
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 

  

 



Page 1 of 13 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 23, 2020     

 مشروعات التحرر الوطني عند الرئيس مرسي: االكتفاء الذاتي من الغذاء 
 عبد التواب بركات 

"البرنامج الرئاس ي وتضمن وضع الرئيس محمد مرس ي برنامًجا طموحا لتحرير االقتصاد املصري من التبعية، 

 2012الذي طرحه على الشعب في فترة الدعاية االنتخابية في مايو/آيار للدكتور محمد مرس ي، النهضة إرادة شعب" 

تشجيع اإلنتاج املحلي لتحقيق هدفه من خالل، "مشروعات مخططة بدقة، واضحة األهداف ة و رؤية واضح

االكتفاء الذاتي من السلع األساسية كالقمح وترشيد عمليات االستيراد" وأيًضا من خالل "العمل على تحقيق 

 (  1والسكر والزيت واللحوم والقطن".)

الرؤساء السابقون والالحقون، مثل مشروع االكتفاء الذاتي  في مصر، وإن تشدق بها وهي مشروعات غير مسبوقة

من القمح، حيث كان حديثهم عنها ال يتجاوز الوعود الزائفة والكالم املنمق الذي ال يسمن وال يغني. وقد كشف 

ا الرئيس مرس ي مبكرا عن رؤيته لتعزيز استقالل مصر وتحرير إرادتها من التبعية بعد شهر واحد من انتخابه رئيًس 

"إذا كنا نريد أن نمتلك إرادتنا، البد وأن في كلمة ألقاها على قادة الجيش الثاني امليداني بمدينة اإلسماعيلية بقوله: 

ننتج غذاءنا، والبد وأن ننتج دواءنا، والبد وأن ننتج ونمتلك سالحنا.. هذه الثالثة هي ضمان االستقرار، والتنمية،  

 ( 2هذه االتجاهات".)وامتالك اإلرادة، نحن نسعى في كل 

ونتناول هنا مشروع االكتفاء الذاتي من الغذاء والذي سجله الرئيس مرس ي في برنامجه االنتخابي، املتاح حتى هذه 

اللحظة على شبكة اإلنترنت، وحقق فيه إنجازات مهمة وخطوات واضحة خالل سنة واحدة له في الحكم، وذلك 

تخابي، والقرارات الرئاسية التي اتخذها لتحقيق هدفه، واإلجراءات باستعراض مالمح املشروع في البرنامج االن

 التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس مرس ي.

 أوالا: دعم املزارعين:
إعادة هيكلة األجور في   تحسين أوضاع العمال والفالحين من خالل في برنامجه االنتخابي، استهدف الرئيس مرس ي 

مصر حتى تحقق الحد األدنى لتوفير فرصة حياة كريمة لألسرة املصرية مع إقرار زيادة سنوية تكفى ملواجهة  

، 1975لسنة    79التضخم باإلضافة إلى تحديد الحد األعلى لألجور. وكذلك تعديل مواد قانون التأمينات واملعاشات  
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ما فيهم املزارعين. وتثبيت العمالة املؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل لتغطي مظلة التأمينات كل املصريين ب 

وعقود تضمن لهم االستقرار ومساواتهم باملثبتين. وإصدار قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين 

ادة املستمرة الصحي إلتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع. وزيادة دعم الفالحين ملواجهة الزي

 ( 3).في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية

إلغاء الديون املتعثرة زيادة دعم الفالحين ملواجهة الزيادة املستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية، و وكذلك 

وعات وتفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية واالئتمان الزراعي ودعم املشر  من أصحاب الحيازات الصغيرةللفالحين 

ووَعد بوضع خطة لتطوير دور االتحاد التعاوني   . الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية

الزراعي وتوسيع قاعدة املشاركة التعاونية فى مجاالت تسويق املنتج الزراعين، وتفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري  

 ( 4مطالبهم.) للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم ، وتبني

أوفى الرئيس مرس ي بوعوده، فأصدر قرار بإعفاء املزارعين الذين تقل مديونيتهم لدى بنك التنمية واالئتمان الزراعي 

ألفا من صغار املزارعين  52. استفاد من القرار 2012آالف جنيه أثناء االحتفال بعيد الفالح في سبتمبر  10عن 

 (5مشروع تنمية الصعيد )من صغار املزارعين من  2793واستفاد 

وقرر إعادة هيكلة بنك التنمية ليقتصر علي تمويل قطاع الزراعة بدون فوائد مبالغ فيها. ورفع قيمة املعاش الذي 

