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 مقدمة 
لة واإلنصاف الواجبُت ، ويربز ىذا  فيما يتعلق باألرض الزراعية ، حيث يتسم توزيع ادلوارد ىف مصر وخباصة فيما يتعلق باألرض وادلياه مبقتضيات العدا 

انت أن الفالحُت احلائزين دلساحات زراعية تقل عن ستسة أفدنة دتثل اجلانب األعظم من أعداد الفالحُت ىف الريف ادلصرى ، ففى الوقت الذى كصلد 
صلدىا قد وصلت إذل ما يزيد ‘   1990من رتلة أعداد احلائزين ىف العام % 95ة تصل إذل فيو أعدادىم تزيد عن ادلليونُت وثالثة أرباع ادلليون وبنسب
 .  2000أيضاً من رتلة احلائزين ىف العام %  95عن الثالثة ماليُت ونصف ادلليون وإن كان بنسبة 

 
، صلد أن أغنياء  2000عام  ريف مصر ىف من مساحة األرض الزراعية% 57وىف الوقت الذى ػلوز فيو صغار وفقراء الفالحُت ما يقرب من 

من رتلة ادلساحة %  37فيو على صلدىم ػلوزون  ىف الوقت الذى  من رتلة احلائزين%  3أقل من  عن نفس الفًتة ؽلثلون  الفالحُت وكبار ادلزارعُت
، وىو ما يعطى داللة واضحة على تزايد الفجوة ( 2000االرقام الواردة مت استخالصها مبعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعى )ىف مصر    الزراعية

 .فيما يتعلق بإمكانيات احلصول على ادلورد اخلاص باألرض الزراعية ىف مصر
 

واسااتعادة التكاااليف ادلتعلقااة  ااا ماان  اهىف الوقاات الااذى تتعاارض فيااو مصاار لضااغوط دوليااة  اادف تسااعَت ادليااأمااا فيمااا يتعلااق بااادلوارد ادلائيااة فسااوف صلااد أنااو 
 .كما أشرنا أنفاً من رتلة الفالحُت ىف مصر % 95رعُت ، وخباصة صغار وفقراء ىؤالء الفالحُت وذلك كوهنم يشكلون ادلزا

اخلااص باالرى والصارف  1984لسانة  12مان الاالل تعاديل القاانون بالفعل ىف تطبيق ىاذه القاعادة علاى  أرض الواقاع شرعت احلكومة ادلصرية  وىو ما
 .روابط ورلالس ادلياه ادلنوط  ا القيام بتلك العملية إنشاءالذى أجرب الفالحُت ىف 

 .ىذا ناىيك  عن ارتفاع معدالت التكاليف اخلاصة برى األرض الزراعية
 

 المحور األول التفاوت فى الوصول لألرض 

تشاَت إذل ببيعاة ادلسا لة الفالحياة والزراعياة  كثَتة ىى الكتابات الىت تناولت عالقة الفالح باألرض الزراعية ويكمن جاوىر تلاك العالقاة التارؼلياة ىف كوهناا
لعالقاة مان تعقيادات ىف مصر ، وألنو من الصعب اإلحابة بكافة األبعاد ادلتعلقة بواقع تلك العالقة فإنو ؽلكننا اإلشارة إذل أىم ادلالمح الىت حتيط بتلاك ا

لفالحاُت واألرض الزراعياة ، حياث صلاد أناو ىف الوقات الاذى تزياد فياو اعاداد ، حيث أن  واقع احلال يشَت إذل ادلزيد من التناقضات ىف ضاوء العالقاة باُت ا
، ىف ادلقابال ساوف صلاد أن ىناال تقلصاا ىف ( 1) 1990مقارنة باا عام % 31، بزيادة قدرىا  2000عام    4.541.884الفالحُت الىت وصلت إذل 

إذل  1950فادان  عااام  8.290.128صلاد أن ىاذه ادلسااحة تقلصات مان   مسااحة األرض الزراعياة وخباصاة ماا يتعلاق ب راضاى الاوادى والادلتا ، حياث
 2.فدان  2.519.203وذلك باطلفاض قدره 2000عام    فدان 5.770.935

 
، إال أن ( 3) 2003ملياون فادان حاىت عاام  3.2وعلى الرغم من كل ما يقال عن اجلهود ادلتعلقة باستصالح مساحات من األرض الصاحراوية  بلغات 

ىف ى االقتصااادية لتلاك ادلساااحات ادلستصالحة تتناااق  قيمتهاا ىف عالقتهااا بااادلوارد ادلائياة ماان جاناب وادلاادالالت الزراعياة ماان جاناب  الاار  ، ىااذا اجلادو 
وتلااك النوعيااة ماان    Agribusinessالوقاات الااذى تاانخفا فيااو اجلاادوى االجتماعيااة لتلااك النوعيااة ماان األراضااى ، حيااث يسااود ظلااط زراعااات الاااا 

) ت يكااون عائاادىا علااى رتااوع ادلسااتهلكُت ادلصااريُت منخفضااا باال ومتاادنيا ،  ومااا نقصااده باجلاادوى االجتماعيااة درجااة إشااباع ا اصاايل الزراعيااة الزراعااا
 .للحاجات األساسية جلموع ادلستهلكُت من الشعب ادلصرى ( الًتكيب ا صوذل باألراضى اجلديدة 
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 تطور مساحة األرض الزراعية

إذل زمام األرض الزراعية ىف مصر ادلزيد فسوف صلده قد تعرض دلزيد  من اإلىدار على مدى عقود  ، وقد سااعد علاى ىاذا اإلىادار عدياد وإذا ما نظرنا 
 :من العوامل لعل من بينها

