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 سياسات تجريد الفقراء المصريين وصغار المزارعين من حقوق االرض والسكن 
 لدراسات حقوق االنسان مدير مركز اوالد االرض، محمود المنسى

 
كائنتا ريتم مرئتو أو ريتم " باستثننا  عقتد متن الزمتان"و وكأن ثورة اخلامس والعشرين من يناير توقفت أمواجها عند حدود القري، فما زال الفالح املصري كما كان طوال تارخي

سستات اكدومةتم مازالتت موجود على اإلطتالق، فالحتل لتو ل الثتأمص الصت و أو االجثمتاعو وال ل ا رض وال ل الستدن، ويتزداد ا متر ستو ام م حتص نعلت  أن بعت  امل  
الزراعتو وتول متن بنتل خيتدم الفتالح ل ا ستاس ون تو قتروض بفائتدة منكفاتم ذا بنتل استثنماري  تن  متارس جربوهتا ل قهتر وذالالل الفالحتص، فكنتل الثنمةتم واالئثمتان 

ألفتا قتد يتدنلون الستعن بعتد أن  034ألت  مزارعتا متنه   364القروض للفالحص بفائدة مرككم حىت وصل عدد الفالحص املثعنرين والعاجزين عن سداد قروضه  ذا حنو 
" ا مةتتص"م قاتتائةم، وبتتالرري  متتن أن رائ تتم الفستتاد ل بنتتل الثنمةتتم واالئثمتتان الزراعتتو تتتزك  ا نتتو  ووقتتائح الفستتاد والنصتت  علتتى الفالحتتص اسثصتتدر الكنتتل ضتتدى  أحدتتا

الوقتتائح ت تدتتن كافةتتم  ذال أن كتتل تلتتل.. متتن ديتتو  % 44تنثشتتر ل فروعتتو با قتتالة  وانرىتتا االلثفتتا  املكعتتل علتتى قتترار التترئةس املكلتتوع بنعفتتا  الفالحتتص املثعنتترين متتن 
 ..!للث قةل مح القائمص على ىذا الكنل وحماسكثه  وذعادتو ذا املسار الص ة  

 
 هيئات لقهر الفالحين

متلةتل لرراضتو ا اسثصتدار عقتود اهلةئم العامم لإلصالح الزراعو والىت أنشأت من ا ساس لثدون درعا للفالح ل مواجهم اإلقطاعةص ناصتم وأ تا اةهتم الوحةتدة املنتوط  ت
ووالفتتتت متتتح ورثتتتم  0881لعتتتام  85وبعتتتد تطكةتتتل قتتتانون املالتتتل املستتتثأجر ل ا رض الزراعةتتتم رقتتت   0886التتتىت و توزيعهتتتا علتتتى الفالحتتتص انقلكتتتت علتتتى دورىتتتا منتتتذ عتتتام 

دد وستقا العشترات متن الات ايا واملئتات متن املصتابص،أما اإلقطاعةص وو طرد الدنم من الفالحص من أراضةه  بعتد مواجهتات دامةتم متح الشترطم املن تازة لإلقطتاعةص اةت
تدتون عتن تلتل ا ىتدا  النكةلتم بتل أ تا  ىةئم ا وقا  والىت يدعو القائمون علةها بأ ا تقوم بأعمال الرب واخلم ومساعدة الفقرا  فقد أثكثت وقائح الفساد  ا بأ ا أبعد ما

وذالالل وقهر الفالحص، فقد قام الرئةس الراحل أنور السادات وت تأثم مرشد ا نوان عمر الثلمستا  بننشتا  ىةئتم ا وقتا  وولت ل السنوات ا نمة ذا ىةئم للعكايم 
برفاقه   أسوة وو اسثقطاع مساحات من أراضو اإلصالح الزراعو وا علةها من مزارعص لثصك  تابعم هلةئم ا وقا  مما حرم الفالحون من امثالك ا راضو 0860ل عام 

م حددت أن يدون ذجيار الفدان ل املزارعص ل أراضو اإلصالح الزراعو، ومنذ تلل الل ظم قامت اهلةئم بفرض اةكايم على الفالحص مثمنلم ل ذجيار ا راضو، ففو الكداي
اال  جنةهتا،   بتدأت ل بةتح  3منل الاتريكم أي بقةمتم  034ا جنةها ريم أ ا مح مرور السنص رفعت ذجيار الفدان لةصل ذ 544منل الاريكم أي ما يساوي  11العام 

