
11/14/2019 مختصون: السماح بزراعة القمح عودة عن خطأ استراتیجي - صحیفة مكة

https://makkahnewspaper.com/article/1091514/أعمال/مختصون-السماح-بزراعة-القمح-عودة----عن-خطأ-استراتیجي 1/4

األحد 24 ربیع األول 1440 - 02 دیسمبر 2018

مختصون: السماح بزراعة القمح عودة عن خطأ استراتیجي

(مزارع قمح تابعة لشركة سعودیة في السودان (مكة

علي شھاب - الدمام

عد أعضاء في اللجنة الزراعیة الوطنیة بمجلس الغرف السعودیة، قرار إعادة زراعة القمح الذي بدأ من 25 صفر الماضي،
بمثابة عودة عن قرار خاطئ، مشیرین إلى أن القمح سلعة استراتیجیة مھمة ترفد االقتصاد الوطني بقیمة مضافة، وال تستھلك من
.المیاه سوى سدس ما تستھلكھ األعالف

وأوضحوا أن قرار وقف زراعة القمح سابقا خطأ استراتیجي، مثل ضربة قاصمة للقطاع الزراعي الوطني ال زالت تداعیاتھا
االقتصادیة ماثلة حتى اآلن عبر اإلرباك الذي أصاب صناعة الحبوب بالمملكة بعد أن كانت المملكة سابقا تغطي حاجتھا من
.القمح وتصدر الفائض، منوھین بأن إعادة موقع المملكة السابق في زراعة ھذه السلعة االستراتیجیة تحتاج إلى وقت

وكانت وزارة البیئة والزراعة والمیاه قررت إعادة السماح بزراعة القمح مقابل وقف زراعة األعالف التي تشیر الوزارة إلى
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.أنھا تستھلك كمیات كبیرة من المیاه تعادل 6 أضعاف القمح

وأقر مجلس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي عددا من الضوابط إلیقاف زراعة األعالف الخضراء نھائیا قبل حلول 25
صفر 1440، مع حظر تصدیر المحاصیل الزراعیة ومنتجاتھا المھدرة للمیاه التي تحددھا وزارة البیئة والمیاه والزراعة، مع
.تحدید المحاصیل البدیلة التي یمكن لمزاولي زراعة األعالف الخضراء األخذ بھا

ووضعت ضوابط وخیارات منھا الحصول على تعویض مادي قدره 4000 لایر لكل ھكتار بما ال یتجاوز 200 ألف لایر،
ویصرف على دفعات خالل خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة ال تتجاوز 50 ھكتارا، أو االستمرار في زراعة األعالف
.الخضراء بما ال یتجاوز 50 ھكتارا، مبینة أنھ سیجري إیقاف مالك مزارع األعالف التي تزید مساحتھا على 100 ھكتار

التسجیل ضروري

وقال مدیر عام فرع وزارة البیئة والمیاه والزراعة بالمنطقة الشرقیة المھندس طارق الملحم إن قرار إعادة السماح بزراعة القمح
وإصدار رخصة للمزارع التي تنطبق علیھا ضوابط إیقاف زراعة األعالف الخضراء یشترط أال تتجاوز الكمیة 50 ھكتارا وبحد
.أدنى 30 ھكتارا

وأضاف أن قرار منع زراعة األعالف تم تطبیقھ من تاریخ 25 / 2 / 1440 للمزارع التي تتجاوز زراعتھا 100 ھكتار، أما
المزارع التي ال تتجاوز المساحة المزروعة 100 ھكتار أثناء صدور القرار فتم السماح لھا بالزراعة بحدود 50 ھكتارا كحد
أعلى، ویتم تعویضھم عن المساحة المقلصة، بینما المزارع التي تزرع أقل من 50 ھكتارا فیتم السماح لھا بنفس المساحة التي
.كانت تزرع وقت صدور القرار وبحد أدنى 30 ھكتارا، مشددا على ضرورة التسجیل في نظام سجل

