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 سیاسات تجویع املصریین: تدمیر األرز املصري
 د. عبد التواب برکات 

مزار�� األرز ع�� تور�د  ا يق��ي بإجبار  قرار   2022أغسطس    23أصدر وز�ر التمو�ن والتجارة الداخلية املصر�ة ��  

% من إنتاجية الفدان �سعر 25حصول عن �ل فدان �حساب هيئة السلع التمو�نية، وهو ما �عادل  ا�واحد طن من  

جنيھ للطن عر�ض ا�حبة. وقال الوز�ر إن ا�ح�ومة �س��دف شراء  6850جنيھ للطن من األرز رفيع ا�حبة، و  6600

ر�د لهذا العام لدعم األمن الغذائي من السلع االساسية، وتحقيق االكتفاء  مليون طن من األرز خالل موسم التو   1.5

   .هذه السلعة اإلس��اتيجية الذا�ي من سلعة األرز وتأم�ن احتياجات بطاقات التمو�ن من 

�ي فرض��ا ا�ح�ومة مجز�ة جدا وتحقق هامش ر�ح جيد وعادل للمزارع�ن. و�� حالة وأكد الوز�ر ع�� أن األسعار ال

امتناع املزارع�ن عن التسليم اإلجباري للكمية ا�حددة، �عاقب املزارع بحرمانھ من زراعة األرز �� العام التا��، إضافة 

دة عام، ويعد عدم التسليم مخالفة إ�� عدم صرف األسمدة واملبيدات الزراعية املدعمة ل�افة انواع الزراعات ومل

تمو�نية يحتسب بمقتضاها قيمة األرز غ�� املسلم بمبلغ عشرة آالف جنيھ ل�ل طن يل��م �سدادها �ل من يمتنع  

   .2022لسنة  109وفق قرار الوز�ر رقم عن �سليم الكميات ا�حددة، 

ي لألمن  القرار  امل�ونة  اإلس��اتيجية  ا�حاصيل  تدم��  اس��دفت  ال�ي  السي��ي  الفتاح  عبد  ا�جن�ال  سياسة  ؤكد 

الغذائي املصري، القمح واألرز والقطن وقصب السكر من خالل فرض أسعار بخسة للمحاصيل ال تحقق هامش 

لتا�� إ�� زراعات أخرى هامشية ر�ح مجز، بل وتحقق خسائر للفالح�ن، ما يصرفهم عن التوسع �� زراع��ا املوسم ا

 مثل الكنتالوب و�طيخ لب التسا��. 

والسؤال هنا، هل سعر األرز الذي فرضتھ ا�ح�ومة مجز وعادل للفالح�ن؟! وهل تنجح سياسة التور�د اإلجباري ��  

ا�ح�ومة حر�صة   �انت  إس��اتي��؟!، وهل  األرز كمحصول  الذا�ي من  االكتفاء  الغذائي وتحقيق  األمن  ع��  دعم 

 !؟2013تأم�ن احتياجات بطاقات التمو�ن من األرز كسلعة اإلس��اتيجية منذ 
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 أوًال: جودة األرز املصري
وهو   محصول األرز من محاصيل ا�حبوب الغذائية الرئيسية �� مصر وال�ي �عتمد عل��ا غالبية املصر��ن �� غذا��م،

وهو بديل رغيف ا�خ�� ورديفھ ع�� موائد املصر��ن، الفقراء واألغنياء.  . أنجح محصول غذائي �� مصر ع�� اإلطالق

تقوم عليھ صناعة وهو بديل للمكرونة مرتفعة السعر، ولرغيف ا�خ�� ا�حر غا�� الثمن أو التمو��ي رديء الصناعة. و 

  25  �عمل ف��اشر�ات مملوكة للدولة    7ضرب األرز العمالقة وال�ي �عمل ��ا مئات من مضارب القطاع ا�خاص، و

  .ألف عامل

بلغت وهو محصول ا�حبوب الوحيد الذي تحقق مصر منھ اإلكتفاء الذا�ي لسنوات عديدة وتوفر فائض للتصدير  

 .ر إ�� مليون طن بقيمة مليار دوال  2007�� سنة . حيث وصلت الصادرات 2011% من جملة اإلنتاج �� عام 48

قرر نظام السي��ي فتح باب التصدير �حوا�� مليون طن بقيمة مليار دوالر، واش��ط ع��    2013و�� أكتو�ر سنة  

 280جنيھ لوزارة التمو�ن مقابل �ل طن يتم تصديره ل�خارج بجانب تور�د    2000التجار تور�د طن أرز أبيض بقيمة  

   طن يتم تصديره �خزانة الدولة.دوالرا عن �ل 

% من 32بنحو   % و�لغ المرتبة األو�� �� الصادرات الزراعية30ت الـ  زادت مساحة األرز �عد ثورة يناير، و�معدالت فاق

  �� �� يونيو/ حز�ران  2012قيم��ا  الزراعية  املركز  أن مصر احتلت    2013، وأعلن ا�جلس التصديري ل�حاصالت 

�ومي أن حجم ، وأظهرت بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ا�ح ا�حادي عشر ب�ن الدول املصدرة لألرز 

 مالي�ن طن. 5.7) بلغ 2013-2012إنتاج مصر من األرز عام ( 

من الطراز قص�� ا�حبة عا�� ا�جودة ومرغوب �� أسواق  ولألرز املصري شهرة دولية لتم��ه �� ا�جودة والطعم، وهو  

س��اليا، و�تجاوز سعره  مالي�ن طن، تتنافس عل��ا مصر والواليات املتحدة وأ  5األرز الدولية، واملتاح منھ ال يتجاوز  

ال تجد نظاما يفرط �� أمن شعبھ الغذائي، و��در مزاياه النسبية %. و 20األلف دوالر للطن، و�ان نصيب مصر م��ا  

والتنافسية، و�قوض دعائمھ االقتصادية، ويعبث بأمنھ القومي واستقاللھ السيا��ي، مثل ما يفعلھ النظام القائم 

 . 2013�� مصر منذ  
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ر من أفضل الدول �� العالم أبحاثًا �� مجال األرز، والعديد من دول العالم النامى واألفر�قية ترسل وال تزال مص 

باحث��ا للتدر�ب والتعلم من ا�خ��ة املصر�ة �� مركز البحوث والتدر�ب �� األرز بمحطة بحوث �خا التا�عة ملركز 

عة وهيئة التعاون الدو�� اليابانية «ا�جاي�ا»، ألن األرز البحوث الزراعية، وفقًا التفاقية تم توقيعها ب�ن وزارة الزرا

