شكر ألهايل التحسني قرية املقاومة
يتقــدم المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة
وبالأخــص فريــق البحــث الميدانــي للمركــز بالشــكر
والتقديــر لمــا قدمــه أهالــي عزبــة التحســين مــن التعــاون
الجــاد وإمدادنــا بــكل المعلومــات المتعلقــة بمــا يتناولــه
تقريرنــا ومــا لقــاه فريــق البحــث الميدانــي مــن ترحــاب
أثنــاء اســتضافتهم داخــل التحســين وهــذا مــا تعودنــا أن
نلاقيــه مــن محبــة وألفــة وود وكــرم الضيافــة داخــل الريــف
المصــري المعــروف بالأصالــة والطيبــة وحســن اللقــاء ،كما
نرفــع لهــم رايــات الفخــر ونشــيد بكفاحهــم خــلال الســنوات
الماضيــة عبــر المقاومــة الســلمية ضاربيــن مثــالا نــادرا من
الاتحــاد والتكافــل والانتمــاء والإيمــان بحقهــم فــي حيــاة
كريمــة كمــا كفلهــا لهــم الدســتور ،ونحيطكــم علمــا بــأن
المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يقــدم
لكــم كل الدعــم وفــق إمكانياتــه وآلياتــه المتاحــة وهــذا أقــل
مــا يمكــن تقديمــه تقديــرا لكفاحكــم وإيمانــا بمطالبكــم
المشــروعة.
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مقدمة

مقدمة
بعــد ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر تحــرر المصريــون مــن قمــع
نظــام مبــارك ،وقــرر ُكل صاحــب حــق ألا يتنــازل عــن مطالبــه المشــروعة
كمواطــن .وفــي واقعــة ليســت بالجديــدة علــى الريــف المصــري ،قــرر
أهالــي عزبــة التحســين ،التابعــة لقريــة اليوســيفية ،مركــز بنــي عبيــد،
الدقهليــة ،إعــلان نيتهــم الانفصــال الإداري عــن المحافظــة ،احتجاجــا
علــى تجاهــل الدولــة لهــم ولمطالبهــم المشــروعة التــي طالمــا وعبــروا
عنهــا كمواطنيــن مصرييــن ملتزميــن بتســديد الضرائــب وتعهداتهــم تجــاه
الدولــة ومؤسســاتها.
أهالــي التحســين أعــادوا إلــى ذاكرتنــا العصيــان المدنــي البطولــي
والاســتقلال الــذي قــام بــه أهالــي زفتــي قبــل حوالــي قــرن .ففــي الثالــث
المحتــل
والعشــرين مــن مــارس مــن عــام  ،1919قامــت الثــورة ضــد ُ

البريطانــي ،وكان قــرار أهــل زفتــى بمحافظــة الغربيــة هــو الاســتقلال
المحتــل وحلفــاؤه ،وبعــد مــا اقتــرب علــى القــرن ،عــاد الفلاحــون
عــن ُ

مــرة أخــرى فــي عزبــة «التحســين» ليعلنــوا نيتهــم الانفصــال الإداري عــن
والمطالبات
المناشــدات
ُ
متعــددة من ُ
محافظــة الدقهليــة .فبعــد موجــات ُ
ُ
الســلطات
والاحتجاجــات الســلمية بكافــة أشــكالها ،والتــي لــم ُتقابــل مــن
ُ

المســؤولة إلا بالتجاهــل ،ثــم تعمــد التجاهــل ،ثــم الرفــض المباشــر للوفــاء
بتعهــدات الدولــة تجــاه مواطنيهــا ،قــرر أهالــي عزبة لا تراهــا على خريطة
جمهوريــة مصــر العربيــة ،ويمكــن أن تلاحظهــا بصعوبــة علــى الخرائــط
الإلكترونيــة المتطــورة ،أن تعلــن الانفصــال الإداري عــن المحافظــة،
والعصيــان المدنــي ،آمليــن أن يلتفــت المســؤولون فــي القاهــرة إلــى
معاناتهــم .أهالــي التحســين مــا هــم إلا نمــوذج لمواطنيــن مصرييــن
شــهدوا انهيــار العقــد الاجتماعــي فــي مصــر ،فبينمــا تغالــي الدولــة
فــي أســعار الكهربــاء ،وتفــرض الضرائــب العقاريــة علــى الأهالــي الذيــن
يلتزمــون بهــا صاغريــن ،لــم يجــد المواطنــون فــي التحســين مــن الدولــة،
إلا تراجــع ممنهــج فــي توفيــر الخدمــات الأساســية ،التــي لا حيــاة دونهــا
لأهالــي التحســين وغيرهــم ،وتأتــي علــى رأس تلــك الخدمــات ،المدرســة،
والخدمــات الصحيــة ،والبنيــة التحتيــة كميــاه الشــرب ،والصــرف الصحــي،
والطريــق ،الــذي يربــط القريــة بأقــرب مدينــة ،أو مركــز ،قــد تتوفــر بهــا
تلــك الخدمــات .ومــن هنــا جــاءت ثــورة التحســين ،مطالبــة الدولــة التــي
عجــزت عــن توفيــر أبســط الخدمــات ،بتوفيــر الطريــق الــذي مــن شــأنه أن
يمكــن أهالــي التحســين مــن الحصــول علــى باقــي الخدمــات فــي أقــرب
مركــز أو قريــة مجــاورة.

6

املنهجية

املنهجية
ـاء علــى العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة التــي
تــم انجــاز هــذا التقريــر بنـ ً
تخللهــا مقابــلات فرديــة وجماعيــة أجراهــا فريــق البحــث الميدانــي داخــل
عزبــة التحســين وعزبــة شــماس التابعيــن لقريــة اليوســيفية التابعــة
لمركــز بنــي عبيــد بمحافظــة الدقهليــة ،بدايــة مــن  2012وحتــى ،2015
تلــك المقابــلات التــي تــم تســجيلها مــع الأهالــي حــول الأوضــاع التــي
تمــر بهــا عزبــة التحســين وقفــا لرغبتهــم مــع حفــظ حقوقهــم فــي عــدم
نشــر الأســماء أو أي بيانــات شــخصية لــكل مــن تحــدث مــع الفريــق،
تــم الأخــذ فــي الاعتبــار أن تغطــي المقابــلات أغلــب طبقــات المجتمــع
بمختلــف الفئــات العمريــة شــيوخ وشــباب وأطفــال ونســاء اعتمــادا علــى
المنهــج الإثنوجرافــي للوصــول إلــى معلومــات تتســم بالدقــة والحيــاد،
ونطــرا لمــا تتســم بــه البيئــة الريفيــة فــي مصــر بشــكل عــام مــن عــادات
وتقاليــد مــن شــأنها أن تحــول دون دخــول العزبــة تــم الاســتعانة بأكثــر
مــن وســيط لتســهيل مهمــة الدخــول وإجــراء المقابــلات ،وكان جــدول
الزيــارات كالتالــي:
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التاريخ

مدة الزيارة

عدد املقابالت

سبتمرب 2012

يوم واحد

 7مقابالت

يونية 2014

يوم واحد

 6مقابالت

يناير 2015

يوم واحد

 14مقابلة

سبتمرب 2015

يوم واحد

 5مقابالت

أكتوبر 2015

 4أيام

 14مقابلة

املدة 37 :شهر

 8أيام

 46مقابلة

عن العزبة..

عن عزبة التحسني..
عزبــة التحســين تقــع بقريــة اليوســيفية التابعــة لمركــز بنــي عبيــد فــي
محافظــة الدقهليــة ،والتــي تبعــد حوالــي 157كلــم عــن محافظــة القاهــرة،
عنــد خطــوط عــرض وطــول ،31.0264547,31.7099933 :ويصــل زمــام
العزبــة إلــى حوالــي  1000فــدان 1،وتعدادهــا الســكاني يبلــغ  1500نســمة
تقريبــا.2

تاريخ العزبة كتاريخ الفالح املرصي..
بعــد ثــورة الثالــث والعشــرين مــن يوليــو تحديــدا فــي ســبتمبر  1952بعــد
ســقوط النظــام الإقطاعــي فــي مصــر ،صــدر قانــون الإصــلاح الزراعــي،
والــذي كان القصــد منــه هــو إعــادة توزيــع الأراضــي الزراعيــة علــى
المــلاك القدامــى
الفلاحيــن بنســبة  5أفدنــة لــكل فــلاح ،مــع احتفــاظ ُ
بمســاحات تتــراوح بيــن بمئــة ومئتــي فــدان فــي حيــازة كل شــخص تزيــد
ملكيتــه عــن هــذه المســاحات التــي أقرهــا القانــون .توالــت علــى هــذا
القانــون بعــض التعديــلات فــي فتــرات لاحقــة لتحديــد أكبــر مســاحة
للمــلاك الأصلييــن واســتقرت التعديــلات علــى ألا يجــوز للشــخص أن
يتملــك أكثــر مــن مئــة فــدان بحــد أقصــى.
فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي بــدأ الفلاحــون فــي تســلم الأراضــي
المخصصــة لهــم مــن قبــل الإصــلاح الزراعــي فــي عزبــة التحســين وهنــا
ُ

كانــت بدايــة توافــد الســكان علــى هــذه العزبــة ،التــي كانــت فــي الماضــي
بمثابــة حــوض زراعــي تابــع لقريــة اليوســيفية ،مملــوك لـ»ســتيلا أحمــد
1
2
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015

3
وبعدهــا عــن
نــور» ،ومنــذ النشــأة ويعانــي أهلهــا مــن فقــر الخدمــات ُ

المعانــاة فــي إعــادة تأهيــل تلــك الأرض
الطــرق الرئيســية ،فضــلا عــن ُ

للزراعــة مــرة أخــرى ،وهنــاك مــن اســتلم أرضــه كمكافــأة لــه عــن الخدمــة
العســكرية بعــد حــرب أكتوبــر  ،19734أمــا الأغلبيــة قــد تســلمت الأراضــي
وســكنت العزبــة فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي.
تتنــوع التركيبــة الســكانية فــي عزبــة التحســين ،حيــث أنهــا تتكــون مــن
ثمــان مجموعــات بشــرية مــن مناطــق مختلفــة 5،فبعضهــم جــاء مــن قــرى
مجــاورة كميــت ســويد ويطلــق علــى أهلهــا الســوايدة ،والبعــض مــن
الخضــر ،ويطلــق علــى أهلهــا الدياربيــة والبعــض مــن ميــت فــارس
ديــرب ُ

ويطلــع عليهــم الفوارســية ،وتلــك القــرى جميعهــا مــن القــرى التابعــة
لمركــز بنــي عبيــد ،أيضــا هنــاك البعــض جــاء مــن قريــة تحمــل اســم
أشــمون الرمــان وهــي قريــة لا تبعــد الكثيــر عــن بنــي عبيــد فهــي تقــع
مجــاور وهــو دكرنــس ،ويعــرف الأهالــي الذيــن تعــود أصولهــم
فــي مركــز ُ
إلــى هــذه القريــة باســم الشــمونية ،أمــا جنــس ديــرب نجــم فتعــود

أصولهــم إلــى قريــة فــي الشــرقية تحمــل هــذا الاســم ،والصعايــدة وقــد
جــاءوا مــن صعيــد مصــر مــن مجموعــة مــن القــرى المختلفــة ،جــاءوا علــى
عــدة مراحــل فــي الســتينيات والســبعينيات ،ويرتبطــوا جميعــا بعلاقــات
مــودة ونســب ،إلا أن كل جماعــة منهــم تطلــق علــى نفســها لقــب القريــة
الأصليــة التــي هاجــر منهــا آباؤهــم إلــى التحســين ،وهــي مزيــج مــن قــرى
قريبــة فــي نفــس المحافظــة وقــرى فــي محافظــات أخــرى.
وبالرغــم مــن ذلــك لا يلحــظ الزائــر اختلافــات بيــن أهالــي القريــة ،الذيــن
يعتنقــون جميعــا الإســلام ،ويغلــب الطابــع الدينــي علــى حياتهــم
وتعاملاتهــم وحتــى فــي توصيفهــم للأشــخاص والأحــداث.
وتعتبــر عزبــة التحســين نموذجــا يعكــس حــال المناطــق الريفيــة فــي
الدلتــا ،ولا ســيما فــي كل أنحــاء مصــر :ذلــك الريــف الــذي تفشــي الفقــر
بيــن ربوعــه فــي ظــل السياســات الحكوميــة المتخبطــة وتراجــع الدولــة
عــن دعــم الفــلاح والزراعــة ،والتوزيــع الغيــر عــادل لموازنــة الدولــة،
والــذي لا يضــع الريــف فــي الحســبان .وبينمــا تســتفيد الدولــة مــن إنتــاج
تلــك العزبــة ومحاصيلهــا ،والضرائــب المحصلــة مــن القاطنيــن بهــا ،فــإن
أهلهــا يعانــون مــن تدنــي مســتوي الخدمــات ،إن وجــدت مــن الأســاس،
فيؤكــد الســيد صــلاح المعــداوي محافــظ الدقهليــة الأســبق أن الدولــة لــم
تعتمــد لتلــك العزبــة أيــة مصروفــات علــى مــدار الـــثلاثين عامــا الماضيــة.

6
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3
أكتوبر .2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع «ذ» أحد المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي بعد
4
حرب أكتوبر  1973كمكافأة بعد أداء الخدمة الوطنية ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015
يصف أهالي التحسين المجموعات المختلفة بالـ»أجناس» في عدة مقابلات قام بها فريق البحث الميداني بالمركز المصري للحقوق
5
الاقتصادية والاجتماعية
شاكر عمارة ومحافظ دقهلية ومشكلة عزبة التحسينhttps://www.youtube.com/watch?v=LCqEjvAA7ds ،
6
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من التحسني
املهمشة..

من التحسني املهمشة...
الطريق من وإىل التحسني
انعزلــت عزبــة التحســين عــن العالــم المحيــط بهــا ،فالطريــق الــذي
يربطهــا بالمناطــق المجــاورة عبــارة عــن طريــق ترابــي غيــر ممهــد مــا
يصعــب مــن عمليــة الخــروج والدخــول إلــى العزبــة ،ولا توجــد وســائل
مواصــلات لنقــل الأهالــي مــن وإلــى العزبــة إلا «التوكتــوك» ،ويرفــض
بعــض ســائقي التكاتــك الســير علــى هــذا الطريــق بســبب ســوء حالتــه
ولنفــس الســبب يرفــض بالقطــع ســائقو الســيارات قطــع الطريــق ذاتــه،
مجبــر علــى الوصــول لمنزلــه.
إلا لــو كان مــن ســكان القريــة ،لأنــه ُ
بحلــول الظــلام تنقطــع عزبــة التحســين عــن العالــم الخارجــي تمامــا.
فطبيــع الحــال ،الطريــق الترابــي غيــر مضــاء ،وتحيــط بــه الترعــة عــن
جانبيــه ،ممــا يجعــل الحركــة علــى الطريــق ليــلا مســتحيلة ..أمــا مــع
حلــول فصــل الشــتاء وتســاقط الأمطــار بغــزارة ،تنعــزل القريــة نهــارا
وليــلا ،فالطريــق الترابــي يختلــط بميــاه الأمطــار ويصبــح طينيــا ،ويصبــح
الانــزلاق مــن عليــه إلــى الترعــة أمــرا لا فــرار منــه فــي فصــل الشــتاء،
وحادثــة أســبوعية فــي فصــل الصيــف.

ويروي الحاج «ج»:
«إحنــا عيالنــا بيموتــوا ع الطريــق ،ولا بنعــرف نمشــي خالــص وقت الشــتا،
والشــتا جــاي علينــا أهــه هيروحــوا فيــن؟ عربيــة جايــة لازم تاخدلهــا  3أيــام
7
علــى مــا تخــش العزبــة فــي الشــتا تيجــي إزاي؟؟.
وكان هــذا هــو المطلــب الأول والأساســي لأهالــي التحســين ،حيــث يؤكــد
الأهالــي مــرارا وتكــرارا علــى تفهمهــم لعجــز الدولــة المالــي الــذي يحــول
دون توفيــر معظــم الخدمــات كالمــدارس والوحــدات الصحيــة وشــبكات
الصــرف الصحــي .وهكــذا ،فالأهالــي يكــررون علــى اكتفاءهــم بمطالبــة
الدولــة بتمهيــد الطريــق لهــم ،وذلــك ليتســنى لهــم الانتفــاع مــن تلــك
الخدمــات المتوفــرة فــي قــرى مجــاورة،

7
.2015
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فيقول الأستاذ ص .م:
«قبــل مــا نتكلــم فــي الصحــة أو قبــل مــا نتكلــم فــي التعليــم أو قبــل مــا
نتكلــم مــش هينفــع تجيــب كل الخدمــات دي تحطهــا فــي قريــة [ ]...إيــه
الهــدف وإيــه الســبيل؟ إن أنــا أوفــر وســيلة مواصــلات وطريــق تمشــي
عليــه وســيلة المواصــلات بشــكل مؤقــت ،علشــان اللــي مــش هقــدر
أوفرلــه الخدمــة هنــا فــي قريتــه أقــدر أوصلــه هــو للخدمــات فــي المركــز
8
أو في المدينة»

التعليم ألبناء التحسني
كانــت أقــرب مدرســة لطــلاب العزبــة تبعــد حوالــي  3كلــم ،وتتواجــد فــي
عزبــة مجــاورة هــي عزبــة الشــماس .فــلا توجــد مــدارس فــي القريــة
لتعليــم أبنــاء القريــة ،لديهــم فقــط حجرتيــن ذوات ســقف آيــل للســقوط،
يهــدد حيــاة طــلاب المرحلــة الابتدائيــة ،تلــك كانــت المدرســة الابتدائيــة
المعــدة مــن قبــل الأهالــي محاولــة منهــم لحمايــة أبنائهــم مــن الســير
لمســافات طويلــة علــى الطريــق غيــر الآمــن للوصــول لأقــرب مدرســة
ابتدائيــة فــي الشــماس .وبالرغــم مــن أن الدولــة قــد اعتمدتهــا كمدرســة
المعلميــن كانــوا ولا زالــوا
رســمية لتعليــم أطفــال العزبــة ،إلا أن
ُ

ينقطعــون عنهــا بشــكل مســتمر فــي المنــاخ الممطــر ،وحتــى يطمئنــوا
8
.2015
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لجفــاف الطريــق الطينــي ،فيتمكنــوا مــن الدخــول إلــى العزبــة والخــروج
منها .وعلــى الرغــم مــن تدنــي المســتوى التعليمــي بتلــك المدرســة إلا
أن أبنــاء هــذه القريــة تحــدوا تلــك الصعــاب ،فيذكــر أن الطالبــة الأولــى
علــى مســتوى الجمهوريــة عــن الثانــوي الزراعــي عــام  2011هــي إحــدى
خريجــات هــذه المدرســة 9،علمــا بــأن اقــرب مدرســة ثانــوي زراعــي
موجــودة فــي مركــز بنــي عبيــد علــى بعــد  20دقيقــة بالســيارة الخاصــة
وليــس بالمواصــلات العاديــة ،وأقــرب مدرســة إعــدادي -ثانــوي موجــودة
فــي قريــة شــماس علــى بعــد
 15دقيقة بالسيارة الخاصة،

فيقول احد الأطفال:
«عايــز بــس الطريــق والصــرف الصحــي ويتبنــي مدرســة إعــدادي،
الثانــوي دي بقــى مســتحيل يجــي ،لأن عمــر مــا هيبقــي فــي عزبــة
فيهــا ابتدائــي وإعــدادي وثانــوي» 10وتقــول إحــدى الأمهــات «مفيش
شــدية ع المدرســين ،المــدرس بيعمــل إيــه ،وهللا العظيــم العيــال
تــروح ويجــوا مــن نــص اليــوم يقولــوا ملنــاش حصــص أو المــدرس
مجــاش ،إحنــا شــايفين العجــب ،إحنــا عايشــين عيشــة يكفيكــي

مدرسة التحسني القدمية

شــرها»

11

ومــع تكــرار الأحــداث وتفاقــم
أزمــة المدرســة ،قــرر الأهالــي
مواجهــة التجاهــل الحكومــي بالتكاتــف الذاتــي ،فســاهموا جميعــا فــي
شــراء قطعــة أرض داخــل القريــة ،وقامــت هيئــة الأبنيــة التعليميــة ببنائهــا
بعــد مجهــودات كبيــرة مــن الأهالــي.

