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إشكاليات في مقاربة دراسة العشوائيات
نحن ال ندرس مجتمعات العشوائيات ألنها “اكزوتيكية” أو غرائبية ،وال ألنها تتناول ما يُفرتض أنه بيئة أكرث
الجامعات بؤساً .بل ألن هذه املجتمعات توفر عينة قد تكون كاشفة للحظات التحول ،أو لكيفية تشكّل عالقات
وتغيها .ويف العشوائيات ال ننظر اىل املرتوكني ملصريهم فحسب،
اجتامعية جديدة ،أو لكيفية تح ّور تلك القدمية ّ
وكيفية تدبرهم ألمورهم ،بل نتل ّمس الخط البياين للتغيريات التي لحقت بالبالد :حروبها ،نزوحاتها وهجراتها ،اندثار
مجاالت إنتاج بعينها كانت قامئة فيها ،استمرار حضور وفعل تراتبيات مرتبطة بالتمييز عىل أساس اللون أو الدين أو
املنشاً االجتامعي ،العالقة بني السلطة واملجتمع ،السياسة...
فقد انض ّمت إىل األحياء العشوائية التي أحاطت منذ سبعينات القرن الفائت (عىل األقل ،أو أحيانا قبل ذلك)
باملدن الكربى يف منطقتنا  -كعالم ٍة عىل االستعصاء الذي لحق مبشاريع التحرر الوطني وتحقيق الذات ،أي توفري
الحياة الكرمية للمواطنني  -أحيا ٌء جديدة شكّلها عىل األغلب تسارع وترية الهجرات من الريف ،مع التغيريات التي
لحقت بأمناط الزراعة ومبلكية األرض أو بحيازتها ،ومع موجات الجفاف ،ومع إهامل الريف وتهميشه مبا يخص كل
الخدمات ،وكذلك مع الحروب والنزاعات عىل أشكالها .ولكن مصدر ساكني العشوائيات ليس الريف فحسب ،وهذه
فرضية تستحق الفحص.
تبدو العشوائيات مك ّونة من كتل برشية “ ُمقتلَعة” من بيئاتها األصلية ،أو ُمتش ِكلة من خارج السياق الطبيعي
توسعاً متسقاً للمدن التي تطرد باستمرار األفقر إىل األطراف ،أو ما يسمى
االفرتايض لنمو السكن (يعني أنها ليست ّ
 .)Gentrificationفتبدو تلك الكتل البرشية “فائضة عن الحاجة” ،تعيش يف البطالة أو من العمل الهش .وهي
“غري ملحوظة” رسمياً يف البنية الجديدة لالقتصادات القامئة ،ولكنها ت ُستغل من قبلها ومن قبل السلطات “الرشعية”
باتجاهات شتى.
فهناك أوالً اسرتاتيجيات سلطوية إلدارتها والتحكم فيها ،تتداخل فيها اإلحاطة والعزل ،بالقمع العاري الذي يهدف
إىل الضبط أو حتى إىل اإلزالة ،وهناك كذلك الوصم (منبع “املتطرفني” أو “الجانحني” أو “الحثالة” الخ .)..وهناك من
جهة أخرى التوظيف يف خدمة أغراض متنوعة :كيَ ٍد عاملة رخيصة وغري نظامية أو لتنفيذ األعامل غري “املرشوعة”
(توزيع مخدرات ،تهريب بضائع ،بلطجة ،قمع تظاهرات)..
ومبقابل هذه العشوائيات ،تنبت وتتكاثر املدن الجديدة واألحياء املس ّيجة الفخمة ( .)Compoundsوبعكس
الظاهر ،يرتبط منو القطبني النقيضني ،العشوائيات واملدن الفخمة املسيجة ،بعالقة تراسلية وطيدة.
نتف ّحص الحياة يف هذه العشوائيات .وقد يتم اختيار أحياء “رشعية” بنيت عىل عجل الستيعاب الفائض السكاين
امل ُفقر (كام يف الجزائر مثالً) ،ثم “نُسيت” فصارت بحكم العشوائية ،بغض النظر عن الرشوط األصلية للتملك أو
الحيازة.
ندرس العامرة يف الحيز املختار ،والعالقات املنسوجة واليوميات ،والتنظيم االجتامعي الذي تنتجه هذه التجمعات
أو الذي تتأقلم معه بحكم اإلجبارات (سواء الناعمة أو القرسية) ،وآليات ضبطها وتسيريها ،ومن هي الجهات التي
تقوم بذلك ،وأشكال توظيف أبنائها أو االستفادة منهم عىل مختلف الصعد ،يف االقتصاد كام يف االجتامع والسياسة..
ليس تناول العشوائيات مبحثاً يف املدن أو يف األرياف ،بل يف هذا املجتمع “الثالث” ،الذي ال يُخترص وضعه بأنه
سريورة “ترييف” املدينة أو “متدين” الريفيني .وهو مجتمع “هجني” مبعنى تشكّله من عنارص من املدينة والريف،
ولكنها ُمح َّورة بحكم الرضورات ،وملالمئة رشوط الحياة فيه وعالقته مع محيطاته املتعددة .ونسعى لتقديم ملحة
ليست استاتيكية جامدة.
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مصر

4

عن العشوائيات في مصر :عساكر وفقراء وعصابات وعمران
الرجال
علي ّ

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص في الدراسات األمنية ،من مصر

وصل عدد سكان العشوائيات إلى  15مليون نسمة في  2008أي أنهم

 40في المئة من سكان المدن في مصر .وأغلب المناطق العشوائية هي

امتداد لبعض المناطق الشعبية.
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يرفض بعض الباحثني والباحثات استخدام مصطلح “العشوائيات” ملا يحمل من مدلوالت سيئة ،وخطرة أحياناً ،إذ
متت شيطنة هذه املناطق ،وأصبح اللفظ نفسه مربرا ً لتنكيل الدولة وللسخرية من سكان هذه العوامل الجديدة.
كام أنه يصعب وصف أكرث من  39يف املئة (بحسب الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء) من الحيز املديني يف مرص
بالعشوائيات .ولكن استخدام التعبري هنا يهدف إىل تفكيكه ،وإىل فهم سبب تشكّله عرب عقود مختلفة ،وكيفية
تح ّول بعض املناطق الشعبية إىل مناطق عشوائية .بل قد يصح استخدام املصطلح نفسه لوصف ما ميكن تسميته
بـ”العشوائية املرتفة” .فواقع العمران املرصي املديني يف أغلبه عشوايئ!
يف  ،2008بعد حادث سقوط صخرة الدويقة عىل سكان الحي ،تم تأسيس صندوق تطوير العشوائيات بقرار رئايس
ليتبع الصندوق مجلس الوزراء ،ويف العام نفسه خرج “قانون البناء املوحد” ،وقامت السلطة بتقسيم املناطق
العشوائية إىل ثالثة تصنيفات :مناطق خطرة وغري آمنة (وداخل هذا التصنيف تنقسم املناطق الخطرة إىل أربع
درجات من الخطورة) ،ومناطق غري مخططة ،ومناطق غري صحية .وقد وصل عدد سكان العشوائيات إىل  15مليون
نسمة يف  )1( 2008أي أنهم  40يف املئة من سكان املدن .وتحتل محافظة اإلسكندرية املركز األول من حيث انتشار
العشوائيات ،حيث بلغت مساحة املناطق العشوائية فيها  20.1ألف فدان بنسبة  12.5يف املئة من إجاميل مساحتها.
وطبقاً لتقرير “املفوضية املرصية للحقوق والحريات” (:)2
 يوجد مبرص  24منطقة مه ِّددة لحياة اإلنسان (خطورة من الدرجة األوىل) فيها ما يقارب  23ألف وحدة سكنية،وتقع عىل مساحة تتجاوز  575فداناً.
 بلغ عدد املناطق غري اآلمنة (خطورة من الدرجة الثانية)  247منطقة ،فيها أكرث من  114ألف وحدة سكنية ،وتقععىل مساحة تتجاوز  2163فداناً.
 بلغ عدد املناطق غري اآلمنة (خطورة من الدرجة الثالثة)  60منطقة ،فيها ما يزيد عىل  48ألف وحدة سكنية،وتقع عىل مساحة تتجاوز  1127فداناً.
 يوجد  16منطقة (خطورة من الدرجة الرابعة) فيها أكرث من  25ألف وحدة سكنية ،وتتجاوز مساحتها  624فداناً.إجاميل نسبة مساحة املناطق العشوائية  38.60يف املئة من إجاميل مساحة الكتلة العمرانية.إجاميل عدد املدن املحتوية عىل مناطق عشوائية  226مدينة مرصية من أصل  234مدينة ،أي أنه ال يوجد سوى 8مدن خالية من العشوائيات.
إجاميل مساحة املناطق العشوائية غري املخططة  156ألف فداناً ،بينام إجاميل املناطق العشوائية غري اآلمنة 4500فدان.
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كيف يمكن أن نفهم العشوائيات في مصر؟
ملرص تاريخ طويل مع العشوائيات يعود إىل بدايات القرن العرشين .ولكن ما نعرفه اليوم وما نراه يف الحيز املديني
هو نتاج أواخر الستينات منه ،وأما تبلوره الجاد فكان مع الثامنينات والتسعينات .يقول عامل االجتامع آصف بيات
أن العشوائيات بشكلها الحايل ليست نتاج هجرة من الريف إىل املدينة يف املقام األول ،ولكنها هجرة من املدينة إىل
يفس
املدينة ( .)3فطبقاً لالحصائيات التي اعتمدا عليها ،فمعدالت الهجرة من الريف إىل املدينة انخفضت ،وهو ما ِّ
ظهور وانفجار العشوائيات داخل املحافظات الريفية املختلفة يف الدلتا والصعيد .وبالتايل فالعشوائيات ليست جزءا ً
دخيالً عىل املدينة أو جزءا ً خارجاً عنها ،ولكنها متدد طبيعي لعموم السكان من الفقراء ومتوسطي الدخل.
مرص بلد كبري وفقري ،ولهذا “نجت”  8مدن فقط من حضور املناطق العشوائية ،وهي موزعة كالتايل :مدينتان
مبحافظة السويس ،ومثلهام بالرشقية ،وثالثُ مدن بكفر الشيخ ،ومدينة واحدة مبحافظة الجيزة.
7

تمدد المناطق الشعبية

املطرية وعني شمس وإمبابة وباشتني ودار السالم بالقاهرة ،وكذلك أبو سليامن والعوايد والحرضة الجديدة
باإلسكندرية ،بكل ما تحمله هذه املناطق من عزب (“العزبة” تشبه قرية صغرية لتجمع سكاين ،ولكن بعض هذه
العزب داخل العشوائيات أو املكونة ملنطقة عشوائية ميكن أن تكون ضخمة املساحة والعدد السكاين) وعشوائيات
داخل العشوائيات ،كلها نتاج للتمدد الطبيعي للحيز املديني ،سواء عىل أر ٍ
اض صحراوية أو زراعية أو خليط من
األرايض الزراعية و”الهيش” و”الخوص” (أشبه باألشواك والنباتات املؤذية التي تنترش يف األرض الزراعية) .والنقالت
الكربى لتضخم هذه املناطق جاء مع الثامنينات الفائتة بسبب الهجرة داخل املدينة نفسها.

ولكن األصول الريفية والصعيدية والعرباوية مهمة جدا ً ،ليس من منطلق أن تضخم العشوائيات نتاج هذه الهجرة،
ولكن ألن هذه الخلفيات ستصوغ طبيعة العالقات االجتامعية بهذه املناطق الجديدة .فجانب كبري من املناطق
العشوائية تشكّل من مجموعات من العرب ت ّم الحكم عليها بالتهجري من مناطقها الشعبية القدمية ،أو ت ّم خلعها
أو “تشميسها” (التشميس والخلع هام مرادفان يشريان إىل تخيل القبيلة عن أحد أفرادها أو عائالتها ،ورفع الحامية
واألمن والنسب عنهم ،مبعنى إمكانية استباحتهم من اآلخرين دون أن تكون القبيلة ملزمة بالدفاع عنهم أو التوسط
لهم أو التفاوض بالنيابة عنهم) ،وكانت فرصة لبعض الغجر ويسمون أيضاً بالهناجرة (بعض القبائل الرحل الذين
يستقرون عىل أطراف املدن وتنحدر أصولهم من مناطق مختلفة مثل الهند وإيران وآسيا وبعض مناطق أوروبا
الوسطى) ،أو مجموعات ما يعرف ب”الهجانة “(وهي متارس الرسقة كنشاط رئييس لها وتسطو عىل املنازل) وكثري
من األشقياء والبلطجية الذين ت ّم التضييق عليهم أمنياً واجتامعياً داخل مناطقهم ،وأرادوا فتح منافذ جديدة للحياة
وللتجارة لهم بعيدا ً عن العامل القديم.
ترييف المدينة أو تمدين الريف ال معنى له .فالعشوائيات ليست ظاهرة ريفية ،هي ظاهرة
جدل ّ

مدينية نمت على األطراف الزراعية للمدن ،وهذه األطراف في أغلبها لم تكن ريفية بمعنى كونها
تجمعات كبرى للفالحين

كذلك انضمت إىل هذه التنويعات األثنو-اجتامعية أعداد ضخمة من الشباب الذين يحاولون إيجاد سكن وتكوين
أرس جديدة .ولذلك فأغلب املناطق العشوائية هي امتداد لبعض املناطق الشعبية .فمثالً يف اإلسكندرية تشكلت
أبو سلامن بهذه الطريقة ،وكذلك أغلب عزب ومناطق خط ترعة املحمودية ،فكل ما هو شامل الرتعة هي مناطق
شعبية قدمية .واالعتامد عىل العصبيات ،مثل تكتل عائالت الصعايدة أو أبناء الدلتا يف شوارع بعينها هو أمر مألوف
حتى يف املناطق الشعبية .وتحاول كل مجموعة تحصني نفسها من خالل هذه العصبيات لرتسيخ النفوذ والهيبة
وحامية التجارة املرشوعة وغري املرشوعة ،وتأمني النساء ،وتأمني األرايض التي وضعوا أيديهم عليها .ومع تزايد
الكثافة السكانية لهذه املناطق الجديدة ،بدأت بعض العالقات االجتامعية تتشكل وتتمحور حول “الشارع” ،أي
تكوين عصبيات عىل أساس الشارع املشرتك ملجموعة من السكان .بل أن هذه الفكرة يف حد ذاتها أصبحت مصدرا ً
للرصاع والعنف ،حيث تُ ثِّل يف حد ذاتها رابطة لتجسيد النفوذ والسطوة داخل املنطقة بشكل عام.
العصبية

إىل اليوم ،يظل الرصاع القائم عىل أساس الخلفيات العصبية هو األعنف واألرشس .وهذه سمة ال تتعلق فقط
باملناطق العشوائية ،بل هي قامئة حتى يف املناطق الشعبية القدمية ،ومناطق التخوم التي تجمع العرب مع
الصعايدة بأعداد كبرية مثل الهانوفيل والكيلو  21يف اإلسكندرية ،وحتى يف املناطق الصحراوية التي متت زراعتها
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مثل النوبارية .هناك ،تبقى معارك العصبيات هي األخطر .ففي  2012قامت معركة طاحنة بني تجمعات الصعايدة
والعرب مبنطقة باكوس باإلسكندرية ،امتدت ألسبوع كامل ،وفشل التدخل املتكرر للقوات البحرية الخاصة يف
احتوائها .كذلك كان حال بعض املعارك بني العرب والصعايدة يف الكيلو .21
وبجوار هذه املجموعات املتنوعة ،متددت الجامعات اإلسالمية املختلفة ،سواء السلمية أو املتطرفة والداعية لحمل
السالح .فاملطرية وعني شمس وإمبابة بالقاهرة شهدت حضورا ً مكثفاً ل”القطبيني” (جامعة إسالمية تنسب نفسها
إىل فكر سيد قطب ،وعىل الرغم من قلة عددهم ،فهم يتسمون برشاسة عالية وانتهاج العنف كوسيلة للتغري
السيايس واالجتامعي ،وهي جامعة مختلفة عن مجموعات ما يعرف بالقطبيني داخل جامعة اإلخوان املسلمني)،
و”الجامعة اإلسالمية” و”السلفية الجهادية” ،بينام شهدت املنيب حضورا ً أك َرب ل”السلفية املدخلية” أو “القوصية”.
وشهد أبو سلامن وبعض مناطق سيدي برش واملندرة يف اإلسكندرية حضورا ً أك َرب لـ”السلفية العلمية” (“حزب النور”
حالياً)  -بحكم وجودها األكرب وأصولها السكندرية – ول”اإلخوان املسلمني”.

ترييف أم تمدين؟

جدل تريّيف املدينة أو متدين الريف ال معنى له .فالعشوائيات ليست ظاهرة ريفية ،هي ظاهرة مدينية منت عىل
األطراف الزراعية للمدن ،وهذه األطراف يف أغلبها مل تكن ريفية مبعنى كونها تجمعات كربى للفالحني ،بل كانت
اض زراعية أو خوص أو أر ٍ
أر ِ
اض تابعة لألوقاف أو اإلصالح الزراعي ،وانتفى دورها الزراعي .لكن ال ميكن اعتبارها
انقضاضاً من الريف عىل املدينة .فمثالً يف اإلسكندرية ،ال ميكن القول أن “املعمورة البلد” ،التي كان أغلبها مناطق
تابعة لإلصالح الزراعي أو األوقاف ،تقوم برتييف املدينة .فهي كانت امتدادا ً زراعياً داخل مدينة اإلسكندرية ،تح ّول
مع الوقت ملناطق سكنية يهاجر إليها إسكندريون من أحياء مختلفة مثل السيوف وجانب من املندرة القدمية،
وأغلب سكانها اآلن من املناطق الشعبية ،أو أبناء الطبقة الوسطى الذين يسعون لخلق أرس جديدة ،وهي خليط من
البناء غري املخطط واملخالِف والبناء شبه القانوين والبناء املرخص.
لم يكن الفقراء هم من استغلوا لحظة الثورة لبناء األبراج الشاهقة والمخا ِلفة لجميع لوائح وقواعد
البناء والمضرة بالبنية التحتية ،بل كان المتمولون هم من فعلوا.

أما بقاء العصبيات وحفاظها عىل هويتها فال عالقة له بالرتييف أو التمدين ،بل هو مرتبط برضورات الرصاع
االجتامعي وعدم تطور قوى اإلنتاج وعالقاتها ،وإال فعلينا اعتبار أغلب اإلسكندرية منطقة صعيدية بسبب الهجرة
الكثيفة إليها من الصعيد يف األربعينيات الفائتة.
عشوائيات مترفة

ال ميكن حرص العشوائية بالفقراء .هم فقط األكرث عددا ً يف مرص ،ولكن املرتفني أيضاً قاموا بالتوسع العشوايئ وشبه
القانوين .لعل أبرز مثال عىل ذلك العديد من مخالفات البناء والتحايل واالنخراط يف الفساد مع املحليات واملحافظة
يف مناطق شاسعة يف اإلسكندرية مثل سيدي برش وميامي والعصافرة وشارع النرص وهيلتون بسموحة .والعرف
املتداول بني املقاولني هو أنه ال إمكانية للربح بدون مخالفة لوائح البناء .ومع ذلك ،تتمتع هذه املناطق املخالفة
بجميع الخدمات .وبالتدقيق يف داخل عالقاتها ،فهي مزيج من تحالفات السلطة والبلطجة أيضاً.
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فمثالً ،إذا أخذ أحد املقاولني ترصيحاً ببناء بناية مكونة من خمسة طوابق ،وقام ببناء عرشة طوابق (أو أزيد يف بعض
الحاالت) ،يقوم أحد البلطجية الكبار برشاء طابق كامل بسعر السوق الطبيعي ،ثم يقوم مبساومة املقاول عىل طابق
آخر بربع سعر قيمة السوق ،مقابل توفري الحامية وعالقات الفساد مع القسم (مركز الرشطة) والحي (وهي بشكل
ما البلدية املصغرة) ،أو يقوم ببيع إحدى شقق الطوابق العليا بسعر بخس ألطراف من السلطة يف مناصب رفيعة.
مل يكن الفقراء هم من استغلوا لحظة الثورة لبناء األبراج الشاهقة واملخالِفة لجميع لوائح وقواعد البناء واملرضة
بالبنية التحتية ،بل كان املتمولون هم من فعلوا.
األرض والمساحة هي مصادر الثروة

العشوائيات طبقاً لكثري من الباحثني من علوم مختلفة ،هي نتاج واضح لفشل سياسات اإلسكان ،وغياب رؤية
متكاملة للعمران يف مرص عرب األنظمة املتعاقبة لـ”دولة يوليو” .فنظام جامل عبد النارص يتحمل عبء تعطيل
السوق العقاري بسبب تثبيت القيمة اإليجارية ،بينام يتحمل السادات ومبارك فشل إقامة عالقة متوازنة بني دور
القطاع الخاص يف عملية اإلسكان الشعبي ودور الدولة .ويشار إىل أن سياسات االنفتاح ثم السياسات النيوليربالية،
وتخل الدولة عن أدوارها االجتامعية ،هي سبب انفجار العشوائيات يف مرص.
ّ

املسألة األساسية أن األرض واملساحة هي مصادر رئيسية للرثوة يف مرص ،وهو ما يجعل الرصاع االجتامعي متمحورا ً
حول األرض ،ويجعل أن أضمن استثامر ملرشوع هو االستثامر العقاري .ومع عدم تطور قوى اإلنتاج يف مرص ،فالرصاع
عىل الحيز العام والخاص هو األقرب للمخيلة العامة ،ولهذا فالتناحر والنزاع هو حول أرايض وضع اليد ،أو النوايص
واملساحات املشرتكة ،مثلام هو الحال يف املناطق العشوائية أو مواقف امليكروباصات والتكاتك ،أو فرض أتاوات عىل
مساحات ركن سيارات النقل ...قادت عالقات اإلنتاج القامئة وتخلّف قواها إىل قمع حق الفقراء يف املدينة وإمكانية
متددهم املخطط واملنظم ،حيث يحتكر أصحاب األموال والبريوقراطية واألجهزة األمنية والجيش هذا التوسع ألنه
ميثل ثروات مهولة.
األرض والمساحة هي مصادر رئيسية للثروة في مصر ،وهو ما يجعل الصراع االجتماعي متمحوراً
حول األرض ،ويجعل أن أضمن استثمار لمشروع هو االستثمار العقاري .ومع عدم تطور قوى
اإلنتاج في مصر ،فالصراع على الحيز العام والخاص هو األقرب للمخيلة العامة

ومنذ  2005يشتد الرصاع مع السكان عىل أراضيهم وطرفاه هام الدولة واملستثمرون من جانب ،والسكان من جانب
آخر .ولعل أبرز هذه الرصاعات مؤخرا ً هو رصاع السلطة مع سكان “جزيرة الو ّراق” يف قلب النيل يف القاهرة ،حيث
مارست السلطة كافة أشكال القمع إلجبار السكان هناك عىل التخيل عن أراضيهم.
العشوائيات بين خطاب السلطة واإلدارة البوليسية

العشوائيات وحدها أو اختالطها باملناطق الشعبية أو وجودها يف داخلها ،كانت سؤاالً ملحاً مطروحاً عىل عدة
أجهزة داخل الدولة مثل وزارة السياحة واإلسكان ،وعىل املستثمرين العقاريني .وتشري بعض الدراسات يف كتاب
“القاهرة مدينة عاملية” ( )4إىل محاوالت دامئة لعزل السكان املحليني (يطلق عليهم املسؤولون أحياناً “الرعاع” أو
“الناس البلدي”) عن املناطق األثرية ،وباألخص يف مرشوع مبارك الطموح لتطوير القاهرة القدمية .كذلك كانت
همً بوليسيّاً للداخلية املرصية يف الجانب الذي يخص إدارتها ،التي مل تختلف كثريا ً عن إدارة املناطق
هذه املناطق ّ
الشعبية .فالعنف واإلرهاب والتعذيب واملرشدون والدوريات والحمالت األمنية والعالقات الزبائنية كانت
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اسرتاتيجية الداخلية يف إخضاع تلك املناطق ،أي إخضاع عموم السكان يف مرص وفصل الفضاءات االجتامعية عن
بعضها البعض وعزلها قدر املستطاع.