 . امللوحة وا�جفافاملصرى هو األجود عامليًا واألصناف املصر�ة قادرة ع�� تحمل 

املسا إنتاجية وحدة   �� العالم  املركز األول ع�� مستوى  بإنتاجية واحتلت مصر  ا�جديدة،  األلفية  بدايًة من  حة، 

أطنان للهكتار، متفوقًة ع�� دول رائدة �� زراعة األرز �الص�ن واليابان، وفق تصر�ح الدكتور حمدي    10وصلت إ��  

أرز �عطي  البت�اره صنف  2022املوا��، "موا��" ا�حاصل ع�� امليدالية الذهبية �� معرض جنيف الدو�� لالخ��اعات  

  والتقاوي مقارنًة باألرز التقليدي.% من املياه والسماد 30طن للفدان و�وفر  6إنتاجية 

 2013ثانیًا: تخفیض املساحة بعد 
يوليو   انقالب  من  فقط  شهر�ن  إ��  2013�عد  ن�جأ  قد  إننا  املطلب،  عبد  محمد  والرى،  املائية  املوارد  وز�ر  قال   ،

  بحجة محدودية مياه الري.التوقف عن زراعة األرز مستقبال، ما يكشف عن نية مبكرة �حار�ة زرعة األرز 

ألف فدان   76، أصدرا وز�را الري والزراعة قرارا بتحديد املساحات املن�رعة بمحصول األزر بمليون و  2014� سنة  و�

فقط ل�حد من هدر مياه الري ا�حدودة، وأعلن وز�ر املوارد املائية والري، محمد عبد املطلب، عن تطبيق غرامات 

حمالت إلزالة شتالت األرز   �جان مش��كة مع الزراعةقرر �سي��  ع�� زراعة األرز ا�خالفة دون ��اون أو استثناءات، و 

   املزروعة �� األرا��ي ا�خالفة.

أطلق وز�ر املوارد املائية والري، حسام مغازى، حملة قومية إلزالة زراعات األرز ا�خالفة ال�ي قال ع��ا   2015�� سنة  

وشدد ع�� أنھ يحظر    .أ��ا تمثل خطورة ع�� ال��وة املائية ا�حدودة �ون األرز من ا�حاصيل الشرهة �� اس��الك املياه

مليون فدان   1.076تضمن السماح بزراعة    2015�ا وأن قرار زراعة األرز لعام  زراعة األرز �� غ�� املناطق املصرح �

، أو�ح مغازي، أن ا�ح�ومة بدأت خطة االستعداد ملواجهة آثار املشروع اإلثيو�ي ع�� مصر من خالل 2016أرز. و��  

اع��ف    2017و�� يناير    .ألف فدان  100يون وألف فدان بدال من مل   700إ�� بدء تخفيض املساحات املن�رعة باألرز  

مشا�ل  مغازى نفسھ �عد ترك الوزارة بأن تقليل املساحات أو حرمان �عض ا�حافظات من زراعة األرز سينتج عنھ  

 .  اجتماعية واقتصادية
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 .% ع�� األقل، ضمن مساٍع ح�ومية لتوف�� مياه13.5، أعلنت وزارة الري تخفيض مساحة األرز، بنحو  2016�� سنة  

الدولة لن �ستجيب للش�اوي املطالبة بإسقاط الغرامات ا�خاصة عن الفالح�ن  وقال الوز�ر محمد عبد العاطي، إن

ا�حاصيل الشرهة للمياه مثل األرز وقصب السكر  مهما �انت األسباب، وأن السي��ي يؤ�د تطبيق الغرامات ع��  

ومحصول املوز. واستقبل مواطنون قرار ا�ح�ومة بتخفيض زراعة األرز، �غضب عارم، تلك قرارات تذّكرهم با��يار 

  .وقال �عضهم أن أرضهم ال تص�ح سوى بزراعة األرز زراعة القطن ال�ي تق��ب ع�� االختفاء من مصر، 

جنيھ للطن،    3000ت سعر  ، اس��دفت ا�ح�ومة شراء مليو�ي طن من األرز ا�ح�� ووضع2016�� نفس املوسم،  

. وللرد يقل عن نصف سعر السوق دوالر، ولك��ا فشلت �سبب امتناع املزارع�ن عن البيع لتد�ي السعر الذي    160

الست��اد األرز  نيھ للطن، أعلنت عن مناقصة  ج  6000ع�� تمسك املزارع�ن �سعر عادل حيث وصل سعر السوق إ��  

 �عد وصول ا�خزون إ�� الصفر!  الهندي

جن��ات للكيلو، وهو نفس سعر األرز املصري الذي رفضتھ ا�ح�ومة   8وقامت وزارة التمو�ن ببيعھ للمواطن�ن �سعر  

 �� وقت يباع فيھ األرز الهندي �� أسواق ا�خليج بنصف سعر األرز املصري!  

استحدث نظام السي��ي �عديالت ع�� قانون الزراعة املصري املعمول بھ حدث التطور األهم حيث  ،  2018�� عام  

ألف جنيھ، ملن يزرع   20أشهر، و�الغرامة املالية ح�ى    6تق��ي �عقاب مزار�� األرز با�حبس ح�ى    1966منذ سنة  

وخفضت   .ال تز�د ع�� خمس�ن جن��اً األرز �� مناطق غ�� مصرح ��ا، �عد أن �انت تقتصر العقو�ة ع�� غرامة مالية 

إ��  ا�ح�ومة   األرز  فدان  724مساحة  بحوا��  .  ألف  تقدر  اس��الكية  فجوة  أحدث  الدولة   3ما  تحول  طن  مالي�ن 

ة لالست��اد دون شك. وهو ما حدث حيث أمر السي��ي باست��اد األرز من ا�خارج. وقررت وزارة التمو�ن إحالل املكرون

السلع التمو�نية ملوجهة نقصھ، رغم أن املكرونة تصنع من القمح الذي �ستورده مصر بمعدل منظومة  محل األرز ��  

 .  هو األع�� �� العالم

و�جن   املزارع�ن  ع��  املفروضة  الغرامات  وز�ادة  أخرى،  إ��  سنة  من  األرز  من  بزراع��ا  املسموح  املساحة  خفض 

إ�� تراجع اإلنتاج وعدم كفايتھ لالس��الك ا�ح�� فضال عن    الفالح�ن بحجة الزراعة دون ترخيص، أدت جميعها 

، قامت ا�ح�ومة باست��اد األرز من الهند �سعر يز�د عن األسعار ال�ي 2022التصدير. وخالل هذا الشهر، سبتم��  

 جنيھ �� الطن، ما �عد إهدارا للمال العام.  3000اق��حها التجار املصر��ن قبل األزمة بحوا�� 
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حة األرز، لم �عمل ا�ح�ومة ع�� ��جيع الفالح�ن ع�� ز�ادة مساحة الزراعات الصيفية ال�ي و�� مقابل تراجع مسا 

يمكن أن �عوض مساحة األرز املنقوصة، و�� القطن والذرة، ما يؤكد س�� النظام لتقليص مساحة األرز فقط. 

