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ِصش ثبٌّشبسوخ فٝ ٘زا إٌّزذٜ اٌزٜ يٕظّٗ اٌزؾبٌف اٌذٌٚٝ ٌٍّٛئً  –شف ٌغٕخ اٌزعبِٓ اٌفالؽٝ رزش

ثّٕطمخ اٌششق األٚعػ ٚشّبي إفشيميب ٌٍّشح اٌضبٌضخ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ  ثّذيٕخ اٌمب٘شح رؼجيشا ػٓ إؽغبعٙب اٌؾميمٝ 

 .ثغذيخ اٌمعبيب اٌزٝ يطشؽٙب ٘زا إٌّزذٜ

ثزغيشاد ٘بِخ رغشٜ فٝ ػذد ِٓ ثالد  غُ٘زٖ اٌذٚسح رأرٝ فٝ ظشف إلٍيّٝ يزٚؽيش يؤوذ اٌمبئّْٛ ػٍيٗ أْ 

رزؼشض ٌؾشان عيبعٝ شذيذ ٚرزؼٍك آِبي شؼجٙب  ثجشٌّبْ يؼجش ػٓ " إٌّطمخ اٌؼشثيخ خصٛصب ِصش اٌزٝ 

 فّٓ إٌّطمٝ أْ رغبُ٘ ٌغٕخ اٌزعبِٓ اٌفالؽٝ ثّصش فٝ دػُ ٘زا اٌزٛعٗ ، وّب"  إسادرٗ اٌؾميميخ ٚغّٛؽبرٗ

يّٙٙب أْ رزٕبٚي اٌٛظغ اٌّصشٜ فٝ رٌه اٌغيبق ػٍٝ أًِ أْ يزىبًِ ثغٙذ آخش يزُّ ِالِؼ اٌصٛسح  فٝ 

 . ثميخ إٌّطمخ اٌؼشثيخ ِٓ أػعبء اٌٛفٛد اٌّذػٛح ٌٍّٕزذٜ خصٛصب ٚفذ اٌشؼت اٌزٛٔغٝ

اٌفمشاء  صٛصببٔيٗ اٌفالؽْٛ اٌّصشيْٛ خ٘زا ٚلذ عجك ٌٍغٕخ أْ ػشظذ فٝ اٌٍمبءيٓ اٌغبثميٓ ثؼط ِب يؼ

األعبعٝ  ٓ ؽصبس خبٔك ٚاعزجذاد ٚفغبد ٘ذفٗٚاٌصغبس ُِٕٙ غيٍخ ػمٛد ػٍٝ يذ أٔظّخ اٌؾىُ اٌّزؼبلجخ ِ

ِٓ اٌفالؽيٓ فعال ػّب ياللٛٔٗ ِٓ %  75اٌمعبء ػٍٝ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌفالؽيٓ اٌزٝ رشىً ِب ال يمً ػٓ 

زذسيظ ٚػضٌُٙ ثؼيذا ػٓ اٌغضء األػظُ رّييض شذيذ ثشأْ األسض ، ؽيش يزُ رغشيذُ٘  ِٓ األسض اٌمذيّخ ثبٌ

 .اٌّغزضّشيٓ ٚاٌضساع ٚاٌّالنِٓ ىجبس آٌِ األسض اٌّغزصٍؾخ اٌغذيذح  ٌيغزؾٛر ػٍيٙب 

 

 :كيف يتم تجريذ الفالحيه مه األرض القذيمة وعسلهم عه األرض الجذيذة ؟ 

ٚاٌمشاساد اٌٛصاسيخ  يٓاٌمٛأِٚٓ خالي ِٕظِٛخ ِٓ اٌغيبعبد ٚ" ٘يىٍخ اٌضساػخ " يغشٜ رٌه رؾذ ػٕٛاْ 

ٚاإلعشاءاد اٌزٝ يخبٌف ثؼعٙب اٌمٛأيٓ اٌغبسيخ ؛ ٚاٌزٝ رزىفً ثؾشِبُٔٙ ِٓ االعزّشاس فٝ اٌضساػخ أٚ ثيغ 

