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سكان التحسین ": فانفصلنا.. تم فصلنا"
وغیرهم من قرى مصر المهمشة

)مصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: تصویر(
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بعد رحلة بدأت من .. تهتز السیارة محاولة التغلب على مشاكل الطریق والوصول إلى قریة صغیرة. طریق طویل، ضیق، متكسر ورملي
تشبه الكثیر من قرى الدلتا والصعید، في فقرها وافتقارها " التحسین"قریة ". التحسین"المنصورة واستغرقت أكثر من ساعتین، وصلنا 

حتجاج على أوضاعهم اختلفت في مثابرة أهلها على اال. .ألبسط الخدمات وعزلتها عن العالم الخارجى، ولكنها اختلفت في أمر واحد
. ٢٠٠٨حتجاجات وتظاهرات منذ عام امواطن، شهدت ٣٠٠٠فقریة التحسین، التي یسكنها . بأبسط حقوقهمالمتردیة والمطالبة 

بعد العدید من االحتجاجات التي تجاهلها المسئولون، اتفق أهالي التحسین على إعالن العصیان المدني، تبعه بعد أیام إعالنهم 
. یرین، وٕاعجاب آخرین، ولكنه أثار دهشة الجمیعلالنفصال اإلداري من المحافظة، مما أثار حفیظة الكث

وألن حال التحسین ال یختلف كثیرا عن حال باقي قرى مصر في الصعید والدلتا، والتي تم عزلها وتجاهلها لسنوات عدیدة، لم نستغرب 
ت التي تتبعها، وذلك لتسلیط أن تحاول قرى أخرى السیر على النهج نفسه بإعالن العصیان المدني أو االنفصال اإلداري عن المحافظا

.األضواء على حقوق منتهكة طوال السنوات الماضیة، والتي تم تجاهلها بشكل منهجي وواسع النطاق

ثم نطرح أهم معالم . لذا، یتناول هذا التقریر أهم مراحل اإلحتجاج التي مرت بها التحسین، كما یوضح أهم مشاكل السكان واحتیاجاتهم
لعصیان المدني، كوسائل للمقاومة واالحتجاج، ومظاهرها في التحسین، وغیرها من القرى المصریة التي اتخذت االنفصال اإلداري وا

.نفس المسار

"التحسین"نبذة عن قریة 
آالف نسمة ٣عدد سكانها حوالي ویبلغلم،ك٦٠حوالي بتبعد عن المنصورة مركز بني عبید محافظة الدقهلیة، قریة التحسین تابعة ل

i.كیلومترات٣كما تعتبر عزبة شماس هي أقرب القرى المجاورة لقریة التحسین حیث یفصلهم حوالي . فدان١٥مساحتها تبلغو 

توزیع األراضي على صغار الفالحین حسب قانون بعدما قام جمال عبد الناصر بإعادةو ١٩٥٢أنشئت قریة التحسین بعد ثورة یولیو 
لسبب، فقد كان الغرض األساسي "تلول"بعدما كان إسمها األول " التحسین"ریة الصغیرة بقریة سمیت الق. ١٩٥٣اإلصالح الزراعي لعام 

هم وتقدم لهم كافة الخدمات حتى یتثنى تكانت تنفق الدولة على الفالحین وأسرهم في كل مستلزماالمنتجات الزراعیة، و " تحسین"هو منها 
األرز حیث من أهمهامن المنتجات الزراعیة و عدة أنواع" تحسین"وبالفعل، تم . لهاللفالح التفرغ كامال لألرض وتقدیم الرعایة الكاملة

.١iiتم زراعة نوع منه یتحمل أشد درجات الحرارة والجفاف، وغیره

معاناة التحسین، معاناة قرى مصر 
قد القریة تفت.. نمیة في كافة المجاالتالصعید، من افتقاد الخدمات األساسیة ومن سوء الت، كغیرها من قرى الدلتا و تعاني قریة التحسین

