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املكــس ..هــو ذلــك الحــي القديــم والــذي يعــد حاليــا مــن آخــر أماكــن الصيــد يف
مدينــة اإلســكندرية الســاحلية ،ويعــرف منــذ القــدم بأنــه حــي الصياديــن ،فمعظــم
أهــايل املكــس يعملــون بالصيــد أو مهــن مســاعدة ملهنــة الصيــد كـــ (الشــيالني
والبائعــن والحاملــن).
حــي املكــس ،املعــروف بفينيســيا اإلســكندرية ،حيــث تصطــف البيــوت والقــوارب
الصغــرة حــول ترعــة املحموديــة العذبــة ..الحــي الــذي يقطنــه الفقــراء ،وتتوارثــه
األجيــال ،بينــا يــزوره األثريــاء والســياح كمــزار يذكرهــم بفينيســيا ،املدينــة الســاحرة
بشــال إيطاليــا.
الصيــد ..مهنــة أو هوايــة ،حســب الوضــع االقتصــادي وظــروف الحيــاة .أمــا يف
املكــس ،فالصيــد هــو الحيــاة ،هو مــورد الرزق األســايس ،الــذي يدور حوله النشــاط
االقتصــادي ،ويرتبــط وجــوده بوجــود األهــايل يف هــذه املنطقــة ،ومبهنتهــم
التــي توارثوهــا عــر األجيــال .ويرتبــط الصيــد عــادة باملــدن الســاحلية املطلــة عــى
البحــر ،ففــى اإلســكندرية وبالتحديــد عــى جانبــى ترعــة الخنــدق التــي تربــط بحــرة
مريــوط بالبحــر األبيــض املتوســط ،نجــد بيوتــا بســيطة صغــرة تــراص بجــوار بعضهــا
البعــض أمــام كل بيــت منهــم مركــب ،لــن تــرى عنينــك هــذا املشــهد يف مرص ســوى
يف «املكــس» ..كل شــخص يف املكــس يقطــن منزلــه البســيط الــذي ترســوا أمامــه
مركبه،التــي ينطلــق بهــا كل صبــاح مــن أجــل الصيــد ..تتميــز جميــع بيــوت املكــس بــأن
لــكل بيــت منهــم بابــن :بــاب يطــل عــى الشــارع ،بينــا يطــل اآلخــر عــى البحــر ،ولعــل
هــذا مــا مييــز منطقــة املكــس عــن غريهــا ،وهــو ارتبــاط أهلهــا بالبحــر والــذي يظهــر
يف كل يشء ،بــدءا مــن شــكل البيــوت وألوانهــا والرســومات التــي تزينهــا ،ومــرورا
باملراكــب التــي أضحــت مبثابــة أطرافــا حيويــة للقاطنــن يف املكــس.
ولكــن الحيــاه يف املكــس مل تعــد ســهلة عــى األهــايل ،فاملــكان الــذي تتجــاور
منازلــه الصغــرة وتعانــق مجــرى امليــاه وتصطــف القــوارب عــى مدخــل بيوتــه
وتشــاهد تجمعــات الصياديــن عــى القــوارب يقومــون بحياكــة الشــباك وتجهيزهــا
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للصيــد هــو مشــهد يطــوي يف داخلــه النــار وليســت الجنــة ،فبالرغــم مــن كل
املحــاوالت املســتميتة مــن مجتمــع الصياديــن يف املكــس يف الحفــاظ قــدر
اإلمــكان عــى بيئتهــم ومهنتهــم إال أن هــذا كلــه يقابــل باإلهــال والتعســف
والتهميــش مــن قبــل الدولــة واملســئولني.
املكــس حكايــة مــن حكايــات األحيــاء التــي حكمــت عليهــا السياســات الحكوميــة
املتجاهلــة لحقــوق املواطنــن ،وال ســيام الفقــراء واملهمشــن منهــم ،باإلعــدام،
مثلهــا مثــل مناطــق عديــدة يف مــر :نقــص بعــض الخدمــات وانعــدام بعضهــا،
تجاهــل تــام مــن الدولــة الحتياجــات أهــل املنطقــة ،وأبنائهــم ،ســواء مــن جانــب
الخدمــات كالتعليــم والوحــدات الصحيــة والبنيــة التحتيــة ،أو مــن خــال االســتمتاع
ببيئــة أصحبــت غــر صالحــة للحيــاة اآلدميــة وتضييــق كافــة الســبل أمــام أهــل هــذا
الحــي البســطاء للحصــول عــى قــوت يومهــم ،فاملكــس هــي منــوذج مصغــر
يعكــس حــال املهمشــن يف مــر بشــكل عــام ،فأوجــه املعانــاة متعــددة وال
تقتــر عــى مهنــة الصيــد داخــل املكــس وصياديهــا فقــط بــل انعكســت آثارهــا عىل
جميــع العاملــن يف املهنــة التــي يتوارثهــا األبنــاء عــن األجــداد ،تحولــت املكــس
مــن منطقــة حيــة تــأيت بالخــر والــرزق ملــن يســكنها ،إىل منطقــة قاحلــة تــؤيت
باألمــراض وغــر قــادرة عــى العطــاء وهــي اآلن رهــن اإلزالــة وتهجــر صيادينهــا
قرسيــا ،باإلضافــة إىل ظهــر مصانــع البــرول والبرتوكيامويــات التــي توســعت
يف املنطقــة مــا أثــر عــى حيــاة الصياديــن اقتصاديــا واجتامعيــا وســاهم بصــورة
كبــرة يف انقــراض الــروة الســمكية التــي هــى يف األســاس مصــدر الــرزق
األول والوحيــد لقاطنــى منطقــة املكــس ،ومــع تقاعــس دور الدولــة يف حاميــة
املواطنــن وعــدم تطبيــق القانــون الــذي هــو روح العدالــة يف تحمــل مســئولية
املواطنــن والحفــاظ عليهــم مــن رشكات البــرول ومخاطرهــا ،ســاهمت الدولــة يف
جعــل منطقــة املكــس فريســة للمصانــع امللوثــة للبيئــة دو ن رقيــب أو محاســب.
يتعــرض هــذا البحــث إىل منطقــة املكــس ومعانــاة أهاليهــا بأعتبارهــا واحــدة
مــن أهــم وآخــر مناطــق الصيــد يف اإلســكندرية ،فيبــدأ البحــث بعــرض املنهجيــة
املســتخدمة لجمــع املعلومــات مــن مجتمــع البحــث ،ثــم يعــرض تاريــخ املكــس
والخلفيــة التاريخيــة للمنطقــة قدميــا وحديثــا ثــم يتنــاول الوجــه األخــر ملعانــاة
ســكان املكــس مــن خــال عــرض الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واملرافــق العامــة
مــن كهربــاء وميــاه ورصف صحــي ،ويتنــاول األوضــاع البيئيــة املوجــودة يف املكس
والتــي أثــرت بشــكل واضــح وكبــر عــى ســكان منطقــة املكــس وعــى مهنــة الصيــد
فنســتعرض تاريــخ بنــاء مصانــع البــرول والبرتوكيامويــات وأثــر وجودها عــى انقراض
الــروة الســمكية والتلــوث التــي تســببه ســواء للبيئــة أو لألفــراد ،كــا نســتعرض
األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة ملهنــة الصيــد مــن خــال عــرض لحيــاة الصياديــن
ومــا يواجهونــه مــن تعســف يف إصــدار الرتاخيــص وعــدم وجــود تأمينــات اجتامعيــة
أو صحيــة والتهديــدات التــي تدفــع مهنــة الصيــد إىل االنقــراض يف اإلســكندرية
ويتنهــى البحــث بســؤال نهــدف اإلجابــة عليــه وهــو «هــل يســتمع أحــد ملعانــاة
أهــايل املكــس ويســتجيب ملطالبهــم املرشوعــة لــي يعــودوا إىل الحيــاة مــرة
أخــرى؟».
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نبذة عن املــــــــــنهجية
لقــد تــم االعتــاد يف هــذا التقرير عــى العديد مــن املصــادر العلميــة والحكومية
ســواء كانــت وثائــق تاريخيــة أو بيانــات تحليلــة مــن خــال جمــع املعلومــات وعمــل
األبحــاث املكتبيــة .كــا تــم االعتــاد بشــكل أســايس عــى الزيــارات امليدانيــة
التــي أجراهــا فريــق البحــث ملنطقــة املكــس التابعــة لحــى العجمــي يف
محافظــة اإلســكندرية ،وتــم اســتخدام املقابلــة الشــخصية كطريقــة مــن طــرق
البحــث األنرثوبولوجــي ،ســواء مــع األفــراد أو املجموعــات ،وكذلــك اعتمدنــا
عــى املالحظــة املبــارشة للباحثــن امليدانيــن ،لشــكل املنطقــة واألحــداث
التــي واكبوهــا أثنــاء الزيــارات ،التــي بــدأت يف ينايــر  2014وحتــى مــارس ،2016
وقــد حاولنــا جاهديــن مراعــاة تنــوع عينــات البحــث لتشــمل كافــة الفئــات العمريــة
والنوعيــة داخــل مجتمــع املكــس.
ونوضح جدول الزيارات امليدانية يف األيت:
عدد املقابالت

مدة الزيارة

التاريخ

مقابلة واحدة

يوم واحد

يناير 2014

 6مقابالت

يومان

فرباير 2016

 14مقابلة

يومان

مارس 2016

عىل مدار  27شهرا و 5أيام كاملة متت  21مقابلة
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تقــع منطقــة املكــس يف غــرب اإلســكندرية وتتبــع حــى العجمــي الــذي يتبــع
املحافظــة ،ويبلــغ عــدد ســكان املكــس  30ألــف و 51نســمة وفقــا الحصــاء عــام
.2006 1
ســميت املكــس بهــذا االســم اشــتقاقا مــن «املكــوس» والتــى تعنــى يف اللغــة
العربيــة «الرضائــب» أو «الجــارك» عــى البضائــع وذلــك لقــرب حــي املكــس مــن
املينــاء الغــريب لإلســكندرية ،وأطلقــت عليــه جريــدة الــرق األوســط يف موضــوع
نرشتــه عــام  2007اســم «فينســيا اإلســكندرية» ،وهــو لقــب مــا زال يســتخدم يف
العديــد مــن األخبــار والصحــف وذلــك لتشــابه املنطقــة يف طبيعتهــا بـ»فينســيا
2
اإليطاليــة».
تتواجــد املكــس حــول ترعــة املحموديــة ذات امليــاه العذبــة التــي تــم انشــائها
عــام 1818م ،عندمــا فكــر محمــد عــي باشــا وايل مــر يف حفــر ترعــة تربــط
اإلســكندرية مبجــرى النيــل ،فــرع رشــيد ،وذلــك لتســهيل تصديــر البضائــع مــن مينــاء
اإلســكندرية .وأوكل محمــد عــي املــروع إىل كبــر املهندســن «مســر /باســكال
كوســت» بحفــر هــذه القنــاة عــى الضفــة الغربيــة لفــرع رشــيد ،الكيلــو  ،196وبــدأ
الحفــر يف قنــاة املحموديــة ،وســميت القنــاة باســم املحموديــة تيمنــا باســم
الســلطان محمــود خــان الســلطان العثــاىن.3

بــدأ املواطنــون بالســكن يف املكــس يف الفــرة املواتيــة لحفــر القنــاة ،حيــث
أشــارت الوثائــق املرصيــة القدميــة إىل أن تعــداد ســكان منطقــة املكــس عــام
 1884كان 417شــخصا ،4وكانــت املكــس يف ذلــك الوقــت تضــم مــا يقــرب مــن 1472
منــزال وبنايــة.5
كــا أن لنهــر النيــل  48مصــب مــاىئ عــى البحــر األبيــض املتوســط ويعتــر املجــرى
املــايئ املوجــود يف املكــس (الخنــدق) أو (خليــج املكــس) هــو واحــد مــن هــذه
املصبــات وأهمهــا ،واملجــرى يف األصــل تصفيــة مليــاه الــري مــن بحــرة مريــوط،
وبعــد غمــر األرايض الزراعيــة تجمــع املصــارف امليــاه وتصبهــا يف املجــرى،
وبالتــايل يقــوم املجــرى بتجميــع امليــاه وصبهــا يف البحــر املتوســط ،أي أن
6
وظيفتــه مزدوجــة وال تقتــر عــى كونــه مصبــا للنهــر فقــط.
واشــتهرت املكــس قدميــا بأنهــا واحــدة مــن األحيــاء التــي يرتادهــا األغنيــاء
والطبقــة الحاكمــة واملقربــون مــن امللــك وذلــك التســامها مبوقــع جغــرايف
متميــز يقــع عــى البحــر مبــارشة ،وكان مــن أشــهر األماكــن الســياحية يف املكــس

1
ص،10

الجهــاز املركــزى للتعبئــة واألحصاء،تعــداد ســكان اإلســكندرية « 2006محافظــة اإلســكندرية ،2006
http://goo.gl/lMfRVT

داليــا عاصــم ،املكــس حــى باإلســكندرية يقطنه»الغالبــه» ويتنــزه فيــه األثريــاء 25 ،ديســمرب
2
األوســطhttp://goo.gl/ohUQXG،
الــرق
،2014جريــدة
3

البوابة اإلليكرتونية ملحافظة االبحرية،نبذة عن تاريخ مركز املحموديةhttp://goo.gl/xrmuED ،

أنظــر أرشــيف املرفقــات« 1الكشــاف للديــار املرصيــة وعــدد نفوســها» الجــزء الثــاىن ،مؤلــف التعــداد
4
العمومــى ألهــايل القطــر املــري  ،1884تعــداد ســكان منطقــة املكــس عــام 1884
أنظــر أرشــيف املرفقــات  2محمــد رمــزى »،القامــوس الجغــراىف للبــاد املرصيــة مــن القدمــاء
5
املرصيــن إىل ،1945عــدد املنــازل يف املكــس لعــام .1884
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أخبــاري مــن
6
املكــس ،أثنــاء الزيــارة امليدانيــة يف فربايــر 2016
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«كازينــو املكــس» 7و»فنــدق زفــر» 8والــذي كان مشــهورا يف أربعينيــات القــرن
املــايض ،وكانــت وقتهــا منطقــة املكــس تعتــر أقــى حــدود اإلســكندرية وبدايــة
ألكــر معســكر لحــرس الحــدود.
أمــا عــن فنــار املكــس ،فهــو أحــد أهــم املعــامل الســياحية بغــرب اإلســكندرية،
والــذي يعــود تاريــخ انشــائه إىل وقــت حكــم محمد عــي باشــا بالقرن التاســع عرش،
غــر أن الفنــار غــر مســجل ضمــن اآلثــار مبدينــة اإلســكندرية ،9وبالرغــم مــن قيمتــه
التاريخيــة التــي اكتســبها بســبب موقعــه وقيمتــه الفنيــة الســتخدامه يف العديــد
مــن األعــال الفنيــة ،بخــاف أنــه كان مقصــدا وملهــا لعــدد مــن الشــعراء ومنهــم
أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي وأحمــد ناجــي ،وشــهد كتابــة العديــد مــن القصائــد
الخالــدة للشــعراء ،إال أن الوضــع الــذي وصــل إليــه الفنــار أصبــح يهــدد بضياعــه ،فضــا
عــن تحولــه إىل مقلــب قاممــة ،مــا يوضــح مــدى اإلهــال الحكومــي ،ليــس فقــط
لــه ،ولغــره مــن املناطــق الرتاثيــة ،ولكــن أيضــا ملنطقــة أصبحــت وســكانها الفقــراء
مهمشــن مــن خطــة الحكومــات املتعاقبــة عــى مــر.
ال يختلــف الرتكيــب الســكاىن يف املكــس قدميــا عــن اآلن كثــرا ،فجميــع مــن
يقطنــون املنطقــة مــن الصياديــن أبــا عــن جــد ،يتوارثــون املهنــة كــا يتوارثــون
وجودهــم وحياتهــم يف املنطقــة ،فاألغلبيــة العظمــى مــن ســكان املنطقــة
ميتهنــون الصيــد أو املهــن املســاعدة للصيــد ،وحتــى أن وجــدت نســبة ال تتعــدى
 2%تقريبــا مــن املوظفــن ،فإنهــم يعملــون بعــد الظهــرة كصياديــن أيضــا ،كــا
يتوجــد نســبة ضئيلــة جــدا تــراوح بــن الـــ 3و 4%مــن الوافديــن الجــدد ،وهــى نســبة
قليلــة جــدا ،وأغلبهــم جــاءوا إىل املنطقــة باحثــن عــن عمــل واحتكــوا بأهــايل
املكــس والبحــر وامتهنــوا مهنــة مــن املهــن املســاعدة ملهنــة الصيــد كالشــيالني
أو البائعــن وتزوجــوا مــن املنطقــة ،وأغلــب الوافديــن للمنطقــة مــن أماكن ســاحلية
آخــرى والصيــد هــي مهنتهــم األساســية .فعــى ســبيل املثــال ســتجد أشــخاصا
وافديــن مــن كفــر الشــيخ مــن رشــيد وادكــو واملعديــة واســتوطنوا املكــس ،ألنهــا
10
نفــس البيئــة ونفــس املهنــة ونفــس طبيعــة املــكان الــذي جــاءوا منــه
«املنطقة هنا كلها صيادين  90%منها صيادين ،فاليل راحوا برضو صيادين يعني
مثال أنا موظف بس شغال يف الصيد وعيايل صيادين فكلنا إيدينا وأكل عيشنا من
11
البحر»
 -س م ،من املكس.