 :ٚرزّضً فٝ اآلرٝ. .. أساظيُٙ ٌزذ٘ٛس عذٚا٘ب االلزصبديخ

 

ٝ ، اٌّصبدسح ثمبْٔٛ اإلصالػ اٌضساػ) اإلصالػ اٌضساػٝ ثٕٛػيٙب  تجريذ الفالحيه مه أراضى -1

، ٚأساظٝ األٚلبف ، ٚاألساظٝ اٌّغزصٍؾخ اٌمذيّخ، ( ٚاٌزٝ عجك فشض اٌؾشاعخ ػٍيٙب 

اٌزٝ يضسػٙب اٌفالؽْٛ ِٕز خّغيٕبد  ٚأساظٝ اٌجذٚ ٚأغشاف اٌٛادٜ..ٚأساظٝ ٚظغ اٌيذ 

ٚعزيٕبد اٌمشْ اٌّبظٝ ٚإػبدرٙب إٌٝ ٚسصخ اإللطبػييٓ أٚ اٌزٛاغؤ ػٍٝ اغزصبثٙب ِٓ ػصبثبد 

ٌغيبديخ وبٌششغخ ٚاٌغيش ٚاٌمعبح ثأعٍيت أٚ ثيؼٙب ٌغّؼيبد اإلعىبْ ثبٌٙيئبد ا اٌغطٛ إٌّظّخ

 ٚدػُ(  ِؾبوُ اٌميُ ) معبئيخ ِٓ ِؾبوُ اعزضٕبئيخ اٌؽىبَ شزٝ ِٕٙب إخفبء اٌذٌٚخ ٌّغزٕذارٙب ٚاأل

 .ِٓ اٌششغخ دائُ 

 

 : رفع تكلفة السراعة وخفض ما يعىد على الفالحيه مه واتح زراعاتهم - 2

  إيغبساد األسض اٌضساػيخ ثّب يزغبٚص لذسح اٌفالؽيٓ ػٍٝ دفغ إيغبس٘ب رّبِبثشفغ. 

 ٚسفغ ظشائت األغيبْ اٌضساػيخ. 

 ٚ ثزٚس ؛ أعّذح ،ِجيذاد ؛أػالف ؛ آالد ؛ ٚلٛد ؛ ) سفغ اٌذػُ ػٓ ِغزٍضِبد اٌضساػخ

رغبس اٌمطبع ٌخبص اٌزيٓ أصجؾٛا يزؾىّْٛ فٝ ٚإغالق رذاٌٚٙب ثيٓ ( أِصبي ٌٚمبؽبد 

 .ٚرغٛيك اٌؾبصالد اٌضساػيخ ِذخالد اٌضساػخ ُ ِؼظ



 ٚ ِٓ ٚإٌمبء اٌّزؼضشيٓ %  18إٌٝ ؽٛاٌٝ %  4سفغ أعؼبس اٌفبئذح ػٍٝ اٌمشٚض اٌضساػيخ

؛ فٝ اٌٛلذ اٌزٜ يزُ اٌزشٚيظ فيٗ وزثب ثميبَ اٌذٌٚخ ثئػفبء . ُِٕٙ فٝ عذاد٘ب فٝ اٌغغْٛ

 .اٌفالؽيٓ ِٓ ٔصف ديُٛٔٙ

 بصالد اٌضساػيخ إال فٝ أظيك اٌؾذٚد فعال ػٓ ٚلف صيبدح أعؼبس اٌؾ. 

 

 رٛصيغ األساظٝ اٌّغزصٍؾخ ؽذيضب ػٍٝ اٌششوبد االعزضّبسيخ  ٚوجبس اٌّالن ٚاٌضساع          -3      

 .ٚؽشِبْ اٌفالؽيٓ اٌصغبس ٚاٌفمشاء ِٕٙب

 

 أفذٔخ  3ٓ ػ ِٕٙب ِٓ رمً ٍِىيزُٙ) إثؼبد فمشاء ٚصغبس اٌفالؽيٓ ػٓ اٌغّؼيبد اٌضساػيخ ٚاػزجبس -4     