صاة بادللوحاة والقلوياة ىف االراضاى ادلشكالت ادلتعلقة بسوء  إدارة واستخدام  الرى والصرف ىف األراضى الزراعياة باالوادى والادلتا ، وارتفااع ادلعادالت اخلا
ع ادليااه  إضاافة الزراعية بسبب زيادة منسوب ادلياه ، شلا ينعكس بالسلب على اجلدارة اإلنتاجية جلملة الرقعة الزراعية ىف مصر، ىذا ناىيك عن سوء توزيا

األفاراط ىف اساتخدام  الىت تصب ىف ميااه هنار النيال إضاافة إذلبسبب عوادم ادلصانع احلاملة للسموم  تلوث مياه الرى إذل العديد من العوامل األالرى منها
 . ادلخصبات وادلبيدات الزراعية الكيماوية

 

ا العملياات وال تتوقف عملية اإلىدار عند ىذه احلدود بل أن ىنال العديد مان العوامال األالارى الاىت يصاعب إبرازىاا رتيعااً ىف ىاذا الساياب لعال مان بينها
 .إخل...راعية ، سواء ألغراض البناء أو الستخدامات  أالرىاخلاصة بتجريف األرض الز 

 
مكاتب أو شركات تقسايم األراضاى ) بروز ما يطلق عليو كما يلعب  الفساد دوراً كبَتاً ىف العمليات ادلتعلقة بتجريف األرض الزراعية وذلك من الالل  

ض الساكن ، وقاد  انتشارت تلاك الشاركات  انتشااراً واساعاً ىف العدياد مان القارى الىت يقوم نشابها على أساس تبوير األرض الزراعية مث تقسيمها إلغارا( 
ع أجهازة احلكام الواقعة على أبراف ادلدن والذين أثروا ثراًء فاحشاً على حسااب ادلضااربة وادلتااجرة با جود األراضاى الزراعياة ىف مصار ، وذلاك بالتعااون ما

 .ا لى الىت غضت الطرف عن تلك التجارة
 

زلاافظ القليوبياة  إذل وصاف باالد الداللاة لتجاار األراضاا باعتباارىم ال يقلاون الطاراً عان  اار " عدرل حساُت"ذي دفع زلافظ القليوبية  ادلستشار األمر ال
ضا الزراعية وإقاماة ا افظات اليت زادت فيها مس لة بيع األرا ادلخدرات وذلك من واقع متابعتو لتدىور األراضا الزراعية مبحافظة القليوبية باعتبارىا من 

باعتقاال  ااار " عادرل حساُت"ادلستشاار وبالااب   , وحتاول األمار إذل بورصاة مرأااة أكثار مان  اارة ادلخادرات  , ادلباا  عليهاا باعتبارىاا أقارب زلافظااة للقااىرة
ألهناام يسااتولون علااى األراضااا بطاارب غااَت   ، أن  ااار األراضااا ال يقلااون الطااورة عاان  ااار ادلخاادرات مشااَتا إذل  , األراضااا وتطبيااق قااانون الطااوار  علاايهم

 4.مشروعة ويساعلون يف مافيا جديدة تقوم بتبوير األرض
 

ىااذا ويتفاانن أصااحاب تلااك النوعيااة ماان الشااركات ىف كيفيااة السااطو علااى تلااك األراضااى ، بتخصااي  قطعااة أرض لتشااييد دور عبااادة ، أو معهااد ديااٌت ،  
وقد وصل سعر مًت األرض تلك ىف  الوراب على سابيل ادلثاال ‘ بادلًت ك رض بناء بعد أن كانت أرضاً زراعية كمربر لتبوير األرض ، الىت يتم بيعها الحقاً 

 .ىذا إن وجدت 2007جنيو ب سعار  2500إذل ما يزيد عن الاا 
 

ية ال يتسم بالشفافية ، فاإن ىاذا معنااه واآلن تسمح وزارة الزراعة بالبناء على أراضى ادلتخالالت وألن حتديد ىذه النوعية من األراضى داالل زمام كل قر 
ساكن ىف ادلادن ادلزيد مان إىادار األرض الزراعياة ىف الاوادى والادلتا ، بادالً مان تشاجيع البنااء ىف الظهاَت الصاحراوى للعدياد مان القارى ، وإغاالب منافاذ ال

 .اجلديدة الىت باتت تغاذل ىف حتديد سعر ادلًت من األراضى ادلخصصة للبناء ىف تلك ادلدن
 

 2007جنياة يف عاام  2000إذل  1975علاى سابيل ادلثاال قاد زاد مان سابعة جنيهاات يف عاام " الشاي  زاياد"حيث صلد أن سعر مًت األرض يف مدينة 
جنياة وذلاك  4000مث زاد إذل 1975، أما مدينة السادس مان أكتاوبر فقاد كاان ماًت األرض سابعة جنيهاات أيضاا يف عاام %  284.71بزيادة قدرىا 
 5.%570.42قدرىا بزيادة 
  

لطاُت على اجلانب األالر يتم إيداع الفالحاُت الساجون ألهنام قااموا باقتطااع جازء مان أرضاهم لساد حااجتهم دلساكن مقاام مان الطاوب األزتار أو اللا  وا
 النيئ 
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 2000حتى  1550يوضح التطور فى مساحة االراضى الزراعية  فى الفترة من  1جدول رقم 

