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 مقدمة في السياسة الزراعية 

  مفهوم السياسة الزراعية
السياسة الزراعية مجموعة من القوانين المرتبطة باإلنتاج الزراعي المحلي واإلتجار تصف 

وتطبق الحكومات السياسات الزراعية بهدف تحقيق . بالسلع الزراعية مع االسواق الخارجية

 مضمون منوتشمل هذه االهداف مستوى . اهداف معينة في اسواق السلع الزراعية المحلية

، المنتجات الزراعية قرار السعري، ضمان نوعية جيدة منية، االستعرض المنتجات الزراع

 الخارجي، تخصيص التي يحتاجها السوق المحلي او السوق اختيار المنتجات الزراعية

توفير درجة الزراعية،االستعماالت البديلة، استخدام االيدي العاملة بين الراضي الزراعية ا

 احتكار السلعاو  مخاطر الحروباما لغذائية بسبب معينة من االكتفاء الذاتي من المواد ا

تمويل شراء السلع الغذائية من االسواق  الغذائية من لدن الدول المنتجة لها، او صعوبة

وفي ميزان المدفوعات،  جه لها بسبب صعوبات في توفير العملة األجنبيةحين الحارجية خاال

الزراعة وتحسين كفاءة االنتاج خل للعاملين في من الد معين مستوى ىعلوالمحافظة 

 . والتسويق الزراعي

 

 

 االهداف العامة للسياسات الزراعية
 

ول المتقدمة ام النامية واهم هذه االهداف هنالك اهداف عدة للسياسة الزراعية سواء في الد

  -هي:

 

 في المجتمعاتتبطين بمهنة الزراعة، حيث ان ادامة حياة أكبر عدد ممكن من السكان المر-1

الموضوع،اذ يعد الريف اهم مصدر  هذا هول بداية تطورها االساسي يكون هدفها االو

لتوفير المنتجات الغذائية لعموم سكان البلد كما ان الريف يعد مجاال لتوفير الظروف 

 . المعيشية الجيدة مقارنة بالمدن

 

مخاطر الحروب، توفير درجة معينة من االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، بسبب . 2

والظروف البيئية والسياسية غير الطبيعية، او بسبب احتكار السلع المستوردة من قبل الدول 

 . المصدرة لها او ألسباب تتعلق بوجود صعوبات في ميزان المدفوعات
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الزراعة، وتحسين كفاءة  المحافظة على مستوى معين من الدخل للعاملين في مهنة. 3

 من لتسويق الزراعي، وقد يكون التركيز على هذا الهدف أكثرااالنتاج الزراعي وكذلك 

 . غيره من االهداف بسبب العيوب التي تنتاب عمل ألية السوق في القطاع الزر اعي

 

 المسائل األساسية التي تواجه السياسة الزراعية

  -:ومن المسائل األساسية التي تجابه السياسة الزراعية

 

 حلها يمكن ، والتي(مزيج المشاريع الزراعية)انواع السلع الزراعية من الكمية المنتجة . 1

 . ستنادا الى مبادئ اقتصاديات االنتاج الزراعيأ

ن الزراعة ا ل ان المزارع صغيرة ام كبيرة وهلاي هيجب اتباعها ،  طريقة االنتاج التي. 2

 ،(مزيج الموارد)استخدام القوى العاملة ام المكننة الزراعية سعة وهل يجب كثيفة ام وا

  الزراعي. عن طريق استعمال مبادئ اقتصاديات االنتاج ه المسألةحل هذن ويمك

  

راعة والعاملين في القطاعات بين العاملين في قطاع الزكيفية توزيع الدخل القومي -3

 .العامة للدولة السياسةمهام هي احدى  لةلمسأا االقتصادية األخرى، وهذه

تقدم ل، ونتيجة لجدا   طيءوا دخلالى عين وينشا نتيجة لغياب تدخل الدولة تعرض المزار

من الطلب  يادة االنتاج اسرعفان هذا قد ادى الى ز الفني في الدول المتطورة صناعيا  

العربية، فان  ولالدومنها  ميةاما الحال في الدول النا. وبالتالي انخفاض االسعار والدخول