 .ٚؽشِبُٔٙ ِٓ خذِبرٙب ( ػّبال صساػييٓ 

 

 ِخبٌفخ لبْٔٛ اٌضساػخ ٚرغغيً ؽيبصح األسض ٌيظ ثبعُ ِٓ يضسػٙب  ثً ِٓ ثأعّبء ِالوٙب        -5      

 .أيعب ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ ِغزٍضِبد اٌضساػخ ٚ٘ٛ ِب يؾشَ اٌّغزأعشيٓ           

 

 .اثطُٙ ٚارؾبدارُٙ ٚأؽضاثُٙ ثمٛح اٌمبْٔٛ ٚػٕف اٌششغخؽشِبُٔٙ ِٓ رشىيً ٔمبثبرُٙ ٚسٚ -6      

 

 ُٙ ِٓ ِٕبصٌُٙ فٝ أساظٝ األٚلبف ٚثؼط أساظٝ اإلصالػ اعزّشاس ػٍّيبد إصاؽز -7      

 .ثأساظٝ اٌىزٍخ اٌغىٕيخ اٌضساػٝ اٌّؼشٚفخ           

 

 الهجرة إلى المذن و الخارج والعىدة للقرون الىسطى

اٌٙغشح  ذشىٍػخ ٚغشد اٌفالؽيٓ ِٓ األسض ٚثيغ صغبس اٌّالن ألساظيُٙ؛ ٚثغجت أخفبض ػبئذ اٌضسا

اٌىزٍخ إٌٝ اٌّذْ ٌىضيش ِٓ اٌّغزأعشيٓ ٚاٌّزؼضشيٓ فٝ رغذيذ اٌمشٚض اٌضساػيخ ٚاٌّطشٚديٓ ِٓ أساظٝ 

ٚفشص اٌؼًّ فٝ اٌّذْ ٚاوزظبظب ٝ أساظٝ اٌجٕبء ٚإيغبساد اٌّغبوٓ ػٍ اٌغىٕيخ  ظغٛغب اعزضٕبئيخ

 .يغّٝ ثؼشٛائيبد اٌّذْ ِعبػفب ٌّب

 

يزصً ثؾك أصيً ٌٙؤالء اٌفالؽيٓ ٌٚغىبْ اٌشيف  خصٛصب ِّٓ ؽصٍٛا ػٍٝ أػالٖ  إْ ِب رُ ػشظٗ 

ٚفٝ ً أْ يىْٛ ؽمب فٝ اٌؼًّ ٚاٌّأٜٚ أساض ِٓ ٘يئزٝ األٚلبف ٚاإلصالػ اٌضساػٝ ٚ٘ٛ ؽك اٌؾيبح لج

ِٓ اٌؾصٛي ػٍيٙب  ثيّٕب ُ٘ أؽك لطبػبد  اٌذٌٚخوبألسض اٌّغزصٍؾخ اٌزٝ رغزجؼذُ٘ ِٓ  اٌضشٚاد اٌطجيؼيخ

 .اٌّغزّغ  ثٙب

 

ب صميال  ػٍٝ ٔفٛط اٌفالؽيٓ لجً صٛسح  ّّ يٕبيش ِٚب صاٌذ ؽزٝ اآلْ دْٚ ؽً فٝ  25ٌمذ شىٍذ ٘زٖ اٌمعبيب ٘

 .ظً اٌطجؼخ اٌضبٔيخ ٌٕظبَ ِجبسن

 

ؼ ػٍٝ أغٍجيخ اٌّمبػذ أصجاٌّزؼذدح  أزٙذ االٔزخبثبد اٌجشٌّبٔيخ ٚؽصً اٌزيبس اإلعالِٝ ثفصبئٍٗٚثؼذ أْ 

وبسصخ ٚشيىخ عذيذح رزغبٚص ُِّ٘ٛٙ اٌغبثمخ،  ٛاعٙخِاٌشؼت اٌّصشٜ ٚخصٛصب اٌفالؽْٛ فٝ 

فبإلعالِيْٛ  ِؼبدْٚ ٌّجذأ اإلصالػ اٌضساػٝ سغُ وٛٔٗ ِجذأ سأعّبٌيب صشفب؛ ٚيشْٚ أٔٗ ِخبٌف ٌٍذيٓ ، 