 المساحة المستصلحة بااللف فدان باالراضى القديمة بالفدانالمساحة الزراعية  السنة
1950 8.290.128  ----
1990 7.849.173 2281 
2000 8.928.535 3157.6 
و اجلهاااز ادلركااازى للتعبعاااة العاماااة واإلحصااااء ، نشااارة  2000،  1990،  1950رتعااات وحسااابت مبعرفاااة الباحاااث ماان واقاااع التعاااداد الزراعاااى أعاااوام : ادلصاادر 
 .2004الح االراضى،عام استص
    

ىف العااام وبصاافة عامااة فااإن مصاار وعلااى ماادار ساانوات فقاادت جاازءاً كبااَتاً ماان أجااود أراضاايها الزراعيااة وداللااة علااى ذلااك إذا مااا نظرنااا إذل الزمااام الزراعااى 
مث زادت ىااذه (    6) فاادان 7.849.173اذل  1990مليااون فاادان بينمااا صلااده قااد تناااق  ىف العااام  8.290.128سااوف صلااده كااان يبلااد  1950

، وىذه الزيادة راجعة إرل إضافة مساحة األراضاا ادلستصالحة إذل الادلتا والاوادى  حاىت تبادو  2000فدان وذلك ىف العام  8.928.535ادلساحة إذل 
الاىت ىاى زلال دراساتنا فساوف صلاد أن   الصورة اكثر تفااالالً ، ولكان إذا ماا اساتثنينا ادلسااحات ادلستصالحة مان الريطاة احلياازة الزراعياة ىف األراضاى القدؽلاة

فاادان  2.519.203فاادان فقااط ، األماار الااذى يعااٌت أن مصاار قااد فقاادت مااا يقاارب ماان  5.770.935ىااى  2000مساااحة الرقعااة الزراعيااة ىف العااام 
 . على مدار نصف قرن من أجود اراضيها 

 
  التغير فى الحيازة الزراعية -2

علااى العالقااات االجتماعيااة يف الريااف ادلصااري يف عالقتهااا بااادلوارد األرضااية، سااوف صلااد أنااو قااد شااا ا العديااد ماان وإذا مااا نظرنااا إذل التغااَتات الاايت باارأت 
 .ادلتغَتات اليت حلقت  ا

 
ت اخل، وىاا عالقاا... ، مثال الزراعاة بادلرابعاة وادلثالثاة1992لسانة  96حيث برزت عالقات زراعية من نوع جديد دل تكن موجودة قبل تطبياق القاانون 

 .، ولكنها عادت إذل الظهور مرة أالرى1952لسنة  178زراعية كانت قد االتفت مع تطبيق ادلرسوم بقانون 
 

الااذي  ومثال ىااذه النوعيااة ماان العالقاات الزراعيااة تزيااد بااال شاك درجااة اسااتغالل الفااالح يف عالقتاو باااألرض الزراعيااة، حيااث أن ادلطلاوب ماان ىااذا الفااالح
أن يقاوم بزراعاة األرض با اصايل ادلطلوباة يف االتفااب ماع مالاك األرض، علاى أن يتاوذل ىاذا ( ادلرابعاة، ادلثالثاة)لعالقاات يشارل يف مثل ىذه النوعية مان ا

اخل، يف مقاباال أن يتااوذل مالااك األرض شااراء التقاااوي، ادلبياادات، الكيماااوي، ىف حااُت ... ادلاازارع كافااة األعمااال ادلتعلقااة بزراعااة األرض والاادمتها، والااري
 .ت جر األرض كافة التكاليف ادلتعلقة بالعمالةيتحمل مس

 
، وذلاك إذا  وعند حلول موسم احلصاد، يتقاسم ادلالك العائد ا صورل مع ادلزارع عن بريق حصول ادلالاك علاى ثاالث أربااع ا صاول وادلازارع علاى الرباع

 ".ادلتالتة"لمالك والثلث الباقا للمزارع إذا كانت الطريقة ادلتبعة ىى كانت الطريقة ادلتبعة ىا ادلزراعة بالربع أو بادلرابعة، أو يف مقابل الثلثُت ل
 

 :وىذه النوعية من العالقات الزراعية يف الريف ادلصري تزيد من وب ة األعباء اليت يلقاىا الفالح وذلك من عدة زوايا

 .وأن األجر الذي ػلصل عليو ادلزارع ىو أجر عيٍت يتمثل يف ربع ا صول أو ثلث: أوالً 
ح أو ػلصل ادلزارع على نصيبو من ا صول بعد الصم كافة التكاليف اليت قام  اا ادلالاك، دون احتسااب لقيماة العمال الزراعاا الاذي قاام باو الفاال: ثانياً 
 .ادلزارع

لعالقاات  عال مان الفاالح رلارد أجاَت إن مثال ىاذه النوعياة مان ا .يتم تنفياذ ىاذه العالقاات يف زراعاات معيناة وخباصاة  الايت حتتااج إذل عمالاة كثيفاة: ثالثاً 
 .لدى صاحب األرض، ويف ادلقابل ال ػلصل على أجرتو إال بعد بيع ا صول

، أبااو  ومثال ىااذه النوعيااة ماان الزراعاات باتاات ت الااذ بريقهااا يف األراضاا اجلدياادة، حيااث الحظنااا ذلاك يف احلاازام الصااحراوي ماان الارب الغاار  لقاارى وردان
 .رى مركز امبابو، مبحافظة اجليزةغالب ، القطا وغَتىا من ق
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لساانة  96اخل، ال ؼلفااا وجااود العالقااات االغلاريااة النقديااة، وىااو اال اااه األكثاار بااروزاً بعااد تطبيااق القااانون ... ووجااود زراعااات ادلناصاافة، ادلتالتااة ، ادلرابعااة
 مالااك األرض ومساات جرىا ، وماان مث ىااا عالقااة شاافهية ، ال ، ومااا تتساام بااو مثاال تلااك النوعيااة ماان العالقااة االغلاريااة أهنااا عالقااة غااَت مكتوبااة بااُت1992