 . ةراعيا عن الطلب على المنتجات الزاالنتاج الزراعي اليزال متخلف

قلة الدخول وتقلبها، : وبصورة عامة تجابه مهنة الزراعة العديد من المشاكل، وأهمها

المخاطرة والاليقين، خصوصية العرض والطلب على المنتجات الزراعية، حيث أنها تتميز 

ات العرض والطلب للمنتجات الزراعية، بسبب الطبيعة بصورة عامة بانخفاض مرون

البيولوجية لإلنتاج الزراعي من جانب العرض،ولكون ان معظم المنتجات الزراعية هي 

من المشاكل االخرى للزراعة هي حجم المشروع . منتجات ضرورية من جانب الطلب

 يرة المساحة وتفتقر الزراعي حيث تسود مزرعة العائلة في كثير من الدول النامية وهي صغ
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والمشكلة . الى مزايا اقتصاديات الحجم،ونتيجة لذلك تكون في كثير من االحيان غير كفوءة

االخرى التي تجابه الزراعة هي نظام التوزيع، سواء بالنسبة لتوزيع الدخول داخل القطاع 

بين الزراعة والقطاعات  Term Of Trade - TOT يالزراعي ام ميزان التبادل التجار

 . االقتصادية األخرى

 

 انواع السياسات الزراعية

  -:يمكن تقسيم السياسات الموجهة من لدن الدولة تجاه الزراعة الى ما يأتي

 . يه الزراعيةالسعر السياسة. 1

  لهيكلية الزراعية .الساسةا. 2

 السياسات االخرى.السياسة التسويقية و. 3

  

 Agricultural Pricing Policy    السياسة السعرية الزراعية . 1

 

نتاجي والمجال االستهالكي،اما االللمجال جه لموا يعد السعر في اقتصاد السوق العامل  

واالستهالك، وتؤدي اي  جالنتال لمنظمةا ملهم العواأ منفي االقتصاد المخطط فيعد السعر 

 ومن ثم ارتفاع أرباحها مما سعارهازيادة في الطلب على السلع والخدمات الى ارتفاع أ

الطلب  متأثرة في كل من رسعااال تتقلب هكذاو ، س صحيحكيشجع على زيادة اإلنتاج والع

ض بعاسعار التوازن. وتتسم لك بذ ددوالخدمات حتى يتم اتزانهما، وتتحوالعرض السلعي 

في  ض والطلب بالتقلبات الشديدةلقوى العر المنتجات إذا ما تركت اسعارها تتحدد وفقا  

السعرية لها،ومثال ذلك المنتجات  بسبب قلة كل من مرونة العرض والطلاالسعار وذلك ب

 الزراعية التيالزراعية، لهذا السبب تقوم كثير من الدول بالتدخل في تسعير كثير من السلع 

وال شك ان مثل هذا التدخل الحكومي في التسعير يؤدي الى . ه التقلبات السعريةتتسم بها هذ

للمنتجين  ز  مجاالستقرار النسبي في اسعار المنتجات الزراعية المسعرة بما يضمن دخل 

لذا فان أحد . الزراعيين، وهو أحد االهداف المتوخاة لتحقيق العدالة االجتماعية

 الدخل بين القطاع  االسعار الزراعية هي تحسين توزيعالحجج الرئيسة لسياسة دعم 
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حسين تخصيص الموارد تالزراعي والقطاعات غير الزراعية لالقتصاد الوطني، وكذلك 

 . ضمن الفطاع الزراعي لتحقيق التحوالت في االنتاج

 عض خبراء أجهزة االمم المتحدة فيمن جهة أخرى، يرى كثير من االقتصاديين والسيما ب

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة األغذية والزراعة ان التدخل الحكومي في 

 تحديد االسعار الزراعية يعد أحد العوامل المؤدية الى تشويه عمل آلية السوق، مما يؤدي الى 

خلق كثير من المساوئ للنظام االقتصادي سواء على مستوى المنشأة ام على مستوى 

الكفاءة  ر االسعار المدعمة على عدم تحقيقحد هذه المساوئ هوتأثيكل.وأاالقتصاد الوطني ك

لذا نجد ان كثير من . قتصادية المختلفة ضمن المزرعةاال بين األنشطةالموارد  تخصيص في

دول يعملون في المنظمات الدولية المتخصصة في منح القروض الى الذين  ييناالقتصاد

آلية  تبني الدولة نظام السوق اي تكوين السعر ضمنن شعار " هو العالم المختلفة يرفعو

 ". السوق ال ان تحل مله

من البلدان الصناعية  لسياسة الزراعية العالمية في كثيرلقد كانت المشكلة األساسية في ا

المشكلة  مشكلة فوائض االنتاج . من جهة اخرى كانتالسيما بعد الحرب العالمية الثانية هي 

هذه  فيفي أن االنتاج الزراعي  لبلدان الناميةن كثيرة السيما البلدا في السياسة الزراعية

الصعب  ت الغذائية االساسية، وحيث ان منالبلدان غالبا ما يكون غير كاف لتغطية الحاجا

