ Gم
التبدو هذه الزيادة ضخمة إال أنها كذلكG إذا ما الحظنا أنه أثناء العـصـر
اجلليدي األخير منذ نحو ١٨ ألف سنة عندما غطت الثلوج معظم أمـريـكـا
الشماليةG كان متوسط درجة حرارة األرض أقل �ا هو عـلـيـه اآلن بـنـحـو

خمس درجات مئوية.
إن التأثيرات الكامنة في تغير ا3ناخ شديدةG فالـنـظـام الـبـيـئـي لـألرض
وا3وارد ا3ائية ونوعية الهواء كلها xكن أن تتعرض لتأثيـرات كـبـيـرة. وفـي

 حول تأثيرات دفء عا3ي(٢٦)دراسة قامت بها وكالة حماية البيئة األمريكية
مG خالل مائة عامG على الواليات ا3تحدةG توقعت تغيرات١ْ-٤٬٥ْفي حدود ٬٥

كبيرة في منطقة الغابات وتقلصا في مساحتها وتهديدا خطيرا للمئات من
األنواع النباتية واحليوانية وزيادة معدل اختفائهاG وأخطر هذه التوقعات ما
يتعلق بالسكان نتيجة لطغيان مياه البحر على ا3ناطـق ا3ـنـخـفـضـة نـتـيـجـة
لذوبان ثلوج ا3ناطق القطبية (هذا اخلطر يشمل جميع ا3ناطق ا3نخفضـة
اجملاورة للبحار أو اجلزر مثل دلتا النيل وجزر ا3الديف)G وفيما يتعلق بالزراعة
تغير طول موسم النمو وتكرار ا3وجات احلارةG على الرغم مـن أن الـزيـادة
في تركيز ثاني أكسيد الكربون اجلوي xكن أن تؤدي إلى زيادة في إنتاجية

احملاصيل قد تعادل األثر السلبي لزيادة الدفء.

٤-تآكل رصيد املورثات :
G وحتت عنوان «اإلنسـان(٢٧)في مؤلفهم «ا3ورثات واحملاصيل والـبـيـئـة»

والنباتات-عالقـة في أزمـة» كتب هولـدن وزمالؤه: «فــي خـالل األلـفـــN أو
الثالثة آالف عام األخيرة تزايد معدل التغير البيئي نتيجة لزيادة السـكـان
والتصنيع والتنمية الزراعية. وفي مناطق كثيرة لم تعد الكثير من العشائر
النباتية قادرة على التجاوب مع معدل التغير ومـن ثـم اخـتـفـت. لـقـد عـمـل
اإلنسان لوقت طويلG عن جهل أو عن المباالةG على االستغالل ا3دمر للبيئة».

: «ا3ورثات هي األداة ا3ادية للمعلومات الـوراثـيـةG حتـدد(٢٨)ويذكر هوبلنـك
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جميع اخلصائص األساسية ألي كـائـن حـيG مـن أصـغـر ا3ـيـكـروبـات حـتـى
النباتات واحليوانات واإلنسان. وتنوع موارد ا3ورثات يعتـبـر حـجـر الـزاويـة
ألي جهد الستدامة أو حتسN أداء احملاصيل النباتية واحليـوانـيـة. كـذلـك
فهي مطلب مبدئي حاسم للنظم البيئية الطبيعيـة لـتـتـجـاوب مـع الـظـروف
ا3تغيرةG اآلن وفي ا3ستقبل. ودون تنوع واسع من النباتات واحليوانات البرية
وا3رباة محلياG معاG تشتمل على ثروة عظيمة من التنوع الوراثـيG لـن يـتـاح
للمربN ا3ادة اخلام الالزمة لعملهم. ومع ذلكG ورغـم األهـمـيـة الـواضـحـة
لهذا ا3وردG فإن الكثير من التنوع الوراثي يفقد اآلن وTعدل غير مسبوق».
ويحدث اجلانب األكثر من الفقـد فـي الـدول الـنـامـيـة الـتـي تـوجـد بـهـا
الغالبية العظمى من التنوع البيولوجي في الـكـرة األرضـيـةG إذ بـيـنـمـا أدت
العصور اجلليدية ا3توالية في ا3ناطق العليا من نصف الكرة األرضية الشمالي
إلى بطء توالد أشكال جديدة من احلياةG أي تراكيب وراثية جديدةG أتاحت
الظروف ا3ناخية ا3الئمة في ا3ناطق احلارة وشبه احلارةG معدالت عاليـة
ومستدامة من نشوء وتطور التراكيب الوراثية أدت إلى تكون ثروة هائلة من
األنواع والسالالت االقتصادية. ويرى هوبلنك أنه «في الوقت احلالي يعتمد
اإلمداد العالي من الغذاء بالضبـط عـلـى الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي فـي احلـقـول

والسافانا والغابات فيما يعرف اآلن باألقطار النامية».
إن كل نوع نباتيG من العدد ا3ذهل من األنواع البرية اخملتلفة التي تكون
الغطاء النباتي لألرضG قد تأقلم ليشغل بيئة صغيرة من الكـم الـهـائـل مـن
بيئات األرض الذي يبدو كما لو كان النهائيا. وبداخل كل نوع تشكلت درجة
Nأخرى وأكبر من التأقلم للعشائر النباتية. التي تأقلمت للفروق األصغر ب
البيئات التي هي أساسا متقاربة. هذه العشائر داخل النوع الواحد ا3تأقلمة
لبيئة معينة تعرف بالطرز البيئيةG وهي مع الطرز البيئية لـألنـواع األخـرى
التي تعيش في نفس البيئة تشكل النظام البيئي. والنظم البيئـيـة مـعـرضـة
Gللتغير مع الزمن. وحتت الظروف الطبيعية يعتبر هذا التغير شيئـا عـاديـا
Gومسبباته األساسية هي التغيرات في ا3ناخ وفي ا3كونات األخرى للبـيـئـة
فالنباتات لديها القدرة لالستجابة للتغيرات الطبيعية في ا3ناخ وفي ا3كونات
األخرى للبيئةG التي جتري Tعدل بطيءG وذلك من خالل إنتاج أفراد جديدة
Gفي كل جيل من األجيال ا3تتالية حتتوي على مورثات في تراكيب جـديـدة
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ومن ثم بأفضليات بيئية جديدة تتواءم مع ا3تغيرات. ومصدر هذه االختالفات
الوراثية اجلديدة هو الطفرات التي هي تغيرات وراثية دائمة في ا3ورثـات
ووظائفهاG كما يوفر التكاثر اجلنسي ميكانيكية مناسبة لنشوء تراكيب وراثية
جديدة. ومتى كانت األنواع قادرة على التأقلم مع ا3تغيرات البيئية فسوف
تبقىG أما إذا فقدت هذه القدرة لسبب أو آخر فسوف تخـتـفـيG وقـد كـان
هذا هو مصير أعداد الحتصى من األنواع في ا3اضي. ولكن ظلت للكثيـر
من األنواع قدرة على االستجابة 3تغيرات البيئة كافية للمحافظة عليهاG إلى
Gأن بدأ تزايد النشاط اإلنساني وقدراته ا3تنامية على التأثـيـر فـي الـبـيـئـة
ومن ثم إحداث تغيرات Tعدل سريع ومفاجئ يتجاوز قدرة العشائر النباتية
على التجاوب مع هذا التغير وأقلمة نـفـسـهـا لـلـظـروف اجلـديـدةG ومـن ثـم
أخذت في التالشي. وكانت أبرز أوجه النشاط اإلنساني هذه إزالة الغابات
على نطاق واسع لتحويلها إلى أراض زراعيةG أو الستخدام أخشابهاG والرعي
اجلائر للمناطق الرعوية بقطعان احليوانات ا3ستأنسةG والتي التتيح الفرصة
للغابات وا3راعي للتجدد الذاتيG والتنمية الصـنـاعـيـة وتـوسـع اجملـتـمـعـات
احلضرية وكذلك النشاط اإلنساني ا3بكر في هذه ا3ناطق فـي اسـتـئـنـاس

 أنه باستمرار األسلوب الذي نديـر(٢٩)النباتات واحليوانات. ويقدر ويلكـس
به شؤون كوكبنا رTا نفقد مع نهاية القرن نحو مليون نوعG ومـع مـنـتـصـف
القرن احلادي والعشرين فإن ربع العـدد الـكـلـي لـألنـواع رTـا يـفـقـد. ومـن
جانب آخر أدى اجلهد ا3كثف الذي قام به مربو النـبـات خـالل ا3ـائـة عـام
األخيرة إلى ضرر �اثل لرصيد ا3ورثاتG ولكن الضـرر هـذه ا3ـرة أصـاب

السالالت ا3نزرعة االقتصادية.
Gا3عروفة لنا اآلن باحملاصيل االقتصادية Gلقد نشأت احملاصيل النباتية
على التوازي مع تقدم اجملتمعات اإلنسانية التي عمدت إلى استئناس هذه
احملاصيل-ومعظمها انتشر مع اإلنسان عبر مناطق شاسعة من األرض. لقد
حقق النشاط اإلنساني عبر آالف السنN �ييز واختيار عدد كبير جدا من
السالالت االقتصادية-وهي ا3قابل ا3نزرع للطرز البيئية في األنواع البرية-
التي مثلت قدرا ضخما من التنوع الوراثي. إال أن هذه العملية توقفت خالل
ا3ائة عام األخيرة تقريبا وأخذت اجتاها عكسيا بـتـدخـل مـربـي الـنـبـاتـات
الذي اكتشف أنه xكنه تربية أصناف أكثر جتانسا وراثيا وأعلى إنتاجيـة.
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هذه األصناف ا3رباة صناعيا انتـشـرت بـسـرعـة لـدى الـزراع وحـلـت مـحـل
السالالت االقتصادية التي تالشتG وبذلك أدت إلى خسارة كبيرة لـلـتـنـوع
الوراثي الطبيعي لنباتات احملاصيل االقتصادية. وبزيـادة قـدرات وفـعـالـيـة
مربي النباتات زادت بالتالي معدالت اخلسارة في التنـوع الـوراثـي. ويـعـلـق
ويلكس على هذا ا3وقف بأنه: «من سخرية األقدار أن تربية النباتات واحليوان
Gعلى هذا النحو تدمر وحدات البناء األساسية التي تعتمد عليها التكنولوجيا
إنه وضع �اثل �اما لتفكيك أحجار األساس من مبنى إلصالح سقفه».
إن ا3ربGN الذين بدأوا في جمع األصول الـوراثـيـة مـن الـبـالد األخـرى
Gكن إدخالها في تراكيب وراثية جديدةx الستخدامها كمصدر 3ورثات جديدة
أصبحوا أخيرا واعN بأن جناحهم في التربة يخلق مشكلة خطيرة للتـنـوع

الوراثيG ومن ثم بأهمية جمع األصول الوراثية واحملافظة عليها.

٥-الطاقة غير املتجددة :
تستخدم الزراعة ا3كثفـة احلديثـة مقادير كبيرة من الطـاقة األحفـورية-
غير ا3تجددة- مباشرة كما هو احلال في محركات االحتراق الداخلي التي
تشغل اجلرارات واحلاصدات ومضخات الري وغيرهاG وغير مباشرة كتلك
ا3ستخدمة في صناعة األسمدة والكيماويـات األخـرىG وصـنـاعـة ا3ـعـدات
الزراعية ذاتهاG وغيرها. وتشكل األسمدة اجلانب األكبر من استهالك القطاع
الزراعي للطاقة األحفورية في الدول ا3تقدمة. لقد اعتمدت الـزراعـة فـي
الدول ا3تقدمة بشدة على الطاقة األحفورية الرخـيـصـةG وقـدرت مـنـظـمـة

 أن الدوالر الواحد في أوائل الستيـنـيـات كـان يـشـتـري(٣٠)الزراعة والـغـذاء
بتروال تعادل طاقته نحو ٣٨٠٠ ساعة عمل إنسانيG وقد يكون هذا التقدير
مبالغا فيهG ولكن الشك في أن التقدم السريع الـذي أحـرزتـه الـزراعـة فـي
الدول ا3تقدمةG عقب احلرب العا3ية الثانية وحتى اآلن اعتمد كثيرا عـلـى

وفرة الطاقة األحفورية الرخيصة.
وفي السنوات األخيرة تصاعد احلديث على ا3ستوى العا3ي من مخاطر
احتماالت ارتفاع أسعار الطاقةG وخاصة النفطG أو عدم توافرهG على التنمية
الزراعية باعتبار أن الزراعة حتتاج وتستخدم كميات كبيرة منهاG ولكن يبدو

 أن أولئك الذين يقـولـون بـأن(٣١)أن هذا التخوف مبالغ فيـه. ويـذكـر يـورك
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Gالزراعة تستخدم كمية كبيرة من الطاقة األحفورية يجب أن يالحظوا أنه
على ا3ستوى العا3يG يعتبر القطاع الزراعي مستهلكا متواضعا للطاقة بالنسبة
لالستهالك الكليG إذ يستهلك نحو ٣٬٥% فقط من الطاقة الكلية ا3ستهلكة
في الدول الصناعيةG ونحو ٤% في الدول الناميةG ومن ثـم فـعـنـدمـا تـوجـد
استراتيجية 3ضاعفة اإلنتاج الزراعي في الدول الناميةG ومن ثـم فـعـنـدمـا
توجد استراتيجية 3ضاعفة اإلنتاج الزراعي في الدول الـنـامـيـة مـن خـالل
زيادة استخدام األسمدة وا3بيدات احلشرية والري وا3يكنةG فإنها ستضيف
فقط نسبة متواضعة للغاية ال تشكل إال جزءا صغيرا من االستهالك الكلي
العا3يx Gكن توفيرها بسهولة من خالل حتسN كفاءة استـخـدام الـطـاقـة
في القطاعات األخرى. على أنه على ا3ستوى احمللي فإن عدم توافر مصادر
Gكن احلصول عليها عن طريق االسـتـيـرادx سواء احمللية أو التي Gللطاقة
xكن أن يؤثر سلبا في استدامة التنمية الزراعية. ومعظم األقطار العربية
منتجة للطاقة األحفوريةG وتلك التي تعاني عجزا في إنتاجها xكنها بطريقة
أو بأخرى توفير احتياجاتها. وال شك في أن سوقا عربية مشتركة xكن أن
تؤمن احتياجات األقطار العربية ا3ستوردة وتؤمن أسواقا لألقطار ا3صدرة.
وxكن أن يساعد على حتقيق هذا الهدف االهتمام Tصادر الطاقة البديلة

وتطوير ا3عامالت الزراعية لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ثانيا-العوامل احملددة لالستخدام األمثل للموارد :
١-اآلفات واألمراض :

Gيواكب تكثيف اإلنتاج الزراعي النباتي مخاطر أكبر لزيادة كثافة اآلفات
فإذا لم تكافح بأسلوب فعال فسوف تؤثر هذه اآلفات في استقرار اإلنتـاج
على ا3دى القصيرG وعلى استدامة التنمية الزراعية عـلـى ا3ـدى الـطـويـل.
وا3قصود باآلفات هنا احلشائش واألمراض واحلشرات والنمل والنيماتودا
والقوارض وغيرها التي تؤدي إلى اإلضرار باإلنـتـاج الـزراعـي. ويـقـدر أنـه
على ا3ستوى العا3ي تسبب اآلفات خسائر في احلـقـل تـبـلـغ نـحـو ٣٥% مـن
الطاقة اإلنتاجية الكامنة للمحاصيل الرئيسيةG وأن اجلانب األكبر من هذه

. وبا3ثل فإن مكافحة األمراض والطفيليات(٣٢)اخلسائر يقع في الدول النامية
التي تصيب احليوانات ا3زرعية �ثل ركيزة مهمة الستدامة اإلنتاج احليواني.
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وعلى ا3ستوى العا3ي يقدر أن األمـراض والطفيلـيـات مـسـؤولـة عـن مـــوت
نحـو ٥٠ مليـون رأس من األبقـار واجلـامـوس و ١٠٠ مليون رأس من األغنام
وا3اعز سنويا. هذه األرقام ال توضح البعـد الـكـلـي لـلـمـشـكـلـةG فـاألمـراض
والطفيليات xكن أيضا أن تخفض بدرجة خطيرة إنتاجية احليوانات دون
أن تسبب موتها. وهكذا فإن أي برنامج فعال لتـولـيـد ونـقـل تـكـنـولـوجـيـات
Gحتقق ا3كافحة الفعالة لألمراض واآلفات التي تصيب احملاصيل النباتية
واألمراض والطفيليات التي تصيب احليوانات ا3زرعيةG يشكل عنصرا فاعال
في أي برنامج للتنمية الزراعيةG ومن ثم اليساهم فقط في حتقيق التنمية
الزراعية على ا3دى القصيرG ولكن يساهم أيضا في استدامتها على ا3دى
الطويل. وعلى اجلانب اآلخر فإن عدم وجود هذا اجلـهـد أو عـدم كـفـايـتـه

xكن أن xثل عامال محددا للتنمية الزراعية وعلى استدامتها.

٢-التكنولوجيا والتعليم :
ال شك في أن برامج توليد ونقل التكنولوجيا الضعيفة في معظم الدول
Gالنامية �ثـل عـنـق زجـاجـة فـي طـريـق تـطـويـر تـنـمـيـة زراعـيـة مـسـتـدامـة
فالتكنولوجيا هي األداة الفعالة ا3تاحة لالرتقاء بإنتاجية ا3وارد الطبيـعـيـة

 أن :(٣٣)وأيضا للمحافظة على هذه ا3وارد وصيانة البيئة. ويـذكـر هـيـوارد
«تطوير تكنولوجيا محسنة ونشرها وتبنيها يحتل موقعا مركزيا في التقدم
الزراعي ا3ستدام. إن نظم الزراعة التقليدية التي تطورت عبر األجيال من
خالل التجربة واخلطأ xكن استدامتها إلى ماالنهاية ما دام الطلـب عـلـى
قاعدة ا3وارد اليتجاوز قدرة تلك القاعدة على التجـدد. لـقـد أخـلـت زيـادة
مطالب السكان بهذا التوازن. ومن ثم فالتكنولوجيـا يـجـب ضـخـهـا بـصـفـة
مستمرة في النظم ا3زرعية الستدامة هذه النظم فـوق مـسـتـوى قـاعـدتـهـا
الطبيعية». كذلك يلعب التعليم دورا بالغ األهمية في إعداد الزراع للتعامل
مع التكنولوجيا ومع ا3وارد الطبيعية والبيئية بطريقة عقـالنـيـةG واإلنـسـان
دون جدال هو العنصر الفاعل في كل تقدم أو تخلفG وفي حتقيق التنمية
أو عدم حتقيقها. وهكذا فإن إنشاء برامج بحوث وإرشاد وتعليم قوية أمر
ضروري الستمرار تطوير ونشر وتبني تكنـولـوجـيـات مـحـسـنـة تـعـمـل عـلـى

استدامة التنمية الزراعية.
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٣-الضغط السكاني :
لقد حتدثنا في مواقع عديدة فيما سبق عن النتائج التي تـتـرتـب عـلـى
زيادة السكان والتي تتمثل أساسا في الضغط على ا3وارد الزراعيةG سـواء
من خالل تناقص ما يخص الفرد من ا3وارد الطبيعية ا3ستخدمة في اإلنتاج
الزراعيG أو من خالل زيادة الطلب على ا3ـنـتـجـات الـزراعـيـةG فـضـال عـن
تأثير الضغط السكاني على مكونات البيئة األخرى مثل التلوث وتآكل ا3ورد
الوراثي. وال شك في أن زيادة الضغط السكاني �ثل عامال محددا للتنمية

الزراعية ومن ثم تتطلب جهدا مضاعفا للتغلب عليها.

٤-عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية :
إذا كان هناك العديد من محددات حتقيق واستدامة التنمية الزراعـيـة
التي تعود إلى ا3وارد الطبيعية التي أشرنا إليها فيمـا سـبـقG هـنـاك أيـضـا
العديد من احملددات ذات الصلة ا3باشرة بالبيئة السياسية واالقـتـصـاديـة

واالجتماعية نوجزها فيما يلي :

١-االستقرار السياسي :
يؤثر االستقرار السياسي بدرجة كبيرة في حتقـيـق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
وعلى استدامتهاG من خالل توفيره للظروف ا3ناسبة للحكومة ومؤسساتها
والزراعG أفرادا ومؤسسات للقيام بنشاطهم التنموي بصورة إيجابيةG بينما
يؤدي عدم االستقرار السياسي غالبا إلى نتائج عكسية. ويبدو هذا واضحا
من تتبع معدالت �و اإلنتاج الزراعي في السنوات السابقة وبصفة خاصة
في األقطار النامية وفي معظم األقطار العربية. وإذا عدنا إلى معدالت �و
إنتاج الغذاء التي استعرضناها في الفصل األول سوف نالحظ بوضوح أن
األقطار التي عانت من االضطراب السيـاسـي هـي أيـضـا الـتـي عـانـت مـن
اضطراب وعدم كفاية معدالت �و إنتاج الغذاءG بل إن معدالت النمـو فـي
القطر الواحد اختلفت من مرحلة ألخرى تبعا حلالة االسـتقرار السـياسي
فيه. وال يقف تأثير االستقرار السياسـي عـنـد حـد إتـاحـة فـرص الـتـنـمـيـة
الزراعية Tعدالت عاليةG ولكن xتد أيضا ألن يجعل هذه التنمية عقالنية

حتافظ على ا3وارد الطبيعية وتنميها 3صلحة األجيال القادمة.
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٢-حيازة األرض الزراعية :
تؤثر نظم حيازة األرض الزراعية في أسلوب استثمارها ومن ثم صيانتها
خصبة منتجة لألجيال القادمةG ورTا إلى النقيض بتعريضها للتـدهـور أو
التصحر أو نقص اخلصوبة والقدرة اإلنتـاجـيـةG ومـن ثـم فـإن نـظـم حـيـازة
األرض الزراعية قـد تـلـعـب دورا مـحـددا السـتـدامـة (أو تـواصـل) الـتـنـمـيـة

الزراعية.

٣-املناخ االقتصادي :
إن مدى حتقيق أهداف التنمية الزراعيةG وكما هو احلال بالنسبة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية بوجه عامG يتوقف علـى ا3ـنـاخ االقـتـصـادي الـذي
جتري في إطاره عملية التنمية. وإذا أريـد لـلـتـنـمـيـة الـزراعـيـة أن تـتـحـقـق
وTعدالت متسارعة وبصورة متواصلةG وهو ما أصبح مطلوبا وبإحلاحG فإن

توفير مناخ اقتصادي مشجع للتنمية يصبح ضرورة قصوى.

٤-توافر مستلزمات اإلنتاج :
يشكل توفير مستلزمات اإلنتاج وإتاحتها للمنتج الزراعي بسهولة ويسر
ركنا أساسيا في العملية اإلنتاجيةG سواء كانت هذه العملية إنتاجـا نـبـاتـيـا
متمثال في احملاصيل احلقلية أو البستانية أو إنتاجا حيوانيـا مـتـمـثـال فـي
اللحوم واأللبان والبيض واألسماكG وعدم تـوافـر هـذه ا3ـسـتـلـزمـات أو أي
منها xكن أن يشكل عامـال مـحـددا لـلـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة. وال شـك فـي أن
مستلزمات اإلنتاج تختلف من قطاع آلخر وهي عديدة ومـتـنـوعـةG وتـنـدرج
عموما حتت خمس مجموعات رئيسية تتمثل في التقاوي والشتالت النباتية
والسالالت احليوانيةG والكيماويات من أسمدة كيماوية ومخصبات حيـويـة
ومبيدات حشرية وفطرية ومبيدات حشـائشG واآلالت واألدوات التي تعارفنا

على تسميتها با3يكنة الزراعيةG واألعـالف ا3صنعة ثم الطاقة.

متطلبات استدامة التنمية الزراعية
G«ا3طلب األساسي الستدامة التنمية الزراعية هو «أن تكون في احلسبان
عندما نعمل على حتقيق تنمية زراعية شاملة أو متسارعة لتحـقـيـق األمـن
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الغذائي على ا3دى القصير. ومن هذا ا3طلب األساسي تتفرع باقي ا3تطلبات
الفرعية العديدة التي هي أساسا تالفي محددات استدامة التنمية الزراعية
التي ناقشناها فيما سبق. ووضع هذا ا3طلب موضع التنفيذ يستلزم صياغة
أنشطة التنمية الزراعية في إطار برنامج وطني أو قومـي طـويـل ا3ـدىG ال
يتوقف فقط عند تنسيق وحتفيز اإلمكانيات ا3تاحة لتحقيق معدالت إنتاجية
Gللوفاء باالحتياجات اآلنية أو علـى ا3ـدى الـقـصـيـر Gأعلى وإنتاج كلي أكبر
Gولكن أيضا يأخذ في االعتبار االحتياجات ا3ستقبـلـيـة لـألجـيـال الـقـادمـة
Gبصيانة وتنمية ا3وارد الطبيعية لتكون أكبر قدرة عـلـى الـعـطـاء ا3ـتـواصـل

وهو ما سنناقشه في الفصل السادس.
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هندسة الوراثة.. هل تقدم
احلل؟

مع بداية السبعينيات من هذا القرنG وفي حلقة
من احللقات ا3تصلة لتقدم العلم والتكنولوجياG بدا
العالم مأخوذا بفتح جديدG أطـلـق عـلـيـه «هـنـدسـة
الوراثة» وما xكن أن يحققه لإلنسانيةG خاصة في
مجاالت الطب والدواء والزراعة. وقد سبق التقدم
في هندسة الوراثةG وواكبهG تقـدم مـفـاجـئ وكـبـيـر
أيضا في ما يعرف «بزراعة اخلـاليـا واألنـسـجـة».
وكلتاهما-هندسة الوراثة وزراعة اخلاليا واألنسجة-
فرعان مترابطان في مجال «التكنولوجيا احليوية».
وبـســـبـب تـقـدمـهـمـا الـسـريـعG ولـتـمـيـيــزهــمــا عــن
التكنولـوجـيـا احلـيـويـة الـتـقـلـيـديـةG شـــاع مـســـمـى
«التكنولوجيا احليوية احلديثة» أو «البيوتكنولوجيا»
للتعبير عنهما معا. ونظرا لضخامة وعمق التغيرات
التي xكن أن حتدثها التكنـولوجيا احليوية احلديثة
في حياة اإلنسـانG كثيرا ما يجري احلـديـث عـنـهـا
باعتبارها «الثورة البيوتكنولوجية». كذلك كثيـرا ما
يستخدم مسـمى «هندسـة الـوراثـة»  لـلـتـعـبـيـر عـن
Gومـن ثـم Gالتكنولوجيا احليوية احلـديـثـة بـشـقـيـهـا
عندما نتساءل ما إذا كانت هندسة الوراثة ستقدم

4
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احلل 3شكلة الغذاءG فإن ا3قصود هـو التكنولوجيا احليـوية احلديثة بشـقيها:
هندسـة الوراثـة وزراعة اخلاليا واألنسجةG باعتبـارهما احللــقـة األحـــدث
Gفي سيـاق التـقدم الكبيـر الـذي حتقـق فـي مجـال العلـــم والـتـكـنـــولـــوجـيـا

مرتبطـة Tـا سـبقها من حلقــات مـازالت قـادرة على العطاء.
لقد استخدم اإلنسان «التكنولوجيـا احلـيـويـة» مـنـذ آالف الـسـنـGN فـي
صناعة التخمرات وغيرهاG ولكن ظل التقدم مـحـدودا. ومـع بـدايـة الـقـرن
العشرينG بدأ تقدم سريع ومؤثر خاصة في مجال تربية األصناف النباتية
والسالالت احليوانية وغيرهاG التي ساهمت كثيـرا فـي الـزيـادات الـكـبـيـرة
التي حتققت في اإلنتاج الزراعي خالل اخلمسN عاما ا3اضيةG أحد أمثلته

.(١)«الثورة اخلضراء»
قامت الثورة اخلضراءG في أوائل ستينيات هذا القرنG عندما توصلـت
مؤسسة روكفلر إلى تربية أصناف قمح جديدةG أقصر وأصلب عوداG ومن
ثم xكن أن تتقبل معدالت كبيرة من السماد دون أن تتجه للرقادG ومبكـرة
في النضج وعالية احملصول. وأدى جنـاح هـذه األصـنـاف وأصـنـاف أخـرى
�اثلة من األرزG والتوسع السريع في زراعتها-من ٤١ ألف هكتار عام ٦٥/
١٩٦٦ إلى ٤٤ مليون هكتار عام ١٩٧٠/٦٩-إلى زيادة كبيرة في إنتاجية هذين
احملصولN األساسيN وفي إنتاجهما الكلي. ولقد حققت الثورة اخلضراء
جناحات وواجهتها صعوبات واءمت نفسها مع الكثرة الغالبة منهاG ومن ثم
أمكن القول بأنها ثورة خضراء متجددة. ولكن هذا التجدد في حد ذاته قد
ال يكون كافيا أمام حتديات ا3ستقبلG ومتطلبات األعداد ا3تزايدة من السكان.
Gوبصفة خاصة هندسة الوراثة Gهنا يجيء دور التكنولوجيا احليوية احلديثة
باعتبارها األمل ا3نشود لتأمN احتياجات البشرية من الغذاءG بعد أن أدت
«الـثـورة اخلـضـراء» دورهـا وعــجــزت عــن تــقــد¨ ا3ــزيــدG فــلــعــل «الــثــورة
البيوتكنولوجية» تفتح بابا أوسع وتـكـمـل مـا عـجـزت الـثـورة اخلـضـراء عـن

إجنازه.
وفي احلقيقة فإن وقع «الثورة البيوتكنولوجية» عـلـى الـزراعـة وقـضـيـة
الغذاء والبيئة والكثير من الظروف االقتصادية واالجتـمـاعـيـة لـلـكـثـيـر مـن
شعوب العالمG البد أن يكون أكبر بكثير من وقع الثورة اخلضراءG وإن كانت
Nولو أن عمرها يتجاوز الـعـشـريـن عـامـا. ويـبـ Gال تزال في مرحلة البداية
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اجلدول رقم (٤-١) مقارنة مبسطة بN الثورتx Nكن أن نلخص أهم مالمحها
في النقاط التالية :

١- بينما ارتبطت الثورة اخلضراء Tحاصيل احلـبـوب-وبـصـفـة خـاصـة
القمح واألرز والذرة-وامتدت آثارها إلى بعـض الـدول الـنـامـيـة فـقـطG فـإن
الثورة البيوتكنولوجية تؤثر في جميع احملاصيل النباتية واحليوانيةG ومن ثم

فإن آثارها البد أن �تد إلى جميع أنحاء العالم.
٢- فـي حـالة الثـورة اخلضـراء تركزت جـهـود تـولـيـد الـتـكـنـولـوجـيـا فـي
ا3ؤـسـسـات البحثيـة احلكوميـة الوطنيـة والدوليــةG أمـا فـــي حـالـة الـثـــورة
البيوتكنـولوجية فإن الالعبيـن األسـاسـيN هـم شــركـات الـقـطـــاع اخلـاص
والشـركات متعددة اجلنسـية علـى وجـه اخلصـوصG وهـذه البـد أن يتـرتب
عليهاG خاصة بالنسـبة للدول الناميةG أوضاع وعـالقــات وفـرص متاحـةG أو

عوائقG مختلفة �اما عـن حـالة الثـورة اخلضراء.
٣- اآلثار اجلانبية للثورة اخلضراء محدودة وxكن التغلب عليهاG بينما
اآلثار اجلانبية للثورة البيوتكنولوجيةG ستكون أبعد مدى وخاصة بالنـسـبـة

للدول النامية.
وفي الصفحـات الـتـالـيـة سـوف نـحـاول فـي إيـجـاز: أوال-الـتـعـرف عـلـى
التكنولوجيا احليوية احلديثة ومجاالت عملهاG وثانيا-االحتماالت التطبيقية
3نجزاتهاG وثالثا-توليدها واالستحواذ عليهاG ورابـعـا- أهـمـيـة دخـول الـدول
النامية-واألقطار العربية خاصة-في نشـاط توليـدهاG وخامسـا-ا3ـالبـسـات
التي حتيط بهذه التكـنـولـوجـيـا اجلـديـدةG ثـم ســـادسـا-آفـاق قـدرات الـعـلـم

والتكنولوجيا في اإلطار العام Tا فيها التكنولوجيا احليوية احلديثة.

مجال التكنولوجيا احليوية احلديثة
 التكنولوجيـا(٣)عرف مكتب تقييم التكنولوجيا بالـكـوجنـرس األمـريـكـي

Gاحليوية على أنها: «أي تكنولوجيا-أو أسلوب إنتاجي-يستخدم كائنات حية
Gنباتات أو حيوانات Nلتحس Gلعمل أو تعديل منتج Gأو مواد من تلك الكائنات
أو لتطوير كائنات دقيقة الستـخـدامـات مـحـددة». وقـدم االحتـاد األوروبـي

 التعريف التالي «االستخدام ا3تكامل للعلوم الطبيعية(٤)للتكنولوجيا احليوية
(مثل البيولوجي والكيمياء والفيزياء) والعلوم الهندسية (مثل اإللكترونيات)
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بواسطة تطبيقات لنظم حيوية (خاليا ذات أصل ميكروبي أو نباتي أو
حيواني) في الصناعات احليوية بغرض إمداد اجملتمع احليـوي Tـنـتـجـات
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وخدمات مرغوبة». وواضح من هذا التعريف أن مجال التكنولوجيا احليوية
احلديثة يتصف أساسا بتعدد التخصصات وبالتوجه الصناعـي. وتـعـرفـهـا

 تقنية تستخدم كائنا حيا لصنع منتجّ بأنها «أي(٥)منظمة األغذية والزراعة
أو تعديلهG وإدخال حتسينات على النباتات واحليوان أو تطوير كائنات مجهرية
توجه الستخدامات نوعية محددة». وxكن تقسيم التكنولوجيا احليوية من

:Nرئيسي Nحيث مستوى التقدم واحلداثة إلى مستوي
األول: التكنولوجيا احليوية  التقليديةG وتشمل تكنولـوجـيـات أصـبـحـت
مستقرة �اما وتستخدم في عمليات نافعة عديدة على نطاق جتاريG ومنها
التكنولوجيات ا3ستخدمة حاليا في صناعة التخمراتG وا3قاومة احليـويـة

لآلفاتG وإنتاج اللقاحات احليوانية التقليديةG وتربية النباتG وغيرها.
الثاني: التكنولوجيا احلديثةG وتشمل التكنولوجيات األكثر حداثة وبصفة
خاصة تلك القائمة على استخدام تكنولوجيا حتوير تركيب احلمض النووي

)DNA) واألجسـام ا3ـضـادة األحـاديـة G(MCAأجسـام مـضـادة مـتـطـابـقـة) (
 واحد معGN وتنتج بواسطةantigenتستطيع التعرف على مسبب «أنتيجن» 

مستعمرة خاليا متخصصة)G والـتـكـنـولـوجـيـات اجلـديـدة لـزراعـة اخلـاليـا
واألنسجة Tا فيها األساليب ا3بتكرة للتصنيع احليوي.

وبوجه عام تشمل التكنولوجيا احليوية مدى واسعا من التكنـولـوجـيـات
�ثل سلسلة متصلة بدءا من تلك ا3عروفة منذ القدمG وا3ـسـتـخـدمـة عـلـى
نطاق واسع القائمة على االستخدام التجاري للميكروبات والكائنات احلية
األخرىG وحتى هندسة الوراثة في النباتات واحليـوانـات. ولـقـد مـر تـطـور

:(٦)التكنولوجيا احليوية بثالثة أجيال
اجليل األول: ويشمل التكنولوجيا احليوية التقليدية.

اجليل الثاني : ويشمل زراعة األنسجة.
اجليل الثالث: ويشمل هندسة الوراثة.

ويبN الشكل رقم (٤-١) تدرج التكنولوجيات احليوية احلديثة تبعا للحداثة
G والـذي يـبــدأ(٧)الـزمـنـيـة ودرجـة الـتـقـدم الـفـنـيـة كـمـا تـوصـل إلـيـه جــونــز

بالتكنولوجيات األبسط نسبيا النتخابات السالالت ا3ـفـيـدة مـن الـكـائـنـات
الدقيقةG إلى الطرق األكثر تعقيدا لهندسة الوراثة في النباتات واحليوانات.
وال شك في أن الدول النامية عموماG وفي مقدمتها األقطار العربيةG عند
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استخدامها للتكنولوجيا احلـيـويـة احلـديـثـةG البـد أن تـبـدأ بـا3ـسـتـويـات أو
التكنولوجيات األبسط فنيا واألقل كلفةG وهو ما حدث بالفعل وسنأتي على
ذكره بعد قليل عند استعراضنا لهذا النشاط في األقطار العربيةG وبتقدم
إمكانياتهاx Gكن أن تتقدم إلى ا3ستويات األكثر تعقيدا واألعلى كلفة. ولكن
في حالة ترابط األقطار العربية معاG ومن خالل التنسيق فيما بينها وتكامل
اإلمكانيات وا3واردx Gكنها أن تتقدم إلى ا3ستويات األعلى بـسـرعـة أكـبـر
بكثير �ا لو عملت فرادى. وا3واقع التي xكن التدخل خاللها للمساهمة

في تنمية العالم الثالث هي أساسا ا3ستويات األبسط.

هندسة وراثة النباتات

Nهندسة الوراثة لتحس
الريزوبيا

استخدام (د. ن. أ) ا3عدل لتشخيص
أمراض النباتات واحليوانات

إنتاج األجسام ا3ضادة

زراعة األنسجة النباتية

التثبيت احليوي لآلزوت:
جمع وانتخاب وإنتاج السالالت البكتيرية ا3ناسبة

هندسة وراثة احليوانات

هندسة الوراثة إلنتاج لقاحات
حيوانية

هندسة وراثة عوامل ا3كافحة
احليوية لآلفات واألمراض النباتية

اندماج البروتوبالست
النباتية

نقل األجنة

الشكل رقم (٤-١) تدرج التكلفة ا3الية والصعوبة الفنية 3ستويات التكنولوجيا احليوية
(٧)احلديثة
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أ-زراعة اخلاليا واألنسجة:
تعرف زراعة األنسجة بأنها «إكثار نسيجG استخلص من كائن حيG حتت
ظروف ا3عمل التي يتوافر فيها التـعـقـيـم الـكـامـل واالحـتـيـاجـات الـغـذائـيـة
واحلرارية».  وxكن توضيح األساس العـلـمـي لـزراعـة اخلـاليـا واألنـسـجـة

: عندما يجرح نبات مكانيكياG تنـمـو رقـعـة مـن نـسـيـج لـN مـن(٨)فيما يـلـي
اخلاليا يطلق عليها كاللوس تغطـي اجلـرح. فـإذا فـصـل جـزء مـن كـالـلـوس
حديث التكوينG ثم وضع في وسط غذائي يحتوي على ا3واد الغذائية ا3ناسبة
وهرمونات النمو النباتيةG تستمر اخلاليا في االنقسام والنمو كمزرعة من
Gمعلقـة فـي مـحـلـول الـتـغـذيـة Gخاليا مفردة أو تكتالت صغيرة من اخلاليا
xكن فصلها لتنمو وتكون كاللوسات xكن أن تتكشف إلى نباتات صغـيـرة

ذات سوق وجذور.
هذا التكشف خلليا الكاللوس يعتمد على التركيز النسبـي لـلـهـرمـونـات
Nإلى السيتوكين Nفإذا كانت نسبة األوكس .Nوالسيتوكين Nالنباتية: األوكس
عالية تتكون اجلذورG وإذا كانت منخفضة تتكون السيقان. ويوضح الشكل

رقم (٤-٢) خطوات زراعة اخلاليا (بروتوبالستات) بصورة مبسطة:
١- الورقة النباتيةG أو البادرةG تتكون من خاليا. واخللية تتكون من جدار
خلوي سليولوزي ميت يحتوي ا3كونات احلية للخليةG والـتـي يـطـلـق عـلـيـهـا
البروتوبالستG الذي يتكون من غرفة سيتوبالزمية حتتوي مكونات عديدة

منها النواة ويحيط بها غشاء سيتوبالزمي رقيق.
Nوذلك بتحض G٢- يجري تفكيك اخلاليا بالتخلص من اجلدر اخللوية
قطع النسيج النباتي في محلول يحتوي إنز¨ السليوليز لتحلـيـل سـلـيـولـوز
اجلدر اخللويةG ويضاف إليه سكـريـات وأمـالح لـلـمـحـافـظـة عـلـى الـتـوازن
األسموزي للخاليا واحليلولة دون حتللهاG ثم تفصل البروتوبالستات (بالطفو)

عن حطام اجلدر اخللوية.
٣- توضع البروتوبالستات على ورق ترشيحG يغطي طبـقـة مـن اخلـاليـا
ا3غذيةG حيث تنقسم وتنمو لتكون مستعمرات صغيرة تنقل بعناية إلى وسط
ذي تركيز سيتوكينN عال وتركيز أوكسN منخفض حيث تظهـر الـسـيـقـان

خالل ٢-٤ أسابيع.
N٤- تنقل اخلاليا النامية إلى صندوق يحتوي وسطا خاليا من السيتوكين
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آجار وعناصر تغذية
خاليا مغذي

ورقة (أو بادرة)

طع إلى أجزاء
تق

تنقع في محلول يحتوي
على إنز¨ سليوليز

وسكر وأمالح

غسيل وطرد
مركزي

بروتوبالست
ورق ترشيح

�و اجملموع
اخلضري

وسط منشط
لنمو الساق

وسط منشط
لنمو اجلذر

�و اجملموع اجلذري

خلية

النواة
فجوة

غشاء بالزما
جدار اخللية

البروتوبالستات

بروتوبالست

حطام جدر اخلاليا

نبتة كاملة

الشكل رقم (٤-٢) زراعة اخلاليا (البروتوبالستات)
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وتركيز أوكسN منخفضG حيث تأخذ اجلذور في الظهور. عندئذ xكن
نقل النباتات الصغيرة إلى التربة حيث تنـمـو إلـى نـبـاتـات كـامـلـة. وتـشـمـل

زراعة اخلاليا واألنسجة أربعة مداخل أساسية:
(اإلكثار الالجنسي لنسيج النـبـات إلنـتـاج أفـراد جـديـدة مـطـابـقـةG ولـه
استعماالت عديدة في الزراعةG إذ xكن بواسطته توفير نباتات خالية من
الفيروسات واإلكثار السريع لألصناف ا3رغوب فيها. كذلك xكن استخدام
زراعة األنسجة كأسلوب تربية بزراعة اخلاليا الفردية للنباتات وتعريضها
لظروف معينةG ثم االنتخاب بأسلوب xاثل ذلك ا3ستخدم في البكتريا-مثل
: إضافة كيماويات كمبيدات احلشائش أو توكسـيـنـات الـفـطـريـات لـلـبـيـئـة
الغذائيةG أو التعرض لظروف إجهاد مثل درجة احلرارة العاليةG تنمية اخلاليا
على اآلجار واالنتخاب للطفرات الـتـي تـصـمـد لـلـمـعـامـلـة-حتـمـل مـبـيـدات
احلشائش أو مقاومة مرض فطري معN أو حتمل احلرارة العـالـيـة-والـتـي
تكون نسيج كالوس xكن تنميته إلى نباتات كاملة حتـمـل الـصـفـة الـتـي ¢

االنتخاب لها.
١- االختالفات جسيـمـة ا3ـسـتـنـبـتـات. وجـد عـنـد حـفـز كـالـوس نـسـيـج
البطاطس على النمو إلى نباتات كاملة ظهور تباين كبير في الشكل الظاهري
Gللنباتات �يزت بالثبات إذ اتضح أنها ناجتة عن تغيرات وراثية كروموزومية
وحملت بعض النباتات صفات مرغوبة مثل ا3قاومة لألمراضG ومن ثم فقد
استخدمت هذه الظاهرةG التي وجد أنها حتدث في معظم احملاصيلG في

برامج التربية.
٣- زراعة ا3تك وهو أسلوب أكثر صعوبة.

٤- «إنقاذ األجنة» في التهجينات النوعية-في بعض التهجينات التي جترى
بN األنواع ا3تقاربة-مثل تهجN الشوفان ا3نزرع والشوفان البـري-لنقل مورث
من أحد النوعN إلى اآلخرG أحيانا يتكون جنN ولكنه يفشل في النمو إلى
بذرةG وهنا xكن استخدام زراعـة األنـسـجـة بـاسـتـخـالص اجلـنـN مـبـكـرا

وتنميته.
٥- إكثار البذور صناعيا-من اجملاالت التي حتظـى بـاهـتـمـام حـديـث 3ـا
سيكون لها من تطبيقات مهمة في إنتاج بذور-كوسيلة تكاثر-جتمع بN ميزات
البذور العادية في سهولة التداول ونسبة اإلنبـات الـعـالـيـة وبـN الـتـجـانـس
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الوراثي الذي يحققه التكاثر الالجنسي. وا3عروف أن البذرة الطبيعية تتكون
من جنN (ناجت عن اإلخصاب) محاط Tخزون من ا3واد الغذائية الالزمة
لإلنبات وللبادرة في مرحلة �وها األولى. وباستخدام ما يطلق عليه األجنة
اجلسمية يجري نزع األجنة من البذورG وباستخدام أسلوب زراعة أنسجـة
مناسب يتم دفعها إلى التضاعفG وبعدئذ يجري تغليف كل جنN بغالف من

مادة شبيهة باجليالتN توفر له الغذاء ا3طلوب عند اإلنبات.

ب-هندسة الوراثة:
ال شك في أن اجلانب األكبر من اإلثارة التي حتيط في الوقت احلالي
بهندسة الوراثةG تنبثق أساسا من قدرة العلماء حديثا على التعامل أو التالعب
با3ورثات النباتية واحليوانية والسيطرة عليها بطرق جديدة مبتكـرة. عـلـى
أن هذه التطورات احلديثة-وإن تكن فعال باهرة للجميع-ليست سوى خطوة
كبيرة لألمام في مسيرة تطور علوم الوراثة واحلياة الـتـي بـدأت قـبـل نـحـو

مائة وثالثN عاماG والتي مرت إجماال بثالث مراحل رئيسية:
ا3رحلة األولى:  (١٨٦٦-١٩٢٠)-و�ثل مرحلة الوراثة التـقـلـيـديـةG وبـدأت
باكتشاف مندل لقوانينه الشهيرةG التي تشرح وراثة الصفات في الكائنـات
احليةG والتي أهملت لفترة طويلة ثم أعيد اكتشافها وقبولهـا (١٩٠٠)G وتـال
ذلـك حتـديـد وجـود ا3ـورثـات (اجلـيـنـات) عـلـى كـرومـوزومـات (١٩٠٣-١٩١٠)
والتمييز بN الطرز الوراثي والطرز البيئيG ثم إمكانية عمل اخلرائط الوراثية
وعمل أول خريطة كروموزومات لذبابة الفاكهة حتتوي على ٢٠٠٠ مورث.

Gا3رحلة الثانية: (١٩٤٤-١٩٦٦)-و�ثل مرحلة الكشف عن ا3سيطر ا3ركزي
وخاللها ¢ اكتـشـاف أن ا3ـورثـات تـتـكـون مـن احلـمـض الـنـووي «ديـوكـسـي
Gاختصارا: «د.ن.أ» وإثبات أنه يلعب دور ا3ادة الوراثية األساسية Gريبونيوكليك
وفي عام ١٩٥٣ اكتشف واتسون وكريك التركيب اللولـبـي ا3ـزدوج لـلـحـمـض

النووي ومن ثم أمكن حل مغالق الشفرة الوراثية.
ا3رحلة الثالثة: (١٩٧١-اآلن)-مرحلة هندسـة الـوراثـةG وبـدأت عـام ١٩٧١
بتوصل كوهن وبوير إلى تطوير األساليب األولية لتكنولوجيا«احلمض النووي
ا3عدل»G للسماح بنقل ا3ادة الوراثية من كائن حي إلى آخـرG والـنـجـاح عـام
Gباستخدام هذه التكـنـولـوجـيـات N١٩٧٣ في نقل أول مورث إلنتاج األنسول
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واستمر الـتـقـدمG فـفـي عـام ١٩٨٢ ¢ إنـتـاج أول لـقـاح حـيـوانـيG وطـرح أول
أنسولN للبيع في الصيدلياتG وفي عام ١٩٨٣ جناح نقل أول مورث من نوع
نباتي إلى نوع آخرG وفي عام ١٩٨٧ أول جتارب حقلية لنباتات طماطم حتمل
مورثا 3قاومة احلشرات-و�ضي ا3سيرة. وا3بدأ األساسي في هندسة الوراثة
هو أن ا3ادة الوراثية (د. ن. أ) G أي ا3ورثاتx Gكن فصلها من أحد الكائنات
احلية والتعامل معها ثم نقلها إلى خلية نوع آخر مختلف في ا3عملG وأنهـا
xكنها التعبير عن نفسها في اخللية ا3ستقبلة لها. وبعد عملية النقل سوف
يحتوي احلمض النووي للخلية ا3ستقبلة على كل مورثاته األصلية ا3وجودة
به طبيعياG باإلضافة إلى هذا ا3ورث اجلـديـد ا3ـنـقـول إلـيـه ويـطـلـق عـلـيـه
«د.ن.أ» معدلG وتعتبر اخللية ا3ستقبلة (والكائن ا3ستقبل) عندئذ «محولة»
لوصول ا3علومات الوراثية اجلديدة إليها. ويعرف النبات أو احليوان الذي
¢ حتويل تركيبه الوراثي بإضافة حـمـض نـووي (مـورث) مـن مـصـدر غـيـر

األبوين في ا3عمل بأنه محور وراثيا.
وترتكـز التكنـولوجيا احليـوية احلديثـة علـى أســالـيـب جـديـدة فـــي: ١-
تكنولوجيا احلمض النووي ا3عدل (سلسلة األساليب التي جتعل في اإلمكان
التالعب بتركيب احلمض النووي-أي هندسته)G ٢- إنتاج األجسام ا3ـضـادة
األحادية (وهي مواد متخـصـصـة جتـعـل فـي اإلمـكـان سـرعـة الـكـشـف عـن
البروتينات الفردية)G ٣- زراعة اخلاليا واألنسجة (التي جتعل في اإلمكـان
اإلكثار السريع خلاليا النبات ا3عدلة وراثيا)-فاجلـمـع بـN هـذه الـعـمـلـيـات
الثالث هو الذي يشكل األساس لهندسة الوراثة للكائنات الدقيقة والنباتات

واحليوانات.
و�ر عملية إنتاج كائن محول وراثيا بأربع خطوات أساسية وهي:

١- حتديد ا3ورث ا3طلوب نقله-الدخول إلى اخللية وحتديد مورث واحد
بN مئات أو آالف ا3وروثات.

٢- عزل ا3ورث من الكائن األصلي واستنباته في بكتريا مناسبة.
٣- إدخال ا3ورث في خاليا فردية للكائن ا3ستقبل ا3طلوب نقل ا3ورث

إليه ومن ثم تصبح خاليا محولة.
٤- تنمية اخلاليا احملولة إلى كائنات حية جديدة باستعمال زراعة األنسجة

في حالة النباتات وزراعة األجنة في حالة احليوانات.
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وتتمثل أهم تطبيقات هندسة الوراثة في :
١- تطبيقات مباشرة ترتبط بإضافة مورث (واحد أو على األكـثـر عـدد
محدود) إلى تركيب وراثي معN للحصول على تـركـيـب وراثـي جـديـد-وهـو
يقابل أسلوب التربية التقليدي بإضافة مورث سائد واحدG إلى تركيب وراثي
معN-ومن ثم تربية أصناف جديدة حتتوي على صفات جـديـــدة مـرغـــوب
فيهـا لم تكـن موجـودة فـي الصنـف األصلـي-وأهـم مجـــاالت الـتـربـيـــة: (أ)
ا3قاومة لألمراضG (ب) ا3قاومـة لإلصـابـة باحلشـراتG (جـ) حتمل الظروف
القاسية: احلرارة العـالـيـةG ا3ـلـوحـةG اجلـفـاف...إلـــخG (د) حتـمـل مـبـيـدات

احلشائش.
٢- تطبيقات تتعلق بتوفير مركبات تشخيص أسرع وأعلى دقة الستعمالها
في تشخيص أمراض النباتات واحليواناتG وإضافة أساليب جديدة لتربية
النبات واحليوان لزيادة كفاءة برامج التربيةG ومنتجات مبتكرة تشمل إنزxات
ومواد مضافة لألغذية وجواهر مقاومة حيوية ومخصبات حيوية ومنظمات

�و حيوانية ولقاحات حيوانية.

االحتماالت التطبيقية للتكنولوجيا احليوية احلديثة
تفتح التكنولوجيا احليوية احلديثة مدخال بعيد األثر لتحسN احملاصيل
الزراعية النباتية واحليوانيةG من خالل إيجاد احللول للكثير من احملددات
التي تعترض اإلنتاجG والوسائل ا3بتكرة لالرتقاء باإلنتاجـيـةG نـذكـر أهـمـهـا

بإيجاز فيما يلي:

أوال-حتسني احملاصيل النباتية:
تشتمل إمكانيات حتسN احملاصيل النباتية على ثالثة مداخل رئيسية:
١- االستفادة من مواد التشخـيـص اجلـديـدة ا3ـؤسـسـة عـلـى اسـتـخـدام
األجسام ا3ضادةG األحادية في التشخيص النوعي والتقدير الكمي للكائنات
الدقيقة ا3سببة ألمراض النباتاتG والكيماويات ا3تبقية في الغذاء وا3نتجات
النباتية مثل مبيدات اآلفات. وال شك في أن حتسN القدرة التشخيـصـيـة
يساعد كثيرا في دراسات األوبئة لتحديد مدى انتشار اآلفة والضرر الناجت
وا3سببG وxكن استخدام البيانات التي يتم احلصول عليهـا فـي تـصـمـيـم
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برامج مكافحة وإجراءات أكثر فعالية. على أنه يحسن اإلشارة هنا إلى أن
توافر خدمة مساندة فعالة حتقق تفسير النتائج بطريقة سليمة يعتبر أمرا
ضروريا لنجاح هذا التطبيق. ومن اجلدير بالذكر أن دخول الدول الناميـة
في نشاط إنتاج هذه ا3واد تكتنفه الكـثـيـر مـن الـصـعـوبـاتG نـظـرا الرتـفـاع
تكاليف البحوث والتطوير والتصنيع باعتبارها تكنولوجـيـا مـتـقـدمـةG وهـي
Nـكـن إيـجـاد نـوع مـن الـتـعـاون بـx تكاليف مانعة 3عظم هذه الدول. ولكن
ا3ؤسسات الدولية وشركات القطاع اخلاص وا3ؤسسات البحثية احلكومية
في القطرG يحقق حتضير النماذج ا3ناسبة الحتياجات القطرG في موضوعات
-٢ Gمعينة تشمل: ١- حتديد مستخدمي التكنـولـوجـيـا واحـتـيـاجـات الـسـوق
-٣ Gاختبار النماذج األولية والنهائية لتقييم مالءمتها لالحتياجـات احملـلـيـة
تطوير بيانات تفسيريةG ٤- التدريب. واألقطار التي تقرر استخدام ا3واد أو
ا3ركبات التشخيصية احلديثة حلل مشاكل زراعية معـيـنـةG حتـتـاج إلـى أن
حتدد ما إذا كانت ستقوم بتطوير النظم الالزمة محليا أو أنها ستستخـدم
نظما متاحة في دول أخرىG أو أنها ستطلب ا3ساعدة من شركاء فـي دول
أخرى لتطوير نظم تشخيصية معـيـنـة. وفـي الـوقـت احلـالـي يـبـدو أنـه مـن
األكثر مناسبة 3عظم الدول استعمال نظـم جـاهـزة وأقـلـمـتـهـا الحـتـيـاجـات

الظروف احمللية إذا لزم األمر.
٢- هندسة الوراثة لألنواع النباتية إلنتاج أصناف جديدة: نستطيع القول-
على األقل نظريا-إنه xكن نقل أي مورث من أي كائن حي إلى أي كائن حي
Nومن هنا جند أن الطاقة الكامنة لالحتماالت ا3ـسـتـقـبـلـيـة لـتـحـسـ Gآخر
احملاصيل من خالل هذا ا3دخل هائلةG ولكن يجب أن نتحفظ ونشير إلـى
أن ما حتقق من تطبيقات حتـى اآلن فـي هـنـدسـة وراثـة الـنـبـاتـات ال يـزال
محدودا. وTا أن الزراعة في الدول ا3تقدمة لم تستفد كثيرا حتى اآلن من
هندسة وراثة النباتاتG فإنه ال ينبغي لنـا أن نـتـوقـع ا3ـعـجـزات فـي الـعـالـم

 أنه ليس من  احملتمل(٩)الثالث على األقل في ا3دى القريب. ويذكـر دارت
أن نرى العديد من ا3كتسبات الكبيرة من هندسة وراثة النباتات قبـل عـام
٢٠٠٠مG ولو أن بعض التطبيقات سوف تكون محتملة في ذلك الـوقـت وفـي
وقت الحقG ومع ذلك سوف تكون هناك إضافات متزايدة من التكنولوجيـا
احليوية في برامج تربية النباتاتG ينتج عنها أصناف ذات صفات مرغوب
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فيها أكثر. ومن ا3عروف أن تربية الصنف بالطرق التقليدية تستغرق وقـتـا
طويال-نحو عشر سنوات أو أكثر-ويرى البعض أن هذه ا3دة xكن تقصيرها
كثيرا باستخدام هندسة الوراثة-وهذا قد يحدث فـي بـعـض احلـاالت وقـد

اليحدث في كل احلاالت.
ومن التطبيقات ا3بكرة لهندسة الوراثة بالنسبة للـمـنـاطـق احلـارة نـقـل
صفة ا3قاومة لألمراض الفيروسيةG ففي عام ١٩٨٦ ¢ إدخال مورث يختص
ببروتN غالف فيروس موزايك التبغ إلى نباتات التبغ والطماطمG وأكسبها
صفة ا3قاومة لإلصابة بفيروس موزايـك الـتـبـغG وفـي وقـت الحـق ثـبـت أن
نباتات الطماطم احملولة-أي ا3نقول لها ا3ورث ا3ذكور-ذات مقاومة عالـيـة
لإلصابة بالفيروس حتت ظروف احلقل. ثم بينت بحوث الحقة أنـه xـكـن
اتباع نفس األسلوب 3قاومة األمراض الفيروسية في محاصيل أخرى مثل

) وفيروس موزايك اخليار.Xفيروس البطاطس (
Bacillus thuringiensisوفي مجال مكافحة اآلفات لقي استخدام البكتريا 

اهتماما كبيراG إذ من ا3عروف أنها تنتج أجساما بروتينية ذات سمية انتقائية
حلشرات معينة وغير سامة حلشرات أخرى أو للحيوان أو لإلنسانG ويوجد
منها نحو مائة ساللة بدرجات مختلفة من االنتقائيةG ولكن معظمـهـا سـام
Gحلشرات ذات أهمية اقتصادية مثل تلك التابعة لرتبة حرشفية األجنـحـة

G ومنها دودة ورق القطـن الـتـيSpodopteraومنها ديدان لوز القـطـنG ورتـبـة 
Gورتـبـة غـمـديـة األجـنـحـة Gتصيب باإلضافة للقطن محاصيل كثيرة أخـرى
ومنها حفار ساق الذرةG ورتبة زوجية األجنحةG ومنها البعوض. وقد أمكـن
خالل العشرين عاما ا3اضية استخدام التوكسN الذي تنتجه هذه البكتريا
على النطاق التجاري 3قاومة دودة اللوز األمريكية في القطنG ولكن يعيبـه
ارتفاع تكاليف اإلنتاج وتعرضه للتدهور بفعل األشعة فوق البنفسجية لضوء

.  وقد أمكن نقل ا3ـورث(١٠)الشمس والغسيل من فوق األوراق بفعل ا3ـطـر
اخملتص بإنتاج التوكسـN الفعـال ضد يرقات رتبة حرشفية األجـنـحـة إلـى
نباتات القطن والتبـغ والطماطمG ولكن حتـى اآلن ال يزال تعبير ا3ورث عن
نفسه بإنتاج كمية كافية من التوكسN محدوداG ومن ثم درجة سمية أوراق
Gمـنـخـفـضـة Gالنباتات ليرقات احلشرة أي درجة مقاومة النباتات للحشـرة
ولذلك يجري العمل على زيادة كمية التوكسN. ولكن ينبغي هنا مالحظة أن
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حشرات رتبة حرشفية األجنحة أثبتت قدرة كبيرة على اكتساب ا3ناعة ضد
ا3بيدات احلشرية التي تستخدم ضدهاG ومن ثم يـظـل هـنـاك احـتـمـال أن
تستطيع اكتساب مناعة ضد التوكسN الذي تفرزه النباتاتG وهنا قد يستلزم
األمر عدم االعتماد كلية على هذا ا3دخل 3قاومة احلشراتG ولكن استخدامه

على التوازي مع إجراءات أخرى منها استخدام ا3بيدات احلشرية.
ومن اجملاالت التي القت اهتماما كبيرا تربية أصناف تتحمل مـبـيـدات
احلشائشG وقد أمكن إنتاج أصناف مـن الـطـمـاطـم والـتـبـغ تـتـحـمـل مـبـيـد
احلشائش «جليفوسيت» وأصناف من التبغ والطماطم والبطاطس تتحـمـل
بدرجة كبيرة مبيد احلشائش غير االختياري «باستا». ومن اخملاطـر الـتـي
Gحتيط بهذا التوجه اخلوف من االستعمال غير الرشيد 3بيدات احلشائش
وما قد يترتب عليه من تغير كبير في الكائنات احلية بالتربةG كما يخـشـى
من أن يتحول احملصول ذاته إلى حشيشة يحتاج إلى مبيـد حـشـائـش آخـر
Nكذلك احتمال تبادل مورثات ا3قاومة 3بيدات احلـشـائـش بـ Gالستئصاله
احملصول واحلشائش من نفس النوع من خالل التهجN فـي احلـقـلG عـلـى

سبيل ا3ثال بN الشوفان البري وبN الذرة الرفيعة وحشيشة جونسون.
كذلك تشير البحوث اجلارية في هندسة الوراثة إلى احتمـاالت كـبـيـرة
Gلتربية أصناف مقاومة لألمراض الفطرية مثل التفحم والصدأ في القمح
وا3قاومة لألمراض البكتيرية التي تصيـب الـزيـتـون وفـول الـصـويـا والـتـبـغ

والبطاطسG وا3قاومة لألمراض النيماتودية.
٣- زراعة اخلاليا واألنسجة : تعتبر زراعة األنسجة من ا3هارات األساسية
الالزمة للتكنولوجيا احليوية احلديثةG وهي تستعمال بكثرة في الدول النامية
نظرا النخفاض التكاليف الالزمة للبدء بها كمـا أنـهـا غـالـبـاG �ـثـل نـقـطـة
البداية لدخول قطر أو مؤسسة في بناء قدرته الذاتـيـة فـي الـتـكـنـولـوجـيـا

احليوية احلديثة.
وقد استعمل «التكاثر الالجنسي» بكـثـرة إلكـثـار ا3ـوز وا3ـوالـح والـعـنـب
ونخيل البلح ونخيل الزيت والبطاطس والبطاطاG والكثير من نباتات الزينة-
Gوعادة حتتاج هذه التكنولوجيا إلى معدات رأسمالية منخفضة التكلفة نسبيا
كما xكن 3عظم الدول النامية إعداد الكادر الفني الالزم بسهولة نسبـيـة.
والكثير من ا3عامل في األقطار النامية �ارس بالفـعـل تـكـنـولـوجـيـا زراعـة
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األنسجة بغرض اإلكثار السريع للعديد من احملاصيل وغالبا في نفس الوقت
لتحضير رصيد لإلكثار خاليا من األمـراض الـفـيـروسـيـة. ومـن أقـدم هـذه
ا3مـارسـات الـتـخـلـص مـن الـفـيـروسـات فـي نـبـاتـات الـبـطـاطـس فـي أوائـل
اخلمسينيات باستخدام زراعة ا3رستيمG ويستخدم نفس األسلوب اآلن في
أنحاء مختلفة في العالم لالحتفاظ بأصول وراثية خالية مـن الـفـيـروسـات

لنحو خمسN نوعا نباتيا.
كذلك استخدمت ظاهرة حدوث االختالفات في مرحلة زراعة الكالوس
في تربية نباتات قمح حتمل صفة ا3قاومة 3رض فيروس الشعير األصفر.
وأمكن في الصGN باستخدام أسلوب زراعـة ا3ـتـكG تـربـيـة أصـنـاف خـالل
Nخمس سنوات با3قـارنـة بـنـحـو ١٢ سـنـة فـي حـالـة اتـبـاع أسـلـوب الـتـهـجـ
Gواالنتخاب التقليدي-ولكن تظل هناك حتفظات عديدة حول هذا األسلوب

نظرا الرتفاع التكلفة واحتماالت حدوث طفرات ضارة.
ويستخدم أسلوب «إنقاذ األجنة» بصورة روتينية في ا3ركز الدولي للبحوث

G للهجن بN الفاصوليا وبعـض األنـواعCIATالزراعية في ا3ناطق ا3ـداريـة 
البرية القريبة. ومن التطبيقات ا3ثيرة لالهتمام االستفـادة مـن ظـاهـرة أن
مزارع أنسجة النباتات لديها إمكانية إنتاج نواجت �ثيل غذائي ثانويةG ذات
أهمية اقتصادية مثل مواد التحلية (بدائل السكر)G ومكسبات الطعم ا3شابهة
للفانيليا والعنب والفراولةG والتي xكن أن حتل مـحـل ا3ـنـتـجـات األصـلـيـة
احلالية. ويتوقع أن يصبح إنتاج الفانيليا في مزراع األنسـجـة �ـكـنـا عـلـى
النطاق التجاري في وقت قريبG وأن يكون منافسا إلنتاج الفانيليا الطبيعية
في أربع دول نامية على األقلG والصـعـوبـة تـتـمـثـل اآلن فـي ارتـفـاع تـكـلـفـة

اإلنتاج.
كذلك فإن إنتاج البذور الصناعيةG وهو مرحلة متقدمة من زراعة األنسجة
ينتج عنها منتج نهائي متجانس وراثيـا xـكـن تـداولـه بـسـهـولـةG حتـمـل فـي
طياتها إمكانيات ضخمة ويعترضهـا اآلن ارتـفـاع تـكـالـيـف اإلنـتـاج وهـو مـا

ستسعى البحوث إلى تخفيضه.