كيف يمكن قمعها؟

يقول تقرير للبي يب يس (“ :)5عندما عمل املهندس حسني ص ّبور مستشارا ً للحكومة يف الثامنينيات ،تم التخطيط
إلزالة العشوائ ّيات يف وسط املدينة ،ونقل سكّانها خارج نطاق الطريق الدائري الذي كان يتم إنشاؤه آنذاك .أخربنا
أ ّن ذلك كان سيسهل عىل الحكومة احتواء أية احتجاجات شعبية محتملة ( )..فقد يتم ّرد سكّان العشوائ ّيات
السهل احتواؤهم عندما يكونون خارج الطريق ال ّدائري ”.كان التفكري يف التخلص من
ّ
ألي سبب ،وسيكون من ّ
العشوائيات بعزلها خارج املدينة حارضا ً منذ بداية توسعها ،وكان السبب الدافع وراء ذلك استثامري طامع يف هذه
املناطق من جهة ،وأمني وبولييس من جهة ثانية يسعى ملزيد من عزل هذه املناطق وإحكام القبضة األمنية عليها.
هم ًا بوليسي ًا للداخلية المصرية في الجانب الذي يخص إدارتها ،التي لم
كانت هذه المناطق ّ

تختلف كثيراً عن إدارة المناطق الشعبية .فالعنف واإلرهاب والتعذيب والمرشدون والدوريات

والحمالت األمنية والعالقات الزبائنية كانت استراتيجية الداخلية في إخضاع تلك المناطق

ولكن تطورا ً خطريا ً طرأ عىل سؤال العشوائيات يف  1992بسبب وقوع كارثة الزلزال الذي راح ضحيته أكرث من 500
شخص ،وترشدت نحو  10آالف أرسة ،وهو العام نفسه الذي أعلنت فيه “الجامعة اإلسالمية” سيطرتها عىل إمبابة،
ثم اندلعت بعد ذلك اشتباكات عنيفة يف عني شمس وتوغلت املجموعات اإلسالمية املختلفة داخل املطرية .هنا
انتقلت الدولة من املامرسة البوليسية إىل أمننة مسألة العشوائيات ،وتحويلها لخطاب تهديد ومسألة أمنية وليست
اجتامعية أو اقتصادية .ودارت املاكينة اإلعالمية والسينامئية وتشكل خطاب متكامل لشيطنة العشوائيات واعتبارها
أوكارا ً للجرمية واإلرهاب .ثم تطور الخطاب الحقاً لتصويرها كخطر عىل الطبقة الوسطى ،وأن سكانها سينقضون يف
أقرب لحظة انفالت عىل املناطق املرتفة.
كانت تداعيات هذه األحداث وهذا الخطاب ثقيلة للغاية عىل هذه املناطق .فت ّم حصار إمبابة ،و ُوضعت “كامئن”
(نقاط تفتيش عسكرية) عىل أغلب مداخل ومخارج املطرية وهي قامئة حتى اليوم (كمني أسفل وفوق كوبري
مسطرد ،وكمني عبود ،وكمني املرج وهو الوحيد الذي مل يعد موجودا ً) ،وكانت عني شمس تحت حصار دائم طيلة
التسعينات الفائتة ،ومل َ
تتعاف من شدة الوطأة األمنية إىل اآلن ،وإ ْن كانت القبضة الحديدية للداخلية قد صارت
أقل ثقالً .كام انعكست هذه األحداث وهذا الخطاب عىل بقية املناطق العشوائية التي ال تضم إرهابيني وليس
فيها “خطر إسالمي” ،تحت ذرائع “تهديد القيم العامة للمجتمع املرصي” وكونها تجسيد النهيار “منظومة األخالق
وعب أحد ضباط أمن الدولة عن ذلك تعليقاً عىل املطرية يف مطلع األلفية
املرصية” وخطر داهم عىل بقية املجتمعّ .
الثالثة“ :نريد بناء أسوار حولها ونح ّولها إىل سجن” ،وتوحشت األقسام الخاصة بإدارة هذه املناطق .وعىل الرغم من
هذه الشيطنة الواسعة للمناطق العشوائية ،فقد استغلت السلطة ورجال األعامل هذه املناطق كفائض برشي يف
أعامل العنف والبلطجة والحشد االجتامعي وقمع الخصوم السياسيني ،كام استغلتهم يف معارك متنفذيها الشخصية.

ليست “عشش ًا”!

املعضلة ببساطة يف هذا الخطاب ،هو تصور العشوائيات كغيتوهات من صفيح أو مجموعات من “العشش” .هذا
بالفعل واقع بعض العشوائيات .ولكن هذه النوعية من العشوائيات هي ما تع ّرفها الدولة بـ”املناطق الخطرة وغري
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الصالحة للحياة” .وإمنا فالعشوائيات يف مرص صارت مدناً كاملة يعيش بداخلها ماليني البرش ،وأنتجت حياة متكاملة
وأصبح أبناؤها يف الجامعات ولها تجارة ممتدة وعمران كبري .وعىل الرغم من قسوة الواقع املادي للعديد من
مناطقها ،فهذه العشوائيات شهدت مالحم لخلق أجيال متعلمة وبعيدة عن عوامل الجرمية والبلطجة يف ظل ظروف
شديدة الصعوبة يف التنشئة ،سواء بسبب عوامل الفقر وضعف البنية التحتية أو بسبب عوامل العنف وأشكال
االنفالت املختلفة .مرة أخرى ،العشوئيات ليست تعبريا ً عن يشء استثنايئ ،بل هي تعبري عن عموم السكان يف الحيز
املديني.
كان التفكير في التخلص من العشوائيات بعزلها خارج المدينة حاضراً منذ بداية توسعها،
والسبب الدافع وراء ذلك استثماري طامع في هذه المناطق من جهة ،وأمني وبوليسي من جهة
ثانية يسعى لمزيد من عزل هذه المناطق وإحكام القبضة األمنية عليها.

المخدرات والتجارة غير المشروعة ووضع اليد كعوامل استقرار أو اضطراب

كانت املناطق العشوائية مالذا ً ألشكال مختلفة من الجرمية والتجارة املج َّرمة قانوناً وعىل رأسها تجارة املخدرات.
عانت املناطق الناشئة حديثاً والتي تبلورت بشكل واضح كعشوائيات أو كمناطق شعبية ،من منافسة العامل القديم
يف تجارة املخدرات .ففي اإلسكندرية ظلت الغلبة  -ورمبا ليومنا هذا  -للمناطق الشعبية املستقرة مثل املنشية
والحرضة وبحري ورأس التني وكرموز واللبان .حتى يف عامل الجرمية والبلطجة ،ظل غرب اإلسكندرية له اليد العليا
حتى بعد ظهور بعض األسامء التي خرجت من رحم معارك طاحنة يف مناطقها الجديدة ،لتصبح نجوماً يف عامل
الجرمية مثل محمد األحمر من أبو سلامن (وهذه بدأت كمنطقة عشوائية ،وانتهت لتصبح أحد املناطق الشعبية
الكبرية يف اإلسكندرية .فقد متكنت من االستفادة من الخدمات الرسمية ،ونالت الرتاخيص يف األبنية أو س ّوت
املخالفات ،وأصبحت أغلب بيوتها متتلك عدادات كهرباء ويتم تحصيل فواتري املياه والتليفون وجميع الخدمات.
وهناك بعض األسامء األخرى من سيدي برش واملندرة .ومع ذلك ظلت “القوة” مبعناها الواسع والعميق للكلمة يف
يد املناطق القدمية ،عىل الرغم من التكتل البرشي الكبري يف املناطق العشوائية .فمهام بلغ عنف وقسوة أبناء العامل
الجديد ،وحتى لو تشكلت بعض مجموعاتهم من عصبيات وقبليات ريفية وصعيدية ،فهي ال تستطيع منافسة
العائالت املستقرة واملمتدة يف املناطق القدمية ،مبا لديها من قدرة عىل تنظيم العنف وتعبئة مواردها واستخدام
السالح وتوافره .فأبو سلامن القريبة من باكوس ال ميكنها بحال منافسة عائالت الصعايدة أو العرب الذين صاروا
إسكندريني بحكم الوقت الطويل والتواجد واألجيال املتعاقبة بباكوس القدمية ،كام ال ميكنها التغول عىل مساحات
التجارة فيها ،سواء املرشوعة أو غري املرشوعة .كذلك الحال مع حجر النواتية القريبة من الحرضة ووكالة الفاكهة
والخرضوات والتي ال ميكنها منافسة الحرضة القدمية يف عامل الجرمية.
على الرغم من الشيطنة الواسعة للمناطق العشوائية ،فقد استغلت السلطة ورجال األعمال هذ
المناطق كفائض بشري في أعمال العنف والبلطجة والحشد االجتماعي وقمع الخصوم
السياسيين ،كما استغلتهم في معارك متنفذيها الشخصية.

ولكن العامل الجديد كان لديه حظاً جيدا ً ،لتواجده بعيدا ً عن عني األمن وحضوره الكثيف بشكل يومي ومؤسيس..
بعيدا ً عن الحمالت والدوريات األمنية التي حكمت أغلب املناطق الشعبية والعشوائية لعقود طويلة .فغياب
الحضور املؤسيس الكبري للدولة ،سمح للمناطق الجديدة بأن تصبح مناطق للتخزين واإلتجار تدريجياً .كذلك ساعد
وقوع بعض املناطق الجديدة ،مثل املطرية ،عىل طرق تجارة كبرية للمخدرات مثل طريق بلبيس الزراعي
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والصحراوي .ولكن أغلب املناطق الجديدة أخذت بعض الوقت حتى أصبحت مناطق بيع مستقرة لعدة أسباب:
 -1املواصالت وعدم سهولة التنقل بني املناطق العشوائية والعامل القديم سواء مبناطقه الشعبية أو املرتفة ،وهذا
لفرتة طويلة ،وكان يجري اعتبارها مناطق منعزلة.
 -2األمن واالستقرار ،فمن غري املتوقع أن يعرتضك أحد أبناء املنطقة أو يعتدي عليك التاجر نفسه يف منطقة مثل
بحري أو املنشية أثناء رشاء املخدرات لالستهالك الشخيص ،كام أنها مناطق تتسم باالنضباط يف إدارة حيز التجارة
وأمن املستهلك .ففي أغلب األحيان يخىش املستهلك من األمن وليس من املنطقة الشعبية نفسها ،وهذا عىل عكس
املناطق العشوائية ،فاملستهلك يخىش املنطقة نفسها ال أجهزة األمن.
 -3الجودة وتقدير املستهلك ،فاألسواق القدمية األكرث استقرارا ً تعمل عىل مراكمة الزبائن وكسب ودهم .عىل عكس
بدايات املناطق العشوائية وغياب منطق تجاري واقتصادي مستقر يف إدارة حيز البيع.
 -4نادرا ً ما يتعاطى بائعو املخدرات يف املناطق الشعبية هم أنفسهم أنواعاً عنيفة من املخدرات الثقيلة ،والتي
تخلق صعوبة يف التواصل عىل مستوى اللغة ،والخوف من البائع نفسه ،كام هو حال الكثري من الشباب الذين
يقومون بتوزيع املخدرات وبيعها يف املناطق العشوائية .وال يعني ما سبق إعطاء صورة وردية عن املناطق الشعبية
وانضباطها.
 -5قدرة التجار الكبار يف األحياء الشعبية القدمية عىل ضبط الشارع وعىل خلق أرضية طيبة مع بقية السكان ،عىل
عكس الكثري من املناطق العشوائية التي يتناحر فيها موزع شاب مع آخر يف رصاع ،قد يصل إىل مستوى عا ٍل من
العنف والدم ،للسيطرة عىل ناصية الشارع .كذلك ميكن لسكان الشارع نفسه مناوأة املوزع الشاب أو التاجر يف حال
وجود ضغائن ومشاكل مختلفة حول الجرية والتحرش بالنساء واإلفراط يف استعراض العنف والقوة وتعريض الشارع
للخطر األمني والحمالت األمنية .وميكن القول إن العامل األول والعامل الخامس هام من أهم مالمح الفروقات التي
رسمت مالمح اضطراب أو استقرار املناطق املختلفة.

 ..والنساء في المجال!

اتسمت تجارة املخدرات والبلطجة بتنوع جنس القامئني عليها من الرجال والنساء .ويف هذا فحالها مل يختلف كثريا ً
عن حال املناطق الشعبية املستقرة .وإن كان ميكن مالحظة أن البلطجة التي تقوم نساء عىل إدارتها موجودة أكرث
يف املناطق العشوائية ،وذلك لعدة أسباب منها النشأة ذاتها يف بعض املناطق التي اتسمت بالقسوة عىل النساء
وغياب مصادر الدخل ،واملساحات املتاحة لتوغل النساء يف إدارة البلطجة والعنف (مثل كرثة مواقف امليكروباصات
والتكاتك الحقاً) ،والحاجة إىل اللجوء للعنف اليومي للنجاة من الواقع املادي للحياة يف هذه املناطق ..ما جعل
للنساء دورا ً مهامً يف ملف العنف والجرمية.
وهناك بالطبع عوامل أخرى متنوعة حسب كل حالة ومنطقة ،منها عىل سبيل املثال انخراط الزوجات مع أزواجهم
يف بداية تجارة املخدرات ،أو وراثة تلك التجارة ،أو التصورات املسبقة عن أدوار املرأة داخل بعض املجموعات اإلثنو
 اجتامعية مثل الغجر أو الهناجرة ،حيث يتشارك تاريخياً الذكور والنساء يف العمل يف املوالد واملواسم املختلفة،وتقوم املرأة بإعالة األرسة يف األغلب ،أو بعض املناطق الشعبية املستقرة التي ال ترى غضاضة كبرية يف إدارة بعض
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النساء للمقاهي ،أو تجارة املخدرات خلفاً ألزواجهم أو عائالتهم ،أو يف اشرتاك العائلة ،نساء ورجاالً ،يف تجارة
املخدرات وإدارتها .وال بد من تسجيل أمر يف غاية األهمية هنا :فأغلب من يُعيل األرس هن النساء! ولكن عىل الرغم
من تجاوز هذا الواقع املادي للتصورات املسبقة (الحجب وعزلة النساء يف املنزل والذكر املعيل) ،تعود هذه األفكار
املهيمنة ،فتجعل الواقع أكرث قسوة عىل النساء ،حيث يضطررن لقبول العنف املنزيل ،أو يخفن من الشكوى من
التحرش واألذى اللفظي والجسدي ،باعتبار املرأة ما زالت تعد “رشف األرسة” .وتتجنب الكثري من النساء اإلفصاح
عن تعرضهن للتحرش ،حتى ال يضطر ذكور العائلة للدخول يف معارك عنيفة مع أطراف أخرى .وليس صحيحاً أن
النساء يف املناطق الشعبية أو العشوائية ال يتعرضن للتحرش بحكم الجرية والعصبيات وأخالق املناطق الشعبية،
فالتعرض للتحرش يومي ،والفرق الجوهري بني امرأة وأخرى هو مستوى الحامية التي تحظى بها يف املنطقة .وكثريا ً
ما تنشب معارك عنيفة بسبب تعرض إحدى النساء للتحرش.
البلطجة التي تقوم نساء على إدارتها موجودة أكثر في المناطق العشوائية ولكنها

معروفة كذلك في المناطق الشعبية .وأغلب من ُيعيل األسر هن النساء! وهذا الواقع

لمادي يتجاوز التصورات المسبقة ولكنه يضاعف من االضطهاد المحيط بالنساء..

والحقيقة أن املجالس العرفية ،و”كبار” املناطق أو الشوارع أحياناً ،ال يستطيعون إقامة عالقات مستقرة ،وما زال
دورهم الفعال ،يتجسد بعد نشوب املعارك يف الفصل يف األحكام والتعويضات .ولكن مثلام تشري سيدة عاملة يف
تصفيف الشعر والزينة للسيدات :لو كانت هذه املجالس فعالة حقاً كان يفرتض أن يكون دورها استباقي .كذلك
ترضخ الكثري من السيدات للعنف املنزيل حتى ال تصري مطلّقة (وهو ما زال وصامً كبريا ً يف العديد من املناطق)،
وترجع مرة أخرى الستبداد األخوة الذكور واألب يف أرستها.
إدارة البلطجة والزبائنية

ال يختلف هيكل عالقات السلطة والقوة كثريا ً بني املناطق العشوائية واملناطق األخرى ،سواء الريفية منها أو
الشعبية .يف ما يتعلق بإدارة البلطجة واملخدرات ،فغالباً ما تتشكل عالقات زبائنية بني العائالت الكربى والتجار وكبار
أو متوسطي البلطجية ،وبني “القسم” ونواب مجلس الشعب ،وسابقاً أعضاء “الحزب الوطني” ،كمؤسسة وشبكة
مصالح .وجود هيكل ومنط لهذه العالقات ال يعني ثبات الهيكل واالستقرار الكامل لبنيته ،ال يف املناطق الشعبية
وال يف األرياف وال حتى يف صعيد مرص ومدن الدلتا .فهناك عالقات ش ٍّد وجذب دامئة ،وتجدد يف الفاعلني داخل
هذه املصفوفة والشبكات سواء من “املريي” (يطلق عىل كل من الجيش والرشطة يف مرص) أو املدنيني والوجهاء
وكبار تجار املخدرات أو البلطجية .وكثريا ً ما تقوم “الداخلية” متمثلة يف املباحث الجنائية ،أو أمن الدولة برضب
بعض الشبكات ألسباب متعددة ،منها :منو هذه الشبكات وتخطيها الحدود املتخ َّيلة عند ممثيل املريي ،أو الخوف
من استقاللها ،أو تورط بعض أفراد العصابات يف مشاحنات أو اشتباكات مع ضباط آخرين من خارج هذه الرتتيبات
املحلية ،أو االحتكاك الذكوري واالختالف عىل بعض املصالح يف إدارة الحيز املشرتك بني بعض أفراد الداخلية وهذه
الشبكات ،والتي قد تنتهي إىل انفجار كامل لهذه العالقات ،ونشوب صدام عنيف بني املريي من جهة والتجار أو
البلطجية أو العائالت .وال يقترص األمر عىل مستوى التجارة غري املرشوعة أو الجرمية والبلطجة أو وضع اليد عىل
األرايض أو رسقة األثار واإلتجار بها .فاألمر يف أساسه تجسيد للرصاع االجتامعي والسيايس وصعود وهبوط العائالت
والوجهاء عىل مستوى النفوذ والقوة واالقتصاد .فأحياناً يقوم القسم أو املديرية (أو “الحزب الوطني” سابقاً) بإعادة
ترتيب العالقات داخل الشبكات الزبائنية ،املرشوعة وغري املرشوعة ،حسب القوة االجتامعية لألفراد .فصعود عائالت
جديدة اقتصادياً واجتامعياً يعطي لها أولوية عىل عائالت أقدم فقدت نفوذها وسطوتها ،وهكذا.
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 -1واملميز يف إدارة العالقات الزبائنية يف املناطق العشوائية ،هو استباحة هذه الشبكات من قبل الداخلية .وذلك
يعود للفائض البرشي الكبري املتاح أمام الداخلية .فهناك الكثري من األشقياء أو الذين يطمحون للعب هذا الدور،
ومقدار كبري من الشباب عىل استعداد ملامرسة العنف ،سواء بالوكالة أو بسبب نزاعات تخص الفرد ،كام يعجز تجار
املخدرات والبلطجية الكبار يف املناطق العشوائية عن إحكام سيطرتهم عىل الحيز االجتامعي وإخضاع هذا العدد
الكبري من الشباب القابل للعنف والجرمية لشبكات أكرث تنظيامً واستقرارا ً .ومن ث َ ّم ،فيمكن أن تكون الشبكات
موسمية ،مثالً يف وقت االنتخابات ،أو عند الحاجة لرضب بعض الخصوم السياسيني.
 -2أو قد يعود األمر إىل عدم وجود حامية كافية للشبكة ،مبنية عىل رأس مال رمزي واجتامعي وعالقات خارج
الحيز الضيق للمنطقة العشوائية نفسها ،وهو ما يسهل استباحة أفرادها حتى لو تعاونوا مع الداخلية.
 -3كام أن التعامل البولييس املحض مع هذا الفائض البرشي الكبري ،جعل أساس العالقة قامئاً عىل اإلرهاب والرتويع.
ولكن التسعينات الفائتة منحت هذه املناطق العشوائية فرصة نسبية لبناء بعض الشبكات الزبائنية املستقرة .فمع
اشتداد الحرب عىل اإلرهاب تحديدا ً ،كانت هناك حاجة لدى الداخلية لالعتامد املكثّف عىل الشبكات الزبائنية
القامئة عىل الجرمية ،وذلك الخرتاق الجامعات اإلسالمية يف هذه املناطق .ثم تبع ذلك االستخدام املكثف من قبل
“الحزب الوطني” والداخلية الستغالل هذا الفائض البرشي يف العنف السيايس وترويع الخصوم ،حتى داخل “الحزب
الوطني” نفسه مثلام حدث يف انتخابات  ،2010حيث تقاتل أعضاء الحزب ضد بعضهم البعض.
ال يختلف هيكل عالقات السلطة والقوة كثيراً بين المناطق العشوائية والمناطق األخرى.
وبما يتعلق بإدارة البلطجة والمخدرات ،فغالب ًا ما تتشكل عالقات زبائنية بين العائالت
الكبرى والتجار والبلطجية ،وبين “القسم” ونواب مجلس الشعب .والمميز في إدارة هذه
العالقات في المناطق العشوائية هو استباحة الشبكات من قبل الداخلية ،ويعود ذلك
للفائض البشري الكبير المتاح أمامها.