جنيه، وشمل القرار جميع الفالحين    300جنيه فقط، إلى    120سنة من    65ُيعطى لبعض الفالحين عند بلوغهم سن  

 ( 6سنة.) 60 والعمال الزراعيين عند بلوغهم سن

قد تظن أنها قرارات عاطفية أو ملسات إنسانية ارتجلها رئيس فالح، ابن فالح، عايش معاناة الفالحين وفقرهم؛ ولكن 

عندما تطالع برنامج الرئيس، يتبين لك أنها سياسة جديدة لدعم املزارعين وتشجيع اإلنتاج الزراعي وتحقيق االكتفاء  

 الذاتي. 

بإسقاط ديونهم، قرر وزير الزراعة بعد  لصعداء بإصدار الرئيس مرس ي قرار جمهوري وبعد أن تنفس الفالحون ا 

وجاء تصريح الوزير لوسائل اإلعالم أثناء تفقده  .االنقالب ليعلن أنه لن يتم إسقاط أي ديون أخرى على الفالحين

لجدير بالذكر أن لعمليات توريد القمح املحلي بواحدة من أفقر محافظات مصر، وهي محافظة بني سويف. وا
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، التي اعتمدها مجلس الشورى املنتخب، وصدق عليها الرئيس مرس ي كانت قد أدرجت 2013/2014موازنة العام 

أفاد   حين االنقالب، مخصصات لسداد مديونيات متعثري الفالحين، وهو ما أعلنه فيما بعد وزير املالية في حكومة

 ( 7).مليون جنيه لسداد مديونية املزارعين املتعثرين 176 تلقى تقريرا بتحمل املوازنة العامة مبلغ بأنه

بتحويل بنك التنمية واالئتمان الزراعي إلى البنك الزراعي  2016لسنة  84وأصدر الجنرال السيس ي، قانون رقم 

 املصرى، وتحويله إلى شركة مساهمة يعمل وفق قوانيين البنك االستثماري، ونقل ملكيات وأصول البنك األول والتي

 ( 8).هي من ممتلكات املزارعين إلى الثاني

 ثانياا: زيادة الرقعة الزراعية
زيادة الرقعة الزراعية واستصالح أراض ي زراعية جديدة في الصعيد وشمال  وعد الرئيس مرس ي في برنامجه االنتخابي ب

ننا "نستهدف زيادة إنتاجية وأما األراض ي الزراعية الحالية فيقول إ سيناء والساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد.

وحدة الفدان من األرض وزيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة املساحة املحصولية ومن املستهدف 

% سنويا عن طريق مشروعات لتطوير نظم الري وتطوير الزراعة، التقاوي وأسمدة و  7الوصول إلى معدل نمو 

 (9مليار جنيه".) 10ميكنة، وإرشاد، باستثمارات حكومية تقدر بـ

 وعرض فيه تعهداته أمام 2012يونيو/حزيران  13في و
ً
 صحفيا

ً
، عقد الدكتور محمد مرس ي املرشح الرئاس ي مؤتمرا

وتعهد مرس ي بزيادة الرقعة الزراعية باستصالح مليون   .الشعب املصري ورؤيته للمرحلة املقبلة فى نقاط محددة 

 ( 10ونصف فدان ضمن مشروع النهضة.)

ديسمبر/كانون    29يذ سياسته والوفاء بوعوده، كشف الرئيس محمد مرس ي في كلمته أمام مجلس الشورى، فيولتنف

آالف  10أفدنة وحتى  5ألف فدان لالستصالح واالستزراع في مساحات تتراوح ما بين  360، عن طرح 2012الثاني 

ب كل احتياجات املجتمع من االستثمار  فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء لتناس

 (11).الصغير إلى املتوسط والكبير
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أشهر؛ حيث تقدم للمواطنين  6وملدة  2006عام وأشار إلى فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 

فدان لألسرة  100ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار املنتفعين بحد أقص ى  100بمساحات تزيد عن 

 في وقت كانت ال تشجع الدولة تمليك صغار الفالحين بحجة منع تفتيت الحيازة.  الواحدة. 

جيا بجامعة أسيوط وعضو الفريق الجيولوجي الدولي وعضو حزب وأعلن الدكتور خالد عودة، أستاذ الجيولو 

ألف فدان صالحة للزراعة بالصحراء  700ماليين و 3، عن وجود 2012أغسطس  29الحرية والعدالة، في 

وقال خالل مشاركته فى املؤتمر العام الذى نظمته محافظة الوادي الجديد بالقاعة الكبرى ألكاديمية   الغربية.