ثانيا-حتسني اإلنتاج احليواني:
Nالشك في أن التكنولوجيا احليوية احلديثة حتمل إمكانيات كبيرة لتحس
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اإلنتاج احليوانيG ولو أنه من الصعب حتديد مداها أو توقيتها. وفـي هـذا
 أنه من الصعب تقدير الفترة الزمنية ا3ستقبلـيـة(١١)الصدد يذكر كننجهـام

الالزمةG لتحقيق اإلجنازات ا3توقعة من التكنولوجيا احليوية احلديثـة فـي
مجال اإلنتاج احليواني وحجم هذه اإلجنازات في كل من الدول ا3ـتـقـدمـة
والدول النامية على السواءG إذ أوضحت خبـرة الـسـنـوات الـعـشـر ا3ـاضـيـة
حتقيق إجنازات تكنولوجية مهمة أسرع �ا كان متوقعاG مثل نقل ا3ورثات
في احليوانات بنجاحG واإلخصاب في أنابيب االختبارG واإلكثار الالجنسي
لألجنة وحتديد اجلنس في السـائـل ا3ـنـويG ومـع ذلـكG وبـاسـتـثـنـلء ا3ـواد
التشخيصية اجلديدةG كان كل تطور يتحقق يكشف عن طبقات جديدة من
التعقيدات في التطبيق ومن ثم يدفع احتماالت التطبيقات العمليـة بـعـيـدا

في ا3ستقبل.
ومن جهة أخرىG فإن منجزات التكنولوجيا احليوية احلديثة يبدو أنهـا
ستكون أكثر فائدة للمنتجN الذين يستعملون بالفعل تكنولـوجـيـا مـتـقـدمـة
عنها ألولئك الذين xترسون اإلنتاج بدرجة تكثيف أقلG وعلى سبيل ا3ثال

 في قطعان(١٢)BSTفإن استخدام هورمونات النمو في األبقار-مثل هرمون 
األبقار ا3نتجة لأللبانG من ا3توقع أن يؤكد ا3يزة التنافسية 3شروعات إنتاح
األلبان الكبيرة عالية اإلنتاجG ومن ثم يكون في غير مصلحـة اإلنـتـاج عـلـى
ا3ستوى الصغيرG وهكذا فإن تطبيقات التكنولوجيا احليويـة احلـديـثـة فـي
اإلنتاج احليواني في الدول النامية ينبغي أن يراعى في اختيارها أن تناسب
ا3نتج الصغيرG وأال تؤدي إلى زيادة التمييز ا3وجود بالـفـعـل داخـل الـقـطـر

الواحد وبN األقطار اخملتلفة.
Nويوضح الشكل رقم (٤-٣) رسما تخطيطيا للمداخل الرئيسية لتحس
Nاألنـواع وهـي: ١- الـتـحـسـ Nاإلنتاج احليواني من خـالل نـقـل ا3ـورثـات بـ
الوراثي والتناسل خاصة من خالل نقل األجنةG ٢- صحة احليوان بـتـوفـيـر
لقاحات جديدة للوقاية من األمراض اخملـتـلـفـةG وطـرق تـشـخـيـص جـديـدة
للسيطرة على األوبئة وزيادة فعالية العالج وذلك من خالل األجسام ا3ضادة
األحاديةG ٣- حتسN احلالة الفسيولوجية للحيوان وإدرار الل© بتوفير مصادر
Gسواء من خالل األجسام ا3ضادة األحادية أو نقل ا3ورثات Gجديدة للهرمونات

٤- حتسN احلالة الغذائية للحيوان خاصة حتسN عملية
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الشكل رقم (٤-٣): مصادر حتسN اإلنتاج احليواني باستخام هندسة الوراثة.
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الهضم في اجملترات من خالل توفير كائنات دقيقة مـعـدلـة أو أعـالف
معدلة. وفيما يلي أهم التطبيقات في مجال اإلنتاج احليواني بإيجاز:

G١- تكنولوجيا األجنة والتعديل الوراثي: خالل العشرين عامـا ا3ـاضـيـة
أمكن إلى حد كبير إتقان تكنولوجيات احلصول على األجنة وتخزينها وإعادة
زراعتهاG كما أصبح في اإلمكان حث األبقار على التبويض الزائد واحلصول
من البقرة الواحدة على ثالثN جنينا في وقت واحد. وا3يزة األساسية لهذه
التكنولوجيا هي إمكانية إنتاج عجـول أكـثـر مـن الـبـقـرة الـواحـدة الـتـي فـي
ا3توسط ال تنتج سوى نحو أربعة عجول طوال حياتهاG وبتكنولوجيا زراعـة
األجنة xكن زيادة العدد إلى ما اليقل عن خمسة وعشرين عجالG ويترتب
على ذلك مزايا عديدة أهمها استخدام أبقار متمـيـزة لـالرتـقـاء بـا3ـسـتـوى
الوراثي في برامج التربيةG خاصة عند اختيار ذكور متميزة أيضاG وكذلـك
اإلسراع في معدل التغير الوراثيG وهناك أيضا مزايا محتملة منها إمكانية
زيادة معدل والدة التوائم من خالل زراعة جنينN أو من خالل إحلاق تلقيح
عادي بنقل جنN واحدG والتوسع السريع في التراكيب الوراثية النادرة كما
هو احلال عند تربية ساللة جديدةG وتخفيض تكاليف النقل بنقـل األجـنـة
بدال من احليوانات ذاتهاG وتالفي احتماالت الصدمة البيئية التي قد تتعرض
لها بعض التراكيب الوراثية ا3ستوردةG بأن تولد في البيئة احمللية اجلديدة
بدال من نقلها إليها وهي حيوانات كبيرة. كذلك هناك عدد من التـطـورات
احلديثة التي xكن أن حتقق فوائد إضافية منها حتديد اجلـنـس لـألجـنـة

 (ليس �كنا حتـى اآلن ولـكـنـهSemen(وهو �كن اآلن) أو للسـائـل ا3ـنـوي 
موضوع بحوث مركزة) الذي xكن أن يزيد تركيز االنتخاب وأن يجعل فـي
اإلمكان حتقيق تخصص أكبر في وظائف اإلنتاج ألبقار اللحم والل© للقطعان
مزدوجة الغرضG واإلخصاب في أنابيب االختبار الذي xكن أن يؤدي إلى
Gوانشطار األجنة إلنتاج أفراد متطابقة Gخفض كبير في تكاليف نقل األجنة

والتضاعف الالجنسي لألجنة إلنتاج عدة نسخ من اجلنN الواحد.
وفي السنوات األخيرة أمكن حتقيق تقدم كبير في هندسة الوراثة فـي
Nوساعد على ذلك أن نقل ا3ورثات يتم إلى اجلن Gاحليوانات بنقل ا3ورثات
األول والذي xكن تنميته بعد ذلكG استنادا إلى تكنولوجيـا زراعـة األجـنـة
التي أصبحت كما سـبق أن ذكرناG متقنـة للغايــة. وأخـيـــراG فـوجـئ الـعـالـم
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بتقدم مذهل �ثل في استنساخ النعجة «دوللـي»G باستخدام خلية جسميـة
للنعجة ا3راد استنساخهاG ونزع نواتهـاG ثـم زراعـة هـذه الـنـواة فـي بـويـضـة
مخصبة بعد نزع نواتهاG وإعادة زراعة اخللية اجلـديـدة فـي رحـم الـنـعـجـة
األمG لتنتج نعجة جديدة نسخة طبق األصل (تقريبا) من النعجة األولى التي
أخذت منها اخللية اجلسمية. هذه التكنولوجيا xكن أن حتدث طفرة كبيرة

في مجال إنتاج قطعان متميزة عالية اإلنتاجية.
٢- مكـافحــة أمــراض احلـيـوان: يتـشكـل أي مجهــود متكامل 3ـكافحـــة
G٢- العالج Gأمـراض احليـوان مـن أربـعــة مكـونــات أســاســيـة: ١- التشخيص
٣- احليلولة دون تكرار حـدوث ا3ـرضG ٤- اسـتـئـصـال ا3ـرض مـن مـجـتـمـع

حيوانات معN واتخاذ االحتياطات ا3ناسبة للحيلولة دون حدوثه ثانية.
 وفي كل من هذه ا3كونات األربعةx Gكن لتطبيقات التكنولوجيا احليوية
احلديثة أن تساهم في العمـل عـلـى حتـسـN اإلنـتـاج احلـيـوانـي فـي الـدول
النامية-حيث �ثل األمراض ا3عدية وغير ا3عدية التي تصـيـب احلـيـوانـات
عامال معوقا للتنمية-وذلك من خالل تكنولوجيات إنتاج األجـسـام ا3ـضـادة

األحاديةG وأيضا تكنولوجيا تعديل أو حتوير تركيب احلامض النووي.
ومن اجلدير با3الحظة أن الدول النامية أصبحت بصورة متزايدة أكثر
حاجة إلى اكتساب القدرة على توليد التكنولوجيات احليوية احلديثة خاصة
في مجال إنتاج اللقاحات ا3ناسبةG وليس فقط مجرد استخدام التسهيالت
واخلبرة ا3وجودة بالفعل في الدول ا3تقدمةG نظرا ألن قوانN احلجر البيطري
في معظم الدول ا3تقدمة �نع إلى حد كبير استيراد العوامل ا3عدية األجنبية
واحليوانات ألغراض البحوثG ومن ثم فإن جهـودهـا سـوف تـكـون مـوجـهـة
أساسا 3كافحة األمراض احمللية وفي السالالت احملليةG وهذه قد اليكـون

تطبيقها مفيدا في الدول النامية.

توليد التكنولوجيا احليوية احلديثة
يرجع بدء استخدام التكنولوجيا احليوية احلديثة على النطاق التجاري
إلى أواسط السبعينياتG عندما أنشئت في الواليات ا3تحدة عدة شركـات
جديدة لتطوير وتسويق منتجات بيولوجية ناجتة عن استخدام تكنولوجيات
حيوية جديدةG مثل احلـمـض الـنـووي احملـور واألجـسـام ا3ـضـادة األحـاديـة
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«Nوأساليب تصنيع حيوية مبتكرة. وكان أول إنتاج حظي بشهرة عا3ية «األنول
ا3رادف لألنسولN الطبيعي والذي طرح للبيع في السوق عام ١٩٧٦. وتختلف
تقديرات حجم سوق منتجات التكنولوجيا احليوية احلديثـة عـلـى مـسـتـوى
العالم عام ٢٠٠٠م كثيراG فالبعض يقدرها بنحو مائة مليار دوالرG والبـعـض

 إلى نحو عشرة ملياراتG منها سبعة(١٣)اآلخر ينخفض بهذا التقدير كثيرا
مليارات للبذورG وملياران للمنتجات البيطريةG ومليـار 3ـنـتـجـات الـكـائـنـات
احلية الدقيقة. وأيا كانت التقديراتG فإن االستثمار في مجال التكنولوجيا
احليوية احلديثة يلقى اهتمـامـا كـبـيـرا فـي الـدول ا3ـتـقـدمـةG حـيـث قـدرت
االستثمارات العا3ية عام ١٩٨٥ بنحو ٤ مليارات دوالرG خص الواليات ا3تحدة
منها ٥٣%G ودول السوق األوروبية (٢٥%) واليابان (١٥%)G وباقي دول العـالـم
(٧%) أغلبها في أستراليا وكندا-أما االستثمارات في العالم الثالث فما زالت
محدودة للغاية. ويقوم القطاع اخلاص باجلانب األكبر من االستثمارات في

.)١٥٬١(٤مجال البحوث والتطوير واإلنتاج
وفيمـا بـيـنـهـا تـخـتـلـف دول الـعـالـم الـثـالـث كـثـيـرا فـي مـدى اهـتـمـامـهـا
Gبالتكنولوجيا احليوية احلديثة وتبنيها وإدماجها في اجلهد الوطني للتنمية
فالبعض منها يتوافر لديه االهتمام ولكن ال يتوافر لديه إمكانيات ا3شاركة
في توليد التكنولوجيات احليوية احلديثةG والبـعـض مـنـهـا لـديـه سـيـاسـات
وبرامج معظمها يهتم بالتكنولوجيا احليوية التقليديةG ويقتصر اجلهـد فـي
مجال التكنولوجيا احليوية احلديثة على عالقات شراكة أو تعاون مع الدول
ا3تقدمةG في مجاالت تدريب العلماء واحلصول على التكنولوجيات اجلديدة
بغرض أقلمتها 3تطلبات ا3شاكل احملليةG وفريق ثالث من دول العالم النامي
xكن القول بأن لديه سياسات وبرامج تشتمل على جهد وطني لالستحواذ
على التكنولوجيا احليوية احلديثةG باإلضافة إلى روابـط مع اخلارج مع كل
من القطاعN احلكومي واخلاص. وxكن اعتبار مصـر من هذه اجملموعة
األخيرة من الدولG إذ تشكل لديها في السـنوات األخيرة جهد وطني عـلـى
ا3سـتوى احلكوميG يتمثل في إنشـاء معهد لبحوث الهـنـدسـة الـوراثـيـة فـي
إطار مركز البحوث الزراعيةG وآخر بـوزارة البحث العلـمـي والـتـكـنـولـوجـيـا
يهتم جزئيا بالزراعةG فضال عن نشاط ملحـوظ في بعض كليـات الـزراعـة
وجهد متنام في القطاع اخلاص بدأ أسـاسـا بزراعـة األنسـجةG كذلك فإن
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العديد من األقطار العربية بدأت االهتمام كما سنأتي على ذكره.
وال شك في أن الدول النامية عموماG وفي مقدمتها معظم الدول العربية
Gالتي تعاني من مشاكل حادة في ا3وارد الطبيعية وفي الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ينبغي أن تسارع في ا3شاركة في هذا ا3ورد احليوي للتنمية الـزراعـيـة-كـل

حسب احتياجاته وقدراته-وألسباب عديدة لعل أهمها:
أوال: هناك اقتناع عام بأن التكنولـوجـيـا احلـيـويـة احلـديـثـة �ـثـل ثـورة
زراعية جديدة على نطاق العالمG وهي بالنسبة للدول النامية �ثل إمكانيات
Gكـمـا سـبـق أن ذكـرنـا Gأوسع بكثير من تلك التي أتاحتهـا الـثـورة اخلـضـراء
والدول النامية في حاجة ماسة إلى االستفادة من اإلمكانيات التي تتيحها.
ثانيا: سوف يكون للتكنولوجيا احليوية احلديثة وقع كبير على البحوث
الزراعية ويذكر جافير أنها سوف تكون ا3ورد األساسي للتغير التكنولوجي
Gومثل كل التغيرات التكنولوجـيـة الـكـبـيـرة Gفي الزراعة في العقود القادمة
سوف يترتب عليها تأثيرات كبيرة من حيث التوزيع بN كل من: الـطـبـقـات
اخملتلفة للمنتجGN ا3صدرين وا3ستوردينG ا3نتجN وا3ستهلكN-وأن الدول
الناميةG سواء رضيت أم أبتG سوف جتد نفسها في إثر موجات التغير على

األقل على مصاحلها.
ثالثا: الدخول اآلن في نشاط توليد التكنولوجيا احليوية احلديثة أفضل
من االنتظارG فصعوبات الدخـول اآلن  أقـلG وTـضـي الـوقـت سـوف تـزداد
تعقيدا. ومن ا3تغيرات ا3ستقبلية التي xكـن أن تـزيـد مـن صـعـوبـة دخـول
الدول النامية تلك ا3تغيراتG التي تعمل على زيادة قوة الشركات الكبيرة في
Gالدول ا3تقدمة مثل االجتاه نحو اإلنتاج على نطاق واسع للمنتجات اجلديدة
ومن ثم تكلفة إنتاج أقل وأسعار أرخصG والتكامل بN التكنولوجيا  احليوية
احلديثة والتكنولوجيات اجلديدة األخرى مثل تكنولوجيا ا3علومات وتكنولوجيا
اإللكترونياتG والتي ستصبح أكثر أهمية مع االجتاه نحـو األ�ـتـةG وتـزايـد

صعوبات الدخول إلى األسواق الكبيرة وشبكات التوزيع.
رابعا : هناك أسباب أخرى عديـدة تـعـضـد إسـراع الـدول الـنـامـيـة فـي
دخول نشاط التكنولوجيا احليوية احلديثةG منها أن موضـوعـات ومـشـاكـل
كبيرة تخص العالم الثالثG خاصة تلك ذات األهمية احملليةG التهم الشركات
الكبيرةG وxكن للدول النامية طرقهاG وزيادة الطلب احمللي على مـنـتـجـات
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التكنولوجيا احليوية احلديثةG وتوفر ا3وارد الوراثية الـنـبـاتـيـة لـلـكـثـيـر مـن
احملاصيل الرئيسية محليا.

 أن تنامي سيادة القطاع اخلاص في الدول ا3تقدمـة(١٦)ويذكر هولواي
على نشاط البحوث والتطوير في التكنولوجيا احليوية احلديثةG وزيادة قوة
الشراكة بN القطاع اخلاص واجلامعاتG قد يؤدي إلى زيادة تكاليف حصول
الدول النامية على نتائج البحوث العلمية والتي كانـت فـي الـسـابـق مـتـاحـة
كمنتجات حكوميةG ومن ثم فإن هذه الدول رTا حتتاج ألن تعود نفسها على
فكرة التفاوض واستيراد ليس فقط التكنولوجيات الزراعية اجلاهزة ولكن
أيضا تكنولوجيا البحوثG من خالل القنوات التجارية. حتت مثل هذه الظروف
Gكن 3راكز البحوث الزراعية الدولـيـة أن تـلـعـب دورا كـبـيـرا كـمـنـافـذx قد
لوصول ا3ؤسسات البحثية الوطنية إلى التكنولوجيات ا3تقدمة خاصة في
حالة الدول الصغيرةG أما الدول األكبر واألكثر تقدما تكـنـولـوجـيـا فـسـوف

تستطيع التفاوض بنفسها.

متطلبات بناء القدرة الذاتية :
لكي تستطيع أي دولة نامية أن تساهم في نشاطات التكنولوجيا احليوية
احلديثة واالستفادة منها في برامج التنمية الزراعيةG ينبغي توافر عدد من
Nأساسيت Nفي ظل ظاهرت Gا3تطلبات األساسية األولية التي يلزم توفيرها
مرتبطتN بالتكنولوجيا احليويةG ولهما تأثيرات ملحوظة في األسلوب الذي

سيتم به تنظيم وإدارة البحوث الزراعية.
الظاهرة األولى: هي ا3شاركة ا3تنامية للقطاع اخلاص في أنشطة البحوث
والتطويرG األمر الذي يستلزم التوصل إلى أسلوب فعال إليجاد تعاون وثيق
بN ا3ؤسسة البحثية احلكومية وبN القطاع اخلاصG وتوزيع لألدوار يحقق
تعظيم العائد من مجهود كل من ا3ؤسستN في إطار تكاملي وليس تنافسيا.
الظاهرة الثانية: تناقص الفترة الزمنية بN االكتشاف والتطبيقG ولقد
كانت هذه الفترة طويلة في التكنولوجيات التقليديةG وعموما في الصناعات
القائمة على العلمG ثم أخذت تتناقص حديثاG فاالبتكارات اجلديدة أصبح
يجري إدخالها حيز التطبيق خالل فـتـرة زمـنـيـة مـحـدودة. كـذلـك تـضـاؤل
ا3سافة بN البحوث األساسية والبحوث التطبيقيةG فـالـبـحـوث األسـاسـيـة
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مكون أساسي مشارك في البحوث والتطوير بدرجـة أكـبـر �ـا كـان عـلـيـه
احلال في التكنولوجيا احليوية التقليديةG ومن ثم xكن القول بأن الفاصل
بN النوعN من البحوث فيما يتعلق بالتكنولوجيا احليوية احلديثة أخذ في

التالشي.
وxكن إيجاز ا3تطلبات فيما يلي:

أوال: تعتمد التكنولوجيا احليوية احلديثة إلى حد كبير على الـكـفـاءات
البشرية ا3تميزة من العلماء ذوي اخلبرات ا3تقدمة في فروع العلوم احليوية
اخملتلفةG الذين يعملون في إطار فريق بحثي متكامل-ومن ثم فإن بناء كادر
بحثي على مستوى عال يعتبر في مقدمـة األولـويـاتG وإعـداد هـذا الـكـادر
يجب أن يبدأ مبكراG فالكثير من الدول النامية حتتاج إلى االرتقاء Tستوى
تعليم العلوم األساسية بإدخال التكنولوجيا احليوية احلديثة في إطار التعليم
التقليدي للعوم الزراعية والبيولوجية. وبالنـسـبـة لـلـدول الـتـي لـديـهـا نـظـم
ومستويات تعليم عال أكثر تقدما تظل لديها حاجة إلى تعزيز قدرة اجلامعات
Gوالـكـيـمـيـاء احلـيـويـة Gعلى توفير التعليم ا3ناسب في البيولوجيا اجلزيئية
والفسيولوجياG والفيروساتG وا3ناعةG والهندسة الكيماوية احليوية. ولسوء
احلظ فإن القاعدة العلمية في هذه اجملاالت تعتبر ضعيفة بوجه عام فـي
Nمعظم الدول النامية. وعادة مـا يـنـصـح فـي هـذه احلـال بـإرسـال مـبـعـوثـ
للتعليم في اخلارجG إال أن هذا التوجه تعـتـرضـه مـخـاوف عـدم عـودة مـثـل
هؤالء ا3بعوثN إلى بالدهمG نظرا ألن الطلب على مثل هذه التخـصـصـات
في الدول ا3تقدمة كبيرG ومن ثم سوف تتعرض الدول النامية بالفعـل إلـى
Gاستنزاف للعقول ا3تميزة ما لم تعمل هذه الدول على احليلـولـة دون ذلـك
بتوفير الظروف ا3ناسبة وا3شجعة لعودة مبعوثيهاG باإلضافة إلى حقيقة أن
اخلبرات في العلوم األساسية محدودة في معظم الدول النامية. احلقيقـة
الثانية هي أن هذه اخلبرات احملدودة توجد عادة في مؤسسات ليست على
Gارتباط وثيق ومسؤولية مباشرة جتاه البحوث ا3رتبطة بالتنمية الـزراعـيـة
كليات العلوم مثالG ومن ثم فإن تعبئة ا3تخصصN في العلوم الـبـيـولـوجـيـة
األساسية في اجلامعات حلل مشاكل زراعية محددةG سوف يستلزم سياسات
جديدة وترتيبات مؤسسية وموارد مالية إضافيةG وهذا يقودنا إلى أهمـيـة
استخدام أسلوب البرامج الوطنية الذي سوف نتحدث عنه تفصيـال فـيـمـا
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بعد.
ثانيا: ا3ساندة احلكومية-يقع على احلكومة عبء كبير ال يقتصر فقط
على تعزيز دور وإمكانيات ا3ؤسسة البحثية احلكوميةG ولكن أيضا تـعـزيـز
دور ومساهمة القطاع اخلاصG فاحلكومة هي التي تتولى التعليم واإلعداد
للكادر البحثيG وهي التي xكن أن تتخذ مجموعة من السياسات ا3شجعة
3مارسة القطاع اخلاص للبحوث والتطوير واإلنتاج والتوزيع مثـل احلـوافـز
الضريبيةG حماية حقوق االختراعG التعاقدات إلجراء البحوث على مشاكل
معينة وتوليد تكنولوجيات مطلوبةG توزيع األدوار بN ا3ؤسسات البحثية في

القطاعN احلكومي واخلاصG وغيرها.
ثالثا: حتديد األولويات-تشتمل التكنولوجيا احليوية على مدى واسع من
األنشطة كما سبق أن ذكرنا. ونظرا ألن ا3وارد البشرية محدودة جـدا فـي
معظم الدول النامية وكذلك ا3وارد ا3اليةG ومن ثم فإن أي دولة نامية البد
أن تواجه Tشكلة تقرير  أي التطبيقات في الزراعة ينبغي أن تعطى األولوية?
وما هو مقدار االستثمارات وا3وارد التي xكن توجيهها ألنشطة التكنولوجيا
احليوية احلديثة بالنسبة ألنشطة البحوث والتطوير الزراعية األخرى? وما
هي السلع التي يجب أن يتوجه إليها االهتمام? وما هي ا3شاكل ا3لحة?...الخ.
لقد سبق أن ذكرنا أن التكنولوجيا احليوية تتميز إلى عدة أجيال تتدرج في
احتياجاتها للخبرة واإلمكانيات العلميةG وأيضا احتماالت النجاح في حتقيق
األهداف ا3رجوة منها. فتكنولوجيا «اجليل الـثـانـي» مـثـل زراعـة األنـسـجـة
وا3كافحة احليوية لآلفات ونقل األجنة احليوانية وغيرهاG من السهل على
الكثير من الدول النامية القيام بهاG فضال عن أن فرص جناحها قويةG ومن
ثم xكن أن حتظى بأولوية متقدمة. أما تكنولوجـيـا «اجلـيـل الـثـالـث» مـثـل
حتوير احلمض النووي فهي جديدة بالنسبة 3عظم ا3ؤسسات البحثية بالدول
الناميةG ويكتنفها الكثير من الصعوباتG والتزال نتائـجـهـا الـتـطـبـيـقـيـة فـي
مرحلة التوقعات أو اآلمال بالنسبة 3عظم األقطار. وفي هذا الصدد يذكر

  أن: «االكتشافات التي نتوصل إليها في بيولوجيا اخللية والبيولوجيا(١٧)رايلي
اجلزيئية للنباتات لن جتد طريقا سهال وتطبيقا جاهزا لتحسN اإلنتاجية.
اليزال هناك قدر كبير جدا من العمل الذي يجب القيام به. وهناك مشاكل
عملية ذات أهمية ضخمةG ومن ثم سوف يكون غير عقالني االعتماد كثيرا
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على سحر التكنولوجيا احليوية احلديـثـة». إن تـوجـيـه ا3ـوارد نـحـو بـحـوث
تكنولوجيا «اجليل الثالث» يجب أن يكون بحذر. ومن اجلدير بالذكر التجربة

 في أوائل الثمانينيات (٨١-١٩٨٥) في مرحلة(١٨)التي مرت بها كوريا اجلنوبية
بناء القدرات الذاتيةG فمن بN ١٧٢ مشروعا بحثيا بدª فيها أنهـي الـعـمـل
في ٢٨ بحثا منها في منتصف الطريق عندما اتضح عدم جدواها عمليا.

ومن اجلدير بالذكر أنه يجب أن يكون واضحا دائما أن التركيز يجب أن
يكون على ا3شاكل التي حتتاج إلى حلولG وعلى ا3واد والعمليات ا3ـطـلـوبـة
حللهاG وليس على التكنولوجيا ذاتها-فإن كانت ا3شاكل xكن حلها بتكنولوجيا
تقليدية وبتكاليف أقل يكون االعتماد عليها واجبا. إن «حل ا3شكلة ولـيـس

.(١٩)تقديس الوسيلة يجب أن تكون الغاية»
ويرى برسلي أن اخلطوة األولى في تقييم فائدة التكنولوجيـا اجلـديـدة
للزراعةG هي حتديد ا3شاكل التي يثبت صعوبة حلها باألساليب التقليـديـة
والتي xكن أن تستفيد من تطبيق التكنولوجيات اجلديدةG واألسئلة الستة

التالية تعتبر ا3فتاح فيما يتعلق بالتكنولوجيا احليوية احلديثة:
- ما هي ا3شاكل الرئيسية في القطر أو ا3نطقة ا3ـتـعـلـقـة بـاإلنـتـاجـيـة

الزراعية?
- ما هي ا3وارد والعمليات اجلديدة ا3طلوبة حلل هذه ا3شاكل?

- هل هذه ا3وارد والعمليات موجودة بالفعل? أو أنه يجري تطويرها في
مكان آخر?

- إذا كانت هذه ا3وارد أو العلميـات مـوجـودة فـي مـكـان آخـر-فـهـل هـي
متاحة للنقل?

- إذا كانت هذه ا3ادة أو العمليات ا3طلوبة غير موجودة-فهل يلزم تطويرها
بصفة محددة في القطر أو اإلقليم الذي هو بحاجة إليها?

- إذا كانت ا3واد أو العمليات ا3طلوبة يلزم تطويرها-فما هـو األسـلـوب
األكثر كفاءة لتطويرها? وأين?

رابعا: اجلانب التنظيمي-إن أحد أهم األسئـلـة الـتـي سـتـواجـه أي دولـة
نامية تقرر القيام بنشاط بحثي في مجال التكنولوجيا احليوية احلديثةG هو
اجلانب التنظيمي  لهذا النشاط احلكومي- هـل األفـضـل إنـشـاء مـعـمـل أو
معهد  مركزي مستقل لبحوث التكنولوجيا احليويـة احلـديـثـة? أم األفـضـل
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تطعيم البرامج البحثية للمعاهد القائمة Tا يتعلق بها من بحوث  التكنولوجيا
احليوية احلديثة? . وفي ضوء محدودية ا3وارد  ا3تاحة من بشرية و�ويلية
وتسهيالت معملية غالبا يكون من األفـضـل إنـشـاء مـعـمـل مـركـزيG يـجـمـع
اإلمكانيات ا3تاحة  ويجعل من السهل تعبئتها إلجناز أهداف محددة. ولكن
يعيب مثل هذا التنظيم ا3ـركـزي لـألفـراد وا3ـوارد احـتـمـاالت عـدم تـكـامـل
النشاط الذي سيقوم به مع األنشطة البحثية اجلاريةG والتكامل هنا ضروري
حتى يكون التطبيق ناجحا. وأيا كان النظام ا3تبع فإن وجود برامج بحثـيـة
مترابطة xكن أن يحقق التكامل الوثيق بN التخصصات اخملتلفة متجاوزا
التنظيمات الهيكليةG وفي  هذه احلالة قد يكون إنشاء مـعـمـل مـركـزي هـو
االختيار األفضل مادام نشاطه سوف يـدمـج عـمـلـيـا  مـع أنـشـطـة ا3ـعـاهـد

األخرى في إطار البرنامج البحثي.
خامسا: التكامل بN بحوث التكولوجيا احليوية التقليدية واحلديثة-�ا
الجدال فيه أن التكنولوجيا احليويـة احلـديـثـةG لـن تـقـلـل مـن احلـاجـة إلـى
البحوث الزراعية التقليدية في ا3ستقبل ا3نـظـورG ولـكـنـهـا xـكـن أن تـوقـع
ضغطا  على ا3وارد  ا3وجهة لألنشطة البحثية التقليدية التي  هي محدودة
بالفعل في معظم الدول النامية . فالتوسع  في أنشطة البحوث والتـطـويـر
والتكنولوجيا احليوية احلديثة سوف يستلزم موارد بشرية ومالية وتسهيالت
معاونةG وهذه كلها يحتمل أن تستقطع �ا هو مخصص للبحوث والتطوير
بصفة عامة. ومن جهة ثانية فإن  وجود برامج بحثية قوية في التكنولوجيا
احليوية التقليدية ضروري  لنجاح اجلهد اإلضافي الذي تقدمه التكنولوجيا
احليوية احلديثةG فالبرامج التقليدية في بـحـوث زراعـة األنـسـجـة وتـربـيـة
Gالنبات تعتبر أساسا الزما  للبناء عليه ببحوث التكنولوجيا احليوية احلديثة
سواء زراعة األنسجة ا3تقدمة أو حتوير احلمض النووي. من هنا يصبح من
الضروري توفير درجة عالية من التنسيق  تكفل حتقيق التكامل بN البحوث
والتطويرG في كل من التكنولوجيا احليوية التقليدية واحلديثةG وهذا  يقودنا
مرة أخرى إلى أهمية تنظيم جهود توليد وتطبيـق الـتـكـنـولـوجـيـا فـي إطـار
برامج متكاملة محددة األهداف والوسائلG وهو ما سنتحدث عنه تفصيال

في فصل الحق.
إن احلقيقة الواضحة للجميع اآلن أن التقدم الذي أحرز على ا3ستوى
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العا3ي في مجال التكنولوجيا احليوية احلديثةG ¢ أساسا لتحقيق أهداف
تهم الدول ا3تقدمة وتخدم مصاحلها في ا3قام األول G ونتيجة لذلك سوف
تعاني الدول النامية من دفع تكاليف التوافق مع الظروف  اجلديدةG بينما
تظل احتماالت حترر التكنولوجيا للمصلحة ا3تكـافـئـة  مـجـرد  احـتـمـاالت
مستقبلية. حتت هذه الظروفG ليس أمام الدول النامية من خيار سوى أن
تستحوذ لنفسها على ا3هارات الالزمة  لتوليد التكنولوجيا احليوية احلديثة
الالزمة لهاG أو على اجلانب األكبر منها الذي يكفل لها حتقيق برامج تنمية
زراعية ناجحة . واخلطوة األولى  في هذا االجتاه هو تـنـظـيـم ا3ـؤسـسـات
والبرامج البحثية لتفسح مجاال مناسبا للتكنولوجيا احليوية احلديثة. وفي
Gنفس الوقت أن تسعى للتعاون معا في مجمـوعـات أو مـنـظـمـات إقـلـيـمـيـة
وتستفيد  بأكبر قدر �كن من التسهيالت التي xكن أن تقدمها ا3ؤسسات
البحثية الزراعية الدولية. إن إنشاء استراتيجية وطنية للتكنولوجيا احليوية
احلديثةG وخطة تنفيذية لألنشطة في إطار االستراتيجية الوطنية للبحوث
والتطوير واخلطة التنفيذية الوطنية-سوف يكون مفيدا في تنفيذ بـرنـامـج
وطني فعال للتكنولوجيا احليوية احلديثةG يتيح استـخـدامـا أمـثـل لـلـمـوارد

 للتكنولوجياً إيجابياًاحمللية وما xكن احلصول عليه من اخلارجG ويتيح دورا
احليوية احلديثة في إجناز تنمية زراعية ناجحة. كمـا أن حتـقـيـق نـوع مـن
التنسيق والتكامل  بN األقطار العربية يعزز قدراتها ليس  فقط من حيث
توليد تكنولوجيا مناسبة الحتياجاتهاG ولكن أيضا في التفاوض مع ا3صادر

األجنبية للحصول على احتياجاتها بشروط مناسبة.
 أصدرت منظمة العلوم والثقافة والتعليم التابعة جلامعة(٢٠)في عام ١٩٨٧

الدول العربية تقريرا يعطي فكرة عامة عن موقف التكـنـولـوجـيـا احلـيـويـة
احلديثة في الدول  العربية يتلخص في:

Gيتركز معظم النشاط على تربية النبات بالتكنولوجيا احليوية التقليدية -
مع وجود عدد قليل من اخملتبرات تعمل في مجال زراعة األنسجة.

- يوجد لدى معظم  مراكز األبحاث واجلامعات وحدات صغيرة  لتجميع
وحفظ الكائنات  احلية الدقيقة الستعمـالـهـا  اخلـاصG دون تـنـسـيـق عـلـى

مستوى الدول العربية.
- أن معظم العاملN باجلامعات وا3راكز البحثية حصلوا  على مؤهالتهم
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أو تدربوا خارج الدول العربية والقليل منهم تخصص في الهندسة الوراثية.
- هناك عدد من الفنيN على مستوى البكالوريوس في تخصصات ذات

صلة بالتكنولوجيا احليوية مثل الكيمياء احليوية وا3يكروبيولوجيا .
- ا3عامل واألدوات اخملصصة للتكنولوجيا احليويةG وكذلك ا3ـيـزانـيـات

غير كافيةG ومن ثم فالتقدم في البحوث بطيء.
- ليس هناك تنسيق بN الدول العربية بعضهـا الـبـعـضG كـمـا ال يـوجـد
ترابط أو تعاون أو تنسيق بN أماكن البحث والصناعة في القطاع اخلاص.
- بعض ا3عاهد البحثية التشترك فـي اخلـطـة الـقـومـيـةG كـمـا أن عـددا

قليال من الدول له خطة في التكنولوجيا احليوية.
- هناك حاجة ماسة إلى تطوير القوى العاملة.

وفي عام ١٩٨٩ قامت كل من منظمة األ� ا3تحدة للتنمـيـة الـصـنـاعـيـة
وجلنة األ� ا3تحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسياG بوضع تقرير جاء
فيه أن ا3هارة الفنيةG والبنـيـة األسـاسـيـة الـعـلـمـيـةG واالسـتـثـمـارG وا3ـقـدرة
الصناعيةG تعتبر من العوامل احملددة ألنشطة  مجال التكنولوجيا احليوية
احلديثة في الدول العربيةG وأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم أوضاع

 أن هناك حاجة ملحة لتنسيق(٢١)التكنولوجيا احليوية احلديثة. وذكر ساسون
اجلهود على مستوى كل دولة وباقي الدول العربية والعالم لتفادي االزدواجية
غير الضرورية في ا3رحلة السابقة 3ستوى التنافسG كما أشار حمدان إلى
احلاجة إلى إعادة  تقييم الوضع وترتيب األولوياتG كما قدم كل من ساسون
Gوحمدان وفيال لويسي  عرضا لألنشطة اجلارية في عدد من الدول العربية
شملت األردن وا3ملكة العربية السعودية وسوريا والعراق والكويـت ومـصـر

:(٢٢)وليبيا وتونس واجلزائر وا3غربx Gكن تلخيصها فيما يلي

١-اجلزائر:
استخدمت اجلزائر طريقة  زراعة األنسجة في إكثار البطاطس والنخيل
ا3قاوم 3رض الذبول (البيوض) G أما األبحاث اجلـاريـة فـتـدور حـول إنـتـاج
بروتN أحادي اخللية وعمليات التخمير واإلنزxات واللقاحات واألجـسـام
األحاديةG واستخدام اخمللفات الزراعية والصناعية وا3نتجات الثانويةG وذلك

إلنتاج اإليثانول واألسيتون وإنتاج ا3واد الدوائية.
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٢-مصر :
لدى مصر عدة مختبرات للتقنية احليوية باجلامعات ومراكز البـحـوث
وأكادxية البحث العلمي والتكنولوجياG ويهدف النشاط  إلى إنتاج أصناف
من النباتات تتحمل ا3لوحة واجلفاف ومقاومة اآلفات وإنتاج ملقحات التربة
(العقدين) . كما يجري تطوير طرق االستفادة من اخمللفات الـزراعـيـة (٢٣
مليون طن) واخمللفات احليوانية (٤٫٨ طن) وإنتاج الغاز احليوي واستخدام
الطحالب اخلضراء كسماد عضوي 3ليون فدانG وإنتاج اإلنزxات واخلميرة
والبحوث اخللوية. وتتناول زراعة األنسجة القمح والشعير والذرة الرفيعـة
والبرسيم والفول وا3وز والفروالة والبطاطس والهليونG كما ¢ إنتاج بطاطس

) ألصناف ديزري وسبونتا وكارا والتي ¢ إكثارها أيضاXمقاومة لفيروس (
عن طريق زراعة األنسجة.

٣-العراق :
أنشأ العراق عدة مختبرات للتقنية احليويةG وتدور البحوث حول تثبيت
النتروجN (لفول الصويا) واستخدام اخمللفات وإنتاج بروتN أحادي اخللية
من ا3يثانول باستخدام ميكروبات محليةG وإنتاج اخلميرة من مخلفات بنجر
السكر. وتتناول طريقة زراعة األنسجة النخيل والبطاطس واخلس وأشجار

الفاكهة.

٤-األردن:
تدور البحوث حول طرق تربية النبات التقليدية إلنتاج أصناف من احلبوب
عالية اإلنتاجG وتتحمل الظروف غـيـر ا3ـنـاسـبـة وتـسـتـخـدم طـريـقـة زراعـة
األنسجة في البطاطس والطماطم واخليار والقمحG إلنتاج نباتات تـتـحـمـل

اجلفاف وا3لوحة واألصول ا3قاومة لألمراض.

٥-الكويت:
يدور النشاط حول عمليات التخمير الصناعي ومعاجلة اخمللفات. وإنتاج
بروتN أحادي اخلليةG وذلك بعزل بعض سالالت  البكتريا التي تنمو وتتحمل

G وكذلك العمل لتخمير اللجنوسليولوز (ربع مليون طنْحرارة أعلى من ٤٠ م
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سنويا) وحتويله إلى علف للحيوان بـه نـسـبـة عـالـيـة مـن الـبـروتـGN وإنـتـاج
الطحالب لتغذية األسماك ومعاجلة ا3ياه ا3لوثة والناجتة من مصافي البترول
. وتتركز البحوث ا3ستقبلية علـى نـخـيـل الـتـمـر وإنـتـاج ا3ـبـيـدات احلـيـويـة

وتشخيص األمراض في النباتات واحليوان.

٦-ليبيا:
يتركز معظم النشاط حول طريقة زراعة األنسجة إلكثار نخيل التمر.

٧-اململكة العربية السعودية:
حققت ا3ملكة العربية السعودية إجنازات كبيرة وجتاوزت مرحلة االكتفاء
الذاتي في عدد من احملاصيلG وبدأت في تصدير القمح والتمر واخلضـر
والبيضG وتعمل على تنسيق برنامج وطني للتقنية احليويةG والتحسN الوراثي
لإلبل والدواجن احمللية وسالالت محلية من القمح والشعيرG وتركز طريقة

زراعة األنسجة على إكثار نخيل التمر.

٨-اجلمهورية العربية السورية:
يتركز معظم النشاط حول صناعة اخلميرة واإليثانول. وتتنـاول زراعـة

األنسجة الفول البلدي والبطاطس.

٩-املغرب:
يتمحور معظم النشاط حول زراعة األنسجة للبطاطس وا3والح والفراولة

وا3وز واألناناسG ونخيل التمر.
وهناك عدد من اخملتبرات اخلاصة تنتج بطاطـس وعـنـبـا خـالـيـN مـن
الفيروس. ويشمل اإلكثار اخلضري ألشجار الزيـتـون والـفـسـتـق والـبـرقـوق
والنبق. وتقوم ا3غرب بتصدير بعض النباتات الناجتة من زراعة األنـسـجـة
Nوجتري بعض األبحاث على تثبيت النيتروج Gمثل نخيل التمر وا3وز وا3والح

اجلوي بواسطة األشجار.
ويقوم معهد احلسن الثاني للزراعـة والـطـب الـبـيـطـري بـتـقـد¨ دورات

تدريبية على أساليب التقنية احليوية.
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١٠-تونس:
تتناول زراعة األنسجة نخيل التمر والبطاطس واخلرشـوف والـفـراولـة
وا3والح ونباتات الزينة اخلالية من الفيروسG وكذلك احلصول على أصناف
من الشعير والقمح مقاومة للظروف البيئية القاسية واألمراضG أما بحوث
تثبيت النتروجN فتتم باستعمال سالالت محلية من الريزوبيا للفول البلدي

والبسلة واألشجار Gكما يتناول النشاط إنتاج الغاز احليوي.

دور قوانني حماية حقوق امللكية الفكرية
تلعب قوانN حقوق ا3لكية الفكرية الدولية-أي احلماية التـي �ـنـح فـي
دولة ما الختراع من دولة أخرى فضال عن مواطنيها-دورا كبيرا في حتفيز
أو في تثبيط نشاط شركات القطاع اخلاصG وأيضا الشركات العا3ية فـي

االستثمار في التكنولوجيا عموما والتكنولوجيا احليوية بوجه خاص.
ويقصد «باالبتكار أو االختراع» بصفة عامة أي عملية جديدة أو أداة أو
مركب كيماوي أو شيء ¢ تطويره أو ابتكاره أو اكتشافه. واالختراعات التي
تنتج عن البحوث الزراعية والتي تتطلب نوعا من احلماية بطريقة أو بأخرى

تندرج حتت أربع مجموعات رئيسية:
١- اختراعات ميكانيكية/كهربائية-وتشمل أسـاسـا ا3ـاكـيـنـات وا3ـعـدات
Gوتلك ا3ستخدمة في اإلنتاج احليواني Gاجلديدة لزراعة وحصاد احملاصيل
وهذه االختراعات عادة حتتاج إلى تعديالت بسيطة عند نقلها من منطقة

ألخرى.
٢- اختراعات كيماوية-وهي أكثر قابلية لـألقـلـمـةG وتـشـمـل اخملـصـبـات

ومبيدات اآلفات واألدوية البيطرية .
٣- اختراعات حيوية/وراثية-وتشمل األصناف النباتية احملسنة والسالالت
احليوانية ومبيدات اآلفاتG ومنتجات التكنولوجـيـا احلـيـويـة احلـديـثـة Tـا
فيها تكنولوجيا احلمض النووي ا3عدل والعمليات ذاتها. ومنتجات البحوث
البيولوجية/الوراثية خاصة في اجملال النباتي عادة محدودة التأقلم اجلغرافي

نتيجة لالختالفات في التربة والظروف ا3ناخية واآلفات.
N٤- اختراعات أخرى-وتشمل برامج الكمبيوتر ونظم إدارة األعمال لتحس

إدارة البحوث الزراعية أو إدارة ا3زارع.
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وتتعدد اإلجراءات القانونية حلماية حقوق ا3لكية الفكريـةG ولـكـن أهـم
النظم ا3تبعة في الوقت احلالي بالنسبة للتكنولوجيا احليوية احلديثة بوجه

:(٢٣)خاص نظامان
األول: براءات النباتات وحماية األصناف وتعرف أحيانا بحقوق ا3ربي-
وتوفر حقوقا محدودة للمربN الستبعاد اآلخرين من االجتار في األصناف
التي يربونها. ولكي يحصل ا3ربي على حماية لصنف ما يجب أن يكون هذا

الصنف متجانسا وثابتا وراثيا ومختلفا عن باقي األصناف ا3عروفة.
ومعظم القوانN تستثني من احلماية استخدام األصناف احملـمـيـة فـي
برامج تربية أو في بحوث أخرى تستهدف إنتاج أصناف مختلفةG والبعض
منها يسمح للزراع باالحتفاظ بجزء من البذور النـاجتـة السـتـخـدامـهـا فـي
مزرعته أو بيعها لآلخرين ألغراض زراعتها. وقوانN حقوق ا3ربي xكن أن

تكون مفيدة كثيرا للدول الناميةG خاصة إذا اقتصرت على مواطنيها.
الثاني: براءات االختراع-وهي موضوع االهتمام في الوقت احلاليG خاصة
تطبيقها على ا3ادة احليوية أو التكنولوجيا احليوية احلديثة. وهذه البراءات
توفر للمخترع احلق في استبعاد اآلخرين من إنتاج اختراعه لفـتـرة زمـنـيـة
محددة (عادة ١٥-٢٠ سنة). وتستلزم براءات االخـتـراع كـشـف اخملـتـرع عـن
تفاصيل أو «سر» اختراعهG واحلكمة في ذلك هي تقليل مخاطر أن يتوصل
فرد آخر أو أفراد آخرون بصفة مستقلـة إلـى نـفـس االخـتـراعG وكـذلـك أن
يستطيع ا3تخصصون في نفس التكنولوجيا إنتاجه بنجاح. وهكـذا يـشـجـع
هذا النظام النشر ا3بكر لالختراعـات فـي مـقـابـل احلـمـايـة الـتـي يـوفـرهـا
للمخترع. وبراءة االختراع هي في الواقع نوع من ا3لكية الصناعيةG وبالتالي
فهي �اثلة للملكية اخلاصةG ومن ثم فمالكها يستطيع أن يبيعهـا أو يـبـيـع
جزءا منها كما يستطيع تأجيرها للغيرG أي منح الترخيص باستخدامها في

مقابل عوائدG كما يستطيع أن يقاضي من يستخدمها دون إذن منه.
وفي براءة االختراع تقرر حدود حق االحتكار �اما كما حتدد تفاصيل
االختراعG ومن ثم فهي وثيقة قانونية وتكنولوجية أيضـا. ويـلـزم لـلـحـصـول
على براءة اختراع أن يكون االختراع مبتكراT Gعنى أنه لم يسبـق نـشـره أو
عرضه أو وصفه بطريقة أخرىG ومفيداT Gعنى أن يكون قابـال لـلـتـطـبـيـق
الزراعي أو الصناعي وليس جتميليا بصفة كاملةG وغـيـر واضـح بـالـنـسـبـة
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للفن (أو التكنولوجيا) السابقة له.
والنظم األخرى فـي قوانيـن حمـاية ا3لكيـة الفـكـــريـة تـشـــمـل: ١- نـظـم
تسجيل بذور األصناف النباتية والسالالت احليوانيةG وتعمل كعالمات جتارية
3نع اآلخرين من االجتار بهاG اعتمادا على السمعة التي يكونها ا3ربي للصنف
النباتي اجلديد أو الساللة احليوانيةG وهذه النظم عادة ال �ـنـع اآلخـريـن
من استعمال هذه ا3نتجات أو بيـعـهـا. ٢- �ـاذج االسـتـخـدام وهـي �ـاثـلـة
لبراءات االختراع ولكنها تتعلق بتحسينات محدودةG ومن ثم فالفترة الزمنية
للحماية التي توفرها محدودة جدا وعادة �نح 3واطـنـي الـدولـة فـقـط. ٣-
شهادات اخملترعGN و�نح للمخترعN في الدول االشتراكيةG وتؤهل اخملترع
لتلقي تعويض عن اختراعه الذي يبقى ملكية للدولة. ٤- براءات التصميمات
الصناعية. ٥- حقوق النشر وهي محددة Tنع نسخ ا3طبوعG ولكنها ال�نع

استخدام ا3علومات التي يحتويها.
وتهتم الدولة-عموما-في نظرتها إلى نظم حماية حقوق ا3لكية الفكريـة
بوجه عام وتلك اخلاصة ببراءات االختراع بوجه خاص-بتحقيق ثالث مصالح

رئيسية:
األولى: تشجيع االبتكار الوطني بأقل التكاليف.

الثانية: حماية مصالح الشركات وا3ؤسسات احمللية في بيع تكنولوجياتها
في الدول األخرى.

الثالثة: شراء التكنولوجيا التي قد حتتاج إليها من اخلارج بأقل تكاليف
�كنة.

ويتمحور النقاش اجلاري حول «إخضاع احلياة-أي ا3ادة احلية-لبراءات
:Nاالختراع» على النطاق الدولي حول نقطت

األولى: تتعلق باجلانب االقتصادي-بتوفير التكافؤ-أو الـعـدالـة-بـN حـق
اخملترع في جزء من الفائدة االقـتـصـاديـة الـتـي تـتـحـقـق 3ـسـتـخـدمـي هـذا
االختراعG وحق القطر ا3ستخدم للتكنولوجيا في عدم إعاقة تطوير القدرة

الذاتية الوطنية على االبتكار.
الثانيـة: تتعلـق باجلانـب األخالقـي والقانـوني-وعـما إذا كانت الكائنات
احليـة ا3نتجـة بواسـطة التكـنولوجـيا احليوية احلديثةG مـواد xكن إخضـاعها
لنظـام بـراءات اختـراع أي أنهـا جـزء من اإلرث ا3شـترك لإلنسانية. كذلك
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�ـيل الكثـير من الـدول إلـى اسـتبعاد االختراعات الزراعية بصفة خـاصـة
من احلماية ببراءات االختراعG على أسـاس أن الـزراعـة تـوفـر احـتـيـاجـات

أساسية الغنى عنها لغذاء وصحة السـكان.
وفي الواقع تختلف دول العالم كثيرا في موقفها جتاه منح براءات اختراع
Gانطالقا من طبيعة عالقتها بهذه التكنولوجيا Gللتكنولوجيا احليوية احلديثة

وهي عموما تنقسم في هذا الصدد إلى ثالث مجموعات:

اجملموعة األولى:
تشمل الدول ا3تقدمة-ا3نتجة للتكنولوجيا احليوية احلديثةG والتي تأخذ
موقف «البائع» للتكنولوجياG مثل الواليـات ا3ـتـحـدة والـيـابـان ودول الـسـوق

األوروبية (والشركات عابرة القارات).
هذه الدول والشركات تناصر بشدة وجود نـظـام دولـي حلـمـايـة حـقـوق
ا3لكية الفكريةG وهي ترى أ ن ما تعتبره عدم كفاية احلماية حلقوق ا3لكية
الفكرية مثبط رئيسي إلعداد ا3نتجات ا3بتكرة للتكنولوجيا احليوية احلديثة
للتسويق في الدول الناميةG بل إنـهـم يـعـتـبـرون عـدم تـوافـر هـذا الـنـوع مـن
احلماية 3نتجاتهم نوعا من القرصنةG ومن ثم فهم يطالبـون بـشـدة بـإقـرار

نظم براءات اختراعات قوية لتوفير أكبر قدر من احلماية 3نتجاتهم.

اجملموعة الثانية:
Gوتشمل الدول التي في موقف «ا3شتري» للتكنولوجيا احليوية احلديثة
ولكن تتوافر لديـها قدرة محلية ملحـوظة إلدخـال تعـديـالتG أو ألقـلـمـة أو
نسخ هذه التكنولوجياتG كذلك أسواقها كبيرة ولكن ليس لديها بعد حجم
صادرات تكنولوجيا ملحوظG ومن هذه الدول البرازيل والعديـد مـن الـدول
ا3صنعة حديثا وبعـض الـدول الـنـامـيـة. هـذه الـدول تـرى أن نـظـام بـراءات
االختراع الدولي يعمل ضد مصاحلهاG وأنها الحتصل على شيء في مقابل
توفير احلماية الختراعات الدول ا3تقدمة البائعة للتكنولوجياG وهي حتتاج
من الدول والشركات ا3صدرة للتكنولوجيا أن تتيح لها ابتكـاراتـهـا بـتـكـلـفـة
منخفضةG كما أنهـا تـريـد أن تـسـتـخـدم هـذه االبـتـكـارات كـأسـاس إلدخـال
تعديالت عليها وإنتاج تكنولوجياتها اخلاصةG ومن ثم فهي التعتبر حـمـايـة
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حقوق ا3لكية الفكرية «حقا طبيعيا» ولكن موضوعا للتفاوضG الذي xكـن
من خالله أن حتصل على تنازالت من الدول ا3صدرة مقابل فتح أسواقها.

اجملموعة الثالثة:
Gوهي دول «مشترية» أو مستوردة للتكنولوجيا Gوتشمل معظم الدول النامية
Gا غير موجودةTأو ر Gوقدراتها على توليد وتطوير التكنولوجيا محدودة للغاية
ومن ثم فا3وضوع قد يعتبر بالنسـبة لهـا غيـر ذي أهميـةG وقـد ال يـضـرهـا
كثيرا منح احلماية حلقوق ا3لكية الفكريةG فيما يتعلق بالتـكـنـولـوجـيـاT Gـا
فيها التكنولوجيا احليوية احلديثةG ولكن ال شك في أنه سوف تظل لديهـا
رغبة في تشجيع القدرة احمللية على االبتكار خلدمة احتياجاتها احمللية.

وال شك في أن نظام براءات االختراع بالنسبة للتكنولوجيا احليوية في
بلد ما xكن أن يكـون لـه إيجـابيـات وسـلبياتG ولعل أهم اإليجابيـات التي
xكن أن حتققـها دولة ناميـة من تطبيـق قوانN مناسـبة لبـراءات االختـراع

تتمثـل فيما يلي:
١- تشجيع تطوير القدرات البحثية احمللية Tا تكلفه هذه القوانN مـن

حماية 3نجزات البحوث والتطوير.
٢- تشجيع مساهمة القطاع اخلاص في أنشطة البحوث والتطوير.

٣- تشجيع مساهمة الشركات عابرة القارات في االستثمار خاصة فـي
إنتاج متطلبات للسوق احمللي.

٤- إمكانية استخدام حقوق ا3لكية الفكرية في التـفـاوض عـلـى شـروط
أفضل في السوق اخلارجي لسلعلها التصديرية.

وعلى جانب السلبياتG هناك مخاوف كثيرة بالنسبة للدول الناميةG وقد
أحصى هوبلنك اثني عشر سببا �ثل سلبيات لتطبيق قوانN حماية حقوق

:Nا3لكية الفكرية الدولية نذكر منها اثن
األول: يتعلق بالزراعG فسوف يضطر الزراع لدفع عوائد حقوق االختراع
عن كل جيل من النباتات واحليوانات يشترونـه ويـكـثـرونـه بـغـرض اإلنـتـاج.
وسوف تكون أسعار البذور والسالالت نواجت هندسة الوراثة احملمية ببراءات
االختراع أعلى كثيرا من تلك التقليديةG وسوف يكون غير مسـمـوح لـلـزراع
قانونا بأن يجدوا قطعانهم أو تقاويهم دون احلصول على إذن أو دفع العوائد
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ا3طلوبة.
الثاني: يتعلق Tربي النبات واحليوان-فسوف يفقد مربو النبات واحليوان
حرية احلصول على التراكيب الوراثية الالزمة لتربية أصناف نباتية وسالالت
حيوانية جديدةG إذ سوف تصبح ا3واد الوراثية شـامـلـة ا3ـورثـات واخلـاليـا
والبروتوبالستات وحتى الصفات (مثل «احملصول العالي») ملكية خـالـصـة
للشركات الكبرى. وسوف ينبغي للمربي احلصول على تراخيص االستعمال
ودفع عوائدهاG حتى يصبح في اإلمكان إدخال ا3ورثات والصفات احملمية

ببراءات االختراع في برامج التربية.
وبصفة عامةG الجدال في أن تطبيق قوانN براءات االختراع على ا3واد
احليةG وتوفير احلماية الدولية لهذا النوع مـن االخـتـراعـاتG لـه ضـرورات
ومحاذيرG وأن الدول اخملتلفة في ظروفها تختلف في احتياجاتها من حيث
توفير هذه احلمايةG ومن ثم فسوف ينبغـي عـلـى كـل قـطـر دراسـة ظـروفـه
واحتياجاته والتوصل إلى نظام احلماية السليمG الذي يحقق له أقصى قدر

من اإليجابيات وأقل قدر من السلبيات.