ظلت السمة الرئيسية عدم استقرار هذه العالقات ،عىل عكس املناطق الشعبية واألرياف ومدن الدلتا .وحتى
الصعيد شهد تحوالً اجتامعياً كبريا ً بعد إفراط الداخلية يف االعتامد عىل ما عرف بالروابط (املطاريد والفالتية وبعض
املجرمني املسيطرين عىل املمرات والدروب الجبلية لتسهيل تجارة السالح) لرضب الجامعات اإلسالمية التي كانت
نجحت يف تشكيل نفسها من بعض الوجهاء وأبناء كبار العائالت يف الصعيد.
املناطق الحديثة التي تبلورت بشكل كبري يف الثامنينات والتسعينات من القرن الفائت عانت ،مثلها مثل بقية
املناطق وبقية مرص بشكل عام  -مبا فيها أبناء الطبقات الوسطى  -من العنف الواسع للداخلية واإلفراط يف التعذيب
والرتويع وإرهاب الدولة .وبالتايل فال يجب التعامل مع املناطق العشوائية وكأن وضعها كان استثنائياً ،خصوصاً أن
تطور الحيز املديني والعمراين يف مرص متثّل يف العشوائيات.
شرعي وغير شرعي متداخالن

لقد كانت املعادلة يف العامل الجديد أكرث تعقيدا ً ،وكان حجم السكان واملساحات املطلوب إدارتها شاسعني .وأما
األمر األكرث صعوبة فهو يف املناطق العشوائية املتداخلة مع مناطق شعبية قدمية مثل إمبابا بالقاهرة أو أبو سلامن
باإلسكندرية (املتداخلة مع باكوس وغربيال) ،أو الحرضة الجديدة املتداخلة مع عامل وكالة الفاكهة والخرضوات
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التاريخية باإلسكندرية ،أو عني شمس املتداخلة مع مرص الجديدة .فاملساحة نفسها كانت محل نزاع أكرث مام هي
عملية تجارة املخدرات .واملساحة هي من زاوية أوىل شاسعة ويصعب السيطرة عليها ،ومن زاوية ثانية ضيقة
وتجلب املزيد من التناحر .فلو أفرتضنا وجود “ 20دوالب” مخدرات (حيز للبيع)  -وهو رقم يتداوله األهايل من
املنطقة  -وخمسة تجار كبار يف إمبابة حتى نهاية الثامنينات الفائتة ،فمع توسع الهجرة الداخلية إىل إمبابة ،ومع
القضاء عىل ما تبقى من مناطق زراعية فيها وامتدادها حتى باشتني ،بدأ الشباب الجديد يتناحرون فيام بينهم عىل
نوايص الشوارع ،واالقتتال ألسباب مختلفة منها التجارة نفسها ،ومنها مشاحنات ذكورية ،أو مناطقية (أي “ال تقوم
بالبيع يف شارعنا”) ما جعل القيادات املحلية أو كبار التجار ،سواء يف املخدرات أو يف غريها ،يفقدون القدرة عىل
السيطرة ،وخلْق نسق من االنضباط حول التجارة والبيع ،عىل عكس املناطق القدمية مثل املنشية يف اإلسكندرية.
وال تختلف إمبابة كثريا ً عن أبو سلامن باإلسكندرية يف هذا الشأن .يقول البعض من مناطق مختلفة من اإلسكندرية
والقاهرة أنه كانت هناك محاوالت للضبط ولكنها باءت بالفشل ،فهذه املجموعات الجديدة مل ت َر جدوى من
االنصياع ألحد ،والحجم الداخيل لالستهالك كبري ،ودخول أنواع الربشام املختلفة قادت إىل مزيد من التوحش ،ويف
الوقت نفسه يستطيع الشاب الحصول عىل ما يقرب من  200جنيه صايف للربح يومياً ،أو ويف الوقت الحايل ما يقرب
من  400جنيه ،أي ما ميكن أن يتحصل عليه الشاب يف عرشة أيام من العمل الشاق يف أعامل مختلفة وغري مستقرة
أيضاً .فصار هناك استثامر يف هذا الفائض البرشي الكبري ،وهي “أجساد” منفلتة بالنسبة للتجار والبلطجية الكبار
والداخلية ،وتتسم بالجرأة والرشاسة ،ويف الوقت نفسه هي منخفضة التكلفة.
قاد هذا الوضع إىل مزيد من التوتر الداخيل بني الشباب املوزِّعني والسكان .ويصل الرصاع أحياناً إىل حد االقتتال
الدموي بني سكان الشارع واملوزِّع الشاب وعصابته .وبالطبع كان هذا يجلب املزيد من التوتر األمني ،ليس فقط
عىل صعيد مكافحة تجارة املخدرات ،ولكن بسبب انفجار النزاعات العنيفة بشكل متكرر.
ووجود تجارة املخدرات أو البلطجة يف املناطق العشوائية ،ال يعني أن كل املنطقة متواطئة عىل هذا الوضع .فهناك
أهايل يريدون إنهاء يومهم بسالم ،حتى ولو كان بعضهم من مستهليك املخدرات ،فال أحد يريد اقتتاالً وتناحرا ً
تحت رشفة منزله أو تعريض أطفاله لخطر هذه االشتباكات أو استدراج حضور األمن الكثيف .كام أن العالقة بني
بيع املخدرات وتعاطيها من قبل املوزعني الشباب  -وباألخص أنواع الربشام ذات التأثريات العنيفة مثل “األبرتيل”
 يجعل هناك صعوبة يف عمليات التفاوض ،حيث تصري “اللغة” بحد ذاتها عائقاً ...ليست اللغة مبنطق اللهجة أوالطريقة الشعبية ،بل اللغة ذاتها كوسيط للتواصل.
ومع ذلك ،نجحت بعض املناطق الجديدة يف خلق أسواق أكرث استقرارا ً ،وحتى البلطجة ووضع اليد عىل األرايض
تسببا بخلق اضطراب ورصاع من ناحية ،ونجحا يف توفري استقرار من ناحية أخرى .فمثلام هو الحال يف بقية مرص
وقطاعاتها االقتصادية املنظمة واملرشوعة ،فأفضل طرق لالدخار واالستثامر هي العقارات .وقد نجحت بعض هذه
األموال يف إعادة تعمري املناطق العشوائية بشكل عشوايئ وغري قانوين ،أو هو شبه قانوين ،من خالل االستثامر
وحسن توسع شبكات الطرق من قدرة التواصل
العقاري وفتح املحالت الجديدة ،ما جعل بعض املناطق أكرث أمناًّ .
بني هذه املناطق ومناطق أخرى .ونجح بعض تجار املخدرات يف خلق وضع مستقر يف بعض املساحات داخل
املناطق العشوائية الكبرية .وكمثال ،ففي التسعينات املاضية ،نجح محمد األحمر يف السيطرة عىل جانب من أبو
سلامن والحد من عنف عزبة “دنا” ،وخلْق سوق مستقر نسبياً يف حيز ال بأس به من منطقة كبرية .كذلك نجح
أصحاب رؤوس األموال املتوسطة العاملون يف التجارة الرشعية يف إعادة تعمري هذه املناطق ،وجعلها أكرث حيوية
وأقل انعزاالً .وهناك أمناط من التجارة املختلطة ،بني املرشوع وغري املرشوع ،نجحت يف خلق وضع جديد أكرث تطورا ً
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من الناحية العمرانية واألمنية عىل املستوى اليومي ،وجعلت هذه املناطق محل نظر لالستثامرات العقارية .ومع
الوقت ،نجح البعض يف خلق عالقات ودية مع جريانه ،عىل غرار املنطق القديم القائم يف تجارة املخدرات ،ويف
عدم افتعال املشاكل واملشاجرات ،بل تح ّول بعضهم إىل مصادر للحامية واألمن ،ونجحوا يف خلق شبكات تضامن
اجتامعي داخل مناطقهم .فروايات متعددة ما زالت ت ُرسد حول كيف قامت النساء بإلقاء مفارش املنزل عىل محمد
يف املطرية ،ففي التحليل األخري ،فام نراه اآلن من هذه املطرية الضخمة الشاسعة ،مبناطقها املتنوعة التي أصبح
بعضها مناطق للميسورين يف داخلها ،هي نتاج تداخل واسع بني تجارة املخدرات واآلثار ووضع اليد عىل األرايض
والبناء املخالف الجديد ،وبعض املصانع املحلية التي تم بناؤها بشكل مخالف وغري قانوين أو شبه قانوين يف بعض
جوانبه .فوائض هذه الرثوات هو ما خلق جانباً كبريا ً من الحيز املديني الذي نعرفه اليوم ،وجعل هذه املناطق أكرث
انفتاحاً عىل بقية املدينة ،عىل عكس الثامنينات والتسعينات من القرن العرشين.
السيسي والعشوائيات

من املبكر الحكم عىل إدارة السييس مللف العشوائيات .وما يقوم به ليس جديدا ً بالكلية ،ولكنه كان الوحيد الذي
توفرت له اإلمكانيات املادية للقمع والعنف األمني املطلوب ملامرسة عمليات اإلخالء القرسي .ال يعني ذلك أن
إدارة السييس مللف العشوائيات قامئة فقط عىل العنف .فالدولة بالفعل تفاوضت مع عدد كبري من سكان ما يُعرف
بـ”املناطق الخطرة” ،والتي لها األولوية يف عملية النقل وإعادة اإلعامر ،مثل تل العقارب بالسيدة زينب ،ونجحت
يف إخالئهم مبزيج من العنف واإلقناع ،وقامت بإعادتهم ملساكنهم مرة أخرى بعد إعادة بناء املنطقة من جديد .وال
تختلف اسرتاتيجية السييس وأهدافها عن املحاوالت السابقة للحكومات املختلفة يف عهد مبارك ،وباألخص حكومة
نظيف ومجموعة رجال األعامل التي التفّت حول جامل مبارك ومرشوع التوريث.

هناك ثالثة دوافع لنظام السيسي في تعامله مع العشوائيات:

 -1الطمع يف أرايض العشوائيات داخل املناطق الشعبية القدمية ،حيث تشكل هذه األرايض ثروات وكنزا ً عقارياً
واستثامرياً ضخامً .ويصاحب هذا تح ّول الدولة ،وتحديدا ً الجيش ،إىل مضارب يف سوق األرايض ومحتكر لها.
ويجب النظر يف هذا السياق إىل أن السلطة واملتمولني يحتاجون إىل التوسع والتمدد يف املدن عىل حساب املناطق
العشوائية وهو ما يعرف بـ”اإلحالل الطبقي العمراين” .تجىل ذلك بوضوح يف اإلسكندرية ،يف ردم ترعة املحمودية
والتخلص من الكثري من العشوائيات عىل هذا الخط ونقل سكانها إىل مرشوع بشاير الخري 1و 2و.3
 -2إحكام القبضة والسيطرة األمنية عىل الحيز املديني ،وباألخص يف ظل هاجس تكرار “ثورة يناير” مرة أخرى.
 -3وجود مناطق خطرة يجب إزالتها .ولكن املخيف فيام يقوم به السييس ليس العنف أو القسوة فقط ،وال حتى
الدخول يف نزاعات عنيفة مع بعض السكان املستقرين يف مناطق أصبح لها تاريخ طويل ،مثل جزيرة الوراق .الخوف
هو أن تصبح مشاريع مثل حي األسمرات وبشائر الخري ،محل إقامة دامئة لهؤالء السكان ،وعدم عودتهم ملناطقهم
بعد إعادة إعامرها .فهذه األحياء هي تجسيد لفكرة العزل والحصار األمني ملجموعة من السكان ،ووضعهم داخل
مدن مسيجة ،ووضع قوات دامئة من الداخلية والجيش ملراقبتهم عىل بوابات الدخول إليها والخروج منها .وقد قام
بعض السكان بالفعل بالرجوع إىل مناطقهم مرة أخرى ،وآخرون ما زالوا يف انتظار النقل ،سواء إىل هذه املشاريع أو
العودة ملناطقهم.
ل ُّب السؤال املطروح دامئاً هو :ماذا نفعل بسكان العشوائيات؟ وأين سيسكن أغلب سكان الحيز املديني يف مرص؟
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المنيب ..حي سقط من حسابات الدولة ورسم قانونه الخاص
حسام ربيع

صحافي من مصر

ٌ
وصف لشروط حياة سكان أحد األحياء العشوائية الكبيرة القريبة من

القاهرة ،وآلليات ضبطهم ،وألساليب استخدامهم من قبل السلطات،

وهي معطيات تتداخل وتتفاعل لتنتج قانونها الخاص ،ومن ضمنه
الطرق المبتكرة لإلفالت من سلطة غاشمة تقابلها هشاشة السكان.
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يبدو املدخل كمحاولة اخرتاق وكر تحاول السلطات أن تخفيه عن األنظار ،أو توهم نفسها بعدم وجوده :سو ٌر عا ٍل
مينع راكبي السيارات عىل الطريق الدائري ،املتجهني لألحياء الفخمة رشق القاهرة ،من رؤية “الجانب اآلخر من
عاصمتهم”،الذي يتناقض مع اإلعالنات الضخمة املعلقة أمام أعينهم عن املدن الفاخرة الجديدة التي تبنيها الحكومة
واملستثمرون ..سالمل مرتفعة معلّقة تشكل املدخل واملخرج الرئييس للحي ،وتوحي بأن الهروب إىل خارجه خطوة
تستلزم جهدا ً شديدا ً .أنه حي املنيب ،الذي يعيش وفق قانونه الخاص ،لكن تحت أنظار سلطة تجعل من سكانه
كائنات تج ِّرب عليهم سلطتها القوية.
من أعىل سلم املدخل ،ترتسم صورة صاخبة ،ت ُظهر رصاع أهايل الحي فيام بينهم والضجة التي تهاجم آذانهم
وعيونهم .يتسابق سائقو عرشات التكاتك املرتاصة (جمع تكتك ،وهي سيارات النقل الصغرية والخفيفة) إلقناع
الزبائن الذين يريدون الدخول إىل الحي بالركوب .تصدح من هذه التكاتك أغان شعبية متقاطعة ،متتزج بأصوات
مكربات األصوات التي يستخدمها بائعو الفواكه واملخلالت الذين يفرتشون الشوارع واملمرات ،بعدما أدركوا أن
أصواتهم العادية ليست كافية لجذب انتباه املشرتين ،وتختلط بها أصوات القرآن التي تنطلق من مكرب صوت يف
محل “كرشي” مجاور .عىل سور مدرسة حكومية قريبة ،كُتب “بالعلم يبني الناس مجدهم” ،وكأن الدولة حذفت
عمدا ً كلمة “واملال” من شطر البيت الشهري ألحمد شوقي،حرصاً عىل مشاعر األهايل.
مدخل الصعيد إلى القاهرة

يصعب تقيص تاريخ نشأة املنيب ،إال أن الحي العشوايئ املوجود عىل الطرف الجنويب ملدينة الجيزة ،بدأ يف التوسع
مع تزايد الهجرة من املناطق الريفية إىل هوامش القاهرة ،بداية من خمسينات القرن املنرصم ،واستفحالها خالل
السبعينات منه ،مع تطبيق سياسة االنفتاح .تحول املنيب إىل بوابة الصعيد للقاهرة ،إذ يشكل نقطة متركز للقادمني
من جنوب ووسط مرص إىل العاصمة بحثاً عن عمل ،مع تردي الدخل من الزراعة وتدهور الخدمات يف القرى.
ٍ
عال يمنع ركاب السيارات على الطريق الدائري ،المتجهين إلى األحياء الفخمة شرق القاهرة،
سو ٌر

من رؤية “الجانب اآلخر من عاصمتهم” ،الذي يتناقض مع اإلعالنات الضخمة المعلقة أمام أعينهم
عن المدن الفاخرة الجديدة التي تبنيها الحكومة والمستثمرون..

عدد من ساكني الحي ،وباألخص الوافدون منهم يف العقد األخري،يحتفظ ببطاقة هويته التي تحمل عنوانه يف
الصعيد .وعىل الرغم من العدد الهائل  -الظاهر للعيان -لسكان الحي ،فليست هناك أرقام رسمية تحدده .فام
تنرشه السلطات يفصح فقط عن العدد الكيل للدوائر ،دون التطرق لألحياء أو التجمعات الصغرى .يُحيص مركز
التعبئة واإلحصاء يف تعداده األخري يف أيلول /سبتمرب  2017عدد سكان دائرة الجيزة التي ينتمي إليها الحي بأكرث من
 285ألف مواطن.
يضع المقاولون في اعتبارهم الظروف المتدرجة بين الصعبة وشديدة الصعوبة ألهالي الحي،
فيصممون بعض الطوابق على شكل غرف منفصلة يتوسطها حمام صغير ،وهكذا يمكن لألسر
األشد فقراً أو المهاجرين الفرادى العثور على مأوى.

مل تصل التصميامت الهندسية للمدن الحرضية التي تضعها الدولة أو املهندسون املحرتفون إىل املنطقة ،رمبا ألنها مل
تشهد كارثة تجرب الدولة عىل تطويرها ،كام حدث لحي الدويقة يف املقطم .يف املقهى ،يتداول األهايل قصص األحياء
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الشعبية التي تهدمها الدولة  -مثل بوالق ومجرى العيون  -وتنقل أهلها ملساكن يف الصحراء بدعوى التطوير .يحمد
األهايل الله عىل أن حيهم ال يشكل أهمية اسرتاتيجية يف نظر الدولة تجعلها تستحوذ عليه.
الحي ٌ
أجيال من املقاولني الذين قدموا من الصعيد عىل م ِّر العقود املاضية املتتالية ،بعد أن باعوا أراضيهم
شيّد َّ
لتمويل عملهم الجديد .وتجري عملية البناء يف الغالب عرب رشاكات يعقدونها مع أصحاب األرض األصليني،حيث
يتحمل املقاول تكاليف البناء كاملة ،عىل أن يتقاسم مع صاحب األرض مثن الشقق التي يبيعانها للباحثني عن أماكن
سكن جديدة .يفهم هؤالء –وهم غري عارفني بقواعد الهندسة الحديثة ،ورمبا أغلبهم غري متعلم باألساس  -منط أهايل
الحي ،وكيفية االستفادة من كل مرت الستيعاب العدد الضاغط من السكان واملهاجرين الذين يتدفقون يوماً بعد
اآلخر.
صمم املقاولون الحي يف مبان مرتفعة ذات شقق صغرية املساحةتفصلها جدران رفيعة ،عىل جانبي ممرات ضيقة
ال تصل الشمس إىل أرضها .بفعل هذا النظام يف البناء ،تصبح املمرات متاهات متداخلة يصعب الخروج منها إذا ما
تجول فيها شخص غريب.يدركون عدم جدوى الرشفات يف املباين الواقعة يف هذه املمرات ،لذا يستغلون املساحة
املسموحة للرشفات فوق الشارع من أجل زيادة مساحة الشقق مرتا ً إضافياً ،ما يزيد من ضيق املمرات .يضعون يف
اعتبارهم أيضاً الظروف املتدرجة بني الصعبة وشديدة الصعوبة ألهايل الحي ،فيصممون بعض الطوابق عىل شكل
غرف منفصلة يتوسطها حامم صغري ،وهكذا ميكن لألرس األشد فقرا ً أو املهاجرين الفرادى العثور عىل مأوى.
بعض األرس التي امتلكت شققاً يف هذا الحي منذ عقود ،اضطرت لفصل غرف منها،وعرضها لإليجار للمساعدة
يف تحسني دخلها مع تدهور أوضاعها .ومنذ السبعينات الفائتة ،تقلصت املساحة املتوافرة لألهايل الذين يصعب
عليهم مغادرة هذا الحي الفقري ،مع تزايد الضغط العددي .أدى هذا الرصاع إىل محاولة التكيف العددي مع أصغر
املساحات .يحيك ربيع سيد ،القادم من محافظة بني سويف أنه يعيش مع زوجته وأطفاله الثالثة يف شقة ال تتجاوز
مساحتها  40مرتا ً ،تتكون من غرفتني صغريتني وحامم.
وعىل الرغم من أن هذه املساحات الضيقة والغرف املتالصقة ُصممت الستيعاب أكرب عدد من السكان ،إال أنها
تسلبهم خصوصيتهم .يتسامر الشباب يف جلسات املقاهي يف الحي حول قصص سامعهم أصوات جريانهم خالل
مامرسة “العالقة الحميمة”املعتادة ،كروتني لييل .يع ّمق فصل الصيف هذا االنتهاك ،مع ترك األهايل النوافذ مفتوحة
والجلوس باملالبس الخفيفة خلفها ،لينتظر الجريان املتلصصون هذه الفرصة مبا أنهم يجدون صعوبة يف مترير مللهم،
ورمبا يتبادلون الحديث مع السيدات،فتثور الغرية وتندلع الشجارات الذي تظهر فيها األسلحة النارية ،ويسقط يف
الغالب قتىل أو مصابون.