سلعة استراتیجیة

وأكد رئیس اللجنة الوطنیة الزراعیة بمجلس الغرف السعودیة ماجد الخمیس أن قرار وقف القمح سابقا خطأ استراتیجي كانت لھ
خسائر وتداعیات كبیرة، مبینا أنھ أدى إلى التوجھ الكبیر لزراعة األعالف التي ھي أكثر ضررا على احتیاطي المیاه من القمح
وبنسبة 6 إلى 1 تقریبا، مشیرا إلى أن إنتاج األعالف یستغرق 12 شھرا ویستھلك الھكتار الواحد ما یزید على 30 ألف متر
مكعب من المیاه، بینما تستغرق دورة إنتاج القمح من 3 إلى 4 أشھر فقط، ویستھلك الھكتار نحو 5 آالف متر مكعب فقط من
المیاه، وھو أكثر جدوى من الناحیة االقتصادیة من األعالف التي تستھلك كمیات ھائلة من المیاه ویكون استیرادھا أكثر جدوى
.ألنھا تأتي من بالد ال تشكو من شح المیاه كما ھو الحال بالمملكة

وقال إن صاحبة قرار إیقاف زراعة القمح قبل أكثر من عقد ھي وزارة المیاه عندما كانت وزارة مستقلة ولیست الزراعة، ولذلك
ال یمكن تحمیل كامل األمر على الزراعة وال المسؤولین الحالیین، مبینا أن مثل ھذه القرارات االستراتیجیة ال یجب أن تكون
.رھینة إحدى الجھات أو مسؤولین فیھا ألن آثارھا تكون كبیرة على االقتصاد الوطني

تضارب القرارات
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وأشار المزارع عبدهللا العریني (صاحب مزارع عدة بالجوف) إلى أن القرارات المتضاربة التي تصدر عن وزارة الزراعة أو
المیاه أو األمانات والتخبط المستمر في اآلراء وعدم االستقرار أدت إلى تخبط وتراجع القطاع الزراعي بشكل عام مع األسف،
.خاصة لسلع استراتیجیة كالقمح واألعالف

وشدد على أن المملكة ال تعاني من شح میاه كما یقال، ولكن من سوء توزیع لھذه المیاه، فھناك في وسط نجد وحتى في الربع
الخالي كمیات ھائلة من االحتیاطات المائیة تقدر بمئات التریلیونات المكعبة من المیاه الجوفیة، والتي یمكن أن تضاف إلى المیاه
.المحالة والمعالجة

المملكة العب مھم

وأوضح العریني أن االتكاء على شماعة شح المیاه، أدى إلى ضرب زراعة استراتیجیة كانت تعطي قیما مضافة لالقتصاد
الوطني وتصدر إلى الخارج، ولو استمرت على وتیرتھا منذ ذلك الحین حتى اآلن لكانت المملكة أحد الالعبین المھمین في
.صناعة القمح، ولكن مع األسف أخذت األمور اتجاھات لیست في صالح االقتصاد

ولفت إلى أن األعالف وإن كانت تستھلك كمیات ھائلة من المیاه فإنھ یمكن عن طریق الطرق الحدیثة واستخدام المیاه المعالجة
واالستفادة من میاه األمطار المھدرة حالیا، إنشاء صناعة أعالف توفر كثیرا من األموال على االقتصاد الوطني، حیث ارتفعت
.أسعار األعالف نتیجة زیادة الطلب

أثر عكسي

وقال عضو اللجنة الوطنیة الزراعیة صادق الرمضان إن بعض القیود التي وضعت في السابق أعطت أثرا عكسیا على توفیر
المیاه، حیث إن تخفیض زراعة القمح جعل المزارعین یتجھون وبشكل موسع لزراعة األعالف، والتي كانت تستھلك میاھا أكثر
بكثیر من القمح الذي تم تخفیض زراعتھ، كما جرى التوسع في زراعة محاصیل مثل البطاطا التي كانت تصدر بكمیات كبیرة
.لخارج المملكة

استقرار القرارات

وأشار المزارع محمد الیوسف من القصیم إلى أن قرار وقف زراعة القمح بشكل مفاجئ قبل نحو 12 عاما أدى إلى خسائر كبیرة
لكثیر من المزارعین، حیث احتاج التحول إلى زراعات أخرى مبالغ أخرى جدیدة. وطالب الیوسف بثبات واستقرار القرارات،
.بما یشجع المزارع على التوسع باستثماراتھ، مبینا أن الخوف من القرارات المفاجئة جعل االستثمار الزراعي في أضیق الحدود
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