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ن ّبه الغزو الرويس ألوكرانيا مجد ًدا إىل األثر الهائل يف معيشة الفقراء حول العامل ملا بات يسمى أزمة أسعار
الغذاء ،وهي األزمة املمتدة منذ أن حدثت األزمة املالية العاملية ( ،)2008وليس مبستغرب أن تُصدى أجراس
هذا التنبيه يف بالدنا العربية بحد ٍة مضاعفة؛ إذ إنها بني مجتمعات الجنوب الفقرية األشد هشاشة أمام تقلبات
السوق العاملية((( واليوم نراها تقف رهينة تلك الحرب التي اندلعت بني طرفني يسيطران عىل صادرات القمح
إىل املنطقة .بل إن الحال تصل إىل أقصاها يف بلد كمرص ،اعتمد عىل روسيا وحدها يف تدبري  69يف املئة من
احتياجاته من القمح يف عام  .(((2021ويسود التوقع بأن تسجل أسعار هذه السلعة االسرتاتيجية ارتفا ًعا يجاوز
الـ  40يف املئة((( .يف املقابل كرث الحديث عن خطط طارئة للحكومة ألجل االستعاضة ّ
عم ُيستو َرد من رشق أوروبا،
عرب التوسع مجد ًدا يف خطتها لزراعة  3.6ماليني فدان من القمح املحيل ،بغية تحقيق  62-60يف املئة من االكتفاء
الذايت منه هذا املوسم ،ومن املقرر أن تنتج  9.5إىل  10ماليني طن ،من أصل احتياج يق َّدر بـ  18مليون طن(((.
ُيتو َّقع أن تأيت الخطط الجديدة عىل حساب املحاصيل النقدية التي يعتمد عىل عوائدها االقتصاد الزراعي
يف مرص .ويسهل مع هذا الرتاجع أن نتوقع جملة مضافة من التداعيات عىل معيشة الفالح املرصي ،فتصاعد
سعر مشتقات البرتول مجد ًدا ،يف ظل قفزات السعر العاملي بسبب الحرب ،ينعكس سلب ًيا عىل أسعار العديد
من مدخالت اإلنتاج الزراعي .واألمر ليس يف حاجة إىل كارثة مضافة ،يف ظل ما تعانيه االقتصادات العربية
منذ عامني من آثار تعطيل جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-لسالسل اإلمداد عىل الصعيد العاملي،
عىل نح ٍو قفز مبجمل أسعار الغذاء إىل مستوى استثنايئ(((.
صحيح أن ارتفاع أسعار الغذاء عىل الصعيد العاملي ظاهرة مرصودة تح ّركها سياسات اقتصادية دولية بعينها،
لكنها تزداد سو ًءا مع الكوارث التي تصيب النظام االقتصادي العاملي ،وتجعل ميزته يف االعتامد املتبادل هي
ذاتها عيبه األكرب؛ ففي أزمات كتلك ،تزداد معدالت سقوط املزيد من سكان بلدان الجنوب يف هاوية الفقر
وتدهور املعيشة .ويف ٍ
ظرف كهذا ،تجد السياسة الزراعية يف مرص نفسها محل اختبار حقيقي ،وبخاصة يف
منحاها النيوليربايل ،املرتكز عىل تصور بعينه للتقسيم الدويل للعمل ،يؤدي فيه الجنوب دور املص ّدر للخامات
ومدخالت الصناعة األولية ،مبا فيها املنتجات الزراعية ،وتربطه يف توفري احتياجاته عالقات ال تكافؤية مع
املنظومة الرأساملية .جعلت النيوليربالية من هذا التقسيم "طبيعة" ومعطى اقتصاد ًيا ثاب ًتا ،بينام خطابها
األيديولوجي َي ِع ُد من يتحملون قسوة هذه السياسات بتساقط الثامر عليهم .لكن حقيقة تدهور املوقف
1 "Middle East to Suffer from the Grain Shortage due to the War in Ukraine," Business Standard, 7/3/2022, accessed
on 7/3/2022, at: https://bit.ly/3Oo8E8O
 2تشري بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف مرص إىل أن روسيا تحتل رأس قامئة الدول املوردة للقمح إىل مرص ،حيث سجلت
قيمة واردات مرص منها  1.2مليار دوالر وبكمية بلغت  4.2ماليني طن بنسبة  69.4يف املئة من إجاميل كمية واردات مرص من القمح ،وذلك
يف خالل الـ  11شه ًرا األوىل من عام  .2021ينظر :محمد سامي" ،بعد أزمة روسيا وأوكرانيا ..إجراء جديد من التموين بشأن استرياد القمح"،
مرصاوي ،2022/2/26 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3KHMD2q :
"3 Salma El Wardany & Abdel Latif Wahba, "War Choking off Wheat Leaves Middle East Buyers Most Vulnerable,
Bloomberg, 2/3/2022, accessed on 20/4/2022, at: https://bit.ly/3KYZ1eU
" 4الحكومة ترفع مستهدفها ملشرتيات القمح املحيل مع احتدام الرصاع الرويس األوكراين" ،إنرتبرايز ،2022/3/2 ،شوهد يف  ،2022/4/20يف:
https://bit.ly/3vYFI0n
 5للمزيد عن آثار جائحة (كوفيد )19-يف أسعار الغذاء عىل الصعيد العاملي ،ينظر تقرير لجنة األمن الغذايئ العاملي:
"Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address The
Hunger and Malnutrition Pandemic," Committee on World Food Security, September 2020, accessed on 21/4/2022, at:
https://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
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لفلحي الجنوب يف العمومّ ،
املعييش ّ
ولفلحي منطقتنا عىل وجه الخصوص ،منذ أن ط ّبقت هذه السياسات،
تطرح عالمة استفهام كل يوم ،تشكك يف صدق هذه الوعود؛ وكيف يخفى أن تلك السياسات مل تعد تصنعها
ٌيد خفية ،بل يرى فقراء الجنوب ي ًدا علنية للرشكات املتعددة الجنسيات ،ولرأس املال الدويل االحتكاري،
الذي تحرر من كل قيد بفضل االتفاقات الدولية لتحرير التجارة ،يف صنع هذه األوضاع.