من هم؟

يف الجانب الدميوغرايف ،يضم مجتمع املنيب جامعة سكانية غري متجانسة تشكّلت عرب الهجرة ،وخالل عقود طويلة.
أغلبهم من الذكور ،ومن املحافظات الجنوبية املختلفة .يحتل األصل املناطقي مركزا ً هاماً يف تشكيل الجامعات
والعصبية داخل الحي ،وهو مركز حامية يف مجتمع شامل متصارع عىل إثبات النفوذ ،يُنظر فيه للمهاجر الجديد
كدخيل .وينبغي عىل هذا “الدخيل” أيضاً أن يثبت رسيعاً خضوعه لقانون املنطقة الجديدة التي يقطنها ،وأن
ينسج عالقات مع رموز القوى يف الحي ،سواء كانوا كباره أو بلطجيته ،ما يوفر له نوعاً من الحامية من أية جرمية
قد يتعرض لها ،والسيام الرسقة ،مع ضعف وسائل األمان عىل املساكن .وتشكل املقاهي املنترشة يف غالبية املخارج
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الرئيسية للشوارع يف الحي -والتي تعد مخرجاً من امللل اليومي للمهاجرين ورجال الحي عىل السواء هرباً من ضيق
مساكنهم -نقطة هامة يف نسج هذه العالقات وبناء صداقات تشكل “ظهرا ً” للمهاجرين إىل هذا املجتمع املتشابك
واملعقد مثل شوارعه.
ينتاب أرباب األرس الشكوك والحذر يف الغالب من املهاجرين الع ّزاب ،هؤالء القادمون الذين يعملون نصف يوم
ويجدون صعوبة يف مترير الوقت فيام تبقى من يومهم البطيء ،ما قد يدفع بعضهم –بحسب شكوك بعض األرس-
إىل البحث عن عالقات عاطفية مع بنات وسيدات الجريان .يف أيار /مايو  ،2018قتل أب ابنته البالغة  17عاماً يف
املنيب بعدما شاهدها تسري مع شاب ال يعرفه بالقرب من منطقتهام السكنية.
يضم مجتمع المنيب جماعة سكانية غير متجانسة تشكّ لت عبر الهجرة ،وخالل عقود طويلة.

أغلبهم من الذكور ،ومن المحافظات الجنوبية المختلفة .يحتل األصل المناطقي مركزاً هام ًا في
تشكيل الجماعات والعصبية داخل الحي ،وهو مركز حماية في مجتمع شامل متصارع على إثبات
النفوذُ ،ينظر فيه للمهاجر الجديد كدخيل.

التغلب على غياب الدولة وخدماتها

يف عرص كل يوم منذ أكرث من شهرين ،تخرج السيدات من املنازل يف جنوب الحي للجلوس أمام البيوت .تبدو
الصورة ورديةكجلسة تسامر عن أوضاع الحي التي ال تتحسن ،أو الحكايات التي يتم ترويجها بداخله ،أو عن
ارتفاع األسعار .لكن اختيار الوقت ليس جزافاً ،ففي هذا التوقيت تنقطع الكهرباء ملدة ساعتني .تحيك السيدات أن
الكهرباء ليست مشكلتهم الوحيدة ،فاملياه تنقطع لساعات طوال اليوم ،وتجربهم عىل ملءمستوعبات بالستيكية
رصف”،
(“غالونات”أو “جراكن”) باستمرار لتخزينها .يتحول وجه السيدات للغضب واالحمرار عند سامع كلمة “ال ْ
ينسد باستمرار وتنفجر مواسريه ،وتجرب أهايل الحي عىل التدخل بأنفسهم لحل األزمة .عىل مدار أعوام،
الذي ّ
يسمعن وعودا ً من أفواه املسؤولني والنواب الربملانيني املتوالني بتطوير الحي ورصف طرقه .لكن أعينهن مل ت َر هذا
التطوير حتى اآلن ،باتت هذه الوعود مملة وال ترسم الدهشة عىل وجوههن ،بل تثري السخرية يف بعض األحيان.
نتيجة لتدهور الخدمات ،أنشأ األهالي نظام ًا تضامني ًا بينهم قائم ًا على الجيرة ،لجمع األموال لسد
النواقص وتعويض غياب الدولة .عقدوا مث ً
ال اتفاق ًا مع جامعي القمامة في حي منشية ناصر،

للقدوم إليهم وجمعها مقابل مبالغ يساهم فيها األهالي بشكل شهري .اإلنارة غائبة عن الشوارع
أيض ًا ،لذا يجمعون أموا ً
ال لشراء لمبات إضاءة.

عىل الرغم من تشدد الدولة يف تحصيل الفواتري يف هذا الحي وغريه ،التي أصبحت موردا ً أساسياً للموازنة العامة ،إال
أن الخدمات تتدهور فيه باستمرار ،وسط تلكؤ من “مسؤويل الحي”(إدارة محلية تعينها الدولة ،وهي تلعب دور
محصلو الكهرباء تهديدات من
البلدية يف الرقابة عىل النظام العام والخدمات) عن حلها رسيعاً .يف عام  ،2016واجه ِّ
أصحاب املتاجر يف املنيب بسبب الزيادات املتتالية.
نتيجة لتدهور بعض هذه الخدمات ،أنشأ األهايل نظاماً تضامنياً بينهم قامئاً يف األساس عىل الجرية ،لجمع األموال
لسد هذه الفجوات وتعويض غياب الدولة .منذ أربعة أعوام ،استطاع األهايل عقد اتفاق مع جامعي القاممة يف حي
منشية نارص للقدوم إليهم وجمعها مقابل مبالغ يساهم فيها األهايل بشكل شهري .اإلنارة غائبةعن الشوارع أيضاً،
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لذا يجمعون أمواالً لرشاء ملبات إضاءة.أحد األهايل ،من ذوي الشقق الواسعة ،يتطوع الستقبال املد ّرسني الخصوصيني
يف منزله خالل حصص لبعض أطفال الحي.
كام طور املهاجرون للحي تضامناً من نوع آخر ،يرتكز عىل األصل املناطقي من أجل الحصول عىل سكن أوعمل.
فيأيت املهاجر إىل الحي لإلقامة مع مهاجرين سابقني من بلدته ،الذين يوفرون له عمالً معهم أو مع أصدقائهم .يؤثر
هذا األصل املناطقي يف توزيع األعامل يف الحي ،حتى بات مهاجرو كل محافظة من محافظات الجنوب يشتهرون
مبهن محددة.
غياب اهتامم الدولة بهذه األحياء ذات الطابع العشوايئ،يفرسه إدراكها بأنها ال تشكل خطرا ً سياسياً عىل السلطة
الحاكمة ،فغضب هؤالء السكان موجه ضد بعضهم البعض وليس ضد السلطة ،ونادرا ً ما يتذمر أهايل املنيب منها،
وحتى إن فعلوا ،فيكون من أجل مطالب فئوية ليس لها طابع سيايس ،كتحسني خدمة أو اعرتاض عىل نقص الوقود
أليام عديدة.
منجم تصويتي لكل سلطة

هنا يف املنيب ،يجد أحمد موىس ،اإلعالمي املعروف بدفاعه الرشس عن النظام ،صدى لرتويجه الضخم ل”إصالحات
النظام االقتصادية” وما يصفه بـ”الخراب” الذي خلفته “ثورة يناير” .ويحدث هذا يف ظل السيطرة الحكومية عىل
اإلعالم التي جعلت منه صوتاً واحدا ً.
يعب الكثري من الناس عن إميانهم باإلنجازات ،وباملستقبل املرشق الذي ينتظر األجيال القادمة والذي
يف املقاهيّ ،
سيحققه نظام الرئيس السييس .فعىل الرغم من اعرتافهم بتدهور أوضاعهم املالية ،إال أنهم يربرون ارتفاع األسعار
الذي يعانون منه بالفاتورة التي ينبغي سدادها لتحقيق النهضة االقتصادية التي يسعى إليها النظام ،وهو الخطاب
الذي ير ّوجه اإلعالم.

عىل م ّر الحقب ،بقي أهايل الحي منجامً تصويتياً سهالً لكل سلطة تأيت،وآذاناً واسعة تستقبل الوعود التي تقدمها
األنظمة املتوالية ،بإميان ال متلك سواه .كام شكّل الفقر سالحاً هاماً يف الحشد للنظام السيايس القائم كام ملعارضيه،
والسيام اإلخوان املسلمني الذين أنشؤوا نظاما متامسكاً من املساعدات االجتامعية والطبية.
غياب اهتمام الدولة بهذه األحياء ذات الطابع العشوائي ،يفسره إدراكها بأنها ال تشكل خطراً
سياسي ًا على السلطة الحاكمة ،فغضب هؤالء السكان موجه ضد بعضهم البعض وليس ضد

السلطة ،ونادراً ما يتذمر أهالي المنيب منها ،وحتى إن فعلوا ،فيكون من أجل مطالب فئوية ليس

لها طابع سياسي.

خالل “ثورة يناير” ،كان املنيب األمل األخري لبعض رموز نظام مبارك للتصدي لجحافل الثوار الغاضبة التي ترفض
مغادرة ميدان التحرير .فالبلطجية الذين كانوا العصا القوية لرتهيب منافيس حزب مبارك خالل االنتخابات السابقة
للثورة ،ووسيلة للحشد يعتمد عليها بفاعلية خالل أي دورة انتخابية يف الحي (كام يف نزلة السامن املجاورة)،
أُسندت إليهم مهمة مصريية :الذهاب بالجامل واألحصنة واألسلحة البيضاء لرتهيب وتفريق املتظاهرين يف صباح 2
شباط /فرباير  ،2011يف الحدث املعروف بـ “موقعة الجمل” .لكن املهمة فشلت ووقع نظام مبارك يف ورطة جديدة
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ساهمت يف إزاحته عن السلطة بعد  9أيام من ذلك .
أما القسم من األهايل الذين آمنوا ببصيص األمل مبكرا ً ،وشارك بعضهم يف حرق قسم رشطة الحي ،إبان الفوران
الثوري يف  28كانون الثاين  /يناير  ،2011ونظموا العديد من االحتجاجات الصغرية ،للمطالبة بإصالح أوضاعهم يف
الفرتة التالية،فهم ما لبثوا أن شعروا بالخذالن تجاه نخبة ثورية وإسالمية نظرت ملطالبهم كوقود لحراكها اليستحق
األولوية ،بل واعتربت بعض وسائل احتجاجهم – كقطعهم الطرق للضغط لتحسني أحوالهم -كنوع من البلطجة.
أما السييس،فلم يفكر يف أساليب إبداعية جديدة تجذب أهل الحي للتصويت .فاكتفى باللعب عىل وتر الفقر ،عرب
مبالغ مالية ومساعدات عينية ترصف لكل من يص ِّوت ،وعمليات حشد إجبارية بواسطة الرشطة والبلطجية ،الذين
طافوا بعض املنازل خالل التعديالت الدستورية يف نيسان  /أبريل املايض ،بحسب شهادات ألهايل ،إلجبارهم عىل
الذهاب لصناديق االقرتاع.
بؤس تفاقمه البطالة

نتيجة التنافس العددي الضاغط ،تصبح فرصة العمل نادرة .يحاول الشباب يف الحي بال كثري جدوى إيجاد عمل يوفر
دخالً يومياً يكفيهم ،أو يساهم يف احتياجات أرسهم ،وسط فقر مسترشي وأفق مغلق أمام وجوههم .هذه البطالة
والدخل غري الكايف ،يقيدان الشباب ،حتى من اقرتب منهم من سن الثالثني ،يف منازل آبائهم دون القدرة عىل تحقيق
استقالل سكني أو زواج.

الضغط عىل فرص العمل له فوائد أيضاً ،إذ يجعل البعض يبدع وسائل بسيطة لتدبري أموره ،فهناك شباب يخرجون
بعربات صغرية لبيع املكرونة “اإلندومي” الساخنة لتالميذ املدارس ،وآخرون يفتحون “فاترينات” (عربات زجاجية)
لبيع ساندوتشات الكبدة .غريهم يُقبلون عىل رشاء “تكاتك”والعمل عليها كسائقني ،لنقل األهايل يف ظل غياب أية
وسيلة مواصالت أخرى داخل الحي .بعض املوظفني الحكوميني الذين ال تكفيهم رواتبهم ،يجدون يف”التكتك” وسيلة
دخل إضافية ألرسهم تساعدهم عىل توفري “عفش” زواج بناتهم .أية مهنة تنجح يف املنيب يُقبل عليها اآلخرون
بزخم ،فنجاح التكاتك دفع عددا ً كبريا ً لرشائها والعمل عليها ،ما بات يشكل تخمة يف شوارع الحي الضيقة ،حتى
أصبح عددها يفوق عدد املتنقلني فيها.
البلطجية كانوا العصا القوية لترهيب منافسي حزب مبارك خالل االنتخابات السابقة للثورة ،وقد
ُأسندت إليهم مهمة الذهاب بالجمال واألحصنة واألسلحة البيضاء ،لترهيب وتفريق المتظاهرين

في صباح  2شباط /فبراير ،2011

في الحدث المعروف بـ”موقعة الجمل” .لكن المهمة فشلت

ووقع نظام مبارك في ورطة جديدة.

وللبطالة وجوه عدة قبيحة .فبعض الشباب مييلون للدخل املريح بعيدا ً عن املشقة و”ذل العمل لدى اآلخرين” ،من
خالل توزيع املخدرات عىل نوايص الشوارع واملناطق الحيوية خالل الليل .مهنة خطرية ،ولكنها ممكنة باحتياطات
بسيطة كرقابة الشوارع الجانبية عرب تعيني بعض “الناظرجية” لإلبالغ بقدوم الرشطة واالحتامء بكبار البلطجية،
وخفض العمل خالل شهور نهاية العام التي تشهد كثافة يف الحمالت األمنية لتسوية “املحارض”.ميكن أن مير كل
يشء بسهولة ،وينهي املوزع ليلته بجمع مئات الجنيهات ،وهو مبلغ لن يكسبه خالل عمله ملدة أسبوع يف أية مهنة
أخرى مرشوعة.بفضل بيع الحشيش والرتامادول وحتى األقراص املقوية جنسياً ،أصبح املنيب موقعاً رائجاً لتجارة
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هذه املواد.
يف موقف “التكتك” مبدخل الحي ،عىل مقربة من قسم الرشطة ،يدلّك الجميع بدون تردد إىل “الدوالب” (موزع
املخدرات) يف املكان ،الذي يعمل بشكل علني تقريباً يف ظل غياب واضح للرشطة يف الشوارع .وتتداول صفحات
وسائل التواصل االجتامعي فيديوهات يف هذا الشأن منها ملوزع مخدرات يتنافس عليه املشرتون بشدة للحصول
عىل مبتغاهم قبل أن تنتهي بضاعته.
شباب آخرون يتجهون إىل البلطجة والنشل كوسيلة لكسب عيشهم،حيث أضحى سائقو املوتوسيكالت مصدر رعب
لألهايل .هؤالء النشالون ينتظرون لحظة رؤية هاتف عىل أذن شخص أو حقيبة سيدة يف يديها ،ليظفروا بها يف ملح
البرص ويذوبوا كامللح.
جراء البطالة املسترشية والحياة الضاغطة وصعوبة الزواج ،أصبح حي املنيب منجامً خربياً ألقسام الحوادث والجرمية
يف الصحف املرصية ،والسيامالقتل واالغتصاب .تذكر الصحف أن عاملة يف مستشفى تعرضت لالغتصاب من ثالثة
سائقي تكاتك يف املنيب يف آذار /مارس  ،2018وأن بلطجية مل يرحموا توسالت سيدة حامل اغتصبوها يف كانون
األول /ديسمرب املايض بعدما أجربوا زوجها عىل الوقوف بسيارته ورضبه ،وأن “ 12ذئباً برشياً” آخرا ً تناوبوا عىل
اغتصاب فتاة يف الحي يف عام  ،2013وقدموا شهاداتهم “بربود” إىل النيابة قائلني بأنهم مل يندموا عىل ما فعلوا.
البلطجية وإدارة األمن في الحي

هذا ما يرتكبه صغار البلطجية ،أما الكبار فيحظَون باحرتام ممتزج بالخوف يف مناطق الحي ،حيث يلجأ إليهم
األهايل لحل املشكالت الصغرية ،كخالف مايل أو شجار صغري بني أرستني .مبرور الوقت ،عزز هؤالء البلطجية روابط
قوية مع نواب برملانيني،شكلوا نواة أساسية لحشد األصوات وترهيب املنافسني،وأكسبتهم هذه الروابط مكانة
اجتامعية مميزة.
ترتاح الرشطة لوجودهم أيضاً للسيطرة عىل صغار البلطجية من أية حامقات كبرية ،أو لتسهيل عملية القبض عىل
مالحقني .يف املنيب ،تستطيع الرشطة القبض عىل مرتكبي الجرائم برسعة ال تُصدق ،والفضل يرجع لهؤالء البلطجية
حي
النافذين الذين تسند الرشطة لهم بعض األدوار الصغرية ،ضمن عقد اجتامعي متوا َرث،كأن يكونوا عينها-يف ٍّ
يحتاج أعدادا ً ضخمة غري متوفرة من رجال األمن  -مقابل السامح لهم بنفوذ اجتامعي ،والتساهل مع جزء من
نشاطهم غري الرشعي .بعد اإلطاحة مبريس يف  ،2013ساعد هؤالء الرشطة يف مالحقة أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني
أو املقربني منهم.
بعض األهايل يلجؤون إىل أمئة املساجد للعب دور الصلح يف حل مشكالت أخرى .لكن يبقى دورهم هاميش ،إذ
ساهم تصاعد درجة العنففي خالفات األهايل إىل إقصاء الشيوخ من دور الوسيط،واالعتامد أكرث عىل البلطجية
النافذين.

غياب الشرطة والرعب منها

ينعكس اعتامد الرشطة عىل البلطجية واألهايل يف تسوية خالفاتهم املحدودة ،يف الغياب امللحوظ النتشار رجالها يف
الشوارع باملنيب ،طاملا أن هذه الخالفات ال تصل إىل درجة تهديد عالية،أو ال تشكل تعدياً عىل سلطات رجال األمن
أنفسهم.
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مع ذلك ،ال تنىس الرشطة فرض سطوتها بالقوة املفرطة ،وخارج القانون عىل األهايل إلشعارهم بأن لها اليد العليا
املطلقة التي ينبغي خشيتها .فمن حمالت التفتيش العنيفة بني الحني واآلخر ،إىل االعتقاالت التعسفية ملشتبهني
بهم ،واالتهامات واإلهانات املستمرة ،تركّز الرشطة عىل تذكري األهايل دامئاًمبدى ضعفهم أمام سلطتها.
يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012قُتل سعد سعيد ،شامبن الحي تحت التعذيب يف قسم الرشطة ،عقب احتجازه جراء
مشاجرة وقعت بينه وبني بلطجية هاجموا منطقته السكنية .تفصح الشهادات بشأن هذا الحادث عن كيفية تعامل
الرشطة مع املواطنني :السحل والرضب العنيف بكعوب األسلحة والعيص أمام أهايل الحي لإلذالل ،ثم التعذيب
املربح ،مع تلفيقات سهلة بحيازة سالح أبيض .وحينام ميوت السجني ،تكفي مكاملة صغرية ألهله إلبالغهم بوفاته.
تستطيع الشرطة القبض على مرتكبي الجرائم بسرعة كبيرة ،بفضل البلطجية النافذين
الذين تسند الشرطة لهم بعض األدوار الصغيرة ،ضمن عقد اجتماعي متوا َرث ،كأن

يكونوا عينها في حي يحتاج أعداداً ضخمة ،غير متوفرة ،من الشرطة مقابل السماح لهم
بنفوذ اجتماعي ،والتساهل مع جزء من نشاطهم غير الشرعي.

يدرك رجال الرشطة جيدا ً أنهم نادرا ً ما يتعرضون ملالحقات جراء تجاوزاتهم ،وإن كانت هناك عقوبات فستكون
مخففة .والحادث املذكور خري دليل عىل ذلك ،إذ مل يصدر الحكم عىل أفراد الرشطة املتورطني إال بعد مرور خمسة
أعوام ،وجاء الحكم بالسجن خمس سنوات فقط للضابط الرئييس .أما إذا كان الهجوم عىل الرشطة ،فهي ال تفكر
كثريا ً ،تعتقل كل من تطاله يدها،ثم تأيت النيابة والقضاء ليكمال املهمة بإنزال عقوبات مشددة عىل املتهمني.
أمام سلطة غاشمة مبقابل هشاشة السكان ،يندفع البعض للبحث عن طرق مبتكرة لإلفالت .أصبح إظهار االنتامء
السيايس املوايل للنظام يف الحي وسيلة للبعض للتحايل عىل هذه القبضة األمنية .يكفي أن تضع صورة السييس بالزي
العسكري عىل واجهة املنزل أو السيارة وستنجو من بعض املضايقات .أحد املتهمني يف قضية “حرق نقطة رشطة
املنيب” ،الذي وقع يف كانون الثاين /يناير  ،2015أدرك ذلك .فخالل املحاكمة ،كتب عىل قميصه “تحيا مرص ويحيا
الرئيس السييس وجيش ورشطة وقضاء مرص”.كانت هذه الجملة كافية ألن تفلته من حكم مشدد بالسجن 10
سنوات ،ف”أعيدت” محاكمته من جديد ،عىل عكس أقرانه يف القضية ذاتها الذين نفذ فيهم ذلك الحكم.
ال تنسى الشرطة فرض سطوتها بالقوة المفرطة وخارج القانون على األهالي ،إلشعارهم
بأن لها اليد العليا المطلقة التي ينبغي خشيتها .فمن حمالت التفتيش العنيفة بين

الحين واآلخر ،إلى االعتقاالت التعسفية لمشتبه بهم ،واالتهامات واإلهانات المستمرة،
تركّ ز الشرطة على تذكير األهالي دائم ًا بمدى ضعفهم أمام سلطتها.

