
 عبدالمولى إسماعيل

 الجمعية المصرية للحقوق الجماعية 

 منتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية



المزيد من التناقضات فى ضوء العالقة بين الفالحين واألرض 

الزراعية ، حيث نجد أنه فى الوقت الذى تزيد فيه اعداد الفالحين 

% 31، بزيادة قدرها  2000عام    4.541.884التى وصلت إلى 

، فى المقابل سوف نجد أن هناك تقلصا )(  1990مقارنة بــ عام 

فى مساحة األرض الزراعية وبخاصة ما يتعلق بأراضى الوادى 

فدان  8.290.128والدلتا ، حيث نجد أن هذه المساحة تقلصت من  

وذلك بانخفاض  2000عام   فدان  5.770.935إلى  1950عام  

راجع التعدادين  الزراعيين عامى  -1فدان   2.519.203قدره
.، وزارة الزراعة واستصالح األراضى 2000، 1990  

 



زراعية تقل عن خمسة أفدنة تمثل الجانب األعظم  الفالحين الحائزين لمساحات

من أعداد الفالحين فى الريف المصرى ، ففى الوقت الذى كانت فيه أعدادهم تزيد 

من جملة أعداد % 95عن المليونين وثالثة أرباع المليون وبنسبة تصل إلى 

نجدها قد وصلت إلى ما يزيد عن الثالثة ماليين ‘   1990الحائزين فى العام 

 2000أيضاً من جملة الحائزين فى العام %  95ونصف المليون وإن كان بنسبة 
  . 

من % 57وفى الوقت الذى يحوز فيه صغار وفقراء الفالحين ما يقرب من 

، نجد أن أغنياء الفالحين  2000عام  مساحة األرض الزراعية فى ريف مصر

فى  من جملة الحائزين%  3أقل من  عن نفس الفترة يمثلون  وكبار المزارعين

فى من جملة المساحة الزراعية %  37فيه على نجدهم يحوزون  الوقت الذى 
 مصر 



فى العام %  8.2الحائزات لألراضي الزراعية والتى لم تكن تتجاوز 
من جملة الحائزين فى العام % 5.2نجدها  قد انخفضت إلى  89/1990

2000 . 
وال يقتصر األمر عند خفض معدالت الحيازة فقط بل ويمتد إلى فئات 

الحيازة أيضاً حيث نجد أن النساء الالتى ال يُحزنَّ على أرض على االطالق 
ألف حائزة كما انخفضت  30حائزة إلى ما يقرب من  25786قد زادت من 

فى العام % 11.4نسبة النساء الالتى تحزنَّ على أقل من فدان من 
 .من جملة الحائزين داخل إطار هذه الفئة % 6.8إلى  89/1990

فى العام %   8.7أيضاً انخفضت نسبة الحائزات لفدان فأقل من 
، وهو ما يتكرر مع باقى فئات الحيازة الزراعية %  4.8إلى  89/1990

  1992لسنة  96فى عالقتها بالقانون 



 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية، 100تم تخصيص 

ألف فدان للشركة  200ألف فدان لشركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية ، 120

آلف فدان لشباب  60المصرية الستصالح وتنمية األراضي ، فى حين تم توزيع 
 .ِالخريجين 

أيضاً  مشروع شرق العوينات ودرب األربعين ِوالذى  يهدف إلى استصالح واستزراع   

ألف فدان مخصصة لمستثمري القطاع العام والخاص، و 130الف فدان ، منها 230
 ألف فدان لمشروع مصري ماليزي مشترك  50

وعلى الرغم مما تتميز به  منطقة شرق العوينات من ارتفاع جودة التربة وتوفر المياه   

العذبة النقية التي تتميز باالنخفاض النسبى لتكاليف رفعها ، كما تتميز المحاصيل التى 

يوم عن نفس مواعيد النضج  45إلى  30يتم زراعتها  بالتبكير لفترة تتراوح ما بين 

لنفس المحاصيل فى المناطق األخرى األمر الذى يعطى تلك المحاصيل ميزة تنافسية 

  عالية



مليون متر  420على الجانب اآلخر نجد الدولة تقوم ببيع 

مربع كأراضي زراعية  لشركة المملكة لصاحبها الوليد بن 

أى أقل من مليم للمتر ) متر  4200طالل بسعر  جنيه لكل 

، هذا فى الوقت الذى ال يجد فيه يوجد فيه (  المربع الواحد 

ألف فالح مصرى بدون أرض ، يعولون ما يقارب  821
 أربعة ماليين نسمة 



تصل كمية المياه المستخدمة فى تزايد الفجوة المائية حيث 

مليار متر مكعب ، أما بالنسبة   52.13الزراعة اآلن  إلى 

لالحتياجات المائية المستقبلية بالنسبة لقطاع الزراعة وفى 

ظل التركيب المحصولى الحالى على ما هو عليه من ثبات ، 

مليون  3.4إضافة الى التوسع  فى المساحة المنزرعة الى  

، فإن هذه االحتياجات سوف  2017فدان ، وذلك حتى العام 

مليار متر مكعب فى مجال الزراعة فقط  67.13تصل إلى 

هذا ناهيك عن القطاعات األخرى  األمر الذى يعنى أن 

هناك فجوة مائية فى ظل الوضع المائى الحالى لمصر 

مليار متر مكعب وفقاً لتقدير العام  67والذى  يبلغ اآلن
1997  



العقد الذى وقعته وزارة الزراعة مع الوليد بن طالل الخاص 

بأراضى توشكى حبث نص هذا العقد فيما يتعلق بإمدادات مياه الرى 

متر مكعب  7000قيام الطرف األول الممثل فى الدولة إلى توفير 

لكل فدان من صافي األراضي المزروعة سنويا للطرف األول 

وذلك مقابل خمسة قروش واألشجار الواقية من الرياح التابعة له

من واقع )مصرية أى أقل من  سنت أمريكي للمتر مكعب من المياه 

(  الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةالعقد المبرم بين 

وإذا قمنا بحساب بسيط فإن الدولة ملزمة بتوفير ما يقارب من مليار 

متر مكعب من المياه سنويا بتكلفة أقل من نصف مليون جنيه سنويا ، 

على الرغم من أن هذه التكلفة تصل إلى نصف مليار من الجنيهات 

بالنسبة للمواطنين الذين  يدفعون عشرة أضعاف ما يدفعه الوليد بن 
 طالل فقط للحصول على مياه الشرب 



 التسعير

 عدالة الوصول
 




