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د    ة تع ث االھمی ن حی ة      م ادر  المتعلق م المص ن أھ رى م ر البش ة  والعنص األرض الزراعی
ث یعیش حوالي      ي    %  ٩٩بتنمیة الموارد فى مصر حی ن السكان  عل ة     %  ٣م ن  المساحة  الكلی م

در     ث ق ة  حی لألرض فى مصر وتعد مصر من  اكبر الدول  التي بھا  معدالت   كثافة  سكانیة  عالی
  .١قیراط ٤ ,٩لزراعة  حوالى نصیب كل شخص من األرض القابلة ل

ى        ة ف ة لدراسة المسألة الزراعی ائز الھام وتعد دراسة  تطور أوضاع الحیازات الزراعیة إحدى الرك
ات    ض الدراس دت بع د أك ر ،وق ین       ٢مص واء ب اوي  س ة  بالتس ر موزع ة وغی ازات  مفتت أن  الحی

ف المصرى ،  فحوالي        ى الری اث ف ذكور واإلن ن الفالحین    % ٧٠الفالحین وبعضھم البعض أو ال م
دان  و     ن  ف ل م س           %  ٢٣یملكون  أق ي نف دان   وف ن  ف ر م ة  واكث ن  خمسة  افدن ل  م یملكون  اق

ن   ل م ت  أق ون  % ١٠الوق الك یمتلك ن الم ن   %  ٥٠م ر م ي وأكث احة األراض ن مس ن % ٩٠م م
  .٣مالكى األرض  من الرجال والنسبة الباقیة من  النساء  وتختلف ھذه النسبة من منطقة إلى أخرى

ة             ر  التنمی ث یكشف تقری ر إنسانیة حی ا غی ا أنھ ا توصف بھ ل م ویعمل الفالحون فى ظل ظروف أق
دو    ة  الشاملة فى مصر الصادر عن مركز دراسات وبحوث ال عن أن نسبة     ٢٠٠٠/  ١٩٩٩ل النامی

ر              ة  وغی ف واسع للحاجات  األساسیة  یشمل الحاجات  الغذائی ذنا  بتعری ا أخ ي مصر اذا م ر ف الفق
ي     ل إل روبات  تص جائر والمش ھ والس ن الترفی در م ك  ق ي ذل ا ف ة  بم الي  %  ٣٨.٣الغذائی ن إجم م

ة      اطق الریفی ي المن ف الحاجات األساسیة      أ. السكان  یوجد أكثر من نصفھم  ف ا  اذا اقتصر  تعری م
ة    غیر الغذائیة علي المسكن  والتعلیم والصحة  فإن نسبة  الفقراء إلي إجمالي السكان  تصل إلي قراب

ًا   ع تقریب والي   % )  ٢٤.٢( الرب نھم  ح د  %  ٦٠م ا  یوج ف بینم ي الری اطق %  ٤٠ف ي المن ف
راء  كان الفق ل الس و   یمث ذا النح ي ھ ین   الحضریة وعل راوح  ب ا یت كان %   ٤١و %  ٢٩م ن س م

  .من سكان الحضر %  ٣٦و % ٢٠الریف و مابین  
م          ف فھ ى الری الح والفالحة أشبھ بالمقدسات ف ا للف وعلى الرغم من ذلك تعتبر قیمة األرض وملكیتھ

الفال    ًا ف ك  ممكن حون  یمیلون  إلي توفیر المال من أجل شراء األرض حتي ولو إستدانوا  إذا  كان  ذل
ي      ف تضع صاحبھا  ف یعتبرون  األرض اصوًال  مضمونة باالضافة إلي أن ملكیة  األرض في الری
تج      ا تن دًا ألنھ م ج مرتبھ  اجتماعیة  متمیزة ، وبالنسبة للمرأة  فالحصول  علي األرض الزراعیة  مھ

رة    ذاء االس الزم لغ ام  ال ح  ( الطع ذرة  / القم ال  ) ال در للم ي مص وذ( وھ ع  و)  النف ل بی ال مث الم
ل      ) االرز   –قصب السكر   -القطن   ة  مث ع المنتجات  الزراعی ة  / الخضر  ( والتصنیع وبی / الفاكھ

  )الدواجن  /تربیة  المواشي /األلبان / الدواجن  
ة     وبالرغم من أن مشاركة  المرأة  في  النشاط  الزراعي تختلف حسب المنطقة  والطبقة  االجتماعی

ذر وتسمید          إال أن  مساھمتھا وم  بحصد وب المرأة  تق دًا ، ف بشكل عام في ھذا المجال قویة وفعالة ج
ام        كل ع دواجن وبش ان  وال ات  األلب ة ومنتج ات  الزراعی ویق المنتج زین  وتس رز  وتخ ي وف وجن
ن        تم  ع ي ت ة  الت ن العمال ة  ع ة الكثیف طة  ذات  العمال ي االنش ل ف ن الرج ر م ارك اكث المرأة  تش ف

ة   % ٤٥من االنتاج  الحیواني ، وھي تقدم  %  ٤٠فالمرأة  مسئولة  عن .  یكنة طریق الم من العمال
ي    % ٤٠المسئولة  عن انتاج  القطن  وتشارك  بنسبة   اج  المحاصیل ف من كل العمالة المطلوبة النت

                                                
 .٤٠معھد التخطیط القومى ص -٩٥/٩٦تقریر التنمیة البشریة لعام  ١
السنارى، تأثیر برامج التحرر االقتصادى والخصخصة على المرأة فى الزراعة المصریة، مشروع اصالح  ٢

 .١٩٩٩السیاسات ،
 .١٩٩٠التعداد الزراعى الصادر عن وزارة الزراعة عام   ٣
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  الدلتا
ي البرسیم ،    %  ٧٥وھي تشارك  بنسبة   ة لجن % ٨٥ لزراعة األرز  ، % ٨٣من العمالة  المطلوب

اوي   %  ٥٠.٣لتجھیز فول الصویا  ، %  ٤٥.٨لتسمید الذرة،  %  ٧٢لتخزین القمح  ،  لمعالجة تق
دس ،   %  ٤٥.٦الفول  السوداني ،  ول        %  ٢٤.٣في نقل  الع ن الف ة  الحشائش الضارة  م ي إزال ف

  . ٤البلدي  
ى             ى بعض قرى مصر ومشكالتھن ف ة  دراسة أوضاع المزارعات ف أتى أھمی ا ت الزراعة   ومن ھن

ى طریقھن نحو      ف ف وبحث امكانیة تملیك ھذه األرض لھن وذلك فى محاولة إلزالة  العقبات التى تق
  .الوصول إلى األراضى  وكذلك لتحسین أوضاعھن المعیشیة 

ر    ٥ھذا وعلى الرغم من أن دراسات عدة   أكدت على أن االسر التي تعولھا إمرأة یكون  مستوي الفق
ي ظروف    فیھا  ضعف مستوى الفق ر في االسر التي یعولھا  الرجال ،  رغم  أن الجمیع  یعیشون  ف

ال         اء والرج ة أن النس ذه الدراس حتھا ھ ى أوض ة الت ات االولی ب البیان د وحس ا نعتق دة  ، إال أنن واح
  .ال یفرق الفقر بینھم فھم متساون أمام الفقر وتدھور مستوى المعیشة) الفالحات والفالحون(

ود         اما السیدات الال ن الجھ الرغم م ة االقتصادیة وب ًامن الناحی ر أمن ن أكث ئى لدیھن أرض یشعرن أنھ
  .التى یبذلونھا إال انھا ال تقارن بمجھود السیدات الالتى تعملن بأجر یومى 

عھن     ون وض ث یك ة  ،حی ن أوضاعھن االجتماعی ن م وة  ألراضي یحس ؤالء النس ازة ھ ا  أن حی كم
ة  ك   ات  االجتماعی ي األزم ل ف اد    أفض ن اعتم ل  م ة  األرض تقل ا إن ملكی ل ، كم الطالق أو الترم

ھ       ن  الدراسات  أن د م د أظھرت  العدی ة  وق ة االقتصادیة واالجتماعی ن الناحی ي الرجل م المرأة عل
ون  أ    رة  یك ل االس عھا  داخ ا  ووض إن  دخلھ رأة األرض ف ك الم دما  تمتل لعن درتھا    فض د ق وتزی

  .  ٦التفاوضیة  والنقاشیة  مع اعضاء نفس االسرة
ة الشرقیة بمحافظة           ة العماری ى قری اول أوضاع المزارعات ف ى تتن لذلك تأتى أھمیة ھذه الدراسة الت
ى            عھا ف م تواض ة رغ اھم الدراس ل أن تس رقیة ،ونام ة الش بیل بمحافظ زى الس ة رم ا ،وعزب المنی

  ٠.تعزیز التنمیة وتحسین أوضاع المزارعات فى مصرالنقاشات الدائرة من أجل 
وال یسع المركز فى النھایة إال أن یشكر كل من قدم إلیھ المساندة والدعم إلنجاز ھذه الدراسة خاصة   
ى مركز البحوث         دم بشكر خاص إل من الفالحین والفالحات فى القریتین ،وكذلك یود المركز أن یتق

  .لى دعمھم إلنجاز ھذا العمل االجتماعیة بالجامعة األمریكیة ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .المرجع السایق ٤
 .١٩٩٦ھبھ اللیثى، الحالة االقتصادیة للمرأة فى مصر،مركز البحوث االجتماعیة الجامعة االمریكیة بالقاھرة،  ٥
 .ھبھ اللیثى مصدر سبق ذكره ٦

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  أوضاع املزارعات فى مصر ...................................................... مركز األرض حلقوق اإلنسان 

  Đ


  

  الموضوع 
ي           نقص الحاد ف دھور المستوي المعیشي وال ن ت ة  م ود طویل یعاني الریف المصري منذ عق

التعلیم     ة  الحاجات  االساسیة  ك ي تلبی ي القصور ف ق ، باالضافة  إل ن   المراف ا  م والصحة  وغیرھ
  .الخدمات  الضروریة  لإلنسان 

ة      ا  المتحمل ل بإعتبارھ ن الرج ر م ة  أكث رأة  الریفی ي الم ح  عل كل  واض ع  بش ذا الوض نعكس ھ وی
ال الزراعة               ي أعم ي مشاركة  الرجل ف زل  باالضافة إل اء وإدارة المن ة االبن ي تربی ر ف للجزء االكب

ا  ذه          فالمرأة  الریفیة  تلعب دورًا ف أتى موضوع ھ ذلك ی ة  ،ل ة  الزراعی ي مجال التنمی یًا ف عًال وأساس
ار    رر إیج ذى ح انون األرض ال ق ق ا  تطبی ى طرحھ اؤالت الت ى التس ب عل اول أن یجی ة لیح الدراس
ق           ل تطبی انوا قب ث ك ى أوضاع  الفالحین  والفالحات المستأجرین حی وسوق األرض ویبین اثره عل

ازة   ات حی ون  بطاق انون یملك ي      الق یل الت مان  المحاص روض بض ي ق ا  عل لون بموجبھ یحص
انون   ق الق ع تطبی ھ وم ا  إال أن ـ٩٦یزرعونھ ة    ٩٢ل ة الزراعی ي الجمعی ازة  ف ات الحی صارت  بطاق

ؤالء         ق ھ ن ح د م م یع م  ل ن ث ط وم المالك  فق ة ب دد أو   ( خاص تأجرات الج تأجرین  والمس المس
ات ال  ي بطاق ول عل یھم الحص ن أراض رودین  م اة   المط ى حی رًا ف ب دورًا كبی ت تلع ى كان ازة الت حی

ان    ق باالئتم ى عام      .الفالحین والفالحات وخاصة فیما یتعل ھ ف ى أن نشیر أن حصل الرجال    ٩٣ویكف
ة القروض    % ٨٨على  ن قیم اقى النسبة للسیدات     ٧م ت ب ى أوضاع       .وكان انون عل ر الق ن ھل أث ولك

دنى نسب    ق        الفالحات وما ھو حجم ھذا التأثیر فى ظل ت ل تطبی ى بلغت قب رأة الت ازة بالنسبة للم الحی
  .وھل زادت ھذه النسبة أم تراجعت؟٨%   ٥الى % ٢القانون ما بین 

ت فرص العمل               انون قل ذ الق د تنفی ھ بع ل الرجال فإن ن مث ف المصري یعمل ي الری ورغم أن النساء ف
امالت با           املین  والع ة للع ي األراضي الزراعی د األجور ف م تع ر ول م    بشكل  كبی ة  رغ ة  مجزی لیومی

ي    Ĕ )ساعات  ١٠یوم العمل ال یقل عن (ساعات  العمل الطویلة   لذلك  فإن فرص  تشغیل النساء تلق
انوا            ن أجور الرجال إذا ك ل م ي أجور أق ى  ان النساء یحصلن عل صعوبات  أكبر ھذا  باالضافة ال

  .یعملون فى أراضى الغیر
ال     ة           وكذلك فإن النساء تضطررن  لتشغیل االطف ة  حقیقی یم  وھي كارث ن التعل دًال م ي المزارع  ب ف

ت        ذین أنتزع ات ال ین  والفالح م  الفالح ث أن معظ ف  حی ي الری ة  ف بة االمی ادة   نس ي زی أدت  إل
ة         ي االرض تلبی ون ف ي یعمل یم  حت منھم االراضى التى كانوا  یحوزونھا أخرجوا  ابناءھم   من التعل

  . للحاجة الماسة للمال والطعام
ي دخول حوالي         ر عل كل كبی ر بش د أث انون ق ذكر أن الق دیر بال ف   ٩٠٤والج مستأجر وأسرھم   ١٠أل

در بحوالي        ة  تق دخول  بقیم ك ال ة         ٢بحیث انخفضت تل ین  القیم ارق ب ھ  مصري ھي الف ار جنی ملی
ا  تت    ٦٠٠اإلیجاریة  التي كانت في السابق  ال تتجاوز  انون  فأنھ ین   جنیھ للفدان  أما بعد  الق راوح  ب

ة     ١١ج  ٢٠٠٠، ١٥٠٠ ات خاص اء المزارع ول النس أثرت دخ الى ت د وبالت دان الواح ري للف مص
                                                

 .١٩٩٣تقریر بنك التنمیة واالئتمان الزراعى عام  ٧
 .٢٠٠٠محیا زیتون، المرأة والتنمیة ،مفاھیم نظریة وقضایا عملیة،القاھرة ٨

اصدارات مركز األرض لحقوق االنسان ،فبرایر " مصیر مجھول..أوضاع متدنیة "الفالحة المصریة تقریر   ٩
٢٠٠٢  

 .١٩٩٠وزارة الزراعة عام  -البنك الزراعى المصرى ١٠
اصدارات مركز االرض لحقوق  -دراسة بعنوان أثر تطبیق قانون االرض على دخول الفالحین ١١

 ٢٠٠٠،نوفمبراالنسان
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  .  المستأجرات ،كما أثر القانون على أنماط االنتاج والغذاء ،وأثر ذلك بال شك على أوضاع النساء 
ف والوف    ى الری اء باحتیاجات   فھل أدى تغییر ھذه السیاسات الى تغطیة االحتیاجات االساسیة للنساء ف

ة ؟ وھل تستطیع  المزارعات          اج  المحاصیل الغذائی ي انت ا  ف السوق وھل أفقد  المرأة الریفیة دورھ
رة      دریب والخب ن  الت ر م ي الكثی اج  إل ي تحت دة  الت ات المعق وانین واآللی ذه الق دھا  ھ ھ  وح أن تواج

  .حتي یمكنھا أن تصبح شریكًا فاعًال في التنمیة ؟
ا   رك الفالح ذه           فت ام ھ مود أم ي الص اعدھن عل د أن نس ا ال نری ي أنن ة یعن یم ومعرف دون تعل ت  ب

ازة  األرض      ٩٢لــ ٩٦المتغیرات الجدیدة  باالضافة إلي أن القانون  ة وحی ي ملكی رات ف أدي الي تغی
ن السیدات          ات م ي ظھور فئ ذا إل ث أدي  ھ الزراعیة  والتي انعكست علي أوضاع المرأة الریفیة حی

یھن  األرض ، والنساء          كالسیدات  ت إل انون وآل ل الق زرعن  أراضیھن  قب ن  ی المالكات  التي لم یك
ي       نھن نجحن  ف ذه  األراضي ولك الالتي كان لدیھن أرض قبل القانون  باالیجار وأنتزعت  منھن  ھ
تأجرن          انون  واس ل الق ُا  قب تأجرن  أرض ن  یس ي ك اء الالت ة  ، والنس ي بدیل ي أراض ول عل الحص

ي      أرضًا نجح  ف م ت انون  ل بعد القانون ، والنساء الالتي كن یحوزن أرضًا قبل القانون  ولكن  بعد الق
  .الحصول  علي أیة  أراضي بدیلة وأضطررن الى العمل بالیومیة فى أراضى الغیر

ي    ات  الت ن المعوق ر م اك  الكثی اكل  وھن ن المش د م دیھن  العدی ة ل اتھن المختلف یدات  بفئ ؤالء الس ھ
ى أوجھ        یواجھ اج ال یھن االحتی ذى فرض عل د ال نھا في ظل تغیرات  السوق وفى ظل وضعھن الجدی

  . عدیدة من المساعدة  والمساندة  
ى            ى قریت ؤالء المزارعات ف درس أوضاع  ھ ى تحاول أن ت ذه الدراسة الت ة ھ ا تظھر أھمی ن ھن وم

انون   لبیا بمحافظة الشرقیة وعزبة رمزى  بمحافظة المنیاالعماریة الشرقیة  ان الق  ٩٢لـ ٩٦ن ما إذا ك
ق     ى خل اھمة ف ز للمس ن المرك ة م ى محاول ك ف اع  أم ال وذل ذه األوض ى ھ رات ف ة تغی دث أی د أح ق

ة     ات الراھن ى االحتیاج دة تلب ات جدی تراتیجیات وسیاس ك اس اعھن    لتل ین أوض ل تحس ن أج ة  م الفئ
  .الزراعیة فى مصروتحسین إدارة األرض ن وتنمیة قدراتھ
  :ة أھداف الدراس

ي          ة  ف ات  المزارعات المختلف ي حدثت  لفئ رات  الت م  التغی تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة  حج
ي   ب عل ن  للتغل ة  لھ الیب المالئم بابھا  ، واالس ا  وأس ى تواجھنھ ات  الالئ م  المعوق ف وأھ الری

ي أراضي ، وتحسین        ھنالصعوبات  وذلك  بھدف تحسین  أوضاع ن الحصول عل وتمكینھن  م
  .دارتھا  طرق إ

  المنھجیة  المستخدمة وأدوات  البحث   -
ار    - م  اختی ة         ٢٠٠ت اع الزراع ى قط امالت ف ات  والع ات والمزارع یدات  المالك ن الس یدة  م س

ي   عمدیة ولكن بطریقة   ذا  روعي ف ي        ھ ة  متنوعة  وعل ات  عمری ي فئ ار أن  تشتمل عل االختی
وى ع  ن        حیازات  مختلفة  لھن وتم عمل دلیل مقابلة یحت ن االسئلة  والمناقشات معھ د م ي العدی ل

  . بھدف التعرف علي كیفیة  إدارتھن لألرض  والمشاكل والمعوقات التى تقابلھن فى العمل
  مجاالت الدراسة  

  :المجال المكاني   -
ة      ة  الدراسة  المیدانی ن    شملت عین ة  لمركز  دیرمواس       سیدات م ة  الشرقیة التابع ة العماری  –قری

وب مصر ،    محافظة المن رى جن ن    یا لتمثل إحدى ق ات م ة لمركز      وأخری ة رمزى السبیل التابع عزب
ابل  –فاقوس  ى تق ى      ھن محافظة الشرقیة وذلك بھدف التعرف على المعوقات الت ى الوجھ القبل سواء ف

  .مصر  ریف أو الوجھ البحرى من 
  :المجال البشري   -

ملت    ة  الش یدات     عین ن الس ة  م ات  متنوع القریتین فئ ة أو    س  ب الرض الزراعی ات ل ن مالك واء ك
  .مستأجرات لھا ،وقد تم اختیار عدة حاالت نموذجیة كدراسات حالة للفئة المستھدفة
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  :المجال الزمني   -

ابالت     .استغرقت  المدة الزمنیة  لمقابلة الحاالت والزیارات المیدانیة حوالى شھرین  م استخدام المق وت
  .اتوالذھاب الي أماكن  إقامة وعمل السیدالجماعیة  ، والمقابالت  الفردیة ، 

ام ججدجالباحثون مرة أخرى           دھا ق ة بع ائج وعمل مالحظات أولی ثم أستتبع ذلك عرض وتحلیل للنت
ى     ة ف رة  المتبقی الل الفت ة خ ات الالزم ل المالحظ ة وعم ادة المیدانی دیث الم رى لتح النزول للق ب

  المشروع والتى استغرقت عامًا كامًال 
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ى االقتصاد الزراعى  فحسب          بتطبیق  یس عل لبیة ل ار س اك أث ت ھن سیاسات  التحرر االقتصادى كان
ر   ھ ،االم ض قطاعات دھورت بع وه وت دالت نم ل اذ تراجعت مع ى االقتصاد المصرى  كك ن عل ولك

ة         الذى اضطرت الحكومة معھ  خالل الشھور الما   ى محاول ھ المصرى ف ة الجنی ویم قیم ى تع ضیة ال
ا          دوالر االمریكى ، أم ام ال ھ ام ة للجنی ارات المتوالی واردات بسبب االنھی دل ال یض مع ى تخف ا ال منھ
م           دھا عن دع ة ی د ان رفعت الحكوم ى بع اج الكل ة االنت قطاع الزراعة فقد تراجعت مساھمتھ فى قیم

لبًا          مستلزمات االنتاج الخاصة بھذا القطاع و  ر س ذى أث ات السوق الحرة االمر ال ھ عرضھ لتقلب تركت
  .على األوضاع المختلفة  لھذا القطاع

ان          دة تخص القطاع الزراعى ك ا االقتصادیة الجدی ة لتوجھاتھ وقد اصدرت الحكومة عدة قوانین تلبی
ذى   ٩٢لـ ٩٦أھم ھذه القوانین ھو قانون االیجارات الزراعیة  م  ال ة    یحك ة االیجاری ك   العالق ین المال ب

ى    ١٢جزء كبیر من االرض  زاد عن الملیون فدان  وبمقتضاه أعیدوالمستأجر  التى كانت مستأجرة ال
  .لتدویل االرض  من الحكومةفى محاولة  وذلك القدامى مالكھا

ذ      داف تنفی د أھ ك أح ان ذل الك وك ار الم دى كب ى أی ة ف ع الملكی رة تجمی روز فك ى ب ك ال د أدى ذل وق
انون ال نة  ٩٦ق ى    ٩٢لس ا ال تأجرین وعودتھ ن المس زاع االرض م ط انت ھ فق ن نتائج ن م م یك ذى ل ال

ع اراضیھم نظرًا           دان ببی ن ف ل م ات الصغیرة وخصوصًا االق المالك بل بحث بعض أصحاب الملكی
اعھم     ھدت أوض تأجرین  ش م مس ًا ألن معظمھ ة وأیض ن جھ ة االرض م اع قیم ادیة   الرتف  االقتص

  .االرض منھم انھیارًا مفاجئًا بعد انتزاع 
ق         ق تطبی الى  حق اطق وبالت ى بعض المن ة  ف ى مركزة الملكی ة ف ادة طفیف مح بزی ذى س ر ال ذا األم ھ
القانون بعض األھداف الجزئیة التى كانت الدافع وراء أصداره وھو محاولة تملیك  مساحات شاسعة  

ر تطوراً          اع اسالیب اكث نھم اتب ذین یمك ن الفالحین ال ل م ادة     من االراضى  لعدد  أق ى الزراعة لزی ف
  .االنتاج الزراعى ودخول السوق العالمى حسب تصورات مروجى سیاسات الحكومیة 

ل       ا قب رًا  عن م ف كثی إال إننا  لو نظرنا الى واقع تلك االراضى التى بیعت سنجد أن الصورة لم تختل
ة   ى قیم التحكم ف انون ب ق الق ن  تطبی الك م تفادة الم م إال باس انون اللھ ق الق تأجر  تطبی ار والمس االیج

اء      ة یش ى أى لحظ تأجر ف رد المس ك ط ان المال بح بامك ود واص ؤجر دون عق ى ت بحت االراض فأص
الح      ا الف ان یولیھ ى ك والتأجیر لغیره بأسعار أعلى وبالتالى كان ھناك ثمة تغیر تمثل فى أن العنایة الت

دھو  رًا أخر     لالرض التى كان یعتبرھا ملكًا لھ وألبنائھ ومصدر رزقھ الوحید ت اك تغی ا أن ھن رت  كم
ون تحت       ا ھؤالء یعمل ة  وبات ملحوظ وھو تدھور أوضاع مستأجرى القانون الجدید والعمالة الزراعی
ة أخرى             ن ناحی ة ،وم ن ناحی ذا م م ھ ى عملھ ن االستقرار ف وع م ضغط  الحاجة وال یشعرون بأى ن

م    فإن دخولھم من الزراعة انخفضت كثیرًا فى مقابل ان اوقات العمل  الى ل صارت أطول وأشق وبالت
ا             ون بھ ى یعمل ین االرض الت ل تحس ن أج د م ن الجھ ر م ذل الكثی ة لب دون أھمی ون یج د الفالح یع
ن مصادر            ًا م انون كانت مصدرًا ھام ق الق ل تطبی باالضافة الى أن القروض بالنسبة للمستأجرین قب

  .اإلئتمان فى الریف المصرى وبعد التطبیق تناقص ذلك بشكل كبیر 

                                                
Čč   اصدارات مركز االرض لحقوق  –على أوضاع الفالحین فى الریف  ٩٢لسنة  ٩٦أثر تطبیق القانون "دراسة

 .٢٠٠٢فبرایر  -االنسان 
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ر األرض        إ ذت خطوات نحو تحری ة نف ذًا فالواقع الزراعى الحالى یجعلنا نكتشف بسھولة أن الحكوم
م تستوعب     ث ل ثم نسیت الھدف االساسى من ذلك وھو تنمیة قدرات الفالحین والثروة الزراعیة ، حی
غیل          ربح ھو تش ذا ال ن ھ ر وان جزء م ربح ال أكث الك ھى مصدرًا لل أن االرض بالنسبة لمعظم الم
ة استراتیجیة            م تضع الحكوم ى أخر ل ة بمعن العمالة الرخیصة بأیة صورة سواء باالیجار أو بالیومی
داف          ھ باالھ دم اھتمام ك وع ر المال ر نظ ًا بقص ر محكوم ت االم ى وترك ى ادارة االراض تحكم ف لت

   .االستراتیجیة للدولة ولسیاسات االصالح ذاتھا
ة التطور الزراعى        وكنتیجة لھذه السیاسات ساھمت المؤسسات الزر  ى عرقل ة نفسھا ف ة الحكومی اعی

ة         ى الجھ ة وھ ات المختلف ى المحافظ ا ف ا ومكاتبھ ة بفروعھ ات الزراعی ة والجمعی وزارة الزراع ،ف
ذور        ن ب ة م تلزمات الزراع ع  مس راء أو بی ة ش یم ومراقب ة وتق ن  متابع ى ع كل اساس ئولة بش المس

ث     ومبیدات وكیماوى حیث ال یمر موسم زراعى اال وتك ة حی ون قد ارتكبت احدى الفضائح الزراعی
رعة      رك بالس ا ال تتح م انھ الحیة ث ة الص دة أو منتھی ذور الفاس دات أو الب ین المبی ى الفالح وزع عل ت
وارث زراعة القطن        ى ك ا حدث ف المطلوبة فى حاالت انتشار المشكلة تاركة الوضع یتفاقم وذلك كم

اج الزراعى المصر  د أن االنت م نج ن ث ى  والقصب وم ة ف ى المنافس ادر عل ر ق ط غی یس فق ى اآلن ل
  .السوق العالمى بل غیر قادر على تغطیة االحتیاجات المحلیة 

 ٨٣٠الف فدان فى اوائل التسعینات الى  ١٨٠فمثًال انخفضت مساحة زراعة القطن من ملیون و
الزراعة عن نفس العام  طبقًا لتقاریر ھیئة  االعمال وتؤكد تقاریر وزارة ٢٠٠٠الف فدان فقط عام 

الف فدان من القطن لالفات فى البحیرة ،وكفر الشیخ والشرقیة والغربیة ودمیاط وبنى  ٦٠تعرض 
سویف وسوھاج والمنیا ،ولم تتحرك ھیئات وزارة الزراعة بالسرعة المطلوبة لدرء الخطر ،كما 

الف فدان عام  ٤٥یة مثًال من تشیر تقاریر المحافظات إلى انخفاض المساحة  المزروعة قطنًا بالدقھل
  .٢٠٠٠االف فدان فقط فى العام  ٩الى  ١٩٩٩

ن         رب م ى یقت اج المحل ن ان االنت الرغم م ا السكر فب ى عام    % ٧٥ام اج المحل ن االحتی إن ٢٠٠٠م ف
  ČĎ.السوق المصرى فى نفس العام تم اغراقھ بأطنان من السكر المستورد

ن  أما عن تصدیر االنتاج الزراعى فقد انخفض الت ھ مصرى عام      ٤١٨صدیر الزراعى م ون جنی ملی
ن       ١٩٩٨ملیون جنیھ عام  ١٠٩الى  ١٩٨٠ رة م س الفت  ٢,١بینما ارتفع استیراد المحاصیل  عن نف

ھ عام    ١١الى  ١٩٨٠ملیار جنیھ عام  ى        ١٩٩٨ملیار جنی ة والخضروات الت ا عن تصدیر الفاكھ أم
ذى انتجت        ت ال ى الوق ة فف ا االسواق االوروبی ھ مصر حوالى     تقبل علیھ ذه      ٢١فی ن ھ ون طن م ملی

   Čď.فقط منھا% ٥فلم تتمكن من تصدیر سوى  ١٩٩٨المحاصیل عام 
ن    ٢٠٠٠حتى  ١٩٩٠وبشكل عام فإن معدل النمو فى المجال الزراعى فى الفترة منذ  ل م ال تزال اق

ن    رة م ى الفت ى ف ال الزراع ى المج و ف دل النم ان  ١٩٨٧ -١٩٨٠مع اءات ف ر االحص ًا آلخ  ČĐوطبق
ین           ا ب رة م ى الفت وانى ف ى المجال الزراعى والحی و ف دیدة   ) ١٩٩٨-١٩٩٤(حركة سھم النم كانت ش

ة       احات المنزرع ى المس ر ف بة التغیی د نس م تتع ثًال ل دًا فم ة ج رات طفیف وى تغی ق س م تحق ئ ول البط

                                                
ČĎ –         ر منشورة ة   غی ة  بحثی ذائي  ورق اج   الزراعي والغ انظر دراسة  بعنوان  الظاھرة  واالحتكاریة   تھدد االنت
الح عام    من خال   ٢٠٠٠ستمبر  ٩عریان  نصیف في  – اریر األرض والف الصادرة عن مركز األرض     ٢٠٠٠ل تق

  .لحقوق اإلنسان
Čď -        ین ال فالح ة   ب تراتیجیة  زراعی ر اس وش  -انظ ة      –ري ب دول  النامی ات   ال ز  دراس ة  لمرك ة  مقدم ورق

  .ورشة  عمل  بعنوان   التغیرات  االجتماعیة   في الریف المصري  ٢٠٠٠بجامعة القاھرة 
ČĐ -      انظر احصاءات  وزارة  الزراعة  والھیئات  التابعة  لھا  والجھاز  المركزي  للتعبئة  العامة  واالحصاء  عام

٢٠٠٠. 
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وى  كر س ب الس ح )٧,٤(بمحصول قص ى القم تویة ) ٧,١٤(وف ى الخضر الش یفیة )٨,١٤(وف والص
  ) .٢,٢(والشامیة ) ٢٠(وفى الذرة الرفیعة ) ٧,٢(لیة والنی) ٤,٩(

رة       ى الفت ثًال ف ح م ن  ) ٩٧-٩١(ھذا بینما انخفضت نسبة االكتفاء الذاتى فى محصول القم % ٢,٤٨م
ى   ث       % ٤١ال ان حی وانى ومنتجات االلب اج الحی بة االنت ى نس ر ف ع التغی ھ الحادث م و االمر نفس وھ

ن اللح  ذاتى م اء ال بة االكتف ت نس ین  انخفض ا ب رة م ى الفت راء وف ن ) ٩٧-٩١(وم الحم ى  ٥,٨٩م ال
ن   % ٢,٧٩ ى   ٦,٦٧وفى السكر م ن       % ٩,٥٠ال ة والمسلى الصناعى م وت النباتی ى الزی  ٩,٧٧وف

ذى یجعل الحدیث             % ٥,٣٥الى  ة االمر ال ن المنتجات الغذائی ى م ذاتى المحل اء ال ذا بالنسبة لالكتف ھ
ر ال یصدقھ اال     رامج االصالح       عن التصدیر اشبھ بوھم كبی ة ومسئولي ب مروجى سیاسات الحكوم

ق          .الزراعى فى مصر  ة االراضى عن طری ع انتاجی ى رف ة لالسھام ف دخل الحكوم ولو تتبعنا مدى ت
ات   انشاء الجمعیات التعاونیة وامدادھم بالمواد الالزمة للزراعة سنجد أن نسبة التغیر فى عدد الجمعی

ى مستوى المحافظ    د    التعاونیة الزراعیة عل م تتع رى ل ن      % ٧٠ات والق ة م ة الخدمات المقدم ا قیم أم
م تتجاوز     رة ل ى  % ٣,٥الجمعیات التعاونیة لالصالح الزراعى فإن جملة نسبة التغیر فى نفس الفت فف

ت  اوى كان مدة % ٩,٢٧التق ى االس دات % ٩,٨وف ى المبی ى أن  % ٣,٢٦وف ام ال ذه االرق یر ھ وتش
  .ى االنتاج بل فى المساھمات الحكومیة فى مجال الزراعة ھناك ازمة حقیقیة لیبست فقط فى النمو ف

ط    اذ الحكومة فى ممارستھا ضد الفالحین خصوصًا بعد تطبیق سیاسات االصالح الزراعى لیست فق
ھ     ت نفس ى الوق ا ف یھم ،وانم ازتھم ألراض اتھم وحی ان حی ى أم وقھم ف ن حق ین م ؤالء الفالح تحرم ھ

ردى المستوى المعیشى         تساھم فى افشال سیاسات االصالح المزع  و غضضنا الطرف عن ت ة فل وم
ان   لقطاع الفالحین بعد تطبیق القانون والناتج عن رفع سعر ایجار الفدان إلى ثالثة عشر ضعف ما ك

ذى أدى   .١٩٩٢علیھ قبل عام  وارتفاع نسبة البطالة  بعض طرد االف من الفالحین من أراضیھم وال
ة      الى بروز  بعض بؤر الغضب والعنف المكب ًا سیاسات القبضة الحدیدی ھ دائم وت الذى ال یصلح مع

ع           م تراج ن ث ف والمرض وم ادة مساحات التخل ى زی ف یعن ى الری ة ف ام بالتنمی دم االھتم وعن ان ع
ود        ن الرك دًا م ى مزی ر یعن ن الفق دًا م ن أن مزی ف وع ى الخل ة إل ادیة واالجتماعی اعنا اإلقتص أوض

ة وھى أن تجاھل          ومزیدًا من االزمة ولو غضضنا الطرف عن اك مشكلة حقیقی ك فستظل ھن كل ذل
ن القطاع الزراعى     –خبرة الفالحین  االرض       -باعتبارھم جزء اساسى م ر ارتباطًا ب م االكث ذین ھ ال

ة      ى النھای ذه االرض ھى  ف واالكثر فھمًا لكیفیة استثمارھا نظرًا لطول الفترة التى عاشوا فیھا على ھ
ى     تقبلھم ویعن ن حاضرھم ومس ذى أدى           جزء م ة وال ا الحقیقی ة بمواردھ ع جھل الحكوم ى الواق ذا ف ھ

ف المصرى         ة الری ا نحو االصالح الزراعى وتنمی ذلك بال شك الى فشل الحكومة فى معرفة طریقھ
١٦.  


