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 منھ جزء أو المطبوعة محتوى استخدام یمكن. لكسمبورغ روزا مؤسسة قبل من المطبوعة ھذه دعم تم

 .للمصدر نسبتھ تتم طالما
 من القریبة" أكتوبر 6" مدینة غرب شمال من كیلومتراً  50 بعد على

 تمَّ  شاسعة مزارع القاحلة، الصحراء وسط األفق، في تتراءى القاھرة،
 الحفر عمال یعمل بینما ،)1( فدان ألف 170 مساحة على استصالحھا
 فدان ملیون إلى المشروع بھذا للوصول وساق قدم على واالستصالح
 ضوبع الخاصة والشركات المستثمرین كبار من لسبعین فقط ُخصصت



 لھذا الباھظة التكلفة الذھن إلى یتبادر األولى، وللوھلة. الدولة أجھزة
 أجھزة وتوفر المیاه، آبار حفر فیھ الحكومة تنفذ الذي الضخم المشروع
 میغاوات، 500 بطاقة كھرباء محطة بینھا ومن الباقیة، والخدمات الري
 وتسھیالت جداً  مخفضة بأسعار األراضي على المستثمرون یحصل بینما
 .كبیرة دفع
 في أساس حجر ،"مصر مستقبل" باسم یعرف الذي المشروع ھذا یشكل

 فدان ملیون 1.5 الستصالح السیسي الفتاح عبد الرئیس أطلقھا استراتیجیة
 على تنفیذھا في معتمداً  فدان، مالیین 4 إلى وصوالً  األولى، المرحلة في

 الریف تنمیة" اسم تحت شركة تدشین خالل من والجیش، الزراعة وزارة
 .الطرفین من قیادات تضم ،"المصري
 حكومیة وخطابات كبیرة بدعایة فدان الملیون ونصف الملیون یحظى
 منھاأ وسیحقق مصر مستقبل سیغیر" قومي مشروع"كـ بتصویره متكررة،
 يالسیس حكم تحت المصریة للسلطات الحالیة التوجھات أن غیر. الغذائي
 أكثر جدید زراعي قطب لخلق تسعى فالدولة. أخرى حقیقة عن تفصح
 رى،الكب الخاصة الشركات بأیدي شاسعة ملكیات تركیز على قائم ربحیة،
 الذي - الجیش الخصوص، وجھ وعلى وكذلك، واألجنبیة، منھا المحلیة
 الكتلة عن بعیداً  - المشروع ھذا في ضخمة زراعیة بتخصیصات یحظى

 سیاسةال بھذه متأثراً  السیسي ویبدو. النیل ضفتي على األصلیة الزراعیة
 دادامت على أقیمت التي مكان، كل في والمتناثرة الرابحة الجیش وبمزارع
 للجیش السماح السادات أنور األسبق الرئیس قرار منذ متعاقبة، حقب
 .المدني اإلنتاج بدخول
ً  لیس  ةالمالی االختصاصات من كبیراً  جزءاً  الحكومة توجیھ مالحظة غریبا
 زءاً ج ویشكل السیسي یرعاه الذي المشروع ھذا تنفیذ لھدف الزراعة لقطاع
 ً  الصحراء في االرتماء أن من الرغم على الرئاسي، برنامجھ من أساسیا
 صالنق ظل في المنصرم، القرن نصف منذ بالمخاطر محفوفة تجربة شّكل
 ).2( سابقاتھ مثل أشباح مشروع إلى یحولھ قد مما للمیاه، الكبیر
 الوضع یبدو واستصالحھا، الصحراء لغزو الجمیل الوجھ ھذا عن وبعیداً 
 ً  األوضاع من فاقمت الحكومیة التوجھات فھذه. النیل ضفتي على قاتما



 التي االنفتاح سیاسات منذ تتدھور التي والقرى للمزارعین والھشة المتردیة
 من تالھا وما المنصرم، القرن سبعینات خالل السادات الرئیس تبناھا
 صغار حساب على الكبرى والشركات اإلقطاعیین خدمت قوانین

 .المزارعین
 الزراعة لقطاع لیبرالیة سیاسات
ً  2013 عام السیسي مجيء القى  في المزارعین صغار أوساط داخل ترحیبا
 الرئیس مسار سینتھج جدید عسكري جنرالٍ  صورة فیھ رأوا الذین مصر
 خدمت ضخمة زراعیة إصالحات أجرى الذي الناصر، عبد جمال األسبق
 متشددة لیبرالیة بسیاسات صدموا ما سرعان أنھم إال. منھم كبیراً  جزءاً 
 الدعم معظم إلغاء الحكومة قررت ،2014 ففي. الزراعة قطاع مست
 بعد المزراعین لمساعدة تتدخل لم كما الزراعي، اإلنتاج لمدخالت المقرر
 ذلك رافق. 2016 نوفمبر/ الثاني تشرین في الوطنیة العملة تحریر قرار
 من كثیرٍ  شكوى مع الزراعیة لألراضي الري قطاع على اإلنفاق خفض