من هنا ،تنبع أهمية املفاهيم البديلة واملقاومة أليديولوجيا النيوليربالية ،وبخاصة مفهوم السيادة الزراعية،
املهم لالقتصاد َيني محمد رمضان ،الباحث يف املبادرة الوطنية لدعم التعاونيات،
الذي يدور حوله هذا الكتاب ّ
وصقر النور ،الباحث املشارك يف معهد بحوث التنمية املستدامة يف باريس .يتضاءل االهتامم بهذه املفاهيم
املقاومة ،املستقاة من مامرسات الناس وأفعالهم يف مواجهتهم غوائل اإلفقار وآثار سياسات التقشف ،بالرغم
املخفي من التحوالت االجتامعية والسياسية .ولعل املتأمل يف األحوال املعيشية يف
من وضوح أنها الجزء
ّ
املنطقة العربية خالل العقد املايض يدرك مدى صعوبة فصل مفاهيم السيادة الزراعية ّ
عم أضمره الربيع
العريب من مطلبيات الدميقراطية الجذرية ،وما يتصل بها من دميقراطية التوزيع ،وهو بعض من حلم
الجامهري بعدالة اجتامعية ترتجم يف سياسات ال تنحاز ضد الفقراء يف الريف وهوامش املدن ،وتنتج مكاسب
حقيقية يلمسها هؤالء املغبونون.
هذا الكتاب مبنزلة رصخة علمية ،معززة بالشواهد امليدانية ،يف وجه السياسات النيوليربالية وطغيانها عىل
منيس ،بقرى حزام الريف األشد فق ًرا يف شامل صعيد مرص
االقتصاد الزراعي يف مرص .وهو يلفت النظر إىل عامل ّ
ووسطه .ومن قلب هذا العامل الشديد القسوة ،يبني الكتاب تجارب صغرية لفالحني عىل ّ
حواف اإلدقاع ق ّدموا
صو ًرا مدهشة ملقاومة النيوليربالية .مقاومة تقوم عىل فكر عميل تحت مسمى "السيادة الغذائية" وجعلها
أولوية قصوى ،وترتجم يف قرارات اقتصادية ذكية ،وشديدة التأثري يف معيشة األرس .تنتهي هذه القرارات
إىل رفض االندماج الكامل يف السوق ،وعدم االنصياع للمنطق النفعي ،وتكوين صور تكيفية ،تستجيب
لضغوطات السلطة الزراعية وضغوطات السوق ،لكنها ال تتنازل عن الحق يف الغذاء اآلمن والصحي ،ويف عائد
عن العمل ُمج ٍز.

املنهج والتساؤالت وهيكل الكتاب
تبدو املنهجية التي اتبعها املؤلفان مركبة بني تحليالت االقتصاد الزراعي ومقاربات علم اجتامع الريف،
وأكرث ما يلفت االنتباه فيها هو الرتكيز عىل صغار املنتجني يف الريف ،ممن يعيشون تحت مظلة الفقر
املدقع .يجيب الكتاب عن سؤال يف قلب السياسة ،ويف قلب عالقات املجتمع والدولة ،أال وهو سؤال العدالة
االجتامعية ،عىل الرغم من محدودية نطاقه البحثي ،باقتصاره عىل قريتني يف صعيد مرص الشاميل واألوسط،
مهم عن سياسات
وتركيزه عىل دراسة عدد محدود من املحاصيل وليس مجملها .ويأخذنا أيضً ا إىل مثال ّ
السيطرة ،وتح ّكم السلطة يف الجسد ونتاج عمله ،وتفاعل هذا النتاج بوصفه قيمة تداولية مع آليات السلطة
وانتظاماتهاّ .
ولعل أقول إنّ ما يرد يف فصول الكتاب الستة إمنا يجدد الطرح الكالسييك لهارولد السويل
بخصوص معنى السياسة ،ويراها من زاوية التوزيع ،مبعنى أنّ فهم املصالح ومامرسة التأثري وديناميات عمل
(((
القوة يف الواقع االجتامعي ،يبدأ من اإلجابة عن األسئلة التالية :من يحصل عىل ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟
Harold D. Laswell, Politics: Who Gets What, When, How (New York: Whittlesey House, 1936).
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يبسط الكتاب هذه املعضلة ،آخ ًذا بيد القارئ عرب رحلة تتبع ديناميات توزيع القيم يف ريف مرص ،سواء
القيم املادية من الرثوة واألمالك واملوارد الطبيعية ،أو غري املادية من مكانات ونفوذ .وعىل الرغم من صغر
نطاق البحث وصعوبة االدعاء بإمكان التعميم انطال ًقا من استنتاجاته ،تبرص فوائد فيه ،إذ عىل األقل ين ّبهنا
كباحثني إلمكانية بحثية كبرية يف ظواهر اجتامع الريف؛ وهي ظواهر تستحق عناي ًة أكرب .ربط الكتاب بني
أحوال قرى صغرية فقرية وأوضاع فقراء الجنوب .ويف تضاعيفه ميكننا إبصار من أين يأيت فقرها هذا ،من عني
تستوعب ترابط عالقات االستغالل؛ استغالل املدينة لريفها ،واستغالل املركز الحرضي ألطرافه ،واستغالل قلة
الهيمنة عىل القرار االقتصادي ّ
(مل ًكا ومستثمرين يرتدون قفازًا اسمه السياسيون) لكل هذا ،وكيف ميثلون
الجرس بعملهم وكالء للرشكات الكبرية املتحكمة يف االقتصاد العاملي ،ويلتزمون بقيود وروابط تضمر سلطوية
هذا النظام االقتصادي الدويل ،تضمن يف األخري استنزاف القيمة ونقلها صوب املركز.
لقد اجتهد املؤلفان يف تفكيك عنارص مصطلح السيادة الزراعية ،منطل َقني من فهم للمنظومة الدولية للغذاء،
وما شهدته آليات عمل الرأساملية الزراعية عىل الصعيد الدويل ،وكيف يجري تحريك القيمة من بلدان
األطراف يف هذا النظام نحو مركزه ،وضمن إطار مفهوم حرية التجارة النيوليربايل الراهن ،الذي اندمجت فيه
البلدان الزراعية ،كمرص ومثيالتها يف العامل الثالث ،يف هذه املنظومة ومبادالتها الالمتكافئة .وهام منتبهان
لتشغيل الكثري من مفاهيم نظريات الفعل واملقاومة االجتامعية أمام النيوليربالية ولعبتها يف فرض مفاهيمها
الضيقة الرؤية ،التي تجعل من املنفعة االقتصادية اختز ًال ملعنى املنفعة االجتامعية األوسع ،وتفرض مركزة
اإلنسان االقتصادي  homo economicusيف بؤرة التفكري السيايس .وسيدهش القارئ لرباعة تطبيق الفالحني
يف هذه القرى البعيدة مفاهيم اقتصادية متطورة عىل بساطتها من الوجهة اإلنسانية.
