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 الزراعة ثم الزراعة

 علــح تشــجيع الزراعــة واملــزارعني كــثري مــن دول العــاملحتـرص  

ــدٍ    ــرون أن أي بل يعتمــد يف  فيهــا, إذ يعتربونهــا أمــًرا اســرتاتيجًيا, وي

غذائه علح غريه مهدد بشكل ميكن أن يـؤثر علـح اسـتقالليته يف    

ــثري مــــن األمــــور, ولــــذلك فــــ     ن الــــدول القويــــة عســــكرًيا,    كــ

واقتصــادًيا, وصــناعًيا, وسياســًيا, ال تهمــل هــذا اجلانــب وتركــز    

عليه وتدعم قطاع الزراعة باملساعدات املختلفة, ليقف علـح قدميـه   

وليكون دعًما لقوة الدولة يف هـذا اجلانـب, ونـارس بعـ  الـدول      

ا كبرية علح الغربية وخصوًصا الواليات املتحدة األمريكية ضغوًط

ــاجتوقــف بعــ  الــدول لتقلــل أو   لكــي تظــل تلــك   ,القمــح مــثاًل إنت

ألمريكي, والذي لن يقدم بالطبع هديـة  الدول  تاجة إىل القمح ا

إىل تلك الدول بل سيكون له مقابـل مـادي حتـح وإن كـان بسـيًطا      

ا أمثــن مــن املــال, يف نظــر الــبع  وقــد يكــون لــه مقابــل  خــر أيًضــ

يف االحتــاد الســوفييت ــــ ســابًقا ــــ حيــث كــان  كمــا كــان حاصــاًل

ثري يعتمد علح القمح األمريكي, وكان هذا االعتماد يذلـه يف كـ  

مـــن األحيـــان, رغـــم قوتـــه العســـكرية والسياســـية, كمـــا أن قلـــة 

اإلنتاج من القمح لد  بع  الدول نتيجة الضغوط األمريكية يبقي 

ــيس يف       ــم لـ ــع قمحهـ ــريكيني لبيـ ــزارعني األمـ ــا للمـ ــوق مفتوًحـ السـ
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الواليات املتحدة فحسب بل يف  تلف أحناء العـامل, وهـذا بـالطبع    

يـني مـن املشـتغلني بالزراعـة داخـل      يساعد علـح تشـغيل وإعاشـة املال   

الواليات املتحدة, كما أن احلكومـات الغربيـة عموًمـا حـني تقـدم      

أي مساعدة للدول احملتاجة فإنها ال تقدم مساعدات مالية ولكنهـا  

ــح      ــة, وتركــز بالدرجــة األوىل عل ــب تقــدم مســاعدات عيني يف الغال

ملزارعيهـا  تقديم املساعدات من اإلنتاج الزراعـي لتـوفر بـذلك سـوًقا     

لتصــريف مــا لــديهم مــن إنتــاج, وحنــن نعلــم أن احلــرب اجلمركيــة   

القائمة حالًيـا بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة والـدول األوروبيـة,        

ــا     ــواق ملنتجاتهـ ــوفري أسـ ــة بتـ ــل جمموعـ ــداف كـ ــا أهـ ــا حيركهـ إمنـ

ــم    ــاهم يف دعـ ــة األخـــر , حيـــث أن ذلـــك يسـ ــة يف اجملموعـ الزراعيـ

 الزراعة يف تلك البلدان.