ألف  221ي بمدينة الخارجة وبحضور املحافظ طارق مهدى، إن إنشاء الفرافرة الجديدة على مساحة البحث العلم 

 ( 12فدان هي باكورة مشروع النهضة الذى يتبناه الدكتور محمد مرس ى رئيس الجمهورية.)

 ثالثاا: زيادة اإلنتاج الزراعي
ذاتيا من السلع الغذائية األساسية، إال أن الجهاز رغم إعالن الحكومات املصرية املتتالية العمل على اكتفاء البالد 

مصر خالل  وذلك في "املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الحكومي، أصدر دراسة عن "اقتصاديات األمن الغذائي

 (13، وكشفت انخفاضا في نسب االكتفاء الذاتي من السلع األساسية على النحو التالي:)2015-2006الفترة من 

آالف  10( من 2015-2006الحكومي زيادة كمية العجز من اللحوم البيضاء، الدواجن، خالل الفترة )رصد الجهاز 

. ورصد كذلك زيادة %92.9% إلى 98.7ألف طن، وانخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من  98إلى  2006طن في سنة 

%،  141.6طن بنسبة ألف  720ألف طن، إلى  298كمية العجز من اللحوم الحمراء خالل نفس الفترة، من 

. وكذلك انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي من %57.5% إلى 74.6وانخفضت تبعا لذلك نسبة االكتفاء الذاتي من 

 %. 89األسماك إلى 

استهدف الرئيس محمد مرس ي زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة الثروة الداجنة بزيادة االستثمارات املباشرة في 

. وكذلك استهدف تنمية الثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجية اللحوم واأللبان بزيادة %50هذا املجال بنسبة 

%. وقدر الرئيس مرس ي 70%. وتنمية الثروة السمكية بزيادة االستثمارات فيها بنسبة 100االستثمارات فيها بنسبة 

. 1يه. وقال أن الهدف من ذلك هو تحقيق، مليار جن 50إجمالي االستثمارات املستهدفة في املجاالت الثالثة بحوالي 
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%  20زيادة فرص العمل في هذا القطاع بنسبة تتراوح بين  . 2خفض االعتماد على الخارج في استيراد اللحوم واأللبان،  

 ( 14%.)60%، و40. زيادة شرائح الدخول املعتمدة على هذه القطاعات بنسبة 3%، 30و

لصيد والخدمات التي تقدمها في تنمية قطاع الثروة السمكية ومجال واستهدف الرئيس مرس ي رفع كفاءة موانئ ا 

عرض . 3دعم صناعة مراكب الصيد والسفن، . 2توفير خدمات لوجيستية للسفن العاملة، . 1 الصيد من خالل:

تجهيز مساحات باملوانئ إلعداد وتجهيز  . 4مساحات داخل املوانئ بغرض تخصيصها لخدمة أنشطة قطاع الصيد، 

 ( 15توفير الحصر السمكي لكميات األسماك أثناء اإلنزال. ). 5اك للتصدير، األسم

طرح عن ديسمبر/كانون األول  29ولتحقيق أهدافه، أعلن الرئيس مرس ى خالل كلمته أمام مجلس الشورى يوم 

عداد لطرح  ألف فدان لالستثمار الزراعي الداجني في بني سويف واملنيا والواحات البحرية. وكذلك أعلن عن اإل  145

 ( 16أشهر.) 6ألف فدان أخرى خالل  300

أصدر    .ولحل مشاكل الثروة الحيوانية وعدم توفير الخدمة البيطرية، وانتشار األمراض وعجز الفالحين عن مقاومتها

الرئيس قرارا جمهوريا باستحداث منصب نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية، بتعيين الدكتور محمد الجارحي نائبا 

زير الزراعة للشئون البيطرية للنهوض بهذا القطاع وتنفيذ خطة التنمية ودعم املنتجين لسد الفجوة الغذائية  لو 

 ( 17وتوفير الغذاء للشعب.)