 إلى وصولھا وعدم بل المیاه وانخفاض القنوات تدھور من المزارعین
 لمث النیل مجرى عن بعیدة ومحافظات الدلتا في السیما األراضي، بعض
 .مصر بغرب الفیوم
 تفاعار في السادات حكم منذ المتراكمة اللیبرالیة السیاسات ھذه وتسببت
 إلى لتصل ،2014 نھایة منذ علیھ كانت ما أضعاف 4 نحو األسمدة أسعار

 بنسبة البذور أسعار ارتفعت كما. جنیھ 1500 من بدالً  للطن جنیھ 5600
 زارةو رفعت كما. الحشریة والمبیدات الدیزل سعر وارتفع المئة، في 100

ً  ألف 390 تمتلك التي األوقاف ً  فدانا  رسمیة، أرقام بحسب زراعیّا
 ،2013 عام خالل للفدان جنیھ 1800 من المزارعین لصغار اإلیجارات

 الھامشي الربح تآكل في تسبب ھذا كل. 2019 عام خالل 5700 إلى
 ةمھن الزراعة جعل ما الدخل، في ھائلة فجوة من تعاني دولة في للمزارعین

 .الجدیدة لألجیال مفّضلة غیر
 عید،الب المدى على النیل ضفتي على للزراعة مھددتان ظاھرتان تولدت وقد
 القاھرة، السیما الكبرى، المدن إلى القرى من الشابة األجیال ھجرة أولھا
 الخدمات ونقص الصعبة المعیشیة الظروف من للھرب الخارج، عن فضالً 



 الثانیة أما. أسرھم لمساعدة عمل عن للبحث وكذلك قراھم، في المتفاقم
/ لثانيا كانون ثورة عقب سیما ال – المزارعین من الكثیر لجوء في فتتمثل
 یركب مكسب على والحصول البناء بھدف أراضیھم بیع إلى – 2011 ینایر
 تقدیرات وبحسب. الزراعة من المادي العائد كفایة عدم یعوض وسریع
 تراوحت الثورة بعد البناء لغرض مصر فقدتھا التي المساحات فإن حكومیة،

 حمالت المصریة الحكومة وتنفذ. فدان ألف 120و فدان ألف 84.66 بین
 بناءال عملیات لكبح كمحاولة الزراعیة األراضي على للتعدیات واسعة إزالة
 قاسیة مالیة غرامات تفرض كما الزراعیة، األراضي على تزحف التي
 .آخرین على

ل سیاسات  "باألجر عمال" إلى مالك من المزارعین تُحوِّ
 للعام المصري الحكومي واإلحصاء التعبئة لجھاز إحصاء آخر بحسب
 مصر في الكلیة المزروعة األراضي مساحة تبلغ ،2017-2016 المالي
 مبالغ األرقام ھذه أن یرجحون الباحثین بعض( فدان ملیون 9.13 بنحو
. فدان ملیون 6.95 حوالي والدلتا الوادي في القدیم الریف یضم). فیھا

 في القومي الدخل إجمالي من المئة في 14.7 بحوالي الزراعة وتساھم
 .مصر
 صعبة ظروف على النور 1952 عام في األحرار الضباط ثورة سلطت
 استعماریة سیاسات ظل في مصر في المزارعین صغار عاشھا وقاسیة
 ما حقبة وكانت. لندن في الخزانة تخدم إنتاجیة مقاطعة إلى مصر حولت
 األراضي من الضخمة للحیازات ھائالً  تركیزاً  شھدت قد الثورة تلك قبل

 یحظون خارجیة أصول من وعائالت قلیلین إقطاعیین أیدي في الزراعیة
 لذيا الوقت ففي. االستعماریة والسلطات الملك من مزدوج سیاسي بنفوذ
 لم فھم الحائزین، اجمالي من المئة في 94.3 المزارعین صغار یمثل
 .الزراعیة االراضي من المئة في 35.4 سوى یمتلكوا
 القرن خمسینات بدایة في الجمھوریة وإعالن بالملَكیة اإلطاحة ومع

. مراحل بثالث الزراعیة األراضي ملكیة تجاه الدولة سیاسة مرت الماضي،
 من الزراعي، اإلصالح قوانین من سلسلة الناصر عبد جمال بإقرار بدأت
 البائد، النظام رجاالت نفوذ إلضعاف للملكیة أقصى حد وضع خالل



 الملكیة الناصر عبد خفض ،1952 عام وفي. الفقیرة الطبقات ودّ  ولكسب
 أن قبل لألسرة، فدان 400و للفرد فدان 200 إلى لألراضي القصوى
 لألسرة فدان ومئة للفرد فدان 50 أقصى حد إلى جدید من المساحة تُخفض
 باإلضافة الزائدة، األراضي ھذه بعض الدولة ووزعت. 1969 عام بحلول
 على علي، محمد أسرة أمالك من مصادرتھا تمت التي األراضي إلى