مالبسات التكنولوجيا احليوية احلديثة
يثير بعض ا3فكرين وا3هتمN بقضايا التنمية الـزراعـيـة واالجـتـمـاعـيـة
العديد من اخملاوف واحملاذيرG بشأن اآلثار التكنولوجيا احليويـة احلـديـثـة
بالنسبة للدول الناميةG بعضها يتعلق باجلانب الفني والبعض اآلخر يتعـلـق
باجلانب االقتصادي واالجتماعيG وفي كثير من احلاالت يتداخل اجلانبان

: «نـحـن(٢٤)مـعـا. ويـشـيـر هـوبـلـنـك إلـى ا3ـقـولـة الـتـي أطـلـقـهــا كــارلــســـــون
البيوتكنولوجيGN قد خرجنا إلى العالم منذ نحو خمسـة عشر عاماG وقلنا:

:(٢٥)هناك ثـورة قادمـة»G ويلحـق بها مأثـورة أقـدم لألديب رxوندتشــاندلر
«ما يبعث على القلق بشأن الثورات أنها تصير إلى أيدي أناس خطأ»G أي أن
Gالثورة البيوتكنولوجية حتمل في رحمها إمكانيات هائلة 3صلحة اإلنسانية
ولكنها سرعان ما ستقع في أيدي من يحاولون توجيهها 3صاحلهم الذاتية.
وبغض النظر عن مدى صحة أو عدم صحة هذه التخوفاتG فال شـك فـي
أنه من األفضل أن تكون حتت بصر القائمN بالتنمية الزراعيةG وتسـخـيـر
إمكانيات التكنولوجيا احليوية احلديثة لتحقيقها خاصة في الدول العربية
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التي نتوجه لها بهذا ا3ؤلفG ومن ثم تساعد على السعي نحو التعرف على
األساليب التي تتجه نحو تعظيم االستفادة من قدرات التكنولوجيا احليوية
احلديثةG وتالفي اآلثار اجلانبية ا3عاكسةG أو على األقل تقليلهـا إلـى أدنـى

حد �كن. وxكن إيجاز هذه ا3البسات فيما يلي:

أوال-سيطرة الشركات متعددة اجلنسية (عابرة القارات) :
يناقش هوبلنك هذا ا3وضوع فيذكر أن التاريخ التجاري للـتـكـنـولـوجـيـا
احليوية احلديثة تاريخ قصيرG وأن تاريخ انتقالها من حيز سيطرة وملكيـة
القطاع احلكومي إلى حيز ملكية وسيطرة القطاع اخلاص يحتمل أيضا أن
يكون أقصر كثيرا. لقد ولدت التكنولوجيا احليوية احلديثة-كما هو احلال
ألي تكنولوجيا جديدة-في معامل اجلامعات وا3عاهد البحثيـة احلـكـومـيـة.
فقبل أن يعرف أي إنسان أي شيء حتى عن مسمى التكنولوجـيـا احلـيـويـة
احلديثةG كان العلماء في هذه ا3عامل يتقدمون إلى األمام بدأب وثبات في
مجاالت البيولوجيا اجلزيئية والكيمياء احليوية والوراثية. وظهر االهتمـام
التجاري فقط عندما اتضح أن تكامل هذه اجملاالت اخملتلفة يتـيـح فـرصـا
تسويقية مربحة.  ولقد بـدأ األمـر عـلـى مـسـتـوى صـغـيـرG فـأنـشـأ أسـاتـذة
اجلامعات شركاتهم الصغيرة فـي حـرم اجلـامـعـةG سـاحـبـN مـعـهـم بـحـوث
اجلامعة. هكذا كان احلال بصفة خاصة في الواليات ا3تحدة. وعلى الرغم
من الشهرة التي اكتسبتها هذه الشركات الصغيرةG إال أن الشركات الكبيرة
عابرة القارات سرعان ما اكتسحت الساحة. وأخذ الكثيرون-وبصفة خاصة
شركات دول الشمال ا3تقدم عابرة القارات-ينظرون إلى الثورة البيوتكنولوجية
على أنها ميدان واعد جدا. وهكذا انتهى ا3ـوقـف إلـى تـكـنـولـوجـيـا فـائـقـة
القدرات يقوم بتوليدها وتطويرها-إما مباشرة أو من خالل السيطرة علـى
البحوث في القطاع احلكومي-عدد محدود من الشركات الكبيرة. ويتـرتـب
على ذلك أن اتخاذ القرارات وحتديد األولويات سوف يكون في أيدي مجالس
إدارة هذه الشركات التي تسعى أساسا للربح. وبصرف النظر عن ا3نافسة
Gفيما بينها على التكنولوجيا فسوف تـكـون هـنـاك مـنـافـسـة عـلـى األسـواق
وهذه سوف تطلق العنان لسلسلة من الظروف وا3البسات السالبة بالنسبة
للدول الناميةG قد تؤدي في الكثير من احلاالت إلى إلغاء ا3زايا احملتملة من
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التكنولوجيا احليوية احلديثة. ولعل أهـم اخملـاوف مـن سـيـطـرة الـشـركـات
عابرة القارات :

١- حتديد األولويات-Tا أن حتقيق الربح هو الدافع الرئيسي للشركات
عابرة القارات لالستثمار في التكنولوجيا احليوية احلديثـة فـسـوف تـكـون
أولوياتها إلى حيث xكنها حتقيق أهدافها. وعلى سبيل ا3ثال-تربية أصناف
نباتية مقاومة ذاتيا لآلفات مطلب حيوي للكثير من الدول الناميةG لتخفيض
تكاليف استخدام ا3بيدات الكيماوية وأيضا احلد من  آثارها السلبيـة فـي
البيئة. ومع ذلك فقد تكون أولويات الشركات في اجتاه آخر. ويذكر مكتب
تقييم التكنولوجيا األمريكي: «إن الكـثـيـر مـن اجلـهـود ا3ـبـذولـة فـي مـجـال
البحوث الزراعية جتري بـواسـطـة شـركـات الـكـيـمـاويـات الـزراعـيـةG وهـذه
الصناعة رTا ترى الفرصة ا3بكرة في تربية نباتات مقاومة 3بيدات اآلفات
أفضل من ا3عاناة لوقت طويل في تربية نباتات مقاومة لآلفات»G وهذا قد
يعني في النهاية زيادة استخدام ا3بيدات الكيماوية وليس تقليلهـا. وا3ـثـال
العملي لهذا التوجه هو تربية األصناف النباتية للمقاومة 3بيدات احلشائش.
ففي السنوات األخيرة زاد استهالك مبيدات احلشائش كثيرا نتيجة لتوجه
الزراعة نحو �ـط الـزراعـة أحـاديـة احملـصـول وا3ـيـكـنـةG وبـلـغـت مـبـيـعـات
احلشائش في العالم نـحـو (٥) مـلـيـار ات دوالر أي نـحـو ٤٠% مـن مـبـيـعـات
مبيدات اآلفات. ومن ا3شاكل الرئيسية التي تعترض مزيدا من التوسع في
استخدام مبيدات احلشائش أن الكثـيـر مـنـهـا اليـتـوقـف تـأثـيـره عـنـد قـتـل
احلشائش التي من ا3فروض أن تقتلهاG ولكنها أيضا تسبب ضررا لنباتات
احملصول التي من ا3فروض أن حتميهاG وهذا يضع حدا للتركيزاتG  وفي
النهاية الكميات ا3سموح باستخدامها. كذلك البعض منها اليسبـب ضـررا
للمحصول الذي تستعمل من أجلهG ولكنها تظل في التربة فترة أطول ومن
ثم xكن أن تسبب الضرر للمحصول التاليG وهذا يحد من استـخـدامـهـا.
وفي الوقت احلالي يتوجه تركيز شديدG وتنفق مبالغ ضخمة لتربية أصناف
نباتيةG باستخدام هندسة الوراثةG ذات قدرة على حتمل تركيزات أكبر من
مبيدات احلشائش. وحتى عام ١٩٩٠ لم يتم وصول مثل هذه األصناف إلى
الزراع الستخدامها على النطاق التجاريG ولو أنها في مرحلة االختـبـارات
احلقلية. ويتوقع أن يشهد عقد الـتـسـعـيـنـيـات مـثـل هـذه األصـنـاف ا3ـربـاة
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بتكنولوجيا هندسة الوراثة التي تتحمل مبيدات احلشائشG ومن ثم ستكون
أول ما يتاح للزراع على نطاق واسع. وتختلف التقديرات حول قيمة احملاصيل
من األصناف التي تتحمل ا3بيدات مع نهاية هذا القرنG فالبعض يقـدرهـا
بنحو ٢٬١ مليار دوالر والبعض يتحفظ كثيرا إلى ما يتراوح ما بN ٧٥ و ٣٢٠
مليون دوالرG إال أن قيمة ا3بيعات لن تقتصر على البذور ولـكـن سـيـضـاف
إليها الزيادة ا3توقعة في «مبيدات احلشائش ذاتها»G والتي ستتـرتـب عـلـى
تربية «أصناف تتحمل ا3بيدات». ومن األمثلة ا3طروحة لهذا ا3وقف مبيد
Gاحلشائش «أترازين» الذي يستخدم في حقول الـذرة 3ـقـاومـة احلـشـائـش
فنباتات الذرة تتحمل هذا ا3بيد ولكنه يبقى في التربة ويسبب ضررا بليغا
حملصول فول الصويـا الـذي يـزرع عـقـب الـذرةG فـإذا �ـت تـربـيـة أصـنـاف
حملصول فول الصويا تتحمل األترازين فسوف يقبل الزراع الذين يـزرعـون
فول الصويا عقب الذرة على استخدامه في حقول الذرةG ويقدر أن يتضاعف
عندئذ الطلب عليه. ويعلق هوبلنك على هذه احلالة: «بالنسبة للدول النامية
التي هي في أشد احلاجة ألن توفر لزراعها تكنولوجيات منخفضة ا3دخالت
متأقلمة محلياG األولويات احلالية للتكنولوجيا احليوية احلديثة التقدم شيئا
معقوال. وسوف جتد األصناف ا3قاومة 3بـيـدات احلـشـائـش طـريـقـهـا إلـى
العالم الثالث عبر البنية األساسية الكثيفة للتوزيع للحكـومـات والـشـركـات
عابرة القارات. هذه التكنولوجيا الشمالية-كما هو احلال بالنسبة ألصناف
الثورة اخلضراء-سوف يتبناها أساسا كبار الزراع �ا يـتـرتـب عـلـيـه زيـادة
اعتماد العالم الثالث على الشمال في ا3دخالت الكيماويةG وسوف تهمـش

الريفي الفقير الذي يحتاج إلى نوع مختلف �اما من التكنولوجيا».
٢- بدائل حملاصيل الدول النامية التصديرية-تبذل جهود كبيرة باستخدام
التكنولوجيا احليوية احلديثة إلنتاج بدائل لعدد كبير من محاصيل الـعـالـم
الثالث التصديرية مثل السكر والكاكاو والفانيليا وغيرها. فبالنسبة للسكر

 Nمثال-اكتشف مركب «ثوماتThaumatinدرجة حالوته Nوهو عبارة عن بروت G«
 الذي ينمو فيKatemfeنحو ٢٥٠٠ مرة مثل السكرG ويوجد في ثمار النبات 

غرب ووسط أفريقياG وقد قامت بعد ذلك إحدى الشركات بإنشاء مزارع له
في غانا وإرسال الثمار إلى بريطانيا الستخالص مادة الثوماتGN ثم أمكن
عزل ا3ورث الذي يحكم إنتاج هذه ا3ادةG وجتري اجلهود لزراعته في نبات
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مناسب للزراعة في الدول ا3تقدمة. كذلك اكتشف في نفس ا3نطقة نبات
 Nيطلق عليه «مونيل Nآخر مشابه حتتوي ثماره على بروتMonellinدرجة G«

حالوته تبلغ نحو ٣٠٠٠ مرة مثل السـكرG وتبـذل جهـود إلنتاجـه باسـتخـدام
هندسـة الوراثة وزراعة األنسـجةG لينتقل مركز إنتاجه إلى دول الـشـــمـال.
مثل هذا التقدم xكن أن يؤدي إلى حرمان العديد من الدول الـنـامـيـة مـن
محاصيل تصديرية تعتمد عليها في جتارتها اخلارجـيةG ولو أنه بـالـنـسـبـة
لألقطار العربيةG التي تعاني من عجـز شـديد في إنتـاج السـكـرx Gـكـن أن

xـثل مدخـال مهـمـا لزيـادة إنتاج السكر محليا.
٣- عوائد حماية ا3لكية الفكرية التي ستحصل عليها الـشـركـات نـظـيـر

استخدام مبتكراتها.

ثانيا-عوامل أخرى لعل أهمها :
١- أن احللول التي تقدمها الثورة البيوتكنولوجية لـلـعـديـد مـن ا3ـشـاكـل
Gولكـنـهـا تـأخـذ مـوقـفـا فـوقـيـا Gالتأخذ في اعتبارها ا3زارع كنقطة البداية
فمثال احللول التي تقدمها للتلميح بتربية نباتات تتحمل ا3لوحةG وللتصحر
بتربية نباتات تتحمل اجلفافG حلول جذابة ولكنها التتعرض للعوامل التي

تسبب هذه ا3شاكل في ا3قام األول والتي ينبغي إيجاد احللول لها.
٢- في الوقت الذي xكن أن تساعد فيه الثورة البيـوتـكـنـولـوجـيـة عـلـى
توسيع القاعدة الوراثيةG إال أنها xـكـن أيـضـا أن تـؤدي إلـى نـقـص الـتـنـوع
Gفاالجتاه نحو إنتاج تـراكـيـب وراثـيـة مـتـجـانـسـة Gالوراثي في حقول الزراع
والتوسع الكبير في زراعـة األنـسـجـة يـؤدي إلـى اإلنـتـاج عـلـى نـطـاق واسـع
لنباتات متطابقة وراثيا Tا يزيد من قابليتها لإلصابة باآلفاتG ويقدر البعض
أن احملاصيل التي يتم إكثارها عن طريق زراعة األنسجة أكبر قابلية لإلصابة
باآلفات بنحو ست مرات عن تلك ا3رباة عن طريق التكاثر اجلنسيG ومن ثم
فإن التوسع في زراعة مثل هذه احملاصيل سوف يحتم التوسع في استخدام

ا3بيدات.

آفاق قدرات العلم والتكنولوجيا
الجدال في أن القرن العشرين-خاصة نصفه األخير-قد شهد إجنازات



196

األمن الغذائي للوطن العربي

هائلة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاءG استنـدت عـلـى الـقـدرات ا3ـتـنـامـيـة
للعلم والتكنولوجيا التي تأسست عليه.

ولكن في ضوء استمرار أعداد السكان في الزيادة من جهة ومحدودية
ا3وارد الطبيعية من جهة ثانيةG فإن قضية توفير احتـيـاجـات الـسـكـان مـن
الـغـذاء وخـامـات الـكـسـاء البـد أن تـعـتـمـد فـي حـلـهـا عـلــى قــدرات الــعــلــم
والتكنولوجياG وفي مقدمتها التكنولوجيا احليوية احلديثة وخاصة هندسة
الوراثةG وهنا يثور التساؤل الطبيعي وا3نطقي: هل ستستمر قدرات العـلـم
والتكنولوجيا في التنامي لتحقيق ا3زيد من االستثمار واإلنتـاج مـن ا3ـوارد
احملدودة? أم أننا نوشك على الوصول إلى خط نهاية السباق? لقد عـززت
اإلجنـازات الـتـي حتـقـقـت فـي ا3ـاضـي ثـقـة الـكـثـيـريـن فـي قـدرات الــعــلــم
والتكنولوجيا على التواصل-رTا إلى ما النهاية-في إيجاد احللول للمشاكل
وفتح اآلفاق اجلديدة لتأمN غذاء اإلنسان مهما كـانـت أعـدادهG واالرتـقـاء

Tستوى معيشته ورفاهيته.
بل إن هناك من هم أكثر تفاؤالG ويجادلون بأننا بالكاد استثمرنا القليل
Gمن الطاقات اإلنتاجية الكامنة التي توفرها قدرات العلم والتكنولوجيا ا3تاحة
Gفضال عن اآلفاق الرحبة التي تتيحها هندسة الوراثة. وعلى اجلانب اآلخر
هناك الكـثـيـرون الـذيـن يـرون غـيـر ذلـكG ويـقـولـون بـأن لـكـل شـيء حـدودا
اليتجـاوزهـاG وكـمـا أن لـكـوكـب األرض قـدرات مـحـدودة فـي تـوفـيـر ا3ـوارد
الطبيعيةG كذلك فإن قدرات العلم والتكنولوجيا في حتقيق النمو ا3تواصل
لإلنتاج الزراعي البد أن تكون هي أيضا محدودة. بل إن هناك فريقا أكثر
تشاؤما xضي إلى مدى أبعد بالقول بأننا رTا نكون بالفـعـل قـد جتـاوزنـا

الطاقة اإلنتاجية ا3تواصلة طويلة ا3دى لألرض.
وكل فريق له حججه وأسانيده. والنستطيع أن نقلل من أهمـيـة أي مـن
الرأيGN فهما معا xكن أن يساعدانا على توضيح الطريق الذي ينبغي أن
نسلكه وصوال إلى الهدف الذي النختلف بشأنه: توفير احتياجات السكان
Nواحملافظة على البيئة. وفي الصفحات التالية سوف نستعرض كال الرأي
ثم نستنتج موقفا 3ا ينبغي مراعاته في البرامج البحثية الزراعيةG أو بعبارة
أشمل استراتيجية البحوث والتنمية الزراعية التي xـكـن أن حتـقـق األمـن

الغذائي في الوطن العربي.
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أوال-قدرات العلم والتكنولوجيا متعاظمة :
يبN الشكل رقم (٤-٤ ) تطور اإلنتاجية الزراعية في الواليات ا3ـتـحـدة

G وهو يوضح أن اإلنتاجية(٢٦)خالل مائتي عام-فيما بN عامي ١٧٧٥ و ١٩٧٥
مرت عبر أربع مراحل:

١- في ا3رحلة األولى التي امتدت لنحو ٨٥ عاماG كان تطور اإلنـتـاجـيـة
خاللها بطيئا للغايةG إذ كان االعتماد أساسا على «قدرة عضالت اإلنسان».
٢- وفي ا3رحلة الثانيةG التي امتدت لنحو ٥٥ عاما وجرى فيها التحول إلى
استخدام «قدرة احليوان»G زادت اإلنتاجية أوال ثم توقف معدل الزيادة. ٣-
وفي ا3رحلة الثالثة بدأ االعتماد على «قدرة اآللة»G ومن ثم أخذت اإلنتاجية
في التزايد السريع. ٤- ثم في ا3رحلة الرابعة التي بدأت مع احلرب العا3ية
الثانية والتي اعتمـدت فـيـهـا الـزراعـة بـصـورة مـتـزايـدة عـلـى «قـدرة الـعـلـم
(والتكنولوجيا)» أخذت اإلنتاجية في التزايد السريعG ولو استمرت الزيادة
في اإلنتاجية بنفس معدالت هذه الفترة في السنوات التاليةG لوصلت اآلن
إلى مستويات بالغة االرتفاعG بل رTا غير معقـولـةG ولـكـنـهـا عـلـى أي حـال
Nففي خالل الست Gتساند رأي أنصار القدرة ا3تعاظمة للعلم والتكنولوجيا
عاما األخيرة زادت اإلنتاجية (في الواليات ا3تحدة) بنحو ٢٬٣ مرة بينما لم

تتعد الزيادة خالل ا3ائة واألربعN عاما السابقة نحو ١٬٩ مرة.
 لم يتغير محصول الهـكـتـار مـن األرز فـيـمـا بـN عـامـي(٢٧)وفي اليـابـان

٬١٨٤٠ ١٨٨٠ (١٬٩طن) ثم أخذ في الزيادة حتى عام ١٩٢٠ مضيفا نحو طن
(٢٬٩طن)G وظل عند هذا ا3ستوى حتى نهاية احلرب العـا3ـيـة الـثـانـيـةG ثـم
أخذ عقب احلرب في الزيادة السـريـعـة وبـلـغ عـام ١٩٨٠ نـحـو ٤٬٥ طـن أي
بزيادة نحو ١٬٦ طن خالل خمسة وثالثN عاما. وفي مصر كان الستخدام
التكنولوجيا Tكوناتها اخملتلفــة أثــر كبير في إنتاجية مـحـاصـيـل احلـبـوب
الرئيســيةG ففيما بN عامي ١٩٥٢ و ١٩٨٩ زادت إنتاجية الفدان من القـمـح

.(٢٨)بنحو ١٥٠% ومــن الــذرة الشــامية بنحـو ١٢٠% ومن األرز بنحو ٧٠%
والعلماء الذين يقولون إنه اليزال لدينا قدر كبير من الطاقة اإلنتاجيـة
الكامنة غير ا3ستخدمة يدعمون قولهم هذا بكثير من األسانيد ا3عـقـولـة-

على األقل في نظرهم-منها :
١- أن مستويات اإلنتاجية في حقول التجارب أكبر بكثير من تلك التي
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يحققها الزراعG بل إنه في الكثير من احلاالت تكون األرقام الـقـيـاسـيـة
Gللكثير من احملاصيل Gأو حتى لدى الزراع ا3تميزين Gفي محطات التجارب
ضعف أو أكثر من ضعف متوسطات اإلنتاجية العامة. ومعنى هذا أنه حتى
باستخدام التكنولوجيا ا3تاحةG التزال هناك فرصة كبيرة لزيادة اإلنتاجية.
وهذه احلالة رTا تكون أكثر وضوحا في الـدول الـنـامـيـة مـنـهـا فـي الـدول
ا3تقدمةG نظرا 3ا تعانيه الدول النامية من معوقات كثيرة حتول دون االستثمار
األمثل للتكنولوجيا ا3تاحةG ومن ثم فهذه الدول مازالت أمامها فرصة كبيرة

لالرتقاء باإلنتاجية.
٢- أن تركيز البحوث الزراعية في ا3اضي كان منصبا على زيادة اإلنتاج
لوحدة ا3ساحة من األرضG أو لوحدة عنصر العملG باعتبارهمـا مـن أكـثـر
عناصر اإلنتاج كلفةG وهم اآلن يوجهون اهتماما أكبر لعناصر أخـرىG لـعـل
أهمها ا3اء ثم العناصر الغـذائـيـةG وال شـك فـي أن تـعـظـيـم االسـتـفـادة مـن
ا3وارد الطبيعية ا3تاحة بوفرة ومجاناG وهي الطاقة الشمسية والهواء (ثاني
أكسيد الكربون واآلزوت)G سيأتي دوره غالبـا مـن خـالل هـنـدسـة الـوراثـة.
ولقد �كن العلماء في ا3اضي وحتى اآلن من التوصل إلى حلـول ا3ـشـاكـل
وطرق لزيادة اإلنتاجيةG وسوف xكنهم االستمرار في ذلك فـي ا3ـسـتـقـبـل
خاصة مع تقدم اإلمكانيات التي توفرها التكنولـوجـيـا احلـيـويـة احلـديـثـة.
وعلى سبيل ا3ثال اليزال هناك مجال كبير الستثمار قوة الهجN. لقد كانت
ظاهرة قوة الهجN مصدرا مهما لتحسN اإلنتاجية في الكثير من احملاصيل
النباتية. وحتى في احملاصيل ذاتية التلقيح مثل األرزG �كن العلماء الصينيون
من استخدام هذه الظاهرة عندما اكتشفوا نبات أرز عقيم ذكري من األرز

. وفي مصر أمكن تربية أصناف قمح جديدة «طـويـلـة الـسـنـبـلـة»(٢٩)البـري
. إن إمكانيـات(٣٠)(شكل ٤-٥) يحتمل أن حتقق زيادة كـبـيـرة فـي اإلنـتـاجـيـة

حتسN قدرة النبات على استخدام نسبة أكبر من الطاقة الشمسية وحتويلها
إلى منتجات نباتية من خالل برامج تربية النباتG وزيادة قدرة احليـوانـات
Nعلى حتويل نسبة أكبر من األعالف إلى غذاء لإلنسان من خـالل حتـسـ
السالالت احليوانيةG مازالت كبيرةG وهنا سوف تلعب التكنولوجيا احليوية
احلديثة دورا فاعال. ويذكر الجنر وهــل أنه التزال هناك فرصة في محاصيل
Gعديدة لتحقيق زيادة في اإلنتاجية بنحو ٢٥% من خالل زيادة معامل احلصاد
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بعدها سوف يتعN على مربي النبات التربية للتمثيل الضوئي األسرع وزيادة
كفاءة عملية التمثيل الضوئي. وا3عروف أن النباتات تقسم تبعا لطول الهيكل
الكربوني للمنتج األول للتمثيل الغذائي إلى طرزين (كG٣ ك٤) ومعدل إنتاج
نباتات الطرز األول من ا3ادة اجلافة نحو ٢٠٠كجم/ هكتار/ يومG ونـبـاتـات
الطرز الثاني نحو ٢٠٠-٤٠٠كجم تبعا لظروف ا3ناخ. ويذكر الجنر وهـــل أن
كفاءة التمثيل الضوئي حتت نفس ظروف اإلشعاع الشمسي تبلغ في الذرة
(ك٤) نحو ٤٬٥% من الطاقة الشمـسـيـةG بـيـنـمـا تـبـلـغ فـي األرز (ك٣) نـحـو
٣٬١%. وهكذا فسوف يتمكن العلماء في ا3ستقبل من ترتيب نباتات الطرز
األول لتحمل عوامل التمثيل الغذائي لـلـطـرز الـثـانـي (بـاسـتـخـدام هـنـدسـة

الوراثة)G �ا سيحدث طفرة في اإلنتاج.
٣- أن الصفة ا3ركبة لـلـتـكـنـولـوجـيـات احلـديـثـة (والـتـقـدم الـسـريـع فـي
التكنولوجيا احليوية احلديثة مثال لذلك)G توفر في حد ذاتها موردا جديدا
هو التكنولوجيا ذاتهاG التي تولد قوة متعاظمةG إذ تدفع عناصرها بعضـهـا
الـبـعـض وتـعـزز قـدراتـهـا لـتـحـقـيـق ا3ـزيـد مـن الـتـقـدم أو مـن قـدرة الـعــلــم
والتكنولوجياG وعلى خالف ا3وارد الطبيعيةG فإن مورد التكنولوجيا هو نتاج

شكل رقم (٤-٥): األقماح طويلة السنبلة-يبلغ طول السنبلة نحو ٢٠-
٢٢سم وعدد احلبوب بها أكبر من األقماح العادية.
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نشاط إنساني xكن تنميته باستمرار.

ثانيا-قدرات العلم والتكنولوجيا آخذة في التناقص:
لعل أهم العوامل التي يستند إليها ا3تشككون في تواصل قدرات العلم
والتكنولوجياG بل وتواصل القدرة اإلنتاجية احلالية 3عظم قطاعات اإلنتاج
الزراعيG خاصة تلك التي بلغت مستويات إنتاجية عاليةG اعتمادها الكبير
على الطاقة األحفورية التي هي طاقة مستنفدة. إن مصادر الطاقة األحفورية
ا3تاحة حاليا هي مخازن للطاقة الشمسية التي أمكن للنبـاتـات اخلـضـراء
التي عاشت قبل ماليN السنN اقتناصها. وهكـذا فـإن إنـتـاجـنـا الـزراعـي
احلاليG تبعا لذلكG ال يعتمد فقط على الطاقة الشمسية الواردة اآلن مـن
.Nالـسـنـ Nولكن أيضا على الطاقة الشمسية اخملزنة منذ مـاليـ Gالشمس
وTا أننا نستنزف مخزون طاقة غير متجددةG فإن القدرات اإلنتاجية للزراعة
ا3كتسبة من خاللها سوف تفقد أو على األقل سوف تصبح أعلـى تـكـلـفـة.
وبا3ثل فإن استنزاف ا3وارد الطبيعية األخرى أو تـآكـلـهـا سـوف يـؤدي إلـى
نفس النتيجة. على أن أهم األسانيد التي يقدمونها لتأييد وجهـة نـظـرهـم

تشمل:
١- أننا النستطيع أن نحدد بصورة دقيقة كـم مـن الـزيـادة الـكـلـيـة الـتـي
حتققت في اإلنتاجية ا3نسوبة إلى قدرات العلم والتكنولوجـيـاG تـرجـع إلـى
عوامل مبتكرةG وليس إلى مجرد زيادة في استخدام ا3وارد ا3ستنـزفـة. إن
األصناف احملسنة من احملاصيل النباتية حتقق زيادة في اإلنتاجيةG ولـكـن
غالبا ما تكون هذه الزيـادة-أو عـلـى األقـل جـزء مـلـحـوظ مـنـهـا-نـاجتـة عـن
استخدام هذه األصناف 3عدالت أكبر من األسمدة وخاصة اآلزوتية. واألمثلة
على ذلك أصناف القمح واألرز قصيرة وصلبة الساق (عماد الثورة اخلضراء)
التي تقاوم الرقادG حتى عند استخدام معدالت تسـمـيـد آزوتـي عـالـيـة. إن
ا3علومات ا3ـتـاحـة تـبـN أن هـذه األصـنـاف وغـيـرهـا مـن األصـنـاف عـالـيـة
اإلنتاجية-ال تتميز عن األصناف األخرى بكفاءة أعلى في استخدام األسمدة
اآلزوتيةG ولكنها فقط تستخدم منها مقادير أكبر. وهناك من ا3ـربـN اآلن
من يعتقد بأننا بالفعل قد استثمرنا بالكامل مزايا قصر وصالبة الساق في

هذه األصنافG ومن ثم فا3زيد محدود.
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٢- أن الزيادة التي حتققت في إنتاجية مـحـاصـيـل احلـبـوب بـوجـه عـام
جاءت أساسا من خالل زيادة نسبة احلبوب إلى الـقـش (أي زيـادة مـعـامـل
احلصاد وهو النسبة بN وزن محصول احلبوب والوزن الكلي للنبات)G وليس

من خالل زيادة ا3ادة اجلافة الكلية.
وفي متابعة لتطور محصول أصناف القمح الشتوي البريطانيG اتـضـح
أن األصناف احلديثة التي أدخلت في الزراعة عام ١٩٨٠ كانت إنتاجيتها من
Gعاما Nاحلبوب أكثر بنحو ٥٠% عن تلك التي أدخلت في الزراعة قبل أربع
وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة مـعـامـل احلـصـاد مـن نـحـو ٠٬٣٥ فـي
األصناف األقدم إلى نحو ٠٬٥٠ في األصناف األحدث. كذلك الزيادة التي
Gحتققت في كفاءة استخدام األعالف احليوانية للسالالت احليوانية احلديثة
جاءت أساسا من خالل تقليل النسبة من العلف ا3ستخدم في صيانة جسم
احليوان وزيادة النسبة ا3ستخدمة في إنتاج ا3نتجات احليوانية التي يطلبها

اإلنسان.
وفي كلتا احلالتN-احملاصيل النباتية والسالالت احليوانية-هناك معوقات
Nمن خالل هذين ا3ـدخـلـ Nفسيولوجية حتول دون االستمرار في التحس
التقليديGN فال شك أنه بالنسبة حملاصيل احلبوب هناك حدود لتـقـصـيـر

الساق دون التضحية بقدرة التمثيل الضوئي للنبات.
٣- التظهر مستويات اإلنتاجية احملققة في جتارب احملصول القياسي-
أو الطاقة اإلنتاجية الكامنة لألصناف وا3عـامـالت الـزراعـيـة-زيـادة كـبـيـرة
عما كانت عليه في منتصف الستينياتT Gا يـشـيـر إلـى تـبـاطـؤ الـنـمـو مـن
خالل قدرات العلم والتكنولوجيا ا3تمثلة في التراكيب الوراثية وا3عامـالت

الزراعية اجلديدة.
٤- التوقعات التي �نيناها من التكنولوجيا احليوية احلديثة لم تتحقـق
طبقا للتوقيتات ا3فترضةG ومن ثم تأجلت إلى توقيتات أبعدG وهي مستمرة
في االبتعادG فالتأثيرات في اإلنتاج الزراعي التي كـانـت مـتـوقـعـة فـي هـذا

العقد تأجلت للعقد القادم.
استراتيجيات البحوث-وتواصل قدرات العلم والتكنولوجيا:

خالل العقود الثالثة القادمةG سوف تواجه قدرات العلم والتكنولـوجـيـا
ثالث معضالت أساسية ينبغي أن جتد لها حلوال مناسبة:
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ا3عضلة األولى: ا3طالب ا3تزايدة لتحقيق �و كبير في اإلنـتـاج لـلـوفـاء
باحتياجات السكان وأيضا لتحقيق االستقرار في اإلنـتـاج واإلمـدادات مـن

عام آلخر.
ا3عضلة الثانية: محدودية ا3وارد الطبيعية من أرض وماء وأصول وراثية

وتعرضها للتآكل.
ا3عضلة الثالثة: االحتياجات البيئية لرفاهية اإلنسان.

Nوأهمية ا3ـوازنـة بـ Gوضخامة هذه ا3عضالت وتشابكاتها وتداخالتها
العوامل اخملتلفة ا3تعارضة واختيار األنسب منها-تزيد من صعوبة ا3وقـف
برمتهG وتستلزم قدرا كبيرا من وضوح الفكر والرؤية ا3ستقبلية. إن شـعـار
«قدرات العلم والتكنولوجيا»G متمثلة خاصة في التكنولوجيا احليوية احلديثة
وعلى وجه اخلصوص في هندسـة الـوراثـة-دون شـك-يـثـيـر خـيـالـنـا ويـدفـع
بتوقعاتنا وآمالنا إلى آفاق بعـيـدة ورTـا أحـيـانـا إلـى مـا بـعـد األفـقG ولـكـن
الينبغي أن نتجاهل أن كثيرا من االختراعات العظيمة تكون بدايتها مجرد
خيال. وفي ظل هذا الشعـار يـحـق لـنـا أن نـتـوقـع مـثـالG إلـى جـوار تـطـويـر
التكنولوجيات التقليدية وتربية أصنـاف نـبـاتـيـة أعـلـى إنـتـاجـيـةG ومـقـاومـة
Gوأكثر حتمال للظروف غير ا3ناسبة أو القاسية...الـخ Gلألمراض واآلفات
أنه سوف يتمكن العلماء من استخدام قدرات العلم والتكنولوجيا في تربية
أصناف أقدر على اقتناص نسبة أكبر من الطاقة الشمسيةG واستخدامهـا
بصورة أفضل في إنتاج مركبات نباتية نحتاج إليـهـاG بـل رTـا النـفـرط فـي
التفاؤلG إذ نتوقع حتقيق اختراق سوف يكون بعيد األثر في قضية الـغـذاء
بتربية أصناف من محاصيل احلبوبG قادرة على تثبيت آزوت الهواء اجلوي
مثل احملاصيل البقولية. كذلك رTا النغرق كثيرا في اخلـيـال حـN نـتـوقـع
استخدام قدرات العلم والتكنولوجيا بصورة فعالة في احلد من اسـتـنـزاف
ا3وارد الطبيعيةG أو في تطويـع مـصـادر جـديـدة لـلـطـاقـة كـبـدائـل لـلـطـاقـة
األحفورية. نعم يحق لنا أن نطلق خليالنا العنان ونحلم بأن كل تلك األعمال
الفذة وغيرها �كنة التحقيق. ولكن لكي تكون توقعاتنا أقرب إلى التحقيق
خالل فترة زمنية معقولة يجب أن يكون هناك قدر كبير من العمل ا3نظم.
وقبل ذلك يجب أن نستند إلى الواقع وعلى األوضاع احلاليةG ودون أن نقفز
في فراغG نعمل على االستحواذ على ا3عارف األساسية واخلبرات الالزمة
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للتعامل مع ا3عوقات التي حتد من اإلنتاجية في الوقت احلالي. وإذا كنا ال
نستطيع أن نتنبأ بدقة با3ستويات التي ستصل إليها اإلنتاجية بعد عشر أو
عشرين سنةG وكذلك النستطيع أن نتنبأ بدرجة معقولة من الثقة بأن قدرات
العلم والتكنولوجيا سوف تستمر في التعاظمG أو حتى سوف تستمر Tعدلها
احلاليG إال أننا نستطيع أن نحدد العوامل الرئيسية التي ينبغـي أن تـؤخـذ
Gفي االعتبار في رسم استراتيجيات البحوث الزراعية في األقطار العربية
لتحقيق تواصل قدرات العلم والتكنولوجيا والتي xـكـن أن نـوجـزهـا فـيـمـا

يلي:
أوال : سوف تظل إجنازات التكنولوجيا التقليدية ا3صدر األساسي للنمو
في اإلنتاجية النباتية واحليوانية للعقدين أو العقود الثالثة القادمةG كما أن
اجلانب األكبر من الزيادات في اإلنتاج الزراعي سوف xكن حتقيقهـا مـن
خالل تكثيف أكثر لإلنتاج ا3ستنـد إلـى ا3ـوراد الـطـبـيـعـيـة ا3ـتـاحـة حـالـيـا.
وا3كاسب الضرورية الالزم حتقيقها في إنتاجية احملاصيل النباتية واحليوانية
ا3زرعية سوف xكن توليدها أساسا من خـالل حتـسـيـنـات فـي األصـنـاف
والسالالتG باستخدام طرق تربية النبات واحليوان التقليدية ا3عمـول بـهـا
حاليا مع قدر من التطويرG واالستخدام األكثر كـثـافـة وكـفـاءة لـلـمـدخـالت
Gومـبـيـدات اآلفـات واحلـشـائـش Gالتكنولوجية شاملـة األسـمـدة الـكـيـمـاويـة
واألعالف األعلى في القيمة الغذائيةG فضال عن ا3عارف واخلبراتG ومن
ثم فسوف يكون من الضروري تطوير تكنولوجيات محسنـة لـزيـادة الـقـدرة
اإلنتاجية للنظم ا3زرعية احلاليةG باالعتماد على ا3داخل البحثية اخملتبرة

وا3ؤكدة وكذلك تطويرها.
ثانيا: سوف تكون إجنازات التكنولوجيا التقليدية بعد عقدين أو ثـالثـة
Gمن الزمن غير كافية 3قابلة األعباء ا3تزايدة التي تلقى على عاتق الزراعة
وهو موقف ينبغي التحسب له من اآلن. إن قدرات التكنولوجيا التـقـلـيـديـة
وا3وارد الطبيعية احملدودة معا xكن أن تصبح عوائق حقيقية حتدد النمو
الزراعي ا3ستقبلي متى تخطاها حجم الطلب على ا3نتجات الزراعية. ومن
ثم فإن احتماالت زيادة اإلنتاج الزراعي بدرجة كبيرة سوف ترتكز أسـاسـا
على إمكانية تطوير تكنولوجيات جديدة-في مقدمتها التكنولوجيا احليويـة
احلديثة-تقلل من كمية ا3وارد الطبيعية ا3ستخدمةG كأن xكنها زيادة كفاءة
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استخدام النباتات للطاقة الشمسيةG ورTا وسائل أخرى حتل محل النباتات
Gفي تخليق الغذاء. وإذا كان تطوير تكنولوجيات ثورية سوف يستغرق وقتا
إال أنه يجب أن يحظى بقدر معقول من االهتمامG ويجب البدء من اآلن في
اكتساب ا3ـعـارف الـعـلـمـيـة الـكـافـيـة الـتـي تـفـتـح الـطـرق إلـى حتـقـيـق هـذه
االختراقاتG إذ دونها سوف يكون األمل ضـعـيـفـا فـي االسـتـجـابـة خملـاطـر

.Nا3ستقبل التي يصعب التنبؤ بها اآلن على وجه اليق
Nثالثا: سوف تكون هناك حاجة إلى الـربـط الـعـضـوي أو ا3ـفـصـلـي بـ
منتجي (أي موردي) ا3عارف والتكنولوجيات احملسنة واجلديدة على السواء
وبN مستخدميهاG إذ إن مصادر الزيادات في اإلنتاج سوف تعتمد بصـورة
متعاظمة على ا3عرفة وا3علومات-أي ستكون كثيفة ا3عرفة وا3علومات إلـى
حد كبير-وهذا يترتب عليه أن تصبح جهود البحوث ونقل التكنولوجياG في
مجاالت تكنولوجيا ا3علومات واإلدارة بصورة متزايدة موردا مهما للنمو في

إنتاجية احملاصيل النباتية واحليوانية.
رابعا: سوف تتزايد احلاجة إلى تكثيف القدرات واجلهود البحثيـة فـي
توليد التكنولوجيات-آخذين في االعتبار الركائز األساسية للجهد البحـثـي

وهي:
١- الكادر البحثي-ال يزال حجم القدرات البحثية معبـرا عـنـهـا بـالـكـادر
البحثي كما وكيفاG محدوداG وفي الكثير منها محدودا للغايةG وفي البعض

 أنه حتى في بلـد صـغـيـر(٣١)اآلخر مازالت في طـور اإلنـشـاء. ويـرى روتـان
نسبيا ينتج مدى محدودا من السلع الزراعية وحتت مدى محدود من الظروف
Nسوف تكون هـنـاك حـاجـة إلـى كـادر بـحـثـي يـتـراوح بـ Gا3ناخية الزراعية
مائتN وخمسN وثالثمائة عـام زراعـيG وأن األقـطـار الـتـي ال �ـلـك قـدرة
بحثية كافية لن تكون قادرة على مواجهة األعباء التي تلقيها على الزراعـة

الزيادة السكانية والتحسن في مستوى الدخل.
٢- التمويل-يحتاج النشاط البحثي الزراعي-وفي مقدمته بطبيعة احلال
مجال التكنولوجيا احليوية وبصفة خاصة هندسة الوراثة-إلى �ويل كـاف
ومنتظم. وهناك اتفاق عام على الرأي بأن االستثمار في البحوث الزراعية

. وما نود التأكيد عليه هو أن استمرارية التـمـويـل ال(٣٢)هو استثمار مـربـح
G(الدول ا3تقدمـة) تقل أهمية عن مقدار التمويل ذاته. وفي بعض األقطار
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وخاصة أوقات الفوائض يجادل البعض بأن اإلنفاق على البحوث لم يعد له
مبرر وأنه يجب أن يوقف أو على األقل يخـفـض مـقـداره. وعـلـى الـنـقـيـض
خالل أوقات الطوارª أو العجز يطلب مـن الـبـاحـثـN حـلـول فـوريـة. نـفـس
التوجه يحدث في الدول النامية في الـكـثـيـر مـن احلـاالتG فـعـنـدمـا يـكـون
محصول ما ناجحا يتراخى االهتمام بهG أما عندما يتعرض ألزمـة فـيـكـون
االهتمام ا3فاجئ. ال ينبغي أن يعامل البحث الزراعي كـصـنـبـور مـاء يـفـتـح
Gإذ إن االستقرار وااللتزام على ا3دى الطويل مطلوبـان Gويغلق عند الطلب
فالكثير من ا3شاكل الزراعيةG أو اآلفاق احملتملةG حتتاج إلى سنوات طويلة
من البحث والدراسة. ومن األمـثـلـة الـتـي تـضـرب فـي هـذا الـصـدد مـرض

G فقد كانت بداية البحوث عليه عام G١٩٣٩(٣٣)ماريك الذي يصيب الدواجن
ولم يتم حتديد الفيروس ا3سبب للمرض سوى عام G١٩٦٧ ثم ¢ إنتاج لقاح
مضاد عام G١٩٧١ وبحلول عام ١٩٧٤ بلغ العائد احملقق السنـوي مـن الـلـقـاح
نحو ١٨٠ مليون دوالرG في مقابـل ٣١ مـلـيـون دوالر تـكـالـيـف الـبـحـوث الـتـي

أنفقتها الدولة.
٣- ا3ؤسسة البحثية-لقد جاءت أعظم إجنازات التكنولوجـيـا الـزراعـيـة
من خالل نشاط ا3ؤسسات البحثيةG وبناء مؤسسات قوية قادرة على التعامل
مع ا3تغيرات العديدة التي تواجه الزراعة أمر مبدئي لتحقيق قدرات متنامية

 في بداية هذا القرن أن «أعـظـم(٣٣)للعلم والتكنولوجيا. وقد ذكر وايـتـهـيـد
Gاختراعات القرن التاسع عشر هو حتويل عملية االبتكار إلى عملية مؤسسية
باختراع اجلامعة البحثية وا3عمل البحثي ومحطة البحوث الزراعية». ويذكر
Gروتان أن «التغير التكنولوجي يجعل في اإلمكان إحالل ا3عرفة محل ا3وارد
وإحالل ا3وارد األكثر وفرة محل تلك األقل وفرةG ويحرر كوابح النمو التـي
تفرضها اإلمدادات غير ا3رنة للموارد». وهكذا جند أنه يصبح من الضروري
بصورة متزايدة بناء مؤسسات بحثية قوية وفعالةG وحتويل اجلانب األكـبـر
من القدرات البحثية إلى قدرات مؤسسية. وينطبق هذا بصفة خاصة على
الدول األقل �وا حيث مستويات اإلنتاجية بها مازالت أقل كثيرا �ا xكن
حتقيقه. وا3ؤسسات البحثية هي األقدر على الوصول إلى ا3صادر التقليدية
Gسالالت احليوان Nوحتس Gلزيادة اإلنتاجية مثل اإلجنازات في تربية النبات
وطرق الزراعة ا3طورةG واألسـالـيـب احلـديـثـة إلدارة ا3ـوارد. كـذلـك سـوف
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تفرض ظروف التناقص ا3توقع 3عدالت اإلضافة في اإلنتاجية إعطاء أهمية
أكبر للكفاءة في ا3ؤسسة البحثية.

٤- توجيه البحوث الزراعية-سوف يلزم بصورة متزايدة توجيه البحـوث
الزراعية في مسارات تكون: أكثر ارتباطا بالتنمية الـزراعـيـةG وأكـثـر قـدرة
على حتقيق االستخدام األمثل للموارد ا3تاحةG وأكثر فعالية في احملافظـة
على ا3وارد G وعلى تواصل أو استدامة التنمية الزراعيةG وأكثر قدرة واهتماما
بتحقيق الظروف ا3ناسبة والبنية العلمـيـة األسـاسـيـةG إلحـداث ا3ـزيـد مـن
التغير التكنولوجي الذي يدعم ا3صادر التقليدية للنمو في إنتاجية النباتات
واحليوانات. وفي غياب تركيز أكبر جلهود البحوث الزراعية تصبح احتماالت
جناح التنمية أقلG وتتأجل لوقت أطول ا3كاسـب فـي اإلنـتـاجـيـة الـزراعـيـة
ا3وعودة من التكنولوجيا احليوية احلديثة. هذا التوجيه سوف يستلزم التبني
الكامل ألسلوب البرامج البحثية والتخطيط االستراتيجي الذي سنأتي على

ذكره في فصل الحق.
٥- األولـويـات االسـتـراتـيـجـيـة-خـالل الـقـرن الـعـشـريـنG تـوجـه الـتــغــيــر
Gالتكنولوجي نحو إيجاد حلول للعوامل التي �ثل كوابح للـنـمـو فـي اإلنـتـاج
واختلف هذا التوجه من بلد آلخرG ففي مصر مثال اجته نحو تكثيف اإلنتاج
من وحدة ا3ساحـة نـظـرا ألن األرض الـزراعـيـة كـانـت هـي الـعـامـل احملـدد
Nومن ثم كان التوجه نحو الـتـكـثـيـف احملـصـولـي بـزراعـة مـحـصـولـ Gللنمو
متعاقبN أو أكثر في نفس العام في نفس األرض. وفي الواليات ا3تحدة كان
التركيز كبيرا على التكنولوجيا ا3يكانيكية لتخطي كابح نقص عنصر العمل.
وفي السنوات القادمة سوف تزداد حدة الكثير من الكوابح على النمو كما
ستتغير طبيعتهاG ففي معظم األقطار العربـيـة سـوف يـكـون مـورد ا3ـاء هـو
الكابح األساسي ألي �و في اإلنتاج الزراعيG كذلك سوف تظهر على ا3دى
الطويل كوابح أخرىG ومن ثم فإن قدرات العلم والتكنولوجيا يجب أن تتوجه

نحو هذه القضايا.
٦- ا3ورد الوراثي-تشكل األصول الوراثية-أو الوعاء الوراثي-ركنا أساسيا
في اجلهد البحثيG سواء ذلك الهادف إلى تطويـر وحتـسـN الـتـكـنـولـوجـيـا
احليوية التقليدية وزيادة قدراتهاG أو ذلك الهادف إلى التحول من الزراعة
ا3ؤسسة على تكنولوجيا القرن العشرين احلالية إلـى تـلـك ا3ـؤسـسـة عـلـى
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تكنولوجيا القرن احلادي والعشرين احليوية احلديثة. لقد تعرضت الكثير
من األصول الوراثية للضياع واالندثار في السنوات األخيـرةG ومـن ثـم فـإن
جهدا مكثفا يجب أن يبذل لتجميع األصول الوراثية وتوصيفها واحملافظـة
عليها. كذلك فإن جهدا كبيرا يجب أن يبذل في عـمـل اخلـرائـط الـوراثـيـة
للمحاصيل النباتية تأهبا لالستخدام الفعال ألساليـب الـهـنـدسـة الـوراثـيـة

ا3تاحة حاليا وتلك ا3توقع التوصل إليها مستقبال.
٧- محاصيل وسالالت حيوانية جديدة-تتباين ا3ناطق اجلغرافية اخملتلفة
في العالم تباينـا كـبـيـرا مـن حـيـث نـظـم اإلنـتـاج الـزراعـي بـهـا واحملـاصـيـل
واحليوانات ا3كونة لهذه النظمG وال شك في أن النظام اإلنتاجي لكل منهـا
قد استقر إلى حد كبير تبعا للظروف السائدة بهاG ولكن هناك فرصا كبيرة
وكثيرة ال تزال متاحة لنقل الكثير من هذه ا3كونات من بلد آلخر. ومن ثـم
يجب إعطاء أهمية للبحث عن محاصيل نبـاتـيـة وحـيـوانـيـة جـديـدة xـكـن
إدخالها في النظام اإلنتاجي الزراعيG بحيث �ثل مصدرا مفيدا للنموG أو
في الوفاء باحتياجات معينة للمـجـتـمـعG أو تـكـون بـديـلـة حملـاصـيـل أصـبـح
االستمرار في إنتاجها متعثرا. لقد كان التوسـع فـي زراعـة مـحـصـول فـول
الصويا في مناطق شتى من العالم مثاال واضحا جلدوى إدخال محاصـيـل
Gوإذا كان من غير ا3توقع تكرار مثل هذا التطور Gجديدة ذات فوائد كثيرة
Gإال أن هناك أمثلة كثيرة على نطاق أضيق نذكر منها بالنسبة 3صر والعراق
إدخال محصول بنجر السكر كمحصول مواز-أو رTا بديل في ا3ـسـتـقـبـل-
حملصول قصب السكر لتوفير مياه الريG حيث يحتاج بنجر السكر إلى مياه
ري أقل كثيراG وإدخال زراعته في أقـطـار أخـرىG وكـذلـك مـحـصـول عـبـاد

الشمس وغيرها.
خامسا: سوف يتزايد االهتمام بضرورة التعامل العقـالنـي مـع الـبـيـئـة:
كما سبق أن ذكرنا في حديثنا عن التنمية الزراعية ا3ستدامة أو ا3تواصلة-
ينبغي أن تأخذ البرامج البحثية في اعتبارها دائما احملافظة علـى قـاعـدة
ا3وارد الطبيعية وصيانة البيئة باعتبارها مطلبا أساسيا لرفاهية اإلنسان.
وهكذاG عندما تتحدث عن تواصل قدرات العلم والتكنولوجيا لتحـقـيـق
النمو ا3تواصل في اإلنتاج الزراعي في ا3ستقبل ولعدة عقود قادمةG لضمان
األمن الغذائي ألي قطر من حيث كمية ونوعية اإلمدادات ا3ستقبلية للغذاء
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وا3نتجات الزراعية األخرىG تبرز خمس ضوابط ينبغي أن تؤخذ في االعتبار
وهي:

١- أهمية تطوير ا3عارف والتكنولوجيات التقليدية الالزمة لصيانة ا3وارد
الطبيعية واحملافظة عليها وتنميتهاG وهي األرض وا3اء واألصول الـوراثـيـة

فضال عن ا3ناخ.
٢- أهمية تطوير ا3عارف والتكنولوجـيـات الـالزمـة السـتـثـمـار الـقـدرات
اإلنتاجية ا3تاحة للمحاصيل النباتية واحليوانيةG من خالل تضييق الفجوة
بN اإلنتاجية القياسية احملقـقـة حتـت الـظـروف الـتـجـريـبـيـة ومـتـوسـطـات
اإلنتاجية احملققة لدى ا3نتجGN وتقليل اخلسائرG وحتسN كفاءة نظم اإلنتاج

والتسويق السائدة.
٣- أهمية تطوير تكنولوجيات جـديـدة �ـامـا إلنـتـاج وتـصـنـيـع وتـسـويـق
الكميات الضخمة من الغذاءG وا3نتجات الزراعية األخرى التي سوف تشتد
احلاجة إليها في ا3ستقبلG ووضع األساس السليم للعمل ا3ستقـبـلـي عـلـى
ا3دى البعيد نسبياG لتوليد تكنولوجيات مبتكرة خاصة في مجال التكنولوجيا

احليوية احلديثة.
٤- أهمية العقالنية في التعامل مع البيئة للمحافظة على الظروف ا3ناسبة

الستدامة التنمية الزراعية ورفاهية اإلنسان.
٥- أهمية بناء مؤسسة بحثية زراعية قوية وتوفـيـر كـوادر بـحـثـيـة كـفـؤة
و�ويل كافG وتطوير أساليب التخطيط واإلدارة وتوجيه البحوثG وتنمـيـة
دور القطاع اخلاص خاصة في أنشطة توليد التكنولوجيا احليوية احلديثة.
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بنية أساسية محفزة لتحقيق
األمن الغذائي

في الفصول السابقة حتدثنا عن مشكلة األمن
الغذائي بوجه عامG والتي تتمثل في زيـادة الـطـلـب
على ا3نتجات الغذائية نتيجة لزيادة السكان أساسا-
من جهةG ومن جهة ثانية محدوديـة قـاعـدة ا3ـوارد
الطبيعية وما تتعرض له من تآكلG وضرورة أن تؤخذ
احتياجات األجيـال الـقـادمـة فـي االعـتـبـار فـي أي
برنامج تنمية زراعـيـة لـلـوفـاء بـاحـتـيـاجـات اجلـيـل
احلالي. كذلك حتدثنا عن حـالـة االكـتـفـاء الـذاتـي
واألمن الغذائي في الوطـن الـعـربـي الـتـي تـسـتـلـزم
جهودا مكثفة 3ضاعفة إنتاج الغذاءG كما تعـرضـنـا
لقدرات العلم والتكنولوجياG والتكنولوجيا احليويـة
وبصفة خاصة هندسة الوراثـةG الـتـي تـفـتـح آفـاقـا
جديدة لالرتقاء بإنتاج الغذاء. إن معـظـم األقـطـار
العربية-إن لم تكن جميعها-معرضة بصورة متزايدة
3شاكل عدم مواكبة إنتاج الغـذاء لـلـنـمـو الـسـكـانـي
وزيادة الطلب على الغذاءG ومن ثم فإن توفير بنيـة
أساسية محفزة للتنمية الزراعية ا3تسارعة لتحقيق
األمن الغذائي أمر بالغ احليوية. وبالتـداعـيG فـإن
أي استراتيجية لالرتقاء بالـزراعـةG ومـن ثـم إنـتـاج

5
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الغذاءG البد أن تعطي أولوية لثالثة مداخل رئيسية: أولها االستحواذ على
التكنولوجيا باعتبارها األداة الفعالة لتعظيم االستفادة من ا3وارد الطبيعية
ا3تاحة احملدودةG وثانيها تنمية ا3وارد البشرية الـقـائـمـة بـعـمـلـيـة الـتـنـمـيـة

الزراعيةG وثالثها ا3ناخ االقتصادي احملفز للتنمية الزراعية.

االستحواذ على التكنولوجيا: املدخل إلى حتقيق األمن الغذائي
: «في ضوء الضغط الشديـد عـلـى(١)يقول تقرير عن الزراعة ا3ـصـريـة

األرض الزراعية والدور احلرج للماءG تعتمد مصر بصفة خاصة على فيض
مستمر من التكنولوجيا احملسنة إذا كان للتنمـيـة الـزراعـيـة بـهـا أن تـواكـب
تطلعاتها العامة. إن أملها الرئيسي هو  إقامة تكنولوجيا زراعية متقـدمـة.
إن اإلنفاق ا3الي ال xكن أن يعوض النقص في التكنولوجيا». وال شك في
أن ما ينطبق على مصر ينطبق إلى حد كبير في محصلتـه الـنـهـائـيـة عـلـى
جميع األقطار العربيةG وإن اختلفت الصورة في التفاصيل من قطر آلخر.
ويظل القاسم ا3شترك بN اجلميع هو حتمية االستخدام الفعـال لـقـدرات
العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الزراعية ا3ستدامةG األمر الذي يستلزم

االهتمام بأربعة موضوعات رئيسية:
األول: بناء جهاز  بحث علمي مرتبط بقضايا التنميـة الـزراعـيـةG قـادر

على توليد فيض مستمر من التكنولوجيات والنظم الزراعية احملسنة.
Gومرتبط باجلهاز البحثي بصورة فعالة Gالثاني: بناء جهاز إرشادي قوي
قادر على نقل منجزات العلم والتكنولوجياG أي التكنولوجيات والنظم الزراعية

احملسنةG إلى مواقع اإلنتاج والعمل على تطبيقها بنجاح.
الثالث: اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات البحثية واإلرشاديةG وللموارد

الزراعيةG بهدف حشد ا3وارد لتحقيق األهداف الوطنية.
الرابع: إعدادا اإلنسان ا3ستقبل للتكنولوجـيـا وا3ـسـتـخـدم لـهـا إعـدادا

سليماG وبعبارة أشمل التعليم والتدريب للموارد البشرية.
على أنناG بدايةG يجب أن نحدد موقفنا: إنشاء التكنولوجيا محـلـيـا? أو

استيرادها?
 إلى التساؤالت ا3ثارة عن جدوى اهتمام الدول النـامـيـة(٢)يشير أرنـون

باإلنفاق على البحوث الزراعية ما دامت كميات ضخمة من البحوث جترى
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Gوأن الدول النامية تنقصها الكوادر البشرية ا3دربة Gفي جميع أنحاء العالم
وسكانها ا3شتغلون بالزراعة اليزالون متخلفN كثيراG ومن ثم فمن األفضل
لها أن تركز جهودها في نشر وتطبيق ا3عارف ا3تاحة في الدول األخرىG أو
بعبارة أخرى أن توجه كوادرها الـبـشـريـة احملـدودة نـحـو اإلرشـاد بـدال مـن
البحوث. ويرى أرنون أن هذا ا3وقف الذي يبدو ظاهريا عقالنياG وهو في
Gفالكثير من ا3شاكـل ذات األهـمـيـة لـلـدول الـنـامـيـة Gاحلقيقة خطأ خطير
خاصة أقطار ا3ناطق احلـارةG لـم تـتـم دراسـتـهـا بـدرجـة كـافـيـة فـي الـدول
ا3تقدمة. وأن النقل ا3باشر لتكنولوجيات ¢ توليدها بصفـة أسـاسـيـة فـي
ا3ناطق ا3عتدلة إلى األقطار النامية في ا3ناطق احلارة وشبه احلارةG كـان

 أن(٣)السبب في الكثير من الضرر في حاالت عديدة. ويضيف مك فيرسون
عملية نقل التكنولوجيات من بلد إلى آخر ليست بالعمليـة الـبـسـيـطـةG وأن
الكثير من اجلهد الذي بذل إلدخال وتبني التكنولوجيات الغربية في بعض
الدول النامية القى قدرا محدودا من الـنـجـاحG بـسـبـب عـدم الـتـوصـل إلـى

 أخطر ا3عوقات التي تعترض(٤)حلول 3شاكل األقلمة. ويلخص روتان وهيامي
نقل التكنولوجيات على ا3ستوى الدولي في: أ- محدودية قدرات محطـات
البحوث الزراعية في حالة التكنولوجيا البيولوجيةG و ب- محدودية القدرات
الصناعية في حالة التكنولوجيا ا3يكانيكية. ويذكران ثالث مراحل في تبني

قطر ما لتكنولوجيا مستوردة من أقطار أخرى وهي:
١- ا3رحلة األولى-نقل ا3وادG ويتمثل في االستيراد البسيط لـألصـنـاف
النباتية اجلديدة والسالالت احليوانية واآلالت وأساليب األداء دون جتارب

منظمة.
٢- ا3رحلة الثانية-نقل التصميماتG وفيها يتم التجريب واالختبار ا3نظم
على األصناف النباتية والسالالت احليوانية وأساليب األداء قبل التوصيـة
بها للزراعG كما يتم إكثار بذور األصناف ا3وصى بها عن طريق نظام إكثار

معتمد.
٣- ا3رحلة الثالثة-نقل القدرةG وتتمثل أساسا في نقل ا3عارف والقدرات

العلمية.
Gوبصورة متزايدة Gوبتنامي قدرات البحوث الوطنية يصبح في اإلمكان
تربية األصناف النباتية والسالالت احليوانية محليا لتتوافق مع احتياجات
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الظروف احملليةG واالنتقال من ا3رحلة األولى إلى ا3رحلة الثانيـة يـسـتـلـزم
توفير تنظيم مناسب وبنية أساسية للتجريبG أما االنتقال إلى ا3رحلة الثالثة
فيستلزم أساسا كادرا بشريا مدربا مدعوما بإمكانيات أدوات بحثية حديثة.
وال شك في أن هناك تدفقا كبيرا لتكنولوجيات من الدول ا3تقدمة إلى
الدول األقل تقدما والنامية في جميع القطاعات الزراعية شاملة: الكيماويات
(مبيدات آفاتG مبيدات حشائشG أسمدة مركبة وأسمدة ورقيةG منظمات
�وG أمصال ولقاحات وأدوية بيطريـة...الـخ)G واألصـنـاف الـنـبـاتـيـة (بـذور
وشتالت اخلضر والفاكهة واحملاصيل احلقلية...الخ)G والسالالت احليوانية
(أبقارG أرانبG دجاج...الخ)G واآلالت الزراعية. وكذلك اخلبرات الفنية من
خالل مشروعات التعاون الفنيG شركات االسـتـثـمـارG تـوكـيـالت الـشـركـات

 أن هذا التدفق بالنـسـبـة 3ـصـر-وإن يـكـن(٥)األجنبية. ويذكـر عـبـد الـسـالم
مرغوبا فيه مبدئيا-إال أن له الكثـيـر مـن احملـاذيـر الـتـي يـجـب أخـذهـا فـي
االعتبار مثل: ١- احتمال إدخال تكنولوجيات غير مالئمة أو أقل مالءمة من
تكنولوجيات محليةG والترويج لها بأساليب الدعاية والتأثير ا3عروفةG �ـا
يحرم التنمية الزراعية من التكنولوجيات األفضلG ٢- احتمال ترسيخ التبعية
للخارج من خالل إضعاف اجلهد الذاتيG ٣- التكاليف ا3تـزايـدة ا3ـدفـوعـة
خاصة غير ا3نظورة (معارف وخبرات وحقوق استخدام)G وتزايد مدفوعات
التكنولوجيات ا3نظورة التي ال يتم توطينهاG وما يشكله من عبء على ميزان
ا3دفوعاتG ٤- فضال عن تأثيرات غير مرغوبة في الظروف االجتماعية.
وتبعا لذلك يقترح دراسة أسلوب يكـفـل تـعـظـيـم الـفـائـدة مـن اسـتـيـراد
التكنولوجيات األجنبية وتقليل األضرارG بحيث يوضع إطار عام لعملية نقل

وتطويع التكنولوجيات يتضمن اخلطوات الثالث التالية:
١- السعي ا3نظم وا3كثف الستيراد أو نقل «�اذج» التكنولوجيا شاملة:
Gوالـكـيـمـاويـات Gواآلالت وا3عدات Gالسالالت احليوانية واألصناف النباتية
واخلبرات ونظم وأساليب اإلنتاج-على أن يتسع مجال السعي ليشمل جميع
أرجاء العالم G فالدول النامية لديها الكثير الذي xكن االستفادة مـنـه فـي

مصر.
٢- اختبار «�اذج» التكنولوجيا ا3ستوردة بصورة علمية سليمة في مراكز
G(اجلـامـعـات...الـخ Gمركز البحوث الزراعـيـة) البحث العلمي والتكنولوجي
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والتعرف على أوجه االستفادة منها وتقييمها وا3فاضلة بN التكنولوجيـات
ا3تماثلة الختيار أفضلها.