ثانویة اما المدرسة االبتدائیة فقد بدأت في العمل من بدایة العام الدراسي الحالي وبسبب اضراب أهالي التحسین لوجود مدرسة إعدادیة و 
واما بالنسبة للكهرباء، فمولد . لخدمات الصحیة األولیة، فلیس بها وحدة صحیةلتفتقد قریة التحسین كما . لعدة أیاموتالمیذ المدرسة

زالت محرومة من شبكة القریة ما. iii"عایشین وردیات في الكهربا"، فالسكان الكهرباء الوحید یقوم بتولید الكهرباء لنصف القریة فقط
تقاد أهلها للكثیر افتقاد القریة لهذه الخدمات األساسیة یعني اف.. سنوات فقط٥الصرف الصحي، ولم تدخلها شبكات میاه الشرب إال منذ 

.من حقوقهم األساسیة، كالحق في المیاه، والحق في التعلیم والحق في الصحة
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مع كل هذا النقص في الخدمات، فأهالي التحسین ال یشكون إال من صعوبة الوصول إلى الخدمات في قرى أخرى مجاورة بسبب عدم 
منذ عام ویعد هذا المطلب األساسي ألهالي القریة. التابعة هي لهوجود طریق یربط القریة بغیرها من القرى أو بمركز بني عبید 

من حرمانهم التام من الوصول للخدمات، ولكن أیضا بسبب الحوادث التي ىعن القرى األخر ، وهذا بسبب ما سببته عزلتهم٢٠٠٨
بح بذلك قریة منفصلة عن العالم وتص. هي عدم وجود طریق ممهد. یتعرض لها السكان من سرقات وخطف ألطفالهم واغتصاب لبناتهم

".طریق الموت"الخارجي، وطریقة التواصل مع العالم الخارجي تكمن في اتخاذ طریق غیر آمن وغیر ممهد، یطلق علیه األهالي إسم 

)مصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: تصویر(

كلها مطالبة بتوصیل القریة بالعالم الخارجي بطریق ممهد، ٢٠٠٨شهدت قریة تحسین مجموعة من االعتصامات واإلضرابات منذ عام 
ومع تجاهل المسئولین للقریة في عهد الرئیس السابق، ثم مع تجاهل الرئیس الحالي والمحافظ الحالي لطلبات السكان من جدید، قرر 

. ٩/٩/٢٠١٢علنین العصیان المدني في األهالي تصعید الموقف، م

یوم من ثورة ینایر أن یوقفوا احتجاجاتهم لمدة عام حتى ١٨من الجدیر بالذكر أن أهالي القریة كانوا قد قرروا معا أثناء أحداث الـ 
تع بحمایة من الشرطة، ثم ات االنفالت األمني على قریتهم كغیرهم من القرى المعزولة والتي ال تتمتستقر األمور وبالفعل تحملوا تبع

. عادوا للمطالبة بحقوقهم مع استقرار الوضع نسبیا وانتخاب رئیس للجمهوریة
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"مش الزم لنا نضیع أوالدنا: "التعلیم خارج العصیان

)مصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: تصویر(

الطالب لمدرسة القریة االبتدائیة المتهدمة مع بدایة العام الدراسي الجدید في سبتمبر تجلى العصیان المدني بدایة في عدم ذهاب 
األرض التي بنیت علیها وبنتها ، وذلك إعتراضا على تجاهل المحافظة للمدرسة االبتدائیة الجدیدة، التي دفع األهالي سعر٢٠١٢

ي بناء المدرسة، ولم یكن مطلوبا منها إال أن تمد المدرسة باألثاث وهكذا لم تلعب المحافظة أي دور ف. ٢٠٠٧القوات المسلحة لهم في 
الالزم والمدرسین، ولكن هذا اإلجراء البسیط تأخر لسنوات عدیدة حتى بدأ اإلضراب عن الدراسة كأحد مظاهر العصیان المدني، وهنا 