ٓ ِالن األسض ِٚغزأعشيٙب  ٌزا اػيخ ثيُٚ٘ ِٓ ٔبؽيخ أخشٜ ظذ ػاللخ إيغبسيخ  ِزٛاصٔخ فٝ األسض اٌضس

اٌّؼشٚف ثمبْٔٛ اٌؼاللخ ثيٓ )  1992/  96ذ ثؼط فصبئٍُٙ اٌؾضة اٌٛغٕٝ ٚلذ رطجيك اٌمبْٔٛ دػّ

اٌزٜ أٌمٝ ثّئبد األٌٛف ِٓ اٌّغزأعشيٓ إٌٝ ػشض اٌطشيك  (اٌّبٌه ٚاٌّغزأعش فٝ األسض اٌضساػيخ 

يؼٕٝ أُٔٙ ِٕؾبصْٚ  ٌٍفىش اإللطبػٝ  اٌزٜ ال يمزصش ؛ ٚ٘ٛ ِب .ٚسفغ اإليغبساد اٌضساػيخ ػذح أظؼبف 

ػٍٝ اٌّغبالد االلزصبديخ ٚيٕؾبص ٌصف  وجبس ِالن األساظٝ ِٓ اإللطبػييٓ اٌمذاِٝ ٚاٌغذد ظذ اٌّؼذِيٓ 

ٚفمشاء اٌفالؽيٓ فمػ ثً يزغبٚص رٍه اٌؾذٚد إٌٝ ِغبالد أخشٜ وبٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاآلداة ٚاٌغيبؽخ ٚاٌجؾش 



ِٓ اٌّشأح ِٚٓ األلٍيبد اٌذيٕيخ ِٚٓ ؽمٛق اٌّٛاغٕخ إٌخ  ٚ٘ٛ ِب دفغ اٌىضيشيٓ ِؤخشا  اٌؼٍّٝ ٚاٌّٛلف

 .ٌٍٙغشح ِٓ ِصش ٘شثب ِٓ ٘زا اٌغٛي اٌمبدَ

ٌمشْٚ اٌٛعطٝ  عٕغذ ٚإرا ِب أظفٕب ٌَّٙٛ اٌفالؽيٓ اٌضميٍخ وبسصخ عذيذح يؾٍّٙب ٌُٙ ؽىبُِٙ اٌمبدِْٛ ِٓ ا

 .دءٚثخ ِٚضبثشح ٚصجش ال يٕفز ٚاعزؼذاد ٌؾشة ِمجٍخ فبشيخ اٌطبثغعٙٛد ٚثّٛلف ٚاظؼ لبغغ   إٔٔب ِطبٌجْٛ

 

 الفالحىن والثىرة واسترداد الحقىق

 -سأد ٌغٕخ اٌزعبِٓ اٌفالؽٝ 2011فجشايش  14يّٕٙب فٝ ٘زا اٌصذد اإلشبسح إٌٝ أٔٗ ثذءا ِٓ 

ٚاٌمب٘شح أْ  أْ اٌّطٍٛة ثؼذ أزٙبء اٌفصً األٚي ِٓ أؽذاس اٌضٛسح فٝ اٌّذْ اٌىجشٜ -ٚٔششد رٌه 

يُغزأٔف اٌؼًّ ِٓ اٌّؾيػ فٝ ارغبٖ اٌّشوض ػٍٝ ػىظ األعبثيغ األٌٚٝ ِٓ اٌضٛسح اٌزٝ شٙذد 

 .اؽزذاِٙب فٝ اٌّشوض
العزشداد ِب اغزصجزٗ اٌذٌٚخ ٚٚسصخ  2011فجشايش   14لذ عبسع  ػذد ِٓ اٌفالؽيٓ اػزجبسا ِٓ ٘زا ٚ -