ةمعةات ذسدان ضكاط الشرطم ومجعةات ذسدان مسثشاري جملس الدولم وريمىتا متن مجعةتات الوي النفتوال لةفتاجال الفالحتون " سريم"ا راضو واملساكن ل مزادات علنةم 
متا زالتت حتىت " أمتالك الدولتم"عاما، ول الات السةاق فتنن مصتل م ا متالك ا مميتم أو  54ا منذ أكنر من ون يقث   علةه  بةوهت  ويطردى  من أرضه  الىت عاشوا علةه

عامتتتا قتتام بعتتت  الفالحتتص ل القتتتري ل ردم التتربك واملستتتثنقعات وأقتتاموا علةهتتتا  64الةتتوم تفتترض ستتتطوهتا علتتى الفالحتتتص ل قتتري مصتتتر، فمتتن املعتتترو  أنتتو منتتتذ أكنتتر متتن 
را عالةتتم ت صتتةمة وحمتتدودة، ريتتم أن الوحتتدات اللةتتم ل القتتري والقتتائمص علتتى الافظتتات متتا زالتتوا يفرضتتون علتتةه  املزيتتد متتن اةكايتتم و تتددون أستتعامستتاكنه  علتتى مستتاحا

 ..! ونةالةم ملن يريد الشرا  دون النظر للكعد االجثماعو وىو ا مر الذي يهدد مئات اآلال  من ا سر ل الري  املصري بالثشرد والاةاع
 

 سياسة االستعباد الحكومية

وحىت الةوم تقوم على أساس ورير الزراعم، ونالل عشرين عاما و ذلةا  كل صور الدع  عن الفالح املصري، فتث   0881السةاسات الزراعةم لل دومات املثعاقكم منذ عام 
جنةهتا ل الستوق الستودا ، وارتفعتت  044ها   زادت ل موس  الصة  ذا حنو جنة 64جنةها ذا  27كع  من 44ذلةا  الدع  عن ا مسدة فارتفح سعر الشةدارة زنم 

اال  مجعةم تعاونةم زراعةم والىت كانت تقوم بثوفم مستثلزمات اإلنثتاج  4أسعار الثقاوي واملكةدات والسوالر املسثكدم ل النقل واملةدنم الزراعةم، وو ذ ا  دور ما يقرب من 
ذلل ممتا أفقتد مزارعص كما كانت تقوم بثسويل الاصةل، وكانت النثةعم أن و ذلةا  نظام الدورة الزراعةم واحنسار املساحات املنزرعم بالقطن تكعا لتالزراعو بأسعار مناسكم لل

امتت بنلةتا  التدع  عتن الفالحتتص ل القطتن املصتري مدانثتو ل ا ستواق العاملةتم وانةتتالق أحتد الروافتد املهمتم لل صتول علتتى العملتم الصتعكم، والةريت  أن تلتل اكدومتتات ق
ا أنطتر القتوانص التش دشتنت عصتر الوقت الذي تقوم بو أكرب الدول الرأمسالةم منل أمريدا وفرنسا واجنلرتا بدع  مزارعةها بالرري  من تناق  اللل متح نظامهتا االقثصتادي، أمت

ألت  مستثأجر، ول  844ص املالل واملسثأجر ل ا رض الزراعةم والذي ووجكو و طرد أكنر من اخلاص بالعالقم اإلجياريم ب 0881لعام  85ورير الزراعم فهو القانون رق  
 544تفتح ذجيتار الفتدان متن بلد منتل مصتر تثست  بنتدرة ل ا رض الزراعةتم ووفترة متن املتزارعص وبعتد أن و طترح ا راضتو لسةاستم الستوق والعترض الطلت  كتان طكةعةتا أن ير 

ل مةتادين القتاىرة واةةتزة والافظتات ومراكتز القتري، واللتل " بستوق العكةتد"وأن يظهتر ل مصتر متا يستمو  1400اال  جنةهتا ل عتام  4حنتو  ذا 0886جنةها ل عام 
كتل أمتامه  ستوي النتزوح د وت يبعد أن فقد مئات اآلال  من املزارعص عمله  وو طردى  من ا راضو الش كانوا يسثأجرو ا وأصك وا عاجزين عتن دفتح قةمتم اإلجيتار اةديت