یر بالذكر أن األهالي قرروا استثناء الدراسة وذهاب أوالدهم من الجد.فقط تم تزوید المدرسة االبتدائیة باألثاث، فبدأ الطالب الدراسة فیها
. لى المدارس من العصیان المدني، وذلك حرصا على مستقبل أبنائهم واهتماما منهم بتعلیم أوالدهم وبناتهمإ

iv"زي ما بیاخدوا حقوقهم، یدولنا حقوقنا: "خطوات االحتجاج
القمامة، وذلك إیمانا رسوم دفع الفواتیر، سواء كانت فواتیر الكهرباء أو الماء أومن أهم مظاهر العصیان المدني هو رفض األهالي 

تجاه المحافظة والدولة، بینما تظل الجهات المسئولة مقصرة بشكل فادح في توفیر ومون منذ عشرات السنوات بواجبهم منهم أنهم یق
التحسین، شاكیة كم المصاریف التي مواطناتى، هكذا صرخت إحد"زي ما بیاخدوا حقوقهم، یدونا حقنا. "الخدمات المعیشیة األساسیة

جنیها، تروي ٥٠لبني عبید ") العربیة("تتكلف المواصلة . ا السكان وحدهم واإلهمال التام الذي تواجههم به المحافظةهیتحمل عبئ
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٦٥بندفع كهربا ووصالت میه وزبالة و"لت ثم أكم". جنیه١٠جنیه وأنا أصال نازلة أسرح بـ٥٠: "ع، مواطنة من التحسین، شاكیة.أ.س
v"اتأخر شهر عن الدفع بیدخل السجن) حد(ولو ... جنیه رسوم تعلیم لكل طفل، دا غیر اللي بندفعه عن األرض للجمعیة الزراعیة

"الصحفیین األجانب نزلوا القریة والمحافظ مانزلش"
، أن یمتنعوا عن دفع الفواتیر طالما ال یحصلون على )تشاور فیها األهاليساحة ی" (المندرة"وهكذا قرر األهالي في أحد اجتماعاتهم بـ

، على حد قول بعض السكان الذین تحدثنا "الكاذبة"كما قرروا رفض التعامل مع لجان المحافظة بسبب وعودهم . خدمات في مقابلها
لم یتلقوا و ٢٠٠٨ع العالم الخارجي منذ عام اصل ممعهم، حیث أن سكان تلك القریة قد بدأو المطالبة بحقوقهم وخاصة بحقهم في التو 

ي اهتمام من قبل النظام السابق، وایمانا منهم بأن محافظ الدقهلیة الحالي، ما هو إال جزء من النظام السابق، على حد قول العدید من أ
والتي ضمت رئیس مجلس . ٢٠١٢ر سبتمب١٠سكان القریة، وهكذا رفض األهالي التعامل مع أول لجنة مبعوثة من المحافظة في یوم 

vi.المركز ومدیر اإلدارة التعلیمیة ومدیر اإلدارة الصحیة

ألف جنیه لتمهید الطریق، ولكن األهالي رفضوا هذه التسویة ألنها غیر كافیة ٣٠٠بعدها عرضت المحافظة على أهالي التحسین مبلغ 
لم . ٢٠١٢سبتمبر ١٣ملیون جنیه، وكان ذلك في ٣,٥الذي تبلغ تكلفته حسب تقییمات جهات مختلفة حوالي viiأبدا لرصف الطریق،

ولم یلتفت لهم أحد، حتى تم نقل ٢٠١٢سبتمبر ١٨یتوقف العصیان عند ذلك الحد فقط؛ فقد أضرب بعض األهالي عن الطعام یوم 
viii.خمسة أفراد منهم للمستشفى

علن أهالي القریة االنفصال اإلداري عن محافظة أ: في الوقت ذاتهيءقرارا غیر معتاد وجر ٢٠١٢تمبر سب٢٢اتخذ األهالي یوم 
الرئیس محمد مرسي یوضحون فیها الحالة التي وصلت الیها القریة، وناقلین إلىهالي القریة رسالة أرسل أوفي نفس الیوم . الدقهلیة

