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ــوث  املل ــارس  الق ــربده  ب ــتاء  الش ــل  ــى فص انته
ــا طائرات  ــة التي تنفثه ــة القاتل ــموم واألدخن بالس
ــن الطيبة تطال البرش  ــوى العدوان عىل أرض اليم ق
ــادا وإهالكا  ــريا وإفس ــر قتال وتدم ــجر والحج والش
ــل  والقناب ــخ  بالصواري ــواًء  س ــل  والنس ــرث  للح
ــف  والزي ــذب  بالك أو  ــا  دولي ــة  واملحرم ــة  العنقودي
ــن والفكر واملجتمع  ــتهدف الدي والتضليل الذي يس
ــذرة فيهم  ــة واألصيلة املتج ــم اليمنيني الجميل وقي
ــن الطيبة املعطاءة  ــة تربة وأرض اليم بعمق وأصال

التي ال تنبت وال تثمر إال طيبا.
موسم واعد

ــف املمطر يد نو ليهل عليها بالخري   وهاهو الصي
ــدة  ــث واع ــات غي ــزول زخ ون ــة  اليانع ــرضة  والخ
ــطتهم  ــة أنش إيذانا لبدء املزارعني اليمنيني ممارس
ــم زراعي بدءا من حرث  املزراعني كاملعتاد كل موس
ــجار وتلقيحها بمياه  ــا وتقليم األش األرض وتقليبه
ــة املتعددة  ــطة الزراعي ــن األنش ــري وغري ذلك م ال
ــم الذي  ــن بذلك الحصار الغاش ــة، متحدي واملتنوع
ــي وكل يشء  ــاع الزراعي والحيوان ــتهدف القط يس
ــية بكل  ــاد اليمنيني وحياتهم املعيش ــق باقتص يتعل
ما أوتي من قوة سواء بالقصف املبارش أو بالحصار 
الربي والبحري والجوي الذي يؤثر بشكل كبري عىل  

املزارعني املعتمدين يف  الغالب عىل مادة الديزل.
ــي يعد تحديا  ــه أن األمن الغذائ ــك في  ومما ال ش
ــيتجاوزه  ــرتاتيجيا واقتصاديا كبريا س ــارا اس وخي
ــام  ــف االهتم ــالل تكثي ــن خ ــد م ــون بالتأكي اليمني
ــة األرض واالعتماد عىل الذات لنأكل ونعيش  بزراع
ــداد األوائل،  ــة اقتداء باألج ــري ترتبتنا الطيب من خ

وهو االهتمام الذي يلوح يف األفق.
توجهات لالكتفاء 

ورشع املزارعون اليمنيون يف  ممارسة انشطتهم 

ــتعدادا وتجهيزا  ــة واملتنوعة اس ــة املختلف الزراعي
ــذر البذور  ــا وتقليبا لألرض وب ــا وتقليم وحرثا وري
ــمية  ــيما يف ما يخص املحاصيل الزراعية املوس الس
ــل الزراعية  ــه وغريها من املحاصي ــب والفواك كالعن
النقدية الكثرية واملتعددة وأرضنا اليمنية مشهورة 
ــل  ــن املحاصي ــل اآلالف م ــات ب ــاج مئ ــة بإنت وغني

الزراعية املتعددة واملتنوعة.
ــات  ــع توجه ــي م ــم الزراع ــدء املوس ــن ب ويتزام
االرايض  ــتصالح  اس يف  ــع  التوس ــو  نح ــة  حكومي
ــىل الزراعة  ــار اللجوء واالعتماد ع ــة، باعتب للزراع
ــريا لتجاوز محنة   ــرتاتيجيا واقتصاديا كب خيارا اس
ــع  ــق م ــذي يرتاف ــم ال ــادي الغاش ــار االقتص الحص
ــتكبار العاملي  ــوى البغي واالس ــدوان الظالم لق الع
السعوصهيوامريكي خاصة  وأن العدوان والحصار 

يدخالن عامهما الرابع يف الـ26 من مارس الجاري.
  برامج موسعة

املهندس عيل الفضيل وكيل وزارة الزراعة لقطاع 
ــورة" أن الوزارة  ــاج الزراعي أكد لـ " الث تنمية اإلنت
ــم الزراعي  ــتقبال املوس ــع الس ــا برنامج موس لديه
ــاد  ــالل تنفيذ برامج التوعية واإلرش ــد من خ الجدي
ــتخدام  باس ــم  وعيه ــادة  لزي ــني  للمزارع ــي  الزراع