٣- أقلمة وتطويع التكنولوجيات التي يثبت جدارتها 3واءمتها لـلـظـروف
احمللية االقتصادية واالجتماعيةT Gا يكفل وضعهـا فـي الـصـورة ا3ـنـاسـبـة

خلدمة أهداف التنمية بأفضل صورة �كنةG وبعبارة أشمل �صيرها.
مثل هذا النظام يعني وضع ضوابط تنظيمية وتشريعية لعملية استيراد
Gا يخدم ا3صلحة الوطنيةT التكنولوجيا موازية للسعي ا3كثف للحصول عليها
وتوطN التكنولوجيا ا3فيدة Tا يؤدي إلى االعتماد على الذات (مثال عـدم
استيراد بذور أو شتالت ألغراض اإلنتاج التجاري من األصناف ا3ستوردة
�اذجها والتي ¢ اختبارهـا). وفـي هـذا الـصـدد فـإن بـرامـج ومـشـروعـات
التعاون الفني مع الدول األجنبية وا3نظمات الدوليـة واإلقـلـيـمـيـةG وكـذلـك
مشروعات االستثمار ا3شتركG ينبغي أن تنـبـثـق أسـاسـا مـن االحـتـيـاجـات
الفعلية خلطة التنمية الزراعيةG وطبقا ألولوياتهـاG وأن تـسـاعـد عـلـى نـقـل
Gوعلى دعم وتعـزيـز الـقـدرات الـذاتـيـة Gوتطويع تكنولوجيات جديدة مفيدة

وأال يترتب عليها حدوث أي من احملاذير السابق ذكرها.

البحث العلمي والتطوير: توليد التكنولوجيا
البحث العلمي ا3رتبط باإلنتاجG ومن ثم التنـمـيـةG والـواعـي بـاحملـددات
البيئيةG هو من دون جدال العنصر القائد لعملية التنمية الزراعية ا3ستدامة
Gولكن أيضا هو الذي يفتح اآلفاق اجلديدة Gوهو ليس فقط ذا عائد اقتصادي
وهو القادر على استشراف ا3ستقبل وتشكيلهG بل وعلى إحداث اختراقات
قد تبدو في الوقت احلالي مستحيلة. و3واجهة مـشـكـلـة الـغـذاء بـالـتـركـيـز
الواجب الذي تستحقهG ينبغي توجيه االهتمام الكافي لنظم وأساليب البحث
الزراعيG وإعادة تشكيلها وصياغتها وتوجيهها Tا يتالءم وحجم التحديات
ا3طلوب منها مواجهتها. ولكي يحقق البحث العلمي الزراعي ما هو مطلوب
منهG ينبغي أن ينظم في برنامج وطني مرتبط بالتنمية الزراعيةG أي مرتبط
عضويا ببرنامج التنمية الزراعية الوطنيG وهذا سوف يكون موضوعا لفصل
GNهيديت� Nوسوف نقتصر في الصفحات التالية على توضيح نقطت Gالحق
ولكنهما أساسيتانG ترتبطان بتوليد التكنولوجيا واالستحواذ عليها وهـمـا:



216

األمن الغذائي للوطن العربي

األولى-وظائف البحوث الزراعية التي ينبغي القيام بهاG والثانيـة-ا3ـؤسـسـة
البحثية الزراعية التي تقوم أساسا بعملية البحث والتطوير.

١-وظائف البحوث الزراعية :
فلنبدأ بطرح هذا السؤال-ما هو دور البحث الزراعي في الـتـنـمـيـة? أو
بعبارة أخرى-ما هي الوظائف التي ينبغي أن يؤديها البحث الزراعـي حـتـى
يلعب الدور ا3طلوب منه في التنمية الزراعية بصورة سليمة? إن اإلجابة عن
هذا السؤال من البداية توضح لنا معالم كثيرة في تخطيط البحث الزراعي
ككلG وفي إقامة وتشكيل الهياكل التنظيميةG وأيضا في متابعة أدائها. بصفة
عامة xكننا تلخيص الوظائف التي ينبغي أن يـؤديـهـا أي بـرنـامـج لـلـبـحـث

:(٦)الزراعي حتقيقا لدوره في التنمية في الوظائف األربع الرئيسية التالية
أوال: الوظيفة األولى هي استكشاف وحتـديـد «الـفـرص ا3ـتـاحـة»-عـلـى
ا3ستوى القومي (الوطن)G واإلقليمي (إقليم تنموي أو محـافـظـة)G واحملـلـي
(منطقة ما)-لالرتفاع باإلنتاجية الزراعية وبالربحـيـة مـن اسـتـثـمـار ا3ـوارد
الـطـبـيـعـيـة وا3ـوارد الـبـشـريـة وا3ـوقـع اجلـغـرافـي والـظـروف االقـتـصـاديــة
واالجتماعية...الخG ا3تاحة في الوطن أو اإلقليم التنـمـوي أو احملـافـظـة أو
ا3نطقةG وتقدير طاقاتها التأثيرية ا3تداخلة في األوضاع اخملتلفةG ثم إعداد
ا3علومات ا3كتسبة في صورة مناسبة ولغة سهلة واضحة دقـيـقـة وواقـعـيـة

ووضعها في متناول السلطات اخملتصة.
و «الفرص ا3تاحة» ال شك في أنها عديدةG ولكنها حتتاج  إلى استكشافها
وحتديد أبعادها إلى البصر الثاقب لعلماء ذوي آفاق عريضة وفكر متحرر
وإلى دراسات علمية واعية. وهي قد تكون في موارد طبيعية غير مستثمرة
بصورة صحيحةG أو في مزايا موقع جغرافي أو متغيرات اقتصادية محلية
أو دولية جارية أو متوقعةG أو في تكنولوجيات جديدة متاحة أو تكنولوجيات

محتملةG أو كل هذه العوامل.
والبحث الزراعي الفعال بأدائه لهذه الوظيفة يقطع الطريق على ثالثة
أخطاء شائعةG كثيرا ما نقع فيها وتؤدي إلى إفشال الكثير من جهود التنمية.
واخلطأ الشائع األول الذي كثيرا ما نقع فيه هو «وقتية أو آنية التفكير»
ومن ثم آنية احللول التي قد xكن التوصل إليهاG والتي قد تؤدي في الواقع
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إلى مشاكل أكثر في ا3ستقبلG ومن ثم تعيـق الـتـنـمـيـة. ونـحـن عـادة نـسـأل
أنفسنا ... ماذا نفعل?... اآلنG أو ... ماذا نفعـل?... بـعـد ذلـكG ونـادرا مـا
ننظر بعيدا عبر السنN لنستشف ماذا يجب أن يحدث في النهاية أو ما هي

«الصورة أو احلالة التي نريدها» ثم نعمل بعد ذلك على تشكيلها.
واخلطأ الشائع الثاني الذي كثيرا ما نقع فيه هو «ا3ـعـاجلـة اجلـزئـيـة»
3شاكل وقضاياG هي بطبيعتها متعددة اجلوانب مرتبطة بـعـوامـل ومـشـاكـل
كثيرة أخرىG أو بعبارة أخرى االفتقار إلى النظرة ا3تكاملة وجتاهل العوامل
اآلنية وا3تغيرات ا3ستقبلية التي xكن أن تؤثر في ا3شكلةG ومن ثم كثيرا ما
تأتي احللول غير كاملةG بل وكثيرا ما يترتب عليها صعوبات جديدة تفقدها

الفائدة ا3توخاة منها.
واخلطأ الشائع الثالث الذي كـثـيـرا مـا نـقـع فـيـه هـو «الـكـالسـيـكـيـة أو
التقليدية»G متمثلة في ميـل شـديـد إلـى ثـبـات األوضـاع أو األسـالـيـب عـلـى
حالهاG وحتى عند االضطرار للتغيير يكون التفكير في أساليب التغيير من
منطلق الثباتG أي منطلق أسلوب كالسيكي أو تقليدي نادرا ما يـلـجـأ إلـى
االبتكار أو االختراقG فنحن عادة عندما نتوصل إلى أسلوب أو �ط إنتـاج
معN نستقر عليه طويال-حتى برغم ا3تغيرات التي تدعو إلـى الـتـعـديـل أو
حتى إلى تبني أسلوب جديد-إلى أن نضطر إلى نبذه مجبرين. ومن نـفـس
ا3نطلق عندما نبدأ في دراسة تطوير نظام إنـتـاج مـعـN فـإن مـدخـلـنـا هـو

األساليب التقليدية التي نادرا ما حتدث اختراقا أو إجنازات ثورية.
ثانيا: الوظيفة الثانية هي حتديد األهداف االستراتيجية. إن مستويات
اإلنتاج با3ناطق اخملتلفة واحمللياتG يجب أن تفحص وتدرس بعنايةG وتقارن
با3ستويات التي ينبغي أن تكون عليها باالستناد إلى التكنولوجـيـا ا3ـتـاحـة.
كذلك احتياجات ا3ستقبل-على مدى فترة زمنية معقولة-آخذين في االعتبار

ا3تغيرات اخملتلفة في الطلب احمللي والسوق اخلارجي.
كذلك يجب حتديد العوائق التكنولوجية وغير التكنولوجـيـة الـتـي يـلـزم
تخطيها وصوال إلى نظم إنتاج متكاملة. إن جناح البحوث واجلهد القومـي
للتنمية بصفة عامة سيعتمد على إزالة كـل ا3ـعـوقـات وعـدم إهـمـال عـامـل
منها قد يصبح محددا للتنمية فيما بعد ويفشل باقي اجلهود التي بذلت.
وأيضا يجب االهتمام باجلديد-حتى إن كان غير ذي أهمية في الوقـت
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احلالي-مثل التكنولـوجـيـات احملـتـمـلـةG وأنـواع الـنـبـاتـات واحلـيـوانـات غـيـر
االقتصادية في الوقت احلالـيG ولـكـن xـكـن أن تـكـون كـبـيـرة الـفـائـدة فـي
ا3ستقبل. وهذا يعني االنفتاح على العالم والبحث فيه عما xكن أن يكون ذا

فائدة من التكنولوجيات وأصول وراثية وسالالت حيوانية... الخ.
وبنفس القدر من األهمية-وبفكر متفتح-يجب االهتمام بجميـع مـنـاطـق
القطرG وخاصة ا3همل منهاG فقد حتتوي على فرص للتنمية أكبر �ـا هـو

ظاهر اآلن إذا درست من منطلق بعيد عن الفكر التقليدي.
إن حتديد أهداف طويلة ومتوسـطـة وقـصـيـرة ا3ـدى هـو ا3ـعـيـار الـذي
xكن اعتماده في قياس مدى التقدم واألهـداف طـويـلـة ا3ـدى-ومـتـوسـطـة
ا3دى إلى حد أقل-حتتاج في حتديدها إلى وضوح رؤية وتفكير استراتيجي-
باإلضافة إلى ا3علومات اإلحصائية وا3عرفة التكنولوجية-عـن اإلمـكـانـيـات
وعن ا3شاكل التي تعوق استخدام اإلمكانيات في توفير االحتياجاتG ولكنها
توفر اإلطار ا3عقول للخطط قصيرة ا3دىG وينبغي الربط الوثيق بN األهداف
قصيرة ا3دى ومتوسطة وطويلة ا3دىG وأن يكون بناؤها ا3تسلـسـل واقـعـيـا
وبعيدا عن شطحات اخليال. كما ال ينبغي أن تـتـوقـف األهـداف عـنـد حـد
إنتاجية الفدان من السلعة مثال أو جملة اإلنتاج من سلعة معينة-وهو األمر
الراسخ في أذهاننا دائما-بل أن �تد إلى �ط اإلنتاجG أو نوعية التكنولوجيا
ا3ستخدمة أو ا3طلوب ابتكارها الستخدامهاG ونو عية اإلنتاج ومدى توافقه

مع االحتياجات ا3تطورة وكيفية التصرف في اإلنتاجG وا3ستفيدين منه.
ثالثا: الوظيفة الثالثة هي توليد فيض مستمر من تكنولوجيات جديـدة
ومتطورة ومتوائمة مع االحتياجات ا3تجددة للمجتمع ا3تطور. هذه الوظيفة-
على األقل في أبسط صورة لها وهي توليد «تكنولوجيات جديدة»-هي األقرب
إلى الذهن متى ذكرت البحوث الزراعية. ولكن  ليست كل البحوث تستهدف
تطوير تكنولوجيات حالية أو توليد تكنولوجيات جديدة. كذلك فإن الكثيـر
من البحوثG حتى لو كان هدفها توليد تكنولوجيات جديدةG ال حتقق هـذا

الهدف ألنها ببساطة متناثرة وفردية وال يربط بينها برنامج متكامل.
إذنG التكنولوجيات ا3طلوب من البحث الزراعي توليدها هي تلك التي
تعالج مشاكل محددة قائمةG وتتوصل إلى حلول لها عـمـلـيـة ومـتـوائـمـة مـع
االحتياجات والظروف السائدةG أو تلك التي تهـدف إلـى اسـتـثـمـار أفـضـل
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3وارد معينة متاحة بهدف التوصل إلى أسلوب عمل جديدG يفضل األسلوب
ا3تبع أو xثل أسلوبا مبتكرا ليس له مثيل سابق. إن ا3طلوب هو تكنولوجيات
مفيدة للزراعG ومن ثم مقبولة لديهمG يتبنونها بسرعة مادامت ستحقق لهم
فوائد مادية أو حتول دون أضرار يتعرضون لهاG وللدولة ولالقتصاد الوطني
ككل. مثل هذه التكنولوجيات نادرا ما تـنـشـأ عـن جـهـود فـرديـة لـعـلـمـاء أو
باحثGN ولكن من جهود جماعية منظمة في برامج يشارك فيها الكثير من
العلماء والباحثN من تخصصات متكاملة وأيضا الزراع. كذلك فإن البحوث
التي تعالج حتسن أسلوب التسعير والتسـويـق واإلمـداد Tـدخـالت اإلنـتـاج
واالئتمان واإلدارة ا3زرعيةG كلها xكن أن تدخل في إطار توليد التكنولوجيات
اجلديدة من واقع ضرورة النظرة الشمولية. وليس هناك حدود للبحوثG بل
xكن القول بأنها النهائيةG فالعلماء يعرفون جيدا أن نتائج كل بحث غالبا
ما تقود إلى احلاجة إلى إجراء بحوث أخرىG وكذلك تتعدد نوعيات البحوث
ودرجة ارتباطها بالقضايا احليوية للتنمية. ولكيال تتشتت اجلهود وا3وارد
(سواء ا3الية أو البشرية) فيما هو أقل إحلاحا أو فائدة أو ما xكن تأجيله.
وينبغي أن تكون هناك أولويات واضحةG وأن تكون األلويات لتلك البـحـوث
التي تعالج مشاكل أكثر إحلاحا أو فرصا كبيرة اإلمكانياتG ومن ثم حتقق
نتائج ملموسة وسريعة لالقتصاد الوطنيG وتأجيل تلك األقل إحلـاحـا إلـى

وقت سعة.
رابعا: الوظيفة الرابعة هي بلورة نظم إنتاج محلية متكاملة ومتطورة. إن
الهدف النهائي من البحوث هو تطوير العملية اإلنتاجيةG ومن ثم يجـب أن
تتكامل البحوث التي تعالج العمليات اإلنتاجية وتتبلور إلى نظام إنتاجي أو
نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة أو منطقة معينة. وهنا يتضح ضرورة
الربط بN فروع ومجاالت البحوث اخملتلفة التي تتعامل مع سـلـعـة مـعـيـنـة
(محصول ما) أو مع منطقة معينة-وبعضها الـبـعـضG ثـم االنـتـقـال بـهـا إلـى
حقول التطبيق الختبار هذا النظام اإلنتاجي اجلديد الذي قد يحـل مـحـل
نظام سابقG ومن ثم يجب أن يفوقه. هذا االنتقال يستلزم أيضا التـضـافـر
بN أجهزة البحث الزراعي واإلرشاد الزراعي والزارع ا3نتج. يجب أن يكون
واضحا أن دور الباحثN إذا اقتصر عـلـى حـقـول الـتـجـارب وعـلـى ا3ـعـامـل
ومحطات البحوث-ولو أنها ا3واقع التي يؤدي فيها الباحثون اجلانب األكبر
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من نشاطهم-يفقد موضوعيتهG وأن احملك احلقيقي الختبار مدى جناحهم
هو في االنتقال بنتائج بحوثهم إلى حقول اإلنتاج. ولكي ينجـحـوا فـي هـذا
فإن النظرة ا3تكاملة يجب أن تسود-أي التكامل بN الباحثN بتخصصاتهم

اخملتلفة واإلرشاد الزراعي ومع الزارع ا3نتج.
وخالصة القول:  ينبغي على ا3ؤسسة البحثية الزراعية القائمة Tسؤولية
البحوث الزراعيةG أن تتولى القيادة وتـأخـذ زمـام ا3ـبـادرة فـي اسـتـكـشـاف
Gوأن تسهم إيجابيا في تشكيل ا3ستقبل برؤية مسبقة Gاآلفاق القريبة والبعيدة
وال تتوقف عند ا3شاكل اآلنية أو تقبع بانتظار ما قد يطرأ من مشاكلG وأن
تبلور خططا عملية للمستقبل في إطار اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعيةG وأن تولد فيضا مستمرا من التكنولوجيات اجلديدة ا3ناسبة
وتبلورها في نظم إنتاجية ومزرعية متكاملة قـادرة عـلـى االرتـقـاء بـاإلنـتـاج

الزراعي.
وإذا كانت الوظائف األربع هذه هي اإلطار العام للجهد الذي ينبغي أن
يقوم به اجلهاز البحثي أو ا3ؤسسة البحثية الزراعيةG والذي تقاس كفاءته
Tدى جناحه في أدائهاG هناك أربعة مبادª ينبغي مراعاتهـا واالسـتـرشـاد
بها في أدائه لوظائفه لتحسN كفاءته وحتسN احتماالت زيادة العائد مـن

:(٧)االستثمار في البحوث-وهي بإيجاز

املبدأ األول-االرتباط بأهداف التنمية :
األهداف التي تسعى إلى حتقيقها خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
الوطنية في اإلنتاج الزراعي ككلG هي خط نهاية ا3شوار-أو السبـاق-الـذي
يجب أن تتركز عليه أبصار ا3شاركN في إجنازها. هذه األهداف يسـاهـم
في السعي إليها والعمل على حتقيقها قطاعات متعـددة أحـدهـا ا3ـؤسـسـة
البحثية-ومن ثم فيجب أن ترتبط أهداف البرنامج البحثي باألهداف الزراعية
األوسع وباألهداف االقتصادية واالجتماعـيـة بـشـكـل أعـمG وأن يـكـون هـذا

االرتباط وثيقا ومتفاعالG ومن ثم فعاال.
وكما يتوقف إجناز خطة التنمية الوطنية على اجلهد ا3توازي وا3ترابط
للقطاعات ا3شاركة ومن بينها اجلهاز البحثيG فإن جناح اجلهاز البحثي في
حتقيق أهدافه ال يتحقق إال باالرتباط الوثيق بـبـاقـي الـقـطـاعـاتG وعـمـلـه
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معها في إطار واحد إلجناز هدف نهائي مشترك واحد. هذا يسـتـلـزم مـن
اجلهاز البحثي-ومن الباحثN بطبيعة احلال-أن يكون على وعي كامل بأهداف
خطة التنمية الوطنية واإلمكانيات ا3تاحة وا3عوقات احملتملةG وأن يشارك

في إعدادها من البداية وبنفس الدرجة التي يشارك فيها في تنفيذها.

املبدأ الثاني-االهتمام بعائد استثمار املوارد الطبيعية :
جرت العادة على احتساب مدى التقدم في البحوث الزراعية بحـسـاب
مقدار الزيادة في إنتاجية الفدان-أي اإلنتاج لوحدة ا3ساحة (كجم/فدان)-
.Nأو مدى اخلفض في تكلفة اإلنتاج. وا3عياران صحيحان ولكنهما غير كافي
ومعيار اإلنتاج لوحدة ا3ساحة اكتسب أهميته من محدودية األرض كمـورد
طبيعيG فلو كانت األرض متوافرة لرTا اجته االهتمام نحو اإلنتاج الـكـلـي
لإلقليمG وليس اإلنتاج لوحدة ا3ساحة. ومحدودية عامل األرض تقودنا إلى
عنصر ثان وهو الزمن. فنحن بحاجة إلى تعويض محدودية ا3ساحة ا3نزرعة
بتقصير فترة مكث احملصول في احلقل حتى xكن زراعة أكثر من محصول
في العام Tا يترتب على ذلك-باإلضافة إلى زيادة ا3ساحة احملصولية-متى
كان ذلك �كنا-من خفض في تكاليف اإلنتاج ا3تمثلة فـي الـعـمـالـة والـري
ومكافحات اآلفات...الخ. كذلك فإن جتاهل عنصر الزمن يشكل حتيزا إلى
األصناف الطويلة ا3كث فـي األرض عـلـى حـسـاب األصـنـاف األقـل مـكـثـا.
وهكذا أصبح من الضروري أخذ عنصر الزمن فـي االعـتـبـار عـنـد تـقـديـر
درجة اإلنتاجية. كذلك نظرا ألن محدودية عنصر ا3اء كمورد طبيعي آخذة
في التزايد. ومن ثم فعند مقارنة اإلنتاجية ألصناف مختلفة أو معامالت أو
نظم مزرعية يجب-باإلضافة إلى النظر إلى اإلنتاجية لوحدة ا3ساحة (كجم/
فدان)-أن يؤخذ في االعتبار عامال الزمن (كجم/فدان/يوم) وا3اء (كـجـم/

). سوف تصبح األمور أكثر تعقيداG ولكن الـتـقـدم مـصـحـوب٣فدان/يـوم/م
دائما Tا يسمى بالتعقيد.

كذلك يجب أن يهتم البحث الزراعي بالسعي نحو إيجاد نظم مـزرعـيـة
تعظم اإلنتاجية من ا3وارد الطبـيـعـيـة (فـي وحـدات األرض والـزمـن وا3ـاء)
Tرونة أكبر في استخدام مدخالت اإلنتاجG إذ كثيـرا مـا تـتـوقـف الـبـحـوث
عند حدود أو مستويات معينة من مدخالت اإلنتاج (مثل األسمدة)G بدعوى
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أن معدالت أعلى تصبح غير اقتصادية. ولكـن إذا أخـذنـا فـي االعـتـبـار أن
هناك دائما متغيرات كثيرة اقتصادية وتكنولوجيةG فإن تكلفة مدخل إنتاجي
Gوقد ال تصبح كذلـك فـي وقـت قـريـب GNما قد تكون محددة في وقت مع
فعلى سبيل ا3ثالG تكلفة إنتاج األسمدة  انخفضت فـي الـسـنـوات األخـيـرة
وxكن أن تنخفض أكثر في ا3ستقبل بتقدم تكنولوجيا اإلنتاج. ولذا يـجـب
أن تتوافر دائما نظم مزرعية معظمة لإلنتاج مدروسة وجـاهـزة لـلـتـطـبـيـق
عند احلاجة. كما ينبغي االهـتـمـام Tـسـتـوى اإلنـتـاجـيـة الـتـي تـتـحـقـق مـن
التكنولوجيات اجلديدة أو من تطبيق نظم مزرعـيـة جـديـدةG فـي مـحـطـات
البحوث بتلك التي تتحقق لدى شريحة أفضل الزراعG وليس فقط با3قارنات
بN التكنولوجيات القدxة واجلديدة والقول بأن هناك حتسينا حتت ظروف
محطة البحوث. إن عدم استطاعة العلماء والباحثN حتقيق مستويات إنتاجية
عالية في حقولهم التجريبيةG تفوق ما يحققه أفضل الزراع xكن أن يؤخذ
دليال على أنهم لم يستطيعوا السيطرة على ا3ـشـاكـل الـفـنـيـة الـتـي تـواجـه
ا3نتـجG وأنهـم بالتـالـي ال يستطيعون قـيـادة جـمـهـور ا3ـنـتـجـN إلـى حتـقـيـق
مستويات أعلى. ومن جهة أخرى فإن حتقيق مستويات إنتاجية عاليـة فـي

حقول التجارب xكن أن يعني أحد شيئN أو كليهما:
األول: أن هناك مجاال كبيرا لتحسN اإلنتاجية لدى جمهرة الزراع.

الثاني: أن التقدم العلمي ال يزال «على الرف» وأن الزراع لسبب ما لـم
يستطيعوا بعد حتقيق استخدام مفيد منه.

وكال العاملN يعنيان أن هناك أمال كبيرا في االرتقاء باإلنتاجية وباإلنتاج
الكلي.

املبدأ الثالث-االرتباط بالقاعدة العريضة للزراع :
يجب أن يدرك البحث الزراعي أهمية اجلانب االجتماعي فـي عـمـلـيـة
التنميةG فالتنمية الزراعية ال تقتصر فقط على حتقيـق زيـادات كـمـيـة فـي
اإلنتاج أو اإلنتاجيةG بل أن تعمل على كسر حدة التخلف والفقر التي تعاني
منها القاعدة العريضة للمجتمع الزراعي. إن التركيز على حتقيـق مـجـمـل
إنتاج أكبر يدفع الباحثN تلقائيا إلى كبار الزراع أو متوسطيهم (في احليازة
الزراعية أو في مستوى التعليم)G أو إلى ا3ناطق األكثر مناسبة حيث xكن
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حتقيق أكبر قدر من ا3كاسب في اإلنتاج بأقل قـدر مـن الـصـعـوبـات. وفـي
هذه احلالة سوف يترك جانبا الزراع الفقراءG وخاصة في ا3ناطق ا3تطرفة.
ومن ثم يكون تأثير البرامج البحثية عـلـى صـغـار الـزراع مـحـدودا. ولـذلـك
يجب أن توجه البرامج البحثية بوضـوح خلـدمـة صـغـار الـزراع وإعـطـائـهـم
األولوية ا3طلقةG حتى لو أدى هذا إلى ضرورة بذل جهد أكبر. ويحدد أرنون
ثالثة مبررات لتوجيه نشاط البحوث الزراعية أساسـا نـحـو خـدمـة صـغـار
الزراع وهي: ١- أنهم يشكلون الغالبية العظمى للمجتمع الريفي وأنـهـم فـي
Gمستوى معيشتهم. ٢- إنتاجيتهم منخفضة بوجه عام Nحاجة ماسة لتحس
وxكن معهم حتقيق زيادات ملحوظة في اإلنتاجية. ٣- معظم نتائج البحوث
ذات القيمة التطبيقية لصغار الزراع xكن بسهولة تعديلها وتبنيها بواسطة

كبار الزراع.

املبدأ الرابع-الوعي الكامل بأهمية عنصر الزمن :
لقد أصبح لعنصر الزمن أهمية فائقةG إذ إن ما نهدف إليه هو حتقيق
أهداف محددة في خالل فترة زمنية معينةG وتأخير حتقيقها قصور واإلسراع
به أمر مطلوب. ولذا فإن شعور العاملN با3ؤسسة البحثية بقيمـة وإحلـاح

 هذه األهمية فيما(٨)عنصر الزمن أمر ضروري. ويلخص وور�ان كومنجز
يلي: «في أي برنامج بحثي-محلي أو قومي أو دولي-xكن إدراك إحـسـاس

العاملN بالهدف واإلحلاح في حتقيقه من :
هل يقومون بزراعة جيلN من التجارب في العام?

هل يبحثون عن طرق قياس وتقييم أسرع وأبسط وأيضا يعتمد عليها?
هل سرعة اإلجناز هي أمر يتحدثون عنه وفيه يشعرون بالفخر?

هل يحضرون مبكرا إلى احلقول وا3عاملG وينصرفون متأخرا في وقت
العمل?

هل هم في عجلة نحو تطبيق نتـائـج بـحـوثـهـم لـدى الـزراع عـلـى نـطـاق
واسع?

إذا كان األمر كذلكG فإن البرنامج البحثي من احملتمل أن يكون في أيد
أمينة.

أما إذا لم يكن كذلكG فإن التغيير في األشخاص أو في ظروف العمـل
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يصبح أمرا واجبا».
Gكذلك فإن إدراك أهمية الزمن له بعد آخر يتمثل في توقيت البـحـوث
أي في ا3بادرة والتبكير في معاجلة ا3شاكل القائمة أو احملتملـة فـي إطـار
التغيرات اجلارية-في الوقت ا3ناسب. إن التغيرات الـكـبـيـرة فـي الـظـروف
الطبيعية أو االقتصادية بأي منطقة xكن أن جتعل التكنولوجيا الزراعـيـة
السائدة غير ذات جدوى أو عتيقةG وتستلزم تكنولوجيا جديدة. وعلى سبيل
ا3ثالG تغيير نظام الري بعد إنشاء السد العالي-كان من ا3توقع قبل الـبـدء
في إنشاء السـد أنـه سـيـتـرتـب عـلـيـه تـغـيـيـرات فـي مـسـتـوى ا3ـاء األرضـي
واحتياجات التسميدG ومن ثم لزم إجراء البحوث جملابهة هذه التغييرات مع
البدء في إنشاء السد حتى تكون التكنولوجيات اجلديـدة سـواء فـي إنـشـاء
ا3صارف وأعماقها وأبعادها...الخG والعناصر الدقيـقـة الـالزمـة لـتـسـمـيـد
احملاصيل اخملتلفة-كمياتها وتوقيت وطرق إضافتها...الخG جاهزة مع حدوث
التغيير ا3رتقب عند اكتمال بناء السد. كذلك عند إنشاء طرق جديدة في
مناطق محرومة منها xكن أن حتدث تغيرات في �ط الزراعة بـا3ـنـطـقـة
يجب التحسب لها. وهكذا فإنه نظرا ألن البحث الزراعـي يـسـتـغـرق عـادة
وقتا طويال ويحتاج إلى االستمراريةG فإن البحث عـن تـكـنـولـوجـيـا جـديـدة
يجب أن يبدأ مباشرة Tجرد إقرار خطط التغيرات اجلديدة في األوضاع
Gحتى حدوث التغيير بالفعل Gكما هو شائع Gالسائدة. وتأخير البدء بالبحوث
سوف يقلل إلى حد كبير من العائد من االستثمار. وهذا يقودنا أيضا إلـى
ضرورة مالحظة أهمية مساهـمـة اجلـهـاز الـبـحـثـي الـزراعـيG فـي حتـديـد
إمكانيات التنمية في كل منطقة بجميع أبعادهاG أي أن البحوث البيولوجية
واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة يـجـب أن تـشـارك مـع الـدراسـات الـهـنـدسـيـة
واإلنشائيةG فمثل هذه ا3شاركة سوف تنعكس ليس فقط على زيادة العائد
من االستثمار في البحوثG ولكن أيضا على زيادة العائد من االستثمار في

ا3شروعات الهندسية واإلنشائية ذاتها.

٢-املؤسسة البحثية الزراعية :
في معظم األقطار تتعدد اجلهات التي �ارس القيام بالبحوث الزراعية
بطبقاتها اخملتلفةG وهي عادة تتوزع بN القطاع احلكومي الذي يشمل أساسا



225

بنية أساسية محفزة لتحقيق األمن الغذائي

ا3ؤسسة البحثية الزراعية التي غالبا تتبع وزارة الزراعةG ومؤسسات أخرى
أصغر تتبع وزارات مختلفة أو أقاليم مختلفة فضال عن اجلامعات وا3دارس
الزراعية وغيرهاG والقطاع اخلاص-خاصة في الدول ا3تقدمة-الذي يشمل

أساسا الشركات ا3نتجة للتقاوي ومدخالت اإلنتاج.

أ-القطاع احلكومي :
تشكل ا3ؤسسات البحثية احلكومية-على ا3ستوى العا3ي-العمود الفقري
للبحوث الزراعية سواء في الدول ا3تقدمة أو الدول األقل تقدماG ومن ثـم
تقع عليها مباشرة مسؤولية إحداث التغير التكنولوجي في الـزراعـة. وفـي

 شملت ١٥٢ بلدا ظهر تنامي القدرات البحثية(٩)دراسة عن البحوث الزراعية
في السنوات األخيرةG خاصة في الدول األقل �وا كنتيجة مباشرة لتزايـد
الوعي بأهمية البحوث في حتقيق التنمية الزراعـيـة-كـمـا يـتـضـح ذلـك مـن

اجلدرل رقم (٥-١).
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ومن اجلدول السابق تتضح ا3ؤشرات التالية :
١- زيادة كبيرة في عدد الباحثN بلغت على ا3ستوى العا3يG نـحـو ٢٬٢
مرةG وTعدل �و سنوي نحو ٤٬١%G وكـان مـعـدل الـزيـادة أكـبـر فـي الـدول

األقل تقدما (٧٬١%) عنه في الدول ا3تقدمة (١٬٧%) نحو أربع مرات.
٢- زيادة كبيرة في اإلنفاق احلكومي على األبحاثT Gعـدل �ـو سـنـوي

نحو ٢٬٦% في الدول ا3تقدمة و ٦٬٢% في الدول األقل تقدما.
٣- زيادة متوسط اإلنفاق بالنسبة للباحث الواحد فـي الـدول ا3ـتـقـدمـة

بنحو ٥٧%G ولكن قابله نقص في الدول األقل تقدما بنحو ١٦%.
٤- زيادة في ما ينفق على البحوث من إجمالي الناجت الزراعي القـومـي
من ٠٬٩٦% إلى ٢٬٠٤% في الدول ا3تقدمةG والدول األقل تقدما من ٠٬٢٤%

إلى ٠٬٤١%.
٥- زيادة في ما ينفق على الباحث الواحد بالنسبة إلجمالي الناجت الزراعي

القوميG بنحو ٢٣% في الدول ا3تقدمة و ٥١% في الدول األقل تقدما.
Gسواء في الدول ا3تقدمة أو األقل تقدما Gكن القول بأنهx و�ا سبق
GNمعبرا عنه بالزيادة في أعداد الباحث Gهناك اهتمام أكبر بالبحوث الزراعية
وفي جملة اإلنفاق على البحوثG وأيضا في نسبة ما يخصص للبحوث من
إجمالي الناجت الزراعي القوميG إال أن الدول األقل تقدما اجتهت بـصـورة
أوضح نحو االعتماد على األعداد األكبر من الباحثGN دون أن يتوافر اإلنفاق
Gا يترتب عليه انخفـاض واضح في اإلنفـاق بـالـنـسـبـة لـلـبـاحـث� Gالكافي
كذلك يالحـظ أن الدول األقل تقـدما تخصص للبحوث نسـبة محـدودة مـن
إجمالي الناتـج القـومـي الزراعـيG تبلغ نحـو خمس النسبة التي تخصصـها

الدول ا3تقدمة.
ويبN اجلدول رقم (٥-٢) أعداد الباحـثـN واإلنـفـاق عـلـى الـبـحـوث فـي

أقطار الوطن العربي.
وال شك في أن جانبا كبيرا من التباين في أعداد الباحثـN يـرجـع إلـى
التباين في حجم السـكان ودور قطاع الزراعـةG ولـكـن هـنـاك أيـضـا تـبـايـنـا
شـديدا في متوسط اإلنفاق بالنسـبة للباحث الواحد الذي يبلغ حدا متدنيا
للغاية في مصر-أساسا بسبب اجتاهها نحو االعتماد على األعداد األكـبـر

التي شكلت تضخما كبيرا.
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وTقارنة متوسطات الوطن العربي Tتوسطات الدول ا3تقدمة والدول
األقل تقدما في اجلدول التالي رقم (٥-٣)-يتضح لنا أن:

١- عدد الباحثN في الوطن العربي xثل نحو ٤٬٨٧% من العدد الـكـلـي
للدول األقل تقدما والدول ا3تقدمةG وهي نسـبـة تـزيـد عـلـى نـسـبـة سـكـان
الوطن العربي إلى سـكان العالـم (٣٬٨٩%)G ولكن هـذه الزيـادة ترجع أسـاسـا

إلى تضخم عدد الباحثN في قطر واحد كما سـبق أن ذكرنا.
٢- اإلنفاق على البحوث في الوطن العربي xثل نحو ٢٬٧٢% من إجمالي

إنفاق الدول ا3تقدمة والدول األقل تقدما.
 ٣- متوسط اإلنفاق بالنسبة للباحث الواحد أقل بنحـو ٢٦% عـن الـدول

األقل تقدماG وأقل بنحو ٥٩% عن متوسط الدول ا3تقدمة.

ب-القطاع اخلاص :
يساهم القطاع اخلاص في الدول ا3تقدمة بدور كبير في مجاالت البحوث
والتطوير كمصدر للتكنولوجيا الزراعيةG وفي الدول األقل تقدما بـدأ هـذا
القطاع يساهم بصورة متزايدة ولو أنها ما زالت محدودة. وبطبيعة نشـاط
القطاع اخلاصx Gثل حتقيق الربح الـدافـع األسـاسـي لـه فـي اخـتـيـار نـوع
التكنولوجيا التي يعمل فيها ومرحلتهاG ويترك تـلـك الـتـكـنـولـوجـيـات األقـل
عائدا أو عالية اخملاطر للقطاع احلكوميG ومن ثم فهو يقدم على العمل في
اجملاالت التي توفر له ضمانا كافيا لالستفادة من ا3نجزات التـي يـتـوصـل
إليها. هذا الضمان يستلزم وجود نظام يوفر احلماية ا3طلوبة للجهة ا3ولدة
للتكنولوجيا التي غالبا ما تكون من خالل تشريعات براءات االختراع وحقوق
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ا3ربي. ففي مجاالت التكنولوجيا الكيماوية مثل ا3بيدات احلشرية والفطرية
ومبيدات احلشائش ومنظمات النموG والتكنولوجيات ا3يكانيكية مثل اآلالت
الزراعيةG وعندما يتوافر تشريع فعال لـبـراءات االخـتـراعx Gـكـن أن يـقـبـل
القطاع اخلاص على ا3ساهمة في أعمال البحوث والتطويرG إذ يضمن في
هذه احلالة احملافظة على حقوقهG كجهة مولدة للتكنولوجيا اجلديدةG في
احلصول على قدر من العائد الذي حتققه هذه التكنولوجيا تعويضا له عن
االستثمار واجلهد الذي بـذلـه لـلـحـصـول عـلـى هـذا ا3ـنـتـج. أمـا فـي حـالـة
Gالتكنولوجيات احليوية مثل تربية األصناف النباتية والسالالت احليوانيـة
فإن األمر يستلزم وجود تشريع حلـمـايـة حـقـوق ا3ـربـيG فـمـن ا3ـعـروف أن
تربية صنف نباتي جديد من محصول معN أو ساللة حيوانية يستلزم وقتا
وجهدا واستثمارا ماليا كبيرا في مرحلة البحوث والتطويرG وعندما تتوافر
بذور الصنف اجلديد فإن عملية إكثارها وتكرار استعمالها ال تتكلف كثيرا
با3قارنة بالتكاليف األصلية-باستثناء التقاوي الهجGN إذ ال xكن استخدام
البذور الناجتة عن استخدام التقاوي الهجN في زراعة ا3وسم التالي والبد
من استخدام التقاوي الهجN في كـل مـوسـم. فـي هـذه احلـالـة فـإن وجـود
تشريع حلماية حقوق ا3ربي xثل ضرورة حلث القطاع اخلاص على العمل
في مجال التكنولوجيات احليويةG ولـو أن هـذا يـتـطـلـب مـن ا3ـربـي تـقـدمـا
تكنولوجيا خاصا xكنه من تأصيل عالمـات وراثـيـة �ـيـزة فـي مـنـتـجـاتـه

بحيث xكن �ييزها بصورة ال حتتمل اللبس.
ودور القطاع اخلاص في الدول األقل تقدما مطلوب كما هو مطلوب في
Gوإن كان القطاع احلكومي هو الذي يتحمل العبء األساسي Gالدول ا3تقدمة
ومن ثم ال ينبغي النظر إلى مساهمة القطاع اخلاص في البحوث والتطوير
في الدول األقل تقدما كبديل لدور القطاع احلكوميG ففـي حـقـيـقـة األمـر
يعتبر القطاعان مكملN أحدهما لآلخر. إن الكثير من العمل ينبغي أن يقوم
Gولكن هناك مجال فسيح يجب تركه للقطاع اخلاص Gبه القطاع احلكومي
فهو غالبا األعلى كفاءة في الكثير من احلاالت. فالبحوث األساسية والتي
يجب أن يقوم بها القطاع احلكومي ولن يقبل القطاع اخلاص علـى الـقـيـام
بها-توفر فرصا كبيرة للقطاع اخلاص لالستفادة منها وحتقـيـق الـربـح مـن
Gكذلك يعمل القطاع اخلاص Gخالل التقدم بها إلى مرحلة البحوث والتطوير
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على تعجيل نشر التكنولوجيات التي يولدها القـطـاع احلـكـومـي مـن خـالل
أقلمتها الحتياجات الزراع. وفي الغالب يقوم القطـاعـان بـأنـشـطـة بـحـثـيـة
مختلفة لتوليد أنواع مختلفة من التكنولوجياتG فالقطاع اخلاص xيل إلى
أن يكون تطبيقيا أكثر من القطاع احلكوميG وهو يركز على التكنولوجيات
ا3يكانيكية والكيماوية حيث تتوافر احلماية الكافية حلقوقهG ولو أن اهتمامه
Tجال التكنولوجيا البيولوجية تزايد في السنوات األخيرة نتـيـجـة الـتـقـدم

. ويقوم القطاع احلـكـومـي Tـعـظـم الـبـحـوث(١٠)في التكنـولـوجـيـا احلـيـويـة
Gوهو أكثر اهتماما بالبحوث البيولوجـيـة وا3ـعـامـالت الـزراعـيـة Gاألساسية
فضال عن تكوين الكادر البحثي البشري الذي هو العمود الفقري للنشاط

.Nالبحثي في القطاع
 تكامل القطاعN احلكومي واخلاصG مؤسسا رأيه(١١)ويؤكد إيفينسون

على تقسيم للبحوث والتطوير إلى ثالث مراحل متتالية: ١- مرحلة ما قبل
التكنولوجياG ٢- مرحلة التكنولوجيا التجريبيةG ٣- مرحلة التكنولوجيا اجلاهزة
لالستخدام. وطبقا لهذا التقسيم ا3رحليG يـركـز الـقـطـاع اخلـاص جـهـوده
على ا3رحلة األخيرةG ويبذل بعض اجلهد في ا3رحلة الثانيةG والقـلـيـل مـن
اجلهد في ا3رحلة األولى التي ال تتوافر إلجنازاتها احلماية الـكـافـيـة أو ال
حتقق العائد ا3طلوبG بينما القطاع احلكومي جهوده الزمةG ليس فقط في
مرحلة ما قبل التكنولوجيا التي يتحاشاها القطاع اخلاصG ولكن أيضا في
ا3رحلة الوسطى حيث قدرة القطاع اخلاص على استثمارها محدودةG وكذلك
في ا3رحلة األخيرةG أي التكنولوجيا اجلاهزة لالستخدام لـتـوفـيـر عـنـصـر
ا3نافسة. ويساهم القطاع اخلاص في التكنولوجيا البيولوجية بوجه خاص
في إنتاج التقاويG وحديثا في األنشطة ا3تنوعة للبيوتكنولوجيا مثل زراعة

األنسجة والهندسة الوراثية.
 أن نشاط شركات التقاوي في القطاع اخلاص(١٢)ويذكر براي واتشيفير

G يتـمInbred ا3ؤسسة على سـالالت Hybridsينحصر كلية في إنتاج الـهـجـن 
استنباطها بواسطة مؤسسات دولية أو مؤسسات حكوميةG ويتركز اهتمامها
على الذرة الشامية ثم في ا3رتبة الثانية الذرة الرفيعة (السورجـم) وعـبـاد
Nوفي بعض الدول األقل تقدما على الذرة الرفيعة والقطن الهج Gالشمس
(الهند وباكستان). كذلك تهتم كثير من الشركات بتربية أصناف اخلضروات
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خاصة الطماطم الهجGN كما تهتم شركات التصنيع الزراعي العـامـلـة فـي
بعض اجملاالت مثل زيت النخيل وا3طاط واألناناس والتبغ بتربية أصـنـاف
هذه احملاصيل. وفي مجال اإلنتاج احليواني تنشط شركات القطاع اخلاص
في تربية السالالتG خاصة الدواجنG التي تقوم بها شركات متعددة اجلنسية
في الدول ا3تقدمةG وتنقل نتائجـهـا مـبـاشـرة إلـى الـدول األقـل تـقـدمـا مـن
خالل فروعها أو من خالل شركات مشتـركـةG كـمـا يـهـتـم الـقـطـاع اخلـاص
ببحوث األعالف. وفي منتصف الثمانينيات قدر إنفاق القطاع اخلاص على
٥٣٠) Gالبحوث والتطوير بنحو: (٢٤٠٠) ملـيـون دوالر فـي الـواليـات ا3ـتـحـدة
مليون دوالر) في بريطـانـيـاG (٢٧٠ مـلـيـون دوالر) فـي فـرنـسـاG (٦٬٧ مـلـيـون

.N(٤٬٤ مليون دوالر) في الفلب Gدوالر) في الهند
وال تتوافر معلومات عن دور القطاع اخلاص في البحوث والتطوير في
األقطار العربيةG ولو أنه غالبا دور محدود للغايةG وفي مصر وحتى أواخر
الثمانينيات لم يكن له دور يذكرG ثم بدأ حديثا في �ارسة نشاط ملحوظ

في إنتاج تقاوي الذرة الشامية وفي زراعة األنسجة.

نقل التكنولوجيا: اإلرشاد الزراعي
من البديهي أن التكنولوجيا ونظم اإلنتاج اجلديدة ا3ولدة نتيجة للنشاط
البحثي ال تنقل نفسها بنفسها أوتوماتيكيا إلى حيث يكون تـطـبـيـقـهـا لـدى
ا3نتجGN ومن ثم فالبد من بذل جهود لنقلها إلى من سيستخدمونها وإلى
حيث يكون تطبيقهاG وأن يكون النقل مبكرا بـقـدر اإلمـكـان بـعـد أن تـتـأكـد
فائدتها وجدواها. عملية النقل هذه هي ما نطلق عليه «نقل التكـنـولـوجـيـا

Technology TransferGأي نقلها �ن يقوم بإنتاجها إلى من يقوم بتطبيقها G«
».Agricultural Extensionولكن ا3سمى األكثر شيوعا هو «اإلرشاد الزراعي 

وسواء أطلقنا على هذه العملية نقل التكنولوجيا أو اإلرشاد الزراعي يجب
أن يكون واضحا أن ا3فهوم أكبر من مجـرد نـقـل فـي اجتـاه واحـدG كـمـا أن

القيام بها ال يقتصر على اجلهاز اإلرشادي الزراعي.
إن الفائدة العملية من البحوث ال xكن اعتـبـارهـا مـكـتـمـلـة إال عـنـدمـا
يتبنى الزراع التكنولوجيات اجلديدة التي تتوصل إليها البحوثG وأن يثـمـر
هذا التبني في شكل زيادة ملموسة في اإلنتاجية وفي الدخل. هذا التبنـي
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من قبل الزراع للتكنولوجيات اجلديدة يستلزم: أوال-أن يعلموا بهاG ثانيا-أن
يتشكل لديهم اهتمام بهاG ثم ثالثا-أن يجربوها ويثقوا فيها ومن ثم يتبنونها.
ويعتمد النجاح في هذا-أو على األقل اخلطوتN األولى والثانية-على توصيل
ا3علومات أو التكـنـولـوجـيـات اجلـديـدة إلـى الـزراعG فـمـن دون وصـول هـذه
ا3علومات إلى الزراع واستحواذهم عليها بصورة واضحة ال يكون هناك ت©

لتكنولوجيات جديدة.
وتختلف طريقة توصيل نتائج البحوث كثيرا من بلد آلخر. ففـي بـعـض
النظم البحثية يتولى الباحثون أنفسهم عملية توصيل ا3علومات إلى الزراع
حتى حتقيق التبنيG وفي البعض اآلخر يشاركون جزئياG وفي غالبية النظم
البحثية يتولى مسؤولية توصيل ا3علومات مرشدون زراعـيـون يـعـمـلـون فـي
إطار جهاز خدمات إرشاديةG قد يكون مرتبطا باجلهاز البحثي وقد يـكـون

مستقال �اما عنه.
 اإلرشاد الزراعي بـأنـه: «خـدمـة(١٣)وتعرف منظـمـة األغـذيـة والـزراعـة

تعليمية غير مدرسية لتدريب الزراع والتأثير فيهـم (هـم وأسـرهـم) لـتـبـنـي
طرق محسنة في إنتاج احملاصيل النباتية واحليواناتG وفي اإلدارة والصيانة
والتسويق. وال يقتصر االهتمام فقط على التعليم وتبني طريقة إنتاج محسنة
معينةG ولكن أيضا تغيير ا3زارع إلى احلد الذي يصبـح عـنـده مـسـتـقـبـال -
وساعيا بصورة مستمرة ومن خالل مبادراته الذاتية- لوسائل حتسN أدائه
لنشاطه ا3زرعي ومعيشته». وهكذا جند أن هذه اخلـدمـة هـي بـطـبـيـعـتـهـا
تعليميةG كذلك فهي عملية ديناميكية تشتمل عـلـى مـرحـلـتـGN األولـى نـقـل
التكنولوجيات ونظم اإلنتاج اجلديدة إلى الزراع وحثهم على تبنيهاG والثانية
Nهي نقل ما قد يواجه الزراع من مشاكل أو احتماالت لفرص جديدة لتحس
أكثر إلى الباحثN للتعامل معهاG كما أن أداءها يستلزم كادرا إرشاديا مدربا
وفعاالG وإعدادا لإلنسان ا3ستقبل للتكنولوجيات اجلديدة لتهيئته الستقبالها

واستيعابها وتبنيها واالستفادة منها.
كذلك فإن اخلدمة اإلرشاديةG وكما xكن أن تكون مسؤوليـة حـكـومـيـة
Gيقوم بها جهاز إرشادي تخصصي أو األجهزة البحثية اإلرشادية أو اجلامعات
xكن أيضا أن يقوم بها القطاع اخلاص كما هو بالنسبة للشركات ا3نتجـة
3دخالت اإلنتاجG من معدات وكيماويات وتقاوG وأيـضـا الـبـنـوك واحتـادات
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الزراع والتعاونيات...الخG إال أنه بالنسبة للدول األقل �وا يجـب أن تـكـون
اخلدمة اإلرشادية-خاصة فيما يتعلق باحملاصيل النباتية واحليوانية األساسية
التي يعمل بها القاعدة العريضة للزراع-مسؤولية حكومية يقـوم بـهـا جـهـاز

متخصص.
 أن الزراع في الدول النامية يحتاجون إلى ا3عرفة في(١٤)ويذكر وارتون

اجملاالت اآلتية: ١- مدخالت اإلنتاج-التي xكن أن حتقق زيادة في اإلنتاجية
لوحدة ا3ساحة ولوحدة االستثمار من عنصـري الـعـمـل ورأس ا3ـالG وهـذه
Gتشمل معـلـومـات جـديـدة عـن األصـنـاف الـنـبـاتـيـة والـسـالالت احلـيـوانـيـة
والكيماويات الزراعية وا3عدات...الخG ٢- أساليب اإلنتاجG إدارة اسـتـخـدام
األراضي وطرق الزراعة ومعدالت وطرق إضافة األسمدةG وا3كافحة الفعالة
لألمراض واحلشرات واحلشائشG وتغذية وعالج احليوانات...الخG ٣- عوامل
اإلنتاج االقتصادية-فا3زارع ال ينبغي أن يكون مطبقا فنيا فقطG ولكن يجب
أن يكون أيضا رجل أعمال. وهو في هذا الصدد يحتاج إلى أن يعرف كيفية
اختيار السلع التي ينتجها ومعلومات عن األسعار وظروف السوق وأساليب
إعداد منتجاته للسوق والتخزين...الخ. والكثير من ا3علومات التي يحتاجها
الزراع يجب أن تأتي من ا3ؤسسة البحثيةG ومن ثم فمن الوظائف األساسية
للخدمة اإلرشادية اختيار ا3علومات واستخالصها من البحوثG أو من مصادر

أخرىG والتي xكن أن تكون مفيدة للزارع الذي يخدمونه.
كـذلـك تـخـتـلـف مـدى احلـاجـة إلـى جـهـد خـاص لـتـوصـيـل ا3ـعــلــومــات
Gوالتكنولوجيات إلى الزراع تبعا لطبيعة هذه ا3علومات أو الـتـكـنـولـوجـيـات
وتبعا حلالة اجملتمع الزراعي ا3ستقبل لها. فعندما تكون التكنولوجيا اجلديدة
متميزة في فوائدها االقتصادية بصورة واضحـة �ـامـا عـن الـتـكـنـولـوجـيـا
السائدة-مثل صنف جديد متفوق بصورة واضحة-فإن اجلهود الالزمة إلجناز
مرحلة التبني ال تكون كبيرةG فعندما يحصل عـلـيـهـا بـعـض الـزراع وتـتـأكـد
لديهم قيمتها سوف يسارع جيرانهم إلى تبنيها. أما عندما تكون التكنولوجيات
اجلديدة ليست على درجة كبيرة من التفوق على التكنولوجيـات الـسـائـدة-
ومن ثم ال تكون فوائدها االقتصادية على درجـة كـبـيـرة مـن الـوضـوح-وهـو
حال الغالبية العظمى من التكنولوجياتG خاصة حتت ظروف الدول النامية
Gأكثر منها اختراق للمستويات السائدة Nحيث �ثل خطوات صغيرة للتحس
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وكذلك احلال بالنسبة للتكنولوجيا اجلديدة �امـا مـثـل إدخـال مـحـاصـيـل
جديدةG فإن الزراع بصفة عامة سوف يترددون في تبنيها ما لم تبذل جهود
مكثفة من قبل جهاز إرشادي أو جهاز بحثي إرشادي. ومن جهة أخرى فإن
الزراع-أو ا3نتجN-سوف يعتمد مدى استعدادهم لتقبل تكنولوجيات جديدة
على حالتهم االقتصادية واالجتماعية والظروف الثـقـافـيـة الـسـائـدة بـوجـه
عام. فكبار الزراع-وأكثرهم تعليما وثقافة-أكثر استعدادا للسعي للحـصـول
على ا3علومات والتكنولوجيات اجلديدةG أو على األقل أكثر استعدادا لتقبلها.
أما صغار الزراع-حيث اإلمكانيات االقتصادية واحلالة التعليمية والثقافية
محدودة-وهم الغالبية العظمى للزراعG لديهم الكثير مـن األسـبـاب ا3ـقـنـعـة
للتردد في تقبل ا3علومات أو التكنولوجيات اجلديدةG فظروفهم االقتصادية
جتبرهم على التزام جانب احلذر في جتربة اجلديـد اخملـالـف 3ـا اعـتـادوا
عليهG كذلك فهم ليسوا على اتصال Tصادر ا3علـومـات مـن خـالل وسـائـل
Gأو محطات البحوث Gاإلعالم اخملتلفة من إذاعة وتليفزيون وصحف ونشرات
فهذه جميعا ميسرة فقط للزارع ا3تعلمG وكذلك ليس مـن الـسـهـل تـوصـيـل
ا3علومات إليهمG وهكذا البد أن يكون هناك من يتقدم ليأخذ بيـدهـم وهـو

غالبا ا3رشد الزراعي.
وكثيرا ما يدور النقاش بN ا3هتمN بتحديث الزراعة حـول دور الـزارع
في عملية التحديثG فتميل الغالبية منهم لتوجيه اللوم إلى الـزارع مـتـهـمـة
إياه بجمود التفكيرG وهو في نظرهم تقليدي بطبيعته وغير قادر على التغيير
أو تقبل اجلديدG ومن ثم فهو xثل العقبة الرئيسيـة فـي طـريـق الـتـحـديـث
وتطبيق التكنولوجيات اجلـديـدةG إال أن هـذا الـقـول مـردود عـلـيـه. فـيـذكـر
أرنون بأن حقيقة أن تطور األساليب التكنولوجية الزراعية استغرق قـرونـا
من الزمنG وجاء نتيجة تراكم ا3عارف واخلبرات عبر أجيال عديدةG ال يعني
أن الزراع هم تقليديون باالختيارG فالغالب أنهم تقليـديـون بـاإلجـبـارG وهـم
طبيعيا ال يستطيعون تبني االبتكارات التكنولوجية ما لم تتغير أوال الظروف

: «لقد فقدت منذ(١٥)التي يعيشون فيها ويعملون خاللها. كذلك يذكر هوبر
وقت طويل القدرة على التسامح نحو اجلدل بأن الزارع-Tقاومته العنـيـدة
للتغيير وتشبثه بالتقاليد وطموحاته ا3تواضعة-xثل العائق الرئيسي الذي
يحد من التنميةG فهذا بالضبط غير صحيح. هناك اختالفات حضارية في
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عادات العمل وفي الرغبة في التمتع بوقت الفراغG ولكن ال أعلم عن أي بلد
توافرت فيه للزراع تكنولوجيا عالية اإلنتاجية والـربـحـيـة اخـتـبـرت وثـبـتـت
جدارتهاG جنبا إلى جنب مع متطلبات تطبيقهاG ومع ذلك تظل مهملة غيـر
متبناة ألن الزراع تقليديون. وليس هناك زارع يتبع (الطرق الـقـدxـة الـتـي
ترجع إلى آالف السنN). وإذا كان هناك برنامج لنشر األساليب اجلديـدة
فشل في أن يحقق جتـاوب الـريـفـيـGN فـإ�ـا يـجـب أن نـفـحـص الـبـرنـامـج
والقائمN بهG وأن ننظر في اإلنتاجـيـة الـتـي حتـقـقـهـا األسـالـيـب اجلـديـدة
Gولكننا يجب أال ندين الزارع وهو يعمل 3ا فيه أفضل مصلحة له Gوا3دعاة
وهذه مصلحة من الواضح أنها لم تخـدم». وفـي مـعـظـم األقـطـار الـعـربـيـة
xكننا أن نالحظ حاالت فشل إدخال تكنولوجيات جديدة تعزى بـبـسـاطـة
إلى تقليدية الزراعG وقد 3س كاتب هذه السطور بنفسه بعضا منهـا. فـفـي
مصر-في أوائل السبعينيات-رفض الزراعG وجود صنف جديد من القمح ذي
غلة عالية بديال للصنف الذي تعودوا على زراعتهG وطبعا اتهموا بأنهم غير
قادرين على التغيير أو تقبل اجلديد حتى ولو كان في مصلحـتـهـمG إلـى أن
اتضحت األمور فيما بعد وظهر أن الصنف القـد¨ يـخـدم مـصـالـح الـزراع
بصـورة أفضلG فهو وإن كان أقـل غلـة إال أن حبـوبه ال تنفرط بسرعـة مـن
سنابلهاG بينما الصنف اجلديد تنفرط حبوبه بسـرعة وإذا لم يتمكن الزارع
من حصاده في وقت قصير يضيع جانب كبير من محصولهG فضال عن أن
سـيقانه قصيرة خشنة ال تقبل عليها احليوانات. وفي منطقة جيزان با3مـلكة
العربية السـعودية أدخلت هيئة البحوث صنفا جـديـدا مـن الـذرة اجلـديـدة
عالية احملصولG ولكن الزراع لم يقبلوا عليها وفضلوا صنفهم القد¨G وبا3ثـل
وقع الـلوم عليهمG إلى أن اتضح أن الصنـف التقليـدي يوفر العلف األخضر
الالزم للحيوانات ا3زرعية الـذي ال يوفره الصـنـف اجلـديـد. ولـكـن هـذا ال
ينفي أنه يجب بذل جهد كبير لتهيئة الزراع ألن يكونوا أكثر اسـتعدادا لتقبـل

اجلـديد وحتمل مخاطـر التغيير.
إن الـظـروف الـسـائـدة فـي الـزراعـةG سـواء كـانــت مــن حــيــث طــبــيــعــة
التكنولوجيات اجلديدة أو حالة مستقبلي هذه التكنولوجـيـات مـن جـمـهـرة
الزراع ا3نتجGN تستلزم وجود جهاز فعال لتوصيل ا3علومات والتكنولوجيات
اجلديدة إلى الزراع ا3نتجGN إذا كان لنا أن نأمل في إجناز تقدم ملـمـوس



236

األمن الغذائي للوطن العربي

واختراق 3شكلة الغذاء.
وهكذا فإن هناك اقتناعا عاما بأن التكنولوجيات اجلديدة التـي تـبـنـى
عليها آمال كبيرة في حتقيق التنمية الزراعية ا3ستدامة سوف تنتشر بصورة

أسرعG وإلى مدى أبعدG وبتأثير أعمق :
Nوهذا دور الباحث Gأوال: إذا كانت مربحة بدرجة واضحة للزارع ا3نتج

مبتكري هذه التكنولوجيات وقادة التطوير-أي دور ا3ؤسسة البحثية.
ثانيا: إذا أمكن نقلها  بفاعليـة إلـى حـيـز الـتـطـبـيـقG وهـذا أسـاسـا دور

ا3رشدين الزراعيN بوجه عام-أي ا3ؤسسة اإلرشادية.