  
  
  
  
  

                                                
Čđ   ٣٣٨ص-٢٠٠١إصدارات مركز األرض لحقوق االنسان ،مایو  -تقریر أحوال الفالحین فى بر مصر  
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عددة  فى االنشطة االقتصادیة خاصة فى إن النساء فى عالمنا العربى وفى مصر یلعبن ادوارًا مت

  .البلدان ذات الطبیعة الریفیة 
فعمل النساء فى الزراعة واالنشطة المتصلة بھا ینظر الیھ على انھ امتداد للمسئولیة المنزلیة إذ 
تنخرط النساء فى انشطة اقتصادیة ذات قدرات متعددة منھا المتصل بالزراعة ورعایة الحیوانات 

ببعض الحرف المرتبطة بالزراعة عالوة على امكانیة القیام بھذه االنشطة داخل ومنھا المتصل 
وحجم عمل النساء الریفیات فى النشاط الزراعى یكون .المنزل وبدون أجر فى أغلب االحوال 

واضحًا بدرجة كبیرة فى عملیات مثل الحصاد والتعبئة والنقل والتسویق والتخزین وللتدلیل على 
مثلة  من دراسة أجریت فى محافظة الغربیة عن مركز البحوث الزراعیة وذلك ذلك نسوق بعض اال

للتعرف على مساھمات المرأة فى العملیات الزراعیة لمحصول القمح على سبیل المثال حیث ظھر 
من الرجال المبحوثین وان % ١٨من النساء المبحوثات یقمن بعملیات التخزین مقابل % ٨٤أن 

قد قمن بالمشاركة فى عملیات التسمید والتسویق والتعبئة %٥٤الى % ٥٩نسبة تتراوح ما بین 
  .ومقاومة الحشائش 

ھذا یعنى ضمنًا أن المرأة الریفیة تشارك فى العملیات الزراعیة لكن درجة مشاركتھا فى بعض ھذه 
العملیات تكون أكبر من الرجال أو محدودة  بعض األحیان وقد ترجع ضألة نسبة المشاركة فى 

ات مثل الحرث والعزیق والرى والمقاومة الكیماویة إلى اسباب  عدة قد یكون من بینھا أن ھذه عملی
شاق ال یتناسب مع تكوین المرأة أو قد تحتاج الى تدریب  يالعملیات تحتاج الى مجھود عضل

ا ومھارة وھذه االسباب قد تكون مقبولة بدرجة ما ولكنھا لیست معیارًا حاكمًا خاصة عند  مقارنتھ
ومن ناحیة .بأعمال أخرى أشق أو أكثر دقة تقوم بھا النساء الریفیات فى مجاالت زراعیة أخرى 

أخرى یعتبر االنتاج الحیوانى ھو المجال الرئیسى لعمل النساء الریفیات حیث أن ھذا النشاط یمثل 
مثل حجم عملھن فى % ٤,٢٨من حجم عمل النساء الریفیات فى مجال الزراعة مقابل % ٦,٧١

ویضم مجال االنتاج الحیوانى انشطة متنوعة تشمل تربیة ) ١٩٨٨الجویلى (مجال االنتاج النباتى 
الماشیة واالغنام والماعز والدجاج وغیرھا وممارسة العملیات المتصلة بالتغذیة والسقایة والرعى 

زلیة فى الحقل ورعایة الحیوانات المریضة والحلب وما یتصل بتربیة الحیوانات من صناعات من
  .وتسویق المنتجات 

وللمرأة الریفیة أیضًا دور فى اتخاذ القرار فى العملیات الزراعیة فعلى الرغم من عدم وضوح 
اسھامھا فى االنشطة االقتصادیة والزراعیة نتیجة بعض المحددات البیئیة والثقافیة اال أن دور 

وكما ھو الحال فى .  غفالھال یمكن ا عملیة اتخاذ القرارات االسریة المزرعیة أمر يالمرأة الریفیة ف
العملیات الزراعیة التى یمكن أن تنقسم الى حد ما تبعًا لدور النوع  فكذلك الحال أیضًا بالنسبة 
للقرارات االسریة حیث یوجد التخصیص فى موضوعات اتخاذ القرارات بین كل من الزوج 

  .والزوجة 
فى عملیة اتخاذ القرار  –الزوجة أو االم  –الریفیة كذلك فإن تأثیر أفراد االسرة بما فیھم المرأة 

تختلف تبعًا لموضوع القرار وتبعًا للمرحلة التى تمر بھا عملیة اتخاذ القرار أیضًا فالقرارات التى 
تتعلق باالحتیاجات واالدوات المنزلیة وطھى الطعام ورعایة الحیوانات المنزلیة الصغیرة وتسویق 

قاللیة توعات تتخذ فیھا المرأة الریفیة قراراتھا بدرجة كبیرة من االسبعض المنتجات قد تمثل موض
،لكنھا تشارك بنسبة أقل فى اتخاذ القرارات المتصلة بالعملیات الزراعیة كنوع المحاصیل التى 

  .الحصاد والنقل والتسوق كتزرعھا االسرة او أسلوب القیام ببعض العملیات االخرى 
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وم            ھىالمصري  والمرأة فى الریف  ث تق ى ادارة شئون االسرة حی ر ف ئ  االكب ا العب ع علیھ ى یق الت
رب       ل والمش ى المأك م ف ة بھ ال والعنای ة االطف ًا بتربی یم     ایض ل التعل ى مراح اكلھم ف اء بمش االعتن

  ٠بتنظیم وترتیب البیت  وھي  التي تقوم المختلفة وتقوم بالعنایة بالبھائم بمختلف انواعھا 
ى           وھذه عملیة شاقة جدًا خ ت ف اد تختلط مع أصحاب البی ات  تك ب للحیوان اصة فى ظل وجود زرائ

ف ال یعرف         ثالمكان وعدم وجود أدوات حدی ث أن الری ف أو الغسیل حی ة التنظی ى عملی ة تساعد عل
  .االدوات   الكھربائیة   الحدیثة   التي  تساعد   المرأة   علي اعمال  البیت  الكثیر من 

دخل الخاص باالسرة       تقوم  ھاباالضافة  الي ان  بأنواع مختلفة من األنشطة حتى تساعد على تنمیة ال
ة ،و     ا المختلف دواجن بانواعھ ى       ت،حیث تقوم بشراء صغار ال ا ف ا وتسمینھا وتستخدمھا ام وم بتربیتھ ق

ى         ذه المنتجات للحصول  عل ع ھ وم ببی م الخاص باالسرة أو تق یض واللح ن الب ا م استھالك منتجاتھ
ثًال بشكل   تساھم ب" نقود" ھا فى الصرف على احتیاجات االسرة المختلفة خاصة أنھا تكون مسئولة  م

وم        ن األنشطة تق وع أخر م اك ن ف وھو     بھ اساسى غیر معلن عن تجھیز بناتھا وھن ى الری ا المرأة ف
و الماشیة     االتجار باللبن ففى بعض المناطق من الریف تقوم المرأة ببیع اللبن من مصدره  االول وھ

ى بعض   الخاص ة بھا أو شراء اللبن من فالحین أخریین ممن ال یستطیعون بیعھ بھذه الطریقة لبیعھ ف
ى   للع ھا ؤھلكل ذلك ی .بعض منتجاتھ  ذلك  بعد فرزه  وتصنیعالمناطق الحضریة و ب دور أساسى ف

ت    ادارة االوضاع االقتصادیة لالسرة ،وكذلك  فى لعب دور أساسى فى إدارة األرض خاصة إذا كان
دخل  ا إن        .ألرض ھى المصدر األساسى لألنشطة وال ذه اإلدارة والمسئولیة ف ن كل ھ رغم م ى ال وعل

د ی        ادات والتقالی ى المحمل بالع ع  الریف ذا المجتم ى ھ ھ  عطي  الرجل ف ھ  رب     ل ي كون وق ف ة  الحق كاف
اعى          االسرة ومدیرھا  والمتحكم  ى شئونھا ،ولعل  توضیح دور المرأة ووضعھا  االجتم الرسمى ف

ذا      ٩٢لـ ٩٦واالقتصادى والثقافى وأثر تطبیق القانون  ى ھ ك  ،وف ى ذل على أوضاعھا یفسر السبب ف
ھ   االطار  نود ان نشیر إلى تفرقة بین النساء الریفیات من حیث طبیعة األنشطة والدور الالتى تقمن ب

  تفسر أیضًا السبب فى ھذه األدوار المتناقضة 
ذا           المرأة الریفیة التقلیدیة : أولھا  ا یتطرق ھ زل وربم ى ادارة شئون المن ا ف ى ینحصر دورھ ھى الت

  .الدور الى مساعدة الزوج فى  بعض شئون الحقل خاصة أثناء مواسم الحصاد
المرأة المزارعة وتلك التى یكون لھا دور اساسى ورئیسى فى ادارة الحقل ویرجع ذلك :والثانیة  

لألسرة وذلك بسبب وفاة األب أو الزوج أو غیابھ أو  فإما أن تكون ھذه المرأة عائًال لعدة  اسباب 
ان األسرة تمتلك أرضًا  تزرعھا بنفسھا أو تستأجر أرضًا وتقوموا بزراعتھا  أو أخیرًا التى تملك 

  .أرضًا  سواء عن أحد والدیھا أو زوجھا وتدیرھا بنفسھا 
دى ،كذلك بالنسبة لتأثیر وھذه التفرقة تحدد بال شك وضع المرأة االجتماعى والثقافى واالقتصا

سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ،وال شك أن النوع الثانى من الریفیات یقع ČĒ ٩٢لـ٩٦القانون 
  .علیھن عبئ اضافى عن باقى النساء الریفیات 

عن باقى افراد وإذا نظرنا إلى الوضع االجتماعى للمرأة فى الریف نجده  أقل االوضاع االجتماعیة 
یة دور المرأة  االقتصادى اال أن ذلك ال ینسحب على وضعھا االجتماعى فھى االسرة فرغم أھم

ال تشارك بشكل معلن فى أى نشاط اجتماعى وأیضًا أنھا المھملة من جانب المجتمع الریفى حیث 
و االھم ھھى التى یقع علیھا غضب الرجل وتتحمل أثار أى نكسة تمر بھا االسرة ویكون ولیدھا 

مجتمع یھتم فقط بالذكور فى ظل محددات ثقافیة خاصة ھذا بشكل عام بالنسبة  بالنسبة لالسرة فى
  .للمرأة الریفیة 

أما المرأة المزارعة برغم خروجھا إلى األرض وممارستھا بعض االنشطة إلدارة أرضھا إال أن 
                                                

اصدارات األرض والفالح ،فبرایر  –الفالحة المصریة –أنظر تقریر مركز األرض لحقوق اإلنسان حول   ١٧
٢٠٠٢.  
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وضعھا االجتماعى یقل عن النساء الریفیات غیر المزارعات وذلك نتیجة لتخلف بعض المناطق فى 
ولكن النساء المالكات ألرض زراعیة یصبحن فى مرتبة اجتماعیة أرقى من كل .الریف بشكل عام 

  .النساء الریفیات وھذه المرتبة تتحدد نسبتھا بالمساحة المملوكة لھا
فال شك أنھا أقل من الرجل حیث أن أمیة النساء  أما بالنسبة للوضع الثقافى والتعلیمى للمرأة الریفیة

  نصف األمیة فى المجتمع المصرى وتزید ھذه النسبة فى الریف تقدر بحوالى 
ق ربما فى االونة االخیرة زاد االھتمام بتعلیم المھتم بتعلیم المرأة على االط غیر  والمجتمع الریفى

 االناث فى الریف ولكن ھذا االھتمام لیس بالقدر الكافى بحیث یصبح ھذا القدر الضئیل متساوى مع 
یساھم أیضًا فى ھذه النتیجة في الریف المتدنى  الذكر  كما ان الوضع االقتصادى القدر الذي یخص 

والوضع الثقافى المتدنى للمرأة فى  الریف أثر بشكل سلبى على دورھا فى تربیة االطفال وعلى ،
دورھا فى تنمیة االسرة بشكل عام ویجدر التنویھ إلى ان  النساء المزارعات خاصة المستأجرات 

ھن الثقافى أقل أوضاع النساء فى الریف بشكل عام إذ قلیل من النساء المتعلمات على یأتى وضع
سبیل المثال الالتى یمتھن الزراعة فى الریف ،وعلى الرغم من ذلك  وحسب المالحظات المیدانیة 
لباحثى المركز  فى القرى التى تعمل فیھا فإن النساء المالكات مساحات تزید عن الفدان كن من 

علمات على االقل حاصلین على شھادة االبتدائیة مما یرفع درجة وضعھن الثقافى داخل القریة المت
  .ویزید ھذا الوضع بزیادة مساحة ملكیتھم حیث تتوافر لھم فرص التعلیم والمعرفة

فقد كان لھ اثارًا سلبیة على وضع المرأة فى على وضع المرأة  ٩٢لـ  ٩٦وبالنسبة ألثر القانون 
باعتبارھا أحد أطراف الصراع الذى نشب عقب  –خاصة المرأة المزارعة  -رىالریف المص

تطبیق القانون والمرأة المزارعة التى  كان لھا حیازة ایجاریة سلبت منھا ھذه االرض كما حدث 
للمستأجرین الذكور وبالتالى فقدت موردًا اساسیًا ولكن یختلف الوضع بالنسبة للمرأة عن الرجل فى 

یث أن حقل العمل أوسع بالنسبة للرجل ولكن المرأة ال تستطیع أن تعمل اال فى أنشطة ھذا الشأن ح
كما أنھا  ال تستطیع أن تعمل فى  بعض األنشطة . معینة خاصة فى االعمال الموسمیة كالحصاد 

اضافة إلى  التقالید السائدة فى الریف والتى تساعد على تحجیم  ،الزراعیة مثل عزیق االرض مثًال 
  .ل المرأة واقتصار دورھا فى اعمال معینة عم

ة     Čēلكننا ال نستطیع أن ننكر أن ھناك بعض الجوانب االیجابیة  ق باألراضى المملوك ا یتعل خاصة فیم
ذه األرض   . على المشاع  ى ھ فبعد عودة االرض ألصحابھا  أخذت نسبة كبیرة من النساء حصتھا  ف

ألرض  ازة ل إن نسب الحی ا ف ى اعتقادن الى ف اء   وبالت بة للنس د زادت بالنس ق ق ض التطبی ة بع الزراعی
م     ق ل ل التطبی حیث تتمیز معظم االراضى التى كانت مستأجرة بأنھا موروثة لعائالت كبیرة العدد وقب
ن              ة ل ى الورث د تقسیمھ عل ن االیجار بع د  م ث أن العائ ذه األرض حی د ھ ر بعائ یكن ھناك اھتمام كبی

أجیر بنفسھا أو إدارة أرضھا        یكون كبیر ولكن بعد تسلیم األرض أص وم بالت رأة أن تق ن حق الم بح م
 بنفسھا ،وفى أعتقادنا أن ھذه كانت سمة ایجابیة بالنسبة للمرأة بسبب تطبیق القانون

  
  

  
  
  
  

                                                
مداخلة لألستاذ الدكتور محمد عبد العال  استاذ االرشاد الزراعى فى مداخلھ لھ بورشة األرض حول أثر القانون   ١٨
  .٢٠٠١دیسمبر  ٩٢لـ ٩٦

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  أوضاع املزارعات فى مصر ...................................................... مركز األرض حلقوق اإلنسان 

  Čď


  

النتائج   وھي  الطرف  الذي تظھر والمنزلالمرأة  في الریف  ھي  المحرك   االساسي  لالسرة   
الحیاة  الریفیة    ةومظالمباشرة والملموسة   علیھ  بشكل اسرع  باعتبارھا   الطرف  االضعف  في من

  .ولھذا  فأن  أي  تدھور  او  نماء  سریان  ما یظھر    علي حیاة  النساء  في القري  بشكل  واضح  
  .  محل الدراسة ات  بالقریتین وقد اتاحت  لنا ھذه  الدراسة   مقابلة   انواع مختلفة من السید

وطیور لتربیتھا   وھن  في   لزراعتھاوجود  أرض   تنحصر فى الفالحات     وقد كانت أمانى معظم
وخاصة  في ظل   أھدافھم سبیل  ذلك  مستعدات  للعمل   والمكافحة   والصبر للوصول  الي 

  .جارات  الزراعیة  الریف  بعد تطبیق  قانون االیبالتدھور الشدید  الذي  لحق  
ري     أوضاع وال  یسعنا  في النھایة  ونحن  نستعرض  ن  ق ة  م القریتین اال التنویھ  عن ان   لكل  قری

ریف مصر  مالمح   خاصة  بھا ، ربما ال تتوافر في باقي القري  ، فبالرغم من تشابھ  معظم  القري  
لبسیطة  اال  ان  الفالحین  القاطنین بكل  قریة  والبیوت  االضیقة في مالمح  الفقر  والطرق  الترابیة  

  .حین  شكل  مالمح  ھؤالء الفالیلتظھر  بطابع  متمیز  وتاریخھم خبراتھم  وحیاتھم   یصبغون علیھا
  .القریتین  محل الدراسة   مشكالت وأوضاع  سوف  نقوم باستعراض وعلى ھذا ف

ي      ك    ال د ذل ل  بع م  ننتق ة   المالحظات  ال  إستعراض ث ى  میدانی احثین ف رض    للب رًا ع ریتین وأخی الق
  -:للمزارعات التى تمت مقابلتھن وذلك على النحو التالىنماذج حالة   

 
 

  
  تعریف عام للقریة محل الدراسة -١
  الموقع  -أ

ي عمران     -ضھا البعضمع بع -قریة العامریة  الشرقیة  ھي إحدي ست قري متداخلة بمنطقة  تل  بن
ري الست ھي        ة  والق ( التابعة  لمركز دیرمواس بمحافظة المنیا وھي أخر حدود المحافظة  الجنوبی

ة     ة  التابع ة  العمارن ة  ، قری ل العمارن ة  ، ت دیل ، الحوط اج قن رقیة  ، الح ة الش ة ، العامری العامری
  ) . لمحافظة أسیوط 

ن                تقع القریة في الناحیة ا  م د بھ ة  ویح ي للقری د الغرب ر ھو الح ث یعتب ل حی ن نھر النی الشرقیة  م
ة        ة العمارن وب قری ن الجن دیل وم د ھي حددوھا      )  أسیوط  ( الشمال قریة  الحاج قن ال  فتع ا الجب أم

  .الشرقیة 
ة     ٢المسافة  بین المنطقة السكنیة  للقریة  ونھر النیل تقدر بـ ر وترجع تسمیة  القری ي ال    كیلو  مت إل

تح    ذ الف ة من ر المنطق اموا  بتعمی ن  ق انوا أول م ة  وك ل العمارن ة  ت توطنوا بمنطق ذین  أس ران ال عم
ن أھل          )  وفقًا لروایة  أھل القریة  ( االسالمي لمصر  انوا م م  ك ث أنھ ة  حی ن اصول عربی م  م وھ

ذه الق      ماء بھ ھر االس ا اش دیل ھم امرو  قن ة  وع رة  العربی بھ  الجزی ة  ش یوخھا منطق بھ  لش رى ، نس
  .ومؤسسیھا 

  المساحة وعدد السكان-ب
ة  حوالي          ا الزراعی ة  وحیازتھ در  بعشرة أفدن دان   ٧٥٠تشغل قریة  العامریة  الشرقیة مساحة تق ف

                                                
 المحلیة بالقریة المعلومات الواردة فى ھذا الجزء تم تجمیعھا من قیادات المجتمع المحلى والوحدة. 
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ـ مھ  لـ ة  مقس ن األرض الزراعی والي  ٦٠٠م الي وح ة  االھ دان ملكی الح   ١٥٠ف ة لالص دان  تابع ف
  . السكنیة   الزراعي  ، والباقي یشغل المنطقة
راد االسرة     ١٥اسرة  بمتوسط  ٥٠٠٠ویقدر عدد االسر بالقریة  حوالي  دد اف فردًا تقریبًا حیث أن ع

ین   راد و   ١٠یتراوح  ما ب رد   ٢٠اف الي          . ف اظ اھ ي احتف راد االسرة  یرجع  إل دد اف ي ع ادة  ف والزی
زل      ي من ن ف ة  االب د زواجھ     القریة بالعادات الریفیة التي منھا  استمرار إقام ي بع یس  (اسرتھ  حت ول

ادة      ذه  الع اء ھ ة     )  العادات  فقط  ولكن  الوضع  االقتصادي أیضًا یفرض بق ن الدق دیر قریب م وبتق
  .ألف نسمة  ٧٥نستطیع أن نقول أن عدد سكان القریة حوالي 

  أھم عائالت  القریة-جـ
یس     یتشكل أھالي القریة  من خمس عائالت  أساسیة ھم  عصب القریة  منذ ق ھ  ل ث أن زمن  حی دیم ال

ي      ( ھناك  أي سبب جاذب لمن خارجھا وھم  ة  ، القشایفھ ، العطوات ، أوالد عل ع  ، الغطانی الجوام
  .وكًال من الجوامع والغطانیة  ھم اكبر العائالت  عددًا ونفوذًا وأیضًا ملكیة )  

ین    ین بیت ا ب م       ولم تخرج  العمدیة  من الجوامع  والتنافس الذي یحدث علیھ ع  وھ وت  الجوام ن بی م
دة      ھ  اخر عم بیت  محمد الصاوي أول عمدة للقریة  وبیت  عبد الحمید عبد المحسن  الذي خرج  من

د     ٨للقریة قبل توقفھا منذ حوالي  س بیت عب سنوات ولكن  القائم  حالیًا باعمال العمدیة  ایضًا من  نف
  .الحمید عبد المحسن

  
  -: األراضي الزراعیة  بالقریة  -٢

ین    ٧٥٠تبلغ  جملة المساحة الزراعیة  بالقریة  ة  ب فدانًا  ، ویرجع ضیق المساحة  إلي انحسار القری
ن      ارب م ا یق دانًا    ٢٠٠النیل الذي یھدر بسبب الفیضان م ذي ال یصلح  للزراعة       . ف ل ال ین  الجب وب

  .وبھذا تھدر  األراضى وتنحصر وتضیق ھذه المساحة
ع      دم  توزی ذه المساحة       باالضافة لع د داخل ھ اه  بشكل  جی ذ       . المی دھور من د  ت دان فق ا سعر الف أم

ًا        الي تقریب ة  بسبب استدانة  معظم االھ عامین  تقریبًا بسبب سوء االحوال االقتصادیة  الھالي القری
راوح          ث یت ًا حی ي النصف تقریب ة  إل ي القری لبنك  التنمیة واالئتمان  الزراعي  فھبط سعر االرض ف

ا       ٣٠،  ٢٥اآلن بین  السعر  راوح  م ذ عامین یت ألف جنیھ حسب نوع التربة  ، بینما  كان السعر من
ین    عار         ٥٠: ٣٠ب ي اس ح  عل ر بشكل واض ب اث ة  الطل ع قل ادة  العرض م دان  فزی ھ  للف ف جنی أل

وض    م ح واض ھ ة أح ي ثالث ي إل م األراض ي وتنقس وض  ١األراض ة  ، ح ر الناحی الح ،  ٢دای الم
  . رة الجزی ٣حوض 

ة  بصغر مساحة           ة  القری ز ملكی وتتداخل االراضي الزراعیة بالمنطقة السكنیة  بشكل ملحوظ وتتمی
اك   ٢٠ ١شئ  ض:قیراط   ٢الحیازات    التي یمتلكھا الفالحون حتي تتراوح ما بین   دان  ، ھن ف

ن الفالحین ال        ١٠خمسة  أفراد یملكون  ما یعادل   ة م ي حین ؟  أن االغلبی ة ف ك إالبضعة   افدن تمتل
ة    راریط قلیل ة       . ق احات الزراعی ة المس بب قل ة  بس ون  منعدم اد أن تك ار فتك ة  اإلیج ن حال ا ع أم

  .للقریة 
ـ       در مساحتھا ب ة        ١٥٠أما أراضي االصالح الزراعي فتق ة  لھیئ دان ھى مساحة  األراضي التابع ف

ة  الش      ن الناحی ة  م ال المحیطة    االصالح بالمنطقة  والتي تقع  علي طول القری رقیة  المجاورة  للجب
  . بالقریة  

ة الشراء             د نشاط لعملی ق االرث  وال یوج ك األراضي للفالحین  عن طری ة تملی ھذا وقد تمت عملی
  ضیق حال الفالحین  : والبیع بالقریة  لسبین ھما أوًال ضیق المساحة  الزراعیة  ،ثانیًا  

كھا من أھالي القریة  وعائالتھا  الذین  یعیشون   وال یوجد مالك لألرض من خارج القریة  وكل  مال
  . فیھا 
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  -:مصادر الري بالقریة   -٣

والي           دم  ح ي تخ الم الت ة  الس اه  ترع ي می ي عل كل اساس ة  بش د القری احة   %  ٩٠تعتم ن المس م
ة   ـ . الزراعی ا  ال ات      %  ١٠أم ا المیكان تخدم  بھ ة المس اه  الجوفی ق المی ن طری دم  ع يُ تخ فھ

ین     االرتو ا ب راوح  م ازیة  التي یمتلكھا عدد قلیل جدًا من  الفالحین وتؤجر بالساعة  وثمن الساعة یت
  . جنیھات   ٦:  ٤

ن               ارب م ا یق ري اال م ة  لمصلحة  ال ري التابع ات  ال دم  تشغیل ماكین ن ع ة  م  ٨ویعاني أھل القری
ي أنشئت         دة المفروض ضخھا لترعة السالم الت ث الم ذ عام     ساعات فقط  وتمثل ثل الجھود   ٨٩من ب

  .الذاتیة  للفالحین 
  
  -:الخدمات التنمویة بالقریة  -٤
  :الحالة الصحیة  -أ

حیة     دة ص ن وجود وح الرغم م ة فب رص التنمی ل لف ار الكام ن االفتق اني م ة تع ت القری مازال
ن    ر م ذ أكث ة  من ل الر  ٢٠بالقری ى تكف حیة  الت ة الص ود الخدم د لوج ت تفتق ا مازال ًا ،لكنھ ة عام عای

دیل،    اج  قن ة  الح رقیة  ، وقری ة الش ة العمارن ة قری وم بخدم حیة  تق دة  الص الى فالوح حیة لألھ الص
ذكرة بـ     . حیث  یوجد بالوحدة طبیب إمتیاز یتغیر كل عامین  تقریبًا ل ت وم بالكشف مقاب قرش   ٥٠ویق

ع      . للفرد  وب م ن الحب ان م دة    تقدم  الوحدة لكل  المرضي  تقریبًا نوعین ال یختلف زجاجة  دواء واح
ریض      كن  للم رة  مس تخدم  إب یة  تس االت المستعص ي الح ات    . وف ل المقوم ر لك دة  تفتق ي  وح فھ

ة  االمر      . االساسیة للخدمة العالجیة  ات الجراحی ومن الواضح  أنھ  من الصعب اجراء ابسط العملی
د     ي تبع ام الت ة  بحوالي     الذي یستدعي من الفرد االنتقال إلي  مستشفي دیرمواس الع م   ٥عن القری ك

ل ،     ٢مقسمین الي  ي الوصول           ٣كم شرق نھر النی ة  إل الي القری م  غرب النھر حیث یضطر أھ ك
ة النھر              ى معدی ة حت ن القری دم وجود وسیلة  مواصالت م دام لع ي االق یًا عل دھا  . إلي النھر مش وبع

دیل     علیھ أن ینتظر العوامة  الوحیدة  التي تخدم كًال من  قریتي العام ة  الحاج قن ریة  الشرقیة  ، قری
ین  السابعة       ا ب ط وھو م وھي  تستھلك  حوالى نصف ساعة تقریبًا  فى النھر ھذا في وقت  عملھا فق

  . صباحًا إلي الساعة السادسة  مساءًا
ة     (  ل العوام ت عم ع  وق رض م ات الم بطوا أوق ین أن یض ي الفالح ي عل افة ) یعن ذا باالض ھ

ي مستشفي              لالمكانیات المتواضعة ال إل ي االنتق ًا إل دفعھم  احیان ي ت واس الت دیر م ام ب للمستشفي الع
ذ    ٥٥المنیا الجامعي التي تبعد عن القریة  بمسافة   كم ھذا مع العلم أن الوحدة  متوقفة  عن العمل من

