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ملخ�ش وقائع ور�صة العمل الثانية: 

التو�سع الأفقى والتو�سع الراأ�سى فى الزراعة العربية

مع اإ�سارة خا�سة لجمهورية م�سر العربية

ف���ى تمام ال�شاعة ال�شاد�شة من م�شاء يوم ال�شب���ت الموافق 17 نوفمبر 2018، عقدت ور�شة العمل 

الثانية تحت عنوان »التو�ضع الأفقى والتو�ضع الراأ�ضى فىالزراعة العربية مع اإ�ضارة خا�ضةلجمهورية 

م�صر العربية«، تحدث فيها الدكتور اأ�شرف كمال عبا�ش،االأ�شتاذ في معهد بحوث االقت�شاد الزراعي 

بالقاهرة، جمهورية م�شر العربية. وفيما يلي الن�ش الموجز للورقة التي قدمها.

ت�شي���ر مختلف التجارب الدولي���ة واالإقليمية اإلى اأنه على مر التاريخ الحدي���ث فاإن تحقيق التنمية 

االقت�شادي���ة ي�شع���ب اإنج���ازه ب���دون تحقي���ق تنمية زراعي���ة م�شتدامة ، وهن���اك اتفاق ف���ى االأدبيات 

االقت�شادية على اأن هناك محورين رئي�شين لتحقيق التنمية الزراعية الم�شتدامة هما محورى التو�شع 

الراأ�شى والتو�شع االأفقى �شريطة الحفاظ على حق االأجيال الم�شتقبلية فى جنى ثمار التنمية.

ويواج���ه الوطن العربى  وف���ى القلب منه م�شر - من الناحي���ة الجيو�شتراتيجية – العديد من 

التحديات  لتحقيق كل من محورى التنمية الزراعية االأفقية والتنمية الزراعية الراأ�شية .

وتتمث���ل التحدي���ات التى تواج���ه التو�شع الزراع���ى االأفقى فى الوطن العرب���ى فى محدودية 

الم���وارد الطبيعي���ة الرئي�شية لالإنتاج الزراع���ى ن�شبًيا وهى االأرا�شى والمي���اه ، فتبلغ الم�شاحة 

المزروع���ة  71 ملي���ون ف���دان بن�شبة تقدر بحوال���ى 5.3 % من الم�شاحة الكلي���ة للوطن العربى 

وبن�شبة تبلغ 1.45 % من الم�شاحة المزروعة عالمًيا.

كم����ا اأن الم����ورد الطبيعى االآخر لالإنتاج الزراعى فى الوطن العرب����ى وهو مورد المياه يعانى من 

المحدودي����ة ال�شديدة حيث اأن العال����م العربى معظمه يقع فى المناطق الجافة و�شبه الجافة ، ويبلغ 

اإجمال����ى الموارد المائية المتاحة بالوطن العربى حوال����ى 260 مليار متر مكعب ، وينخف�ش ن�شيب 

الف����رد م����ن المياه  فى الوطن العربى ال����ى 700 متر مكعب وهو اأقل من خ����ط الفقر المائى العالمى 

الذى يبلغ 1000 متر مكعب �شنويًا ، وت�شير الدرا�شات الى اأن الوطن العربى بحاجة اإلى حوالى 550 

ملي����ار مت����ر مكعب �شنويًا تبلغ عام 2025 وذلك فى حالة ثب����ات معدالت النمو ال�شكانى عند 2.1 %، 

اأى اأن الوطن العربى �شيحتاج حوالى �شعف الموارد المائية المتاحة حالًيا، ومما يفاقم من اأو�شاع 
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الموارد المائية فى الوطن العربى اأن اأهم االأنهار الموجودة به النيل ودجله والفرات توجد منابعها 

خ����ارج الوط����ن العربى ، مما يزيد م����ن وطاأه ال�شغ����وط ال�شيا�شية فى هذا ال�ش����دد وبوجه عام فاإن 

العالم العربى يعانى من ات�شاع قيمة الفجوة الغذائية ، مما يزيد من العبء على موازين المدفوعات 

ويعان����ى من انخفا�ش ن�شب االكتفاء الذات����ى فى المجموعات الغذائية الرئي�شية وتوجد به اأكبر دول 

م�شتوردة للقمح على م�شتوى العالم .

وعل���ى الرغم من اأن م�شر تحتل المرتب���ة االأولى بين دول الوطن العربى من حيث قيمة الناتج 

الزراعى اإذ تبلغ م�شاهمتها فى الناتج الزراعى العربى 22 % ، االإ اأنها تواجه تحديات كبيرة فيما 

يتعل���ق باالإنتاج الزراعى على الرغم من االإنجازات الكبيرة التى تحققت فى محور التو�شع الراأ�شى 

بارتف���اع متو�شط االإنتاجية الفدانية واحتاللها مرتبة متقدمة ف���ى اإنتاجية المحا�شيل مثل االأرز ، 

ا هى دولة م�شتوردة �شافية للغذاء وتمثل الزيادة ال�شكانية محددًا  وق�شب ال�شكر ، لكن م�شر اأي�شً

وا�شًحا فى هذه الحالة .