ضم الكتاب ستة فصول؛ رسم الباحثان يف الفصل األول (ص  )40-21إطا ًرا منهاج ًيا شديد
إضافة إىل املقدمةّ ،
التامسك ،اجتهدا فيه إليضاح البنية املفاهيمية املركبة التي وظفاها يف أقسام الكتاب الخمسة األخرى.
كام ب ّي َنا الفوارق بني ما وصفاه بالسيادة الغذائية وما عنته التوجهات النيوليربالية بشعار "األمن الغذايئ"
الرنّان .وأبرزا التباين املنهاجي يف تناول السياستني عىل الصعيد البحثي .ومن هذه املداخلة الجدالية ع ّرجا
عىل الفصل الثاين (ص  ،)78–41بعرض بانوراما تاريخية للتحوالت التي عرفها الريف املرصي عرب القرن
العرشين ،وب َّينا العوامل الرئيسة وراء هيكلة اقتصاده الزراعي عىل النحو الذي نراه اليوم ،وبخاصة ما يتصل
بالتأطري القانوين للملكية وسلطة إدارة الريف وتنظيم الدورات الزراعية ،وغريها .دلف الباحثان يف الفصل
الثالث (ص  )114-79إىل الجانب امليداين مبارشة ،وق ّدما بح ًثا ميدان ًيا عن محصول البطاطس ،بوصفه أحد
أبرز املحاصيل التي تسمها القيمة التجارية العالية ،وتقف عىل رأس قوائم التصدير ،وتتحكم يف وجودها
الرشكات والدولة م ًعا ،وتؤثر سياسات زراعتها يف نواتج العمل ويف منط الغذاء .وينضم إىل هذا الفصل ٌ
فصل
منوذجا للربط اإلدماجي بالسوق العاملية ،وهو سياسة الزراعة التعاقدية
رابع مك ّمل (ص  ،)144-115يطرح
ً
امللزمة ،تطبي ًقا عىل إنتاج السكر من البنجر ،وأدوار رشكات اإلنتاج املحتكرة ملحصول البنجر.
يربز الفصالن إشكاالت إدماج عمل الفالح املرصي وما ينتجه يف السوق العاملية ،وطبيعة اآلليات السلطوية
واالستغاللية التي تنجز هذا اإلدماج .ويف الفصل الخامس (ص  )176-145ناقش الباحثان تطبيق مفاهيم السيادة
الغذائية ،وما يعرتض ذلك من معوقات ،وبخاصة مع تحوالت امللكية يف القريتني ّ
توسل الباحثان يف
محل الدراسةّ .
ذلك حزمة من املتغريات الكمية والنوعية ،ليضعا أمام عي َني القارئ صورة بانورامية لتش ّكل عالقات اإلنتاج الزراعي
يف الريف املرصي .ويف الفصل السادس أبرز الباحثان (ص  )206-177املوضوع األكرث إثار ًة للجدل ،والذي اقتبس
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منه اسم الكتاب ،أي موضوع الخبز ،أو بلغة املرصيني "العيش" .وألقيا الضوء عىل األبعاد الجندرية للمقاومة عرب
السيادة الغذائية وكذلك ب َّي َنا دور القدرات التنظيمية التضامنية يف مجتمعات الريف الفقرية يف هذه املقاومة .يف
نهاية الكتاب وضع الباحثان خامتة تو ّلف بني نواتجه ،ومتنحنا أف ًقا لفهم مفهوم السيادة الغذائية عىل مستو َيي
الفكر واملامرسة ،وكيف يتحدى العديد من النظم الراهنة التي تشوه معنى العدالة عىل الصعيد العاملي.
أساسا مكي ًنا لجدلٍ مطلوب من الجامعة البحثية املعنية
نركز فيام ييل عىل بعض أفكار الكتاب التي نرى فيها ً
بالسياسات وباالقتصاد الزراعي وبالحركات االجتامعيةً ،
فضل عن املعن ِّيني بالدميقراطية الجذرية وبطبيعة
العالقات الدولية الراهنة.

ما وحركة
السيادة الغذائية مفهو ً
يحدثنا الكتاب ،الذي رعته مبادرة أهلية صغرية تأسست يف محافظة الفيوم ،وهي إحدى أفقر املحافظات يف صعيد
مرص ،عن انكشاف الريف وقواه املنتجة أمام القوى االحتكارية املحلية والدولية ،وعن فعل املقاومة املتمثل يف
السعي ألجل "السيادة الغذائية" .ويبني أن السيادة الغذائية مفهوم يجمع بني ما هو اقتصادي وما هو اجتامعي
حريك؛ فمرتكزه هو متكني الفالح ،وإعادة االعتبار للبيئة املحلية ،واألولوية الحتياجاتها ،من خالل تحقيق توازن عادل
مع قوى السوق ،يقي من انكشاف الفالحني أمام أزمات كتلك التي حملتها جائحة فريوس كورونا والحرب يف أوكرانيا.
قد يبدو مفهوم السيادة الغذائية منتم ًيا إىل عامل قديم طمرته قوى العوملة ،وهو أمر ال يجايف الحقيقة؛ فقد
تعب عن مسعاه ،اسرتاتيجية ملناهضة سياسات ترشيد
قصد به املؤلفان ،وقصدت به الحركة العاملية التي ّ
شملت النظام الغذايئ عامل ًيا ،وبعضها كام هي الحال يف مرص حمل مس ّميات رنانة ،كاسم "األمن الغذايئ" ،يف
حني أنّ محتواه مل يجاوز اإلفقار والتجويع ،واالنصياع التام لهيمنة الرشكات االحتكارية املتعددة الجنسيات
عىل االقتصاد الزراعي يف الجنوب ،والتحكم يف املنظومة الغذائية عىل مستوى العامل أجمع.
أساسا لحركة اجتامعية واسعة عابرة للحدود .تعي هذه الحركة ارتكاز
من هنا ،يربز مفهوم السيادة الغذائية ً
السيادة الغذائية عىل حق طبيعي وأصيل لإلنسان ،هو الحق يف الغذاء ،ووجوب متكني الناس من النفاذ إىل
مور ٍد آمن ومناسب لحاجاتهم املعيشية واالجتامعية والثقافية .وأنّ األصل يف هذا املفهوم هو أولوية حاجات
البرش يف املجتمع املحيل وكفايتها ،عىل أي اعتبارات اقتصادية أخرى.