  131، إ��  2012سم  ألف فدان �� مو   333فقد كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض مساحات زراعات القطن من  

فدان   موسم  ألف  موسم  ،  2016��   �� فدان،    171إ��    2020ووصلت  ��    231وألف  فدان  وكذلك   .2021ألف 

 .2018مليون فدان �� موسم  2.33، و 2012مليون فدان �� سنة  2.16� حدود مساحة الذرة ال�ي ظلت �

، �عنوان، أثر خفض مساحة  2020أصدر معهد بحوث االقتصاد الزرا�� التا�ع لوزارة الزراعة تقر�را �� أبر�ل سنة  

خفضت ع�� مستوى األرز ع�� دخول املزارع�ن �� جمهور�ة مصرالعر�ية. وجاء �� التقر�ر أن مساحة محصول األرز ان

ألف فدان. وتناقصت املساحة   859إ�� نحو    2018، ح�ى وصلت عام  2012مليون فدان �� عام    1.47ا�جمهور�ة من  

%. وجاء �� التقر�ر أن اإلنتاجية الفدانية �حصول األرز بلغت أع�� إنتاجية 41ألف فدان بمعدل نحو    613بحوا��  

   %.9.1بمعدل تناقص بلغ  ،  2018طن/ فدان �� سنة    3.63فضت إ��  طن/ فدان ثم انخ  4.03، بمعدل  2013�� سنة  

مليون طن، ثم انخفض من    5.9، بمعدل  2012وأثبت التقر�ر أن اإلنتاج الك�� �حصول األرز بلغ أع�� ذروة �� سنة  

%. ورغم أن أسعار األرز ارتفعت، 47، بمعدل تناقص بلغ  2018مليون طن �� سنة    3.12رى ح�ى وصل إ��  سنة إ�� أخ

لكن صا�� العائد انخفض �سبب تزايد ت�اليف األسمدة والتقاوي والوقود. حيث بلغ صا�� العائد �حصول األرز 

وتناقص ح�ى وصل عام    3620حوا��    2012عام   و�لغ معدل جنية/ فدان،    7582إ�� حوا��    2018جنية/ فدان 

  %.23.8التناقص نحو 

املهم هنا، كيف يتم تخفيض مساحة األرز رغم تزايد عدد الس�ان، وهو ا�حصول اإلس��اتي�� الداعم والسؤال  

، وقد 2017ألف فدان �� سنة    724، فإذا ��  2006مليون فدان �� سنة    1.6لألمن الغذائي، وقد �انت املساحة  

 الزراعية؟! ، وفق إس��اتيجية 2030مليون فدان �� سنة   1.1�ان من ا�خطط لھ أن ت�ون 

 ثالثًا: فرض أسعار بخسة
جنيھ   3000، ألغت ا�ح�ومة مناقصة تور�د األرز ا�ح�� �سبب رفض املزارع�ن بيع األرز �سعر  2016�� أكتو�ر سنة  

��اف بوصول رصيد رغم االع  جنيھ للطن   4500السعر إ��  للطن، وهو السعر الذي فرضتھ ا�ح�ومة �� ح�ن وصل  

و�� محاولة من النظام لعالج فشلھ �� توف�� األرز ومواجهة ارتفاع أسعاره ونقص إمداداتھ �� البقاالت   .إ�� صفراألرز  
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التمو�نية، طرح مناقصة، انتقامية، الست��اد األرز الهندي بدل ا�ح�� رغم أن اإلنتاج ا�ح�� وتفيض عن االس��الك، 

بـ   الناتج ا�ح�� بحوا��    ألف طن،  400مالي�ن و  3إذ يقدر حجم االس��الك السنوي  مليون طن    4.5�� ح�ن يقدر 

 و�فيض أك�� من مليون طن عن ا�حاجة! 

رئيس هيئة اإلمداد والتمو�ن �� القوات املس�حة،  وز�ر التمو�ن وهو عسكري برتبة لواء أر�ان حرب وتقلد منصب

الذي يط�ى من األرز، �حل األزمة، ما باالمتناع عن عمل ا�ح��ي،  ال�خر�ة منھ ع�� مواقع    طالب املصر��ن  أثار 

املكرونة سلعة غ�� أساسية التواصل االجتما��  أن  باعتبار  القرار،  التمو�ني�ن رفضت  للبقال�ن  العامة  النقابة    .

 الطلب عل��ا منخفض، عكس األرز، ما سيخلق أزمة جديدة. للمواطن املصري، و 

دوالر للطن،    100إ��    50املكرونة ال�ي تصنع من القمح الصلب املستورد يز�د سعره عن قمح ا�خ�� العادي بحوا��  

جنيھ مصري يجعلها بديل م�لف وغ�� منطقي، في��اوح سعر املعبأة م��ا ب�ن    19و�سبب �ح الدوالر وتخطيھ حاجز  

 جن��ات!  10جرام فقط، ليتجاوز سعر الكيلو املعبأ  400جنيھ، للعبوة زنة  5.5جنيھ و 3.25

الغداء،   �� وجبة  مائدة  منھ  تخلو  ي�اد ال  ويعت��ونھ سلعة أساسية  املصر�ون  يفضلھ  إذ  األرز،  �� حالة  والعكس 

ب�ن   التجزئة  �� محال  ي��اوح  الذي  ا  8إ��    7وسعره  أقل من سعر  للكيلو يظل  املعبأة، فلماذا تصر  جنيھ  ملكرونة 

ا�ح�ومة ع�� شراء البديل املستورد غ�� املرغوب ع�� حساب األصيل ا�ح�� املتوفر الذي ال غناء عنھ؟! النظام 

  3000مليون طن هذا العام، ورفض الشراء �سعر أع�� من    2غضب من املزارع�ن الذين أفشلوا خطتھ �� شراء  

وتمسكهم بأسعار  ألف طن من األرز الهندي للرد ع�� �عنت املزارع�ن    35طرح  دوالر! وأعلن عن    160جنيھ للطن،  

   عادلة!