نظن یا سیادة الرئیس أنك لن تغضب «: تيجاء فیه اآلعلنوا ذلك خالل بیان و أوقد .یةتبعیتهم من محافظة الدقهلیة إلى رئاسة الجمهور 
أطیعونى ما أطعت اهللا فیكم، (أبدا إن قلنا لك إننا بإعالننا االنفصال عن محافظة الدقهلیة ومحافظها، إنما أنت الذى أمرتنا بهذا بقولك 

هللا فینا، لذلك فال طاعة له علینا، فقد أهمَلنا وحبسنا بمكتبه كى ال نقابل وزیر وهذا المحافظ لم یطع ا) فإن عصیته فال طاعة لى علیكم
التنمیة المحلیة، وسخر منا وجرحنا فى كرامتنا، فنحن لن نتسول حقوقنا یا سادة، نحن مواطنون ولسنا متسولین، لن نتسول حقوقنا بعد 

التربیة والتعلیم، لجنة من الطرق و من سبتمبر، طرد أهالي القریة٢٣م التالي، في الیو ix.»اآلن، كفانا امتهانا لكرامتنا فإنا واهللا مصریون
هلیة، إصدار قرارا برصف الطریق وتورید أساس للمدرسة ثم أعلن اللواء صالح المعداوي، محافظ الدق. xرافضین االستماع لوعود جدیدة

وبالرغم من ذلك، رفض أهالي القریة هذا الوعد حتى . xiیة للمحافظةٕانشاء وحدة صحیة رابطا كل هذه القرارات بتوفیر االعتمادات المالو 
هالي أسبتمبر لكن ٢٦رسلت المحافظة لجنتها للمرة الثالثة في یوم أ. یتم تفعیله، حیث أنه لم یكن الوعد األول لهم الذي لم یتم تنفیذه

. القریة استمروا في رفضهم لمقابلة اللجنة

وذلك ٢٠١٢لعام ٣٦٠٣نائب العام رقم مصطفى، الموًكل من أهالي التحسین، بتقدیم بالغ إلى القام محامي القریة مصطفى صالح 
قد أعلن في نفس الیوم عن نیتهم االعتصام عند قصر االتحادیة، وبالفعل نظم مجموعة من أهالي القریة وقفة و . سبتمبر٢٧في یوم 

xii.احتجاجیة عند منزل محمد مرسي بالتجمع الخامس

الصرف الصحيالمیاه و 
من سكان مصر فقط هم المتصلون % ٤٤قریة التحسین، كغیرها من قرى مصر، محرومة تماما من شبكات الصرف الصحي، فـ

رنشات أو بصناعة شبكات أهلیة طتعتمد على مجهودات ذاتیة، إما باستخدام الرف والصحي، وتبقى األغلبیة العظمىبشبكات الص
من سكان محافظة الدقهلیة متصلین بشبكة الصرف الصحي الحكومیة، إال أن سكان % ٧١أن وبالرغم من. بدائیة للصرف الصحي
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قام أهالي القریة منذ سنوات باستخدام . المحرومین من الشبكة الرسمیة للصرف الصحيسكانالمن % ٢٩ـقریة التحسین یقعون ضمن ال
نفس الترعة التي یعتمد األهالي على مائها في زراعة أراضیهم، رنشات للصرف الصحي وتفریغها في الترعة المجاورة للقریة، وهي ط

.وهي نفسها التي تقترب من حیث محطة المیاه التي تغذي القریة ومركز بني عبید بمیاه الشرب، وهو حال الكثیر من قرى مصر

)یة واالجتماعیةمصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصاد: تصویر(تصدع المباني بسبب میاه الصرف الصحي 
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العزلة وحوادث الطریق

xiii"أنا مابطلبش حتى وحدة صحیة، أنا كل اللي عاوزه طریق عشان اإلسعاف تعرف تجیلي"

)مصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: تصویر(

للوصول لكل الخدمات األساسیة التي تنقص قریتهم )على األقللم ك٣على بعد (قریة شماسكالقرى المجاورةیذهب أهل القریة إلى
وهنا تتجلى أهمیة الطریق لحیاة كل من یسكن التحسین، فالمعیشة في . حتیاجاتهمامن تعلیم ورعایة صحیة وحتى لكسب أرزاقهم وشراء 