من ثم ،تروم الحركة بناء أنظمة بديلة لنظم إنتاج الغذاء الراهنة ،ال تحطم عوامل الفالحة والصيد والرعي،
بل تعزز استقاللها ،وال ترهن بطن املجتمع إلرادة املتحكمني يف رأس املال الدويل الكبري وصناع السياسات
الزراعية املنحازة؛ ولطاملا أثبت هؤالء نفورهم من الدعوة الستيعاب احتياجات املجتمعات املحليةً ،
فضل عن
احرتام إرادتها ،وكذا هدر خربتها ،ونفي طابعها وعنارص انتظامها واستقرارها.
تشدد خبرية الحق يف الغذاء هالة بركات عىل أهمية تعيني الفارق بني سياسات األمن الغذايئ وما تطالب به
كم ٍ
كاف من الغذاء ،إذ يدعو إىل نظام
من السيادة الغذائية؛ األخري مفهوم ُيعنى مبا هو أبعد من مجرد توفري ٍ
بديل لتأمني االحتياجات الغذائية ،يتسم بالتكامل والشمول ،ويلتزم معايري للجودة واالستدامة ،تؤطر معنى
املصلحة الفضىل للفالحني بوصفهم منتجي الغذاء(((.
7

هالة نايل بركات" ،السيادة الغذائية -ملاذا؟" ،مدى مرص ،2013/11/24 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/35YKy2G :
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ونستشف من جداالت الكتاب أنّ مثل هذا التوجه ال مجال ألن ينشأ بغري حركة شعبية ،محلية وعاملية،
ومرب
قوامها متكني وتقوية موقف املنتجني املبارشين ،وهم يف بالدنا يف غالبهم من صغار املزارعني والصيادين ِّ
الدواجن واملوايش ،وضامن أن يكون لهم الدور األكرب يف صنع القرارات الخاصة بنظام إنتاج الغذاء .وهو أمر
يحتاج إىل دعم املجتمع والحكومات لتعزيز قدراتهم عىل مواجهة األوضاع االحتكارية للرشكات املتعددة
الجنسيات ،التي تسيطر عىل مدخالت الزراعة األساسية ،بذو ًرا وأسمد ًة وطاقة ،وكذلك دعمهم يف مواجهة
تح ّكم رشكات التصدير يف التسعري وتحديد الجودة ،وغري ذلك من أمور تؤ ّثر يف السوق.
يربز الكتاب موقف السلطة يف الحالة املرصية وكيف ظل رهي ًنا بهيمنة املنظور النيوليربايل القائم عىل االنحياز
ملصالح املستثمرين وقوى رأس املال والرشكات عىل حساب املنتجني املبارشين .مل تر الحكومات املتعاقبة يف
السيادة الغذائية موق ًفا اسرتاتيج ًيا يستحق التب ّني لصالح عموم املواطنني ،وظلت تطرح أط ًرا قانونية هي
أقرب إىل إمالءات من هذه الرشكات ،ويف املامرسة ،كانت تحمي مصالح ض ّيقة لفئة من املستثمرين ووكالء
الرشكات العاملية ،بل بات القرار عمل ًيا بأيديهم ،وخفتت متا ًما القوة التفاوضية للفالحني.

السيادة عىل البذور يف مواجهة االحتكار املعومل
من بني املسائل العديدة التي يطرحها الكتاب ،تربز قضية السيادة عىل البذور ،بوصفها نقطة البدء يف
السيادة الغذائية ،ويضعنا من لدن هذه املسألة أمام سؤال أوسع عن آثار اإلدماج القرسي لنواتج التفكري
والعمل القادمة من عامل الجنوب يف آليات السوق العاملية .ويق ّدم الكتاب مشه ًدا محل ًيا كاش ًفا لحقيقة أنّ
السوق العاملية للبذور باتت مرهونة بإرادة ثالث رشكات دولية (ص  )166تسيطر وحدها عىل نصف السوق
العاملية للبذور.
لقد سعت هذه الرشكات معزز ًة بقوة دولها لتأطري نظام عاملي مانع للتنوع البيولوجي يف مجال البذور،
تقف عىل رأسه اتفاقيتان هام اتفاقية حامية امللكية الفكرية  TRIPSو"االتفاقية الدولية لحامية األصناف
الزراعية الجديدة" ،واملعروفة اختصا ًرا باسم  .(((UPOVوقد ش ّكلتا إطار الحامية املطلوبة لنهب األصول
الوراثية .االتفاقية األخرية التي أق ّرها الربملان املرصي يف عام  ،2017وانضمت مرص مبوجبها إىل االتحاد الدويل
لحامية األصناف النباتية يف عام  ،2019بضغطٍ من املحتكرين يف الصادرات الزراعية ،تناهض يف أساسها
السيادة الزراعية ،وتعتدي عىل حق الفالح يف ملكية األصول الوراثية التي تستنبط يف أرضه ،والتي راكمت
تجويدها وتحسينها جهود أجيال من الفالحني املحليني ،قبل املعامل والرشكات .ودومنا مبالغة ،رشعن هذا
اإلطار ما ميكن اعتباره "منظومة كولونيالية الطابع" ،للسيطرة عىل أصول األفكار والسلع باسم هذه الحامية،
وتشكلت معها موجة للنهب ّ
تغطيها مفاهيم الحامية القانونية ،التي انحازت إىل القدرة عىل الوفاء بشكليات
قانونية ،كرسعة تسجيل براءات االخرتاع.
مي ّثل توطني هذه البنية القانونية الدولية املنحازة للرشكات ً
رشطا لالرتباط بالسوق الدولية ،استريا ًدا وتصدي ًرا.