 بلق األجل، طویلة أقساط مقابل لإلیجار أو للملكیة سواء المزارعین، صغار
 روصغا فقراء نصیب ارتفع السیاسات، ھذه وجراء. األقساط ھذه تلغى أن

 1965 عام المئة في 57.1 إلى لیصل الزراعیة األرضي من الفالحین
 ،)3( كشك حسنین للباحث دراسة وبحسب. المئة في 35.4 كان بعدما
 عبر الحكومة من مدعومة إنتاج مدخالت تقدیم مع اإلصالحات ھذه ترافقت
 خالل من الدولة واستطاعت. القرى جمیع في انتشرت زراعیة جمعیات
 يف تحكمت وكذلك زراعتھا، تتم التي بالمحاصیل التحكم الجمعیات ھذه
 القروض بتقدیم تتكفل الزراعیة الجمعیات كانت كما. شرائھا عملیة

 .المحاصیل مقابل للمزارعین
 السیاسات من المزارعون جناھا التي المكاسب ھذه بدأت ما سرعان لكن

 إعالن ىعل عام یمر فلم. خلیفتھ مجيء مع تتقلص الناصر لعبد االشتراكیة
 رقم القانون السادات أنور أقر حتى ،1973 في إسرائیل مع الحرب وقف
 األراضي على الدولة وصایة بموجبھ ألغى والذي ،1974 لعام 69

 اإلصالح ھیئة صادرتھا التي األراضي عن الحراسات رفع كما الزراعیة،
 بعد لورثتھم، وسلّمھا الناصر، عبد عھد خالل المالك كبار من الزراعي
 وتسبب. الدولة من باإلیجار یحوزونھا كانوا الذین المزارعین من إخالئھا
 جاء ثم. یزرعونھا كانوا التي لألراضي المزارعین صغار مئات بفقدان ذلك
 لملكیة األقصى الحد رفع الذي ،1981 لعام الصحراویة األراضي قانون
 آالف 10 إلى وللشركات فدان، آالف 3 إلى ولألسرة فدان، ألفي إلى الفرد
 .فدان
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ً  القانونان ھذان وشكل  ھوضع الذي للملكیة األقصى الحد لقرار ضربة معا
ً  الناصر، عبد  جالر أیدي في األراضي بتركیز تسمح جدیدة لفترة وبابا
 السالفة، السبعینات في االنفتاح حقبة خالل صاعدة وشركات أعمال



 وأثرت. مبارك حسني التالي، الرئیس حقبة خالل بعد فیما نفسھا وستفرض
 ذینال – المزارعین لصغار الزراعیة الحیازة نسب على بقوة السیاسات ھذه

 المساحة انخفضت إذ. لألراضي الحائزین مجمل من المئة في 90 یشكلون
 "واإلحصاء التعبئة" تقریر بحسب - المئة في 53 إلى ھؤالء یحوزھا التي
 لعام المئة في 57.1 بـ مقارنة - المنزرعة المساحة عن 1981 لعام

1965. 
 والزراعي االقتصادي التحریر سیاسات تصاعدت مبارك، مجيء ومع

 ضغوط مع السیما - الزراعة قطاع على الخاص المال رأس تدفق وتشجیع
 دایةب في مصر علیھما حصلت الذین القرضین جراء الدولي النقد صندوق
 اجاإلنت مدخالت على الدعم خفض تستھدف سیاسات خالل من - التسعینات
ً  واألسمدة، البذور من الزراعي  دور إضعاف في االستمرار وأیضا
 اتب الذي الزراعیة التنمیة بنك حساب على الزراعیة، التعاونیة الجمعیات
 .للمزارعین القروض تقدیم في دوراً  یلعب
 ،1973 في إسرائیل مع الحرب وقف إعالن على عام یمر لم

 الذي ،1974 لعام 69 رقم القانون السادات أنور أقر حتى
 رفع كما الزراعیة، األراضي على الدولة وصایة بموجبھ ألغى

 اإلصالح ھیئة صادرتھا التي األراضي عن الحراسات
 وسلّمھا الناصر، عبد عھد خالل المالك كبار من الزراعي
 یحوزونھا كانوا الذین المزارعین من إخالئھا بعد لورثتھم
 .الدولة من باإلیجار

 بین اإلیجاریة العالقة إصالح" قانون مبارك أصدر ،1992 عام وفي
 بذلك لینسف - 1997 في التنفیذ حیز دخل الذي -" والمستأجر المالك
 رالناص عبد إصالحات من المزارعین مكتسبات من تبقى مما األكبر الجزء
 إیجار أسعار بتحریر القانون ھذا سمح إذ اإلیجاري، باألمان الخاصة
ً  الزراعیة األراضي  اكانو التي األراضي المالك كبار استعادة وإمكان تماما
 تسبب ،)4( النور صقر الباحث وبحسب. المزارعون منھم یستأجرھا