 ، وت يثوقت  ا متر عنتد ذا شوارع املدن جيلسون فةها منذ الصكاح الكاكر وحتىت املستا  ل انثظتار أي عمتل وبتأي اجتر علتى أمتل أن  صتلوا علتى جتز  متن مثطلكتات أسترى
ئو نثةعم اسثكدام املكةدات املسترطنم تلتل التش صترح باستثكدامها وزرا  ىذا اكد بل ذن مئات اآلال  من الفالحص أصةكوا بأمراض السرطان والفشل الدلوي والدكد الوبا

بالثتتتأمص الصتتت و أو الثتتتأمص  للزراعتتم ال ضتتتمم هلتتت  استتتثكاحوا حةتتتاة الفالحتتص وزوجتتتاهت  وأطفتتتاهل  ل ستتتكةل اإلثتتترا  الستتريح وريتتتم املشتتتروع ل وقتتتت ال يثمثتتتح فةتتو الفالحتتتون
الفقتر  بنتائه ، ويقةنتا فتنن الكتر بعت  ا رقتام يتدل علتى متدي ذتتال اكدومتات املثعاقكتم للمعتال الزراعتو وللفالحتص فقتد  االجثماعو ولتةس أمتامه  ستوي املتوت وتوريت  

 1448 حة  و نفاها بد ام من ىذا العام حىت وصلت ل عتام 1444ملةار جنةها ل العام حىت عام  1.5كانت مةزانةم وزارة الزراعم املدرجم ل املةزانةم العامم للدولم 
ملةتار  0.5ذا  1401_  1400حىت جا ت اكدومم االنثقالةم فرفعت مةزانةتم وزارة الزراعتم لعتام % 64ملةون جنةها فقا أي و ختفةاها بنسكم  548ذا  1404_ 
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وزارة وهامهتا التتش ال تثوقت  عنتد التتال الزراعتو فقتا بتتل جنةهتا وبتالرري  متتن ىتذا االرتفتاع املل تتوظ ل مةزانةتم وزارة الزراعتم ذال ذن ىتتذا االرتفتاع لتن يدتتون كافةتا حتىت تقتتوم الت
وتا ي كتد ذن قاتةم دعت  مستثلزمات اإلنثتاج الزراعتو متن أمستدة ومكةتدات و تقتاوي ومةدنتم ىتو بعةتدة كتل الكعتد عتن سةاستم اكدومتم االنثقالةتم .. اسثصالح االراضى أياتا 

  ..!وذ ا ال ختثل  ل ىذا ا مر عن اكدومات السابقم
 
 >دراسه حاله <نتهاكات االرض والسكن لصغار المزارعين فى قريه مصريه ا

ألتت  نستمم،وبالرري  متتن كنافتتم عتتدد الستتدان  تتا فتتنن زمتتام  64قريتم منةتتم ستتندوب ذحتتدا قتترا حمافظتتم الدقهلةتتم،تقح ى اةنتوب الشتترقى ملدينتتم املنصتتورة،ويكل  عتتدد ستتدا ا
اال  مزارع،ويعمتل معظت  أىتاا القريتم ى  5فتدانام تابعتم هلةئتم االوقتا  املصتريم يقتوم بزراعثهتا حنتو  0144انام متن بةتنه  فتد 2444ا راضى الزراعةم بالقريم يصتل ذا حنتو 

بالفثةتات ين دينةص،معهد ناص أعمال الثشةةد والكنا ،ويوجد ى قريم منةم سندوب مدرسثان فقا،مدرسم للمرحلم االبثدائةم وأنرا للمرحلم اإلعداديم باإلضافم ذا معهد
عةتادة ناصتم لرطكتا  يعمتل معظمهت  ى ختصتا النستا  والوالدة،أمتا الوحتدة الصت ةم فقتد  03صةدلةم ومخس عةادات نميتم باملستاجد و 04وانر للكنص،ويوجد بالقريم 

ذا الثوجتو ذا مسثشتفةات مدينتم املنصتورة القريكتم،كما وولت ذا وحدة لط  االسرة وال تعمل سوا ى جمال تنظتة  االسترة واكمتل والوالدة،ممتا يترري  املرضتى متن االىتاا 
ا يرأسو العمتدة وأربعتم مشتايل للكلتد يوجد بالقريم مجعةم تعاونةم زراعةم،والةري  أن قريم منةم سندوب اليوجد  ا نقطم للشرطم بل أ ا ومازالت مثمسدم بالنظام القدمي الذ