مل تكن مطالب أهايل املنيب يوماً كبرية .خدمات بسيطة ووظائف تسمح بدخل يكفي معيشتهم ،دون الحلم
مبستقبل كبري ...رمبا مل تعد هذه املطالب مطروحة بقوة مثلام كان الوضع قبل وخالل األعوام التالية لثورة يناير .بل
تتامدى لدى األهايل الرغبة بأن تتامدى الدولة يف نسيانهم ،مع تحولها بجميع سلطاتها إىل عبء أكرث مام هي وسيلة
لتنظيم حياتهم وحل مشكالتهم.
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المواراة والرجاء :العشوائيات في الجزائر
غنية موفّ ق
ّ

كاتبة وصحافية من الجزائر

غير بعد  57عاماً على استقالل الجزائر ..ما عدا اإلقصاء
كل شيء َت ّ

االجتماعي ،وقرينه ،اإلقصاء المجاليُ .مساءلة العشوائيات تتعلق

بالتفاوتات االجتماعية أي ب”اقتصاد الفقر” .وفي ُ ،2007قدِّرعدد المواقع
السكنية العشوائية في العاصمة الجزائر بـ 569موقعاً ،مما يعني مئات
اآلالف من األشخاص.
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تخيلوا منحدرا ً ضيقاً ،خلف سياجات من القصب والذرة وأشجار التني والصنوبر ،عالقاً بني كتلة جبلية وواد تنبعث
منه روائح كريهة .منحدر ممتد عىل مدى كيلومرتات من أعىل الجبل ،وصوالً إىل هذا الحقل الذي يكشف موقعه
املناسب إطاللة أخاذة الجامل عىل البحر األبيض املتوسط .هناك يعيش رجال ونساء ،يف منازل اقتلعوها بقوة من
قلب البؤس ،وهم يتقاسمون هذا الحي الذي ال يظهر يف أية خريطة.
إذا ما سألت السكان عن اسم هذا املكان ،فإن األكرب سناً سيجيبون أنه “الغابة” ،يف حني أن األكرث شباباً سيقولون
لك“ :حي  11ديسمرب”.
سؤال هاتني التسميتني يعني اسرتجاع ذاكرة هذه املنازل التي بنيت يف األصل عىل هوامش االستعامر ()1830-1962
تستلف أسامء جريانها مثلام
قبل أن تلتحق بهامش وعود الجزائر املستقلة ( .)1962سوف تعرفون أن العشوائيات ْ
نختلق عنواناً.
نحن اآلن يف بلدية عني البنيان التابعة لوالية (محافظة) الجزائر ،عىل بعد  20كيلومرتا ً غرب العاصمة .تأسست هذه
البلدية سنة  1872عىل يد الكونت “دي غيو” ،قائد سياسة االستيطان واملكلف بتوطني مستوطنني فقراء مثل النبي
أيوب ،وهي حملت اسم الرجل :غيوفيل.
وبينام كان هؤالء املستوطنون يجنون ثروات من مزارع كروم العنب ،استقر -عىل أطراف غابة جميلة تحيط بهم
 أول السكان الجزائريني يف هذه املنطقة العشوائية التي سيطلقون عليها اسم “ال فوري” (الغابة بالفرنسية) ،كاميفعل الفرنسيون .ألغلبهم أصيلو منطقة “القبائل” الذين اضطروا للرحيل هرباً من املجاعة والبطالة ،ثم بسبب
حرب التحرير الوطنية ما بني  1954و .1962وكانوا يكسبون قوتهم بالعمل ك “خامسة” ،أي كعام ِل فالح ٍة بسطاء.
َغي بعد  57عاماً عىل استقالل الجزائر ..ما عدا اإلقصاء االجتامعي ،وقرينه ،اإلقصاء املجايل .اسرتجعت
كل يشء ت ّ
البلدية اسمها األصيل“ ،عني البنيان” ،ثم خرست يف ظرف ربع قرن طابعها الفالحي .امتدت األبنية عىل مرتفعاتها،
فاستبدلت  -منذ أواسط الثامنينات الفائتة  -مزارع العنب بأعمدة من “املساكن ذات اإليجار املعتدل” المتصاص
“أزمة اإلسكان” غري القابلة للحل.
ومع إنشاء “حي  11ديسمرب” ،وهو مجمع للمساكن ذات اإليجار املنخفض ،اتسعت حركة التعمري لتصل إىل حدود
غي الجيل الجديد من سكانها اسمها لتأخذ اسم الحي الجديد .يخرتع كل جيل لنفسه عنواناً جديدا ً.
العشوائية التي ّ
ومن سخرية التاريخ أن اسم “حي  11ديسمرب” اختري إلحياء ذكرى مظاهرات التأييد الشعبي الحاشد ،التي خرجت
غيت
انطالقاً من العشوائيات املحيطة ب”املدينة البيضاء” (إحدى تسميات العاصمة الجزائرية) سنة  ،1960والتي ّ
ِ
استؤصلت اليوم
مجرى الثورة الجزائرية :كلو -ساالنبي ،وادي املرأة الربية ،ناظور ...أسامء دخلت التاريخ ،ولكنها
متاماً كام يفخر بذلك حكام الجزائر ،متناسني أن األسباب نفسها تؤدي إىل النتائج ذاتها.
الجزائر ،عاصمة خالية من العشوائيات

“القضاء عىل العشوائيات” هو مطمح جزائري قديم ،منذ “ميثاق مؤمتر طرابلس”  .1962وهومطمح مل يتحقق إىل
اليوم.
مساءلة العشوائيات هي مساءلة الفروقات االجتامعية – أي “اقتصاد الفقر” حسب عبارة الباحث يف علم االجتامع
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واملختص يف التخطيط العمراين رشيد سيدي بومدين ،مؤلف كتاب “مدن الخرسانة مقابل مدن الصفيح” ،وهي
مواضيع أصبحت من املح ّرمات .يكتب سيدي بومدين قائالً“ :اختفت التمفصالت بني خلق فرص العمل ورفع
مستوى العيش ،وهي التي تشكل خلفية جهود القضاء عىل العشوائيات حيث يرتكز البؤس ،لترتك املجال مفتوحاً
أمام سياسة امتصاص مادي للعشوائيات بعنوان سياسة اإلسكان” .ويستنتج من ذلك أن“ :الرأساملية الجزائرية
نجحت بشكل غري معلن يف أن تعاود تشكيل  -عىل مستوى آخر  -املدينة املنظّمة و”املدينة الشعبية” حيث يعيش
سكان العشوائيات .هكذا ،ومرة أخرى ،يُج َمع يف تلك أحياء األهايل املحليون (أو األصالء) .وقد جرى ذلك مبقاييس
أخرى بكل تأكيد ولكن مع النتيجة نفسها عموماً”.
الذهاب اليوم إىل عني البنيان لطرح أسئلة عىل السكان الجدد لهذه املنطقة النيو -عشوائية يعني أن نكتشف كيف
أن املواراة هي بناء سيايس يصنع حالة من االنعدام الكامل لألمن االجتامعي ،باإلضافة إىل الفقر.
اختير اسم “حي  11ديسمبر” كتحية لذكرى مظاهرات التأييد الشعبي الحاشد ،التي خرجت من

وغيرت مجرى الثورة الجزائرية .دخلت أسماء تلك
العشوائيات المحيطة بالمدينة سنة ،1960
ّ
ِ
استؤصلت تمام ًا اليوم ،كما يفخر بذلك حكام الجزائر.
العشوائيات التاريخ ،إال أنها

ال ينعم السكان بالسالم أبدا ً ،حتى حني يب َعدون إىل هوامش العامل  .فص ّناع القرار يف هذا البلد – املتأرجِح بني
فالحة مستن َزفة وصناعة مه َملة وريع نفطي متناقص – يطمحون اليوم إىل تحويل هذه العشوائية إىل “إلدورادو”
جديد بفضل نعمة السياحة“ :موقعها الجغرايف املطل عىل البحر ( )...مينحها نقاط قوة جلية ومكاناً يف سجل املدن
الساحلية التي تتمتع بقابلية لالستغالل السياحي” .هذا بالنسبة لكتيب الدعاية السياحية .أما بالنسبة للمنطقة
العشوائية فنجد جملة موجزة “ :القضاء عىل العشوائيات ( )...يعترب هدفاً اسرتاتيجياً له األولوية”.
االستامع إىل شيخ الجبل ،وهو واحد من أقدم الذين سكنوا هذا الجزء من العشوائية بعد االستقالل ،يعني إدراك
حجم الطاقة الرهيب الالزم ملقاومة التش ُّيؤ وللتحكم مبصريك ،عرب اسرتاتيجيات مرهقة وغري قابلة لإلنهاء .املوارة ال
متنع الرجاء.
شيخ الجبل

كانت حكاية شيخ الجبل لتكتب كقصة نجاح ،لو مل تكن قد بنيت فوق الرمل.
مرتدياً “قندورته” املخصصة ليوم الجمعة ،يستقبلنا شيخ الجبل الرثثار وامل ّزاح يف صالون متواضع بنيت جدرانه من
كتل خرسانية“ :يف السابق مل يكن هناك أي يشء هنا ،ال طرقات وال مياه وال كهرباء”.

يقودنا شيخ الجبل ،البالغ من العمر  80سنة ،يف جولة يف عقاره .وهو كان باألصل مبنى قديم متهالك تركه
املستوطنون الفرنسيون فقام شيخ الجبل بتحويله ،خالل  40سنة ،إىل منزل حقيقي مع حديقته املغروسة تيناً
ورماناً .وحولها استطاع أبناؤه األربعة أن ينتزعوا بدورهم من أرض “البيليك” ( )1الحق يف بناء منازلهم الفردية.
ترتكز هذه املنازل يف بداية املنطقة العشوائية أعىل التل ،وتحيك ورشة حياة بأكملها.
حلت الكتل الخرسانية تدريجياً مكان الصفيح ،باستثناء األسقف .أضيفت إىل الغرف تباعاً ،ويف كل مرة كان يجري
بناؤها وطالؤها باإلسمنت وتبليط أرضيتها وتهيئتُها ،وبعد كل هذا تثبيت األبواب الحديدية العالية لتكون مبثابة
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سياج .ال تنتهي األشغال أبدا ً ،والنتيجة مدهشة ،فحتى الطريق اإلسمنتية بنيت مبجهودات هذه العائلة“ .يف املايض
كنا نعيش كالدواب ،ابني البكر ال يعرف القراءة وال الكتابة” .عكس أبنائه األصغر سناً ،الذين درسوا وأصبح أنجبهم
متخصصاً يف علم األحياء.
يتميز منزل الشيخ عن بقية املنازل بواجهاته البيضاء املطلة عىل البحر .الحسبة بسيطة  :ملاذا تشرتي قطعة أرض
بثمن باهظ جدا ً يف حني أنها متاحة باملجان هنا ،واملدينة أصبحت بالقرب منك؟
ّ
المنظمة و”المدينة
“الرأسمالية الجزائرية نجحت بشكل غير معلن في أن تعاود تشكيل المدينة
جمع في تلك األحياء األهالي
الشعبية” حيث يعيش سكان العشوائيات .وهكذا ،ومرة أخرىُ ،ي َ

المحليون أو األصالء .وقد جرى ذلك بمقاييس أخرى بكل تأكيد ولكن مع النتيجة نفسها عموم ًا”.

ال ترغب هذه العائلة يف االنتقال إىل مكان آخر ،فهنا صنعت حياتها واستثمرت كل مواردها دون أن متتلك أية وثيقة
قانونية تثبت ملكيتها لعقاراتها ،ماعدا فواتري مواد البناء التي يحتفظ بها الشيخ كإثباتات ،ومعها فيض من قصص
النزاع مع الدرك حول حدود قطعة األرض خالل التعدادات السكانية املتكررة التي ال تفيض إىل يشء .يكفي أن
يصدر قرار إداري حتى تأيت الجرافات مصحوبة بالدرك ليك متحي مايض هؤالء الناس وحارضهم ومستقبلهم .يتعامل
الشيخ مع اإلدارة بازدراء شديد“ :لو كان لدي رأس ماعز ملا استأمنتهم عليه”.
من التسيير الذاتي إلى االنفتاح

ولد الشيخ سنة  1939يف جبال منطقة القبائل عىل بعد حوايل  200كيلومرت من العاصمة .لكنه مل يقرر القطع مع
حياته البائسة كفالح بدون أرض ،إال يف سنة  .1963كان عمره آنذاك  24سنة ،وعاش بعد ذلك وطيلة  14سنة ،حياة
ترشد بني الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل .كان ينام ليالً يف الحاممات العمومية أو عىل فراش من القش ،وكان
يف النهار يعرض خدماته للقيام باألعامل الشاقة .يقول الشيخ“ :كنت فالحاً بسيطاً ،ماذا كان بإمكاين أن أفعل غري
ذلك؟” .ثم اتبع خطى خاله الذي نجح يف “ضامن وضع اجتامعي مقبول” يف عني البنيان ،فاستقر بدوره يف املنطقة
سنة  1977برفقة زوجته وأبنائه الذين استقدمهم من بلدته األصلية “عىل منت سيارة .”)2( 403

متتزج مسرية الشيخ املهنية مع تاريخ الفالحة يف فرتة ما بعد االستعامر .ففي سنة  1963ساهم شيخ الجبل يف حكاية
الفالحني الجزائريني الفريدة ،الذين سيطروا عىل األرايض التي كان املستوطنون الفرنسيون قد استولوا عليها ،ليقيموا
ينج من الفقر.
تلقائياً تجربة “تسيري ذايت” بهدف تأمني الحصاد وتوفري الغذاء .نجا الشيخ من الجوع لكنه مل ُ
ابتدعت الجزائر في  1987انفتاحها االقتصاديُ .وزعت األراضي على شكل امتيازات

استغالل تصل مدتها إلى  40سنة لصالح مجموعات من الفالحين ،الذين ُترِكوا بعد ذلك
ِ
“مستثمرين” .كانت تجربة فاشلة .فبعد عشر سنوات من
ليتدبروا أمرهم ويصبحوا

تطبيقها جرى التخلي عن هذه األراضي.

وبعد مدة ،اختفت األرايض املسرية ذاتياً ،وح ّول الكولونيل بومدين تجربة التسيري الذايت إىل “ثورة زراعية” وذلك
خالل الفرتة املمتدة ما بني  1973و .1982وعاش الشيخ هذا التحول .فلقد أصبح له الحق يف “دفعات” تعادل أجر
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الحد األدىن مع منحه جزءا ً من هذا األجر عىل شكل منتجات فالحية .وهكذا تغريت وضعيته .فألول مرة يف حياته
أصبح له الحق يف وثيقة راتب ويف الضامن االجتامعي الذي يسميه “التأمني”.
ابتدعت الجزائر يف  1987انفتاحها االقتصادي .فبعد “الثورة الزراعية” أريس تنظيم جديد الستغالل األرايض العمومية
التي ظلت ملكاً للدولة ،إذ وزعت هذه األرايض عىل شكل “امتيازات استغالل” تصل مدتها إىل  40سنة ،لصالح
مجموعات من الفالحني تُرِكوا بعد ذلك ليتدبروا أمرهم ،ويصبحوا “مستث ِمرين” .كانت تجربة فاشلة .فبعد عرش
سنوات من تطبيقها جرى التخيل عن هذه األرايض.
تأقلم الشيخ مع الوضع الجديد .ومبا أن الفالحة مل تعد تضمن القُوت فمرحباً بأعامل البناء .اشتغل الشيخ طيلة 18
سنة كب ّناء ود ّهان وكعامل أجري يف رشكة عمومية مختصة بالبناء .وهو متقاعد اليوم ،يعيش بفضل معاشه الذي يبلغ
 19000دينار جزائري ،أي حوايل  80يورو شهرياً! وهذا ترف رمبا لن يبلغه أصغر أبنائه .فهذا األخري يعيش “البطالة”
ويتدبر أمره عرب العمل املتقطع يف قطاعات االقتصاد غري املهيكل ومجاالت الخدمات ،بني محالت البيتزا ومقاهي
رصح عن نشاطه ودخله لدى الجهات الرسمية ،وهو ال يتمتع بضامن اجتامعي أو بوثيقة راتب.
اإلنرتنت .ومل ي ّ
متثل هذه الوضعية إعاقة حقيقية للشاب ،متنعه من االنتفاع من اآلليات القانونية للسكن االجتامعي نظرا ً ألنه
ال ميلك ما يثبت أنه قادر عىل سداد املبالغ الالزمة .إنها عقوبة مزدوجة ،فاالبن يخضع الستغالل أرباب العمل
يف القطاع الخاص من جهة ،والسلطات العمومية من جهة ثانية تتخىل عنه .وكام كان عليه األمر بالنسبة ألبيه
يف املايض ،فإن االبن ينتمي إىل جيش يد عاملة احتياطية ميكن تسخريها بشكل فاحش وبال حدود ،يف وضعٍ من
الهشاشة املمنهجة التي تخدم املصالح الخاصة واستغالل الجهد واالحتقار.
أما الشيخ فحياة بأكملها من العمل والكد مل متكنه  -عىل الرغم من كل يشء  -من التخلص من “السكن الهش”
ومن حدود الفقر ،يف بلد يعاين من ندرة املساكن ،مام يجعلها باهظة الثمن.
عداد
معول وحبل للحصول على ّ

ِ
كمخط ٍط اسرتاتيجي حقيقي ،ليمنح عائلته سقفاً وح ّدا ً أدىن
رصف الشيخ طيلة حياته ملجابهة هذا الوضع ،وصارع
ت ّ
من الرفاهية املدينية“ :هنا يجب عليك أن تتدبر أمرك بنفسك ،نحن من قمنا بجلب املاء والكهرباء بأنفسنا”.
“استعملت معوالً وحبالً ودلوا ً وحفرت
اعتمد الشيخ يف البداية عىل مياه الينبوع للحصول عىل املاء الصالح للرشب:
ُ
برئا ً .ويف أحد األيام قدم موظف من البلدية وقال يل “اهدمه” .واجهته وقلت له لن يحدث هذا أبدا ً .وما زال البرئ
موجودا ً إىل حد اليوم ومل أدفع أبدا ً مقابل املاء”.

مل يتم ربط الحي بشبكة املياه العمومية إال يف سنة  2001وذلك عقب زيارة قام بها وزير املوارد املائية الذي قدم
مصحوباً برئيس البلدية .شكلت الزيارة حدثاً حقيقياً يف هذه املنطقة التي استعرت فيها الحرب األهلية (- 1992
مقسمة األهايل بني “الجامعات اإلسالمية املسلحة” و”مجموعات الدفاع الذايت” التي
 )2000بشكل عنيف جدا ًِّ ،
“حرب” ستأيت بدورها مبجموعة سكانية جديدة ف ّرت من مناطق
التحق بها الشيخ بعد أن سلحته السلطة العاجزة.
ٌ
القتال ،مام أدى إىل اكتظاظ سكاين مل يعد من املمكن أن يعيش عىل مياه الينبوع“ .استدار الوزير إىل رئيس البلدية
وقال له“ :هؤالء الناس هم برش ،نعم أم ال؟ يجب عليك إذا ً أن تجد حالً وتوفر لهم قنوات املاء” ،كام لو أنه كان
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يسدد ديناً.
قام رئيس البلدية بتنفيذ األمر مبا أنه مجرب عىل ذلك ،لكنه اقتصد :أنبوب واحد ملئات العائالت“ .كانت فوىض،
وشجار يف الصباح واملساء بني األهايل ،فكل واحد يريد ملء “مستوعباته” العرشين .ويف إحدى الليايل ومبعية
الشباب  -حفظهم الله  -حفرنا األرض ،وبواسطة مثقاب أوصلنا ماسورة لبيت كل واحد منا” .مل تغفل البلدية عن
األمر وحاولت أن تعيد تنظيم األشياء ،فمدت بدورها أنابيب فردية مطابقة للمواصفات ،مع تثبيت عداد لفوترة
استهالك املياه .وافق الشيخ عىل حل وسط بعد سنوات طويلة من املفاوضات :يقوم بدفع مبلغ مقطوع لالشرتاك
لكن دون أن يدفع مقابل املاء ،مواصالً استخدام “املاسورة غري القانونية”.
ِّ
المستبعدين اجتماعي ًا واإلدارة ،تقوم على أن يأخذ
تنظم األمور في الجزائر بين
“الصفقة” التي
َ

المواطنون األكثر فقراً ما ّ
تبقى من الممتلكات العمومية ،كقطع أرض صغيرة وماء ،كما لو أنهم
يقتطعون حصتهم من الريع النفطي ،وبالمقابل تغض الدولة الطرف لحفظ السلم االجتماعي.