البذور ذات اإلنتاجية املجدية ".
ــة  ــة ممثل ــدى وزارة الزراع ــا أن ل ــاف : كم  وأض
ــوب خطة  ــة وإنتاج الحب ــة لتنمي ــة العام باملؤسس
ــاج  ــة وإنت ــال زراع ــرية يف مج ــاريع كب ــي مش لتبن
ــة  يف  ــل مهمة املؤسس ــث تتمث ــا حي ــوب  لديه الحب
التدخل لتخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل إدخال 
ــة وان  ــوب، خاص ــة الحب ــة يف زراع ــة الحديث التقني
كلفة االسترياد للحبوب تقدر بــ مليار و800 مليون 
ــة جدوى  ــة لعمل دراس ــاك لجن ــنوياً وهن دوالر س
ــار من  ــز 10 آالف هكت ــدة لتجهي ــة الحدي يف محافظ
ــتثمار  ــم تجهيزها للقطاع الخاص لالس األرايض يت

يف زراعة الحبوب".
جدوى كبرية

ــاج  اإلنت ــة  تنمي ــاع  لقط ــة  الزراع وزارة  ــل  وكي
ــتثمار  ــد أن "جدوى االس ــيل الفضل أك ــي ع الزراع
ــا ان  ــازة خصوص ــرية وممت ــي كب ــاع الزراع يف القط
ــيايس  ــة القرار الس ــن تبعي ــرر م ــدأت تتح ــن ب اليم
ــم حريصون عىل  ــوال من ه ــن رؤوس األم وهناك م
ــيبادرون  بالدخول  يف رشاكة لالستثمار  وطنهم وس
ــاع الخاص إىل  ــا القط ــي "..داعي ــاع الزراع يف القط
ــة  ــذه الرحل ــة يف ه ــؤوليته الوطني ــعار مس " استش

الحرجة التي يمر بها الوطن".
دورة إيرادية

ــاتذة وخرباء االقتصاد الزراعي أن 75  ويؤكد أس
ــاع الزراعة وأن  ــن يعملون يف قط ــكان اليم % من س
ــألرض الزراعية تعترب أكرث من  ــدورة االقتصادية ل ال
ــواق اليمنية تعج  ــك األس ــع ذل ــوارد األخرى وم امل
ــه  ــرضوات والفواك ــن الخ ــتوردة م ــات املس باملنتج
ــواد الزراعية  ــن املنتجات وامل ــرسات وغريها م واملك
ــتغناء عنها بشكل كبري  ــتوردة التي يمكن االس املس
ــتنفد الكثري من األموال والعمالت وتذهب  والتي تس
إىل الخارج السترياد هذه السلع التي يجب أن تنتج 

من أرضنا الزراعية.
ــددون عىل أن األمر ال يتطلب سوى "توجه  ويش
ــيايس وانتهاء  املجتمع بدءاً من أصحاب القرار الس

ــاج إىل توجه عام  ــألة تحت ــه وأن املس ــزارع نفس بامل
ــن أرض  ــاج م ــودة واإلنت ــني للع ــجيع املزارع وتش
ــريين إىل أن "هناك اكتفاء من  اليمن املعطاءة".. مش

الخرضوات مثًال والفواكه نوعاً ما".
استثمار مربح

ــىل  ع ــاص  الخ ــاع  القط ــجيع  تش ــب  يج ــا  كم
ــتثمر  ــتثمار يف الجانب الزراعي وتعريف املس االس
ــل التقنيات  ــن أن تحل مح ــاك تقنيات يمك ــأن هن ب
ــار هذه  ــارج واعتب ــن الخ ــي م ــي تأت ــة الت الزراعي
ــألة تكاملية بحسب الخرباء الذين يؤكدون  أن  املس
"املسألة مرتبطة بالترشيعات واهتمام الدولة بهذه 
ــا اليمن  ــة خاضته ــريون إىل تجرب ــب" ويش الجوان
ــترياد الفواكه  ــذ بمنع اس ــابقاً بالقرار الذي اتخ س
ــاج  اإلنت ــة يف  نوعي ــة  نقل ــق  ــات وحق الثمانيني يف 

الزراعي".
ــاص إىل " التعامل مع املزارع  ــني القطاع الخ داع
ــتكفي بمدخالته من املزارع بدًال من االسترياد  ويس
ــن أهمية إيجاد  ــًال أو غريها ناهيك ع ــن الصني مث م
ــتهالك املياه التي  وتنفيذ السياسات الخاصة باس