وهو ينطوي عىل إهدا ٍر رصيح لحقّ الفالح يف بذوره ،ويف نتاج جهده املبذول عرب أجيال متعاقبة رعت تلك
 8يف مقابل اعرتاضات دعاة السيادة عىل الغذاء وحامية التنوع البيولوجي املحيل ،تطرح الحكومة مسألة إقرار هذه االتفاقية بوصفها
نجاحا .ينظر :إميان محمد عباس" ،ماذا يعني انضامم مرص التحاد حامية النباتات؟" ،األهرام ،2019/11/28 ،شوهد يف  ،2022/4/20يف:
ً
https://bit.ly/3jVqQZu
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األصول الوراثية ،ويف حيازة قيمتها ،لصالح نظام لتوريد البذور ينحاز إىل الرشكات .ويف ظل هذه السياسة
مل تتورع الرشكات االحتكارية عن مامرسات أقل ما توصف به أنها رشيرة ،كانت تتخذ من العلم ستا ًرا
لفرض وتعميم البذور املعالجة وراث ًيا ،والتي طاملا ح ّذر منها العلامء أنفسهم((( .مارست بعض هذه الرشكات
أساليب عديدة ملنع إعادة إنتاج التقاوي والبذور من األصناف املختلفة ،لصالح فرض أصناف بعينها متلك
حقوقها وإنتاجها ،وعملت من خالل سلطات الدول وعرب وكالئها لوقف إمناء أي أصناف أخرى منافسة
عىل الصعيد املحيل.
ومل يكن مستغر ًبا أنّ هيمنة الرشكات االحتكارية عىل تجارة البذور قد ق ّلدتها الحكومة ،بادعاء ملكية بعض
أجهزتها للبذور بطريقة الرشكات نفسها ،بل نقل حقوق امللكية هذه إىل رشكات خاصة ،وعىل نحو ينكر
حقوق املزارعني يف البذور باسم الحامية القانونية .وكانت النتيجة منذ تطبيق هذه السياسات هي االنكشاف
بنسب تراوح بني  80و 90يف املئة ،يف حني افتقر اإلنتاج
أمام الخارج ،باعتامد الدولة عىل استرياد البذور،
ٍ
املحيل الضئيل ،الذي تهيمن عليه وزارة الزراعة ،إىل التطوير ،حتى بات بعي ًدا عن أي منافسة ممكنة .جرى
األمر ذاته بتاممه يف مجال األسمدة واملبيدات ،املرتبطة باسترياد البذور (لكل صنف ما يناسبه من األسمدة
واملبيدات ،وغريها) ،وباتت جميعها تعتمد عىل الخارج.
بات احتكار البذور ً
حال عاملية بسبب سطوة الرشكات وهيمنتها ،ومل يعد هناك مجال للتساؤل عن أسباب انصياع
حكومات الدول النامية ،كام هو يف مرص .تكمن اإلجابة يف التوجه إىل التصدير؛ فالرشكات االحتكارية املو ِّردة
للبذور ذاتها تؤدي الدور نفسه يف التحكم يف معايري التصدير التي تتبناها دول االستقبال( ،((1وبذلك تغلق الدائرة
ولسان حالها يقول :لن تصدر حتى تستورد منا البذور ،ولن نعطيك إياها إال إن عطلت املنافسة ضدنا ومل ت َْحم
حقوقنا الفكرية عىل األصناف ،ومبا يصب يف األخري يف مصلحتها .ولعل بعض اإلجابة يكمن يف عامل الفساد(.((1
يق ّدم الكتاب ملحة عن حال صغار املزارعني والكيانات املحلية منتجة البذور ،والتي تعجز عن الوفاء بالرشوط
التي تفرضها اتفاقيات حامية األصناف النباتية ،والتي ال تعرتف بأثر االستزراع والفرز وتطوير أساليب الزراعة،
بينام يقرص االعرتاف لدى سلطات التسجيل املحلية والدولية عىل اإلثبات املعميل ،وعرب طرق معقدة تسمح
ملن ميلك أدواتها بأن ينهب جهد اآلخرين ويعطل إثبات حقوقهم.
ورأينا أنّ هذه املنظومة تتجاهل الحقوق املشاعية؛ فلم تخلق هذه األصناف ً
أصل يف املعامل ،ونسبة
املستنبط منها من الطبيعة وعرب الفالحة تربر القول باملشاعية ،يف مواجهة عنرص ضئيل ال شك يف أن الفضل
فيه للعلم واالستثامر .فال ينفصل معنى السيادة عىل الغذاء عن االستدامة البيئية ،فمسألة التنوع البيولوجي
ٍ
لقصف عنيف من أدعياء امللكية الفكرية واملحارصين ألي تن ّوع يف إنتاج البذور لصالح النظام
باتت عرضة
 9تثري حالة رشكة مونسانتو للبذور هذا األمر ،فهي تعمل يف مرص منذ عام  ،2008وكانت قضيتها قد شغلت الرأي العام يف مرص إىل درجة
أثارت احتجاجات وتظاهرات شعبية ،تساوقت مع االحتجاجات العاملية ضد الرشكة نفسها .ينظر" :ملاذا نرفض مونسانتو؟" ،املركز املرصي
للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،2013/5/24 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3pOiuGm :
 10بركات.
ّ
 11تع ّد فرتة يوسف وايل وزير الزراعة املرصية خالل عهد مبارك كاشفة بوضوح لهذا العامل ،فقد تعلق أشهر قضايا الفساد يف عهده بالبذور
واملبيدات واالنحياز إىل الرشكات الدولية يف هذين املجالني عرب تو ّرط املوظفني العموميني يف مواقع القرار يف مترير مصالح الرشكات لقاء الرىش.
وقد أشارت العديد من الكتابات التي و ّثقت لعهد مبارك وألسباب الغضب الشعبي الذي أدى إىل الثورة عليه ،وكان منها فساد وزارة الزراعة.
ينظر :عزمي بشارة ،ثورة مرص :الجزء األول :من جمهورية يوليو إىل ثورة يناير (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2016ص .199
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االحتكاري الدويل .وبفقدان املزارع ح ّقه يف البذور يفقد أول خطوة يف مسار السيادة عىل غذائه ويتضاءل
ً
وتداول إىل
إنتاجا
دوره يف تقرير نظام الغذاء يف البالد لصالح تلك االحتكارية املعوملة .يحتاج تحرير البذور ً
ّ
أكرث من جهد الفالح ،فهو يحتاج إىل بناء قدرات وطنية إلنتاج البذور ،تضع الفالح يف بؤرة نظرها ،وتشكل
جدران الوقاية له من غوائل الضغوطات الدولية .وال تستطيع دولة واحدة القيام بهذا ،وال بد من مقاوم ٍة
عا ّمة من بلدان الجنوب ،التي باتت تستنزف مواردها ،أرضها ومياهها ومعرفتها وق ّوة عملها ،بأبخس األمثان.

