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• جانب من مزارع العبدلي

القطاع الزراعي بالكويت مهمش ويعاني اإلهمال ..واألراضي تدهورت

خبراء لـ «الشاهد» :األمن الغذائي
في خطر ونحتاج لثورة زراعية

الجيماز :االتحادات الزراعية مسيسة وال تعمل وفق رؤى اقتصادية سليمة
كتب أحمد يونس:
أك��د ع��دد من األكادمييني أن
قطاع ال��زراع��ة ف��ي الكويت
يحتاج إل��ى تغيير ال��رؤى
والنظرة املستقبلية بحيث
تشمل التركيز على األم��ن
ال��غ��ذائ��ي بجانب التوسع
في الرقعة الزراعية لتوفير
فرص عمل ورفع االنتاجية
وال���ك���ف���اءة م��ع��ت��ب��ري��ن أن
الزراعة أمر مهم يدخل ضمن
عمليات االن��ت��اج مرتفعة
التكاليف بداية من العمالة
وال��ب��ذور م���رورا بتكاليف
الزراعة انتها ًء بتكالف حتلية
املياه وتوصيلها لألراضي
الصاحلة للزراعة.
ورأى خ��ب��راء اقتصاديون
في تصريحات لـ «الشاهد»
أن ضعف اهتمام اجلهات
امل��ن��وط��ة بتطوير ال��زراع��ة
ن��ت��ي��ج��ة ل����ع����دم ال���وع���ي
االقتصادي بأهمية االنتاج
ال���زراع���ي ال��وط��ن��ي وأث���ره
االي��ج��اب��ي على االق��ت��ص��اد،
يضعنا أمام حقيقة واضحة

وهي أن الزراعة ليست فى
وضعها الطبيعي ،مطالبني
احل��ك��وم��ة ب��دع��م ال��زراع��ة
وت��ش��ج��ي��ع ال��ش��ب��اب على
اس��ت��ص�لاح األراض�����ي في
شكل يبرز تغييرا واضحا
ف��ي ال��س��ي��اس��ات احلالية
ويعمل على س��د الفجوة
وعالج اخللل بدعم املشاريع
الزراعية وطرحها للشباب.
ف��ي��م��ا أك����د اخل����ب����راء أن
النشاط ال��زراع��ي مهمش
وال يوجد به اهتمام نظرا ً
لألبعاد اجلغرافية إال أنه
ال توجد منظومة زراعية
تهتم بها الدولة وتوفر لها
االحتياجات الكاملة إال ان
هناك نشاطا ً زراعيا ً يساهم
في رفع الناجت احمللي.
ك��م��ا ت��ط��رق��وا إل���ى ع���دد من
النقاط املهمة خالل استطالع
«الشاهد» آراءهم في هذا االمر
وجاءت التفاصيل كالتالي:
بداية قال األكادميي واخلبير
االقتصادي عباس املجرن ،إن
نقص مصادر املياه وزيادة
تكاليف املياه املعاجلة السبب

• أنور الشريعان

الرئيسي في تدهور الزراعة
وانخفاض نسبة األراض��ي
الزراعية في الكويت والتي
ال تتجاوز  % 1من اجمالي
امل��س��اح��ة الكلية ال��ك��وي��ت،
الفتا إلى أن هذا التدهور أدى
حل��دوث نقص في املنتجات
بسوق اخلضراوات واأللبان
واملنتجات الزراعية بشكل
عام نظرا لتأثر قطاع الثروة
احليوانية والسمكية.
وأض���اف أن قطاع ال��زراع��ة
يحتاج إلى تغيير في الرؤى

• عباس املجرن

والنظرة املستقبلية بحيث
يتوجه نحو التركيز على
التوسع في الرقعة الزراعية
لتوفير ف��رص عمل ورف��ع
االن��ت��اج وك��ف��اءت��ه ،بجانب
التركيز على األمن الغذائي
حتى ولو كانت كلفته أعلى
م��ن امل��س��ت��ورد خصوصا ملا
فيه من فوائد صحية جتنب
املواطنني محاصيل مستوردة
مجهولة املصدر ،مؤكدا أن
قطاع الزراعة ال يقتصر على
مسألة األرب���اح واخلسائر

ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د أق��ل
بكثير من احتياجات السوق
ما يدفع التجار الستيراد
السلع األساسية من اخلارج
لتغطية الطلب عليها.
ول��ف��ت إل���ى ض����رورة دع��م
الدولة للقطاع الزراعي وفقا
الستراتيجية جديدة تضمن
دراس����ة ال��س��وق وح��س��اب
احتياجاته وا لعمل على
دعم االنتاج بشكل يستوعب
ال���ط���ل���ب ع��ل��ي��ه وال������زام
أصحاب امل��زارع بتشغيلها
• صالح اجليماز
واالس��ت��ف��ادة م��ن خدماتها
فقط خاصة أن األمر له بعد امل��ائ��ي��ة ل��ل��خ��روج م��ن حيز
االعتماد على النفط.
استراتيجي وصحي.
وأكد املجرن أن الزراعة قطاع بدوره قال اخلبير االقتصادي
استراتيجي مهم يدخل ضمن ص�لاح اجليماز ،إن ضعف
عمليات االن��ت��اج مرتفعة اه��ت��م��ام اجل��ه��ات امل��ن��وط��ة
التكاليف بداية من العمالة بتطوير الزراعة يأتي نتيجة
وال��ب��ذور م���رورا بتكاليف ل��ع��دم ال��وع��ي االق��ت��ص��ادي
الزراعة انتها ًء بتكالف حتلية بأهمية االن��ت��اج ال��زراع��ي
املياه وتوصيلها لألراضي الوطني وآث���اره االيجابية
الصاحلة للزراعة ،مشددا ً على االقتصاد ،وهذا يضعنا
على أن املنتجات الوطنية أمام حقيقة واضحة وهي أن
من الدواجن ال تغطي حاجة الزراعة بالكويت ليست في
املستهلكني وكذلك املنتجات وضعها الصحيح وأن ثمة