وأجريت في عهد الدكتور مرس ي تعديالت في الجمارك تستهدف دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وزيادة اإلنتاج من 

عن إلغاء الجمارك علي البذور  2013مارس/ آذار    29نتاج، فأعلن وزير املالية في  خالل تخفيض أسعار مستلزمات اإل 

والتقاوي واألعالف الالزمة لتنمية الثروة الحيوانية، وتخفيض جمارك مواد انتاج حضانات تفريغ الثروة الداجنة 

 (18).% فقط،10% الي 30من 

جنيها لألردب   300ح الزراعي لتوريد الذرة الصفراء بسعر  وتم االتفاق على بين اتحاد منتجي الدواجن وجمعية اإلصال 

جنيه، وعمل حملة قومية من مركز البحوث الزراعية للتوسع في زراعة الذرة الصفراء لالستغناء عن  180بدل 

 ( 19مليون طن بالعملة الصعبة.) 12االستيراد الذي وصل حالًيا إلى 
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طرق االستزراع السمكي البحري الكثيف اإلنتاج بحيث ينتج    وعملت الحكومة في عهد الرئيس مرس ي على استحداث

طن. وبالفعل تم توقيع  4طن أسماك بحرية بخبرة ماليزية حيث أن معدل إنتاج الفدان اآلن ال يزيد عن  20الفدان 

 ( 20بروتوكول تعاون بين املحافظة ووزارتي الزراعة والتعليم بماليزيا بهذا الشأن.)

بإعفاء نائب وزير الزراعة لشؤون   2013، أصدر املستشار عدلي منصور قرارا في أغسطس ولكن بعد انقالب يوليو 

 (21).الطب البيطري من منصبه الذي شغله بقرار من الرئيس السابق د. محمد مرس ي

مليون طن، ولتحتل مصر املرتبة السادسة  9.5مبادرة الذرة الصفراء لصالح التوسع في االستيراد لتبلغ وتم إيقاف 

 ( 22% من التجارة العاملية.)5.1مليار دوالر، تمثل  1.5عاملًيا فى واردات الذرة بقيمة 

لبحيرات الطبيعية وأسست القوات املسلحة الشركة الوطنية لالستزراع السمكي، بعد االنقالب واستولت على ا

وبركة غليون ومشروع االستزراع السمكي شرق قناة السويس، وتوسعت في مشاريع االستزراع السمكي على حساب  

 ( 23الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي تعرضت ملؤامرة تجفيف مواردها.)

بين الصيادين املصريين والبحارة  استثمار الجيش املصري في االستزراع السمكي أدى إلى تزايد معدالت الفقر  

مليون مواطن، بخالف املالحين وعمال مصانع الثلج وتجار التجزئة، وفشل الجيش  2وأسرهم البالغ عددها قرابة 

في عالج فجوة األسماك، وزاد التضييق على الصيادين في بحيرة البردويل وغيرها، واتجه بعضهم للصيد في مياه ليبيا  

 (24قي كثير منهم مصيره من االعتقال والغرق.)وتونس وإريتريا ليال

 رابعاا: االكتفاء الذاتي من القمح
بدأت مصر استيراد القمح في بداية حكم جمال عبد الناصر حتى أصبحت في عهد مبارك أكبر مستورد للقمح في 

ماليين طن  10 مليون طن إلى  6.4( من 2015-2006العالم. ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خالل الفترة )

%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من  49.1% إلى 56.4%، وانخفضت نسبة االكتفاء الذاتي من 55.7بنسبة 

 (25.)%10.1كغم/سنة بنسبة انخفاض   173كغم/سنة إلى  192.4

سنوات. فزادت املساحة املزروعة في  4تعهد الرئيس محمد مرس ي بتحقيق االكتفاء الذاتي من القمح في غضون 

%، وأوقف استيراد القمح تماًما بداية من شهر فبراير وطوال موسم 30%، وزادت اإلنتاجية بنسبة 10ده بنسبة عه
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، ولم تزد فاتورة االستيراد خالل السنة التي تولى فيها الحكم 2013يوليو/تموز    3الحصاد حتى االنقالب العسكري في  

عن السعر العاملي. وقام مجلس   %15جنيه بزياده  2650ـ ماليين طن. شراء طن القمح من الفالح املصري ب 8.4عن 

ساعة  24مليار جنيه لشراء القمح، وتأكيد الرئيس مرس ي على استالم قيمة القمح في خالل  11الوزراء بتخصيص 

 ( 27من التوريد. )

حافظة  بقرية بنجر السكر، التابعة مل واحتفل الرئيس مرس ي بعيد حصاد القمح مع الفالحين وسط حقول القمح

اإلسكندرية، وقال فيه: "الفالح املصري في عين الشعب املصري، ننتج حتى ال يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون 

، قبل موسم حصاد 2013ووقف استيراد القمح األجنبي تماما من أول فبراير/شباط عنده إرادة الزم ينتج غذاءه". 

