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تعتمــد املعلومــات التاليــة عــى املقابــات التــي أجراهــا فريــق البحــث 
امليــداين للمركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة منــذ 2012 
ــن  ــمية م ــة الرس ــع الحكومي ــه املواق ــا أتاحت ــب م ــذا إىل جان ــي 2016، ه وحت
معلومــات، ومل يكــن متاحــا ســوى الخطــة االســتثامرية لعــام )2015-2014(، 
)2015-2016(، )2016-2017(،1  والخاصــة مبركــز بنــي عبيــد والتي تعترب التحســن 
إحــدى العــزب التابعــة لقريــة اليوســوفية وهــي مــن قــرى مركــز بنــي عبيــد، 
علــام بــأن الدولــة مل تعتمــد أيــة مروفــات لتلــك العزبــة منــذ ثاثــن عامــا.2 
ــا،  ــة يف الدلت ــق الريفي ــال املناط ــس ح ــا يعك ــن منوذج ــة التحس ــرب عزب تعت
بــن  الفقــر  تفــى  الــذي  الريــف  ذلــك  مــر:  أنحــاء  كل  يف  ســيام  وال 
ربوعــه يف ظــل السياســات الحكوميــة املتخبطــة وتراجــع الدولــة عــن دعــم 
الفــاح والزراعــة، وكنتيجــة للتوزيــع غــر العــادل ملوازنــة الدولــة، والــذي ال 
ــة  ــك العزب ــاج تل ــن إنت ــة م ــتفيد الدول ــام تس ــبان. وبين ــف يف الحس ــع الري يض
ــون  ــا يعان ــإن أهله ــا، ف ــن به ــن القاطن ــة م ــب املحصل ــا، والرضائ ومحاصيله
مــن تــدين مســتوى الخدمــات، إن وجــدت مــن األســاس، إال أن أهايل التحســن 
قــرروا االنطــاق خــارج الــرب ملقاومــة الفقــر والسياســات التهميشــية لهم 
مــن قبــل مؤسســات الدولــة، وذلــك باســتخدام العديــد مــن آليــات االحتجــاج 
املتعــارف عليهــا بــدءا مــن التظاهــر واإلرضاب والعصيــان املــدين نهايــة 

باالنفصــال اإلداري. 
يبلــغ زمــام العزبــة مــا يقــرب مــن 1000 فــدان، كــام يبلــغ تعدادهــا الســكاين 
مــا يقــرب مــن 1500 نســمة، قبــل الســتينيات كانــت مبثابــة حــوض زراعــي تابــع 
ــتينيات  ــة الس ــع بداي ــور« وم ــد ن ــتيا أحم ــوك لـ«س ــيفية، ممل ــة اليوس لقري

اســتحدثت قريــة التحســن. 3

تتنــوع الرتكيبــة الســكانية يف عزبــة التحســن، حيــث أنهــا تتكــون مــن مثــان 
مجموعــات برشيــة مــن مناطــق مختلفــة، جــاءوا عــى عــدة مراحــل يف 
الســتينيات والســبعينيات، ويرتبطــوا جميعــا بعاقــات مــودة ونســب، إال أن كل 
جامعــة منهــم تطلــق عــى نفســها لقــب القريــة األصليــة التــي هاجــر منهــا 
آباؤهــم إىل التحســن، وهــي مزيــج مــن قــرى قريبــة يف نفــس املحافظــة 
وقــرى يف محافظــات أخــرى: الســوايدة، الدياربيــة، الفوارســية، الشــمونية، 

ديَــرب نجــم، الصعايــدة. 4
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الطريق