أ-املؤسسة اإلرشادية الزراعية :
في أي قطر لديه حجم معقول من النشاط الزراعيG تنشأ وتنمو حاجة
إلى خدمة إرشادية لنقل منجزات التكنولوجيا إلى الزراع وا3نتجGN ويتعاظم
دور هذه اخلدمة بتعاظم احلاجة إلى االعتماد على التكنولوجيا في التنمية
الزراعية. وكما سبق أن ذكرنا فإن العمليـة اإلرشـاديـة xـكـن أن تـقـوم بـهـا
مؤسسات حكوميةG سواء كنشاط مكمل لنشاط تقوم به بالفعلG مثل مراكز
البحوث وكليات الزراعة وكليات الطب البيطري...الخ-أو كوظيفة أساسية
مثل مؤسسة اإلرشاد الزراعي-أيا كان حجمها أو مسماها-التي عادة تـتـبـع
وزارة الزراعةG كما xكن أن يقوم بها القطاع اخلاصG فالشركات ا3نـتـجـة
للتقاوي وا3بيدات احليوية تقوم بهذه اخلدمة لعمالئها وأيضا من يوزعون
Nمدخالت اإلنتاج والبنوك في بعض احلاالت. على أن هناك اتفاقا عاما ب
ا3هتمN بقضايا التنمية الزراعية أنه في الدول األقل �وا التي تعتمد إلى
حد كبير على القطاع الزراعيG والتي تشتد بها احلاجة إلى إحداث تنمية
Gسريعة 3واجهة مشاكل الوفاء باحتياجات السكان من الغذاء وخامات الكساء
توجد دائما حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز إرشادي حكومي قويG وفـي عـام
Gزارعا Nوخمس N١٩٩٣ قدر بأنه يتوافر في مصر مرشد زراعي لكل مائت

G وTقارنة هذه(١٦)وأن كل مرشد زراعي يخدم في ا3توسط نحو ٤٦٣ فدانا
G(مرشد لكل ٣٢٥ زارعا و ٤٨ ألف فدان) األرقام بتلك في الواليات ا3تحدة
وأوروبا (مرشد لكل ٤٣٠ زارعا و ٩ آالف فدان)G والشرق األدنى (مرشد لكل
٢٥٠٠ زارع و ١٣ ألف فدان) نالحظ التكثيف الشديد في مصر للمرشديـن
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الزراعيN سواء بالنسبة لعـدد الـزراع أو ا3ساحة من األرض ا3نزرعةG على
أنه يجب أن نشير إلى أن هذا التكثيف ال يعني بالضرورة أن العملية اإلرشادية
الزراعية في مصر أكثر فعالية منها في الدول األخرىG فهو غالبا ناجت عن

زيادة األعدادG أما نتيجته فهي موضوع لكثير من التساؤل.
ويعتمد أداء ا3ؤسسة اإلرشادية لدورها احليوي بالكفاءة الواجبة علـى
عاملN رئيسيN-األول : الكادر اإلرشادي با3ؤسسة اإلرشادية الذي يوازي
�اما في أهميته الكادر البحثي با3ؤسسة البحثيةG والثاني كفاءة وفعالـيـة
الربط بN ا3ؤسسة اإلرشـاديـة وا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة مـن جـهـةG وا3ـؤسـسـة

اإلرشادية وقطاع اإلنتاج-أي الزراع وا3نتجN-من جهة ثانية.

ب-املرشدون الزراعيون :
Gا3رشدون الزراعيون هـم مـن دون جـدال عـصـب ا3ـؤسـسـة اإلرشـاديـة
ونظرا لتنوع أوجه النشاط الزراعيG وكذلك تباين احلاجة إلى درجة أكبـر
من التخصصx Gكننا أن �يز مستويN من ا3رشدين الزراعيN-األول عام
في مجاله: محاصيل حقليةG محاصيل بستانيةG مكافحة آفات...الخG وعادة
يعرف بأنه فقط «مرشد زراعي»G والثاني مرشد متخصص أو «إخـصـائـي
موضوع» يختص Tجال محدود. وا3رشد الزراعي الـعـام يـعـتـبـر الـعـنـصـر
GNوهو الذي يتعامل مباشرة مع الزراع وا3نتج Gاألساسي في العمل اإلرشادي
ومن الوجهة الفنية يتطلب فيه قاعدة معلومات عريضةG وخبرة في مجـال
عملهG ويصاحب هذا بطبيعة احلـال قـدر أقـل مـن الـتـخـصـص الـدقـيـق أو
التعمق في مجال معGN ولذلك فهو في كثير من احلاالت يواجـه Tـشـاكـل
فنية دقيقة ال يستطع التعامل معهاG ومن ثم يحتاج إلى مساندة من ا3رشد
الزراعي ا3تخصص أي إخصائي ا3وضوعG وهكذا يعمل هذا األخير كمستشار
للمرشد الزراعي بالنسبة للمعارف التفصيلية لسـلـعـة أو مـجـال تـخـصـص
معGN بأن يوفر له التوجيه والدعم في حتديد أبعاد ا3شكلةG واقتراح احللول
الفعالة وا3شاركة في إعداد احلقول اإلرشادية. كذلك يقوم إخصائي ا3وضوع
بوظيفتN أخريN مهمتGN األولى هي توفير التدريب خالل العمل للمرشدين
العامGN والثانية هي التعاون في العمل التجريـبـي مـع الـبـاحـثـGN ومـن ثـم

.Nوا3رشدين العام GNالباحث Nالعمل كحلقة وصل ب
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وا3رشدون الزراعيون بوجه عام xكن أن يؤدوا دورهم بالفعالية الواجبة
متى:

أوال: توافرت لديهم الكفاءة ا3هنية والدوافع ا3عنوية.
ثانيا: أثبتوا مصداقيتهم لدى الزراع.

ثالثا: استخدموا كل الطرق والوسائل ا3تاحة بصورة إيجابية.
وهذا يقودنا إلى حديث أكثر تفصيال عن ا3رشدين الزراعيN ودورهم.

لنبدأ أوال بشخص ا3رشد الزراعي...
إن الكفاءة ا3هنية والرغـبـة الـصـادقـة فـي خـدمـة الـزراع هـمـا األسـاس
ا3تGN الذي xكن أن تبنى عليه عالقة مثمرة بN ا3رشد والزراع مرتـكـزة

على الثقة ا3تبادلة.
والكفاءة العلمية ا3هنية يجب أن تكون ذات قاعدة عريضةG وأيضا عميقة
بالقدر الكافيG مرتكزة على التعليم الذي حصل عليه و�ا باالتصال ا3ستمر
مع الباحثN ومحطات البحوث وبالزراع أيضا. وفي اتساع القاعدة العلمية
يجب أن يستحوذ ا3رشد الزراعي على قدرات فنية واقتصاديـة ومـزرعـيـة

عملية.
فينبغي أن تتوافر لدى ا3رشد الزراعي ا3علومات األساسية في مجاالت
العلوم الزراعية اخملتلفةG وأن تكون لديه القدرة على إجراء التجارب الزراعية
الختبار التكنولوجيات اجلديدة واحلكم على ما إذا كانت �كنة التـطـبـيـق
حتت ظروف منطقته ومفيدة للزراعG وعن تشخيص ا3شاكل العامة-وأيضا
تلك التي تصعب على الزراع العاديN-ووضع احلـلـول الـسـلـيـمـة لـهـا. وفـي
اجلانب االقتصادي ينبغي أن يكون قادرا على مساعدة الزراع في حسـاب
التكاليف والعائد وتقدير األرباح من االختيـارات اخملـتـلـفـةG مـثـل مـكـونـات
مدخـالت اإلنـتـاج وا3ـعـامـالت الـزراعـيـة وطـرق تـربـيـة احلـيـوان واألسـواق
Gباختصـار Gأما عن اخلبرة ا3زرعية العملية فيجب أن يكون Gالبديلة...الخ
Gقادرا على إجراء جميع العمليات اإلنتاجية التي يقوم بها الزراع وبـكـفـاءة
فال يعقل أن يكون ا3رشد الزراعي غير ملم مثال بتشغيـل وصـيـانـة اآلالت
الزراعيةG في وقت يتوسع فيه استخدامها لتحديث وتطوير الزراعةG وسوف

يجد نفسه متعامال معها بصورة يومية.
ثم ينبغي أن تتوافر في ا3رشد الزراعي القدرة علـى االتـصـال بـالـزراع
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Gوعلى نقل ا3علومات إليهم باألسلوب الذي يفهمونه بسهولة Gوالتعامل معهم
وعلى مساعدتهم على تقبل األفكار اجلديدة. هـذه الـقـدرة ال شـك فـي أن
جانبا كبيرا منها يرجع إلى شخصية ا3رشد الزراعيG كما أن جـانـبـا آخـر
منها xكن تنميته باإلعداد والتدريب. وأيضا أن يؤكد مصداقيته بأن يوثق
.Nوغـيـر مـتـعـاونـ Nمتعـاونـ Gعالقاته الشخصية مع اجلميع صغارا وكبارا
فقادة اجملتمع احمللي xكن أن يساعدوا ا3رشد الزراعي كثيرا في حتقيق
Gأهدافه متى استطاع جذبهم وإشراكهم في عملية النهوض باإلنتاجية مبكرا
وأولئك اآلخرون الذين ال يتوقع منهم مساعدة فإن استشارتـهـم تـفـيـد فـي
تالفي أن يقوموا بوضع العراقيل في طريقه من منطلق الـشـعـور بـإهـمـالـه

لهم.
ثم ينبغي أن يتوافر لدى ا3رشد الزراعي الدافع ا3عنوي القوي خلدمة
الزراع واالرتقاء Tستواهم والشعور بالفخر فيما يحققونه من تقدم إنتاجي
واقتصادي واجتماعيG وبعبارة أشمل أن ينتمي إليهم ويستقر فيما بينهـم.
وإذا كانت هذه ا3تطلبات من الضروري توافرها في شخص ا3رشد الزراعي
من جهةG ودوره احليوي في إجناز التنمية الزراعية مـن جـهـة ثـانـيـةG فـإنـه
ينبغي: أوال-إعطاء أهمية فائقة الختيار وإعداد ا3رشدين الزراعيN يوازي
األهمية التي ينبغي إعطاؤها الختيار وإعداد الباحثـGN وثـانـيـا-بـاإلضـافـة
إلى تنمية اجلانب ا3عنويG إيجاد مصلحة مادية للمرشد الزراعي في النهوض

باإلنتاجية الزراعية تتعدى مجال احلوافز احلكومية.
ثمG ثانيا-لننظر في دور ا3رشد الزراعي...

متى توافر لدى ا3رشد الزراعي األساس ا3تN من الكفاءة ا3هنية والرغبة
الصادقة في خدمة الزراع وتأكدت مصداقيته لـديـهـمx Gـكـن لـه أن يـؤدي

:Nمتوازيت Nدوره من خالل قنات
األولى: نقل ا3علومات والتكنولوجيات اجلديدة إلى الزراعG وأيضا نقـل
GNا3شاكل التي تعترضهم والتي اليستطيع إيجاد احللول لهـا إلـى الـبـاحـثـ
وفي نقله للمعلومات والتكنولوجيات اجلديدة يجب أن يستخدم جميع الوسائل
Gأو ا3تميزين Nكن تلخيصها عموما في ثالث: الزراع اإلرشاديx ا3تاحة التي
والتجارب واحلقول اإلرشاديةG واإلعالم. فكثير من الزراع xكنهـم تـقـد¨
العون وا3ساعدة للمرشد الزراعي في حتقيق أهدافه بتيسير وصولـه إلـى
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جمهرة الزراع والتأثير فيهمG إذ-كقاعدة عامة-االتصاالت ا3باشرة بN الزارع
والزراع هي أكثر وسائل نقل ا3علومـات فـعـالـيـة. فـالـزارع هـو أكـثـر الـنـاس
معرفة بجيرانهG وهو األكثر قدرة في الربط بN جتارب أجريت لـدى زارع
مجاور والظروف السائدة في مزرعته هو. والغالبية العظمى من الزراع ال
يقتنعون باألفكار اجلديدة ما لم يشاهدوها بأنفسهم ناجحةG حتت ظروف
يعرفونها جيدا ويستطيعون حتقيقهاG سواء في مزارعـهـم أنـفـسـهـم أو فـي
مزارع جيرانهم. لذا فإن جتنيد عدد من الزراع وتدريبهم وتوفير ا3علومات
اجلديدة لهم بصفة مستمرةG يعتبر نواة xكن أن يتشكل حولها باقي الزراع.
واحلقول اإلرشادية وحقول التجارب-إذا نفذت بإتقان-xكن أن جتذب الزراع
إلى التكنولوجيات اجلديدة وتشجـعـهـم عـلـى الـسـعـي إلـى الـتـعـرف عـلـيـهـا
وجتريبها. كذلك فإن وسائل اإلعالم تلعب دورا ملحوظاG ولو أنه عادة يقف
عند حد إشاعة مناخ مالئم للتحديث لدى الزراعx Gكن من خالله للمرشد
الزراعي أن يباشر دوره. وفي االجتاه اآلخرG فال شك في أن هناك الكثير
من ا3الحظات التي ستتوافر لدى ا3رشد الزراعي عند تطبيق ا3ـعـلـومـات
والتكنولوجيات اجلديدةG البعض منها قد يصل إلى حد ا3شاكل التي يجب
إيجاد احللول لها لدى اجلهاز البحثيG والبعض اآلخر قد يفتح آفاقا جديدة

ينبغي اطالع اجلهاز البحثي عليها.
الثانية: ا3ساعدة على تخطي معوقات زيادة اإلنتاجG فدور ا3رشد الزراعي
يجب أن يتعدى نقل أو زيادة انسياب ا3علومات والتكـنـولـوجـيـات اجلـديـدة
وحض الزراع على تبنيهاG فهناك فجوة واسعة بN إقناع الزراع بتقبل فكرة
جديدة من حيث ا3بدأ وبN أن يباشروا تطبيقها في حقولهم. فـكـثـيـرا مـا
Gتكون مدخالت اإلنتاج من بذور وسماد وآالت وكيماويات...الخ. أو �ويل
غير متاحة بالكميـات التي يرغبـها الـزراع أو في األوقات التـي يـحـتـاجـون
إليها فيها. كذلك كثيرا ما تكون األسواق غير مهيأةG أو التسهيالت التخزينية
غير كافية لتقبل الزيادة ا3توقعة في اإلنتاج. كما أن نظم اإلمداد Tدخالت
اإلنتاج القليلة الكفاءة كثيرا ما تشـكل عقبات رئيسـية في طريق تبني الزراع
للتكنولوجيات اجلديدة. وهنا جند أن للمرشـد الزراعي دورا رئيســـيـا فـي
مساعدة الزراع-خاصة صغار الـزراع-فـي الـوصـول إلـى مـدخـالت اإلنـتـــاج
واخلدمات الضروريةT Gا يجعل تطبيق التوصيـات التـي ينصـــح بـهـا أمـرا
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�كنا.

جـ-الربط بني البحوث واإلرشاد :
فيما سبق ذكرنا :

أوال: أن التكنولوجيات ونظم اإلنتاج اجلديدة يتم تطويرها في ا3ؤسسات
البحثية سواء كانت قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصاG ولكن القطاع احلكومي
هو السائدG وأنه من الضروري ألي بلد يرغب في حتقيق التنمية الزراعية
واالستمرار فيها أن يكون لديه مؤسسة بحثية حكومية قويةG تضطلع بالدور
األساسي في توليد فيض مستمر من التكنولوجيات ونظم اإلنتاج الهـادفـة

إلى حتقيق التنمية الزراعية ا3تواصلة.
ثانيا: أن التكنولوجيات ونظم اإلنتاج اجلـديـدة ا3ـولـدة فـي ا3ـؤسـسـات
البحثية ال تنتقل تلقائيا إلى مستخدميها فـي مـواقـع اإلنـتـاجG بـل البـد مـن
نقلها إليها وإتاحتها لهمG وأن الذي يقوم بهذا الدور بالنسبـة لـلـمـؤسـسـات
البحثية احلكومية هو غالبا اجلهاز اإلرشادي احلكـومـيG الـذي يـنـبـغـي أن
يكون قادرا وفعاالG على الرغم من أنه في الكثير من احلاالت يقوم اجلهاز
البحثي بقدر ملحوظ من العملية اإلرشاديةG كما أن القطاع اخلاص عندما
يقوم بتوليد تكنولوجيات فإنه يقوم بنقلها Tعرفته كما هو احلال في شركات

التقاوي.
ثالثا: وهكذا جند لدينا-بصفة عامة فيما يتعلـق بـالـنـشـاط احلـكـومـي-
مؤسستN منفصلتN األولى بحثية والثانيـة إرشـاديـةG وأن الـربـط بـيـنـهـمـا

يعتبر قضية على قدر كبير من األهمية.
وعلى الرغم من أن ا3ؤسستN البحثية واإلرشادية تـشـتـركـان مـعـا فـي
هدف واحد هو حتقيق التنمية الزراعية ا3تواصلةG إال أن هناك اختالفات
جوهرية بينهما في الوظائف وفي أساليب العملG ومن ثم فهما في معظـم
Gاألحيان تتطلبان تنظيمات إدارية منفصلة لضمان قيامهما بعملهما بكفاءة
Nمنفصل Nإداري Nإال أن وجودهما في تنظيم Gويصعب دمجهما معا تنظيميا
له أيضا عيوبه التي غالبا ما تنتج عن التباعد بـيـنـهـمـاG وصـعـوبـة حتـقـيـق
التكامل ا3طلوب لتحقيق الهدف ا3نشود الذي تشتركان في السعي إليه.

 إلى أن اخلدمة اإلرشادية الزراعية استخدمت تقريبـا(١٧)ويشير هنتـر
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في جميع الدول كأداة رئيسية للتنمية الزراعيةG إال أن نتائجها كانت مخيبة
لآلمال من نواح عديدةG وذكر أن أحد أهم أسباب فشل النـظـم اإلرشـاديـة
في نقل منجزات البحوث هو ضعـف الـتـنـسـيـق بـN ا3ـؤسـسـتـN الـبـحـثـيـة
واإلرشادية. ويرى أرنون أن ا3فهوم التقليدي لقنوات االتصال بN الباحـث
وا3رشد والزارع الذي يقول بأن ا3رشد الزراعي يقوم بنقل نتائج البـاحـث
إلى الزارعG ونقل مشاكل الزارع إلى الباحث الذي يقوم بإدراجها في برنامج
عمله البحثيG هذا ا3فهوم على قدر من البساطة ا3ضللةG فـهـذه الـقـنـوات
نادرا ما تعمل بهذا الشكلG كما أن هذا التبسيط يعني أن الباحث مـعـزول

�اما عن االتصال بالزارع.
ويضيف أرنون أنه في معظم األقطار النامية يردد ا3رشدون الزراعيون
أن الباحثN يعزلون أنفسهم في معاملـهـم ومـحـطـات بـحـوثـهـمG وال يـبـدون
اهتماما بالعوامل االقتصادية أو ا3شاكل احلقيقية للـزراعG ويـتـأخـرون فـي
نشر نتائج بحوثهمG وغير مستعـديـن إللـزام أنـفـسـهـم بـرأي مـحـدد. وعـلـى
اجلانب اآلخر يردد الباحثون أن ا3رشدين الزراعيN في احلقيقة ال يثقون
في نتائجهم وال يقبلونهاG وال يسألون الباحثN عن ا3علومات عندما يحتاجون
إليهاG وال يوضحون ا3شاكل التي تقابلهم في حقول اإلنتاج. هذه ا3فـاهـيـم
Gالـبـاحـث والـزارع Nتؤدي إلى موقف يصبح فيه ا3رشد الـزراعـي عـازال بـ

بدال من أن يكون حلقة وصل بينهما.
Gوفي مصر أجري خالل العشرين عاما األخيرة العديد من الدراسـات
قامت بهـا فـرق مـن اخلـبـراء (دولـيـون ومـصـريـون) لـتـحـسـN أداء اإلرشـاد
الزراعيG واتفقت جميعها في اإلشارة إلى النقص في التنسيق بN البحوث
واإلرشاد كأحد أهم معوقات التنمية الزراعيةG وعلى الرغم من كل اجلهود
الـتـي بـذلـت ظـلـت ا3ـشـكـلـة قــائــمــة. فــفــي عــام ١٩٧٦ ذكــرت إحــدى هــذه

 أنه «سوف تكون هناك حاجة إلى تعديل شامل وتقوية لبرنامج(١٨)الدراسات
اإلرشاد إذا كان 3صر أن حتقق أهدافها اإلنتاجـيـة»G وأكـدت عـلـى أهـمـيـة

التنسيق بN البحوث واخلدمات اإلرشادية.
وفي عام ١٩٨١ ذكرت دراسة أخرى أن أحد ا3عوقات الرئيسية التي حتد
اإلنتاجية للزراعة ا3صرية هو «نظام اإلرشاد الضعيف وغير الفعال وغيـر
ا3نسق». وأن «ا3شكلة تضخمت بغياب روابط قوية بN البحوث الـزراعـيـة
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 «من الواضح أنه تتوافر 3صر تكنولوجيات(١٩)واإلرشاد». وفي دراسة تالية
غير مطبقة xكن للزراع ا3صريN تطبيقها بسهولةG وهذا يوضح احلاجـة

إلى برنامج إرشاد قوي وفعال».
 إلى نفس النتيجة: أهمية التنسيق وإيجاد(٢٠)وقد توصلت دراسات أخرى

روابط قوية بN البحوث واإلرشاد. ويظل السؤال مطروحا: كيف يتم التنسيق
Nاجلهات ا3تعددة التي �ارس اإلرشاد الزراعي? وكيف يتم الربـط بـ Nب

ا3ؤسستN البحثية واإلرشادية?
الشك في أن أسلوب الربط بN ا3ؤسستN البحثية واإلرشادية يختلف

كثيرا من قطر آلخر تبعا لظروف متعددةG فهو مثال :
١- xكن أن يتم من خالل عالقات متبادلة بN الباحثN وا3رشدين من
خالل احلاجة ا3تبادلة لكل منهما لآلخرG فالباحث يرغب في أن يجد مـن
يساعده في نقل نتائج بحوثه إلى مستخدميهاG فهو يعرف أن قيمتها احلقيقية
ال تتحقق إال بتطبيقهاG وكذلك ا3رشد لكي يؤدي وظيفته ينبـغـي أن يـلـجـأ
Nكن أن تكون محطات البحوث الزراعية هي منطقة اللقاء بـxو Gللباحث
اجلانبGN وهذا أضعف أنواع االرتباطG وقد يصلح للدول ا3تقـدمـة ولـكـنـه
بالتأكيد ال يفي باحلد األدنى الحتياجات الدول األقل تقدما والتي تستشعر

شدة احلاجة إلى تنمية زراعية سريعة.
٢- xكن أن يتم الربط من خالل إجراءات تنظيمية مثل إنشاء مجـلـس
Nكن لـلـبـاحـثـx وهنا Gإشرافي يعمل على حتقيق قنوات االتصال الالزمة
وا3رشدين الزراعيN أن يشتركوا معا في تخطيط وتنفيذ البحوث ا3يدانية
(أو التأكيدية)G وفي تنفيذ احلقول اإلرشادية وأيام احلقل لـتـوجـيـه الـزراع

وفي إعداد النشرات الفنية اإلرشادية...الخ.
٣- عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى نقل فعال للتكنولوجيـات ونـظـم
اإلنتاج ا3ولدة في ا3ؤسسة البحثية إلى حقول اإلنتاجG ودفع أقوى لعـمـلـيـة
التنمية الزراعية باالستناد إلى التكنولوجيات اجلديدةG وهي الظروف التي
Gوالدول النامية عمـومـا Gتكاد تكون سائدة اآلن في معظم األقطار العربية
فإن تبني أسلوب البرامج البحثية ا3رتبطة بالتنميةG أي البحثية اإلرشادية
التي تعتمد على فرق متكاملة من الباحثN وا3رشدين الزراعيGN هي أكثر
األساليب مناسبةG وهذه سوف نتحدث عنها في الفـصـل األخـيـر مـن هـذا
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الكتاب.

التخطيط وإإلدارة االستراتيجية :
فيما سبق حتدثنا عن ضرورة التنمية الزراعية للوفاء باحتياجات السكان
ا3تزايدين دوما من ا3نتجات الزراعيةG وعن ضرورة أن تتوافر لهذه التنمية
الزراعية مقومات التواصل بصيانة ا3وارد البيئية واحملافظة عليها لضمان
عدم اإلجحاف بحقوق األجيال القادمةG ثم عن قدرات العلم والتكنولوجيا
باعتبارها األداة احملورية لتحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلةG ومن ثـم عـن
توليد ونقل التكنولوجيا الالزمة لعملية التنميةG والذي يتم أساسا من خالل
ا3ؤسسات الزراعية: البحثية والبحثية اإلرشادية واإلرشادية. وهكذا نصل
إلى النتيجة ا3نطقية بأهمية وحيوية الدور الذي يـنـبـغـي أن تـقـوم بـه هـذه
ا3ؤسساتG إذا كانت للتنمية الزراعية ا3تواصلة أن تنجز بالصورة ا3رجوة

وفي الوقت ا3ناسب.
ولكي تقوم هذه ا3ؤسسات بدورها بالكفاءة ا3طلوبة ال يكفـي فـقـط أن
Gمن قوة بشرية وتسهيالت معمـلـيـة وحـقـلـيـة و�ـويـل Gتتوافر لديها ا3وارد
ولكن أيضا أن تدار من خالل نظام كفء يستطيع حشد هذه ا3وارد وتنظيمها
وتوجيه أنشطتها في القنوات الصحيحة الكفيلة بتحقيق أهداف الـتـنـمـيـة
الزراعية ا3تواصلةG والذي xكن أن ننظر إليه كنظام متكامـل لـلـتـخـطـيـط

والبرمجة واإلدارة االستراتيجية للمؤسسة.
 في أنها العملية التي(٢١)يتلخص مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية بوجه عام

بواسطتها يتمكن ا3ديرون من : ١- إنشاء توجيه طويل ا3دى للمؤسسةG ب-
حتديد أهداف أداء معGN جـ- تطوير استراتيجيات لتحقيق هذه األهداف
في ضوء جميع الظروف الداخلية واخلارجية ذات العالقةG د- تنفيذ خطط
العمل التي ¢ اختيارها. وتستند اإلدارة االستراتيجية إلى أربع ركائز أساسية:

األولى: التخطيط االستراتيجي والبرمجة.
الثانية: أسلوب العمل في فريقG أي مـن خـالل فـرق بـحـثـيـة أو بـحـثـيـة

إرشادية متكاملة التخصصات.
الثالثة: قواعد ا3عـلـومـات الـصـحـيـحـة وا3ـتـجـددة وفـي جـمـيـع مـراحـل

ومستويات العمل.
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الرابعة: القيادة القديرة.

١-التخطيط االستراتيجي :
التخطيط بوجه عام هو صياغة مدروسة لسلسلة منظمة من اإلجراءات
لتحقيق األهـداف أو الـغـايـات وجتـنـب الـوقـوع فـي األخـطـاء. والـتـخـطـيـط
Gالوزارة Gاالستراتيجي هو العملية التي بواسطتها تستشرف ا3ؤسسة (الدولة
ا3ؤسسة البحثية...الخ) مستقبلهاG وتنظم نفسهاG لتحقيق هذا ا3ستـقـبـل.
ومن ثم فالتخطيط االستراتيجي يركز على حتديد «إلى أين تتجه ا3ؤسسة?»
وعلى «اإلجراءات الالزم اتخاذها» للوصول إلى هناك. وهو عملية مستمرة
متصلة التخاذ القرارات  ا3بنية على أفضل وأدق ا3علومات ا3تاحةG ولتنظيم
Gوكذلك هيكلها التنظيمي Gوتعبئة ا3وارد البشرية وا3ادية التي بحوزة ا3ؤسسة
وأساليب عملها والعمليات التي تقوم بهاT Gا يكفل تنفيذ تلك القراراتG مع
تقييم النتائج أوال بأولT Gقارنتها بالتوقعات واتخاذ التصحيحات الواجبة.
يتميز التخطيط االستراتيجي عن التخطيط التقليدي في ثالث نقاط :
األولى: أن التخطيط االستراتيجـي يـركـز عـلـى اجلـانـب االسـتـشـرافـي
للمستقبلG بينما التخطيط التـقـلـيـدي يـسـتـنـد أسـاسـا عـلـى احلـاضـر فـي
التخطيط للمستقبلG فا3عدالت التي حتققت في احلاضر أو ا3اضي القريب
تكون األساس للمعدالت ا3ستهدفة في ا3ستقبلG ومن ثم فهو يعتمد كثيرا
على اإلسقاطاتG ويحدد األهداف ا3ستقبلية بناء على اجتاهات أصبحت
تاريخا. وعندما يستشرف التخطيط االستراتيجي صورة ا3ستـقـبـلG فـإنـه
يأخذ االجتاهات التاريخية-أي التي حدثت بالفعل-في احلسبانG ولكـنـه ال
يجعل منها قيدا على تصوره للمستقبـلG وهـذا يـعـنـي أن صـورة ا3ـسـتـقـبـل
xكن أن تتأثر وتتغير Tا يجري عمله اآلن في احلاضرG وTا ينبغي عمله

في ا3ستقبل أكثر منها Tا جرى عمله في ا3اضي.
الثانية: أن التخطيط االستراتيجي يولي أهمية أكبر «للتنفيـذ»G ولـيـس
فقط «لتحديد األهداف»G ومن ثم فهو يعطي اهتمـامـا كـبـيـرا «إلجـراءات»
إعداد ا3ؤسسة وتعبئة مواردهاG لتأخـذ الـوضـع ا3ـالئـم الـذي xـكـنـهـا مـن

تنفيذ الواجبات وحتقيق الغاية التي تستهدفها.
والثالثة: أن التخطيط االستراتيجي عملية ال تكتمل أبداG فهي متجددة
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باستمرار من خالل التقييم ا3تواصل للتعامل بكفاءة مع ا3تغيرات ا3ستحدثة.
ويشتمل التخطيط االستراتيجي على مرحلتN متتاليتـN: األولـى: هـي
صياغة «استراتيجية» تتصف بنظرة مستقبلية طويلـة ا3ـدى (غـالـبـا عـشـر
سنوات أو أكثر)G والثانية: صيـاغـة خـطـة تـنـفـيـذيـة مـرحـلـيـة مـنـبـثـقـة عـن
االستراتيجية ذات مدى متوسط قد يكون ثالث أو خمس سنواتG أو أحيانا
ست سنوات. ويلي التخطيط االستراتيجي (ويكمله ويعـتـبـر امـتـدادا لـه أو
حتى جزءا منه) حتويل اخلطة التنفيذية ا3رحلية إلى خطط عملياتيـة (أو
تكتيكية أو تنفيذيـة) غـالـبـا سـنـويـة. ويـالحـظ أن األهـداف الـتـي حتـددهـا
االستراتيجية (طويلة ا3دى) تظل هي نفـسـهـا أهـداف اخلـطـة الـتـنـفـيـذيـة
ا3رحلية (متوسطة ا3دى)G وأيضا هي التي تقوم بتحقيقها اخلطط العملياتية

(قصيرة ا3دى).
وتعرف االستراتيجية بأنها «اإلطار العام للمنظومة ا3تكاملة من األغراض
واألهداف ا3قصودة عـن سـابـق تـصـورG والـسـيـاسـات الـتـي حتـدد وتـعـرف
االحتياجات التي سوف تعمل ا3ؤسسة على خدمتهاG وكيفية قيام ا3ؤسسة
بتحقيق قيمة فعلية لنشاطها في خدمة هذه األهداف وعلى أسس متواصلة».

وحتتل االستراتيجية قمة هرم التخطيط االستراتيجي.
واالستراتيجية ضرورية على كل ا3ستويات التنظيميةG فعلى القمة ينبغي
أن تكون هناك استراتيجـيـة لـلـزراعـة أو الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة (مـنـبـثـقـة عـن
االستراتيجية العامة للدولة)G تنبثق عنها استراتيجيات للمؤسسات الرئيسية
التي تقوم بتنفيذ السياسات الزراعية مثل ا3ؤسسات البحثية أو الـبـحـثـيـة
اإلرشادية أو اإلرشادية وغيرهاG ومن استراتيجية كل من هذه ا3ـؤسـسـات
تنبثق استراتيجيات للقطاعات التنظيمية الرئيسية ا3كونة لهاG فا3ؤسـسـة
البحثية مثال تتشكل غالبا من معاهد بـحـثـيـة أو مـعـامـل xـارس كـل مـنـهـا
النشاط البحثي في مجال سلعة معينة أو تخصص معـGN هـذه يـنـبـغـي أن

يكون لكل منها استراتيجية توجه نشاطها.
ترتكز صياغة االستراتيجية على ست قواعد أو مفاهيم أساسية هي:
G٢- حتديد الظروف احمليطة G١- حتديد أغراض ا3ؤسسة ودورها ورسالتها
٣- حتديد مواطن القوة والضعف في ا3ؤسسـةG ٤- حتـديـد األهـداف الـتـي
-٦ Gـهـاx٥- حتديد االستراتـيـجـيـات الـبـديـلـة وتـقـو Gحتقق رسالة ا3ؤسسة
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البرمجة الزمنية. ويراعى في صياغة االستراتيجية ثمانية مفاهيم رئيسية
نوجزها فيما يلي :

Gا3فهوم األول: التعريف الواضح بالغرض الذي أنشئت من أجله ا3ؤسسة
Gوالذي ال تزال وستظل في ا3ستقبل ا3نظور �ارس نشاطها على أساسـه
واألولويات التي تتبناها بN اهتمامات القطاعات اخملتلفةG والوسائل التي

تستخدمهاG وا3قاصد أو النتائج التي تسعى إليها.
ا3فهوم الثاني: حتديد «رسالة» اإلستراتيجية التي تسعى ا3ؤسسة إلى
حتقيقهاG أو Tعنى آخر-ماذا تريد ا3ؤسسة أن تفعل? وماذا تتصور لنفسها
أن تكون? ويأخذ حتديد رسالة ا3ؤسسة في االعتبار: ١- تعريـف الـنـشـاط
اجلاري الذي �ارسه: ما هي األنشطة واجملاالت التي ستوجد فيها ا3ؤسسة?
وما هي االحتياجات التي ستخدمها منتجاتها? ومن ا3ستهدف بهذه ا3نتجات
أو نتائج النشاط: صغار الزراع? كبار الزراع? جميع مستويات الزراع? إقليم
جغرافي معN? جميع األقاليم?...الـخG ٢- كيف ستتمكن ا3ؤسسة من حتقيق
قيمة وبصفة متواصلة? ما هو مصدر اإلضافة أو القـيـمـة-هـل هـو خـفـض
تكاليف اإلنتاج? زيادة اإلنتاجية? أداء متميز? إنتاج أكثر مالءمة الحتياجات
ا3ستهلكN? وما هي التكنولوجيا التي ستستخدم خلدمة االحتياجات وخلق
القيمة: أصناف? سالالت? لقاحات بيطريـة? نـظـم إنـتـاج?...الـخG ومـا هـي
التكنولوجيا التي تستخدم خلدمة االحتياجات وخلق القيمة? وما هو مستوى
اخملاطر التي xكن القبول بها? والتي مثال قد تنتج عن خدمات ال يحـتـاج
إليها الزراعG أو منتجات ال يحتاج إليها ا3ستهلكونG أو ال تتناسب مع تكاليف

احلصول عليها... الخ.
Gا3فهوم الثالث: حتليل الظروف احمليطة وما حتتويه من مخاطر وفرص
وxثل هذا ا3فهوم في الواقع ركيزة أساسـية لصياغة االسـتراتيجيةG ومـن
ثـم ينبغـي أن يجـري بدرجة عالية من الدقةG سـواء من حيث جمع البيانات
اإلحصائية وا3علومات الفنية أو من حيث حتليلها وتقدير الوزن احلقـيـقـي
Gمن العوامل Nرئيسيت Nلكل رقم أو معلومة. ويشـتمل التحليل على مجموعت
األولى �ثـل ا3شاكل أو اخملاطر التي ينبغي مواجهتها أو توقعهاG والثـانـيـة
تشتمل على الفرص التي ينبغي اقتناصهاG كذلك بعض هذه العوامل خارجي
والبعض اآلخر داخلي. وعلى سبيل ا3ثالG فإن تنـاقـص ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة
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ا3تاحة من احملتمل أن xثل مشكلة في الوقت احلاضر ومشكلة أكـبـر فـي
ا3ستقبلG ومن ثم فهو xثل مخاطر ينبغي توقعهاG والبد أن يدرس ويحلـل
بدقة في أي استراتيجية للتنمية الزراعيةG والتغيرات في السوق اخلارجي
Gثل فرصا يـنـبـغـي اقـتـنـاصـهـاx ثل مخاطر والبعض اآلخرx البعض منها
والتقدم التكنولوجي في الفروع اخملتلفة البعض منه xثل مخاطر إذا مثل
قوة للمنافسGN والبعض منه xثل فرصا كبـيـرة عـنـدمـا xـكـن االسـتـفـادة
منها. وبطبيعة احلال يختلف التحليل للظروف احمليطة كثيرا تبعا 3ستـوى
االستراتيجيةG فالعوامل التي يجب دراستها وحتليلها لصياغة استراتيجية
على ا3ستوى الوطنيG غالبا أكبر من تلك على مستوى مركز البحوثG وهذه
بدورها أوسع مجاال من تلك 3عهد بحثي متخصص في سلعة معينةG ولكن
على أي مستوى ينبغي أن يكون التحليل مناسبا ودقيقا وشامال بقدر اإلمكان.
ا3فهوم الرابع: حتديد مواطن القوة ومواطن الضعف في ا3ؤسسة-تدقيق
وحصر ا3وارد البشرية من حيث األعداد والتخصصـات ا3ـتـاحـة والـكـفـاءة
والقدرة على التعامل مع ا3شاكل أو فتح اآلفاق اجلديدةG وا3وارد ا3ادية من
معامل وجتهيزات معملية وحقول جتارب ومدى كفـايـتـهـاG وحتـديـد مـواقـع

القوة التي xكن استثمارها ومواطن الضعف التي xكن تقويتها.
ا3فهوم اخلامس: إدخال قيم اإلدارة احلديثة في أسلوب عمل ا3ؤسسة
Gومـاذا يـنـبـغـي أال تـكـون Gمن خالل تعريف وحتديد مـاذا يـنـبـغـي أن تـكـون
وحتدي حكمة التقليدية والبيروقراطيةG وحتاشي الركون إلى حالة الرضا
عن النفسG وعن اإلجنازات التـي حتـقـقـت فـي احلـاضـر أو احلـالـة اآلنـيـة

للمؤسسة.
ا3فهوم السادس: تطوير بدائل استراتيجية بالبـنـاء عـلـى عـوامـل الـقـوة
وتقليل مواطن الضعفG وتقييم اآلثار احملتملة ا3ترتبة بالنسبة لكل بديل.
ا3فهوم السابع: حتديد االختيار االستراتيجي بـإعـادة تـقـو¨ األهـداف
والتأكيد أو التعديل إذا لزم األمرG واختيار مجموعة من السياسات ا3تماسكة
وا3تناغمة التي تتوافق بأفضل صورة �كنة مع ا3واردG وتخدم على أفضل

وجه أغراض ا3ؤسسةG وتتجاوب مع ا3تغيرات في الظروف احمليطة.
ا3فهوم الثامن: حتديـد سـيـاق وأولـويـات اإلجـراءات مـن خـالل حتـديـد
Gاألهداف والسياسات Nوحتديد األولويات ب Gسياق زمني للخطوات ا3تتالية
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وحتديد آفاق زمنية لتحقيق األهداف.
وينبغي تقو¨ اإلستراتيجيـة مـن خـالل اإلجـابـة عـن عـدد مـن األسـئـلـة
للتعرف على مدى كفايتها لألغراض التي من أجلها �ت صياغتها-وأهمها:

١- هل توفر االستراتيجية توجها استراتيجيا واضحا?
- هل جرى تعريف ا3ؤسسة ا3عنية باالستراتيجية بوضوح? و¢ فهمـهـا

واستيعابها?
- هل حتدد االستراتيجية أولويات ا3ؤسسة: فيما بN العوامل احلاكمة

وفيما بN مسؤولياتها جتاه ا3ستفيدين منها? وبدرجة كافية من الدقة?
- هل تشكل االستراتيجية محفزا واضحا نحو االلتزام? وما يترتب عليه

من جدية في التنفيذ.
٢- هل اإلستراتيجية منسقة ومتسقة داخليا بالنسبة للظروف واألوضاع
الداخلية للمؤسسةG وخارجيا بالنسبة للظروف احمليطة: مع قيم وتطلعات
القيادات الفاعلة? ومع حتليل واقعي ودقيق وشامل للفرص ا3تاحة واخملاطر?
ومع ا3وارد ا3تاحة من بشرية ومادية Tا يجعلها قابلة للتطبيق? وهل مكوناتها
وعناصرها متسقة بحيث يقوي النجاح في أي  مكون أو مكونات أخرى?

٣- هل تنشئ االستراتيجية قيمة? وهل تتناسب هذه القيمة كما ونوعـا
مع التطلعات ا3شروعة التي من أجلها صيغت االستراتيـجـيـةG ومـع ا3ـوارد

ا3تاحة?
٤- هل أظهرت استجابات جمهور ا3ستخدمN لالستراتيجية وأهدافها
وا3ستفيدين منها والوكاالت احلكومية اخملتلفة ا3عنية قابلية االستراتيجية

للتطبيق? أم هناك شكوك? أو نواقص?

٢-العمل في فريق :
كثيرا ما يعاب علينا نحن العرب أننا xكن أن نبدع فرادى ولكننا كثيرا
ما نفشل في العمل كفريق. ولسنا بصدد حتدي هذا القول أو تفنيدهG ولكن
ما نود التأكيد عليه هو ضرورة تبني أسلوب العمل في فريقG ومن ثم أهمية
تفهم أسس وقواعد العمل في فريق متكامل التخصصات يتخطى حواجـز
الهياكل التنظيميةG للوحدات وا3ؤسسات البحثية واإلرشادية التي تتصدى

: «لكي(٢٢)3شاكل التنمية الزراعية. وفي هذا الصدد يذكر كاتزنباخ وسميث
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Gفي ا3سـتـقـبـل Nيكون أعضاء هيئات البحوث الزراعية واإلرشادية ناجح
يجب أن يشكلوا ويعملوا في فرق متعـددة الـتـخـصـصـات عـابـرة لـلـوحـدات
التنظيميةG تتوجه نحو ا3شاكل والقضايا التي تهم اجملتمع الذي من ا3فترض
أنهم يخدمونه. وإذا لم يعملوا في فرق تتوجه نحو القضايا وا3شاكل احليوية
وثيقة الصلةG سوف يكونون جزرا منعزلة من ا3عرفة والقدرة تنجرف دون

هدف في بحر من الفرص الضائعة»
ما هو فريق العمل? الـبـحـثـي أو اإلرشـادي أو الـبـحـثـي اإلرشـادي? فـي
إيجاز شديد-فريق العمل هو وحدة متميزة متفردة تـتـشـكـل مـن مـجـمـوعـة
Gمحدودة من األفراد ذوي التخصصات ا3تكاملة يجمع بينهم: ١- وحدة الهـدف
و ٢- مستويات األداءG و ٣- تكامل ا3دخل نحو حتقيق الهدفG ومن ثم فهم
يعتبرون أنفسهم على مستوى التحديG وxكن االعتماد علـيـهـم فـي إجنـاز
الهدف الذي هم بصـدده. وهـكـذا فـالـفـريـق هـو وحـدة أداء وإجنـاز ولـيـس

مجموعة من القيم اإليجابية.
والبرنامج البحثي أو البحثي اإلرشادي يتشكل أساسا عند قاعدته من
وحدات صغيرةG تعتبر كل منها وحدة بناء أساسية تعالج جزئية صغيرة من
البرنامج الكليG يتوالها عدد محدود من الباحثN أو الباحثN وا3رشدين-
أي فريق عمل-يسعون معا حلل مشكلة محـددة وصـغـيـرة نـسـبـيـاG ومـن ثـم
يجمعهم هدف واحد ومحدود ومحدد هو حل هذه ا3شكلةG وجميعهم يبذلون
أقصى جهدهم ويعطون أفضل ما عندهم وبأعلى مستوى أداء في استخدام
خبراتهم ومواهبهمG ويتفقون على ا3دخل الذي يتبنونه حلل ا3شكلةG ومـن
ثم فهم معا يعتبرون أنفسهم على ا3ستوى الكفيل بتحقيق اإلجناز وشعارهم
Gمعا-كل منا ينجز أفضل». ومحدودية الهدف الذي يسعى الفريق إلى إجنازه»
وصغر حجم الفريق الذي يتراوح عادة بN ثالثة وعشـرة مـن الـبـاحـثـN أو
الباحثN وا3رشدينx Gثلون تخصصات متكاملة للتعامل مع ا3شكلـة الـتـي
يعاجلونهاG يجعله أكثر ارتباطا بالهدف كما أن فرص جناحه أكبر �ا هو
عليه احلال في ا3ستويات األعلى للتنظيم الهيـكـلـي لـلـبـرنـامـج الـبـحـثـي أو

البحثي اإلرشادي.
وأعضاء الفريق يعملون معا بأسلوب �يز يرتـكـز عـلـى مـجـمـوعـة مـن

القيم التي تشجعهم على اتباع سلوكيات معينة مثل:
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- اإلنصات واالستجابة البناءة لوجهات النظر التي يقدمها اآلخرون من
أعضاء الفريقG وإتاحة الفرصة لكل فرد في إبداء الشك في أي مقترح أو
رأي دون أن ينعكس ذلك سلبا على ردود األفـعـال. وإن كـان هـذا الـسـلـوك
بصفة عامة من آداب احلديث بN الناس عندما يتناقشون في أمر ما فـي
جماعةG إال أن له أهمية خاصة في الفرق البحثية والبحثية اإلرشادية ألن
كل رأي يذكر من أحد األعضاء يجب على اآلخرين اإلنصـات إلـيـه وتـفـهـم
أبعادهG ومناقشته بإيجابية دون التقليل من شأنه أو التهويل من قيمتهG بـل

ا3ساعدة في وضعه في ا3وقع الصحيح الذي يخدم أغراض الفريق.
- تقد¨ الدعم وا3ساندة 3ن يحتاجون إليها سواء كان ذلك بتقد¨ آراء

أو أفكار أو معلومات أو أعمال.
- تقدير اهتمامات األعضاءG وهي ال شك مختلفة ومتباينة ورTا تكون
متعارضة في بعض األحيانG وكذلك تقدير إجنازاتهم فيما يؤدونه من أعمال

في إطار الفريق.
وهناك عوامل أساسية xكن مالحظتها بالنسبة «ألداء» الفريق :

- أن جناح الفريق في حتقيق مستويات أداء أعلى يشحذ همم الـفـريـق
كفريق وكأفرادG بغض النظر عن موقع كل منهم في ا3ؤسسة البحثية.

- أن قادة ا3ؤسسات xكنهم ترقية أداء الفريق بصورة أفضل من خالل
تنمية األداء واإلجناز أكثر منهاG من خالل إيجاد ا3ناخ ا3شجع لعمل الفريق
فقط. فا3ناخ ا3شجع xكن أن xاثل الظروف احمليطة بعمل الفريقG وهـو
جوهري وضروري ألداء الفريق لعمله بـصـورة جـيـدةG ولـكـن أخـالقـيـات أو
آداب العمل في الفريق �ثل جوهـر الـعـمـل ا3ـشـتـركG أي ا3ـنـاخ الـداخـلـي

للفريق.
- ا3يل نحو االنفرادية في العمل صفة إنسانية ال xكن جتاهلهاG فـكـل
فرد يرغـب دون شـك في إثبـات ذاتيته وانفـراديتهG ولكن هـذا ا3يـل ال ينبغي
أن يسمح له بالتأثير في أداء الفريق أو تعويقهG بل يحسن أن يكـون دافـعـا
للترابط بN الفريق ما دام الفريـق يـوفـر لـكـل فـرد الـفـرصـة إلبـراز �ـيـزه
وذاتيته في إطار الفريق. وليتمعن كل فرد في شعار «العمل في فريق» الذي

ذكرناه آنفا «معا-كل منا ينجز أكثر».
- االلتزام بالنظام واالنضباط في السلوك والعمل داخل الفريقG وأيضا
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داخل ا3ؤسسةG يهيئ ظروفا أكثر مناسبة لترقية أداء الفريق ومن ثم يجب
دائما التمسك بهما.

وهناك أربعة أسباب تقودنا إلى االقتنـاع بـأن أسـلـوب الـعـمـل فـي فـرق
متكاملة التخصصاتG أكثر فعالية في حتقيق األهداف التي تسـعـى إلـيـهـا

ا3ؤسسة البحثية أو البحثية اإلرشادية عن أسلوب العمل الفردي وهي:
أوال: الفريق يجمع معا ا3هارات واخلبرات ا3كملة لبعضها البعض التي
تتجاوز بكثير مهارات وخبرات أي فرد في الفريق. وال يقـتـصـر هـذا عـلـى
اخلبرات الفنية والعلميةG حيث من السهل اإلقرار بأن التوجه نحو التخصص
GNوا3رشدين الزراعي Nالباحث Nوالتمايز في العمل ب Nالباحث Nالضيق ب
Gالتخصصات اخملتـلـفـة ا3ـرتـبـطـة بـحـل مـشـكـلـة مـعـيـنـة Nيحتم التكامل ب
فالنهوض بإنتاجية محصول نبـاتـي مـعـN مـثـال يـحـتـاج إلـى تـكـامـل جـهـود
متخصصN في فروع مختلفة: تربيـة الـنـبـاتG الـفـسـيـولـوجـيـاG ا3ـعـامـالت
الزراعيةG مكافحة اآلفات واألمراضG االقتصاد...الخ. الفريق يتجاوز هذا
إذ يشمل أيضا: اخلبرات وا3هارات في كيفية معاجلة ا3شكلة واقتراح مداخل
العمل إليجاد احللول لهاG مهارات ا3وازنة بN البدائل اخملتلفة عند اتخـاذ
القرار Tا يتيح فرصة أكبر الختيار القرار األفضلG مهارات تنظيم العالقات
بN األفراد وبN الفريق ومحيطه الذي يعمل فيه ومن خاللـهG فـضـال عـن

التفاعل بN وجهات النظر واآلراء لألعضاء التي تدفع بعضها بعضا.
ثانيا: الفريق أكثر قدرة على حتديد الغاية التي يسعى إليها سواء كانت
حل مشكلة أو اقتناص فرصةG وفـي حتـديـد ا3ـداخـل الـتـي xـكـن طـرقـهـا
لتحقيق هذه الغايةG وفي إنشاء قنوات اتصال تدعم حل ا3شـاكـل اجلـاريـة
واتخاذ ا3بادراتG وكذلك الفريق أكثر مرونة وأكثر قدرة على التجاوب مع

ا3تغيرات في الظروف احمليطة.
ثالثا: متى �كن الفريق من جتاوز مشاكل وصعـوبـات تـشـكـيـلـهG وأخـذ
Gأعضائه بعضهم البعض Nتولدت الثقة ب Gصورته ا3قبولة وا3قنعة ألعضائه
وتدعمت مصداقيتهم جتاه فريقهم وثقتهم في مهاراتهم وإمكانياتهمG وفي
قدرتهم على حتقيق اإلجناز الذي يسعون إليهG ومن ثم قدرتهم الفعلية على
اإلجناز. والقدرة الفعلية للفريق عندئذ سوف تتجاوز محصلة جمع قدرات

األعضاء إذ سيضاف إليها ناجت التفاعل بN هذه القدرات.
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رابعا: االستناد إلى األسلوب الفردي يضع ضغوطا نفسية شديدة على
Gالفرد خوفا من الفشل أو العجز عن حتقيق التقدم أو اإلجناز ا3طلوب منه
بينما تخف هذه الضغوط كثيرا عندما يعمل في فريق يساند بعضه البعض
ويساهم كل من أعضائه في حتمل قدر من الضغوطG فتتوزع على اجلميع
Gوتقل حدتها بدرجة أكبر نتيجة للثقة ا3تبادلة والقدرات ا3تنامية للفريـــق
ومن ثم يكون العمل في فريق أكثـر متعـة لـلـفـــرد مـا دامـت الـضـغـوط أقـل
واحتماالت اإلجناز أكبرG وهذه احلالة في حد ذاتها حتسن من قدرة األفراد

في الفريق على العطاء ومن قدرة الفريق على اإلجناز.

٣-االستناد إلى قواعد املعلومات :
في عصـر الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـاG ال جـدال فـي أهـمـيـة الـدور احملـوري
للمعلومات العلمية كمحور رئيسي للتـقـدم ألي بـلـد. وقـطـاع الـتـكـنـولـوجـيـا
الزراعية والتنمية الزراعيةG شأن باقي القطاعاتG يعتمد تقدمـه وجنـاحـه
Gإلى حد كبير على االرتكاز على قاعدة معلومات كاملة بقدر اإلمكان ومتجددة
Gوضرورية Gسهل احلصول عليها وإتاحتها 3ستخدميها. وا3علومات مطلوبة
في جميع مراحل عملية التنمية الزراعية وإن تباينت نوعيتـهـا مـن مـرحـلـة
ألخرى. ففي مرحلة البحوثG البد من توافر ا3علومات ا3كتسبة من البحوث
السابقة عند التصدي لدراسة أي موضوع أو مـشـكـلـة. والـبـدء مـن نـقـطـة
الصفر أو دون قدر كاف من ا3علومات يؤدي إلى الفشل في حتقيق الهدف
ا3طلوبG أو الفشل في استثمار جهود سابقة تـسـاعـد كـثـيـرا عـلـى سـرعـة
حتقيق الهدف بصورة سليمة وتكلفة أقل. ونفس الشيء ينطبقG وإلـى حـد
كبيرG على مرحلة التطوير. وفي مرحلة نقل التكنولوجيا تظهر احلاجة أكثر
إلى معلومات من نوع آخرG خاصة ما يتعلق بـالـظـروف احملـيـطـة بـتـطـبـيـق
التكنولوجيات أو نظم اإلنتاج احملسنة. وتخطيط أي برنامج بحثي أو بحثي
إرشادي أو تنمويG سواء كان محصوليا أو إقليمياG البد أن يرتكز على قدر
Gواف من ا3علومات التفصيلية التي توفر األساس السليـم لـلـبـنـاء ا3ـرتـقـب

األمر الذي يستلزم قاعدة معلومات ونظام اتصال سليم.
وعن دور االتصاالت العلمية في تقدم البحوثG ومـن ثـم قـدرات الـعـلـم

:(٢٣)والتكنولوجيا التي سبق لنا احلديث عنها بقدر من اإلفاضةG يذكر باثكال
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«دون اتصاالت لن يكون هناك علم. ال xكن أن يوجد علم دون نظام اتصاالت
منظمG فالعلم واالتصاالت هما مكونا نظام واحد. وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة.

ومن ثم ال العلم وال البحث xكن أن يتقدم دون نظام اتصاالت منظم».
وفي العلم والتكنولوجياG تشمـل االتـصـاالت انـتـشـار األفـكـار وا3ـعـارف
والتكنولوجيات. وفي إطار البحوثG االتصاالت هي نقل ا3علومات من باحث
إلى الباحثN اآلخرين أو ا3ديرين أو مستخدمي هذه ا3علومات أو اجملتمع

ككل. وعادة هناك قناتان xكن من خاللهما حدوث هذه االتصاالت :
G«كن أن نطلق عليها «قناة االتصال ا3نـهـجـيـةx القناة األولى- وهي ما
من خالل ا3صادر األولية للمعلوماتG وهي: الكتابG اجملالت العلميةG الرسائل
العلميةG التقاريرG النشرات الفنية وغيرها. وهذه القناة لـهـا مـسـتـخـدمـون
كثيرونG وxكن حفظها واسترجاعها في أي وقتG ولكنـهـا تـتـقـادم Tـضـي
الوقتG كما أنها ال توفر انتقال ا3علومات إال في اجتاه واحد-من الكتاب إلى

.Nالطرف Nومن ثم فهي ال تسمح بتبادل ا3علومات ب Gمثال ªالقار
G«كن أن نطلق عليها «قناة االتصاالت غير ا3نهجيةx القناة الثانية- هي ما
من خـالل االتـصـاالت الـشـفـهـيـة وا3ـنـاقـشـات وجـهـا لـوجـه فـي ا3ـؤ�ـرات
والندواتG والزيارات للمعامـل وحـقـول الـتـجـاربG وا3ـقـابـالت الـشـخـصـيـة
.Nوتوفر تبادل ا3علومات في االجتاه Gوغيرها. وهذه القناة هي األكثر حيوية
ونظرا  للسرعة الفائقة التي يتقدم بها العلمG يجب-إلـى جـانـب الـقـنـاة
األولى-أن تعطى القناة الثانية اهتماما كافياG وهناك رأي عام بأن ا3ؤسسات
Gوالعلماء الذين يتوافر لهم نظام كفء لالتصاالت غير ا3نهجية دائما تكون
ويكون علماؤها وباحثوهاG في ا3قدمة. ومع ذلك يـجـب مـالحـظـة أن قـنـاة
االتصاالت ا3نهجية سوف تظل لها قيمتها اخلاصة فهي: ١- توفر األساس
احلقيقي للعالم احلديث حيث توفر مدى واسعا من ا3علومات وحتافظ على
صدق الوظيفة العلميةG فعندما تكتب ا3علـومـات عـلـى الـورق أو الـوسـائـط
األخرى ا3ناسبة-سوف تكون أكثر عقالنية وموضوعية عن تـلـك الـتـي يـتـم
تبادلها شفهياG ٢- توفر ا3صداقية العلمية الضرورية للعالم خاصة عندمـا
تكون معلومات جديدةG ٣- مهمة جدا للباحثN ليتحاشوا التكرار في إجراء

البحوث والدراسات وما يترتب عليه من إهدار مجهودهم ومواردهم.
وهكذا فإن اإلدارة االستراتيجية ألي مؤسسة أو برنامج ينبغي أن تولي
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:Nأساسي Nأهمية خاصة لعامل
األول: صياغة وتنفيذ نظام اتصاالت منهجية وغير منهجية فعالG يشجع
التنمية ا3تواصلة لقدرات ا3شاركN في نشاط ا3ؤسـسـة أو الـبـرنـامـج مـن
Gخالل سهولة ويسر حصولهم على ا3علومات التي يحتاجون إليها وأحدثها
وبنفس القدر سهولة ويسر نقل ا3علومات التي يتوصلون إليها إلى اآلخرين

الذين يحتاجون إليها.
الثاني: قاعدة معلومات تغطي جميع ا3علـومـات الـفـنـيـةG واإلحـصـاءات
شاملة ا3وارد البشرية وا3ادية وا3اليـة واالحـتـيـاجـات والـظـروف احملـيـطـة
باإلنتاج واالستهالك وغيرها فضال عن التوقعات ا3ستقبليـةG والـدراسـات
والتقارير ذات العالقة بعملية التنمية الزراعية ويسـهـل الـرجـوع إلـيـهـا فـي
أعمال التخطيط. وال شك أن وجود شبكة مترابطة من احلاسبـات تـخـدم
مكونات ا3ؤسسة أو البرنامجG يسهل هذا األمر كثيرا ويعتبر أمـرا ال غـنـى

عنه ألي برنامج عمل ناجح.

٤-القيادة القديرة :
في حلقة دراسية ضمت ثالثN من أعضاء هيئة البحوث بأحد ا3راكز
البحثية ا3همةG وxثلون مستويات وظيفية وعمرية مختلفةG وحاضر فـيـهـا
خبراء مبرزونG نوقشت مشاكل كثيرة تعوق قيام ا3ؤسسة البحثية بواجباتها
بالفعالية ا3طلوبةG كان هناك ما يشبه اإلجمـاع عـلـى خـطـورة الـدور الـذي
Gفا3شاكل القائمة معظمها إن لم يكن كلها يرجع إلى القيادة Gتؤديه القيادة
والتطلعات احملتملة نحو أداء أفضل تعوقها عدم فعالية القـيـادة. وعـنـدمـا
نوقشت ا3شاكل القائمةG كانت األصابع تتجه إلى القيادةG فهي إما بسببها
أو بسبب عجزها عن إيجاد احللولG فمشاكل التنـظـيـم والـتـمـويـل واإلدارة
كلها قابلة للحل متى وجدت القيادة الفعالةG وعندما نوقشت آفاق تـطـويـر
Gالعمل سعيا نحو أداء ومستقبل أفضل اجتهت األصابع أيضا إلى القـيـادة
فهي التي xكن أن تقود ا3ؤسسة إلى هذا ا3ستقبل األفضل. وعلى الرغم
من وجود فهم ملحوظ حلقيقة أن القيادة ليست دخيلةG بل هي مـن إفـراز
اجملتمع الذي تقودهG إال أنه كان من الصعب جدا الفصل بN القيادة وقدرة
ا3ؤسسة على حل مشاكلها وتطوير أدائها. وقد يـكـون هـذا الـدور لـلـقـيـادة



256

األمن الغذائي للوطن العربي

مبالغا فيه وقد يكون صحيحاG ولكن تبقى ا3شكلة احلقيقية هي في كيف
نأتي بهذه القيادة القديرة? إن إعداد القيادات عمل مؤسسي ال يتم بN يوم
وليلةG وال حتى في بضع سنواتG بل يستغرق سنوات طويلة. وهذا في حد
ذاته ينبغي أن يكون دافعا على اإلصرار على بذل اجلهد إلعداد القيـادات
القديرة. وفي الفصل السادس من هذا الكتاب سوف نتعرض للدور احملوري
للقيادة عند حديثنا عن البرامج البحثية وبرامج تنمية اإلنتاجG ولكنـنـا فـي
الصفحات التالية سوف نتعرض 3وضوع القيادة من منـظـور  عـام يـنـطـبـق
على البرامجG كما ينطبق على ا3ؤسسات البحثية والبحثية اإلرشادية القائمة
بهذه البرامج أو ا3شاركة فيهاG والتي يعتمد على جناحها في أدائها لوظائفها
ومهامهاG احتمال الفشل أو النجاح في االستخدام الـفـعـال لـقـدرات الـعـلـم

والتكنولوجيا في تعزيز فرص إجناز التنمية الزراعية ا3تواصلة.