 من المئة في 31,1 یعادل ما أي( مستأجر ألف 904 حوالي بطرد القانون
 الحائزین، دائرة خارج أسرة ألف 431 وخرجت ،)األراضي حائزي عدد

 قطاعات في أو المالك كبار عند المزارع في باألجرة العمل إلى وتحولوا
 200 من الزراعیة األراضي إیجار ارتفاع في القانون تسبب كما. أخرى
 سنوات الخمس خالل) أضعاف 4 بزیادة( جنیھ 800 إلى للفدان جنیھ
ً  17 إلى یصل أن قبل تطبیقھ، من األولى  .2009 عام بحلول ضعفا
 من المزارعین صغار بین واشتباكات تظاھرات في القانون ھذا وتسبب
 أغلبھا قریة 100 من أكثر في أخرى، جھة من والشرطة والمالك جھة،
ً  751و قتیالً  32 مجملھا في خلفت مصر، ووسط الدلتا في  من مصابا

 غیر واالحتجاز للترھیب المزارعین من الكثیر تعرض كما. المزارعین
 مركز" رصدھا أرقام بحسب الشرطة، أیدي على والتعذیب القانونيّ 
 ".اإلنسان لحقوق األرض
ً  اكتسبت مبارك تبناھا التي اللیبرالیة السیاسات أن غیر ً تص طابعا  من دیریا
ً  كان الذي - اإلقطاعیة الملكیة تركیز على التشجیع خالل ً  ھدفا  واضحا
 األراضي وخصخصة الصغیرة الحیازات وتقلیص -1992 لقانون
 بعض تسعیر إعادة إلى إضافة الحكومیة الزراعیة للشركات المملوكة
 ةلزراع فدان ملیون استصالح مشروع وإطالق الفواكھ، السیما المنتجات،
 نتج .الدولة في نافذون ورجال المالك كبار علیھا سیطر تصدیریة محاصیل

 المزارعین صغار أیدي في الحیازات مساحة انخفاض السیاسات ھذه عن
 عام المئة في 53 من بدالً  ،2000 عام بحلول المئة في 47.2 إلى

 20 إلى 5 من( المتوسطة الزراعیة الحیازات ارتفعت حین في ،1981
 بینما الحائزین، من المئة في 8.5 أیدي في تقع المئة، في 27.9 إلى) فدان
 المساحة من المئة في 24.9 بنحو الحائزین من المئة في 1.1 استأثر

 عام الصادر" الزراعة لوزارة السابع الزراعي التعداد" وفق الزراعیة،
 ).الشأن ھذا في إحصاء آخر( 2000



 



 اإلحصاءو التعبئة مركز وتقریر واالستراتیجیة، السیاسیة الدراسات لمركز احصاءات بحسب
 الزراعیة للحیازات السابع والتعداد 1981 لعام مصر في المزروعة المساحات عن

1999/2000. 



 



 2000 عام الصادر" الزراعة لوزارة السابع الزراعي التعداد" وفق
 االستصالح أراضي من األفدنة آالف مئات مبارك نظام تخصیص وتسبب
 حینھا، الحاكم" الوطني الحزب" في وأعضاء أعمال لرجال الزراعي

 ً  غضبٍ ب كبیرة، فساد فضائح وسط متدنیة، بأسعار خلیجیة لشركات وأیضا
 الشركة" فحصلت. مبارك لحكم األخیرة األعوام خالل مصر في واسع

 ألف 28 على الكویتیة" الخرافي مجموعة"لـ التابعة ،"الكویتیة المصریة
 للفدان جنیھ 200 مقابل العیاط، مدینة غرب الصحراوي الظھیر في فدان

 ونقان وفق المزارعین لصغار الموضوع اإلیجار سعر من بكثیر أقل رقم(
ً  سھلت حین في). والمستأجر المالك  میرالتع لمشروعات العامة الھیئة" أیضا
 ىعل االستیالء البنا الدسوقي إبراھیم األعمال لرجل" الزراعیة والتنمیة
 األعمال رجل حصل كما. النطرون وادي منطقة في فدان ألف 37 مساحة
 اإلسكندریة - القاھرة بطریق األراضي من فدان 750 على عامر سلیمان
 من بدالً  سیاحیة منتجعات إلى حولھا ،2005و 1997 عامي بین الفترة في

 .زراعتھا
 في رنش الزراعة، بوزارة" الزراعیة والتنمیة التعمیر ھیئة"لـ تقریر وكشف
 األراضي من مساحة على شركات 810 استیالء عن 2017 مایو/ أیار

 بعد ما فترة وخالل مبارك عھد منذ فدان ملیون 2.8 تبلغ الصحراویة
 من بدالً  إنشائیة قطاعات في األراضي ھذه من كبیر جزء واستثمار الثورة،
ً  زراعتھا،  300 تخطت األراضي ھذه من الدولة مستحقات أن موضحا
 .جنیھ ملیار
 أیام 4 بعد نشر" مصر ثروة نھبوا الذین: باألرقام" عنوان تحت تقریر وفي
 الحكومیة" األھرام" صحیفة استدلت ،2011 عام بمبارك اإلطاحة من