 .اإللطبع ٚػصبثبد اٌغطٛ إٌّظّخ ِٓ أساظيُٙ ٚاعزؼبدٚا ثزٌه عضءا  ِٓ ؽمٛلُٙ اٌّغزصجخ 

ف ؽذس ٘زا فٝ اٌؼّشيخ ٚاٌىِٛجبٔيخ ٚػضثخ إٌبِٛط ٚوَٛ إٌّبصيش ٚاٌّؤاعشيٓ ٚاٌؼبسظخ ٚػضثخ ػبو

ٚاٌجشٔٛعٝ ثّؾبفظخ اٌجؾيشح، ٚفٝ ثؼط ػضة اٌّؼّٛسح  ِٕٚطمخ غٛعْٛ ثششق اإلعىٕذسيخ ، ٚفٝ لشٜ 

 .عشعٛ ٚوفش اٌخٛاصَ ِٚيذ اٌىشِب ٚعٛعش ٚوفش اٌغٕيٕخ ِٕٚشيخ اٌجذٜٚ ٚاٌجمٍيخ ثّؾبفظخ اٌذلٍٙيخ

 

 

بِٚخ ؽميميخ أٚ دْٚ أْ اٌىضيش ِٓ ٘زٖ اٌمشٜ لذ اعزؼبد فالؽٛ٘ب أساظيُٙ دْٚ ِم ِٚب ٔٛد رٛظيؾٗ   -

ثؾيشح صذاًِ ؽميميب ِغ سئيظ فشع أِٓ اٌذٌٚخ  / ٘ٝ اٌؼّشيخ  د لشيخ ٚاؽذحِمبِٚخ ػٍٝ اإلغالق ثيّٕب شٙذ

ػٍٝ أساظٝ صالصخ ػبئالد ، ٘زا ٚلذ  -ثبٌمٛح ٚاٌخذيؼخ  -ثبٌّؾبفظخ اٌزٜ وبْ لذ اعزٌٛٝ ِٓ ػذح عٕٛاد

ٌىٕٙب ٌُ رزّىٓ ِٓ  اعزؼبدح األسض ِٓ اٌفالؽيٓ ثً أؾبصد لٛاد اٌششغخ اٌؼغىشيخ إٌٝ عبٔت اٌّغزصت  

 5لجعذ ػٍٝ خّغخ ُِٕٙ ٚؽبوّزُٙ ػغىشيب ثزّٙخ ِمبِٚزٙب ٚؽصً أسثؼخ ُِٕٙ ػٍٝ أؽىبَ ثبٌغغٓ 

 .عٕٛاد

 

اٌزٝ ال رٍّىٙب  –أِب فٝ ِٕطمخ اٌّؼّٛسح ثبإلعىٕذسيخ فمذ اعزشد ػذد ِٓ فالؽيٙب أسظب وبٔذ ٘يئخ األٚلبف  -

ّؼيبد إعىبْ ظجبغ اٌششغخ ٚأِٓ اٌذٌٚخ ٚاٌمعبء اٌؼغىشٜ ٚلعبح ِؾىّخ إٌمط ٚٚصاسح لذ ثبػزٙب ٌغ –

اٌؼذي؛ ٚاٌغشيت فٝ األِش أْ اٌٙيئبد اٌخّظ ٌُ رزؾشن العزؼبدح األسض ػٍّب ثأٔٗ فٝ عيبق رٌه اٌصشاع 

يذاد أٚاٌزٕبصي ثيٓ اٌفالؽيٓ  ٚرٍه اٌٙيئبد رُ اغزيبي أؽذ لبدح اٌفالؽيٓ اٌزٜ سفط ِغ أعشرٗ اٌخعٛع ٌٍزٙذ

 .ػٓ األسض

 

( ٌيغٛا فالؽيٓ ) ِغبوٓ أ٘بٌٝ ِٕطمخ غٛعْٛ  2008ِٓ عبٔت آخش وبٔذ اٌذٌٚخ لذ ٘ذِذ فٝ ِبيٛ  -

رُٙ ِٓ إٌّطمخ ٚسفعذ رٕفيز ؽىُ دفذأب  ٚغش 38ٚاٌّمبِخ ػٍٝ ثششق اإلعىٕذسيخ اٌّغبٚسح ٌٍّؼّٛسح 