التحسین بمطلب الطریق ولعل هذا أبسط تفسیر لتمسك أهالي . كالتحسینالعزلة غیر ممكنة، خاصة في قریة تفتقد أبسط الخدمات
حرمانا لكل سكانها من حقوقهم في التعلیم، والرعایة الصحیة، الممهدیعد حرمان القریة من الطریقحیث . الممهد قبل أي مطالب أخرى

. ةألساسیواألمان والعمل وغیرها من الحقوق ا

یخرجون من القریة للذهاب للمدارس اإلعدادیة ) امعیینناهیك عن الج(فمثال فیما یخص التعلیم، فطالب المراحل اإلعدادیة والثانویة 
غیر التالمیذ التخاذ الطریق الوحید كیلومترات عن القریة، ویضطر ٧ـوال٣والثانویة خارج القریة، والتي تبعد مسافات تتراوح بین الـ

صص لخطف أبنائهم، وتروي إحدى فیروي األهالي ق. الطرقممهد وسط مزارع الذرة، والتي أصبحت مخبأ مناسب لللصوص وقطاع ال
وتؤكد باكیة أن حالها هو حال . آالف جنیه، لم تمتلكهم، ففقدت إبنها١٠األمهات أن البلطجیة خطفوا إبنها بعد الثورة وطالبوها بفدیة 

مدرسة اإلبتدائیة، إال أنهم أما بالنسبة للبنات، فبالرغم من اهتمام األهالي بتعلیم بناتهم في ال. أمهات أخریات في القریة فقدوا أبنائهم
أ أن ابنتها، األولى على .تروي المواطنة ن. یرفضون خروج البنات لقرى أخرى للذهاب للمدارس اإلعدادیة والثانویة خارج القریة

التعلیمي الجمهوریة في الثانوي الفني، لم تكمل تعلیمها بسبب خطورة الطریق من وٕالى القریة، وتتحسر على ابنتها التي تركت المسار
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أربعة حوادث اغتصاب على من الجدیر بالذكر أن قریة التحسین قد شهدت xiv"یعني هنودیها تتعلم وترجعلنا مغتصبة؟"مبكرا قائلة 
. ممهد لطالبات القریة في آخر سنتین ومنذ اندالع الثورةالغیر الطریق 

. أما على مستوى الرعایة الصحیة، فقد اعتادت القریة على كوارث تنتج عن صعوبة الوصول ألقرب وحدة صحیة في القرى المجاورة
فصعوبة الطریق وبعد القریة عن أقرب القرى لها التي تحتوي على وحدة صحیة، ثم تأتي مشكلة عدم تبعیة سكان التحسین للوحدات 

عندما یتم رفض تقدیم الخدمات لسكان التحسین أو طلب مبالغ مالیة ) بعض الكیلومترات هي األخرىوالتي تبعد(الصحیة المجاورة 
! وهكذا مثال كثرت حاالت األطفال المصابین بالشلل بسبب تأخر إسعافهم عند إصابتهم بالحرارة المرتفعة. منهم ال یطیقونها

)مصعب شحرور، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: ویرتص(الطریق الرملي یتحول إلى بركة من الوحل في الشتاء 

االختطاف، بل والموت غرقا، حیث ممهد قد تسببت في الكثیر من حاالت البلطجة و الغیر عا أن عزلة القریة بسبب الطریق نذكر سری
١٠الزراعي الذي استقاله في الترعة البالغ عمقها من، حین انقلب الجرار اآلغیر العام الماضي فقط بسبب الطریق مرأةاتوفي رجل و 

الطریق الرملي والذي یتحول لبركة من الطین، تجعل ىار علطلشتاء یعزل القریة تماما مع تساقط األموهنا یروي السكان أن ا. أمتار
.الخروج من والدخول إلى القریة مغامرة صعبة