اد، ما حقق هدفين في آن واحد، األول: أعطي الفرصة لتفريغ القمح املحلي بشهرين كاملين حتي نهاية موسم الحص 

الصوامع املعدنية الحديثة، التي خصصها نظام املخلوع حسني مبارك لتخزين القمح األجنبي فقط رغم سوء 

جودته، واستخدمها في تخزين القمح املحلي لتكون أول وآخر مرة يخزن القمح املصري في هذه الصوامع الحديثة  

)املصدر   .ان ُيخزن في الشون الترابية وُيترك ُعرضة للحشرات واملطر والشمس غارقا في مياه الصرف الصحيبعد أن ك 

 السابق( 

أما الهدف الثاني: فقد منع خلط القمح املحلى عالي الجودة باملستورد الرخيص الفاسد، وهي عملية قذرة معروفة 

، إذ استلمت وزارة 2016األسعار علي النحو الذي حدث سنة  من العهد البائد بـ "تدوير القمح" والتربح من فوارق 

التموين اثنين مليون طن من القمح األجنبي علي أنه قمح محلي بعلم الوزير خالد حنفي وكذلك رأس النظام الفاسد، 

 )املصدر السابق(  .ما كبد الدولة اثنين مليار جنيه فروق أسعار بين القمح املحلي واألجنبي

الذاتي من القمح يحرر مصر من التبعية الغذائية، ولكنه يغضب القوى الدولية خاصة الواليات   قرار االكتفاء

املتحدة. وقد حكى زميلي في مكتب وزير التموين، الدكتور باسم عودة، أنه حضر لقاء الوزير مع ممثل وزارة الزراعة  

ذاتي من القمح هو قرار خاطئ ويتسبب لكم في األمريكية بالقاهرة، والذي قال للوزير ما نصه: إن قرار االكتفاء ال

 الكثير من املشاكل. لذا يمكن القول أن هذا القرار كان أحد أسباب االنقالب على الرئيس محمد مرس ي.
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لم ينطق السيس ي بأي كلمة عن االكتفاء الذاتي من القمح مطلقا منذ اعتلى الحكم، وقد اعتبر وزير تموين في 

مصر أكبر مستورد قمح في العالم، "نقطة قوة". وقال ال يجب أن يكون عندنا اكتفاء  حكومته، خالد حنفي، بأن 

 %. 70مليون طن، بزيادة    12ذاتي من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتيا من القمح، وقفز باالستيراد إلى  

ة الزراعة واستصالح وفي عهد السيس ي تراجعت املساحات املنزرعة بالقمح، كشف آخر تقرير رسمي صادر بوزار 

قطاعا من شئون املديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، تراجع املساحات املنزرعة للقمح  29األراض ي، بشأن 

وتوقع رشدي أبو الوفا عرنوط،   .ألف فدان عن العام املاض ي فى نفس التوقيت  500املوسم الحالي ملا يقرب من 

% عن العام 25اليوم السابع"، تراجع املساحات املنزرعة قمح بنسبة النقيب العام للفالحين، فى تصريحات لـ"

جنيًها للفدان تعنى خفض  1300السابق، وقال أن قيمة الدعم ملحصول القمح التى أعلنها مجلس الوزراء والبالغة 

 ( 28).جنيه 100سعر توريد أردب القمح بقيمة 

ماليين طن من املزارعين، ليكشف النائب العام عن توريدات   5.2، أعلن خالد حنفي عن استالم 2016املوسم وفي 

 ( 29.)2015مليار جنيه في موسم  2% من الكمية وخلط القمح املستورد باملحلي، وخسائر تقدر بـ 40وهمية بنسبة 

، صرح الحضور بأن الحصر 2016الثاني وفي ندوة عن فساد القمح نظمته صحيفة البورصة في نوفمبر/تشرين 

مليون فدان، فى حين تعلن وزارة  2.1ال تتجاوز  2015الجوي أظهر أن إجمالي املساحة املنزرعة بالقمح املوسم 

الفالحين كذلك من واشتكى نقيب    .مليون فدان أي يوجد ما يزيد على مليون فدان مساحات وهمية  3.2الزراعة عن  

 (30التعنت في استالم القمح املحلي من املزارعين، وتأخير استالم ثمن القمح. )

وصرح عضو لجنة تقص ي الحقائق بقضية فساد القمح، ياسر عمر، بأن التصريحات بشأن توفير القمح في منظومة 

وتدخلت مؤسسة . 2016و 2015ي الخبز مجرد "شو إعالمي" وأن التوريد الوهمي في منظومة القمح بدأت في عام

 ( 31الرئاسة التي تدعي محاربة الفساد لغلق امللف، واكتفى النظام بإقالة الوزير بدال من محاكمته.)