2017/2016

836
الف جنيه

2013/2012
رصف طريق

 التحسني - شامس
مليون1

جنيه

2015/2014

استكامل رصف طريق

 التحسني - شامس

154
الف جنيه

موازنة

الطريق
2016/2015

2017/2016

استكامل رصف 

طريق

 التحسني - شامس

رصف طريق

 املصادرة و التحسني 

198
الف جنيه

121
الف جنيه

2013/2012

1٫3
مليون جنيه

2015/2014

853
الف جنيه

2016/2015

1٫14
مليون جنيه

موازنة الطرق 

لبني عبيد 

بالكامل

الذي  فالطريق  بها،  املحيط  العامل  عن  التحسني  عزبة  انعزلت 
يربطها باملناطق املجاورة عبارة عن طريق ترايب غري ممهد، وال 
إال  العزبة  وإىل  من  األهايل  لنقل  مواصالت  وسائل  توجد 
هذا  عىل  السري  التكاتك  سائقي  بعض  ويرفض  «التوكتوك»، 
سائقو  بالقطع  يرفض  السبب  ولنفس  حالته  سوء  بسبب  الطريق 
ألنه  القرية،  سكان  من  كان  إذا  إال  ذاته،  الطريق  قطع  السيارات 
أن  التايل  البياين  الرسم  ويوضح  ملنزله.  الوصول  عىل  ُمجرب 
التحسني قد نالت أعىل مخصصات مالية لرصف الطريق خالل العام 
قام  العام  هذا  خالل  أن  بالذكر  والجدير   ،(2013-2012) املايل 
باالنفصال  وهددوا  االحتجاجات  من  بالعديد  التحسني  أهايل 
االداري للمرة األوىل مام أجرب املحافظ عىل تخصيص مبلغ مايل 
يقدر مبليون جنيه من أصل مليون و300 ألف جنيه كانت قد خصصت 
االستثامرية  الخطة  ييل  وفيام  الطرق.5  بند  تحت  عبيد  بني  ملركز 
للطرق للسنوات املالية (2015-2014)، (2016-2015)، (2017-2016)6 
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التعليم

15 دقيقة

مدرسة اعدادي

20 دقيقة

مدرسة ثانوي زراعي

التعليم 

يف قرية 

التحسني

كلم،   3 حوايل  تبعد  العزبة  لطالب  مدرسة  أقرب  كانت   ،2011 وحتى  الستينيات  منذ 
وتتواجد يف عزبة مجاورة هي عزبة الشامس. فال توجد مدارس يف القرية لتعليم 
املرحلة  طالب  حياة  يهدد  للسقوط،  آيل  سقف  ذات  حجرتني  سوى  القرية  أبناء 
االبتدائية، تخلو من كافة املواصفات التي ال بد وأن تلتزم بها وزارة الرتبية والتعليم 
تجاه طالبها. تقع أقرب مدرسة ثانوي زراعي يف مركز بني عبيد عىل بعد 20 دقيقة 
من  إليها  الوصول  أصبح  والتي  العادية  باملواصالت  وليس  الخاصة  بالسيارة 
املستحيالت بسبب الوضع املرتدي للطريق، كام تقع أقرب مدرسة إعدادي- ثانوي 
يف قرية شامس عىل بعد 15 دقيقة بالسيارة الخاصة. مع زيادة الحركة االحتجاجية 
وتكفلت  ابتدايئ  مدرسة  التحسني  أهايل  لدى  صار   ،2012 عام  مداها  بلغت  والتي 
باملجهودات  أرضها  برشاء  األهايل  قام  أن  بعد  ببنائها  التعليمية  األبنية  هيئة 

الذاتية.7 
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 الرعاية الصحية

وحدة
عيادةصحية

خاصة

20 دقيقة

مركز
صحي

الرعاية الصحية

يف قرية

التحسني

تفتقر عزبة التحسني ألدين صور خدمات الرعاية الصحية فال 
توجد بها وحدة صحية وال عيادة خاصة وال صيدليات لرصف 
الدواء، فيقع أقرب مركز صحي للقرية يف مركز بني عبيد 

عىل بعد 20 دقيقة بالسيارة الخاصة.8
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 املياه والرصف الصحي

املياه والصـــرف الصحي

الرتع  من   71% أن  كام  العامة،  املجاري  شبكات  من  مرص  قرى  من   75% تخلو 
واملصارف بالريف مليئة بالقاممة واملخلفات، طبقا للمسح الشامل لريف مرص 
هذا  داخل  فهي  اإلحصائية  تلك  من  التحسني  عزبة  تستثنى  وال   9، عام2015 
الزمام املحروم من تلك الخدمة، حيث مل تساهم الحكومة يف تأسيس شبكة 
الذايت،  املياه والرصف الصحي للعزبة، بل قام األهايل بتشييدها باملجهود 
للحصول  الجوفية  املياه  استخدام  عىل  القرية  أهايل  من  كبري  عدد  ويعتمد 
أن  عبيد  بني  ملركز  االستثامرية  الخطة  النظيفة،10وتوضح  الرشب  مياه  عىل 
الدولة مل تخصص للتحسني أية مبالغ مالية لشبكات الرصف الصحي خالل االعوام 
التقديرية  التكلفة  (2016-2017)، بينام كانت   ،(2016-2015)  ،(2015-2014) املالية 
لشبكات الرصف الصحي بقرية اليوسفية تقدر بـ10 ماليني و491 ألفا و800 جنيه 
2015-2016، ويف نفس العام املايل  وفقا للخطة االستثامرية للعام املاىل 
لتطوير مواسري مياه الرشب قطر  ألف جنيه  بـ34  تم تخصص قيمة مالية تقدر 
مالية  مبالغ  أيه  تخصص  مل  فيام  استاورو)،   - (التحسني  اليوسفية  لقرية   750