ي           دات  عل ر بسبب اجراء بعض التجدی ذا التقری ة  ھ ما  یزید عن أربعة اشھر بقلیل  من وقت  كتاب
دام     ) المباني فقط ( اني الوحدة  مب ك  انع ي ذل وھذا ما  ذكره  طبیب الوحدة الھالي القریة  مضاف إل

  .وجود العیادات الخاصة بالقریة 
  :الحالة التعلیمیة -ب

ن       % ٧٠تصل متوسط نسبة  االمیة  بالقریة  حوالي  ى نصیبھا  م اث ف وق اإلن من عدد السكان وتتف
ط ا  ل متوس ث یمث بة حی ذه النس والي  ھ اث  ح ھ لالن ل %  ٤٥ألمی ي مقاب د %  ٢٥ف ذكور وال تزی لل

  .بالقریة%  ٣٠نسبة المتعلمین عن  
ا        دة  بھ ة فیوجد مدرسة  واح وھناك قصور في الخدمة التعلیمیة  بشكل  ملحوظ بالنسبة لسكان القری

ذین  ال یزی      ة  ال ي  سبعة فصول وفناء تعمل لفترتین  الفترة الصباحیة  لطالب االبتدائی  ٥٠٠دون عل
رة  المسائیة  تعمل لطالب             دیل ، والفت ة  الحاج قن ة الشرقیة  وقری ة العماری ن قری طالب وطالبة  م

ـ  درون  ب ذین  یق ة  ال ى    ٧٥٠االعدادی الب ف دد الط راوح ع ریتین  ویت ن الق ًا م ة  أیض ب وطالب طال
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ین   ب )   ٦٠:  ٥٥(الفصول ما ب دًا ثانو      .طال ام الماضي معھ ي  الع د انشأ ف یم     وق ابع للتعل ات ت ًا للفتی ی
  ٠االزھري  بالجھود الذاتیة  ألھالي القریة ویعمل المعھد لخدمة  المنطقة بكاملھا  أي للقرى الست 

د حوالي      ي تبع واس الت م   ٥ویتوجب علي طالب المدارس  الثانویة  أن یتوجھوا  إلي مدینة  دیر م ك
ن أن ھن        ة م الي القری ل ویشكو اھ ي تصیب       یفصل بینھما  نھر النی ن  حاالت الفصل الت د م اك العدی

ة  وجود    طالب القریة  بسبب تجاوزھم نسبة  الغیاب الذي یحدث بشكل  خارج إراداتھم النھ في حال
مائھم       دون اس الي تت أخیر وبالت ى الت ة  عل ذا یجبرالطلب ل وھ ن العم ة ع ف العوام الجو تتوق بورة ب ش

در  وضع  ا   . بكشوف الغیاب ات         فإدارة المدرسة ال تق ن الشكاوي للھیئ د م دیم  العدی م  تق ة  رغ لطلب
ة         وزارة  التربی اءًا ب ا أنتھ یم بالمنی ة والتعل ة التربی ة  ومدیری واس التعلیمی إدارات دیرم ة  ب المختص

  .  والتعلیم  ولكن  لم یحدث أي تقدیر من السادة  المسئولین   للمشكلة المطروحة
  -:میاه الشرب   -ج

ذ عام   تتمتع القریة  بشبكة م ي        .  ٨٤یاه للشرب من ؤدي إل ي ت ادة الشوائب الت م بزی ا تتس لكنھ
ذا        اه  ، ویرجع ھ ة  بسبب شوائب المی العدید من االمراض واھمھا  امراض الكلي التي تنتشر بالقری

ة       ودة  بالقری اه الموج ة  المی ة  بمحط ة الخاص ف المیكن ن   . لتخل وع  م د أي ن وال یوج
م      المرشحات،باالضافة  لعدم  اضا ن أھ ذه المشكلة  م ر ھ فة نسبھ الكلور  بشكل ثابت أو علمى وتعتب

ن             د م دیم  العدی ة  بتق الي القری ام  اھ ا ق الي كم ت الح ي الوق ة  ف ي القری ة  عل اكل المطروح المش
  .من اھالي القریة  % ٣٠الشكاوي للجھات  المسئولة  ، ویمثل عدد  المشتركین بالشبكة حوالي 

رر تخصیص             ومع  أن المجلس القروي د ق ة دیرمواس ق ابع  لمدین ي الت س المحل ن أن المجل د اعل ق
ي     وبیة  الت ة المحس ة نتیج ة  دلج اه  قری ة می تخدم لمحط غ  اس ن المبل امین لك ذ ع ة  من غ  للمحط مبل
دة     الي بل ن أھ ئولین  م ن المس د م ود العدی ك  بسبب وج ة وذل ذه القری ى ھ ة  عل ة  دلج رجحت  قری

المجلس   ا .  دلجة ب ن مشاكل           واھ دیھم م ا ل یھم م ة  بحالھم ویكف ة  یطالبون المسئولین بالرأف لي القری
  . عدیدة 

  -:الكھرباء-د
ام   ذ ع ة  من اء للقری بكة  كھرب یل ش م توص ة  ١٩٧٩ت اریف المطلوب ادة  المص ن  زی ولك

ارة         اء إلن یل كھرب ین  بتوص ة  المتمتع ي قل كان أدت إل ادیة للس ة االقتص ة  للحال یل  المواكب للتوص
ة       . منازلھم  واعتماد العدید من األھالى على مصابیح  الكیروسین   الي القری اة أھ ذا باالضافة لمعان ھ

ام     افة إلرغ ذا باالض ًا ھ ام  تقریب ذ ع ح من ذي وض تھالك ال واتیر االس ي ف وظ ف اع  الملح ن االرتف م
  . االھالي على دفع  مصروفات جدیدة  في حالة  تجدید نفس المنزل بعد سحب العداد 

  -: الصرف الصحي -ھـ 
وم         ات یق ي خزان ي عل اد  االساس ن االعتم ة  ولك حي بالقری رف الص بكة للص د  ش ال توج
وت        م  البی ل معظ ة  داخ ة كریھ ود رائح بب وج ا یس رات  مم ي فت ا عل ائھا وتفریغھ ون بانش الفالح

ود حمام         دم  وج افة  لع وت  باالض ل  البی ات داخ ر الخزان بب حف ذا بس راض وھ ار االم ات  وانتش
زح    ى ن درتھم  عل دم ق ات بسبب ع ئ الخزان د مل ة عن اقم االزم ع  تف ل م ان كام ة بأم ین  مبنی للفالح

  . الخزانات أو الصرف علي انشاء خزانات كبیرة بسبب ضیق المنازل
یئة           ة الس ة الحال راض نتیج ض األم ار بع ازل وانتش ل المن رات داخ ار الحش ي انتش ؤدي إل ذا ی وھ

دوي عن          لعملیات الصرف مثل الدوسن ال امراض الع دة ، مع سرعة انتق تاریا وبعض امراض المع
  .طریق الحشرات  الطائرة 

  -:المخابز -و
ز    وم بخب ة یق د بالقری ز واح د مخب ة      ٤یوج الي القری المرة اھ ي ب دقیق التكف ن ال واالت م ش

ا بسبب    ذھاب  ویضطرون إلي استكمال احتیاجاتھم من مدینة  دیرمواس رغم المعاناة  التي یالقونھ ال
ف العیش كل       ي رغی إلي المدینة  وھذا ما یسبب العدید من المشاكل یومیًا بسبب الصراع الممیت عل
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ة                ي عمل خدم دیل إل ة  الحاج قن ابعین للنقطة الموجودة بقری ع ضباط نقطة الشرطة الت ا دف یوم  مم
ز   الى وإ       ( یومیة  في فترة  عمل المخب ین االھ ًا  ب ي تحدث یومی ب الصدمات الت ز أو  لتجن دارة المخب
  ) .بین االھالى وبعضھم البعض

  -:مراكز الشباب  -ل
یس        ع الشباب ، فل اكن  لتجم د أي ام ة  ال توج بالرغم من حالة البطالة  المتفشیة  داخل القری
وزارة              دیمھا ل ة وتق الي القری ن أھ رع م وفیر مساحة  بتب م  ت ة  رغ ھناك  وجود لمركز شباب بالقری

  .بلغًا لھا حتي اآلن  وأقرب مركز شباب ھو الموجود بقریة الحاج قندیل الشباب فلم یتم تخصیص م
  

  -:القریة والحیاة السیاسیة  -٥
ة       دان بمدرس ین یوج ي لجنت ة عل ابي موزع وت انتخ رة آالف ص والي عش ة ح د بالقری یوج

ة ور . القری بة الحض ل نس س  % ٥٠وال تمث ت لمجل ات أجری ى أخر انتخاب ة  التصویتیة  ف ن الكتل م
ة   الش ة االنتخابی ي العملی ة  ف الي القری دي أھ ة  ل د الثق ك لفق ع ذل ي . عب ویرج تھم ف دم ثق وأیضًا لع

ن أن              رغم م ى ال ذا عل ا ،ھ اء بھ اك أي وف ن  ھن م یك ن الوعود ول د م المرشحین  الذین  قدموا  العدی
ة    اریخ القری ك الن   . نسبة التصویت فى ھذه األنتخابات األخیرة كانت اعلى  نسبة تصویت فى ت وذل

دة       یة جدی مت  بخاص رة  أتس عب االخی س الش ات  مجل ة      . انتخاب ي محاول الي ف وت االھ ث ص حی
ي   ألرضاء جمیع المرشحین  علي أمل أن یقوموا  بحل مشكلتھم  مع  بنك التنمیة  ، ھذه المشكلة  الت

ر ا    م  أس ورط  معظ بب ت یین  بس امین الماض ي الع ة ف الي القری اغل ألھ غل الش ر الش ي تعتب ة ف لقری
  .المشكلة 

  وفي العادة یقوم أھالي القریة  بالتصویت  لصالح من یؤیده كبار العائالت وغالبًا ما یكن  ھناك 
ة     ي محاول اق عل ان  االتف ة  ك دورة  الحالی ي ال ن  ف د ولك ح واح ي مرش ة عل الي القری ین أھ اق ب اتف

یفو  ذي س ح ال ودد للمرش ة  الت دوا فرص ي ال یفق حین  حت ل  ارضاء المرش دخل لح ل أن یت ي أم ز عل
  .المشكلة 

ؤرة  االسالم السیاسي     وال یوجد أي نشاط ألیًا من االحزاب أو التیارات السیاسیة  وبالرغم من أن  ب
د        ح اح م یحدث أن  رش توى ول ى أى مس ة  عل ھ بالقری ر ل د أي أث ھ ال یوج ة الصعید إال أن ھو منطق

ات    اھالي البلدة  نفسھ بإنتخابات  مجلس الشعب حیث  ات المحلی وتقتصر عملیة الترشیح  علي انتخاب
  التي تتم باالتفاق بین عائالت البلدة  والتنسیق مع عائالت القري التابعة  لمجلس القریة 

  
  -:الفالحون  واآلالت الزراعیة  -٦

ة    د  بالقری مازال النمط السائد فى الزراعة شبھ بدائي فعلي مستوي اآلالت الزراعیة  ال یوج
ھ ال      سوي جرا  ا أن ري كم ات ال ن ماكین دد ضئیل م ة  وع ان القری د اعی ھ  أح د یمتلك ر زراعي واح

دوي          كل ی تم بش زق   ت ة  الع ت عملی ة   ومازال رش الحدیث زق أو ال ن ادوات الع وع م د أي ن یوج
ي جبن      ھ  إل ومازالت  الفالحات  تستخدم القرب الیدویة  التي تستخدم  في عملیة  فرز اللبن  وتحویل

  . وال توجد اآلالت  ومكن حدیث  لفرز األلبانوسمن 
  

  -:السوق -٧
ي            ة  عل د سكان القری ة ویعتم وب أو الخضر بالقری ن اسواق المواشي أو الحب ال یوجد أیًا م
ع      ات البی ا  بعملی أسواق مدینة دیرمواس التي یوجد بھا سوق للمواشي یقوم الفالحون  والفالحات فیھ

اك    أو الشراء إما بأنفسھم  أو عن  طریق أحد افراد القریة الذي یعمل سمسارًا للحیوانات ، وأیضًا ھن
  .سوق للخضر والحبوب بدیرمواس تتم فیھ عملیات البیع  وأیضًا الشراء 
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اء         ي قض كان  ف یھن الس د عل ي یعتم غیرات الالت ر الص ة والخض ات البقال ض بائع تثناء بع ذا باس ھ
دن       ًا یعتم ن أیض ة  وھ یطة الیومی اتھم البس ذا       حاج واس ھ وق  دیرم ن س ائعھم  م ب بض ي جل عل

  .باالضافة لوجود أثنان  یقومان بشراء الحبوب والبذور وبیعھا  الي اھالي القریة 
  
  -:مجاالت العمل بالقریة  -٨

ة       ر المھن ذي یعتب تعتمد االغلبیة  العظمي من أھالي القریة  علي العمل في مجال الزراعة ال
ئی      دد ض ود ع ع وج م  م یة  لھ ة      االساس ة  أو الجمعی ة  القری ومیین  بمدرس وظفین الحك ن الم ل م

ین أو        ین  موظفین  إداری ا ب ًا م الزراعیة  أو بنك التنمیة  وھؤالء جمیعًا ال یتعدون  العشرین  موظف
ن أخري       .  یعملون كعمال لدي نفس الھیئات ون  مھ ة یمتھن الي القری ن أھ . وھناك عدد ضئیل جدًا م

اك  ظاھرة  واضحة     . عض االعمال الفنیة  كالمیكانیكا أو اعمال الكھرباءمثل عملیات البناء أو ب وھن
م        ة  وعدم وجود  طموحات لعملھ جدًا بالقریة  فنسبة  كبیرة  من الشباب یعانون  من مشكلة  البطال
اء أو     ت االنش انع تح ة أو مص ة بالقری روعات تنموی د مش ث ال توج ین  حی ین  أو امی ین  متعلم ا ب م

  .فى قطاع الزراعة مما یزید من اعباء الشباب ویزید من  ظاھرة  البطالة  بین الشباب   استثمارات
  
  -:الوضع االقتصادي  -٩

ط       یھم فق ون بأراض ن یفلح ا م ة  أم ال الزراع ل بمج ي تعم ة  العظم ا  أن االغلبی ا ذكرن كم
ل حوالي    ة  ونسبة      %  ٣وھؤالء اقلیة تمث ن سكان  القری ات حكو  % ١٥م ون بھیئ ا    یعمل ة ومثلھ می

ین       ا ب راوح اجورھم م أجراء تت الصحاب المھنة  المختلفة  وباقي السكان یعتمدون  علي الزراعة  ك
ة            ٦جنیھات ،  ٤ دي الثالث الي  ال یتع ي اجم ھ  ف ب علی د الطل ذي یزی جنیھات وفقًا الحتیاج  العمل ال

ر     شھور طوال العام بسبب القیام بعملیة  الجمع أو التحضیر لألراضي وطو   اك دخل  غی ام ھن ال الع
  .ثابت  یتراوح ما بین عشرة أیام  وخمسة  عشر یومًا بالحد االدني 

ي   )  ٢، ١(وبنظرة بسیطة لھذ الحسبة وإلى بیانات الجدول رقم  بالمالحق  یتضح لنا حجم التضائل ف
  .تقریبًا من أھالي القریة  % ٩٥الوضع االقتصادي الذي  یصیب 

ن    ی)  ٢،  ١(فالجدول رقم   الح أو الفالحة م وضح  مدي تدھور فائض الربح  الذي یحصل علیھ الف
ة              ة التكلف د حساب قیم ي الخسارة  بع ًا إل دھور أحیان ذا  الت ة،  ویصل ھ انتاجھ   المحاصیل الزراعی
ة               ة  االساسیة  للقری ن المحاصیل الزراعی ي واحد م ذا أوًال ف ع  ویحدث ھ ة  البی د عملی والفائض بع

ح ال  و القم ي      وھ ا  إل ع  اھمیتھم ین وترج بة  للفالح ذرة  بالنس د ال ة  بع ة الثانی ل المرتب ذي یمث
وت     یات للق ي االساس ا ف ادھم علیھن وت  الفالحین  العتم ل بی استخدامھما  كخزین  اساسي داخل ك

دان       .الیومي  ي الف ة  المصروفات  عل غ  جمل ح  تبل تج     )  ١٠٨٠(ففي زراعة القم دان   ین ًا والف تقریب
اك   )  ٣٨٠( جنیھ لألردب أي بخسارة  تقدر ١٠٠دب في المتوسط بسعر أرا ٧ جنیھ عن الفدان  وھن

ى            دان إل ح  الف ة حیث یصل رب ل أفضل المحاصیل الزراعی ا یمث )  ١٠٠٠( قصب السكر الذي ربم
م أن         ري رغ یل األخ ع المحاص وق جمی دان  تف ة  الف ات  زراع ظ أن احتیاج ا  نالح ھ  إال أنن جنی

ي    صاحب األرض  ھ ف رة بقائ یضطر أن یتنازل عن واحدة من الزراعات  األربع  طوال العام ألن فت
  .األرض تفوق وقت مواسم الزراعات األخرى

ة  العظمي       )  ٢(أما الجدول  ل االغلبی ذي یمث فھو یوضح  ضعف الدخل الشھري للعامل الزراعي ال
ة  كان القری ن س و  . م ي ھ ل الزراع ھري للعام ط الش دخل    ج)  ٩٠.٦( فالمتوس ذا أن ال ي ھ ھ، معن نی

ي   ) ٣.١( الیومي ھو جنیھ  للعامل  یعتمد علیھم فى المأكل  والمشرب والملبس ھو وأفراد أسرتھ  الت
و      ة  وھ دد االسرة بالقری ي لع د األدن تكون الح ا  س باب   ٥سنفترض أنھ یوخ وش ین ش ا ب راد  م ( اف

ل  اء  ) عاط ع  ونس دارس ، رض ال بم زل ( واطف ات من ة) رب ة   كأغلبی ة  أي بقیم اء القری ) ٣٨(نس
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  .قرش تقریبًا للفرد في الیوم الواحد 
  

  -:الفالحون وقانون اإلیجارات الزراعیة   -١٠
ة الشرقیة      ٩٢لسنة    ٩٦كما حدث فى قري مصر كان ھناك  ضحایا القانون  ة العامری فقری

من عدد السكان   % ٢ لم تخل من الضحایا بالرغم من قلة  عددھم فكان عدد المتضررین یمثل تقریبًا
ى       تأجرة ف احات المس ة المس افة لقل ة باالض احة الزراعی ار المس بب انحس دد بس عف الع ع  ض ویرج
دام فرص        دھورت أوضاعھم االقتصادیة  النع ة  ت القریة ولكن   جمیع المتضررین من اھالي  القری

  .العمل األخري بالقریة  بخالف ضیق مساحة األرض الزراعیة
ا ھو موضح           ومن الواضح أن  ي م ذا  إل ة  ویرجع  ھ ذه القری ى ھ عملیة  المواجھة  كانت منعدمة ف

وع             اك  أي ن ن  ھن م یك الي ل وتھم ، بالت دد المتضررین وضعف ق ة  ع في الجزء السابق  أال وھو قل
من المقاومة  أو المواجھة  لعملیة تنفیذ القانون فقد سلم الفالحون والفالحات  أراضیھم للمالك  دون   

  .داء أیة إعتراضات اب
  

  -:التركیب المحصولي بالقریة -١١
  -:أھم المحاصیل الزراعیة -أ

ذرة         ت ال ة ومازال ة بالقری ة الزراعی ر القائم م تتغی ًا ل ام تقریب ر ع ة عش ن خمس ر م ذ أكث من
تة محاصیل ،  مضاف      ي س وي عل ي  تحت ة  الت ذان  یتصدران  القائم ا المحصوالن الل ح  ھم والقم

  م  الذي یستخدم  كغذاء للحیوانات  ویرجع  السبب الرئیسي لتصدر كَال من  القمح  الیھما البرسی
ن المعیشة        ي م د األدن ان للح ومي   ( والذرة قائمة  المحاصیل أنھما یستخدمان كصمام أم وت الی ) الق

ة      دفع االغلبی اج  ی ذا االحتی ة فھ ت بالقری ل بی تخدم كخزین سنوي أساسي داخل ك ھ یس للفالحین ألن
ھ       ال اج  وتخزین اظ بكامل االنت ن الفالحین لالحتف اقي المحاصیل    . عظمي م ا ب ول السوداني ،   ( أم الف

م ، القصب    ة          ) السمس ة  وتتركز عملی ة  ألراضي القری ن المساحة الكلی ل م فتشغل  المساحات االق
  . زراعتھ علي میسوري الحال من أھل القریة 

   -:أسعار المحاصیل   -ب
م  دول رق ى مال ٢الج یل      ف یة للمحاص ة االساس یل التكلف ھ بالتفص ین فی ة مب ذه الدراس ق ھ ح

د والسعر الحالي لحظة             دان الواح ن األراضي للف ات الناتجة  م الزراعیة  بالقریة مع متوسط  الكمی
ة    ارتھم  المیدانی ة زی المركز نتیج احثون  ب ا الب ل إلیھ ي توص ات الت ًا للمعلوم ر وفق ذا التقری ة  ھ كتاب

  للقریة 
  

  -:الجمعیة الزراعیة -١٢
ة    الجمعیة  الزراعیة تلعب دورًا سلبیًا فى حیاة الفالحین فال تقوم بتقدیم المستلزمات  االنتاجی

وال تحاول تقلیل ساحة االستغالل بالسوق السوداء ضد       .  للفالحین  من اجل تحسین  حال الزراعة 
ق االرشاد ال   د       الفالحین  فیما یتعلق بالبذور واالسمدة عن طری ذ مایزی ة من زراعى، وامتنعت الجمعی

عار        ات  بأس دیم الكیماوی ل تق ین مث ة للفالح دمات  الزراعی ن الخ دیم  أي م ن تق عن عشر سنوات ع
ة       ر خاص ن محاض د م ر العدی و  تحری ة ، وھ ھ  الجمعی اك دور تلعب ن أن ھن الرغم م ذا ب ة ھ مدعم

ة  ي الفالحین خالف        بالتبویر ضد الفالحین  وغالبًا ما تتم  ألسباب غیر حقیقی ومجرد  ادعاءات عل
ة            ة  بالقری ة الزراعی ي الجمعی رة ، ومبن ازات والخدمات كل فت ذلك فھى تقوم بملئ دفتر حصر الحی

  .یوجد بھ إدارتي  الجمعیتین  ھما إدارة جمعیة  العامریة  الشرقیة ، وادارة جمعیة  الحاج قندیل معًا
نھم      ویوجد لكل جمعیة منھما عدد من الموظفین ة  وم ال یتعدي اإلثني عشر موظف وعامل بالجمعی
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  .اثنین من ابناء القریة والباقى من خارج القریة
  
  -:اھم المشكالت بالقریة  -١٣ 
  -:مشكلة  قروض بنك التنمیة  -أ

ة  ھي موضوع  الساعة      منذ اكثر من عام ونصف تعد مشكلة  بنك التنمیة  مع فالحي القری
ذا المو  م وھ ا      بالنسبة  لھ ك أنھ ن ذل ة  واالغرب م وت  القری ن بی ت  م ل بی ي ك ضوع  مطروح عل

ائع   )  األب ،األبن واألم أو االخت (احیانًا تخص اكثر من  شخص داخل المنزل الواحد  تلخص وق وت
ن           وب م ة  الشرقیة  ، والشخص المحب ة  العماری یم بقری ذي یق ة ال المشكلة في أن صراف بنك التنمی

ا     االھالي والموثوق فیھ اوي وغیرھ والذي تعامل  معھ االھالي أكثر من مرة  من خالل صرف الكیم
یطة    .  الغ بس ین مب ض  الفالح اء بع ام باعط ث ق ین ، حی ى الفالح ب عل ام بالنص روض( ق ام ) ق وق

ھ        اقي اجراءات و ب تكمل ھ ھ لیس اض ل ي بی یكات عل ي ش التوقیع عل ون ب ام   .  الفالح ف ق ذا الموظ ھ
ي شیكات  الفال   ات          بالتالعب ف ك بأسمائھم  مستغًال الشیكات والبطاق ن البن حین  ، وأخذ قروضًا  م

الغ           دادھم  المب دم  س ین  لع ي الفالح ایا عل ع  قض ك  برف ام  البن م ق ھ  ث ي حوزت ي ف ة  الت الزراعی
  .المقترضة 

ذوھا  وال         م یأخ ود ل ك  ونق ة  للبن الغ  طائل دیونین بمب أنھم م ة  ب ي القری م فالح وجئ معظ ث ف حی
وات  الشرعیة       یعرف ون  عنھا شیئًا وأن علیھم  أحكام بالغرامات  والحبس وتوجھ الفالحون لكل القن

یھم     ر         . لعرض االمر عل ع  اآلذان  صماء وغی امھم ، وجمی ة أم ع الطرق مغلق نھم وجدوا  جمی ولك
  . قادرة  علي أن  تسمع شكواھم 

ود     ذ النق ھ أخ م أن ال لھ ف فق ذا الموظ ة ھ ون بمواجھ ام الفالح ب  ق ا ، وكت وف یردھ مائھم ، وس بأس
  . لبعضھم إیصاالت امانة  یؤكد فیھا  استالمھ  للنقود المقترضة  منھم  لتوصیلھا  إلي البنك 

ام         دیون وإحك م باقساط ال ك لھ ة  البن وبعد یأس الفالحین  منھ ومماطلتھ  لھم لسداد دیونھم  مع مطالب
ي التحرك  بــ       دأو ف ات  ب ام و  شكو  ٧٥الحبس ،  والغرام ب الع ى     ٣٢ي للنائ ة عل ة أمان جنحة  خیان

  .سنة لكن المشكلة لم تحل ١٦مندوب البنك  كانت  نتیجتھا  أن حكم فیھا علیھ بـالسجن
ھ           ذى استغل حیازت ك ال اض لصراف البن ي بی ویؤكد الفالحون أنھم قاموا بالتوقیع علي   شیكات  عل

روض ب     ي ق تولي  عل الح  لیس ل ف ة لك ات  الزراعی ازات    للبطاق حاب الحی ین اص ماء الفالح أس
ة          ع  المرحوم ا  حدث م ع الفالحین  مثلم ر توقی ة عمر حسن    ( الزراعیة  ، وأیضًا قام بتزوی )  امین

دره    ٢٣/٢/١٩٩٩من العماریة  الشرقیة والتي توفیت  في  ف   ١٥ومع ھذا  حصلت علي قرض ق أل
ي  ھ  ف ي أ    ٢٥/٢/١٩٩٩جنی ت ف ذا ثاب ومین وھ ا بی د وفاتھ ي   أي بع تولي عل ذي اس ك وال وراق البن

ارس      ي م رض ف ذا الق داد ھ اموا  بس د ق ك  وق دوب البن روض ومن ة  الق رض لجن كل  ٢٠٠٠الق بش
م ترتكب       ة ل أن الجریم ذلك  . ورقى حتى ال تنكشف الفضیحة ، وك ان    (وك ز عثم د العزی د عب ، ) أحم

غ         راض مبل م اقت ت وت ان یعمل بالكوی د عمل      ١١٨والذي ك ھ باسمھ بع ف جنی ي شھر      أل ھ ف ف ل مل
ارس  ي          ١٩٩٩م ل عل ك  وحص یكات البن ى ش التزویر عل ن  ب د طع ك   وق دوب البن طة  من بواس
  .البراءة

ة  ابكة  ومتداخل رة متش ائع  كثی ذه القضیة  وق ین  . ولھ اق ب اك  اتف ن أن ھن ات ع د كشفت  التحقیق فق
ي یرس        وف  الت ول  الكش ع  وص ة  بمن د بالقری دوب البری ین من ك وب دوب البن ة  من ك لمعرف لھا البن

م             د  بأسیوط  وت دیم  شكوي لمباحث البری ام الفالحون بتق ك  وق دي البن یھم  ل الفالحین مالھم وما عل
م   ررت  . إداري دیرمواس   ٢٠٠٠لـ  ٢٤٨٦إلقاء القبض علي موظف البرید وحرر لھ محضر رق وق

دف     یوم واتھامھ بالتزویر في سجالت ال ٤٥النیابة  العامة  حبس مندوب البرید  ان الھ ًا  ك برید وطبع
ي              الغ تضخمت  عل یھم والنتیجة أن المب ي عل الغ  الت ة الفالحین العمالء المب واضح وھو عدم معرف

م      ین     ٢٠٠٠لــ   ٣٣٣٥٣الفالحین  بالفوائد وقام الفالحون  بعمل المحضر رق جنح دیرمواس متھم
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ازال الفالحون       التزویر واالختالس  ،وم دیره ب ام ضدھم     فیھ  موظف البنك وم ون صدور االحك یتلق
ود              ذ النق ھ  أخ ة  بأن ام النیاب ك أم راف صراف البن ن اعت الرغم م د  ب دیون  بالفوائ یھم  ال د  عل وتتزای
روض         ي أي ق م یحصلوا عل ھ ، وأن  الفالحین  ل وظفین وحبس اقي الم ك  وب یس البن ع رئ اق م باالتف

ة ضربت  عرض الحا     ة      ولم یستلموا  أي نقود ،  إال أن النیاب ي مطالب ك ف ھ  ، واستمر البن ئط بكالم
راءة  بعض     . الفالحین بالمبالغ المستحقة عن القروض د ب ي تفی وبالرغم من بعض احكام المحكمة الت

ین     اقى الفالح ى ب تمرًا عل ازال مس ام  م ذ االحك یكات إال أن تنفی ي الش اتھم عل دم  توقیع الفالحین وع
ع  أ      ى بی ة  إل ین  بالقری م  الفالح طر معظ ى ال       واض دیون  وحت داد  ال وا  بس ي یقوم یھم  حت راض

ھ              دیون المستحقة علی ام  بتقسیط ال ن ق راھن واضح  فكل م ك  ال ف البن ا موق یتعرضوا  للحبس بینم
ة       ة علی الغ المتبقی ي المب لدى البنك ،  یعتبر اقرار منھ بالدین  ومن  ثم  فإنھ ال یستطیع أن یعارض ف

  .، أو یدعى أنھ لم یأخذھا 
م      واآلن رید أوالدھ یھم وتش وتھم  وأراض ع بی ددون ببی اءًا  مھ اًال ونس ًا رج ة تقریب ى القری ل فالح ك

  . وتحویلھم الي مجرمین  لدفع  مبالغ لم یأخذوھا 
ك      یھم لبن تحقة عل دیون المس داد ال ع أراضیھم وس اموا ببی ن ق رى مم بة الكب ذكر أن  النس دیر بال والج

  .وفًا من الحبس والفضیحة وتشرید األطفال التنمیة ، كانوا من السیدات ، وذلك خ
ذه     ات إال أن ھ ن التحقیق وقد تقدم  مركز األرض  ببالغات للنائب العام لوقف حبسھم حتى االنتھاء م

  ).مرفق صورة من البالغات بمالحق التقریر(البالغات مازالت قید التحقیق ولم یبت فیھا حتى اآلن 
  -:ح الزراعي األراضي الزراعیة  التابعة لالصال -بـ

آالف فدان  تابعین  لالصالح الزراعي    ٣مشكلة أراضي االصالح  الزراعي التي تقدر بــ 
نھم        ة م ذه القری ة  الشرقیة  ویخص ھ ث أن    ١٥٠علي طول منطقة تل العمارنة  من الناحی دان حی ف

ي  الجزء الشمالي من  األراضي یعاني من ضعف كمیات المیاه  المخصصة لھذه المنطقة  و خاصة ف
اعس       ذا بسبب تق ھ وھ ي انعدام فترة التخضیر مما یؤثر  بشكل واضح علي كمیات االنتاج  وأحیانًا إل
ب الموظفین عن           ري أیضًا  بسبب تغی الموظفین المعینین  بعملیة  تشغیل مواتیر الضخ  بمحطة  ال

  . المحطة  فترتي ما بعد الظھر والمساء 
  -:مشكلة التعلیم الثانوي -ج

در بنسبة      یتعرض  ة یق اء القری ة      % ٦٠عدد  من  ابن ة المختلف انوي بمراحل ( من طالب الث
دي            )  صناعي  –تجاري  –عام  ن یتع ي فصل كل م نص عل ذي ی یم ال انون التعل ًا لق إلي الفصل وفق