تستنزف بشكل كبري يف اليمن".
ــب  ــن بالد زراعية مطرية.. وحس ــع ذلك اليم  وم
ــن  ــوايل 3 % م ــإن ح ــي ف ــاد الزراع ــرباء االقتص خ
ــة  ــة و40 % زراع ــة للزراع ــة صالح األرايض اليمني
ــار فقط  ــف هكت ــون و600 أل ــدر بملي ــة بمايق رعوي
ــزرع  ــي ت ــة اآلن والت ــة للزراع ــي األرض الصالح ه
ــن األرايض تعتمد يف الزراعة  ــاً وهناك 65 % م حالي
ــام املايض  ــار 100 % و لوحظ الع ــاه األمط ــىل مي ع
ــن املنتجات  ــة كبرية م ــار إنتاجي ــزارة األمط ــع غ م
ــن الحبوب  ــواق م ــري يف األس ــض كب ــة وفائ الزراعي

كالذرة الرفيعة والدخن والقمح وغريها".
اإلنتاج واالسترياد

ــن  ــإن اليم ــة ف ــات الزراعي ــب اإلحصائي وبحس
ــوب وتغطي  ــاً فقط من الحب ــج حوايل 950 طن "تنت

ــترياد 85 –  ــا يتم اس ــاج فيم ــن اإلنت ــوايل 15 % م ح
ــا أن "الزراعة  ــن الخارج"، كم ــن الحبوب م 90 % م
تساهم يف حدود 20 % من الناتج املحيل اإلجمايل" 
ــاهمة  ــبة مس ــت نس ــدوان واآلن انخفض الع ــل  قب
ــات  ــب اإلحصائي ــي إىل 5 % حس الزراع ــاع  القط
ــر اإلنتاج  ــم وتأث ــار الغاش ــة للحص ــرية نتيج األخ
ــذات الديزل الذي ارتفعت  بارتفاع املحروقات وبال
ــا بني 50 – 60  ـــ200 لرت «الربميل» منه إىل م ــة ال قيم

ألف ريال يف اآلونة األخرية فقط.
ــؤولون وخرباء الزراعة إىل أن معدل  ويشري املس
ــة األرض  ــا بقع ــداً بينم ــري ج ــكان كب ــو يف الس النم
ــكان يف اليمن  ــة ثابتة حيث وصل عدد الس الزراعي
ــا محدودة  ــل إنتاجيته ــايل تظ ــاً وبالت إىل 26 مليون
ــعبي وارتباط  ــمي والش يف ظل عدم االهتمام الرس
ــري  ــًال كب ــوب مث الحب ــن  ــه م ــا ينتج ــني بم املزارع
ــنة تقريبا 3.5 طن  وإنتاجية الطن من البذور املحس
للهكتار وبني األصناف العادية املحلية إنتاجها 1.1 
ــذه األصناف  ــبة الريات بني ه ــار وتفاوت نس للهكت
ــاف املطرية  ــدة واألصن ــة واح ــتني إىل رش ــن رش م
ــا يصل إىل 1.611 للهكتار وهي أفضل بكثري  إنتاجه
ــاك أهمية للحصول عىل  من األصناف املحلية وهن

تغذية مرتدة من املزارعني.
االعتماد على الذات

ــريون إىل أهمية  ــي يش ــاد الزراع ــرباء االقتص خ
ــة الراهنة  ــار واألزم ــن الحص ــذ م ورضورة  أن تتخ
ــاد عىل الذات  ــدوان  دافعا لالعتم ــي أنتجها الع الت
ــي  الذات ــاء  ــق  االكتف ــوع إىل األرض لتحقي والرج
ــل العملية بدءاً من اإلنتاج الزراعي إىل  حتى تتكام
ــول مثًال يمكن  ــي إىل املياه وإذا كان املحص الحيوان
ــا واملزارع   ــن األعالف وغريه ــوان م ــذي الحي أن يغ
ــع إىل األرض وتجنب الزراعة املجهدة بل اتجه  رج
ــري إىل  ــم يغ ــزرع ذرة  ث ــة كأن ي ــة املتنوع إىل الزراع
ــل النقدية أو  ــعري أو املحاصي ــر كالش ــول آخ محص
ــذا.. ال فتني إىل أن  ــرك األرض فرتة ثم العودة وهك ت
ــدة كالعودة  ــد االبتكار والفائ ــات دائماً تول "واألزم
ــمدة  ــماد البلدي وترك األس ــل األرض بالس إىل ذب