تشهد نشاًطا زراعًيا ملحوًظـا,   ــ وهلل احلمدــ وال شك أن بالدنا 

ــح        ــًدا مــن الزراعــة عل ــا جدي ــد شــهدت يف الســنوات األخــرية نوًع وق

, ذلك هو اإلنتاج لزراعة القمح من خالل مزارع ضخمة مستو  عال 

ـــ  وحديثة تنتج كميات كبرية من القمح, حتـح أصـبحت اململكـة    

ح إىل العديـد مـن الـدول خـارج اململكـة,      تصـدر القمـ  ـــ  وهلل احلمد 

ــغرية     وال ــر  الصـ ــزارع األخـ ــافة إىل املـ ــزارع باإلضـ ــك املـ ــك أن تلـ شـ

ــت       ــواطنني والعمــال, وقــد كن ــات اآلالف مــن امل ــة ُتشــّغل مئ والعادي

ــل كــم       أحتــدم يف أحــد املــرات مــع أحــد املــزارعني فقــال لــي: ختيَّ
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واآلالت  ل كــم نشــرتي مــن املعــداتنشــغل مــن العمــال لــدينا, وختّيــ

ل كـم مـن الـورش القائمـة علـح إصـالك       الزراعية من السوق, وختيّـ 

ل كم من الشاحنات أو السيارات املختلفـة الـيت   تلك املعدات, وختّي

ل كـم نسـتهلك مـن البـذور واألمسـدة      نست جرها من السـوق, وختيّـ  

إىل غري ذلك من القطاعات اليت تعتمد علينا اقتصادًيا فكل قـرش  

موًما ومزارعي القمح خصوًصا ي خـذ دورة كاملـة   يستلمه املزارع ع

يف اقتصــاد البلــد وحيــرك قطاعــات زراعيــة وصــناعية واقتصــادية       

  تلفة وليس مردوده ملزارع القمح فقط كما يتخيل البع .

قلت: وكم من األفراد املشتغلني بهذا األمر والـذين سيتعرضـون   

املعادلــة, وقــد عنــد وقــوع أي خلــل يف هــذه ــــ ال مســح اهلل ــــ للبطالــة 

قرأت كما قرأ غريي ما كتبه سابًقا معالي وزير الزراعة رًدا علح 

بع  الداعني إىل إيقاف إنتاج القمح يف اململكة, حيـث أن معاليـه   

أملح إىل خلفيات كثرية حـول هـذه القضـية مبـا يـدل علـح وعـي تـام         

ا بعيـدً  من الدولة حول أهمية إنتاج هذه املادة احليوية واإلسـرتاتيجية 

عــن حســابات الســوق الــيت حــاول الــبع  أن يتعامــل بهــا حــول هــذا   

 املوضوع احلساس.

وإنين بهذه املناسبة أدعـو معاليـه إىل النظـر مـرة أخـر  يف بعـ        

املشاكل اليت تطرأ باسـتمرار علـح املـزارعني, خصوًصـا مـا يتعلـل       

بقرارات مصلحة صوامع الغالل ومطـاحن الـدقيل, وكـذلك قـوائم     
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لة لديها والـيت ال ختفـح علـح معاليـه حيـث إن كثـرة       االنتظار الطوي

ــل املــزارع        ــول يتلفــه وال شــك كمــا حيم االنتظــار يف تســليم احملص

 مزيًدا من املصاريف.

ــ      ــل بعــ ــاهموا يف حتويــ ــذين ســ ــئولني الــ ــا أشــــكر املســ كمــ

املســـاعدات اخلارجيـــة إىل مســـاعدات عينيـــة وعلـــح رأســـها القمـــح 

ــاون يف هــذا األمــر     ــز يف   ووأدعــو لشــيء مــن التع ــد مــن الرتكي املزي

املســاعدات اخلارجيــة علــح القمــح والتمــر وغــريه مــن املســاعدات        

العينية اليت تقدمها حكومـة خـادم احلـرمني الشـريفني ملـا يف ذلـك       

إضــافة إىل أن  ,مــن دعــم لقطــاع شــعيب هــام وهــو قطــاع املــزارعني   

الــدعم العــيين ســيكون مشــاهًدا وملموًســا عنــد الشــعوب املدعومــة 

أو ال تعلـم   ,عم املالي الذي قد ال تر  هذه الشعوب أثـره خبالف الد

 واهلل من وراء القصد. ,عنه

 

       

 

 