م فرع من فروع بنل الثنمةم واالئثمان الزراعى ممتا يتدفح بتاملزارعص ذا التذىاب ذا بنتل الثنمةتم واالئثمتان الزراعتى املوجتود ى باالضافم ذا الوحدة اللةم،كما ال يوجد بالقري
فرنتام  14ا يوجتد حنتو أرريفتم فقتا ى الةوم،كمت 04قريم نقةطم الاورة لقريم منةم سندوب للثعامل معو،ويوجد بالقريم ثالثم أفران للككز املدع ،وتصل حصم اخلكز لدتل أسترة 

التذا يعمتل بالةاز،ويوجتد بالقريتم مستثودع واحتد للكوتاجتاز التذا " الفترن الصتاج"ريتم أن الدنتم متن االىتاا متازالوا خيكتزون ى بةتوهت  بأستثكدام " الفةنو"للككز ريم املدع  
ويتث  دديتتدىا بشتدل دائت  نظترام  ن املقتتاول التذا قتام بثنفةتذىا ت يلثتتزم  0884اليدفتى حاجتم االىاا،شتكدم الصتتر  الصت ى ى قريتم منةتم ستتندوب و ذنشتائها ى عتام 

ملنصتورة ممتا يتوثر تتأثمام ستلكةام علتى ضتةا باملواصفات القةاسةم عند الثنفةذ،وال يوجد بالقريم حمطم ملةاه الشرب بل شكدم مةاه الشرب تسثمد املةاه من الطم الرئةسةم ودينتم ا
فدانام ى قريم شاوة املالصقم ملنةتم ستندوب ممتا  04ريم ضعةفام،أما الكةئم ى القريم فهى ريم ص ةم باملرة نظرام لوجود مقل  ككم للقمامم على مساحم املةاه الذا يصل ذا الق

لتاورة،وىو مصتر  ريتم مةطتى ممتا تسك  ى ذصابم أطفال القريم بأمراض الصدر واكساسةم كما يوجد مصر  يث  أسثكدامو ى الصر  الصت ى ملدينتم املنصتورة والقترا ا
الفقتر ى القريتم أن العديتد تسك  ى ذنثشار الدنم من اكشرات والقوارض وذصابم الدنم من ا ىاا بأمراض السرطان والفشل الدلوا والوبا  الدكتدا،ومن بعت  مظتاىر 

نقتل ا ىتاا نظتم مقابتل يعةتنه  علتى اكةتاة الصتعكم،وتعد قريتم منةتم ستندوب متن من االىاا الذين  ثلدون سةارات ناصم يقفون ى صكاح كل يوم ى موقت  نتاص هلت  ل
د أا مشتاكل تتذكر بةتنه  وبتص ىت ال  القرا اةاالبم للسدان نظرام لقر ا من مدينم املنصورة مما يةرا الدنمين بالسدان فةها ومن مظاىر طكةم ومساحم أىل القريم أنو التوجت

حمتتام ذال أن نستكم الطتتالق بتتص  044ري  متتن أزديتتاد أعتداد املثعلمتتص بقريتتم منةتم ستتندوب والتتذا يصتل عتتدد التتامص  تا علتتى ستتكةل املنتال ذا حنتتو ، وبتالر " الةربتتا "الوافتدين 
 ..!املثزوجص بالقريم ككمة واللل يعود ذا عادة الزواج املكدر للفثةات والشكاب

 
 أىاا منةم سندوب وىةئم ا وقا 

فتدانام وىتى وقت   0144مستاحم أراضتى االوقتا  بالقريتم اال  مزارعتام،وتكل   3ملنثفعتص متن أراضتى ىةئتم االوقتا  ى قريتم منةتم ستندوب متا يزيتد عتن يكل  عدد املتزارعص ا
االرض متح " أا انثقتال بتالكةح"ال و أستثكد 0841عامتام أو يزيد،وبعتد قةتام ثتورة  64فاطمم ىامن أمساعةل الىت أوقفثها آلعمال الرب واخلم ووضح االىاا أيديه  علةهتا منتذ 

ا وقتا  ى عتام  الساادات ذنشا  ىةئتم اهلةئم العامم لإلصالح الزراعى الىت قامت بدورىا بثوزيعها على املزارعص بنظام االجيار وظل اكال كما ىو علةو حىت قرر الرئةس أنور
صريم،واستثمر املزارعتون ى زراعتم االرض بنظتام االجيتار حتىت بعتد تتوا ىةئتم االوقتا  ذدارهتتا بقةمتم امل ذا ىةئم ا وقتا " ولةس متلدها"وو نقل ذدارة تلل االراضى  0860