مدرسة التحسني الجديدة

9
10
11
.2015
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الرعاية الصحية يف التحسني
عزبــة التحســين محرومــة تمامــا مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ،فــلا
توجــد بهــا وحــدة صحيــة ولا عيــادة خاصــة ولا صيدليــات لصــرف الــدواء،
ويضطــر أهالــي التحســين للذهــاب إلــى القــرى المجــاورة لتلقــي
الخدمــات الصحيــة ،ممــا يعــرض حيــاة البعــض منهــم للخطــر فــي حالــة
التعــرض لحادثــة ولــم يتــم إســعافها فــي الوقــت المناســب ،فأقــرب
مركــز صحــي للقريــة موجــود فــي مركــز بنــي عبيــد علــى بعــد  20دقيقــة
بالســيارة الخاصــة (التــي لا تتوفــر إلا بالصدفــة فــي عزبــة التحســين)،

فيقول عم «ع»:
«إحنــا عايزيــن مستشــفى والطريــق يكمــل ،إحنــا مــش طالبيــن كتيــر
ع الدولــة وطلباتنــا ع الدولــة مــش كتيــر! دلوقــت لــو الدنيــا شــتت أنــا
نفســي مــا اعرفــش أمشــي علــى رجليــا ،أنــا دلوقــت مــرات إبنــي كانــت
بتولــد الأســبوع اللــي فــات ده وجينــا نجيــب عربيــة قالــي تعالــى طلعنــي
أنــا مــش عــارف أطلــع ،أخدنــا عربيــة مــن هنــا بالحمــار مــرة الحمــار يتكفــي
علــى وشــه ،وهــي تقــوم مقلوبــة علــى وشــها ،مــا هــو أنــت مــش عــارف
تصلــب نفســك ،ولا لمؤاخــذة الحمــار عــارف يصلــب نفســه ،مــره يقــع
فــي الترعــة ،مــرة الصــوت يرقــع والنــاس تيجــي جــري لمــا تتخــض ،مــا
هــو ده ظلــم برضــه».
12

16

12
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األمن واألمان يف التحسني
لا يشــعر أهالــي التحســين بالأمــن خــلال خروجهــم ودخولهــم للقريــة مــن
أجــل قضــاء احتياجاتهــم

فيقول أحدهم :
«ده كان فــي واحــد مقتــول هنــاك كــدة ع الطريــق ،وفــى برضــك
حراميــة» ويقــول الآخــر «عاوزيــن نعيــش زي النــاس ،مــش عاوزيــن أكتــر
مــن كــدة ،عيالنــا بتمــوت ،بناتنــا بيطلــع عليهــا البلطجيــة ع الســكة عشــان
13
إيــه؟ بنجــري بقالنــا خمــس ســت ســنين»

وقــد اضطــرت بعــض الأســر إلــى منــع الفتيــات مــن الذهــاب إلــى
المدرســة تخوفــا مــن انعــدام الخدمــات الأمنيــة بالمــرة،

فتقول إحدى الأمهات:
«الســنة اللــي فاتــت بنتــي كانــت فــي شــماس هنــا وجايــة مشــي وإيجــي
واحــد اتهجــم ع البنــات ع الســكة قومــت طلعــت بنتــي مــن المدرســة،
رايحــة أولــى إعــدادي أنــا طلعتهــا وقعدتهــا فــي البيــت ،مهــو عشــان إيــه،
أنــا خايفــة عليهــا دي بنــت مــش راجــل ،لــو راجــل يعتمــد علــى نفســه

13
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إنمــا بنــت مقــدرش» وتقــول أخــرى «لــو البنــت مثــلا جابــت عــلام عالــي
عشــان توصــل للمــدارس بقينــا نخــاف يطلــع عليهــم رجالــة يغتصبوهــم،
جدعــان شــباب بيطلعــوا عليهــم يمســكوهم مــن الغيطــان ويغتصبوهــم،
ولا يطلــع كام حالــة ،وبرضــه مفيــش فايــده».14
إذا فانعــدام الأمــان يؤثــر علــى فــرص البنــات فــي التعليــم ،وخاصــة
التعليــم مــا بعــد الابتدائــي.
أمــا عــن علاقــة القريــة بالشــرطة فهــي مثيــرة للاهتمــام .فبالرغــم مــن
حرمــان القريــة مــن الأمــن والأمــان ،إلا أن الشــرطة فــي حــالات مختلفــة
تــزور العزبــة .فمــن أهــم الزيــارات التــي قامــت بهــا الشــرطة لعزبــة كانــت
بعــد نشــوب الخــلاف بيــن أهالــي العزبــة مــن ناحيــة ،وأحــد الســكان
فــي العزبــة ،حــول أثنــاء قيــام الأهالــي ببنائــه بالمجهــودات الذاتيــة،
فــكان للمســجد بــاب خلفــي يطــل علــى بيــت أحــد ســكان العزبــة والــذي
كان رافضــا بالمــرة أن يتــم فتــح بــاب للمســجد أمــام بــاب بيتــه حتــى لا
يكــون كاشــفا لخصوصيــة أهــل بيتــه ،ورغــم عــدم قانونيــة مطلبــه فقــام
بالتعــدي علــى أحــد العامليــن ببنــاء المســجد لمنعــه مــن بنــاء هــذا البــاب
الخلفــي وفــى دقائــق معــدودة انتشــر الخبــر بيــن الأهالــي واحتشــدت
القريــة عــن بكــرة أبيهــا ضــد مــا قــام بــه هــذا الرجــل ،ومــا أن علمــت
الشــرطة بذلــك قــام بالتدخــل لفــض الواقعــة وإجــراء تحقيقاتهــا بينمــا
اســتكمل الأهالــي بنــاء المســجد ببابيــه الأمامــي والخلفــي،

فيحكي م .ص عن تلك الواقعة:
«هــو بتــاع مشــاكل ومــا بيحبــش الخيــر لحــد ،ودايمــا مصلحتــه الخاصــة
فــوق مصلحــة الجميــع حتــي لــو كان الجميــع ده بيــت ربنــا ،يعنــي النــاس
بتتبــرع لبيــت ربنــا وهــو لا ..بيحــارب بيــت ربنــا ،ومخــدش ولا ســنتي مــن
حــق الجامــع ،أول حاجــة ده حــق بيــت ربنــا ،تاني حاجة مش حقــه ،وبعدين
لــو كنــا تغاضينــا كان هيســوق فيهــا يعنــي ،لــو كنــا خوفنــا ورجعنــا كان
هيكســر ،كان هيبقــي نمــوذج ســيئ وســلبي للجميــع ،كل واحــد طمعــان
فــي المصلحــة العامــة هيجــي يقــف ويقــول لا ويحــارب ،فهــو كان لازم
ياخــد جــزاؤه ..خــد قصاصــه وانضــرب وجبنالــه الشــرطة خدتــه وبــات فــي
القســم ليليتيــن لحــد مــا اتعــرض ع النيابــة واخلــي ســبيله ،واحنــا بنينــا
المســجد لحــد مــا بقــى مــا شــاء هللا ،لــو كنــا انتظرنــا المحكمــة لحــد مــا
15
تبنيــه كان قدامنــا  40ســنة»
ومــن المصادفــات أيضــا ،أن الشــرطة قــد تدخلــت لفــض تظاهــرة علــى
ضفــاف الترعــة فــي التحســين ،وقــام أفــراد الشــرطة بالقبــض علــى
بعــض الأهالــي المحتجيــن وتغريمهــم بعــد اتهامهــم بتلويــث ميــاه النيــل
14
15
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع «م .ص» أثناء الزيارة الميدانية في يناير .2015

بإلقــاء المخلفــات فيهــا .مــن الجديــر بالذكــر أن وقفــة الأهالــي جــاءت
احتجاجــا علــى إهمــال الدولــة لالتزاماتهــا تجــاه المواطنيــن فــي التحســين
بعــد توصيــل القريــة بشــبكات الصــرف الصحــي،

فيقول م .ص:
«الأهالــي نزلــوا اتظاهــروا عشــان ميــه الصــرف ،اتعملهــم  117محضــر
واتغــرم كل مواطــن منهــم ألــف جنيــه عشــان بيصرفــوا فــي ميــه الــري»

16

املياه والرصف الصحي يف التحسني
تخلــو  75%مــن قــرى مصــر مــن شــبكات المجــاري العامــة ،كمــا أن 71%
مــن التــرع والمصــارف بالريــف مليئــة بالقمامــة والمخلفــات ،طبقــا
للمســح الشــامل لريــف مصــر عــام  17،2015والتحســين داخــل هــذا الزمــام
المحــروم مــن تلــك الخدمــة ،فلــم تســاهم الحكومــة فــي تأســيس شــبكة
الميــاه والصــرف الصحــي للعزبــة ،بــل قــام الأهالــي بتشــييدها بالمجهــود
الذاتــي ،ويعتمــد عــدد كبيــر مــن أهالــي القريــة علــى اســتخدام الميــاه
الجوفيــة للحصــول علــى ميــاه الشــرب النظيفــة،

مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد أهالي القرية ،أثناء الزيارة الميدانية في يناير .2015
16
مني قابيل« ،المركزي للإحصاء :الصرف الصحي ورصف الطرق وبناء المدارس أهم احتياجات الريف المصري ،أصوات مصرية 28
17
ديسمبر http://goo.gl/5v0UdP ،2015
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فيقول «ح»:
«إحنــا حدانــا حتــة صــرف صحــي ،إحنــا اللــي عاملينهــا علــى حســابنا ،وهللا
كمــان مــرة أنــا بحلفلــك بــاهلل ،حتــة الصــرف الصحــي دي إحنــا لميناهــا
ببــط وفــراخ ،وهللا كمــان مــرة وانــا بحلفلــك بــاهلل شــوف؟ بــط وفــراخ!».
متعمــد ،يعتمــد الأهالــي علــى خزانــات
وهكــذا ،ووســط تجاهــل حكومــي ُ

يدويــة (ترانشــات) يتــم تفريــغ محتواهــا مــن المخلفــات فــي أي مــكان
حــول القريــة ،وعــادة مــا يكــون هــذا المــكان هــو الترعــة ،التــي يســتخدم
الأهالــي ماءهــا فــي الزراعــة ،تلــك الكارثــة التــي تعــود بآثــار ســلبية علــى
الســلامة الصحيــة فطبقــا لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة للأمــم
المتحــدة (الفــاو) ،تحتــوي مصــادر الميــاه التــي تصــرف فيهــا ميــاه
الصــرف الصحــي علــى الكثيــر مــن العناصــر المســببة للأمــراض ،منهــا
البكتيريــا والفيروســات والطفيليــات والديــدان ،ويزيــد عليهــا الدهــون
والشــحم والكيماويــات ،والتــي تنتــج عــن الصــرف المنزلــي .وتتســبب
تلــك العناصــر فــي الكثيــر مــن الأمــراض ،فعلــى ســبيل المثــال ،تكثــر
بكتيريــا المســببة للإســهال والتيفويــد .كمــا تكثــر فيروســات الكبــد
الوبائــي (أ) والطفيليــات التــي تتغــذى علــى محتويــات المعــدة وأنــواع
الديدان المختلفة مثل البلهارسيا والمتورقة/الفاشيولا الكبدية.
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منظمة الأغذية والزراعة ،الأخطار الصحية لمياه الصرف الصحي ،منظمة الأغذية والزراعة/http://www.fao.org .

ونظــرا لاعتمــاد قريــة التحســين علــى ميــاه الترعــة فــي الصــرف والشــرب
والــري ،فهــذا يعرضهــم لجميــع الأمــراض ســابقة الذكــر ،كمــا يعــرض
الماشــية إلــى المخاطــر نفســها ،فإمــا ينتهــي بهــا الحــال بالنفــوق أو
انتقــال تلــك العناصــر إلــى مســتهلكي المنتجــات الحيوانيــة بأنواعهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن البكتيريــا والطفيليــات والديــدان لا
تتخطــى مرحلــة المصــرف المائــي ،فينفــق العديــد منهــا ،لكــن تنجــح
نســبة منهــا مــن البقــاء فــي المصــرف المائــي والانتقــال إلــى المحاصيــل
الزراعيــة عــن طريــق الــري ،وترتفــع نســبة نجــاة الفيروســات عــن نســبة
نجــاة العناصــر الأخــرى ،فتكثــر حــالات إصابــة المحاصيــل بالفيروســات.
وبشــكل عــام ،تكثــر العناصــر المســببة للأمــراض فــي الميــاه العذبــة،
علــى عكــس الميــاه المالحــة التــي لا توفــر بيئــة مناســبة لتلــك العناصــر.
وفــي ظــل غيــاب شــبكة صــرف صحــي ومحطــة معالجــة ،ســوف يظــل
الوضــع بــكل مــا يحملــه مــن مخاطــر علــى مــا هــو عليــه.

الكهرباء والطاقة يف التحسني
بينمــا توفــر الحكومــة شــبكات الكهربــاء والإنــارة داخــل العزبــة ،إلا أنهــا
تعــود إلــى فتــرات طويلــة حيــث تــم إنشــاؤها بعــد تأســيس القريــة بفتــرة
قصيــرة ،والتــي لــم يتــم تجديدهــا ،ولا حتــى توفيــر الصيانــة المطلوبــة،
ويــروي «ح .أ» عــن معانــاة أهــل العزبــة مــن تراكــم فواتيــر الكهربــاء،
فيــرى أن هــذا التأخــر عــن عمــد،

يقول «ح.أ»:
«فواتيــر الكهربــا دي احيانــا بيقعــدوا بالـــ  3شــهور ميجــوش وبعديــن يجــوا
19
مــرة واحــدة»
وعــن معاناتهــم مــن تكــرار انقطــاع التيــار الكهربائــي بســبب عــدم صيانــة
البنيــة التحتيــة..

يحكي عم «س»
« إحنــا حدانــا كهربــا ،إحنــا بالنســبة لنــا كل اللــي جايــب حتــة تلاجــة
بالقســط باظــت دي باظــت مــن إيــه؟ مــن الكهربــا ماشــي؟ يعنــي إحنــا
مشــربناش بــق ميــاه ســاقع طــول الحــر اللــي فــات ،اللهيــب اللــي فــات
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ده مشــربناش منــه نقطــة ميــاه مــن الكهربــا إحنــا مــش واصلنــا كهربــا
أصــلا ،ده فيــه نــاس ..بعــض النــاس اللــي يعنــي هــا ظروفهــم حلــوة
،مــش ظروفهــم حلــوة حلــوة يعنــي راجــل مثــلا ظروفــه اهــي ،اشــتري حتــة
ترانــس ،طيــب أنــا راجــل مانيــش قــادر أشــتري ترانســات ماهــي دي حاجــة
برضــه مــن الحاجــات عندنــا دلوقــت الكهربــا دي كل التلاجــات بتاعتنــا
باظــت يعنــي اللهيــب اللــي النــاس شــافته الســنة دي ده كان غيرنــا قاعــد
ف التكييــف ،وإحنــا مــش لاقييــن حتــى نقطــة ميــاه نشــربها مفيش شــوية
ميــاه ســاقعين نشــربهم فــدي برضــه حاجــات المفــروض الدولــة تعملهــا
20
لنــا ،ولا إحنــا بنتكلــم غلــط ،المفــروض دي حقوقنــا ع النــاس دي»

فيما يقول أحدهم عندما يحل الليل:
«لا مؤاخــدة لــو حــد مشــي فالعزبــة دي بالليــل تخافــي تمشــى فيهــا ،لا
نخــاف نمشــى بصراحــة يعنــي ،ليــه أنــا بشــوف القــرى اللــي هيــا واخــدة
حقهــا تمــام مــن الحكومــة ،علــى كل عمــود كشــاف إنــارة ،وليكــن شــارع
عمومــي زي ده فــي تــلات اربــع كشــافات بيقضــوا فــي بعــض»،21
فالذهــاب إلــى التحســين يمكــن أن يكــون بــلا عــودة كلمــا اقتــرب الليــل
وحــل الظــلام.

20
.2015
21
.2015
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السكن يف التحسني
اســتلم الأهالــي حيــن وصلــوا إلــى عزبــة التحســين بيوتــا ليســكنوا فيهــا،
وهــذه البيــوت ملكيتهــا تعــود إلــى هيئــة الإصــلاح الزراعــي ،فيلتــزم
الأهالــي بدفــع القيمــة الإيجاريــة للهيئــة ،فــلا يمتلــك أحــد بيتــه ،ويعانــي
الغيــر قادريــن مــن أهالــي القريــة بســبب تراكــم أقســاط المنــازل الخاصة
بهــم والمســتحقة للإصــلاح الزراعــي ،فالفلاحيــن فــي التحســين لا يمتلكــوا
أي شــيء حتــى منازلهــم ملــك لهيئــة الإصــلاح ،إلا البعــض القليــل منهــم
والــذي أســتطاع أن ينهــي أقســاط منزلــه ولكنــه لا يمتلــك العقــد النهائــي
الــذي يخلصــه مــن الإصــلاح الزراعــي ،بســبب رفــض الهيئــة لتســجيل
العقــود النهائيــة .وتخضــع معظــم البيــوت فــي التحســين لقانــون
الضريبــة العقاريــة،

22

ويقول أحدهم:
«الدولــة البيــوت دي ملكهــا ،وهمــا مــا بيســيبولناش حاجــة ،حتــى البيــت
23
اللــي قاعديــن فيــه بياخــدوا إيجــاره وبياخــدوا كمــان ضريبــة عليــه».