الفالحات ومقاومة منظومة الغذاء الرديء
يف الفصل السادس ،يتناول الكتاب ثالثية تلخص حال الريف املرصي يف وقتنا الراهن ،تربط عالقات اإلنتاج
باألبعاد الجندرية بطبيعة اإلدماج يف النظام الرأساميل؛ ثالثية الخبز والنساء والسيادة الغذائية.
استعرض الباحثان قرنًا من تطور أصناف القمح املرصي ،وكيف أسهمت جهود الفالحني ووحدات البحوث
الزراعية التابعة للدولة ،يف إكثار أبرز أصنافه ،ثم كيف انتهت الحال بقوانني السوق لتحارص إنتاج أصناف
القمح املرصية ،لصالح تعظيم االسترياد .وب ّينا كيف ساد منطق التضييق ،الذي أبرزت حاالت الدراسة محاوالت
الفالحني للتخلص من قيوده ،ورصاع مكتوم مع فروض السوق وإلزاماتها .ور ّكزا عىل تطور منظومة إنتاج
غيت شكل
تغي أشكال اإلنتاج املنزلية والتحوالت العمرانية التي ّ
الخبز يف الريف املرصي ،ون ّبها للتالزم بني ّ
القرية يف مرص ،بعد التحول للبناء بالخرسانة ،واالستغناء عن البيوت الطينية ،يف سبعينيات القرن املايض.
للخبز يف الريف املرصي قيمتان ال تنفصل إحداهام عن األخرى؛ فهو يحتل مكانة مركزية يف غذاء الفالحني (بل
يف غذاء عموم املرصيني ،مبا جعل منه مراد ًفا ملعنى "العيش") .وهو عامد مائدة الفالح ،ويستهلك نسبة  13يف
املئة من اإلنفاق عىل الطعام ،الذي يقتطع نصف دخول األرس الريفية يف العموم .وهو البديل الغذايئ األنسب
يف نظر الفالح ليعوض نقصان الربوتني الحيواين الغايل السعر ،والذي يستهلك أكرث من نصف اإلنفاق عىل الطعام
(لحوم وطيور وأسامك وألبان وبيض ودهون)؛ كذلك فإن للخبز رمزية اجتامعية عالية ،إذ إنه "محمل مبضامني
ثقافية واجتامعية طبقية" ،ووجوده مصنو ًعا يف املنازل ووفق التقاليد املوروثة من عهود سحيقة "بشكل دائم
يف املنازل ،وإهداء الخبز ،وتعدد مرات الخبيز كل شهر ،ال تزال تعرب عن مكانة األرسة الريفية" (ص .)178
وعرب عقود من السياسات النيوليربالية ،عاىن الفالحون الحرمان من زراعة القمح ومدخالت الخبز األخرى،
يف وقت باتوا ينظرون إىل الخبز املدعوم الذي توفره مخابز الحكومة عىل أنه رديء وأدىن اجتامع ًيا ،وغال ًبا
ما يجعلونه عل ًفا لحيواناتهم ودواجنهم .نحن نتحدث عن أصحاب ملكيات صغرية ومتناهية الصغر ،يع ّد
استخدام ما يراوح بني السدس والخمس من مساحتها تح ّد ًيا يف حد ذاته .لكن هذه املساحة الصغرية
باتت تش ّكل باب األمان الغذايئ لهذه األرس الفقرية ،ويبدأ أمانها كام أوضحنا من السيطرة عىل البذور.
تخالف هذه املامرسة التعاقدات املفروضة ،لكنها تقي الفالحني من االعتامد التام عىل السوق وعىل احتكار
الدولة للبذور ،بإدارة عملية إنتاج للبذور والتقاوي موازية ،وباستبقاء جزء من املحاصيل لتقوم بهذه
املهمة ،وعدم انتظار ما توفره اآلليات الحكومية ،وبخاصة أن هذا الذي توفره ال يعكس األمناط الغذائية
والتفضيالت الخاصة بالفالحني.
ُيظهر الكتاب كيف ظلت الحكومة تدفع لجهة زيادة األصناف من الذرة الصفراء وإدخالها يف مكونات الخبز،
يف حني يسعى الفالحون األشد فق ًرا لزراعة الذرة البيضاء التي تدخل يف خبزهم مخلوطة بالقمح .وحتى مع
213

 ددعلااناثلا دلجملا  4 -ددعلادعلا
Issue 4 - Volume 02 - Spring 2022

القبول بهذا الخبز املوصوف بالرداءة ،جاءت أزمة أسعار الغذاء التي صاحبت األزمة املالية العاملية من عام
 2008وحتى  2011بآثار وخيمة يف معيشة الفالحني .وبلغت األزمة حدو ًدا مؤملة ،سقط خاللها مواطنون
فيام ُعرف حينها بـ "شهداء الخبز" بسبب العنف والتدافع يف الطوابري أمام املخابز املدعومة( ،((1بينام ظ ّلت
الحكومة تنكر أدىن مسؤولية لها ّ
عم وقع من تأخّ ر يف سالسل اإلمداد بطحني القمح يف الريف املرصي.
يف أوضاع الفقر هذه ،أي يف عامل األرس املعدمة وتلك التي ّ
تقل ملكيتها عن الف ّدان ،وهي الحال الغالبة عىل
من يعيشون يف قرى مرصُ ،يربز الكتاب دور النساء – وهو الدور األهم يف حقيقة األمر  -يف تأمني غذاء
صحي يفي بحاجات أرسهن ،ويحقق الشكل االجتامعي املناسب لثقافة الريف وأعرافه .وعىل الرغم من
بقاء أشكال الهيمنة الذكورية التقليدية ،التي تجعل الذكور يكادون يتفردون بامللكية وبالسيطرة عىل عوائد
اإلنتاج ،وما يعرتض جندرة العمل الزراعي من إشكاليات ،يف ظل انحياز عالقات اإلنتاج إىل الذكور ،ظل للمرأة
الدور الرئيس يف إدارة اقتصاد األرس الريفية الفقرية ،يف الحقل قبل املنزل ،وأنيط بها صناعة القرار املتعلق
ٍ
أصناف من القمح أفضل ،وتشكيل خالئط من الطحني
بذلك ،وبخاصة يف إنتاج الخبز ،سواء برعاية إنتاج
تناسب هذا اإلنتاج بعي ًدا عن سيطرة الجهات الحكومية.