  8دوالر للطن، ما �ع�ي أن سعره لن يقل عن    410األرز الهندي الذي استورده الوز�ر أقل جودة وال يقل سعره عن  

جن��ات للكيلو، وهو نفس سعر األرز املصري الذي يرفضھ الوز�ر! النظام قرر االنتقام من مزار�� األرز فاعتمد 

%، 50ألف فقط، بنسبة    700ساحة األرز املصري من مليون ونصف فدان إ��  ا�جن�ال السي��ي خطة لتخفيض م

جنيھ ع�� �ل فدان أرز مخالف و�� الغرامة ال�ي �ان الرئيس محمد مر��ي   3700وشدد ع�� تحصيل غرامة قدرها  

ل�ي ال ، تكرر األمر، وش�ى الفالحون من تد�ي أسعار األرز الذي تفرضھ ا�ح�ومة، وا2017قد أسقطها ع��م! و��  
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بـ  جنيھ، حددت ا�ح�ومة سعره    6300�غطي ت�لفة إنتاجھ؛ و�� ح�ن يتم بيعھ �سعر   جنيھ هو    3800للمزارع�ن 

 .سعر مناسب للطن 

 رابعًا: االنتقام من مزارعي األرز
أح من  طالب  أك��  أل��ا  األرز  مزار��  ع��  والري  املائية  املوارد  وزارة  وقع��ا  ال�ي  الغرامات  إسقاط  ال��ملان  نواب  د 

طاق��م. وعقب السي��ي ع�� حديثھ قائًال: "الفالح�ن دول أه�� ونا��ي لكن األوطان مش بتتب�ي با�خواطر وال بد من  

، ولكن االل��ام بالتعليمات والقواعد ا�خاصة باملساحات االل��ام واالنضباط، وأنھ ليس ضد زراعة األرز �� مصر

ا�خصصة لزراعة األرز وفقًا لكمية املياه املتاحة، السن�ن ال�� فاتت حصل تجاوز ترتب عليھ نقص �� املياه املتاحة  

و�ي، فإن ملصر، وقال إن املصر��ن إذا �انوا يتحدثون عن خطورة املساس بحق مصر �� املياه �سبب بناء السد اإلثي

زراعة األرز بمساحات أك�� من املتاحة �عد مساسًا بحق شعب مصر �� املياه كذلك. مطلب العفو عن الفالح�ن مش 

  ورئيس ال��ملان ال�� بيت�لم عن الشعب.بإيدي إلن املية مش بتاع�ي، ومعايا هنا رئيس ا�ح�ومة 

و�عد ساعات قليلة من �جوم عبد الفتاح السي��ي ع�� الفالح�ن �� خطابھ األخ��، بزعم أ��م وراء تفاقم أزمة مياه 

للمطالبات  االستجابة  عدم  مؤكدا  صارمة،  �عقو�ات  األرز  مزار��  الري،  وز�ر  العاطي،  عبد  محمد  توعد  النيل، 

تلك   عن  قيمة بالتنازل  تحصيل  عن  التنازل  يتم  «لن  إنھ  �حفية،  تصر�حات   �� العاطي،  عبد  وقال  الغرامات. 

ا�خالفات أو إلغا��ا، ولن �ستجيب للطلبات الكث��ة ا�خاصة بالتنازل عن الغرامات»، مش��ا إ�� أن هذه ا�خالفات 

  �خطط التوسع األفقي باألرا��ي ا�جديدة.تقلل من قدرة الدولة ع�� ترشيد اس��الك مياه الري وتوف��ها 

وقال رئيس قطاع توزيع املياه بوزارة الرى، عبد اللطيف خالد، إنھ «سيتم فرض عقو�ات مشددة ع�� مخالفات 

ياه، �عد مضاعفة جن��ا للفدان �� املناطق ال�ي تروى مباشرة بامل  3660األرز، حيث سيتم تطبيق غرامات األرز بواقع  

قرشا عن �ل م�� مكعب للمياه �عد مضاعف��ا، باإلضافة إ�� املصار�ف   60قرشا إ��    30غرامات مخلفات األرز من  

 ». قرشا ح�ى ت�ون رادعًا للمخالف�ن  90تصل إ��  اإلدار�ة ال�ي

بحوث األرز بمركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد شبل، بقولھ إن حظر    �عد موقف السي��ي بأيام، رد رئيس قسم 

زراعة األرز يؤدي إ�� تدهور ثل�ي أرا��ي الدلتا، ومصر تصنف عامليًا بأ��ا األع�� إنتاجًا من وحدة املساحة واملياه �� 

أرز �اليفورنيا. وأن مركز البحوث  العالم، كما أن النوع املصرى هو األجود أيضًا وال ينافسھ �� األسواق العاملية إال  
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امللوحة   تحمل  ع��  قادرة  أصناف  واستنباط  واملياه،  املساحة  وحد�ي  من  اإلنتاجية  لز�ادة  جهودًا  يبذل  الزراعية 

  .و�س��لك مياهًا أقل وعمرًا أقصر

آالف م�� مكعب من املياه، إال أنھ �عد أبحاث    9يبلغ اس��الكها    2001ت تزرع قبل عام  األصناف القديمة ال�ى �ان

  4.5علمية طو�لة تم إنتاج أصناف يمك��ا توف�� ثلث كمية املياه، وتم إنتاج أصناف ال يز�د اس��الكها للمياه عن  

مليون طن شع��   5.3و�ًا تبلغ  أطنان. احتياجات مصر من محصول األرز سن  4ألف م�� مكعب فقط، و�نتاجها يبلغ  

 طن)، ما يحقق االكتفاء الذا�ى. 3.5مليون فدان، (الفدان ينتج  1.3يتم إنتاجها من 

املياه املساحات   منع �سرب  ��دف  املتوسط  للبحر  متاخمة  جغرافية  �� مواقع  ت�ون  أن  يجب  األرز  املزروعة من 

املا�حة إ�� الدلتا، ال�ى يمكن خالل ثالث سنوات فقط من حظر زراعتھ أن تتسبب �� تدهور األرا��ى الزراعية لثل�ى 

زراعة محاص أن استمرار  ال��بة، كما  أع��  امل�ح  يظهر  لن يحقق املساحة وسوف  والذرة  �القطن  بديلة  يل أخرى 

الغرض منھ فاملياه العذبة تقوم بالضغط ع�� األرض ملنع وصول أمالح البحر إ�� الدلتا، كما أنھ يتم االعتماد ع��  

مياه املصارف الزراعية املقبلة من محافظات الدلتا ا�جنو�ية كمصرف �و�شن� وحادوس والرهاوي لزراعة األرز �� 