انظر المرفقات :مرفق  :1قانون الضريبة العقارية :مادة  2قانون رقم  196لسنة  "2008المنشور في الجريدة الرسمية بعدد  25مكرر ج
22
في  23يونيو سنة 2008
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التحسني ضحية الفساد يف قطاع الزراعة
الأرض والإصــلاح الزراعــي المضــاد ،تعتبــر الأرض رأس مــال اجتماعــي
وغذائــي ومالــي فهــي ليســت مصــدر دخــل فقــط بــل تعمــل مــوارد
الأرض (الزراعــة) علــى بقــاء الإنســان حيــا ،كمــا أن لهــا مكانــة شــرفية بيــن
كثيــر مــن المجتمعــات تتصــل بالشــرف والعــرض ،وتعانــي مصــر حاليــا
مــن أزمــة زراعيــة اقتصاديــة ،فعلــي ســبيل المثــال تعــد مصــر الأولــي
عالميــا فــي اســتيراد القمــح بعــد أن كان لديهــا الاكتفــاء الذاتــي مــن هــذا
المحصــول الأساســي ،فــي عــام  2012بلــغ إجمالــي واردات مصــر مــن
القمــح  11%مــن الإجمالــي العالمــي لــواردات القمــح ،24وظلــت مصــر
الأولــى عالميــا فــي اســتيراد القمــح ،ففــي  2013قــدرت واردات مصــر
مــن القمــح  4.9%مــن الإجمالــي العالمــي 25،تلــك الأزمــة التــي لــم تكــن
وليــدة اللحظــة بــل نتجــت عــن تراكــم مــن الممارســات والسياســيات

24
25
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«Which countries import Wheat? (2012)، observatory of economic complexity، http://goo.gl/P4YDmx
Which countries import Wheat? (2013)، observatory of economic complexity، http://goo.gl/eN1n6F

بعضهــا لــم تكــن فــي صالــح قطــاع الزراعــة والبعــض الآخــر لــم يتــم
تنفيــذه علــى نحــو متكامــل وعلــي مــدار عــدة عقــود.
الإصــلاح الزراعــي مــن الاشــتراكية إلــى الرأســمالية :مــر قطــاع الزراعــة
بمصــر فــي ســبتمبر  1952إبــان ثــورة يوليــو والحكومــة التــي تبعتهــا بأهم
مراحلــه حيــث بــدأ مــا يســمى بالإصــلاح الزراعــي وصــدر القانــون الخــاص
بتنظيمــه رقــم  178لســنة  ،261952والــذي أعــاد تقنيــن ملكيــة الأراضــي
الزراعيــة وحــدد شــكلا جديــدا للعلاقــة بيــن المــلاك والمســتأجرين حيــث
أصبحــت العقــود ثابتــة وغيــر محــددة المــدة ،وضمــن حقــوق انتفــاع
مســتقرة للفــلاح المســتأجر فــي أرضــه ،وتحديــد قواعــد ثابتــة لتحديــد
الإيجــار النقــدي ونظــام المشــاركة فــي المحصــول ،حيــث يتــم مــن خلالهــا
إعــادة توزيــع حقــوق الانتفــاع بــالأرض بيــن المــلاك والمســتأجرين.
أدى ذلــك إلــى زيــادة عــدد صغــار الفلاحيــن وإعــادة توزيــع ملكيــة
الأراضــي الزراعيــة ،وعلــى الرغــم مــن وجــود هــدف أساســي للقانــون ألا
وهــو العدالــة فــي توزيــع الأراضــي الزراعيــة علــى المصرييــن فقــد كان
يهــدف الــى التخلــص مــن كبــار المــلاك وهــم بالطبــع كانــوا فــي الغالــب
وجوهــا سياســية يقــودون مــا ســمي حينهــا بالتيــار الإقطاعــي فــي مصــر.
ومــع الســنوات الأولــى للإصــلاح الزراعــي فــي مصــر شــهد الفلاحــون
وصغــار الفلاحيــن دون أرض تحســنا فــي المســتوي المعيشــي حيــث
انخفــض الفقــر الريفــي نحــو  50%مــع انخفــاض الســكان مــن  56%إلــى
 24%مــن المواطنيــن».
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وبالرغــم مــن أنــه تــم تطبيــق تلــك السياســات تدريجيــا وتحقيقهــا
تحســنا لا يمكــن إنــكاره إلا أنــه بعــد مــرور ســنوات قليلــة ووفــاة الرئيــس
جمــال عبــد الناصــر ليخلفــه الرئيــس أنــور الســادات الــذي جــاء لينفــذ
سياســات رأســمالية عجــز صغــار الفلاحيــن والفلاحــون بــدون أرض عــن
مواكبتهــا لتجردهــم مــن الآليــات والمهــارات وانعــدام الأمــان الاجتماعــي
والاقتصــادي والتــي يمكــن ان تســاعدهم علــى الاســتثمار تحــت مظلــة
الرأســمالية التوســعية وبــدأ القطــاع الزراعــي فــي الســبعينات تحــولا
عكســيا عمــا مضــي بــدءا بالقانــون  67لعــام  1970مــرورا بعــدة قوانيــن
للتمهيــد لقانــون  96لعــام  1992الــذي كان ضربــة قاضيــة للإصــلاح
الزراعــي فــي مصــر حيــث تمــت التضحيــة بجيــل صغــار الفلاحيــن
وتضييــق المنــاخ الاقتصــادي عليهــم مــن أجــل انتــزاع الأرض وتجميعهــا
لصالــح جيــل كبــار المــلاك القادريــن علــى الاســتثمار وإنشــاء مؤسســات
زراعيــة كبــرى يمكنهــا تغييــر شــكل الزراعــة فــي مصــر،

أنظر المرفقات :مرفق  :2القانون الخاص بالإصلاح الزراعي رقم  178لسنة 1952
26
حبيب عايب« ،أزمة المجتمع الريفي في مصر ..نهاية الفلاح» ،ترجمة منحة البطراوى ،الجزء الاول ،ص  ،60الطبقة الاولي ،2013
27
المركز القومي للترجمة.
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وكانــت صــور تضييــق المنــاخ الاقتصــادي علــى صغــار الفلاحيــن عديــدة،
كمضاعفــة الإيجــارات بــل وإلغائهــا وخصخصــة الهيئــات الزراعيــة
المــوردة لآليــات الزراعــة وبنــوك الائتمــان الزراعــي التــي تحولــت إلــى
بنــوك اقتصاديــة وتحريــر أســعار الأرض والإيجــارات وارتفــاع شــديد فــي
أســعار البــذور والكيماويــات وتحكــم آليــات الســوق الحــرة فــي مســارهم،
وتحولــت الدولــة مــن الراعــي والمســئول عــن هــؤلاء الفلاحــون إلــى
المتفــرج وتخلــت عــن حمايتهــم مــن الفقــر الــذي استشــري بيــن قــرى
مصــر ،بــل وفــي أحيــان أخــري كثيــرة كانــت هــي جــزء مــن عمليــة الســطو
المقنــن علــى أراضيهــم،
تلــك كانــت نبــذة بســيطة عــن تطــورات قطــاع الزراعــة فــي العقــود
الاخيــرة ،والتــي حولــت قطــاع الزراعــة إلــى نشــاط رأســمالي موجــه لســد
حاجــة الســوق وقوانينــه الجديــدة وفــى المقابــل ســدت أبــواب الحيــاة
أمــام الفــلاح الفقيــر هــذا الــى جانــب الأزمــات الاجتماعيــة المتراكمــة
التــي يعانــي منهــا مــا أدى إلــى زيــادة نســبة الفقــر الريفــي وزيــادة
أعــداد المهاجريــن مــن الريــف إلــى الحضــر لتتســع مظلــة الفقــر الحضري
والطبقــات المهمشــة مــن بطالــة وعمالــة غيــر مؤهلــة وأطفــال الشــوارع
وغيرهــا.
يشــكو الفلاحــون بقريــة التحســين مــن تلــك المعانــاة التــي تــزداد يومــا
بعــد يــوم كمــا تطــورت آليــات الســوق المفتوحــة دون اســتطاعتهم
مواكبتهــا بالإضافــة إلــى مواجهــة الفســاد المستشــري بيــن الشــركات
المســتثمرة فــي قطــاع الزراعــة وجمعيــات الإصــلاح الزراعــي ،إضافــة
إلــى ذلــك غــلاء أســعار التقــاوي والمبيــدات،

فيقول أحد فلاحي التحسين:
«شــيكارة الكيمــاوي أو التقــاوي رفعــوا الدعــم شــوية هــي بتدفــع مــن
تمنهــا  50وانــا بدفــع تمنهــا  ،100مفــروض أنــا بيدونــي ع الفــدان  3شــكاير
فــي حقيقــة الأمــر إن الفــدان الواحــد بيتطلــب مــن  6لـــ 10شــكاير ســماد
حســب جــودة الأرض وحســب مصــدر الــري وهللا لــو الأرض جيــدة»،28
وعن عدم صلاحية المياه المخصصة للري..

يقول آخر:
«مــن قلــة ميــاه الــري عملــوا حيلــة راحــوا جابــوا بابــور حطهولنــا ع الصــرف
يرفــع ميــاه الصــرف ،إنــت عــارف ميــاه الصــرف دي بقــى مــش هقولــك»
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ويقول عم «ح»:
«عدمتنا مياه الصرف دس».30
وعن فساد جمعية الإصلاح الزراعي

يقول آخر:
«جمعيــة الإصــلاح الزراعــي كلتنــا خــدت الاماكــن اللــي كنــا بنحــط
وبنشــون فيهــا المحاصيــل ،عملوهــا محــلات اســتثمار خــاص بيهــم همــا،
يكســبوا منــه وياخــدوا منــه وياكلــوا عرقنــا وياخــدوا أرضنــا وياكلــوا حالنــا،
موظفيــن وأعضــاء جمعيــة الإصــلاح الزراعــي ،تــاكل وتشــرب ،واحنــا
محاصيلنــا منقــدرش ومــش لاقييــن حتــة نحطــه فيهــا ،بــدأوا ياكلــوا فــي
مــال الدولــة وأرض الدولــة».31
وفــي ديســمبر  2014وقــع فلاحــو التحســين ضحيــة لاحــدي الشــركات
المســتثمرة هنــاك حيــث تمــت ســرقة نصــف محصــول الــذرة ولــم
تتقاعــس جمعيــة الإصــلاح الزراعــي عــن دورهــا فــي حمايــة الفلاحيــن
والدفــاع عــن حقوقهــم فحســب ،بــل تحايلــت عليهــم بالتعــاون مــع تلــك
الشــركة فــي ســرقة المحصــول،

فيقول أحد الفلاحين:
«الفــلاح المصــري ملهــوش ضهــر يســنده ،الحكومــة ســايباه فريســة
لبعــض رجــال الأعمــال والمســتثمرين الكبــار إلــى بعضهــم بيمــس او
بيربطــوا صلــه قرابــة ببعــض الــوزراء الســابقين ،الشــركات دي ،هــي
شــركات عملاقــة ،بعــض رأس مالهــا محلــي وبعــض رأس مالهــا أجنبــي
بيســتثمروا فــي الزراعــة ،اللــي يخصنــا احنــا الشــركات دي بتســتثمر فــي
اســتنبات ،ســلالات عاليــة خاصــة مــن محصــول الــدرة ،بيجــوا يتعاقــدوا
مــع الفلاحيــن ،ومــن الشــركات دي «فايــن ســيدس» الشــركة دي هــي
اللــي بتتعاقــد معانــا هــي اللــي بتــورد لنــا التقــاوي وبتدينــا النشــرة
الزراعيــة ،كيفيــة الانتــاج وبتبقــي الزراعــة تحــت إشــرافها الدائــم ،فــي كل
مراحــل العمــر الزمنــي للمحصــول لحــد مــا يوصــل المحصــول لعمــر
النضــج ،تديهــا أمــر تيجــي تفحــص المحصــول وهــو فــي أرضــه وتكتــب
تقريــر اذا كان الفحــص الحقلــي مقبــول مــن عدمــه ،فــي جهــة رقابيــة
إلــى هــي المركــز القومــي للبحــوث ،هــو إلــى بيفحــص الــدرة دي عشــان
يقــول للشــركة هــو مطابــق ولا مــش مطابــق ،الشــركة دي عليهــا رقابــة
وتقاريــر ،انــا كفــلاح بقــى الحكومــة ســايباني فــي مهــب الريــح ،مفيــش
أي جهــة رقابيــة أو جهــة حكوميــة كانــت ظهيــر ليــا أو حتــى عضــو ممثــل
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فــي الشــركة أو محطــة الفحــص اللــي هنــاك ،خــدوا المحصــول ،انــا هنــا
بــوزن وبديهــم المحصــول ،عملــوا ايــه؟ قالــوا وهللا احنــا بعــد مــا خدنــا
المحصــول بتاعكــو ،دخلنــاه محطــة فحــص حكوميــة ،ففرزنــاه ،فتبيــن لينــا
فــي الفــرز هنــاك ان نــص المحصــول ده مطابــق للمواصفــات والنــص
الاخــر غيــر مطابــق للمواصفــات ،فانتــوا مــش مــن حقكــوا تاخــدوا غيــر
تمــن نــص المحصــول بــس ،ازاي يــا اخوانــا انتــوا فاحصيــن المحصــول
ده قبــل كــدة؟ وهــو علــى أرضكــوا؟ قالــك لأ .هــو ده إلــى عندنــا ،طيــب
هــو مــش يجــب ان انــا اكــون موجــود اثنــاء لجنــة الفحــص دي .انــا شــريك
معاكــوا احنــا الاتنيــن شــركا فــي المنتــج ده انــت مولتــه وانــا زرعتــه ،انــت
خــدت منــي المحصــول وانــا ليــا عنــدك فلــوس ،وحصــل خطــأ فنــي او
انــت اكتشــفت ان المحصــول ده».

ويقول آخر:
«اســتلموا الــذرة وخصمــوا مننــا  50%فــرز ،طــب فيــن الفــرز ،طــب انتــوا
فرزتــوا وطلعتــوا  50%فــرز وديتوهــا فيــن ،فاحنــا حقنــا مهــدور ،شــركات
واكلاهــا والدولــة واكلاهــا ،والإصــلاح الزراعــي مــش عــارف يجيــب حقنــا،
والموظفيــن بتــوع الإصــلاح الزراعــي كلهــم مرتشــين»،32
أمــا عــن الإيجــارات التــي فرضتهــا الدولــة عــن طريق القوانيــن وضاعفت
قيمتهــا واحــدا تلــو الآخــر ممــا أثقــل المتطلبــات على فلاحي التحســين ،

فيقول أحدهم:
«الاقســاط دي كتيــر ،بندفــع كل ســنة ،يعنــي احنــا نوعــي نلاقــي أهالينــا
بتدفــع كــدة ،واللــي بيتأخــر مجبــور يــا كــدة يدفــع يــا يــروح المركــز،
مبيخفضــوش حاجــة علينــا ،هــو انــت عليــك مثــلا  10 ،5 ،4ألاف لازم
تســديهم يعنــي تســديهم وان مســدديتهمش واتاخــرت عنهــم بيتقــدم لهم
شــكوى ،الإصــلاح الزراعــي بيعملهــا فــي المركــز ،والواحــد بيتقبــض عليــه،
بيتاخــد مــن وســط عيالــه بالليــل ،وهللا العظيــم هنــا بقالهــم اســبوع مــن 8
ايــام كانــوا بيهــدوا البيــت علــى اصحابــه ،وحيــاة ربنــا رجعــوا البوكــس ورا،
وقزحــوا مــن فــوق ،انتــي عارفــة الفتحــة دي وهللا طلعــوا منهــا الرجالــة،
وانــا واقــف كنــت بتفــرج عليهــم الســاعة  2بالليــل ،مــن شــدة الخبــط
والعمايــل طلعــوا للنــاس للحريــم فــي الشــقق فــوق وقامــوا جاييــن
داخليــن عليهــم عشــان يجيبــوا الراجــل ،ملقــوش الراجــل موجــود ،وبقــوا
33
ياخــدوا النــاس ،خــدوا بتــاع خمــس ســت رجالــة مــن البلــد».
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هكــذا كانــت التحســين عزبــة صغيــرة لا صــوت لهــا ولا مســئول يتابــع
ويســاعد فــي حــل أزماتهــا ،حالهــا كحــال أغلــب قــرى ونجــوع مصــر تعانــي
مــن فقــر الخدمــات وانعــدام المرافــق ويفتقــر فلاحوهــا إلــى الأليــات
والمــوارد المســاعدة فــي مواجهــة قوانيــن الســوق الجديــدة وتخلــي
الدولــة عــن القيــام بدورهــا وفســاد شــركات الاســتثمار الزراعــي ،فالفــلاح
الفقيــر الــذي يعيــش دون أمــان اجتماعــي واقتصــادي لا يمكــن العيــش
محافظا على القطاع الزراعي.