ة  یضطرون      اء القری نسبة غیابھ  ثالثین  یومًا منقطعة  ، خمسة  عشر یومًا متصلة  ، نظرًا ألن أبن
ذھ ي ال ودة       إل دة  الموج ة  الوحی ق العوام ن طری انوي ع رة  الث اء فت واس لقض ة  دیرم ي مدین اب ال

رة       ة  وألن  فت ة  الغربی ي الناحی ل إل رقیة  للنی ة  الش ن الناحی الي  م ل االھ وم  بنق ي تق ة  والت بالقری
بال     رة تعرض ال ز  بكث د للشبورة   الدراسة  یتخللھا  ثالثة  أشھر  فى السنة فى فصل الشتاء الذي یتمی

رة       ي العاش ف حت ي التوق طرارھا إل ة  واض ل العوام وق عم ا یع ذا م تاء وھ ام الش باح أی م  ص معظ
د وصول الطالب        ن العمل وعن ة  م صباحًا وبھذا یضطر  الطالب إلي االنتظار حتي تتمكن  العوام

ا ذكرن          ین  وكم ین المتغیب ت اسمائھم ب د دون ا  تصل نسبة   فیما بعد العاشرة  تكون  إدارة المدرسة ق
دي الـ    %  ٦٠الفصل إلي  ام یتع دد أی وم  منفصلین   ٣٠من  بین طالب القریة  نظرًا لتغیبھم إلي ع . ی

یم          ن التعل اءھم م تمكن ابن ي ی ة  الشرقیة  حت انوي بالناحی دارس ث اء م ة  بانش الي القری ب اھ د طال وق
ول            ین  دخ نھم  وب وق بی ي تع ل الت ات  الفص وا  عملی ي یتحاش انوى وحت ذا    الث ات  ، بھ االمتحان

ي خمسة      نھم إل یضطرھم إلي التأخر في عدد سنوات الدراسة  الثانویة ووصولھا احیانًا دون  سبب م
  .  سنوات بدًال من  ثالثة  

  -:مشكلة العالقات الزراعیة الجدیدة  -د
ة    ة  بالقری ة   متنوع ات  زراعی ع وجود عالق ة  یمن ة  بالقری احة  الزراعی ال المس ضیق ح
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دي           حیث ة اإلیجار النق دة  وھي عملی ة  واح ي عملی األرض ف ة الفالحین ب ي  . إنحصر شكل عالق وف
ي       د  یوضح  حق المستأجر ف االیجار النقدي یقوم  المالك  بتأجیر األرض للمستأجر دون  وجود عق

تم  ویضطر المستأجر للموافقة  لعدم  وجود بدیل آخر وھذه العملیة  ت . حیازة  األرض للمدة المقررة 
دم             تأجر لع دفع  المس ا  ی ري مم رة أخ ھ  م ودة  االرض  ل مان  ع وة  ض ت  دع ك  تح ن  المال م
ك      ت  ، وذل ي أي وق ترداد األرض  ف ي اس ك  ف ة  المال ع  إمكانی تقرار م ان أو االس اس باالم االحس

كا    ن اش ك  م ر ذل ي أخ ا  إل مید أو  م ث التس ن  حی األرض م ام  ب دم  االھتم ي ع الح  إل دفع  الف ل ی
ي         ى وصلت إل انون حت ق الق د تطبی ى زادت بع ة  والت ؤجرة بالقری ة  لألراضي  الم ن  % ٥الرعای م

  .األراضي 
ى   ى          ٦٥ھذا ویصل سعر تأجیر القیراط الواحد إل دة إل ى بعض األراضى الجی ًا ف ھ ویصل احیان جنی

  .جنیھ للقیراط الواحد ١٠٠
  
 

وھلة لوصولك عند مدخل عزبة رمزي التابعة لقریة اكیاد ینتابك احساس برجوعك  من أول  
إذ تتذكر فورًا أفالم زكي رستم و حسین ریاض عندما كانا یلعبان دورًا الباشا ،المالك .إلي الماضي 

ألراضي العزبة التي یعمل فیھا كل الفالحین فبمدخل العزبة یوجد بیت كبیر شبیھ بالقصر محاط 
والمبنیة من الطوب اللبن . كبیر یتناقض بشدة مع باقي البیوت القدیمة الموجودة في العزبةبسور 

ونظرًا للضیق الشدید لشوارع  العزبة فالبیوت شدیدة التجاور و قریبة من بعضھا البعض حیث 
ن یجلس عدد من الفالحین والفالحات المسنین امام منازلھم  وعدد من األطفال الحفاة الذین یتمردو

وسوف نحاول استعراض بعض . علي السكون في الشارع فیطغون علي صمت المسنین والبیوت
  :.مواصفات ھذا المجتمع من خالل االتى

  
 -:النشأة والموقع - ١

عندما أتى  إلیھا آل بشارة الذین كانوا یعملون فى أراضى  ١٩٠٨ترجع نشأة عزبة رمزى لعام 
فدان تابعة  ٧٥٠ذى كان یسیطر على مساحة على بك رمزى أحد ضباط الجیش  وقتھا وال

  .لألوقاف العمومیة ،یقوم بزراعتھا عن طریق العمال الزراعیین
ورأى الباشا أن منح ھؤالء العمال  قطعة أرض یبنون علیھا  منازلھم وتساعدھم للعمل بكفاءة فى 

الذى ( مزرعتھ ویضمن والئھم الكامل لھ  خاصة فى زراعة االرض،وبعد وفاة على بك رمزى
قسمت األراضى على كٍل من محمد سرى ابن على ) عمل فى أخر أیامھ سفیرًا لمصر فى ایطالیا

بك ، ومدیحة على رمزى ، وزینات محمد رشدى ابنة اخیھ ،بعدھا الت القطعة  الخاصة بالعزبة 
سكندریة االإلى أبنة محمد على رمزى ،وقام بزراعتھا بعد ذلك زوجھا محمود لطفى ابن 

ھا كانت من نصیب لطفى محمود لطفى أخر مالك نسل عائلة رمزى والتى قام ببیعھا ،وبعد
  .٢٠٠١لیوسف على توبة المالك الحالى لألرض منذ مارس 

وتقع قریة عزبة رمزى على الطریق السریع الذى یربط محافظة الشرقیة بمحافظتى االسماعیلیة 
الى فھو عبارة عن مساحة من األراضى وبورسعید ویمثل الطریق حدھا الجنوبى ،أما الحد الشم

فدان یعقبھا عزبة یوسف عبد الكریم ،ویحدھا من ناحیة الشرق  ١١٠الزراعیة تقدر بحوالي 
أیضًا بمساحة من األرض الزراعیة تفصلھا عن عزبة كفر عمار ، كما تعد عزبة فكرى زلط ھى 

  .الحد الغربى لعزبة رمزى 

                                                
   المعلومات الواردة فى ھذا الجزء تم تجمیعھا من القیادات المحلیة والوحدة المحلیة واجتماعات الفالحین.  
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  -:المساحة و عدد السكان - ٢

قیراط بمقدار فدان واحد ونصف فدان من  ٣٦لمساحة السكنیة لعزبة رمزى حوالى تبلغ ا  
فدان من االراضى الزراعیة  بمساحة العزبة التي تمثل  مصدر الرزق الرئیسي لحوالى  ٦٢مجمل 

فردًا موزعین علي المنازل   ٦٠٠مائة أسرة تمثل عدد منازل القریة والتي یبلغ عدد سكانھا حوالي 
أفراد و یرجع سبب التكدس  ٨: ٥فراد لالسرة الواحدة إذ یتأرجح عدد افراد االسرة من أ ٦بمتوسط 

إلي ضیق المساحة السكنیة باالضافة إلي ضیق ذات الید لدي أھل العزبة فامكانیاتھم الضئیلة ال 
  .تمكنھم من االنتقال  واالقامة  خارج العزبة بسبب عدم وجود مصدر آخر للرزق

  
  -:العائالت - ٣
على رأس أقدم العائالت وأكثرھم عددًا یلیھا مباشرة عائلة ألبو سمرة، ،أوالد )بشارة (تى عائلة تأ

وھناك عالقات نسب متشابكة بین العائالت ) عبد العال ،أبو  طالب ، والعزازى، عبد البدیع ،أبو نمر
ة لضیق المساحة مما یخلق حالة من الترابط الشدید بین أھالى العزبة ،ھذا باالضاف.بعضھا البعض 

،والعشرة الطویلة والمصائب المشتركة والمستقبل المظلم الموحد مما یخلق جوًا ملیئًا بالتراحم 
  .والترابط بینھم

  
  - :األراضي الزراعیة بالقریة - ٤

فدان یقومون بالزراعة فیھا  ٦٢تقدر المساحة الزراعیة بالعزبة التى یقتات منھا أھالى العزبة حوالى 
ركة ،ال یوجد االخرین من  األھالى یمتلك كل منھم مساحة  واحد فدان ،باستثناء  ذلك ال بنظام المشا

المالك الوحید للمساحة التى یعیش علیھا أھل القریة ھو  المالك الجدید صاحب .یوجد أى مالك أخر 
بعة لھا شركة مقاوالت و ھو ال یعیش فى العزبة بل یعیش فى القاھرة وھو أحد أبناء قریة أكیاد التا

من لطفى  محمد لطفى أخر المالك التابعین لعائلة على بك  ٢٧/٣/٢٠٠١العزبة وقد اشتراھا بتاریخ 
   .رمزى 

  
  -:مصادر الري بالقریة - ٥

 ١٠المیاه الجوفیة ھي المصدر الوحید الذي تعتمد العزبھ بشكل اساسي علیھ منذ حوالي   
ة الري عن طریقھا و لكنھا اصبحت غیر صالحة سنوات بعدما كانت ھناك ترعة یقوم الفالحون بعملی

منذ فترة بسبب اھمال المسئولین عن الري بتطھیرھا  الذي أدي إلي تكون سدود تعوق سریان المیاه 
للترعة الخاص بالعزبة و بالرغم من أن أھل العزبة قاموا بعدة شكاوي للجھات المختلفة إال أنھ لم 

. عانون من عملیات الري و خاصة في مواسم التخضیریكن ھناك أیة استجابة و أھل العزبة ی
باالضافة لشكواھم لما تسببھ المیاه الجوفیة من تأثیر علي القدرة االنتاجیة لألراضي بسبب نسبة  

  .الملوحة الموجودة بالمیاه الجوفیة
  
  -:العالقات الزراعیة - ٦

قریھ واحدة من قري  بالرغم من تعدد أشكال العالقات الزراعیة بالریف المصري فال تخلو -
ایجار نقدى  سواء كان ذلكمصر من الجمع بین أكثر من شكل من أشكال العالقات الزراعیة 

ایجار بالزرعة إال أن أھالي عزبة  أو ایجار بالثلث أو  ایجار بالربعأو ایجار بالمشاركة أو 
 .رمزي یزرع معظمھم بالمشاركة 

بتعدیالتھا ھو الذى  ٩٢لـ ١٧٨لقانون كانت نصوص ا ٩٢لـ٩٦ھذا وقبل تطبیق القانون  -
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وكان ھذا القانون یبین التزامات كًال من المؤجر والمستأجر فى  یطبق فى تنظیم ھذه العالقة
  -:عقد المشاركة على ھذا النحو

  -:التزامات المؤجر   -أ
  .جمیع الضرائب االصلیة واالضافیة والرسوم المفروضة على األطیان عدا ضریبة الدفاع -
ترمیمات ولتحسینات الرئیسیة الالزمة للزراعة والمبانى واالالت بما فى ذلك تطھیر ال -

 .وصیانة المساقى والمصارف الرئیسیة 
  - :التزامات المستأجر  -ب   

جمیع العملیات الالزمة للزراعة سواء باشرھا بنفسھ أو بواسطة أوالده أو عمالھ أو  -
  .بماشیتھ، وذلك ما لم یتفق على اقتسامھا

 التسمید بالسماد البلدى الالزم للزراعة  -
تطھیر وصیانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعیة الواقعة فى نطاق االرض  -

 .المؤجرة
  .اصالح االت الرى والزراعة العادیة -

  -:تقسیم المصروفات مناصفة بین المؤجر والمستأجر    -ج  
  .بیدات مقاومة االفات والحشرات سواء بالید  أو بالم -
 .الرى باالالت المیكانیكیة فى حدود االجور التى تحددھا وزارة االشغال العمومیة  -
 .جمع وتجھیز المحصول -
 .ما یلزم الزراعة من التقاوى واالسمدة الكیماویة -
 . ١٩٥٦لسنة  ٢٧٧ضریبة الدفاع المنصوص علیھا فى القانون رقم  -

الیجار بطریق المزارعة على نصف غلة وال یجوز أن یزید نصیب المؤجر فى حالة ا
  .االرض بعد خصم المصروفات التى یلزم بھا مناصفة مع المستأجر

فیھا أرضھ ، ) المؤجر( حیث كان  التأجیر بنظام المزارعة عبارة عن شركة، حصة المالك
  .وحصة المستأجر فیھا عملھ أى ما یبذلھ من جھد
مساو لما یقدمھ المستأجر  –وھى االرض –الشركة وقد رأى المشرع أن ما یقدمھ المؤجر فى تلك 

أى أن االرض تساوى الجھد الذى یبذلھ المستأجر ومن ھذا المنطلق قرر أن یقسم . فیھا سواء بسواء 
وأن تكون جمیع المصروفات الالزمة للزراعة مناصفة . مناصفة بینھما) المحصول( انتاج االرض 

  .من طرفى العالقة  بخالف التزامات معینة یلتزم بھا كل طرف
وقد ھدف المشرع من تحدید التزامات المؤجر والمستأجر فى نظام التأجیر بالمزارعة ھو منع 
المؤجر من استغالل المستأجر وتحمیلھ بأعباء وألتزامات أكثر من طاقاتھ وبالتالى یقل ربحھ 

ر بأن یتولى على حیث ألزم المشرع المؤج. وینخفض مقدار ما یعود علیھ من ناتج تلك العالقة 
ألخ إذ ھى من ٠٠حسابھ الخاص االنفاق على الترمیمات والتحسینات الرئیسیة مثل االالت والمبانى 

حیث یلزم المؤجر بتغییر االجزاء . التوابع الضروریة الالزمة لخدمة االرض واستمرار انتاجیتھا 
والمساقى  والمصارف، وصیانة وكذا حفر المراوى  .الرئیسیة للسواقى بقصد تجدیدھا أو إستبدالھا 

وكذا اصالح وصیانة ماكینات .المخصصة للمستأجرین ) العزب( المخازن والحظائر والمساكن 
والمساقى والمصارف الرئیسیة  التى تخدم عدة مساحات لمالك . تحفظ غیھا  ىالرى واالماكن الت

  .ة مع مالك أخرین وكذا المساقى والمصارف المشترك.واحد ویؤجرھا لعدد من المستأجرین 
من التزامات المستأجر الجوھریة ویحدد مقداره حسب العرف السائد  كانأما السماد البلدى ف

ألخ، فى حین ...بالمنطقة وحسب طبیعة االرض ونوع المحصول ومدى وفترة االسمدة الكیماویة 
ستأجر والتى تبقى المساقى والمصارف الفرعیة ، وھى ما تقع داخل نطاق االرض المؤجرة لكل م

تخدم ارضھ تحدیدًا أما آالت الرى العادیة فیلتزم المستأجر باصالحھا مثل الطنبور والساقیة اذا 
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  .كانت خاصة بأرضھ وھى االصالحات البسیطة ولیس تغییر جزء منھا
ألخ  فیكون اصالحھا على عاتق المستأجر اذا كان یملكھا ٠٠٠وكذا النوارج والمحاریث والقصابیات 

  .صحیح والعكس
تكون ) نفقاتھ(أما جمع وتجھیز المحصول الذى یلتزم بھ المؤجر والمستأجر مناصفة فإن تكالیفھ 

  .مناصفة بین طرفى العالقة
أو الحصاد أو التعبئة ) الجنى( وھذا یعنى أن ما یتم من عملیات تلى نضج المحصول ، مثل الجمع 

كما ال یجوز . ھا المؤجر والمستأجر مناصفة والتخزین ونقلھم المحصول الى مراكز التجمیع یلتزم ب
للمؤجر أن یحمل المستأجر أیة مبالغ نظیر أجور الخفراء  والخولة أو أیة مصاریف اداریة أخرى 

  .ألخ٠٠
من القانون المدنى ، األحكام الخاصة بصیانة االرض المؤجرة حتى ) ٦١٤(ھذا وقد ثبتت المادة 

وھى إما اصالحات تأجیریة وھذه یتحملھا المستأجر .كامًال  یتمكن المستأجر االنتفاع بھا انتفاعًا
 .وأخرى رئیسیة یتحملھا المؤجر

عد تطبیق القانون الغیت ھذه النصوص وبالرغم من أن ھناك بعض العالقات التى تنظم شكل بو
ایجار االرض بین الفالحین والمالك تسود فیھا الزراعة بالمشاركة اال أن بنود القانون القدیم 

صبحت غیر ملزمة فیجوز للمالك والمستأجرین االتفاق على ما یخالفھا ویجوز لھم االتفاق على ا
  .كل منھم ،وكذلك االتفاق على طرق تقسیم المحصولجدیدة ل لتزامات وإ طرق

ویشمل ھذا النظام العدید من المساوئ التي تضر بالفالح  والزراعة عمومًا إذ یقوم المالك بتحدید ما 
و لھذه .فیمكنھ استبعاد ما یرغب في استبعاده من محاصیل مثل الذرة و البرسیم  ھ یجب زراعت

المحاصیل أھمیة خاصة  فى حیاة الفالحین فھى تشكل الغذاء الرئیسي لیس فقط للفالح و اسرتھ و 
. ن وتوفر االنتاج الدجنى واللحوم وااللباإنما أیضًا للحیوانات و المواشي التى یقوم الفالح بتربیتھا 

فالمالك یرغم الفالحین علي زراعة محاصیل تدر عائدًا مادیًا لھ مع عدم النظر إلي التكلفة العالیة  
وخاصة أن المالك یستخدم أسلوب عدم دفع نصیبھ  ) مثل القطن ( التي تكون بمثابة كسر وسط للفالح 

واللى مش عاجبھ (الحین فى المصروفات التى تم االتفاق علیھا شفویًا كطریقة یقوم بھا لتطفیش الف
  ).یسیب االرض

و من مساوئ ھذا النظام أنھ ال توجد أیة عقود مكتوبة بین الفالح و المالك و ذلك یمكن 
المالك من طرد الفالح في أي وقت و استبدالھ بغیره عند حدوث أي خالف أو حتي بدون حدوث أي 

تكون مدتھ سنة زراعیة واحدة وفى بعض خالف واالتفاق بین المالك و الفالح یكون شفھیًا و غالبًا 
  .االحوال لمدة زرعة واحدة 

وتختلف ھذه الفترة عما كان قبل القانون من حیث وجود عقد یلزم المالك بدفع نصف التكلفة 
ویحق للفالح أن یقتطع نصیب المالك فى المحصول بحصتھ فى التكلفة التى تمثل النصف تمامًا ولكن  

على عدم وجود عقد یقوم  المالك و من خالل عدم التزامھ بدفع حصتھ وخاصة بعد القانون  وبناءاًُ 
أنھ یتحكم بشكل مباشر فى التعامل مع الجمعیة التى غالبًا ما تقوم ببیع  المحصول الرئیسى مثل 

  .القطن وتسلیم ثمنھ كامًال للمالك 
  
  -:الفالحون و اآلآلت الزراعیة - ٧

ھا أھالي الریف المصري منذ  العھود البعیدة  ھي نمط الزراعة البدائیة التي كان یمارس  
الزراعة بعزبة رمزي و ھذا بسبب عدم وجود أي نوع من أنواع الماكینات الزراعیة باستثناء  عدد 
ضئیل جدًا من مواتیر الري ال یزید عن اثنین من المواتیر ومازال الفالحون یقومون بحراثة 

ي یقوم بالحراثة عن طریق الحیوانات باالضافة إلي األراضي عن طریق المحراث البلدى الذ
جنیھ فى  ٢٥اضطرارھم لتأجیر جرار زراعي لمن یستطیع منھم من قریة أكیاد المجاورة لھم بتكلفة 
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  .الساعة
ومازال العزق وتطھیر القنوات والحصاد وكافة عملیات الزراعة ھى المتبعة فى الزراعة   

( ار أما الفالحات فمازلن یمارسن عملیة فرز اللبن عن طریق ولم یحدث أى تقدم یذكر فى ھذا االط
ھي الطرق واالسالیب الموجودة منذ مئات السنین بالریف . وعمل الجبن بالحصر)  القرب 

  .المصري
  
  -:٩٢لـ  ٩٦الفالحون والقانون   - ٨

العزبة بال بمثابة الموت والتشرید ألھالى عزبة رمزى حیث كان كل اھالى  ٩٢لسنة  ٩٦كان القانون 
استثناء متضررین من القانون بشكل مباشر،فاألھالى لیس لدیھم أي  مصدر للرزق سوى عملھم 

ھكذا قال (باألرض ، لذلك كان على أھالى عزبة  رمزى أن یواجھوا الموت  مع تطبیق ھذا القانون 
  ) .لنا أحد أھالى العزبة

مامھم طریق بدیل  فكان ترك االرض لھم وقام فالحو العزبة بمواجھة ومقاومة القانون فلم یكن أ
بمثابة الموت المحقق وبدأت القصة عند سماع أھالى القریة ببدایة تطبیق القانون فاجتمع األھالى 

وكان التفكیر . وبدأوا ببحث األمر فیما بینھم وقرروا أن یتكاتفوا معًا من أجل مقاومة الھالك القادم 
  ستقبل أوالدھم الذى بدء یھدد بشبح التشرد والضیاع االساسى بالنسبة لھم ھو مستقبلھم وم

وجاءت لحظة الحسم عندما جاء المحامى وكیل المالك ومعھ عددًا من الجرارات الزراعیة التى 
تستھدف قتل مجھودھم عن طریق اقتالع زراعاتھم من األرض من أجل تبویر األرض ،كان على 

- صدًا حیاتھم فتجمعوا داخل العزبة حاملین سالحھم ھذا المارد الذى أتى قا  الفالحین أن یواجھوا
مقررین رفض دخول الجرارات البلدة فأمر المحامى بتھدیدھم عن طریق بعض البلطجیة  - الفاس 

ولكن األھالى كأنھم كانوا یرون أن .الذین اتوا من أجل حمایة الجرارات حتى تنتھى من القیام بعملھا 
دأت المعركة بین الفالحین والبلطجیة وانتھت بسیطرة  ب٠٠حیاتھم ستنتھى لحظة حرث االرض 

الفالحین على الموقف تمامًا إلى حد ھرولة البلطجیة ومعھم المحامى  وتوجھوا إلى قسم الشرطة 
وقد توجھت قوة ضخمة من القسم إلى عزبة .بفاقوس وطالب بمساندة قوة من القسم فى تنفیذ مھمتھ 

فالح للنیابة العامة بتھمة التعدى  ١٣أھالى العزبة وقدم  فرد من ٢٨رمزى وتم القبض على عدد 
أننا بتسلیمنا لألرض " على المحامى واشعال النیران فى سیارتھ ،كان رد الفالحین للنیابة والشرطة 

ألننا ال نملك مصدر للرزق نعیش منھ  أحنا وأوالدنا .فنحن نضحى بأرواحنا وأرواح أسرنا معھا 
ولم یكن أمام الشرطة .وارثھا منذ أجیال عدیدة ،وتعتبر األبن الحقیقى لنا سوى ھذه األرض التى نت"

تجاه ھذا الصمود الشدید من فالحى عزبة رمزى رغم محاوالت التھدید العدیدة إال أن یقنعوا وكیل 
المالك بأن ال تتم عملیة التسلیم بدون عمل اتفاق مع المالك على انقاذ الفالحین واعادة التأجیر 

عل ھذا ما حدث مع اھالى عزبة رمزى الذین كانوا یدافعون عن أحقیتھم فى االستمرار فى وبالف.
زراعة األرض ،وبالرغم من ذلك اضطر االھالى للموافقة على شروط المالك المجحفة بأن تكون 
الزراعة بالمشاركة بینھ وبین الفالحین ، ولكن بشروط جدیدة ال یتحمل فیھا  المالك أي االلتزامات 

  .ذكرت
  
  -:التركیب المحصولى  - ٩

فیما یتعلق بالمحاصیل الزراعیة فى عزبة رمزى فإن األوضاع تغیرت بعض الشئ بعد تطبیق 
وھذا وفقًا لما یطرحھ نظام المشاركة  الجدید من شبھ تحكم یقوم فیھ المالك عن طریق  ٩٦القانون 

ود واقتصر فى فرض زراعة بعض وكیلھ تحدید نوع الزراعة ،بالرغم من ذلك كان ھذا التغیر محد
وكان تحفظ .المحاصیل على مساحات واسعة من المساحة االجمالیة  للعزبة مثل القطن، األرز 
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الفالحین علیھما ھو أنھما مكلفان جدًا فى زراعتھما وأن امكانیاتھم المالیة ال تؤھلھم للصرف علیھما  
محاوالتھم التصالح مع المالك لخلق وخاصة محصول القطن، ولكنھم اضطروا للموافقة فى اطار 

عالقة معقولة بینھما، والمحاصیل األخرى ھى القمح ،الذرة ویعتبر ھذان المحصوالن من المحاصیل 
ألن كمیة المحصول تستخدم .االساسیة بالنسبة للفالحین ألنھما یعتبران صمام األمان بالنسبة لھم 

لى مدار العام ،ھذا باالضافة للمساحات القلیلة كخزین للغذاء والجزء االساسى من قوتھم الیومى ع
التى تستخدم فى زراعة البرسیم الذى یستخدم كغذاء للحیوانات  وبالتالى حدث بعض التغییر فى 
المحاصیل بسبب تدخالت المالك لصالح محاصیل االرز والقطن وقلت مساحات زراعة بعض 

یوضح التكلفة االجمالیة ) ١٤(لجدول رقم وفى ا. المحاصیل االخرى مثل الخضر والبرسیم والجروة
مع تفصیلھا لكل محصول والمتوسط االنتاجى لكل واحد منھم مع الفائض الذى یوجد فى بعض ھذه 

  .المحاصیل
  

  -:اسعار المحاصیل  -١٠
ویعتمد علیھا اھالى القریة  ) الذرة -القمح -األرز - القطن(یزرع الفالحون فى عزبة رمزى محاصیل 

ذاء أو تربیة المواشى أو الدخل وكًال من القطن واألرز ھما اختیار المالك الذى یصر سواء فى الغ
على زراعتھم بسبب ارتفاع اسعارھم نسبیًا خاصة أن التزاماتھ أقل  فى ھذه المحاصیل وعائده أعلى 
أما القمح والذرة فھما محصوالن اساسیان فى اختیارات الفالحین  حیث أنھم كما ذكرنا یعتبران 

  .الخزین االساسى الذى یضمن الحد األدنى من قوتھم الیومى وأمنھم الغذائى
وأسعار المحاصیل مرتبطة بشكل واضح بحالة السوق المسیطر علیھ من بعض التجار الذین یتحكموا 

كما ھو موضح بجدول رقم (وھذا ما ینعكس بشكل مباشر على الفالحین حیث أنھ احیانًا .في االسعار 
  .من التكلفة  المحصول سعره  االجمالىتتجاوز ث) ١٤

جنیھ ثمن المحصول االجمالى  ١٢٠٠فمثًال القطن فأن إجمالي مكسب الفدان في  العام  تقدر  بحوالي 
للفدان وبھذا یصبح بال فائض فالفدان من القطن  ١٢١٥من أصل تكلفة الفدان  والتي تقدر بحوالي 

باالضافة لعدم . جنیھ للقنطار  ٤٠٠سط سعره قنطار  فى ھذه االراضى  ویتراوح متو ٣ینتج 
مشاركة المالك فى بعض المستلزمات مثل عملیة رش المبیدات التى تقوم الجمعیة بخصمھا من 

  ) .جنیھ ٢٠٠(اجمالى سعر القطن وال تخصمھ من نصیب المالك 
ال یستفیدون من   والقمح أیضًا  رغمِ أنھ من أربح المحاصیل  االساسیة بالنسبة للفالح  حین إال أنھم

جنیھ في حین  یقدر بیع   ٧٩٠حیث تقدر  ثمن التكلفة المقدرة بـ. ھذا الفارق فى السعر بشكل مباشر
  .جنیھ للفدان  ٢١٠المحصول فى نھایة الزرعة بحوالى الف جنیھ ولھذا یصبح فائض الربح 

بتكلفة  ریھ ،وھو یعتبر   أما األرز الذى ینھكھم فى العمل طوال فترة الزراعة و خاصة  فیما  یتعلق
جنیھ وبذلك  ١٠٣٠جنیھ وتقدر  التكلفة بـ  ١٨٠٠اكثر المحاصیل ربحًا فاالرز ینتج اجمالیًا قیمتھ 

  .جنیھ للفدان  ٧٧٠یصبح الناتج ھو
وتعتبر الذرة من اكثر المحاصیل الخاسرة بالنسبة للفالح  ولكنھ محصول رئیسى لغذاؤه ال  یستطیع 

 ١٠٠٠جنیھ لالردب ،وبذلك یكن الناتج ھو  ١٠٠اردب ذرة بواقع  ١٠دان ینتج أن یستغنى عنھ فالف
جنیھ خسارة على  ١٩٠وھنا تكون النتیجة ھى  ١١٩٠جنیھ فى حین ان الفدان یصرف ما یقدر بـ

  .الفالح
وفى الغالب  فأن الفالح یعوض تلك الخسارة بزراعة بعض أنواع الخضر باالرض مثل الملوخیة 

  .الحیوانات على الحشائش واوراق الذرة وبالتالى فإنھ یعوض بعض  الخسارة وكذلك یربى بعض
  

  -:الجمعیة الزراعیة -١١
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مشكلة أھالى عزبة رمزى مع الجمعیة الزراعیة مزدوجة فبالرغم من عدم لعب الجمعیات الزراعیة 
ًا عن أسعار السوق الدور المنوط بھا تمامًا مثل توفیر التقاوى الجیدة والكیماوى باسعار مناسبة بعید

مدیر الجمعیة ھو الوكیل الجدید للمالك الجدید ،حیث :السوداء ولكن ھناك أشكالیة أخرى تتمثل فى أن 
یستخدمھ المالك فى محاولتھ لطرد الفالحین عن طریق عدم توفیر أیًا من الكیماوى أو التقاوى بالنسبة 

المضایقة عن طریق المشرفین الزراعیین  للفالحین حتى ولو بنسب ضعیفة ھذا باالضافة الستمراریة
بالنسبة لالھالى مع عمل محاضر  تبویر أو مخالفات زراعة محاصیل مثل االرز مثًال كما ال تھتم 
الجمعیة الزراعیة بشكاوى الفالحین الخاصة بتطھیر الترعة الوحیدة الموصلة ألراضیھم ألن طردھم 

على األرض لیقوم بزراعتھ بنفسھ أو یؤجرھا ألخرین نقدًا   یعنى للمالك إمكانیة قیامھ بالتحكم والسیادة
  .أو مزارعة بشروط أفضل

  
  -:مجاالت العمل بالقریة  -١٢

  :ال یتعدي عدد الموظفین بعزبة رمزى ثمانیة أفراد موزعین علي النحو التالي   
  .حدیدیةیعملون بھیئة السكك ال ٢عدد ).خفراء  ٢عساكر ،  ٢( أفراد بوزارة الداخلیة  ٤عدد 
 .یعمل مھندسًا بوزارة الري أخر.یعمل عامًال بمجلس المدینةفرد 

أما باقى أھالي القریة  فإنھم   یعتمد بشكل اساسى على العمل بالزراعة إما بنظام المشاركة مع المالك 
الوحید لجمیع األراضى الموجودة فى العزبة أو كأجراء لدى بعض أھالى العزبة أو القرى ،والعزب 

  .اورة المج
مما یجعلھم عبئًا جدیدًا على أھالیھم ومما یضیق .وھناك تفشى واضح للبطالة بین شباب العزبة 

الخناق علیھم مع عدم وجود أى فرصة للخروج خارج العزبة باالضافة الى عدم امتھانھم أى مھنة 
تطرحھ  فدان فى ظل مشاركة المالك  لما ٦٢سوى الزراعة ،فاالھالى یتعایشون على مساحة الـ