أخرى للتحسني ىف األعوام املالية التي شملتها الخطة االستثامرية.11 

جنيه

1٫567٫900
جنيه

محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بقرية الحدادة / اليوسفية 

1٫253٫400
جنيه

محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بعزبة 12 / اليوسفية 

1٫339٫200
جنيه

محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بعزبة عيل هندي/ اليوسفية 

1٫794٫000
جنيه

محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بقرية ابو املعاطي الباز/ اليوسفية 

1٫567٫900
جنيه
محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بقرية شامس/ اليوسفية 

1٫340٫800
جنيه
محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 لعزبة املصادرة-شامس/ اليوسفية 

محطة رصف 

وشبكة رصف صحى

 بقرية طلمبات بني عبيد/ اليوسفية 

2016/2015

34٫000
الف جنيه

تطوير مواسير مياه

 قطر 750 لقرية اليوسفية ( التحسين - استاورو)

10٫491٫800

1٫628٫600
جنيه
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الكهرباء والطاقة

إىل  تعود  أنها  إال  العزبة،  داخل  واإلنارة  الكهرباء  شبكات  الحكومة  توفر 
فرتات طويلة حيث تم إنشائها بعد تأسيس القرية بفرتة قصرية، والتي مل 
بقرية  الكهرباء  لشبكة  جنيه  ألف   411 تخصيص  تم  وقد  تجديدها،  يتم 
 ،(2017-2016)  ،(2016-2015)  ،(2015-2014) اليوسفية، خالل االعوام املالية 

دون تخصيص أية مبالغ مالية لعزبة التحسني.

شبكة الكهرباء

 بقرية اليوسفية

2015/2014

2016/2015

2017/2016

132
الف جنيه

202
الف جنيه

77
الف جنيه
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السكن

استلم األهايل حني وصلوا إىل عزبة التحسني بيوتا ليسكنوا 
فيها، وتعود ملكية هذه البيوت إىل هيئة اإلصالح الزراعي، 
ميتلك  فال  للهيئة،  اإليجارية  القيمة  بدفع  األهايل  فيلتزم 
أحد بيته أو أرضه، وبالرغم من متكن بعض االهايل من سداد 
امتنعت  أنها  إال  كاملة  الهيئة  حددتها  التي  االقساط  قيمة 
عن تسليمهم سند ملكية البيوت أو األرايض، أو ما يسمي 

"العقد األخرض"

السكن واألراىض

الزراعية يف

التحسني
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تدعيم الوحدة املحلية

املرأة،  تنمية  برامج  من خالل  الوحدة املحلية  احتياجات  تدعيم  عن 
خدمات صحية، وتعليمية، وثقافية، وإجتامعية، مل تنل التحسني أية 
لقرية  جنيه  ألف   88 مبلغ  تخصيص  تم  بينام  مالية،  مخصصات 
مبني  الستكامل  وذلك   (2017-2016) املايل  بالعام  اليوسفية 

الوحدة املحلية باليوسفية (هيكل الدور الثالث).