أ-مفهوم القيادة :
 أن القـيـادة بـوجـه عـام هـي «اإلقـنـاع والـقـدوة» الـلـتـان(٢٤)يـرى جـاردنـر

بواسطتهما يقوم فرد (أو مجموعة قيادية من األفراد) بحث مجموعـة مـن
الناس على متابعة أهداف يؤمن بها أو يشـارك اجملـمـوعـة مـن الـنـاس فـي
اإلxان بهاG الذين يصبحون بالتالي تابعيه أو مؤيديه أو مريديـه. وفـي أي
مجموعة منظمة من الناس-مؤسسة بحثية مثال-يشغل األفراد في ا3ؤسسة
مواقع ويؤدون أدوارا مختلفـةG وأحـد هـذه ا3ـواقـع واألدوار هـو مـوقـع ودور
القيادة. ومن ناحية أخرى فإنه ال xكن النظر في دور الـقـادة Tـعـزل عـن
الظروف التاريخية التي نشأوا فيها وا3ؤسسة التي يعملـون بـهـاG فـهـم فـي
احلقيقة عناصر مرتبطة عضويا في مثل هذا النظامG ومن ثم فهم عرضة
لفعل القوى التي تؤثر فيهG كما أنهم يؤدون واجبات أو مهام معينة ضرورية
للمجموعة أو ا3ؤسسةG إذا ما كان لهذه ا3ؤسسة أن حتقق أغراضها. كذلك
فإن التفاعل بN القادة وبN عناصر ا3ؤسسةG أي العاملN بهاG هو عملية
مستمرةG ووجود اتصاالت مستمرة بN القيادة وعناصر اجملموعة التابـعـة
إ�ا يعني أن التأثير ينساب في كال االجتاهGN فكما أن القادة يؤثرون في
العاملN معهم فإنهم يتأثرون بهمG وهكذا فإن القادة يشكلون وأيضا يتشكلون
بدورهم. كذلك من الصعب في هذا العصر أن تتحدث عن «القائد الفرد»
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في أي مؤسسة متوسطة أو كبيرة احلجمG فليس لدى فردG مهما كان مقدار
علمه أو عمق خبرته وموهبتهG كل ما يلزم من اخلبرة وا3هارة للقيام بالعمليات
ا3عقدة للقيادة العصريةG وبالتأكيد لن يتوافر له ال الوقت الكافي وال الطاقة
الذهنية والبدنيةG ومن ثم فعندما تتحدث عن القائد يجب أن يكون ا3قصود

هو الفريق القائد.
وعنـدما نتعـرض للحديـث عـن القيـادة ينبـغي أن نـوضـح بعـض النقاط:
فأوال: ال ينبغي أن نخلط بN «القـيـادة» و «ا3ـكـانـة»G فـفـي الـكـثـيـر مـن
ا3ؤسسات رTـا ال يـكـون الـشـخـص الـذي يـشـغـل قـمـة ا3ـؤسـسـة أكـثـر مـن
«البيروقراطي رقم ١»G ولو أن هذا ال ينبغي أن يفهم منه-بالتداعي-أن ا3كانة
ليست وثيقة الصلة بالقيادةG فمعظم ا3ناصب ذات ا3كانـة الـعـالـيـة حتـمـل
معها قيما رمزية وتقاليد تزيد وتقـوي من احتماالت االرتقـاء إلـى مستـوى
القيـادة. وال شك في أن العاملN في أي مؤسسة بحثية يتوقعون من رئيسهم
أن «يقود» ا3ؤسسة األمر الذي يرفع فعال من احتـمـاالت أنـه سـوف يـفـعـل
ذلك. إال أن عملية االختيار للمناصب ذات ا3كانة العالية ال جتعل دائما من
هذا التوقع حقيقة مؤكدةG فالقيادة تتطلب-من القائد-بذل الكثير من اجلهد
والطاقة أكثر �ا يستطيع العاملون معه بذلهG فضال عن ا3تطلبات األخرى.
وثانيا: وبا3ثلG ال ينبغي أن نخلط بN «القيادة» و «القوة». فالقادة دائما
لديهم قدر من القوة متأصل في قدرتهـم عـلـى اإلقـنـاعG ولـكـن الـكـثـيـر مـن
Gالناس الذين لديهم القوة ليسوا بالضرورة حائزيـن عـلـى مـواهـب الـقـيـادة
وغالبا يستخدمون قوتهم من خالل استخدامهم لقوة الثـواب: مـكـافـآت...
ترقيات...الخ. أو لسطوة العقاب أو كما يقول ا3ثل ا3صري الشائع استخدام
«سيف ا3عز وذهبه»G وفي بعض األحـيـان مـن خـالل وضـع مـعـN فـي اآللـة

التنظيمية للمؤسسة أو من خالل االرتباط بقوى مؤثرة.
وثالثا: ينبغي أال نخلط بN القيادة والسلطة التنـفـيـذيـة ا3ـكـتـسـبـة مـن
خالل األحكام ا3نظمة للعـمـل بـا3ـؤسـسـة-واخلـلـط بـN الـقـيـادة والـسـلـطـة
التنفيذية يحمل في طياته تأثيرا مدمرا في ا3ؤسسات الكبيرةG ففي الكثير
من ا3ؤسسات احلكومية يوجد تنفيذيون يتصورون أن موقعهم ا3تقدم فـي
قائمة العاملN با3ؤسسةx Gنحهم سلطانا خاصا على العاملN يحولهم إلى
خاضعN بدال من أن يكونوا عاملN معاونGN ومن الصعب أن يتحول اخلاضع
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إلى معاونG فهذا يعتمد على ما إذا كان التنفيذيون سوف يتصرفون بحكمة
وكفاءة.

ورابعا: يجب أن نعي دائما أن كلمة مدير تعطي عادة ا3فهوم بـأن هـذا
الشخص يشغل وظيفة توجيه قيادية في ا3ؤسسةG فهو يتـرأس الـعـمـلـيـات
Gمثل تخصيص ا3وارد بتدبر وحكمة Gالتي بواسطتها تؤدي ا3ؤسسة وظائفها
وحتقيق أفضل استخدام للعاملGN وغالبا ما يصـعـب الـتـمـيـيـز بـN ا3ـديـر
والقائدG فكثيرا ما يوصف شخص ما بأنه «مدير من الدرجة األولى ولكنه
Gولو أن هذا القول ال يحسن القـبـول بـه عـلـى إطـالقـه G«يفتقر إلى القيادة
فمعظم ا3ديرين األكفاء تتوافر فيهم درجة كبيرة من صفات القيادة. ومـن
جهة أخرى فإن القادة يواجهون فـي كـثـيـر مـن احلـاالت Tـواقـف تـسـتـلـزم
اتخاذ قرارات �اثل �اما ما يواجهه ا3ديرونG وبا3ثل فكثيـرا مـا يـوصـف
شخص بأنه يتمتع Tيزات قيادية ولكنه ليس با3دير أي الكفء-وهذا أيضا
ال يحسن القبول به على إطالقه. ومن ثم فمن األفضل التطلع إلى نوع من
ا3ديرين يتميزون بصفات القيادةG أي ا3ديرين القادةG الذين يتميـزون عـن

ا3ديرين التقليديN من نواح عديدة نذكر منها :
- أنهم يفكرون إلى مدى أبعد من ا3شاكل اليومية والتقارير ربع السنوية
ونصف السـنويةG ويسـتشـرفون اآلفـاق البعيـدة للمؤسـســـة أو الـــوحـــدة أو
Gاجملموعة التي يتولون قيادتها دون تفريط في ا3شاكل وا3تطـلـبـات اآلنـيـة
بينما ينغمس ا3ديرون التقليديون في ا3شاكل اآلنية التي تستغرق اجلانب

األكبر من جهدهم ووقتهم.
- أنهم ينشئون ويحتفظون بقنوات اتصال قوية مع العاملN معهـمT Gـا
يكسبهم القدرة على التأثير اإليجابي عـلـيـهـم إلـى مـدى أبـعـد �ـا تـتـيـحـه
اللوائح والتشريعاتG وأبعد من احلدود البيروقـراطـيـة. إن قـدرة ا3ـديـريـن
القادة على االرتفاع بقدرتهم التأثيرية إلى مستوى أبعد �ا تتيحه السلطة
الوظيفيةx Gكنهم من ربط العناصر ا3تشرذمة داخل اجملموعة أو الوحدة
أو ا3ؤسسة معا بحيث تعمل معـاG فـي تـنـاسـق وتـوافـق عـنـد الـتـصـدي ألي

مشكلة أو السعي نحو هدف.
- أنهم يولون اهتماما كبيـرا لـتـداخـالت الـرؤيـةG واجلـمـع بـN اخلـيـوط
اخملتلفة وا3تشابكة ألي قضيةG وبلورتها في رؤية واضحة ا3عـالـمG وكـذلـك
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Gللقيم وإلمكانيات التحفيز ا3تاحة لهم وكيفية استخدامها على أفضل وجه
كما أنهم يدركون بحدسهم العوامل غير العقالنية والعوامـل غـيـر الـواعـيـة
التي تشوب التفاعل بN القائد ومعاونيه ويقدرون على التعامل معها بأسلوب

سليم.
- أنهم يحوزون القدرة وا3هارة في التعامل مع االحتياجـات ا3ـتـعـارضـة

للعاملN معهم وينجحون في إيجاد احللول.
- أنهم يفكرون دائما في التجديدG فا3دير التقليدي يفضل دائما ثبات
األوضاع واألساليب على حالهاG سواء من حيث الهيكل التنظيمي أو أساليب
العمل ويرتاح إلى حالة االستقرار (التي غالبـا مـا تـؤدي إلـى الـركـود)G أمـا
Gا3دير القائد فهو يسعى إلى إدخال التصحيحات سواء في الهيكل التنظيمي
أو في أسلوب األداء ونظم العمل التي تتطلبها احلقائق ا3تغيرةT Gا يحقق
التوافق بN ا3ؤسسة أو اجملموعة والظروف ا3تغيـرة احملـيـطـة بـهـا ويـؤكـد
حيويتها. وأخيراG يجب أن ندرك أن �ارسة القيادة في هذا العصر تلـزم
القادة بترسيخ قيادتهم من خالل حتويلها إلى قيادة مؤسـسـيـةG أي «فـريـق

قائد».
إن معظم ا3شاكل أصبحت معقدة فنـيـا بـدرجـة كـبـيـرةG كـمـا أن مـعـدل
التغير سريع للغايةG ومن ثم ال نتوقع أن قائدا ما مهما كانت مواهبه سوف
يكون قادرا على حل ا3شاكل الرئيسية التي تواجه مؤسسته. ولعلنا نالحظ
أنه كثيرا ما يجري إنشاء مؤسسة ألداء وظيفة معينة ثم يـخـتـار لـهـا قـائـد
لديه القدرة على رئاستها وتقويتهاG ومن ثم فهو لديه القدرة على حل الكثير
Gاستنـادا إلـى مـواهـبـه الـشـخـصـيـة Gمن ا3شاكل التي تتعرض لها ا3ؤسسة
Gورويدا رويدا يتركز العمل في شخصه Gضي في عمله على هذا ا3نوالxو
ولكن عندما يرحل لسبب أو آلخر غالبا مـا تـأخـذ ا3ـؤسـسـة فـي الـتـدهـور
السريع. لتحاشي هذا اخلطر الذي يواجه الكثير من ا3ؤسسات نقول-وكما
سبق أن ذكرنا-أن مفهوم القائد ال ينبغي أن يتوقف عند الفردG بل أن يكون
«فريق قيادة»G وبهذا تتحول القيادة إلى عمل مؤسسي قادر على البقاء إلى
مدى أبعد �ا هو متاح للفردG وTرونـة أعـلـى وقـدرة أكـبـر عـلـى مـواجـهـة
ا3تغيرات. إن بناء القيادة ا3ؤسسـيـة لـيـس فـقـط واحـدا مـن أهـم واجـبـات

القائدG ولكنه عمل يحسب له.
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ب-مهام القيادة :
تتولى قيادة ا3ؤسسة القيام Tجموعة من ا3هام التي ال تقتـصـر فـقـط
Gثم ضمان قيام ا3ؤسسة بأداء واجباتها Gعلى إعداد ا3ؤسسة ألداء رسالتها
حتقيقا للغاية التي تسعى إليهاG ولكن أيضا خلق األوضاع الـداخـلـيـة الـتـي
�كن ا3ؤسسة من االستمرارية في أداء دورها ورسالتها وحتقـيـق غـايـتـهـا
ا3تجددة. وقد ذكر الكثير من ا3هتمN بقضية القيادة العديد مـن مـهـامـهـا
بوجه عامG وفيما يتعلق با3ؤسسة البحثية الزراعية عـلـى وجـه اخلـصـوص

لعل أهم مهام القيادة ما يلي:

أوال-الرؤية املستقبلية للغايات :
لعل إحدى أولى مهام القيادة الفاعلة ألي مؤسسة بحثية زراعية �ـثـل
ا3ستقبل وتصورهG أي استشرافهG بأكبر قدر من الوضوحG في خضم التحوالت
احمللية واخلارجيةG والتطور السريع للتكنولوجيا ووسائل االتصالG والظروف
احمليطة بوجه عامG ومن ثم التوصل إلى رؤية سليمة للغايات الـتـي تـسـعـى
ا3ؤسسة إلى حتقيقها. إن وضوح الغايات ودقة حتديدها مطلـب جـوهـري
لتحديد وسائل وأساليب الوصول إليهاG وكثيرا ما يكون عدم وضوح الغايات
سببا رئيسيا في الفشل في حتقيق ما تصبو إلـيـه ا3ـؤسـسـةG مـهـمـا كـانـت
اجلهود التي تبذل في العناية باختيار الوسائلG ويبدو أن هذه احلـالـة هـي
إحدى سمات العصر التي أشار إليهـا أيـنـشـتـN بـقـولـه «يـبـدو أن مـا xـيـز
عصرنا كفاءة الوسائل وارتباك الغايات». وxكن أن نضرب مثال بسـيـطـا:
كانت إحدى غايات مؤسسة بحثية تنموية تطـويـر زراعـة مـحـصـول فـاكـهـة
معN في إحدى ا3ناطقG وبذلت جهودا ضخمة في اختيار الصنف األفضل
وأساليب اإلنتاج األمثل وفي زراعة األشجار. ثم سريعا اتضح أن من األفضل
استثمار هذه ا3نطقة في النشاط السياحي. ولو كان لدى قيـادة ا3ـؤسـسـة
وضوح رؤية واستشراف للمستقبل من البداية 3ا بذلت اجلهـود التي ضـاعت
سـدى. وال شك في أن هذا أمر يتكرر في كثير من احلاالتG وعادة ما نقول
إنه عيب في التخطيط ونتجـاهـل دور الـقـيـادة. وفـي بـعـض احلـاالت جنـد
أمثلة عكسية فقد تتوصل قيادة فعالة إلى رؤية معينةG رTا تكون كل الظروف

السائدة غير مؤيدة لهاG ثم يثبت فيما بعد جدواها.
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ينبغي أن تتمتع القيادة باحلسG وأن تعي:  أين تتجه ا3ؤسسةG وإلى أين
يجب أن تتجهG فهذا هو جوهر القيادة الفاعلةG وهو أمر ال xكن تفويضه

كلية إلى آخرين.

ثانيا-تأكيد الثقة واملصداقية والقدرة على التجديد:
ينبغي أن يعمل القادة على تنمية الثقة فيهم لدى العاملN معهمG ومن ثم
أن يتوافر في القادة من أخالقيات التعامل ما يتيح هذه الثقـة واحملـافـظـة
عليها. إن احترام القادة لقيمة كل العاملN مهما كان موقعهم إدراكا منـهـم
أن كال منهم لديه ما يعطيهG خطوة أولى الكتساب احترام العاملN. وااللتزام
بقواعد العمل ا3قررةG والتصرف بأسلوب واضح ثابت يتيح للطرف اآلخر
أن يعرف ويتوقعG بدرجة معقولة من الدقةG ردود أفعال القادة جتاه أمر ما
ضروري لبناء الثقةG إذ كيف يثق إنسان في آخـر إذا تـبـايـنـت ردود أفـعـالـه
جتاه نفس ا3وقف? وأن يصدقوا في �ثيل العامـلـN مـعـهـم والـتـعـبـيـر عـن
تطلعاتهم ويدافعوا عن مصاحلهمG وأن يبذلوا جهدا في شـرح ظـروف العمل
للعاملN معهمG وتفسـير التغيرات أو ا3واقف التي تتعـرض لها ا3ــؤســـســـة

.Nفعلي Nمشارك Nا يجعل العاملT سـواء كانـت جناحــات أو إحباطات
ورTا يكون من أكبر أسباب القصور الذاتي في أداء الكثير من ا3ؤسسات
البحثية اإلرشادية الزراعية في الدول النامية عموماG والقدxة منها علـى
وجه اخلصوصG االرتكاز إلى التقليديةG فالسير غالبا ما يكون في مسارات
قدxة ونحو أهداف قدxةG وقد يكون هذا التوجه مقبوال في بعض احلاالت
Gولكنه نادرا ما يحقق الوصول إلى الغايات Gومريحا في الكثير من احلاالت
فالعالم يتغير بسرعةG وغالبا ما تكون ا3سارات القدxـة قـد سـدت بـفـعـل
ا3تغيراتG ولم تعد تسمح با3رور نحو الهدفG واحللول القدxة غـيـر ذات
جدوى في حل أي مشكلةG وهكذا جند من أهم واجبات القـيـادة االرتـبـاط
Gوكما أن الظروف تتغير باستمرار وبسرعة Gبالتجديد»  في الفكر والعمل»
كذلك التجديد يجب أن يتواصلG وهذا دور للقيـادة يـنـبـغـي أال يـغـيـب عـن
األذهان أبداG فلن نستطيع مواجهة عـصـر سـريـع الـتـجـدد بـعـقـول وأفـكـار
وأساليب جتمدت عند ظروف عصر ســـبـق أن انـتـــهـى أو فـي سـبـيـلـه إلـى

االنتهاء.
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ويصدق على ا3ؤسسات ومنها البحثية اإلرشادية الزراعـيـة مـا يـصـدق
على اجملتمع الذي خلصه ا3ثل العربي الشهير «الناس على دين ملوكـهـم».
إن قادة ا3ؤسسة البحثية هم ملوكها وعليهم أن يكونوا قدوة وأسوة حسنـة
Gمعهم. وعندما تفتقد رئـاسـة أي مـؤسـسـة بـحـثـيـة صـفـة الـقـدوة Nللعامل
ويفتقدها فيهم بالتالي العاملون با3ؤسسةG يفقدون بالتداعي صفتهم القيادية
وينجرفون نحو البيروقراطيةG وتنجرف معهم ا3ـؤسـسـة إلـى الـفـشـل. وإذا
كانت مهام القيادة عديدةG والفرد ذو ا3وهبة القيادية الذي يؤسس ويـبـنـي
Gا يوكل بنجاح هذه ا3همة أو تلك لعضو أو آخر من الفريقTفريقا قياديا ر
إال أن مهمة واحدة ال xكن أن توكل أو تفوض وهي أن يعـمـل أو يـتـصـرف
باعتباره قدوةG وأن يتمثل دائما اآلية الكرxة «لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة». إن القائد ينبغي أن يكون قدوة حقيقيةG وهذا ليس موضوعا
اختيارياG وعليه أن يراعي هذه ا3همة دائماG وأن يضعها نصب عينيه كحقيقة
الزمةG ثم أن يستخدم بجدارة ما تتيحه من قوة تأثيـر إيـجـابـي فـي خـدمـة

غايات ا3ؤسسة.

ثالثا-تأكيد القيم وحتفيز العنصر البشري :
يعتز كل محتمع بقيمه التي اكتسبها من عقـائـده وإرثـه الـثـقـافـي. هـذه
Gالقيم تلعب دورا رئيسيا في جناح أي برنامج بحثي زراعي مرتبط بالتنمية
فقيم العمل والتفاني فيـه واإلخـالص والصـــدق واألمـانـــةG ال شـك فـي أن
االنتقاص من أي منها يشكل خلال قد يؤدي إلى فشل البرامجG بينما التمسك
بها xثل قوة دافعة لدى الباحثN وا3رشدين الزراعيN لتقد¨ أفـضـل مـا
عندهم إسهاما في حتقيق تطلعات مجتمعهم. ومن جهة أخرى فإن القـيـم
عادة تتعرض لقدر من التآكل والتحول Tرور الزمنG وبسبب تأثيرات شتى
يتعرض لها اجملتمعG بعضها داخلي والبعض اآلخر خارجيG وبعضها سلبي
Gوالبعض اآلخر إيجابي. واجملتمعات التي حتافظ على قيمها حتـقـق ذلـك
ليس باللجوء إلى الهرب من عمليات التحول التي xكن أن تفـرضـهـا هـذه
التأثيراتG ولكن من خالل عمليات قويـة لـلـتـجـديـد الـذي يـؤصـل األصـيـل
وينبذ الدخيل. ومن ثم ينبغي علـى كـل جـيـل أن يـعـيـد اكـتـشـاف الـعـنـاصـر
Gويوائمها مع حقائق العصر احلاضر Gاإليجابية في تقاليده وقيمه اخلاصة
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دون أن يغير في جوهرها الذي ارتضاه اجملتمع. ومجتمع ا3ؤسسة البحثية
الصغير ال يختلف عن اجملتمع الكبيرG ومن ثم فـإن ا3ـسـاعـدة عـلـى إعـادة
االكتشاف هذه هي أحد واجبات ومهام قيادتها. إن التمسك بالقيم األسـاسـية
للمجتمـع وعـدم االجنـراف إلى متغيـرات قـد ال تكون في مصلحتهG واكتشاف
اجلوانب اإليجابية وتعظيمهاG أمر ضروري لتنمية الدور احليوي للقيم في

أداء ا3ؤسسة لرسالتها.
والبشر هم العنصر الفاعل األساسي في ا3ؤسسة البحثيـة الـزراعـيـة.
والبشر بطبيعتهم يحتاجون إلى التحفيز. والتحفيز قد يكون ماديا أو وظيفيا
أو معنوياG أو حتى أحيانا كلمة طيبة. وقيادة أي مؤسسة لديها قـدر كـبـيـر
متاح من عناصر التحفيز بدءا بالتأكيد من الكلمة الطيبةG ومرورا باحلافز
ا3عنويG ورTا في كثير من احلاالت احلافز الوظيفي أو ا3ادي. وكل ما هو
مطلوب من القيادة هو أن تستخدم هذه الوسيلة الفعالة بعقالنية وعدالة.
والباحثون بطبيعتهمG والعلماء منهم على وجه اخلـصـوصG حـسـاسـون ألي
جتاوز في العقالنية أو العدالة. وبقدر  فعالية عنصر التحفيز في دفع همم
العاملN نحو مستويات أعلـى مـن اجلـهـد واألداءG يـكـون مـدمـرا إذا أسـيء
استخدامهG حتى إن لم يظهر هذا األثر واضحا للقيادة أو عجزت القـيـادة
عن كشفه أو إدراكه. إن من أهم واجبات القيادة التعامل ببصيرة نافذة مع
الظروف التي حتد من رغبة أعضاء اجملموعة في بذل أفضل ما لديهم من
قدرات وجهود وعطاءG وخلق الظروف التي تدفعهم إلى أقصى بذل للجهود
والعطاء. وفي استطاعة القيادة أن تستخدم عناصر التحفيـز الـتـي تـخـدم
أغراض العمل اجلماعي سعيا وراء حتقيق الغايات ا3شتركةG وحتقيق التوافق
بN أغراض األفراد الذاتية وأغراض اجملموعة مـعـاG وتـهـيـئـة ا3ـنـاخ الـذي
يسوده اعتزاز اجلميع Tساهماتهم اإليجابية في حتقيق الغايات ا3شتركة.

رابعا-اإلدارة :
كما سبق أن ذكرناG يظهر الكثير من ا3ـديـريـــن قـدرا مـا مـن ا3ـهـــارات
القياديةG كما أن معظم القادة في ظـروف معينة يجدون أنفسـهم يديـرون.
إن القيادة واإلدارة ليستا نفس الشيءG ولكنهما تتداخالن كـثـيـراG ومـن ثـم
فمن ا3نطقي أن تكون القدرة اإلدارية ضمن ا3هارات التي تتصف بها القيادة
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و�ارسها. وتتعدد األنشطة اإلدارية للقيادة ونذكر منها :
- التخطيط وحتديد األولويات-بعد أن يتم حتديد رسالة ا3ؤسسة وغايتها
االسـتراتيجية-كما ذكرنا فيما سبق-فإن شخصا (أو فريقا من األشـخاص)
يجب أن يصوغ السياسة ويخطط ويحدد األولوياتG ويختار الوسائلG وهذه

.Nتقليدي Nوليس إداري Gوظائف يقوم بها قادة
- التنظيم الهيكلي والعملياتي للمؤسسة-لكي تطبق ا3ؤسـسـة الـبـحـثـيـة
Gاستراتيجيتها يلزم عادة إعادة تنظيم هيكلها الوظيـفـي وأسـالـيـب عـمـلـهـا
وشخص معN (أو مجموعة أشـخـاص) يـجـب أن يـقـوم بـإعـادة الـنـظـر فـي
تصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسة وأساليب أداء العمليات اخملتلفة التي
من خاللها تستطيع إجناز أهدافها وصوال إلى غاياتها. كذلكG ومن الناحية
ا3ثاليةG ال ينبغي أن يعتبر القادة أنفسهم مخـلـديـنG بـل يـنـبـغـي أن xـكـنـوا
اجملموعة التي يقودونها من االستمرار. وا3ؤسسة هـي الـوسـيـلـة الـتـي مـن
خاللها xكن حتقيق هذه االستمرارية. وينبغي أن نتفق على أنه ليس هناك
شيء �كن التنفيذ دون جهود األفراد القادةG ولكن ينبغي أن نتـفـق أيـضـا
على أنه ال شيء قابل لالستمرار ما لم يتحول إلى عمل مؤسسيG وهذا من

أولى مهام القيادة.
- معظم القادة في ا3ؤسسات البحثية اإلرشادية يجدون أنفسهم xارسون
واحـدا أو أكثـر من مهـام: تعبئة وتخصيص ا3واردG اختيار العاملN وضمان
اسـتمرار حـيـويـة الفريـقG تشكيل أسـاليب عمل واحملـافظة عليـهاG توجيــه
العاملN في أداء األعمالG التفويض با3سـؤوليات والـتـنـســـيـق بـN األفـراد
واجملموعاتG توفير احلوافـزG كتابة التقاريـرG والتقـو¨ الـدوري لألنشـطـة

وغيرها.
- حتديد ا3راحل التنفيذية واجلداول الزمنية-وكذلك حتقيق القدر الكافي
من وحدة العاملN-معظم القادة يجهدون أنفسهم معظم الوقـت لـلـحـد مـن
التعارض والنزاع بN العاملN معهم من جهةG ومن جهة أخرى زيادة وتقوية
الترابط والتسامح ا3تبادل بN العاملGN باعتباره احتياجـا مـطـلـقـا لـنـجـاح
العمل ا3شترك. وفي بعض األحيان ال تكون ا3شكلة في التعارض أو حـتـى
النزاعG ولكن في عدم الرغبة في التعاون. وهنا فإن مجهود القيادة ينبغـي
أن يوجه نحو تعميق االلتزام بالغايات ا3شتركة بدال من التوقف كثيرا عند
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حل الصراعات اجلانبية. إن مهمة القيادة ذات األولوية في هذا الصدد هي
التحول Tجموعة العاملN إلى وحدة مترابطة إلجناز األهداف احملددة.

�ا سبق xكننا أن نستخلص أن إدارة-أو قـيـادة-ا3ـؤسـسـات الـبـحـثـيـة
والبحثية اإلرشادية الزراعيةG وكذلك البرامج البحثية والبـرامـج الـبـحـثـيـة
اإلرشاديةG وعلى جميع ا3ستوياتG ليست بالعملية التي تؤخذ ببـسـاطـة أو
تترك للظروفG ومن ثم يلزم-بجانب حسن االختيار-توفير قدر مناسب من

. وفي هذا الصددG يذكر أرنون أن(٢٥)التدريب 3ن سيتولون هذه ا3سؤوليات
«إنتاجية البحوث الزراعية تتأثر إلى حد كبير بنوعية القيادة الـتـي تـتـولـى
إدارة البحوثG وأنه عندما يقبل الباحثون تولي مسؤولـيـات إدارة الـبـحـوث
فإنهم بهذا يتخذون قراراG سوف تكون له نتائج ليس فقط على مـسـتـقـبـل
حياتهمG ولكن أيضا على أداء النشاط أو ا3ؤسسة البحثية التي يديرونهـا.
Nالذين يتولون واجبات إدارة البحوث ليسوا حتى مـدركـ Nومعظم الباحث
إلى أي مدى هم غير عارفN با3بادª األساسية لإلدارةG وأن تعلم «معرفة»
علوم اإلدارة يساعـدهـم فـي حـل ا3ـشـاكـل اإلداريـة الـتـي ال حتـصـى والـتـي
Nمثـل اإلشـراف عـلـى الـعـامـلـ Gستقابلهم في أثناء أدائهم لدورهم اجلديد
واتخاذ القرارات بالنسبة للبرامج البحثية وموازنات الوقت وا3ال واجلهد.
Gونظرا ألنهم دائما اعتبروا «اجلدارة» شرطا أساسيا 3هنة البحث العلـمـي
يجب أن يدركوا أيضا أنهم يجب أن يستحوذوا على هذه اجلدارة في مهنة
إدارة البحوث إذا كانوا حقا يأمـلـون فـي الـنـجـاح فـي أداء دورهـم احلـيـوي
اجلديد. وهناك مديريون لوحدات أو مؤسسات بحثية ينكرون احلاجة إلى
قيامهم بدور إداريG ويصرون على أن مسؤولياتهـم األسـاسـيـة فـي تـوجـيـه
وإدارة العمل البحثي في وحداتهم أو مؤسساتهـمG هـي فـي تـوفـيـر اإللـهـام
والتوجيه للباحثN بها. مثل هذا الدور �كنG وقد يكون كافيا عند ا3ستويات
األدنى من إدارة البحوثG أما في ا3ستويات األعلى فإن هذا السلوك �كن
فقط في حالة إذا كان هناك شخص آخر سوف يتولى ا3سؤولية في القيام
بالدور اإلداري. فإذا كان هذا الشخص اآلخر «باحثا عا3ا» نكون فقط كمن
يشحذ السؤالG أما إذا كان من غير العلماءG فلن يبقى شيء من احلقـيـقـة
ا3قررة أن الرجل الذي يدير العلماء بكفاءة يجب أن يكون هو نفسه عا3ا».
إن أولئك ا3ديرين الذين ¢ تدريبهم كلية فـي اإلدارة الـعـامـةG دون خـلـفـيـة
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بحثيةG ال يدركون خصوصية وفرط حساسية الباحثG وال كيف xكن تنفيذ
البحوث. ولتسهيل حتول الباحث من مهنة العمل كباحـث فـقـط إلـى مـهـنـة
إدارة البحوث التي سيتوالهاG يجب إعداد برامج تدريبية 3ـسـاعـدتـه عـلـى
Gاالستحواذ على معارف معينة يحتاج إليـهـا فـي حتـلـيـل واتـخـاذ الـقـرارات
وتنفيذ اإلجراءاتG وحتمل مسؤولية تشكيل نظم بحثـيـة زراعـيـةG ولـربـطـه
Tشاكل تتراوح بN أولويات واستراتيجيات التنمية الزراعية الوطنـيـة إلـى

االحتياجات التكنولوجية وآليات ا3عاونة أو الدعم وأولويات البحوث.

تنميــة املــوارد البشــرية
في الفصل األولG ذكرنا أن العالمG وكذلك الوطن العربيG حقـق خـالل
الربع األخير زيادة كبيرة في اإلنتاج الكلي للغذاءG وأن هذه الزيادة لم تكن
نتيجة لزيادة في ا3وارد الزراعية الطبيعيةG بل جاء معظمها نتيجة للتقدم
التكنولوجي الذي انعكس في زيادة  إنتاجية معظم احملاصيل الغذائية. هذه
التكنولوجيا اجلديدة أدت إلى نشوء نظم إنتاج متطورةG وفي كثير من احلاالت
نظم على درجة عالية من التخصص والتكثيف اإلنتـاجـي. وفـي ا3ـسـتـقـبـل
ا3نظورG سوف يظل التقدم التكنولوجي هو ا3دخل األساسي لتحقيق الزيادات
في اإلنتاجية واإلنتاج الكلي ا3طلوبة بشدةG وسوف تنشأ نظـم إنـتـاج أكـثـر
تقدما وتعقيدا. هذا التقدم يتطلبG بالضرورةG كوادر بشرية على مسـتـوى
أعلى من ا3هارة الفنية واإلدارية. ومن ثم فإن ا3وارد البشرية البد أن تواكب
التقدم التكنولوجي إذا كان لهذا األخير أن يحقـق األهـداف ا3ـرجـوة مـنـه.
وهكذاG إذا كانت التنمية الزراعية تستهدف في ا3قام األول رخاء اإلنسان
وسعادتهG فإن اإلنسان هو أداتها ومنجزها. إن النجاح أو الفشل في النهوض
Gبالزراعة وحتقيق الثورة اجلديدة القائمة على التنمية ا3تسارعة وا3ستدامة
يعتمد في ا3قام األول على اإلنسانG بدءا من الزارع الصغير في أي حـقـل

ةG مرورا بعشرات األلوف منوفي أي مكانG وإلى ا3سؤول األول عن الزراع
الفنيN وا3رشدين الزراعيN والباحثN والعلماء وقادة التنـمـيـة. إن هـؤالء
جميعا-بدرجات متفاوتة بطبيعة احلال كـل حـسـب دوره ومـوقـعـه-يـجـب أن
يتشكل لديهم إدراك واضح جلي باألغراض واألهـداف الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة
الزراعيةG وأن يكتسبوا القدر ا3ناسب من ا3عارف وا3هارات الزراعية الالزمة
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ألدائهم أدوارهم بالفعالية الواجبة والسرعة ا3طلوبة. وهذا يعني أن تتوافر
لديهم قاعدة راسخة من التعليم والتثقيف ثم اإلعداد اجليد والتدريب.

ويحدد وارتون أربع فئات من ا3شاركN في التنمية الزراعية يؤثر تعليمهم
وتدريبهم فـي جنـاح الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة: ١- الـزراع-مـن مـالك أو أصـحـاب
مشروعات زراعية أو مستأجرين أو عمال زراعيN...الخG ٢- أولئك الذيـن
يخدمون الزراع مباشرة-الباحثون وا3رشدون الزراعيـونG ٣- أولـئـك الـذيـن
Gالتجار...الخ Gيخدمون الزراع بطريقة غير مباشرة-موردي مدخالت اإلنتاج
٤- القادة ومتخذي القرارات. وما يهمنا في ا3قام األول هو الفئتان األولـى
Gوالثانية. وكما أن لكل شريحة أو فئة دورها ا3تميز في عملية التنمية الزراعية
فإن لكل فئة احتياجاتها من التعليم والتثـقـيـف والـتـدريـب. والشـك فـي أن
Gوليس هنـاك مـن يـبـدأ مـن فـراغ Gهناك جهدا كبيرا يبذل في كل األقطار
ولكن ا3طلوب هو فعالية أشد لتحقيق  إجناز أكبر خالل وقت أقصر. وهذا
يعني حشد اجلهود الوطنية لالرتقاء باإلنسان القائم بالتـنـمـيـة الـزراعـيـة.

هذا احلشد يجب أن يرتكز على ثالث ركائز أساسية تشمل:
أوال: توفير حد أدنى من التعليم ومن ا3ستوى الثقافي جلمـهـرة الـزراع
Gتوفر األرضية الثقافية السليمة احلاضة على تقديس العمل اجلاد ا3ثمـر
Tشاركة فعالة للمؤسسات التعليمية واإلعالميةG ومستويات أعلى من التعليم
واإلعداد والتدريب للشرائح األخرى تتناسب والواجبات ا3لقاة على عاتقهم.
وثانيا: برنامج لإلعداد والتدريبG ال يستـهـدف االرتـقـاء بـكـفـاءة األداء
فقطG بل أيضا تنمية القدرات اإلبداعية واالبـتـكـاريـة حلـل ا3ـشـاكـل وشـق
طريق التقدمG والقدرة على حتمل ا3سؤولية والرغبة في ذلك-بتوفير الفرص
لألفراد الكتساب ا3هارات العملية ا3ناسبةG وا3عرفةG والـكـفـاءةG واالرتـقـاء
Tستوياتهم تبعا لتنامي قدراتهم. وأن ترتكز فلسفة التدريب عـلـى ثـنـائـيـة

الغرضG أي التدريب من خالل العمل واإلنتاج.
وثالثا: ا3شاركة اإليجابية للمؤسسات البحـثـيـة واإلرشـاديـة فـي إعـداد
وتدريب القوى البشـريـة بـشـكـل كـامـل. وفـي هـذا الـصـدد يـذكـر لـيـجـانـس

G أن الركائز األساسية لتعليم الريفيN في الدول النامية ينبغي(٢٦)ولوميس
أن تعتمد على أن التغير الدائم يأتي فقط من داخل اإلنسان ذاتهG وال xكن
فرضه بنجاح من خارجهG وأن التغير في رغـبـات الـنـاس وفـي مـشـاعـرهـم
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وميولهم وقدراتهمG التي تساعدهم على تهيئة أنفسهم للتعامل مع الظروف
احمليطة بهم بنجاحG يحتاج عادة إلى استخدام عامل منشط خارجي للتحفيز
والتوجيهG ومن ثم ينبغي إنشاء مـؤسـسـات حلـفـز الـتـغـيـرG وأن تـعـمـل هـذه
ا3ؤسسات بكفاءة لتحقيق هذا الغرض. ويلخصان نتائج اإلسهام الرئيسي

للتعليم العام في زيادة اإلنتاجية الزراعية فيما يلي :
- يوفر للزارع ا3هارات األساسية-القراءة والكـتـابـة واحلـسـاب الـتـي: أ-
تسهل اطالعه واستحواذه على ا3عارف التكنولوجية. ب- �كنه من االحتفاظ
بسجالت للمزرعة. جـ- �كنه من إجراء احلسابات الالزمة التخاذ القرار

بشأن ا3زايا االقتصادية للمدخالت ا3قترحة عند ا3فاضلة بينها.
- يحسن من عقالنية ا3زارع Tا يجعل من السهل عليه تخطي ا3عوقات

االجتماعية والثقافية التي تعوق التقدم.
- يزيد قدرته على السؤال والتحقيق واستخـالص ا3ـعـلـومـاتG ومـن ثـم

زيادة قابليته لتقبل األفكار والفرص والوسائل واألساليب اجلديدة.
Gومن ثم يقوي اإلدارة في الترشيد االقتصادي Gيغير القيم والتطلعات -

ويسهل تبني التكنولوجيات اجلديدة.
والشك في أن النتائج ا3رجوة من تطوير التعليم األساسيG ومـن مـحـو
أمية الكبارG حتتاج إلى وقت طويل نـسـبـيـا جلـنـي ثـمـارهـا. ومـن ثـم يـجـب
إعطاء أهمية كبرى لتثقيف العنصر البشري الذي في سن العمل. إن وسائل
اإلعالمG وبخاصة التليفـزيـون ثـم اإلذاعـةx Gـكـن أن تـقـوم بـدور كـبـيـر فـي
االرتقاء با3ستوى الثقافي والذهني جلمهرة الزراع. وهذا بـدوره xـكـن أن
يهيئ الزراع-حتى األميN منهم-لتقبل األفكـار اجلـديـدة فـي وقـت قـصـيـر.
ومن ثم فمن الضروري حشد جهود جميع األجهزة التثقيفية األخـرى (مـن
مسرح جماهيري ومكتبات متنقلة... الخ)G لنشـر وعـي ثـقـافـي يـركـز عـلـى
قضايا محددة مرتبطة بالتنمية الزراعيةG منها: محاربة ظاهرة العزوف عن
العمل واحلض على العمل اجلاد ا3ثمرG وتنمية الوازع الديـنـي واألخـالقـي
في أداء  الواجباتG والتعريف بوضوح بأبـعـاد مـشـكـلـة الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
وضرورتها للوطنG واالحتياجات واألهـداف الـوطـنـيـة وعـالقـتـهـا جـمـيـعـهـا
باجلهود الفردية للمواطنGN ومن ثم إشعارهم بأهمية دور كل منهمG إذ من
إحساس الفرد بأهمية الدور الذي يقوم به للمجتمع والوطنG يـتـولـد لـديـه
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اإلخالص واالجتهاد وتنمية اإلحساس بسرعة اإليقاع التي يتميز بها العصر
احلديث وأهمية عامل الوقتG وأن ما ينجز في ثالث سنوات من األفـضـل
إجنازه في سنة واحدة متـى كـان ذلـك �ـكـنـاG وتـرشـيـد اسـتـخـدام ا3ـوارد

ا3ائية وصيانة األرض الزراعية واحملافظة على البيئة... الخ.
إن ألجهزة اإلعالم-وفي مقدمتها التليفزيون ثم اإلذاعة والصحافة-دورا
رئيسيا في تثقيف الزراع بصورة مناسبة تؤهلهم إلجناز ثورة زراعية. وهي
في هذا قادرة على اختصار الزمن وتخطي تراكمات سنوات التخلف الطويلة.
Gعلى أن دور هذه األجهزة يجب أن يتكثف: كميا-بزيادة عدد ساعات اإلرسال
ونوعيا-بتقد¨ برامج فنية متصلة متكاملةG وإتاحة الفرصة للزراع 3ناقشة
مشاكلهم الفنية واحلياتية مع ا3سؤولN باألجهزة احلكومية Tا يخلق التفاعل
بN الطرفGN ويوفر قنـاتـي اتـصـال تـنـسـاب مـن خـاللـهـمـا ا3ـعـلـومـات مـن
اجملتمعات الريفية إلى السلطات والهيئـات اخملـتـصـة بـالـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
والعكس. إن إتاحة الفرصة للزراع 3ناقشة مشاكلهم علنا وبحرية في حوار
متعدد األطراف-على الرغم من توقع أن يوجهوا الكثير من النقد وا3طالبات
لألجهزة احلكوميةG وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه يهدد وظائـفـهـم
ومكانتهم-يؤدي في احلقيقة إلى فوائد جمةG لعل أولها بناء وترسيخ مـنـاخ
من الثقة ا3تبادلة بN الزراع وا3سؤولN احلكوميN وبقية أطراف عـمـلـيـة
Gالتنمية الزراعية. أما اخلوف من فتح احلوار 3ـا قـد يـسـبـبـه مـن مـشـاكـل
واالستمرار في استخدام أسلوب الطريق الواحد األوتوقراطيG بتخـطـيـط
البرامج وإصدار تعليمات التطوير والتحديث من احلجرات ا3غلقة با3دينة
فلن يجدي فتيال. وال شك في أنه ليس من السهـل إعـداد وتـنـفـيـذ بـرامـج
إعالمية على مستوى القريةG إذ إن ذلك يتطلب من القائمN بها التعاطف
الشديد مع القضيةG والفهم احلقيقي للمشاكل الـقـائـمـةG ورجـاحـة الـفـكـر
Gوقبل كـل ذلـك االبـتـكـار والـبـراعـة Gوقراطيxوحسن التصرف بأسلوب د
Gولذا يجب أن يتاح لهم إعداد جيـد وتـدريـب مـتـقـدم فـي جـمـيـع الـنـواحـي
ومساندة وتشجيع دائمN. ويجدر بنا هنا أن نذكر ملخص ما توصـل إلـيـه

 خبير التنمية الريفية Tنظمة األغذية والزراعةG عن دور اإلعالم(٢٧)فريزر
في الدول النامية إذ يقول: «بينت التجربة حتى اآلنG أنه حتـى فـي تـقـنـيـة
اإلعالم احلاليةG لم تستخدم هذه التقنية وتطبق على الـتـطـور الـريـفـي إال
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بنسبة ضئيلة. واألسباب متعددةG ولكن أهمها الواقـع الـعـام ا3ـتـجـسـد فـي
ريف مهمل (مهما قالت خطط التنمية الوطنية)G فـهـذا اإلعـالم لـم يـظـهـر
كقوة فعالة للتغيرG وكوسيلة لنقل أساليـب الـعـمـل بـشـكـل اقـتـصـادي فـعـال
�اثل لالتصال اإلعالمي الشخصـي. إنـه 3ـن الـضـالل اسـتـخـدام وسـائـل
اإلعالم بشكل واسع للدعاية السياسية وا3صالح التجارية-وعدم استخدامها
بطريقة منهجية للمساعدة في حل ا3شكلةG التي يدرك الكثيرون أنها أهم
مشكلة مطلوب حلها في العصر احلاليG حـيـث مـئـات ا3ـاليـN مـن الـنـاس
يعيشونG كما وصفهم روبرت ماكنماراG في حالة من ا3أساة جترح «الكرامة

اإلنسانية».
كذلك ليس من جدال في أن أي برنامج جاد للتدريب واإلعداد ينبغي أن
يضمن أن تتوافر لكل فرد في اجملال الزراعيG وأيا كانت مسؤولياتهG الفرص
والدوافع للتعلمT Gا يؤدي إلى حتقيق ثالثة أهداف مترابـطـة تـتـمـثـل فـي:
اكـتـسـاب «ا3ـهـارات ا3ـزرعـيـة» األسـاسـيــةG واالســتــحــواذ عــلــى «ا3ــعــرفــة
Gالتخصصية» الالزمة إلكسابه الفعالية في أداء الواجبات ا3لقاة على عاتقه

واكتساب «الكفاءة اإلدارية» التي �كنه من تنظيم جهوده الشخصية.
Nإن اكتساب «ا3هارات ا3زرعية» األساسية ضـروري جلـمـيـع ا3ـشـتـغـلـ
Gبدءا من الزراع وإلى أساتذة الكليات أو ا3دارس الزراعية Gبالتنمية الزراعية
Gوهذا مفهوم �اما بالنسبة للزارع .Nالعلمي Nوالباحث Nوا3رشدين الزراعي
حيـث ينبغي بداهة أن يكون ماهرا في أداء العمليات الزراعيةG ولكنه قد ال
يكون كذلك بالنسبة لباقي الفئات. على أننا يجب أن نذكر ا3ـثـل الـشـعـبـي
القائل بأن «فاقد الشـيء ال يعطيـه». فكيـف يكـون هنـاك معلـم أو مـرشــد
3هـارات ال يجيدها? إن هؤالء أكثر حاجة إلى اكتساب هذه ا3هاراتG حتى
لو لم يكونوا سيستخدمونها. هذه ا3شكلة تكاد تكون شائعة في كل العـالـم
النامي. وقد أبرزها وور�ان وكومنجز بصـراحـة فـي قـولـهـمـا «لـيـس لـدى
العالم النامي سوى القليل جدا من ا3تخصصN الزراعيN الذين يجيـدون
Nالزراعة العملية. ولعل أحد األسباب لذلك أن نسبة كبيـرة مـن احلـاصـلـ
على الثانوية العامة هم من أهل احلضر. وهؤالء يلتحقون بكليات الزراعة
للحصول على الدرجات العلمية. وهم لم يولدوا ويشبوا بN ا3زارع. وغالبا
ما يتم تعليمهم على أيدي أساتذة على قدر قليل من اخلبرة ا3زرعية العملية.
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وهكذا تستمر احللقة ا3فرغة... أساتذة غير ماهرين يعلمون طـالبـا غـيـر
 الذي ساهم في إنشاء برامج تدريب عملية(٢٨)ماهرين.  وقد الحظ بيرنز

 Nفي اإلنتاج النباتي واحليواني با3عهد الدولي لألرز بالفلـبـIRRIوا3ركز G
 أن : «الكثير من العلمـاء ومـنCIATالدولي للزراعة االستوائية بكولومـبـيـا 

ا3رشدين الزراعيN وا3علمN الذين يدرسون برامج إنتاج احملـاصـيـلG هـم
أنفسهم غير قادرين على زراعة محاصيل حتقق إنتاجية عاليةG فهم ببساطة
لم تتح لهم الفرصة لكي يتعلموا». وخلص وور�ان وكومنجز ا3ـوقـف كـمـا

يلي:
«يدعي بعض العلماء الزراعيN وا3علمN-الذين عادة ال تتوافـر لـديـهـم
ا3هارات الزراعية األساسية-أن ا3هارات األساسية غير ضرورية ألنهـا مـن
النادر أن تستخدم. وجهة النظر هذه يجب تفنيدها. إن «اخلبرة» ا3زرعية
ضرورية حتى xكن تأسيس فهم للزراعة وتعاطف مع الزراع ومع الزراعة
العملية. إن أولئك غير الواثقN من مهاراتهم ا3زرعية يترددون في التعامل
مع الزراع. ومن ثم في إحداث التحول في الزراعـة. واألوطـان حتـتـاج إلـى
أعداد كبيرة من الفنيN والعلماء الزراعيN ذوي الكفاءة للتعامل مع ا3شاكل
ا3تنوعة للزراعةG والذين-وهذا هو األهم-لديهم الثقة في كفاءتهم الشخصية».
ونظرا ألن ا3عارف الزراعية متنـوعـة ومـتـعـددةG ومـن ثـم فـإن «ا3ـعـرفـة
التخصصية» تكتسب أهمية كبيرة. فعلى سبيل ا3ثالG ا3رشد الزراعي الذي
يعمل في منطقة محاصيل حقلية ينبغي أن يكون متخصصا في احملاصيل
احلقلية وفي كل ما يتعلق بهـاG وبـالـتـالـي فـال يـحـسـن أن يـطـالـب Tـعـرفـة
تخصصية أخرى في مجال آخرG كالبساتN مثال أو تصنيع األلبانG فإنـهـا
في هذه احلالة ستكون على حساب ا3عرفة التخصصية في مجاله األصلي.
أما الكفاءة اإلدارية فهي الزمة لتمكN الفرد من التصرف في مسؤولياته
بالطريقة ا3ناسبةG سواء كان ذلك الفرد زارعا صغيرا أم مديـرا لـبـرنـامـج
تنمية. على أنها بطبيعة احلال تزداد أهمية كلما صعدنا سلم ا3سؤوليات.
إن جميع ا3ؤسسات الزراعية من مدارس وكليات زراعية وكليات بيطـرية
ومؤسسـات بحثيةG يجب أن حتشد جهودها للقيام ببرامج تدريب مكثفة في
إطار عملها حتقق للعاملN بالزراعةG بجميع مستوياتهمG اكتسـاب ا3هارات
الزراعية األسـاسـيةG واالسـتحواذ على القدر ا3ناسب من اخلبرة التخصصيـة
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والكفاية اإلدارية-وهي مجتمعة تعني االرتقاء بالكفـاية اإلنتـاجيـة للعنـصـر
G«البشـري. كذلك ينبغي أن تركز فلسفة التـدريب علـى مفهـوم «ثنـائيـة الغـرض
أي أن تدريب األفـراد ينبغي أن يـكون من خـالل تنفـيـذ برامـج التنمــيـة أو
يدعمها مباشرةG فتدريب عناصر الزراع xكن أن يتم من خالل إشـراكـهـم
في تنفيذ جتارب ميدانيةG أو حقول إرشادية أو أنشطة في محطات البحوث
وا3دارس الزراعيةG وتدريب طلبة ا3دارس والـكـلـيـات الـزراعـيـة يـكـون مـن
خالل مشاركتهم في برامج التنمية والبرامج البحثية الوطنيةG وكذلك احلال
بالنسبة للمرشدين الزراعيN ومساعدي الـبـاحـثـGN كـمـا يـنـبـغـي االرتـقـاء
Tستوى التدريب لألفراد تـبـعـا لـتـنـامـي وتـقـدم قـدراتـهـم وإتـاحـة تـولـيـهـم

ا3سؤولياتG وبصورة متصاعدةG في أوقات مبكرة.

مناخ اقتصادي مشجع للتنمية
عندما تنجح ا3ؤسسة البحثية في تولـيـد تـكـنـولـوجـيـات جـديـدة ونـظـم
مزرعية متطورة xكن أن حتقق مكاسب للمنتجGN سـواء مـن خـالل زيـادة
اإلنتاجية أو اجلـودة أو خـفـض تـكـالـيـف اإلنـتـاجG وعـنـدمـا تـقـوم ا3ـؤسـسـة
اإلرشادية ا3نوط بها نقل هذه التكنولوجيات والنظم ا3زرعية اجلديدة إلى
الزراع بعملها على خير وجهG ال يعني هذا أن هذه التكنولوجـيـات والـنـظـم
ا3زرعية سوف تطبقG وأن ا3كاسب ا3توقعة مـنـهـا سـوف تـتـحـقـقG إذ البـد
للوصول إلى هذا الهدف أن يتبناها الزراع وا3نتجون. هؤالء الزراع وا3نتجون
لن يتبنوا أي تكنولوجيات أو نظم مزرعية جديدة ما لم تتوافر لهمG باإلضافة
إلى الثقة في هذه التكنولوجيات والنظم اجلديدة وفي ا3كاسب التي xكن
أن حتققهاG مجموعة من الشروط xكن أن نطلق عليهـا مـجـتـمـعـة مـنـاخـا
مشجعا ومحفزا للمنتجGN لتبني التكنولوجيات والنظم اجلديدة وحتـقـيـق
Gال يختلف صغار الزراع عن كبارهم Gا3كاسب ا3أمولة منها. وفي هذا الصدد
حتى أولئك األقل حظا من التعليم عن أولئك األكـثـر تـعـلـمـاG فـهـم جـمـيـعـا
يهتمون بتحسN ظروفهم االقتصاديةG وهم جميعا يحتاجون إلى ا3ناخ الذي
يحفزهم على العمل ويعطيهم األمل في احلصول على مكاسب مقابل هذا

العمل.
وبصفة عامةG إذا تتبعنا العملية اإلنتاجية الزراعية زمنياG جند أنه لكي
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يقبل الزراع وا3نتجون على تبني إجنازات التكنولوجيا احلديثـةG سـواء كانت
Gأو معامالت زراعيـة أو رعاية بيطرية Gأصنافـا نباتية أو سـالالت حيوانية
أو نظم إنتاج متطورة... الخG وأن يحققوا من هذا التبني أكبر قـدر �ـكـن

من ا3كاسبG يجب أن يتيسر لهم أربعة متطلبات أساسية هي:
أوال: احلصول على مدخالت اإلنتاج التي توصي بها ا3ؤسسات البحثية
واإلرشاديةG بصورة ميسرة ومحققـة الحـتـيـاجـاتـهـم: زمـنـيـا  (فـي األوقـات
ا3ناسبة)G ومكـانـيـا (فـي األمـاكـن الـقـريـبـة مـنـهـم)G وكـمـيـا ونـوعـيـا (طـبـقـا

الحتياجاتهم).
ثانيا: احلصول-عنـدمـا يـكـون ذلـك الزمـا-عـلـى الـتـمـويـل الـالزم لـشـراء
مدخالت اإلنتاجG أو أدوات ومعدات التحديث...الخG من خالل ا3ؤسسـات
التمويلية اخلدمية بشروط ميسرةG ومن دون عناءG وفي الوقت ا3ناسب.

ثالثا: الوصول إلى األسواق لبيع منتجاتهم بسهولة ويسر وسعر مناسب.
Gرابعا: حوافز اقتصادية مشجعة لتطبيع منجزات التكنولوجيا احلديثة
ولالستثمار في اإلنتاج الزراعيG وذلك من خالل توازن مـفـيـد بـN أسـعـار
ا3دخالت وا3نتجات يترك لهم عائدا عـادال يـتـنـاسـب مـع تـنـامـي جـهـدهـم

وحسن إدارتهم للعملية اإلنتاجية.
هذه ا3تطلبات األساسية xكن وضعها في إطار ثالثة أنشطة:

األول-السياسات التي تتبعها احلكومةG والظروف التي توفرها لتشجيع
االستثمار Tستوياته اخملتلفة بدءا مـن ا3ـزارع الـصـغـيـر وحـتـى الـشـركـات
الكبيرةG والدعم غير ا3باشـر الـذي xـكـن أن تـقـدمـه وأن تـسـتـخـدمـه فـي
توجيه االستثماراتG وا3ساندة التي xكن أن تقدمها لفتح األسواق والتصدير
واحلماية من اإلغراق األجنبيG واالستثمار احلكومي ا3باشر في مـجـاالت
حتسN البنية األساسيةG مثل مشروعات حتسN خصوبة الـتـربـةG تـطـويـر
وحتسN نظم الري والصرفG الطرق واالتصاالت والكهرباء... الخG ودعم

وتطوير األجهزة البحثية واإلرشاديةG والتنمية البشرية.
الثاني-نظام التسويق: الذي يعتمد عادة على شبكة من األفراد واحتـاد
ا3نتجN واجلمعيات التعاونية والشـركـاتG والـذي يـنـبـغـي أن يـكـون عـادال-
Tعنى أن يعطي للمنتج حقه كامالG ويحقق الربح من خالل اخلدمات التي
يقدمها للعملية التسويقيةG وكفئا Tعنى أن يكون قادرا على تسويق ا3نتجات
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بأفضل أسعار �كنة وفي األوقات ا3ناسبة وبأقل قدر من ا3فقود أو التالف.
وهنا للحكومة دور كبير-دون االنغماس في �ارسة عمليات التسويق-يتمثل
بوجه عام في سن قوانN ولوائح واضـحـة تـنـظـم مـنـح الـتـراخـيـص وأوجـه
النشاط والضمانات الالزمة 3باشرة النشاطG والعقوبات في حالة اإلخالل
بهاG ونظم مواصفات ومقاييس واضحة ومحددة... الخG واإلشراف الدقيق
والصارم على تطبيق هذه القوانN واللوائح. وكذلك تشجيع جهود حتديث
أساليب وأدوات التسويق بجميع مراحلهG بدءا من إنشاء مـراكـز الـتـجـمـيـع
Gوسائل النقل وطرق ووسائـل الـتـداول Nوحتس Gالقريبة من مراكز اإلنتاج
Gوالـسـويـقـات حـول مـراكـز االسـتـهـالك Gواجملـازر Gوالـصـوامـع والـثـالجـات

واألسواق ا3ركزيةG ومصانع التعبئة والتعليب وتصنيع األلبان... الخ.
الثالث-مؤسسات خدمية ديناميكية: تقوم ا3ؤسسات احلـكـومـيـة وغـيـر
احلكومية بدور رئيسي في قيادة عملـيـة الـتـنـمـيـة الـزراعـيـةG ومـن ثـم فـإن
حتديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباتها على خير وجهG وبتـوافـق مـع
روح العصر التي تتطلب الدقة والسرعة والكفاءةx Gثل ركنا أساسياG وشرطا

ال غنى عنه لنجاح العملية اإلنتاجية الزراعية.
ومن اجلدير با3الحظة أن هذه األنشطة الثالثة تشكل نظاما مترابطا
ومتكامال لتحقيق ا3تطلبات األربعة الـسـابـق اإلشـارة لـهـاG والـالزمـة حلـث
الزراع وا3نتجN على تبني منجزات التكنولوجيات احلديثةG والتي ينبغي أن
يكون واضحا أن العجز في أي منها يلعب دور العامل احملدد ويعـطـل فـعـل
باقي العوامل. ويذكر وور�ان وكومنجز أن جهود احلكومة كثيرا مـا تـركـز
Gأو البذور أو اخلدمات اإلرشادية Gعلى بعض ا3كونات مثل توفير االئتمان
وتكون النتيجة معدالت إنتاج مخيبة لآلمال. هذا الفشل ينتج عـن مـواطـن
الضعف األخرى في النظامG مثل ا3كون التكنولوجيG أو األسواقG أو مراكز
توفير مدخالت اإلنتاج التي قد تكون بعيـدة عـن الـزراعG أو األسـعـار الـتـي
تدفع للزراع التي قد تكون منخفـضة كثيراG وال توفر لهم قدرا معقوال مـن
الربح. وعادة ال يكون اخلطأ والفشل راجعا إلى الزراعG بل يرجع إلى تصميم

أو تنفيذ البرامج Tا فيها مكون السياسات.
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برامج تنمية اإلنتاج بهدف
حتقيق األمن الغذائي

ال شـك فـي أن الـظـروف احملـيـطــة بــاألقــطــار
العربية فرادىG وبالوطن الـعـربـي كـكـلG تـدفـع إلـى
Gباندفاع أقوى Gتبلور إرادة سياسية بضرورة العمل
على حتقيق تنمية زراعية متسارعة على ا3ـسـتـوى
Gالقطري لـتـحـقـيـق أكـبـر قـدر مـن األمـن الـغـذائـي
وحتقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون على مستوى
الوطن العربيG قد يتطور فيما بعد إلى سوق عربية
مشتركة على األقل في مجال السلع الزراعيةG يكفل
دعم وتقوية اجلهود الوطنية ومن ثم قدرا أكبر من
األمن الغذائي في إطار ا3صالح ا3شتركة. وال شك
في أن السنوات األخيرة قد شهدت إدراكا متناميا

: أول-بخطورة االعتماد على اخلارج(١)لدى اجلميع
في تأمN حاجة السكان من الغذاء في عصر �يز
بالتقلبات االقتصادية والسياسية العـا3ـيـةG فـضـال
عما يترتب على االستيراد من اسـتـنـزاف لـلـمـوارد
من العمالت األجنبيةG ومن ثم ضرورة حتقيق حد
أدنىG على األقلG من االكتـفـاء الـذاتـي مـن الـسـلـع
الغذائية األساسيةG وثاني- بأن توافر السلع الغذائية
بـأسـعـار مـعـقـولـة لـلـسـكـان ضــروري لــالســتــقــرار

6
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االقتصادي والسياسيG وثالث- أن حتقيق التنمية الزراعية xكن أن يكـون
Gكن أن تتحقق في وقت أقصر بكثير �ا كان يعتقدx وأن ثمارها Gسريعا
فضال عن أن عائد االستثـمـار xـكـن أن يـكـون كـبـيـرا ومـجـزيـاG ورابـع- أن
االرتقاء Tستوى معيـشـة الـسـكـان الـريـفـيـN يـوفـر قـاعـدة صـلـبـة لـلـتـقـدم

االقتصادي.
وهكذا أصبحت قضية األمن الغذائيG ومدخلها هو التنمـيـة الـزراعـيـة
ا3تسارعةG قضية حيوية تستحق أن يبذل فيها كـل جـهـدG ومـن ثـم تـعـددت
الرؤى عن األسلوب األمثل للتعامل معهاG التي لعـل أهـمـهـا أسـلـوب بـرامـج
Gتنمية اإلنتاج التي تعمل على حتقيق أقصـى اسـتـفـادة مـن ا3ـوارد ا3ـتـاحـة

الطبيعية والبشرية وا3اليةG إلجناز أهداف محددة.
Gبـالـنـسـبـة لـلـمـواطـن Gذكرنـا أنـه Gفي حديثنا عن مفهوم األمن الغذائي
يشتمل على ثالثة أركان: األول-هو الوفرةG أي توافر السلع الغذائـيـة الـتـي
Gوثاني- االستقرار Gيحتاج إليها ا3واطن في حياته اليومية في السوق احمللي
أي أن تكون هذه السلع متوافرة طوال الوقت بحيث تكون متاحة عند احتياجه
إليهاG والركن الثالث-إمكانية احلصول عليهاT Gعنى أن يكون دخلـه كـافـيـا
لتمكينه من شراء ما يحتاج إليه من سلع غذائية دون عناء. وبالنسبة للقطر
Gتظل األركان الثالثة لألمن الغذائي كما هي بالنسبة للـمـواطـن Gأو الدولة
ولكن مع حتديد أكثر للمفهوم. فالوفرة يـجـب أن تـكـون أسـاسـا مـن خـالل
اإلنتاج احملليG ومن ثم تسعى جميـع الـدول لـالرتـقـاء بـالـكـفـاءة اإلنـتـاجـيـة
والتنافسية لزراعتها احمللية لتوفير أكبر قدر �كن من احتياجات مواطنيها
بصورة آمنةG ومن ثم زيادة نسبة االكتفاء الذاتيG آخذة في االعتبار حسن
استثمار ا3وارد ا3تاحة وإمكانيات وظروف السوق العا3ي. واالستقرار يعني
استقرار اإلمدادات الغذائية للقطر أو الدولة من عام آلخرG دون التعـرض
خملاطر تقلبات حادة سواء في اإلنتاج احمللي أو السوق العا3ي. واستـقـرار
اإلمدادات الغذائية يعتمد كثيرا علـى الـوفـرةG خـاصـة إذا صـاحـبـهـا نـظـام
سليم للتخزين والتسويق. وإمكانية حصول ا3واطن عـلـى الـسـلـع الـغـذائـيـة
xكن أن تتحقق من خالل أحد مدخلGN األول-حتسN دخول الناسG ومن
ثم زيادة قدرتهم الشرائيةG وهذا هو احلل األفضل بطبـيـعـة احلـال ولـكـنـه
ليس ا3يسور دائما. وا3دخل الثاني-إما من خالل التدخل احلكومي بإبقاء
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أسعار السلع الغذائية منخفضة لتـكـون فـي مـتـنـاول الـنـاسG وخـاصـة ذوي
الدخول ا3نخفضةG أي دعم ا3ستهلك على حساب ا3نتجG وهذا ا3دخل لـه
آثار سلبية على تنمية الزراعة وإمكانية حتقيق الوفرة واالستقرارG أو بالدعم
احلكومي ألسعار السلع الغذائية إلبقائها منخفضة بالنسبة للمستهلك على
حساب اجملتمعG وهذا أيضا له سلـبـيـاتـه. وهـكـذاG يـظـل احملـور األسـاسـي
لألمن الغذائي هو من خالل حتقيق وفرة اإلنتاج احمللي وبأسعار-أي تكلفة
إنتاج-منافسةG وبصورة مستمرة. وهذا يقـودنـا إلـى الـسـؤال الـتـالـي: كـيـف
xكن حتقيق الوفرة وبأسعار منافسة? ولو وفرة نسبية بالقدر الذي يحقق
Gدرجة معقولة من األمن الغذائي? سوف تتـدافـع األفـكـار واآلراء لـإلجـابـة
ولكن ينبغي أن يكون أسلوبنا متفقا وروح العصر الذي نعيشهG ومن ثم نتفق
على أن نقطة البداية هي صياغة استراتيجية للتنمية الزراعية على مستوى
القطرG توفر اإلطار الذي xكن العمل من خالله لتحقـيـق األمـن الـغـذائـي

ا3ستهدف.