  .األرض بالمناصفة معھم 
  

  -:الخدمات التنمویة بعزبة رمزي  -١٣
تعاني العزبة من اإلفتقار الكامل لفرص التنمیة باالضافة إلي القصور الشدید في الجانب الخدمي 

  -:حیث لم یجر اإللتفات إلیھا من قبل المسئولین حتى االن ویتضح ذلك من العرض االتى
  :الحالة الصحیة  –أ 

كل         ی   راض بش د األم ي تزای ا أدي إل حیة مم دمات الص ار للخ ن اإلفتق ة م الي القری اني أھ ع
دة      ي الوح ذھب إل ا للمرض إال أن ی د أفرادھ ا تعرض أح ة إذا م ام سكان القری ن أم م یك ملحوظ و ل

د عن      د بمسافة تزی ة         ٢الصحیة بقریة أكیاد التي تبع ن العزب ا یقطعون المسافة م ًا م ومتر و غالب كیل
ا إال          إلي  د بھ ال یوج ة ف ة العالجی ات األساسیة للخدم دة المقوم د  الوح القریة سیرًا علي األقدام  وتفتق

ل المریض    -طبیب أمتیاز یصعب علیھ تمامًا إجراء أبسط العملیات الجراحیة ، و ھذا یستدعي تحوی
ك   اج ذل ة بمسافة          -إذا كان یحت د عن القری ي تبع اقوس الت ي مستشفي ف و   ٩إل ى . كیل اني ھى    والت تع

ا             ك افتقارھ ي ذل ل یضاف إل ط ب ذا فق یس ھ ا ول ى بعض التخصصات بھ دید ف ن نقص ش االخرى م
ذا یحول المریض     للعدید من اإلمكانیات التي تتیح الطباءھا عمل الكثیر من العملیات المتوسطة و بھ

ازیق  ة بح      . للمرة الثانیة إلي المستشفي الجامعي بالزق ذه المستشفي عن القری د ھ و   ٥٦والي و تبع كیل
ي    ٤٥متر و یستغرق الوصول إلیھا فترة زمنیة تتراوح بین  ة إل ة  ٦٠دقیق ى حدوث كل    . ( دقیق وحت

ي    ھ إل ھذه التنقالت بین الوحده الصحیة بعزبة رمزي و المستشفي بفاقوس و حتي یقرر االطباء انتقال
  ).ن مستشفي الزقازیق فمن الممكن أن یصبح المریض فالن ھو ذاتھ المرحوم فال
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دة         ط الوح ة تنش د الثانی ھ و بع ف جنی ذكرة بنص ة الت رًا بطریق ة ظھ ي الثانی دة الصحیة حت تعمل الوح
ولكن الكشف مقابل خمسة جنیھات و في الحالتین ال یوجد عند الطبیب إال أحد المسكنات التي تعطي  

ر   بالحقن أو بعض أقراص النوفالجین أو االسبرین و طبعًا بعض المیكروكروم و صبغة   ود لتطھی الی
ي            ن العاشرة صباحًا و حت ة تعمل م ن العزب ة م اد  القری ة أكی الجروح و مؤخرًا انشئت صیدلیة بقری

  .العاشرة مساءًا
بكة     ود ش دم وج ة ع وى نتیج ل الكل نتاریا والفش ون ، الدوس راض العی ار أم ي  انتش افة إل ذا باالض ھ

ي      ن األمراض الت ا م الي و      صرف صحى أو میاه داخل البیوت، و غیرھ ن االھ ر م دد كبی تصیب ع
  .خاصة االطفال منھم

ین           رًا ح ع كثی ي ترتف ھ و الت د مرض الح عن ا الف ي یتحملھ رة الت ة الكبی ن التكلف الرغم م و ب
ا                ة الكشف م راوح قیم اقوس إذ تت ة ف د بمدین ي توج ادات الخاصة الت ي العی یضطر المریض جوء إل

ین  ة و   ١٠:  ٧.٥ب ن األدوی ا ثم اف إلیھ ات مض ن     جنیھ ر م ل بكثی ك افض ال إال أن ذل ة االنتق تكلف
ك        یھم ذل ذین یستعصي عل اقي الفالحین ال تخدام      . أحوال ب ى اس ن الفالحین ال ر م دد كبی ویضطر ع

ة خاصة               ة  العالی ا ذكروا بسبب التكلف ى العالج كم وف ف د والبرن ا والجعدی ل الحلف الطب الشعبى مث
  .یشة لألدویة بعد سوء أوضاعھم وإرتفاع تكالیف المع

  -:الحالة التعلیمیة  -ب
  .من أھالى العزبة % ٩٥تتفشى االمیة بشكل عالى جدًا بعزبة رمزى حیث أنھا تصل إلى أكثر من 

والمثیر للدھشة أنھا تقریبًا مقسمة بین اإلناث والذكور % ٥نسبة المتعلمین فى القریة تصل إلى 
لتعلیم والقلة القلیلة التى خاضت والعدد االكبر من شباب القریة لم یحصل على أى قسط من ا

التجربة لم تتعد الصف الثانى أو الثالث ،ھذا بسبب تعثرھم فى إتمام المراحل التعلیمیة ،ویرجع 
المصاریف (السبب إلى عدم قدرة األھالى على االنفاق علیھم وقضاء احتیاجاتھم لتحقیق الغرض 

ھذا باالضافة الضطرار )اریس وغیرھا المدرسیة،الدروس،االدوات المساعدة مثل األقالم والكر
  .اھالیھم لالستعانة بھم فى مساعدتھم فى العمل باألرض 

فضًال عن عدم وجود مدارس  ألیًا من المراحل الدراسیة  فى العزبة فالمدرسة االبتدائى موجودة 
یًا على فى قریة أكیاد القبلیة وتبعد عن العزبة واحد ونصف كیلو متر یجتازونھا اطفال العزبة مش

كم ٢أما مدارس االعدادى ، توجد أیضًا فى قریة أكیاد البحریة التى تبعد عن العزبة  بـ.االقدام 
وأیضًا لیس لھا أیة وسیلة مواصالت مما یضطر أطفال العزبة أن یذھبوا إلي مدارسھم مشیًا على 

دینة فاقوس  وتبعد عن أما المدارس الثانوى الصناعى والثانوى الزراعى فال توجد إال فى م.اقدامھم 
كم ویتكلف الطالب أو الطالبة جنیھ ونصف فى الیوم الواحد نظیر إنتقاالت المواصالت  ٩القریة بـ

  .من وإلي فاقوس والقریة
فأزداد عدد المتعثرین فى اتمام بعض المراحل نتیجة . وكان  لتطبیق قانون  االرض تأثیرًا واضحًا 

لفالح توفیرھا البنائھ ، ھذا باالضافة ألضطرار الفالحین  لتخریج التكلفة العالیة التى ال یستطیع ا
اوالدھم بعد  الصف االول بسبب الزامھم بإلحاق ابنائھم بالمراحل التعلیمیة االلزامیة وبھذا یكونوا 

  .قد تفادوا الغرامة التى تفرض علیھم فى حالة عدم الحاق ابنائھم 
  -:میاه الشرب -ج

یعًا علي الحنفیة العمومیة الوحیدة الموجودة بالقریة منذ ما یقرب من یعتمد أھالي العزبة جم  
عشر سنوات تقریبًا و بالرغم من ذلك ال یوجد منزل واحد بالعزبة یتمتع باالشتراك في شبكة المیاه 
الموجودة بھا و یرجع ذلك إلي رفض  المالك لألراضي و الذي ھو في الوقت ذاتھ مالك المساحة 

ا أھالي العزبة ورغم التوسالت العدیدة  للمالك إما بشراء البیت أو بالسماح لھم التي یعیش علیھ
بتقدیم وصلة المیاه إال أنھ رفض بشكل قاطع عمل أي نوع من أنواع العقود بینھ و بین األھالي  

و لیس ( وترجع األسباب التى تمنعھ من فعل ذلك إلى  رغبتھ في تشرید األھالي حتي من منازلھم 
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  .لألسباب التى ذكرناھا سابقًا) ن أراضیھم فقط م
  
  -:الكھرباء  –د 

 ٣إال أنھ لیس ھناك إال  ١٩٧٢بالرغم من  توصیل  شبكة الكھرباء إلي العزبة منذ عام   
منازل فقط یتمتعون بتوصیل الكھرباء و لنفس سبب عدم دخول المیاه للمنازل و ھو عدم موافقة 

ل المرافق من خالل تقدیم طلب لمجلس المدینة مما یعوق صاحب األرض علي طلب الفالحین بتوصی
أیضًا العملیة التعلیمیة لالطفال القلیلین الملتحقین بمراحل الدراسة المختلفة و المضطرین إلي 
االستذكار علي أعمدة اإلنارة الخاصة بالشوارع و ھذا یصعب تحقیقھ في فصل الشتاء بسبب شدة 

ة علي مصابیح الكیروسین و خاصة ان معظم أطفال القریة یقومون  البرودة مما یرغمھم علي المذاكر
بمساعدة آبائھم في العمل باألرض طوال فترة النھار و تعتبر الفترة المسائیة ھي الفترة المناسبة الداء 
واجباتھم المدرسیة و ھذه احدي المشاكل التي یعاني منھا أھالي القریة بالتالي ال یمكنھم أن یتمتعوا 

بیوتھم بأیة خدمات أساسیة مثل التلفاز أو أستخدام من أنواع األجھزة الكھربائیة حتي لمن داخل 
یستطیع منھم كالثالجات و الغساالت و الرادیو الكاسیت علي سبیل المثال و ھذا ما یزید من حیاتھم 

خدام أدوات بؤسًا و شقاًء مضافًا إلي شقائھم الیومي في العمل باألرض و ھذا یحول بینھم و بین است
تساعد علي تخلیصھم من فترات الملل  للعدد الكبیر من العاطلین باالضافة النھا تزید من انفصالھم 

  . عن العالم الخارجي  و كم من المرات التي ناشد فیھا أھالي القریة المالك ولكن دون جدوي
  -:الصرف الصحي  -ھـ

فیھ حاجتھم و یكون االعتماد  ھناك عدد كبیر من بیوت العزبة الیوجد بھ حمام یقضون  
االساسي علي ما یسمي باكوام توجد علي أطراف القریة أما العدد اآلخر فلدیھ حمامات مبنیة بشكل 
عشوائي و لیس بھا أي وسائل أمان باالضافة العتمادھا الرئیسي  علي التصریف من خالل 

عدم وجود شبكھ للصرف بالعزبة  الخزانات الخاصة التي یقوم الفالحون بحفرھا بأنفسھم و ھذا بسبب
و تتفاقم األزمة عند امتالء الخزانات التي تشیع رائحة كریھة تنتشر في جمیع أرجاء المنزل و یرجع 

ھو ضیق ) و طبعًا عدم وجود حمام ( السبب إلي عدم وجود خزانات كبیرة أو وجود خزانات أصًال 
حشرات بشكل ملحوظ مما یسبب نقل األمراض المنازل التي یسكنون فیھا و ھذا یؤدي إلي انتشار ال

  .المعدیة مثل الدوسنتاریا وأمراض العیون وغیرھا 
  -:المخابز  –و

و یعتمد أھالي القریة علي الخبز المنزلي ) بلدي أو أفرنجي(ال یوجد مخابز بالعزبة    
عن القریة و ھو باالضافة لقضاء باقى حاجتھم من خالل المخبز الوحید الموجود بقریة أكیاد البعیدة 

غالبًا ما ال یكون كافیًا ألھالي قریة أكیاد انفسھم و ھذا یدفعھم العتبار أھالي العزبة متطفلین علیھم 
باالضافة إلي أن ذلك یخلق معاناة في الحصول علي رغیف العیش و یخلق المزید من المشاكل بین 

  .أھالي العزبة وأھالي قریة أكیاد
  -:مراكز الشباب  –ى 

بع ال یوجد مركز شباب بالعزبة و ھذا یزید من تفاقم أزمة الشباب و یضاف ھذا إلي بالط  
مشكلة البطالة المتفشیة لدیھم و خاصة في الفترات التي ال یوجد بھا عمل باألراضي وفقًا لظروف 
الزراعة و ھذا یؤدي إلي قتل كثیر من المواھب مع عدم تمتعھم بممارسة الریاضة وأقرب مركز 

  .المركز الموجود بقریة أكیاد شباب ھو
  - :الحیاه الدینیة  –ز 

و قد تم . ھناك مسجدًا واحدًا بالعزبة تابعًا لالوقاف ھو المسجد الوحید الداء شعائر الدین  
  .انشاء المسجد بمجھود األھالي و ضم مؤخرًا إلي وزارة األوقاف
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  -:السوق  -١٤
أكیاد و یسمي بسوق األربعاء أما سوق  ال یوجد أسواق بالقریة وھناك سوق للحبوب بقریة  

یقوم أھالى القریة بالتعامل مع ھذه .كم و یوجد بمدینة فاقوس  ٩المواشي فیبعد عن العزبة بمسافة 
ولیس ھناك من بینھم من یعمل بالتجارة ، وفى حاالت استثنائیة .األسواق عن طریق الذھاب إلیھا

  .تمام عملیة الشراء والبیع مع االھالى یأتى بعض تجار الحبوب والمواشى إلى العزبة ال
  

  -:أھم المشكالت  -١٥
مشاكل عزبة رمزي عدیدة و متنوعة و یعتبر بعضھا مصیري و یعمل إلى حد إعاقة الحیاة   

أو ما ھو باقیًا منذ مدة طویلة تصل إلي ) أي بعد تطبیق القانون ( نفسھا فمنھا ما ھو حدیث العھد 
  .ثالثین عامًا

ألمر ان الكثیر من مشاكل أسر العزبة سببھا یعود الى تحكم فرد واحد مما یعكس درامیة الغریب في ا
   -:الوضع فى ھذه العزبة وذلك علي النحو التالي

  -:مشكلة المنازل  –أ 
و تعتبر ھذه المشكلة السبب الرئیسي للعدید من مشاكل األھالي ویرجع عدم قدرتھم المتالك   

و ھو ایضًا ( فدان  ونصف تقریبًا إلى رفض مالك االرض محل السكن منازلھم المقامة علي مساحة 
تملیك أراضى البیوت لھم عن طریق البیع منذ ) صاحب جمیع األراضي التي یزرعھا أھالي العزبة 

سنین و لیس ھذا فقط  بل انھ رافض للوصول ألى شكل من العقود بینھ وبین الفالحین لتمكینھم من 
لحیویة مثل تمكینھم من ادخال  الكھرباء و الماء و یعیش الفالحین بالقریة  التمتع ببعض الخدمات ا

في قلق مستمر  بسبب بقائھم في منازلھم التي یعیشون فیھا منذ أجیال عدیدة مع تخوفھم من صدق 
الشائعة التي تقول أن المالك یرغب في طردھم من منازلھم لالستفادة من األرض و بیعھا لغیرھم 

د من تھدیدھم المستمر بالتشرد من مصدر الرزق ومحل السكن وھناك العدید من وھذا ما یزی
األسالیب التى استخدموھا مع المالك القدیم أو الجدید  الثنائھم عن موقفھم اال انھا باءت بالفشل 

  .وبالرغم من وعد المالك الجدید بتسویة االمر عن طریق العقود ولكن ظل مجرد كالم حتى اآلن 
  -:جود كھرباء أو میاه نقیة أو صرف صحىعدم و -ب

في عزبة رمزي إال أن أھالي القریة ال   ١٩٧٢رغم وجود شبكة للكھرباء منذ عام   
یستطیعون  التمتع بھا بسبب عدم قدرتھم علي التقدم للمجلس المحلي بدون حصولھم  علي أي نوع 

یعیشون فیھا منذ عقود عدیدة تصل إلي  من أنواع االثبات التي تفید ملكیتھم  أو تأجیرھم للمنازل التي
و نفس الوضع ینطبق علي موضوع میاه الشرب التي توجد بالقریة منذ ) . عامًا    ٩٥(ما یقرب من 

و یقتصر أمر میاه الشرب علي الحنفیة العمومیة الوحیدة التي توجد عند مدخل . عامًا  ١٥اكثر من 
شرب لنفس األسباب المتعلقة بموضوع الكھرباء العزبة و بالتالي یصعب التمتع بخدمة میاه ال

  .باالضافة الضطرارھم إلى استخدام المیاه الجوفیة عن طریق طلمبات رفع
كتأثیرھما علي عملیة تعلیم االطفال القلیلین : ھذان االمران اللذان سببا العدید من المشاكل الجانبیة

ھم على االستیعاب علي أضواء مصابیح الملتحقین بالمراحل التعلیمیة المختلفة، بسبب قلة قدرت
الكیروسین مما یعوقھم عن عملیة التركیز باالضافة ألنھ یؤثر على النظر بشكل كبیر ، و مع ذلك 
فمما یزید من معاناتھم الیومیة في سبل الحیاة المختلفة معاناة جدیدة أال و ھي الحصول علي المیاه 

لمرأة فى العزبة بسبب الجھد الكبیر الذى تبذلھ من أجل  مصدر الحیاة وھذا ما  یسبب معاناة اضافیة ل
الحصول على المیاه فى القیام بدورھا فى المنزل ،ویؤدى ھذا الوضع إلى الصراع الذى یدور كل 
یوم بین السیدات فى العزبة ،ھذا باالضافة إلى اضطرار البعض استخدام المیاه الجوفیة التى تسبب 

ن الفالحین والفالحات وكذلك فإن عدم وجود حمامات بالبیوت أو بعض امراض الكلى المنتشرة بی
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حمامات عمومیة تؤدى الى كثیر من االمراض والمشاكل بین االھالى وخاصة النساء الذین 
  .یضطرون لقضاء حاجاتھم خلف البیوت والزراعات المختلفة 

  
  -:میاه الرى  –د 

زبة اال أنھا دائمًا جافة بسبب إھمال بالرغم من وجود ترعة لتوصیل المیاه إلي أراضي الع  
المسئولین عن رعایة ھذه الترع مما أدي إلي عدم وصول المیاه إلي الترعة و رغم تقدم أھالي القریة 
بالعدید من الشكاوي لكنھا بال جدوي حتي اآلن مما یزید من اعبائھم في اضطرارھم إلي استخدام 

كما یقول المثل ) زیادة الطینة بلة ( ة جدیدة ویؤدي إلي المیاه الجوفیة، و ھذا یؤدي إلي أعباء مالی
  .الفالحي

و .إیضًا  یؤدي ھذا إلي زیادة تخوف الفالحین علي جودة األراضي من مداومة استخدام المیاه الجوفیة
یقال رغم بحث االھالي عن سبب عدم وجود میاه بالترعة و محاولتھم اصالحھا بالجھود الذاتیة إال 

إلي أن الماسورة الرئیسیة قد تم كسرھا و ھذا ما یؤدي إلي إھدار المیاه بال طائل ولم انھم توصلوا 
ینجح اھالى القریة فى لفت أنظار السادة المسئولین عن الرى والزراعة بفاقوس بالعدید من الشكاوى 

الرى مطالبین فیھا باصالح الماسورة أو اعطائھم الحق فى اصالحھا بانفسھم ولكن ما تفعلھ إدارة 
بفاقوس ھو تحذیرھم من إتخاذ أى موقف أو التعامل بأیة طریقة وتھدیدھم بالسجن لمن یحاول 

  )وقال ایھ مش مال سایب(االقتراب منھا ألنھا مال الحكومة 
  -:مشكلة التھدید بالطرد من االراضى الزراعیة  -ھـ

طرد من االراضى ومن عدم یعانى سكان العزبة بعد تطبیق  القانون من تھدیدات المالك الجدید بال
قیامھ بااللتزامات التى على عاتقھ بالنسبة لعقود المشاركة كما یعانوا  من تحكمات المالك بتحدید 
المحصول الواجب زراعتھ وھو لیس على درایة بجودة االرض وطبیعتھا التى یمكن أن تناسب 

جات السوق المحلى كما أن زراعة بعض المحاصیل التى  تالئم التربة والدورة الزراعیة واحتیا
المالك یرفض تحریر عقود مشاركة  أو تسجیلھا مما یجعلھم طوال الوقت مھددین بالطرد من 

  .االرض 
  
 

ة  نتائج  بعض المالحظات  الباحثین  وھذا القسم یتناول  ة   المیدبالدراسة   المتعلق ریتین   انی ى الق ف
  -:وذلك علي النحو  التالي  محل الدراسة 

  
  -:مالحظات الباحثین حول أوضاع المزارعات بقریة العماریة الشرقیة  -أ

ع النساء           ا  نتحاور م ا  كن ا  حینم ذه الدراسة  تحكمن دف لھ كانت الفكرة  النظریة  التي طرحناھا كھ
ھ      والسؤال االساسي ال  .ھذه القریة والرجال في  ة علی ا نحاول االجاب انون     -ذي كن ق الق ر تطبی ھل أث

أثیر   علي أوضاع المزارعات وكیف  ذا الت ق        حدث ھ د تطبی رأة بع ي األرض للم فرص الحصول عل
ن     ھاتین القریتینالقانون ؟ ھل كانت المالكات  والمستأجرات  موجودات في  وماھي نسبھم ؟ھل یمك

اء المزار  ي النس انون عل أثیر الق اقش ت ري    أن نن اثیرات األخ ب والت ن الجوان ل ع كل منفص ات بش ع
ف بشكل عام       ة للری للقانون سواء علي الرجال أو النساء  أو أوضاع الحقوق االقتصادیة واالجتماعی

ات        وبالرغم؟  احثین  والباحث ي واجھت الب ى  من  الصعوبات  الت ة  السیدات المزارعات إال    ف مقابل
ھناك  صعوبة  لمناقشة  أوضاع المزارعات بشكل  منفصل عن      أن النتائج االولي للبحث تؤكد  أن 

اك داخل االسرة             ا أن ھن ا  الحظن ا أنن انون ، كم ق الق د تطبی ین بع مناقشة  أوضاع الفالحین  مجتمع
وم             اك مفھ ت فھن ن والبن ن المرأة واألب واألب ًال م ام ك ین مھ رابط ب الواحدة حتي التي تدیرھا إمراة ت
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م اال  ل معظ د داخ بھ موح ي أن إدارة األرض    ش د عل وم یعتم ذا المفھ اء ھ دیرھا نس ي ت ي الت ر حت س
ددة  لالسر         اك  سمات مح یس ھن وین االسرة  فل والبیت  والحیاة  عملیة تكاملیة  بشكل عام داخل تك
ا بشكل عام      التي تدیرھا نساء سواء كانت علي مستوي إدارة  أراضیھا أو علي مستوي إدارة  حیاتھ

نمط اال ي تخضع لل غیر  فھ ع الص ذا المجتم اعي داخل  ھ ادي واالجتم ة ( قتص ي  )  القری اء الت فالنس
اد    ذر والحص ات الب وم بعملی ال وتق ا  الرج ي یزرعھ یل الت س المحاص زرع نف یھا  ت دیر أراض ت

ي        ع الریف م  المجتم ذي یحك انون  ال نفس الق ة  ،  ب نفس الطریق ًا ب زق والتسویق تقریب والتسمید  والع
ي            والت في ھذه  المجا ف عن االسر الت دیر أراضیھا  نساء تختل ي ت ن أن  االسر الت رغم م علي  ال

ة        ائج االولی ة  إلدارة الزراعة  إال أن  النت ة  المتابع یدیرھا رجال في أن المرأة  ھي التي تقوم  بعملی
اك           ي العكس ھن ل عل ال ب ین الرج ا وب رة  بینھ ات كبی ى وجود  فروق ؤدي إل ذا االختالف ال ت ن ھ  م
م     یس لھ ذین ل بعض السیدات تقوم  بإدارة  ھذه العملیة  بكفاءة  تزید عن كفاءة بعض رجال القریة  ال

ة            ة الزراع ة لعملی ب المختلف ع الجوان امالت م ویق أو التع ات التس ي عملی رة  ف رات كبی ذا  .خب ھ
یة للمزارعات  والمزارعین        وتشترك  ن المشكالت  االساس د م ي  العدی ع الرجال ف داخل   النساء م

ي         ات  النصب  الت ان الزراعي وعملی ة  واالئتم ك التنمی القریة  فعلى سبیل المثال مشكلة  قروض بن
د         لم  أح م  یتس ا ل ین الرجال والسیدات  كم حدثت لھم من قبل فرع  البنك حیث لم یفرق  النصابون ب

ن األرض وأیضاً        د خروجھم م لم    من المزارعین أو المزارعات المستأجرات  تعویضات عن م یتس ل
ا  صعوبات          ت ھن ك  كان ن ذل رغم م ي ال ن عل أحد أرض بدیلة نتیجة خروجھم من  ھذه األرض ولك
ة             ازة  داخل الجمعی ات الحی د  بطاق ق بتجدی ا یتعل ات  إدارة األرض للنساء عن الرجال فیم في عملی

ا        اة  زوجھ د وف ا بع ررت بأنھ ة  تحی    فإحدي الحاالت ق ة  الزراعی ز األرض رفضت  إدارة  الجمعی ی
اء                ر ابن ى اكب ؤول إل ازة  ت أن  الحی نص ب انون ی ام قضائیة ألن الق ي احك د الحصول عل بأسمھا إالبع

انون     .المتوفي من الذكور الذي  یمتھن  الزراعة  و لم یكن  عندھا اوالد ذكور   اثیرات  الق ا أن  ت كم
ذین          اجیرھم األرض ال ق بإعادة  ت ا یتعل ین النساء والرجال فیم رق ب ة     لم تف ا أو قیم انوا  یزرعونھ ك

اع           ن ُ یب ول یمك ن  القصب أو الف ت أن  محصولھا م اإلیجار المحددة  للفدان  لكن  بعض النساء قال
اھرة      ن السفر للق بمبلغ أعلي اذا تمكنت من السفر للقاھرة  وبیعھ بنفسھا لكن  وضعھا كأنثي یمنعھا م

ة      خوفُا من  اخواتھا وكالم الناس ، وھناك  بعض النس   ي درجات  متقدم اء المزارعات  حصلن  عل
بعض اآلخر       وم تجارة  وال من التعلیم فبعضھن حصل علي  الثانویة العامة  واخریات خریجات  دبل
دمھا المؤسسات            ي تق ي  الخدمات  الت ة  حت أمیات وھكذا الوضع ایضًا بالنسبة  للرجال داخل  القری

ة  و  داخل القریة  مثل المدارس والوحدة الصحیة  و جمعیة  تنمیة المجتمع المحلي والجمعیة الزراعی
ا          املین  معھ وع المتع ین ن رق  ب ي ال تف ان الزراع ة االئتم ك التنمی ذكر  بن دیر بال رأة    ،الج أن الم

رز  وتخزن            ا ي وتف روي وتجن ذر وتسمد وت رة ومتنوعة فھي تحصد وتب لمزارعة تقوم  باعمال كثی
ا      وتسوق  المنتجات وتشارك  اكثر من ال ذه  المشاركة  یحكمھ ات الزراعة  إال أن  ھ رجال في عملی

ات الزراعة       ى عملی رة ف ال الكثی ایضًا الوضع االجتماعي للمزارعة  داخل القریة ،كما أن ھذه األعم
ع    .ال تترجم وال تظھر فى جداول حیازات القریة بالنسبة لألراضى الزراعیة دت المناقشات م كما  اك

ة اك عالق ات أن ھن ن     المبحوث واء ك تركن  س ن   یش ة  وأنھ اه  األرض الزراعی ة  تج ط قوی ورواب
ي          ة الزراعة  ف ي تخص عملی رارات الت ي معظم  الق بأنفسھن أو عن طریق ازواجھن  وأوالدھن  ف

ة    ة  أفدن ك خمس ي تمتل ات  الت ض المبحوث اك بع ة  ،وھن الك ( القری ار الم ع  ) كب ا م دت  تعاطفھ اب
ي        القانون  الجدید  واثنت ع ھ أعل ة  إیجاری ن أرضھا بقیم أجیر جزء م لیھ حیث سمح  لھا القانون  بت

  . سمحت  لھا بتوفیر جزء من  وقتھا لبیتھا رغم  الصعوبات  التي تجدھا مع المستأجرین 
انون       ق الق ل تطبی ي تصادفھن  فقب ن    ٩٢لــ  ٩٦كما أن ھناك عددًا من المعوقات  الت ان  م ك

ي  قرض      یستأجر أرضًا یصبح  حائزًا لھ ذه األرض یستطیع  أن  یحصل عل ا  ومن ثم  فبحیازتھ لھ
د          م یع انون  ل ق الق د تطبی ة ، وبع ة  الزراعی ،أو أن یحصل على االسمدة والتقاوى والبذورمن الجمعی
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راریط        دة ق ن یستأجرن ع أصحاب األرض یقومون  بعمل  عقود إیجار ، فبعض السیدات ذكرن أنھ
د       ولم تستفدن من البنك بسبب عد ن عق م یحرر لھ ك ل ة ألن المال م وجود بطاقة حیازة لھن فى الجمعی

ي         ات  الت ن االمكانی ة مساعدات أو یستفدن  م ي أی ایجار ومن  ثم  فھن  ال یستطعن  أن یحصلن عل
ة       ى القری ي اضرار لكل المزارعات  ف ة   .توفرھا الدولة  وأدي ھذا  التحول  في شكل الحیازة إل فبدای

أجیر االرض للسیدات  مرورًا بصعوبة  إدارة  األرض       من أن  اصحاب االر اضي یمتنعون  عن ت
ع محصولھا بسعر          ًا ان تبی دم  استطاعتھا  أحیان اء بع ي وانتھ من  قبل سیدة  في قلب المجتمع  الریف

انین         .یضاھى أسعار أراضي الرجال  ات  أو مستأجرات  یع ن  مالك فالسیدات  المزارعات  سواء ك
رة  المجت ن  نظ إدارة  األرض   م یدة  ب وم س ل أن  تق تطاعتھ  تقب دم  اس یھن  وع ة إل ع  المتدنی م

م  ویصبحن        وف معھ ي الرجال والوق اء   واإلشراف عل ل ھؤالء النس یدات     مث ع  س ي نظر المجتم ف
ن          ا  یعمل ن  وربم ع أزواجھ ي األرض م ن ف كالرجال ،  وبالرغم من أن السیدات  المتزوجات  یعمل

نھم إال أن  ذ  ر م ورة        اكث ى الص ود ف زوج موج ذا ال ي ألن ھ ر طبیع د ام ك یع یدات   ٠ل ا أن الس كم
رى      اء ل ب الم ي طل المزارعات  فى القریة یواجھن  عقبات أخرى مثل عدم استطاعتھن المزاحمة  ف
ن        ل م ًا الضرب والقت ة  واحیان تطیع  الرجال المزاحم ث یس وافر حی ر مت اء غی ان  الم االرض اذا ك

ري أراضیھم        فھن  ی.أجل ري أراضیھم  وم  كل الرجال ب د ان یق ن   . نتظرن في النھایة  بع ا أنھ كم
واجھن مشاكل   ي جرار    ی ى   الحصول عل أجیر    ااألرض وغیرھ للعمل ف ة  بت اكل  المتعلق ن المش م

دما             أجیر للسیدات  عن تم  الت ا ی ي زراعة  المحصول ، حیث عادة  م اآلآلت الزراعیة  للمساعدة  ف
ل یر اك رج ون  ھن اتھم   ال یك اء حاج ال بقض وم  الرج د أن  یق ة  ،  أي بع أجیر اآلل د ت د . ی ا  تع كم

ات  ،      یدات  المزراع ا  الس اني منھ ي تع اكل الت ر المش ن اكب مدة  م اوي واالس ذور والتق كلة  الب مش
ة واذا ق      دًا عن القری ر مواس بعی ن ألنھن مضطرات  إلي شرائھا  من دی د التجار      م ن أح بشراءھا م

نھ دم تمك ن نلع انھ م فر ف تروھا نالس ة   یش عار مرتفع مدة  .بأس عار االس ادة  اس د أن زی ا نج كم
ًا            ن أحیان ام  زراعتھم  األرض ، وذكرت السیدات  أنھ ل عائق أم رة   تمث رة االخی والتقاوي في الفت
ؤدي         ك  ی ن أن ذل الرغم م اوي واالسمدة ، ب ن  التق یقمن  بوضع كمیات أقل مما  تحتاجھ  األرض م

