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المطيري :يجب دعم القطاع
الزراعي وتحديد األولويات
لتوفير احتياجات السوق
الشريعان :المزارع تحولت
ألماكن ترفيهية ..والزراعة
أصبحت منسية

عدم اكتراث ألهميتها ما أدى
إلى تدهور األراض��ي بشكل
عام بشكل ال يعزز احتياجات
السوق احمللي.
وأض��اف أن األم��ن الغذائي
ي��ج��ب أن ي��أت��ي ع��ل��ى رأس
أولويات احلكومة ومجلس
األمة وهيئة الزراعة املعنية
بتطوير االن��ت��اج ال��زراع��ي
وادخ�������ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
احل��دي��ث��ة فيه ل��رف��ع كفاءة
االن��ت��اج وتوفير محاصيل
تكفي لسد احتياجات السوق
احمللى تدريجيا قبل التحول
إلى تصدير الفائض الفتا ً إلى
ان هذا أمر يحتاج لسنوات
طويلة م��ن اجل��ه��د والعمل
وفقا خلطة ممنهجة تهدف
إلى تغيير السياسات احلالية
وتدعم املزارعني وأصحاب
املزارع.
وط��ال��ب اجليماز احلكومة
ب��دع��م ال���زراع���ة وتشجيع
ال��ش��ب��اب ع��ل��ى اس��ت��ص�لاح
األراض�����ي ف��ي ش��ك��ل يبرز
ت���غ���ي���ي���را واض�����ح�����ا ف��ي
السياسات احلالية ويعمل
ع��ل��ى س��د ال��ف��ج��وة وع�لاج
اخل��ل��ل عبر دع��م املشاريع
الزراعية وطرحها للشباب،
م��ردف��ا« :ال ي��وج��د اهتمام
حكومي باملنتجات الزراعية
في الكويت».
واختتم بقوله :ثقافة املجتمع
الزراعية غابت في ظل عدم
وجود حمالت توعية بأهمية
االن��ت��اج ال��زراع��ي وع��وائ��ده
ع���ل���ى االق���ت���ص���اد احمل��ل��ي
ودخ���ل ال��ف��رد ال���راغ���ب في
االستثمار ال��زراع��ي ،مؤكدا
أن غياب االحتادات الزراعية
يضعها فى محل الكيانات
الشكلية التي ال تقدم شيئا
قائال :االحت���ادات الزراعية
مسيسة وال تعمل وفق رؤى
اقتصادية سليمة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال اخل��ب��ي��ر
االقتصادي يوسف املطيري،
إن الزراعة متثل جانبا ً مهما ً

من الناجت احمللي وكل دولة
تهتم بهذا القطاع مبا في ذلك
ال��دول املتقدمة في مجاالت
الطاقة والكهرباء واالنتاج
احمللي ،الفتا إلى أن الزراعة
ص��ن��اع��ة ل��ي��س��ت بالسهلة
وحتتاج إلى استراتيجيات
واض��ح��ة ت��دع��م��ه��ا ال��دول��ة
لتكون مربحة.
وأض����اف أن ال���زراع���ة في
الكويت شبه منعدمة وأن
االنتاج الزراعي لدينا تالحقه
اخلسارة باستمرار مبينا ً أنه
إل��ى جانب وج��ود زراع��ات
غير مربحه إال أن هناك سلعا ً
استراتيجية مهمة ب��دأت
الدولة في دعمها واالهتمام
بها.
وأك��د أن��ه ال ب��د م��ن تسليط
ال��ض��وء ع��ل��ى دع���م زراع���ة
احمل��اص��ي��ل واخل���ض���راوات
وال���ف���اك���ه���ة ب���ع���د حت��دي��د
أول��وي��ات ال��دول��ة وطبيعة
البيئة الزراعية في الكويت
واحمل��اص��ي��ل ال��ت��ي تصلح
لالنتاج في ظل ارتفاع درجات
احل��رارة وانخفاض درجات
ال��رط��وب��ة وطبيعة البيئة
الصحراوية وكذلك املياه،
مشددا على أن حتديد نوعية
احملاصيل يجب ان يكون على
رأس أولويات استراتيجية
احلكومة مع هيئة الزراعة
للبدء في ثورة زراعية تعمل
مع باقي القطاعات االنتاجية
في الدولة على رفع الناجت
احمللي وتوفير حاجة السوق
للتاجر واملستهلك.
م��ن ج��ان��ب��ه أوض���ح أس��ت��اذ
االقتصاد بجامعة الكويت
أنور الشريعان ،أن النشاط
الزراعي مهمش وال يوجد به
اهتمام نظرا ألبعاد جغرافية
ول��ك��ن ل�لأس��ف ال��ش��دي��د ال
ت��وج��د م��ن��ظ��وم��ة زراع��ي��ة
تهتم بها الدولة وتوفر لها
االحتياجات الكاملة حتى
يكون هناك نشاط زراع��ى
يساهم اي��ج��اب�ا ً ف��ي الناجت