إلا أن سؤالا يطرح نفسه هنا وبقوة:

هل يقدر الفلاح على المقاومة والصمود في مواجهة هذا الوقع
المرير محاولا تغييره للحفاظ على بقاؤه بل وتحسين أوضاعه
المعيشية؟
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التحسني واإلدارة املحلية والحكومة
ســكان التحســين عــادة مــا يشــكون الإدارة المحليــة ،والمحافظــة،
والفســاد المنتشــر فيهــم والتجاهــل المتعمــد للقريــة وغيرهــا مــن القــرى
المهمشــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،اختلفــت أراء الســكان حــول الحكومــة المركزيــة ،فقــد
شــدد البعــض علــى أن الرئيــس الحالــي يجــب أن يتخلــص مــن الإدارة
المحليــة ،كمــا أكــد العديــد مــن ســكان القريــة تفهمهــم لقصر يــد الحكومة
المركزيــة وضيــق ميزانيتهــا لتتســع للتحســين ،بينمــا انتقــد البعــض
الحكومــة المركزيــة التــي تحصــل الضرائــب والمصروفــات مــن أهالــي
التحســين وبالرغــم مــن ذلــك لا تلتفــت لهــم فــي وضــع الموازنــة العامــة
للدولــة ،فالحركــة الانفصاليــة التــي قــام بهــا أهالــي التحســين قــد أعلنــت
منــذ البدايــة علــى أن أهالــي القريــة أرادوا الإنفصــال عــن المحافظــة و
أن تنقــل تبعيــة قريتهــم لرئاســة الجمهوريــة ،حيــث يضــع المواطنــون
فــي التحســين أمالهــم أن يتــم الاهتمــام بمطالبهــم المشــروعة ،ويبقــي
المجلــس المحلــي هــو العــدو الأول الــذي يتهمــه أهالــي التحســين
بالتزويــر والنهــب ،وســرقة الموازنــة المخصصــة للقريــة:

يروى «س .ذ» حكايته عن علاقتهم بالوحدة المحلية:
«المجلــس المحلــي إحنــا عاوزينــه يتشــال مــن أولــه لآخــره يتشــال مــن
عنــد الفــراش لعنــد الرئيــس بتاعــه عايزينه يتشــال لأن هــو ده اللي مبوظ
الدنيــا ،عايزيــن المجلــس المحلــي ده يتشــال مــن أولــه لآخــره ،وبالأخــص
الســكرتير بتاعــة أو الرئيــس بتاعــه لأن كل مــا يقابــل بيــت متغيــر الطــوب
بتاعــه بــس عايــز  500جنيــة إحنــا بنطالــب بشــيل المجلــس المحلــي بتــاع
34
اليوســيفية بالأخــص ،لأن كلــه مــزور»
ولا يخفــى علــى أي أحــد دور المجالــس المحليــة الســلبي فــي القيــام
بواجبتهــا تجــاه المواطنيــن ،فالعلاقــة بيــن الوحــدة المحليــة لليوســيفية
ومجلــس مدينــة بنــي عبيــد ومحافظــة الدقهليــة وبيــن أهالــي التحســين
علاقــة ســيئة للغايــة ،بســبب عــدم تلبيــة الجهــة الإداريــة المســؤولة
لمتطلبــات واحتياجــات العزبــة ،ولا يكــف أهالــي العزبــة عــن الزيــارات
المتتابعــة لمســؤولي الإدارة المحليــة،

34
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فيقول «ع»:
«روحنــا نطلــب بقيــة حقنــا عشــان نعمــل الاســفلت ،فالأســفلت تــم
مســافة مــا تعــادل كيلــو ،مــا تعــادل ايــه ،كيلــو واحــد ،باقيلنــا  2كيلــو مــن
الأســفلت زائــد تدبيــش الترعــة ،المبلــغ ده علشــان نطلبــه بيقولولنــا فيــه
قنــاة ســويس أبــدى مــن اللــي إحنــا بنعملــه ،ناخــد ســنة ناخــد ســنتين
علــى مــا يخلصــوا قنــاة الســويس ،يبتــدوا فــي العمــل معانــا ده الوعــد
35
اللــي قالهولنــا رئيــس مجلــس المدينــة».
مــا زال أهالــي التحســين يــرون ان البيروقراطيــة والفســاد الــذي احتــل
مؤسســات الدولــة منــذ عشــرات الســنين هــو الســبب الرئيســي فــي
انتشــار الفقــر والظلــم وخاصــة المجلــس المحلــي وجمعيــة الإصــلاح
الزراعــي وهــو الــذي عــاد بهــم عشــرات الســنين إلــى الــوراء،

فيقول «ع .م»:
«يعنــي لمــا بنــروح نخبــط علــى مكتــب بيــرد علينــا مســئول بــس الــرد
إلــى إمتــى ،بعــد قــد ايــه ،تعالــي بكــرة يــا ســيد ،لســه هنرجــع لكلمــة فــؤاد
المهنــدس أيــام القــرن العشــرين ،يعنــي هيدخلونــا فــي القــرن الواحــد
وعشــرين زي مــا احنــا ،ولا يخلونــا فــي القــرن العشــرين زمــان ،تعالــي
بكــرة يــا ســيد ،اضمــن حاجــة تعالــى بكــرة يــا ســيد ،مــا هنــروح فيــن الســيد
ده».36

35
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التكيف مع الفقر..
مــا بيــن مــزارع بائــس ومحاصــر بالفســاد المستشــري فــي قطــاع الزراعــة
الــذي لــم يعــد يغنــي مــن جــوع وفقــر فــي الخدمــات والمرافــق وبيــن
مهاجــر إلــى الحضــر محــاولا تجنــب هــذا الحصــار القاتــل للطموحــات
والأحــلام ،ظلــت عزبــة التحســين تعانــي مــن تلــك الأزمــات التــي ســلطنا
عليهــا الضــوء ســابقا لســنوات عديــدة ،وتحــول الفلاحــون الصغــار ،وهــم
الغالبيــة العظمــى فــي تعــداد العزبــة ،إلــى طبقــات فقيــرة مهمشــة،
فقــاوم البعــض منهــم فقــره بالهجــرة إلــى الحضــر أو خــارج مصــر كليــة،
للبحــث عــن مصــدر رزق يســاعده علــى البقــاء ،والبعــض الآخــر ،وخاصــة
مــن كبــار الســن ظــل يعانــي فقــره فــي حالــة مــن الســكون والجمــود
محافظــا علــى بقائــه بالتكيــف مــع البيئــة التــي يعيــش بهــا وبــكل مــا
تفتقــده مــن مقومــات البقــاء ،هــذا التكيــف الــذي يعــد نوعــا مــن أنــواع
المقاومــة مــن أجــل البقــاء.

يروى لنا عم «ع» الستيني عن التحسين الطاردة لشبابها قائلا :
«لــو جيــت تبــص لأســرتي لوحدهــا النهــاردة 22 ،فــرد 22 ،فــرد لوحدهــم
يمتلكــوا الاربــع فداديــن ونــص وبياكلــوا فيهــا ،كام أســرة 5 ،أســر ،الخمــس
أســر دول كانــوا ولاد الحــاج هللا يرحمــه ،كل واحــد بقــي بيمتلكلــوا ،7
 8قراريــط ،خليهــم  10قراريــط مــن أبــوه ،إيــه ده ،يعملولــه إيــه ،عيالــه
متعلمــة ومفيــش وظايــف وقاعديــن ،اللــي مســافر بــرة بقالــه ســنة
ســنتين ،اللــي بيتصرفلــه فــي أي شــغلانة يــروح يشــتغل فــي الحديــد فــي
مصــر ،ماشــية وربنــا راضينــا،»37
أمــا عــن «س» الشــاب البالــغ مــن العمــر  30عامــا الــذي ســافر إلــى
القاهــرة وتعلــم الحــدادة لكــي يقتــات عيشــه الــذي لــم يجــده داخــل
التحســين،

يقول:
"مــا هنســافر بقــى نشــتغل أمــال هنصــرف منيــن! ،آه طبعــا ،مــا أنــا لــو
لاقــي هنــا شــغل أو فاتــح مشــروع وبتــاع ماهنشــتغل هنــا ،لكــن هنــاك
بناخــد  15يــوم ونيجــي يوميــن أو تلاتــة ونرجــع تانــي ،زيهــا زي اللــي
بيســافر الأردن ،والســعودية ،متفرقــش عنهــا حاجــة ،مــا فيــش شــباب
هنــا ،كلهــم بيشــتغلوا بــره ،الكبــار بــس هــم اللــي بيشــتغلوا فيــه ،أصــل
الــزرع معــادش بيجيــب حاجــة ،كلــه بيســافر دلوقــت ،الــزرع معــادش.»38
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هكــذا ظلــت الأحــوال داخــل قريــة التحســين التــي اتســم أهلهــا بالطابــع
الدينــي وتنــوع طبقاتهــا الاجتماعيــة مــا بيــن أغنيــاء وهــم قلــة ،وفقــراء
وهــم الســواد الأعظــم ،وقــد نتــج هــذا التنــوع عــن أســباب عديــدة أهمهــا
قانــون الإصــلاح الزراعــي والــدور الســلبي للجمعيــات الزراعيــة والدولــة
بشــكل عــام الــذي ســاهم فــي إفقــار الفــلاح وطــرده مــن أرضــه ،مكبــلا
بأقســاط أرضــه وأعبــاء الزراعــة بشــكل عــام مهاجــرا إلــى الحضــر ليمتهــن
حرفــة أخــرى غيــر الزراعــة.
تلــك الأرض البــور التــي تســلمها بعــض فلاحــي التحســين إبــان الســتينات
فــي عهــد الراحــل جمــال عبــد الناصــر ،والبعــض الآخــر تســلمها كمكافــأة
عــن مشــاركته فــي حــرب أكتوبــر خــلال عهــد الراحــل أنــور الســادات ،وكان
القــرار بإعمــار تلــك الأرض القاحلــة يحتــاج مــن الشــجاعة والقــوة والقــدرة
علــى تحمــل الحيــاة -بإمكانــات معدومــة -كثيــرا وكثيــرا ،كل هــذا جعــل
الفــلاح حريــص أن يلحــق أبنائــه بالمــدارس والجامعــات كــي يجنبهــم
معاناتــه وتتــاح لهــم فــرص العمــل إمــا فــي حضــر مصــر أو خارجهــا،

فيقول «م.ح»:
«يــا اخــي عندنــا حتــى اللــى واصــل وبقــي رتبــة ولا وصــل للحكومــة ولا
وصــل كــدة بــاع ومشــي مــن هنــا وراح المنصــورة وراح مصــر ،نســي هنــا
خالــص ،حتــى اللــي بنتــكل عليــه يعمــل خدمــة لحــد بــاع ومشــي ،هــو
فاضــل يعمــل ايــه ،هــو شــم نفســه خــلاص ،خــد بعضــه ومشــي.»39
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إىل التحسني
املُقاومة..

إىل التحسني املُقاو ِ
مة...
من التكيف إىل املقاومة
بالرغــم مــن أن احتجاجــات الفلاحيــن تعتبــر شــبه معدومــة بالتناســب مــع
الاحتجاجــات العماليــة ،إلا أن هنــاك حالــة قــد لا تكــون الوحيــدة فــي مصــر
تتحــدى هــذا المنظــور النمطــي للمجتمــع الريفــي مصــر ،هــذه الحالــة
هــي «التحســين» ،والحــراك الــذي شــهدته ،ولا تــزال تشــهده احتجاجــا
علــى أوضاعهــا.
ويبــدو أن اختــلاف الأصــول لأهالــي التحســين لــم يؤثــر علــى تماســك
ووحــدة الصــف فــي العزبــة ،فقــد كان كل جنــس مــن تلــك الأجنــاس
الثمانيــة كمــا يصفهــا أهالــي التحســين بمثابــة أســاس خرســاني يقــوم
عليــه بنــاء متكامــل ومترابــط مــن الأفــكار والخطــط المقاومــة للمعانــاة
والفقــر فــي مواجهــة تجاهــل الدولــة لهــم عبــر آليــات عديــدة.

املجهودات الذاتية
كانــت تلــك أولــى الآليــات التــي اســتخدمها الأهالــي وكان كبــار القريــة
جيــل الســتينيات والخمســينيات -هــم أصحــاب الفكــرة غيــر أن الشــبابكانــوا هــم وقودهــا ،مــن أجــل ســد احتياجاتهــم قــدر اســتطاعتهم بعيــدا
عــن الاحتــكاك بــكل مــا هــو ممثــل للدولــة ،ففــي عــام  ،١٩٩٧قــام الأهالــي
بجمــع التبرعــات مــن أجــل شــراء قطعــة أرض صغيــرة لبنــاء مدرســة
متواضعــة وبمــرور الوقــت ضعــف أساســها وأصبحــت تمثــل خطــرا علــى
التلاميــذ ،فقــام الأهالــي بمناشــدة الدولــة لإحــلال المدرســة وإعــادة
ترميمهــا ،فرفضــت الدولــة واشــترطت عليهــم توفيــر قطعــة أرض
بمســاحة أكبــر كــي تتوافــر فيهــا المســاحة الملائمــة لبنــاء المدرســة،

فيقول «م .ص»:
«وبعــد كــده بدأنــا نجــري فــي إجــراءات الإحــلال والتجديــد للمدرســة
فقالــوا لازم توفــروا قطعــة أرض فبدأنــا نقتطــع ،الــكلام ده فــي -2003
 2004بدأنــا نجمــع مــن بعــض فلــوس واشــترينا  12قيــراط».40

40
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ولكــي يتفــق مــا يقــرب مــن  1500نســمة علــى مثــل تلــك الفكــرة كان لا
بدمنــأن يتشــاوروا فيمــا بينهــم للاتفــاق علــى آليــة مــا يتــم اتباعهــا دائمــا
لجمــع التبرعــات عــن طريقــه واتخــاذ القــرارات الهامــة بشــأن المدرســة
أو غيرهــا.

•مجلس األمناء
تكــون مجلــس الأمنــاء مــن  8أشــخاص بنــاء علــى عــدد الأجنــاس
المذكــورة ســابقا ،وعــن اختيــار تلــك الأفــراد

يقول «أ .ش»:
«اه مــن كل جنــس ،فــي واحــد شــاب مســئول بيختــاره جنســه ،يبقــي
مســئول عنهــم ،ناســه ،مــش بيفــرض نفســه ،ناســه همــا اللــي بيفوضــوه،
بــارز مثــلا يكــون شــاب يقــدر كــدة يــروح ويجــي وبتــاع ،النــاس بتحبــه،
وبيأثــر فــي جنســه ولــه كلمــة فــي جنســه ،ويجيــب تعــداد ســكان جنســه،
41
تعــداد جنســه قــد كــدة»
وقــد اختــص مجلــس الأمنــاء بإصــدار القــرارات بعــد التشــاور والأخــذ
بــرأي الأغلبيــة ،كمــا اختــص كل عضــو بحصــر جنســه ذكــور وإنــاث وجمــع
التبرعــات والإشــراف علــى إنفاقهــا وفقــا للقــرارات المتخــدة.

41
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•املسجد
اســتخدم الأهالــي المســجد كمــكان مناســب للتجمــع لعــرض
ومناقشــة واتخــاذ القــرارات الهامــة وإذاعتهــا عبــر الميكروفــون
لإعــلام كافــة الأهالــي بهــا

فيقول «ح»:
«كنــا بنصلــي العصــر
ونقعــد مــع بعــض فــي
الجامــع وعاوزيــن نعمــل
كــذا بنعمــل! نصلــي
الظهــر نفــس المــوال،
والمغرب هكذا»،42

مسجد التحسني القديم

وبالرغــم مــن كــون المســجد مــكان أساســي يتجمــع فيــه معظــم
الأهالــي كانــت تقــام التجمعــات أيضــا داخــل بيــوت البعــض

فيقول «م»:
«لامؤاخــذة يــا أســتاذ إحنــا بنيجــي مثــلا ع المغربيــة
نقعــد فــي بيــت الاســتاذ محمــد ،بنتلــم  100راجــل أو
 200راجل ،ناخــد القــرار اللــي إحناعايزينــه والميكروفــون
بيذيع،القعــدة فــي بيــت فــلان الليلــة دي بعــد صــلاة
العشــا ،ونصلــي العشــا ونقــوم قاعديــن وناخــد رأي
43
بعــض».

مسجد التحسني الجديد
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•الصندوق
كانــت فكــرة الصنــدوق مخصصــة فالبدايــة للخدمــات العامــة الخاصــة
بالقريــة بتبرعــات بســيطة وعشــوائية مــن الأهالــي ،

فيقول «أ .ش»:
« بالنســبة للصنــدوق كان الاول اقــام علــى ســبيل مصالــح العزبــة ،احنــا
كنــا بنلــم مــن بعضنــا وينحــط فــي الصنــدوق ،لــو حصــل أي عطــل فــي
أي مــكان بــدل مــا نلــف ونقــول يــا فــلان حصــل كــذا ،يــا فــلان ادفــع كــذا،
وميدفعــش»،44
وبتطــور الأوضــاع وتضخــم الأعبــاء توســعت تلــك الفكــرة بشــكل أكثــر
تنظيمــا تحــت رقابــة مجلــس الأمنــاء واتفــق الأهالــي علــى أن يتــم جمــع
التبرعــات بمــا يعــادل  100عــن كل فــرد لــكل حصــاد،

فيقول أمين الصندوق
«فاحنــا بنلــم ع الزرعــة ع الفــرد ذكــر او أنثــى  100جنيــه ،بــس طبعــا 100
جنيــه فــي الزرعــة ،انــت بتعمــل زرعتيــن فــي الســنة يبقــي  200جنيــه فــي
الســنة ،فالموضــوع بــدأ بشــكل رســمي والحمــد هلل اتحركنــا فيــه،»45

وتقول السيدة ج .م:
«مجهــود ذاتــي يعنــي احنــا نيجــى علــى لا مؤاخــذة ام وليــد البيــت
بتاعــك يــا ام وليــد فيــه كام فــرد ،لغايــة الواحــدة الحامــل لا مؤاخــذه اللــى
فبطنهــا لســه منزلــش ان كان هيبقــى ميــت او صاحــي بيتدفــع عليــه،
واللــى صاحــي واللــي عايــش والكبيــر والصغيــر بيدفــع عليــه»،46

وتقول أخرى:
«انــا وجــوزى وعيالــي  5افــراد بندفــع الــف جنيــه فــي الســنة مرتيــن
تقريبــا ،وكل بيــت كــدة»،47

44
45
46
.2015
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أيضــا تــم إرفــاق ســجل للصنــدوق لتدويــن كل التبرعــات التــي تــم جمعهــا
وكل النفقــات الخارجــة منــه وكان أيضــا تحــت إشــراف مجلــس الأمنــاء

فيقول أمين الصندوق :
«كل حاجــة موجــودة ومســجلة بتاريخهــا مــن تاريــخ مــا بدأنــا لحــد وقتنــا
هــذا ،لحــد مــا ربنــا يســهل ونخلــص الالتزامــات اللــي موجــودة علينــا،
عشــان تصــرف منــه أي مبلــغ لازم تصــرف منــه تحــت إشــراف ،علــى
48
الأقــل نــص الاعضــاء اللــي موجوديــن»
واتفــق الأهالــي علــى هــذا النظــام بالإجمــاع مــع وجــود بعــض مــن
التقاعــس المبــرر لمــا يمثلــه مــن عــبء ثقيــل ويزيــد مــن معاناتهــم
الاقتصاديــة التــي هــي فــي الأســاس إحــدى الأزمــات الكبــرى لمــا لديهــم
مــن التزامــات كأقســاط الأراضــي والبيــوت وتكاليــف زراعــة الأرض التــي
لا تــدر عائــدا يغطــي تلــك التكاليــف،

فيقول «ح»:
«نلــم مــن عنــدك مثــلا شــيكارة رز ومــن ده شــكارة رز ومــن ده واللــي
مبقــاش عنــده رز بقــى يديلنــا فــراخ اللــي يديلنــا فرخــة قيمتهــا  7أو8
جنيــه بقينــا ونحطهــا فيهــا مــا أحنــا مــش قادريــن إلا كــدة ماشــي ،تعبنــا
تعــب جامــد يعنــي ماجــوش بالســاهل ،قعدنــا نلــف فــي الشــوارع ونــروح
للنــاس و ده يقولــي معلــش اتحملنــي النهــاردة وده يقولــي ،المهم لمــا
لمينــا الفلــوس بتــوع إيــه بتــوع المدرســة ماشــي»،49
وبهــذا النظــام المتكامــل نجــح أهالــي التحســين فــي تســديد ثمــن قطعــة
الأرض ذات المواصفــات التــي اشــترطتها الدولــة لبنــاء مدرســة جديــدة
بــدلا مــن الآيلــة للســقوط فــوق رؤوس التلاميــذ ،مناشــدين الدولــة
بالقيــام بدورهــا كمــا وعــدت.

48
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اإلعالم املكتوب
كانــت ثانــي آليــات المقاومــة التــي اســتخدمها أهالــي التحســين،
وبالأخــص أحــد شــبابها ،عــام  2006حيــن قــام بمراســلة بعــض الصحــف
المكتوبــة بشــكل شــخصي دون الرجــوع والتشــاور مــع الأهالــي محــاولا
شــرح مــا تعانيــه التحســين آمــلا
أن يلتفــت أحــد المســئولين
إلى شكواه،

ويقول الاستاذ م .ص المحامي:
«الموضــوع كان حلــم ليــا ،وبعــد مــا خلصــت جامعــة بــدأت اراســل

الصحــف وكانــت بشــكل شــخصي ،ولكــن كنــت بكتــب الشــكاوى
باســم آهالــي قريــة التحســين ،عنهــم فــلان الفلانــي بــدون الرجــوع
للقريــة أو شــبابها ،يعنــي كحلــم اننــا نقــدر نوصــل صوتنــا ،فـــ2006
كان اول مناشــدة لينــا نزلــت علــى جريــدة الأســبوع ،مــع صورتــي
50
وصــورة المحافــظ.