" األراضي الستخدامات الوطني المركزي الجھاز" رئیس بتصریحات
 قبل من علیھا االستیالء تم فدان ملیون 16 نحو بأن الشوادفي، عمر حینھا،

 كما. مبارك عھد في - أخرى ومشروعات للزراعة -" األراضي مافیا"
 شمال األراضي من متر كیلو 100 الحكومة تخصیص عن التقریر كشف
 في بارزین أعمال رجال أربعة ضمت جھات لخمس السویس، خلیج غرب
 باع الذي - بالحزب السابق السیاسات أمین عز، أحمد وھم الوطني الحزب



 خمیس فرید ومحمد - الكویتیة الخرافي مجموعة إلى نصیبھ من جزءاً 
 .ساویرس ونجیب العینین أبو ومحمد
 2017 في" الزراعیة والتنمیة التعمیر ھیئة"لـ تقریر كشف
 األراضي من مساحة على شركة 810 استیالء عن

 فترة وخالل مبارك عھد منذ فدان ملیون 2.8 تبلغ الصحراویة
 في األراضي ھذه من كبیر جزء استثمر الثورة، بعد ما

 نم الدولة مستحقات وبلغت زراعتھا، من بدالً  إنشائیة قطاعات
 .جنیھ ملیار 300 تخطت األراضي ھذه
 محافظة في الشعب مجلس نواب استولى مبارك، عھد في

. األحمر البحر/ أسیوط طریق على فدان 1500 على أسیوط
 أبنوب بمركز فدان 3500 مساحة على آخرون استولى كما

 وفي. شجریة لغابة مخصصة كانت أراض على بأسیوط،
 ألف 223 على الحاكم الحزب رجاالت من 28 سیطر أسوان،
 .فدان
" األراضي استرداد الجنة"لـ السابق الفني المستشار ،)5( خلیل سعید یشرح
 عھد خالل األراضي على االستیالء أن الحالیة، السلطات شكلتھا التي
 انتك لألراضي، الجائرة التخصیصات وكذلك للقوانین، بالمخالفة مبارك
ً  نظامھ، ضد السخط ارتفاع في األسباب أحد  الشركات من العدید أن موضحا

 على استولت التي" كیان شركة" مثل االستیالء، عملیات في متورطة
" األوروبي الریف" شركة وكذلك االستصالح، أراضي من فدان 32.642

 .فدان ألف 500 حوالي على استولت التي
 الشعب، مجلس في ونواب مبارك عھد في نافذین رجال سیطرة ذلك رافق
 لىع. الجنوبیة المحافظات في الزراعیة لألراضي الصحراوي الظھیر على
 1500 على أسیوط محافظة في الشعب مجلس نواب استولى المثال، سبیل
 مساحة على آخرون استولى كما. األحمر البحر/ أسیوط طریق على فدان



 لغابة مخصصة كانت أراض على بأسیوط، أبنوب بمركز فدان 3500
 223 على الحاكم الحزب رجاالت من 28 سیطر أسوان، وفي. شجریة
 .فدان ألف

 خلیجیة لشركات عطاءات
 سعودیة شركات بتھافت مبارك حكم خالل اللیبرالیة السیاسات سمحت
 تخدم غذاء سلة إلى وتحویلھا األراضي ھذه الستغالل وكویتیة وإماراتیة
 بأن ضخمة دعائیة خطابات السلطة تبني من الرغم فعلى. بالدھم

 "العوینات شرق"و" توشكي" السیما الجدیدة، االستصالحیة المشروعات
 ،مصر غرب جنوب في التسعینات من الثاني النصف في أطلقتھا التي

 النیل يواد على الضغط من تقلل المكان ذلك في جدیدة دلتا تشكیل تستھدف
 وبحیرة المیاه آبار تغذیھا شاسعة مساحات لزراعة الشابة األجیال وتجذب
 هھذ في المعروضة األراضي توزیع أرقام بمراجعة لكن.. الجنوبیة ناصر

 شركات ھي المشروعات ھذه من المستفیدین أكبر أن ییرز المشروعات،
 .خلیجیة
 بمعدل( فدان ألف 540 مساحة على یمتد الذي -" توشكى" مشروع ففي
 9.13 البالغة مصر في المزروعة األراضي مساحة من المئة في 5.9
 یملكھا التي ،"الزراعیة للتنمیة المملكة" شركة حصلت -) فدان ملیون
. مراحل أربع على یستصلحھا فدان، ألف 100 على طالل بن الولید االمیر
 في فدان ألف 100 على السعودیة" الراجحي شركة" حصلت ومثلھا،
 على العمالقة اإلماراتیة" الظاھرة شركة" حصلت كما. نفسھ المشروع
 بإنتاج الراجحي شركة احتفت ،2010 أبریل/  نیسان وفي. مماثلة مساحة
 باكورة" یعد الذي فدان، ألف 25 مساحة على الشعیر من محصول أول
 وصف بحسب" الخارجي الزراعي لالستثمار هللا عبد الملك مبادرة إنتاج
 ببلوغ توقعاتھا عن اإلماراتیة" الظاھرة شركة" أعلنت كما. حینھا الشركة
 عام بحلول طن ألف 300 إلى نفسھ المشروع في القمح من إنتاجھا حجم