عيااة تعطاا مساات جر األرض أيااة حقاوب إذا مااا رفااا صااحب األرض امتااداد العالقااة االغلارياة، لكااون ىااذه العالقاة االغلاريااة غااَت مدوناة يف سااجالت اجلم
 .الزراعية
 

ات الصاااادرة عااان وزارة الزراعاااة، واخلاصاااة باحلياااازات ادلسااات جرة ساااواء بالنقاااد أو وماان مث فإنناااا نطااارح تسااااالالً حاااول أعاااداد احلياااازات الااايت تااارد يف اإلحصااااء
 .حول كيفية حصرىا 1992لسنة  96بادلشاركة بعد تطبيق القانون 

 
 .اب جديدإن مثل ىذه احليازات تتسم مبحدودية ادلدة، أيث ال تتجاوز يف أغلب األحوال سنة زراعية، وؽلكن أن يتم  ديدىا لسنة أالرى، ولكن باتف

 
األرض بعادم أمااان اسااتمراره يف حياازة األرض دلاادد أالاارى  علاو ال يلقااا باااالً بزياادة الصااوبة األرض، وخباصااة يف  ومان مث فااإن إحسااس الفااالح مساات جر

جنياو 170بلادقاد ياة ظل ارتفاع القيمة االغلارية اليت تتسم بادلغاالة الشديدة، ويكفا أن نذكر على سبيل ادلثاال أن القيماة االغلارياة لقاَتاط األرض الزراع
إمبابة مبحافظة اجليزة وذلك على سبيل ادلثال ال احلصر  ، أي أن القيماة االغلارياة للفادان الواحاد تصال إذل ماا يزياد عان  األربعاة  الف  ببعا قرى مركز

 .جنيو
 
وماان مث فااإن ىنااال تاا ثَتات ضااارة سااوف تتساابب فيهااا سياسااات حترياار األرض  

ياااة ىف ادلزياااد مااان الزراعياااة وإنعااادام فااارص األماااان فيماااا يتعلاااق أياااازة األرض الزراع
اإلىادار كاانمط جدياد للتجريااف ،  وال يقاف األماار عناد حاادود الفقاد ىف الرقعااة 
الزراعية بل ؽلتد إذل التجريف االجتمااعى أيضااً حياث صلاد أن ىناال العدياد مان 
الفعاااات االجتماعياااة الفالحياااة الاااىت أضاااَتت مااان سياساااات التحريااار االقتصاااادى 

 لياهتااا وكاان ماان  أوذل الفعااات الااىت أحااد  1992لسانة  96والاىت كااان القااانون 
أضاااَتت مااان تطبياااق قاااانون العالقاااة االغلارياااة ىااام الفالحاااُت الاااذين كاااانوا ػلاااوزون 
أرضاً باإلغلار النقدى  فقط وقد بلد أعداد الاذين باردوا مان األرض الزراعياة ماا 

ىاااذا ناىياااك عاااان (  2راجاااع اجلااادول رقااام ) ألاااف مسااات جر  200يقااارب مااان 
ا يسات جرون أرض بادلشااركة وقاد  بلغات رتلاة الاذين باردوا الفالحُت الذين كاانو 
، أمااااا بالنساااابة لفعااااة الفالحااااُت بااااال أرض فقااااد زادت أعاااادادىم إذل  ( مساااات جر علااااى وجااااو التحديااااد  10710) مساااات جر  11ماااانهم مااااا يقااااارب الاااااا 

ون فياو ماا يزياد عان أربعاة مالياُت فارد إذا ماا ، ىذا ىف الوقت الذى   يعولا 1990مقارنة بعام % 45.3، وذلك بزيادة 2000حائز عام  821.188
األماار الااذى يعااٌت تزايااد معاادالت   2000ساالمنا أن متوسااط  أفااراد األساارة ىف الريااف ادلصاارى ىااو ستسااة أفااراد ، وفقاااً دلااا جاااء بالكتاااب الساانوى لعااام 

 . مصرالفقر ادلدقع ىف الريف بسبب تداعيات حترير العالقة اإلغلارية ىف األرض الزراعية بريف 
ائاة فادان فا كثر إذل وإذا ما نظرنا إذل كبار ادلزارعُت فسوف صلد أن حترير العالقة االغلارية قد حقق ذلم أكرب استفادة شلكنة حيث زادت أعاداد احلاائزين دل

 ( .7)89/1990مقارنة بالعام  99/2000ىف العام % 66حواذل 
ملاااك " ىف الوقااات ذاتاااو ساااوف صلاااد أن احلياااازات ادلشاااًتكة 

بنسااااابة تقااااادر  2000ىف العاااااام قاااااد اطلفضااااات   " وإغلاااااار 
راجااااع اجلاااادول )  1990مقارنااااة بالعااااام  % 59.4بنحااااو 
 (.3رقم 
 

، ساوف صلاد أن أعاداد احلياازات ادلملوكاة قاد زادت بنسابة  2000وحاىت العاام  1990وإذا ما نظرناا إذل االوضااع اخلاصاة بشاكل العالقاة ىف الفاًتة مان 
 (.4راجع اجلدول رقم % )  44، وىف الوقت ذاتو زادت ادلساحة ادلملوكة بنسبة تصل إذل  1990مقارنة بالعام %  65
 