وجاء في صحيفة األهرام التعاوني التابعة ملؤسسة األهرام الحكومية مانشيت بعنوان "القمح في ذمة هللا.. وزيرا 

 (32.)"املحصول في مصر ر زراعةالزراعة والتموين يعلنان نهاية عص
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 من أي دعم ملحصول  2018/ 2017االنقالب موازنة  وأصدرت حكومة
ً
، باملخالفة لنصوص  القمح خالية تماما

 يمس األمن القو 
ً
 استراتيجيا

ً
مي. وكشفت الجهاز املركزي للتعبئة العامة الدستور، بالرغم من اعتباره محصوال

 في نسب االكتفاء الذاتي من هذا 
ً
واإلحصاء الحكومي في دراسة بعنوان "اقتصاديات األمن الغذائي" انخفاضا

ماليين طن في عهد الدكتور  8.4املحصول االستراتيجي، وزادت واردات القمح في العام األول لالنقالب العسكري من 

مليون طن  11.9، ثم إلى 2014مليون طن عام  11.3، وارتفعت إلى 2013ماليين طن نهاية  10.15 محمد مرس ي، إلى

 (33.)2019مليون طن في  13، ووصلت إلى 2015عام 

 خامساا: إنشاء مشروع الصوامع
د يوجد مشكلة كبيرة في سلسلة توريد القمح في مصر، أال وهي عدم وجود صوامع حديثة لتخزين القمح بعد الحصا

واالكتفاء بتخزينه في شون ترابية بالقرب من الكتل السكنية وتلوثها بمياه الصرف الصحي، ومرتع للكالب والقوارض  

% من القمح املخزون، وتدهور جودة وسالمة الخبز الناتج 3والحشرات، وعرضة للشمس ولألمطار، ما يسبب تلف  

 عن هذا القمح. 

صومعه عامليه لتخزين القمح لتكون سلة غذاء  100االتفاق على بناء في بداية استالم الرئيس مرس ي الحكم، تم 

صومعه فقط. وفي الفترة التي تولى فيها الدكتور باسم  16للمصريين، مع العلم أن نظام مبارك لم يتمكن من بناء 

 ( 34ون جنيه.)ملي  80ألف طن ال تزيد عن    60عودة وزارة التموين، كانت تكلفة إنشاء الصومعة التي تصل سعتها إلى  

وبعد االنقالب تدخلت الهيئة الهندسية للقوات املسلحة في اإلشراف على مشروع إنشاء الصوامع وزادت التكلفة إلى 

مليون جنيه للصومعة الواحدة، ثم تضاعفت التكلفة بعد ذلك. ودون خبرة سابقة، وباألمر املباشر، ومن دون    180

غابت عنه الشفافية ومبدأ املحاسبة حيث انهارت صومعة في مدينة  إشراف من مكتب استشاري مستقل، وفي مناخ  

بني مزار بمحافظة املنيا بعد سنة واحدة من إنشائها لغياب الرقابة الفنية، وكشف الحادث عن أن تكلفة إنشاء  

  مليون جنيه، وهو مبلغ كبير إلنشاء  90أالف طن فقط بلغت  5الصومعة الصغيرة التي تبلغ سعتها التخزينية 

 ( 35صومعة صغيرة بهذه السعة.)
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 سادساا: دعم مزارعي األرز
جنيه للطن    1400في االحتفال بعيد الفالح بعد ثالثة أشهر من انتخابه، قرر الرئيس مرس ي رفع سعر توريد األرز من  

وكذلك  جنيها للطن. 1450. هذا القرار أدى إلى القضاء على تالعب التجار بأسعار األرز التي لم تزد عن 2050إلى 

أسقط الرئيس مرس ي الغرامات املفروضة على املزارعين من الحكومات السابقة ملنع التوسع في زراعته. وبلغت 

 ( 36مليون فدان ألول مرة.) 1.9مساحة األرز قرابة 

 ألف طن لبناء مخزون استراتيجي  800وكلف الرئيس مرس ي وزارة التموين بشراء األرز من املزارعين. فاشترت الوزارة 

