
  نقص مياه الري في الدلتا وتأثيره على األمن الغذائي                
  أحمد محمد رشاد عزالدين: مقدم الورقة 

على الرغم من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ومناداتھا بأھم الحقوق األساسية للفرد 
والتي كانت تتمثل في شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية إال أنه لم تتحقق أي مطلب من مطالب 

ة الثورة والتي كان ثورتنا المجيدة ولم ترجع للمواطن المصري كرامته ولم يشعر الفالح المصري بقيم
والمتمثلين في فالحين مصر من الشعب المصري %  42أحد أھم أسباب قيامھا التجاھل المفرط لحوالي 

والذين يوفرون الغذاء لباقي الشعب إال أن ھناك تجاھل تام لحكومات ماقبل الثورة وحكومات مابعد 
وحالة من التعتيم ك حالة من الالمباالة الثورة وأيضاً ھناك تجاھل تام من رجال األعمال للفالحين وھنا

  تفرضھا الحكومة على مشاكل الفالحين 
أحاول في ھذه الدقائق البسيطة أن أوجه األنظار لمشكلة عميقة تصيب معظم أراضي مصر وتھدد 

  بضياع مستقبل البالد 
  إنھا مشكلة نقصان مياه الري والتي تصيب أغلب أراضي مصر وبالتحديد أراضي الدلتا 

أنه كيف يكون ھناك نقص في مياه الري في بلد النيل وفي لتساؤل الذي يفرض نفسه في ھذه المشكلة ا
  .الدلتا التي تقع على أطراف النيل 

ناء دراستنا لھذه المشكلة قامت الجمعية بمقابلة العديد من المسؤولين للوقوف على ھذه الحقيقة أنه وفي أث
من أجل معرفة حجم الضرر الواقع عليھم ابلة العديد من الفالحين األزمة وطرق عالجھا وقمنا أيضاً بمق

  من جراء نقص مياه الري 
يفيد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والزراعية بجامعة القاھرة بأن الموسم الصيفي يرتفع 

ومع بداية  الستھالك ،االطلب على المياه أكثر من الموسم الشتوي ألن المناخ البارد بيساھم في تقليل 
موسم الصيف الحالي كان ھناك أمل لدى وزارة الزراعة بأن النشاھد أي إختناقات في مياه الري خاصة 

رز كأكبر الحاصالت الزراعية استنزافاً للمياه  إلى النصف تقريباً بعد تخفيض المساحات المزروعة باأل
المستھدف ھذا العام مليون فدان فقط  مليون فدان ولكن 2.2تمت زراعة  2010حيث أنه في عام 

وبالتالي تقليص مساحة  الرز ھذا العام سيؤدي إلى وجود وفرة في مياه الري ولكن الحقيقة أن ھناك 
العديد من الشكاوي التي انھالت على الوزارة خاصة مع بدء موسم الصيف حول نقصان مياه الري في 

ول مرة ھذا العام في صعيد مصر الذي يعتبر جميع محافظات الجمھورية وظھرت ھذه الشكاوي أل
وبدراسة ھذه المشكلة عن قرب تبين أن ھناك سوء تقدير بجوار السد العالي منبع مياه الري في مصر 

من وزارة الزراعة والموارد المائية والري ل حجم مياه الري المطلوبة لري األراضي الزراعية حيث 
مياه مقننة تخرج من السد العالي طبقاً الحتياجات األراضي  أن المياه التي تخرج من نھر النيل ھي

الزراعية من المياه وبحساب المتوسط العام للحاصالت الزراعية في العام الزراعي الواحد تبين أن 
متر مكعب في فصل الشتاء  2500متر مكعب من مياه الري حيث يستھلك الفدان  6000الفدان يستھلك 

الصيف والمفترض أن وزارة الري ھي المسئولة عن حساب كمية متر مكعب في فصل  3500و 
استھالك الفدان وعلى إثر ذلك تقنن حجم الخارج من مياه السد العالي يومياً ولكن الوزارة أخلت بھذه 

، من  متر مكعب فقط  5000الحسابات الخاصة بالفدان وتعاملت مع الفدان الواحد على أساس احتياجه 
  ...يل لصالح منتجعات رجال االعمال ومالعب الجولف والقرى السياحية أجل تحويل مياه الن

ومن ھنا بدأت األزمة حيث أن األراضي الموجودة في نھايات الترع وفي نھايات الزمام تعاني بشدة من 
عدم وصول المياه لھا حيث تصل المياه للمزارعين في أول الزمام وال تصل لمزارعين أخر الزمام 

 دثتؤثر خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة التي تشھدھا البالد في األعوام األخيرة يحوھذه المشكلة 
ر للنبات مما يؤثر على سالمة المحصول وأيضاً يؤثر على تملح الترب إذا استمر تقص المياه بھذا اضرأ