يؤكد العالم االقتصادي  نتاج الزراعي،تأكيد االسباب االكثر اهمية الكامنة وراء عدم كفايه اال

كثيرا على  مستوى االنتاج الزراعي ال يعتمد ان(: "ثيودور شولتز)الزراعي االمريكي 

  ." تفعله الدولة للزراعة االعتبارات الفنية بل يعتمد الى حد كبير على ما

من المعروف ان الدولة التي تتدخل في آلية االسعار بطرق مختلفة وعديدة وألسباب متباينة، 

توفر الضرائب على صادرات المنتجات الزراعية عوائد للدولة، و تساعد في خفض : فمثال

االسعار المحلية للسلع الزراعية، وتضمن سياسة دعم اسعار المنتجات الزراعية في الدول 

المتطورة دخول مجزية للمزارعين مما يؤدي الى وجود فائض في االنتاج 

أحيانا،  ان النامية تحت شروط تسهيليةالزراعي والتي تجد طريقها الى اسواق البلد

 الى خفض االسعار الزراعية المحلية في البلدان النامية، من جهة اخرى  وهذا يؤدي بدوره
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تكون السياسة تجاه المدخالت الزراعية على المستوى العالمي اما بإعانات لها او فرض 

 . ضرائب عليها

سياسات تدخلية ( المتقدم والنامي على حد سواء) نفذت الحكومات في كثير من بلدان العالم

في اسعار السلع الزراعية،وقد كان من المؤمل لهذه السياسات ان تساعد في زيادة وتحسين 

االنتاج الزراعي من جهة وان توفر غذاء لغالبية المجتمع بأسعار يستطيع المستهلك ذو 

 التراكم الرأسمالي الضروري الدخل المنخفض دفعها من جهة أخرى، وان تساهم في توفير

 استطاعت هذه السياسة تحقيق هذه االهداف؟ دية. فهل لعملية التنمية االقتصا

سيما النامية منها، عدم استطاعة هذه السياسة ال كثير من البلدان، تجارب اظهرت نتائج 

من جهة، وتحميل خزانة الدولة  المساحةالمزروعة التوسع في ي علىعتحفيز المنتج الزرا

دعم اسعار المستهلك، كما انها اعتمدت كثيرا على  من أجلفي دفع مبالغ  كبيرا   عبئا  

وبين كمية االنتاج  الزراعية تعلى المنتجا ة الطلب المحلياالستيرادات لسد الفجوه بين كمي

ل المصدرة للمنتجات الدو من العمالت االجنبية الى المحلي، وبالتالي تحويل كميات كبيرة

 . يةعالزرا

تدرك تماما من االثار المترتبة  اال انه لن خليةوعلى الرغم من كل هذه السيا ت السعرية التد

 الزراعي، توزيع كان ذلك على مستوى االنتاج واء  ية سها من قبل الكثير من الدول النامعلي

عوائد الدولة ومستوى االستخدام  المختلفةعها الدخل بين المنتجين والمستهلكين، الكفاءة بأنوا

 . في الريف

 

 Agricultural Structural Policy  السياسة الهيكلية الزراعية . 2

 : يمكن ان تقع السياسة الهيكلية في القطاع الزراعي تحت محورين هما

 . طبيعة القوى العاملة في القطاع الزراعي( أ

 . الزراعية( الحيازة)الملكية  طبيعة( ب
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تختلف طبيعة القوى العاملة في الزراعة عبر العصور، ففي العصور القديمة والعصور 

، وغالبا لم Peasantsالوسطى اعتمدت الزراعة في قوتها العاملة على ما يسمى بالفالحين 

لألراضي الزراعية، فقد كان هؤالء الفالحين عبيدأ ( حائزين)يكن هؤالء الفالحين المالكين 

من جهة اخرى . في الدول الغربية وبعض الدول التي تشاركها التركيب االجتماعي و اقنانا  ا

هم حائزون لألراضي ( مع بعض االستثناءات)كان الفالحون في الشرق بصورة عامة 

الزراعية، يستفيدون من زراعتها مع وجود ملكيات صرفة محدودة بينما تعود رقبة االرض 

اما في بداية نشوء الرأسمالية في الدول . في العصر الحديث حتىبصورة عامة للدولة، 

، فقد تحول الفالحون الى قوى عاملة يعملون باجور (مثل اليابان)رى الخدول االة واألوروبي

 اما في الشرق. المزارعون الرأسماليونالتي يملكها  الزراعة الملكيات مقابل عملهم في

 حين منها حائزين لها مع نشوء بعضتفادة الفالاس لالرض مع الدولة ةكيمل ستمرانموذجفا

خصوصا بعد حركة االستعمار الغربي في معظم  أسمالية الزراعية،الملكيات اإلقطاعية والر