7

أنظر أرشيف املرفقات « 3صورة لكازينو املكس ألتقطت عام .»1900

8

أنظر أرشيف املرفقات « 4صورة لفندق زفري التقطت عام .»1943

محمــد عبــد الغنــى ،مديــر اآلثــار اإلســامية باإلســكندرية« :فنــار املكــس التاريخــي غــر مســجل
9
كمبنــى أثــري» ،فنــار املكــس 9،ســبتمرب  ،2015األهــرام http://goo.gl/nlmcX4
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أخبــاري مــن املكــس
10
أثنــاء الزيــارة مليدانيــة فربايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة
11
فربايــر 2016
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التهميش واقع يومي :الخدمات األساسية يف
املكس
يعيــش أهــايل املكــس حالــة مــن التكيــف مــع معاناتهــم الناتجــة عــن تهميــش
مارســته مؤسســات الدولــة عــر العديــد مــن السياســات والقــرارات العشــوائية،
والتــي جعلــت مــن املكــس منطقــة مــن املناطــق غــر املخططــة املوجــودة
بالجهــة الغربيــة ملحافظــة اإلســكندرية ،فلــم تســعى الدولــة إىل توفــر الخدمــات
األساســية للمكــس مبــا يســمح بحيــاة آمنــة وكرميــة لســكان املكــس ،وكلــا زادت
األعبــاء وضاقــت ســبل العيــش كلــا هبــط ســقف املطالــب ،فبعــد أن كان مطلبهــم
الرئيــي توفــر الخدمــات واملرافــق وإتاحــة فــرص العمــل كصياديــن ،أصبــح
مطلبهــم األول واألخــر بقائهــم يف منازلهــم ورفــض التهجــر إىل أي مــكان آخــر
 ،وهــو مــا قوبــل بالتجاهــل مــن قبــل املســئولني مــا ينبــئ بحــدوث كارثــة يف
املكــس ،هــي ليســت بالجديــدة يف ظــل السياســات الحاليــة للحكومــات املرصيــة
املتعاقبــة يف الســنوات األخــرة ،التــي انتقلــت مــن تجاهــل الفقــراء ونســيانهم،
إىل سياســات تهجــر ،وطــرد ،ومالحقــة لهــم لالســتفادة مــن أرايض قاطنوهــا ،أو
مــوارد يســتغلونها ،كامليــاه العذبــة.

12

12

جاكلــن منري»،محافــظ اإلســكندرية :نقــل ســكان طلمبــات املكــس وكــوم امللــح ملســاكن جديــدة
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•الخدمات الصحية
نــص الدســتور املــري لعــام  2014عــى «أن لــكل مواطــن الحــق يف الصحــة ويف
الرعايــة الصحيــة املتكاملــة وفقــا ملعايــر الجــودة ،وتكفــل الدولــة الحفــاظ عــى
مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــي تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل
عــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــراىف العــادل وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة
مــن اإلنفــاق الحكومــى للصحــة ال تقــل عــن  3%مــن الناتــج القومــى اإلجــاىل تتصاعــد
تدريجيــا حتــى تتفــق مــع املعــدالت العامليــة .وتلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأمــن
صحــي شــامل لجميــع املرصيــن يغطــي كل األمــراض ،وينظــم القانــون إســهام
املواطنــن يف اشــراكاته أو إعفاءهــم منهــا طبقــا ملعــدالت دخولهــم .ويجــرم
االمتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله املختلفــة لــكل إنســان يف حــاالت الطــوارئ أو
13
الخطــر عــى الحيــاة».
ولكــن نــص الدســتور هــذا يظــل حلــا ألهــايل املكــس املحرومــن مــن أبســط
الخدمــات الصحيــة ،كغريهــم مــن فقــراء وبســطاء مــر .تعــاىن املكــس مــن ســوء
الخدمــات الصحيــة ،بــل أن عزبــة الصياديــن وشــارع طلمبــات املكــس شــبه محرومــن
مــن أي خدمــات صحيــة فــا توجــد أيــة وحــدة صحيــة أو مستشــفى عــام وال عيــادة
خاصــة ،وذلــك بالرغــم مــن أن الدولــة ملزمــة بتوفــر وحــدة صحيــة عــى األقــل يف
املناطــق التــي يــراوح عــدد ســكانها مــا بــن  5آالف مواطــن وحتــى  40ألــف مواطــن
حســب خطــط الهيئــة العامــة للتخطيــط العمــراين 14،إال أن املكــس التــي يبلــغ تعــداد
ســكانها  30.051نســمة لعــام  2006محرومــة مــن الوحــدة الصحيــة .فأقــرب وحــدة
صحيــة حكوميــة للمنطقــة تقــع يف منطقــة الدخيلــة أي عــى بعــد حــوايل ٤٥
دقيقــة باســتخدام املواصــات العامــة ،هــذا إن وجــدت املواصــات .كــا أن الوحــدة
ال تعمــل بشــكل دائــم وال يوجــد بهــا جميــع التخصصــات ،كــا أنهــا خاصــة ،أي عــى
نفقــة الصيــاد ،ويوجــد صيدليــة واحــدة فقــط بشــارع طلمبــات املكــس تخــدم جميــع
أهــايل شــارع الطلمبــات وعزبــة الصياديــن وال تعمــل طــوال اليــوم وخــال اإلجــازات
ولذلــك يضطــر األهــايل إىل الذهــاب ألقــرب مستشــفى عــام وهــي مستشــفى
القبــاري العــام أو مستشــفى العجمــي العــام والتــي تبعــد عــن املكــس مــا يقــارب
مــن  30دقيقــة باســتخدام املواصــات العامــة.
«الزم ملــا عيــل ميــرض وال يتعــب ملــا انــزل واروح للدكتــور ســاعتها انــزل الورديــان وال
القبــاري وال حتــى العجمــي ،هنا املنطقــة مفيهاش وال وحدة صحية وال مستشــفى
وال مســتوصف ،ولــو يف حالــة وفــاة بقــى آخــر النهــار يضطــر يبيتهــا وتســتني تــاىن
يــوم ،فالواحــد بيبقــى مضطــر انــه ميســتناش لتــاين يــوم يــروح وينــزل إىل مرشحــة
كــوم الدكــة يف وســط البلــد عشــان تخلــص االجــراءات والــورق».
 -ع ع ،من سكان املكس

15

 ،»2015نوفمرب  .2014اليوم السابع http://goo.gl/3dnLGZ
13

املادة  »18الحق يف الصحة «من الدستور املرصي http://goo.gl/UvLePf« 2014

14

انظر املرفقات مرفق رقم  5املوقع الرسمي الهيئة العامة للتخطيط
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•التعليم يف املكس
« التعليم عندنا هنا بايظ ،تعليمنا طبعا بايظ «(16إ ا)
«تعليم متدهور وغري مجاين يف املكس« ..
التعليــم حــق لــكل مواطــن ،هدفــه بنــاء الشــخصية املرصيــة ،والحفــاظ عــى
الهويــة الوطنيــة ،وتأصيــل املنهــج العلمــى يف التفكــر ،وتنميــة املواهــب
وتشــجيع االبتــكار ،وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة ،وإرســاء مفاهيــم املواطنة
والتســامح وعــدم التمييــز ،وتلتــزم الدولــة مبراعــاة أهدافــه يف مناهــج التعليــم
ووســائله ،وتوفــره وفقــا ملعايــر الجــودة العامليــة .والتعليــم إلزامــى حتــى
نهايــة املرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا ،وتكفــل الدولــة مجانيتــه مبراحلــه املختلفة
يف مؤسســات الدولــة التعليميــة ،وفقــا للقانــون .وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة
مــن اإلنفــاق الحكومــى للتعليــم ال تقــل عــن  4%مــن الناتــج القومــى اإلجــاىل،
تتصاعــد تدريجيــا حتــى تتفــق مــع املعــدالت العامليــة .وتــرف الدولــة عليــه لضــان
17
التــزام جميــع املــدارس واملعاهــد العامــة والخاصــة بالسياســات التعليميــة لهــا.
نــص الدســتور عــى أهميــة التعليــم وكونــه حــق مــن حقــوق أي مواطــن مــري،
كــا ضمــن مجانيتــه ،إال أن الواقــع يظــل بعيــدا عــا ذهــب اليــه طمــوح املرصيــن
يف كتابــة الدســتور الجديــد لعــام .2014
تتبــع املكــس إدارة العجمــي التعليميــة مبحافظــة اإلســكندرية 18،وتختلــف املكــس
عــن أى منطقــة آخــرى فهــي منطقــة مرتابطــة ومتشــابكة بشــكل معقــد .التعليــم
داخــل منطقــة املكــس يعتــر عبئــا ماديــا عــى األرس وذلــك الرتبــاط مهنتهــم
بالعمــل اليومــي غــر املحــدد بأجــر ثابــت ،هــذا باإلضافــة إىل تــردي الوضــع العــام
يف املنظومــة التعليميــة يف مــر والــذي يدفــع جميــع األرس إىل إلحــاق أبنائهم
بــدورس خاصــة مــا يســاهم يف تحميلهــم أعبــا ًء مضاعفــة ،فيضطــر الصيــاد إىل
اقــراض األمــوال ملســاعدة أبنائــه عــى التعليــم .ومــن ثــم فمشــكلة التعليــم داخل
منطقــة املكــس تتمثــل يف أوجــه عديــدة ومراحــل عــدة مثــل :انعــدام وجــود دور
الحضانــات يف املكــس ،قلــة عــدد املــدارس ،حيث ال يوجد باملنطقة ســوا مدرســتني
للمرحلــة االبتدائيــة ،اســتحدث يف إحداهــا فــرة مســائية للمرحلــة اإلعداديــة،
وأدى ذلــك إىل تخقيــض املناهــج الدراســية وفــرة الدراســة ،هــذا باإلضافــة إىل
زيــادة الكثافــة الطالبيــة داخــل املدرســة ،وغيــاب املدرســة الثانويــة عــن املنطقــة.
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مــارس 2016
املــادة »19املقومــات األساســية للمجتمــع «الحــق يف التعليــم « مــن الدســتور املــري لعــام 2014
17
http://goo.gl/90MCC1
18

مدرية الرتبية والتعليم،محافظة اإلسكندرية،إدارة العجمى التعليميةhttp://goo.gl/9FUOUH
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«مفيــش مــدارس ثانــوى خالــص باملنطقــة ،وال حضانــات ،ممكــن واحــد صيــاد مراتــه
معاهــا دبلــوم تجــارة وبتعــرف تقــرا وتتعامــل فتعمــل مجموعــة صغــرة يف أوضــة
كــدة بتقلــب أكل عيشــها يعنــي لكــن حاجــة رســمي مفيــش».
19
«دلوقت ملا مصدر رزقنا يقف هنعلم والدنا إزاي إحنا»
– أم من املكس
وبالرغــم مــن األوضــاع املتدهــورة يف التعليــم بشــكل عــام يف مــر ،إال أن العديــد
مــن األرس داخــل منطقــة املكــس يــرون أن تعليــم أبنائهــم رضورة حتميــة ،وأنــه
واجــب أســايس ،وبالرغــم مــن أن أغلــب األبنــاء حتــى بعــد حصولهــم عــى التعليــم
يعمــل يف مهنــة الصيــد إال أن أرسهــم تــر عــى تعليمهــم ،وذلــك إلميانهــم بــأن
التعليــم واحــدة مــن أهــم الوســائل التــي تســاعد الفــرد عــى الرتقــى بإنســانيته
وكرامتــه وقدرتــه عــى تحقيــق ذاتــه مــن أجــل تنميــة املجتمــع وتحقيــق تقدمــه،
وإميانهــم بــأن أبنائهــم يســتحقون فــرص أفضــل منهــم ومــن أبائهــم يف التعليــم،
ومحاولــة دفعهــم للتقــدم داخــل املجتمــع مســتخدمني تعليمهــم كوســيلة
لتحقيــق رغباتهــم وآمالهــم الكثــرة.
زوجــة أحــد الصياديــن« :دلوقــت بيحاربــوا الراجــل الــي هــو مجــرم أو بيــرق أو أو
أو بتعاقبــه ،طيــب إحنــا دلوقــت عايزيــن نعلــم عشــان الجيــل ده مــا يلجــأش للطريــق
ده،ســيبونا نعلــم عشــان العيــل ميطلعــش متــرد وال يطلــع زي مــا أنتــي شــايفة
أحــوال الدنيــا عاملــه إزاي»-
 -م.م أم من املكس
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•األمان يف املكس
«الحرامــى أو الــي بيفتعــل جرميــة بيخــاف يخــش املناطــق الســكنية الضيقــة،
يعنــى صعبــة عليــه أنــه يتعامــل فيهــا كلهــا أبــواب مفتحــة ،يعنــى إحنــا عندنــا
البيبــان مــش بتتقفــل والبــاب منــه للشــارع ،النظــام املعــاري الــي بقولــك عليــه
تالقــي أوضــة الجلــوس الــي فيهــا املعيشــة والتليفزيــون بيبقــى بابهــا عــى
الشــارع فانــت هتفتــح البــاب شــايف الــي رايــح والــى جــاي فبالتــايل الوضــع
األمنــي كان مســتقر حتــى أيــام الثــورة»(.20أ.ا)
مل يختلــف الوضــع األمنــي كثــرا قبــل الثــورة عــن بعدهــا ،فمنطقــة املكــس مــن
املناطــق املغلقــة اجتامعيــا والتــى تقتــر عــى أهلهــا فقــط أي يصعــب دخــول
أي شــخص غريــب غــر معــروف داخــل املنطقــة ،وبالرغــم مــن قــرب املنطقــة مــن
منطقــة عســكرية وتواجــد حــرس الحــدود إال أن كثــرا مــن األهــايل وخاصــة النســاء
اذا حــل الليــل يعيشــون حالــة مــن الخــوف عــى أطفالهــم وبخاصــة الفتيــات.
«فيــه هنــا شــباب كتــر دلوقــت اتجهــوا للــرب ،بــرده أنــا عنــدى أطفــال بخــاف
ينزلــوا تحــت ،بعــد املغــرب مبقــدرش انــزل أي بنــت ،وف أوقــات كتــر لــو راحــوا أي
حتــة ببقــى معاهــم»( .21إ.ا)
أمــا عــن الرشطــة فهــي ال تتواجــد كثــرا إال إذا حــدث بــاغ عــن واقعــه أو خــاف مــع
أحدهــم ،فيحــى (ا)
«فيــه رشطــة بــس هــى مــش بتنــزل كتــر غــر يف خناقــات ،مــن املعتــاد إنهــا تنــزل
لــو حــد مبلــغ ،حــد عامــل مشــكلة .وبعديــن هنــا املشــاكل قليلــة خالص،فيــه مشــاكل
بتطــول ومشــاكل بتقــر بــس يف األخــر كلنــا هنــا أهــل واحنــا واكلــن مــع بعضينــا
22
وتخلــص الدنيــا حتــى لــو فيــه محــارض بيبقــى فيــه تنــازل».
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فربايــر 2016
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21
مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة
22
فربايــر 2016
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•الطاقة والكهرباء يف املكس
تتواجــد شــبكات الكهربــاء بشــكل جيــد يف منطقــة املكــس إال أن األهــايل مــع ضيق
العيــش وقلــة دخلهــم بســبب ظــروف مهنتهــم يواجهــون مشــكلة زيــادة أســعار
فواتــر الكهربــاء ،وبالرغــم مــن أن املنطقــة مــن املناطــق البســيطة جــدا التــي ال
تســتخدم الكثــر مــن األجهــزة املســتهلكة لوحــدات كهربائيــة عاليــة إال أن العديــد
مــن الســكان قــد تصــل فاتــورة الكهربــاء الخاصــة بهــم عــن شــهرين مــن  2500جنيــه
إىل  4000جنيــه ،وتقــول (م.ج):
«الكهربــاء جايــاىل  1700جنيــه يف شــهرين ،ليــه مــش هندفعهــم يجــوا
23
يقطعوهــا».
وبالرغــم مــن أن املكــس واحــدة مــن املناطــق االقتصاديــة التــي تعتــر مصــدرا
للدخــل القومــي عــن طريــق مهنــة الصيــد ومــا يتبعهــا مــن تصديــرا أنــواع معينــة
مــن األســاك ،إال أن الدولــة ال تنتبــه لكــم األعبــاء واملشــكالت التــي يعــاين منهــا
صيــادي املكــس وتحملهــم أعبــا ًء إضافيــة ليصبحــوا جــزءا مــن املنظومةالتــي
تجمــع ماليــن املترضريــن.
«بتــوع الكهربــاء وامليــه دول نــاس وال عندهــم ذمــة وال عندهــم ضمــر ،فيــه يف
الدنيــا شــقة تدفــع يف الشــهرين  4000جنيــه فيــه كــدة يف الدنيــا؟!»– 24أحــد
ســكان املكــس املترضريــن.