   الشكل 



ثر بالسلب على أيضاً يتحدث الدكتور نادر عن مشروع سد النھضة  المزمع إنشاءه في إثيوبيا والذي سيؤ
مياه الري في دلتا مصر  حيث إنه في المرحلة األولى من المشروع تفيد الدراسات الخاصة بھذا 

مليار متر مكعب من المياه خلفه وفي مرحلتيه الثانية والثالتة تصل  17المشروع أن سيحجز حوالي 
من مواردنا % 86أن  مليار متر مكعب ومما اليخفى على أحد 50كمية المياه المحتجزة خلفه إلى 

فقط % 14و المائية تصل إلى مصر من النيل األزرق حيث إن النيل األزرق يعتبر شريان الحياة لمصر 
يصل لمصر عن طريق المنابع االستوائية من ھضبة البحيرات االستوائية ولكن بعد اكتمال مشروع سد 

صر مايكفيھا فقط من المياه ولن النھضة اإلثيوبي لن يكون ھناك فيضان في النيل األزرق وسيصل م
تمتلئ بحيرة ناصر بالمياه مثلما ھي اآلن ومن ھنا ستتعمق مشكلة الري في الدلتا مع قلة المياه التي 

تصل مصر بعد بناء ھذا السد في إثيوبيا ومما يجب ذكره أن ھذا السد وتوابعه من نقصان للمياه المخزنة 
وأيضاً من ضمن أسباب نقصان المياه إلطماء داخل البحيرة في بحيرة ناصر ستؤثر أيضاً على عملية ا

في مصر عموماً والتي بدورھا تؤثر على نقصان مياه الري ثقافة الوفرة المائية والتي تسود في أذھان 
المواطن المصري وتصرفاته حيث إن المواطن يتعامل مع الماء كما لو كان عنصراً ال ينضب وأذكر 

  اف المالحظة على تصرفات المواطن المصري لكم العديد من صور االسر
استخدام قطاع الصناعة للمياه بما يزيد عن احتياجاته وبشكل فادح يؤثر على الحصة الطبيعية : 1

  للمواطنين
  اسراف  بعض المزارعين في ري أراضيھم وعدم االلتزام بالمساحات التي تحددھا الدولة : 2
في االستخدام المنزلي أو رش الشوارع بالمياه وري الحدائق  االسراف في استخدام المياه سواء كان: 3

  بالمياه المنقاة وتنظيف السيارات وغيرھا الكثير من أوجه االسراف
االسراف في استخدام المياه في األغراض المالحية حيث يؤدي عدم التزام المالحين بالمجاري : 4

  المالحية إلى شحوط المراكب والعبارات واالحتياج إلى صرف كميات زائدة من المياه لتعويمھا 
ھذه  وباإلضافة إلى األسباب السابق ذكرھا ھناك أيضاً أسباب أخرى حقيقية يذكرھا المسؤولين عن

  األزمة خالل لقائنا بھم ومن ھذه األسباب
ومن ھنا األرز توسع المزارعين في زراعة المحاصيل ذات اإلستخدام الوفير للمياة خاصة زراعة (1):

ندخل في جدل كبير حول حق الفالح في اختيار المحصول الذي يناسبه لكن الدولة التناسبھا ھذا الحق 
  .راعتھا  وتفرض على الفالح أنواع معينة لز

يھدر جھود  عدم مراعات المزارعين لضوابط وقواعد الدورة الزراعية والذي من شأنه أن) 2( 
  .اإلدارات الزراعية في ھذا الشأن

  معينة من األرز ذات اإلستخدام الوفير للمياة إقبال المزارعين علي زراعة أنواع) 3( 

ھذا العام حيث أشار تقرير حديث صادر إنخفاض منسوب المياة خالل السنوات األخيرة وخاصة 4. (
مليار متر  15.2عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى انخفاض الموارد المائية بحوالي 

مليار متر مكعب إلى  86.2، حيث ستنخفض كمية المياه المتوفرة من 2017مكعب سنوياً بحلول عام 
متر  700التي يبلغ معدل استھالك الفرد فيھا للمياه  وأفاد التقرير أن مصر، .مليار متر مكعب 71.4

دولة عربية تقع تحت الخط العالمي لندرة المياة والمحدد بـ  15تُعد واحدة من  --مكعب في السنة 
 6,750متر مكعب للفرد سنوياً في حين يبلغ المتوسط العالمي الستھالك الفرد السنوي للمياه ل 1,000

 ً   . متراً مكعبا

إلغائھا من قِبل  ياه ال تصل إلي نھايات الترع ليس بسبب قلة المياه ولكن ألن الجنابيات تمإن الم: 5
إھدار المال العام وسبباً مباشراً  جيرانھا وقد تركتھم وزارة الري والذي يشكل جريمة جنائية تتمثل في