متتح تطكةتتل قتتانون املالتتل  0886منتتل الاتتريكم ى عتتام  11اهلةئتتم قامتتت بعتتد اللتتل برفتتح قةمتتم االجيتتار ذا  أمنتتال الاتتريكم الستتاريم ى اللتتل الوقتتت ذال أن 6ذجياريتتم قتتدرىا 
أن زاد ذجيتار الفتدان  1404حىت وصل اكال ى عتام  1446منل الاريكم ى عام  34  ذا  1444منل الاريكم ى عام  24واملسثأجر ى االرض الزراعةم   زادت ذا 

وأرتفتاع تدتالة  م،مما أضتا  عكنتام ثقتةالم علتى املتزارعص ناصتم متح أرتفتاع مستثلزمات االنثتاج الزراعتى االنترا منتل الثقتاوا واالمستدة واملكةتدات واملةدنتم منل الاريك 54ذا 
بتالدنم متن املتتزارعص وتت نتا الفقتتر  املعةشتم أياتام ى حتص أن أستتعار اكاصتالت الزراعةتم ال ترتفتتح بتنفس املعتدل ممتتا يعتا أن صتاى عائتد االرض يثنتتاقا كتل عتام ويتتدفح

املهتتا متتح املتتزارعص كعتتا  و تتول دون قتتدرهت  علتتى العتتة  ى حةتتاة تلةتتل بالكشتتر واللتتل كنثةعتتم طكةعةتتم لسةاستتم ىةئتتم االوقتتا  التتىت ترفتتح االجيتتار دون ضتتابا أو معةتتار وتع
والةريتت  أن ىةئتتم االوقتتا  التتىت أصتتدرت القتترار رقتت  الفقتترا  ودعتت  االيثتتام والثاجص،الاتترائ  وونطتتل رجتتال االعمتتال علتتى التترري  متتن أن وظةفثهتتا االساستتةم ىتتى مستتاعدة 

ت تلثتزم " جنةهام لةم املزارعص 34جنةهام للمرت للمزارعص و 24" والذا حدد ووجكو أن يث  بةح االراضى الىت أقام علةها املزارعون مساكنه  هل  بسعر 0882لسنم  002
وىو مايثناى مح العدالم واملساواة بص أىاا القريم وقدرهت  على السداد مرة ،والةري  أن مديريتم االوقتا   1404جنةهام   م ى عام  774املرت ذا  ذا القرار ورفعت سعر 

ألت  جنةهتام قةمتم بتاقى  14مكلت   بالدقهلةم أرسلت نطابام ى اخلامس من سكثمرب ذا عزيزة ىالل من قريم منةتم ستندوب لل اتور ذا مقتر ىةئتم االوقتا  بالدقهلةتم وستداد
ملستاحم املطلتوب شترائها ال الثأمص املطلوب على المم وديد جلسم ممارسم من موافقم اهلةئم متن عدمتو بوقت  فاطمتم ىتامن بناحةتم منةتم سندوب،املات ل ى ىتذا ا متر أن ا

 ..!مرتام فقا 044تزيد عن 
 

ألت  جنةهتام كثتأمص لشترا   14جنتوا مجتال الستةد مجعتو وكتذلل ذا ذستالم الستةد مجعتو لةتدفح كتل متنه   –م كما ارسلت مديريم االوقا  أياام نطابات ذا كتل متن ستنة
ذنا أعمل كام كاوتشوك وأعة  بالداد يومام بةوم فمن أين ا بدل تلل "مرتام أقاموا علةها بةوهت ،يقول ذسالم السةد مجعو لكاحنى أوالد االرض  344مساحم ال تزيد عن 
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ويطردنتتا متن بةوتنتتا لدتى أدفعهتتا هلت  وأحتتافب علتى بةتىت بعتتد أن طرحتت ىةئتتم االوقتا  االرض التىت أقةمتتت علةهتا الكةتتوت للمتزاد العلتا وقتتد  ثلدهتا متتن يتدفح أكنتر ا متوال 
 "..!ويشرد أوالدنا

فننتو يتث   0887لستنم  040ذا القرار رق   0882لسنم  002ار مرورام بدل القرارات الىت صدرت بد ام بالقر  0860لسنم  74الةري  أنو منذ ذنشا  اهلةئم بالقانون رق  
 ..!ضى سوا  الزراعةم أو أراضى الدثلم السدنةم ذال لواضعى الةد وبأسعار مناسكم مح الكعد االجثماعى1الثأكةد على أن اهلةئم التكةح ا را