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة
23
فربايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة
24
فربايــر 2016
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وبالرغــم مــن الحرمــان الــذي تعانيــه املكــس ،إال أن أهــم مشــاكل األهــايل
تتلخــص يف التلــوث ،الــذي مل يحــارص صحتهــم فحســب إمنــا هــدد قــوت يومهــم
ومعيشــتهم وقدرتهــم عــى االســتمرار يف منــط حياتهــم كصياديــن.
للمكــس طبيعــة خاصــة فهــي منطقــة تقــع عــى ســاحل البحــر مبــارشة دون عوائــق
أو فواصــل ،لــذا قــام الصيــادون بإنشــاء عزبــة خاصــة بهــم عــى ضفــاف املجــري
املــايئ (خنــدق املكــس أو خليــج املكــس) وألن البيئــة تعــد عامــا مــن العوامــل
املهمــة يف تقريــر أســلوب ومنــط حيــاة األشــخاص ،فــرض العامــل البيئــي باملكــس
عــى مــن يقطنهــا أن يعمــل بالصيــد أو باملهــن املســاعدة لــه ،وأصبــح البحــر مصــدر
رزقهــم األول واألســايس ،وظلــت مهنتهــم مســتقرة لعــرات الســنني حتــى
امتــأت املكــس بالتلــوث البيئــي الــذي ميثــل أحــد املشــكالت الهامــة التــي تواجــه
اإلنســان بشــكل عــام وســكان املكــس بشــكل خــاص ،وأدى ذلــك إىل انقــراض الــروة
الســمكية وتلــوث امليــاه وتدهــور صحــة الصياديــن.
وينتــج التلــوث البيئــي يف املكــس عــن عــدة مصــادر مختلفــة ومتداخلــة مــع بعضهــا
البعــض ،فنجــد أن التلــوث البيئــي يف خليــج املكــس ينحــر مــا بــن-:
1 .1التلوث الناتج من مياه الرصف الصناعي.
2 .2التلوث الناتج من مياه الرصف الصحي.
3 .3التلوث الناتج من رصف مياه ري األرايض الزراعية.
ولعــل التلــوث الناتــج مــن الــرف الصناعــي هــو األخطــر واألهــم توضيحــة ملــا يكبــده
ألهــايل املكــس مــن خســائر يوميــة ،فهــو ينتــج عــن إلقــاء املصانــع ملخلفاتهــا غــر
املعالجــة يف املجــاري املائيــة كاألنهــار والبحــار وهــذه املخلفــات تشــمل املــواد
الكيميائيــة والتــي يعتمــد نوعهــا عــى طبيعــة نشــاط املصنــع باإلضافــة إىل إلقــاء
هــذه املصانــع مبخلفاتهــا مــن امليــاه الســاخنة والتــى ترفــع مــن درجــة حــرارة
امليــاه التــي تلقــي بهــا ونتيجــة لذلــك تتأثــر الكائنــات املائيــة كاألســاك وبعــض
النباتــات املائيــة بهــذه امللوثــات شــديدة الخطــورة.25
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•رصف مصانــع البــرول ورشكات البرتوكيامويــات يف
املكــس
«أنــا عايــش هنــا بقــايل  70ســنة ،يف الســبعينيات مكنــش فيــه غــر إســكندرية
للبــرول وكانــت رشكــة البــرول الوحيــدة يف وادي القمــر ،بعــد كــدة مــن ســنة
 90وانــت طالــع بــدأت رشكات االســمنت والبــرول تكــر لحــد تقريبــا يف نهايــة
التســعينيات عملــوا مجمــع كامــل لــركات البــرول».26
بــدأ بنــاء املصانــع منــذ أواخــر الثامنينيــات يف وادي القمــر املجــاورة للمكــس
ثــم امتــدت حتــي وصلــت إىل املكــس ،حيــث تــم تأســيس مجمــع رشكات البــرول
والبرتوكيامويــات الــذي يضــم اكــر مــن  13رشكــة أهمهــم (إســكندرية الوطنيــة
للتكريــر والبــرول ،إســكندرية للبــرول ،أمــوك ،أنريــك ،أســبيك ،ســيدبيك) ،فتعتــر
منطقــة املكــس واحــدة مــن أهــم املناطــق الصناعيــة ،حيــث تضــم العديــد مــن
املصانــع الكــرى يف الصناعــات الكيامويــة والبرتوليــة والحديــد والصلــب ويضــم
الجــزء الرشقــي مــن خليــج املكــس مينــاء اإلســكندرية (املينــاء الغــرىب) ويقــع يف
الطــرف الغــريب مــن الخليــج مينــاء الدخيلــة ،وتــرف مصانــع املكــس مخلفاتهــا
يف خليــج املكــس مبــارشة بــدون معالجــة مــا أثــر بالســلب عــى نوعيــة امليــاه
وأصبحــت متثــل بــؤرة شــديدة التلــوث ،ومــن أهــم املنشــآت التــي تصــب رصفهــا يف
خليــج املكــس ،رشكــة مــر للكيامويــات ورشكــة إســكندرية للحديــد والصلــب ورشكــة
إســكندرية للبــرول ،ورشكــة مــر للبــرول واملنشــآت البرتوليــة الحديثــة ،ورشكــة
النــر لدباغــة الجلــود ،باإلضافــة إىل  50مدبغــة أخــرى متمركــزة يف منطقــة واحدة
يف املكــس وتقــوم بــرف مخلفاتهــا الســائلة مبــا تحملــه مــن (كيامويــات -معــادن
ثقيلــة ومــواد أخــرى) بــدون معالجــة.27

وبالرغــم مــن أن املعايــر واملواصفــات املرصيــة للمخلفــات الســائلة عنــد ترصيفهــا
يف البيئــة املائيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  48لســنة  281982تشــرط
أال تتجــاوز مســتويات الــرف عــن  1ملليجرام/لــر مــن الزنــك و 0.1ملليجرام/لــر
مــن النيــكل و1.5ملليجرام/لــر مــن الحديــد و 0.1ملليجرام/لــر مــن املنجنيــز و15
ملليجرام/لــر مــن الزيــوت والشــحوم ،إال أن الخليــج يســتقبل يوميــا حــواىل 5000
ملليجرام/لــر مــن الزنــك و 5000ملليجرام/لــر مــن النيــكل و 16000ملليجرام/لــر
مــن الحديــد  3500ملليجرام/لــر مــن املنجنيــز و 660.000ملليجرام/لــر مــن الزيــوت
والشــحوم معظمهــا مــن ترصفــات رشكــة إســكندرية للبــرول ،كــا يســتقبل الخليــج
حــواىل  1250كجــم يوميــا مــن عنــر الكــروم مــن رصف املدابــغ.29
وقــد أظهــرت نتائــج الرصــد البيئــي للميــاه الســاحلية أن منطقــة خليــج املكــس
مقابلــة قــام بهــا باحثــون املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة
26
فربايــر 2016
تقريــر خطــة العمــل البيئــي ملحافظــة اإلســكندرية  ،2008بــاب خطــة اإلدارة البيئيــة لخليــج املكــس ،ص
27
http://goo.gl/fpbffb 44
قانــون  48لســنة  ،1982نــر يف الجريــدة الرســمية ،العــدد  16مكــرر (أ) ،يف  19أبريــل  ،2015ملحــق
28
رقــم «https://goo.gl/0y9ZFP »1
قانــون  48لســنة  ،1982نــر يف الجريــدة الرســمية ،العــدد  16مكــرر (أ) ،يف  19أبريــل  ،2015ملحــق
29
رقــم «https://goo.gl/0y9ZFP »1
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من تقرير خطة العمل البيئي ملحافظة اإلسكندرية 2008

واملينــاء الغــريب ومينــاء الدخيلــة مــن أكــر املناطــق الســاحلية تلوثــا 30حيــث أظهرت
نتائــج الرصــد وجــود تلــوث بكتــري يف امليــاه الســاحلية لخليــج املكــس متمثــل
يف وجــود تركيــزات عاليــة للبكيترييــا القولونيــة مــا يعنــي أنــه مثــة خطــورة مــن
االســتحامم يف شــواطئ خليــج املكــس أو حتــى اســتخدام مياهــه ،كــا تــم رصــد
وجــود تركيــزات عاليــة مــن أمــاح النــرات والنيرتيــت والفوســفور مــا يــؤدي إىل
تســارع منــو النباتــات املائيةالــذي يخــل بالتــوازن الحيــوي ،إضافــة إىل الكلوروفيــل
ونقــص يف األكســجني الذائــب خاصــة بالقــرب مــن قــاع البحــر ويعتقــد أن ســبب ذلــك
رصف محطــة املكــس والــرف الصناعــي التــي تصــب يف الخليــج مــا يؤثــر عــى
الــروة الســمكية والسلســلة الغذائيــة ،والجديــر بالذكــر أنــه بالرغــم مــن كل ذلــك إال
30
ص44
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أن الرصــد البيئــي الــدوري للميــاه الســاحلية ال يرصــد املعــادن الثقيلــة.
كــا يســتقبل خليــج املكس يوميــا حــواىل  880مليــون ملليجرام/لــر مــن حمــل
األكســجني الكيــاوى املســتهللك ( ،)CODوحــواىل  250مليــون ملليجرام/لــر
مــن األكســجني الحيــوي املســتهلك ( ،)BODوحــوال  350مليــون ملليجرام/لــر
مــن املــواد العالقــة ( ،)TSSىف حــن أن املعايــر واملواصفــات للمخلفــات الســائلة
املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  48لســنة  1982تبــن أنــه ال يجــب أن يتجــاوز
األكســجني الكيــاوي املســتهلك ( )CODعــن  100ملليجرام/لــر واألكســجني
الحيــوي املســتهلك ( )BODعــن  60لــر ملليجرام/لــر واملــواد العالقــة ( )TSSعــن
 60ملليجرام/لــر.31
ورغــم وجــود الكثــر مــن الترشيعــات التــي تعمــل للحــد مــن تلــوث املســطحات
املايئ ،يعــد التلــوث هــو الكابــوس املســتمر الــذي يهــدد الــروة الســمكية
باالنقــراض .وبالرغــم مــن أن الدولــة يف هــذه الحالــة ليســت هي أو أحد مؤسســاتها
امللوثــة للبيئــة ،اال أن ذلــك ال يعنــي أن ال توجــد مســؤلية للدولــة :فالدولة مســؤولة
قانونــا أن تحمــي البيئــة واملــوارد الطبيعيــة ،وأن تضمــن حاميــة حقــوق املواطنــن
يف كافــة األحــوال ،وأخــرا فــإن مســؤلية الدولــة ال تنتهــي بإصــدار القوانــن
واللوائــح ،اال أنهــا متتــد ملســؤلية أكــر أهميــة ،وهــي تنفيــذ وتطبيــق ،ومراقبــة
تطبيــق تلــك القوانــن مــن قبــل املواطنــن ،واملصانــع والــركات وغريهــم ،وهــو
مــا مل تفعلــه الحكومــة.
شعــت القوانــن للحفــاظ عــى أرواح وممتلــكات املواطنــن
ففــي األســاس ُ
وحقوقهــم ،ولكــن يف املكــس يوجــد انتهــاك صــارخ لقوانــن وســيادة الدولــة مــن
قبــل املصانــع املجــاورة ملنــازل املكــس ..فهنــاك انتهــاكات عديــدة لــكل القوانــن
الخاصــة بالبيئــة ووفقــا للــادة  12بقانــون رقــم  453لســنة  1954بشــأن املحــال
التجاريــة والصناعيــة التــي تنــص عــى:
«يف حالــة وجــود خطــر داهــم عــى الصحــة العامــة أو عــى األمــن العــام نتيجــة
إلدارة محــل مــن املحــال التــي تــري عليهــا أحــكام هــذا القانــون يجــوز ملديــر عــام
إدارة الرخــص بنــاء عــى اقــراح فــرع اإلدارة الــذي يقــع يف دائرتــه املحــل إصــدار
قــرار مســبب بإيقــاف إدارة املحــل كليــا أو جزئيــا ويكــون هــذا القــرار واجــب النفــاذ
32
بالطريــق اإلداري».
وبحســب قانــون رقــم  48لســنة  1982وتعديــات الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة
لســنة  2011بشــأن حاميــة نهــر النيــل واملجــاري املائيــة مــن التلــوث
«ال يســمح بالــرف يف مناطــق صيــد االســاك أو مناطــق االســتحامم أو املحميــات
33
الطبيعيــة مبــا يحافــظ عــى القيمــة االقتصاديــة والجامليــة للمنطقــة».
كــا أكــد قانــون البيئــة عــى عــدم الســاح للمصانــع بإلقــاء مخلفاتهــا يف املــادة
 69بأنه«يحظــر عــى جميــع املنشــآت مبــا يف ذلــك املحــال العامــة واملنشــآت
التجاريــة والصناعــة والســياحية والخدميــة ترصيــف أو إلقــاء أيــة مــواد أو نفايــات أو
تقريــر خطــة العمــل البيئــي ملحافظــة اإلســكندرية  ،2008بــاب خطــة اإلدارة البيئيــة لخليــج املكــس ،ص
31
http://goo.gl/fpbf 44
32