جنيه   1.5لم تحققه حكومة من الحكومات من قبل وال من بعد، وظل سعر األرز في منظومة السلع التموينية سعر 

 كيلو كل مواطن في الشهر.  2فقط للكيلو، بمعدل 

هذا القرار الوطني من الدكتور مرس ي حد من ارتفاع األرز األبيض طوال فترة حكمه ولم يزد سعر األرز عن جنيه 

على بطاقات التموين وثالثة جنيهات ونصف في السوق الحر، وكذلك قض ى علي محتكري هذه  ونصف للكيلو

جنيه في كل طن كانت تذهب ملافيا األرز كل   500السلعة االستراتيجية، كما عاد بالرخاء علي املزارعين الذين ربحوا 

 . عام، فأفاد هذا القرار املنتج واملستهلك ودعم األمن الغذائي في نفس الوقت 

ألف فدان، وتم تغيير قانون الزراعة  750في املقابل أصدر السيس ي قرارا بتخفيض املساحة املزروعة باألرز إلى 

 ( 37ألف جنية للفدان للمزارعين للمخالفين.)  20سنوات، والغرامة    3ملحاربة زراعة األرز واستحدثت عقوبة السجن  

تخفيض املساحة إلى استيراد األرز من النوع الرديء من  وتوقفت وزارة التموين عن الشراء من املزارعين، وأدى 

% 100الصين والهند، ووصل سعره إلى عشرة جنيهات، واختفى من األسواق، ووصل العجز في محافظات الصعيد 

 ( 38%، ثم رفع تماما من منظومة السلع التموينية.)80والوجه البحري إلى 

 سابعاا: التكامل الزراعي مع السودان الشقيق
، وأكد أمام اآلالف وبينهم نظيره السوداني عمر 2013ام الرئيس مرس ي بزيارة تاريخية للسودان في أبريل/شباط ق

البشير في مسجد النور شمال الخرطوم على متانة العالقات بين البلدين وقال، "نحن في مصر والسودان متكامالن  

 ( 39.)"وهناك أعداء لهذا التكامل
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ليون فدان قمح باملشاركة مع مصر لدعم األمن الغذائي املصري، وافتتاح الطريق البري وتم االتفاق على زراعة م

الشرقي بين البلدين، واستكمال الطريق الغربي، وإقامة منطقة صناعية مصرية في الشمال السوداني على مساحة  

 (40مليوني متر مربع.)

وتقرر تشغيله بعد شهر واحد، وكذلك تطوير  وإنشاء منفذ ومعبر بري، ميناء قسطل البري، بين مصر والسودان

ميناء رأس حدربة البري على ساحل البحر األحمر على أن يتم افتتاحه خالل عام، والبدء فى دراسة خط سكة حديد  

كيلو متر تمهيًدا لطرحه على املستثمرين. واالتفاق من حيث املبدأ على إنشاء  500بين أسوان ووادي حلفا بطول 

 ( 41) ريةشركة مالحة بح

وإقامة منطقة تصنيع أغذية في السودان، ومنطقه تصنيع  .مليون فدان للزراعة في شمال السودان 2تخصيص 

 ومشروعات مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية بما يضمن توفير األمن الغذائي للبلدين. واالتفاق على جلود،

وإنشاء شركة مالحة بحرية مشتركة، واستثمار سياحي وتسويق دولي مشترك   فدان،  500مزرعة بحثية علي مساحة 

مليون متر، وعقود مصانع تدوير   2وإنشاء املنطقة الصناعة بشمال الخرطوم علي مساحة  والسياحة العالجية،

لسودان  آالف رأس ماشية شهريا من ا 5املخلفات وإنتاج الوقود والطاقة وصناعة الدواء. واالتفاق على استيراد 

 جنيه. )املصدر السابق(  32ملواجهة غالء األسعار وتخفيف العبء عن املواطن بسعر 

، قرر وزير الزراعة 2016وفي مطلع  بعد االنقالب، ساءت العالقات املصرية السودانية، وتأجل افتتاح ميناء قسطل،  

. %20ار اللحوم املجمدة بنسبة وقف استيراد اللحوم السودانية ملدة ستة أشهر. وتسبب القرار في ارتفاع أسع

 ( 42)السودان. وباملثل منعت الحكومة السودانية دخول املنتجات املصرية إلى 

 املصادر والهوامش
 البرنامج الرئاس ي للدكتور مرس ي (1)

 يوتيوب (2)

 البرنامج الرئاس ي للدكتور مرس ي (3)