يف حاالت الدراسة ،بادرت النساء إىل االستفادة من مساحات صغرية من الحقول تخصص إلنتاج احتياجات
البيت من أصناف القمح الجيدة التي يفضلونها ،بعد إكثار بذورها .وقمن عىل نحو جامعي ،أو ما أسامه
البحث "شبكة أهلية تضامنية" ،بإنشاء طريقة إنتاج للخبز موازية ،حققت املقاومة النسبية لسياسات
السوق ،وتحدي منظومة الخبز املدعم .أبرزت النساء وعيهن بقيمة التنظيم االجتامعي ،وقدرتهن عىل
تشكيل صور تعاونية تضامنية ومشاعية ،بإنشاء أفران للخبيز عىل حواف الحقول ،يستخدمها الجميع،
ويتشاركن فيها العمل ،تديرها يف األغلب نسوة من أهل القرية تف ّرغن للعمل خ ّبازات ،ويرتّنب أدوار استخدام
ويعاونهن يف لقاء أجر مقبول.
تلك األفران بني السيدات،
ّ
أبرزت مبادرات إنتاج الخبز املنزيل يف حاالت الدراسة قدر ًة عىل توسيع مفاهيم اقتصادية بديلة ،تتخطى
الشكل النقدي النفعي الضيق ،وتطور حتى مفهوم املنفعة ،بعي ًدا عن اختزال اإلنسان يف الشكل االقتصادي
املحض .بالطبع كان لهذه املقاومة حدودها ،يف مجابهة وحشية النيوليربالية ،لذا انعقدت عىل منطق
اقتصادي هجني ،جمع بني منطق السوق ومنطق السيادة الغذائية ،وكان أساس ًيا فيه كام أوضحنا تعظيم
قيمة التضامنية ،بنشوء شبكات اجتامعية لإلنتاج ،تتقدمها النساء .دورهن كان أساس ًيا ويناسب طبيعة الفعل
االجتامعي يف ظل هذه الظروف.

العمل يف مواجهة السخرة املق ّنعة
إىل جانب إيضاح عمليات استنزاف القيمة يف الزراعات النقدية ،ومثالها محصول البطاطس (ص ،)113–79
يق ّدم الكتاب ً
مثال آخر يدل عىل الطابع االستغاليل للعديد من السياسات الزراعية التي تطرحها الحكومة،
وتز ّينها بشعار الحلول ألزمات قامئة ،بينام تكمن غايتها يف استنزاف القيمة من الريف ،وهو مثال الزراعة
التعاقدية وتطبيقاتها يف مجال إنتاج محصول البنجر لغرض صناعة السكر (ص .)144–115
 12تتعدد تفاصيل هذه الحالة املأساوية ،وتتعدد فصولها ،ومنها عىل سبيل املثال ما يحمله هذا الخرب" :أم سمية أسلمت الروح قبل الرغيف
وأخرى ماتت وهي تحتضنه :مشاهد وشهادات من قلب طوابري الخبز" ،البيان ،2008/4/10 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3rEdepQ :
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هذا النمط عىل ما فيه من بعض األوجه اإليجابية ،وبخاصة ما يتعلق بتنظيم اإلنتاج الجامعي ملحاصيل نقدية
ً
"أشكال من الهيمنة واإلخضاع" (ص  )144أساسها حرمان الفالح
عالية القيمة يف ملكيات متقزمة ،ظل يضمر
من نصيبه األوىف يف هذه القيمة ،وانشغل بتمريرها إىل جيب الرشكات املحتكرة للمحصول ،والتي تفرض
العقود أن يورد لها الفالح نتاج أرضه ،بسع ٍر وجودة هي من يحددها .الزراعة التعاقدية التي يبسط لنا الكتاب
منوذجها يف صعيد مرص ،هي عالقة تفتقر إىل أدىن مقومات الحكامة العادلة ،مييل ميزانها إىل مصالح الصناعات
الزراعية عىل حساب الفالحني املنتجني ،وتنحاز الحكومة إىل هذه املصالح باسم تعزيز الصادرات الزراعية.
الزراعة التعاقدية هي سياسة جرى تقنينها يف عام  ،2015بعد عقدين من تجريبها حفلت مبقاومة الفالحني ،عىل
الرغم مام يعلن عن إغوائها املتمثل يف ضامن دخل محدد من نتاج األرض .ما يطلب وفق هذه الصيغة التعاقدية
من الفالح ،سواء التزامه بتوريد كمية معينة من املحصول لكل فدان ،أو االلتزام مبعايري للجودة بعينها ،ال يقابله
التزام من الرشكات املحتكرة بأن تقدم تيسريات متويلية للفالحني أو معاونات فنية أو تخفف عنهم أعباء اإلنتاج،
من أسمدة وغري ذلك .وتعرب صيغة التعاقد الجامعي مع أصحاب امللكيات املتناهية الصغر دون النصف فدان،
وهم نسبة كبرية من الفالحني املرصيني ،ومجمل ما يعرف بسياسات اإلدماج األفقي للفالحني يف منظومات
اإلنتاج ،عن بؤس هذه العالقات االحتكارية ،وهشاشة وضع الفالح يف مقابل املصانع التي يو ّرد لها املحصول.
أنتجت محاولة الفالح التكيف مع هذا النظام عدة صور للمزاملة وتأجري قوة العمل وتداول األيدي العاملة بنظام
مبادلة الوقت ،لكن هذا مل يسهم كث ًريا يف تحسني وضعية الفالح ضمن العالقات التعاقدية ،ومل يضمن له توازنًا
بني التزامات توضع عىل كاهله وما عىل الرشكات املنتجة للسكر من االلتزامات .ينعكس هذا البخس بح ّدة عىل
تحصله الرشكات من عوائد بيع السكر املصنع.
سعر العمل ،الذي ينزل إىل مستويات شديدة التدين ،يف مقابل ما ّ
تربز الدراسة ،التي تعتمد عىل مقابالت ميدانية ،كيف ظل اإلدماج العادل للفالحني يف السوق مطل ًبا مرفو ًعا،
لكن االحتكارات عملت عىل عرقلته ،يف ظل غياب ملستويات الحكامة املستقلة؛ هذه الحكامة من شأنها أن
تضبط تسعري املحاصيل ،وال ترتك تقييم كفاءة املحصول الزراعي بيد الرشكات .أدت هذه الحال إىل بخس
نتاج عمل الفالح وفرض أسعار غري عادلة لتوريد محاصيله .برهنت تحليالت عديدة عىل الطابع االستغاليل
واالستنزايف ملثل هذه السياسات ،التي تورد للبلدان الغنية ولرشكاتها يف التحليل األخري املياه والخصوبة
والعمل املاهر بأسعار غري مجزية ،وأن السياسات الزراعية املنحازة ضد الفالح هي األداة يف هذا االستنزاف،
الذي يعرب عن طبيعة التقسيم الدويل للعمل يف ظل النيوليربالية.