قانون  453لسنة  1954بشأن املحال التجارية والصناعيةhttp://goo.gl/14vGES ،

الســيد فــؤاد ،التعديــات الكاملــة ملجلــس الــوزراء عــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة’ 20 ،نوفمــر
33
 ،2011جريــدة املــال http://goo.gl/m8PDEu
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ســوائل غــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تلــوث يف الشــواطئ املرصيــة أو امليــاه
املتاخمــة لهــا ســواء تــم ذلــك بطرقــة إراديــة أو غــر إراديــة مبــارشة أو غــر مبارشة
34
ويعتــر كل يــوم مــن اســتمرار الترصيــف املحظــور مخالفــة منفصلــة».
فنجــد أنــه ال يوجــد أي تنفيــذ للوائــح والقوانــن املنصــوص عليهــا ،ويبــن ذلك مدى
تحكــم رشكات ومصانــع البــرول يف حيــاة أشــخاص آخريــن والتعــدي عليهــا وعــى
القانــون الــذي هــو هدفــه يف النهايــة تحقيــق املصلحــة للجميــع دون رقابــة مــن
الدولــة.
«يعنــى األول كان فيــه خــر ألن الــرف كان بينــزل صــايف ،دلوقــت الطحالــب بتمــوت
عــى الجانبــن ،البحريــة الــي املفــروض يبقــى لونهــا أخــر لونهــا أســود ،يعنــى
الــرف ده أوال أعــدم الــروة الســمكية الــي موجــودة يف املكــس وده أثــر عــى
كل حاجــة ..أثــر عــى الصياديــن والتاجــر الــي بياخــد الســمك مــن الصيــاد ،وأثــر عــى
البيــاع الــى بياخــد الســمك مــن التاجــر وبيأثــر عــى النــاس الــى بتــأكل دي حاجــة.
تــاين حاجــة بــدأت تظهــر بعــض األمــراض الجلديــة عنــد النــاس زى التينيــة وىف
أمــراض يف التنفــس بســبب رائحــة امليــة واملــواد الــي بتنــزل يف امليــه دي
فالنــاس بتمــرض»( 35.أ)
«مــا هــو بعــوادم البــرول ملــا املصانــع اشــتغلت وبتــرف رصفهــا الصناعــي مــن
ميــة نــار وإيثلــن وكلــور وكل مــواد البــرول يف البحــر ســاعتها الســمك بيشــم
بــرول وعــوادم يــروح الســمك ميــت وهــو لســه زريعــة ،وســنة ورا ســنة الســمك
36
ميــوت ويقــل يف البحــر لحــد مــش هتالقــي حاجــة أساســا «(م.ع)
وقــد طالــب العديــد مــن األهــايل املصانــع بتحويــل رصف مخلفاتهــا إىل أماكــن
أخــرى بعيــدة عــن مجــرى ميــاه الخنــدق أو إغــاق املصانــع مــن األســاس ونقلهــا
إىل مناطــق أخــرى خــارج الكتــل الســكنية.
«املصانــع دي هــي الــي جــت علينــا مــش احنــا الــي جينــا عليهــا ،يــا يتغــر مجــرى
37
الــرف بتاعهــا يــا متــي مــن هنــا وتــروح بــرج العــرب وال العامريــة يف الصحــرا».
فتغــرت البيئــة التــي كان يراهــا مواطنــو املكــس وبالتحديــد صيــادو املكــس جنــة
لهــم لألســوأ ،فقــد تأثــر مصــدر رزقهــم األول بســبب إلقــاء الــرف الصناعــي الخــاص
بتلــك املصانــع يف ميــاه املجــرى املــايئ ( الخنــدق ) وتحولــت تلــك البيئــة إىل
بيئــة شــديدة التلــوث ال ينمــو عــى جانبيهــا أي أخــر ،ومياههــا تفــوح منهــا رائحــة
كريهــة ،ومل يعــد هنــاك وجــود لألســاك بهــا ،باإلضافــة إىل األرضار الصحيــة التــي
يتعــرض لهــا مواطنــي املكــس بســبب استنشــاقهم لغــاز الكربيــت والكيامويــات.
قانــون  48لســنة  ،1982نــر يف الجريــدة الرســمية ،العــدد  16مكــرر (أ) ،يف  19أبريــل  ،2015ملحــق
34
رقــم «https://goo.gl/0y9ZFP »1
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
35
فربايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
36
مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
37
مــارس 2016
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من تقرير خطة العمل البيئي ملحافظة اإلسكندرية 2008
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•مخاطر حرائق مصانع البرتول والبرتوكيامويات:
باإلضافــة إىل خطــورة تلــك املصانــع حــال حــدوث حريــق بداخلهــا مثلــا حــدث يف
ســنوات  2003و 2004ثــم عــام  ،2006عــاوة عــى حريــق حــدث بأحــد خطــوط األنابيب
املجــاورة للمنطقــة يف عــام  2009وأخــرا حريــق رشكــة إســكندرية للبــرول عــام
 2010والــذي يعــد أكــر حريــق مــن حيــث نســبة الخســائر املاديــة بالرشكــة والتــي
قــدرت بأكــر مــن مليــار جنيــه بينــا الخســائر املاديــة التــي تكبدهــا األهــايل وهــي
تصــدع جــدران املنــازل نتيجــة االنفجــار بجانــب الخســائر البرشيــة ،فقــد أصيــب العرشات
مــن عــال الرشكــة بجــروح ،وأصيــب جميــع أهــايل املكــس واملناطــق املجــاورة
بالذعــر ومحاولــة تركهــم ملنازلهــم رسيعــا يف ســاعات متأخــرة مــن الليــل خوفــا
38
مــن أن تلتهــم النــران منازلهــم.
ورغــم أن هنــاك ظهــر صحــراوي شاســع ملحافظــة اإلســكندرية وبــه العديــد مــن
املناطــق التــي تصلــح لقيــام مناطــق صناعيــة كاملوجــودة يف بــرج العــرب إال
أن السياســات املتخبطــة للدولــة وعــدم وجــود خطــة اســراتيجية للحفــاظ عــى
منطقــة هامــه كاملكــس ،والدورالــذي تلعبــه يف االقتصــاد املــري واألمــن
الغــذاىئ املجتمعــى ،جعــل الدولــة تســمح بانشــاء مجمــع لــركات البــرول
والبرتوكيامويات،الــذي أدى بــدوره إىل غضــب أهــايل املكــس بســبب األثار الســلبية
التــي نتجــت عــن وجــود تلــك املصانــع باملنطقــة وبالتــاىل تأثريهــا عــى مهنــة الصيد
والــروة الســمكية مــا أثــر عــى مصــدر رزقهــم بالســلب ،وهــذا بــدوره قــد ضيــق
الحــال وقلــل مــن قــوت يومهــم وهــو املصــدر الوحيــد للعيــش مــا جعــل أهــاىل
املنطقــة يف  2013يطالبــون بتعــن أبنائهــم يف هــذه الــركات كنــوع مــن أنــواع
تعويــض الخســارة ،وحتــى يتمكــن األهــايل مــن االســتمرار يف الحيــاة يف املنطقــة،
ولكــن الــركات قامــت بتعيــن مــن لهــم صلــة قرابــة بقيــادات هــذه املصانــع بجانــب
االســتعانة بالعاملــة األجنبيــة ،فظلــت أزمــة املكــس وأهلهــا مــع البطالــة يف التزايــد
خصوصــا مــع تدهــور وضــع امليــاه بســبب التلــوث ،مــع رفــض املصانــع تعويــض
األهــايل بشــكل عينــي ،كتعيــن أبنائهــم.
«قدمنــا مقــرح إن املصانــع لــو أخــدت نســبة  10%مــن العاملــة الثانويــة مــن كل
منطقــة محيطــة باملصانــع أو لــو كل رشكــة بتعــن كل ســنة  10أفــراد مــن كل منطقــة،
يف  4أو  5ســنني مــش هتالقــى شــاب عاطــل يف املناطــق دي ،بــس وال حيــاة ملــن
39
ينــادي وال حــد بــرد عليــك»
بالرغــم مــن أن التلــوث الناتــج عــن املخلفــات الصناعيــة هــو األكــر واألكــر خطــورة ،اال
أن تلــوث امليــاه الناتــج عــن الــرف الصحــي ،وميــاه الــري ال يجــب إغفالــه.
ينتــج تلــوث ميــاه الــرف الصحــى مــن احتوائهــا عــى كميــات كبــرة مــن املنظفــات
الصناعيــة نتيجــة اســتخدامها يف أغــراض التنظيــف املختلفــة إضافــة إىل احتوائهــا
صفــوت صالح»،أهــايل املكــس بعــد حريــق رشكــة إســكندرية للبــرول :املنطقــة محاطــة بحــزام ناســف»
38
 16أكتوبــر  ،2010الــروق الجديــدhttp://goo.gl/zTQOf1 .
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
39
مــارس 2016
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عــى أنــواع كثــرة مــن البكترييــا والفريوســات والتــي تســبب الكثــر مــن األمــراض
كالتيفــود والتهــاب الكبــد الوبــايئ حيــث تحتــوي عــى كميــة كبــرة مــن املــواد
العضويــة وأعــداد هائلــة مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة الهوائيــة والالهوائيــة .وعنــد
وصولهــا إىل امليــاه الســطحية ،تعمــل الكائنــات الدقيقــة الهوائيــة عىل اســتهالك
األكســجني لتحليــل املــواد العضويــة مســببة نقصــا يف األكســجني مــا يــؤدي إىل
اختنــاق الكائنــات الحيــة كاألســاك وغريهــا التــي تعيــش يف البحــر وموتهــا وعنــد
موتهــا تبــدأ البكيترييــا أو الكائنــات الدقيقــة الالهوائيــة بتحليلهــا محدثــة تعفــن
وفســاد 42مــا يؤثــر عــى الهــرم البيئــي مــن إنســان لنبــات لحيــوان 40فيســتقبل
خليــج املكــس حــواىل  50.000مــر مكعــب يوميــا مــن الــرف الصحــى املعالــج
معالجــة ثانويــة مــن محطــة الهانوفيــل للــرف الصحــى ،وذلــك باألضافــة إىل
الــرف الصحــي ألهــايل منطقــة املكــس ســواء شــارع طلمبــات املكــس أو عزبــة
الصياديــن.
أمــا التلــوث الناتــج عــن رصف ميــاه الــرى واألراىض الزراعيــة فينتــج عــن اســتخدام
املخصبــات الزراعيــة واملبيــدات الحرشيــة والعشــبية بأنواعهــا املختلفــة فتــأيت
ميــاه ري األراىض الزراعيــة مــن بحــرة مريــوط وترفعهــا طلمبــات املكــس وتصبهــا
يف خليــج املكــس مبــا تحملــه مــن ملوثــات ومبيــدات ســامة ،حيــث أن خليــج املكــس
يســتقبل يوميــا أكــر مــن  11مليــون مــر مكعــب مــن ترصفــات ميــاه رصف الــري
الزراعــي ،وأكــر مــن  98%منــه مصــدره محطــة طلمبــات املكــس التــي ترفــع يوميــا
حــواىل  11مليــون مــر مكعــب (مابــن  11و 12مليــون مــر مكعــب حســب ظــروف
التشــغيل) مــن ميــاه بحــرة مريــوط والتــي تســتقبل ترصفــات الــرف الصحــي
41
والزراعــي والصناعــي.
وقــد أدى التوســع يف اســتخدام املبيــدات بصــورة مكثفــة يف األغــراض الزراعيــة
والصحيــة إىل تلــوث املســطحات املائيــة باملبيــدات العضويــة أمــا مبــارشة عــن
طريــق إلقائهــا يف امليــاه أو بطريــق غــر مبــارش مــع ميــاه الــرف الزراعــي
ويــأىت الــرر البيئــي لهــذه املبيــدات مــن أن أغلبهــا مركبــات حلقيــة بطيئــة التحلــل
وتحتــوي عــى عنــارص ثقيلــة ذات درجــة ســمية عاليــة كــا أن نواتــج تكرسهــا يزيــد
مــن تركيــز وتراكــم كميــات مــن الكلــور والفوســفور والنــرات عــن الحــد املســموح بــه
يف البيئــة الزراعيــة ومنهــا الحيــوان واإلنســان.42
كل ذلــك وأكــر قــد أثــر بشــكل مبــارش عــى حيــاة الصياديــن داخــل املكــس ســواء عــن
طريــق إعــدام الــروة الســمكية بســبب ترصفــات رشكات البــرول واملــواد البرتوليــة
أو رصف ميــاه الــري التــي تحــوي العديــد مــن املبيــدات الضــارة داخــل ميــاه خليــج
املكــس أو عــن طريــق تعــرض األهــايل للمخاطــر الصحيــة الشــديدة بســبب عملهــم
كصيادلــن يف ميــاه محاطــه بالكثــر مــن املبيــدات ورواســب املــواد البرتوليــة
والتــي تــؤدي لظهــور العديــد مــن األمــرض الجلديــة والصدريــة.