 ر مرس يالبرنامج الرئاس ي للدكتو  (4)

 يوتيوب (5)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://www.youtube.com/watch?v=EyYsc3Ok-ZY
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://www.youtube.com/watch?v=2rSbv2YC6YU
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 الجزيرة مباشر  (6)

 الجزيرة نت  (7)

 اليوم السابع  (8)

 البرنامج الرئاس ي للدكتور مرس ي (9)

 مدونة صائد األفكار  (10)

 يوتيوب (11)

 بة األهرامبوا (12)

 الدليل املركزي للبيانات  (13)

 الدليل املركزي للبيانات  (14)

 البرنامج الرئاس ي للدكتور مرس ي (15)

 يوتيوب (16)

 أخبار اليوم  (17)

 وزارة املالية املصرية  (18)

 الجزيرة مباشر  (19)

 صوت اإلخوان  (20)

 أخبار اليوم  (21)

 البورصة  (22)

 جزيرة مباشر ال (23)

 العربي الجديد  (24)

 الدليل املركزي للبيانات  (25)

 يوتيوب (26)

 الجزيرة مباشر  (27)

 اليوم السابع  (28)

 مصر العربية  (29)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://mubasher.aljazeera.net/blog-post/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2014/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2016/11/20/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89/2976311
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://thaughthunter.wordpress.com/tag/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=2rSbv2YC6YU
http://gate.ahram.org.eg/News/245263.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/245263.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/245263.aspx
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1195
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1195
https://issuu.com/nahda.eg/docs/president.programme
https://www.youtube.com/watch?v=2rSbv2YC6YU
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/277214/1/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-29-3-13.aspx
http://mubasher.aljazeera.net/blog-post/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.facebook.com/sout.ikhwan/photos/a.238519006242861/441590055935754/?type=1&theater
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/240857/1/
file:///A:/Arabic/تقارير/تقارير%20سياسية/عبد%20التواب%20بركات/مشروعات%20التحرر%20الوطني%20عند%20الرئيس%20مرسي%20الاكتفاء%20الذاتي%20من%20الغذاء/(1)%09https:/alborsaanews.com/2020/05/13/1342869
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-1-3
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-1-3
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-1-3
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/10/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-2-2-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1195
file:///A:/Arabic/تقارير/تقارير%20سياسية/عبد%20التواب%20بركات/مشروعات%20التحرر%20الوطني%20عند%20الرئيس%20مرسي%20الاكتفاء%20الذاتي%20من%20الغذاء/(1)%09https:/www.youtube.com/watch
http://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86
https://www.youm7.com/story/2015/12/14/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86/2490114
https://masralarabia.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/627229-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF
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 البورصة نيوز  (30)

 صدى البلد  (31)

 أخبارك  (32)

 الدليل املركزي للبيانات  (33)

 الجزيرة نت  (34)

 21عربي  (35)

 يوتيوب (36)

 البوابة نيوز  (37)

 البوابة نيوز  (38)

 24فرانس  (39)

 الجزيرة نت  (40)

 أخبار اليوم  (41)

 موقع مصر العربية   (42)

 

 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
file:///A:/Arabic/تقارير/تقارير%20سياسية/عبد%20التواب%20بركات/مشروعات%20التحرر%20الوطني%20عند%20الرئيس%20مرسي%20الاكتفاء%20الذاتي%20من%20الغذاء/(1)%09https:/alborsaanews.com/2016/11/01/920449
file:///A:/Arabic/تقارير/تقارير%20سياسية/عبد%20التواب%20بركات/مشروعات%20التحرر%20الوطني%20عند%20الرئيس%20مرسي%20الاكتفاء%20الذاتي%20من%20الغذاء/(1)%09https:/www.elbalad.news/2321773
https://akhbarak.net/articles/21058842--quot-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-quot-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AA?sec=talkshows&src=%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+
https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1195
https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2013/3/16/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://arabi21.com/story/1194274/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1194274/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://arabi21.com/story/1194274/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.youtube.com/watch?v=sHWSx0b_kW8
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A--1225334
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A--1225334
https://www.france24.com/ar/20130405-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20130405-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20130405-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/27/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/279946/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9---%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
file:///A:/Arabic/تقارير/تقارير%20سياسية/عبد%20التواب%20بركات/مشروعات%20التحرر%20الوطني%20عند%20الرئيس%20مرسي%20الاكتفاء%20الذاتي%20من%20الغذاء/(1)%09https:/masralarabia.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1418258-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86---%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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