لبِٛا ثزٕفيز اٌؾىُ ثأٔفغُٙ  2011يٕبيش  28ٚفٝ  ، إال أْ األ٘بٌٝ 2009لعبئٝ صبدس ٌصبٌؼ األ٘بٌٝ ػبَ 

 ِجبششح ألبِٛا ِٕبصٌُٙ ػٍيٙب فٝ ثؼذ غشدُ٘ ٌغزيٓ فشدا ِٓ ششوخ أِٓ وبٔٛا يزٌْٛٛ ؽشاعخ األسض ؛ ثؼذ٘ب 

 .أعبثيغ ِؼذٚدح

 

 2011إثشيةً  22فةٝ  -عةٕٛاد 3اٌزيٓ ِٕؼزُٙ اٌذٌٚخ ِٓ صساػةخ األسص ِٕةز  -وّب لبَ فالؽٛ اٌفيَٛ  -

ِةٓ %  60ؤرّش ػٍّٝ  أزٙٛا فيٗ ألْ يغزؼيذٚا ؽمُٙ فٝ صساػزٗ ثطشق صساػةخ ِجزىةشح رةٛفشثؼمذ ِ

 ِيبح اٌشٜ

فجشايش  28اػزجبسا ِٓ  ٌفالؽٝ األٚلبف ٚاٌزظب٘شاد اٌعخّخ ثذأد اٌزؾشوبد اٌغّب٘يشيخوزٌه  -

ششليخ ثشأْ فٝ ِؾبفظبد اٌذلٍٙيخ ٚاٌغشثيخ ٚاإلعىٕذسيخ ٚاٌجؾيشح إظبفخ إٌٝ اإلعّبػيٍيخ ٚاٌ 2011



؛ أِب أٌٚٝ اٌّظب٘شاد االؽزغبعيخ إيغبس أسض األٚلبف اٌضساػيخ ِٚشىٍخ أسض اٌىزٍخ اٌغىٕيخ

أِبَ ِغٍظ اٌٛصساء ِٓ فالؽٝ اٌمشٜ  2011ِبسط  13اٌفالؽيخ فٝ اٌمب٘شح فمذ أذٌؼذ األؽذ 

 * .األسثغ األٌٚٝ

 

 :الىضع الفالحى الراهه ووىاقص العمل ومقىمات الىهىض

 : هه الىضع الرا - أ

  لٜٛ اٌزيبس اإلعالِٝ ِغزّؼخ ٌُ رذػُ اٌؼًّ اٌفالؽٝ فٝ وً رٍه اٌصشاػبد ثغجت

أيذيٛعيزٙب ِٚٛالفٙب اٌغيبعيخ ِٓ اٌفمشاء ٌُٚ  رزؼبغف ِؼُٙ ثً ٚارخزد ثؼعٙب ِٛالف 

 .ِؼبديخ

 د سيخ ٚاٌٍيجشاٌيخ ٚوزا اٌؼذيذ ِٓ ِؤعغبوّب افزمذ اٌفالؽْٛ دػُ وً األؽضاة اٌيغب

 .ٝاٌّغزّغ اٌّذٔ

 ىضيش ِٓ اٌمشٜ اٌزٝ ثذ ػٍٝ صٍخ ؽٝ وبٔذ اٌٙيئخ اٌٛؽيذح اٌزٝ ؽبفظٌغٕخ اٌزعبِٓ  اٌفال

 .اؽزذَ فيٙب اٌصشاع  ٚدػّزٙب فٝ ؽذٚد إِىبٔبرٙب  

  ثً ٚال صاٌذ اٌمٛأيٓ  2011يٕبيش  25اٌٛظغ اٌمبٔٛٔٝ ٌزٍه األساظٝ ٌُ يزغيش ثؼذ صٛسح ،

اثُٙ اٌّغزمٍخ ؛ ٚوً ِب ؽذس ثؼذ اٌضٛسح ٘ٛ ؽزٝ اٌيَٛ ال رغّؼ  ثزأعيظ  ٔمبثبرُٙ  ٚأؽض