ويف حالة من التنظيم الذايت الالفت لالنتباه ،انتزعت عائلة الشيخ رفقة جريانها  -كأنهم عائلة واحدة  -وبالطريقة
نفسها ،حقها يف الكهرباء من برج نقل الطاقة الكهربائية الذي ت ّم تركيزه عند بناء مجمعات املساكن ذات اإليجار
يبق للرشكة الوطنية للكهرباء من حل غري تركيز عدادات فردية ،ليك تستخلص
املنخفض .وأمام األمر الواقع ،مل َ
مستحقات هذه الخدمة التي فُرضت عليها.
وإذا ما كانت قصص العدادات هذه تأخذ حيزا ً كبريا ً فألن فواتري املاء والكهرباء الفردية مكّنت العائالت أخريا ً من
الحصول عىل عنوان قانوين ألول مرة يف حياتهم .أصبحت لديهم اثباتات.
سيكون من الخطأ أن نختزل العالقات امللتبسة بني الدولة ومتساكني هذه العشوائيات ،وأال نرى منها إال الجانب
الفوضوي ،وتغىش أبصارنا عن “الصفقة” التي تنظم األمور يف الجزائر بني املستب َعدين اجتامعياً واإلدارة :وهي تقوم
عىل أن يأخذ املواطنون األكرث فقرا ً ما تبقّى من املمتلكات العمومية ،كقطع أرض صغرية وماء ،كام لو أنهم يقتطعون
حصتهم من الريع النفطي ،وباملقابل تغض الدولة الطرف لحفظ السلم االجتامعي.
لكن هذه “الصفقة” غري مستقرة ،فام ُم ِنح بطريقة ملتوية ميكن أيضاً أن يُسرتد بالطريقة نفسها .وهذه األرايض
العمومية“ ،املهملة” طاملا بقيت معتربة بال أهمية ،ميكنها يف حقيقة األمر تشكيل رصيد احتياطي لتنمية الرثوة بني
األثرياء الجدد “حاميل املشاريع املهيكلة” ،وفساد املوظفني .اليوم ،يقبع محافظ الجزائر العاصمة يف السجن بتهمة
الفساد ،وهو كان ناشطاً فعاالً يف مرشوع استئصال املناطق العشوائية ،يف حني يتظاهر “الشارع الجزائري” منذ 22
شباط  /فرباير صارخاً“ :لقد ابتلعتم البالد يا عصابة اللصوص” .إال أن آلة اإلقصاء ستواصل “استئصال” العشوائيات،
ليس ألن السكن سيصبح حقاً معرتفاً به ،ولكن إلخالء أر ٍ
اض متثل هدفاً لكل املضاربات.
وخلف هذه املظاهر الخارجية الودية ،فقد تأخذ العالقات منحى عنيفاً جدا ً ،يرتك أثره عىل األجساد والذاكرة .هنا،
يستذكر األهايل كيف قدم الدرك قبل بضعة أشهر ،ترافقهم شاحنات ،بهدف طرد بضعة آالف من العائالت“ ،حتى
أن دركياً كان يختبئ ليبيك” .املطامع السياحية تتقدم بصمت .أما الشيخ فإنه يواصل صقل جدران بيته“ :نحن مل
نرغب أبدا ً يف أكل الحرام ،هذه أرض الله .لو وجدنا وضعية عادلة وقانونية ملا كنا عىل هذا الحال .حتى الوزراء
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يرسقون .نحن مستعدون لرشاء هذه األرض ،لكنهم ال يريدون بيعنا إياها وال يعطونا مسكناً .سنظل هكذا إذا ً،
معلقني”.
Texte disponible en Francais sur le site web d’Assafir Al-Arabi
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السودان
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عشوائيات الخرطوم :على حافة الحياة
شمائل النور

صحافية من السودان

وصف لـ”جبرونا” ،إحدى العشوائيات المحيطة بالخرطوم ،والمنتمية إلى
الجيل الثاني من النزوح ( )1980-2000الذي تسببت به الحروب والنزاعات

المسلحة في البالد .أغلبية السكان هناك من جبال النوبة وتحديدا ً من
إقليم جنوب كردفان.
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يف منزل مبني من الطوب األخرض ،وهو طني مخلوط بروث األبقار ،ويف الجزء اآلخر منه الذي بُني من بقايا جواالت
“الخيش” و”الحصري” مسنودة عىل عيدان ال تقوى عىل الثبات طويالً ،تعيش “بابويا” التي فرت من ويالت الحرب
يف إقليم جنوب كردفان ،ومل تجد ملجأ غري هذا املكان الذي بالكاد يحميها من املطر ،وهو حال كل املنازل هنا.
السيدة الثالثينية التي ال يتجاوز متوسط دخلها اليومي  40جنيهاً سودانياً (أكرث بقليل من نصف دوالر) ليس
مبقدورها أن تخرج إىل عمل يومي يدر لها دخالً أفضل من هذا .فهي مجربة عىل البقاء باملنزل والعمل داخل الحي
ألن ابنها ذا العرش سنوات مصاب بشلل تام :غري قادر بتاتاً عىل الحركة ويف حاجة دامئة للرعاية ،وهو ال يستطيع
حتى الجلوس ،ويبقى ممددا ً عىل رسيره املصنوع من الحبال منذ أن أصابته هذه الحالة قبل ثالث سنوات.
غري أن “بابويا” تعمل جهدها لتوفري لقمة عيش له وإلخوته ،فأبوهم توقف عن التكفل بحاجات بيته منذ فرتة تاركاً
هذا العبء الثقيل لزوجته .وقد جرت العادة يف بعض مناطق السودان الغربية ،أن تتحمل النساء عبء اإلنفاق عىل
األرسة ،بوجود الرجل أو بعدم وجوده .وليس بالرضورة أن يكون هذا الوضع نتيجة انفصال أو خالفات بني الزوجني،
ففي حالة “بابويا” مثالً ،الزوج موجود يف البيت ،ويحتفظ بعالقته األرسية معها ومع األبناء ،لكنه غري مستعد للعمل
واإلنتاج ..أو ال يرغب.
“جبرونا” ..اسم يعكس واقع الحال!

عىل بعد  28كلم من قلب العاصمة الخرطوم ،يقع حي “جربونا” وهو واحد من  11حياً عشوائياً تقع يف منطقة
غرب أم درمان التي تتمركز فيها العشوائيات .عىل مقربة من أكرب األسواق املركزية مبدينة أم درمان“ ،سوق ليبيا”
دائم الحركة والنشاط ،تنتهي معامل حياة ،وتبدأ مبارشة معامل حياة أخرى مختلفة متاماً ،يفصلهام عن بعضهام شارع
األسفلت العريض.
عدد سكان “جربونا” أكرث من  15ألف نسمة وفقاً لتقديرات الحرص الذي تم بواسطة السلطات ،مع األخذ باالعتبار
أن هناك سكاناً وصلوا إىل املنطقة بعد اكتامل الحرص ،وهؤالء مل تشملهم اإلحصائيات التقديرية .والحرص يعني
تسجيل بيانات السكان وحفظها يف السجالت الرسمية باعتبارهم استحقوا متليكهم أر ٍ
اض مستقبالً .ووفقاً لتقديرات
أهلية فإن عدد السكان الحقيقي (املحصورون وغري املحصورين) قد يقرتب من  30ألف نسمة.
يقطن حي “جبرونا” ،على بعد  28كيلومتراً من قلب الخرطوم ،أبناء ديانات متعددة أبرزها

اإلسالم والمسيحيةُ .يدفن في المقبرة المحيطة بالحي المسلم بجانب المسيحي على نحو
طبيعي دون انتظار فتوى من أحد .فالسكان هنا ينحدرون من منطقة جبال النوبة المعروفة

بالتعدد الديني والتسامح ،والذي يصل في كثير من الحاالت إلى تعدد الديانات داخل األسرة
الواحدة.

نشأ الحي يف العام  ،1992وهو التاريخ الذي نشأت فيه الكثري من األحياء العشوائية يف السودان يف موجة ثانية.
فموجة هجرة نحو الخرطوم نشأت يف الفرتة بني  ،1980 – 1960ومعظم أفرادها كانوا يأتون من الشامل والوسط،
وقد اختاروا أطراف العاصمة مستقرا ً ،والحقاً نقلتهم السلطات إىل مناطق مخططة داخل الخرطوم .فيام يؤرخ
للموجة الثانية يف الفرتة ما بني  2000 – 1980وهي التي مثلت فيها الحروب التي اشتعلت حينها يف أطراف
السودان السبب الرئييس للنزوح ،بينام كان الفقر السبب األوحد يف املوجة األوىل.
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و”جربونا” هي كلمة دارجة تعني يف اللغة العربية “أُ ْج ِبنا” .وتفاصيل الحياة القاسية هنا تطابق اسم الحي عىل نحو
مدهش فال ميكنك العيش هنا إال مجربا ً .يقطن الحي أبناء ديانات متعددة أبرزها اإلسالم واملسيحية .املقربة املحيطة
بالحي يُدفن فيها املسلم بجانب املسيحي عىل نحو طبيعي دون انتظار فتوى من شيخ أو كاهن .ويبدو املشهد يف
املقربة منطقياً ومتسقاً مع الخلفيات العقائدية لهذه املجموعات املنحدرة من منطقة جبال النوبة ،املعروفة بالتعدد
الديني الذي يصل يف كثري من الحاالت إىل تعدد الديانات داخل األرسة الواحدة التي تجد فيها املسلم واملسيحي،
وأحياناً الالديني يعيشون يف بيت واحد ،ورغم هذا التعدد ،إال أن مناطق جبال النوبة ُعرفت بالتسامح الديني عىل
الرغم من رضاوة الحروب املستمرة هناك.
صناعة الخمور مصدر دخل رئيسي للنساء

الالفت يف هذا الحي خالل ساعات النهار ،أن جلوس الرجال يكرث يف الطرقات وعىل أطراف الحي ويف السوق الخاص
به ،بينام يغيب بشكل الفت العنرص النسايئ“ .بابويا” التي تتوىل اإلنفاق عىل أرستها ليست وحدها من يفعل،
فالنساء هنا ينخرطن يف األعامل اليومية أكرث من الرجال ،رمبا لتوفر فرص أفضل للنساء .يعملن بشكل خاص يف
صناعة الخمور البلدية والعمل باملنازل .واألرس هنا تتعدد يف البيت الواحد الذي تجده يف الغالب مقسم إىل غرف
صغرية أو “رواكيب” ،وهي مظالت صغرية مصنوعة من “القش” و”الحصري” وبقايا الجواالت .تجد يف البيت الواحد
زوجتني أو ثالث .هنا يكرث تعدد الزوجات ،وباملقابل فإن الزوجات هن من يحملن عبء اإلنفاق!
تنتشر في الحي رائحة النفايات وفضالت اإلنسان والحيوان ،مختلطة بروائح الخمور البلدية التي
تتم صناعتها هنا .وتنتشر صناعة الخمور البلدية في المناطق العشوائية خصوص ًا ألنها ممنوعة
قانون ًا ،ولكنها تمثل مصدر دخل رئيس لكثير من النساء.

وحني يتجول املرء يف هذا الحي ،تطالعه رائحة النفايات وفضالت اإلنسان والحيوان ،مختلطة بروائح الخمور البلدية
التي تتم صناعتها هنا عىل مدار اليوم ،وتجذب أعدادا ً مقدرة من الزبائن من خارج املنطقة .وتنترش عادة صناعة
الخمور البلدية يف املناطق العشوائية ألنها ممنوعة وفقاً للقانون ،ولكنها متثل مصدر دخل رئيس لكثري من النساء.
هي صنعة تدر دخالً أفضل بكثري من الخدمة باملنازل ،أو أعامل البناء املختلفة ،كام متثل بعض الخمور البلدية وجبة
يومية لسكان هذا الحي .وهي تسمى “املريسة” ،وتصنع من الذرة املتخمرة .وكذلك هي جزء أصيل من ثقافة
قبائل النوبة التي تقطن جنوب كردفان بشكل رئييس ،ومتثل اإلثنية الغالبة يف هذا الحي .وبجانب صناعة الخمور
تعمل النساء أيضاً يف منازل األحياء امليسورة يف أعامل غسل ويك املالبس والنظافة ،ومن يقمن بهذه األعامل يعشن
عادة أوضاعاً اقتصادية أفضل من نظرياتهن يف الحي.
تمثل أرجل الدجاج واحدة من الوجبات الرئيسية لسكان الحي .تعرض هي األخرى على مناضد
الحديد الصدئة ،وتطبخ بالصلصة أو تقلى ببقايا الزيوت ،كذلك توجد وجبة أخرى رخيصة وفي
متناول الجميع وهي “رؤوس السمك” ،وتطبخ بالصلصة أو على شكل حساء.

ينشط الرجال قليالً يف أعامل البناء ،والعمل باألجر اليومي يف السودان وهو يسمى بـ”اليومية” .لكن أعامل البناء
التي متثل واحدة من مصادر الدخل الرئيسية يف مثل هذه األحياء تراجعت خالل السنوات األخرية .فقد باتت
رشكات متخصصة تنجز البنايات الكبرية .غري أن سوق صناعة الطوب أو ما يُعرف بـ “كامئن الطوب” ما زالت حرفة
رئيسية للرجال ،عالوة عىل أعامل جزئية وجانبية يف األسواق.
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سوق الحي واجهة ألبرز مظاهر الفقر

تعرض يف سوق الحي الوجبات ذات األسعار الزهيدة ،والتي تكون يف متناول سكانه .الذباب يكاد يغطي مالمح
اللحوم املفروشة عىل مناضد قدمية مصنوعة من الحديد الصدئ ،وهي ال تُباع مبيزان الكيلوغرام كام هو املعتاد يف
كل األسواق ،بل بال”الكوم” ،بعد تقسيمها إىل أجزاء صغرية يناسب سعرها وكميتها سكان الحي .ومن الواضح أن
اللحوم ال تطابق معايري السالمة الصحية كام هو حال الحي كله الذي تحيط به املخاطر الصحية والبيئية ،كام هو
حال العشوائيات.

متثل أرجل الدجاج واحدة من الوجبات الرئيسية لسكان الحي .تعرض هي األخرى عىل مناضد الحديد الصدئة،
وتطبخ بالصلصة ،أو تقىل ببقايا الزيوت .بجانب “العدسية” التي متثل وجبة رئيسية (وهي نوع من اللوبياء الصغرية
والتي تشبه حباتها العدس ،وهذه البقولية هندية األصل ومعروفة يف السودان ،ويرتبط استهالكها عىل نحو خاص
بشهر رمضان) .كذلك توجد وجبة رخيصة ويف متناول الجميع وهي “رؤوس السمك” وتطبخ بالصلصة ،أو عىل شكل
حساء.
مع انعدام الخدمات الرئيسية مثل املاء والكهرباء ،يستهلك سكان الحي جزءا ً كبريا ً من مداخيلهم املحدودة يف رشاء
املاء واالشرتاك يف خدمة الكهرباء عرب مولدات الكهرباء الكبرية التي تعمل بالغازولني ،وتعود ملكية هذه املولدات
ألفراد .ال يتجاوز متوسط الدخل اليومي يف هذا الحي نحو الدوالر الواحد (حوايل  70جنيهاً) بينام يدفع مبلغ 150
جنيهاً شهرياً للحصول عىل مقدار من الطاقة يسمح بتشغيل جهاز التلفزيون مع إضاءة مصباح واحد ،و 50جنيهاً
لتوفري املياه التي ت ُجلب إىل الحي عرب عربات “الكارو” ،وهي بالكاد تغطي احتياجات املنزل اليومية.
وظائف لمكب النفايات المالصق

مكب ضخم للنفايات التي يتم شحنها من أحياء بعيدة ،لتفريغها هنا .املكب يستخدم كدورة
يحيط بحي “جربونا” ٌّ
مياه جامعية لسكان الحي ،مع انعدام دورات املياه داخل املنازل (إال لقلة قليلة) ،وميثل كذلك مصدر دخل بالنسبة
لألطفال الذين يقضون سحابة يومهم فيه بحثاً عن بقايا أدوات منزلية أو مكتبية أو قوارير مياه أو أجهزة متعطلة
لبيعها لتجار “الخردة” .وعىل الرغم من وجود خدمة التعليم املتوفرة يف مدرستني ،إال أن الغالبية الساحقة من
األطفال غري منتظمة يف املدرسة بسبب الفقر املدقع .وحتى الذين ينتظمون يف املدارس يترسبون منها الحقاً إما بحثاً
عن عمل ،أو للزواج بالنسبة للفتيات الاليئ عادة يقطعن تعليمهن ألجل الزواج املبكر وأسبابه تعود إىل الظروف
االقتصادية مثله هنا مثل كثري من املناطق يف السودان .وكانت إحصائيات سابقة قدرت أن النسبة املتوقعة للترسب
املدريس يف السودان تبلغ ثلث األطفال ،يرتكون الدراسة قبل الوصول إىل العام األخري من التعليم االبتدايئ ،والبنات
أكرث عرضة لرتك مقاعد الدراسة .ولكن النسبة الفعلية بلغت  45يف املئة من األطفال يترسبون من الدراسة يف هذه
املرحلة ،بينام ال يلتحق ما نسبته  43يف املئة منهم باملدارس أبدا ً .ويف عام  2017أعلنت منظمة “بنك الطعام” أن
 700ألف تلميذ يذهبون إىل املدارس بال وجبة إفطار.
عصابة “قيقا ون”!

ارتباط الجرمية بالفقر يتجىل هنا يف جرائم القتل والنهب الكثيفني .جرائم القتل كثرية يف هذا الحي ،وعادة ما
تحدث يف مناطق صناعة وتعاطي الخمور التي يرد إليها الزبائن من خارج الحي .وميثل الحي كذلك بيئة خصبة
ألعامل االبتزاز والنهب بواسطة متفلتني من القوات النظامية ،يستغلون سلطتهم ألعامل مصادرة مصانع الخمور
البلدية (املمنوعة وفقاً للقانون) ثم ويف كثري من األحيان تتم “التسوية” يف الطريق قبل الوصول إىل أقسام الرشطة،
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وذلك بدفع مبالغ مالية من قبل صاحبات املصانع مقابل إطالق رساحهن ورساح معداتهن .وتحولت سلطات
املصادرة واملداهمة املمنوحة إىل الرشطة إىل مصادر دخل ملنتسبي هذه القوات ،وفقاً لعدد من القوانني مثل “قانون
النظام العام” يسء السمعة ،الذي مينح الرشطة صالحيات االقتحام واملداهمة.
“ون قيقا ”One Giga -عصابة معروفة يف الحي ،بعض أفرادها ينتسبون للقوات النظامية ،أو كانوا منتسبني يف
وقت سابق .متارس العصابة أعامل النهب والرسقة واالغتصاب تحت التهديد بالسالح .فبعد مغيب الشمس يستعيص
الدخول إىل الحي الذي تتوقف املواصالت العامة املؤدية إليه عند الحادية عرشة مسا ًء ،ويبدأ رواد احتساء الخمور
وتجارها بالقدوم إىل الحي الذي يتحول يف الليل إىل منطقة غري آمنة .الالفت يف األمر أن نشاط هذه العصابة
ومثيالتها انحرس متاماً بعد سقوط الرئيس البشري بشهادة عدد من سكان الحي.
مكب ضخم للنفايات التي تشحن من أحياء بعيدة وتفرغ هنا .يستخدم
يحيط بحي “جبرونا”
ٌّ
المكب كدورة مياه جماعية لسكان الحي مع انعدام دورات المياه داخل المنازل ،ويمثل كذلك
مصدر دخل بالنسبة لألطفال الذين يقضون سحابة يومهم فيه بحث ًا عن بقايا أدوات لبيعها
لتجار “الخردة”.

سلطة أهلية ،نافذة تعمل بالتراضي

يلجأ سكان “جربونا” إىل “السلطان” لالحتكام عنده يف حالة نشوء خالف .و”السلطان” هو إدارة أهلية ممثلة يف
شخص واحد يرىض به أفراد القبيلة .ويف بعض املناطق يُسمى سلطان ،ويف مناطق أخرى يف السودان يُطلق عليه
“ ُعمدة” أو “ناظر” أو “رشتاي” .وال عالقة للسلطات الرسمية باختيار الناس أو بتسميتهم له ،وبواقع الحال هو
مرجع أعىل للقبيلة ،وعادة تنتقل السلطة األهلية من سلطان إىل آخر بالتوارث ،فتجده أحياناً شيخاً كبريا ً ،وميكن
يف أحيان أخرى أن يكون شاباً .قبائل جبال النوبة التي متثل اإلثنية الغالبة يف حي “جربونا” تعترب السلطان سلطة
أهلية ،مثلها يف ذلك مثل غريها من مناطق السودان البعيدة عن املدن أو التي يقل فيها مستوى التعليم .ويستقبل
السلطان الذي يسكن وسط األهايل كل الخالفات ،لكن هذا ال مينع من اللجوء إىل القضاء املدين يف حاالت جرائم
القتل ،ويأيت ساعتها دور السلطان يف حالة العفو .وخالل السنوات األخرية دخلت اإلدارات األهلية حيز السياسة،
واستفادات السلطات من تأثريها يف أوساطها بشكل كبري ،وخاصة يف الحمالت االنتخابية ويف توفري الدعم السيايس.
ويحرص سكان العشوائيات عىل تفقد بعضهم البعض ،وتوفري الدعم املتبادل بقدر املستطاع ،مادياً أو معنوياً..
واملتوفر عىل الدوام هو الدعم املعنوي .هذه العالقات متتد إىل مشاركة سكان العشوائيات بعضهم يف حلوها وم ّرها.
ويعتقد الكثري من سكان هذه املناطق أن هذا الرتابط والتعاضد طبيعي جدا ً يف ظل وضع اقتصادي ال يرحم.
فاملحفز عىل البقاء هو هذه الحميمية بني الناس .غري أن هذه العالقات مل تتجاوز هذا الحد ،فلم تتطور باتجاه
نشوء جمعيات ،أو أجسام تقدم دعامً عىل نحو يتيح بعض الحلول ملشكالت سكان هذه املناطق.

توقف الدعم اإلنساني

ال تعرف العشوائيات يف املحارض الرسمية بكونها املناطق املحرومة من الخدمات .فهذا الحرمان مربر رسمياً ،ألنها
مناطق مل تحددها الدولة للسكن ،إمنا يتم فرضها كأمر واقع من قبل قاطنيها .وال يشمل الدعم الحكومي  -عىل
ندرته  -سكان هذه املناطق .والدعم الحكومي هنا متمثل يف ديوان الزكاة الذي يتوىل املسؤولية عن إعانة الفئات
الفقرية يف املجتمع املسلم وفقاً ملعايري تحددها املؤسسات الرسمية املعنية بذلك .يف وقت سابق ،كانت املنظامت
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اإلنسانية تصل إىل حي “جربونا” وغريه ،وتقدم دعامً مادياً ممثالً ببعض السلع االستهالكية واإلرشاف الصحي
املستمر ،خصوصاً لألطفال الذين تتفىش وسطهم أمراض اإلسهاالت والجفاف .لكن قرارا ً حكومياً أصدره الرئيس
املخلوع عمر البشري عام  2009بعد صدور مذكرة توقيف من املحكمة الجنائية الدولية بحقه ،قىض بطرد كل
املنظامت الدولية العاملة يف السودان ،األمر الذي أثر بشكل مبارش عىل سكان الحي ،عالوة عىل توقف الدعم الذي
كانت تقدمه الكنائس .فبعد انفصال جنوب السودان تعالت األصوات الرسمية بإسالمية الدولة السودانية ،حيث أن
الغالبية العظمى تدين باإلسالم ،وعىل إثر ذلك انكمش النشاط الكنيس الذي يُتهم عىل الدوام مبحاوالت التنصري.
هجرة ريف ومدن مستمرة نحو الخرطوم

تعاين العاصمة الخرطوم دون سائر مدن السودان من تزايد ظاهرة النزوح من األرياف ،وقدرت إحصائيات رسمية يف
وقت سابق نسبة النزوح مبعدل وصول  100أرسة يومياً إىل العاصمة .وتشري اإلحصائيات ذاتها إىل أن نسبة الباحثني
عن العمل تصل اىل أكرث من  40يف املئة من هؤالء النازحني .وتفتقر املؤسسات السودانية إىل إحصائيات دقيقة
ومتجددة ،ومن الصعوبة الوصول إىل إحصائيات نهائية حول سكان العشوائيات ،ليس فقط لغياب األرقام الرسمية،
لكن الستمرار عمليات النزوح واتساعها يوماً بعد يوم إىل هذه األحياء من جهة .ومن جهة أخرى فإن أجزا ًء من هذه
األحياء يتم تخطيطها ،ويعود تقدير قرار التخطيط للسلطات التي ت ُصنف املواقع وفقاً إلمكانية توفر الخدمات فيها،
أو لرتاكم املشكالت البيئية بعد شكاوي األحياء املجاورة .فتتم اإلزالة ومن ثم الرتحيل إىل مناطق جديدة .وهذه
األخرية تحتفظ مبواصفات السكن العشوايئ نفسها ريثام تصل الخدمات إليها ،وال تطلق عليها السلطات تسمية
“عشوائيات” .وقرارات اإلزالة بالنسبة للسلطات ال تحتاج إىل تربير ألن املنطقة يف األصل غري مسموح السكن فيها،
وأحياناً يتم التخطيط يف املنطقة ذاتها وفقاً لتقديرات السلطات ،مثلام حدث مع حي “جربونا” الذي تم تخطيط
جزء منه ،وانتصبت فيه أعمدة الكهرباء توطئة لتوصيلها.