 من إلقا��ا �� البحر املتوسط.   الشمال بدالً 

املياه ال يز�د ع��   النيل   6اس��الك محصول األرز سنو�ًا من  مليارات م�� مكعب من جملة حصة مصر من مياه 

% م��ا مياه صرف زرا�� ع�� مياه ني��. ال يمكن حرمان املس��لك املصرى من  50مليار م�� مكعب،    55.5البالغة  

د الذى تمكنت فيھ مصر من االكتفاء ذاتيًا، و�� حال حظره لن نتمكن من العودة مرة محصول األرز باعتباره الوحي

أخرى لتحقيق االكتفاء الذا�ى، وسوف ت�ون هناك مأساة، ومن ا�خطورة بم�ان اتخاذ قرار منفرد بحظر زراعتھ 

قمح والز�ت والذرة، وال بد من مشاركة متخصص�ن ح�ى ال تتجھ سلة الغذاء املصر�ة إ�� ا�خارج كما يحدث �� ال

  ح�ى �عود كفاءة ال��بة مرة أخرى.و�ذا ما قررنا العودة مرة أخرى فلن نتمكن قبل مرور عشر سنوات 

ل العالم النامى واألفر�قية وأكد شبل ع�� أن مصر من أفضل الدول �� العالم أبحاثًا �� مجال األرز، والعديد من دو 

وهيئة   الزراعة  وزارة  ب�ن  توقيعها  تم  وفقًا التفاقية  الزراعية،  البحوث  ملركز  التا�عة  �خا  بحوث  �� محطة  تتعلم 

املصر�ة   املصرى هو األجود عامليًا واألصناف  «ا�جاي�ا»، فاألرز  اليابانية  الدو��  امللوحة  التعاون  قادرة ع�� تحمل 

  وا�جفاف.
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 خامسًا: غیاب األرز من منظومة البطاقات التموینیة
ا�جن�ال عبد الفتاح السي��ي ليس حر�صا ع�� األمن الغذائي للمواطن املصري، وال ع�� تأم�ن احتياجات بطاقات 

تحقيق االكتفاء الذا�ي من األرز، وال يوفر األسمدة واملبيدات التمو�ن من األرز كسلعة اإلس��اتيجية، وال �عمل ع��  

احتياطي   مخزون  بناء  عن  توقفت  التمو�نية  السلع  هيئة  أن  ذلك  القرار.  يد��  كما  مدعمة  بأسعار  والتقاوي 

التور�د  بنظام  الفالح�ن  من  األرز  شراء  عن  وامتنعت  ا�حكم،  إ��  السي��ي  ا�جن�ال  بوصول  األرز،  من  إس��اتي�� 

 ، إ�� الشراء من التجار بنظام املناقصات. 2012باشر، الذي استحدثة الرئيس محمد مر��ي �� امل

، �عنوان أثر خفض 0202التا�ع لوزارة الزراعة والصادر �� إبر�ل سنة    تقر�ر معهد بحوث االقتصاد الزرا�� جاء ��  

مساحة األرز ع�� دخول املزارع�ن �� جمهور�ة مصر العر�ية، أن متوسط اس��الك الفرد من محصول األرز بلغت 

كيلو جرام/ للفرد  32إ�� حوا��   2018، ثم تناقص ح�ى وصل عام 2012كيلو جرام/ للفرد �� السنة عام   44حوا�� 

 % عن بداية الف��ة.27سنة، بمعدل انخفاض 

  2019أن متوسط نصيب الفـرد من األرز انخفض �� سنة    ـاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءتقر�ر ا�جهثم أثبت  

 كيلو جـرام/ للفرد �� السنة.    29.6وصلت إ��  2020كيلو جرام للفرد �� السنة. و�� سنة  26.7إ�� 

وز�ر جنيھ للكيلو، واختفى من األسواق تقر�با. وأصدر    18، ارتفعت أسعار األرز إ��  2022سبتم�� املا��ي  �� شهر  

كيلو للفرد، إ�� كيلو واحد فقط   2بخفض مقررات الفرد الشهر�ة �� منظومة البطاقات التمو�نية من    التمو�ن قرارا

ى أن األسرة امل�ونة من  بمع�  .كيلو لبا�� األسر مهما �ان عدد أفرادها  2أفراد، و  4لألسرة ال�ي يقل عدد أفرادها عن  

كيلو جرام شهر�ا أصبحت تصرف كيلو جرام واحد فقط �� الشهر! واألسرة امل�ونة   8أر�عة أفراد وال�ي �انت تصرف  

كيلو جرام فقط �� الشهر! وهذه السياسة   2كيلو جرام شهر�ا أصبحت تصرف    12من ستة أفراد وال�ي �انت تصرف  

الس  �� األرز  أسعار  ارتفاع  إ��  إ��  أدت  أعبا��ا،   18وق  وز�ادة  الشرائية  األسر  قدرة  تراجع  و�التا��  للكيلو،  جنيھ 

 وتنعكس ز�ادة األسعار بال شك ع�� �حة أفراد األسرة وخاصة األطفال وع�� اإلستقرار األسري.

،  مليون مواطن   64تمو�ن �ستفيد من خاللهم   بطاقة مليون   23، ��  2022تأكيد ذلك أن عدد بطاقات التمو�ن ��  

مليون طن أرز أبيض. ولكن ا�ح�ومة توفر أقل من املطلوب   1.5كيلو جرام أرز �� الشهر، بمعدل    2ما يتطلب توف��  

ألف طن أرز    420إ��    360سنو�ًا حوا��   توفر وزارة التمو�ن  بكث��. يقول عضو غرفة ا�حبوب، مجدي الولي��، أن 
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خالل طرح مناقصات محلية بأسعار مقار�ة ألسعار    فقط للبطاقات التمو�نية �سعر عشرة جن��ات للكيلو، من 

  .ومضارب القطاع ا�خاصالسوق، للمضارب ا�ح�ومية التا�عة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 

ر�ة السي��ي لألرز بحجة إهداره املياه وترشيد االس��الك ليس إال تطبيق لسياسة يوسف وا��، وز�ر الزراعة ��  محا

عهد ا�خلوع مبارك، وال�ي قامت ع�� محار�ة زراعة ا�حاصيل اإلس��اتيجية. فقد حارب وا�� محصول األرز املصري،  

األرز األم���ي املنافس األك�� لھ والذي ورث حصة مصر   مليون فدان لصا�ح  1.1وأعلن عن تخفيض مساحة األرز إ��  

   �� السوق الدولية كما سيأ�ي ذكره.