• زراعات التجميل وتشجير الطرق

احمللي مرجحا أن الظروف
البيئية تعد سببا ً رئيسيا ً
في ضعف هذا النشاط وان
ه��ن��اك زراع�����ات ألص��ح��اب
امل�������زارع ال ت���دخ���ل ضمن
املنظومة الزراعية مثل ما
تفعل السعودية التي حققت
تأثيرا واض��ح��ا ف��ي بنيتها
االقتصادية التي تدخل فيها
العمليات الزراعية .
وتابع :النشاط الزراعي في
الكويت يدخل ضمن األنشطة
الترفيهية لهواة الزراعة ولكن
ال��دول��ة ال متارسه بالشكل
الذي يهدف لزراعة منتجات
تدعم الناجت احمللي واقتصاد
الدولة أو يكفي لسد حاجة
السوق من املنتجات والسلع
الزراعية األساسية ،والدولة
يجب عليها أن متارس دعمها
لقطاع الزراعة الفتا ً إلى ان
ال��زراع��ة حت��ت��اج مساحات
أراضي وتربه صاحلة فضالً
ع��ن ان امل��ي��اه غير متوافرة
لعملية الزراعة وهذا يحتاج
إل��ى إرادة حكومية للعمل
على تنشيط الزراعة رغم أن
القطاع لن يكون مربحا في
البداية ولكن من الضروري
العمل على ذلك.
وأك���د الشريعان أن هيئة
ال��زراع��ة تعمل على تزيني
ال���ش���وارع وان ه��ن��اك ن��وع
م��ن ال���زراع���ات التجميلية
ولكن األراضي التي توزعها
احلكومة على األهالى حتولت
إلى م��زارع للترفيه العائلي
وت��غ��ي��ي��ر اجل���و واألغ��ل��ب��ي��ة
الساحقة ال تزرع تلك األراضي
ألس��ب��اب اق��ت��ص��ادي��ة بحته
تتمثل ف��ي ارت��ف��اع تكاليف
ال��زراع��ة ،مضيفاً :الزراعة
منسية في الكويت وهناك
تفكير واه��ت��م��ام بتنشيط
البيئة الصناعية واخلدمية
واألراض��ي االستثمارية في
املشاريع التجارية ولكن عن
ال يوجد دعم مالي للزراعة
في الكويت.
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وأوضح أن السلع املستوردة
م��ن اخل���ارج ت��ك��ون مربحة
أكثر من االعتماد على اإلنتاج
احمللي ألن املستورد ميثل
ثمنه ربع ثمن املنتح احمللي
الذي يحتاج لتكاليف ضخمة،
م��ش��ددا على أن السياسات
االقتصادية املستقبلية يجب
أن تشمل الزراعة خصوصا
أن ه��ذا امل��ل��ف استراتيجي
واألمن الغذائي تسعى كبرى
الدول لتوفيره من خالل دعم
مشاريع الشباب والوقوف
على توزيع األراض���ي التي
تدعم اإلنتاج.
وأش��ار إل��ى أن��ه بالرغم من
إعالن الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية ،في وقت
س��اب��ق ،تبنيها ع����ددا من
السياسات اجلديدة الرامية
للنهوض بالقطاع الزراعي
والنباتي ف��ي ال��ك��وي��ت ،إال
أن القطاع ال��زراع��ي م��ازال
يعاني من انخفاض شديد في
معدالت االنتاج من املنتجات
النباتية واحليوانية وحتى
السمكية ،وبالتالي عجزت
الهيئة عن توفير جزء كبير
من االحتياج احمللي لتلجأ إلى
استيراد املنتجات الزراعية
في ظل غياب انتاج م��زارع
العبدلي وع��دد من املناطق
ال��ت��ي خصصتها احلكومة
للمواطنني.جتدر اإلشارة إلى
تقرير أعدته الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية
ف���ي ع����ام ،2011ذك�������ر أن
املساحة الكلية للكويت متثل
 17.82مليون دومن في حني
متثل مساحة األراض��ي غير
الصاحلة للزراعة 16.28
م��ل��ي��ون دومن مب��ع��ن��ى أن
األراضي الصاحلة للزراعة
في الكويت ال تتجاوز 1.54
موزعة على ارض مزروعة
ب���اخل���ض���ار واحمل���اص���ي���ل
واألش��ج��ار وامل��راع��ي ومنها
ارض صاحلة للزراعة وغير
مستعملة.