  .كمیة  أقل من المحصول وذلك  بسبب ارتفاع سعر التقاوي واالسمدة  إلي انتاج 
  
  -:حول اوضاع  المزارعات بعزبة  رمزي السبیل الباحثینمالحظات    -ب

بھذه وخاصة   أوضاع   المزارعات   العزبةكان  للباحثین  مالحظات  میدانیة  ھامة علي أوضاع  
تعتبر  ملكیة   خاصة  لمالك  لعزبةن  كل  مساحة  اخصوصیة  حیث ا القریة حیث أن لھذه العزبة 

فئات واختالف  ھو عدم تنوع  ثانیةالفالحین  والمالحظة ال  أحدواحد  ماعدا فدانین  یملكھم  
،فغالبیة فالحى العزبة غیر مالكین لالرض  كما أن مالك االرض ھو شخص  العزبة الفالحین داخل

وكانت أھم ھذه المالحظات  نظام االیجار بالمشاركة واحد یتحكم فیھم جمیعًا ویفرض علیھم 
 -:كالتالى

كان النعزال العزبة وبعدھا عن المركز وعدم وجود وسیلة للمواصالت الیھا ،فضًال عن  -
عدم وجود كھرباء یشعرك لیًال بالوحشة وبأنك فى مكان مھجور ،فھو یعزل العزبة تمامًا 

خرى متأللئة باألنوار الخافتة ،أما عزبة عما یحوطھا من عزب أخرى ،حیث ترى العزب اال
 .رمزى فھى مظلمة بشوارعھا الترابیة الضیقة 

غیر نظیفة وملیئة  العزبةعدم وجود میاه شرب نقیة أو شبكات صرف صحى جعل  -
بالناموس والذباب وغیرھا من الحشرات الطائرة وسبب أیضًا العدید من االمراض الھالى 

 ٠الجو الملوث بسبب عدم وجود صرف صحى داخل البیوت  العزبة التى یعیشون داخل ھذا
نظرًا لتفشى االمیة داخل العزبة وعدم حصول كل من فیھا على قدر من التعلیم أثرذلك على  -

حیاة فالحى العزبة وجعلھم غیر ملمین بالحیاة ،وابنائھم أیضًا الذین تركوا التعلیم مما ساعد 
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أى وسائل ثقافیة أو ترفیھیة داخل العزبة نظرًا  على ذلك عدم وجود تلیفزیون أو رادیو أو
 .لعدم وجود الكھرباء 

جمیعًا یعلو وجوھن الحزن والھم فھن سیدات تعودن دائمًا على الشقاء حتى  العزبةسیدات  -
من قبل الزواج حیث كن یساعدن اباءھن وإمھاتھن  فى العمل باالرض وبعد الزواج 

بالنسبة لعالقتھن باالرض قبل الزواج أو بعده ففى  یساعدن الزوج  وحالھن لم یتغیر كثیرًا
كل االحوال لم یكن آبائھم أو أزواجھن یملكون االرض ولكن القانون غیر نسبیًا نمط حیاة 
السیدات فبعد تطبیق القانون أخذت من بعضھن االرض وعندما ارادوا استئجار ارض 

ا كان علیھ القانون القدیم الذى اخرى كان للمالك شرط االیجار بالمزارعة  بشروط أسوأ عم
ظلم وغبن كبیر لھم إلن عائد االرض بالنسبة لھم اصبح مكلف العزبة یرى فیھ جمیع فالحى 

 ).مجھود ومفیش عائد(جدًا 
مثلھم مثل الرجال لم ینالوا حظھم من التعلیم ولم یتح لھم االحتكاك بالمدینة مما  العزبةسیدات  -

 بالعزبةوالسیدات .حیث المأكل والملبس والنظافة وغیره اثر على سلوكھم ونمط معیشھم من
ال یعرفن عمل أى شئ غیر تربیة االبناء والماشیة وزراعة االرض ،فلم تسنح ألى منھم أى 
فرص عمل أخرى باستثناء الزراعة سواء باالجرة فى اراضى الغیر أو فى ارض زوجھا أو 

 .والدھا 
جعل الزراعة نشاط اقل ربحیة والى تأخر العملیات  ادى ارتفاع تكالیف االنتاج الزراعى الى -

الزراعیة وبالتالى انخفاض االنتاجیة ومما ساعد على ذلك نظام الزراعة بالمشاركة المتبع 
داخل اراضى العزبة بأكملھا ونتائجھ السیئة حیث یتحكم المالك فى كل تفاصیل االرض بدایة 

رًا بكمیة التقاوى واالسمدة والرى من اختیاره نوع المحصول الذى یجب زراعتھ ومرو
  .وخالفھ وانتھاءًا ببیع المحصول

ھذا وتستمر المراة في لعبھا دورًا ھاماً  في الشئون المنزلیة كأم و ربة منزل مسئولة بشكل  -
كامل عن إدارة الشئون المنزلیة ، ھذا ما یؤكد لنا دور المرأه في المجتمع الذى ال یقل بل 

وعلى الرغم من عدم وضوح صور التمیز . لرجل و خاصة في الریف یزید احیانًا عن دور ا
المختلفة فى العزبة بین المرأة والرجل إال أن  أجور المزارعات الالئي یعملن فى الزراعة 

الرجل وعلى سبیل المثال   في اراضي الغیر أقل من أجور الرجال لیتضح التمیز في صالح
إحدى الحاالت المبحوثة التي تفوق "  سلمى"   ورغم اعتراف الكثیر من األھالي  بخبرة

خبرة الكثیر من الرجال  فى الزراعة و لكنھا لألسف ال تعامل كمعاملة صاحبة الخبرة من 
على الرغم من أن الجمیع .حیث األجر بل تعامل كامرأه عاملة یقل أجرھا عن أجر الرجل

فى العملیات  المختلفة للزراعة  عزبةرجال ونساء یتحدثون عن سلمى كأنھا حكیمة البالعزبة 
ومع ذلك فإن أجرھا حین تعمل یقل عن أى رجل بدون خبرات والشئ المثیر ان الجمیع 
یعرف ذلك دون احساس بالتمیز أو الظلم لسلمى ،وفى تقدیرھم جمیعًا بما فیھم سلمى 

 .العزبة والرجال والنساء أن االجر لیس عامًال فى تحدید أدوار الناس وأیضًا وضعھم داخل 
ظروف خاصة متمثلة فى عدم تملك أى سیدة فیھا لالرض بل الجمیع  العزبةكما كان لھذه  -

رجال ونساء ال یملكون اراضى ویستأجرونھا  بنظام الزراعة بالمشاركة بمساحات صغیرة 
  .ال تتعدى الفدان الواحد

رارھن لتعبیر واتفقت جموع المبحوثات على تأثیر القانون علیھن و علي اسرھن إلي حد تك -
أكثر من مره بوصف حال تأثیر القانون علیھن و مدي شعورھن بھ بأنھ بمثابة قانون الموت 

وھم معتقدون بأن لھم فیھا البطئ ،بالنسبة للفالحین ألن االرض والمساكن التى طالما عاشوا 
ن یزرع ما المالك یستطیع أأن فقدوا ھذه السیادة وأنھم وبعد التطبیق إكتشفوا السیادة علیھا 

 .یشاء ویطرد من یشاء 
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لم تتسلم أیًا من المزارعات أراضى بدیلة من الدولة أو تعویضات من المالك أو قروض من  -
 .بنك التنمیة مما أثر سلبًا على تنمیة قدرتھم وتحسین اوضاعھم

الرض ،    - ة ل درة االنتاجی ات   كان للقانون أثره البالغ على االنتاج الزراعى  وأیضًا الق ك ن ن وذل  ج ع
ى         ح ف دنى الواض عدم احساس الفالحین باالستقرار بسبب نظام الزراعة بالمشاركة باالضافة للت

الزم اال         للفالحین  االحوال المعیشیة  اوى ال د االرض باألسبخة والكیم دم م ى ع ا یضطرھم ال مم
  .في أضیق الحدود وبشكل ضروري  وملح

  

 
  - :لقسم على حكایات لشرح حاالت من القریتین تتعرض لھن كالتالى یحوى ھذا ا

  "سلمى: "الحالة االولى
ن العمر     غ م ا            ٥٥تبل ت  الحاجة سلمى عن زوجھ ة ورث ة العام ي الثانوی ة    ٥عام  وحاصلة عل أفدن

  .تاركًا لھا ثالث بنات  ١٩٩٥رأس من الماشیة  وتوفي زوجھا منذ  عام  ١٥و
سنة   ٢٨أطفال والثانیة  ٣سنة  متزوجة  من عشر سنوات ولدیھا  ٣١االولي تبلغ من العمر

  .سنة  غیر متزوجة  ومقیمة معھا  ١٨متزوجة  منذ  ثمانیة سنوات  ولیس لدیھا اطفال والثالثة  
ت           ذا الوق ي ھ ت ف ؤجرة  وكان ر م ة  وغی ت األرض مزروع لمى كان یدة س وفي زوج الس دما ت عن

ن إدارة األرض   ئ ع م  أي ش ي    التعل رف عل ذي یش و ال زوج ھ ت وال یم بالبی ت تق د كان ًا ، فق اطالق
ات   ة الحیوان ي تربی لمى . األرض وعل یدة س ول الس یل   " وتق ي أن اش دي وعل ي لوح ت نفس أة لقی فج

ة    ت األرض مزروع رین كان یت االم ل قاس ا   ٣الحم ح  وان امي وقم ول ش دانین ف ب ، ف ة  قص أفدن
وزي ،    ا  ج ان بیعملھ ة ك ل حاج ت ك دي عمل اعة      لوح ن الس ع م ت بطل ھ  كن ع الرجال ت  م  ٧وقف

ع    ٢الصبح  لغایة الساعة   ف م الظھر أخذ معاي شاي وسجایر وابعت الغفیر یجیب للعمال غذاء واق
د       " العمال وھم  بیعزقوا االرض  ق الب وم العزی ي ی ھ ف ًا  وأن وتذكر أنھا ھي اللى بتقبض العمال یومی

ت ترسل      ا كان اوي وأنھ ح وكیم ت    أن یوجد مل ي  دیرامواس وكان ن المركز ف اوي م الحضار الكیم
  . تقف مع الرجالة  تتابعھم  عندما یقوموا  برش الكیماوي وتقف معھم وھم بیدوروا الماكینة 

عر         المقطورة  وس باخ  ب تري س ال وتش ع العم ف م د أن  تق مید  الب وم التس ي ی ھ ف ي أن دت عل وأك
د أن ھن       ٣المقطورة  ت تج ة كان ي النھای ھ وف ریح  ،       جنی اك  قصب طالع  كویس بیاخذ عزقتین  وی

  .وقصب وحش بیاخذ حرت وعزیق كثیر 
ن     ا احضرت م وفیما یخص المیاه ذكرت أن  ماكینة  الشفط كانت عطالنة ومحتاجة  تتصلح  ، وأنھ

دي      "وتقول .  جنیھ  ٨٠٠قام  باصالحھا بتكلفة  ي بتع انوا  التجار الل ي ك ولما كنت بحب ابیع  زرعت
ان بیشتري بــ   علي الب ول  . ٧لد تشتري منى ولكن تنزل من السعر لوك ع   . ٥االف یق ھ  ، م آالف جنی

ة     ا عفی ت زرعتھ ى كان ات       . أن أرض زل بالعرب ان بین وزي ك ھ  ، ج ب ھم اكنش جای ب م والقص
وش   عر معجب و الس ر  ل ي مص ا ف دي  . ویبیعھ زل لوح ال وأن یب العی درش أس ا مأق د .أن ي البل ا ف ھن

اھرة  لوحدي   بیعتبروني رجل ال نفعش   –ني وقفت وقررت ان أزرع  أرضي بنفسي لكن انزل الق می
وا عن نصیبھم        اي اتنزل أخواتي  ما یوفقوش  وكمان شكلھا وحش  أخوات جوزي كانوا كویسین مع
رار          ة  الزم ق ي المحكم مي ف ازة االرض باس ل حی ان انق ن شفت  المر علش ات ، لك ي االرض للبن ف

ي         وصایة واعالنات وجلسات در اتصرف ف ل باسمي واق ازة  تنتق وحاجات كثیر عملتھا علشان الحی
ل        وت بتنق ل یم ا  الرج ة لم عبة خاص ت  ص م الس ازة  االرض باس ل حی كلة  نق دنا  مش األرض عن
مي      ازة االرض باس ل حی ان  الزم  انق د ، فك دیش ول ا معن ذكور وان اؤه  ال ر ابن ازة االرض الكب حی

                                                
  االسماء الواردة بھذا القسم لیست االسماء الحقیقیة للحاالت ویحتفظ المركز باالسماء الحقیقیة  حرصًا على

  .خصوصیة الحاالت
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  ".عن طریق المحكمة" علشان أقدر اتصرف في االرض 
ذوروالتقاوي " وعن شراء البذور والكیماوي تستطرد وتقول  ب     " الب ت بجی اھو  ،  كن بسعرھم زي م

وقتي ردئ   ٧جنیھ تعمل  ٥٥كیلو بـ ٧الشیكارة  قراریط واالسمدة  رخصت  عن االول بس نوعھ  دل
ـ   ماد  ب یكارة  الس ب ش ت بجی ذ    ٥٥كن ان بیاخ ب ك دان القص ھ وف یكارة د ١٣جنی یكارة  ش وقتي الش ل

ن    ٣٥بــ  ر م ذ اكث دان بیاخ ھ  والف ذ     ١٥جنی ان بیاخ راط ك ي الجرار ، القی ت ف یكارة  المشكلة كان ش
درس         أجر جرار ل ت ب ي ایجار الجرار كن ثالث اوشاش ،  واحسبى بقي االرض كلھا  بتتكلف كام ف

أجر     ٣٥جنیھ في الساعة كان  قبلھا  بـ ٥٠القمح بــ ت ب ي الساعة وكن جرار لحرث االرض    جنیھ  ف
ن الساعة      ٦والفالحین  اللي باجرھم  كانوا بینظفوا  االرض بایدیھم ویومیھ العامل  ھ  بیشتغل م جنی

وم      ٢لغایة  الساعة  ٧ م  ی ي عایز أھ الظھر انا كنت بتفق مع مقاول أنفار كان بیجیب لي االجریھ الل
وم    ١٠ ار ، ی انوا بیت   ١٥انف ال ك غل االرض والعم ب ش ي  حس ي   عل م ف وقفتش وراھ و م وني ل عب

ا   . الشغل ، مش ھیشتغلوا  ت      ١٠قوة االحتمال اللى اتحملتھا ال یحتملھ ف وانحطی ھ  موق ة  لكن رجال
ة             ا  واحدة ست  ملھش عالق دامي علشان ان ف ق ي االرض صعبة  وبتق فیھ والزم  اسد كل حاجة ف

ة    باالرض وده كان عائق كبیر فقلت في طلوعي من بیتي كست في بلد  زى ده فى الصعید  مش ھین
ي              ي مصالح  ف ت  ،  ف ي البی أثیر ف ى  للزراعة الزم یحصل ت ي وادي كل  وقت ، في أني اسیب بیت

ال         ة العی ة عیش وتربی ا لقم ي الزراعة  الن فیھ ا     . االسرة  معملھاش وكل اللي یھمن اس لم نظرة الن
ف ل    د یق ت  لح ي قال ا ، وھ الي عینھ دش م ل ومح ة  رج وا  عامل ت   یقول اخر ،  ودي س د ات ا  وح ھ

ت والعمر والسن       ن تعب یش وقفت لك ا اول  . متكبرة  شورتھا  من  دماغھا كل الحاجات  دي مھمتن أن
د        ي ق ت  عل ا وبقی ین االرض  وبینھ ق ب در اوف تش ھق ان مكن ات علش ت الحیوان ات بع اجوزي م م

ا       نة  أجرتھ ر االرض بالس ن أج ي ممك ت  ان زل وعرف ا ن انون م د الق ا    االرض وبع د تأجیرھ وبع
ي نص     . ارتحت شویة  من ھمھا  لكن بردوا الناس أجر من اللي بأجر لھم االرض تعبني كل  واحد م

ا        ي ان ة  الل وس وعشان  الحال فدان یدیني جزء من الفلوس والباقي بكره وبكره  یجي یقول  مفیش فل
ت    " . شایفھا بسكت    ة  زا   " وعن سعر االرض قال ة االرض الزراعی ًا قیم د    طبع یش ح ن مف دت  لك

دة      ع  لم دان  للبی ف  ف ا عرضت نص ھ  بـ   ٧بیشتري ان ي االخر بعت ھور وف ان   ٢٥ش ھ وك ف جنی أل
ة        س تعبان ى ارض ب ًا ف د وطبع ى البل یساوي أكثر  لكن  ھو اللي موجود  ألن أرضى أحسن أرض ف

  ٠وتحتاج شغل كتیر
أجر بــ    راط االرض بیت ى االرض    ٦٥إیجار االفرض اجانب قی ھ  ف اكن      جنی ي ام ن  ف ة ، لك المحدوف

  ".جنیھ  ١٠٠بتتأجر  بــ
ان  الزراعي      ة  واالئتم ك التنمی المشكلة االساسیة  التي تعاني منھا  السیدة سلمىھي مشكلة دیون  بن
ا          ا  جاء إلیھ ھ كلھ وه  وعائلت ھ وأب ھ  وتعرف أم ا وتعرف ك وھو جارھ حیث ذكرت أن  صراف البن

ك بإسمھا وتوسل       ٢٥علي شیكات بمبلغ  وطلب منھا  أن  تقوم  بالتوقیع   ن البن ھ كقرض م ألف جنی
ي ایصال         ا عل التوقیع  لھ ك سیقوم   ب ل ذل الیھا أن تفعل ذلك  حتي ال یسجن  وتشرد اسرتھ  ، ومقاب
ام       ي ظرف عشرة أی رض ف اء اجراءات  الق یقوم  بانھ ھ  س ا ، وأن ي تضمن حقھ المبلغ  حت ة  ب امان

ھا بال   غط احساس ت ض ت  تح دیون       ووافق ا  بال ة كلھ الي القری ؤجئ اھ ا ف ت  كم اعدة  ،  وفؤجئ مس
  . المستحقة علیھا للبنك وأن  الصراف لم یسدد القرض 

ك  ، وال       دیھا  للبن ي تسدد مال ا  حت واضطرت في النھایة إلي أن تقوم  ببیع  نصف فدان  من امالكھ
ن  "  تتعرض للحبس حیث تقول  ا      قعدت استنا النیابة تجیب حقنا ،  لك یش حاجة  حصلت  ،  احن مف

م  ، عرضت األرض           در یكلمھ ار بیسرقوا  ومحدش  یق ا یتسجن  والكب بلد الصغیر اللي یسرق فیھ
  "  أشھر وفي االخر بعتھا  ،  لكن أنا  أتادبت  بالفلوس دي ، وعرفت  غلطتي  ٦للبیع اكثر من  

  
  "حنان:"الحالة الثانیة
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دھا ول     ١٩تملك  ًا عن وال ھ     ٣٣االول .أوالد  ٧دیھا  قیراط  میراث زوج ولدی یم     ٦سنة  مت ال ویق أطف
  . أطفال ویقیم  ھو وزوجتھ  معھم ٤سنة متزوج  ولدیھ   ٢٨الثانى . ھو وزوجتھ  معھم

ث  ھ    ٢٥الثال زوج  ولدی نة  مت م   ٤س ھ  معھ و وزوجت یم ھ ال ویق ة . اطف ة   ٢٣الرابع نة  متزوج س
  . اطفال وال تقیم معھم ٣سنة  متزوجة  ولدیھا  ٢٠الخامسة . أطفال وال تقیم  معھم ٣ولدیھا 

  .سنة  غیر متزوج  وحاصل علي دبلوم تجاري ویعمل معھا في األرض ١٥السادس 
  .سنوات  في الصف الرابع االبتدائي ٩السابعة 

ي    تعمل ھي واألوالد في األرض ، فھم یعتمدون علي انفسھم وال یقوموا باستئجار احد لمساعدتھم ف
ا    " رض في فصل الصیف یزرعوا  األرض زراعة األ أنھم یزرعونھ شامي وحشیش أما في الشتاء ف

ح "  احة     " قم ث أن مس نة  ،  حی ام  الس اقي أی ي ب ر ف ي اراض الغی ل  ف ا بالعم وم  االوالد معھ ویق
ن الزراعة تنتھي بزراعة  األرض            رة م د فت راد االسرة  وبع ود  أف األرض ال تحتاج  إلي كل مجھ

ا          ویصبحون  ب ان أنھ ول السیدة  حن ر وتق ي أراضي الغی دون عمل  وفي ھذا الوقت یذھبون للعمل ف
ًا     اء وأحیان تذھب إلي الغیط  منذ الفجر مع  أوالدھا وزوجاتھم  حیث تقوم بحش األرض ، وریھا بالم
ذكر أن     ا  ،  وت ل اوالدھ ثلھم  مث األرض م ن  ب ا  یعمل ات  ابناءھ ي وزوج ق األرض فھ ن بعزی یقم

ون  (ة األرض المملوكة بسیطة علي كل  أفراد االسرة  ولھذا فھم مضطرون  أن  یتكاروا مساح یعمل
ر  دي الغی ة االرض ل ي   ) لزراع نھم  عل رد م ل الف ث یحص نة  حی م  الس اقي مواس ي ب ات  ٤ف جنیھ

  . یومیة عن العمل في أراضي الغیر مما یساعد علي االستمرار في الحیاة 
ة   ان بتربی یدة حن وم الس ي    وتق یة  ف تخدم   الماش ي تس ور وھ عة طی یة  وبض ن الماش د  م رأس واح

رة           ات االس ي  متطلب ي تكف بن حت من والج ن الس ا م اقي احتیاجاتھ راء ب طر لش ًا تض ت  واحیان البی
وا      ال وتزوجوا  وانجب ر االطف وتذكر السیدة حنان أن أحوالھم  قد ضاقت  بھم  وخصوصًا بعد أن كب

ن           أن البیت ك: " حیث تقول   د  لك ي ویزی ر بیكف ا  خی ان  فیھ دنا  ك ي عن ا واألرض الل ان واسع علین
ت    ة  غلی ل حاج وقتي ك رت     " دل ال كب ي أن العی افة ال اه باالض ذور والمی اوي والب مدة  والكیم االس

م       ات  وھ ثالث جنیھ اعة  ب رون األرض الس م ی ذكر أنھ ث ت ت حی عار غلی ددھم زاد  واالس وع
ي  ود حت ع  النق ي دف طرون  إل یدة   مض ول الس ري األرض وتق وا  ب ي  / یقوم كلة  ف دیھم  مش یس ل ل

ع          ھ وم ًا یضطرون للشراء علی ھ  وأحیان ا یزرعون تسویق القمح والشامي حیث یقومون باستھالك  م
ون     نة  ویقوم ام الس م  أی ھ  معظ ون اجری ذكور واالوالد یعمل ال ال یئة  فاالطف والھم  س أن اح ك  ف ذل

یھم   اد یكف ة األرض وبالك دونھا  ،     بزراع م  ال یج اة  فھ ات  الحی اقي متطلب ا ب ل أم ي االك ك ف ذل
ًا دروس ال         س وأحیان تلزمات ومالب ي مس اجون إل ة  یحت ي المدرس ذھبون  إل ذین ی ال ال فاالطف
زواج      اء ال زواج واعب ي ال تجن ال ى یح ات الالئ ي البن افة إل ا  باالض ة  اعبائھ تطیعون مواجھ یس

ات  زات  البن ت ا" وتجھی ان  كان ن   زم تنیین  م الي مس ات عی وقتي بن ر ، دل ر كثی ز والخی ت تجھ لبن
دوا      " السنة اللي عدت  علشان نجھزھم ومش قادرین  م  یع ًا ل أنھم  تقریب وبالنسبة لنفقات المالبس ، ف

ال           ا یقومون  بشرائھ  ھو  الكوتش لالطف ر ،  وكل  م س الكبی یشترون  مالبس فالصغیر یأخذ مالب
  . البس المدرسة عند دخولھم المدرسة  وم

ك   " ( وعن مشكلة بنك التنمیة   وما حدث للسیدة  حنان ، تقول  عمل  قرض باسمي    )  صراف البن
ي    أن عل ت ب ي جوزي     ٩من غیر ما أعرف ، وفؤجئ ھ  وعل ي      ٢٢آالف جنی ي ابن ھ ،  وعل ف جنی أل

دة   ٦الكبیر  و     ٤آالف جنیھ والبنتین  كمان كل  واح ا دی ا  علین ھ  ،  لقین ف   ٤٥ن حوالى  االف جنی ال
ا              ا  حاجة  ،  رفعن ا  منعرفش عنھ ا  واحن د فین ن كل  واح ا  م ع  علیھ جنیھ  وشیكات في البنك موق
وش دعوة          ك  مل ن البن التزویر لك ن  ب د الطع قضیة  طعن  بالتزویر والمحكمة  حكمت  بالبراءة   بع

ة    ددناش أي حاج وقتي مس ة  دل الفلوس لغای ا ب ة  ، بیطالبن م المحكم دد    بحك وس نس یش فل ، ألن  مف
د       اب الي ح تحش الب ات مبنف للبنك ، الراجل  والواد  الكبیر بیھربوا  ومینموش في البیت   وأنا  والبن

  " .  خایفین ینفذوا  علینا
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  "زبیدة": الحالة الثالثة

ن      ة م ال ذكور    ٨سیدة  تبلغ  االربعین  عامًا ،  تمتلك ھي واسرتھا  المكون راط    ١٤اطف قی
ي     ٢دد وع ذكور حصلوا عل من الماشیة ، والزوج یبلغ من العمر الخمسین عامًا اثنان من أوالدھا  ال

دة           ول السیدة  زبی دارس تق ي الم وا  ف ا زال اقیین  م ة      " دبلوم  تجارة  والستة الب ن الفجری وم  م ا بق أن
ت واكل     أحلب الجاموستین واحضر الفطار للعیال وألبسھم عشان یروحوا المدرسة واعمل شغل   البی

روح      ن المدرسة بت ع  م الجاموستین واعمل الجبنھ والسمنة اساعد الرجل وایدي بایدیھ العیال لما تطل
ة         ي المغربی ت عل روح البی ي االرض ون غل ف ل  ش یط نكم ي الغ ا ف دي علین دي تع ت  تتغ ي البی عل

الرض للسوق ،      ن البیت ل ا الزم  اعمل      العیال تقعد تذاكر شویة  وتنام  طول النھار بشتغل م ا أن م
وا ویأخذوا              م یتعلم الي كلھ ا عایزة عی م أن وا  عالمھ ال ویكمل ي العی كده  علشان  نعرف نعیش ونرب
ل       ة  قب ك التنمی الدبلومات  لكن الجامعة  كثیرة  علینا ، بعنا قیراطین علشان نقدر نسدد مصاریف بن

زرعھم    ١٤كده  كنا مأجرین  نصف فدان جنب ال ك وبن راط  المل اة كانت كویسة وعارفین      قی والحی
ك    ١٤نعیش ونأكل البھایم بعد القانون صاحب االرض غالھا  علینا  وسبناھا واكتفینا  بالـ راط المل قی

ا عشرة          ا احن ش مكفین ن م ر لك اكلوا  كثی م  بی ي اكلھ ادرة عل دتش ق ة  مع انوا ثالث ة ك وبعت جاموس
دوم     اجین مصاریف ودروس وكتب وھ اوي       والعیال في العالم محت الرض االسمدة والتق وبالنسبة ل
اعة بـ  روي الس ا  بن ا ده  احن ت  علین ة  غلی ل حاج اه  ك ان   ٣والمی دور علش ا بال ف علیھ ھ  وبنق جنی

یعھم وھي         ة  والسمن  واب الزرعة متخسرش والجاموستین اللي حلیتنا  ساندین  شویة ، بعمل  الجبن
ا    ي علین ھ        فلوس بتساعد  علي المصاریف الكثیر الل یمھم وبیشتغلوا اجری ار خلصوا تعل دین الكب الول

ة   ذ یومی د  بیأخ نھم واح د م الیوم  الواح وا    ٥ب واتھم نفسي یتوظف ي مصاریف اخ اعدنا ف ھ  بتس جنی
ا          ھ  ان ده صعب الن احن ا عارف ن أن ي اجوزھم ، لك ھ ان لكن مفیش شغل ؟ دلوقتي كلي اللي بحلم بی

ا  وكم      كن  معان د یس نفعش ح دنا می ي ق ال     عل دة  والعی ي دار جدی تري ارض ونبن درش نش ان منق
ة           ت، الحال وس شغلھم بنأخذھا  ونكمل مصاریف البی ي فل ھ حت وصلت لسن الجواز بس ما بالید حیل
ي    ي االرض حت بقیت صعبة قوي علینا وأنا حیلي اتھد من كتر الشغل والعیال بتتعب في المدرسة وف

د     العیلین  اللى في االعدادیة  في االجازات  بیشتغلوا بالیومیة  وفي المدارس بیروحوا المدرسة ، ول
م زي          ھ كلك ت ل ة ضربتھ وقل ا بكره  اروح المدرس ي ، ان ایز  اكمل  تعلیم ا ام  مش ع ال ی نھم  ق م

  " . بعض الزم تتعلموا حتي لو ھبیع  جالبیتي
ول      ة  وتق ك التنمی اس ،  فج    " تتحدث السیدة زبیدة عن مشكلة  بن ا  زي كل الن ك   زین ا   البن اءة  لقین

ین          ش دفع ا م د قلن ي البل ا  ف بس كلن د  وھنتح د  ھتزی دفعناش الفوائ و  م ھ  ول ا  بفلوس ت یطالبن باع
ا ازاي     ا  حقن ب لن ة  ھتجی وف  الحكوم تني نش م     .  وھنس ھ  حك ي علی د یج ل  واح ویة  ك د  ش وبع

ي علی . یخاف ویروح  یقسط الفلوس  ي      بعنا  قیراطین  وسددنا  جزء  من الل ا  ف ا  یستر علین ا وربن ن
  " .الباقي 

  
  "محاسن": الحالة الرابعة

دیھا    ًا ل ى   ٥تبلغ من العمر سبعین عام دیھا    ٥١اوالد  االول انى     ٧سنة ل ال  الث سنة   ٤٥عی
ال والخامسة    ٣سنة لدیھ  ٣٥سنة لدیھ طفالن والرابع ٤٣عیال والثالث  ٧لدیھ  دیھا    ٢٨اطف  ٤سنة ل

ة أمالك     ١/٢محاسن  منذ أربعة اعوام  لدیھا / حاجة اطفال  وقد توفى زوج ال ن ھیئ فدان تستأجره م
ح        وم بزراعة  القم ث تق ط حی الدولة فى البحر اراضى طرح النھر وھى تقوم بزراعتھا فى الشتاء فق

ى إعادة    ١٨قبل أن یموت زوجھا كانوا مستأجرین . قیراط بعد القانون أخذھم صاحبھم ولم یوافق عل
  .عدھا قاموا بایجار اراضى طرح النھرایجارھا لھم وب

ع رى         كلة م دیھا مش ول أن ل ر  تق رح النھ ى ط ة أراض ى زراع واجھھم ف ى ت عوبات الت ن الص وع
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ى أن           ى تستطیع رى أراضیھا باإلضافة إل ود للموظفین حت دفع بعض النق األرض ،حیث أنھا تقوم ب
ة     ة بالمقارن الى القیم ر ع ى األرض یعتب وط عل ار المرب ة االیج ل   قیم ن دخ ا األرض م دره لھ ا ت بم

ن     ة م ع        ٣٥،حیث تذكر أنھا تقوم باطعام افراد اسرتھا المكون ن المحصول فھى ال تبی اد م ردًا بالك ف
  .منھ أى شئ عالوة على ما یقومون بشراؤه من قمح وذره لتلبیة احتیاجات االسرة من الغذاء

ى زراعة األرض      ا ف ى       تشكو السیدة محاسن من عدم مساعدة اسرتھا لھ ا بالعمل ف ام اوالدھ ث ق حی
وم بزراعة األرض        دة ،ھي اآلن تق ة فائ م أی الحرف المختلفة وتركوا األرض وذلك ألنھا ال تحقق لھ

  .بمفردھا حیث تقوم أحیانًا بتأجیر بعض العمال بالیومیة لمساعدتھا فى األرض
ود      ن المجھ الرغم م أجیر األرض ب اظ بت ى االحتف میمھا عل ألناھا عن تص دما س ا   وعن ھ فیھ ذى تبذل ال