صياغة استراتيجية لألمن الغذائي
في تعريفـنا 3فـهوم االسـتراتيجيةG ذكرنا أنـها: ١- اإلطـار العـام للمنظـومة
ا3تـكاملة مـن األغـــراض واألهـــداف ا3ـقـصـــودة عـن ســـابـــق تـصـــورG و ٢-
السـياسـات التـي حتـدد وتعـرف االحتياجـاتG و ٣- كيفية حتقيـقـهـا وعـلـى

أسس متواصلة.
إن صياغة استراتيجية لألمن الغذائيG على مستوى الـقـطـرG واضـحـة
ومحددة بناء على دراسة موضوعية لإلمكانيات ا3تاحة والظروف احمليطة
واالحتماالت ا3ستقبليةG يعتبر ضرورة الزمة لتوجيه العمل نحو حشد ا3وارد
ا3ـتـاحـة وتـوجـيـهـهـا بـصـورة سـلـيـمـة بـحـيـث حتــقــق األهــداف الــوطــنــيــة.
Gواالستراتيجية هي التي ستحدد التوجه العام نحو حتقيق األمن الغـذائـي
ومدى االعتماد على الذات (في اإلطار الوطني أو الـوطـنـي والـقـومـي)G أو
االعتماد على اآلخرين في السوق العا3ي. كذلك هي التي ستحدد تصـورا
3ا ينبغي أن تكون عليه حالة األمن الغذائي مستقبالG وأسلوب حشد ا3وارد

ا3تاحة وكيفية العمل لتحقيق أو إجناز أهداف التصور ا3ستقبلي.
وفيما يتعلق بالركن األول لالستراتيجيةG سوف تتحدد توجهات الزراعة
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واألهداف التي ينبغي حتقيقهاG في إطار تصور استشرافي لـالحـتـيـاجـات
وا3وارد والظروف احمليطة. وبوجه عامG سوف تعالج االستراتيجية قضيـة
األمن الغذائي من كل جـوانـبـهـاG آخـذة فـي االعـتـبـار الـعـديـد مـن الـعـوامـل

وا3تغيرات التي لعل أهمها :
- تصور مستقبلي للموارد الطبـيـعـيـةG وا3ـوارد بـوجـه عـامG واحـتـمـاالت

الزيادة أو النقصG واحلاجة إلى التحسN والصيانة... الخ.
- تصور مستقبلي الحتياجات السكان من السلع الغذائية اخملتلفةG في
ضوء الزيادة السكانيةG التحول من الريـف إلـى احلـضـرG تـغـيـر مـسـتـويـات

الدخول... الخ.
Gتصور مستقبلي الحتماالت اإلنتاج الكلي من السلع الغذائية اخملتلفة -

تكلفة اإلنتاجG القدرة التنافسية...الخ.
- تصور مستقبلي للتقدم التكنولوجي وإمكانيات استـثـمـارهG وتـطـورات
السوق العا3ي وإمكانيات االعتماد عليهG وتأثيراته في الزراعة احمللية...الخ.
- تصور مستقبلي إلمكانيات الوفاء باحتياجات السكـان اعـتـمـادا عـلـى
Gوإمكانيات االرتقاء بدرجة االكتفاء الذاتي Gأو االستيراد Gالزراعة الوطنية

وإمكانيات التصدير...الخ.
- تصور للمعوقات احلالية والتي xكن أن تنشأ مستقبـال واآلثـار الـتـي

xكن أن تترتب عليها.
- تصور مستقبلي آلثار التطورات سـالـفـة الـذكـر فـي الـزراع وإمـكـانـيـة

االرتقاء با3ستوى ا3عيشي للسكان الريفيN... الخ.
وفيما يتعلق بالركن الثاني لالستراتيجيةG سوف حتدد السياسات التي
ينبغي على احلكومة تبنيه- مثال: السياسات الالزم اتباعها: لصيانة ا3وارد
الطبيعية وتنميتها... لتطوير نظم حيازة  األرض الزراعية... لتوفير الدعم
من خالل ا3ؤسسات البحثية اإلرشاديـة والـتـمـويـلـيـة واخلـدمـيـة والـتـعـلـيـم
والتدريب... حلماية الزراعة الوطنية من احتماالت التعرض لإلغراق الذي
قد تلجأ إليه دول أجنبية في ظل حرية التجارة... 3ساندة صادرات الزراعة

الوطنية وفتح أسواق لها في اخلارج... الخ.
وفيما يتعلق بالركن الثالث لالستراتيجيةG سوف تتحدد الوسائل الالزمة
لتحقيق  األهداف اإلنتاجيةG وكيفية حتقيـق األهـداف بـصـورة مـتـواصـلـة.
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وهذا يقودنا إلى البحث في حشد ا3واردG بوجه عامG بهدف إجنـاز تـنـمـيـة
زراعية متسارعة.

حشد املوارد لتحقيق التنمية الزراعية املتواصلة
في استعراضنا في الفصل األول 3ستقبل حالة الغذاءG ذكرنا أن الرأي
الغالب بN ا3هتمN بقضايا التنمية الزراعية أن احتماالت حتقيق زيادة في
قاعدة ا3وارد الطبيعية تظل محدودةG وأن التحدي احلقيقي الـذي يـواجـه
الزراعة خالل الثالثN عاما القادمةG هو مضاعفة اإلنتاج الزراعيG وعلى
نفس قاعدة ا3وارد الطبيعية احلالية تقريباG كما ذكرنا أن أفضل التوقعات
وأكثرها تفاؤال تشير إلى أن إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد سيظل تقريبا عند
Gكن أن يتراجع كثيرا في العديد من الدول الناميةx مستواه احلالي-ولو أنه
وهذا يعني أن أي ظروف مناخية أو سـيـاسـيـة تـؤثـر فـي اإلنـتـاجـيـة أو فـي
إمدادات الغذاء في قطر كبير أو مجموعة أقطار xكن أن تؤثر بالتالي في
حالة الغذاء على ا3ستوى العا3ي-أي أن حالة الغذاء ال يتوقع لها أن تـصـل
Gإلى مرحلة استقرار مطمئن. كذلك ذكرنا أن تزايد اعتماد الدول الناميـة
ومن بينها معظم األقطار العربيةG على االستيراد سوف يعني أن يظل أمنها
الغذائيG فضال عن اقتصادهاG ومن ثم استقرارها السياسي معرضا ألخطار
جسيمة xكن أن حتدث في أي وقت. إن الوطن العربي في الوقت احلالي
يستورد تقريبا نصف ما يستهلـكـه مـن غـذاء وهـو مـوقـف يـصـعـب الـقـبـول
باستمرارهG والسكان يتزايدون Tعدالت عاليةG وسوف تتضاعف احتياجاتهم
فـي خـالل نـحـو ثـالثـة عـقـود. وعـلـى اجلـانـب اآلخـرG تـوفـر قـدرات الـعـلـم
والتكنولوجي- إذا أمكن االستحواذ عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف محددة-
فرصا ضخمة لالرتقاء باإلنتاجية 3صلحة اجليل احلالي وللمحافظة على
ا3وارد الطبيعية وصيانتها 3صلحة األجيال القادمةG وكما أن التكنولـوجـيـا
التقليدية اليزال لديها طاقات كامنة ضخمة هناك تكنولوجيا حيوية حديثة
تتقدم سريعا لتوفر إمكانيات أكبر وأبعد مـدى يلـزم التأهب لالسـتفادة من
قدراتهـا. إن الـتـكـنـولـوجـي-مـن دون جـدال-هـي ا3ـورد ا3ـتـجـــدد وا3ـتـنـامـي
والقـدرات الذي ينبغي اسـتثماره بأفضل صورة �كنـةG لالرتقـاء بالزراعة

في الوطن العربي وزيادة قـدراتها اإلنتاجيـة والتنافسية.
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هذا ا3وقف في مجمله البد أن يعني ضـرورة تـكـثـيـف اجلـهـود وحـشـد
اإلمكانياتG على ا3ستويN القطري والقوميG لتحقيق تنمية زراعية متسارعة
ومتواصلة. متسارعة Tعنى أن حتقق معدالت إنتاجية أعلى �ا حتقق في
السابق لتعويض ما فات في أقصر وقت �كنG ومتواصلة Tعنى أن تكون
قادرة على االستمرار في ا3ستقبل ا3نظور. ولكي تصبح هذه التنمية أمرا
قابال للتحقيق ينبغي التوصل إلى النظام السليم الذي يكفل حشد الطاقات
واجلهود على مستوى القطر ودفعها في ا3ـسـارات الـصـحـيـحـة بـا3ـعـدالت
ا3طلوبةT Gا يحقق اإلسراع في حتديث الزراعةG ومن ثم حتقيق الزيادات

ا3طلوبة في اإلنتاجيةG واإلنتاج الكليG للوفاء باحتياجات السكان.
وعلى ا3ستوى القطريG هذا النظام أو «اآللية» هو ما xكـن أن نـطـلـق
عليه «البرنامج الوطني (أو القطري) للتنمية الزراعية ا3تواصلة»G وا3قصود
بكلمة وطني هنا هو أن يكون البرنامج على مستوى الدولة أو القطرG  ويشتمل
في إطاره على كل اإلمكانيات ا3تاحة فـي الـقـطـر وا3ـبـعـثـرة فـي الـظـروف
العادية بN جهات ومؤسسات متعددة حكومية وغير حكومية. هذا البرنامج
هو أساسا مسؤولية احلكومة من حيث التنظيم واإلدارةG ولكنه مسؤولية كل
العاملN في القطاع الزراعي من حيث التـنـفـيـذ. وفـي هـذا الـصـدد يـذكـر

 أن «التعجيل بالتنمية الزراعية xكـن فـقـط أن يـكـون(٢)وور�ان وكومنجـز
مسؤولية احلكومة في كل بلدG كبير أو صغيرG غنـي أو فـقـيـرG فـاحلـكـومـة
وحدها في كل دولة ذات سيادة هي التي xكن أن حتدد الـسـيـاسـاتG وأن
تنظم أو تقوي ا3ؤسساتG وأن تصل إلى مواطنيها الريفيN بطرق تتسـق مع
أهداف اجملتمع». إن تنظيم وإدارة برنامج وطني (قطري) للتنمية الزراعية
ا3تواصلةG هو الدور األسـاسـي لـوزارة الزراعة في أي قطر يواجه مشكلـة
زراعيةG وهو ا3وقف احلالي في معظم األقطار العربيةG بل إن وزارة الزراعة
ينبغي أن يكون جوهر عملها هو تنظيم وإنشاء هذا البرنامج وإدارته إدارة
اسـتراتيجية وتوفـير كل متطلبات جنـاحهG على أنه يجـب أن يكون واضحا:
أوال: أن البرنامج الوطني هو إطار عمل تقوم احلـكـومـة-�ـثـلـة بـوزارة
Gالزراعة-من خالله بحشد ا3وارد واإلمكانيات ا3تاحة على مستوى القطـر
سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصاG والتنسيق بينها وتوجيهها إلى ا3سارات

التي حتقق  األهداف الوطنية.
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ثانيـا: أن العنصر الفعال في البرنامـجG والـداعم للنشاط اإلنتاجيG وهو
البحث العلمي واإلرشـادG أي التكنولوجياG نـوع من الدعم xـكـن أن �ـولـه
احلكومة وال يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العا3يةG كما أن البرنامـج
ال xارس نشــاطا إنتاجـيا مباشـراG وال ســيطرة مبـاشـرة أو إدارة للمؤسسـات

أو الهيئات أو ا3نظمـات أو الشـركات ا3شـاركة فيه.
ثالثـا: أن القطاع اخلاصG على جميع ا3سـتويات بـدءا من الـزراع الصغار
وحتى شـركات اإلنتاج والتسـويق الكبيـــرةG هـو الـقـطـاع الـقـائـــم بـالـعـمـلـيـة
Gوأن وظيفـة احلكومـة هي دعم هذا القطاع من خـالل البرنامـج Gاإلنتاجيـة
وأن عليـها أن تنـأى بنفـسـها عن الدخـول فـي أي نـشـــاط إنـتـاجـيG إال فـي

حالـة الضـرورة مثـل إنشـاءات البنـية األساسية.
رابعا: أن هدف البرنامج ال يتوقف عند االرتقاء باإلنتاج الـزراعـيG بـل

.Nالزراعي Nيشمل أيضا االرتقاء بالظروف ا3عيشية للمنتج
وعلى ا3ستوى القوميG يلزم قدر كبير من التنسيق والـتـعـاون فـي إطـار
برنامج xكن أن نطلق عليه «البرنامج العربي لألمن الغذائي»G يدعم ويكمل

البرامج القطرية وينسق بينها Tا يحقق مصالح واحتياجات اجلميع.

البرنامج الوطني (القطري) للتنمية الزراعية املتواصلة
Gعند حديثنا عن محددات التنمية الزراعية ا3تواصلة في الفصل الثاني
ذكرنا أنها تشمل مجموعتN من العوامل: األولى-تتضمن تآكل قاعدة ا3وارد
الطبيعية ا3تمثلة في األرضG وا3اءG والهواءG وا3ناخG وا3ورد الوراثيG والثانية
تتضمن تلك العوامل التي حتدد االستخدام األمثل للموارد وأهمها: اآلفات
واألمراض التي تصيب النباتات واحليوانات ا3زرعيةG والتكنولوجيا ا3تاحة
Gكن توليدها ونقلهـا وتـبـنـيـهـا والـضـغـط الـسـكـانـي وتـلـوث الـغـذاءx والتي
والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية. هذه العوامل احملددة للتنمية
الزراعية ا3تواصلة ينبغي التعامل معها جـمـيـعـا بـصـورة إيـجـابـيـة إذا أريـد
للتنمية الزراعية االنطالقG فال xـكـن مـثـال الـتـركـيـز عـلـى عـنـصـر تـولـيـد
التكنولوجيا دون االهتمام بنقلها إلى الزراعG وال حتى توليد الـتـكـنـولـوجـيـا
ونقلها دون تهيئة الظروف ا3ناسبـة وإيـجـاد احلـلـول لـلـمـحـددات األخـرى.
وعندما نبدأ في التعامل مع هذه العوامل وإيجاد احللول لها من خالل عمل
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منظم ومتكامل ومترابطG موجه باستراتيجية محددة وينفذ من خالل خطط
Gتنفيذية وبأسلوب اإلدارة االستراتيجية الذي ناقشناه في الفصل السـابـق
xكن تقسيم احملددات إلى ثالث مجموعات: األولى تشمل تلك ا3ـرتـبـطـة
بالتكنولوجياG والثانية تشمل تلك ا3تعلقة با3ؤسسات ذات العالقة بالتنمية
الزراعيةG والثالثة تشمل تلك ا3تعلقة بالسياسات االقتصادية والتشريعات.
واستنادا إلى هذا التقسيم  حملددات التنمية الـزراعـيـة ا3ـتـواصـلـةG سـوف
جند أن البرنامج الوطني الذي سوف يتعامل معها سوف يرتكز من ثم على

الركائز الثالث التالية:
أوال: برامج تنمية اإلنتاجG وهي أساسا البرامج البحثيـة اإلرشـاديـة-أي
برامج توليد ونقل التكنولوجيا التي تتهيأ لها الظروف ا3نـاسـبـة ألن تـكـون

عامال فاعال في التنمية الزراعية.
ثانيا: حتديث أجهزة اخلدمات ا3رتبطة بالعملية الزراعية.

ثالثا: السياسات االقتصادية التي تتبعها احلكومة والتي xكن أن تلعب
دورا رئيسيا في عملية التنمية الزراعيةG والتشريعات التي تسنها احلكومة

لتنظيم النشاط الزراعي.

البناء التنظيمي للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية املتواصلة:
يتشكل البرنامـج الوطنـي للتنميـة الزراعيـة ا3تواصلـة عبـر ثـالث خطوات:
اخلطوة األولى: وهـي بنـاء القاعـدة األسـاسـية للبرنامجG وتتمثـل في:

١- أنشطة البحوث والتطوير-أي توليد التكنولوجي-والتي تقوم بها أساسا
ا3ؤسسات البحثية احلكومية واجلامعات وإلى حد ما القطاع اخلاص (خاصة
ما يتعلق بالتكنولوجيا احليوية احلديثة)G وحتت الظروف العادية ال يـوجـد
ترابط أو تنسيق بN هذه اجلهاتG ومن ثم يجب أوال صياغة أنشطة هـذه

اجلهات في شكل برامج بحثية.
٢- اإلرشـاد الزراعي-أي نقـل التكنـولـوجـي-والـــذي تـقـــوم بـــه أســـاســـا

ا3ـؤسـسـة اإلرشـاديـة احلكـومـيـةG وإلـى حـد مـا اجلـهات األخرى.
...Gاالئتمـان G٣- ا3ؤسسات اخلدمية ا3ساندة-توفير مستلزمات اإلنتاج
الخG وغالبا تقوم به مؤسسات حكومية وإلى حد ملحوظ مؤسسـات القطاع

اخلاص.
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٤- السـياسـات االقتـصــادية التي تتبنـاها الـدولـة والتــشـــريـعـات الـتـــي
تصـدرهـا.

وحتت الظروف العادية في معظم األقطار الناميـة تـعـمـل كـل مـن هـذه
ا3كونات غالبا بصورة مستقلةG ولكن في حالـة العمل مـن خـــالل بـرنـامـــج
.Nالتاليت Nوطنـي يجري تنظيم هذه ا3كونات والربط بينها فـي اخلطوت

اخلطوة الثانية: تنظيم ا3كونN األول والثاني-أي توليد ونقل التكنولوجي-
في شكل برامج بحثية إرشادية: محصولية ومساندة وإقليمية وبرامج حاالت

خاصة.
اخلطوة الثالثة: الربط الكامل بN البرامج البحثية اإلرشادية ومكونات
ا3ناخ االقتصادي ا3شجع للتنميةG أو الظروف ذات العالقة بالتنمية الزراعية
ا3تواصلةG شاملة حتديث األجهزة ا3ساندة ذات العالقة بالتنمية الزراعية
والسياسات االقتصادية والتشريعاتG فـي إطـار مـتـكـامـلG ومـن ثـم تـصـبـح
Gوإقليمية Gومساندة Gالبرامج البحثية اإلرشادية برامج تنمية إنتاج: محصولية
وحاالت خاصةG ومجموع هذه البرامج هو البرنامج الوطني للتنمية الزراعية

ا3تواصلة.
ويبN الشكل رقم (٦-١) رسما تخطيطيا لبرنامج تنمية اإلنتاج الزراعي
الوطني ومكوناتهG فاألهداف التي يسعى البرنامج إلجنازه-في أقصر وقت
Gكن وفي عملية مستمرة بعيدة ا3دى-هي حتقيق تنميـة زراعـيـة شـامـلـة�
استنادا إلى ا3وارد الطبيعية ا3تاحة من خالل زيادة اإلنتاجيةT Gا يـحـقـق
أهداف خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنيةG كذلك حتقيق دخول
أعلى للزراع Tا يسهم في حتسN مستوى معيشتهـمG بـاإلضـافـة إلـى بـنـاء
نظام زراعي متطور منطلق ذاتيا. هذه األهداف تـتـحـقـق مـن خـالل نـظـام
Gكفء وفعال لتوليد فيض مستمر من التكنولوجيا ا3ناسبة الدائمة التطور
ونقل هذه التكنولوجيات إلى حقول اإلنتاجG وضمان تطبيقها. ولكي xـكـن
ضمان توليد فيض مستمر من التكنولوجيا ا3تطورةG وضمان نقلهاG والذي
يتم أساسا من خالل األجهزة البحثية اإلرشادية والتعليميةG يجب أن تنظم
األجهزة البحثية اإلرشادية في إطار برامج بحثية إرشادية وخدمية وإقليمية.
كذلك فإن ضمان تطبيق التكنولوجيات ا3تطورة يستلزم توفير مناخ اقتصادي
مشـجع للتنميةG وخدمات مسـاندة xكن توفيرها من خالل األجهزة ا3ناسـبة
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غاية
استراتيجية التنمية الزراعية

Gتنمية زراعية سريعة حتقق أهدافنا إنتاجية في توقيتات زمنية -
Gحتافظ على ا3وارد الطبيعية والبيئة -

Gوحتقق دخوال اقتصادية أعلى للمزارع -
- وتؤسس �طا زراعيا متطورا قادرا على االنطالق الذاتي

وسائل حتقيق الغاية

مناخ اقتصادي وخدماتتكنولوجيا دائمة التطور
تنشأ وتنقل إلى مواقع اإلنتاج من خالل:

Gا3راكز البحثية اإلرشادية -
Gا3ؤسسات اإلرشادية -

- الكليات وا3دارس الزراعية.

يشمل:
Gنظما وتشريعات وسياسات محفزة -
- مؤسسات عصرية لتوفير مستلزمات

اإلنتاج والتسويق واخلدمات.

اإلطار التنظيمي

أجهزة خدمية زراعيةبرامج بحثية إرشادية محصولية

أجهزة بنية أساسيةبرامج بحثية إرشادية إقليمية

برامج تنمية إنتاج محصولية وخدمية

برامج تنمية إنتاج إقليمية

البرنامج الوطني للتنمية الزراعية

الشكل رقم (٦-١): اإلطار العام للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية

+
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التي يجري حتديثـها ومعاصرتها. ولكي xكن حشد كـل هـذه اجلـهـــود
وتنسـيق أنشـطتها في صورة فعالة البد من أطر عمل سليمةG هي ما نطلـق
عليـه «برامـج تنمية اإلنتـاج احملصولية» و «البرامــج اخلـدمـيـة»G و«بـرامـــج
اإلنتاج اإلقليمية»-والتي تصب جميعها في البرنامـج الوطني للتنمـية الزراعية.

أوال-البرامج البحثية اإلرشادية :
تشكل البرامج البحثية اإلرشادية قلب أو جوهر البرنامج الوطني للتنمية
الزراعية ا3تواصلةG فهي التي تتولى أساسا توليد التكنولوجيات اجلـديـدة
والنظم ا3زرعية ا3طورة األعلى إنتاجية واألقل كلفة إنتاجG ومن ثـم األكـثـر
ربحية للمنتجGN وفي نفس الوقت حتافظ على ا3وارد الطبيعيةG ثم نقلها
إلى مواقع اإلنتاج والعمل على تطبيقها. والبناء التنظيمي للبرنامج البحثي
الذي xكن تبنيه على مستوى ا3ؤسسة البحثية الرئيسية أو على ا3ستـوى
الوطني بإشراك اجلهات البحثية األخرىG يتكون من مستويات الـبـنـاء-مـن

القمة إلى القاعدة-التالية :
١- مجلس إدارة البرنامج (وحتكمه الـغـايـة الـتـي يـسـعـى الـبـرنـامـج إلـى

حتقيقها واالستراتيجية التي يتبعها).
٢- األهداف البحثية-التي حتددها االستراتيجية لتحقيق غايتهاG ويطلق
عليها أحيانا البرامج البحثية الفرعية و�ثل القطاعات الرئيسية-وتشـمـل
Nالهدف الثاني: حتس Gوتنمية ا3وارد الطبيعية Nمثال: الهدف األول: حتس
احملاصيل احلقلية... الخ. ويتولى إدارة كل هدف فريق يـتـكـون مـن رئـيـس
وأعضاء هم رؤساء ا3داخل البحثية التي حتقق الهدفG وقد ينضم إلـيـهـم

آخرون من ذوي اخلبرة.
٣- ا3داخل البحثية-ويطلق عليها أحيانا ا3وضوعات البحثية-التي حتقق
األهداف البحثية. وعلى سبيل ا3ثال هدف حتسN احملاصيل احلقلية xكن
أن يتحقق من خالل عدة مداخلG يختص كل منها Tحصول معN أو جملة
محاصيل: احلبوبG األلياف... الخ. وفي بعض ا3ؤسسات البحثية الزراعية
Gفي الدول ا3تقدمة قد تكون ا3ـداخـل تـخـصـصـات عـلـمـيـة مـثـل: الـتـربـيـة
الفسيولوجيا... الخG يتعامل كل منها مع مجموع احملاصيل احلقليةG ولكـن
هذا األسلوب ال يتفق وبناء برنامج وطني لـلـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة. ويـديـر كـل
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مدخل بحثي فريق يتكون من رئيس وأعضاء هم رؤساء العناصر البحـثـيـة
للمدخل.

٤- العناصر البحثية-وهي ا3كونات التي حتقق ا3دخل البحثي-ففي حالة
مدخل حتسN احلبوب مثال قد يحسن الفصل بN العناصر البحثية التـي
يختص كل منها بأحد محاصيل احلبوب-مثال: القمحG األرز... الخ. وبا3ثل
يدير كل عنصر بحثي فريق يتكون من رئيس وأعضاء هم رؤساء ا3شروعات

البحثية ا3كونة للعنصر البحثي.
٥- ا3شروعات البحثية-وهي وحدات البناء األساسية لـلـبـرنـامـج والـتـي
تقوم بالعمل الفعلي ا3باشر-بينما ا3سـتـويـات األعـلـى تـقـوم أسـاسـا بـأدوار
تنسيقية-ويتكون ا3شروع البحثي من فريق متكامل الـتـخـصـصـات مـحـدود

العدد.
وبإقامة تنظيم يكفل الربط العضوي بN البرنامج البحثـي والبـرنـامـــج
اإلرشادي إذا كانا برنامجN متوازيGN أو دمج النشـاط اإلرشـادي في صلب
عمل البرنامـج البحـثي وعلى جميـع ا3سـتوياتG يتكون لدينا برنامج بحثي
إرشادي. وفي احلقيقـة فـــإن دور «الـبـرنـامـج الـوطـنـي لـلـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ا3تواصلة» هـو حتسـN الظروف احمليطة Tا يهيـئ أوضاعا مناسبة إلجنـاح
تطبيـق البرامج البحثـية اإلرشـاديـة. وكمـا سـبق أن ذكـرنا يشتمل البرنامـج
G(توليد التكنولوجيـا) األول: البحـوث والتطـوير-Nالبحثي اإلرشـادي على شـق

والثـانـي: اإلرشـاد (نقل التكنولوجيا).
فالبحوث تتمثل في أداء الوظائف األربع الرئيسية التي حتـدثـنـا عـنـهـا
فيما سبقG وهي استكشاف وحتديد الفرص ا3تاحة للتقدم باإلنتاجية وحسن
استثمار ا3واردG وحتديد األهداف االستراتيجيةG وتوليد فيض مستمر من
التكنولوجيات اجلديدةG وبلورة نظم إنتاج مـتـطـورة. واإلرشـاد هـو تـوصـيـل
ثمرات نتائج البحوث إلى ا3نتجN والعمل على ضمان تطبيقها حتى تتحقق
الفوائد ا3رجوة منهاG وإيجاد قنوات االتصال والتفاعل والـتـرابـط اخلـالق
بN البحوث واإلنتاجG واالرتباط الكامل بN الشقGN والعالقة الوثيقة بينهما
معا وبN ا3نتجGN تعني أن البحث العلمي يحقق أهدافهG ومن ثم فهو بحث
مرتبط بالتنمية أو «تنموي». وهكذا فإن «البرنامج البحثي اإلرشادي ا3رتبط
باإلنتاج» أو «البرنامج البحثي اإلرشادي التنموي»G يسيـر فـي الـواقـع نـحـو
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حتقيق أهدافه على ساقN: البحث واإلرشادG يعمالن معا في تـوافـق تـام.
وهذا ما يجب أن تراعيه ا3ؤسسة البحثية اإلرشادية القائمة على البرنامج

في هيكلها التنظيمي وفي أسلوب عملها.
ومن جهة ثانيةG فإن حجم التحديات ا3طـلـوب مـن ا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة
الزراعية مواجهتها تستلزم بالضـرورة جتـمـيـع وتـكـثـيـف اجلـهـود الـبـحـثـيـة
واإلرشادية ا3بعثرة بN جهات وتنظيمات متعددة: مراكز البحـوث وكـلـيـات
Gوا3شتتة داخليا في كل من هذه اجلهات Gالزراعة والطب البيطري... الخ
وا3فقود الكثير من جهودها في غير ما يفيد التنميةG في شكل فرق بحثية
إرشادية متعددة ومتكاملة التخصصاتG في إطار واحد وحول محور واحد
هو التنمية الزراعية ا3تواصلة ا3تسارعة-وذلك اإلطار هو البرنامج البحثي

اإلرشادي الوطني ا3رتبط باإلنتاج.

املبادئ احلاكمة في تنظيم وأسـلوب عمل البرنامج البحثي اإلرشادي:
هناك ستة مبادª عامة xكن االسترشاد بها في تنظيم «البرنامج البحثي

اإلرشادي الوطني» xكن إيجازها فيما يلي:
ا3بدأ األول: أن يشتمل البرنامج الوطني على برامج بحثية إرشادية:

أ- محصولية (أو سلعية) تتعامل مع احملاصيل اخملتلفة النباتية واحليوانية
...Gاألرز. أو احلـبـوب Gالـذرة Gكل على حدة أو مجموعات متماثلة: الـقـمـح

الخ.
Gا3يـكـنـة Gب- مساندة (أو خدمية) مثل: صيانة وتنمية ا3وارد الطبيعية

مكافحة اآلفاتG الرعاية البيطرية.
جـ- حاالت خاصة-وهي برامج تعالج مشكلة طارئة معيـنـة خـالل فـتـرة
زمنية محدودة وتنتهي بانتهاء ا3شكلةG مثـال: ظـهـور مـرض وبـائـي يـصـيـب
محصوال معينا يلزم حشد اجلهود 3واجهته خالل فترة زمنية معينة وبالتوصل

إلى احللول ا3طلوبة وتطبيقها بنجاح ينتهي البرنامج.
كذلك xكن إعادة تنظيم هذه البرامج احملصولية وا3ساندة واخلاصـة
إقليمياG في شكل برامج بحثية إرشادية إقليمية يخـتـص كـل مـنـهـا بـإقـلـيـم

.Nمع
ا3بدأ الثاني: أن يستند وضع وتخطيط وبرمجة وتنفيذ البرامج البحثية
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اإلرشادية على نشاط فرق ومجموعـات كـوادر بـحـثـيـة وإرشـاديـة طـمـوحـة
ومتكاملة التخصصاتG وأن تكون األهداف احملددة لكـل بـرنـامـج طـمـوحـة
ولكن على أسس موضوعيةG وواضحة للقائمN بإجنازهـا ولـآلخـريـن. وأن
يتولى قيادة اجملموعات والبرامج البحثية أفراد يتصفون بالكفاءة العلمـيـة
وا3هنية والقدرة القياديةG وأن يكونوا متفرغN �اما لعملهم بالبرنامج. وأن
يتصف أفراد أو كادر البرنامج بقـدر مـن الـعـلـم واخلـبـرة يـتـنـاسـب وحـجـم
ا3شاكل التي حتتاج إلى حلول وحجم اإلجنـازات ا3ـطـلـوب حتـقـيـقـهـا. وأن
يكون الهيكل األساسي لكادر البرنامج من العاملN الدائمN وا3تفرغN كل
الوقتG وأن يقوم بجزء ملحوظ من العمل باحثون يعملون جزءا من الوقـت
ولفترات زمنية حسب حاجة البرنامجT Gا يتيح اجملال 3شاركة أعضاء من

خارج ا3ؤسسة البحثية احملورية.
ا3بدأ الثالث: أن يشتمل البرنامج في قمته على مجلس للسياسة العليا
xثل االهتمامات ا3تعددة للحكومة والقطاع اخلاصG وxثل فيه ا3سؤولون
والباحثون بقوة: يضع السياسة العليا ويعطي التوجـيـهـات الـعـامـةG ويـعـمـل
على توفير التمويل الالزمG هذا اجمللس xكن أن يكون «مجلس إدارة برنامج
التنمية الزراعية الوطني». وأن يتوافر في توزيع االختصاصات والسلطات
التوازن اإليجابي بN اجمللس وا3ديرT Gا يحقق ميزات جـمـاعـيـة الـقـيـادة
(من خالل اجمللس) وحسم الفرد (من خالل ا3دير)G وأيضا إلى ا3ستويات

ا3تدرجة Tا يعطي قدرا أكبر من ا3رونة للوحدات األصغر.
Gا3بدأ الرابع: أن يتوافر للبرنامج التمويل الكافي من ا3صادر اخملتلفـة
وأن يوزع هذا التمويل على البرامج اخملتلفة تبعا ألهميتها لالقتصاد الوطني
احلالي أو احملتملG وكذلك أهميتها لصغار الزراع وتبعا 3دى احلاجة للبحوث
في أي سلعة أو إقليمG لزيادة اإلنتاجية والربحية أو خلفض تكاليف اإلنتاج
Gأو لتحقيق احتياجات وطنية محددة-أو بعبارة أشمل أن توزع ا3وارد ا3الية
وكذلك البشريةT Gا يحقق أفضل استثمار وأكبر عائد للوفـاء Tـتـطـلـبـات
خطة التنمية الوطنية. هذا التمويل xكـن أن يـتـوافـر مـن خـالل «صـنـدوق
خاص لتمويل برنامج التنمية الزراعية الوطني». كذلك أن يوفر نظام العمل
درجة مناسبة من االستقالل عن النظم واللوائح احلكومية Tا يوفـر قـدرا
من حرية احلركة وا3رونة في اإلنفاقG وفي جذب وتشجيع الباحثN األكفاء
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والعناصر البشرية األخرى.
ا3بدأ اخلامس: أن يتيح البرنامج  درجة عالية من احليويـة فـي تـولـيـد
تكنولوجيات مناسبة متطورة وافية باحتياجات خطة التنميةG وانسياب مستمر
للنتائج التجريبية والتكنولوجيات اجلديدة إلى حقول اإلنتاجG أي أن يشتمل

في إطاره على صيغة مناسبة ألداء العملية اإلرشادية بصورة إيجابية.
ا3بدأ السادس: أن يسمح بإيجاد األوضاع ا3ناسبة لـتـحـقـيـق ا3ـشـاركـة
الكاملة للهيئات وا3ؤسسات القائمة بالبحوث بدرجات متفاوتة مثل كليات
الزراعة والطب البيطري وا3داس الزراعية والشركات اإلنتاجية وا3ؤسسات
اخلدميةG واالستفادة من دعم القيادات احلكومية والـثـقـافـيـة واإلعـالمـيـة
على ا3ستويN الوطني واحملليG واستقطاب وحسن استخدام العون والتعاون

اخلارجي.
وبناء على ا3بادª الستة السابقة فإن «البرنامج البحثي اإلرشادي» يجب
Gأن يستند في عمله على ثالث ركائز رئيسية هي: هيكـل تـنـظـيـمـي سـلـيـم
وكوادر ديناميكيةG وأسلوب عمل فعال يستند على الفرق البحثيـة مـتـعـددة
ومتكاملة التخصصات والتخطـيـط والـبـرمـجـة واالرتـبـاط الـوثـيـق بـالـزراع

.Nوا3نتج

ثانيا-برامج تنمية اإلنتاج احملصولية واملساندة واإلقليميـة:
يتشكل برنامج اإلنتاج احملصولي أو ا3ـسـانـد أو اإلقـلـيـمـي مـن جـزأيـن
رئيسيN: األول-البرنامج البحثي اإلرشادي الذي سبق احلديث عنهG والثاني
أنشطة اخلدمات والسياسات التي تقوم بدور تهيئة ا3ناخ االقتصادي ا3شجع
لتحويل التكنولوجياتG التي تتوصل إليها األجهزة البحثية وتقوم بنقلها إلى

الزراع األجهزة اإلرشاديةG إلى إجنازات إنتاجية.
وإذا كانت البرامج البحثية اإلرشادية هي Tنزلة ا3كون األساسي لبرامج
تنمية اإلنتاج احملصولية وا3ساندة واإلقليميةG ومن ثـم الـبـرنـامـج الـوطـنـي
للتنمية  الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعةG فإن تهيئة الظروف احملـيـطـة ذات
العالقة بعملية التنمية الزراعية هي التي جتعل في اإلمكان حتويل منجزات
البرامج البحثية اإلرشادية من تكنولوجيات محسنة ونظم إنتاج مطورة إلى
زيادات فعلية في اإلنتاج. ولعل أبسط مثال على ذلك هو: مـا قـيـمـة جنـاح
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تكنولوجيا إذا كانت هناك نواقص شديدة في مستلزمات اإلنتاج? أو االئتمان?
أو التسويق? إن تطوير الظروف احمليطة بعملية التنمـيـة الـزراعـيـة ال يـقـل
أهمية بوجه عام عن توفير التكنولوجيات اجلديدةG فهي التي قد حتد من
تطبيق هذه التكنولوجيات واالستفادة منهاG وقد تعجل بالتـطـبـيـق ومـن ثـم
بالتنمية الزراعية. هذا التطوير هو الدور الثاني الرئـيـسـي الـذي يـقـوم بـه
البرنامج الوطني للتنمية الـزراعـيـة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع اجلـانـب الـبـحـثـي
اإلرشادي. وفي هذا الصدد يقوم كل من برنامج تنمية اإلنتـاج والـبـرنـامـج

:Nرئيسي Nالوطني بدور فاعل في مجال
اجملال األول: احلث على حتديث أجهزة اخلدمات :

هناك العديد من األجهزة واإلدارات احلكومية اخلدمية التي تتعامل مع
القطاع الزراعي وتؤثر في األنشطة التنموية بصورة مباشرةG مثل األجهزة
البحثية واإلرشادية الزراعية والكليات وا3دارس الزراعية ومنظمات توفير
التمويل ومدخالت اإلنتاج والتسويقG وأخرى تؤثر بصورة غير مباشرة مثل
ا3واصالت واالتصاالت واإلعالم والصحة والتعليم واإلدارة احمللية. جميع
Gهذه األجهزة نشأت وتطورت عبر زمن طويل وفي ظل ظروف التنمية البطيئة
ومن ثم فإن نظمها وأساليب عملها ال تستطيع في أحسن األحوال سوى أن
تتعامل مع ظروف معدالت التنمية الزراعية اخملفضة بطيئة اخلطىG وهي
معدالت-كما سبق أن ذكرن-إذا كانت مرضية في أزمان مضت فإنها لم تعد

اآلن مقبولة.
ومن ا3الحظ أن البيروقراطية وبطء اإليقاع ونقص اإلحساس بإحلاح
عامل الزمن أو Tدى األهمية احليوية جلميع األنـشـطـة لـعـمـلـيـة الـتـنـمـيـة
الزراعيةG مثار كثير من الشكـوى فـي الـقـطـاع الـزراعـي ظـاهـرة عـامـة فـي

 أن احلكومات في الدول النامـيـة لـديـهـا(٣)الدول النامية. وقد ذكـر مـوشـر
الكثير من الوكاالت واإلدارات ا3ؤثرة في عملية التـنـمـيـة ولـكـن: «األوضـاع
التنظيمة التي قامت على أساسها في حالتها الراهنةG وا3سـؤوليات ا3وكلة
إليهاG لم يتم إرساؤها والتنمية الزراعية في احلسـبان. وبدال من ذلك فإن
الوضع القائم تأثر بشـدة بواحد أو أكثر من ثالثة عوامل: عوامل سـياسـية
G(أو لتـحـجـيـم وتـصـغـيـر مـجـال وزيـر آخـر Nإليجاد مجال أكبر لوزير مع)
وعوامل موروثة من االستعمار عندما سيطرت محاصيل تصدير معينة على
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اهتمام احلكومةG ولم يتم بعد إدراك احتمال التحسN السريع للمحاصيل
األخرىG وتقليد لنظم الوكاالت في الـدول ا3ـتـقـدمـة حـيـث االهـتـمـام غـيـر

موجه نحو التنمية السريعة».
وإذا كانت ا3عاصرة كال ال يتجزأG فليس من ا3تصور قيام زراعة عصرية
وتنمية زراعية سريعة اخلطى في وسط وبقيادة أجهزة متخلفة بطيئة اإليقاع.
ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى حتديث جميع األجهزة ا3ؤثرة في النشاط
الزراعي-في هياكلها التنظيميةG وفي أساليب أدائها لواجباتها لتصبح أكثر
معاصرة لتكون توجهاتها أساسا نحو اإليقاع السريع للـعـمـلG واالسـتـجـابـة
الفورية للمتغيرات التي يتسم بها العصرG والتعاون والتنسيـق فـيـمـا بـيـنـهـا
بحيث تؤدي واجباتها بصورة توافقية متـنـاغـمـة. هـذا الـتـحـديـث يـجـب أن

يشمل :
- األجهزة البحثية واإلرشادية الزراعية وا3ؤسسة التعليمية �ثلة بكليات
الزراعة وا3دارسT Gا يحقق االرتباط الكامل باحتياجات ومتطلبات التنمية

الزراعية ا3تسارعة.
- أجهزة التمويل وتوفير مدخالت اإلنتاج واخلدمات الزراعية والتسويق
Gاحلصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر Gبحيث يستطيع الزراع وا3نتجون
وتسويق منتجاتهم وسداد التزاماتهم واحلصول علـى فـوائـض اإلنـتـاج دون

عناء.
Gاألجهزة اخلدمية األخرى شـاملة النقل وا3واصالت والصحة...الــخ -

Tا يتيـح تقـدxـها للخدمات ا3طلوبة منها بصـورة سليمة.
اجملال الثاني: تطوير السياسات االقتصادية والتشريعات:

يقوم البرنامج بإجراء الدراسات االقتصادية بـصـورة مـسـتـمـرة ويـتـابـع
التغيرات التي حتدث على الصعيدين احمللي والعا3يG ويقترح السـيـاسـات
االقتصادية الواجب اتباعها والتـشـريـعـات الـالزم إصـدارهـا لـتـهـيـئـة مـنـاخ

اقتصادي محفز للتنمية ا3تواصلة.

١-برامج تنمية اإلنتاج احملصولية واملساندة:
تستهدف برامج تنمية اإلنتاج احملصولية وا3ساندة (اخلدمية) تكـثـيـف
Gاجلهود وا3وارد من خالل جتميع قدرات وإمكانيـات ا3ـؤسـسـات واألفـراد
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والـتـنـسـيـق واالرتـقـاء بـاإلنـتـاجـيـة والـربـحـيـة لـلـسـلـعـةG ونــقــل ا3ــعــلــومــات
والتكنولوجيات ا3طورة ونظم اإلنتاج ا3تكاملة إلى الزراع وا3نتجN والعمل
على تطبيقهاG وتوفير مدخالت اإلنتاج واخلدمات التسويقية Tا يوفر مناخا
محفزا لزيادة اإلنتاجية. ويختص كل برنامج محصولي Tحصول واحد أو
مجموعة محاصيل مثل األرز فقط أو مـحـاصـيـل احلـبـوب Tـا فـيـهـا األرز
والقمح والذرةG واللحوم احلمراء (أبقار وجـامـوس وأغـنـام)...الـخ-ويـغـطـي
نشاطه إنتاج احملصول أو السلعة في كل القطر. كذلك برنامج تنمية اإلنتاج
ا3ساند أو اخلدمي فهو يتعلق بخدمة واحدة مثل مكافحة اآلفات أو ا3يكنة
الزراعية أو مجموعة من اخلدمات ا3تماثلة. وا3بدأ األساسي في برنـامـج
تنمية إنتاج محصولي أو مساند «احلشد واالنتشـار»G ومكوناته األسـاسـية
هي: مجلس إدارة مركزي ينبثق عنه خطة واضحة األهداف محددة الوسـائل
واألدوات ومبرمجـة زمنياG ويندرج حتت سـقفه نشـاط وجهود جهاز بـحـث
علمي وإرشـادي فعال منظم في إطار برنامج بحـثـي إرشـــاديG ومـشـــاركـة
فعالـة ألجهـزة توفيـر مدخالت اإلنتاج وتسـهيالت التسويقG والـســـيـاسـات

االقتصادية والتشريعات.
وقد شهدت الزراعة على النطاق العا3ي-Tا فيه الدول النامية-حاالت
كثيرة لالستخدام الناجح ألسلوب برامج تنمية اإلنتاج السلعية واخلدميـة.
وكان أكثرها جناحا في الدول النامية بصفة عامة تلك ا3تعلقة Tحاصيـل
التصدير الصناعية مثل القطن في مصر وا3طاط في ماليزياG واحملاصيل
الغذائية مثل القمح في ا3كسيك وتركيا واألرز في الفلبN. والنماذج األكثر
جناحا هي تلك التي توافر لها حتديد واضح لألهدافG وترتيـبـات دقـيـقـة
لإلنتاجG وتدريب للقوى البشرية ا3شاركةG ذلك في إطار منسق حتت إشراف
وإدارة هيئة حاكمة مشكلة من مجموعة من الـقـيـادات ا3ـهـتـمـة بـاجلـوانـب

ا3تعددة للمحصول: البحثية والتسويقية.
ويبN الرسم التخطيطي رقم (٦-٢) الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية اإلنتاج
Gفاحللقة الداخلية �ثل وظائف البـرنـامـج الـبـحـثـي اإلرشـادي Gاحملصولي
الذي يقوم بتحديد ا3شاكل والفرص ا3تاحة ثم توليد التكنولوجيا واختبارها
وتطبيقها لدى الزراعG و�ثل احللقة اخلارجية جهود تهيئة الظروف احمليطة
من بنية أساسية وأجهزة خدمية وسياسات اقتصادية وتشريعاتG والترابط
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بN احللقتN في إطار البرنامج يخدم في النهاية االرتقاء باإلنتاجية واإلنتاج
الكلي.

الشكل رقم (٦-٢): الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية اإلنتاج (احملصولي أو اإلقليمي).

مدخالت:
Nاستراتيجية حتس

احملصول
برنامج تنمية اإلنتاج
(محصولي-إقليمي)

مخرجات:
إنتاجية أعلى تكلفة
إنتاج أقلG عائد أكبر

تخطيط وإدارة استراتيجية 3كونات البرنامج

حتديث اخلدمات

- ائتمان
- مدخالت إنتاج

- تسويق
- خدمات أخرى

التكنولوجيا
(البرنامج البحثي اإلرشادي)

- توليد تكنولوجيا جديدة
- نظم إنتاج محسنة

- نقل وتطبيق

السياسات
(اقتصادية وتشريعية)

- أسعار
- ضرائب

- قوانN منظمة
للعالقات اإلنتاجية

مناخ اقتصادي وتشريعي محفز اتطبيق التكنولوجيا
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وليس هناك وصفة �طية لكيفية تنظيم برامج تنمية اإلنتاج احملصولي
Gكن االستناد إلى األسس الستة العامة التالية مع حتويرهاx ولكن Gواخلدمية
تبعا لنوع احملصول والظروف السائـدة فـي إنـتـاجـيـة مـن مـشـاكـل إنـتـاج أو

تسويق أو تصنيع ومن آفاق استخدام متاحة:
أوال: تشكيل العقل ا3دبر وا3سيطر للبرنامج-وهو الذي xكن أن نسميه
فريق عمل مركزيا أو فريقا قياديا أو غير ذلكG إال أن ا3تطلبات األساسية
فيه هي أن يتكون من مجموعة محدودة من األفراد ذوي األهـلـيـةG والـعـلـم
واخلبرة والقدرة على التعامل مع اجلوانب ا3تعددة للمـحـصـول فـي تـعـاون
Gواإلدراك الكامل لظروف القطر واحتياجاته Gوثيق فيما بينهم ومع اآلخرين
وإرادة العمل على إجناز وحتقيق هذه االحتياجات. وxثل الباحثون العصب
األساسي لهذا الفريقG ويرتبط بهم بقوة ا3رشدون الزراعيون (وا3نظـمـون
في إطار البرنامج البحثي اإلرشادي) ثم باقي اجلهات ا3عاونة. وينبغي أن
Gندرك هنا أنه عندما تكون التكنولوجيا عامال محددا للزيادة في اإلنتاجية
ال التغيير في السياسة الزراعية وال احلث احلـكـومـي وال حـتـى اسـتـخـدام
القوة xكن أن يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. إن القدرة التكنولوجية على حتقيق
إنتاجية أعلى يجب أن تسبق بكثير العوامل األخرى التي تأتي بعدئذ كعوامل
مهيئة للظروف ا3ناسبةG ومحفزة لتحقيق أكبر قدر من الطاقة اإلنـتـاجـيـة
التي تتيحها هذه التكنولوجيا. هذا الفريق سوف يؤدي أدوارا عديدة بالغة

األهمية تتلخص بصفة عامة فيما يلي :
- التخطيط: حتديد األهداف ا3رحلية والنـهـائـيـة (لـفـتـرة مـعـقـولـة مـن
الزمن)G ووضع االستراتيجيات لتسريع عملية تنمية اإلنتاج باالستنـاد إلـى
األسلوب ا3ناسبG وحتديد ا3ناطق األكثر حاجة إلى االهـتـمـامG واجملـاالت

األكثر استجابة جلهود التنميةG واألولويات بصفة عامة.
- حتـديـد أهـداف الـبـحـوث ودفـع جـهـودهـا فـي تـولـيــد ونــقــل وإدخــال
تكنولوجيات جديدة متطورةG ونظم مزرعية وإنتاجيةG أعلى إنتاجية وأكثـر
ربحيةG والعمل على حل ا3شاكل اإلنتاجيةG واالرتقاء باإلنتاجية ونظم إنتاج

احملصول بوجه عام.
- حتديد الوسائل التي يتم Tقتضاها توفير مدخالت اإلنتاج واخلدمات

ا3ساندة الالزمة.
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- إيجادG وحسن استخدامG قنوات اتصال مع ا3ؤسسات وا3نظمات احمللية
والدولية التي xكن أن تقدم ا3ساعدة في أي صورة �كنةG سواء في شكل
خبرات أو أصناف وسالالت وأصول وراثية أو مواد أو دعم مـالـي أو غـيـر

ذلك.
- ضمان التعاون وسالسة التنفيذ وتبادل ا3علومات وا3عاجلة اجلماعية
Nمن قبل جميع ا3ؤسسات واألفراد ا3شارك Gلقضايا تنمية إنتاج احملصول

في البرنامج.
ولضمان التعاون بN اجلهات اخملتلفة ا3شاركة في البرنامج واستمرارية
هذا التعاونG ينبغي أن يضم فريق العمل �ثـلـN لـلـمـؤسـسـات الـرئـيـسـيـة
Gوهي أساسـا ا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة اإلرشـاديـة Gا3شاركة في تنفيذ البرنامج
ومؤسسات االئتمان وتوفير مدخالت اإلنتاج والتسويقG وينبغي على فريـق
Gالعمل أن يجتمع بصورة دورية متكررة للنظر في تفاصيل التخطيط والتنفيذ

وأن يدير البرنامج بصورة ديناميكية ومتابعة ميدانية.
ثانيا : التخطيط: التخطيط اجليد هو األساس السليم الذي xكـن أن
يبني عليه البرنامجG ومن ثم فينبغي أن يقوم على أسس سليمة وعلى معلومات

وافية ودقيقة بقدر اإلمكان.
وا3علومات هي الركيزة األساسية للتخطيط. وهي ليست فقط معلومات
إحصائية ولكن أيضا معلومات فنيةG مسـتـقـاة مـن خـبـرة ا3ـاضـي وظـروف
Gا يوفر فهما أوضح للوضع احلالي للمحصولT-احلاضر وتوقعات ا3ستقبل
والوضع ا3ستقبلي ا3طلوب تشكيله وصياغتهG وا3عوقات الـتـي تـعـتـرض أو
xكن أن تعترض هذا التشكيلG وا3تطلبات الالزمة لتخطيهاG ومن ثم فهي

تشمل:
- معدالت االستهالك ومعدالت الطلب في ا3اضي واحلاضر والتغيرات

ا3توقعة مستقبال.
- ا3عوقاتG والقدرات الالزمة لزيادة اإلنتاج ومقابلة االحتياجات-ا3عوقات
ا3الية والفنية على جميع ا3ستوياتG القدرات الفنـيـة ا3ـتـاحـة وإمـكـانـيـات
حتقيق تقدم تكنولوجيG القدرات البشريةG ا3وارد ا3تاحة وا3مكن احلصول

عليها.
- التكاليف والعائد من االستثمارG وأولويات ا3داخل اخملتـلـفـة لـتـنـمـيـة
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إنتاج السلعة طبقا الحتماالت إسهام كل منهـا فـي إجنـاز الـهـدف الـنـهـائـي
وطبقا للموارد ا3تاحة.

- االنعكاسات االقتصادية للنجاح أو الفشل في إجناز البرنامـج وزيـادة
اإلنتاجية واإلنتاج.

ثالثا: االستثمار الكامل إلمكانيات البحوث واإلرشاد-مـن خـالل بـرامـج
بحثية إرشادية تشكل العصب الرئيسي لبرامج تنمية اإلنتاج حتشد جهـود
كل الطاقات العلمية واإلرشادية والتدريبية ا3تاحة في البالد. برامج البحوث
احملصولية هذه يجب أن تعمل على حل مشاكـل اإلنـتـاج الـقـائـمـةG وتـولـيـد
تكنولوجيات جديدة ونظم مزرعية أعلى إنتاجية وأقل تكلفة ومن ثـم أكـثـر
ربحية. ثم العمل من  خالل القنوات اإلرشادية على نقل ا3علومات ا3كتسبة
والتكنولوجيات اجلديدة إلى حقـول الـزراع ومـواقـع اإلنـتـاجG والـعـمـل عـلـى
تطبيقها باالستعانة بجميع الوسائل ا3تاحة. وهذا يعنـي ضـرورة أن يـعـمـل
الباحثون وا3رشدون الزراعيون وا3نتجون معاG بصورة وثيقة للتـوصـل إلـى
التكنـولـوجـيـات اجلـديـدة ونـقـلـهـا وتـطـبـيـقـهـاG ثـــم االرتـقـاء بـهـذا األسـاس
التكنولـوجي بصـورة مسـتمرة من خالل الـتـفـاعـل اإليـجـــابـي بـN الـبـــحـث

والتطبيق.
وفي إطار البرامج البحثية اإلرشادية يجب أن يعمل الباحثون ا3شاركون
إلى بلورة تراكيب تكنولوجيةG أي تواليف من العناصر التكنولوجية اخملتلفة
ا3كونة لنظام مزرعي أو إنتاجي مثل: موعد الزراعةG الكثافة النباتيةG كميات
ونوعيات األسـمـدة ومـواعـيـد إضـافـتـهـا... مـكـافـحـة احلـشـائـش... وقـايـة
النباتات... كميات ماء الري ومواعيد الري... الخG التي تشكل نظاما متكامال
إلنتاج محصول معGN وذلك استنادا على ا3علومات ا3تاحة باإلقليمG وأكثر
مناسبة لظروفه. وال شك في أن الباحثN سوف يؤدون اجلانب األسـاسـي
Gحطات البحـوث الـزراعـيـةT من عملهم هذا في ا3عامل وحقول التجارب
ولكن جانبا كبيرا منه يجـب أن يـؤدى فـي الـتـجـريـب عـلـى مـسـتـوى مـواقـع
اإلنتاج. كذلك يجب أن تستخدم محطات البحوث وإمكانيات األجهزة ا3عملية
واحلقلية والبشريةG في تدريب العاملN بالبرنامجG وفي صلة مبـاشـرة مـع

.Nالزراع وا3نتج
رابعا: توفير مدخالت اإلنتاج-سوف يبـدأ الـزراع وا3ـنـتـجـون فـي تـبـنـي
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Gاألفكار اجلديدة والتكنولوجيات ا3طورة والنظم ا3زرعية واإلنتاجية احملسنة
ليس فقط متى حتقق لهم التعرف الكامل عليها واالقتناع بجدواهاG ولكـن

 أوشتـالت أوٍأيضا بعد أن تـوفـر لـهـم مـدخـالت اإلنـتـاج الـالزمـة مـن تـقـاو
سالالت حيوانية وأسمدة ومخصبات ومبيدات حيوية... الخG والتمويل الالزم
وفرص تسويق منتجاتهم بأسعار معقولة. وهكذا فإن برامج تنميـة اإلنـتـاج

احملصولية يجب أن تولي توفير متطلبات اإلنتاج أهمية فائقة.
خامسا: إيجاد وحسن استخدام قنوات اتصال جيدة مع جميع اجلهات
ا3عنيةG والتي xكن أن تفيد في أداء البرنامج لوظائفه وحتقيقـه ألهـدافـه
سواء مباشرة أو غير مباشرة. كذلك مع ا3نظمات اإلقليمية والدولية ا3ماثلة
في الدول الصديقة التي xكن أن تعاون من خالل تبادل ا3علومات وا3واد.
سـادسـا: ضـمـان الـتـعـاون وسـالسـة الـتـنـفـيـذ-إن الـتـعـاون بــN األفــراد
وا3ؤسسات ا3شاركة في برنامج تنميـة اإلنـتـاج احملـصـولـي صـفـة مـركـزيـة
للبرنامج وا3قدمة الطبيعية لـلـحـشـد الـكـامـل لـلـجـهـودG فـاجلـهـاز الـبـحـثـي
اإلرشادي Tعاهده البحثية ومحطات بحوثـهG ومـراكـز اإلنـتـاجG وا3ـؤسـسـة
التعليمية الزراعيةG وا3نتجN ووسائل اإلعالم-يجب أن يشاركوا جميعا كل
حسب الدور اخملصص له. فا3ؤسسة البحثيـة اإلرشـاديـة تـشـارك بـتـولـيـد
وتطوير التكنولوجيات وابتكار نظم إنتاجية ومزرعية أعلى إنتاجـيـة وأكـثـر
ربحيةG وفي نقل هذه التكنولوجيات إلى مواقع اإلنتاج وفي التدريب. وكليات
الزراعة وا3دارس الزراعية تشارك أيضا في بـرنـامـج الـبـحـوث مـن خـالل
مزارعها ومعاملها وأفرادها وفي العمل اإلرشادي والتـدريـب. ومـؤسـسـات
التمويل بتوفير التمويل ومدخالت اإلنتاج في األوقات ا3ناسبة وبالكميـات
والنوعيات ا3طلوبةG وأجهزة اإلعالم  في إعداد ا3ناخ الثقافي ا3الئم حلث
الزراع على تبني التكنولوجيات اجلديدةG وعلى اطالع اجلمهور على النشاط
اجلاري وكسب اهتمامه وتأييده. وجموع الزراع وا3نتجN أنفسهم من خالل
إقامة احلقول اإلرشادية ومن خالل النجاحات التي يحققونها وتكون حافزا

لآلخرين ليحذوا حذوهم.
وهكذا فإن فريق إدارة برنامج تنمية اإلنتاج احملصولي يجب أن يـعـمـل
على وضع اإلطار السليم للبرنامجG الذي يكفل ا3شاركة اإليجابيـة جلـمـيـع
هذه اجلهات ولغيرها من اجلهات واألفراد التي xكن أن تساهم وتفيد في
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إجناز أهداف البرنامج. كذلك أن يضع ويطور أسلوبا مناسبا يحقق سالسة
التنفيذ وعدم حدوث تضارب بل أن تصب كل اجلهود في اجتاه واحـد هـو

اخملطط األساسي للبرنامج.
وعلى الفريق أيضا تكثيف استخدام أسلـوب مـؤ�ـرات الـعـمـل 3ـتـابـعـة
Gالتنفيذ ومدى التقدم طبقا للخطة الزمنية أو البرنامـج الـزمـنـي ا3ـوضـوع
والتعرف على نقاط الضعف أو ما قد يظهر من مشكل في التنفيذ وإيجاد
احللول لهاG واستعراض ما سيتم إجنازه في العام التاليG أو بصـفـة عـامـة
̈ البرنامج تخطيطيا وتنفيذيا. في هذه ا3ؤ�رات سوف تعرف متابعة وتقو
Gا3علومات التفصيلية من قبل �ثلي كل من مكـونـات الـبـرنـامـج: الـبـحـوث
...Nا3ـسـتـهـلـكـ GNا3ـنـتـجـ Gالـتـسـويـق Gمدخالت اإلنتـاج Gالتمويل Gاإلرشاد
وتناقش. ويجب أن تعقد ا3ؤ�رات دوريا كل سنة على األقلG أو كلما ظهرت
حاجة إلى ذلك سواء مشاكل غير متوقعة أو احتماالت جـديـدة لـفـعـالـيـات
أكبر. كما يجب أن يدعى إلى هذه ا3ؤ�رات ا3شاركون في البرنامج أفرادا
ومؤسساتG وا3ؤسسات ا3عنية بالسلعـةG وكـذلـك ا3ـسـؤولـون الـسـيـاسـيـون
الطالعهم على مدى التقدم والصعوباتG واالحتياجات الالزمة لدفع عجلة
العملG ومن ثم كسب تعضيدهم للبرنامج. إن مؤ�ــرات الـعـمـل الـســـنـويـة
ا3عـد لها جيدا وا3نفـذة بصـورة سـليمة ال تدعـم فـقـط أداء الـبـرنـامـج مـن
الوجهة الفنية البحتةG ولكن أيضا تساعد على بناء الوعي الوطني وتأكيـد

االهتمام بالقضية.