                                                 


 .ثعذد هن قري هركس إهجبثخ  هن واقع هقبثالد هيذانيخ هع ثعض الوسارعين   


 .يحذد الكتبة الطنىي الصبدر عن الجهبز الوركسي للتعجئخ العبهخ واإلحصبء هتىضط أفراد األضرح فً الريف الوصري ثخوطخ أفراد 

 .1990هع التعذاد السراعً لعبم  2000النطت هحطىثخ هن خالل الوقبرنخ ثين التعذاد السراعً لعبم  -7

بإعداد المستأجرين الذين طردوا من األرض :2جدول رقم   
 اعداد ادلست جرين بالنقد السنة

1990 387160 
2000 189335 
 197825 التغَت
% 51.1 

مت إعداد ىذا اجلدول مبعرفة الباحث من واقع التعداد : ادلصدر
 الزراعى السادس والسابع

 

 (إيجار+ لك م) التأثيرات السلبية للحيازات المشتركة ( 3)جدول رقم 

 نسبة التغَت 2000 1990 السنة
 59.4 192080 472627 اإلرتاذل 

مت إعداد ىذا اجلدول مبعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعى السادس والسابع: دلصدرا  
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 (بالفدان) رقم يبين التغير فى الشكل القانونى للحيازة الزراعية من حيث المساحة( 4) جدول 

 
، طاع الزراعاةأما فيما يتعلق باألراضا الواقعة حتت حيازة الدولة سوف صلد أهنا قد اطلفضت بدرجة ملحوظة وذلك لصاحل األفراد والشركات العاملة ىف ق

امااً ودل يعاد ذلاا ساوف صلادىا قاد تالشات دت 89/1990فادان ىف العاام  14.607حيث نلحظ أن رتلة األراضا التابعة لإلصالح الزراعى كانات تبلاد 
 20008وجود ىف العام 

 
مقارناااة بالعاااام % 52إذل ماااا يزياااد عااان  2000أيضااااً فاااإن األراضاااا الاااىت كانااات تااادالل ىف حاااوزة احلكوماااة صلااادىا قاااد تقلصااات بنسااابة كباااَتة ىف العاااام 

89/1990. 
مقارنااااة بالعااااام % 77إذل   2000ىف السااااياب ذاتااااو تقلصاااات مساااااحة األراضااااا الزراعيااااة الااااىت كاناااات ىف حااااوزة اجلمعيااااات التعاونيااااة الزراعيااااة ىف العااااام 

89/1990. 
 

مقارنااااة بالعااااام % 6يااااث زادت إذل ىااااذا ىف الوقاااات الااااذى زادت فيااااو مساااااحة األراضااااا الااااىت تناااادرج ىف حيااااازة الشااااركات العاملااااة ىف قطاااااع الزراعااااة ح
مقارناة بالعاام %  28إذل   2000، على أن النسبة األكرب كانت من نصايب األفاراد الاذين زادت نسابة حياازهتم لازرض الزراعياة ىف العاام 89/1990
89/1990. 
 

ىف مقابل تناق  حيازة الدولة لزرض الزراعياة ، وذلاك  األمر الذى يعطى داللة تتمثل ىف زيادة الوزن النسىب لرأس ادلال اخلاص ىف قطاع الزراعة ، وذلك
 . من احليازة الزراعية الىت كانت ىف حوزة الدولة والتعاونيات إذل الشركات ورأس ادلال اخلاص % 34من الالل انتقال 

اضا الزراعياة ىف مصار ، وخباصاة الشاركات وىو ما يعطى مؤشراً على وجود ا اه جديد  يدفع إذل تعظيم حيازة الشركات اخلاصة ورأس ادلال اخلاص لزر 
الاف فاادان ، و مشاروع تنميااة 400مشااروع تنمياة  اال ساايناء والاذى يهاادف اذل استصاالح العاابرة القومياة ، حيااث يكفاى أن نشاَت ىف ىااذا الصادد إذل 

 (.توشكى) جنوب الوادى 
  
وحاىت  1990واعاداد احلاائزين ونساب التغاَت ىف الفاًتة ( بالفادان)رقام يباُت التغاَت ىف الشاكل القاانوي للحياازة الزراعياة مان حياث ادلسااحة ( 4) جادول  

 .2000العام 
 

 

 

 

 

 
                                                 

 ، وزارح السراعخ واضتصالح األراض2000ً، 1990السراعيين عبهً   راجع التعذادين -8

 1990 2000عام  السنوات
 % ادلساحة % اأعداد احلائزين % ادلساحة % أعداد احلائزين

 64.8 5089851 67.6 1968371 82.0 7325493 87.6 3256384 ادلملول بالكامل
 2.3 177069 13.3 387160 3.5 313800 5.1 189355 االغلار النقدى بالكامل
 1.3 103660 1.5 44473 0.7 66925 0.9 33763 بادلشاركة بالكامل
 6.2 488198 1.3 37648 6.4 574712 1.2 46409 بطرب أالرى بالكامل
 19.0 1490392 16.2 472627 7.3 647605 5.2 192080 حيازة مشًتكة
 100.0 7849173 100.0 2910279 100.0 8928535 100.0 3717991 االرتاذل

 .، وزارة الزراعة واستصالح األراضى مت إعداد ىذا اجلدول مبعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعى السادس والسابع: ادلصدر
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 تزايد الفجوة بين اغنياء الفالحين  وفقرائهم فى حيازة األرض الزراعية 