عصیان سلمي وانفصال إداري
معلقا أنه لم " جمهوریة زفتى"ـي كثیر من اللقاءات بعصیان سكان التحسین وانفصالهم، واصغا انفصالهم بسخر المحافظ المعداوي ف

تارة یخون المحافظ األهالي ویصور انفصالهم بانفصال عن مصر، وتارة یعدهم بالتغییر ورصف . من قبل"جمهوریة تحسین"یسمع عن 
بالرغم من ذلك، فالتحسین أصبحت مثال للمقاومة للكثیر من . م بالبلطجة والفوضىتارة یصف طلباتهم بالشرعیة، وتارة یتهمه. الطریق

غائبة عن الرأي العام، وتناول القرى التي تشاركها فقرها وافتقارها ألبسط الخدمات، ولذا كان یجب علینا توضیح بعض المفاهیم ال
. العصیان المدني واالنفصال اإلداري بشرح مبسط
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العصیان المدني
أبسط تعریف للعصیان . والمعروف بطابعه السلمي ونبذ القائمین علیه الستخدام العنف" المقاومة المدنیة"العصیان المدني هو أحد سبل 
ون رفض االنصیاع للقوانین ویك. ماقانونتغییر قاعدة أو وطلبلمقاومة بهدف اماأو سلطةلقانونالمدني هو أنه رفض الخضوع

. بهدف ومطالب واضحة وصریحة،رفضا واعیا وواضحا ومتعمد

. یتمیز العصیان المدني بسلمیته، ورسالته االجتماعیة التي یرسلها العامة ألصحاب السلطة

، الرأي العامأثرا فياستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور حتى یكون له لذلك فإن لإلعالم دورا هاما في توصیل رسالة المحتجین و و 
حشد أكبر ترویج إعالمي ممكن للتعریف بقضیته وأهدافه و إلى القیام بأكبرالمدني یهدفالعصیانفإنلذا، . وبذلك یؤثر في السیاسات

ولبلوغ . وطرح مسألة أو مشكلة ما للرأي العامات عامةحوار إقامة إلى لعصیان المدني بطبیعته عمل جماعي ولذا فهو یهدف ا.دعم له
ینبذ العنف بل وال یحرض على خرق القوانین األخرى بل یلتزم بها جمیعا، باستثناء القانون أو القاعدة التي یعترض هذا الهدف، فهو 

.علیها أو یسعى لتغییرها

كدت على سلمیته وأهدافه السامیة، ونذكر بعض األمثلة هنا بدایة أاكتسب العصیان المدني شرعیته عالمیا من كثیر من الحاالت التي 
عالمیا لحركات أصبح من أهم األمثلة ١٩١٩فيضد االحتالل البریطانيالعصیان المدنيبتنظیم فعل المصریینقیامف. من مصر

، والتجربة المصریة تشترك مع أمثلة العصیان المدني من الهند والتي قام بها والناجحةة النطاق والسلمیةعالعصیان المدني الواس
تدعیم شرعیة رك كل هذه األمثلة فيت، فتشغاندي، واألمریكیة ضد التمییز بقیادة مارتن لوثر كینج وغیرها في فرنسا وجنوب أفریقیا

.وسائل المقاومة الشرعیة السلمیةصیان المدني كأحد الع

حدیثا من قوانین بعض الدول ودساتیرها التي قننت العصیان أیضاستمدمن الجدیر بالذكر أن شرعیة العصیان المدني أصبحت تُ 
نها في حاالت القمع إذن فبعض الدول سمحت بتقنین عصیان وخرق قوانی).. كفرنسا(المدني من خالل تقنین حركات مقاومة القمع 

وبالرغم من أن تطبیق هذه القوانین یظل ضیق المدى، إال أنها أكسبت العصیان المدني شرعیة مضافة ! ومن أجل مقاومة الظلم والقهر
. شرعیته األصلیة كوسیلة للمقاومة السلمیةىإل

االنفصال اإلداري
ألن األوقاف ما "ممثلي قریة التحسین من فكرة االنفصال اإلداري، قائال منسخر محافظ الدقهلیة في أحد لقائاته الحدیثة مع بعض