وت�شاه���م الزراعة ف���ى م�شر بحوالى 11.6 % من الناتج المحل���ى االإجمالى فى 2017 ، ويبلغ 

مع���دل النم���و ال�شنوى لهذا الناتج 3.2 % فى نف�ش العام ، وتبلغ م�شاهمة ال�شادرات الزراعية فى 

ال�ش���ادرات الكلي���ة حوالى 22 % كما تبلغ ن�شب���ة العمالة فى القطاع الزراعى م���ن العمالة الكلية 

25.8 % ، وبلغت اال�شتمارات الكلية فى القطاع الزراعى 21.9 مليار جنيه .

اأو�ضاع التو�ضع الراأ�ضى فى الزراعة الم�ضرية:

عل���ى الرغم م���ن طبيعة المح���ددات التى تواجه تنمي���ة القطاع الزراع���ى الم�شرى ، وعلى 

الرغ���م من اأن ا�شتقراء التاري���خ يو�شح اأن القطاع الزراعى الم�شرى الق���ى اإهمااًل خالل فترة 

طويل���ة تقل����ش فيه الدور التنموى للدول���ة كمحفز لت�شجيع الن�شاط االقت�ش���ادى االإنتاجى، فاإن 

مح���ور التو�ش���ع الراأ�شى من خالل زيادة االإنتاجية قد تحقق في���ه اإنجازات كبيرة من خالل دور 

المراك���ز البحثية الزراعي���ة والجامعات خا�شة مركز البحوث الزراعي���ة الذى يمثل اأكبر �شرح 

علم���ى زراعى فى ال�شرق االأو�شط فى ا�شتنباط االأ�شن���اف عالية االإنتاجية وتح�شين المعامالت 

الزراعي���ة، وت�شي���ر بع�ش االأرق���ام الب�شيطة اأن اإنتاج القم���ح قد ت�شاعف فى م�ش���ر منذ بداية 

الثماني���ات م���ن 1.4 طن اإل���ى حوالى 2.9 طن للفدان حاليًا ، كما ارتف���ع اإنتاج االأرز من 2.5 طن 

للفدان اإلى 4.5 طن للفدان كما اأن م�شر تحتل المرتبة االأولى فى اإنتاجيته عالمًيا لعدة �شنوات 

، كما تحتل م�شر المرتبة العالمية االأولى فى اإنتاجية ق�شب ال�شكر عالمًيا والذى ارتفع متو�شط 

اإنتاجيته من 34 طن للفدان اإلى ما يزيد عن 50 طن للفدان ، كما ت�شاعف اإنتاج الذرة ال�شامية 

من 1.8 طن للفدان اإلى 3.6 طن للفدان .
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اأو�ضاع التو�ضع الأفقى فى الزراعة الم�ضرية :

يعتب���ر عهد محمد على البداية الحقيقي���ة للتو�شع االأفقي فى الزراع���ة الم�شرية، وكان هناك 

دور كبي���ر للدولة ف���ى ا�شت�شالح وا�شتزراع االأرا�ش���ى بعد ثورة 23 يولي���و 1952 وخا�شة فى حقبة 

ال�شتينات.

وتبدو اليوم عدة مبررات اأ�شا�شية الإقامة الم�شروعات الكبرى فى الزراعة الم�شرية :

1 -  تناق�ش م�شاحة االأر�ش الزراعية.
2 -  الحاجة لرفع ن�شب االكتفاء الذاتى من ال�شلع الغذائية.

3 -  تزايد ال�شغط ال�شكانى على الم�شاحة المح�شولية.
4 -   االقت���راب م���ن اال�شتخدام  الكام���ل لالأرا�شى القابل���ة للزراعة فى محي���ط االأرا�شى 

القديمة .

ومن اأهم الدرو�ص الم�ضتفادة فى مجال التو�ضع الأفقى ما يلي :

1 -  اأهمية فكر �شمول التنمية.
2 -  تعميق فكر التوطين وتهيئة البيئة االجتماعية.

3 -  التنا�شق فى االأداء بين الجهات المختلفة للدولة والمجتمع.
4 -  اإيجاد التوليفة المثلى للفئات الم�شتهدفة لتوزيع االأرا�شى .

5 -   اإ�شتغ���الل مقوم���ات التمايز بين اأقالي���م ومناطق الدول���ة فى م�شروع���ات اإ�شت�شالح 
وا�شتزراع االأرا�شى .

وقد اأثرى النقا�ش مجموعة من المداخالت من ال�شادة الح�شور �شارك فيه نخبة من الح�شور 

من اأهل الفكر واالخت�شا�ش.