الوقفة االحتجاجية

من مراسالت
األهايل للصحف

اســتمر

حــراك

أهالــي

التحســين فــي التطــور مــع
الأحــداث والمنــاخ المحيــط
وصــوت العزبــة الخافــت بــدأ يعلــو كلمــا قوبــل بالتجاهــل والســلبية مــن
قبــل الدولــة .وقــد كانــت لاحتجاجــات عمــال المحلــة فــي  2008تأثيــرا
علــى المنــاخ السياســي المصــري وســاهمت فــي كســر حاجــز الخــوف
لــدى المظلوميــن والمهمشــين فــي ربــوع مصــر،
تلــك المؤشــرات الاحتجاجيــة التــي بــدأت تومــض فــي ســماء الريــف
المصــري كانــت لهــا صــدي بيــن أهالــي التحســين،

فيقول م .ص أحد شباب القرية:
«جــت أحــداث المحلــة ،فــي  ..2008مــن  2008بــدأت تتولــد جوايــا انــا
فكــرة ازاى نحتــج بشــكل جماعــي فــي صــورة وقفــة احتجاجيــة اســوة
بالاحتجاجــات العماليــة ،لكــن دي كانــت حاجــة غريبــة فبيئــة الفلاحيــن،
50
.2015
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وبــدل مــا نــروح نتحايــل علــى المســئول ،لا ،احنــا نجبــر المســئول ان هــو
يتحايــل علينــا عشــان نتفضــل ونقعــد معــاه ،عــن طريــق تشــويه صورتــه
فــي الإعــلام ،دي كانــت الآليــة الوحيــدة»،51
ففــي عــام  2008نظــم أهالــي التحســين أول وقفــة احتجاجيــة أمام مبنى
محافظــة الدقهليــة ،حرصــوا فيهــا علــى عــدم اســتفزاز قــوات الأمــن كــي
لا تطولهــم يــد القمــع ،حيــث تجمــع الأهالــي بمختلــف أعمارهــم شــيوخ
ورجــال ونســاء وأطفــال ،فــي وقفــة صامتــة تخلو مــن الهتافــات المعادية
رافعيــن لافتــات توضــح معاناتهــم مطالبيــن بحقهــم فــي بنــاء المدرســة
التــي قامــوا بشــرائها عــن طريــق المجهــودات الذاتيــة ،وحقهــم أيضــا فــي
طريــق ينهــي تلــك العزلــة التــي تهــدد ســلامهم داخــل القريــة وغيرهــا
مــن الخدمــات والمرافــق التــي تفتقــر إليهــا ،وكمــا وصفوهــا وقفــة علــى
الطــراز الأوروبــي ،هــذا إلــى جانــب حــرص منظــم الوقفــة علــى التواصــل
مــع قنــوات الإعــلام المكتــوب والمرئــي المتــاح لــه لتغطيــة هــذا الحــدث
ورصــد رد الفعــل الســلبي مــن قبــل الدولــة أمــام الــرأي العــام كوســيلة
مــن وســائل الضغــط ،ولكــن لــم يســتجب المحافــظ لمطالبهــم وتجاهــل
هــذا الصــوت الوليــد مــن قلــب الريــف المصــري ،واســتمر الأهالــي
بعدهــا فــي اتخــاذ الإعــلام المكتــوب وســيلة للضغــط مــن أجــل تحقيــق
مطالبهــم.
وبالفعــل بــدأت هيئــة الأبنيــة التعليميــة عــام  2010فــي بنــاء المدرســة
علــى قطعــة الأرض التــي قــام الأهالــي بشــرائها عــن طريــق المجهــودات
الذاتيــة ،وتــم البنــاء فــي عــام  2012ولكنهــا لــم تمــد بالأثــاث والأدوات
كــي تبــدأ فــي العمــل وظلــت غيــر مأهولــة حتــي عــام ســبتمبر .2012
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اإلرضاب  -االعتصام
بــدأت الدولــة بالفعــل فــي بنــاء مدرســة جديــدة كــي تنقــذ تلاميــذ
التحســين مــن ســقوط ســقف القديمــة فــوق رؤوســهم ،إلا أن المدرســة
ظلــت غيــر مؤهلــة لاســتقبال الطــلاب بحجــة عجــز الدولــة عــن إمدادهــا
بالأثــاث.
وبالرغــم مــن صدمــة الأهالــي بهــذا الوضــع غيــر المنطقــي بالمــرة قــرروا
الصمــت ممهليــن الدولــة فرصــة وآمليــن فــي برلمــان يتخــذوه منبــرا لهم،
إلــى أن جــاء برلمــان  2010مخيبــا لأمالهــم ،وأعقبتــه ثــورة  25ينايــر التــي
أيدهــا ســكان التحســين حيــث رأوا فيهــا المنقــذ مــن منظومــة الفســاد
التــي كانــت تحكــم البــلاد آنــذاك

فيقول «س»:
«كنــا شــايفينها الأمــل ،وكنــا ســعداء ان فــي تغيــر انــا بكيــت مــع اول
هتــاف «الشــعب يريــد إســقاط النظــام،»52
ثــم تولــي المجلــس العســكري إدارة وحكــم مصــر ،وبالرغــم مــن زيــادة
الاحتجاجــات التــي رآهــا النظــام خــلال تلــك الفتــرة ،ممــا جعــل المنــاخ
مناســبا لاغتنــام الفرصــة والضغــط علــى النظــام مــن أجــل تلبيــة
احتياجــات القريــة ،إلا أن ســكانها رأوا أن الوقــت لــم يكــن مناســبا علمــا
بإيمانهــم بــأن مطالبهــم هــي حــق أصيــل لــكل مواطــن وهــي أبســط
الحقــوق لقريــة تتجاهلهــا الحكومــة تمامــا ،حتــى كادت تنســي وجــود
أهلهــا

فيقول ص:
«احنــا قطعنــا عهــد علــى نفســنا بوعــد إن منبقــاش معــول هــدم للبلــد
فــي وضــع اســتثنائي ،فــلا يجــوز ان احنــا كمــان نكــون معــول هــدم،
فقولنــا نصبــر لمــا يلتئــم جــرح البلــد ،ويبقــي ســلطات شــرعية فالبلــد
نقــدر ان احنــا نناشــدها ونحاســبها ،لان انــا لا املــك ان انــا احاســب
المجلــس العســكري لان انــا لــم انتخبــه هــو فــرض عليــا وعلــي النــاس
فــي ظــرف اســتثنائي معيــن ،واســتنينا لحــد مــا بقــي فــي برلمــان ،جــه
البرلمــان مخيــب للأمــال ،وجدنــا ان اعضــاء الحريــة والعدالــة اشــبه مــا
يكونــوا بأعضــاء الوطنــي وربمــا أســوأ لان اعضــاء الوطنــي لمــا كنــا
بننتقدهــم كانــوا بيتقبلــوا النقــد ،وكانــوا بيعترفــوا انهــم حراميــة وفســدة
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والبلــد كلهــا كــدة واللــي انــت عــاوزه اعملــه وخــلاص ويســيبوك ،الإخــوان
لا ،الإخــوان كنــا لمــا نيجــي ننتقــد نجــد أعوانهــم بينالــوا منــا وبيصدونــا،»53
وفــى هــذا التوقيــت قــرر أهالــي التحســين الخــروج عــن صمتهــم ،فــي
ينايــر  ،2012خاصــة وبعــد أن اســتنفذ النظــام الحاكــم كل الفــرص آنــذاك،
وأعلنــوا الإضــراب عــن الطعــام والاعتصــام داخــل مجلــس مدينــة بنــي
عبيــد مطالبيــن بتجهيــز المدرســة بالأثــاث والمعــدات كــي تبــدأ عملهــا
هــذا إلــى جانــب بقيــة مطالبهــم مــن طــرق وصــرف صحــي ووحــدة
صحيــة ،وفــى خــلال  48ســاعة تــم تجهيــز المدرســة وبــدأ العمــل بهــا ،مــع
وعــد مــن المحافــظ برصــف الطريــق الــذي يصــل بينهــم وبيــن العالــم
الخارجــي،

فيقول م .ص:
«فضلنــا فــي  2012برضــه شــغالين فــي المدرســة القديمــة ،لســه برضــه
مــش عارفيــن نــروح المدرســة الجديــدة ،المدرســة القديمــة هيــا اللــي
موجــودة ،المدرســة الجديــدة مبنيــة ولكــن غيــر مأهولــة ،رفضــوا نقــل
الطلبــة ليهــا ،فــكان الحــل فــي الوقــت ده ،ان احنــا نعمــل إضــراب ،وبعــد
مــا أضربنــا خــلال  48ســاعة ،جــه اســاس وفــرش ومعامــل للمدرســة
وقالــوا يلــلا هناخــد الــولاد نوديهــا المدرســة الجديــدة عشــان يســكتونا
احنــا قولنــا لا المشــكلة مــش مشــكلة المدرســة بــس ،المشــكلة مشــكلة
الطريــق وباقــي المصالــح»،54
وعلــي أثــر هــذا الوعــد فــض الأهالــي إضرابهــم واعتصامهــم ممهليــن
المحافــظ فرصــة لتحقيــق وعــده.
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العصيان املدين (استخدام وسائل التواصل االجتامعي)
ومنــذ أن تلقــى أهالــي التحســين وعــدا مــن المحافــظ فــي ينايــر 2012
برصــف الطريــق ،شــريان الحيــاة لقريتهــم ،وهــم فــي حالــة ترقــب لتنفيــذ
ذلــك الوعــد ،فانتظــروا شــهرا تلــو الآخــر مــع تجاهــل المحافــظ التــام لهــم
وتناســيه لمــا وعــد ..تملــك أهالــي القريــة إحساســا بالظلــم والتجاهــل
مــن جديــد :فبالرغــم مــن أن الأهالــي يقومــون بواجباتهــم تجــاه الدولــة
ويلتزمــون بســداد كل مــا تفرضــه الدولــة مــن ضرائــب ونفقــات ،إلا أن
الدولــة ذاتهــا لــم تقــدم لهــم مقابــلا لذلــك ،بــل تجاهلــت كافــة محاولاتهــم
الاحتجاجيــة ورفضــت حتــى الاســتماع لمطالبهــم،

فتقول إحدى السيدات:
«طــب واحنــا يعنــي لازم نعمــل كل حاجــة مننــا احنــا؟ مــا الحكومــة يعنــي
متســاهمش معانــا فــي أي حاجــة خالــص ،يعنــي احنــا مــش تبــع الدولــة
دي ،الزبالــة اللــي بياخــدوا دي والكهربــاء والميــه ،الوصــولات دي كلهــا
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مــش بندفعهــا زينــا زي اللــي قاعــد فــي القاهــرة؟ يعنــي احنــا مســئولين
مــن الدولــة برضــه»،55
إلــى أن نفــذ الصبــر ،وقــرر ســكان قريــة التحســين إعــلان العصيــان
المدنــي يــوم  9ســبتمبر ،2012

ويروي محامي الأهالي عن هذه الخطوة:
«اجتمعــت مــع الشــباب ،قلتلهــم احنــا عايزيــن نعمــل حــدث كبيــر ،وبدأنــا
نحــط خطــة ،وكان لازمنــي فكــرة تهــز المســئول ويبقــي لهــا صــدى مؤثــر
وتكــون لهــا خطــة تصعيديــة وتوقيــت ،قــوى وتغطيــة إعلاميــة محترمــة
بخطــوات محســوبة بوقــت مــا بيــن قوســين كــدة ،محاطــة بســياق
قانونــي ،بحيــث ان احنــا منديــش للســلطة ســبب او ذريعــة إنهــا تتعســف
معانــا ،عقدنــا جلســة عامــة فــي بيــت واحــد مــن أهــل القريــة مــن النــاس
الكبــار ،واجتمــع الشــباب كلهــم والكبــار بتــوع القريــة ،النــاس الحقيقــة
كانــت فــي منتهــي الانســجام ،هــو واحــد بــس حــب يــودى عيالــه المــدارس
كانــت خــارج القريــة ،ولكــن اهلــه همــا اللــي زجــروه فهمــوه ،اصــل احنــا
مكنــاش بنمنعهــم بالقــوة ،احنــا كنــا بنمنعهــم بالإقنــاع ،انــت رايــح فيــن
انــت كــدة بتشــق الصــف انــت كــدة بتخوننــا ،يتخــون المبــدأ بتخــون اهلــك
وناســك»،56
هكــذا كان الحــراك محســوبا بدقــة وذكاء لتحقيــق المطالــب للخــروج
بأقــل قــدر مــن الخســائر والحفــاظ علــى وحــدة الصــف بعيــدا عــن أي
انشــقاق داخلــي ،ســاعدهم فــي ذلــك أن المعانــاة كانــت عامــة وشــملت
الجميــع فــي القريــة ،فــكان لا بــد وأن يتفــق الجميــع.
بــدأت أول خطــوة بإصــدار بيــان العصيــان المدنــي ،حيــث تواصــل
شــباب القريــة مــع كل وســائل الإعــلام المتاحــة لهــم لنشــر البيــان كمــا
قــام أحدهــم بنشــر البيــان علــى صفحتــه الشــخصية عبــر الفيســبوك
يومــي الرابــع والثامــن ســبتمبر  2012ونشــر صــور ترصــد أحــوال المرافــق
المتــردي الخاصــة بالقريــة قبــل الدخــول فــي خطــوات العصيــان المدنــي
بأربعــة أيــام واســتخدامه مــن أجــل الحشــد والضغــط والتهديــد ،وحرصــوا
مــن خــلال ذلــك البيــان علــى الفصــل بيــن الــولاء للوطــن وعصيــان
الحكومــات الفاســدة المتجاهلــة لمطالبهــم علــى حســاب فســادهم.
وتلخصــت بنــود العصيــان علــى الامتنــاع عــن دفــع أي رســوم أو ضرائــب
أو فواتيــر كهربــاء وميــاه وخلافــه ،والإضــراب العــام ســواء عامليــن
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر.2015

بمؤسســات الدولــة أو طلبــة بالمــدارس الحكوميــة ،عــدم الســماح لأي
ابتــداء مــن تاريــخ  15ســبتمبر .2012
موظــف عــام بدخــول القريــة 57وذلــك
ً
وبالرغــم مــن تأييــد أهالــي التحســين لثــورة  25ينايــر كمــا ذكرنــا منــذ
قليــل ،أنكــر بعــض الأهالــي دور الثــورة فــي كســر حاجــز الخــوف لديهــم
وتحويــل المقاومــة بالتكيــف والتــي تعــد نوعــا مــن أنــواع الفقــر الســلبي
إلــى حــراك احتجاجــي يهــدف إلــى التحســين،

فيقول أحدهم:
«احنــا شــوفنا الويــل احنــا اللــي خلانــا نعمــل كــدة مــش قصــة ثــورة
لا قصــة انقــلاب جمهــوري احنــا عملنــا العمــل ده قبــل مــا العمــل ده
يحصــل وقبــل الثــورة مــا تحصــل ومــش فدماغنــا اصــلا لكــن احنــا عملنــا
كــدة عشــان احنــا شــايفين لينــا حقــوق ومحنــاش قادريــن نوصلهــا»58
يبــدو أن ذلــك تخوفــا أمنيــا ،إلا أن الثــورة وبشــكل مباشــر حديــث لــم
يتــرك ألســنتهم،

فيقول احد الأهالي حين سألناه عن دور الثورة في إقدامهم
على الاحتجاج»:
" أومــال ايــه ،همــا اتحركــوا لمــا شــافوا البلــد كلهــا بتتحــرك مــن حواليهــم،
مــا كانــوش اســتجرأوا يعملــوا كــدة قبــل كــدة ،خالــص ،الا شــافوا حــد فــي
قريــة ،ولا شــافوا مصــر كلهــا بتتحــرك كلهــم طالبــوا بتغييــر الرئيــس ،اااه
طالبــوا بتغييــر الحكومــة ،قالــوا هنتحــرك ،قبــل كــدة مكانــوش يقــدروا
يعملــوا كــدة خالــص»59

ويقول آخر:
«احنا هنخاف من ايه مش خايفين ،احنا سبب الثورة.»60
ومــع اليــوم الثالــث مــن العصيــان المدنــي 11 ،ســبتمبر ،حيــث قيــام
أهالــي التحســين بتنفيــذ البنــد الأول مــن بنــود العصيــان وامتنعــوا عــن
دفــع أي مســتحقات للدولــة ،أرســل صــلاح المعــداوي محافــظ الدقهليــة
لجنــة تضــم رئيــس مجلــس المركــز ومديــر الإدارة التعليميــة ومديــر
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015
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الإدارة الصحيــة ،للاســتماع لشــكواهم ،إلا أن الأهالــي رفضــوا اســتقبال
تلــك اللجنــة ومنعــوا دخولهــا،

61

فيقول محامي العزبة:
«اللــي هيجــي يناقشــنا فــي المشــاكل مشــاكلنا معروضــة عندكــم مــن
 ،2006الملفــات موجــودة عندكــم ،اللــى يجيلنــا يجيلنــا بحــل اللــى هيجــي
يتناقــش فــي المشــكلة ويحــاول يثنينــا عــن العصيــان المدنــي مــش
هيلاقــي قبــول عدنــا ،جــت لجنــة مــن المحافظــة بقيــادة ســكرتير عــام
المحافظــة ورئيــس مجلــس المدينــة وبعــض التنفيذييــن ووكيــل وزارة
الإســكان وغيرهــم ووكيــل وزارة الاوقــاف ،طردناهــم ،رفضنــا إن احنــا
نتكلــم معاهــم».62
حينهــا كانــت قريــة التحســين أو كمــا أطلقــت عليهــا الصحــف «قريــة
العصيــان المدنــي» حديــث الــرأي العــام ،وإن كان ذلــك مكســب صعــب
المنــال فالأصعــب هــو الإجابــة علــى ســؤال ،مــاذا بعــد؟ كيــف ســيحافظ
مثــل هــؤلاء البســطاء علــى هــذا المكســب والاســتفادة منــه،