وهو ما یعبر لیس فقط xv"الجوامع بتاعتي، أنا أعلن االنفصال عن مصر، وأروح تبع إسرائیل بقى وال تبع أمریكاةجابتلیش الفلوس بتاع
فس الطریق، ولكن أیضا یدل على جهل المحافظ كالكثیرین عن تخوین محافظ الدقهلیة ألهالي التحسین وغیرها من القرى التي سلكت ن

. غیره بمعنى االنفصال اإلداري

فالعاملین . جدیر بالذكر أن االنفصال اإلداري هو مصطلح تقني ال یتساوى مع العصیان المدني وال یعني االنفصال عن الدولةمن ال
ل من العام الجاري باالنفصال اإلداري عن الداخلیة في حال رفض الوزارة في شهر إبریهددواالمدنیین بوزارة الداخلیة مثال، كانوا قد 

إذن، فاالنفصال اإلداري ال یعني االنفصال عن الدولة أو مخالفة . xviإلحاقهم بوزارات أخرى مدنیةبطالبین ممساوتهم بضباط الشرطة، 
قوانینها، إنما هو طلب لنقل التبعیة اإلداریة، وهو في هذه الحالة نقل لتبعیة قریة التحسین الفقیرة من محافظة الدقهلیة إلى رئاسة 

. كان القریةالجمهوریة، وذلك إلخفاق المحافظة وتجاهلها للقریة، حسب ما جاء على لسان س
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وأنهم لن )وصف أحد السكانحسب (" الظالمة"في هذا السیاق، أكد سكان القریة مرارا وتكرارا على أنهم ینفصلون عن المحافظة و 
. یستجیبوا إال لرئاسة الجمهوریة والرئیس محمد مرسي

المحافظة قریة " فصل"ن التحسین ردا طبیعیا على االنفصال اإلداري، بالرغم من غرابته وعدم اعتیاد مجتمعنا علیه، إال أنه یبدو لسكا
فاالنفصال ما هو إال رد فعل لفصل القریة عن المحافظة في الخدمات والمخصصات المقدمة . التحسین وعزلها وعدم االكتراث بسكانها

تجاهل المحافظة التام للقریة لتطویر المحافظة، وبذلك فإن االنفصال إداریا عن محافظة الدقهلیة ما هو إال تفاعال طبیعیا ناتج عن
.حسب وصف العدید من أهالي القریةوسكانها، وذلك 

، كرر بعض األهالي، مؤكدین على أن فصل المحافظ لقریة التحسین هو أساس "محافظ الدقهلیة هو من أوحى لنا بفكرة االنفصال"
.طلب انفصالهم عن المحافظة إداریا

. كثیرا عن حال باقي قرى مصر، في الصعید والدلتا، والتي تم عزلها وتجاهلها لسنوات عدیدةوختاما، فإن حال التحسین ال یختلف 
، وذلك لتسلیط األضواء ن المدني أو االنفصال اإلداريولذا، ال نستغرب أن تحاول قرى أخرى السیر على النهج نفسه بإعالن العصیا

رى قفنسمع عن قریة الكمال، إحدى . هلها بشكل منهجي وواسع النطاقعلى حقوقهم المنتهكة طوال السنوات الماضیة، والتي تم تجا
باالنفصال االداري والعصیان المدني، أسوة بقریة التحسین، ٢٥/٩/٢٠١٢التي هددت في والتابعة لمركز تمي األمدید،الدقهلیة أیضا،

یفي، التابعة لمركز میت غمر، الدقهلیة، تبعت عزبة عف.أشهر متواصلة٤وذلك النقطاع المیاه عن القریة تماما منذ ما یقرب من 
وغیرهم من قرى أسیوط من . أیضا بسبب سوء الخدمات وانقطاع المیاه واختالطها بالصرف الصحينفس النهجالقریتین، هي وغیرها

xvii.المدني ومن أعلن االنفصال عن محافظات الدلتا والصعیدنبدأ بالفعل العصیا
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