تقريــر خطــة العمــل البئيــى ملحافظــة اإلســكندرية  ،2008بــاب خطــة اإلدارة البيئيــة لخليــج املكــس ،ص
40
http://goo.gl/fpbffb 43
41
ص44

تقريــر خطــة العمــل البيئــي ملحافظــة اإلســكندرية  2008بــاب خطــة اإلدارة البيئيــة لخليــج املكــس،
http://goo.gl/fpbffb

عــي عبــد الرحمــن عــي ،آثــار تلــوث امليــاه العذبــة عــى صحــة اإلنســان ،االتحــاد العــرىب للتنميــة
42
املســتدامة والبيئــة http://goo.gl/2gJQZZ
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انقــراض مهنــة الصيــد ..وعــى الرغــم مــن أن مهنــة الصيــد واحــدة مــن املهــن التــي
تؤمــن قســا كبــرا مــن املــواد الغذائيــة ،وتعتــر األســاك ثــاىن أكــر مــورد غــذايئ
بعــد اللحــوم ،وبرغــم مــن أن مــر واحــدة مــن الــدول التــي متتلــك العديــد مــن
املــوارد الســمكية الطبيعيــة املتنوعــة واملمتــدة مــن شــال البــاد إىل جنوبهــا،
ومــن رشقهــا إىل غربهــا ،واملتمثلــة يف البحريــن املتوســط واألحمــر ،ونهــر
النيــل ،والبحــرات الشــالية والداخليــة إال أن هــذه البيئــة املائيــة التــي تنمــو فيهــا
األســاك ،تواجــه العديــد مــن املشــكالت البيئيــة واإلداريةالتــي تحــول دون تنميــة
الــروة الســمكية كأحــد املــوارد االقتصاديــة الهامــة يف مصــــر ،مــا يعــرض واحــدة
مــن املهــن الهامــة كمهنــة الصيــد لالنقــراض.
واحــدة مــن املشــكالت التــي لطاملــا عــاىن منهــا العاملــون يف قطــاع الصيــد أو
مجــال الــروة الســمكية هــي تعــدد الهيئــات اإلداريــة املنــوط بهــا االهتــام بتنمية
الــروة الســمكية وتنفيــذ االختصاصــات التــي مــن دورهــا التســهيل عــى الصياديــن
أو العاملــن يف مجــال الصيــد للحصــول عــى جــو مالئــم وبيئــة جيــدة ســواء للعمــل
أو للحيــاة بشــكل عــام نظــرا ملــا متثلــه الــروة الســمكية مــن أهميــة كــرى داخــل
الدولــة باعتبارهــا املصــدر الثــاىن األســايس للحــوم للمســتهلكني.
ففــي عــام  1960صــدر القــرار الجمهــورى رقــم ( 43 )7بتحديــد كل مــن اختصاصــات
وزارة الحربيــة (مصلحــة الســواحل واملصايــد وحــرس الجــارك) ووزارة الزراعــة إلدارة
األحيــاء املائيــة وكانــت اختصاصــات وزارة الحربيــة:
استصدار قوانني وقرارات الصيد.تنظيم اإلرشاف عىل الجمعيات التعاونية للصيد.رصف تراخيص الصيد وتحصيل الرسوم والغرامات.وبالنسبة لوزارة الزراعة كانت االختصاصات:
الكشف عن مناطق صيد جديدة واستنباط أحسن طرق الصيد.إنشاء املزارع السمكية ومد البحريات بزريعة السمك.ويف عــام  1961صــد القــرار الجمهــورى رقــم  1323بإنشــاء املؤسســة املرصيــة
العامــة للــروة املائيــة 44 ،ثــم أتبعــه يف عــام  1962القــرار الجمهــورى رقــم 2373
بنقــل اإلدارة العامــة لألحيــاء املائيــة مــن وزارة الزراعــة إىل وزارة البحــث العلمــي
ونقــل بعــض املرشوعــات مــن وزارة الحربيــة إىل املؤسســة العامة للــروة املائية،
45
ونقــل باقــي املرشوعــات مــن وزارة الحربيــة إىل وزارة البحــث العلمــي.
وصــدر يف عــام  1964القــرار الجمهــورى رقــم  1933بتفويــض الســيد املشــر نائــب
القائــد األعــى للقــوات املســلحة بســلطات رئيــس الجمهوريــة فيــا يتعلق بشــئون
الــروة الســمكية وملــدة  6أشــهر.46
وعــام  1967ونظــرا لظــروف الحــرب تــم إصــار القــرار رقــم  788بنقــل االختصاصــات مــن
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم  7لســنة  1960بتاريــخ  27ينايــر ».1960بشــأن تحديــد اختصاصــات وزاريت
43
الحربيــة والزراعــة يف شــئون الــروة املائيــة http://goo.gl/EWqLHw
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم  1323لســنة  1961بتاريــخ  19ســبتمرب 1961بشــأن إنشــاء املؤسســة
44
العامــة للــروة املائيــة http://goo.gl/gfa2bB
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم  2373لســنة  1962بتاريــخ  14أغســطس 1962بشــأن إدخــال بعــض
45
التعديــات عــى قــرارات رئيــس الجمهوريــة املتعلقــة بشــئون الــروة املائيــة»http://goo.gl/V63jqY
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم  1933لســنة  1964بتاريــخ »1964 / 6 / 23بشــأن تبعيــة املؤسســة
46
العامــة للــروة املائيــة للقــوات املســلحة»http://goo.gl/uQ3sg6
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وزيــر الحربيــة إىل وزيــر التمويــن والتجــارة الداخليــة.47
وىف عــام  1974صــدر القــرار رقــم  131بنقــل االختصاصــات املتعلقــة بأعــال الصيــد
48
مــن وزارة التمويــن إىل وزيــر الزراعــة واســتطالح األراىض.
وىف عــام  1976صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم  641بتــويل وزارة الزراعــة
اختصاصــات املؤسســة املرصيــة العامــة للــروة املائيــة ويكــون وزيــر الزراعــة هــو
املختــص.49
ثــم صــدر القــرار الجمهــورى رقــم  190يف عــام  1983بإنشــاء الهيئــة العامــة
لتنميــة الــروة الســمكية ويكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة ويكــون مقرهــا مدينــة
القاهــرة وتتبــع وزيــر الدولــة للزراعــة واألمــن الغــذايئ وهــى املســئولة حتــى األن
عــن الــروة الســمكية يف مــر.50
مــا ســبق يتضــح لنــا أنــه مــن عــام  1960وحتــى عــام  1982كان يعمــل يف مجــال
الــروة املائيــة كل مــن الجهــات األتيــة:
1 .1وكالة وزارة الزراعة للرثة املائية.
2 .2رشطة املسطحات املائية.
3 .3قوات حرس الحدود.
4 .4معهد علوم البحار.
5 .5جهاز تنمية بحرية نارص.
6 .6إدارة التفتيش البحري.
نســتنتج مــن كل هــذا أن الدولــة املرصيــة عــى مــر الزمــان تعــاين مــن عــدم وجــود
خطــة مســتدامة تعمــل عــى تحقيــق االنســجام بــن تحقيــق األهــداف التنمويــة
مــن جهــة وحاميــة البيئــة واســتدامتها مــن جهــة أخــرى داخــل الدولــة وال ســيام
يف مجــال كالصيــد والــروة الســمكية ،وأن عشــوائية القــرارت وعــدم وجــود رؤيــة
واضحــة لألهــداف املســتقبلية وتعــدد الجهــات اإلداريــة املســئولة عــن ملفــات
حيويــة داخــل الدولــة قــد ســاهم بالفعــل يف رسعــة وتــرة انقــراض واحــدة مــن
أهــم مصــادر الدخــل القومــى ملــر كمجــال الصيــد.
« ملناش شغالنة غريها ..ملناش مصدر رزق خالص غريها «(ا.ا).51
القضــاء عــى الصيــد ..قضــاء عــى املكــس ..بيــوت صغــرة ملونــة الجــدران تتناثــر
عــى ضفتــي مجــرى ترعــة الخنــدق املمتــدة مــن بحــرة مريــوط اىل البحــر األبيــض
املتوســط ،ترابــط أمامهــا قــوارب خشــبية وزوارق ،حيــاة بســيطة ميارســها صيــادو
املكــس ..وبالرغــم مــن أن منطقــة املكــس واحــدة مــن آخــر مناطــق الصيــد يف
محافظــة اإلســكندرية ،وهــى متثــل أحــد مجتمعــات الصياديــن التــي شــارفت عــى
47

الدين الطيب.الجغرافية والبيئةوالتنمية االسس واملهام،صنعاء1994،م
ج
الل

قانــون رقــــم  131لســنة  1974بتاريــخ »1974 / 10 / 3بشــأن نقــل بعــض اختصاصــات وســلطات وزيــر
48
التمويــن والتجــارة الداخليــة» http://goo.gl/1iTTPR
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــــم  641لســنة  1976بتاريــخ »1976 / 8 / 12بشــأن تقرير بعض االختصاصات
49
لــوزارة الزراعــة» http://goo.gl/hVh5DI
50

قرار رقم (  ) 190لسنة  1983بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الرثوة السمكية http://goo.gl/CtL0QB
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االنقــراض ،وأنهــا كانــت واحــدة مــن املناطــق املشــهورة باألطنــان التــي تخرجهــا
كل عــام مــن األســاك وبخاصــة ســمك الرسديــن ففــى عــام  2014وصــل اإلنتــاج
الســمىك مبنطقــة املكــس إىل  6.966طنــا 52أي أن املكــس تعتــر واحــدة مــن
املناطــق التــي متثــل دخــا اقتصاديــا ومــوردا غذائيــا ال غنــى عنــه يف مــر إال أن
مشــاكل مهنــة الصيــد يف منطقــة املكــس ال تعــد وال تحــى ،فتعتــر منطقــة
املكــس منــوذج مصغــرة ملجتمــع مــن فئــة الصياديــن الذيــن يعانــون مــن التهميــش
وتجاهــل الدولــة لحقهــم يف االســتمرار ،وتنميــة قطاعهــم بــل مجــرد الحفــاظ عــى
مهنــة الصيــد مــن االنقــراض.

جدول االنتاج السميك

«املــكان ده اقتصــادي طــول عمــره ،ده أمــن غــذايئ واقتصــادي للبلــد واللــه
ومحــدش فاهــم حاجــة ،طــول عمــر النــاس الغالبــة بتيجــى تــاكل مــن عندنــا هنــا
وبتأخــد مــن عندنــا هنــا بجنيــه وبـــ 2جنيــه والنــاس الــى كانــت تجيــى غلبانــة اقولهــا
53
خــدي وروحــي».
تعتــر مهنــة الصيــد يف املكــس واحــدة مــن أكــر املهــن الجامعــة ملهــن آخــرى
مســاعدة لهــا ،مــا يســاعد عــى توســيع رقعــة العاملــن بهــا ،وبالرغــم مــن كل
ذلــك إال أن مشــاكل مهنــة الصيــد يف املكــس تــدور يف حلقــة مفرغــة حــول بعضهــا
البعــض وتســلم كل منهــا األخــرى ،فــا بــن تلــوث يصيــب امليــاه ويقــي عــى
الــروة الســمكية بســبب رصف املصانــع ورشكات البــرول ،ومــا بــن إهــال يف
الرعايــة الصحيــة للصيــاد وعــدم وجــود تأمــن لــه ولذويــه ،ومــا بــن العمــر الــذي
يذهــب أدراج الريــاح ثــم يــأىت املعــاش غــر منصــف أو عــادل بعــد أن يكــون قــد
اســتهلك الصيــاد عمــره وصحتــه يف مامرســة واحــدة مــن املهــن الشــاقة ،ومــا بــن
رزق ال يــأىت ورزق يتأخــر تصبــح مهنــة الصيــد وصياديــي املكــس عرضــة لالنقــراض
يومــا بعــد يــوم.

52

النرشة الثانوية إلحصاء االنتاج السميك لعام  ،2014الباب الثاين ،صفحة http://goo.gl/2yYnRd 23
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•تراخيص الصيد :أزمة أم سياسة حكومية؟
ولكــن مــن املهــم الوقــوف عــى طبيعــة أزمــة الصيــد ،فهــي ليســت نتيجــة إلهــال
الحكومــة أو تهميشــها للصياديــن ،وملــن ميتهنــون حــرف الصيــد يف مــر فقــط،
ولكــن مــا توضحــه لنــا أزمــة تراخيــص الصيــد يف منطقــة املكــس يــدل عــى سياســة
منهجيــة للدولــة للقضــاء عــى مجتمعــات الصياديــن.
« احنــا منعرفــش إنــه فيــه قــرار بوقــف الرخــص بــروح بيقولــك مفيــش هــا بيعملــوا
54
زى موضــوع العربيــات ،اســتكفينا».
يعــاىن صيــادو املكــس مــن أزمــة كبــرة وهــى أزمــة وقــف تراخيــص الصيــد ،فلــكل
صيــاد رخصتــن ،رخصــة شــخصية (كارنيــه شــخىص) ورخصــة ملركــب الصيــد ،ومنــذ 20
عامــا ويعــاىن صيــادو املكــس مــن وقــف تجديــد رخــص مراكــب الصيــد لهــم ،فهنــاك
نوعــان مــن رخــص الصيــد ،رخــص الصيــد ورخــص نزهــة ،فرخــص الصيــد هــي الرخصــة
األساســية املــرح بإصدارهــا ملزاولــة مهنــة الصيــد ،وهــي التــي تســمح لحاملهــا
بالصيــد دون التقيــد مبواعيــد معينــة داخــل البحــر عــى عكــس رخصــة النزهــة التــي
متثــل رخصــة خاصــة بنقــل األفــراد يف نزهــة خلويــة عــى املركــب ،ويتحكــم كشــك
الصيــد يف مواعيدهــا ،ومــن ثــم يســتخدم صيــادو املكــس رخصــة النزهــة يف
عمليــات الصيــد وهــو أمــر مخالــف للقانــون ولكــن يضطــر الصيــاد للمخالفــة وذلــك
لعــدم مســاعدة الدولــة لــه مــن أجــل جلــب رزقــه.
وبالرغــم مــن أن مــر واحــدة مــن الــدول املوقعــة عــى العهــد الــدويل للحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والــذي ينــص يف بابــه الثالــث الخــاص بالحــق
يف العمــل املــادة ( )6عــى أن:
«تعــرف الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بالحــق يف العمــل ،الــذي يشــمل مــا
لــكل شــخص مــن حــق يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه
بحريــة ،وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق ،ويجــب أن تشــمل التدابــر
التــي تتخذهــا كل مــن الــدول األطــراف يف هــذا العهــد لتأمــن املامرســة الكاملــة
لهــذا الحــق توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن ،واألخــذ يف
هــذا املجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة
وثقافيــة مطــردة وعاملــة كاملــة ومنتجــة يف ظــل رشوط تضمــن للفــرد الحريــات
السياســية واالقتصاديــة األساســية».55
إال أن عــدم وجــود تراخيــص الصيــد ،وتعســف الدولــة يف إصدارهــا جعــل الصياديــن
عرضــة لتحكــم كشــك مراقبــة حــرس الحــدود يف دخــول البحــر والخــروج منــه باإلضافة
إىل زيــادة عــدد منــاورات حــرس الحــدود داخــل البحــر مــا أدى إىل منــع الصياديــن
مــن مزاولــة مهنتهــم أليــام وقــد تصــل إىل أســبوع كامــل ،هــذا بخــاف النــوات التــي
تحــدث باســتمرار داخــل املنطقــة مــا يعيــق حركــة خــروج مراكــب الصيــد وبذلــك ال
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تقــوم الدولــة بدورهــا يف تنميــة وازدهــار واحــدة مــن أهــم املهــن بهــا وهــى
مهنــة الصيــد ولكنهــا تدفعهــا بشــكل مبــارش إىل االنقــراض فلقــد صــدر قــرار 283
لســنة  2016مبنــع صيــد وتجميــع الزريعــة مــن ســاحل البحــر املتوســط وحتــى بدايــة
املوســم الجديــد 56دون مراعــاة لحيــاة الصيــاد أو لألوضــاع املعيشــية الخاصــة بــه
وبعملهــم الــذي يعتمــد يف األســاس عــى البحــر فيقــول (س)
«دلوقــت بقــى يف منــع ننــزل البحــر كتــر عشــان املنــاورات والــكالم ده ،يعنــي
إمبــارح وأول إمبــارح كان ممنــوع النــزول وقبلهــا كان يف نــوة وكلــه عــى حســاب
الصيــاد ،وكل الصياديــن عايشــن اليــوم بيومــه جبــت النهــاردة هتــاكل مجبتــش مــش
57
هتــاكل».
وبالرغــم مــن أن الدولــة هــى مــن ترفــض إصــدار رخــص صيــد ملراكــب الصياديــن
وتســمح فقــط بإصــدار رخــص النزهــة غــر املعــرف بهــا كرخــص صيــد للمراكــب ،أدى
ذلــك لعــدم اعــراف الدولــة مبــا يقــرب مــن حــوايل  15ألــف صيــاد داخــل منطقــة
املكــس لعــدم امتالكهــم رخــص صيــد للمراكــب التــي ترفــض الدولــة أن تصدرهــا.
وبالرغــم مــن أن الصياديــن هــم املســئولني بشــكل مبــارش عــن إدخــال أمــوال طائلــة
للدولــة املرصيــة عــن طريــق الــروة الســمكية إال الدولــة مل تقــم بدورهــا يف
حاميتهــم وتوفــر بيئــة مناســبة للعمــل لهــم بــل تركتهــم عرضــة لألهــال وللنظام
البريوقراطــي الــذي يعمــل يف اتجــاه واحــد نحــو القضــاء عــى مصــدر مــن أهــم
مصــادر الدخــل القومــي واألمــن الغــذايئ للدولــة املرصيــة ،والقضــاء عــى مجتمــع
مــن الصياديــن اســتمر عــى مــدار مئــات الســنني ،رغــم ســوء األحــوال االقتصاديــة
ومشــاكل قطــاع الصيــد الهيكليــة مــن عــدم ضــان األمــان الوظيفــي ،وعــدم
وجــود تأمينــات اجتامعيــة أو صحيــة أو غريهــا مــن ضامنــات النجــاة مــن أزمــات العجــز
والحــوادث ،بــل وتلــوث امليــاه ونقــص املــوارد الســمكية.
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قرار رقم ( )283لسنة  2016مبنع صيد الزريعة بالبحر املتوسط http://goo.gl/i1XFfU