 ھذا في الثالث الخلیجیة الشركات حیازة تكون األرقام، وبھذه. 2016
 .مساحتھ من المئة في 55.5 تبلغ المشروع
 صلة ذات مقاالت



 المصري؟ االقتصاد مأزق بُنيَ  كیف
 رخاء" شركة تستحوذ إذ نفسھ، المصیر" العوینات شرق" مشروع والقى

 وتزرع المشروع ھذا في فدان ألف 24 على السعودیة" الزراعي لالستثمار
 كما. والذرة والبطاطس الحجازي والبرسیم بالقمح فدان آالف 10 منھا
 كاتشر تكتل قبل من المملوكة" الخارجي لالستثمار جنات" شركة تستغل
 واألعالف بالشعیر وتزرعھا ھكتار آالف 10 على سعودیة زراعیة
 في فدان ألف 21 على" االستثماریة العقیل مجموعة" وتستحوذ. والقمح
" جنان" شركة تمتلك اإلمارات، ومن. أخرى ومحافظات العوینات شرق
 غلتھااست مصر، بصعید المنیا، ومحافظة العوینات شرق في فدان ألف 160
 رتغی أن قبل ظبي، أبو إلى وتصدیره الماشیة علف إلنتاج البدایة في

 تمتلك حین في األعالف، من بدالً  القمح زراعة باتجاه 2013 عام سیاستھا
 طن ألف 50 تنتج العوینات شرق في فدان 16185" الظاھرة شركة"

ً  القمح من طن ألف 100 ونحو األعالف من متري  .سنویا
 شرق"و ،)فدان ألف 540" (توشكى" مشروعات قدمت

 لسالفةا التسعینات من الثاني النصف في أطلقت التي" العوینات
" دةجدی دلتا تشكیل" تستھدف أنھا على مصر، غرب جنوب في
 الشابة األجیال وتجذب النیل وادي على الضغط من تقلل

 ناصر وبحیرة المیاه آبار تغذیھا شاسعة مساحات لزراعة
 أن ییرز ھناك، األراضي توزیع أرقام وبمراجعة. الجنوبیة
 .خلیجیة شركات ھي المستفیدین أكبر
 أعمال ورجال شركات من األراضي على االستیالء أن من الرغم وعلى

 ینایر ثورة أشعلت التي الغضب شواحن أحد كان مبارك من ومقربین
 األراضي عن الثورة قیام بعد تتخلَّ  لم األجنبیة الشركات أن إال ،2011
 التي طالل بن الولید شركة باستثناء مبارك، حكم خالل علیھا حصلت التي

 جھاز" شراء قبل -" توشكى" في مستغلة غیر فدان ألف 75 عن تنازلت
 ومقاضاة - الشركة من الباقي النصیب للجیش التابع" الوطنیة الخدمة



 فساد بشبھات علیھا حصلت التي األراضي بسبب الكویتیة" الخریر شركة"
 العكس، على بل. استصالحھا من بدالً  فوقھا البناء ونیّتھا العیاط، في

 استیالء وتوسع استمرار 2011 ینایر ثورة بعد المتعاقبة الحكومات شجعت
 ماراتلالستث كتدفق وتصویره المصریة، األراضي على الخلیجیة الشركات
 باستغالل الشركات ھذه من للكثیر السماح عبر مصر، على األجنبیة
 السیما مبارك، عھد في لھم خصصت التي األراضي من التالیة المراحل

" جنان" شركة حصلت إذ جدیدة، أراضٍ  شراء وكذلك ،"توشكى" في
 2012 عام الجنزوري حكومة من فدان آالف 10 على مثالً، اإلماراتیة،
 .الوادي جنوب في للماشیة مزرعة إلقامة
 حظیت ،2013 عام من الثاني النصف في الرئاسة السیسي تولي ومع

ً  شكلت التي الدول من الخلیجیة الشركات ً  داعما  يف بأولویة لحكمھ، أساسیا
 في خاصة الجیش، جانب إلى الزراعي، االستصالح أراضي على الحصول
 دیسمبر/ األول كانون في السیسي أطلقھ الذي فدان ونملی 1.5 مشروع
" الظاھرة" شركة أبدت المشروع، ھذا إطالق من أشھر تسعة فقبل. 2015
 المصریة الزراعة وزارة أن موضحة المشروع، دخول رغبتھا ةاإلماراتی
ً  عقدت  .المشروع تنفیذ إجراءات لمناقشة خلیجیة شركة 30 مع اجتماعا
 المشرفة" المصري الریف" شركة أعلنت ،2017 ینایر/ الثاني كانون وفي
 تیةوكوی ویونانیة وإماراتیة وسعودیة خلیجیة شركات تقّدم المشروع، على