 سادسًا: منع التصدیر ثم االستیراد
الثا�ي   �شر�ن  نوفم��/  بيع    2013��  أسعار  وضمان  ا�حلية  السوق  �حماية  األرز  تصدير  السي��ي  نظام  حظر 

أعضاء شعبة األرز �غرفة صناعة ا�حبوب باتحاد الصناعات منخفضة، بحسب م��رات ا�ح�ومة املصر�ة. ولكن  

السماح لتاجر غ��  ا��موا وز�ر الصناعة والتجارة �عد اإلنقالب، من�� فخري عبد النور، بالفساد من خالل   املصر�ة

 مصري بتصدير األرز.

العام السابق، 3.9مليون فدان بنسبة انخفاض قدرها    1.37، تم زراعة األرز ع�� مساحة  2014و�� عام   % عن 

العام ذاتھ،    %.4.5مليون طن عام بنسبة انخفاض قدرها    5.5و�لغت كمية اإلنتاج   �� أكتو�ر/ �شر�ن األول من 

دوالرا   280وافقت ا�ح�ومة ع�� فتح باب التصدير �حوا�� مليون طن بقيمة مليار دوالر، تدخل خزانة الدولة م��ا  

قررت ا�ح�ومة املصر�ة وقف تصدير جميع أنواع األرز   2015عن �ل طن يتم تصديره، و�� ��اية أغسطس/ آب  

 . 2015من األول من سبتم��/ أيلول اعتبارا ملدة عام 

مليون فدان باألرز   1.22، و�حسب بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء فقد تم زراعة  2015أما �� عام  

 5.47مليون طن مقابل   4.82%، و�لغت كمية اإلنتاج 11بانخفاض بلغ �سبتھ  2014مليون فدان عام  1.37مقابل 

%. و�� أكتو�رمن العام ذاتھ، قررت وزارة التجارة والصناعة املصر�ة 11.9نخفاض بلغ �سبتھ  با  2014مليون طن عام  

دوالرا للطن، و�ررت الوزارة   255السماح مرة أخرى بتصدير األرز املضروب ملدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها  

سوم ع�� صادرات األرز هو قرارها والذي �عد تراجعا عن قرار سابق با�حظر بوجود فائض من ا�حصول. فرض ر 

 .  ذلك أن الدولة تصرف حافز تصديري لبا�� الصادرات سياسة عقابية للمزارع�ن واملصدر�ن، 
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وملاذا تفرض ا�ح�ومة رسم تصدير ع�� األرز، وملاذا ال تذهب الرسوم �جيب مزار�� األرز، �� ح�ن تدفع ا�ح�ومة 

ال��تقال والفراولة والبطاطس؟!، ثم تتعامل مع مزارع حوافز تصدير ملصدري ا�حاصيل غ�� اإلس��اتيجي ة، مثل 

% 80األرز الذي يكد لينتج قوت الشعب و�ؤمن غذاءه ع�� هذا النحو غ�� املنصف، وتقار�ر البنك الدو�� تؤكد أن 

% 85، و�ع��ف وزارة الزراعة أن هذه الفئة من املزارع�ن �� ال�ي تنتج  صغار املزارع�ن من الفقراء �� مصر هم من

 من ا�حاصيل األساسية من قمح وأرز.

شادي،   أبو  محمد  األسبق،  التمو�ن  ��  وز�ر  عن    2014أغسطس/آب    22صرح  امتناعھ  �سبب  �انت  إقالتھ  بأن 

يات من  أ��ا �س�� لشراء كممصر  أعلنت الهيئة العامة للسلع التمو�نية ��   2016است��اد أرز هندي سيئ. و�� مارس  

األرز �� مناقصة دولية، وذلك للمرة األو�� منذ عشر�ن عاما، ع�� الرغم من فائض �� ا�حصول ا�ح��، وقال ممدوح 

عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة أن هذه أول مناقصة عاملية لألرز تطرحها الهيئة ا�ح�ومية منذ عشر�ن عاما. و�شرت 

وفرة محصول األرز �� مصر تحولت إ�� نقمة ع�� الفقراء، �سبب تجاهل وز�ر  و�الة رو���ز لألنباء تقر�را �ش�� إ�� أن  

  .�شراء كميات من األرز ا�ح�� وتخز���ا كرصيد احتياطيالتمو�ن خالد حنفي لتوصية �جنة متخصصة 

، لكن جملة 2017مليون فدان بمحصول األرز �� موسم    1.1، سمحت وزارة املوارد املائية والري بزراعة  2017��  

مالي�ن طن، وهو ما �ع�ي أن   5.1مليون فدان، أنتجت حوا��    1.8ساحة ال�ي تم زراع��ا ع�� أرض الواقع بلغت  امل

جن��ات، وتم مد   9  - 7هناك فائضًا عن االس��الك ا�ح�� بحوا�� مليون طن، ورغم ذلك فقد وصل سعر كيلو األرز  

 ل ا�جهات السيادية. سر�ان حظر تصدير األرز، ما يكشف عن فساد �� التصدير من خال

شر�ات مملوكة للدولة   7سياسة است��اد األرز األجن�ي دمرت صناعة ضرب األرز ا�حلية العمالقة، وال�ي �عمل ��ا  

ألف عامل �عملون ف��ا حيث توقفت املضارب لشهور طو�لة ثم لسنوات. واختفى   25  ومئات املضارب ا�خاصة وشرد 

% �� محافظات الصعيد، والوجھ البحري إ��  100منظومة السلع التمو�نية إ��    األرز من األسواق، ووصل ال�جز �� 

الذا�ي وتصدير 80 السي��ي مصر من االكتفاء  ا�جن�ال  املنظومة لعدة شهور. و�ذلك حول  تماما من  %، ثم رفع 

  .إ�� ال�جز واالست��اد من الص�ن والهندالفائض، 
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 سابعًا: املستفید من غیاب األرز املصري
املنافس األك�� لألرز املصري عر�ض ا�حبة، و�انت املستفيد من تدم�� األرز املصري هو الواليات املتحدة، باعتبارها  

ع��   �ستحوذ  العاملي20مصر  السوق  من  السي��ي  أخرجها  ح�ى  لألرز،  العاملية  التجارة  حجم  من  يوم    .%   ��5 

، زارت مصر �عثة من وزارة الزراعة األم��كية، وقال عضو البعثة وممثل رابطة منت�� األرز من  2017إبر�ل/نيسان  

إن مزار�� األرز األم��كي�ن استفادوا من غياب نظ��ه املصري �� أسواق الشرق   جريغ يلدنج،األم���ي،    القطاع ا�خاص