فيقول محامي العزبة:
«احنــا كنــا واخديــن الموضــوع بجديــة لدرجــة ان احنــا اللــى كنــا بنقولــه
كنــا بننفــذه ،مكانــش فــي كلمــة بنقولهــا بنتراجــع عنهــا ففضــل برضــه
المحافظــة تتعامــل معانــا علــى ان دي زوبعــة فــي فنجــان ،وهتنتهــي
وشــويه مســكنات وشــويه وعــود»63
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع محامي الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر.2015
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اإلرضاب الكيل للطالب
مــر اليــوم تلــو الآخــر والقريــة مســتمرة فــي عصيانهــا المدنــي فــي
الوقــت الــذي ظلــت فيــه الدولــة متمثلــة فــي محافــظ الدقهليــة تتعامــل
مــع هــذا الحــدث بتجاهــل ،ولكــن ســرعان مــا تحــول تجاهــل الدولــة إلــى
مــا هــو أســوأ ،حيــث خــاض مســؤولو الدولــة حربــا إعلاميــة مــن أجــل
تشــويه أهالــي القريــة وبالأخــص شــبابها ،العقــل المدبــر لهــذا الحــراك
المقــاوم لتجاهــل الدولــة ،فيــروى لنــا الأســتاذ م .ص .المحامــي الــذي
خولتــه التحســين ليكــون المتحــدث الرســمي لهــا عبــر الإعــلام المرئــي
والمكتــوب ،عــن محافــظ الدقهليــة:
«ايــوه ده كان بيهاجمنــي ،وظهــر فــي أكتــر مــن برنامــج وقــال دي
امكانيــات دولــة ،والدولــة ظروفهــا لا تســمح ويجــب انهــم يصبــروا وان
النــاس دي نــاس بســيطة ونــاس طيبــة وان اللــي بيســخن الموضــوع
وبيصعــد الموضــوع إعلاميــا لكــن علــى أرض الواقــع مفيــش حاجــة،
محامــي شــاب بيبحــث عــن الشــهرة ،وبدأنــا الحــرب الإعلاميــة مــا بينــا
ومــا بيــن المحافــظ ،فكنــا احنــا كفتنــا ارجــح إعلاميــا ،الكاميــرا ترصــد
الواقــع وتطابقــه بكلامــي وترصــد الواقــع وتطابقــه بــكلام المحافــظ،
وهنــا يتضــح الصــداق مــن الــكاذب فكنــا احنــا كعبنــا إعلاميــا عالــي عليــه،
فعملنالــه قلــق إعلامــي وسياســي،»64
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وعلــى صعيــد آخــر حــاول المحافــظ احتــواء هــذا الحــراك بإصــداره قــرارا
باعتمــاد  200ألــف جنيــه لرصــف الطريــق إلا أن التحســين رفضــت تســلم
المبلــغ،
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مــا كان مــن حــل إلا التصعيــد أكثــر واجتمــع الأهالــي للاتفــاق علــى
خطــة بجــدول زمنــي تواجــه بهــا فعــل الدولــة مــن تجاهــل وتشــويه
وعــدم اســتجابة للمطالــب ،وفــي  15ســبتمبر  2012أصــدر الأهالــي
البيــان الثانــي وتضمــن إضــراب جميــع طــلاب القريــة عــن الذهــاب إلــى
مدارســهم بجميــع المراحــل لمــدة  48ســاعة يتبعــه الإضــراب العــام
مــن جميــع أهالــي القريــة عــن الطعــام .وإعــلان القريــة قريــة منكوبــة
ومناشــدة منظمــات الإغاثــة الدوليــة لإغاثتهــم ،مــع العــزم علــى مقاضــاة
المحافــظ ورئيــس الحكومــة مدنيــا وجنائيــا متهميــن إيــاه بتعريــض حيــاة
ابنائهــم للخطــر موتــا وجهــلا .مــع العــزم علــى التصعيــد الــذي قــد يصــل
لإعــلان الاســتقلال الإداري عــن هــذه المحافظــة الظالــم حكامهــا وإعــلان
الحكــم المحلــي الذاتــي66 ،كمــا أكــدوا أيضــا علــى ولائهــم للوطــن واحتــرام
قوانيــن وســلطات الدولــة.
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غادة عبد الحافظ ،قرية «العصيان المدني» ترفض  300ألف جنيه من الموازنة لدعم الخدمات 13 ،سبتمبر  ،2012المصري اليوم،
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http://is.gd/JQZ6fw
صالح رمضا ،أسامة الجمل« ،تلاميذ «التحسين» بالدقهلية يضربون عن الدراسة والقرية تعلن العصيان المدني» 17 ،سبتمبر ،2012
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 ،http://goo.gl/4jyNEgتقرير صالح رمضان وأسامة الجمل ،تلاميذ «التحسين» بالدقهلية يضربون عن الدراسة والقرية تعلن العصيان المدني17 ،
سبتمبر  ،2012الوطنhttp://is.gd/XCAS70 ،
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االرضاب عن الطعام
خطــوة تلــو الأخــرى دون أي تــردد أو تهــور بدأوهــا بالعصيــان المدنــي
ثــم إضــراب الطلبــة ،ليأتــي الإضــراب العــام عــن الطعــام حســب الخطــة
التــي اتفــق عليهــا أهالــي التحســين ،فكمــا هــو المعتــاد منــذ بــدأ حــراك
التحســين ،لا قــرارات فرديــة ،ولا زعامــة ،الــكل شــريك فــي اتخــاذ القــرار،

فيقول م .ص:
«قلتلهــم شــرط مــن شــروط نجاحنــا مفيــش زعامــة ،احنــا ملنــاش زعيــم،
احنــا اللــي بنحــرك نفســنا ،انــا اطــرح الفكــرة أطرحهــا للنقــاش نصــوت
عليهــا الأغلبيــة وافقــت الــكل ينصــاع ،نــوع مــن أنــواع الديموقراطيــة
المباشــرة طبقناهــا فــي العزبــة خــلال الـــ .21ذيعنــا فــي ميكرفــون الجامع،
التجمــع الســاعة كــذا فــي بيــت فــلان الفلانــي عشــان نناقــش موضــوع
عــام ،مقولنــاش إيــه الموضــوع العــام ،بالإضافــة لإن الشــباب بــدأت
تمشــي تلــم كبــار العائــلات ورؤوس العائــلات ،واجتمعنــا»68

مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد منسقي الاحتجاج من الأهالي ،أثناء الزيارة
68
الميدانية في أكتوبر.2015
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فأعلــن أهالــي التحســين فــي  18ســبتمبر الإضــراب عــن الطعــام وقســموا
أنفســهم بحيــث يذهــب جــزء منهــم إلــى مستشــفى بنــي عبيــد للاعتصــام
والإضــراب عــن الطعــام بداخلهــا وجــزء أخــر مضــرب عــن الطعــام داخــل
مســجد القريــة والبعــض الأخــر يتواصــل مــع الإعــلام بــل قــام البعــض
منهــم بــدور الإعــلام حيــث نشــر الصــور والفيديوهــات والبيــان الخــاص
بالإضــراب علــى صفحــات الفيســبوك الخاصــة بهــم.
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وقفة احتجاجية أمام ديوان عام املحافظة
وفــى نفــس اليــوم الــذي أعلنــت فيــه التحســين إضرابهــا عــن الطعــام
علــم الأهالــي بزيــارة وزيــر التنميــة المحليــة لمحافظــة الدقهليــة ،فقــرر
وفــد مــن الشــباب التوجــه إلــي ديــوان عــام المحافظــة ،وتنظيــم وقفــة
احتجاجيــة رمزيــة أمــام المبنــي ،آمليــن أن يلبــي ذلــك الوزيــر مطالبهــم،
إلا إنــه تــم خداعهــم واحتجازهــم عنــوة داخــل ديــوان عــام المحافظــة
وأغلقــت الأبــواب.
اســتمر ذلــك حتــي غــادر الوزيــر دون أن يقابلــوه ،وعندمــا علــت أصواتهم
قــام ســكرتير المحافــظ ،بمقابلتهــم ووعدهــم بصــرف مليــون جنيــه
لرصــف الطريــق ،بشــرط فــض الإضــراب وإنهــاء العصيــان المدنــي ،ولمــا
طالبــوه بإصــدار قــرار رســمي بذلــك رفــض وقــال «انــا كلمتــي قــرار»،70
فقابلــوا رفضــه بالاســتمرار فــي الإضــراب وأعلنــوا فــي بيــان نشــروه
علــى صفحــات الفيســبوك والإعــلام اســتمرار العصيــان والإضــراب عــن
الدراســة والإضــراب عــن الطعــام.

وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس
لــم يكــن يومــا يمــر دون أن يشــهد تصعيــدا مــن أهالــي التحســين حيــث
أعلــن وفــد مــن المضربيــن عــن الطعــام فــي بيــان جديــد  19ســبتمبر
 2012نقــل مقرهــم إلــى التجمــع الخامــس حيــث منــزل الرئيــس الســابق
محمــد مرســي ،وكان اختيــار هــذا المــكان بــدلا مــن قصــر الاتحاديــة حيــث
كان محيــط قصــر الاتحاديــة مكتظــا بوقفــات احتجاجيــة لفئــات كثيــرة
وبالتالــي لــن يجــد أهالــي التحســين الصــدى المرغــوب فيــه لكــي يلتفــت

بالصور ..أهالي قرية بأكملها يعلنون إضرابهم عن الطعام بالدقهلية 18 ،سبتمبر  ،2012اليوم السابعhttp://goo.gl/Ek2Njk ،
69
 ،تقرير محمد طاهر ،نقل  8مضربين عن الطعام بالتحسين للمستشفيات 30 ،سبتمبر ،الفودhttp://goo.gl/CIffG8 ،
المحافظة.
70
هذه الكلمة وجهها ُمحافظ الدقهلية للأهالي ،أثناء إحتجاجهم بمقر ُ
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مســئول إلــى مطالبهــم ،لــذا كان منــزل محمــد مرســي بالتجمــع الخامــس
هــو الأفضــل اســتراتيجيا حينهــا ،حســب مــا يــرون،

71

فيقول م .ص:
« احنــا كنــا عاوزيــن نــروح الاتحاديــة بــس الحقيقــة روحنــا الاتحاديــة
ملقينــاش مــكان نقــف فيــه مــن كتــر العمــال اللــي واقفــة ،فاحنــا نــروح
مــكان يســمع ويبقــي مــكان جديــد ،كان موجــود معانــا مراســل مونــت
كارلــو بيغطــي الوقفــة الاحتجاجيــة بتاعتنــا ،وكنــا احنــا بنصــور نفســنا
وبنســجل لنفســنا وبنبعــت الداتــا لوســائل الإعــلام فوســائل الإعــلام كانت
بتنشــر بجديــة ،لانهــم كانــوا متابعيــن معانــا ،تليفونيــا خطــوة بخطــوة،
الوقفــة الاحتجاجيــة قــدام بيــت الرئيــس ســمعت ،وبــدأوا يتفاوضــوا
73 72
معانــا» .
ومــع كل تلــك الخطــوات المنظمــة والتوافــق بيــن الأهالــي دون الحيــد
عمــا تــم الاتفــاق عليــه ،كانــت كل خطــوة تصعيديــة بمثابــة ضربــة موجعة
للنظــام ،لــم يكــن فــي اســتطاعته الصمــت مــع تصعيــدات أهالــي
التحســين ،فتحــول تجاهــل ممثلــي النظــام بالتدريــج إلــي محــاولات
لتشــويه وترهيــب وتهديــد الأهالــي.
وفــى نفــس اليــوم كانــت هنــاك محاولــة لفــض الإضــراب الســلمي
بالقــوة مــن قبــل معــاون مباحــث المركــز وقــوة مصاحبــة لــه وذلــك
بــأن قــام بضــرب بعــض المضربيــن مــن الأهالــي داخــل مستشــفى بنــي
عبيــد المركــزي وســبهم وتهديدهــم بســلاحه الميــري حيــث رفعــه عليهــم
مهددهــم بإطــلاق النيــران عليهــم ،إلا أن الأهالــي رفضــوا وقاومــوا وثــاروا
ممــا دفــع الضابــط إلــى الهــروب هــو والقــوة المصاحبــة لــه.

ويروى لنا م.ص عن تهديد محافظ الدقهلية له:
«اتصــل بيــا مديــر مكتبــه وقاللــي صــلاح بيــه عايــز يكلمــك ،انــت عايــز إيــه،
مــا كفايــة كــدة ،قلتلــه يــا فنــدم احنــا عايزيــن حقنــا ،احنــا مخدنــاش حقنــا،
قاللــي انــا اديتكــو مليــون جنيــه ،قلتلــه يــا فنــدم هقولــك اللــى قولتهولــك
قبــل كــدة أنــا مــش عايــز مليــون جنيــه ،حطنــي فــي خطــة بعــد إذنــك،
هتدينــي المليــون جنيــه والســنة الجايــة هتنســاني ،وده اللــى حصــل،
قالــل ده المتــاح وانــت كــده بتثيــر الــرأى العــام وبتهــدد الأمــن القومــي
74
وبتقــود حركــة انفصاليــة».

وقفة لأهالي قرية «العصيان» أمام منزل الرئيس ،تقرير غادة عبد الحافظ 28 ،سبتمبر  ،2012المصري اليومhttp://is.gd/KlNFBR ،
71
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر.2015
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انظر مرفقات :مرفق  3-3بيان قرية التحسين بتاريخ  19سيبتمبر 2012
73
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مع محامي الأهالي،وأحد منسقي الحركة الإحتجاجية ،أثناء
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وهنــا أيقنــت الدولــة بخطــورة هــذا الحــراك وأن هــؤلاء المحتجــون
جــادون فــي تحركاتهــم ماضــون فيمــا اتفقــوا عليــه بــلا رجعــة ،وبــدأت
فــي مســاومتهم واحتــواء الموقــف أمــام الــرأي العــام فقــط وليــس إيمانــا
بحقهــم.
وعــد المحافــظ باعتمــاد مبلــغ مليــون جنيــه دفعــة أولــي لرصــف طريــق
القريــة مطالبــا الأهالــي بإنهــاء حالــة العصيــان المدنــي وإضرابهــم
عــن الطعــام وفــض إضــراب أبنائهــم عــن الذهــاب إلــى المــدارس .إلا
أن الأهالــي اشــترطوا إدراج باقــي تكلفــة الطريــق كامــلا للعــام المالــي
 2014-2013وصــدور قــرار رســمي بذلــك.
ـاء عليــه ،تــم اتخــاذ قــرار جماعــي مــن الأهالــي وإصــدار بيان باســتمرار
وبنـ ً

حالــة العصيــان المدنــي الكامــل مــع تعليــق الإضــراب عــن الطعــام
وذلــك حتــي صبيحــة يــوم الاثنيــن  24ســبتمبر وهــو اليــوم الــذي حــدده
المحافــظ لصــدور قــرار موثــق بمــا تــم الاتفــاق عليــه مــن صــرف مليــون
جنيــه حاليــا لرصــف الطريــق وإدراج ميزانيــة باقــي الرصــف بالخطــة
القادمــة للعــام المالــي ،2014-2013

75

وإلا ســيتم العــودة للإضــراب

وإخــلاء القريــة وإجــلاء أهلهــا للاعتصــام داخــل ديــوان عــام المحافظــة
وأمــام منــزل الرئيــس محمــد مرســي وإعــلان اســتقلال القريــة محليــا عــن
محافظــة الدقهليــة ،وتفعيــل المبــادرة التــي نظمتهــا القريــة مــع القــرى
المجــاورة التــي تســمى :تحالــف القــرى المحرومــة بمحافظــة الدقهليــة».

صالح رمضان اسامة الجمل ،أهالي «التحسين» بالدقهلية يعلقون إضرابهم عن الطعام ويواصلون العصيان المدني 12 ،سبتمبر ،2012
75
الوطنhttp://goo.gl/cBoCbZ ،

53

االنفصال اإلداري والتوجه لرئاسة الجمهورية

لــم يمــر اليــوم الأول مــن المهلــة التــي منحهــا أهالي التحســين للمحافظ،
مــرور الكــرام ،بــل امتــلأ بالتهديــدات وتشــويه أهالــي التحســين واتهامهــم
بالعمالــة وخيانــة الوطــن مــن قبــل المحافــظ والمســئولين والصحافــة،
ومــا زاد الطيــن بلــة قــرر المحافــظ اعتمــاد موازنــة رصــف الطريــق
الواصــل بيــن التحســين وشــماس ،ورفعهــا مــن  300إلــى  350ألــف جنيــه
ممــا نقــل إلــى أهالــي التحســين الشــعور بعــدم جديــة وعــود المحافــظ
فاضطــروا إلــى إصــدار بيــان فــي الحــادي والعشــرين مــن ســبتمبر ،2012
76موجــه إلــي رئيــس الجمهوريــة وأعلنــوا الانفصــال إداريــا عــن محافظــة
الدقهليــة ،مــع التأكيــد علــي الخضــوع الكامــل لقوانيــن الدولــة المصريــة
وشــرطتها وجيشــها ورئاســتها ،ونقــل تبعيتهــم لرئاســة الجمهوريــة ،التــي
كان محمــد مرســي علــي رأســها آنــذاك ،وأرســلوا أربــع برقيــات لرئاســة
الجمهوريــة والقيــادة السياســية والمجتمــع المدنــي ومنابــر الإعــلام
فــي مصــر 77،ولــم يكــن قــرار الانفصــال قــرار فرديــا بــل أجمــع عليــه كبــار
العائــلات ،وفــى الرابــع والعشــرين مــن نفــس الشــهر 78جــدد أهالــي
التحســين بيــان الانفصــال الإداري مخاطبيــن رئيــس الجمهوريــة:
«يا سيدي نظن إنك لن تغضب أبدا إن قلنا لك أننا بإعلاننا الانفصال
عن محافظة الدقهلية ومحافظها إنما أنت الذي أمرتنا بهذا بقولك
(اطيعوني ما اطعت هللا فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم) وهذا
المحافظ لم يطع هللا فينا لذلك فلا طاعة له علينا»،

79

بــرروا عبــر تلــك الكلمــات هــذا الحــراك الجديــد مــن نوعــه والــذى قوبــل
بالتخويــن والتشــويه وحرصــوا علــي توضيــح ذلــك للــرأي العــام معلنيــن
البــدء فــي إخــلاء القريــة فــي الســابع والعشــرين مــن ســبتمبر ،متوجهيــن
لمنــزل رئيــس الجمهوريــة فــي التجمــع الخامــس والاقامــة فــي مخيــم
هنــاك ،إن لــم يســتجب لهــم أحــد.