إصذاس أؽذ ٚصساء اٌؼًّ لشاس إداسٜ ثؾك اٌشؼت فٝ رأعيظ ٔمبثبد ِغزمٍخ إال أْ اٌٍغٕخ 

 .اٌؼٍيب الٔزخبثبد اٌجشٌّبْ اٌزٝ أداسد االٔزخبثبد األخيشح ٌُ رؼزشف ثٗ

 

 : وىاقص العمل  - ب

 برُٙ ؛ ِٚب يٕمصُٙ ٘ٛ اٌٛػٝ اٌزٜ يفزمذ اٌفالؽْٛ ٌٍزشاثػ ٚاٌزٛؽذ ٚيؾزبعْٛ ٌجٕبء ٔمبث

 .أثمٝ ػٍيُٙ أِبَ شبشبد اٌفعبئيبد يشب٘ذْٚ ٚلبئغ اٌضٛسح ِٓ ِٕبصٌُٙ دْٚ أدٔٝ ِشبسوخ

  ٌٚزٌه فبٌؼًّ ِٓ أعً رٛؽيذ وٍّزُٙ ٚسفغ ٚػيُٙ ٚأزضاع ٔمبثبرُٙ اٌّغزمٍخ ِشْ٘ٛ ثٛظغ

لفب ِؼبديب فيّب عجك ؽذٚد فبصٍخ ِغ وً اٌمٜٛ اٌغيبعيخ ٚاالعزّبػيخ اٌزٝ ارخزد ُِٕٙ ِٛ

، ثً ِٚغ اٌمٜٛ اٌزٝ ٌُ رٍؼت دٚس٘ب اٌّفزشض ٌذػُّٙ ٚارخزد ِٛلف اٌّشب٘ذ ُِٕٙ أٚ 

 .ظٍٍزُٙ ٚٔششد شبئؼبد إٌظبَ اٌؾبوُ ثيُٕٙ ٚاسرضلذ ثبٌؾذيش ػُٕٙ دْٚ دػُ ؽميمٝ 

 

 :مقىمات الىهىض -ج

 ٌ95زٝ رّضً ٘زا ٚيزطٍت اٌؼًّ فٝ صفٛف اٌفالؽيٓ اٌىف ػٓ األٔشطخ االؽزفبٌيخ ا  %

 .ٚاٌزٛاعذ اٌؾميمٝ فٝ أٚعبغُٙ ٚاألخز ثيذُ٘  دْٚ رؼبيٓ ٔشبغ اٌمٜٛ اٌغيبعيخ اٌيغبسيخ ِ

  ًِٕبشذح ٔمبثبد اٌفالؽيٓ ٚارؾبدارُٙ فٝ إٌّطمخ اٌؼشثيخ ٚإفشيميب ِٕٚظّبرُٙ اٌذٌٚيخ ِض

ألْ .فيبوبِجيغيٕب ٚوٛٔفذساٌيخ اٌفالؽيٓ اٌفشٔغيخ ٌذػُ فالؽٝ ِصش ٚإٌّطمخ اٌؼشثيخ

اٌّؼشوخ اٌذائشح اآلْ ثيٓ فالؽٝ اٌؼبٌُ فٝ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة ِٓ ٔبؽيخ ٚثيٓ اٌششوبد 

اٌىجشٜ اٌؼبٍِخ فٝ ِغبي إٔزبط ٚرغبسح ِغزٍضِبد اٌضساػخ  ِٓ ٔبؽيخ أخشٜ  ٘ٝ ِؼشوخ 

ٚاؽذح ٌٚٛ خغش٘ب فالؽٛ اٌغٕٛة أٚ فالؽٝ اٌشّبي عيٕؼىظ أصش٘ب اٌّجبشش ػٍٝ  اٌغضء 

ٍششوبد اٌزٝ رّضً سأط اٌغُٙ ٌٍيجشاٌخ وبٍِخ ٌغيطشح عيٕزٙٝ األِش ثِٓ اٌفالؽيٓ ٚاآلخش 

ح اٌّزٛؽشخ ػٍٝ ِمذساد فالؽٝ اٌؼبٌُ ٚ٘ٛ ِبيغت اٌزٕجٗ ٌٗ ٚاالعزؼذاد  ٌّٕؼٗ ِٓ ذاٌغذي