تضارب األرقام الرسمية

صدرت دراسة رسمية عام  ،2017كشفت عن تراجع نسبة الفقر يف السودان إىل  28يف املئة .وشكك كثري من
املختصني بهذه اإلحصائية ،ألن التقديرات الرسمية حول الفقر عام  2009بلغت نسبتها  64يف املئة .وال تكتسب
األرقام الرسمية يف السودان الثقة ،خاصة يف قضايا مثل الفقر والجرمية .وخالل العرشين عاماً املاضية ،تدهورت
الخدمات الصحية والتعليمية يف مدن السودان املختلفة ،عالوة عىل اتساع ظاهرة البطالة وانعدام فرص العمل
واإلنتاج يف الواليات ،األمر الذي ضاعف من نزوح األرياف واملدن نحو العاصمة التي تكتظ أطرافها بالسكان .ويعود
ذلك إىل سياسات الدولة التي ركزت الخدمات يف الخرطوم العاصمة مام دفع سكان األقاليم أو الواليات إىل النزوح
إليها .وتعرضت أقاليم السودان خالل حكومة البشري ( )1989-2019إىل عمليات إفقار مستمرة بضخ مواردها إىل
الخزينة املركزية دون مراعاة للتقسيم العادل للموارد ،واملشهد يف هذه العشوائيات يعكس املعادلة املختلة التي
تعاين منها الغالبية الساحقة من سكان السودان .فإشكاالت قسمة السلطة والرثوة التي سادت يف السياسة السودانية
خالل العقود األخرية ،هي السبب املبارش لتفيش الرصاع املسلح يف بعض أقاليم السودان ،األمر الذي خلق موجات
نزوح خالل السنوات التي أعقبت تفجر تلك الرصاعات.
تعاني الخرطوم دون سائر مدن السودان من تزايد ظاهرة النزوح إليها .من الصعوبة الوصول إلى
إحصائيات نهائية حول عدد سكان العشوائيات ،ليس فقط لغياب األرقام الرسمية ،لكن
الستمرار عمليات النزوح إلى هذه األحياء واتساعها يوم ًا بعد يوم.

عيل سبيل املثال ،تشري دراسة إىل أن عدد النازحني يف مدينة الجنينة بإقليم دارفور املتقلب يف الحرب منذ 2003
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متثل  50يف املئة من سكان املدينة .هؤالء النازحون فروا من الحروب يف القرى القريبة من مدينة الجنينة .وتشري
بعض البحوث املتخصصة إىل أن  50يف املئة من حراك املدن إىل املدن كان صوب الخرطوم .أوجد انتشار الفقر
مع ظروف الحرب يف عدد من أقاليم السودان فئة كبرية من السكان النازحني إىل مدن أخرى ،واجهتهم السلطات
باستمرار بقرارات اإلزالة أو اإلجبار عىل الرتحيل إىل مناطق مختلفة .يتم الرتحيل أحياناً إىل مناطق مخططة بعد
حرص السكان ،وأحيانا تكون قرارات اإلزالة بال بدائل فيلجأ السكان إىل مناطق عشوائية أخرى يف أطراف العاصمة،
وهو ما خلّف مواجهات مستمرة قادت إىل عداء كبري بني سكان هذه املناطق والسلطات .وتغيب بشكل كامل
اسرتاتيجيات التخطيط العمراين ،وعىل مر السنوات التي شهدت النزوح نحو العاصمة فشلت الخطط الحكومية
املتعلقة بالتخطيط ،بينام تعاين العاصمة الخرطوم من اكتظاظ سكاين ال يتناسب والبنى التحتية املتهالكة وعىل
رأسها أنظمة الرصف الصحي.
تغيب بشكل كامل استراتيجيات التخطيط العمراني .وعلى مر السنوات التي شهدت النزوح
نحو العاصمة ،فشلت الخطط الحكومية المتعلقة بالتخطيط ،بينما تعاني العاصمة الخرطوم
من اكتظاظ سكاني ال يتناسب والبنى التحتية المتهالكة ،وعلى رأسها أنظمة الصرف الصحي.

أزمة قديمة ..أمل جديد

حي “جربونا” واحد من أحياء عديدة تأسست مطلع التسعينات الفائتة .خارج الخرطوم هناك مدن مثل مدينة ود
مدين ،سنار تحوي عشوائيات .وال فروقات كبرية بني عشوائيات الخرطوم أو املدن األخرى ،ألن الظروف التي أدت إىل
نشوء العشوائيات يف السودان متشابهة .غري أن حي “جربونا” يضم إثنية محددة نزحت من جنوب كردفان وجبال
النوبة منذ الثامنينات بسبب الحروب املستمرة التي مل تفلح الحكومات املتعاقبة عىل طي صفحتها حتى اآلن.

أما سكان حي “الفاطمية”غريب أم درمان ،الذي نشأ أيضاً يف مطلع التسعينات الفائتة ،فهم ميثلون سودان ُمصغر.
فالقاطنون هنا من الغرب والشامل والوسط ،ويُقدر عدد قاطنيه بأكرث من  5آالف ساكن .والعامل املشرتك هنا
هو الفقر ،والبحث املستمر عن الخدمات التي تنعدم يف مدن السودان املختلفة ،باستثناء الكبرية منها .بل وخالل
السنوات األخرية شهدت حتى املدن الكبرية موجات نزوح إىل العاصمة بحثاً عن خدمات أفضل .وكام هو الحال يف
“جربونا” متثل صناعة الخمور البلدية يف “الفاطمية” عمالً رئيسياً .فبعد مغيب الشمس تبدأ حركة دؤوبة وحياة ال
تتوقف ،يتوافد الزبائن وتجار وتاجرات الخمور للتزود مبا يكفي حاجتهم ،لبيعها يف مناطق أخرى.
مل ترتبط العشوائيات يف املخيلة الشعبية السودانية بالفقر فحسب ،وإن كان الفقر هو العامل الرئييس يف نشوئها.
وألنها اتسمت بنمط محدد من السلوك وأسلوب حياة مختلف عن املدينة ،فقد خلق مصطلح “عشوايئ” نظرة
دونية يف املجتمع تجاه هذه الفئة .غري أن الحياة يف هذه “العشوائيات” هي معركة بقاء مستمرة ،تعكس
مستلزمات التكيف مع مقومات حياة تكاد تكون رشوطها منعدمة .وما يجمع أبناء العشوائيات هو الشعور بالظلم،
وإن كان األمل الح بعد الثورة التي أزاحت نظام البشري الذي حكم لـ “ ”30عاماً .وهاهم ينتظرون..
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اليمن
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المهمشون في اليمن ..اغتراب في أدنى الهامش
الصراري
لطف
ّ

قاص وصحافي من اليمن

التعسف السلطوي إلى التنصل من حقوق بعض الفئات ذات
يهدف
ّ

الخصوصية االجتماعية ،والتي يمكن أن تشكل أقليات ،بغض النظر عن

كون أفرادها مسلمين ويتحدثون العربية ،بل واللهجات المحلية نفسها

أيضاً ،متطابقين بذلك مع معايير التصنيف الرائج عن “تجانس المجتمع

اليمني” .ومن هذه الفئات“ ،المهمشون” ،الذين درج المجتمع اليمني على
تسميتهم “األخدام”.
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تركيبة املجتمع اليمني املعقدة أكسبته نوعاً من االستعصاء عىل التحليل .زاد يف ذلك التعقيدات التي رافقت
التحوالت السياسية واالجتامعية ،وآخرها الحرب الدائرة عليه وفيه منذ  .2015ومن ناحية أخرى ،يعاين االجتامع
اليمني من قلة التأريخ والتدوين االجتامعي املنهجي ،إن مل نقل انعدامه .وبسبب االضطرابات السياسية املزمنة،
اهتم اليمنيون بتسيري شؤون حياتهم بعيدا ً عن البحث يف أسباب اختالل عالقاتهم أو التقاط إمكانات انتظامها.
إىل ذلك ،دأبت السلطات السياسية املتعاقبة عىل حكم اليمن ،عىل تصنيف املجتمع باعتباره متجانساً ،اعتامدا ً عىل املشرتك
تعسف سلطوي لواقع هذا املجتمع ،بهدف التنصل
الديني الغالب (اإلسالم) واللغوي (العربية) .مل ُ
يخل هذا التصنيف من ّ
من حقوق بعض الفئات ذات الخصوصية االجتامعية ،والتي ميكن أن تشكل أقليات ،بغض النظر عن كون أفرادها مسلمني
ويتحدثون اللغة نفسها ،بل واللهجات نفسها أيضاً .من هذه الفئات ،فئة “املهمشني” ،أو من درج املجتمع اليمني عىل
تسميتهم “األخدام” .هم ليسوا الفئة الوحيدة املهمشة عىل أساس اللون .فهناك فئة أخرى من ذوي املالمح األفريقية
يس ّمون “األ ْح ُجور” .غري أن حياة هؤالء تتسم بالرتحال الدائم يف املناطق الريفية والصحراوية ،ونادرا ً ما مييلون لحياة املدينة.
ويف حني ساعدت الطبيعة القبلية املتوا َرثة يف اليمن عىل فرز تراتبية اجتامعية عىل أساس األصل ،واملهنة ،وامللْكية،
فقد كان لها أثر كبري يف إزاحة فئة املهمشني إىل أدىن هوامش الحياة.

من أين جاء “المهمشون”؟

تر ّجح بعض املصادر التاريخية أن تواجد املهمشني يف البالد بدأ عىل خلفية الحروب القدمية بني اليمن والحبشة .غري أن
هناك إشارات مهمة إىل دور الهجرة يف تدفقهم عىل اليمن .أهمية هذه اإلشارات تكمن يف كون املهاجرين األفارقة ما
زالوا يتدفقون عىل اليمن من البحر حتى اآلن ،وميارسون أعامالً شبيهة بالتي ميارسها امله ّمشون .وإذا ما أخذنا باالعتبار
تطور طبيعة الهجرة عرب العصور ،ميكن التفريق بني رشوطها قبل ظهور األوراق الثبوتية والعمل بنظام جواز السفر ،وبني
رشوطها بعد ذلك .إضافة لذلك ،مل تكن املدن الساحلية لليمن مبنأى عن موجات تجارة الرقيق .عىل أن تاريخ امله ّمشني
يف اليمن مل يس ِّجل حاالت استعباد رسمي ضمن هذه الفئة ،بقدر ما س ّجل متييزا ً اجتامعياً شامالً ومجحفاً بحقهم اإلنساين.
ساعدت الطبيعة القبلية املتوا َرثة يف اليمن عىل فرز تراتبية اجتامعية عىل أساس األصل ،واملهنة ،وامللْكية ،وكان لها
أثر كبري يف إزاحة فئة املهمشني إىل أدىن هوامش الحياة.
إزاء هذا التمييز الذي يقارب االستبعاد ،متاهى امله َّمشون مع كينونة منطية عززها املجتمع القبيل مبختلف أعرافه
وتقاليده يف عموم مناطق البالد .لكن من الواضح أن كلمة واحدة ظلت تؤمل املهمشني عىل امتداد أجيال“ :خا ِدم”.
وهو ما يفرس قبولهم بوصف “امله َّمش” كأفضل البدائل للتخلص من ذلك التعريف امل ُهني .لقد قاوموا االستعباد
بالتوغل يف متاهة “االغرتاب االجتامعي” :طريقة حياتهم ميكن أن ينطبق عليها وصف جيمس سكوت “املقاومة
بالحيلة” ،واألعامل التي ميارسونها كعامل نظافة ورصف صحي ،مع عدم اهتاممهم بالنظافة الشخصية وال بحصولهم
عىل خدمة الرصف الصحي ،وقلة االلتزام الديني ،وانفتاح العالقة بني الجنسني ،أمثلة عىل مقاومتهم االستعباد بالحيلة.

المهمشون في المدن اليمنية

يشكل امله ّمشون ما نسبته  12يف املئة من إجاميل سكان اليمن ،وفق آخر تعداد سكاين يف العام  .2004أكد هذه اإلحصائية
رئيس “االتحاد الوطني للمهمشني يف اليمن” ،نعامن الحذيفي ( . )1ويف حني يتوزعون عىل مختلف مناطق البالد ،فهم
يرتكزون يف املناطق الوسطى والجنوبية ،القريبة من سواحل البحر العريب والبحر األحمر :عدن ،لحج ،أبني ،ال ُحديدة ،تعز وإب.
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تطورت الهجرة الداخلية بعد ثورة أيلول /سبتمرب  1962يف الشامل ،وكان املهمشون جزءا ً من هذا التطور .غري أن
حضورهم يف الحياة املدينية مل يواكبه تطور يف الوعي بالحقوق املدنية ،عىل الرغم من أن املادة الخاصة باملواطَنة
املتساوية يف أول دستور للجمهورية ،نصت عىل أنه “...ال متييز [بني اليمنيني] بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو
العقيدة أو املذهب”.
ينطبق على طريقة حياة فئة “المهمشين” وصف جيمس سكوت “المقاومة بالحيلة” .فاألعمال

التي يمارسونها كعمال نظافة وصرف صحي ،مع عدم اهتمامهم بالنظافة الشخصية ،وال

بحصولهم على الخدمات العامة ،وقلة االلتزام الديني ،وانفتاح العالقة بين الجنسين ..أمثلة على
مقاومتهم االستعباد بالحيلة.

يف الجنوب يختلف األمر ،إذ بعد ثورة ترشين األول /أكتوبر  ،1963وتحديدا ً بعد الجالء الربيطاين عام  ،1967سعى
حي دار سعد ،شامل مدينة عدن ،موسوماً بكونه
النظام االشرتايك لدمجهم يف املجتمع بصورة عملية .مع ذلك ظل ّ
أبرز تجمع عشوايئ للمهمشني.
باستثناء عدن التي كانت محمية بريطانية ،مل تشهد املدن اليمنية قبل ثوريت سبتمرب  ،1962وأكتوبر  1963توسعاً
حرضياً منظامً خارج أسوارها القدمية .عقد السبعينات الفائت كان فارقاً ،واملساحات التي تبدو عليها املدن اآلن
خارج األسوار القدمية ،مألها مهاجرون من الريف أو من مدن أخرى ،مبن فيهم املهمشون.
شكّلت الوحدة بني الشطرين الشاميل والجنويب يف العام  1990نقطة تحول أخرى يف مسار الهجرة الداخلية.
املهمشون مل يكونوا بعيدين أيضاً عن هذا التحول ،لكن حياتهم ،يف أدىن الهامش االجتامعي ،استمرت بالتوازي مع
تصاعد انتشار القيم الريفية واألعراف القبلية داخل املدن .واختنقت القيم املدنية التي كانت تنمو ببطء ،السيام يف
الشامل ،عىل إثر الضعف املتدرج لسلطة دولة الوحدة .ومنذ وصل االنهيار املتسارع للدولة ذروته مع اندالع الحرب
ِ
املحتض.
األخرية ،صارت القيم املدنية أشبه بأنفاس
موطئ قدم

يف ظل هذا الوضع ،عاش املهمشون باحثني عن موطئ قدم داخل نطاق املدن .وكلام زاد عدد الشوارع ،تزايد
تدفقهم إىل املدينة كعامل نظافة ،عامل رصف صحي ،خ ّرازين (خياطي أحذية تحديدا ً) ..املهن التي يأنف عن
شغلها املنحدرون من أصول قبلية ،حتى وإن كانوا من عائالت فقرية .عىل إثر تزايد أعدادهم يف املدن ،استحدثوا
أكواخهم عىل أطرافها ،مشكّلني تجمعات عشوائية تسمى محلّياً بـ”املحاوي”.

يتكون “املحوى” من عرشات األكواخ ،وميكن أن يصل إىل املئات منها .غالباً ما يُبنى الكوخ (“ال َّدمية” باللهجة
اليمنية) من الكرتون املق ّوى وصفائح الزنك وقطع األخشاب الصغرية .أما مساحته فال تزيد عن  6إىل  9أمتار مربعة،
وهو غالباً ال يتضمن دورات مياه ملحقة به أو خارجه .ويف األماكن التي تطول إقامتهم فيها بدون تهديد وشيك
باإلزالة من قبل سلطات الدولة أو مالّك األرايض ،قد يبني املهمشون أكواخهم باألحجار الصغرية والطني ،ونادرا ً ما
ت ُبنى بقطع الطوب الخرساين .لكن حتى يف هذه الحالة ،ال ت َْسلم “املحاوي” من التهديد باإلزالة ،مبا يف ذلك الحرق
يف حال وجود مقاومة من قبل سكانها.
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عشوائيات المهمشين في تعز

بحسب آخر تعداد سكاين أُجري العام  ،2004بلغت نسبة سكان محافظة تعز  12.16يف املئة من إجاميل سكان
الجمهورية اليمنية ،مبعدل منو  2.47يف املئة سنوياً ( . )2بهذه النسبة ،تكون املحافظة هي األكرب يف عدد السكان ويف
الكثافة السكانية أيضاً .أما نسبة سكان املدينة بالنسبة لسكان املدن الرئيسية يف البالد ،فبلغت  11.9يف املئة (.)3
على إثر تزايد أعداد “المهمشين” في المدن ،استحدثوا أكواخهم على أطرافها ،مشكّ لين تجمعات
عشوائية تسمى محلّي ًا بـ”المحاوي” .يتكون “المحوى” من عشرات األكواخ ،ويمكن أن يصل إلى
المقوى وصفائح الزنك
المئات منها .غالب ًا ما ُيبنى الكوخ (“الدَّيمة”باللهجة اليمنية) من الكرتون
ّ

وقطع األخشاب الصغيرة.

توجد يف مدينة تعز ،والضواحي القريبة منها ،ما ال يقل عن عرشة تجمعات عشوائية للمهمشني .بعضها يقع وسط
أحياء سكنية“ :محوى الروضة” خلف “مستشفى الثورة”“ ،محوى دي لوكس” ضمن أحياء مركز املدينة ،و”محوى
ال َح ِصب” بني مركز املدينة وطرفها الغريب .وهناك املحاوي البعيدة نسبياً عن األحياء املزدحمة ،ولكنها يف نطاق
املعسل ،امل ْفتَش ،بري باشا ،كالبة .هناك أيضاً “محاوي” الضواحي القريبة
األحياء الط َرفية للمدينة :وادي جديد ،وادي ّ
من املدينة :الحوبان ،مفرق ماوية ،الضباب...
في “المحوى” هناك عالم مختلف :جلسات القات الممتدة إلى آخر الليل ،أغاني بمكبرات الصوت،
رقصات يمتزج فيها الفلكلور اليمني باألفريقي .وقبل ظهور أجهزة الكاسيت ،كان المهمشون

ِ
“الدواشن” في إحياء األعراس في أرياف تعز .وقد اصطحبوا شغفهم بالموسيقى
يتشاركون مع

والرقص عندما انتقلوا إلى المدينة ،وكأنها أفضل مالذاتهم اآلمنة لمقاومة سطوة التمييز.