 
 الفساد يلتهم أحالم البسطاء 

أفدنتم زراعةتم وكتثالت ستدنةم ى قريتم منةتم ستندوب ذا مجعةتم ذستدان مسثشتارا جملتس  8باعتت فةهتا " ستريم"ت مزادات علنةتم ت تلثزم ىةئم االوقا  بقراراهتا بل ذ ا أقام
 ..!الدولم لةفاجال املزارعون ممن يقث   علةه  بةوهت  ويطالكه  باخلروج من املنازل واالراضى

ام املالل اةديتد بنقامتم ستور حتول االرض وكثت  الفثتو تقتول أن ىتذه االرض ملتل أمتن الدولتم وأتات  طرد املزارع طو ذبراىة  شلىب من مساحم فدان كان يزرعو وقكما و 
 ..!بعد اللل أن ىةئم االوقا  قامت بكةح تلل االراضى للوا  على املعاش

 
 ..!مساحم فدان انر وبةعها لنفس املالل و طرد ورثم حممد حسص فرحات وعكده عمر فرحات وحممود أبو شاىص وزكى ذمام شلىب وتوحةد ذبراىة  شلىب منكما 

 
أمثلتل قماطتص وتتا كتل رأمستاا فزوجتى مثتوى وعنتدا "تقول ست أبوىا حممد والىت متثلل قماطص من االفدنم الثسعم الىت و بةعها ةمعةم ذسدان مسثشارا جملس الدولتم 

 "..!رري  أىن أوا الناس بالرب واخلم الىت تدعى اهلةئم أ ا قامت من أجل مساعدة الفقرا على اهلل،فوجئت  ةئم ا وقا  تكةح القماطص " أرزقةم"ولدين وأعمل 
 

لقتد ورثتت ىتذه االرض عتن أ ،وكانتت أرض بتور قتام والتدا بأسثصتالحها وزراعثهتا منتذ "قراطام من االفدنم الثستعم فةقتول  00أما املثوا حممد حممد سةد فةاح يده على 
 "فأا عدل ى ىذا..أن أصك ت أرضام نصكم تقوم اهلةئم بكةعها دون أن ادراعشرات السنص،واالن بعد 

 
بنتات وولتتد واحتتد  2أضتتح يتدا علتتى قماطتص متتن ضتمن االفدنتتم الثستتعم التىت قامتتت اهلةئتم بكةعهتتا ملسثشتارا جملتتس الدولم،مثزوجتم ولتتدا "أمتا حستتنا  نكةتو مصتتطفى فثقتول 

 "فلمن نذى  وملن نشثدى..وزوجى يعمل بالةومةم
 
قراريا وكانت ىذه املساحم مالصتقم إلحتدا املتدارس وعنتدما بتدأ ى زراعثهتا قتام املستئولون باملدرستم بشتدوتو  ن مةتاه  6ما السةد مجعم وىدان فقد كان ياح يده على أ

 544ا جيتتتار الستتتنوا وت يثكتتتل معتتتو ستتتوا  التتترا تثستتتلل ذا املكتتتاىن،فثوق  عتتتن الزراعتتتم،  تنتتتازل بعتتتد اللتتتل عتتتن نصتتت  املستتتاحم هلةئتتتم ا وقتتتا   نتتتو اليستتتثطةح أن يتتتدفح
،ومتازال 0881 عتام مرتام،وعندما حتاول أن يكتا بعت  العشت  لةقتة  فةهتا ىتو وأوالده قامتت ىةئتم االوقتا  بطترده وذزالتم العشت  فأصتة  الرجتل بتأربح جلطتات ومتات ى

 ..! الورثم حىت الةوم يعانون
 

 ثورة يناير لم توقف الفساد 

فوجئتوا أثنتا  قةتام النتورة رين من يناير اسثكشر ا ىاا ى قريم منةم سندوب نمام وأنو ستةث  حتل مشتدلثه  بكةتح االراضتى هلت  بأستعار مناستكم لدتنه  بعد ثورة اخلامس والعش
لقتتد قتتام املوظفتتون ..هتتا منتتذ عشتترات الستتنصوتتوظفى ىةئتتم االوقتتا   تتررون حماضتترام هلتت  بتتأ   قتتاموا بالكنتتا  والثعتتدا علتتى االراضتتى الزراعةتتم بتتالرري  متتن أن بةتتوهت  قتتاموا بنقامث