  جريمة جنائية في بوار الكثير من األراضي الزراعية وھذه األخري



 ارة الري بتأجير شطوط الترع أو حتي أغمضت الطرف عمن فعل ذلك مما أدي إليلقد قامت وز :6
عدم وصول المياه  ضيق المجاري المائية وعليه تعسر مرور المياه مما شكالً سبباً مباشراً ھو اآلخر في

وسعي الكثير نحو ھجرة القري  إلي الكثير من األراضي الزراعية مما أدي إلي بوارھا وتعسر زراعتھا
  نحو المدينة وھذا من شأنه أن يھدد األمن القومي

رقابة  تسرب آفة عدم المساواة حيث تجد المياه تتدفق إلي أراضي السادة المسئولين الكبار دون :7
  ) .وخير مثال ترعة شلبي التابعة لھندسة ري ميت سويد بالدقھلية.. ومسألة

  أة التى يعيشھا الفالح والمواطن ،،االطاللة السريعة لتلك الماسوقبل أن أختتم أسباب ھذه 
 من الحسينية ـ أن أحد أسباب عدم انتظام مياه الري ينـ مزارع ويؤكد أود أن أذكر ھذا السبب حيث  

عن عمليات  ووصولھا بالشكل المطلوب إلي جميع أنواع الترع راجع إلي إلقاء نواتج الحفر الناجمة
ثانية وردم أجزاء كبيرة من  عظم الفالحين بإعادتھا مرةحيث يقوم م  , توسيع المجاري المائية نفسھا

 . الزراعية الترع لضمان عدم اعتراض مسيرة المياه أو تبوير األراضي
  

  ومن الواجب ذكره األضرار التي تسببت بھا نقصان مياه الري في محافظات الدلتا 
  أذكر ھنا بعض تأثيرات المشكلة على محافظات الدلتا 

قد تتعرض آالف الھكتارات من األراضي الزراعية في قرى النوبارية جنوب مدينة اإلسكندرية للجفاف  –ة محافظة اإلسكندري
 .بسبب اإلجراءات التي تتخذھا السلطات المحلية للحد من مياه الري

على صحة السكان أَثر نقص المياه سلباً على األراضي الزراعية في ھذه المنطقة الساحلية شمال شرق البالد و --محافظة دمياط 
  .الذين تضرروا من استخدام المياه الملوثة من الصرف الصحي

  
أدى عدم كفاية مياه الري إلى تلف مئات الھكتارات من األراضي الزراعية، ال سيما في الجزء الشمالي من  -- محافظة الشرقية

أجبرت مشكلة نقص المياه مزارعي األرز  كيلومتراً شمال شرق القاھرة، فخالل الشھر الماضي، 80ھذه المحافظة التي تقع 
  .على استخدام مياه الصرف الصحي في ري محاصيلھم إلنقاذھا من الھالك

  
كيلومترا شمال القاھرة، أنه قبل ثالثة أسابيع توقفت مياه  180قال المزارعون في قرية الترزي، حوالي  -- محافظة كفر الشيخ 

، ومنذ ذلك الوقت وھم يقومون باالحتجاج قائلين أن نقص المياه تسبب في موت أيام 10الري عن الوصول إلى مزارعھم لمدة 
 ً   .محاصيلھم وأن الحكومة ال تفعل شيا

  
أصبحت االحتجاجات من جانب المزارعين بشأن نقص مياه الري أمراً شائعاً في ھذه المنطقة الزراعية  --  محافظة الدقھلية

ھكتاراً من  10,789يقومون باالعتصام بانتظام خارج مبنى المحافظة أن  شمال شرق القاھرة، ويقول المزارعون الذين
ً  24األراضى الزراعية قد بارت بسبب عدم وصول مياه الري إليھا لمدة تزيد عن    .يوما

  
ى نسمة أد 750,000إن نقص المياه في ھذه المحافظة الساحلية في شمال شرق البالد والتي يقطنھا نحو --  محافظة اإلسماعيلية

إلى إحتجاجات واسعة النطاق في األسابيع األخيرة من قبل المزارعين الذين يقولون أنھم لم يعودوا قادرين على ري مزارعھم، 
وقد طلب المزارعون المساعدة من المحافظ ودعوا كاميرات التلفزيون لتسجيل محنتھم، وقالوا أن الجفاف قد تسبب في نقص 

  .ھكتار من األراضي الزراعية 57,803مياه الري وأدى إلى بوار 
  
  البد من التحرك الشعبى للوصول نحو الحق فى المياه بالكمية والجودة فھى اقل حقوقنا . 

تنظيم صفوف الجمعيات األھلية والخروج بأجندة عمل مشترك للضغط على االجھزة الحكومية 
  لتفعيل القوانين من أجل العدالة المائية

 