الكيمائية التي ترض بالرتبة غالباً".
ــام  ــا إىل االهتم ــا عدن م إذا  ــرباء  الخ ــب  وبحس
ــاً كما كان  ــنتكفي ذاتي ــتفادة من مواردنا فس واالس
ــنكتفي من اللحوم والدجاج  ــالفنا القدامى وس أس
ــنب  ــمون والج ــوت والس ــوب والزي ــض والحب والبي
ــتغناء  ــا كل ذلك ممكن إنتاجه محلياً واالس وغريه
ــارج ويمكن إنتاج  ــترياد من الخ ــن اإلنتاج واالس ع
ــاج  إنت ــن  م ــتفادة  ــى االس ــع كل يشء حت وتصني
ــودة إىل األرض  ــي والع ــاج الحيوان ــن واإلنت القط
ــات  التقني إىل  ــودة  الع ورضورة  ــيل  املح ــاج  واإلنت
املحلية  األصيلة يف مجال الزراعة التي كان يتبعها 
ــى اآلن فقط يجب  ــون  وما زالت متوفرة حت اليمني

ــمي من قبل الدولة باتجاه  التحول واالهتمام الرس
ــث ال يزال  ــيل حي ــاج املح ــة واإلنت ــجيع الزراع تش
ــاع قيمة املحروقات  ــق بتكلفة املدخالت وارتف يتعل
ــني، وال بد أن  ــىل املزارع ــكل كبري ع ــر بش ــذي أث وال
ــة يجب أن  ــي األصيل كثقاف ــلوك الزراع يعود الس
ــب عىل مراكز  ــاط الزراعية كما يج ــيع يف األوس تش
ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي ــات  والدراس ــث  البح
ــتهم  ــدى ممارس ــاس وم ــلوك الن ــىل س ــز ع أن ترك

وارتباطهم باألرض.
عودة إجبارية

ــنوات االخرية   وعاد الكثريون إىل الزراعة يف الس
ــاك ما ال  ــيما أن هن ــدوان والحصار، الس ــراء الع ج
ــن انعدام األمن  ــن 13 مليون يمني يعانون م يقل ع
ــرية للمنظمات  ــب اإلحصائيات األخ الغذائي حس
ــاً  ــدة.. و21 مليون ــم املتح ــة لألم ــانية التابع اإلنس

يحتاجون إىل املساعدات الغذائية العاجلة.
تهديدات وتحديات

ــي يف اليمن  ــأن الزراع ــني بالش ــب املهتم وبحس
ــدة  ــري بعي ــن غ ــة يف اليم ــة االقتصادي ــإن "التنمي ف
ــة تطوير القدرات اإلدارية والترشيعية  املنال رشيط
ــة، "... موضحني أن   ــة وتنميتها بحكم والتخطيطي
ــه لينتج منتجات  ــاع الزراعي  يمكن إصالح " القط

ذات قيمة عالية".
 وتعد الزراعة  ثالث أكرب مورد من إجمايل الناتج 
ــغل  ــيل الوطني بعد الخدمات والصناعة. ويش املح
القطاع 73 % من إجمايل القوة العاملة سواء بشكل 
ــبة (33 %)أو بشكل غري مبارش بنسبة  مبارش بنس

.(% 77)
ــي يواجه تحديات بنيوية  غري أن القطاع الزراع
ــتدامته يف املستقبل املنظور، ومن  خطرية تهدد اس
ــات  ــب دراس ــرث إلحاحا بحس ــات األك ــني التحدي ب
ــذ  ــاه. فمن ــتخدام املي ــراط يف اس ــة " اإلف متخصص
ــة الحديثة  ــائل التقان ــع دخول وس ــتينيات وم الس
ــتخدام  ــهد البلد نقلة من اس ــتخراج املياه ش يف اس
ــاه األكرث تقدما  ــة إىل مضخات املي ــرق التقليدي الط
ــىل  ــي ع ــاج الزراع ــع يف اإلنت ــك إىل التوس وأدى ذل
ــبق  ــد س ــة وق ــاه الجوفي ــات املي ــاب احتياطي حس
ــن  ــبته م ــالد نس ــاه يف الب ــتهالك املي ــدى اس أن تع

االحتياطي".
ــة حقيقية عىل  ــدات وجودي ــرض ذلك تهدي ويف
ــي، فالزراعة ال تعد  ــبة كبرية من املجتمع اليمن نس
ــكان  ــبة للكثري من الس ــدرا للدخل بالنس فقط مص
بقدر ما توفر أيضا مصدرا ثابتاً للغذاء واالستقرار 
ــىل  ــة، وع ــرة الداخلي ــدل الهج ــن مع ــد م ــا يح وبم
ــاع الزراعي  ــى القط ــرتض أن يحظ ــو  يف ــذا النح ه
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــرث فعالي ــة أك ــات بنيوي بإصالح
ــتدامته عىل املدى الطويل وأن تعزز  ــاعد يف اس تس

من قيمته اإلجمالية.