أستتثةلوا أنشتتةال م سستتات الدولتتم أثنتتا  النتتورة وقتتاموا بالكنتتا  علتتى االراضتتى الزراعةتتم حتتىت يسثصتتدروا حدمتتام بنزالتتم  أن االىتتاا" كتتذبام و ثانتتام "بتتذلل حتتىت ينكثتتوا للمستتئولص 
 ..! شكصام من أىاا ومازال الظل  مسثمرام  34ملن يريدون،وقد تامن كش  الثعديات حنو منازهل  وتشريد أبنائه  مما يثة  للهةئم بعد اللل بكةح االراضى 

 
 المواجهة 

وقا  بالقاىرة وشاركوا ى الثظاىرة كان على أىاا قريم منةم سندوب مواجهم تلل املظات فقاموا بالعديد من الوقفات االحثعاجةم أمام مديريم االوقا  بالدقهلةم وىةئم اال
اال  مزارع أمام رئاسم جملس الوزرا  ى شهر مايو املاضتى وأياتام ى شتهر يونةتو ريتم أن كتل تلتل الثظتاىرات ت تفلت  ى ذ تا  معانتاهت   4الىت ضمت ما يزيد عن الدربا 

ىةئتتم ا وقتتا  ذال أن رئتتةس التتوزرا  متتازال وذزاحتتم اللتتوا  ماجتتد ريالتت  رئتتةس ىةئتتم االوقتتا  عتتن موقفتتو املعتتادا هلتت  وبتتالرري  متتن الدشتت  علتتى الدنتتم متتن قاتتايا الفستتاد ى 
 .."ال أحد يعل ..ملاالا..مثمسدام بو حىت الةوم

 
 9 ا تىمزارعو ىةئم االوقا  ى قريم منةم سندوب ي كدون أن نااهل  لن يثوق  وأ   مسثمرون ى املواجهم ذا يث  تنفةذ مطالكه  الىت تثلكا ى

  االراضى واملنازل واللل طكقام للقانون والئ م عمل ىةئم االوقا  والقرارات السابقم الىت ألةت كل ىذه املزادات وت تنفذ حىت ذلةا  كل املزادات العلنةم الىت متت على
 ..!االن
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 متلل االراضى الزراعةم واالراضى الىت أقةمت علةها املنازل بدون مقابل أسوة وزارعى االصالح الزراعى!.. 
 رشات الىت تقوم  ا ىةئم االوقا  ضد املزارعصوق  مجةح القاايا والاكمات والث  !.. 
 ذقالم رئةس ىةئم االوقا   نثهاكو املسثمر للوائ  اهلةئم والقرارات الصادرة عنها!.. 
 

 أنتفاضة الفالحين

تظتاىرة ومتن بتص  36اعثصتاما و  22ل احثعاجتا فالحةتام متنلتت  74قام الفالحتون ل الريت  املصتري بتت 1400وى مواجهم تلل االزمات نالل النص  ا ول من عام 
مايو وطالكوا بثملل االراضى الش ياعون  4اال  فالح من منثفعى أراضى ا وقا  بالثظاىر أمام رئاسم جملس الوزرا  ل يوم  2أكنر الثظاىرات حشدام قام ما يقرب من 

قم الش و من نالهلا بةتح مستاحات ككتمة متن تلتل االراضتى ةمعةتات الوا النفتوال،والن أحتدا ت عامام دون مقابل وذلةا  مجةح املزادات العلنةم الساب 54علةها أيديه  منذ 
متنه  بعتد مواجهتم ريتم مثدافئتم متح ج افتل ا متن املركتزي وقتام الستةد  5يونةتو وو القتك  علتى  7يسثع  هل  قاموا بالثظاىر من جديد أمام رئاسم جملس الوزرا  ل يتوم 

 ..!يومام على المم الث قةل 04أيام من القك  علةه  بالرري  من ذن قاضى املعارضات قرر حكسه   5عنه  بعد  النائ  العام باإلفراج
 

علةهتتا منتتذ  ستتنوات كمتتا قتتام فالحتتو منطقتتم الستتادات بالثظتتاىر أكنتتر متتن متترة ل شتتهري متتايو ويونةتتو بعتتد أن قامتتت اكدومتتم بطتتردى  متتن االراضتتى التتش ياتتعون أيتتديه  
 ..!على طريل مصر ت أسدندريم الص راوي ويقومون بزراعثها

 
ن املالتل واملستثأجر ل ا رض الزراعةتم أما الفالحون من قريم عزبم الكاشا مركز أبو ككم بالشترقةم فقتد تظتاىروا أمتام رئاستم جملتس التوزرا  ل شتهر يونةتو للمطالكتم بثعتديل قتانو 