 .فدان آالف 10 أدنى بحد المشروع في أراض قطع على للحصول
 توقیع المصریة الزراعة وزارة أعلنت نفسھ، العام من أغسطس/ آب وفي

 في فدان ألف 300 لزراعة جنوبیة كوریة شركة مع تعاون بروتوكول
" االستیفیا" لزراعة مصر، غرب شمال القطارة، منخفض شرق جنوب

)Stevia) مصانع مصر تمتلك ال حیث التصدیر، بھدف السكر إلنتاج 
 التابعة "الكویتیة المصریة الشركة" كشفت كما. النبتة ھذه من السكر إلنتاج

ً  بنائھا عن الماضي أكتوبر/ األول تشرین في الخرافي لمجموعة  مصنعا
 ً  في مؤخراً  أرضھ على حصلت فدان، 30 مساحة على لألخشاب ضخما
 على للحصول المصریة الحكومة تفاوض كما. مصر وسط المنیا، محافظة
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 مجموعتا أعلنت ،2018 دیسمبر/  األول كانون وفي. المصنع لتغذیة
 األھلي البنك" مع التفاق التوصل اإلماراتیتین" موربان"و" الغریر"

 غرب فدان ألف 180 الستصالح الدولة، قبل من المملوك ،"المصري
 .العالم في للسكر مصنع أكبر وإقامة) الشمندر( البنجر لزراعة المنیا،
 للریف متعاظم إھمال
 المعدة الضخمة الزراعیة الحیازات تركیز دعم على القائم التوجھ ھذا

 خدماتال بعض توفیر على المتعاقبة الحكومات اھتمام وتركیز للتصدیر،
 لھا، مباشر إزعاج مصدر ساكنیھا غضب یشكل التي المدن، داخل

 بناھایت التي المتسارعة اللیبرالیة االقتصادیة السیاسات إلى باإلضافة
ً  أثّرت كلھا السیسي،  لزراعةوا الریفیة بالقرى المتعلّق اإلنفاق على سلبا
 .فیھا
 متقدی ضرورة إلى السلطات أنظار لفتت ینایر ثورة أن من الرغم فعلى
ً  لألھالي خدمات  رىالق أن إال واجتماعیة، سیاسیة انتفاضات تكرار من خوفا
 مؤثر غیر یبدو السلطة تجاه الریف غضب كون حساباتھا، خارج ظلت
 .منظم وغیر
 المدارس عدد انخفاض مثل الخدمات نقصَ  القرى من العدید وتشتكي
 وانقطاعھا الشرب میاه جودة تردي عن فضالً  المواطنین، عدد مع بالمقارنة
 إلى یضاف الصحیة، الخدمات وغیاب الصحي الصرف وغیاب المتكرر،

 نم العاملة األیدي استیعاب یمكنھا صناعیة لمشاریع القرى افتقار ذلك
 شكلٍ ب تنمو عشوائیات وتشكیلھا المدن إلى ھجرتھا من بدالً  الشابة، األجیال
 .المدن تلك أطراف على مضطرد
 وادي في الزراعیة األراضي من المئة في 76 حوالي یقع
 لىع حصولھ وسھولة العالیة بخصوبتھ ویمتاز والدلتا، النیل
 ھذه شكلت وقد الصحراویة، األراضي مع بالمقارنة المیاه
ً  الكتلة  على للتغلب رامیة حكومیة سیاسات لسلسلة ھدفا

 .الصغیرة الحیازات" مشكلة"
 األرز لمشاتل واسعة إزالة حمالت الحكومة شنت 2018 في



 شرھة الزراعة ھذه باعتبار الدلتا، محافظات من العدید في
 المزروعة المساحات لتقلیص مماثل قرارٌ  أثار كما. للمیاه
ً  نفسھ، للسبب والموز، السكر بقصب  آلالفا تشرید من  تخوفا
 .الزراعات ھذه على یعتمدون ممن األسر من
 منھم كبیر جزء عجز ھي المزارعین، تواجھ التي الكبرى المشكالت أحد
 يف یستھدف كان الذي" الزراعي التنمیة بنك"فـ. للدولة دیونھم سداد عن