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
57
فربايــر 2016
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«انــا بــاين البنــي شــقة هنــا يف العزبــة متجــوز فيهــا وعنــده عيلــن خــاص بقــي
لينــا تاريــخ مــن جدودنــا وعيالنــا ،دا انــت ملــا بتطلــع حتــة جديــدة مــن تحــت األرض مــن
 50ســنة يقولــك آثــار ،احنــا قاعديــن يجــي حــوايل  150ســنة هنــا وكلنــا مولوديــن
يف العزبــة هنــا وقاعديــن جنــب شــغلنا الــي يف امليــة مــش عاوزيــن نتحــرك مــن
58
هنــا»( .أ.ح)
الحيــازة ..منــذ صــدور اول تعــداد منشــور لســكان مــر عــام  1884تبــن ان املكــس
بأكملهــا كان يســكنها  417مواطنــا 59ومــع أول تعــداد للمبــاين ســنة  1976كانــت
املكــس تضــم ألــف و 118منــزال، 60بينــا يف أخــر تعــداد ســكاين تــم إجــراءه يف
عــام  2006كان تعــداد ســكان املكــس قــد بلــغ  30ألــف و 51نســمة 61وتضــم املكــس
أيضــا يف اخــر تعــداد للمبــاين عــام 2006مــا يقــرب مــن ألــف و 374منــزال 62.ودامئــا
مــا كانــت تتســم منــازل املكــس بالطابــع الشــعبي فتقــع املنــازل عــى جانبيــى
ضفــاف املجــري املــايئ الــذي يســمونه األهــايل (الخنــدق) فهــي متالصقــة تأخــذ
نســق معامريــا بدائيــا عــى شــكل املــدرج حيــث تــرى كل املنــازل ميــاه البحــر دون
فواصــل باإلضافــة إىل أن الصياديــن يعتــرون مســاكنهم بوضعهــا الحــايل مســاكن
منوذجيــة لهــم وألســلوب ومنــط معيشــتهم ،وتعتــر أرض املكــس تابعــة لهيئــة
الــروة الســمكية فمعظــم مســاكنهم وتحديــدا املوجــودة بشــارع طلمبــات املكس
وعزبــة الصياديــن تعــود ملكيتهــا لهيئــة الــروة الســمكية ويلتــزم األهــايل بدفــع
قيمــة إيجاريــة كل عــام للهيئــة ال تتعــدى يف أي حــال مــن األحــوال  60جنيهــا يف
الســنة وفــق مســاحة كل منــزل ،وتخضــع منــازل األهــايل يف الطلمبــات أو العزبــة
لقانــون الرضيبــة العقاريــة.
وكــا ذكرنــا ســابقا أن للمكــس خلفيــة تاريخيــة حيــث بــدأت الحيــاة فيهــا منــذ عــام
1818م ،تــوارث ســكانها كل معــامل الحيــاة جيــل بعــد جيــل ،تلــك املعــامل التــي جعلت
مــن الصيــد مهنتهــم األساســية والتــي ال بديــل لهــا لكســب رزقهــم والقــدرة عــى
تلبيــة االحتياجــات اليوميــة ،وحتــى اآلن مل توفــر الدولــة حيــازة آمنــة لســكان املكس،
مــا يجعلهــم عرضــة للتهجــر القــري واإلخــاء ،لتنضــم املكــس إىل قامئــة
املناطــق املهــددة بســبب غيــاب قوانــن تحمــي كيانهــا االجتامعــي والثقــايف
واالقتصــادي ،علــا بــأن مــر مــن الــدول املوقعــة عــى العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة عــام  1967ودخلــت حيــز التنفيــذ يف
أبريــل  63 1982فــإن الحــق يف املســكن املالئــم مل يظهــر يف أيــا مــن الدســاتري
املرصيــة حتــى إن ظهــر يف أول دســتور بعــد ثــورة  25ينايــر وهــو دســتور 2012
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
58
مــارس 2016
انظــر املرفقــات «مرفــق ســابق» رقــم ( )2محمــد رمــزى »،القامــوس الجغــراىف للبــاد املرصيــة مــن
59
القدمــاء املرصيــن إىل ،1945عــدد املنــازل يف املكــس لعــام .1882
الجهــاز املركــزى للتعبئــة واالحصــاء ،التعــداد العــام للمبــاىن النتائــج التفصيلــة محافظــة اإلســكندرية
60
 ،1976ص http://goo.gl/jfWbu1 3
61
ص10

« الجهــاز املركــزى للتعبئــة واألحصــاء ،تعــداد ســكان اإلســكندرية « 2006محافظــة اإلســكندرية ،2006
http://goo.gl/lMfRVT

الجهــاز املركــزى للتعبئــة واألحصــاء النتائــج النهائيــة لتعــداد املبــاىن  2006محافظــة اإلســكندرية ،ص
62
http://goo.gl/CG0bMn 10
63

العهدالدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية http://goo.gl/PbMyRf
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للمــرة االويل يف املــادة (  ) 68والتــي تنــص عــى مــا يــي:
“املســكن املالئــم واملــاء النظيــف والغــذاء الصحــي حقــوق مكفولــة .وتتبنــى
الدولــة خطــة وطنيــة لإلســكان تقــوم عــى العدالــة االجتامعيــة ،وتشــجيع املبادرات
الذاتيــة والتعاونيــات اإلســكانية وتنظيــم اســتخدام أرايض الدولــة ألغــراض العمــران
64
مبــا يحقــق الصالــح العــام ويحافــظ عــى حقــوق األجيــال».
وعــي الرغــم مــن إيجابيــة وجــود مــادة بالدســتور تكفــل الحــق يف املســكن
املالئــم إال أنهــا بــدت مــادة مطاطــة ال تحــدد مســئولية الدولــة تجــاه مواطنيهــا وال
تعــرف مــا هــي مواصفــات املســكن املالئــم وكيــف يكــون ،كــا تجاهلــت العديــد مــن
الــروط الالزمــة ليصبــح املســكن مالمئــا ويكفــل حيــاة آمنــة ،أهمهــا توافــر الحيــازة
اآلمنــة ،فــا بــد وأن تلتــزم الدولــة بتقنــن أوضــاع ســكان العمــران غــر الرســمي دون
اللجــوء إىل سياســات اإلخــاء والتهجــر التــي اثبتــت فشــلها يف األونــة األخــرة.
التهجــر ..مل يصــل حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر ألهــايل املكــس أي منشــور
رســمي مــن أيــة جهــة حكوميــة بخصــوص موقــع ومواصفــات وملكيــة الســكن
البديــل ،ولكــن املؤكــد أنــه بدايــة مــن مايــو  2011تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن
صنــدوق تطويــر املناطــق العشــوائية 65ومحافظــة اإلســكندرية لتطويــر منطقــة
طلمبــات املكــس بإجــايل متويــل مــن صنــدوق التطويــر بقيمــة  65مليــون جنيــه
تكلفــة املــروع66.و قــد وافــق محافــظ اإلســكندرية األســبق محمــد عطــا عبــاس
يف ســبتمرب  2012عــى ضــم جــزء مــن حديقــة املكــس إىل املســطح املجــاور
للحديقــة ومســاحته 1500م 2لبنــاء مســاكن ألهــايل الخنــدق67،و يف فــرة تــويل
اللــواء طــارق املهــدي منصــب املحافــظ تــم متويــل الدفعــة األوىل مــن الصنــدوق
للمحافظــة بقيمــة  3مليــون و 99ألــف جنيــه 68 .مبوجــب القــرار رقــم  73لســنة 2015
مــن محافــظ اإلســكندرية األســبق باعتــاد مــروع تعديــل مقرتح تخطيطي مبســطح
 4859م 2تقريبــا 69وأن يكــون ذلــك املــروع تحــت اســم (منطقــة طلمبــات املكــس)
مجتمعــا جديــدا ألهــايل عزبــة الصياديــن وشــارع طلمبــات املكــس الــذي يتكــون
مــن  8عــارات تضــم  160وحــدة ســكانية و 14محــا ومل يتــم بنائهــم بالكامــل حتــى
اآلن ،وقــد قامــت املحافظــة بإســناد أعــال الطــرح والرتســية واإلرشاف عــى بنــاء
العــارات إىل جهــاز تعمــر الســاحل الشــايل ،وتــم وضــع حجــر أســاس املــروع
خــال فــرة تــويل هــاين املســري محافظــا لإلســكندرية يف أغســطس  2015ومــن
املتوقــع انتهــاء املــروع ببنــاء الوحــدات الســكانية جميعهــا يف الشــهور األخــرة
مــن عــام  2016وبالتحديــد يف شــهر ســبتمرب وفقــا لترصيحــات نائــب وزيــر االســكان
64

تضامن« ،الحق يف املسكن املالئم بالدستور املرصي» http://goo.gl/Qp9vVh

الــذي أنشــئ مبوجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم  305لســنة  2008وذلــك الصنــدوق يتبــع مبــارشة
65
رئاســة مجلــس الــوزارء.
ياســمني حمــوده« ،محافــظ اإلســكندرية  :يرتكــوىن أحــارب وحــدى ثــم يهــددوىن بالســجن» 15أبريــل
66
 ،2014بوابــة النهــار األليكرتونيــة http://goo.gl/5eWjkb
انظــر املرفقــات :مرفــق رقــم  6قــرار محافظــة اإلســكندرية رقــم 1062لســنة  2012بشــأن املوافقــة
67
عــى ضــم جــزء مــن حديقــة املكــس.
ربــاب فــارس« ،وزيــرة «العشــوائيات» تضــع حجر أســاس مــروع تطوير طلمبــات املكس باإلســكندرية»
68
 27اغســطس  ،2015التحريــرhttp://goo.gl/hynhRn ،
قــرار محافــظ اإلســكندرية  -رقــم  - 73لســنة  2015بشــأن اعتــاد مــروع تعديــل مقــرح تخطيطــي
69
مبســطح 4859م 2إلقامــة مســاكن بديلــة لتعديــات الصياديــن عــى مــرف طلمبــات املكــس .الوقائــع املرصيــة
العــدد  ،189بتاريــخ  19أغســطس http://goo.gl/e2MuFJ 2015
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للتطويــر الحضــاري والعشــوائيات أحمــد درويــش خــال مقابلــة تليفزيونيــة.
قامــت الدولــة بحــر ملنــازل وأرسة املكــس ثــاث مــرات خــال ســنوات متفرقــة،
فتقــول س،م:
70

«حصــل حــر  3مــرات يف  2013مــرة ويف  2015مــرة والســنة دي حصــل مــرة يعنــي
71
 3مــرات ،اللجنــة دخلــت جــزء جــزء يف الشــقة حتــي الحــام واملطبــخ دخلتهــم».
وال يــدري األهــايل عــن معايــر هــذا الحــر شــيئا ،وقــد أبــدى الكثــرون تخوفهــم
مــن انعــدام الشــفافية وأن يالقــوا نفــس املصــر الــذي انتتهــي بســكان املناطــق
72
التــي تــم تجهريهــا بالفعــل مثــل ســكان شــارع الــرزاز التابــع لحــي منشــية نــارص،
حيــث وجــد العديــد مــن األهــايل يف الشــارع بــا مــأوى وال اهتــام من املســئولني،
وكــا حــدث يف األونــة األخــرة يف «تــل العقــارب» ،فيقــول أحــد االهــايل هنــاك:
«ملــا اشــتكونا لرئيــس الحــي رد بأنــه مجــرد ســلطة تنفيذيــة ،وفوجئنــا باألســلوب
املتبــع يف منــح الشــقق املؤقتــة ،إذ يتــم توفــر شــقة لــكل ثــاث أرس مثــا ،وإذا
73
وجــدوا  9أرس يف أحــد املنــازل منحوهــم خمــس شــقق».
ومؤخــرا يف شــهر مــارس  2016قــام وزيــر املــوارد املائيــة والــري حســام الديــن
محمــد مغــازي بزيــارة رسيعــة لرؤيــة الوحــدات الســكنية الجديــدة التــي تقــوم
ببناءهــا الدولــة لــي يتــم تســكني األهــايل فيهــا بعــد إجالئهــم وأمــر الوزيــر
بتنفيــذ اعــال إزالــة العوائــق مبجــرى طــرد محطــات املكــس ،وقــد قــام موظفــو
املحافظــة بإبــاغ بعــض األهــايل التــي تقــع منازلهــم يف اول رشيــط الخنــدق مــن
كال الضفتــن بإجالئهــم عــن تلــك املنــازل ليتــم إزالتهــا يف أقــرب وقــت ممكــن ،لــي
يتــاح لهــم إنــزال املعــدات املســتخدمة يف تطهــر املجــرى .عــى حــد قــول عــدد
مــن األهــايل ،عــدا ذلــك فالدولــة مل تنظــر إىل مواطنــي املكــس وإىل معاناتهــم
74
الحقيقــة الواضحــة.