٢-برامج تنمية اإلنتاج اإلقليمية :
يرتكز برنامج تنمية اإلنتاج اإلقليمي على برامج تنمية اإلنتاج احملصولية
وا3ساندة ا3نفذة في اإلقليمG باإلضافة إلى برامج تنمية إنتاج محـصـولـيـة
محلية أخرى خاصة باإلقليم تهتم Tحاصيل غير مشمولة ببرامـج تـنـمـيـة
اإلنتاج احملصولية. وهكذا فإن برنامج تنمية اإلنتاج اإلقليمي يشتمل علـى
مكونN: األول: التنسيق بN برامج تنمية اإلنتاج احملصوليةG الثاني: إضافة
برامج تنمية إنتاج محصولية متميزة تتوافر باإلقليم مقـومـات جنـاحـه- ثـم
دفع جميع اجلهود في هذه البرامج في إطار واحدG وبحماسG لزيادة اإلنتاجية
عموما وحتسN الدخول االقتصادية للسكانG وأن يجري ذلك بسرعة وبأقل
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تكلفة �كنة. وبرامج تنمية اإلنتاج اإلقليمية هي مكونات أساسـيـة ضـمـن
البرنامج القومي العامG واإلقليمية-أي التـنـظـيـم عـلـى ا3ـسـتـوى اإلقـلـيـمـي-
يستهدف إعطاء فرصة أكبر لتكثيف اجلهود ولتحديد مسـؤولـيـة الـتـنـفـيـذ
و3راعاة اخلصائص االقليمية ا3ميزة. وا3قصود باإلقلـيـم هـو «احملـافـظـة»
التي تشكل وحدة إدارية Tا ييسـر الـتـنـفـيـذG وقـد xـكـن الـنـظـر إلـى عـدة
محافظات معا على أنها تكون إقليما تنموياG إال أن هذا يسـبـب صـعـوبـات

إدارية قد تعوق التنفيذ السريع للبرنامج.
وفي إعداد وتنفيذ برامج تنمية اإلنتاج اإلقليمية تراعي األسس الرئيسية

السبعة التالية :
أوال: تشكيل فرق إدارة برامج تنمية اإلنتاج اإلقليمية-وهو هنا يخـتـلـف
إلى حد ملحوظ عن ذلك في برامج تنمية اإلنتاج احملصوليةG ففريق اإلدارة
هنا يتكون من أعضاء يختارون بحكم موقعهم في ا3ؤسسات ا3عنـيـةG وفـي

برامج تنمية إنتاج احملاصيل باإلقليم.
هذا الفريق سوف يقوم Tا يلي :

- التنسيق بN برامج تنمية اإلنتاج احملصولية-الوطنية واحمللية-ووضعها
جميعا في إطار خطة عامة واحدة لإلقليم.

- حتفيز دور البحوث واخلدمات اإلرشادية والتدريبية �ثـلـة Tـحـطـة
البحوث اإلقليمية وأجهزة اخلدمة اإلرشادية وا3ؤسسات التعليمية وغيرها.
وهنا يجب أقلمة التكنولوجيات التي تتوصل إليها البرامج الوطنية 3واءمتها
للظروف احمللية لإلقليمG فمثال التركيب احملصولي واالحتياجات السمادية

يجب ربطها باحلصر التصنيفي للتربة على مستوى القرية.
- ضمان توفير االئتمان ومدخالت اإلنتاج وإتاحتها للمنتجN في األوقات
وبالكميات والنوعيات التي توصي بها األجهزة البحثية واإلرشاديةG وضمان
التسويق وحصول ا3نتجN على أسعار مجزية 3نتجاتهـم. ويـتـمـيـز بـرنـامـج
التنمية اإلقليمي في هذا الصدد بقربه من مواقع اإلنتـاجG ومـن ثـم بـقـدرة
أكبر على تفهم االحتياجات احلقيقية للزراع وا3نتجN والعمل على توفيرها.
- ضمان التعاون الوثيق وجماعية العمل بN جميع القطاعات ا3شاركة

في التنمية الزراعية في اإلقليم وفي توافق تام.
- اسـتخدام جمـيع قنوات االتصـال ا3تاحـة Tـا يدفـع عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة



300

األمن الغذائي للوطن العربي

الزراعية.
- حتسN البنية األساسية في اإلقليم واخلدمات اخملتلفة ا3ساندة للتنمية
الزراعية واتخاذ وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لصيانة ا3وارد الطبيعية وخاصة

األرض الزراعية.
ثانيا: التخطيط والتنسيق-وهو أيضا يختلف عنه لبرامج تنمية اإلنتـاج
احملصولية في أنه يشتمل على شقN: تخطيط لبرامج تنمية إنتاج احملاصيل
باإلقليمG وتنسيق خلطط جميع برامج تنمية اإلنتاج احملصولية باإلقليم في

إطار واحد.
ويبدأ التخطيط بإعداد «ورقة حالة» كما هو في برامج تنـمـيـة اإلنـتـاج
احملصوليةG ولكن بفروق جـوهـريـة-فـالـتـخـطـيـط هـنـا يـجـب أن يـشـمـل كـل
احملاصيل الزراعية اجلاري إنتاجها في اإلقليم وأيضا احملاصيل اجلديدة
ا3رغوب في إدخالهاG كذلك فإن ا3علومات األساسيـة يـجـب أن تـغـطـي كـل
مصادر العمالة والدخول الزراعية وغير الزراعية والوضع السكاني والبناء
االقتصادي لإلقليم. وباإلضافة إلى ذلك ا3علومات اإلحصائية عن ا3ـوارد
Nوحالة البنية األساسية ومجاالت التحس Gالطبيعية والبشرية واالقتصادية
فيهاG ونظم التسويق السائدة. ويجب االستفادة الكاملة من ا3علومات ا3توافرة
من التعدادات والدراسات السابقة باإلقليـمG ومـن الـدراسـات فـي ا3ـنـاطـق
ا3ماثلةG وخرائط وبيانات احلصر التصنيفي للتربة واخلبرات الفنية ا3كتسبة
من التجارب السابقة (مثال في مجال مكافحة اآلفات)G إذ ال ينبغي أبدا أن
نبدأ دائما من الصفرG كذلك �ط التكنولوجيا الزراعية ا3ستخدمة وأوجه
القصور والقوة بها. كما ينبغي حتديد األهداف بوضوح Tا فيها اإلنتاجية
من كل محصول وكمية اإلنتاجG واألولوياتG واحملاصيل واألنشطة التي xكن
زيادة إنتاجيتها ومجاالت حتقيق حتسينات أكبرG في الدخول االقتصـاديـة
للزراع وا3نتجN باإلضافة إلى حتديد مسؤوليات ومشاركة اجلهات ا3عنية

.Nوالزراع وا3نتج
ثالثا: حتفيز دور البحوث واإلرشاد-يجب أن تقوم فرق الباحثN وا3رشدين
الزراعيN ا3شاركة في برامج البحوث التنموية (ومن ثم برامج تنمية اإلنتاج
احملصولية واإلقليمية) باستعراض التكنولوجيات وطرق اإلنتاج ا3ستخدمة
فـي مـجـاالت اإلنـتـاج الـزراعـي اخملـتـلـفـةG وطـرق اسـتـخـدام ا3ـواردG و3ــاذا
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Nكن من خاللها التحسx ثم البحث عن ا3داخل التي Gيستخدمها الزراع
والتوصل إلى التعديالت التي xكن أن تزيد اإلنتاج والدخلG ثم اختبارها.
أي يجب تقو¨ التكنولوجـيـات ا3ـتـاحـة والـبـنـاء عـلـيـهـا. كـذلـك الـنـظـر فـي
التكنولوجيات ا3ستخدمة بنجاح في األقاليم األخرى واخـتـبـارهـاG وإجـراء

التعديالت الالزمة ثم إدخالها إلى اإلقليم متى ثبتت جدارتها.
ودائما يجب أن تتقدم البحوث إلى األمام من حقول التجارب ا3تـحـكـم
Gفيها إلى حقول الزراع ومواقع اإلنتاج. إن محطة البحوث اإلقليمية ضرورة
ويجب أن تكون بؤرة النشاط البحثي لإلقليم وأن �تد أنشطته- بالتنسيـق
مع الكلية اإلقليمية إن وجدت-إلى حقول الزراع. إن التوصيات والنـصـائـح
التي توجه إلى ا3نتجGN والنظم ا3زرعية واإلنتاجية ا3طورة يجب أن تنبثق
من اجلهود البحثية في اإلقليم-بجانب ما يكتسب من اجلهد البحثي الوطني-

والتي تتفق بدرجة أكبر مع ظروفه.
والتدريب بجميع مستوياته يجب أن يحظى بأهميـة فـائـقـةT Gـا يـكـفـل
إعداد صفوف متتالية أو تيار مستمر من األفراد ا3اهرينG ليساعدوا آخرين
أن يساعدوا أنفسهم. ونظرا ألن عملية التنمية هي عملية النهائيةG فيجب
دائما تعويد ا3واطنN االعتماد على أنفسهم واالندفاع الذاتي وليس انتظار

العون دائما من احلكومة.
رابعا: ضمان توفير مدخالت اإلنتاج وخدمات التسويـق-تـتـمـيـز بـرامـج
تنمية اإلنتاج اإلقليمية بقربها من ا3نتـجG ومـن ثـم فـهـي األكـثـر قـدرة عـلـى
توفير مدخالت اإلنتاج واخلدمات األساسية للزراع وا3نتجN في األوقات
التي يحتاجون إليها فيهاG وبالكميات والنوعيات ا3طلـوبـةG وهـي الـكـمـيـات
والنوعيات واألوقات التي توصي بها أجهـزة الـبـحـوث واإلرشـاد بـاإلقـلـيـم.
Gخدمات التسويق التعاوني أو غـيـرهـا Nكذلك هي األكثر قدرة على حتس
وإقامة شبكة مستلزمات ووسائل اإلعداد والتخزين والنقل مثل اجملازر في
حالة الدجاج...الخG وهي جميعا أنشطة مكملة ولكنها أساسية لتأمN ا3نتج

و�كينه من تسويق منتجاته بيسر وسهولة وأسعار مناسبة.
خامسا: ضمان التعاون والعمل اجلماعي-ينبغي أن تكون التنمية الزراعية
لإلقليم عمال مشتركا جلميع اجلهات ا3عنية ا3شاركة في البرنامجG وهـذا
غالبا سوف يتحقق من خالل مجلس اإلدارة متى جاء أعضاء الـفـريـق مـن
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ا3ؤسسات وا3نظمات ا3عنية بطريق سليمG وكان اجمللس ذا مسؤولية جماعية.
كذلك ينبغي دائما النظر إلى عملية التنمية الـزراعـيـة لـإلقـلـيـم عـلـى أنـهـا
عملية مستمرة طويلة ا3دىG ومن ثم يجب تنظيم جميع اجلهود Tا يسمح
باالستمرارية في العملG وتطويره واالنتقال الدائم من أهداف مرحلية إلى
أهداف أبعد مدى. كذلك فإن تبني أسلوب ا3ؤ�رات السنوية ا3ـمـاثـلـة 3ـا
̈ العمل سبق ذكره بالنسبة لبرامج تنمية اإلنتاج احملصولية-والتي تكفل تقو
وإبراز أوجه القصور 3عاجلتها وأوجه النجاح لدعمها والبناء عليه- تساعد
على تعميـق مفهوم العمل اجلماعيG باإلضافـة إلـــى أنـهـا حتـــفـز اإلجـمـاع

اجلماهيـري لالرتـقاء باإلقليم في منافسة مـع األقـاليـم األخرى.
سادسا: إنشاء واستخدام قنوات االتصال مع اجلهات األخرى-كما هـو
احلال في برامج تنمية اإلنتاج احملصولـيـةG فـإن إنـشـاء وحـسـن اسـتـخـدام
قنوات اتصال فعالة مـع اجلـهـات األخـرى داخـل وخـارج اإلقـلـيـم xـكـن أن
يـسـاهـم فـي تـأمـN احـتـيـاجـات الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة. كـذلـك فـإن االتـصــال
اجلماهـيـري مـن خـالل وســـائـل اإلعـالمG خـاصـة اإلذاعـــة احملـلـيـــة وقـنـاة
التليفزيون احملليةx Gكن أن يسـاهم إلــى حـــد كـبـيـر فـــي تـشـكـيـل الـوعـي

اجلماهيـري الـالزم لدفـع عمليـة التنمية الزراعية.
سابعا: حتسN البنية األساسية وصيانة ا3وارد الطبيعية-يجب أن يبذل
Gالبرنامج مجهودا أساسيا لصيانة ا3وارد الطبيعية وخاصة األرض الزراعية
واحليلولة دون إهداره- وذلك من خالل السهر على تنفيذ التشريعات الصادرة
بهذا اخلصوصG ومن إيجاد البدائل ا3ناسبة مثل إعادة تخطيط القرى أو
احلث على إنشاء قرى جديدة فـي الـصـحـراء اجملـاورةG ومـراعـاة أن تـكـون
Nجميع اإلنشاءات اجلديدة باإلقليم خارج الرقعة الزراعية...الخ. وحتـسـ
الطرق ووسائل النقل ووسائل االتصال من تلـيـفـون وتـلـغـراف وبـريـد الـتـي
تسهل االتصال وتبادل ا3علوماتG ال xكن التهاون فيها ألهميتها في حركة
مدخالت اإلنتاج والسلع الزراعية واالسـتـهـالكـيـة والـنـاس مـن ا3ـزارع إلـى
ا3ناطق األخرى والعكسG كذلك ضمان توافر الكهرباء وتبني مصادر الطاقة
البديلة. وجميع هذه األنشطة قد ال تكون في صلب نشاط برنامـج تـنـمـيـة
اإلنتـاج اإلقليميG ولكن نظرا لصلتـها الوثيقة بعملية التنميـة الزراعية يجب

أن يعمل البرنامـج وبصفـة مسـتمرة على حتسينها.
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املتطلبات األساسية لنجاح البرنامج الوطني للتـنميـة الزراعيــة
املتـواصلــة:

ذكر عبد السالم سبعة مبادª ومتطلبات أسـاسـية ينبغي أن تكـون واضحة
�اما لتوفير البناء ا3ناسب لبرنامج وطنيG للتنمـيـــة الـزراعـيـة ا3ـتـواصـلـة
ناجح وتنفيذه بالسرعة وقوة االندفاع التي تســتـلـزمـهـا الـظـروف احلـرجـة
Gكن تلخيصها في: نظـام محكم لإلدارة والسـيطرةx-للزراعة ومشـكلة الغذاء
Gوأسـلوب سليم الختيار وإعداد الـقـيـادات Gت© كامل للتكنولوجيا احلديثـة
والتخطيط الشـاملG واالرتكـاز إلـى مبدأ العمـل اجلمـاعيG وضمـان ا3شـاركة
اإليجابية للزراع وا3نتجيـنG و�ويل كاف لإلنفاق على البرنامـج واالسـتثمار.
إن وجود آلية للسيطرة الفعالة على البرنامج وتوجيهه الوجهة ا3طلوبة
وإدارته بصورة ديناميكية أولوية ال xكن االنتقاص من أهميتها. ويجب أن
تتوافر في هذه اآللية شمولية القاعدة التي تتخذ القرار Tا يضمن تعاون
ومشاركة اجلهات ا3عنيةG وسرعة اتخاذ القرارG وسالسة التنفيذ اليومي.
كذلك رTا ال نبعد عن احلقيقة كثيرا في القول بأن اختيار الـقـيـادات
Nهو الـفـيـصـل بـ Gوعلى جميع ا3ستويات Gوإعداد صفوف قيادات متتالية
النجاح والفشل في إجناز التنمية الزراعية ا3تسارعة وفي اسـتـمـراريـتـهـا.
وفي احلقيقة من الصعب وضع معايير وااللتزام الدقيق بهـاG ولـكـن xـكـن
وضع أسلوب وقواعد أخالقية تراعى في اختيار القيادات وفي إعداد األجيال
التاليةG منبثقة عن إدراك واقتناع بأن مراعاة ا3صلحة العامة فـي اخـتـيـار
القياداتG �اثل �اما صيانة ا3ال العام إن لم تفقها أهمية فهي تؤثـر فـي

مستقبل وطن.
إن القادة الرئيسيN ينبغي أن يكونوا أولئك األفراد ذوي العلم وا3عرفة
واألفق الواسع ا3تطلع إلى مستقبل أفضلG الذين شاغلهم األول في احلياة

إجناز األهداف وخدمة الوطن واجملتمع.
هؤالء القادة يجب أن يكونوا متفرغN �اما لعملهم وليس لهـم انـتـمـاء
آخر غير موقعهم في البرنامجT Gا يربط طموحـاتـهـم نـحـو إجنـاز أعـمـال
كبيرة ودورهم في البرنامج برباط وثيق. ثم أن توفر لهم الظروف ا3ناسبة
إلبراز مقدرتهم. وفي هذا الصدد يذكر وور�ان وكومنجز أن: «إعداد قادة
البرامج السلعية وصقل خبراتهمG والتأكد من أنه يجري إعداد قادة جدد أو
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صف ثانG هو مسؤولية رئيسية للمسؤولN عن برنامج التنمية... يجب أن
Gلقيادة برنامج التنمية السلعية «القدرة القيادية» ا3ؤكدة Nيتوافر في ا3رشح
و «أساس قوي» في التكنولوجيا ا3طلوبة لزيادة اإلنتاجيةG وأن يتوافر لديهم
«اإلخالص والتفاني» في جعل البرنامج السلعي يعمل علـى خـيـر وجـه Tـا
فيه مصلحة ا3نتج والوطن... مثل هؤالء األفراد يـجـب أن يـكـونـوا قـادريـن
على االستفادة من االتصاالت مع ا3راكز األخرى الوطنية والدولية ا3شتغلة
بنفس السلعة... ومثل اخلبراء في أي حقل متقدم للتكنولوجياG يعتبر هؤالء
اخلبراء ذوي قيمة غير عادية ألوطانهم. يجب بذل اجلهود لتنمية قـدرات
هؤالء األفراد واالحتفاظ بهم في مجاالت عملهم. ويجب تشـجيعهم بالدعـم
ا3ـالي واإلداري كما يجب إتاحـة الفرص لهـم ليـكونـوا على اتصـال بالتقـدم

اجلـاري وحضــور االجتمـاعيـات الدولية ا3همة».
إن ضخامة التحديات التي تواجه الزراعة وا3تطلبات الكثيرة ا3تشعبـة
للوفاء باحتياجات السكانG والتي يقابلها محدودية ا3وارد الطبيعية وا3الية
والبشرية ا3دربةG حتتم علينا أن نخطط مجهوداتنا بعناية شديدة لتعظيـم
االستفادة من كل ما هو متاح لناG وتقليل احتماالت اخلطأ إلى احلد األدنى-
وفي نفس الوقت بخيال متحرر منطلق عبر اآلفاق إلى ا3ستقبل-وذلك على
جميع ا3ستويات-أي على مستوى البرنامج الوطني والبرامج ا3كونة له سواء
كانت تنمية إنتاج محصولية أو برامج تنمية إنتاج إقليميةG وقد خلص موشر
حالة التخطيط في الدول النامية كما يلي: «التخطيط الزراعي عمل معقد
وقليل من الـدول هـي التي تقـوم به جيـدا. وهـو في بعض احلـاالت ال يزيد
قليال على بيان باألهداف العامة وتخصيص االعتماداتG من دون-أو بقدر
قليل-من التحديد لكيفية حتقيق هذه األهداف. وفي حاالت أخرى يتـكـون
أساسا من حتديد ميزانيات للمؤسسات احلكومية اخملتلفة. إال أن تخصيص
ا3يزانيات  يجب أال يكون سوى عـامـل واحـد فـقـط وهـو حـتـى لـيـس أكـثـر
العوامل أهمية في التخطيط الفعال. إن التخطيط الفعال يجب أن يشتمل-

وبقدر كبير من التفصيل على:
«ماذا» يجب عمله من أجل كل منطقة (أو سلعة زراعية)G و «من» الذي
GNو «كيف» يجب أداء هذا العمل خالل وقـت مع Gيجب أن يقوم بهذا العمل
مع ربـط التعديالت في «مدى» ما ينبغي عمـلـــه مـن كـل هـــذه ا3ـتـطـلـبـــات
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الثـالثة تبـعا للموارد ا3الـية والبشـرية الفنية ا3تاحة.
ولقد شهد العالم في السنوات األخيرة اهتماما كـبـيـرا بـإنـشـاء أجـهـزة
للتخطيط الوطني تتكون في العادة من أعداد كبيرة من االقتصاديGN ونشر
كم هائل من ا3طبوعات عن عملية التنمية الشاملة Tا فيها التنمية الزراعية.
ولكن ا3الحظ أن معظم ما صدر من بحوث وكتب عن التنمية الزراعية قام
Nبينما ظل نشاط العلماء البيولوجي Gبه اقتصاديون أو سياسيون أو صحفيون
في الكتابة عن استراتيجيات التنمية الزراعيـة مـحـدودا جـدا. كـذلـك فـإن
األعمال ا3شتركـة بـN ا3ـتـخـصـصـN فـي الـعـلـوم الـبـيـولـوجـيـة والـصـنـاعـة
واالقتصاد محدودة. وتبعا لذلك-يرى وور�ان وكـومـنـجـز  أنـه: «لـيـس مـن
ا3دهش أن بعض التصورات واالجتاهات التي ترتكز أساسا على اعتبارات
اقتصاديةG تستحق أن يعاد النظر فيها بالنسبة لتأثيرها في سرعة واجتاه
التنمية الزراعية». والوضع السائد في الدول النامية عموما هو اعتبـار أن
التخطيـط هــو عمـل االقتصــادييــن الزراعـييــن-الـــذيـــن ال يـحـتـاجـون مـن
اآلخرين سوى إمدادهم بالبيانات وا3علومات (العامة غالبا)-هذا أمر غـيـر
سليم. وبوضوح-إن التخطيط ووضع االستراتيجيات Tعزل عن التكنولوجيا
ال معنى لهG ومن ثم ال يـنـبـغـي أن يـكـون عـمـل االقـتـصـاديـN فـقـط. بـل إن
التكنولوجيN يجب أن يساهموا بدور كبير إن لم يكن بالدور الرئيسي. إن
األسلوب اإليجابي هو أن يعمل التكنولوجيون والهندسيـون واالقـتـصـاديـون
ومسؤولو اخلدمات معا في التخطيطG وأيضا في تصميم وحتديد وتفسير
اإلحصائيات والتجارب احلقلية لكل سلعة ولكل منطـقـةG ومـن ثـم يـكـونـون
قادرين معا على تقو¨ ا3كاسب ا3مكنة فنياG ومستويات األهداف ا3ـفـيـدة
اقتصادياG كذلك ال ينبغي أن يجري التخطيط-والتنفيذ-في القطاع الزراعي
Tعزل عن القطاعات األخرى ففي هذا العصر «أي شيء يعتمـد عـلـى كـل
شيء». كذلك ال ينبغي أن يكون التخطيط عمال فوقياG بل أن يشارك فيـه
أكبر عدد �كن من أولئك الذين سـينفذون فيـما بعـد. إن التخطيـط الفـوقـي
احملصـور فـي قلـة من األفـراد مهما كانت كفاءتهـم يفتـقـد الكثيـر من اجلوانـب
ا3هـمـة واحليويةG ويخسـر فرصـا كـان xكـن إدراكـــهـا لـو اتـســـعـت قـاعـدة
Gويظل العا3ـون به-مهما روجـت لــه وســـائـل اإلعـالم-مـحـــدوديـن Gا3شاركة

وفـي النهـاية يفتقـد احلمـاس الالزم من القائمN بالتنفيذ.
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وال ينبغي أن يغيب عن األذهان أن مبدأ جماعية العمل هو مبدأ أساسي
للفريق العامل بالبرنامج الذي يجب أن يكون شعاره «ننجح مـعـا أو نـفـشـل
أفرادا». وجماعية العمل يجب أن تكـون عـلـى جـمـيـع ا3ـسـتـويـات بـدءا مـن
مجلس اإلدارة إلى أصغر مجموعة في مواقع اإلنتاج. إن إخالل أي عنصر
في القيام بدوره كفيل بأن يشكل عامال محددا يؤدي إلى فشل الفريق كله.
كذلك سوف تظهر أثناء العمل الكثير من الصعوبات ا3تعلقة بتنـسـيـق أداء
األدوار اخملتلفة في إطار العمل اجلماعيG ومـن ثـم فـالـنـظـر الـدائـم لـيـس
فقط في إيجاد احللول لهذه االختـنـاقـات بـل وأيـضـا فـي حتـديـث أسـلـوب
العمل وتطويره بصفة مستمرةx Gكن أن يرسخ أسـلـوب الـعـمـل اجلـمـاعـي
ويسير به خطوات نحو إجناز أهدافه. هذا يستلزم بطبيعة احلال التدريب
للعاملN بالبرنامج على العمل اجلماعي وعلى كيفية إيجاد احللول ا3شتركة

للمشاكل التي قد تظهر أثناء التطبيق.
إن الوصول إلى ا3نتـجـN وكـسـب ثـقـتـهـم هـو اخلـطـوة الـتـالـيـة لـتـولـيـد
Gالتكنولوجيات  اجلديدة-وحتقيق اقتناعهم بتبني هذه التكنولوجيات وتطبيقها
مع توفير مستلزمات اإلنتاج-يعني جناح البرنامج في حتقيق أهدافه. هذا
يستدعي العمل على توفير ا3شاركة اإليجابية للزراع وا3نتجN فـي بـرامـج

تنمية اإلنتاج ومن البداية.
وكما أن التمويل الكافي هو عصب أي برنامج تنميةG فهو أيضا كـذلـك
بالنسبة للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية ا3تواصلة. ومعظم األقطار العربية
فقيرةG وميزانيتها مثقلة باألعباءG ومن ثم فما تسـتطيع توجيهـه لهذا البرنامـج
ال يتوقع أن يكون-في أحسن األحوال-سوى �ويل محدود. وفـي الـسـنـوات
Gاألخيرة كان االعتماد في بعض األقطار على العون اخلارجي-بصوره اخملتلفـة
وهـو �ويـل غيـر مضمـون وال حتى فعـال أو مـنـاسـب. فـالـفـائـدة مـنـه أقـل
بكثير من حجمه الظاهري الكبيرG إذ إن جانبا كبيرا منه ينفـق عـادة عـلـى
خبرات غير مطلوبة أو جتهيزات غير ضرورية أو حتى أنشـطة غير حيوية
للتنميةG وليس لها صفـة األولوية. إن التمويل الذاتي الوطـنـي هـو مـن دون
جدال العنصر الفعالG وا3أمونG أما العون األجنبي فيجب أن يكون عنصرا
مكمال وثانويا xكن االستغناء عنه عندما يستلزم األمرG وال يشكل عـامـال
ضاغطا أو معوقا إذا انقطع ألي سبب من األسباب. هذا التمـويـل الـذاتـي
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Gكن تدبيره-على الرغم من قلة ا3وارد-ولكن يجب أن يكون واضحاx الكافي
لدى القائمN على البرنامج ولدى ا3شاركN فيهG ضـرورة تـوجـيـهـه بـأكـبـر
قدر من الكفاءة Tا يحقق أفضل النتائجG وهناك عدة مصادر لتمويل البرنامج
لعل أولها االعتمادات ا3درجة في ميزانية الدولةG وهذه سوف تكون هناك
حاجة إلى زيادتها بقدر ما تسمح به موارد الدولةG وهنـاك مـصـادر أخـرى
xكن طرقها وتنميتها مثـل إنـشـاء الـوحـدات ذات الـطـابـع اخلـاصG تـلـحـق
با3ؤسسة البحثية احلكومية التي xكن أن تعمل في مجاالت شتى بدءا من
إنـتـاج اخملـصـبـات احلـيـويـة والـشـتـالت والـتـقـاوي وحـتـى تـقــد¨ اخلــدمــة
االستشارية وإجراء دراسات اجلدوى في الداخل واخلارجG فيمكن تـوجـيـه
جانب من إيراداتها إلى صندوق لدعم البرنامج. ويأتي أخيرا العون اخلارجي
الذي ينبغي أن تصب موارده ا3الية أيضا في هذا الصندوق. وهكذا تتجمع
Gا3وارد ا3الية في مصدرين-اعتمادات ميزانية الدولة لتوفير التمويل األساسي
وصندوق دعم البرنامج لتوفير التمويل التكميلي أو «السيولة النقدية». وإذا
Gوحسن استثمار هذا التمويل ضرورة الزمة Gكان توفير التمويل ضرورة أولى
فإن حسن االستثمار هذا يستلزم قدرا ملحوظا من ا3رونة في اإلنفاق Tا
Gوهذا غالبا سيأتي من خالل التمويل التكميلي Gيسمح بسرعة وكفاءة األداء
ولو أن نظم الصرف وا3راقبة وا3تابعة في التمويل األساسيG ينبغي تطويرها

أيضا للتخلص من أكبر قدر من التعقيدات التي ال مبرر قويا لها.

البرنامج العربي لألمن الغذائي
إن تبني شعار «مع-كل منا ينجز أفضل»  يعني الكثير. ذلك أن كل فـرد
xكن أن ينجزG ولكن عندما يعمل في إطار فريق متكامـل مـتـضـامـنG فـإن
Gحجم اإلجناز للفريق يكون أكبر بكثير من مجموع حجم اإلجنازات الفردية
ومن ثم يكون إجناز كل فرد أكبر �ا لو عمل منفردا. وقد سبق أن ذكرناه
كشعار للفريق البحثي اإلرشادي الصغيرG الذي يسعى إلى حل مشكلة محددة
Gوللفريق الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج محصـولـي أو إقـلـيـمـي Gومحدودة
وللفريق األكبر الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج علـى مـسـتـوى الـقـطـر. ومـا
ينطبق على األفرادG في إطار فريق صغير أو كبير أو أكبرG يـنـطـبـق أيـضـا
على الدولG فعندما تعمل في إطار فريق-أو تكتل-متكامل متضامنG البد أن
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تكون إجنازات كل دولة وحتقيقها ألهدافها الوطنيـةG أكـبـر بـكـثـيـر �ـا لـو
عملت على حدة. هذا القولG الذي ينطبق على جميع الدولG ينطبق بصفة
خاصة على األقطار العربية التي جتمعها مشاكل متماثلة وأهداف وتطلعات
تكاد تكون واحدةG والتي فيه-يكما جاء في دراسة للمنظمة العربية للتنمية

: «الزراعة ال تزال تعاني من التخـلـف فـي كـثـيـر مـن جـوانـبـهـاG(٤)الزراعـيـة
ويعتبر العالم العربي منطقة العجز الغذائـي األول فـي الـعـالـم». إن جـمـيـع
األقطار العربية تعاني-ولو بدرجات متفاوتة-من مشكلة أمـن غـذائـيG ومـن
األعباء التي تترتب على واردات الغذاءG على الرغم من أن ا3واطـن العربي
ال يـزال-في معظـم األقطـار العربيـة-ال يحصل على الغذاء الكافي وا3ناسب
لالحتياجات الصحية. ومن جهة أخرىG فإن جميع األقطار العربـيـةG ومـن
Nتتطلع إلى االرتقاء بزراعتها للوفاء باحتياجات السكان وحتس Gدون استثناء
ا3ستوى ا3عيشي للسكان الريفيN. ومـن ثـم فـإن جـمـيـع األقـطـار الـعـربـيـة
تسعى إلى إيجاد الوسائل والسبل التـي حتـقـق لـهـا حـل ا3ـشـاكـل وحتـقـيـق
التطلعاتG وفي ظـل ظـروف عا3يـة ضاغطـة ال xكن وصفها بأنها آمنة أو
حتى مطمئنة. وهكذاG فال شك في أن األقطار العربية سوف تنجز بعضـا
من أهدافها إذا استمرت في العمل فرادىG ولكن حجم اإلجناز سيكون أكبر

وتكلفته أقل لو توصلت إلى نوع من العمل في «فريق» أو «تكتل».
لقد وعى العالم من حولنا أهمية العمل في إطار تكتالت كبيرةG وعلينا
نحن أيضا أن ندرك أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل في إطار
فريق عربي متضمن-أو تكتل عربي فاعل-قادر على إجناز التنميةG وعمالق
قادر على التعامل مع العمالقةT Gا يحفظ مصالح األقطار العربية جميعا.
Gوإذا كان ا3دخل األول لتحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعـة
Gفي األقطار العربية Gوبالتالي األمن  الغذائي Gومن ثم وفرة اإلنتاج واستقراره
هو تبني أسلوب برامج تنمية اإلنتاج الوطنيةG التي حتشد ا3وارد واإلمكانيات
ا3تاحة على مستوى القطر وتنسـق بـيـنـهـا وتـوجـهـهـا نـحـو إجنـاز األهـداف
الوطنيةG فإن ا3دخل الثاني-يكمل ا3دخل األول والذي البد منه-هو العـمـل
في إطار برنامج قومي يعزز ا3دخل األول ويدعم اجلهود الوطنيةG ويحشد
القدرات ا3توافرة في األقطار العربية وينسق بينها Tـا يـدفـع بـاإلجنـازات
القطرية إلى مستويات أعلى. ومن حسن احلظ أننا ال نبدأ من فراغG فلدينا
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اآلن ا3نظمة العربية للتنمية الزراعية ولدينا العديد من ا3ؤسسات القطرية
العربية التي xكن أن تشارك من زوايا مختلفة متكاملة. مثل هذا البرنامج
ينبغي بداية أن تكون له استراتيجية واضحة حتظى بقبول ا3شاركـN فـيـه
واقتناعهم بالفائدة التي xكن أن تعود عليهم من خالل تطبيقه. وكما سبق
أن ذكرنا في فصل سابقG فإن االستراتيجية يجب أن تتحدد لـها «رسـالة أو
غـايـة» و «أهـداف» و «وسائل حتقيق األهداف». وقد يجـوز لـنـا أن نـقـتـرح

اخلطوط العريضة 3ثل هذه االستراتيجية.
«غاية» أو «رسـالة»G اسـتراتيجية البرنامج العربي لألمن الغذائي xكن
إجمالها في: «تعزيز جهود حتديث الزراعة العربيةG وتنمية قدراتها اإلنتاجية
والتنافسـيةG وتنمية وصيانة ا3وارد الطبيعية واحملافـظة علـى الـبـيـئـةT Gـا
يكفل حتقيق أهـداف اجليل احلـالي واألجيـال القـادمةG فـي إطـار متكـامل

يحقـق مصـالح جميع األقطـار العربيـة».
واألهداف xكن إيجازها في خمسة أهداف رئيسية :

الـهـدف األول: االرتـقـاء بـإنـتـاجـيـة الـثـروتـN «الـنـبـاتـيـة» و «احلـيـوانـيـة
والسمكية»G واالستثمار األمثل للموارد الطبيعية من أرض وماء ومناخ وتنوع
وراثيG مع احملافظة عليها قادرة على العطـاء ا3ـتـواصـلG وزيـادة االعـتـمـاد
على الذات في توليد التكنولوجيات ونظم اإلنتاج الالزمة للتنمية الزارعية
ا3تواصلةT Gا يكفل وفرة واستقرار اإلنتاج الكلي للغـذاءG حتـقـيـقـا لـألمـن

الغذائي العربي.
الهدف الثاني: االرتقاء بالقدرة التنافسية للزراعة العربية Tا xكـنـهـا
من ا3نافسة في ظل ظروف حرية التجارة العا3ـيـة فـي الـسـلـع واخلـدمـات

وحقوق ا3لكية الفكرية.
الهدف الثالث: تعزيز التكامل العربي في مجاالت إنتاج مستلزمات اإلنتاج
الزراعي من آالت وكيماويات وتقاوG ومجاالت التسويق وتصنيع ا3ـنـتـجـات

الغذائية.
الهدف الرابع: تهيئة الظروف ا3ناسبة لتنمية التجارة البينـيـة الـعـربـيـة
والقدرات التسويقيةG في مجال السلـع الـزراعـيـة واخلـدمـات تـوجـهـا نـحـو

إقامة سوق زراعية عربية مشتركة.
Nالهدف اخلامس: تعزيز جهود االرتقاء با3ستوى ا3عيشـي للسكان الريفي
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من خالل حتسN دخولهم االقتصاديةT Gا يزيد من قـدراتـهـم عـلـى تـبـنـي
متطلبات حتديث الزراعةG ومن ثم حتقيق الهدفN األول والثانيG وتوجـيـه

اهتمام خاص نحو ا3ناطق األشـد فقرا في األقطار العربية.
هذه األهداف xكن أن تتحقـق مـن خـالل عـمـل الـبـرنـامـج عـلـى ثـالثـة

محاور رئيسية :
١- تعزيز قدرات االستحواذ على التكنولوجياG ٢- تهيئـة ا3ـنـاخ ا3ـشـجـع

للتمويل واالستثمارG ٣- تنسيق السياسات والتشريعات.

أوال-تعزيز قدرات االستحواذ على التكنولوجيا:
تعتمد األقطار العربية في احلصول على التكنولـوجـيـا الـزراعـيـة عـلـى

ثالثة مصادر هي:
١- ا3ؤسسات البحثية والبحثية اإلرشادية واجلامـعـات الـوطـنـيـة: وهـي
تعتبر في الواقع الركيزة األساسية لتوليد التكنولوجياG ولو أن اجلانب األكبر
من نشاطها يكاد يتركز في أقلمة تكنولوجـيـات مـسـتـوردة سـواء فـي شـكـل
أصناف نباتية أو سالالت حيوانية أو طرق تصنيع أو غيرها. وقد استعرضنا
Gحجم ا3ؤسسات البحثية الزراعية في األقطار العربية في الفصل السابق
وذكرنا أنه في أوائل الثمانينيات كان متوسط اإلنفاق بالنسبة للباحث الواحد
في الوطن العربي أقل بنحو ٢٦% عن الدول األقل تقدماG وأقـل بـنـحـو ٥٩%
عن متوسط الدول ا3تقدمة. فإذا عرفنا أن جانبا ملحوظا من اإلنفاق على
البحوث الزراعية في العديد من األقطار العربية يأتي من معونات أجنبية
مشكوك في استمرارهاG أدركنا ضرورة العمل على زيادة االنفاق على البحوث
الزراعيةG وكذلك إيجاد البديل للمكون األجنبي Tا يكفل استمرار وتنامي
القدرات العربيةG على توليد التكنولوجيات ا3ناسبة الحـتـيـاجـات الـتـنـمـيـة

الزراعية.
٢- ا3ؤسسات الدولية اإلقليمية-وأهمها ا3راكز وا3عاهد البحثية الزراعية
التابعة للمجموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية التي أشرنا إليـهـا
Gوالتي توفر للدول ا3شاركة قدرا ال بأس به من التكنولوجيا Gفي الفصل األول
خاصة األصناف والسالالتG أي التراكيب الوراثية حملاصيل احلبوبG مجانا
تقريباG ولو أن استمرار هذه اخلدمة بنفس التكلفة في ا3ستـقـبـل حتـوطـه
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اخملاوف في ضوء تطبيق قوانN حقوق ا3لكية الفكرية.
٣- االستيراد ا3باشر من مؤسسات حكومية أو خاصة أو شركات أجنبية-
Gوبتـكـلـفـة مـعـقـولـة فـي حـاالت أخـرى Gوهذا يتم مجانا في بعض احلاالت
وبتكلفة كبيرة في بعض احلاالتG ومن ا3توقع زيادة التكلفة كثيرا في ا3ستقبل

خاصة لتلك التكنولوجيات احملمية بقوانN حقوق ا3لكية الفكرية.
وهكذاG فإن البرنامج العربي لألمن الغذائي يجب أن يعمل على:

أوال: زيادة القدرات العربية-على ا3ستوى الوطـنـي وا3ـسـتـوى اجلـمـعـي
لألقطار العربيةG على توليد ونقل التكنولوجيات ا3طلوبة وا3ناسبة الحتياجات
التنمية الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعةG وتنمية قدراتها الذاتية على مواصلة
االندفاع للحاق بالدول ا3تقدمةT Gا ينعكس على تنمية اإلنتاجية واإلنتـاج

الكلي للغذاء والقدرة التنافسية للزراعة العربية.
ثانيا: التحسب الحتماالت تضاؤل العون األجني في مجال التكولوجيـا
والتدريبG و3ا ستفرضه سياسات حقوق ا3لكية الفكريةG خاصة فيما يتعلق
بالتكنولوجيا احليوية احلديثةG من خالل إيجاد البديل العربيG الذي xكن
أن يكون-إلى حد م- على نـسـق اجملـمـوعـة االسـتـشـاريـة الـدولـيـة لـلـبـحـوث

الزراعية.
GNكن أن يعمل البرنامج في مسارين متوازيx GNوحتقيقا لهذين الهدف

: Nمتتاليت Nكن تنفيذهما في مرحلتx
ا3سار األول: توثيق الترابط بN ا3ؤسسات البحثية والبحثية اإلرشادية
في األقطار العربية-وهو ا3ستوى األبسط واألقل كلفة ماليةG ومن ثم الذي
xكن البدء به كمرحلة أولى. وعلى سبيل ا3ثالG معـظـم األقـطـار الـعـربـيـة
لديها مؤسسات بحثية �ارس نشاطا بحثيا لتحسN محصول القمحG ويتباين
Nحجم العمل كثيرا كما تتباين درجة التعامل مع ا3داخل اخملتلفة لـتـحـسـ
هذا احملصول. فمعظم األقطار العربية ال تتوافر لـديـهـا الـقـدرات الـفـنـيـة
الالزمة لتربية أصناف جديدة مالئمة للظروف البيئية للقطرG وهي تعتمد
في معظم األحيان على أقلمة أصناف مستوردةG وعلى بحوث حتديد أنسب
ظروف ومعامالت اإلنتاجG ومن ثم فهي ال تستفيد من اإلمكانيات الكبـيـرة
التي تتيحها تربية األصناف محليا. وحتقيق الترابط بN ا3ؤسسات البحثية
Gكن أن يفيد كثيرا في تبادل التراكيب الوراثية الختيـار أنـسـبـهـاx العربية
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وفي تكامل القدرات العربية على إنشاء تراكيب وراثية أكثر مناسبة لظروف
كل منطقةG وكذلك تبادل ا3علومات الفنية األخرى ا3تعلقة باإلنتاجG وتكامل
اخلبرات الفنيةG واالرتقاء Tستويات التدريب. نفس الشيء xكن أن ينطبق
علـى احملـاصـيـل واألنـشـطـة الـزراعـيـة األخـرى: األرزG مـحـاصـيـل اخلـضـر
والفاكهةG مكافحة اآلفاتG معامالت ما بعد احلصاد...الخ. ا3سار الثاني:
وxثل مرحلة أكثر تقدما من الترابط العربي وأكثر فعاليةG ولكنه األصعب
تنفيذاG ومن ثم xكن أن يـنـفـذ فـي مـرحـلـة تـالـيـةG ويـتـم مـن خـالل إنـشـاء
مجموعة من ا3راكز البحثية ا3تخصصة ا3ركزية (يوجـد مـنـهـا اآلن مـركـز

واحد هو ا3ركز العربي لدراسات ا3ناطق اجلافة واألراضي القاحلة).
 عن اقتراح بإنشاء مركز(٥)في دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

عربي متخصص لتحسN احملاصيل السكرية جاء: «إن البحوث في الوطن
العربي ال تواكب حجم االستثمارG وحل مشاكل اإلنتاج والتـصـنـيـعG قـيـاسـا
بغيرها من دول العالم ا3تقدمة. ولذلك فإن الضرورة تقتضي أن تولي هذه
البحوث الزراعية اهتماما كبيرا وجادا من قبل ا3سؤولN والفنيN الـعـرب

لعملي بإنشاء مركز بحث علمي متقدم حملاصيل السكر... ونظراوالتفكير ا
للظروف االقتصادية احلالية التي قد ال �كن أي قطر عربي بشكل منفرد
من إنشاء مثل هذا ا3ركز العلمي وا3تطورG فالبد من تضافر اجلهود العربية
ا3شتركة إلنشاء هذا ا3ركز وبصورة عاجلة... من ا3تـوقـع أن يـؤدي إنـشـاء
مركز عربي متخصص لتحسN احملاصيل السكريـة إلـى: «تـأمـN صـنـاعـة
السكر في العالم العربي عن طريق توفير مصدر دائم من األصناف والبذور
التجارية ا3تفوقة في اإلنتاجية وناجت السكر... توفير استيراد بذور الشوندر
(وجميع األقطار العربية التي تزرع الشوندر تستورد بذوره بصورة كلية من
اخلارج)... توفير سلعة غذائية أساسية... استـثـمـار األمـوال الـعـربـيـة فـي
Nالوطن العربي... تكوين كوادر وخبرات عربية واالستفادة منهـا... حتـسـ
الصفات التجارية». وxكن أن تضيف إلى ما سبق ذكره من فوائدx Gكن أن
تتحقق من إنشاء مركز عربي متخصصG تعزيز إمكانيات توليد تكنولوجيات
مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للسكرG مثل استـخـدام هـنـدسـة الـوراثـة فـي
تعديل نبات كا�ف الذي يحوي مادة درجة حـالوتـهـا نـحـو ٢٥٠٠ مـرة مـثـل
السكرG ومن ثم قد xكن زراعته في أقطار عربية غير منتجة للسـكـر فـي
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الوقت احلالي.
وال شك في أن هناك العديد من اجملاالت التي تستـلـزم إنـشـاء مـراكـز
بحثية متخصصةG خاصة: التكنولوجيا احليوية احلديثةG احلبوبG احملاصيل
البستانيةG الثروة احليوانيةG األسماكG والصناعات الغذائية. وسوف يكون
من ا3فيد في إنشاء هذه ا3راكز االسترشاد باألسلوب الذي اتبعته اجملموعة
االستشارية الدولية للبحوث الزراعية. وهذه ا3راكز البحثية على الرغم من
أنها ستقوم  بجزء كبير من البحوث ذات األهمية ا3شتركة لبعضG أو 3عظم
األقطار العربيةG إال أن جزءا كبيرا من نشاطها يـجـب أن يـنـفـذ مـن خـالل
ا3ؤسسات البحثية الوطنيةG ومن ثم أن تنسق برامج مع البرامج الـبـحـثـيـة
اإلرشادية الوطنية. كذلك ينبغي أن تكون برامجها مرتبطة بقوة باألهداف
اإلنتاجيةG ومن ثم أن تكون موجهة حلل مشاكل قائمة بالفعل تعوق التنمية
الزراعية أو لتطوير تكنولوجيات ونظم إنتاج جديدةG تسهم بقوة في االرتقاء
Gباإلنتاج الكلي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية لألقـطـار الـعـربـيـة
وتفتح مجاالت االستثمار في األنشطة الزراعية اخملـتـلـفـةG وتـسـاعـد عـلـى
تكامل اإلنتاج العربي للغذاء ومن ثم إمكانيات أكبر لتبادل السلع الغـذائـيـة
فيما بN األقطار العربيةG ودرجة أكبر من االكتفاء الذاتي اجلماعي واألمن

الغذائي.
وسوف حتتاج جهـود تـعـزيـز الـقـدرات الـعـربـيـة عـلـى االسـتـحـواذ عـلـى
التكنولوجي- خـاصـة ا3ـسـار الـثـانـي-إلـى قـدر مـلـحـوظ مـن الـتـمـويـل. وإذا
استرشدنا Tيزانية اجملموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعيةG والتي
بدأت عام ١٩٧١ بنحـو ٢٠ مـلـيـون دوالر وبـلـغـت عـام ١٩٩٠ نـحـو ٢٨٠ مـلـيـون

x Gكن القول بأن ميزانيـة سـنوية قـدرها نحـو ٧٠-٨٠ مـلـيـون دوالر(٦)دوالر
سوف تكون كافية. وهنا يأتي السؤال: كـيـف xـكـن تـدبـيـر هـذا الـتـمـويـل?
اجملموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية حتصل علـى �ـويـلـهـا مـن
الدول ا3شاركة ومن ا3ؤسسات الدولـيـة-فـهـل xـكـن االعـتـمـاد عـلـى نـفـس
األسلوب? رTا يكون هذا �كناG ولكن رTا ننظر في أسلوب آخر. تستورد
األقطار العربية غذاء سنويا بنحـو ٢٠ مـلـيـار دوالرG وهـذا ا3ـقـدار يـحـتـمـل
الزيادة كثيرا في السنوات القادمة. واألقطار العربية تسعى للسيطرة على
حجم هذه الوارداتG والطريق الوحيد ا3قبول لذلك هو زيادة اإلنتاج احمللي.
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فإذا كان االستحواذ على التكنولوجيا سوف يؤدي إلى زيادة اإلنتاج احمللي-
ومن ثم تضييق الفجوة الغذائية-فلماذا ال يخصص له جزء من قيمة واردات
الغذاء? ومن ثم فقد يكون من ا3عقول-وا3قبول-فرض ضريبة مقدارهـا ٢%
Gمن خارج مجموعة األقطار العربية Gعلى واردات األقطار العربية من الغذاء
تخصص لدعم جهود برامج تنمية اإلنتاج الزراعي على ا3ستويN الوطنـي
واجلماعي. فيخصص ثالثة أرباعها (١٬٥%) لبرامج تنمية اإلنتاج الزراعي
الوطنيةG ومن ثم يوجه كل قطر ثالثة أرباع حصيلة هـذه الـضـريـبـة لـدعـم
�ويل برنامجه الوطنيG ويخصص الربع الباقي (٠٬٥%) لتمويل الـبـرنـامـج
العربي لألمن الغذائيG أساسا جهود االستحواذ على التكنولوجـيـاG والـذي

في مجموعه xكن أن يبلغ نحو ١٠٠ مليون دوالر.

ثانيا-توفير الظروف املناسبة للتمويل واالستثمار :
Gوالتنمية الزراعية ليست استثناء Gا3ال» مطلب أساسي لتحقيق أي تنمية»
فهي تتطلب ا3ال ألربعة أغراض: األول-�ويل برامج تنمية اإلنتاج الوطنية-
والبرنامج العربي لألمن الغذائيG وقد حتدثنا عن توفير التمويل لكلـيـهـمـا
فيما سبق. والثاني �ويل الزراع واألنشطة الزراعية اإلنتـاجـيـة مـن خـالل
ا3ؤسسات التمويلية الوطنية. والثالث-�ويل مشروعات البـنـيـة األسـاسـيـة
مثل مشروعات الري الكبيرة واستصالح واستزراع األراضي وشق الطرق...
الخG أو ا3شروعات التنموية ذات الضرورة الوطنية مثل تنمية منطقة معينة
أو إقامة مشروع إنتاجي معGN والتي تقوم بها عادة احلكومات ولكنها كثيرا
ما حتتاج إلى العون األجنبي سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو غيرها.
والرابع-االستثمار في ا3شروعات الزراعية اخملتلفةG أساسا اعتمـادا عـلـى
االستثمار احمللي ولكن تظل احلاجة قـائـمـة إلـى اسـتـثـمـارات مـن مـصـادر
أخرى. وهنا يجب أن ندرك أن ا3تغيرات العا3ية واإلقليمية واحمللية أصبحت
حتبذ التوجه نحو االستثمار بصورة متزايدةG وأن «ا3عونات» لتمويل البنية
األساسية وا3شروعات الوطنية xكن أن تتناقص كثيرا. إن مفهوم ا3شاركة
في طريقه ألن يحل محل مفهوم ا3عونة. وا3شـاركـة بـN األقـطـار الـعـربـيـة
باالستثمار في مشروعات زراعية مربحةG الشك أنها أفضل كثيرا في حتقيق

التنمية الزراعية من تقد¨ ا3عونة من قطر لقطر آخر.
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لقد قامت الدول العربية بإنشاء عدد من مؤسسات الـتـمـويـل الـعـربـيـة
أدت دورا مهما ومؤثرا في التنمية االقتصادية للدول النامية. تذكر دراسة
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية: «تشير اإلحصائيات إلى أن ١٠٤ أقطـار
نامية Tا في ذلك األقطار العربيةG قد حصلت حتى نهاية G١٩٨٩ على نحو
٢٦٬٩ مليار دوالرG ذهب أكثر من نصفها (٥٣٬١%)-نحو ١٤٬٣ مـلـيـار دوالر-
لألقطار العربية. وقد خصص من هذا ا3بلغ نحو ملياريـن ونـصـف ا3ـلـيـار
لتنمية القطاع الزراعي في ١٩ قـطـرا. ومـن نـاحـيـة أخـرى قـامـت األقـطـار
العربية بتوجيه كثير من ا3وارد احمللية للتنمية الزراعية تفوق في مجموعها
الستN مليار دوالر. نتيجة لذلك فقد زاد إنتاج الغذاء بالنسبة لكل السـلـع
الزراعية-غير أن تلك الزيادات لم تواكب االرتفاع ا3طرد في الطـلـب عـلـى
الغذاء... قامت ا3نظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع استراتيجية وبرامج
األمن الغذائي العربيG اشتملت على ١٥٣ مشروعا وبرنامجا زراعيا بـلـغـت
تكلفتهـا بـأسـعـار ١٩٧٩ نـحـو ٣٣٬٣ مـلـيـار دوالر... وال شـك فـي أن حتـقـيـق
االستراتيجية بعد حتديثها وتعديلهاG يتطلب تضافر جميع اجلهود لتوفـيـر
التمويل الضروري لتنفيذ تلك ا3شاريع. يجيء  االقـتـراح بـإنـشـاء صـنـدوق
للتنمية الزراعية رافدا جديدا ليتكامل مع مؤسسات التمويل القائمة لإلسراع
بوتائر التنمية الزراعية وسبل حتقيق األمن الغذائي». وحتدد الدراسة الهدف
األساسي للصندوق بأنه تعبئة ا3وارد لتمويل مشروعات وبرامج األمن الغذائي
العربيG بأن يشمل نشاطه: إنتاج السلع الزراعية الغذائية وخاصة احلبوب
الغذائية والسلع الـوسـيـطـة الـتـي تـسـاعـد عـلـى اإلنـتـاج الـزراعـيG و�ـويـل

الدراسات الفنية ودراسات اجلدوى 3شروعات  إنتاج الغذاء.
ومن جهة ثانيةG وخاصة في ضوء تنامي دور االستثمار ا3شتركx Gكن
أن يقوم البرنامج العربي لألمن الغذائي بدور مهم في الترويج 3شروعـات
Gخاصة تلك التي تشمل أكثر من قطر. وعلى سبيل ا3ثال Gالتنمية الزراعية
تعتمد معظم األقطار العربية ا3نتجة للبطاطس على استيراد جانب كـبـيـر
من تقاوي البطاطس-بأسعار أعلى كثيرا من أسعار البطاطس العاديـة-مـن
خارج الوطن العربي لعدم مالءمة ظروفها ا3ناخيةG مع وجود هذه الظروف
ا3ناخية ا3الئمة في مناطق معينة في أقطار أخـرى مـثـل الـعـراق وا3ـغـرب

. ومن ثم فإن إقامة مشروع استثماري مربح xكن أن يحقق فوائد(٧)واليمن
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جمة لعدد كبير من األقطار العربيةG سواء تلك ا3شاركة بالتمويل أو ا3نتجة
للتقاوي أو ا3ستخدمة لها.

وتشير ا3علومات التي تتناقلها وسائل اإلعالم نقال عن تقارير مؤسسات
دولية إلى ضخامة االستثمارات العربية-للمواطنN واحلكومـات-فـي خـارج
الوطن العربيG وتقدر بنحو ٦٠٠-٧٠٠ مليار دوالر. هذه األموال خرجـت-وال
يزال غيرها يخرج-بحثا عن االسـتثمار ا3ربـح واآلمن. فإذا توافـر الشـرطان
في األقطـار العربيـة فال شك في أن نسبة من هذه االستثمارات ستعود إلى
أوطانهاG أو على األقل سيتوقف خروج غيرها. وهنا xكن لبرنـامـج األمـن
الغذائي العربي أن يلعب دورا مفيدا. فبالنسبة للشرط األول-xكن للبرنامج
إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمئات من مشروعات التنمية

. وبالنسبة للشرط(٨)الزراعية والترويج لتلك ذات اجلدارة الربحية العالية
الثاني-يستطيع البرنامج حث احلكومات على تبني السياسـات الـتـي تـوفـر
األمن والثقة للمستثمرينG وال شك في أن كثيرا من األحداث في السنوات
األخيرة قد أظهرت أن االستثمار في اخلارج ليس بالضرورة آمـنـا بـدرجـة

أكبر منه في معظم األقطار العربية.

ثالثا-تنسيق السياسات والتشريعات :
سـوف يـكـون أحـد أهـم أنـشـطـة بـرنـامـج األمـن الـغـذائـي الـعـربـي حــث
احلكومات العربيةG على تنسيق سياساتها ا3تعلقة بالنشاط الزراعي وإنتاج
وجتارة السلع واخلدمات الزراعية. وسوف يظل الهدف األسمى هو إنشاء
سوق عربية مشتركة في مجال الغذاء تتيح مجاال أكبر لتسويـق ا3ـنـتـجـات
واخلدماتT Gا يدعم من القدرات اإلنتاجية والكفاءة التنافسـيـة لـلـزراعـة
الوطنية في جميع األقطار العربيةG فـضـال عـن االسـتـفـادة مـن إمـكـانـيـات
التكامل بN أقطار وطن ذي مساحة كبيرة وفرص إنتاجية متنوعة ومـوقـع

جغرافي متميز.
حتت عنوان «سوق عربية مـشـتـركـة ضـرورة 3ـواجـهـة آثـار االتـفـاقـيـات

: «وجود سوق غذائية عربية يساعد على تعـظـيـم(٩)الدولية» يقول ا3ـدرس
Nكالعجز في محصول مع Gالصادرات وامتصاص الصدمات غير ا3توقعة
في حاالت اجلفاف أو الزيادة في محصول معGN فضال عما تتيـحـه هـذه
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السوق من مجاالت لالستثمار في الزراعة والصناعات الغـذائـيـة الـعـربـيـة
وتطويـرهـا... إن الـفـجـوة الـغـذائـيـة زادت مـن ٦٠٠ مـلـيـون دوالر فـي أوائـل
السبعينيات إلى ١٦ مليار دوالر. لو كانت هناك سوق زراعية عربية مشتركة
ألدت إلى انكماش هذه الفجوة... إن الدول العربية مجتمعة تستـورد أكـثـر
من ٦٠% من احتياجاتها من احلبوبG وهذه النسبة قـد تـقـفـز إلـى ٩٠% فـي
بعض األقطار... ستظل الدول ا3تقدمة تستعمـل عـامـل احلـبـوب كـوسـيـلـة
ضغط سياسي... رTا كانت سياسة تنويع مصادر االستيراد الغذائي العربي
Gخطوة صحيحة للتقليل من أثر الضغوط السياسية واالقتصادية ا3زدوجة
وهي بالطبع مرتبطة بسياسة تنويع أسواق تصدير ا3واد الغذائية العربـيـة
أيضاG ويظل صمام األمان هو السوق العربية الغذائية ا3شتركة التي نتطلع
إليها منذ زمن بعيد... استوعبت السوق العربية ٧٠% من الصادرات العربية
لألسماك ومستحضراتها وهذه نقطة تدعو للـتـفـاؤل... إن هـنـاك جـوانـب
قصور في نظام جتارة وتداول السلع الزراعية في معظم دول ا3نطقةG من
ضعف في سياسة التسـويـق وكـفـاءة وسـائـل الـنـقـل واالتـصـال واإلجـراءات
اجلمركية وغيرهاG وهذه األوضاع مجتمعة أو منفردة تشكل عوائق كبيرة».
والشك في أن البرنامج العربي لألمن الغذائي xـكـن أن يـفـيـد كـثـيـرا فـي
عالج العوائق التي تواجه إقامة سوق عربية مشتركة. كذلك في إطار البرنامج
Gكن تنفيذ مشروع إنشاء اجمللس القومي للحبوب الذي خلصت أهدافهx

 فيما يلي: خلق جـهـاز(١٠)إحدى دراسات ا3نظمة العربية للتنمية الزراعـيـة
تنفيذي قومي 3تابعة حركة احلبوب الغذائية Tا في ذلك مجاالت اإلنتـاج
واالستهالك والتجارة واخملزون على ا3ستويN اإلقليمي والدوليG وتنسيـق
التعاون العربي في مجاالت إنتاج واستيـراد ومـخـزون احلـبـوبG والـبـحـوث
ونقل التقانة. كذلك توصلت «الندوة القومية حول تنمية التبـادل الـتـجـاري

  إلى عدة توصيات لعل أهمها: «أن تعمل(١١)الزراعي بN األقطار العربية»
الدول العربية على إزالة القيود اجلمركية وغير اجلمركية فيما بينها عنـد
تبادل ا3نتجات الزراعيةG وذلك لتعظيم إمكانيات اإلنتاج الزراعي والتبادل
Nوحتـسـ Gالتجاري وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية العربـيـة
القدرة التفاوضية للبالد العربية حفاظا على مـصـاحلـهـا االقـتـصـاديـة مـع
العالم اخلارجيG والتعامل مع التوجهات الدولية من موقع متكافئ... نظرا
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للدور األساسي الذي xكن أن يحققه تنسيق السياسات واخلطط اإل�ائية
العربيةG وذلك في إطار ا3سيرة التنموية االقتصادية العربيةG توصي الندوة
Gباتخاذ التدابير الكفيلة والكافية لتحقيق أعلى درجة �كنة من التنسـيـق
بN اخلطط والسياسات العربيةG وذلك في إطار شمولي يراعـي ا3ـصـالـح
القطريةG دون التضحية با3صالح القومية ا3شتركة وxهد الطريق لتكويـن

تكتل اقتصادي ناجح يضم الدول العربية».
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القادم



الشك في أن األمن الغذائي للوطن العربية قضية محورية ينبغي
أن حتظى بأكبر قدر من االهتمامG خاصة في ضوء االعتماد الكبير
للوطن العربي على واردات الغذاء من سوق عا3ية ال يبدو أنها ستكون

آمنة دائما.
هذا الكتاب يستعرض ويناقش الظروف احمليطة بقضية الـغـذاء
على الصعيدين العا3ي والعربيG شاملة السكـان وا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة
وإنتاج الغذاء والفجوة الغذائيةG ومالبسات حرية التجارةG ومفاهيـم
القضايا األساسية ا3رتبطة باألمن الـغـذائـيG وتـواصـل أو اسـتـدامـة
التنمية الزراعيةG والتكنولوجيا احليوية احلديثة ـ هـنـدسـة الـوراثـة ـ
باعتبارها مدخال أساسيا لالرتقاء بإنتـاج الـغـذاء. وكـذلـك مـكـونـات
إقامة بنية أساسة محفزة للتنمية الزراعية ا3تواصلةG وفي مقدمتها
االستحـواذ عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـاG ثـم تـنـمـيـة ا3ـوارد الـبـشـريـة وا3ـنـاخ

االقتصادي ا3شجع للتنمية.
ـيهG في تـكـامـلµويطرح الكتاب تصورا لألسلـوب الـذي xـكـن تـبـن

على ا3ستويN القطري والقوميG حلشد ا3وارد والقدرات ا3تاحة في
Gوبرنامج عـربـي لـألمـن الـغـذائـي Gلتنمية إنتاج الغذاء Gبرامج وطنية
لتحقيق تنمية زراعية متواصلةG تكفل حتقيق زيادات كبيرة في إنتاج
الغذاءG مع احملافظة على ا3وارد الطبيعيةG بهدف حتقيق األمن الغذائي

للجيل احلالي واألجيال القادمة.
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