خامتة
يعيننا كتاب عيش مرحرح الصادر قبل أن تلقي الحرب يف أوكرانيا املزيد من عالمات االستفهام عن االنكشاف
أمام هزات السوق العاملية ،يف كشف بعض أوجه السياسات النيوليربالية ودورها يف اإلفقار املنظم للريف.
يف املقابل يبني مقاومة تحتانية ،أساسها مفهوم السيادة الغذائية .وقد بني معاملها بوصفها مامرسة يف أرض
الواقع الريفي ،تشتق من أفعال املزارعني دالئل عىل حجية هذا املفهوم والنظام الغذايئ الذي ينادي به.
وب ّينه الكتاب كذلك بوصفه حركة تناهض تلك السياسات الزراعية املط َّبقة منذ سبعينيات القرن املايض،
تحت مسمى األمن الغذايئ ،ورهانها عىل الرشكات االحتكارية ال عىل التنظيم االجتامعي للفالحني.
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لقد ّبي الكتاب مثالب هذه السياسة ،وبخاصة أنّ قوامها الخصم من قدرات املجتمعات الريفية عىل اإلنتاج،
بل إعاقة قدراتها يف التنظيم والعمل الذايت ألجل ترسيخ مفاهيم اقتصادية ال تتخطى مجرد املنفعة املحضة
وحساباتها الباردة.
رسد من ّمق ملأساة ،ملخّ صها إنه يف ظل النيوليربالية تستحيل السياسة العامة مجرد انعكاس إلرادة
هذا الكتاب ٌ
القوة التي ال تح ّدها سوى حسابات نفعية باردة ،وهيمنة القلة عىل التنظيم السيايس للدولة ،حتى باتت
مجرد أداة استغالل مجحفة لحقوق القطاع األوسع من املجتمع( .((1ويربز من بني دروسه ما ق ّدمته حالتا
تعب
الدراسة من دالئل عىل دور التوجهات النيوليربالية يف تحويل املجال السيايس إىل لعبة تدور بني جامعات ّ
عن أشد املصالح ضي ًقا ،ويه ّمش فيها بقوة الفاعلني االجتامعيني .لقد توسلت عمليات نزع القيمة من الريف
مناذج للحكم واإلدارة منحازة إىل صالح رأس املال ،ومتارس مختلف صور اإلجبار السلطوية إلنجاز مهمتها.
يف قرى الدراسة جرى ابتداع مفاهيم اقتصادية بديلة للتصورات النفعية الضيقة واملسببة إلفقار الفالحني،
و ُق ّدمت صور حية من واقع اإلنتاج الزراعي تظهر انعكاسات التحوالت التي عرفها الريف عرب العقود املاضية،
وكيف تأثرت املعيشة االجتامعية بتشوهات عالقات اإلنتاج بريف مرص ،وبانحياز القوانني والسياسات العامة إىل
صالح رأس املال املحيل واألجنبي .هذا الكتاب حافل بدروس عن الفقر والتمييز وتهميش الريف وجندرة اإلنتاج
الزراعي وبخس العمل والوصول إىل حدود االستغالل القصوى للفالحني يف ظل السياسات االحتكارية النيوليربالية.
صحيح مل تشمل الدراسة العديد من املعوقات التي تعرتض االقتصاد الريفي ،ومل تخف القدرة املهولة
للسياسات النيوليربالية املعززة بانحياز السلطة وطغيان بريوقراطيتها ،لكن القارئ سيلمح أف ًقا يضيئه الكتاب
ّ
يبش بإمكان التحول عن النيوليربالية ونقض أوهام األمن الغذايئ ،لصالح سياسات بديلة قوامها السيادة
الغذائية ،واالنحياز إىل الفالح املنتج .ويدعو لتوسيع هذه الحركة االجتامعية ،التي يف مقدورها أن تفجر
قدرات الريف ،وتضع الفالح يف بؤرة نهضة جديدة ،حني تجزيه عن عمله أج ًرا ومل ًكا ومكانة .يبرش الكتاب
بتحوالت إيجابية يف الريف ،مل يخفها فقره ،أساسها قيم التضامنية والتعاونية ،والرغبة يف تعزيز التوجهات
املستقلة والتحول صوب أمناط للزراعة مستوعبة الحتياجات الريف وال تنفي املفاهيم االقتصادية النفعية،
دون وجهها املنحاز واملفقر .سياسات تسندها منظومة ترشيعية ،يكون قوامها العدالة االجتامعية ،وهدفها
سيادة الفالحني عىل مخرجات أرضهم وعملهم.
يربز الكتاب صور املقاومة يف مواجهة سياسات خفض حصص املياه ،وفرض نوعيات معينة من التقاوي
والبذور ،وفرض توريد كميات بعينها ،لقاء أسعار بخسة ،وكل ما يدعوه الباحثان "أشكال من العنرصية البيئية"
تستهدف الفالحني بخصم حقوقهم يف املوارد املائية والبيئية ،يف حني تعطي بسخاء هذه املوارد للرشكات
وكبار املالك .وبالتوازي مع النمط املتقشف املفروض عىل الفالحني ،ترعى الحكومة منط الزراعة الرأساملية
الكثيفة ،والصناعات الزراعية املرتبطة بها ،وهي زراعات يتأسس منوذجها عىل معاداة ملعايري االستدامة البيئية.
ظل هذا النمط يقود مجمل االقتصاد املرصي منذ تطبيق سياسات االنفتاح مع سبعينيات القرن املايض ،حتى
ليمكن القول إن مرص متثل حالة مثالية بني بلدان العامل الثالث يف فرض السياسات النيوليربالية(.((1
13 Miguel A. Centeno & Joseph N. Cohen, "The Arc of Neoliberalism," Annual Review of Sociology, vol. 38, no. 1
(2012), pp. 317-340.
 14بدأت سياسة االنفتاح مع الرئيس السادات ،ويف التسعينيات برزت سياسات التثبيت والتكيف الهيكيل ،وكان يف القلب منها مرشوع ضخم
لتصفية القطاع العام وخصخصته ،ويف العقد األخري من عهد مبارك تسارعت خطى فرض التوجهات التقشفية ،وازدادت حدّتها مع النظام الحايل.
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