الوحدة 
املحلية 

باليوسفية

2017/2016

88
الف جنيه
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البيئة

(نظافة،  البيئة  تحسني  برنامج  لدعم  مالية  مبالغ  أية  الدولة  تخصص  مل 
إدارة مخلفات، تغطية ترع ومصارف، حدائق) لقرية اليوسفية وفق الخطة 

االستثامرية ملركز بني عبيد.
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تحسني
املقاومة

1997 2004

2006

يناير 2012

يناير 2012

9 سبتمبر 2012 15 سبتمبر 2012

18 سبتمبر 2012

التحسين التحسين

القاهرة

بني عبيدالمنصورة

بني عبيد

التحسين التحسين

بني عبيد

محافظة الدقهليةالتحسين

 منزل
رئيس

الجمهوية 

التحسين القاهرة

19 سبتمبر 2012

21 سبتمبر 2012 27 سبتمبر 2012

وقفة احتجاجية
 االضراب عن الطعام

االعتصام

العصيان المدني اضراب الطالب

االضراب عن الطعام

 التهديد
باالنفصال االداري

وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية 
 االضراب عن الطعام

االنفصال االداري
 تعليق االضراب عن الطعام

بالغ للنائب العام

المطالبة ببناء المدرسة االبتدائية
وتم بنائها

مدرسة ابتدائية

2008

المطالبة بتجهيز 
المدرسة االبتدائية

المطالبة بتجهيز 
المدرسة االبتدائية

املطالبة بتجهيز املدرسة االبتدائية
رصف الطريق

بناء مدرسة من فصلين شراء قطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائي

التعبير عن المعاناة
الكاملة للتحسين 

 رفض قرار المحافظ
والتأكيد علي المطالب

 رفض قرار المحافظ
والتأكيد علي المطالب

 رفض قرار المحافظ
والتأكيد علي المطالب

 رفض قرار المحافظ
والتأكيد علي المطالب

 املطالبة باصدار
قرار رسمي

مبا وعد املحافظ 

 املطالبة باصدار
قرار رسمي

مبا وعد املحافظ 

بالغ ضد محافظ الدقهلية
للتقاعس عن تلبية 

مطالبهم المشروعة 

اقرار 300 ألف موازنة لرصف الطريق

وعد المحافظ بصرف مليون جنيه لرصف الطريق

صدور قرار برفع موازنة
 الطريق من 300 - 350 الف جنيه

صدور القرار باعتماد 
مليون جنيه لرصف الطريق، 

و احالل مسجد العزبة للتجديد

مدرسة
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هوامش

 املوقع الرسمي ملحافظة الدقهلية، الخطة االستثامرية لعام )2015-2014(، . 1
 http://goo.gl/OMDwsN ،)2017-2016( ،)2016-2015(

   شاكر عامرة ومحافظ الدقهلية ومشكلة عزبة التحسني،. 2
 https://www.youtube.com/watch?v=LCqEjvAA7ds 

  مقابلة قام بها فريق عمل املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية . 3
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 املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

“املركــز املــرصى للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مرصيــة غــر حكوميــة، تنطلــق 

ــات  ــات، واالتفاقي ــق، واإلعالن ــع املواثي ــك بجمي ــزم ىف ذل ــاواة، وتلت ــة، واملس ــة، والحري ــم العدال ــن قي م

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، خصوصــا العهــد الــدوىل للحقــوق االقتصاديــة، واالجتامعيــة، 

والثقافيــة، واتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة كمرجعيــة لهــا عــى 

ــة. ــة واملامرس ــتوى الرؤي مس

ــة  ــركات االجتامعي ــع الح ــة م ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــرصي للحق ــز امل ــل املرك يعم

ــع  ــن جمي ــررة م ــرصي متح ــع امل ــة للمجتم ــز رؤي ــة لتعزي ــة املرصي ــات العاملي والنقاب

ــز  ــوم املرك ــة. ويق ــة االجتامعي ــدام العدال ــز وانع ــر والتميي ــاد والفق ــكال االضطه أش

بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة القانونيــة وتنظيــم حمــالت الدفــاع وبنــاء الشــبكات 

ــوق  ــة الحق ــر ثقاف ــرار ون ــاع الق ــر يف صّن ــن التأث ــة م ــة والنقابي ــركات االجتامعي ــن الح ــات لتمك والتحالف

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

للحقــوق  املــرصي  للمركــز  محفوظــة  الحقــوق 

ــاع  ــة املش ــب رخص ــة مبوج ــة واالجتامعي االقتصادي

اإلبداعــي : نســب املصنــف - غــر تجــاري - منــع 
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تواصل معنا

1 شارع الفضل، متفّرع من شارع طلعت حرب،

وسط القاهرة - تليفون: 23954596

info@ecesr.org :بريد إلكرتوين 

www.ecesr.org :إنرتنت 

تصميم :

أمرة حسن
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