وم          ون ی ا یعمل ام االسرة ألن أوالدھ ى اطع قالت أن ھذه األرض بكل مشاكلھا تعد الضلع االساسى ف
دون  عمل ،        وس ب ك یفضلون  الجل بیوم واحیانًا یجلسون بالمنزل بدون عمل لفترة طویلة ورغم  ذل

  .علي أن یساعدوھا في زراعة  األرض  
د اال      ن یج إذا تركت ھى األرض ل ى           ف د تعودت عل ا ق ى أنھ ھ باالضافة إل ذى یأكلون ام ال ال  الطع طف

  .األرض وعلى العمل بھا 
ث تساعدھا     ٢تقوم السیدة محاسن بتربیة عدد واحد من الماشیة وعدد  ور حی ماعز ،والعدید من الطی

  .الحیوانات على اطعام اسرتھا من الجبن والسمن والبیض 
ا    وتذكر السیدة أن اوالدھا كانوا یطیعون ن  قیامھ ابوھم ویسمعون كالمھ وبعد موت األب وبالرغم م

ا       ام االسرة  إال أن أوالدھ م بسبب        . بتحمل مسئولیة اطع ى خالف معھ ًا ھى عل ا ،ودائم ال یطیعونھ
  .عدم مساعدتھم لھا فى زراعة األرض

ون    وتتمنى أن یأخذ أوالدھا  أطفالھم وزوجاتھم ویرحلوا بعیدًا عنھا  لیعتمدوا على انفسھم  م یمثل ألنھ
ي تحمل زراعة  األرض               ادرة  عل د ق م تع ى السبعین ول د أن قاربت عل ا خاصة بع رًا علیھ عبئًا كبی
رى         ن ال ل وثم ة العام ى یومی اوي  وحت ذور والتق ن الب ا م ئ علیھ ل  ش ذكر أن ك ث ت ا  حی بمفردھ

  .باالضافة إلي دفع االیجار لھیئة  امالك الدولة  سنویًا وأال تعرضت  للحبس 
ول     و ة   تق ك التنمی ع بن ك       " عن مشكلتھا م وس للبن ي فل ت نفسي عل ي      ١٢لقی ع  ان ھ  ،  م ف جنی ال

وا             ي لق ي قضیتین  االول ع  عل ك  رف ت البن ك، ولقی ن البن اوي م عمري محتجت   ألي سلف أو  كیم
ھ      ش عارف تئناف  ،  م ھ اس ھ فی ة  لس ي والثانی ت  ببراءت ة  حكم ط ،  والمحكم اعتي غل مة  بت البص

  " .لحكم فیھا  ھیبقي ایھ ،  ربنا  یسترھا  معانا ا
  

  "سماح: " الحالة الخامسة
وم تجارة      ٢٢أطفال  االول  ٥تبلغ من العمر الخامسة واالربعین لدیھا  ى دبل سنة حاصل عل

ة   ًا، الثانی ل فالح ث      ٢٠ویعم ال الثال ة اطف دیھا ثالث ة ول ارة ومتزوج وم تج ى دبل لة عل نة حاص  ٤س
دادى   ١٢تان ،الخامسة سنوات ،الرابع سن دة      . سنة فى الصف االول االع ذ سنة واح زوج من وفى ال ت

  .جاموسة وبضعة طیور  ١قیراط ملك تزرعھم قمح وذرة شامى صیفًا وشتاءًا وعدد  ١٥تاركًا لھا 
ازة        ت حی ا انتقل وفى زوجھ د أن ت ا وبع تقول السیدة سماح أنھم جمیعًا یعملون باألرض ویزرعون فیھ

  .بن االكبراالرض إلى اال
ى              د ف أجیر أح وم بت ا ال تق ق ورى وتسمید وأنھ ن عزی ى األرض م راد االسرة بالعمل ف ویقوم كل أف
ر            ى أرض الغی ل ف ا بالعم مح الطفالھ ى ال تس ا ،وھ ى واوالدھ ا ھ ى مجھودھ د عل األرض وتعتم

ى األرض         ر الشغل ف ن كت ان وشقیان م ر تعب د الكبی ذ   .،بالرغم من أن الول كر وعن مشاكل األرض ت
اس      ٥السیدة سماح أن سعر المیاه فى الساعة یصل الى  ى ن دة شویة ،وف جنیھ أحیانًا ألن أرضھم بعی

دفع            ٣بیشتروا سعر المیاه فى الساعة بــ ام فھي ت الرى ساعتین كل عشر أی وم ب ا تق  ٤٠جنیھ ،وانھ
ة سمنة حت    "جنیھ فى الشھر فكما تقول  ال حت ا   الواحد بیحوش فلوس  الرى من لقمة العی ھ نبیعھ ة جبن
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ناعى      منة ص ترى س ة ،وبش منة والجبن ع الس اكلوا ببی ا ی ال م دل العی مدة  ب اه واالس ا للمی دفع تمنھ ون
ت بـ          ي غالي  قوى،شیكارة السماد بق ا السماد سعره بق رة بـ    ٣٥ھعمل ایھ ؟م ھ والكبی ا   ٣٨جنی واحن

ان    شكایر والم  ٦لكن احنا بنوفر ونحط  ٨شكایر سماد المفروض نحط  ٦بنحتاج  ع  تعب حصول بیطل
  " .وزیادة  ٨قبل ما السماد یغلى كنا بنحط 

ح بـ      " د ، اردب القم ى البل ف ف اجر  بیل ن      ١٠٠واحنا بنبیع القمح بالكیلة لت ع م دان بیطل ھ الف  ٨-٧جنی
ال كانت صغیرة  وعددھم           ٥ومن .اردب ان عایش والعی ده ،الراجل ك ن ك سنین كان حالنا احسن م

  .ن االخیرین كنا بنتعب آه لكن كنا أحسن من كده  قلیل قبل ما اجیب العیلی
ن      ر األرض ثم وفكرت أأج ت ل رت وتعب ا كب اریفھم زادت وان رت ومص ال كب ت والعی دنیا غل ال

ادرین ناكل        ا ومش ق ا ونتعب فیھ تش  ٠٠٠ایجارھا مش ھیكفینا ناكل عیش حاف ،واحنا بنزرعھ مبق
  .عارفة اعمل ایھ؟ 

ددة    وخصوصًا بعدما ھیئة امالك الدول ة بتطالبنا بفلوس البیت اللى احنا ساكنین فیھ وعلى قضایا ومھ
ھ عن             ي وارثین ان الل دفع إیجار المك ة ، ھن ي بناكل بالعافی ك  یعن وس البن بالحبس علشان مدفعتش فل

  "  .جدودنا كمان وھندفع فلوس للبنك منعرفش عنھا حاجة
ان    ١٠علي مدیونیة للبنك  بـ" وعن مشكلة بنك التنمیة  تقول  ھ  ، ك ك  (آالف جنی دوب البن جالي  ) من

ره            ي الحسابات مشاكل وبكثی دي ف ي شیكات علشان عن  ١٠وقالي یا ام  ساعدیني عایزة  أبصم عل
ي    ت  وأدان ا كان ة  زي م ل  حاج ع ك ام  وھرج ھ     ١٠٠ای ي ،  وادیت عب عل یط  ص د  یع ھ  وقع جنی

ع        ٦ة بـالختم عمل  اللي عملھ  ربنا  یسامحھ ،علي حكم في المحكم وس ادف دیش فل شھور حبس معن
  ".،ربنا یسترھا علینا

  
  "زنوبة: "الحالة السادسة

ر   ن العم غ م زوج  ) ٥٢(تبل ًا وال ن عشرة   ٦٠عام ة  م ة  واالسرة مكون ل بالفالح ًا یعم عام
ة    .األم و ثمانیة أبناء / أفراد األب  ة عربی ى      ٢٣) عاطل  ( االول خریج لغ انى حاصل عل سنة  ،الث

وم  م  ر   دبل ین  االزھ نة  ١٩علم ة    .س ر متعلم ة غی انوي      ١٨الثالث اني الث ف الث ع  الص نة ،الراب س
ري نة  ١٦االزھ انوي       .س ف األول الث ى الص امس ف ث      ١٥الخ ف الثال ى  الص ادس ف نة ،الس س

دادي    نة  ١٤االع ن  .س ة م ت المدرس ابعة  ترك دائي    ٤الس ث   ١١ابت ف الثال ة الص نة  ، الثامن س
ي زراعة       .ات سنو  ٩االبتدائي  د دخل االسرة  عل راط    ١٢یعتم ن أصل   ) ورث ( قی راط    ١٤م قی

م    اضطروا لبیع  قیراطین منھم  لیقوموا بسداد قسط لبنك التنمیة  واالئتمان  الزراعي  من مدیونیة  ل
ك    وظفي البن ض م ا  بع ام  بھ ي ق ر الت ات  التزوی حایا  عملی د ض انوا  أح نھم ك ا  ولك یحصلوا علیھ

ن مص دي     ،وع ون ل االوالد یعمل ى ف ا زوج ي یملكھ ة  الت ا بالقطع افة  لعملن ول باالض دخل تق در  ال
ن         ع   أن تخرج االب ت اتوق اء االسرة  ،وكن دد  أعب بعض االعیان في األرض حتي نستطیع  أن  نس
الرغم         ائي فب د زود أعب ي یلحق بشباب البل ة  الت االكبر سیخفف من بعض الحمل ولكن  وضع البطال

ي مصاریف     من تخرج اج  إل ن     . ابني فھو  حتي اآلن لم یعمل وھو شاب ویحت ھ م ى أن باالضافة  إل
وت          ك  ق ك ؟ وھو ال یمل ف سیحدث ذل ن  كی المفروض أن  یتزوج  ویكون مسئوًال عن  أسرة  ولك

  .یومھ
وع            و  موض ي وھ وع  أساس اك  موض ت  ھن ا  قال اني منھ ي تع اكل  الت ن المش ؤالنا  ع د س وعن

ًا            الساعة با ذه  اللحظة خوف ي ھ ا  ف ًا  علین ي أصبحت  عبئ ك الت ون  البن لنسبة  للقریة  ككل وھو  دی
ي رعب               د عایشین ف الي البل ل كل أھ م مث ة وال جمل وأنھ ا ناق م  فیھ یس  لھ من الحبس في قضیة  ل
اه ضیاع االسرة          ك وده معن ن موظفي البن ي تمت  م شدید إلى أن تثبت المحكمة عملیات التزویر الت

ي  و ة االرض  الت اقي قطع ر ب ورد  رزق غی م  أي م یس لھ ون ول ا ال یعمل ع أوالدھ ة  أن جمی خاص
ـ   ٩٧قراریط  التي كانت مؤجرة  عام     ٩ورثھا  زوجھا عن أبیھ  باالضافة لسلب الـ ذي زاد   ٩٢ل ال
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ن      ًا م ام خوف ادرین نن أن من سوء أحوالھم  كالبعض من اھالي القریة وتقول مشكلة البنك خلتنا مش ق
اربون          م االن ھ یھم بالسجن  ھ م عل ذین  حك ة ال الي القری ال تنصفنا  المحكمة كما حدث مع بعض أھ

  . من منازلھم وال  احد یعرف لھم  مكان  خوفًا من السجن  
اوي      دم  الكیم أى دور فھى ال تق ھذا باالضافة  ألعباء الزراعة  التي تتمثل  في عدم  قیام الجمعیة  ب

ذور       المدعم  زى زمان و اوي والب م مضطرون أن یشتروا الكیم ھذا ما  یزید من تكلفة الزراعة ألنھ
ن         ات م رش كمی وا ب م یقوم ي أنھ افة ال ذا باالض عارھا،  ھ اعف أس ي تتض وداء الت وق الس ن الس م

  .الكیماوي وھذا یؤثر علي الزراعة نفسھا ویؤثر علي التربة  
ا  ك بقولھ د ذل ل االزم " وتؤك ن ك یین  ع ا  راض ا كن كالت  احن ًا  مش ري وأحیان كالت ال ن مش ات م

ا    یس لن التعلیم بالنسبة ألوالدنا  والمشاكل الصحیة ولكن  مشكلة البنك جعلتنا  نعلم  اننا  معدمین   ول
  .مع یدافع عنا أو یقف معنا 

  
  "أمیرة": الحالة السابعة 

یحصل أحدًا منھم من األبناء ثالثة أوالد و بنتان لم  ٥عامًا تعول  ٣٨تبلغ أمیرة من العمر 
علي أیة شھادة تعلیمیة وتأمل في أن تستطیع أن تعوض ذلك مع اصغر ابنائھا صاحب السنوات 

بالرغم من أنني اتمني منذ  : " الثمانیة و الطالب بالصف الثالث االبتدائى و تقول في ھذا السیاق 
متعلمین لكننا لم نستطع  بدایة زواجى من ابو اوالدى الذي توفى منذ سبع سنوات أن یكون لى أوالد

أما أبنائھا فھم وفقًا للترتیب ". أن نتمم عملیة تعلیم اًي منھم بسبب عدم قدرتنا علي اإلنفاق علیھم 
  :التنازلى العمارھم 

خرج من الصف الثالث االبتدائي و دائم البحث عن عمل و لكنھ لم یستطع –سنة ٢٠: كریم .١
طر أن یعمل أحیانًا بالزراعة باألجر لیساعد فى نفقات الحصول علي أي من االعمال سوي أنھ یض

و لكنھ ال یستطیع أن یقوم بھذا العمل بشكل دائم بسبب احتیاج اسرتھ لھ للعمل معھم في .الحیاه 
  .األرض

لم تتزوج بعد و لم تلتحق بالمدرسة إال لمدة عام واحد وأضطر األھل إلي  –سنھ  ١٨: منى .٢
  .جھم لكل ملیم یصرف علیھاحرمانھا من التعلیم الحتیا

لم تحصل علي أیة شھادة و ال تعرف القراءة والكتابة مثلھا مثل اخواتھا ، و لم  –سنة  ١٥: مھا .٣
  .تلتحق أصًال بالمدرسة

خرج من الصف الثاني االبتدائي و رغم ذلك ال یجید القراءة و الكتابة و یساعد  –سنة  ١٣: محمد . ٤
  .أھلھ في العمل باألرض

سنوات و ھو في الصف الثالث االبتدائي و مھدد بالخروج من المدرسة  ٨یبلغ من العمر : براھیما. ٥
  .بسبب تكالیف المدرسة  التى التستطیع میزانیة االسرة الصغیرة توفیرھا للطفل؟

و ترك لھا جاموسة و بقرة . توفي زوج أمیرة قبل تنفیذ القانون و كان یزرع فدان عن طریق اإلیجار 
و بعد وفاة الزوج  استمرت في زراعة الفدان و لكن بعد تطبیق القانون . ن لھا خیر یتقوتون منھ ینتجا

  .الذي كان بمثابة كارثة علي اسرتھا 
وأضطرت أمیرة أن تخضع لشروط المالك بنظام االیجار بالمشاركة لكي یتركھم یزرعون الفدان 

ع الرجال ندًا لند بصحبة ابنھا الذي كان و كانت تقوم بالعمل م. حتي تستطیع أن تعول أوالدھا 
یساعدھا ، وكان لمشاركة المالك لھا في النسبة الضئیلة التي تنتجھا األرض بعد جني المحصول أثر 

  .كبیر علي حیاتھا
فاضطرت  لبیع البقرة التي كانت تملكھا باإلضافة لعرض جاموستھا للمشاركة من أحد اھالي القریة 

ى لحق بدخلھا واسرتھا حیث أن المالك ال یشاركھا فى كل  تكالیف العملیة وھذا بسبب التدھور الذ
ھذا باالضافة لما اصاب )  الخ٠٠الحرث٠٠الرى(الزراعیة ویقلل من التزاماتھ فیما یخص تكلفة 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  أوضاع املزارعات فى مصر ...................................................... مركز األرض حلقوق اإلنسان 

  ďď

دخلھا  من نقص  ببیع بقرتھا والمشاركة على الجاموسة التى كانت تدر لھا دخًال من منتجات االلبان 
جنیھ على حسب جودة العجل الولید  ٤٠٠ -٣٠٠والولید الذى كان یباع بمبلغ ما بین ) بنالج - السمن(

مما أدى الى انخفاض دخل االسرة الى النصف تقریبًا ومما تتبع ذلك من تأثیر على التغذیة والصحة 
  .والتعلیم داخل االسرة

رأ  تغیرات كثیرة على بالنسبة للتغیرات التى طرأت على االوضاع الزراعیة الخاصة بھا فلم تط
حیاتھا بصفة عامة فالزالت تشارك وتشرف على عملیة الزراعة الخاصة بقطعة االرض التى 
تتعایش ھى واسرتھا منھا ،فھى مازالت تشارك فى عملیة الزراعة بعملھا مثلھا مثل الرجال فى 

الذى یأتى الى القریة  االرض ،ھذا باالضافة ألنھا تقوم بتسویق المحصول من خالل اتفاقھا مع التاجر
العام الماضى  نزلت بمحصول " تقول امیرة . وقت الحصد من كل عام لیحصل على المحاصیل 

  .االرز الى الزقازیق علشان ابیعھ بعد ما عرفت عن فارق السع
جنیھ  ١٠٠جنیھ من جملة سعر المحصول فقلت أنا واوالدى اولى بالـ ٢٠٠اللى وصل ألكثر من  

،كما استمرت امیرة باالشراف الكامل على الشئون "صیبنا بعد منقسم السعر مع المالك اللى ھیكونوا ن
نحن نركز على : " وعن اھم الزراعات التي تزرعھا تقول .المنزلیة ومتابعة اوالدھا واحتیاجاتھم

و في . زراعة القمح في الزرعة الشتویة عشان محتاجین نصیبنا فیھ كخزین نأكل منھ طوال السنة
ف نزرع القطن الذي یحتاج منا تكالیف عالیة ده علشان صاحب االرض بیطلب منا كده وھو الصی

وده النھ مبیحسش بالتعب اللي بنتعبھ فیھ ، ده غیر المجھود و . شایف أن القطن أفضل المحاصیل
سھر اللیالى عند التحضیر و عند الجنى ورش المبیدات و احتیاج األرض للكیماوى اللى ثمنھ زاد 

  ".والمعاناه الدائمة في عملیة الرى قوى
كیلو تقاوي باالضافة للنسبة العالیة من الكیماوي التي تساعد علي  ٣٥و تضیف أن القطن یحتاج إلى 

 ٥٠٠التي تتكلف أكثر من "الجمع "عافیة الزراعة، باإلضافة إلي تجھیز األرض و عملیة لم اللطع 
ى واوالدھا حتي  توفر ھذه القیمھ باإلضافھ لما تتكلفھا جنیھ للفدان و تقول أنھا تقوم بھذه المھمة ھ

لو " جنیھ للقنطار و ٣٧٠قناطیر بسعر  ٤:  ٣و في النھایة فالفدان ینتج ما بین "وتقول . عملیة الري 
حاسبنھ الحسبھ دي ھتالقوا القیمة حاجھ ملھاش الزمھ متساویش المجھود اللي بنعملھ ومفیش قدامنا 

حتي مبقاش نافع نربي طیور في البیت النھا ھي " وتستكمل "ز كدهخیار صاحب االرض عاو
االخرى اصبحت مكلفھ و لكننا بنحاول و دائما الكتاكیت اللي بتیجي یموت اكثر من نصفھا  ، مش 

و تعاني من العدید من المشاكل أھمھا أنھا "ھیھ الدنیا اتقل خیرھا و ال ایھ ؟  …عارفھ ایھ اللي حصل 
تقر في عملھا باالرض بسبب عدم وجود أي عقد بینھا و بین المالك و ھذا ما یھدد ال تستطیع أن تس

حیاتھا و حیاة اسرتھا ، و ھي كمان شایفھ موضوع االلتزامات الجدیدة فى عقد المشاركة فیھ ظلم 
و  بندى تعبنا و شقانا أنا أوالدي لواحد ثانى قاعد في بیتھم یلم فلوس" شدید لھا وألوالدھا فكما تقول 

  ".خالص 
  

  "سلمى": الحالة الثامنة 
واحدة من الفالحات الماھرات كما یؤكد أھل العزبة و ھذا بسبب خبرتھا الكبیرة في مجال   

سنة من عمرھا في عملھا بالزراعة بدایًة  ٣٠سنة قضت اكثر من  ٥٠الزراعة فھي تبلغ من العمر 
زوجھا ، وبالرغم من ھذه الخبرة التي بمساعدة والدھا في العمل باألرض ، بعدھا قامت بمساعدة 

یشید بھا أھالي القریة إال أن سلمى ال تملك أرض تزرعھا و ال حتي تستطیع أن تزرع بطریقة 
المشاركھ ألنھا ال تستطیع اإلنفاق علي األرض لكى یشاركھا المالك فى المحصول بعد ذلك ألن 

یحددھا المالك بنفسھ وحسب رغبتھ وألن  التزامات المالك فى عقود المزارعة الجدیدة بعد القانون
سلمى كانت دائمًا قبل القانون فى مشاكل معھ فإنھ لن یشاركھا فى التكالیف ولكن سیشاركھا فقط فى 

و كانت سلمى قبل ذلك تستطیع أن تكلف األرض بنظام األجل و بعد بیع المحصول تقوم . المحصول 
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  .بسداد دیونھا لألھالى
تزرع في فدان و لكن بعد تطبیق القانون بدأت تعمل باألجر في   ٩٢لسنة  ٩٦كانت قبل القانون 

  :جنیھات ھى واربعة من بناتھا الست و ھم  ٦إلى  ٥أراضى الغیر بیومیھ تتراوح بین 
  .متزوجة ولدیھا طفالن –سنة  ٢٣: لیلى. متزوجة ولدیھا ثالثة أطفال –سنة  ٢٥: سھیر 
غیر  - سنة ١٨: شیماء . درسة وحصلت على االبتدائیةغیر متزوجة، دخلت الم - سنة٢٠: علیة 

غیر متزوجة،دخلت المدرسة  - سنة ١٦: سمیرة . متزوجة ،دخلت المدرسة وحصلت على االبتدائیة 
  .غیر متزوجة، لم تدخل المدرسة -سنة ١٤: سلوى . وحصلت على االبتدائیة

یعیشون منھ و لكنھم فقدوه توفي زوج سلمى منذ ثماني سنوات و ترك لھم الفدان الذى كانوا   
  .حصل بناتھا كلھن تقریبًا على االبتدائیة ما عدا واحدة لم تدخل المدرسة . بفعل القانون

موت بالبطئ لي وألوالدى  و لوال المساھمة " و تقول عما حدث لھا بعد القانون أنھ كان بمثابة 
  "ده لكنا متنا منذ فترة طویلةالضئیلة التي یقوم بھا أخي والتي  یقتطعھا من قوتھ و قوت أوال

لوال مساعدة أھالى القریة لنا و خاصة فى األعیاد باإلضافة لمساعدة أخي لما كنا " و تضیف 
إلى متي سیستمر ھذا ؟ و خاصة أن اھالى العزبة تسوء حیاتھم "و تتساءل " موجودین حتي اآلن 

  " .یومًا عن یوم 
افى لھا أو حتي ثابت فھى تقول أنھا سمعت أن وأھم ما تشتكى منھ ھو عدم وجود مورد رزق ك

الحكومة قالت أنھا ستعطى الفالحین أرض بدیلة   ولكنھا حتى ھذه اللحظة لم تسمع عن حد حدث 
  .و إذا كان ده حصل فلماذا لم تأخذ ھى وبناتھا ارض بدیلة؟. معھ ذلك 

انت تعمل فى فدان وقد طرأت تغیرات جسیمة على وضع سلمى المعیشى بعد القانون فبعد ما ك
وتحاول أن تزید من دخلھا بالعمل أحیانًا كأجیره فى بعض اراضى الغیر اآلن  بدون أرض وأصبح 
مصدر الرزق الوحید لھا عملھا ھى وبناتھا الالتي یساعداھا فى جلب مورد مادى لمحاولة مقاومة 

كاملة ومراعاتھا لبناتھا االربع اعباء الحیاة ، ھذا باالضافة الستمرارھا فى القیام بالشئون المنزلیة 
 -٢٠٠٠فبعد ما كانت تحصل على ناتج  محصولھا الذى كان یتراوح ،بین . الالتى یعشن معھا 

جنیھ  ٤٠سنویًا باالضافة لعملھا فى بعض االیام القالئل  في أرض الغیر بقدر یصل الى  ٢٥٠٠
جنیھ سنویًا فى  ٣٠٠٠دخلھا حوالى  جنیھ سنویًا تقریبًا ، وبھذا یصبح اجمالى ٤٨٠شھریًا باجمالى 

المتوسط العام تعیش وتتعایش منھ ھى واوالدھا  الستة مع بعض خیرات االرض فأصبحت اآلن 
جنیھ لبناتھا شھریًا مع  ٧٠جنیھ لھا و ٥٠تعیش على ناتج مجھود عملھا فى االرض الذى یصل الى 

ھا كل شھر بعد ما یقتطعھا من قوت جنیھ یمنحھا لھا اخی ٢٠عدم استقرار ذلك ، ھذا باالضافة لـ
جنیھ باجمالى سنوى  ١٧٠اوالده وأحیانًا یتعثر فیھا وبھذا یصل الدخل الشھرى لھا إلى حوالى 

جنیھ مع عدم االستقرار فى ھذا الدخل مع المجھود االعلى الذى تقدمھ واضطرارھا لعملھا  ٢٠٠٠
تھا المشھود بھا لدى اھالى العزبة جمیعھم ھى وبناتھا عند الغیر بشروط تمیز الرجال عنھا رغم كفائ

، أیضًا  باالضافة لعدم قدرتھا أو أیًا من بناتھا على تربیة الطیور أو غیرھا ألنھا تحتاج الى اعالف 
  .وتغذیة وتكلفة لألكل ال تستطیع علیھا 

ز فراخ وأو(بعدما كان خیر االرض من حشائش ،وبذور بیساعدنا فى تربیة الطیور "وتقول سلمى 
وبعض الماعز الذى كان یدر لنا قلیل من الحلیب بسبب تركنا لالرض ، وده قلل جدًا من دخلنا ) وبط 

كنا بناكل البیض من الفراخ و نذبح الطیور وناكلھا دلوقتى . وكمان زاد من اعبائنا المالیة فى الغذاء 
اصیبت بالسل  مش  قادرین على أكل اللحمة إال مرة كل شھر أصبحنا أصحاب مرض وعندى بنت

ھو ده وضعنا وبقینا منتظرین ) طیب اجیب لھا منین(والدكتور قال لى البد من انك تھتمى بغذائھا 
الموت فى أى لحظة ، ده غیر اللى بیعملوه فینا أصحاب االرض اللى بنشتغل عندھم وخاصة لو 

حتاجین الشغل بنضطر كانوا من بره العزبة اللى بیشترطوا علینا ویھینونا ویشتمونا وعلشان احنا م
  ". نسمع الكالم ونعدیھ علشان نقدر نعیش
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  "جماالت": الحالھ التاسعة  

 ٤٨واحدة من أھالى العزبة المتضررین بشكل كبیر من تطبیق القانون  فھى تبلغ من العمر  
ید و بالرغم من ذلك فلدى كًال منھم مشكلة تخصھ و تز) ولد و بنت ( عامًا ولدیھا اثنان من االبناء 

  .من أعباء جماالت الیومیة 
عامًا لم تتزوج حتي اآلن ، كما أنھا غیر مفیدة بالمره فى العمل  ٢٧فابنتھا البالغھ من العمر  -

  .الزراعى بسبب صحتھا التى تعوقھا من تحمل أى مجھود 
عامًا اال أنھ  مریض  ٢٥أما األبن  فھو ھم آخر و كبیر علیھا فبالرغم من أنھ یبلغ من العمر 

الحساسیة على الصدر التي ال تمكنھ من عمل أي مجھود باالضافھ ألنھ دائم الدخول في نوبات ب
مرض مستمرة مع احتیاجھ الدائم لنوعین من الحبوب التى یجب أن تكون موجودة معھ بشكل دائم و 

یھا إلى ھذا باإلضافة لحاالت تفاقم المرض إذ یحتاج ف. انقطاعھا بالنسبھ لھ بمثابة تھدید لھ بالموت
  .الرعایة الكاملة و ضرورة تنظیم عملیة االكل و الشرب بالنسبة لھ 

فبعد ما كانت جماالت  تقوم بزراعة . ھذا كلھ مضاف إلى أعباء جماالت فى عملیة ادارة  األرض
قیراط بنظام المشاركة مثل  ١٥قیراط قبل تطبیق القانون بنظام الضریبة إال أنھا اآلن تزرع فى  ٢٠

  .العزبة ، تقوم بزراعتھم واألشراف علیھم باإلضافة لرعایة أبنائھا المرضى كل أھالى
إن " و تشتكى سوء األحوال بشكل شدید باالضافة لما تتحملھ من أعباء ال تعرف لھا نھایة ، و تقول  

ما یقلقنى ھو مصیر أوالدى بعد مماتى فماذا سیفعل أوالدى المرضى من بعدي ؟ مع انى موجودة 
 انھم مبیخدوش الرعایة الكافیة وده علشان أنا دایمًا فى االرض،مقدرش اقعد جنبھم واسیب معاھم اال

لما أكون فى األرض أكون قلقانھ ) مقسومة نصین (فأنا دایمًا حاسھ أنى  …األرض اللى بناكل منھا 
ھو  : "و تتساءل"علیھم  ولما أكون فى البیت ابقى قلقانة على األرض و مش عارفة أعمل ایھ ؟ 

القانون ده اتعمل علشان یقللوا عدد الناس اللي كتر ده و ال ایھ ؟ الن بالطریقة دى فیھ ناس كتیر زینا 
وزمان كان . وإحنا عندنا فى العزبة ناس كتیر ماشیین كده بستر ربنا بس . ھیموتوا من الجوع والفقر

واألمراض كترت حاجات  …دخلنا یمشى الحال وكان فیھ مشاكل بس على االقل كنا قادرین نعیش 
ھو ایھ اللي حصل ف الدنیا ؟ و بالرغم من كده فیھ ناس عایشة و . مكناش سمعنا عنھا من زمان 

مبسوطة فالبیھ مثًال صاحب األراضى دي كلھا اللى حولنا قاعد فى مصر بیاكل اكل نضیف و راكب 
لغایة عنده من غیر ما عربیة و عایش فى بیت غیر بیوتنا المھدمھ دى ، و كمان بتروحلھ فلوس 

 …یتعب و ال یشقى زینا احنا ، كمان مش عایزنا حتى ندخل الكھربا لبیوتنا و ال حتي میة الشرب 
  "ھیھ الدنیا جرى فیھا ایھ ؟ 

وحتى الطیور مبقناش قادرین على تربیتھا بعد ما كنت بربى طیور كتیر یساعدونا على المعیشة كنا "
وحتى األرض مبتجبش زى .لوقتى مش قادرة أكلھم غلى ومفیش وقت بناكلھم ونبیع فیھم إال اننى د

أردب دلوقت لما یجیب  عشرة بنحمد ربنا ونشكره ده  ١٤،١٥زمان ففدان القمح اللى كان بیجبلوا 
وبیبلطج علینا وأحنا .علشان مبنصرفش على االرض كویس ،حتى المالك مبیدفعش فى التكالیف كلھا

أنت .وكانوا بیقولوا زمان أن الریف كلھ خیر .نوافق ألننا مضطرین مش فى ایدینا حاجة غیر أننا
عارف رغم أنى فالحة وبزرع فى األرض لكنى أنا وأوالدى مبنشربش اللبن الحلیب ده إال كل فین 

  مش عارفھ ھنفضل على كده لغایة امتى .وفین لما حد من أھالى العزبة یحن علینا ،ویبعتلنا شویة لبن 
فلم تغیر حیاتھا كثیرًا حتى النشاط الیومى فھى  فى الصباح  تجھز ألوالدھا الفطار  بالنسبة لجماالت

ثم تعود الى البیت فى فترة .وتذھب الى االرض لتطمئن علیھا أو لكى تقوم بما یجب من أعمال 
الظھیرة لتطمئن على ابنھا وبنتھا وتحضر لھما طعام الغداء ، بعدھا تھرول الى االرض لتتابع عملھا 
الذى أصبح شبھ یومى بعدما تضطر أن تقوم بجمیع أعمال االرض بدون اللجوء للتأجیر اال عندما 
تكون مضطره لھذا وھى تخص عملیتى التخضیر والجمع اللذان یحتاجان الى فترة تحضیر وعمل 
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ثم ترجع أخر الیوم الى المنزل وھى منھكة  المجھود لتتابع التزماتھا المنزلیة ومراعاة . مضن 
  .والدھاا