   .األوسط، و�ن األرز األم���ي حل محلھ �� دول ا�خليج وتركيا واألردن �سبب حظر تصديره

ألفا    71�ى األرز ا�خشن يذهب إ�� تركيا وهو األرز غ�� املقشور، واستوردت نحو  يقول يلدنج "تركيا سوق هائلة وح 

وفقا    2016-2015طن من روسيا �� موسم    400ألفا و  67طن من األرز غ�� املقشور من الواليات املتحدة و  700و

ستفادوا �� السنوات األخ��ة ألحدث تقر�ر صادر من وزارة الزراعة األمر�كية، وقال يلدنج إن مزار�� األرز األمر�كي�ن ا

 .من غياب األرز املصري �� أسواق الشرق األوسط �� ظل حظر تصديره

قائلة إ��ا بحاجة لتوف�� األرز لالس��الك ا�ح�� �� ح�ن ترغب ��   2008وفرضت مصر حظرا ع�� صادرات األرز عام 

رضھ مرارا �� السنوات األخ��ة مما �سبب ��  وُرفع ا�حظر وأعيد ف  .ث�ي املزارع�ن عن زراعة ا�حصول لتوف�� املياه

حدوث فجوة �� أسواق إقليمية مثل األردن وسور�ا ودول ا�خليج ال�ي �عتمد �� العادة ع�� األرز املصري متوسط 

وقال يلدنج "األرز األمر��ي حل محلھ ألن مصر دخلت وخرجت من السوق عدة مرات. و�جانب الفوز با�حصة   .ا�حبة

املصري ع�� املستوى اإلقلي�ي يرى يلدنج أيضا فرصة �� دخول صادرات األرز األمر�كية إ�� مصر السوقية لألرز  

  .نفسها وال�ي �سبب ف��ا خالف دام طو�ال �شأن أسعار األرز ا�ح�� �� حدوث نقص متقطع �� السوق ا�حلية

بيع األرز إ�� شر�ات املضارب ا�ح�ومية رغم وفرة ا�حصاد ألن سعر الشراء البالغ    2016رفض املزارعون �� موسم  

"عدم توافر األرز �� السوق واحتياج    وقال يلدنج  .دوالر) لطن األرز ا�خام منخفض جدا   133.19جنيھ مصري (  2400

وق لھ هو السبب وراء اهتمام شر�ات مصر�ة باست��اد األرز املضروب و�عض الشر�ات مهتمة بتجر�ة صنف أرز الس

مليون �خص سنو�ا فإ��ا (سوق)    2.5ا�جنوب األمر��ي متوسط ا�حبة ومع نمو الس�ان �� السوق املصر�ة نحو  

  .هائلة لذا هناك فرص كب��ة
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 الرئیس مرسي لألمن الغذائيثامنًا: سیاسات 
�انت أحد سياسات الرئيس الدكتور محمد مر��ي لتحقيق األمن الغذائي، �� دعم مزار�� األرز بالسعر ا�حفز. و��  

  1400، قرر رفع سعر تور�د األرز من  2012مؤتمر احتفالھ �عيد الفالح �عد ثالثة أشهر من انتخابھ �� سبتم�� سنة  

جن��ا للطن.   1450ا. هذا القرار ق��ى ع�� احت�ار التجار أسعار األرز ال�ي لم تزد عن  جن��  2050جنيھ للطن إ��   

وال�ي   العسكري  وا�جلس  مبارك  ح�ومات  من  املزارع�ن  ع��  املفروضة  املالية  الغرامات  مر��ي  الرئيس  وأسقط 

قرابة   األرز  مساحة  تبلغ  مرة  وألول  زراعتھ.   �� التوسع  منع  موس�ي    مليون   1.9اس��دفت   ��  . 2012/2013فدان 

لك �لف الرئيس مر��ي وزارة التمو�ن �شراء األرز من املزارع�ن مباشرة و�ناء مخزون إس��اتي��. فاش��ت الوزارة وكذ

ألف طن، وهو احتياطي إس��اتي�� لم تحققھ ح�ومة من ا�ح�ومات من قبل وال من �عد، وظل سعر األرز ��   800

 كيلو �ل مواطن �� الشهر.  2جنيھ فقط للكيلو، بمعدل  1.5منظومة السلع التمو�نية سعر 

قرار الدكتور مر��ي حقق وفرة �� األرز األبيض طوال السنة ال�ي حكمها، ولم يزد السعر عن جنيھ ونصف للكيلو  

  500�� منظومة بطاقات التمو�ن، وثالثة جن��ات ونصف �� السوق ا�حر، وعاد بالرخاء ع�� املزارع�ن الذين ر�حوا 

ب ملافيا األرز، فأفاد القرار الفالح املنتج واملواطن املس��لك، ودعم األمن الغذائي جنيھ إضافية �� �ل طن �انت تذه

 املصري بزراعة األرز كمحصول إس��اتي�� وكبديل للقمح الالزم لصناعة ا�خ�� و�ستورده الدولة من ا�خارج بالدوالر.

 تاسعًا: توصیات ومقترحات
  �� مقاال  كتبت  أوكرانيا،  ع��  ا�حرب  اندالع  مصر،  �عد   �� ا�خ��  ألزمة  جادة  حلول  �عنوان،  املا��ي  آزار  مارس/ 

العيش   بديال لرغيف  لي�ون  أبر�ل/نيسان،  �� شهر  زراعتھ  تبدأ  الذي  األرز  �� زراعة  ا�ح�ومة  تتوسع  أن  اق��حت 

إ��   املساحة  لتصل  أيضا،  القمح  من  تصنع  ال�ي  من    1.8وللمكرونة  بدال  فدان  ��ا   724مليون  تتمسك  ال�ي  ألفًا 

سنة،   �ل  الري ا�ح�ومة  مياه  توف��  وتمسكتبحجة  ا�ح�ومة  �ستجب  ولم  املزارعون   .  ولكن  املساحة،  بنفس 

 مليون فدان وفق تقدير وزارة الزراعة.  1.5استشعروا األزمة وتوسعوا �� زراعة األرز إ�� 

وقبل صدور قرار وز�ر التمو�ن �شهر تقر�با كتبت مقاال �عنوان، بدائل علمية �حل أزمة ا�خ�� �� مصر، قلت فيھ 

آالف جنيھ للطن، واألرز األبيض   10عر األرز الشع�� حالّيًا إ��  بالنص "نحن ع�� أعتاب موسم ا�حصاد، ووصل س