محمــد مجــدي »،ليــى إســكندر :وضــع حجــر األســاس لتطويــر «طلمبــات املكــس» بالعجمــي «27
70
أغســطس ،2015الوطــن http://goo.gl/9MLkXm
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
71
مــارس 2016
تقريــر املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة« ،ســكن | شــارع الــرزاز  :مــن حكايــات التهجري
72
القــري» ،ديســمرب http://goo.gl/d4XvW 2014
هاجــر صــاح« ،الخطــوة قبــل األخــرة لبــدء التطوير«تــل العقــارب» ..مشــهد النهايــة» ،بوابــة األهــرام 8
73
يونيــة http://goo.gl/4ix4LU ،2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
74
مــارس 2016
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«كل شــوية يجــوا يعملــوا حــر وكانــوا أول مــا بــدأوا يبنــوا املســاكن الجديــدة دي
حاطــن يافطــة إن املســاكن دي مخصصــة لســكان شــارع طلمبــات املكــس الــي
هــا الناحيــة التانيــة مــن رشيــط الخنــدق مــش لعزبــة الصياديــن بــس هــا بقــوا
يقولــوا لكلــه إن املســاكن دي عشــانكم وطالــع للمســاكن  4قــرارات ،أنهــي قــرار
75
الصــح الــي فيهــم مــش عارفــن بقــي لحــد دلوقــت» (أحــد أهــايل املنطقــة)

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
75
فربايــر 2016
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•بني السكن الحايل والبديل..
«الحكومــة بتقــول إننــا عشــوائيات بــس الحقيقــة إنهــم عاوزيــن ميشــونا مــن هنــا
عشــان يعملــوا مــروع ســياحي كبــر عشــان هنــا شــبه فينســيا اإليطاليــة ومنظرهــا
حلــو للســياحة ومتفقــن مــع أصحــاب املــروع ده عشــان يطفشــونا مــن بيوتنــا»
76
(س.أ)
يــرى أهــايل املكــس أن حجــة الدولــة يف نقلهــم مــن منازلهــم إىل مســاكن أخــرى
بــأن املنطقــة غــر أمنــة وتهــدد حياتهــم ،ال تحمــل قــدرا كبــرا مــن املصداقيــة ،وأن
الدولــة تســعي إلخراجهــم مــن املنطقــة لتحويلها إىل منطقة اســتثامرية ســياحية
بعــد قيامهــا بتنظيــف املجــرى املــايئ .واتهــم بعــض األهــايل الدولــة بالتآمــر مــع
بعــض رجــال األعــال وأصحــاب املصالــح ورشكات البــرول والكيامويــات املطلــة عــى
خنــدق املكــس أنهــم يعملــون عــى إخراجهــم مــن مســاكنهم عــن طريــق تركهــم
يرصفــون مخلفاتهــم امللوثــة للميــاه دون محاســبة وال عقــاب .يقــول أحــد شــباب
ا ملنطقة :
«لســه محــدش عــارف هيعملــوا يف املكــس إيــه دلوقتــي ،وال حتــى بعــد مــا
77
منــي مــن هنــا».
عــن تطويــر منطقــة خنــدق املكــس بعــد أن يتــم نقــل األهــايل إىل املســاكن
الجديــدة مــا زال يف علــم الغيــب ومل تخربهــم الدولــة بشــكل رســمي حتــي األن
عــن أي مــروع مقــرر تنفيــذه أو إقامتــه بنفــس تلــك املنطقــة إال بعــض الترصيحــات
مــن مســئولني بالدولــة مثلــا قــال رئيــس حــي غــرب «محمــد فهيــم» إن املحافظــة
تنــوي إقامــة مــروع كبــر بتحويــل املنطقــة إىل منتجــع ســياحي  78كــا مل توضــح
الدولــة مبلــغ املقــدم الــذي ســتقوم كل أرسة بدفعــه مقابــل اســتالم وحدتهــم
الجديــدة مــا ينبــئ بأزمــة عندمــا يحــن وقــت تنفيــذ قــرار هــدم املنــازل عــى
ضفتــي الخنــدق وإجــاء األهــايل يف حالــة إن جــاء مبلــغ املقــدم او اإليجــار صادمــا
لهــؤالء املواطنــن ،ويقــول ن .م:
«مــروف الشــقة هناكأاكيــد كتــر عــن هنــا وأنــا مــش يف اســتطاعتي وال مقــدريت
عــى املــروف العــايل ده وانــا مرتــاح هنــا بدفــع  50جنيــه للســنة ومحــدش ال
قالنــا عــن مبلــغ مقــدم وال حتــى إيجــار وال أي حاجــة محــدش بيقــول عــى أي حاجــة
79
محــدش بيعربنــا».
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
76
مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
77
مــارس 2016
محمــد عبــد الغنــي« ،التهجــر يهــدد قاطنــي «فينســيا» اإلســكندرية إلنشــاء مــروع ســياحي بعــد
78
إزالــة مســاكنهم ..واألهــايل يرفضــون القــرار»  26مــارس ،2016بوابــة األهــرام http://goo.gl/Qi0Hz1
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
79
مــارس 2016
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ويعــر أهــايل املكــس عــن تفضيلهــم للبقــاء يف مســاكنهم القامئــة بالفعــل رغــم
معاناتهــم املســتمرة يف حياتهــم املعيشــية اليوميــة والخدمــات غــر املتوفــرة
لهــم ورفــض االنتقــال إىل الوحــدات الســكنية البديلــة لعــدة أســباب وهــي تتلخــص
فيــا يــي :
•قـــرب ميـــاه البحـــر املجـــاور ملنازلهـــم مبـــارشة لذلـــك يتـــم ربـــط مراكبهـــم
وقواربهـــم بهـــا بجانـــب معـــدات الصيـــد الخاصـــة بهـــم وهـــو مـــا يعنـــي
اســـتطاعتهم مراقبـــة تلـــك املراكـــب الكتشـــاف أي محـــاوالت لرسقتهـــا أو
رسق ــة الغ ــزل ال ــذي يك ــون بداخله ــا ،بين ــا أي ــا كان م ــكان ذل ــك الس ــكن البدي ــل
س ــيكون هن ــاك صعوب ــة يف مراقب ــة املراك ــب وارتف ــاع احتاملي ــة رسقته ــا أو
تحطيمهــا بســبب النــوات والظــروف الجويــة الصعبــة خاصــة يف فصــول الشــتاء.
«انتـــي كحكومـــة عـــاوزة تهدينـــي وتنقلينـــي مـــن هنـــا ،طـــب ممكـــن عيـــايل
والراج ــل ال ــي س ــاكن ف ــوق هتنقليه ــم للمس ــاكن م ــايش أم ــا أن ــا مراكب ــي
والغ ــزل واملع ــدات هوديه ــا ف ــن؟ دي بتبق ــي هن ــا جنب ــي وبتت ــرق م ــا بال ــك
مل ــا أروح بعي ــد عنه ــا! وبعدي ــن م ــا ينفع ــش أم ــي واس ــيبهم دي أق ــل ع ــدة
80
هن ــا بـــ 200أل ــف جني ــه واك ــر م ــن  20راج ــل بيج ــوا الصب ــح ياكل ــوا عي ــش»(.أ.أ)
• مساحات املنازل باملكس تتسع ألكرث من أرسة وتضم عائلة أو عائالت بالكامل آلنها
ترتاوح ما بني  50مرتا وحتى  130مرتا ،بينام الوحدات السكنية الجديدة التي مل يعلن
عن تفاصيلها من قبل الدولة حتى اآلن حسب أقوال االهايل ورؤية البعض منهم
لها ،أن مساحات الشقق كلها واحدة وتبلغ  47مرتا والتي تقدر بغرفة وصالة ،بينام
تعيش أكرث من أرسة يف كثري من منازل الطلمبات والعزبة تحت سقف منزل واحد.
«الشقق الجديدة دي  47مرت وانا شقتي هنا  140مرت وساكن معايا أوالدي
 4بنات وولد واحد ومساحة الوحدات السكنية الجديدة متقدرش تستحمل
أكرت من  4أشخاص يعيشوا هناك ولو قُدر إين هجوز ابني هجوزه معايا
أكيد يف الشقة دي هو هيجيب شقة منني يعني؟»  ،81تقول م .س.
« هو بناء عىل آخر مرة ملا انا بقولها املساحة صغرية قالتيل طب روحي بيص
عليها ،أنا روحت ،وزرت املكان ،ال ،مش زى شقتي أبدأ» .ع.ع رافضا ترك منزله.

• التخــوف املــروع مــن ارتفــاع قيمــة إيجــار تلــك الوحــدات الســكنية الجديــدة
والتــي مل تعلــن املحافظــة أو الحــي أو املســئولني عــن قيمــة اإليجــار،
وهــل ســتكون الوحــدات الســكنية بنظــام التملــك أو االيجــار حتــى اآلن مقارنــة
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
80
فربايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
81
مــارس 2016
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بــأن قيمــة تأجــر املنــازل بضفتــي خنــدق املكــس تعتــر رمزيــة يف الســنة
حســب مســاحتها حيــث يؤجرهــا الصياديــن مــن هيئــة الــروة الســمكية.
«وبعديــن اإليجــار الــي هــا هيحــددوه الزم يبقــى متواضــع شــوية عشــان
82
الراجــل مننــا يقــدر يدفــع ده احنــا يــدوب صياديــن عــى بــاب اللــه» (م.ع)
والجديــر بالذكــر أن مجلــس النــواب قــد ناقــش يف يوليــو  2016مــروع إقامــة
مينــاء لحاميــة صياديــن املكــس ،ومعداتهــم أثنــاء النــوات الشــتوية مبحافظــة
اإلســكندرية ،وقــررت لجنــة االقرتاحــات والشــكاوى تاجيــل االقــراح لحــن ورود تقريــر
ودراســة جــدوى مــن اللجنــة املزمــع تشــكيلها مبعرفــة هيئــة الــروة الســمكية،
فيــا طلــب ممثــل الحكومــة وهيئــة الــروة الســمكية واملوانــئ املرصيــة ،تأجيــل
فكــرة إقامــة املينــاء حاليــا نظــرا لصعوبتهــا حاليــا وصعوبــة تنفيذهــا ،خاصــة أن قــاع
ميــاه هــذه املنطقــة صخــرى 83،ويف نوفمــر  2015قامــت املــوارد املائيــة والــري
بتكليــف هيئــة حاميــة الشــواطئ ومعهــد بحــوث الشــواطئ باملركــز القومــي
للبحــوث املائيــة ،باالنتهــاء مــن املقــرح الخــاص بإنشــاء مينــاء بحــري مبنطقــة
املكــس خــال  6أشــهر ،بعيــدا عــن محطــة طــرد املكــس االســراتيجية ،عــى أن
يتضمــن إنشــاء مــرايس ملراكــب الصيــد ،متهيــدا لنقــل الصياديــن الذيــن وصفتهــم
84
الــوزارة باملعتديــن عــى مجــرى طــرد امليــاه مــن البحــر.
بــدأت الدولــة تنظــر إىل املكــس مؤخــرا فقــط بهــدف حــر أعــداد املنــازل وأعــداد
ســكان شــارع الطلمبــات وعزبــة الصياديــن لــي يتســنى لهــا تنفيــذ خطــط تهجــر
األهــايل مــن مســاكنهم الحاليــة إىل وحــدات ســكنية أخــرى مســتقبال يف وقــت
مل يعلــن تفاصيــل عنهــا حتــى اآلن ،يف الوقــت الــذي مل تهتــم مبعرفــة كيفيــة
عيــش هــؤالء املواطنــن ،ومــا شــكل الخدمــات املقدمــة لهــم ،وهــل هــي متوفــرة
لهــم أم ال ،وال أخــذ يف االعتبــار طبيعــة املوقــع الــذي ســينتقلون إليــه فيــا بعــد
وتأثــره عــى منــط معيشــتهم ،فلــم يتشــاور أحــد مــع االهــايل للوقــوف عــى
الســلبيات التــي ســتعود عــى ســكان املكــس جــراء تهجريهــم ومحاولــة تخطيهــا
وعالجهــا يك ال يتــرر أحــد .وهكــذا فســكان املكــس اآلن يعيشــون تحــت التهديــد
بالتجهــر القــري الــذي بــدا واضحــا أنــه دخــل حيــز التنفيــذ ،كــا حــدث خــال عــام
 2015بنقــل أهــايل «املســاكن الصينيــة بالهانوفيــل» إىل مســاكن االيجــي كاب
بالنطــاق الصحــراوي لحــي العجمــي دون تشــاور وإرشاك للســكان أصحــاب املصلحــة
85
يف القــرار.

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
82
مــارس 2016
محمــود حســن« ،الربملــان يؤجــل مناقشــة اقرتاحــا بإقامــة مينــاء لحاميــة صيــادى املكــس
83
باإلســكندرية « 20 ،يوليــه  ،2016اليــوم الســابعhttps://goo.gl/1vg81t،
محمــد أبــو عمــرة« ،الــري» تبــدأ تنفيــذ خطــة لحاميــة اإلســكندرية مــن الســيول بإنشــاء مينــاء صيــد يف
84
املكــس 22 ،نوفمــر  ،2015الوطــنhttp://goo.gl/yLeQTR ،
ج منــر« ،االســتعداد لنقــل أرس مســاكن الهضبــة الصينيــة إىل «اإليجــى كاب» باإلســكندرية» 14
اكلــن
85
ديســمرب ،2015اليــوم الســابع http://goo.gl/vIKYRK

36

االحتجاجات يف املكس :انخفاض سقف املطالب مع زيادة الظلم

املكس :فينيسيا اإلسكندرية من التهميش إىل التهجري

«كل ســكان املكــس صياديــن بنســبة  90%وطبيعتنــا كصياديــن مبنحبــش املظاهــرات
والقلــق ..نحــب نعيــش يف حالنــا ويف هــدوء واملــرات الــي عملنــا فيهــا مظاهــرة
كنــا بنتكلــم يف حــق مــش يف أي حاجــة تانيــة»(86ص.أ)
ال تتســم مقاومــة أهــايل املكــس لفقرهــم وتهميشــهم بإنهــا مقاومــة منظمــة،
ولهــا اســراتيجية مــا ترســم مالمــح وخطــوات واضحــة ،فالحــراك االحتجاجــي
واســتخدام اآلليــات املتعــارف عليهــا كانــت تتســم بالعشــوائية والدفاعيــة املرتبطــة
بالواقعــة أي وليــدة اللحظــة دون خطــة مســبقة.
ولكــن مــن الهــام أن نذكــر عــدة محطــات احتجاجيــة قــام بهــا أهــاىل املكــس:
•يف الثامنينيات من القرن املايض ،تحديدا بعد حريق داخل أحد املصانع الذي تسبب
يف وفاة عدد من األهايل وتدمري بعض املنازل ،قام عدد من السكان بتنظيم وقفة
87
احتجاجية وتم قطع طريق اإلسكندرية-مطروح الرئييس للمطالبة بتعويضات،
•منــذ  10ســنوات قــام األهــايل بتنظيــم وقفــة احتجاجيــة وقطــع طريــق
شــارع الطلمبــات العرتاضهــم عــى نقلهــم ملســاكن جديــدة مبنطقــة
الكيلــو  ،21وكان ســبب اعرتاضهــم آنــذاك أنهــم صياديــن حياتهــم مرتبطــة
ارتباطــا كامــا بالبحــر فــاذا يعملــون عندمــا يتنقلــون إىل الصحــراء».