 .العربية  بلدانالدول الشرفية ومتها ال

سواء في العالم القديم ام العالم العاملة  القوى طبيعة لقد حدثت تغيرات هيكلية ملموسة في

التي توفرها  طلبها من االيدي العاملةيادة وزالجديد، خصوصا بعد توسع الصناعة 

 الدول المتطورة حذرا  حتى في ان التغير في هيكل القوى العاملة يتطلب تخطيطا  .الزراعة

 لة،للدو مةالعا سةللسيالنهائي ا لذلك يجب التمييز بين التركيب االمثل وهو الهدف ،صناعيا  

لتغير لسرعة اود حدوقد وضعت . والسرعة المرغوبة التي يتم بها تحقيق مثل هذا التركيب

 رغوبةومأقتصاديا ،  ممكنة من الناحية الفعلية، ومؤثرالهيكلي بالمدى الذي تكون فيه 

 . اجتماعيا  

 . غوبة اقتصاديا  تكون مر هناك محددان لمعدل حركة القوى العاملة خارج الزراعة والتيو

 

 

 استثمارا   في تنظيم القوى العاملة،بل يتضمنان مثل هذا التغيير هو ليس مجرد تغيير : األول

 يمكنوال . في المكائن والمعدات الزراعية، المنشات الزراعية، والطرق الريفية ملموسا  

 بقيةس مقدار ضمان انتاجية القوى العاملة التي تم انتقالها من القطاع الزراعي تكون بنف

 الزراعية ال يمكن ان يؤدوا عمال   القطاعات،فكبار السن او متوسطو العمر من القوى العاملة

 د وإذا لم يكن لمثل هؤالء العمال، لذلك فان مشاركتهم تكون قليلة في الناتج الجديماهرا  

  عبئا   في الريف سيكون انتقالهم غير مجدي للقطاع الصناعي للعمل في قرى مجاورة مجاال  
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على المدينة سواء من ناحية السكن ام الخدمات عالوة على الصعوبات االخرى التي 

ولتقييم سرعة انتقال القوى العاملة المفضلة من القطاع . سيالقونها شخصيا في المدينة

الزراعي الى القطاعات االخرى يجب االخذ في االعتبار اآلثار بعيدة المدى المترتبة على 

فقد أصبح من الواضح من تجارب كثير من . المشاريع الصناعية والقوى البشريةتوزيع 

الدول ان تركيز السكان في المجتمعات الحضرية سيجلب معه كثير من المشاكل االقتصادية 

واالجتماعية، مثل الرحالت الطويلة للوصول الى مكان العمل، ازدحام المواصالت 

طق ريفية معينة من سكانها اضافة الى الخسارة الثقافية تفريغ منا أنوبنفس الوقت ف. وغيرها

 نية، انشاء الطرق، السكك الحديد وغيرها من الخدمات العامة مكلفةلسكاسيجعل الكثافة ا

 الصغيرة لدول فكرة تنمية صناعات ناشئة في المدننتيجة لذلك فقد تبنت بعض ا اقتصاديا

 . ملموسا   نها نجاحا  ، وقد حقت بعض م الزراعيةلقريبة من المناطق ا

عالية من السكان الريفيين، بل يجب توفير فرص  تيامستويجب عدم الحفاظ على : والثاني

القتصادية واالجتماعية، ا الزراعي لحل بعض مشاكلهم استخدام اخرى لهم خارج القطاع

  ملة خارج القطاع الزراعي تدريجية حيث ان تنمية كذلك يجب ان تكون حركة االيدي العا

  ئيسة تكون تدريجية غالبا .صناعات ناشئة خارج المراكز الر

لعاملة خارج القطاع الزراعي يكون ان االعتبارات السابقة الذكر ال تعني ان انتقال القوى ا

 أنتقال االيدي العاملة خارج القطاع الزراعي ، وانما تلك االعتبارات تعني ان سرعةمرغوبا  

سيكون  نتقالالا أن هذاف واال يجب ان تكون متوافقة مع سرعة تنمية الصناعات الناشئة،

 ناحية وفرة استخدام أو من على المدن التي سينتقلون اليها من ناحية توفير فرص صعبا  

 القطاعالبلد الذي يكون فيه  يةفيان هدف السياسة الزراع. الخدمات الضرورية للسكان الجدد

