
حسين الجغبير

 مؤخـــراً وتحقيقـــًا لالكتفاء الذاتي، ومســـاهمة في تحـــول ا�ردن إلى مركز إقليمـــي ل�من الغذائي، أطلق الجيش مشـــاريع زراعية في 

الباقورة والغمر ودير عال والعمري والكثير من المشاريع المستقبلية، ويأتي ذلك بهدف تعزيز ا�من الوطني وزيادة فرص العمل في 

دولة تزداد نسبة الفقر والبطالة فيها إلى حدود مؤرقة، وتشكل خطراً مجتمعيًا.

بال شـــك، أي خطط يكون الجيش العربي وقواته المســـلحة جزءاً منها فهي مدعاة للطمأنينة، فالعمل االســـتراتيجي عنوان وهوية 

المؤسســـة العسكرية مقارنة بباقي مؤسســـات الدولة، التي يعبث بها الترهل والفساد، والمحسوبية، وهذا ا�مر أبعد ما يكون عن 

الجيش العربي، ومنها يشعر ا�ردنيون أن أي توجه له هو بمثابة خطوة مضمونة ل�مام.

الهدف من القيام بهذا الدور، ليس المقصود منه االحالل مكان المؤسسات المعنية بالنهوض الزراعي، وتحديداً وزارة الزراعة، بقدر ما 

هو اســـتجابة ومســـاندة لهذه المؤسســـات في ا�مـــور التي تتعلق با�مـــن الوطن ا�ردني. واعتقـــد أن ملف الزراعة غايـــة في ا�همية 

بخصوص ا�من الوطني، وإذ شاهدنا التحدي ا�كبر الذي واجهته المملكة خالل أزمة جائحة كورونا، فيما تعمق هذا التحدي مع ا�زمة 

الروسية ا�وكرانية، ا�مر الذي يتطلب الوصول إلى االكتفاء الذاتي تحسبًا �ي تطورات محلية أو اقليمية أو دولية، وهذه االستراتيجية 

هي الضامن ا�كبر لمواجهة أي نقص غذائي في أي وقت.

أرض  عن  الدفاع  هو  ا�ساسية  ومهمتها  المسلحة  القوات  دور  بأن  ا�ردني  الجيش  بثها  واضحة  رسالة 
المملكة ضد التهديد الخارجي، لكن في الواقع أن ما تقوم به هذه المؤسسة التي تتمثل طوق نجاة في نظر 
الدولة  تنمية  في  هامة  ركيزة  تشكل  مؤسسة  إلى  عسكرية،  مؤسسة  كونها  يتعدى  ا�ردنيين،  كافة 

والنهوض بها من جميع الجوانب وتحديداً االقتصادية.

استراتيجيات

القوات المسلحة والزراعة مبعث طمأنينة لردنيين
إن المشاريع التي يعتزم الجيش تنفيذها من شأنها أن تستقطب أيدي عاملة أردنية، وهي فرصة كبيرة أمام الشباب ممن 

يمتلكـــون خبرة وشـــهادات تؤهلهم ليلعبـــوا دوراً في هذا الملـــف، وبالتالي الخروج مـــن بوتقة البطالـــة وانتظار الوظيفة 

الرســـمية التـــي بات الحصـــول عليها غاية فـــي الصعوبة، نظراً ل�عـــداد الكبيرة جداً مـــن الطلبات التي يحتفـــظ بها ديوان 

الخدمـــة المدنية، وهذه المشـــاريع هي فرصة حقيقية أمام هذه الفئة لســـبر أغوار الزراعة، خصوصـــًا تلك التي تعتمد على 

التكنولوجيا الحديثة، ا�مر الذي يجب أن تأخذه الحكومة بعين االعتبار.

 التركيز على الزراعة ضرورة لرفد االقتصاد ا�ردني حيث يساهم في النمو االقتصادي، الذي رغم التقارير التي تشيد بما ينجز، 

إال أن هناك حاجة ملحة لزيادته لدولة تعاني أوضاع اقتصادية صعبة، وعجز مالي في الموازنة، وزيادة الدين العام.

ويعتبر الجيش من الركائز ا�ساسية في استقرار الدولة، ليس أمنيًا فقط، وإنما اقتصاديًا.
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