 .اآلْ

  إْ ؽشوخ رمشيش اٌشؼٛة ٌّصيش٘ب ٌيغذ ِجزٛرخ اٌصٍخ ثبٌزعبِٓ اٌذٌٚٝ ثيٓ فالؽٝ شّبي

رزؾمك ٕ٘ب أٚ ٕ٘بن رشفغ ِٓ ِؼٕٛيبد اٌصغيشح اٌزٝ بٌُ ٚعٕٛثٗ؛ ٚاالٔزصبساد اٌؼ

 .اٌفالؽيٓ فٝ اٌغٙزيٓ ٚرخزصش اٌطشيك إٌٝ إٌصش إٌٙبئٝ



  ٝإْ ؽك اٌفالؽيٓ ٚوً اٌفمشاء فٝ األسض اٌضساػيخ ٚأساظٝ اٌجٕبء عضء ِٓ ؽمُٙ ف

 .اٌؾيبح ٚال يغت أْ يمف أٜ ؽك آخش أِبِٗ  ٚخصٛصب ؽك اٌزٍّه

 

 

 www.tadamon.katib.org:                                                   ِٛلغ ٌغٕخ اٌزعبِٓ

 

                                                       sakrbash@yahoo.com:اٌجشيذ اإلٌىزشٚٔٝ    

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com                                                                                                
__________________________________ 

 

 :رُ رٛصيك رٌه ػٍٝ ِٛلغ اٌٍغٕخ اإلٌىزشٚٔٝ وبآلرٝ* 

فالؽٛ اٌّؼّٛسح يٍغأْٚ ٌٍّغٍظ اٌؼغىشٜ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ ) ثؼٕٛاْ  2011فجشايش  12فٝ  -1

 (.إلػبدح اٌزؾميك فٝ اغزيبي وجيشُ٘ 

 . (فالؽٛ اٌجؾيشح يذشْٕٛ اٌفصً اٌضبٔٝ ِٓ  اٌضٛسح) ثؼٕٛاْ  2011ايش فجش  16فٝ   -2

 (٘زٖ ٘ٝ ػجمشيخ اٌّصشييٓ أٚي اآلعشاءاد اٌضٛسيخ )ثؼٕٛاْ  2011فجشايش  18فٝ  -3

فالؽٛ اٌذلٍٙيخ يذخٍْٛ اٌّؼشوخ ٚيغزشدْٚ أسظب غشدٚا ِٕٙب ) ثؼٕٛاْ  2011فجشايش  23فٝ  -4

 .(  2003ػبَ 

 (.فالؽٛ عجؼخ لشٜ يزظب٘شْٚ ثبٌّٕصٛسح ظذ ٘يئخ األٚلبف) ثؼٕٛاْ  2011فجشايش  24فٝ  -5

ِشبسوخ فالؽٝ االعّبػيٍيخ ٚاٌششليخ فٝ االؽزغبعبد ظذ ٘يئخ )ثؼٕٛاْ  2011فجشايش  28فٝ  -6

 .(األٚلبف

 (.ػششح آالف فالػ يذلْٛ أثٛاة ِؾبفع اٌذلٍٙيخ) ثؼٕٛاْ  2011ِبسط  1فٝ  -7

 (رؾزيش ٌضساع أساظٝ األٚلبف فٝ اٌّؾبفظبد األسثغ ) ٔشش ِمبي إػبدح  2011فٝ   ِبسط  -8

 .(فالؽٛ اٌٙالٌيخ ثبألعىٕذسيخ يغزشدْٚ ٚيضسػْٛ ثميخ أساظيُٙ) ثؼٕٛاْ  2011ِبسط  6فٝ  -9

 فالؽٛ األٚلبف ثّؾبفظبد اٌذلٍٙيخ ٚاٌغشثيخ ٚاإلعىٕذسيخ) ثؼٕٛاْ  2011ِبسط  13فٝ  -10

 .(اٌٛصساء ظذ ٘يئخ األٚلبفٚا ٌجؾيشح يزظب٘شْٚ أِبَ ِغٍظ  

 
 

 