88

•ويف عــام  2010قطــع األهــايل الطريــق الرئيــي (طريــق إســكندرية-
مطــروح) احتجاجــا عــى الحريــق الــذي نشــب داخــل أحــد املصانــع املجــاورة
ملنــازل األهــايل باملكــس مــا أصــاب األهــايل بالذعــر وتدمــر بعــض واجهــات
املنــازل القريبــة مطالبــن بنقــل املصانــع مــن تلــك املنطقــة ،فيقــول أحــد
األهــايل« :احنــا وقفنــا الســكة وإســكندرية مــن رشقهــا لغربهــا وقفــت
ســاعتها واملحافــظ جالنــا ومعــاه مديــر األمــن والداخليــة كلهــا ..واللــه العظيــم
89
محــدش قــدر يحركنــا ،ده كان بعــد حريــق املصنــع مــن كام ســنة كــدة».
•ىف مــارس  ،2011شــهدت منطقــة «املكــس» مظاهــرات حاشــدة للصياديــن
وأرسهــم احتجاجــا عــى مــرع اثنــن مــن الصياديــن برصــاص القــوات البحريــة،
وكانــت الضحيتــان ضمــن مجموعــة مــن الصياديــن قــد توجهــت إىل البحــر يف
90
محاولــة للبحــث عــن صياديــن فقــدوا اثنــاء عملهــم.
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
86
مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
87
فربايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
88
مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
89
مــارس 2016
تقريــر أحمــد صــري« ،مظاهــرات للصياديــن باإلســكندرية احتجاجــا عــى مقتــل اثنــن منهــم» 12 ،مــارس
90
 ،2011بوابــة األهــرامhttp://goo.gl/ZuS8sY ،
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•ويف مايــو  2011قــام مئــات الصياديــن باملكــس بالتظاهــر ،وقطــع طريــق
«املكــس» الرئيــي ،املوصــل بــن وســط وغــرب اإلســكندرية ،احتجاجــا
عــى قيــام قــوات تابعــة للبحريــة باعتقــال عــرات الصياديــن وإطــاق
الرصــاص عليهــم ،اثنــاء عبورهــم البحــر يف طريقهــم لعملهــم للصيــد،
إال أنهــم عندمــا اقرتبــوا مــن إحــدى الســفن الغارقــة فوجئــوا بإطــاق
الرصــاص عشــوائيا عليهــم ،وحــن حاولــت قــوات مــن الرشطــة فتــح
الطريــق مل يســتجب األهــايل حيــث صممــوا عــى رضورة إخــاء ســبيل
91
الصياديــن قبــل إعــادة فتــح الطريــق للســر أمــام الســيارات مــن جديــد.
•ىف ينايــر  2012قــام أهــايل املكــس بقطــع الطريــق الــدويل املــؤدي إىل
مينــاء الدخيلــة وطريــق مجمــع رشكات البــرول ووســط اإلســكندرية ،احتجاجــا
92
عــى قيــام أحــد األشــخاص بإطــاق النــار عــى ســائق مــن أهــاىل املنطقــة.
تلــك الخلفيــة ملجموعــة مــن االحتجاجــات التــي نظمهــا أهــايل املكــس منــذ
الثامنينيــات وحتــى اآلونــة األخــرة ،ال تؤكــد فعليــا عــى وجــود حــراك منظــم داخــل
املكــس ،بــل هــي ردود أفعــال وليــدة اللحظــة ،فأهــايل املكــس يعيشــون حالة من
التكيــف مــع الفقــر والتمهيــش يتخللهــا بضعة محــاوالت قليلــة للتغيــر واملقاومة،
ويــرى أهــايل املكــس أن التغيــر يقتــر عــى تحســن أوضــاع املجتمــع املغلــق
الــذي يعيشــون بداخلــه ،وال يرتبــط مبــا يجــرى خارجــه ،وأن مجهوداتهــم الذاتيــة
ال ميكــن أن تغطــي احتياجاتهــم الخدميــة ،فكلــا تفاقمــت األزمــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة التــي يعيشــها ســكان املكــس هبــط ســقف املطالــب وتغــر ،فقبــل
تهديدهــم بالتهجــر كانــت مطالبهــم تقتــر عــى تقديــم الخدمــات واملرافــق
وإيجــاد حــل ألزمــة التلــوث وتراخيــص الصيــد التــي تؤثــر بالســلب عــى مصــدر رزقهم
الوحيــد ،أمــا اآلن قــد أصبــح مطلبهــم الوحيــد هو البقــاء يف املكس ووقــف مخطط
التهجــر الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ،كــا أنــه وبعــد صــدور قانــون التظاهــر الــذي صدر
مبوجــب قــرار رقــم  107لســنة  93 2013لرئيــس الجمهوريــة الســابق عــديل منصــور
الــذي يقيــد حــق املواطــن يف التعبــر واملطالبــة بحقوقــه املرشوعــة والعادلــة
متامــا ،زادات فــرص القمــع األمنــي لكافــة االحتجاجــات بجانــب االدعــاء عــى مــن
يطالــب بحقوقــه ويعــر عــن رأيــه بأنــه تابــع لفصيــل اإلخــوان املســلمني
«دلوقــت مقــدرش أروح أجمــع حــد ونعمــل وقفــة وال مظاهــرة وال حتــى نــوزع ورقة
وال نتجمــع يف املســجد زي األول كلنــا نتشــد ومــا يبانــش لينــا أثــر وكلــه تحــت اســم
94
ضــد اإلرهــاب واألمــن القومــي وكل الــكالم ده»( .س.أ)

تقريــر أحمــد صــري« ،مئــات الصياديــن يقطعــون طريــق «املكــس» احتجاجــا عــى القبــض عــى
91
زمالئهــم» 17 ،مايــو  ،2011بوابــة األهــرامhttp://goo.gl/tUnm1H ،
تقريــر أش أ« ،أهــايل املكــس يقطعــون الطريــق الــدويل باإلســكندرية بســبب االنفــات األمنــي»30 ،
92
ينايــر  ،2012األهــرامhttp://goo.gl/qPgPZM ،
قــرار  107لســنة  2013بتنظيــم الحــق يف االجتامعــات العامــة «قانــون التظاهــر» جريدة الوفــد http://
93
goo.gl/M1JMBy
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
94
مــارس 2016

39

سكان املكس ..املواطنون املرصيون

املكس :فينيسيا اإلسكندرية من التهميش إىل التهجري

مل يكــن ألهــايل املكــس أثنــاء ثــورة  25ينايــر  2011وموجــة  30يونيــة  ،2013مشــاركة
فاعلــة يف مجريــات األحــداث ،فحالهــم كحــال العديــد مــن املرصيــن الذيــن عزفــوا
عــن النــزول إىل املياديــن و اكتفــوا مبتابعــة مــا يجــري عــن بعــد ،منتظريــن أن يحقق
هــذا الحــراك بعــض مــن آمالهــم وطموحهــم ىف حيــاة كرميــة تكفــل لهــم األمــان
االقتصــادي واالجتامعي،حيــث يــرى األهــايل أن حــي املكــس يعتــر مجتمــع مغلــق
لــه ظروفــه الخاصــة ،وقــد أرجعــوا عــدم مشــاركتهم ألســباب مختلفــة خاصــة بهــم،
فيقــول أحــد األهــايل:
«إحنــا مجتمــع صياديــن والصيــاد مــش بيحــب داميــا يطلــع بــرة حتتــه فــكان تفاعلنــا
مــع الثــورة مقتــر هنــا يف املنطقــة مــش يف املياديــن وكان نفســنا الثــورة تنجــح
95
عشــان حتتنــا تتغــر مــع التغيــر الــي هيحصــل»
بينــا يــرى أخــر أن ذلــك انعكاســا للثقافــة املحليــة للمنطقــة ،فاإلنتــاء يف
األســاس عندهــم ملنطقتهــم فقــط ،و متابعــة مــا يجــري بداخلهــا .96ومــن ثــم
مل يكــن عــزوف أهــايل املكــس عــن املشــاركة السياســية موافقــة ضمنيــة عــي
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة املرتديــة واملعانــاة التــي عاشــوها ،بــل أرجــع
العديــد منهــم تلــك األوضــاع إىل النظــام الــذي حكــم البــاد ملــدة ثالثــن عامــا،
فيحــي أحــد شــباب املنطقــة
«صحيــح اننــا مــا شــاركناش يف الثــورة بــس كلنــا كنــا مأيديــن الــي بيحصــل وبنتمنــى
97
األحســن طبعــا فالنظــام دا كان يســتاهل ثــورة تقــوم عليــه «
هــذا النظــام الــذى ابتعــد بسياســاته عــن الواقــع و تعمــد عــزل األهــايل عــن
املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات الخاصــة بشــئونهم ،وكذلــك تجاهــل املســئولني
لتلــك املناطــق ومتابعــة تطوراتهــا وتأثــرات قراراتهــم عــى حيــاة الســكان يف
املنطقــة ،فيقــول أحــد األهــايل
««عنــدي  64ســنة مــن ســاعة مــا اتولــدت مشــوفتش محافــظ أو مســئول زارنــا
98
وعــدى علينــا» (ح.س)».
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يــرى جــزء كبــر مــن األهــايل يف املكــس أن معانــاة االخــاء املتوقــع للمنــازل هــي
تقصــر مــن حــي العجمــي ومحافظة اإلســكندرية الــذان مل يقفــا بجانــب مواطنيهام
والتحــدث عنهــم يف اجتامعــات اإلدارة املحليــة مــع الجيــش الــذي بصفتــه يعتــر
رشيــط الخنــدق منطقــة حدوديــة ملالصقــة معســكر حــرس الحــدود ملنــازل عزبــة
الصياديــن باملكــس ،فكانــت دومــا وجهــات نظــر الحــي واملحافظــة تتــاىش مــع
وجهــة نظــر الجيــش لدرجــة صــدور قــرارات خاصــة بوضــع األهــايل الحــايل ومنازلهــم
بداعــي أنهــا شــؤون خاصــة باملؤسســة العســكرية ،دون أن يعلــم األهــايل شــيئا
عنهــا .فيقــول أحــد شــباب املنطقــة :
«يــادات الجيــش واملحافظــة والحــي يف أخــر اجتــاع ليهــم طلعــوا  3قــرارات
وهــي مــش هيمشــوا األهــايل مــن البيــوت واملراكــب مــن املجــرى إال يف حالــة
وجــود بديــل والنظــر يف عمــل مرفــأ صيــد لصياديــن املكــس ،وملــا طلبــت نســخة مــن
ورق القــرارات اتقــايل الجيــش مــش بيطلــع ورق بــره ،قولتلــه طــب أصــور القــرارت
باملوبايــل قــايل أل أنــا بنفــذ األوامــر ومــش بســمح بتصويــر أو اســتخراج ورق مــن
99
أساســه «
ويتفــق أغلــب األهــايل عــى أن املحافظــة والحكومــة املركزيــة تتعمــد تجاهــل
مطالبهــم وأوضاعهــم باملكــس ،وأن أقدامهــم مل تطــأ شــارع الطلمبــات وعزبــة
الصياديــن إال يف زيــارات تعــد عــى أصابــع اليــد الواحــدة ،وكان دامئــا املســئول
يقــف فقــط ملــدة دقائــق يف طريــق إســكندرية-مطروح الرئيــي يشــاهد املكــس
مــن أعــى الكوبــري ثــم يعــود مــن حيــث آىت ،ويــرى أخــرون أن الحكومــات املركزيــة
املتعاقبــة ســارت عــى نفــس نهــج التجاهــل املتعمــد للمنطقــة ومواطنيهــا وأنــه
مــن الــروري عــى رئيــس الجمهوريــة أن يتــم تغيــر الحكومــة املركزيــة واإلدارة
املحليــة وليــس التخلــص مــن الحكومــة املركزيــة فقــط كــا يحــدث.
وعــن مشــاركة أهــايل املكــس يف االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة األخــرة ،يقول
أحــد شــباب املكــس :
«ســاعة انتخابــات الرياســة الــي الســييس كســب فيهــا كان اإلقبــال عندنــا ضعيــف
شــوية ،وكان أغلــب الــي مشــارك النــاس كبــار الســن واحنــا عندنــا نــاس كتــر قاطعت
ال عايزيــن رئيــس إخــوان وال الجيــش كانــوا عاوزيــن رئيــس مــدين ،ويف نــاس أبطلــت
أصواتهــا ،أمــا عــن انتخابــات مجلــس الشــعب كان عليهــا إقبــال وحركــة شــوية وأغلــب
100
االهــايل انتخبــوا مصطفــى الطلخــاوي عشــانني فيــه يقــدر يســاعدهم»
و كان دامئــا تركيــز أهــايل املكــس يف انتخــاب نائبهــم مبجلــس النــواب عــى
مســاعدتهم يف الجــزء الخدمــي أكــر مــن أي يشء أخــر ،وتقــول (و .م) واحــدة
مــن أهــايل املنطقــة:
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« نزلنــا وشــاركنا وانتخبنــا الرئيــس الســييس ومجلــس الشــعب انتخبنــا مصطفــى
101
الطلخــاوي ومحــدش عملنــا حاجــة لحــد دلوقــت».
ولكــن يبقــى الســؤال حتــى اآلن بعد مــرور الســنوات واألنظمــة والحكومــات املتعاقبة
 :هــل مــن مســتمع ملعانــاة أهــايل املكــس وهــل مــن مجيــب ملطالبهــم املرشوعــة
لــي يعــودوا إىل الحيــاة مــرة أخــرى؟

مقابلــة قــام بهــا باحثــون باملركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة،
101
مــارس 2016
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إن مــا تــم عرضــه مــن معلومــات مــا هــو إال محاولــة لرســم صورة حيــة لواقــع املكس
وســكانها يعــر عــن معانــاة مــن تتعامــل معــه الدولــة كســكان الـ»عشــوائيات»،
ومل توضــح الدولــة تفصيــا مــا هــي املعايــر التــي ميكــن عــن طريقهــا وصــف
العشــوائيات ،ومــا يحــدث يف خنــدق املكــس مــا هــو إال منوذجــا يعكــس رؤيــة
الدولــة يف التعامــل مــع األزمــات املعيشــية وتوفــر الخدمــات األساســية للفقــراء.
يــرد البحــث تاريــخ املكــس قدميــا وحديثــا ،ثــم ينتقــل إىل املعانــاة الكاملــة
ألهــايل خنــدق املكــس عــى وجــه التحديــد مــن خدمــات صحيــة غائبــة وأوضــاع
تعليميــة صعبــة ومرافــق وخدمــات عامــة مل يجــد منهــا األهــايل إال القليــل ،حتــى
وصــل الوضــع إىل عــدم توافرهــا مــن األســاس .ثــم تطرقنــا إىل التلــوث الــذي أصبــح
يحــاوط املنطقةومياههــا وهوائهــا ،بعــد انشــاء املصانــع بجــوار مســاكن أهــايل
خنــدق املكــس فأدخنــة املصانــع يف الهــواء ورصفهــا املــواد البرتوليــة يف املــاء
أثــر عليهــم وعــى مهنتهــم مــورد رزقهــم ،فاألســاك رحلــت مــن ميــاه خنــدق
املكــس بســبب إلقــاء الــرف الصناعــي الخــاص بتلــك املصانــع مــا أصبــح يهــدد
مهنــة الصيــد باملكــس باالنقــراض ،باإلضافــة إىل أزمــات يعيشــها صيــادو املكــس مل
تعمــل الدولــة عــى حلهــا حتــى اآلن كأزمــة تراخيــص الصيــد والتأمينــات االجتامعيــة.
وأخــرا تطــرق البحــث إىل مشــكلة الســكن باملكــس واالخــاء القــري املتوقــع
والــذي يلــوح يف األفــق.
خــال هــذا البحــث اســتنتجنا أن للمكــس طبيعــة خاصــة يف املشــكالت التــي
تواجههــا ،فهــي مشــكالت مرتاكمــة ومرتابطــة أي هنــاك منهجيــة خاصــة برتابــط
املشــكالت مــع بعضهــا البعــض مــا ينتــج عنــه يف النهايــة وجــود منطقــة اقتصادية
ذات دخــل وعائــد هــام للدولــة املرصيــة عــى وشــك الدمــار بســبب عــدم وجــود
خطــة مســتدامة لتنميتهــا ،أو عــى األقــل الحفــاظ عــى تواجدهــا .ومــع غيــاب دور
ومســؤلية الدولــة يف تنميــة مجتمــع املكــس ،وتوفــر أبســط الخدمــات للمواطنــن
القاطنــن بــه ،وصــل الوضــع مــن مجــرد تهميــش وتجاهــل ملنطقــة فقــرة ،إىل
هجــوم حــاد مــن قبــل املصانــع امللوثــة للميــاه ،مجــرى حيــاة املكــس ،ومــا كان
مــن الحكومــة اال أن شــاركت يف هــذه الجرميــة بصمتهــا عــن املصانــع امللوثــة،
واخفاقهــا يف حاميــة مواطنيهــا .ثــم جــاءت الحكومــات املتعاقبــة متعســفة تجــاه
الصياديــن يف إصــدار الرخــص الخاصــة بهــم ،وقاضيــة بذلــك عــى مصــدر رزقهــم،
الصيــد .وأخــرا ،جــاءت الحكومــة متذكــرة املكــس ،كمنطقــة ذهبيــة واســراتيجية،
ومقــررة إجــاء فقرائهــا منهــا ،حتــي يتثنــى للحكومــة «تنميتهــا» واالســتفادة
منهــا ،ســالبة بذلــك املواطنــن مســكنهم ،وعملهــم ،وحياتهــم ،وهوائهــم الــذي
يتنفســونه منــذ أجيــال.
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