ى  الوقات الاذى ؽلثال فياو  فقاراء كباار الفالحاُت و فقاراء الفالحاُت وصاغارىم ، ففا/وال يقف األمر عند ىذه احلدود بل ؽلتاد إذل تزاياد الفجاوة باُت أغنيااء
، ىف حاُت صلاد 2000مان مسااحة األرض الزراعياة ىف رياف مصار عاام % 57من رتلة احلائزين صلدىم ػلوزون  ماا يقارب مان % 95صغار الفالحُت و 
مان رتلاة ادلسااحة % 37فياو علاى من رتلاة احلاائزين ىف الوقات الاذى صلادىم ػلاوزون % 2.7أغنياء الفالحُت وكبار ادلزارعُت عن نفس الفًتة ؽلثلون أن 

مان رتلاة احلاائزين ىف الوقات الاذى صلادىم ػلاوزون فياو علاى %  1ؽلثلون أقل من على حدة لوجدناىم  كبار ادلزارعُتالزراعية ىف مصر، وإذا ما نظرنا إذل  
التعااادادين الساااادس والساااابع ، وزارة الزراعاااة النساااب الاااواردة ىناااا مت استخالصاااها مااان واقاااع ادلقارناااة باااُت ) مااان رتلاااة ادلسااااحة الزراعياااة ىف مصااار %  25

 .(واستصالح األراضى
 

 واقع تحرير العالقة اإليجارية على حيازة النساء لألرض الزراعية

ال ب س بو  –سوف يزيد من اعداد النساء احلائزات ألرض زراعية على اعتبار أن جزءاً  1992لسنة  96ىف الوقت الذى كان  يُتصور فيو  أن القانون  
منهن سوف تؤول إليهن أراضى أزواجهن الذين غيبهم ادلوت ، ولكن ما حدث كان على العكس مان ذلاك حياث صلاد أناو وعلاى الارغم مان اطلفااض  –

ماان رتلااة احلااائزين ىف العااام % 5.2اطلفضاات إذل  صلاادىا  قااد 89/1990ىف العااام %  8.2نساابة احلااائزات لزراضااا الزراعيااة والااىت دل تكاان تتجاااوز 
2000. 

 
باالب قاد ال يقتصر األمر عناد الفاا معادالت احلياازة فقاط بال وؽلتاد إذل فعاات احلياازة أيضااً حياث صلاد أن النسااء الالتاى ال ػلُازنل علاى أرض علاى االو 

ىف العاااام % 11.4ألاااف حاااائزة كماااا اطلفضااات نسااابة النسااااء الالتاااى حتااازنل علاااى أقااال مااان فااادان مااان  30حاااائزة إذل ماااا يقااارب مااان  25786زادت ماان 
 .من رتلة احلائزين داالل إبار ىذه الفعة% 6.8إذل  89/1990
 

، وىو ما يتكرر مع باقى فعات احلياازة الزراعياة ىف عالقتهاا %  4.8إذل  89/1990ىف العام %   8.7أيضاً اطلفضت نسبة احلائزات لفدان ف قل من 
 .(5راجع اجلدول رقم ) 1992لسنة  96بالقانون 

 

 2000/ 55وحتى  1550/ 95اً للنوع وفئات الحيازة، الفترة من جملة الحائزون الطبيعيون وفق: 5جدول رقم 
 2000/ 55 1550/ 95 فئات الحيازة

 إرتارل إناث إرتارل إناث 
 821188 29933 562695 25786 بدون أرض
 1615267 110275 1050156 119831 أقل من فدان

1 - 62428 713664 42517 880952 
2 - 40167 501976 24751 516846 
3 -  15001 239006 9484 239031 
4 -  6381 111142 4242 107349 
5 -  7246 139496 6900 168945 
7 -  3290 59262 3118 65280 
10 -  40072 2633 2639 57071 
15 -  1058 18065 1091 24255 
20 -  1041 16679 1000 21529 
30 -  638 10371 473 11797 
50 -  210 4373 168 5528 
100  + 43 1223 41 2281 
 4537319 236632 3470813 285753 اإلرتارل
  2000، 1550تم إعداد هذا الجدول بمعرفة الباحث من واقع التعداد الزراعى :  المصدر
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، بال وكباار .متضررات من القانون سالف الذكر سواء فقراء وصغار الفالحاات أو متوساطيهم أو حاىت أغنيااء الفالحاات األمر الذى يعٌت أن النساء كن 
 .ادلزارعات ، وىو ما ؼلتلف كثَتاً عن األضرار الىت حلقت بالفالحُت من الذكور

 
لذين بردوا من األرض الزراعية لكن على اجلانب اآلالر صلد وعلى الرغم من ندرة األرض الزراعية وعدم قدرة الفالحُت ىف الوصول  لزرض وخباصة ا 

أى أقل من مليم ) مًت  4200مليون مًت مربع ك راضا زراعية  لشركة ادلملكة لصاحبها الوليد بن بالل بسعر  جنيو لكل  420الدولة تقوم ببيع 
وىو ما  9ح مصرى بدون أرض ، يعولون ما يقارب أربعة ماليُت نسمةألف فال 821، ىذا ىف الوقت الذى ال غلد فيو يوجد فيو (  للمًت ادلربع الواحد 