76
77
78
79
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انظر مرفقات :مرفق  4-3بيان قرية التحسين بتاريخ  21سيبتمبر 2012
بالفيديو..أهالى التحسين للرئيس :انفصالنا عن المحافظة استجابة لأوامرك 24 ،سبتمبر  ،2012اليوم السابعhttp://goo.gl/eVcjed،
انظر مرفقات :مرفق  5-3بيان قرية التحسين بتاريخ  24سيبتمبر 2012

بالغ النائب العام:
وفــي  27ســبتمبر  80،2012ذلــك الموعــد الــذي حــدده أهالــي التحســين
لإخــلاء القريــة ،نشــروا بيانــا بتأجيــل إخــلاء القريــة لعــدم وجــود رئيــس
الجمهوريــة داخــل البــلاد ،كمــا أعلنــوا توجههــم ببــلاغ للنائــب العــام ضــد
اللــواء صــلاح المعــداوي محافــظ الدقهليــة آنــذاك ،متهميــن إيــاه بالامتناع
عــن توفيــر الخدمــات الأساســية بالقريــة ،رغــم توافــر الاعتمــادات الكافيــة
بصناديــق المحافظــة ،فضــلا عــن الميزانيــة الســنوية للمحافظــة ،والتــي
تــوزع بشــكل غيــر عــادل دون مراعــاة الأولويــات والحــالات الطارئــة
والملحــة 81،وأرفقــوا هــذا البيــان بنــص البــلاغ 82ونشــروه علــى صفحــات
الفيــس بــوك الخاصــة بهــم وأرســلوه إلــى كل الســاحات الإعلاميــة
المرئيــة والمكتوبــة المتاحــة لهــم.
ومــن ثــم قــام المحافــظ برفــع موازنــة الطريــق بقــرار رســمي الــى مليــون
جنيــه ،كمــا وجــه وكيــل وزارة الصحــة لتقديــم الخدمــات الصحيــة لأهالــي
العزبــة مــن أي مــن الوحــدات «شــماس ،اليوســيفية ،طلمبــات بنــي
عبيــد» وأكــد علــى أنــه تــم إدراج مســجد العزبــة للإحــلال والتجديــد بخطــة
وزارة الأوقــاف العــام 83،وبالتالــي حققــت عزبــة التحســين انتصــارا ولــو
جزئيــا ،فبالرغــم مــن أن أهالــي التحســين رأوا أن المليــون جنيــه التــي
خصصهــا المحافــظ لرصــف الطريــق ســتكون غيــر كافيــة لأنهــا لــن
تغطــي تكلفــة رصفــه ،إلا أنهــم وافقــوا بشــرط أن تــدرج باقــي التكلفــة
فــي موازنــة العــام القــادم لمــا وافــق المحافــظ شــفهيا طالبــه الأهالــي
بقــرار رســمي موقــع منــه بذلــك لكنــه رفــض قائــلا «انــا مــش هديكــم
شــيك علــى نفســي»- 84وفــق مــا أصــدره الأهالــي فــي بيــان أصــدروه فــي
 30ســبتمبر -85علمــا بــأن الدولــة كانــت قــد خصصــت مليــون وثلاثمائــة
ألــف جنيهــا مصريــا لمركــز بنــي عبيــد الــذي تتبعــه عزبــة التحســين تحــت
بنــد الطــرق ،وأن مــا حققــه الأهالــي بتخصيــص مليــون جنيــه لعزبتهــم
وحدهــا ،التــي تتبــع واحــدة مــن تســع قــرى تابعــة لمركــز بنــي عبيــد ،يعــد
انتصــارا جزئيــا لهــم خــلال معركــة قــرروا خوضهــا مقاومــة لفقــر عزبتهــم
ولمؤسســات الدولــة المتراخيــة عــن أداء واجبهــا تجــاه مواطنيهــا ،ومــن
هنــا قــرر الأهالــي تعليــق كافــة مظاهــر الاحتجــاج ،مــع وضــع احتماليــة
العــودة للاحتجــاج مــن جديــد فــي الاعتبــار ،للدفــاع والحفــاظ علــى تلــك
المكاســب ،اذ مــا تخلــت الدولــة عنهــم مــن جديــد.
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انظر مرفقات :مرفق  6-3بيان قرية التحسين بتاريخ  27سيبتمبر 2012
80
أهالي التحسين بالدقهلية يتهمون المحافظ بالتقاعس عن أداء عمله 28 ،سبتمبر  ،2012اخبار النهارده،
81
http://www.thenews-today.info/40221
انظر مرفقات :مرفق  7-3بيان قرية التحسين بتاريخ  28سيبتمبر 2012
82
محافظ الدقهلية :اعتماد مليون جنيه لطريق عزبه التحسين ببنى عبيد 30 ،سبتمبر  ،2012وكالة أنباء أونا،
83
http://onaeg.com/?p=323174
اعتصام أهالي قرية التحسين مستمر لحين تنفيذ مطالبهمhttps://www.youtube.com/watch?v=wyfgA5C8dzw ،
84
انظر مرفقات :مرفق  8-3بيان قرية التحسين بتاريخ  30سيبتمبر 2012
85
شاكر عمارة ومحافظ دقهلية ومشكلة عزبة التحسينhttps://www.youtube.com/watch?v=ivmB3i85w3w ،11
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االنفصال اإلداري احقاقا لحقوق املواطنني؟
لــم يكــن الانفصــال الإداري جديــدا علــى البيئــة المصريــة كآليــة احتجــاج
ووســيلة لمقاومــة كل مــا هــو مرفــوض كمــا ذكرنــا فــي البدايــة،

فاالنفصــال اإلداري ال يعنــي تقســيم الوطــن إىل دويــات كمــا
ادعــت بعــض وســائل الإعــلام تشــويها لأهالــي التحســين ،وهــو ليــس
اســتقلالا بــالأرض ولا انفصــالا إقليميــا عــن الوطــن ولا يعنــي اللجــوء
إلــى دول أخــري ،ليــس علــى الإطــلاق .بــل هــو أداة احتجاجيــة علــى ســوء
الإدارة لجــأ إليهــا أهالــي التحســين بعــد انقطــاع كل الســبل وانعــدام
إمكانيــة تغييــر أوضاعهــم ،وهــذا مــا يــراه أهالــي عزبــة التحســين،

فيقول أحدهم:
«كان ســلاحنا هــو الاحتجــاج المدنــي الســلمي ،خطــوات تصعيديــة
مدروســة ومنظمــة كلهــا بشــكل ســلمي ،حتــى انتــوا مأصليــن لفكــرة
الانفصــال الاداري ،وان مــش معنــاه الانفصــال عــن الدولــة،»87
فهــم يــرون أنــه حــق مــن حقوقهــم المشــروعة مــن أجــل الحفــاظ علــى
بقاءهــم وتحســين أوضاعهــم

فيقول أحد شباب التحسين :
«لإن عاوزيــن حقوقنــا طبعــا ،نخــاف مــن إيــه» 88ويعبــر أحــد الأطفــال
دفاعــا عــن حقــه قائــلا «احنــا مبنعملــش حاجــة غلــط يعنــي ،لــو بعمــل
حاجــة غلــط هتحاســب عليهــا،»89
علــى العكــس مــن القائميــن علــى مؤسســات الدولــة ،الذيــن رفضــوا
مســمي «الانفصــال الإداري» متهميــن أصحابــه بالخيانــة والعمالــة
والعمــل علــى تقســيم الدولــة ،وبــدا ذلــك واضحــا فــي إحــدى لقــاءات
اللــواء صــلاح المعــداوي محافــظ الدقهليــة حيــن قــال «لا يليــق ولا أتفــق
تمامــا مــع أهــل العزبــة فــي موضــوع الانفصــال ،لكــن لا نصــل فــي هــذا
التعبيــر اللــي أنــا بعتبــره يقــل كثيــرا فــي الوطنيــة عــن أي واحــد فينــا»،90
كمــا ســخر أيضــا فــي إحــدى لقاءاتــه الحدیثــة مــع بعــض من ممثلــي قریة
التحســین مــن فكــرة الانفصــال الإداري ،قائــلا «لأن الأوقــاف مــا جابتليــش
الفلــوس بتاعــة الجوامــع بتاعتــي ،أنــا أعلــن الانفصــال عــن مصــر ،وأروح
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مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر.2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي أثناء الزيارة الميدانية في يناير .2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد أطفال العزبة ،أثناء الزيارة الميدانية في يناير.2015
شاكر عمارة ومحافظ دقهلية ومشكلة عزبة التحسين https://www.youtube.com/watch?v=ivmB3i85w3w ،11

تبــع إســرائیل بقــى ولا تبــع أمریــكا» 91،فتلــك التصريحــات لا تــدل إلا علــى
جهــل هــؤلاء المســئولين بهــذا المســمى الــذي بــات صداعــا في رؤوســهم
ومهــددا لاســتمرارهم فــي مناصبهــم ،ولــم تقتصــر حملــة التشــويه علــى
تصريحــات المســئولين فقــط بــل كان علــى الســاحة الإعلاميــة مــن رأي
فــي تلــك الآليــة خيانــة للوطــن وســنت الأقــلام للتحريــض علــى تلــك
القريــة وتشــويه ســكانها فكتــب أحــد الصحفييــن« :واننــي كابــن مــن
أبناء الدقهلية الأوفيــاء لا يســعني إلا الدعــوة للوقــوف ضــد الخونــة
واســتنفار جميــع ابنــاء المحافظــة لقمــع التمــرد ..فمــا قيمــة الكهربــاء
والميــاه والغــذاء امــام وحــدة تــراب محافظتنــا الغاليــة ..ومــن المؤكــد أن
وراء هــذه الحركــة الانفصاليــة قــوى الإمبرياليــة العالمية الولايات المــت
حدة وإســرائيل وبريطانيــا وربمــا قطــر أيضــا».

92

التجربة تنترش
كانــت تجربــة أهالــي التحســين فريــدة مــن نوعهــا ولهــذا كان لهــا صــدي
واســعا وحصــدت مكاســب لــم تكــن متوقعــة وبذلــك كانــت مثــالا احتــذت
بــه العديــد مــن القــرى فــي محافظــة الدقهليــة وغيرهــا مــن المحافظــات.
ففــي  24ســبتمبر  2014أعلنــت قريــة «أبــو المعاطــي» التابعــة لمركــز
بنــي عبيــد بمحافظــة الدقهليــة انفصالهــا إداريــا عــن المحافظــة.
واعتصم أوليــاء أمــور طــلاب مدرســة قريــة «أبــو المعاطــي البــاز» بمركــز
بنــى عبيــد ،أمــام المدرســة الابتدائيــة بالقريــة ،للمطالبــة بإقالــة مديــر
المدرســة ،وســد العجــز فــي المدرســين والعمــال ،والحــد مــن كثافــة
الفصــول بهــا .وأكــد أوليــاء الأمــور أن كثافــة الفصــول بالمدرســة تعــدت
 70تلميــذا ،ولا يحضــر بهــا إلا  3مدرســين فقــط.
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وفــي أكتوبــر  2012أعلنــت مدينــة الســرو التابعــة لمحافظــة دميــاط
اســتقلالها عــن المحافظــة ويبلــغ عــدد ســكانها  50ألــف وتبعــد  7كلم عن
محافظــة الدقهليــة ،وأعلنــت نفســها محافظــة جديــدة باســم محافظــة
«الســرو المتحــدة» ،بســبب ســوء الخدمــات وتجاهــل المســؤولين
لشــكواهم ومطالبهــم وأرســلوا برقيــة لرئيــس الجمهوريــة لإخطــاره
بذلــك،
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«اصدار | “تم فصلنا ..فانفصلنا “ :سكان التحسين و غيرهم من قرى مصر المهمشه.
91
« اعداد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 4 ,أكتوبر http://goo.gl/SeHAOv ,2012
وليد بدران ،قرية التحسين والامبريالية الدولية 24 ،سبتمبر  ،2012اخبار اليوم،
92
html،http://www.masress.com/akhbarelyomgate/71640.0/0/http://akhbarelyom.com/news/newdetails/71640
صالح رمضان وأسامة الجمل ،عدوى «التحسين» تنتقل لقرية «أبو المعاطي» بالدقهلية 24 ،سبتمبر  ،2014الوطن،
93
http://www.elwatannews.com/news/details/52602
اهل القرية التي أعلنت استقلالها عن دمياط من جديدhttps://www.youtube.com/watch?v=XCATg_i0q54 ،
94
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وفــي أبريــل  2015تظاهــر العشــرات مــن أهالــي قريــة كفــر الحطبــة
بمركــز شــربين بالدقهليــة ،بأســطوانات البوتاجاز الفارغــة فــي شــوارع
القريــة ،وطالبــوا بالانفصــال الإداري عــن محافظــة الدقهليــة وضمهــم
إلــى محافظــة دميــاط ،احتجاجــا علــى تجاهــل المســؤولين بالدقهليــة.
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غادة عبد الحافظ ،العشرات من أهالي قرية «الحطبة» بالدقهلية يتظاهرون احتجاجا على نقص البوتاجاز،
95
http://www.almasryalyoum.com/news/details/695847
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املعاناة املستمرة
يف التحسني

املعاناة املستمرة يف التحسني
مــر مــا يقــرب مــن ثلاثــة أعــوام علــى إعــلان أهالــي قريــة التحســين
انفصالهــم الإداري عــن محافظــة الدقهليــة ،والــذي تــم تعليقــه نظــرا
للاســتجابة لبعــض مطالبهــم حينــذاك ،كمــا كانــت للظــروف التــي تمــر
بهــا البــلاد دورا هامــا فــي تعليــق ذلــك الحــراك.
فأثنــاء تلــك الأعــوام الثلاثــة مــرت مصــر بظــروف سياســية واقتصاديــة
واجتماعيــة اســتثنائية ،خصوصــا مــع ســقوط نظــام الإخــوان المســلمين،
والقبــض علــى الرئيــس الســابق محمــد مرســي بتهــم عديــدة أهمهــا
التخابــر ،ثــم تولــي رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا عدلــي منصــور
الرئاســة لمــدة عــام ،فــي فتــرة انتقاليــة كرئيــس مؤقــت لمصــر إلــى
أن تتــم الانتخابــات التــي أتــت بالرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رئيســا
للجمهور يــة.
عــاش أهالــي التحســين هــذه الأيــام فــي ترقــب وانتظــار صامتيــن
ومدركيــن خطــورة مــا تمــر بــه البــلاد .ومــع مــرور الوقــت تتقاعــس الدولــة
أكتــر فأكثــر عــن اســتكمال تحقيــق مطالــب التحســين وهــي حــق أصيــل
لهــم ،وهــذا مــا كانــوا يتخوفــون منــه منــذ بــدأ الحــراك وبــل كان أحــد
أهــم أســباب تصاعــد هــذا الحــراك حتــي الانفصــال الإداري أن مــا تمنحــه
الدولــة لهــم مــن وعــود مــا هــو إلا مســكنات لاحتــواء الأزمــة دون حــل
جــذري لهــا ،فيــري أهالــي التحســين أن تلــك المســكنات مــا هــي الا إهــدارا
للمــال العــام،

يقول محامي القرية:
«حطولنــا خطــة ،حطــوا خطــة وبــلاش اهــدار فــي المــوارد ويبقــي فــي
عدالــة فــي توزيــع المــوارد ،يعنــي بــدل مــا تروحــوا فــي المــدن تكســروا
الشــوارع ،تحطــوا خطــوط صــرف صحــي وتليفونــات وميــه وترجعــوا
تكســروها عشــان ترصفوهــا تانــي وبعدهــا بســنة تكســروها علشــان ،احنــا
قولنــا تتحــط خطــة منظمــة»،96
فالطريــق نصفــه غيــر ممهــد وســيؤدي إلــى إتــلاف النصــف الــذي تــم
تمهيــده ،ومــا زال الأهالــي يعانــون مــن انعــدام المرافــق وفقــر الخدمــات
وانعــدام العنصــر الأمنــي بالكامــل ممــا يجبرهــم علــى العزلــة عــن العالــم
المحيــط بهــم ،فمــع اختفــاء النهــار وحلــول الليــل تحاصــر التحســين
بالظــلام الدامــس وتتقطــع عنهــا كل الخدمــات،
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فيقول «س»:
«ومشــكلتنا دلوقــت مــع الطريــق ،الطريــق ده جرينــا وراه كتيــر ،كتيــر
قــوي ،وزي مــا انــت شــايف مــا اتعملــش يجــي ربــع كيلــو مــن اتنيــن كيلــو،
الربــع كيلــو ده بيعملــوا فيــه بقالهــم النهــاردة  4ســنين»،97
وتبقــي الأوضــاع فــي تــردي كلمــا ظلــت مؤسســات الدولــة علــى نفــس
النهــج مــن تجاهــل للأزمــات دون عدالــة فــي التوزيــع وتهميــش كل مــا
ليــس لهــم ثقــل سياســي أو اقتصــادي فــي الشــارع المصــري ،فيــرى
أهالــي التحســين الآن أن فقرهــم لــم يكــن وليــد الطبيعــة وأن النظــام
متمثــلا فــي الدولــة وكافــة مؤسســاتها هــو المســئول عمــا آلــت إليــه
الأوضــاع داخــل قريتهــم

فيقول م .ع:
«الفقــر اللــى موجــود دلوقــت مصنــوع ،مصنــوع مــن الحكومــة ومــن
رجــال الأعمــال ،الفقــر اللــى كان موجــود زمــان موجــود بكيــف نــاس،
وكان الفقــر عــام شــامل ،لإن البلــد كانــت طالعــة مــن احتــلال ،كان فيــه
فقــر عــام فــي البلــد كلهــا ،ليــه لإن البلــد كانــت طالعــة مــن احتــلال»،98
هــذا النظــام الــذي أهــدر مــا إذا تــم تخصيصــه لمثــل قريــة مــا عانــوا هــذا
ا لفقر

فيقول «ع» عن التمييز الطبقي في توزيع مخصصات الدولة:
«انــا مبقولــش انــا  100فــرد ،لا ،انــا فــرد واحــد ،فــرد مــن المجتمــع ،قريــة
مــن ضمــن القــرى بتــوع مصــر فيهــم قــرى كاملــة كهربــاء ومــدارس
وصحــة ،قبــل مــا تتســكن ،همــا بيعملــوا منشــآت دلوقــت ،اشــي التجمــع
الخامــس واشــي التحريــر واشــي ســيناء واشــي شــبرا واشــي طلخــا واشــي
ســندوب».99
«كنــا مأيديــن الثــورة أيامهــا ،بــس دلوقــت مفيــش ثــورة ،طالمــا مفيــش
تغييــر يبقــى مفيــش ثــورة»،100
بتلــك الكلمــات عبــر واحــد مــن شــباب التحســين الذيــن قــادوا الحــراك
لمقاومــة فقــر قريتهــم ،عــن الثــورة التــي أيدوهــا آمليــن أن تحــدث تغييــرا
لواقعهــم المريــر الــذي مــا زال يحيــط بهــم حتــي الآن ،إذن فــلا ثــورة إن
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لــم يكــن هنــاك تغييــر والتغييــر هنــا لا يعنــي تبديــل مــن هــم علــى رأس
الســلطة بــل هــو بتــر الفســاد مــن جــذوره حتــي الخــلاص مــن كل الظلــم
والمعانــاة،

ويقول م.ح:
«الثــورة قامــت جــددت نــاس ،ومــا جددتــش حاجــة فــي أي حاجــة ،أنــا كل
أملــي إن الثــورة تنجــح ،وبنجــري وراهــا ،وإن شــاء هللا ربنــا يســهل ،يعنــي
إحنــا غيرنــا الثــورة ،علشــان محــدش يقــول مفيــش أكل ،خــلاص أيــام
101
حســني راحــت ،ومــا زالــت الدنيــا زي ماهــي ومفيــش حاجــة اتغيــرت»
وممــا لا شــك فيــه أن للثــورة دورا هامــا فــي تحفيــز أهالــي التحســين
علــى ذلــك الحــراك الــذي بــدأوه عــام .2012
أمــا عــن المشــاركة فــي الانتخابــات بشــكل عــام ،قــرر الكثيــر -وهــم فــي
الغالــب كبــار الســن -مــن أهالــي التحســين المشــاركة فــي الانتخابــات
التشــريعية لعــام 2015

فيقول «ج»:
«طبعــا لازم نحــط صوتنــا للراجــل ده اللــي هيعملنــا حاجــة ،راجــل يكــون
أميــن ،خليــه ميعملنــاش حاجــة ،يعمــل للدولــة»،102
هــذا رغــم أنهــم لا يــرون فــي تلــك الانتخابــات بابــا مــن أبــواب النجــاة مــن
معاناتهــم ،وأنهــا لا تختلــف عــن ســابقاتها حيــث المحســوبية والرشــوة
ونجــاح رأس المــال علــى حســاب الفقــراء والمهمشــين،