 توازن جديدضغط نتيجة لنمو القطاع الصناعي هو تسهيل عملية االنتقال الى  الزراعي تحت

 وتشجيع التغيرعن طريق تجاوز الصعوبات الزائدة من خالل السياسات السعرية والداخلية 

 . الهيكلي عن طريق سياسة هيكلية مالئمة
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 Agricultural Marketing Policy  السياسة التسويقية الزراعية. 3

بدأ  1133الى  1121في نهاية الكساد العظيم الذي ساد اوروبا والعالم الرأسمالي للمدة    

المزارعون في أوروبا يعتقدون بأن سبب المصاعب التي انتابت القطاع الزراعي يكون في 

السياسة التسويقية لمنتجاتهم، وبدأت نتيجة لذلك موجة من الترتيبات التي تهم العملية 

 1133و 1131ففي بريطانيا مثال تم تشريع قوانين التسويق الزراعي في السنتين . يقيةالتسو

 ، حيث كانت في معظم Marketing Boardsوالتي أسست بموجبها مجالس التسويق 

 التحولحتكارية للمنتجين الزراعيين، وقد كان هذا التطور جزءا من أالحاالت هي جهات 

 من الزمنلتي ميزت االقتصاد الرأسمالي في تلك الحقبة ااالقتصادية الليبرالية السياسات  عن

صالحيات واسعة في معظم البلدان الديمقراطية مقارنة ببقية  ت المجالس التسويقيةوقد اعطي

 الكفاءةعلى انها وسائل تحسين ( ما ا  خاطئة نوع بصورة) كان ينظر اليهاالهيئات، وقد 

اسعار المنتجين حيث انها كانت مرتبطة بتخلف التسويق  أستقرارفع وليس لرالتسويقية و

 علىفي بريطانيا  . فبالرغم من أن الحركة التعاونية قد نشأت يطانياالزراعي التعاوني في بر

 حدثت م لكنها لم تتطور في التسويق الزراعي كما1411عام في  eladhcoRيد روتشديل 

 . المتحدةاألمريكية السويد، والواليات نيا،الما رك،في بلدان اخرى مثل الدنما

 نتيجة لذلك الى كثير من والمزاداتولقد تعرض نظام التسويق السائد من خالل التجار 

 الجمعياتمع  لخاص في منافسةع اطالو كان تجار الق االنتقادات، التي قد تخف كثيرا  

 . التعاونية التسويقية

التامة  القتصادية مثل المنافسة غيرالمفاهيم افي عشرينات القرن الماضي استعملت بعض 

Imperfect Compentition التامة افسة نرحوا ان المتليق بعض االقتصاديين من لدن

بصورة مقنعة، وقد وجدت هذه االفكار آذان صاغية في زمن  ا  بصورة عامة لم تعمل ابد

يوجد فيه بطالة ثقيلة مما جعل االمور تتضح بان النظام االقتصادي لم يكن يعمل بصورة 

 . جيدة، وهو ما كان وراء تشريع قانون التسويق الزراعي في بريطانيا

زراعية في كثير لمعظم المنتجات ال Marketing Boardsوأنشأت المجالس التسويقية 

  -:من بلدان العالم المتطور والنامي لألغراض األتية
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الزراعية ذات  وهذا يعني ان زيادة سعر السلعة: رفع سعر الجملة وبالتالي سعر المفرد-1

 . العالقة مما يحسن وضع المنتج الزراعي من خالل اتباع طرق عديدة

 

 التوزيعيةعن طريق اشتراك المجالس التسويقية في المراحل : خفض الهوامش التسويقية. 2

المختلفة، والتأثير في اقتصاديات تلك المراحل،وبالتالي تحسين مستوى السعر الذي يستلمه 

 .المزارع

  

وهي الطريقة الثالثة التي يمكن بموجبها ان يساعد مجلس : منع التمييز بين المنتجين. 3

المزارعين اسعار  التمييز بين المزارعين، فقد يستلم بعض عي عن طريق منعالزرا التسويق

بعض الجهل بين المنتجين  بسبب العناصر االحتكارية في التسويق، او لسلعةا أدنى لنفس

جميع المزارعين يعاملون  بينما يستطيع مجلس التسويق ان يضمن ان. األسعار حول

 .متساوية بعد خصم تكاليف النقل بصورة

 

بموجبها أن يعمل مجلس لطريقة الرابعة التي يمطكن أما ا: نتجين االكثر نجاحا  تقييد الم. 1 

 المزارعينعين، هو بفرض قيود علـى من المزار عة معينةالتسويق على مساعدة مجمو

اجل ضمان حقوق متساوية في استالم نفس  عدة المزارعين األقل نجاحا  االكثر نجاحا لمسا

 الزراعية.السعر لنفس السلعة 
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