ت العابرة يعطى مؤشراً على وجود ا اه جديد  يدفع إذل تعظيم حيازة الشركات اخلاصة ورأس ادلال اخلاص لزراضا الزراعية ىف مصر ، وخباصة الشركا
ومشروع تنمية جنوب  الف فدان ،400سيناء والذى يهدف إذل استصالح  مشروع تنمية  الالقومية ، حيث يكفى أن نشَت ىف ىذا الصدد إذل 

 .مليون فدان 2.3، حيث يتوقع أن تصل رتلة األراضا الزراعية بادلنطقة إذل ( توشكى) الوادى 
 

 الوادى للتنمية الزراعية،ألف فدان لشركة جنوب  120 ألف فدان لشركة ادلملكة للتنمية، 100أما فيما يتعلق بتوزيع تلك األراضى فقد مت ختصي  
 . لف فدان لشباب اخلرغلُت 60ألف فدان للشركة ادلصرية الستصالح وتنمية االراضى ، ىف حُت مت توزيع  200

ألف فدان سلصصة دلستثمرى 130الف فدان ، منها 230يهدف إذل استصالح واستزراع    أيضاً  مشروع شرب العوينات ودرب األربعُت والذى 
تتميز بو  منطقة شرب العوينات من ارتفاع جودة الًتبة وتوفر وعلى الرغم شلا ألف فدان دلشروع مصرى ماليزى مشًتل  50واخلاص، و  القطاع العام

يوم عن  45 إذل 30ا بُت ادلياه العذبة النقية الىت تتميز باالطلفاض النسىب لتكاليف رفعها ، كما تتميز ا اصيل الىت يتم زراعتها  بالتبكَت لفًتة تًتاوح م
، ومع  ذلك فقد مت ختصي  أراضى منطقة  نفس مواعيد النضج لنفس ا اصيل ىف ادلنابق األالرى األمر الذى يعطى تلك ا اصيل ميزة تنافسية عالية

 .األموال األجنبية والىت تعمل على التصدير للخارج رالوس شرب العوينات رتيعها إذل الشركات الزراعية الكبَتة وذات 
 
 التفاوت فى الوصول  لمياه الرى فى مصر: محور الثانى ال

عام  –تصل كمية ادلياه ادلستخدمة ىف الزراعة اآلن كثَتة ىى ادلشكالت ادلتعلقة مبوضوع ادلياه ىف مصر ، لعل من أبرزىا تزايد الفجوة ادلائية حيث 
ادلستقبلية بالنسبة لقطاع الزراعة وىف ظل الًتكيب ا صوذل احلاذل على ما مليار مًت مكعب ، أما بالنسبة لالحتياجات ادلائية   52.13إذل   – 2004

، فإن ىذه االحتياجات سوف تصل إذل  2017مليون فدان ، وذلك حىت العام  3.4ىو عليو من ثبات ، إضافة اذل التوسع  ىف ادلساحة ادلنزرعة اذل  
األمر الذى يعٌت أن ىنال فجوة مائية ىف (.  41الشورى ، ص) القطاعات األالرى  مليار مًت مكعب ىف رلال الزراعة فقط ىذا ناىيك عن  67.13

وزارة ادلوارد ادلائية والرى ، ادلالمح الرئيسية للسياسة )  1997مليار مًت مكعب وفقاً لتقدير العام  67ظل الوضع ادلائى احلاذل دلصر والذى  يبلد اآلن
 .2017ادلائية ضلو عام  

 
ىف زلاولة منها لًتشيد استخدام مياه الرى من بينها  2017ت العديد ادلقًتحات جاء ذكرىا ضمن الطة وزارة الرى  حىت العام ىف ىذا الصدد برز 

ب تعديل الًتكيب ا صوذل وخباصة فيما يتعلق مبحصوذل قصب السكر واألرز ، إضافة اذل زراعات اخلضر ، حيث يشار اذل أن زراعات زلاصيل قص
ضر تعد من أكثر الدورات استهالكا للمياه ، ىف حُت أن الدورات الزراعية الىت تت لف من زلاصيل تقليدية مثل الربسيم ادلستد م أو السكر واألرز واخل

ا اىاً وىف ىذا الصدد صلد أن ىنال . القمح أو الفول شتاءاً والذرة صيفاً تكون أقل استهالكاً للمياه ويتساوى معها دورة الربسيم التحريش يليو القطن 
 .متزايداً  ىف زراعة اخلضروات وأيضاً األرز

 
الذ السياسات وشلا يفاقم من مشكلة ادلياه  ىف عالقتها بالًتكيب ا صوذل انو ال توجد سياسة زراعية واضحة فيما يتعلق بالًتكيب ا صوذل ، حيث ت 

على إعطاء ادلزيد من احلوافز والتشجيع فيما يتعلق باحلاصالت الزراعية القابلة الزراعية للدولة بعدم اتباع دورة زراعية معينة ، بل تعمل ىذه السياسات 
 . للتصدير  الىت تعد اخلضروات إضافة إذل األرز مكون رئيسى منها

 
، ول على ادلياه ى غياب مقتضيات اإلنصاف  ىف احلص.وعلى الرغم شلا يتسم بو الواقع ادلائى ىف مصر من ندرة ، إال أن غياب تكافؤ الفرص أو باالحر

ما ينعكس سلباً على بيعة األرض الزراعية ، ومن مث  اطلفاض  استخدام مياه الصرف وىو إذل ادلزيد من العنف إضافة إذل  العديد من ادلزارعُتبيدفع 
وقف األمر عند ىذا احلد بل ؽلتد إذل ئد ا صوذل ، بل يصل األمر إذل ىالل ا اصيل ىف كثَت من األحيان ، وال يتاالقدرة اإلنتاجية ذلا ، وضعف الع