فيقول عم عثمان أحد شيوخ القرية:
«المرشــحين بالكامــل بعــد مــا يعزونــا ويهنونــا ويدخلــوا علينــا ،كل واحــد
عــاوز يبقــي هــو اللــى علــى المســرح ،ده علــى عينــي وعلــي راســي ،وكلنا
عايزيــن النافــع ،ربنــا يوفــق النافــع اللــى ينفــع القريــة بتاعتــه أو اللــى
ينفــع دايرتــه»،103
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وبالرغــم مــن ســيادة الطابــع الدينــي بيــن أهالــي التحســين والــذى مــن
شــأنه التأثيــر علــى اختياراتهــم السياســية ،حــرص العديــد مــن الأهالــي
علــى التأكيــد أنهــم غيــر مؤيديــن للإخــوان

فيقول عم جمعه:
«احنــا هنحــط صوتنــا لأي واحــد هيكــون كويــس ،ولا نحــط للإخــوان ولا
الــكلام الفــارغ ده دول نــاس ســفاحين دمــاء! هــو الإســلام إيــه غيــر إنــك
تصلــي وتعــرف ربنــا ،فــي حاجــة أســيبها وأروح أصلــي وفيــه حاجــة إيــه
معرفــش أســيبها وأروح أصلــي ،ممكــن أســيبها وأروح أصلــي ولمــا أرجــع
هلاقيهــا خربــت ،إنمــا أنــا علــى أخلــص شــغلي وأروح أصلــي برضــه،
وربنــا يغفرلــي صــح ولا أنــا بتكلــم غلــط؟»،104
أمــا عــن الشــباب فأجمــع البعــض منهــم علــى العــزوف عــن تلــك
الانتخابــات ،وظهــر اختــلاف بيــن الأجيــال بيــن جيــل كبــار الســن المصمــم
علــى المشــاركة السياســية ،وجيــل الشــباب الــذي ســيطر عليــه الإيمــان
بعــدم جــدوى الانتخابــات،

فيقول «س»:
«أنــا مــش هنتخــب أي حــد ،لأن كل اللــي نــازل أصــلا مــش مؤهــل إنــه هــو
ينجــح ،كلهــم نازليــن لمصلحتهــم بس»،105

كما يصف «أ .س» أمين صندوق القرية الأحوال الاقتصادية
للأهالي داخل قرية التحسين قائلا:
«وهللا الاوضــاع تقــدر تقــول هبطــت شــويه ،يعنــي الامــور برضــه مــش
مســاعدة خالــص ،حاليــا حتــي اوضــاع البلــد نفســها متســتحملش انــك
تعمــل أي حاجــة م الــكلام ده ،لا تقوللــى احنــا نلــم بعــض ولا نعمــل وقفــة
احتجاجيــة ولا الــكلام ده كلــه ،هــو أنــت عشــان توصــل صوتــك وتعمــل
الــكلام ده فــي الوقــت الحالــي فــي الازمــة اللــى بتمــر بيهــا البلــد فــي
الوقــت ده متهيألــي صعــب ،ملــوش لازمــة ،،بالنســبة لنــا احنــا مينفعــش،
أمنيــا برضــه حتــى صعــب.»106
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التحسني..
هل تقاوم من جديد؟

التحسني..
هل تقاوم من جديد يف ظل
النظام الحايل وقانون التظاهر؟
بقــى الوضــع علــى مــا هــو عليــه ،شــريان الحيــاة مــا زال مقطوعــا عــن
القريــة ،فالطريــق مــا زال غير ممهــد لإمداد القرية بالخدمات الأساســية،
فــلا صحــة ولا تعليــم ولا أمــن ولا مرافــق ،حتــى المكســب الجزئــي الــذي
انتزعتــه التحســين ،وهــو الجــزء الــذي تــم رصفــه مــن الطريــق ،قــد تهــدم
لعــدم اســتكمال الرصــف .فلــم يتبقــى لتلــك القريــة البائســة ســوى خبــرة
الماضــي لخــوض التجربــة مــن جديــد ،فهــل مــن بديــل عــن المقاومــة
التــي تضاربــت الآراء حولهــا ،مــا بيــن راض عــن الأوضــاع مفضــلا الانتظــار
والترقــب وآمــلا فــي أن يلبــي النظــام الحالــي مطالبــه ،ومــا بين ســاخط لا
يــرى أن الانتظــار ســيحقق ولــو جــزء مــن مطالــب القريــة .حتــى أن مفهوم
التغييــر لــدى الكثيريــن اختلــف عــن الماضــي فلــم يكــن الأهالــي يعولــون
علــى رئيــس ولا انتخابــات ولا محافــظ ،ولــم تكــن الوجــوه ولا الأنظمــة
تؤثــر علــى مفهومهــم للتغييــر ،كان التغييــر يبــدأ مــن الأســفل يعنــي
أن تتحســن أوضاعهــم ولكــي يحــدث ذلــك فــلا بديــل غيــر المقاومــة إمــا
بمجهوداتهــم الذاتيــة للاكتفــاء دون اللجــوء للدولــة ،أو بأســاليب الاحتجــاج
المختلفــة،

فيقول عم.ع:
«التغييــر يبــدأ مــن إن كل واحــد مــرؤوس لازم يتــرأس ،يعنــي مــن أول
المحافظــة تبــدأ المجالــس المحليــة ،وتفتــش وتنــزل وتشــوف النــاس
عــاوزه إيــه».107
أمــا الآن اختلفــت الأوضــاع كثيــرا فــي ظــل القوانيــن والتشــريعات التــي
أصدرتهــا الدولــة كقانــون التظاهــر وغيــره مــن القوانيــن التــي كبلــت
المواطــن ،وحالــت دون حقــه الشــرعي فــي التعبيــر ،للمطالبــة بحقوقــه،
ومــع ازديــاد القمــع الأمنــي لكافــة مظاهــر الاحتجــاج ومحــاولات الإعــلام
الناجحــة فــي تشــويه صــورة المحتجيــن وتخوينهــم واختزالهــم فــي فصيل
الإخــوان المســلمين ،رأى الكثيــر مــن أهالــي التحســين أن الانتظــار هــو
الحــل الأصــوب مبرريــن إيــاه بــأن البــلاد تمــر بظــروف مريــرة وأنــه لا بــد
مــن الاصطفــاف لبنــاء الدولــة أولا حتــي لــو كلفهــم الأمــر الاســتمرار فــي
معاناتهــم،
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فيقول ح:
«الراجــل ده مزنــق علينــا شــويه صحيــح اللــي هــو عبــد الفتــاح السيســي
ده ،بــس بــص فيــه مثــل بيقولــك ارعــى مســاوي ،يعنــي إيــه ارعــى
مســاوي؟ ده بالشــغل الفلاحــي كــدة ،يعنــي إنــت دلوقــت راجــل انــا عــاوز
أعيــش مــش عــاوز أعمــل فلــوس ،أعيــش فــي إيــه؟ أعيــش فــي أمــان،
فهــو الراجــل دلوقــت ،هــو مزنــق علينــا بصحيــح بــس إحنــا عايشــين فــي
أمــان ،الوضــع مــش وحــش»،108
والبعــض الآخــر يــري أن المقاومــة باســتخدام نفــس الآليــات ســيحول
البــلاد إلــى فوضــي ،وأن مثــل تلــك الأســاليب لــم تعــد تصلــح فــي هــذا
التوقيــت كمــا كانــت مــن قبــل

فيقول م.ح:
«لا دي المرحلــة انتهــت ،يعنــي عشــان تكررهــا تانــي تبقــي فوضــي ،لان
مثــلا كان فــي واحــد اســتاذ مــدرس ،العيــال قــدام منــي دلوقــت فــي
إعــدادى ،العيــال مــش شــكل بعضهــا ،فــي عيــل بيجــي بالشــخطة ،وعيــل
نبيجــي بالزغــرة ،وعيــل بييجــي بالضــرب ،فــي زمــن الإخــوان مــا كانــش
لــه غيــر كــدة ،لكــن النهــارده احنــا فــي زمــن غيــر زمــن الإخــوان ،مينفعــش
اللــى كان بيتعمــل فزمــن الإخــوان يتعمــل النهــاردة ،النهــاردة مينفعــش
مــع الحكومــة اللــى موجــودة دلوقــت لا المحافــظ موجــود دلوقــت ولا
الإخــوان موجوديــن دلوقــت»،109
والآخــر منهــم يعلــق آمالــه ان تتحقــق مطالبــه بعــد الانتهــاء مــن قنــاة
الســويس الجديــدة

فيقول «ع»:
« همــا دلوقــت بيشــتغلوا فــي قنــاة الســويس وطبعــا قنــاة الســويس
بتعتبــر ابــدى لمصــر مــن أي مشــروع تانــي ،فهــو تــم الشــغل فــي قنــاة
الســويس ،طبعــا العمــل عندنــا وقــف شــويه ،بحكــم قنــاة الســويس،
علــى مــا يخلصــوا قنــاة الســويس ،هيبتــدي العمــل عندنــا فــي الاســفلت
وشــغلنا الطبيعــي».110
أمــا عــن قانــون التظاهــر فقــد أحــد كان الأســباب الرئيســية فــي تراجــع
التحســين وخاصــة الشــباب عــن تنظيــم أي حــراك احتجاجــي،

108
109
110

66

مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر.2015
مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع أحد الأهالي ،أثناء الزيارة الميدانية في أكتوبر .2015

فيقول «س»:
«إنــت الاول كنــت بتــروح بنــي عبيــد تعمــل اللــي إنــت عــاوزة وتيجــي
دلوقــت هتــروح مــش هتيجــي ،فانــت دلوقــت فــي أيــام إنــت مســير مــش
مخيــر دلوقــت ،قــل لــي كــدة فــي الدولــة ميــن مــش مجبــور دلوقــت ،مــا
هــو كلــه مجبــور وعــم محمــد كلامــه صــح الراجــل ده اللــي عمــال يتكلــم
ويقــول لــك حصــل تغييــر وعمــال يــرد علــى نفســه ده فيــن التغييــر اللــي
حصــل؟ فيــن التغييــر ،إحنــا أيــام مبــارك رحنــا اعتصمنــا ،الإضــراب ده كان
أيــام مبــارك ،يــا أخــي والفتحــة للنبــي لــو واحــد راح بنــي عبيــد اعتصــام مــا
111
عــاد جــاي مــن هنــاك وعيلتــه كلهــا هتتشــد وراه»
ذلــك القانــون الــذي صــدر بموجــب القــرار رقــم  107لســنة  2013لرئيــس
الجمهوريــة المؤقــت الســابق عدلــي منصــور،

112

والــذي ســلب حــق

المواطــن المصــري فــي التظاهــر وعــرض عشــرات الآلاف للملاحقــات
والســجن والاحتجــاز حيــث جــرم كافــة أشــكال التجمــع الســلمي ،بمــا فــي
ذلــك التظاهــرات والاجتماعــات العامــة ،وقنــن اســتخدام القــوة المفرطــة
فــي تفريــق التجمعــات الســلمية ،وبموجــب هــذا القانــون اصبــح التظاهر
الســلمي بابــا مــن أبــواب المخاطــر التــي تحــوم حــول المتظاهريــن ،بــدءا
مــن القتــل العشــوائي ومــرورا بالقبــض علــى عشــرات الآلاف ووضعهــم
تحــت الحبــس الاحتياطــي بمخالفــة صارخــة للقانــون ،أو الحكــم عليهــم
لمــدد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى خمــس ســنوات.
وكانــت المحكمــة الدســتورية العليــا قــد حــددت أولــى جلســات الطعــن
علــى دســتورية قانــون التظاهــر بتاريــخ  14ديســمبر  113،2014حيــث قبــل
القضــاء الإداري ،فــي  17يونيــه  ،2014الدعــوى التــي تقــدم بهــا المركــز
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ،بالمشــاركة مــع مركــز دعــم
دولــة القانــون ،مختصميــن كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء
ووزيــر الداخليــة ،ومحافــظ القاهــرة ،ومأمــور قســم حدائــق القبــة ،وذلــك
طعنــا علــى قرارهــم بمنــع تنظيــم تظاهــرة تــم التقــدم بطلــب للموافقــة
عليهــا وفــق الســبيل القانونــي المحــدد بنصــوص القانــون  107لســنة
 2013بتنظيــم الحــق فــي الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات
الســلمية ،والمعــروف بقانــون التظاهــر 114،كمــا قــدم المركــز المصــري
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مقترحــا لتعديــل قانــون التظاهــر
ســيئ الســمعة فــي ينايــر  2015لرئاســتي الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء
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نص قانون التظاهر ،الجريدة الرسمية ،العدد  47مكرر 24 ،نوفمبر 2013
الدستورية العليا تحدد أولى جلسات الطعن على دستورية قانون التظاهر بتاريخ  14ديسمبرhttp://goo.gl/XoG8cF ،
حقوق وحريات| القضاء الإداري يصرح بالطعن على دستورية قانون التظاهر أمام المحكمة الدستوريةhttp://goo.gl/wpWOdj ،

ولجنــة الإصــلاح التشــريعي كان قــد أعــده مؤخــرا ،مؤكــدا أن مقترحــه
يأتــي فــي ســياق حرصــه علــى أن الطريــق لدولــة الأمــن والاســتقرار
والتقــدم علــى كافــة المســتويات يمــر عبــر تحقيــق المســاواة بيــن جميــع
المواطنيــن أمــام القانــون وفــي كافــة الحقــوق والواجبــات.
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ويبقي السؤال الأهم:
هل ستعود التحسين إلى خوض التجربة من جديد للضغط على
مؤسسات الدولة لتلبية مطالبهم وحقوقهم؟
لكــن الإجابــة أصبحــت متخبطــة وغيــر واضحــة ،حالهــا كحــال باقــي ربــوع
الوطــن ،فمــا عاشــه المصريــون خــلال الثــلاث ســنوات الماضيــة أنهــك
عقولهــم وعبــث بأفكارهــم وجعلهــم فــي حالــة تربــط بيــن الاستســلام
للأمــر الواقــع والأمــل فــي التغييــر ،فــلا حريــات ولا اقتصــاد ينهــض ،ولكن
ثــم شــبحا يطاردنــا اســمه ثــورة كادت أن تغيــر مــن حــال المصرييــن.
فهــل نــرى التحســين نموذجــا مصغــرا لمــا يحــدث فــي مصــر ،التــي خضــع
الكثيــر مــن ســكانها بســبب القوانيــن المقيــدة لحريــة الــرأي والتعبيــر،
وقمــع الدولــة لأي صــوت يعلــو ضــد الظلــم والفقــر والمعانــاة ،هــذا
الفقــر الــذى أنهكهــم حتــي أحــال بينهــم وبيــن الحيــاة الكريمــة ..وتبقــي
قلــة قليلــة يحاولــون الســير ضــد تيــار الظلــم والفقــر والتهميــش ،فهــم
يــرون أن هنــاك لحظــة مــا تلــوح فــي الأفــق وريــاح التغييــر ســتهب شــئنا
أم أبينــا ،مدركــون أن التهميــش الــذي تعانيــه التحســين لا مبــرر لــه ســوى
انتشــار الفســاد وانعــدم العدالــة فــي التوزيــع وعشــوائية اتخــاذ القــرار،
فيقــول أحدهــم مــن شــباب التحســين:
«بالمستحيل هنوصل ،نموت ..عيالنا تكمل ،وبظروفها،
ومنقدرش نقول أكتر من كدة»
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مرفقات

مرفقات
مرفق 1
قانون الرضيبة العقارية رقم  196لسنة  ،2008مادة 2
املنشور يف الجريدة الرسمية بعدد  25مكرر ج يف  23يونيو سنة 2008
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ﻣﺮﻓﻖ 2
ﻗﺎﻧﻮا نل صلاح الزراعي رﻗﻢ  178لسنة ،1952ﻣﻮاد ١،٩،١٢،١٦
اﳌﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ بتاريخ  9ﺳﺒﺘﻤﱪ 1952

ديباجة
بعد االطالع عىل املادة  41من الدستور؛
وعىل ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبنا ًء عىل ما عرضه وزراء الزراعة واملالية واالقتصاد والشئون االجتامعية ،وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
مادة 1
ال يجــوز ألي شــخص أن ميتلــك مــن األرايض الزراعيــة أكــر مــن مائتــي فــدان ،وكل عقــد يرتتــب عليــه مخالفــة هــذا الحكــم يعتــر باطـاً
وال يجــوز تســجيله.
مادة 9
تــوزّع األرض املســتوىل عليهــا يف كل قريــة عــى صغــار الفالحــن بحيــث يكــون لــكل منهــم ملكيــة صغــرة ال تقــل عــن فدانــن وال تزيــد
عــى خمســة أفدنــة تبعـاً لجــودة األرض.
ويُشرتط فيمن توزّع عليه األرض:
(أ) أن يكون مرصياً بالغاً سن الرشد مل يصدر ضده حكم يف جرمية مخلّة بالرشف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة.
(ج) أن يقل ما ميلكه من األرض الزراعية عن خمسة أفدنة.
وتكــون األولويــة ملــن كان يــزرع األرض فعـاً مســتأجرا ً أو مزارعـاً ثــم ملــن هــو أكــر عائلــة مــن أهــل القريــة ثــم ملــن هــو أقــل مــاالً منهــم
ثــم لغــر أهــل القريــة.
وال يجوز أخذ األرايض التي توزّع بالشفعة.
مادة 12
ت ُؤلّــف لــإرشاف عــى عمليــات االســتيالء والتوزيــع لجنــة عليــا برياســة وزيــر الزراعــة وعضويــة وكالء وزارات الزراعــة والشــئون االجتامعيــة
واملاليــة واالقتصــاد واألشــغال العموميــة وســبعة أعضــاء آخريــن يُع ّينــون بقـرار مــن مجلــس الــوزراء.
وللجنة االستعانة مبن ترى االستعانة بهم من األخصائيني والفنيني.
مادة  12مكرر
للجنة العليا تفسري أحكام هذا القانون وتعترب قراراتها يف هذا الشأن تفسريا ً ترشيعياً ملزماً وتنرش يف الجريدة الرسمية.
مادة 16
ال يجــوز لصاحــب األرض وال لورثتــه مــن بعــده التــرف فيهــا قبــل الوفــاء بثمنهــا كامـاً وال يجــوز قبــل هــذا الوفــاء نــزع ملكيتهــا ســدادا ً
لديــن إال أن يكــون دينـاً للحكومــة أو دينــا لبنــك التســليف الزراعــي والتعــاوين أو للجمعيــة التعاونيــة.
ومــع ذلــك إذا اقتضــت الحــال نــزع ملكيــة أي جــزء مــن األرض للمنافــع العامــة جــاز اســتثنا ًء مــن حكــم املــادة األوىل مــن القانــون رقــم
 5لســنة  1907بشــأن نــزع امللكيــة للمنافــع العامــة نــزع ملكيتــه بقـرار مــن وزيــر األشــغال العموميــة ويكــون لهــذا القـرار حكــم املرســوم
املنصــوص عليــه يف املــادة املذكــورة.
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