كتتل علتى الةتارب للمتالك والةريت  أنتتو  ول مترة ل مصتر يقتوم الفالحتتون بالثظتاىر ضتد قتانون املالتتل ووضتح ستق  أعلتتى إلجيتار الفتدان وال يترتك اك 0881لعتام  85رقت  
 ..!وىذا ت  دث من قكل..واملسثأجر

 
ر اةمعةتتم بستتك  قتتري بالثظتتاىر وقتتام انتترون باقث تتام مكتت  اةمعةتتم الزراعةتتم بقريتتم الشتتناويم ووطتتة  ا ثتتاث ومدثتت  متتدي 7ول مركتتز ناصتتر بكتت  ستتوي  قتتام الفالحتتون ل 

 ..!الثالع  ل حصا ا مسدة واكثشا  حاالت كنمة من الامالت والسوبةات  ص اب اكةازات الدكمة على حساب صةار املزارعص 
 مستدة واملطالكتم بثوفمىتا احثعاجتا، ونقتا ا 04، فقد كانت املطالكم ولدةم ا رض الزراعةم سككا ل 1400وقد تعددت أسكاب االحثعاجات ل النص  ا ول من عام 

احثعاجتام، أمتا ا ستكاب ا نترا منتل ذنشتا   21احثعاجام، ونقا مةاه الري ل  ايات الرتع وعط  مساحات ككتمة متن ا راضتو وتلت  الاصتةل ستككا ل  16سككا ل 
 .!.احثعاجات  5حمطات تقويم المول ل الدثلم السدنةم واقث ام الكلطعم لكع  القرا سككا ل 

 
 نقابة الفالحين

ماليتص فتالح كتان البتد متن الك ت  والعمتل علتى نلتل تنظتة  قتوي يات  تلتل القتوي املت ثرة ل الثمتح  4ل مواجهم تلل السةاستات التش أدت ذا هتمتة  دور أكنتر متن 
.. ول التكع  ركتوب املوجتم وتنصتة  نفستو نقةكتا للفالحتص املصري وتدافح عن حقوقه ، من ىنا ظهرت فدرة ذنشا  نقابتم للفالحتص، ومنتذ متارس املاضتو وحتىت يونةتو حتا

 ..!برئةس جملس الوزرا    ..!والةري  ل ا مر أن الدنم من وسائل اإلعالم اسثاافثو وت تسألو أين ى ال  الفالحون الذين  نله  
 

ت ل جنتتوع وقتتري ولدتتو نواجتتو ىتتذا الثتتدلةس كتتان البتتد متتن العمتتل علتتى نلتتل تنظتتة  نقتتال حقةقتتو  نتتل الفالحتتص ل أقتتالة  مصتتر، واللتتل متتن نتتالل عقتتد عشتترات النتتدوا
ن يث  عمتل ةنتم نقابةتم ل كتل قريتم، ونقابتم ل كتل حمافظتم،   نقابتم عامتم الافظات عن أتةم أنشا  نقابم للفالحص وعن حقه  ا صةل ل ا رض والسدن ، مح مراعاة أ

ملتتدعةنعلى ان تدتتون علتتى مستتثوي مصتتر كلهتتا واللتتل متستتدا بأاتتديات تنظتتة  العمتتل النقتتال اهلرمتتو التتذي يكتتدأ متتن القاعتتدة   ذا القمتتم ولتتةس العدتتس كمتتا يفعتتل بعتت  ا
 ..!أىدا  نقابم الفالحص فةما يلو 

 ص و الشامل للفالح وأسرتو الثأمص ال!.. 
  الثأمص االجثماعو للفالحص!.. 
   متلةل ا راضو والكةوت ملزارعو ىةئم ا وقا!.. 
  متلةل ا راضو والكةوت ملزارعو ىةئم اإلصالح الزراعو!.. 
  توزيح ا راضو املسثصل م للمزارعص املاارين من قانون املالل واملسثأجر!.. 
 وذعادة االتزان للعالقم بص الطرفص فال يطةو طر  على الطر  ا نر  0881لعام  85ملسثأجر رق  تعديل قانون املالل وا!.. 
   توفم مسثلزمات اإلنثاج الزراعو بأسعار مناسكم مح املطالكم بزيادة الدع!.. 
 للفالحص والعمال ل مقاعد جملس الشع % 44الثمسل بنسكم الت 