 .صحة الغالبية  من السكان الذين يتصفون بتواضع قدراهتم ادلالية
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ريف مصر ىف الوقت ذاتو تتسم تكلفة احلصول على مياه الرى باالرتفاع ادلضطرد وادلستمر شلا يضعف من عائد إنتاجية الفدان بالنسبة للفالحُت ىف 

 .وخباصة فقراء وصغار الفالحُت
 

ض وىف ضوء ىذه ادلشكالت فإنو غلرى برح عدد من السياسات للتعامل من القائمُت على صنع القرار ىف مصر ، ومن بُت تلك السياسات الىت يفًت 
ادة أن ختفف من وب ة ىذه ادلشكالت ما غلرى الًتويج لو من الالل زلاوالت تسعَت ادلياه ىف مصر وىف القلب منها مياه الرى ، وذلك  دف الرش

  لكى 1994 العام ىف والصرف قانون الرىبعا أحكام االقتصادية ووقف اإلىدار ادلائى  كما تدعى تلك السياسات  ، وقد واكب ذلك تعديل 
 .إنشاء روابط ورلالس  ادلياه ادلنوط  ا تعميق ادلشاركة االجتماعية للفالحُت وتعظيم قدراهتم كما تدعى تلك السياسات إمكانية  يتيح
 
جااوز األربعاُت اجلانب اآلالر تتضح تناقضات السياسة ادلائية ىف مصر الىت تتمثل ىف القيام بتوصيل ادلياه باجملان إذل عدد زلدود من ادلستثمرين ال يت على

 .ضمن مشروع توشكى
 

توشاكى سااوف تصاال إذل ثالثااة وذلاك  اادف جااذب ىاؤالء ادلسااتثمرين وتشااجيعهم علاى االسااتزراع ىف ىااذا ادلشااروع ، حياث أن تكلفااة فاادان األرض ىف 
سااعيد . ، وىااذا معناااه أن ىااؤالء ادلسااتثمرين  وفقاااً لاارأى د( رشاادى سااعيد ، دار اذلااالل. د)  رشاادى سااعيداجلنيهااات حسااب تقاادير الاادكتور اآلف ماان 

يماة ادليااه فقاط ، ىاذا ناىياك دعمااً يصال إذل ثالذتائاة ملياون جنياو ق موالذين ػلوزون على أرض تصال إذل مائاة ألاف فادان ، أن احلكوماة ساوف تقادم ذلا
 .اخل...عن أشكال الدعم األالرى مثل الكهرباء ، البنية األساسية

 
ألف فرصاة عمال ، وأن الساكان الاذين  30وىف الوقت الذى يشَت فيو الدكتور رشدى سعيد أن فرص العمل الىت سيتيحها مشروع توشكى لن تزيد عن 

 . ألف نسمةسينقلون إذل ىذا ادلشروع لن  يزيدوا عن ستسُت
 

تاور دكن ىاذا االساتقطاع وكماا يشاَت أوىف ادلقابل فإنو سوف يتم استقطاع عشر نصيب الشعب ادلصرى من ادلياه بغرض توصيلها إذل مشروع توشاكى  و 
تغطياة نظاام الارى باىظ التكاليف ألنو سوف يتم على أساس ترشيد استخدام ادلياه ىف وادى النيال عان برياق اإلنفااب علاى بارامج مكلفاة ل سعيد رشدى

رشادى . د)ىف مصر وإعادة استخدام ميااه ادلصاارف نصاف ادلاحلاة بال وميااه الصارف الصاحى بعاد تنقيتهاا وإعاادة النظار ىف السياساة ا صاولية ىف مصار 
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اوية اجلديادة ىف مصار ، تساتهدف باألسااس التصادير ىذا ناىيك عن أن تلك ادلشروعات الزراعية ادلزمع إنشائها ىف توشكى وغَتىا من األراضى الصحر 

 .لزسواب اخلارجية ، ىف الوقت الذى تتسم فيو ببيعة تلك الزراعات على احلاصالت باستهالكها للمياه مثل اخلضروات على سبيل ادلثال
 

مان ناحياة    Agribusinessحياة ، ومشاروعات الااا ومن مث فإن مبدأ الرشادة ادلائية ينطوى على درجة مان التماايز باُت فقاراء وصاغار الفالحاُت مان نا
 .أالرى
 

مدادات مياه ومن ادلفارقات الىت ترد ىنا العقد الذى وقعتو وزارة الزراعة مع الوليد بن بالل اخلاص ب راضى توشكى حبث ن  ىذا العقد فيما يتعلق بإ
واألشجار الواقية من  لكل فدان من صايف األراضا ادلزروعةللطرف األول  مًت مكعب سنويا 7000الرى قيام الطرف األول ادلمثل ىف الدولة إذل توفَت 

اذليعة العامة دلشروعات من واقع العقد ادلربم بُت )وذلك مقابل ستسة قروش مصرية أى أقل من  سنت أمريكا للمًت مكعب من ادلياه الرياح التابعة ذل
لدولة ملزمة بتوفَت ما يقارب من مليار مًت مكعب من ادلياه سنويا بتكلفة أقل من نصف مليون وإذا قمنا أساب بسيط فإن ا( التعمَت والتنمية الزراعية

وليد بن جنيو سنويا ، على الرغم من أن ىذه التكلفة تصل إذل نصف مليار من اجلنيهات بالنسبة للموابنُت الذين  يدفعون عشرة أضعاف ما يدفعو ال
 .بالل فقط للحصول على مياه الشرب