المزارعون يدشنون موسمًا واعدًا

توجه حكومي للتوسع الزراعي كخيار اسرتاتيجي للصمودتوجه حكومي للتوسع الزراعي كخيار اسرتاتيجي للصمود
ــطتهم مع  ــة أنش بداية  الربيع بدأت األزهار تتفتح وعاد املزارعون اليمنيون ملمارس

ــني موسم زراعي جديد متحدين بكل إرصار وعزم وللعام الثالث  الزراعية وتدش
عىل التوايل قوى العدوان السعوصهيو امريكي التي دأبت عىل استهداف الشجر والبرش 
ــآت الزراعية وبرغم  ــألرايض واملنش ــارش من العدوان ل ــتهداف املب ــر، وبرغم االس والحج
ــادة الديزل إال أن  ــة وبالذات م ــتقات النفطي ــعار املش ــذي أدى إىل ارتفاع أس ــار ال الحص
ــودة إىل األرض لكرس الحصار  ــات والع ــة كل التحدي ــي مصمم عىل مواجه ــزارع اليمن امل
ــعيا  ــاد عىل ما تنتجه أرضنا الطيبة الغنية بمحاصيلها ومنتجاتها الزراعية..س واالعتم
إىل تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء والحبوب .." الثورة االقتصادي" يتقىص األنشطة  

واالستعدادات الراهنة لخوض املعركة الزراعية هذا العام يف ما ييل:

الثورة/ أحمد المالكي

المصدرون يطالبون بتدخل الجهات الحكومية والدولية 

ــواق ــة ٣ أس ــة اليمني ــادرات الزراعي ــرم الص ــدوان يح الع
الثورة االقتصادي/ أحمد الطيار

ــلع  للس ــدرون  املص ــال  األعم ــال  رج ــف  كش
ــه الصادرات  ــة تواج ــن معوقات جم ــة ع الزراعي
الزراعية اليمنية لألسواق الخارجية خالل العام 
ــام الجاري  ــوا أن يكون الع ــايض 2017م وتوقع امل
ــكاليات واملعوقات  ــل اإلش ــوأ يف حال لم تح األس

التي تواجه الصادرات الزراعية دون تأخري.
ويف أحاديث لـ " الثورة االقتصادي" قال خالد 
ــة األهدل للتصدير" إن  أحمد األهدل رئيس رشك
ــواق  ــادرات الزراعية اليمنية فقدت ثالثة أس الص
ــام 2017م ُما ينذر بكارثة عىل االقتصاد  خالل الع

ــام األول"... ــني الزراعيني يف املق ــي واملنتج الوطن
الفتاً إىل "غياب اهتمام وتعاون الجهات الرسمية  
ــواء  ــي تواجه املصدرين س ــكاليات الت لحل اإلش
ــتوى  ــاورة أو عىل املس ــتوى الدول املج ــىل مس ع
ــع اقتصادية  ــد يفقد مناف ــا يجعل البل ــدويل مم ال

كبرية".
ــرف  ــاص والغ ــاع الخ ــدل أن "القط ــني األه وب
ــا  ــل حالي ــي تتدخ ــي الت ــة ه ــة الصناعي التجاري
بعالقاتها مع الغرف العربية والدولية للمساهمة 
ــه صادرات  ــات تواج ــول ألي معوق ــاد حل يف إيج

بالدنا وبخاصة الزراعية والغذائية".
ــادرات الزراعية اليمنية فقدت  موضحاً أن الص

ــوق األردنية والعمانية و اإلماراتية  يف 2017م الس
ــة بمنع  ــري صائب ــرارات غ ــدول ق ــك ال ــاذ تل باتخ
ــن دون  ــا م ــة ألراضيه ــادرات اليمني ــول الص دخ
مسوغات علمية خصوصا السوق األردنية والتي 

تعد السوق الثانية للمنتجات الزراعية اليمنية .
ــه الجهات  ــدل يف ختام حديث ــا  خالد االه ودع
يف  ــاهمة  للمس ــة  الدولي ــة  التجاري ــات  واملنظم
ــات التي  ــني وإزالة املعوق ــن اليمني ــم املصدري دع
ــني الظروف  ــهمون يف تحس ــم كونهم يس تواجهه
ــاعدون يف تطوير  ــية للمزارع اليمني ويس املعيش
ــة ذات الجودة العالية  ــات الزراعية اليمني املنتج

وتسويقها لألسواق الخارجية.

 وزارة الزراعة:

تجهزي١٠آالف هكتار 
من األراضي يف الحديدة 

لالستثمار  يف زراعة 
الحبوب
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