لذلك أق��ح أن �ش��ي ا�ح�ومة األرز الشع�� من الفالح�ن   .ألف جنيھ، و�تم تصدير كميات منھ بألف دوالر   15إ��  
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إس��اتي�  10�سعر   مخزون  و�ناء  التمو�ن  لوزارة  ا�حصول  بيع  ع��  املزارع�ن  لت�جيع  للطن،  جنيھ  يتم آالف   ،�

 3جن��ات للكيلوغرام، و�معدل    5توزيعھ ع�� املواطن�ن من خالل البطاقات التمو�نية �سعر منخفض �� حدود  

�� الشهر. و�ذلك يتمكن املواطن من اس��الك األرز و�خف الضغط ع�� اس��الك ا�خ��. و�مكن  كيلوغرام للفرد 

   .املوازنة العامة للدولة"، وفق ما ورد �� رغيف مليار 32�غطية ت�لفة دعم األرز من نقاط ا�خ�� ال�ي توفر 

سنة، و��    30الذي حدث أن ا�ح�ومة فرضت سعرا مجحفا ونظاما للتور�د اإلجباري عفى عليھ الزمن وأل�� قبل  

ال�ي تحارب زراعة األرز و��جن من يزرعھ �عيدا عن املساحة ا�حددة، وتمنع تصديره ل�خارج و�� نفس الوقت �غض 

ليبيا والسودان ودول ا�خليج بخمسة أضعاف السعر الذي اش��اه التجار من  الطرف عن جهات سيادية تصدره إ��  

الفالح�ن العام املا��ي. ومن املفارقات غ�� الذكية، أن قرار وز�ر التمو�ن الذي يحدد سعر شراء األرز من الفالح�ن 

طن، وهو السعر آالف جنيھ عن �ل    10جنيھ للطن، �عاقب من يمتنع عن �سليم األرز ل�ح�ومة �غرامة    6850بـ

 ا�حا�� لألرز �� السوق ا�ح��، وهو نفس السعر الذي اق��حتھ. 

ومن املفارقات امل�حكة، وكم ذا بمصر من امل�ح�ات ولكنھ �حك �الب�اء، أن ال�حف نقلت خ��ا �عد إسبوع 

جنيھ   12ملعبأ، و�ـجنيھ للكيلو ا  15من قرار وز�ر التمو�ن يفيد بأن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر األرز األبيض بـ

للكيلو غ�� املعبأ. ما �ع�ي أن سعر األرز الشع�� يمكن أن يصل إ�� ضعف السعر الذي حدده وز�ر التمو�ن للشراء 

ا�جر�دة   �� �شر  القرار  أن  ولوال  املساك�ن،  الفالح�ن  حساب  ع��  ا�ح�ومة  من  فا�ح  تر�ح  وهو  الفالح�ن،  من 

  سبتم�� ا�حا�� ما صدقت ا�خ��!.  6�� يوم  2022لسنة  66الرسمية برقم 

ومن املناسب هنا التأكيد ع�� أن ا�حل األ�سب ألزمة األرز املصري وللزراعة املصر�ة جميعها، هو تطبيق تطبيق  

% من مياه الري، ما �عادل 25من قانون الزراعة و�� �افية لتوف��    4ال�ي تنص عل��ا املادة  نظام الدورة الزراعية  

مليون فدان، وليس تخفيضها أو محار�ة زراعتھ،    1.8مليار م�� مكعب، �سمح بز�ادة مساحة األرز إ��    13حوا��  

 و�التا�� تحقيق �سبة كب��ة من األمن الغذائي املصري.

تنظم الزراعية  ُيزرع   الدورة  بحيث  الزراعية،  األرض  من  محددة  رقعة  ع��  ا�ختلفة  الزراعية  ا�حاصيل  تناوب 

ا�حصول ا�جهد لل��بة مرة واحدة ع�� األك�� �� نفس املساحة �ل ثالث سنوات ع�� األقل، ويعقب هذا ا�حصول 

وائد الدورة الزراعية أ��ا  ا�جهد محصول آخر مر�ح لل��بة ومخصب لها مثل البقوليات أو ال��سيم، وهكذا. من ف
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واآلفات  وا�حشائش  النباتية  األمراض  ملقاومة  طبيعية  وسيلة  و��  الزراعية،  ال��بة  وخصو�ة  بناء  ع��  تحافظ 

%، بجانب أ��ا 35الزراعية بحرما��ا من العائل، وكذلك تز�د إنتاجية ا�حاصيل املتعاقبة املنضو�ة �� الدورة بنسبة  

 ري كما سبق. % من مياه ال25توفر �سبة 

، بزعم تحر�ر 1993وللتار�خ فإن يوسف وا�� أل�� العمل بقانون الدورة الزراعية املعمول ��ا من عشرات السن�ن ��  

قطاع الزراعة. و�خطورة األمر لم يجرؤ ع�� اصدار قانون رس�ي بالغاء العمل بالدورة الزراعية، �ي ال يضع نفسھ  

إلغاء  القانون، فهو يدرك أن  للزراعة املصر�ة وجر�مة ال تقل عن ا�خيانة   تحت طائلة  الدورة الزراعية هو تدم�� 

 العظ�ى. ولذلك ألغاها دون قرار رس�ي، و�بطئ و�صرار. 

، عادل البلتا�� ، ثم  أيمن فر�د أبو حديد، بدءا من  2013ومن املفارقات أن أول تصر�ح ل�ل وزراء الزراعة �عد سنة  

دون جدوى، و�تم �غي�� الوز�ر تلو الوز�ر ولم يتم تطبيق الدورة الزراعية ح�ى اآلن،  لكن    عصام فايد و   صالح هاللو 

 رغم أ��ا مطلب الفالح�ن والباحث�ن الزراعي�ن! 

إلغاء الدورة الزراعية أدى إ�� ز�ادة اس��الك املياه، وتدهور خصو�ة ال��بة، وا��يار الصرف الزرا�� وارتفاع املياه 

وتراجع إنتاجية وحدة املساحة، وانتشار اآلفات واألمراض وا�حشائش، وز�ادة اس��الك  ا�جوفية وتطبيل األرا��ي  

املبيدات ا�حشر�ة، و�سمم األرض �سبب اإلفراط �� استخدام األسمدة اآلزوتية لتعو�ض النقص �� خصو�ة ال��بة 

لتصدير ورفضها �� السوق  نتيجة تكرار زراعة ا�حاصيل ا�جهدة لل��بة، وكذلك عدم صالحية كث�� من ا�حاصيل ل

 الدولية وخسارة السمعة العاملية ل�حصالت الزراعية املصر�ة. 
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