سنویًا  ٢٥٠٠، ٢٠٠٠قیراط بفدان لھا  ینتج لھا ما بین  ٢٠بعدما كانت جماالت تعیش من خالل  
تعیش منھم اال انھ تناقص ھذا المبلغ فى ظل الظروف الجدیدة بعد القانون ووصل الى ما بین 

دت بسبب نظرًا لشكل العالقة الجدیدة ، المساحة التى تقلصت ، التكلفة التى ازدا ١٥٠٠ -١٠٠٠
  .انعدام دور الجمعیة الزراعیة والمشرفین وكبار البلد وغالء التقاوى والكیماوى
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  :سوف نستعرضھا على النحو التالى  ھناك عدد من النتائج التى خرجت بھا الدراسة 
  
    -:نتائج الدراسة بقریة العماریة الشرقیة  -أ
قریة  العماریة الشرقیة التي أختیرت  كنموذج لعینة  البحث ، تقع  في محافظة المنیا ومن  -

المعروف أن الوجھ القبلي  في مصر  یتمیز عن الوجھ البحري بزیادة  التمسك  بالعادات  والتقالید 
 لھا  عملذا فإن ھذه  القریة لم تكن  فیفى أراضى الغیر خروج  المرأة للعمل   وبأنھم یمنعون، 

للسیدات الالتي لیس لدیھن  أرض ،  فلم یكن ھناك  سیدات أجیرات فى أراضي الغیر وإنما سیدات  
  .یشاركن  أزواجھن  وأبناءھن  في زراعة  أراضیھم  أو یقمن مضطرات بإدارة  أرضھن بأنفسھن 

ي ا یعنربعین ، ممغالبیة النساء لم یدخلن المدرسة  كما أنھن  كبیرات  في السن  وقد تجاوزن األ -
أن السیدات الحائزات في الریف أو الالتي  یستأجرن  أرضًا یكن إما متزوجات  أو مطلقات  أو  

  ). سنة على االقل ٤٠(أرامل وعادة  ما یكونون  قد تخطوا  مرحلة الشباب 
ال     - ن  بأعم یھ ویقم دیھن  ماش ى  ل ا أراض وز زوجھ ى یح ات ألرض أو الت یدات المالك ة الس غالبی

  .كثیرة ومتنوعة فى عملیات الزراعة من بذر وحرث وتسمید وتربیة  أنواع  متعددة  من الطیور
ھ ماشیتھا               - م ب ا تطعمھ دیھا  م دیھا  الماشیة  ألن  ل ك أرض تكون ل ي تمل رأة  الت ي  أن الم ا یعن مم

ا أرض، فھي غا     ى ال یحوز زوجھ ًا  من األرض بعكس المرأة  التى تعمل فى أراضى الغیر أو الت لب
ة  شرؤاه     ما ال تقوم  بتربیة  الماشیة النھا ال تجد الطعام  الكافي للحیوانات ، وفي نفس الوقت  تكلف

  .تكون مرتفعة  بالنسبة لھا 
زوج  أو      - ان  بسبب موت ال أغلب النساء أكدن علي أن  خروجھن إلي العمل باألرض بمفردھن  ك

ل  ذ     ي عم طرات إل ن مض ن  ك الق وأنھ زه  أو الط رة     عج ي االس اظ  عل تطیعن الحف ي یس ك  حت ل
إدارة  أرضھا بنفسھا      وتأمین  مورد  معیشي لھا  وذلك  ألن  نظرة  المجتمع  إلي المرأة التي تقوم  ب
ا      رأة  وتمنعھ ام  الم نظرة  غیر مرضیة  بالنسبة  لھن  ، حیث مازالت العادات والتقالید تقف عائق أم

  .ھناك  رجال في االسرة  یستطیعون عمل ذلكمن إدارة  أرضھا  بنفسھا  طالما 
ث      - ھن حی ن ألرض ام  إدارتھ ائق أم ت ع م  كان ع  لھ رة  المجتم ي أن  نظ دن عل اء أك م  النس  معظ

ن یتعام    تیعاب م دم  اس ث ع ن  حی ط  م وع  فق بب الن اكل  بس ن المش د م ادفتھن العدی ن   لص معھ
ألرض   ن ل اولتھادارتھ ن و   مومح ب بھ یھم  والتالع أثیر عل ي    الت ودھن  ف م  مجھ ن  حج ل م التقلی

ن  غضب اقرب رجال االسرة         ا  ، م األرض  باالضافة  إلي المشاكل االسریة  الالتي تعرضن لھ
  . لعدم  مطالبتھن المساعدة  منھ  

ان  الزراعي       جمیع المشكلة  االساسیة  التي تصادف  - ة  واالئتم ك التنمی نساء القریة ھي مشكلة  بن
ة  نساء ال  ، والتي وجد ام              قری یھم  القی ا  وعل م یحصلوا  علیھ الغ ل ك بمب دینات  للبن ا  م انفسھن فیھ

  . بتسدیدھا  بفوائدھا وإال تعرضن  للحبس 
ن  األرض      - دم إدارتھ ردھن  ، وع ي األرض بمف روج  إل دم الخ ین ع ن  یتمن اء ك ة النس أغلبی

ركن   بمفردھن  ألن  ذلك  یؤثر علي االسرة  فھن  منشغالت  معظم  الوق   ي إدارة  األرض وت ت  ف
ي وھي إدارة     تھن االول المنزل وخاصة في ظل غیبة األب مما یعني أنھن یشعرن بقصور إزاء مھم

  .البیت  وتربیة االوالد
تأجرات  - اء المس لت النس راث أو   أحص راء أو المی ق الش ن طری ا ع ى األرض إم ات عل والمالك

ة        ى بدیل نھن أراض ًا م لم أی م تتس ذلك ل تئجار ك ت       االس ى كان ھا الت ا ألرض ن تركھ ویض ع أو تع

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


  أوضاع املزارعات فى مصر ...................................................... مركز األرض حلقوق اإلنسان 

  ďĔ

  .مستأجرة
ك              - ع بن ا مشاكلھا الخاصة م ة لھ ذه القری ن ھ انون بالنسبة للنساء ولك زادت نسبة اإلقراض بعد الق

  .التنمیة فال یجوز االعتداد بھذه النسب كمؤشر عام
راث وت       - انون بسبب المی د الق ألرض بع ة إال   على الرغم من ارتفاع نسبة حیازة المرأة ل ت الملكی فتی

ا أو     ق ابناؤھ ن طری ذه األرض ع دیر ھ ى ت ن الت ل م ت أق ھا كان ھا أرض دیر بنفس ى ت رأة الت أن الم
  .زوجھا 

  
  -:نتائج الدراسة بعزبة رمزى السبیل  -ب
الرجل فى جمیع  –حیث تشارك المرأة   ةلمنطقة الدلتا  التي تقع  فیھا  عزبة  رمزي طبیعة  خاص -

الظروف المتعلقة بالعادات والتقالید فى ھذه المنطقة ذلك ألن العملیة الزراعیة االعمال المتعلقة ب
فھناك سیدات یعملن كمزارعات ویعد ٠،تمنح بشكل كبیر المرأة حق المشاركة المباشرة فى العمل 

  .عملھن ھذا ھو المصدر الرئیسى لھم والسرھم ،فھم یعولون االسرة بأكملھا
الواضحة ألغلبیة السیدات بالقریة  إال أنھن مازلن  كنساء یأخذن أجور أقل بالرغم من المھارات  -

  .من أجور الرجال
باالرض ،ولكن ) حتى منذ الطفولة ( أكدت العدید من النساء أن معظمھن یعملن طوال الوقت  -

من  ھناك التزام قصرى علیھن بالقیام بالعمل المنزلى ، القیام بواجبھن المنزلى  بدون أي مساعدة
 .الرجل فى ھذا

التفشى الواضح لألمیة بین المزارعات بما یعوق قدراتھن على التطور بحیاتھم وحیاة اوالدھن  -
التطور في مجال عملھن بالزراعة وخاصة فى مجال التسویق أو المفاوضة مع المالك أو او 

 .االستفادة بفرص التنمیة مثل االقتراض من بنك التنمیة الزراعى وخالفھ 
وھذا ما یعكس مدى تدنى الوضع بالعزبة ، یوجد أي من النساء المالكات ألرض زراعیة ال -

فى ذلك أو  كاءالقریة یشارك فى عملیة إعالة األسرة إما كشرنساء  المادى لھن، خاصة أن اغلب
 .األسرةمسئولیة كاملة عن  التمسئو

ن أھالى لعزبة تربیة خاصة بعد أن ترك عدد كبیر م بالعزبة تدنى األوضاع المعیشیة  -
حیث أن عددًا كبیرًا من أھالى القریة أصبحن ال یستطعن تحمل العبء المادى لتربیة . الحیوانات

 .ھذه النسبة بعد تطبیق القانون قد زاد المواشى أو حتى الطیور بمنازلھن 
بًا  فى حیاة فى عالقاتھم بالمالك الذى یتحكم تقریالعزبة المعاناة الشدیدة التى یعیشھا أھالى  -

 .األھالى فھو یملك مصدر رزقھم وأیضًا مكان إقامتھم 
ؤدى إلى التأثیر السلبى على العملیة الزراعیة وأیضًا تاالوضاع  المتدنیة لجمیع أھالى القریة   -

 .على القدرة االنتاجیة لألرض
وجود المرافق االفتقار الشدید الى الخدمات فى ھذه العزبة وانعزالھا عما حولھا بسبب عدم  -

االساسیة بھا مثل الكھرباء والصرف الصحى والمیاه النظیفة والمواصالت بینھا وبین المركز أو 
 .على نسب تعلیم االھالى وابنائھمأثر بشكل كبیر العزب االخرى مما 

 عدم وجود أى أثر للتنمیة بالعزبة ،وعدم استطاعة الفالحین االقتراض من بنك التنمیة أو االستفادة -
من الجمعیة الزراعیة وذلك بسبب عدم وجود عقود ایجار تثبت العالقة االیجاریة القائمة بین 

  .الفالحین والمالك
عدم استطاعة الفالحین ادخال المیاه والكھرباء الى البیوت بسبب عدم ملكیتھم لالرض المقامة  -

  .الرض بطردھم من بیوتھمعلیھا بیوتھم واحساسھم بعدم االستقرار نتیجة لخوفھم من قیام مالك ا
دمات            - دم وجود خ ة االخرى نتیجة ع ض االمراض المعدی وى وبع انتشار مرض السل والفشل الكل

   .صحیة واستخدام میاه غیر نظیفة 
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إال  القریتین محل البحثوفى النھایة فإن ھذه النتائج االولیة إن كانت تعبر بصدق عن واقع ٠٠٠٠
نیة ككل فى االعتبار وال یجب أن ننسى أن تلك النتائج بمثابة الدراسة المیدا نأخذا یجب أن نأن

 نأوضاعھمجمل عن مؤكد  وال تصلح كدلیل فى الریف مؤشرات عامة عن أوضاع المزارعات 
 .فى مصر
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فى مصر وھى   والفالحین  تحسین أوضاع المزارعات ل التى نشرت حوھناك العدید من التوصیات 
ذه التوصیات      د حددت ھ ا ورد  مرتبطة بأوضاع الفالحین والریف بشكل عام وق اریر مركز    م ى تق ف

  ČĔ.االرض السابقة 
اع     ین أوض ة لتحس یات ھام ت توص ى تناول ة الت وث العام ات والبح ن الدراس د م اك العدی ا ان ھن كم

  .ر المزارعات والمرأة فى ریف مص
ض      یح  بع نقوم بتوض ا س ات لكنن اریر والدراس ذه التق ى ھ ارئ إل ل الق ا نحی رار فإنن ًا للتك ومنع

ریتین     ي الق ان لتحسین أوضاع المزارعات ف ة بمك ن االھمی ا م ى نراھ ة مالتوصیات الت حل الدراس
  -:وسوف نستعرضھا  كالتالي 

  
  -:توصیات الدراسة المتعلقة بقریة العماریة الشرقیة -أ
رھم        بقحبس النساء  وقف - ام الصادرة ضدھم بسبب تعث ذ االحك ف تنفی ریة  العماریة  الشرقیة  ووق

اء          ین انتھ ل لح ى االق ك عل ن االساس وذل الغ م ذه المب م یقترضوا ھ م ل ث انھ ك  حی ة البن ى مدیونی ف
  .النیابة من تحقیقھا مع مسئول البنك بالقریة

ة   - ازل القری ات  بمن اء المقیم ة النس ف مطالب نین   وق رات الس ذ عش رھم من ى أس ت عل الغ تراكم بمب
انون       واد الق م بموجب م بدعوى ملكیة ھذه األرض للدولة حیث أن ملكیة النساء لھذه المنازل تحق لھ

  .المدنى الخاص بالتقادم
ك   - تحدید قیمة اإلیجار بالنسبة الراضى الدولة فى القریة بالنسبة للمرأة بنصف ما یدفعھ الرجال وذل

  .حیازتھن لألرضنسبة وزیادة الى العمل خروج النساء تشجیعًا ل
عمل مدرسة ثانویة  بالبر الشرقى فى منطقة تل العمارنة لتتمكن البنات من استكمال تعلیمھن  -

  .الثانوى وذلك بسبب صعوبة االنتقال الى مركز دیر مواس
العالج        - حیة ب دة الص ز الوح ة وتجھی اء القری ى نس حى إل أمین الص ة الت د مظل وادر   م الزم والك ال

  .البشریة من االطباء لكفالة حقوق النساء واالسرة فى رعایة صحیة حقیقیة
ل          - ة ت ى أراضى اإلصالح المجاورة لمنطق ة قطع أرض ف تسلیم النساء الراغبات فى أراضى زراعی

ة       ة التحتی ذه األرض بالبنی ز ھ ع تجھی ة م تمكن  العمارن ك لت ذه      وذل ى ھ اة ف ن الزراعة والحی النساء م
  .المناطق

  
  -:توصیات الدراسة المتعلقة بعزبة رمزى السبیل  -ب

تسلیم المتضررین  والمتضررات من  ب ٩٢لسنة  ٩٦من القانون ) ٥(المادة على تنفیذ العمل   -
اھالي  عزبة  رمزي السبیل تعویضًا أو أرضًا بدیلة یساعدھم على مواجھة صعوبات الحیاة 

 الیومیة 
الزراعیة وتحفیز انشاء جمعیات وروابط جدیدة لتقدیم الخدمات التى  ةالجمعیدور اعادة تنشیط -

تؤدى الى تنمیة الزراعة واوضاع الفالحین مع وضع صیغة تعطى الحق للفالحین فى التعامل 
                                                

اصدارات مركز االرض لحقوق  -٢٠٠٠أغسطس–أحوال الفالحین فى الریف المصرى "انظر كتاب  -  ١٩
 -المجتمع المدنى - االرض والفالح(، تقاریر المرأة والفالحة المصریة بسالسل اصدارات مركز االرض "االنسان

  )٢٠٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ٩٩، ٩٨خالل أعوام  –الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
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معھا حتى ال یلجأوا الى السوق السوداء من أجل الحصول على الكیماوى والتقاوى باسعار 
 .التى یجب أن تلعبھا الجمعیات الزراعیة مضاعفة باالضافة لعملیات االرشاد 

 .ازالة العقبات التى تعوق الفالحین بعزبة  رمزي  السبیل عن تملك بیوتھم  -
محاولة رفع وعى فالحین العزبة وتوجیھ اھتمامھن لمعرفة أھمیة التعلیم والصحة والنظافة   -
 .ألخ...االرشاد الزراعى إدارة ادارة االرض والتسویق من خالل تحسین و
 .اتاحة وسیلة مواصالت تربط بین العزبة والقریة االم والقرى المجاورة  -
توفیر وسیلة مواصالت لنقل االطفال من العزبة الى المدرسة بالقریة االم حتى یتم انشاء مدرسة  -

 .ابتدائیة بالعزبة 
ادخال المیاه .لھمادخال الكھرباء الى البیوت  لما لھا من اثر كبیر على حیاة الفالحین واطفا -

وتوصیل  النقیة الى منازل الفالحین حرصًا على صحتھم ووقایتھن من االمراض المنتشرة
 .شبكات الصرف الصحى للعزبة 

ریتین  محل الدراسة              الى ونساء الق ى تخص أھ ن التوصیات الت ر م اك الكثی أن ھن وأخیرًا ف
ئولین         ى المس ر ال ذا التقری ع ھ وف نرف ا س رار فإنن ًا للتك وزراء    ومنع ادة ال افظتین والس بالمح

  .                                             المتخصصین علنا نسمعھم صوت النساء فى ھذه  القري 
یناشد المركز السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى وكافة المسئولین العمل على حل مشاكل و

فالحى عزبة ة الشرقیة بالمنیا  ومشكلة الفالحین وخاصة مشكلة دیون بنك التنمیة بقریة العماری
تخاذ االجراءات الالزمة لتوصیل المرافق االساسیة بالعزبة من كھرباء ومیاه وصرف  بإرمزى 

  .صحى كفالة لحقھم فى حیاة كریمة الئقة
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  العماریة  الشرقیة  یبین ثمن و تكلفة منتجات عملیة الزراعة فى قریة) ١(جدول رقم 

  
الفائض من 

تكلفة  االنتاج
  اجمالي 

ة  قیم
  االنتاج

  متوسط
  كمیة

  االنتاج 
  باالردب

  ثمن
  االردب
  بالجنیھ 

  اجمالي 
  تكلفة 

ة  الزرع
  للفدان 

ة  تكلف
ع  الجم

  للفدان 

ة   تكلف
رث  الح

  لفدان

ة   تكلف
زق  الع

  للفدان

ة  تكلف
ى   ري ف ال

  الفدان

  الكیماوي
تخدم   المس
دان    ى الف ف

  حد الوا

  ثمن
اوي  التق

  بالجنیھ 

  م  المحصول

١٧٠   ١  الذرة  ٢٠٠  ١٧٥  ٢٢٥  ١٠٠  ٧٥  ٣٠  ٧٣٠  ٩٠  ١٠  ٩٠٠
٣٨٠   ٢  القمح  ٢٠٠  ٢٨٠  ٢٢٥  -  ٧٥  ٣٠٠  ١٠٨٠  ١٠٠  ٧  ٧٠٠

٢٣٥٠ ٧٥  ٣٠٠  ٨٧٥  ٨٠  ٨  ٦٤٠  
  

  الفول  ٧٥  ٢٢٠  ٢٠٠  ١٠٠
  السوداني

٣  

٢٤٨   ٤  السمسم  ١٢  ١٤٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٧٥  ٢٠٠  ٧٥٢  ٣٠٠  ٣  ٩٠٠
٥٠٠   ٥  قصب السكر  ٢٠٠  ٨٠٠  ٢٢٥  ٢٠٠  ٧٥  -  ١٥٠٠  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠

ھذه االرقام 
اقرب الى الدقة

ن أن  یمك
د   تزی
ة  القیم
ع   ولكن م
ودة  ج

  االنتاج

اع    بی
  القصب
  بالفدان 

ام   ذه االرق ھ
ى   رب ال اق

  الدقة

بیاع 
  القصب 

ة  وتكلف
ع  الجم
ى  عل
  المشترى 

ف    تختل
واع  ان
ا المح

یل  ص
فى عدد 
رات  م
  عزقھا 

ف  تختل
دد  ع
رات   م

ر ین ال ى ب
واع  ان
  المحاصیل

واع  ان
ن   ة م مختلف
اوى   الكیم

ا  -یوری
  نشادر

م   معظ
یل  المحاص
ة  در بالكیل تق
دا   ماع

  القصب

ات  مالحظ
  على الجدول

٦  

  
  

  یبین أجور العمال الزراعیین داخل قریة العماریة  الشرقیة فى الشھر ذاتھ والمواسم المختلفة) ٢(جدول رقم 
ة   الي قیم اجم

  الفترة
دخل   الي ال اجم

  شھري للفترةال
ي   ل ف ام العم ای

  الشھر
وم    ي الی ر ف االج

  والیومیة  
  م  الفترة

  ١  شھور والتخضیر  والتحضیر ٣  ٦  ٣٠  ١٨٠  ٥٤٠
  ٢  شھور باقي اشھر السنة ٩  ٤.٥  ١٥  ٦٧.٥  ٥٤٧.٥

  ٣  اجمالي الدخل السنوي  -  -  -  ١٠٨٧.٥
  ٤  نصیب الشھر من االجمالي السنوي  -  -  -  ٩٠.٦

  
  .الزوجالعینة بقریة  العماریة  الشرقیة  من حیث الملكیة واالیجار والزراعة فى اراضى ات نساء فئیبین ) ٣(جدول رقم 

  نوع الحاالت  العدد  النسبة
  الحاالت المالكة ألرض   حالة ٣٠  %٢٠
  الحاالت المستأجرة ألرض  حالة ٢٠  %١٣, ٣
ى     حالة  ١٠٠  %٦٦, ٦ ة ف ى الزراع ل ف ى تعم االت الت الح

  ارض زوجھا
  االجمالـــــــي    ١٥٠  %١٠٠

  
  انواع فئات المالكات والمستأجرات فى قریة العماریة الشرقیة یوضح  )٤(جدول رقم 

  النوع  العدد  النسبة
  افدنة ٥ازید من   حاالت٤  %٨

  من ثالثة الى خمسة افدنة  حاالت ٨  %١٦
  من فدان الى ثالثة افدنة  حالة ١٦  %٣٢
  اقل من فدان  حالة  ٢٢  %٤٤
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  یوضح  الحالة االجتماعیة لنساء العینة بقریة العماریة الشرقیة ) ٥(قمجدول ر
  النوع  عدد الحاالت  النسبة

  متزوجة  حاالت ٩١  %٦٠, ٦
  ارملة   حالة  ٣٨  %٢٥, ٣

  اعزب  حالة ٢١  %١٤
  االجمالي   ١٥٠  %١٠٠

  
  حس ترتیب االولویاتأھم المشكالت التى تعیق السیدات عن تعظیم االستفادة باالرض یبین  ) ٦(جدول رقم 
Č-  معوقات بسبب البنك  
č- معوقات داخل االسرة  
Ď- معوقات مع التجار  
ď- معوقات مع الجمعیة الزراعیة  
Đ- معوقات بسبب المیاه  
đ-  معوقات مع اھالى القریة  

  قریة العماریة الشرقیة  أھم االنشطة التى تقوم بھا السیدات فى یستعرض ) ٧(جدول رقم
Č- تربیة الطیور  
č- تربیة الماشیة  
Ď- المحاصیل تسویق  
ď-  فرز االلبان  
Đ-  حصاد المحاصیل  
đ- شراء مستلزمات الزراعة  
Ē- البذر  
ē- الرى  
Ĕ-  متابعة العمال  
  

  قریة العماریة  الشرقیةنساء نسب التعلیم بالنسبة لعینة  یوضح ) ٨(جدول رقم 
  درجة التعلیم  عدد الحاالت  النسبة

  تعلیم عالى  -  
  تعلیم متوسط  ١١  %٣,٧

  اعدادى  ١٥  %١٠
  تدائىاب  ٧٠  %٤٦ ,٦

  امى  ٥٤  %٣,٣٣

  
  قریة العماریة  الشرقیة لعینة نساءیبین كیفیة ادارة االرض بالنسبة ) ٩(جدول رقم

  ادارة االرض  عدد الحاالت  النسبة
  تدیر بنفسھا  ١٧  %١١, ٣
  تدیر مع ابنائھا وازواجھا  ١٣٣  %٨٨, ٦

  االجمالي  ١٥٠  %١٠٠
  

  ماریة الشرقیةالع بقریةالحائزات  یبین اجمالى ) ١٠(جدول رقم 
  الحیازة  عدد الحاالت  النسبة

  تحوز قبل القانون  ٣٧  %٦,٢٤
  تحوز بعد القانون  ٥٠  %٣٣
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یبین عد المالكات والمستأجرات التى قمن باالقتراض من بنك التنمیة واالئتمان الزراعى ) ١١(جدول رقم 
  بقریة العماریة  الشرقیة  

  النسبة
  

  االقراض  عدد الحاالت

  اقراض قبل القانون  ٣٥  %٢٣ ,٣
  اقراض بعد القانون  ٤٥  %٣٠

  
یبین استالم المرأة الراضى بدیلة أو صرف تعویضات بسبب الخروج من االرض قریة العماریة  ) ١٢(جدول  رقم 

  الشرقیة 
  التعویض أو استالم ارض  العدد  النسبة

  االرض البدیلة    
  التعویض    
  االجمالي    

  
  لعینة نساء لحصول على االراضى سواء الملك او االیجار یبین كیفیة ا) ١٣( جدول رقم

  الشرقیة  قریة العماریة 
  الحصول على ارض  عدد الحاالت  النسبة

  المیراث  ٢٧  %١٨
  الشراء   ٧  %٦,٤
  االستئجار   ١٦  %٦,١٠

  
  یوضح التصنیف التعلیمى لالناث فى المراحل المختلفة بعزبة  رمزي ) ١٤(ملحق رقم 

 عدد لدراسیةالمرحلة ا العدد
  ١ التعلیم العالى ١
 ٥ التعلیم الثانوى ٥
 ٣ التعلیم اإلعدادى ٣
 ١٠ التعلیم اإلبتدائى ١٠

 ١٩ ١٩االجمالى                               

  
  یوضح التصنیف التعلیمى للذكور فى المراحل المختلفة بعزبة رمزى ) ١٥(جدول رقم 

 العدد المرحلة الدراسیة 
 ١ التعلیم العالى 

 ٧ التعلیم الثانوى 
 ٧ التعلیم االعدادى
 ٥ التعلیم االبتدائى 

 ٢٠ االجمالى 
  

  یبین أجور العمال الزراعیین فى عزبة رمزى فى الشھر والمواسم المختلفة ) ١٦(جدول  رقم 
إجمالى الدخل  إجمالى قیمة الفترة 

 للفترة
أیام العمل فى 

 الشھر
  األجر فى الیوم

 الیومیة
 م الفترة

 ١ شھور  التحضیر والجمع ٣ ٦ ٣٠ ١٨٠ ٥٤٠
 ٢ شھور باقى اشھر السنة ٩ ٤ ١٥ ٦٠ ٥٤٠
 ٣ إجمالى الدخل السنوى - - - ١٠٨٠
نصیب الشھر من اإلجمالى  - - - ٩٠

 السنوى
٤ 
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العینة من حیث الملكیة أوالعمل بالمشاركة مع ازواجھن أو بنظام عالقة المشاركة مع فئات یبین  ) ١٧(جدول رقم 
  المالك  بعزبة رمزي 

 نوع الحاالت العدد النسبة
 الحاالت المالكة ٢ %٤
 الحاالت التى تعمل بالمشاركة مع المالك  ٨ %١٦
٨٠%  

 
 الحاالت التى تعمل فى أراضى زوجھا ٤٠

 االجمالي ٥٠ %١٠٠
  

  یبین خریطة الزراعة فى عزبة رمزي التى تعمل بنظام المشاركة مع المالك)  ١٨(جدول رقم 
 النوع العدد النسبة

 تزرع زیادة عن ثالث أفدنة  - -
 تزرع من فدان لثالث أفدنة ٣ %٦
  تزرع أقل من فدان ٤٧ %٩٤
  االجمالي  ٥٠ %١٠٠

  
  بعزبة  رمزي  النساء لألرضیبین كیفیة ادارة ) ١٩(جدول  رقم 

 إدارة األرض عدد الحاالت النسبة
 تدیر بنفسھا ١٥ %٣٠
 تدیر مع أبنائھا وزوجھا ٣٥  %٧٠
 االجمالي ٥٠  %١٠٠

  
  یبین نسبة  استالم المرأة ألراضى بدیلة أو صرف تعویضات لنساء عزبة رمزي ) ٢٠(جدول رقم 

 التعویض أو استالم االرض العدد  النسبة
 األرض البدیلة - -

  التعویض    
 االجمالي - -

  
  یبین ثمن وتكلفة منتجات عملیة الزراعة فى عزبة رمزي ) ٢١(جدول رقم 

الفائض 
من 
كمیة 
 االنتاج

اجمالى 
قیمة 
 االنتاج

متوسط 
كمیة 

االنتاج 
باالردب 
 القنطار

ثمن 
القنطار /االردب

 بالجنیة

اجمالى 
تكلفة 

الزراعة 
 للفدان

تكلفة 
الجمع  
والحصاد 

 للفدان

تكلفة 
الحرث 
 للفدان

تكلفة 
العزق 
 للفدان

تكلفة 
الرى 
 للفدان

الكیماوى 
المستخدم 
للفدان او 
 مبیدات

ثمن 
 التقاوى

 المحصول

 القطن ٧٥ ٣٤ ٣٠٠ ٢٠٠ ٦٠ ٢٤٠ ١٢١٥ ٤٠٠ ٣ ١٢٠٠ ١٥٠
 االرز ١٢٠ ١٤٠ ٥٦٠ ٧٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠٣٠ ٦٠٠ ٣ ١٨٠٠ ٧٧٠
 القمح ١٢٠ ١٨٥ ٢٢٠ - ٥٠ ٢٢٥ ٧٩٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠٠ ٢١٠
 الذرة ١٥٠ ٤٤٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٥٠ ١٠٠ ١١٩٠ ١٠٠ ١٠ ١٠٠٠ ١٩٠
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  تعمل على ٠٠٠٠٠"االرض والفالح " سلسة 
  زیادة الوعى بأوضاع حقوق الفالحین فى الریف المصرى ،والمساھمھ

  فى تحسین تلك االوضاع ،وتحاول ان ترصد أھم االنتھاكات التى
  المصرى ، وأن تبین االسبابتتعرض لھا حقوق االنسان فى الریف 

  المختلفة التى تقف وراء تلك االنتھاكات ، كما تحاول السلسة الكشف
  ٠عن رؤى واحتیاجات الفالحین فى الریف والمساھمة فى رفع وعیھم 

  
  
  

  :صدر من ھذه السلسلة 
  "حكایة اإلبن الطیب توماس" ٠من یفض االشتباك فى جنوب مصر  -١
  ٠مصر منازعات األرض فى ریف  -٢
  م ١٩٩٨عام   أحوال الفالحین فى ریف مصر  -٣
  ٠نحو إسقاط الدیون الغیر مستحقة على الفالحین ٠٠٠اوقفوا حبس الفقراء -٤
  ٠أحداث العنف ،وأوضاع الفالحین فى الریف المصرى -٥

  ٠م١٩٩٩فى النصف األول من عام 
  "كارثة الموت فجأة "قصــة نجــع العـــرب  -٦
  ٠م ١٩٩٩ضحایا ،وانتھاكات النصف الثانى من عام  منازعات الفالحین-٧
  ٠أزمة المیاه فى مصر -٨
  حقوق الفالحین فى مصر    -٩
  ٠ ٢٠٠٠فى النصف األول من عام "  قضایا غائبة "

  ٠أنھیار دخول الفالحین والتعدى على حقوقھم  -١٠
  ٠مصر أثار قانون تحریر األراضى الزراعیة على األوضاع التعلیمیة فى ریف  -١١
  حقوق الفالحین بین دعاوى االصالح وأوھام السوق -١٢
  الفالحة المصریة أوضاع متدنیة ومصیر مجھول– ١٣

  األوضاع الصحیة فى الریف المصرى أوضاع تحتاج لعالج -١٤
  قانون االرض واثره على اوضاع السكن فى ریف مصر -١٥
  .على ااوضاع الفالحین فى الریف المصرى ٩٦أثر القانون  -١٦
  اوضاع الفالحین وقطاع الزراعة فى ظل العولمة-١٧
انون االرض     -١٨ ق ق د تطبی ر بع ى مص ات ف اع المزارع ة  "اوض ة العماری ة قری ة حال دراس

  "الشرقیة
  على اوضاع الفالحین فى ریف مصر الجزء الثانى ٩٢لـ ٩٦أثر  القانون  -١٩
  بنك التنمیة بین الفساد وسیاسات افقار الفالحین -٢٠
  محافظة الشرقیة -دراسة حالة لعزبة رمزى السبیلوال المزارعات فى ریف مــصرأح -٢١
  فى أرضنا یموت البرتقال أوضاع الفالحین فى الریف المصرى  -٢٢
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