 لھم قروض تقدیم طریق عن للمزارعین المالیة المشكالت حل السابق
 یةقضائ مالحقات مع یطاردھم، الذي البعبع بمثابة أصبح أرضھم، بضمان
 مسألة طرحت وقد. الدفع من تمكنھم عدم بسبب مزارعین سجن حدَّ  تصل
 وزیر لكن ،2011 ینایر ثورة عقب مصر في الفالحین دیون إسقاط
 ھذا 2014 مایو/ أیار في أنھى حدید، أبو فرید أیمن السابق، الزراعة
 .جنیھ ملیار 3.4 البالغة الفالحین دیون إسقاط عدم بإعالنھ الجدل
 صلة ذات مقاالت
 المصریة القریة نھایة أو أوروبا إلى النظامیة غیر الفالحین ھجرة
 النیل وادي في یقع الزراعیة األراضي من المئة في 76 حوالي وألن
 مع ةبالمقارن المیاه على حصولھ وسھولة العالیة بخصوبتھ ویمتاز والدلتا،
ً  الكتلة ھذه شكلت فقد الصحراویة، األراضي  ومیةحك سیاسات لسلسلة ھدفا
 من نھام القصوى واالستفادة الصغیرة، الحیازات مشكلة على للتغلب رامیة
 أو الداخلیة االحتیاجات تخدم بعینھا لمحاصیل المزارعین توجیھ خالل

 .التصدیریة النواحي
 أھداف ذات محاصیل لزراعة التحفیزات من الكثیر الحكومة وقدمت

 بلغت ،"واإلحصاء التعبئة" تقریر ووفق. والبطاطس الموالح مثل تصدیریة،
 عام في فدان ألف 306.9 مصر في بالبرتقال المزروعة المساحات

 على إسبانیا لتنافس طن، مالیین 3.2 إلى وصلت إنتاج بنسبة ،2017
 مساحةال زیادة الحكومة تستھدف كما. للبرتقال مصدر كأكبر األولى المرتبة

 الدوالرات مالیین وجلب التصدیر لخدمة العطریة بالنباتات المزروعة
 ھذه لزراعة فدان ألف 69 توجیھ إعادة استراتیجیة خالل من لمصر،



 .القاھرة بجنوب سویف، بني محافظة في النباتات
 دس أكبر النھضة، سد لملء إثیوبیا وتوجھ المیاه نقص أزمة بدایة مع لكن
 تھاسیاس بتشدید المصریة الحكومة بدأت النیل، مجرى على إفریقیا في

 الحكومة، أصدرت ،2015 وفي. للمیاه الشرھة المحاصیل زراعة لتقلیل
 شددت كما الدلتا، وجنوب ووسط الصعید في األرز زراعة بحظر قراراً 
 المزارع إلزالة تتجھ أن قبل القرار، مخالفي على المقررة الغرامة من

 األرز لمشاتل واسعة إزالة حمالت الحكومة شنت ،2018 وفي. المخالفة
 المساحات لتقلیص مماثل قرارٌ  أثار كما. الدلتا محافظات من العدید في

ً  نفسھ، للسبب والموز السكر بقصب المزروعة  مزارعین لدى تخوفا
 یھدد إنھ قالوا الذین لدخلھم، رئیسي كمصدر الزراعات ھذه على یعتمدون
 .األسر من اآلالف بتشرید
 مصر، يف األخیرة الثالثة العقود خالل المتراكمة اللیبرالیة السیاسات تظھر
 مع الكبرى، والشركات المالك كبار یخدم قطاع إلى الزراعة تحول

 توجیھھ محاولة أو المنظومة، ھذه في الصغیر المزارع دور انخفاض
 نالمزارعی أسقطت السیاسات ھذه. التصدیر دفع تستھدف سیاسات لخدمة
ً  الزراعي العائد انخفاض مع تراكم شدید فقر في الصغار  آخر، بعد عاما
 .مصر في القرى ومستقبل الزراعة مھنة لیھدد
 مؤسسة موقف عن بالضرورة یعبّر وال العربي السفیر مسؤولیة ھو المطبوعة ھذه محتوى
 .لكسمبورغ روزا

_____________ 
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 .سیمز دیفید الھولندي للباحث" كارثة؟ أم تنمیة: لمصر الصحراء أحالم" كتاب منھ یحذِّر ما وھو -2
 فبرایر/  شباط في" واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق المصري المركز" على نشرھا -3

2010. 
 منشورة الدراسة ، بمصر الوادي جنوب جامعة في الزراعة بكلیة الریفي االجتماع مدرِّس -4
 .academia.edu على
 ".العربي السفیر"لـ خاصة مقابلة -5

 
 



 لیبرالیةفالحونحكومیة سیاساتاقتصادیة سیاساتزراعة :وسوم
 

 مصر من مقاالت

 
 المریرة تجاربنا بقلب" المارات" إلى تحیة
 سلیم منى
 .شبر من أكثر وبینھ بینھن یفصل ال األرض، سطح فوق فجأة الجحیم ینبثق

 
 مصر.. الدنیا أم البھیة في قعر بال طاطانح
 الشھال نھلة

 اتشبك كل الھتراء األرواح بمئات عام كل تودي التي الكوارث من أفدح السیسي تصریحات
 غرق ىال المكشوفة المائیة الترع في االوتوبیسات سقوط الى الطرق الى القطارات من النقل،
 ...النقل وسائل

 