إىل ذلك ،ومنذ أواخر سبعينات القرن العرشين إىل بداية تسعيناته ،ارتبطت منطقة “ ُع َصي ِفرة” شامل املدينة ،يف
الخطاب العام لألهايل ،مبساكن امله ّمشني العشوائية ،وبأحواض تجميع مياه الرصف الصحي .ذلك أن تخطيط املدينة
الذي نُفّذ العام  ،1978تض ّمن توجيه مياه الرصف الصحي إىل ُعصيفرة ،فظل التوسع العمراين غري مرغوب باتجاهها.
لكن حني تقلصت املساحات الفارغة يف األطراف األخرى للمدينة ،بدأ يزحف عىل املنطقة شق الشوارع وبناء
العامرات ،فاضطر املهمشون للبحث عن مواضع أخرى ،مبا يف ذلك املساحات شديدة االنحدار املطلة عىل مجاري
السيول.
مطلع األلفية الثالثة ،أنشأت الحكومة مدينتني سكنيتني للمهمشني يف تعز ،بدعم من االتحاد األورويب والبنك الدويل
عىل التوايل“ :مدينة األمل” يف الطرف الرشقي ،سوق ال ُجملة  -كالبة ( 96وحدة) و”مدينة الوفاء” يف الطرف الغريب
 ال ِب ْعرارة ( 240وحدة) .واألخرية بُنيت ضمن “مرشوع حامية مدينة تعز من كوارث السيول” .تحتوي كل وحدةوحمم عىل األقل ،وهي مبنية بالطوب الخرساين ،وبهيئة أفقية متجا ِورة ،بحيث تشكل
سكنية عىل غرفتني ومطبخ ّ
املدينة السكنية إجامالً مربعاً /مستطيالً ،مفتوحاً من إحدى جهاته.
بالنظر لعدد سكان “املحاوي” ،ت ُعترب هذه املبادرة اإلسكانية قطرة يف بحر .ال توجد إحصائية رسمية متاحة لتعداد
املهمشني ،لكن قياساً بعدد تجمعاتهم ،ونسبة الـ 12يف املئة التي قال الحذيفي إنه حصل عليها (بصورة استثنائية)
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من “املركز الوطني لإلحصاء” ،فلن تستوعب هذه الوحدات ثلث املهمشني يف املدينة ،حتى يف حال ُوزعت كل
وحدة لعائلتني أو ثالث .هكذا بقيت “املحاوي” هي املستوعب األكرث كفاءة الحتواء االنفجار السكاين للمه ّمشني،
حيث الزواج املبكّر واإلنجاب غري املنظّم والعزوف عن التعليم ،والرعاية الصحية شبه املنعدمة .وإىل ذلك ،مل تتأقلم
بعض العائالت مع منط الحياة داخل املساكن الجديدة ،فتنازل بعض املستفيدين عن مساكنهم مقابل املال لصالح
عائالت أخرى ،وأحياناً لصالح عائالت من أصول قبلية أو من فئات أقل تهميشاً.
وال بد من توضيح بعض املصطلحات :التوصيف االجتامعي السائد ينقسم ما بني قبييل /خادم أو مه ّمش حسب
التعريف الحديث .أما بالنسبة للتوصيف الطبقي داخل املجتمع ،فهناك ما يشبه التنافس بني “السادة” (الهاشميني)
والقبائل ذات الغلبة وامللكية ،عىل صدارة املكانة االجتامعية .ثم تتفاوت التقسيامت الطبقية بعد ذلك حسب
املهنة :تجار ،حرفيون ،عامل ...إلخ .أكرث الفئات املنتقَصة عىل أساس املهنة هم الجزارون والحالقون أو “املزاينة”
(جمع “ ُمزيِّن) ،وأحياناً عامل املطاعم واملقاهي الذين يُخترص وصفهم بـ”مقهوي” .هناك فئة منتقَصة أيضاً تسمى
يف املناطق الوسطى “الدواشن” (جمع دوشان) ،وهم الذين يأتون يف املناسبات ملديح أصحابها مقابل املال ..لكن
هذه الظاهرة خفّت مؤخرا ً .ويف مناطق قبائل الشامل يسمى هؤالء -هم أنفسهم  -ب”أبناء ال ُخ ُمس” ،وهي فئة
تشمل من يقوم بأعامل الخدمة لشيوخ القبائل ومالك األرض ،كام تشمل املغنني والعازفني ،والعاملني يف الحرف التي
اشتغل بها يهود اليمن .ومن املفارقات أن الدواشن وأبناء الخمس من ذوي البرشة البيضاء .وعىل الرغم من تعرض
منظومة األعراف القبلية لبعض التعديالت بفعل تطور املجتمع ،إال أن البعد القبيل يطل برأسه يف بعض القضايا،
السيام يف ظل سيطرة زعامء القبائل عىل املؤسسة الترشيعية بعد “ثورة سبتمرب” يف الشامل ،وبعد الوحدة بني
شطري اليمن ..أما بشأن العبودية فقد تالشت متاماً ،لكن األرس ذات التاريخ العبودي ال يزال أفرادها ،وهم كذلك
يوصمون بكونهم عبيدا ً يف األصل ،وبالتايل تحظر القبائل تزويجهم أو الزواج منهم.
من ذوي البرشة البيضاءَ ،
داخل المجتمع المغلق ،على تخوم الهامش

كغريه يف املدن األخرى ،يتسم مجتمع امله ّمشني يف تعز باالنغالق أمام املجتمع القبيل .فعىل الرغم من خروجهم
معظم النهار للعمل ،وأحياناً لتوفري احتياجاتهم بالتسول ،والسيام بالنسبة للنساء واألطفال ،إال أنهم ال ير ّحبون
بدخول القبليني إىل حيزهم الخاص“ :املحوى” .داخل هذا الحيز يوجد عامل مختلف :جلسات القات املمتدة إىل
آخر الليل ،أغاين مبكربات صوت مزدوجة ،رقصات يصعب تتبع امتزاج الفلكلور اليمني باألفريقي فيها ،وأهازيج
ِ
“الدواشن” يف
جلبتها املهاجرات األُ َو ُل من ليل القرى .فقبل ظهور أجهزة الكاسيت ،كان املهمشون يتشاركون مع
إحياء األعراس يف أرياف تعز ،باألغاين واألهازيج والرقص املختلط عىل إيقاع الطبول ونغامت املزمار .عندما انتقل
املهمشون إىل املدينة ،اصطحبوا شغفهم بالفن واملوسيقى والرقص ،واستمروا يف مامرسته داخل مجتمعهم املغلق،
كام لو أنه أفضل مالذاتهم اآلمنة ملقاومة سطوة التمييز .وهذه تقاليد تشبه ما ه َّم عليه الغجر يف سائر بلدان
املنطقة (ويسمون “الن َور” يف بالد الشام و”الكاولية” يف العراق .ويف كتابه “ملوك العرب” قارن أمني الريحاين بني
وظيفة الدوشان يف اليمن ووظيفة “املشوبش” يف لبنان) ..ويقال أن أصول الذين يسمون يف شامل اليمن ب”أبناء
الخمس” ويف الوسط ب”الدواشن” ،فارسية أو تركية ألحقتهم القبائل بخدمتها بعد أرسهم يف الحروب ،ومنهم
شاعرة شعبية اسمها غزال املقدشية ناضلت ضد التمييز يف القرن التاسع عرش ،ولها بيت شهري يقول“ :سوا سوا يا
عباد الله متساوية ...ما حد ولد حرة والثاين ولد جارية”.
غري أن هذا االنغالق قابل لالستثناء يف حالة واحدة :رغبة أي فرد من الوسط القبيل باالندماج الفعيل يف مجتمع
الهامش .يف مفارقة من هذا النوع ،حدث أن استقبلت عشوائيات املهمشني يف تعز ،حاالت انزياح فردية ألشخاص
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من الوسط القبيل .وعىل الرغم من كونها حاالت ت ُعد عىل أصابع اليد ،إال أن دافعها كان االضطهاد الشعبي ،وهذا
يعني  -وبالتايل  -تغيري يف منط الحياة ،والعيش عىل تخوم الحد الفاصل بني منت املجتمع الكبري وهامشهم هم .بهذه
الطريقة ،خرج من مجتمع املهمشني معلِّمون ،موظفون حكوميون ،نشطاء مدنيون وشعراء.
بقدر ما تؤرش محاوالت االندماج املتبا َدل هذه إىل ضعف البنية القبلية يف تعز ،لكنه ال ميكن اعتبارها مؤرشا ً عىل
اختالف الوضع االجتامعي للمهمشني عن أقرانهم يف بقية املحافظات اليمنية .فاملدينة التي ت ُع ّرف بكونها “عاصمة
الثقافة اليمنية” ال تزال بعيدة عن نسج عالقة أفضل مع املهمشني الذين يعيشون فيها .و َمن تنطبق عليهم صفة
“املثقف العضوي” من سكان املدينة يواجهون تهميشهم الخاص داخل املجتمع الكبري .يف أفضل األحوال ،ميكن أن
يُعلنوا تعاطفهم مع املهمشني وقضاياهم ،كام ميكن أن يختلطوا بالنشطاء الذين خرجوا أو يحاولون الخروج من منط
حياة “املحوى” .ميكن أيضاً أن تنشأ عالقات شخصية ناتجة عن تشارك املوقف من التهميش ،لكن بدون التجرؤ عىل
امليض بالعالقة إىل أبعد من ذلك.
ينسج المجتمع القبلي اعتقاداته عن المهمشين “الذين ال يدفنون موتاهم” .وفي الواقع ،هم غير
مرئيين أحيا ًء وأموات ًا! وفي حال اختصموا مع “قبائل” ،ينتهي األمر دائم ًا بتسوية ،حتى في قضايا

القتل ...مع فارق أن للقبليين حق الرفض والمطالبة بالقصاص أو الثأر.

من ناحية عملية ،تقف طبيعة املساكن يف “املحاوي” ،واختالف العادات االجتامعية ،وغياب الحامل السيايس لحق
املهمشني يف االندماج ،كأبرز العوائق أمام تطور هذه العالقة .ولعل ذلك ما جعل ممثل املهمشني يف “مؤمتر الحوار
الوطني” ( ، )4نعامن الحذيفي ،يصف االحرتام الذي كان يبديه له أعضاء املؤمتر ،بـ”االحرتام الظاهري أو اإلجباري”.
عىل أن دافع اإلجبار هنا هو تفادي االتهام بالعنرصية ،وليس االلتزام بأي قانون يج ّرم التمييز عىل أساس اللون أو
األصل.
تكمن مأساة املهمشني يف أنهم ال يستطيعون الترصف كمواطنني أنداد لغريهم بدون أن يُش َهر يف وجوههم ذلك
الوصف املهني“ :خادم” .وإىل ذلك ،ال يشارك القبليون يف أفراح املهمشني ومآمتهم ،عىل الرغم من أن عقود الزواج
يحررها “األمني الرشعي” األقرب لتجمعهم ،وهو “قبييل” بالرضورة .ويف حالة املوت ،يحدث أن يفتقر كثريون منهم
ملراسم دفن دينية الئقة .هكذا بقي الغموض محيطاً مبوت املهمشني وقبورهم .وعوضاً عن االهتامم والتشارك،
ينسج املجتمع القبيل اعتقاداته عن املهمشني “الذين ال يدفنون موتاهم” .ويف الواقع ،هم غري مرئيني أحيا ًء وأمواتاً!
ويف حال اختصموا مع “قبائل” ،ينتهي األمر دامئاً بتسوية ،حتى يف قضايا القتل .عىل أن التسويات يف قضايا القتل
هي من صميم العرف القبيل ،مع فارق أن للقبليني حق الرفض واملطالبة بالقصاص أو الثأر .فيام يتعلق مبشكالتهم
البينية ،نادرا ً ما يلجأ املهمشون ملراكز الرشطة ،ألن خالفاتهم بسيطة ،ويستطيع تسويتها “عاقل الحارة” التي يقع
“املحوى” ضمنها .يف التجمعات الكبرية ميكن أن تعني السلطة املحلية “عاقالً” من املهمشني ،لكن هذا ال مينحه أيّة
تراتبية عليهم.
مبادرة يتيمة لمحو األمية

يف منتصف العقد األول من األلفية الثالثة ،بدأت أصوات نشطاء املهمشني بالظهور .وتبنت الحكومة ،عىل إثر
تصاعد االنتقادات الدولية لها بشأن الوضع املزري لهذه الفئة ،مبادرة خاصة بتمكني التالميذ من املهمشني ذوي
النسب املئوية املتدنية يف الثانوية العامة ،من التعليم الجامعي.
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نُفذت املبادرة يف جامعتي تعز وصنعاء ،واقتضت استيعاب هؤالء بنظام التعليم املوازي والنفقة الخاصة ،مع
إعفائهم من كافة رسوم الدراسة بهذا النظام .وعىل الرغم من أن املبادرة كانت مبثابة شمعة يف الظالم ،إال أنها
تسلم من الفساد اإلداري واملتاجرة بالفرصة املتاحة أمام هذه الفئة لكرس حالة العزوف عن التعليم .استمرت
مل ْ
املبادرة يف تحفيز أبناء املهمشني عىل الذهاب إىل املدرسة والجامعة ،لكن نسبة األمية ما زالت مرتفعة ،والعزوف
عن التعليم ظل مرتبطاً مبخاوفهم من االندماج يف مجتمع ما زال يزدريهم بصورة حاطة بالكرامة .وبسبب عدم
اهتامم الحكومة بتحسني سوق العمل ملواكبة املخرجات الجامعية للمهمشني ،مل يجد معظمهم عمالً متاحاً غري
“صندوق النظافة وتحسني املدينة” ،العمل الذي كانوا سيحصلون عليه بدون تعليم ،وبنظام األجر اليومي أو
التعاقد ..ومؤخرا ً فقط ،مبرتبات حكومية ثابتة.
بين نظامين وحرب

ال يزال العائق االجتامعي هو األكرب أمام اندماج املهمشني يف الحياة العامة .مطلع األلفية الثالثة كان تحوالً فارقاً
بالنسبة لهم بسبب اهتامم املجتمع الدويل بتحسني وضعهم اإلسكاين والتعليمي ،ومتكينهم من الوظيفة العامة بدون
متييز .عىل إثر هذا االهتامم الذي رافقته ضغوط دولية عىل الحكومة ،برزت أصوات نشطاء مدنيني من املهمشني
الذين انخرطوا يف التعليم ،وطوروا مهاراتهم الثقافية بجهود ذاتية .وسمح نظام الرئيس صالح لهذه األصوات
بالظهور ،واستقطب بعضها ملامرسة النشاط املدين والحقوقي تحت مظلة الحزب الحاكم “املؤمتر الشعبي العام”.
وبناء عىل ذلك ،احتوت قاعدة الحزب أعضاء من املهمشني أكرث من أي حزب آخر ،مبا يف ذلك الحزب االشرتايك،
صاحب السبق يف دمج املهمشني باملجتمع ومؤسسات الدولة إبان حكمه يف الجنوب.
وصف ممثل المهمشين في “مؤتمر الحوار الوطني” االحترام الذي كان يبديه له أعضاء المؤتمر،

بـ”االحترام الظاهري أو اإلجباري” ،ودافع اإلجبار هنا هو تفادي االتهام بالعنصرية ،وليس االلتزام
بأي قانون ُيج ّرم التمييز على أساس اللون أو األصل.

يف تعز ،كانت أصوات املهمشني يف االنتخابات تذهب لصالح مرشحي الحزب الحاكم .ساعد يف ذلك عزوف املهمشني
عن االنتخابات أيضاً ،كام عن االنخراط يف جوانب كثرية من حياة املجتمع الكبري .وملواجهة عزوفهم عن املشاركة
االنتخابية ،شكل الحزب الحاكم لجاناً ميدانية للدفع بأفراد املهمشني ،سوا ًء لتقييد أسامئهم يف كشوفات الناخبني ،أو
لنقلهم يوم االقرتاع لإلدالء بأصواتهم .هذه اللجان كان يتم تشكيلها عىل مستوى كل دائرة انتخابية يف البالد ،وغالباً
ما كانت ترشف عليها شخصيات من ذوي التأثري عىل الناخبني ،كل يف محيطه.
وألن العالقات داخل مجتمع املهمشني تتسم بغلبة النزعة الفردية عىل حساب التامسك الجامعي ،اعتاد الحزب
الحاكم تشكيل لجان الدفع الخاصة مبهميش تعز ،بإرشاف من إدارة “صندوق النظافة والتحسني” ،جهة عملهم .وكان
بوسع مرشيف لجان الدفع ،يف حال طالبهم بعض الناخبني بالنقود ،أن مينحوهم مرصوف يوم واحد ،هو يوم االقرتاع،
عىل أن هذا ال يقترص عىل املهمشني فقط.
وكام يف إحصاءات التعداد السكاين ،فال توجد إحصاءات رسمية متاحة بأعداد الناخبني املهمشني عىل مستوى كل
دائرة انتخابية .مع ذلك ،أكد الحذيفي ( )5أن الرئيس السابق عيل عبد الله صالح وعده بأن يدعم فوزه لعضوية
مجلس النواب باسم حزب املؤمتر الشعبي يف الدائرة  ،34إحدى الدوائر االنتخابية الخمس يف املدينة .وتشمل هذه
الدائرة بعض األحياء الرشقية ،وجزءا ً من أحياء الشامل الرشقي ،مبا يف ذلك ،سوق الجملة  -كالبة ،حيث تقع “مدينة
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األمل” السكنية الخاصة باملهمشني.
مل ت ُجر تلك االنتخابات يف العام  2009كام كان يفرتض ،وبالتايل تعذر حدوث أية نتائج كان ميكن أن يسفر عنها
صعود أول عضو برملاين من فئة املهمشني .غري أن الرئيس هادي ،الذي تسلم رئاسة البالد بعد صالح ،عىل إثر
احتجاجات ثورة شباط /فرباير  ،2011أصدر قرار تشكيل فرق مؤمتر الحوار الوطني متضمنة اسم الحذيفي ضمن
قامئة األعضاء ،ليس كممثل عن فئة املهمشني ،بل ضمن قامئة خاصة سميت “قامئة الرئيس”.
بعد  10أشهر من انعقاد املؤمتر ،تضمنت النسخة النهائية لوثيقة الحوار  11نقطة ،كموجهات دستورية وقانونية
ملعالجة أوضاع املهمشني .جميع تلك النقاط تصب يف سياق االعرتاف بحقهم يف املواطنة املتساوية يف جميع مناحي
الحياة االجتامعية والسياسية ،مبا يف ذلك متكينهم من الوظيفة العامة والوظائف العليا وااللتحاق باملؤسسات األمنية
والعسكرية بدون متييز .لكن قبل دخول تلك الوثيقة حيز التنفيذ ،اندلعت الحرب التي مل تتوقف منذ خمس
سنوات.
يف الشهر األول من الحرب ،نيسان /أبريل  ،2015تعرض تجمع سكني للمهمشني يف الضاحية الرشقية ملدينة تعز
لغارة جوية من قبل طريان “التحالف العريب” قتل وجرح فيها أكرث من  25شخصاً .مل تكن تلك الغارة الوحيدة التي
أوقعت ضحايا من امله ّمشني ،لكنها كانت األوىل .وعىل إثرها انخرط الكثري من شباب هذه الفئة يف صفوف جامعة
حي
الحوثيني كمقاتلني أو مجندين أمنيني .وضمن مناطق املدينة الواقعة تحت سيطرة “الحكومة الرشعية” ،كان ّ
البعرارة مرسحاً ملواجهات عنيفة بني الطرفني .وخالل تلك املواجهات ،تعرضت “مدينة الوفاء” السكنية لقذائف من
جانب الحوثيني ،أسفرت إحداها عن مقتل وجرح أكرث من ستة أشخاص .وكام حدث يف الجانب الرشقي لتعز ،انضم
حينها عرشات املهمشني للقتال يف صفوف قوات “الرشعية”!
معضلة االندماج

بإمعان النظر يف انقسام املهمشني عىل طريف الحرب ،فهو يبدو انقساماً موازياً النقسام املجتمع الكبري وليس
جزءا ً منه .ذلك أن انقسام املجتمع الكبري حدده تضارب يف املصالح السياسية والفئوية ،وشكلت الهويات القبلية
ِ
واملناطقية املتعالية عىل الجامع الوطني ،مالذا ً
للمنقسمني ومنطلقاً لهم يف الوقت نفسه .أما املهمشون فلم يحدث
أن تشكلت لديهم أية مصالح من هذا النوع ،كام أن حقهم يف الحصول عىل األوراق الثبوتية ومشاركتهم يف االقرتاع،
ال تعني القابلية لتمكينهم اجتامعياً من املواطنة املتساوية .فالتمييز الذي تواجهه هذه الفئة هو اجتامعي يف املقام
األول.
 ...وإذا كانت عالقات مكونات املجتمع األخرى غري متعافية إىل درجة زعزعة االستقرار السيايس ،فأيّة درجة من
االستجابة ميكن أن يبديها مجتمع بهذا الوضع لدمج املهمشني فيه ،أو حتى االعرتاف بخصوصيتهم كأقلية؟
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 -1يف محادثة خاصة مع الكاتب لغرض هذه الدراسة
 - 2املركز الوطني للمعلومات -آخر تصفح29/8/2019 :
 - 3التقرير الثاين للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن ( 2004الخصائص الدميوغرافية للسكان) ،عن الجهاز املركزي لإلحصاء يف اليمن .ويالحظ
أن “الخصائص الدميوغرافية” يف التقرير مل تتضمن أية إشارة لتنوع إثني ضمن املجتمع اليمني.
 - 4بعد “االنتفاضة الشبابية” اليمنية التي انطلقت من جامعة صنعاء يف  11شباط  /فرباير  .2011استمر املؤمتر الذي ُيفرتض به أنه جمع ممثلني عن كل
مكونات املجتمع اليمني من  18آذار  /مارس  2013إىل  25كانون الثاين  /يناير .2014
 - 5املقابلة نفسها املذكورة سابقاً
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عشوائيات تونس غير المرئية :منطقة “الغابة” في مدينة صفاقس
محمد رامي عبد المولى

كاتب صحافي من تونس

الظاهرة الجديدة هي وجود تجمعات إسكانية للوافدين الفقراء تشبه
منظمة تسكنها أساساً
العشوائيات ،تنشأ وتتطور في قلب أحياء ّ
الطبقات الوسطى .وهذه الظاهرة موجودة في أغلب محافظات الوسط
الشرقي لتونس ،لكن حضورها األقوى هو في محافظة صفاقس.
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عندما نتحدث عن “العشوائيات” فذلك ال يعني بالرضورة الحديث عن رقعة جغرافية  /سكنية تنبت يف الخالء،
وتنمو وتعيش يف معزل عن ديناميات املجتمع .يف تونس عىل األقل ،ليست األمور كذلك.
هناك أساساً أحياء شعبية قدمية عىل تخوم املدن تدهورت حالتها تدريجياً ،نظرا ً الستفحال البطالة والفقر
والكتظاظها بالنازحني من طبقات ومناطق أخرى ،وأيضاً بسبب تراجع الحضور الحكومي ،البرشي واملايل واملؤسسايت،
فتحولت إىل تجمعات مهمشة عىل الرغم من قربها من املركز.
وهناك أيضاً تجمعات أقيمت يف األصل دون رخص عىل تخوم األرياف ،فوق أر ٍ
اض ِفالحية أو بالقرب من مناطق
صناعية عىل أطراف املدينة ،ثم اتسعت تدريجياً وازداد عدد سكانها بشكل دفع الدولة إىل التسليم باألمر الواقع
و”رشعنتها” ومحاولة إدخالها يف مخططات التهيئة العمرانية ،لكن دون توفري الحد األدىن من الخدمات واملرافق،
وبال خطط لتطوير هذه األحياء السكنية الجديدة ،وإدماجها يف سياسات التنمية والنهوض االجتامعي .تتحول هذه
التجمعات إىل عشوائيات “منظمة” و”قانونية” ،تعرتف بها الدولة ولكن ال تعرتف بحقوق ساكنيها.
ومثة نوع ثالث من “العشوائيات” التي ال يتحدث عنها أحد تقريباً ألنها “غري مرئية” ،ليس بسبب وقوعها يف مناطق
معزولة أو بعيدة عن مراكز املدن ،بل ألنها تنبت وتنمو يف قلب أحياء سكنية منظَّمة يقطنها أساساً أبناء الطبقة
الوسطى .هذه الظاهرة تخص املدن الكربى يف إقليم الوسط الرشقي الساحيل :محافظات صفاقس وسوسة ومنستري
واملهدية .ويعترب هذا اإلقليم ،باإلضافة إىل محافظتي تونس العاصمة ونابل (شامل رشقي) ،من أكرث املناطق التونسية
ازدهارا ً نظرا ً لكثافة وتنوع النشاط االقتصادي فيه والتطور النسبي للبنى التحتية ،وتركز املؤسسات الجامعية
واالستشفائية .كل هذا يجعلها منطقة جاذبة لسكان املناطق الداخلية التي تعاين من ضعف البنى االقتصادية
وتهميش الدولة لها .وتعترب منطقة الوسط الغريب املجاورة (محافظات القريوان وسيدي بوزيد والقرصين) ،التي
تسجل أضعف نسب تنمية عىل املستوى الوطني ،هي املصدر األول للنازحني نحو محافظات الوسط الرشقي .هذا
اإلقبال خلق طلباً كبريا ً عىل املساكن ذات اإليجار املنخفض ،فنشأت ظاهرة جديدة  :تجمعات إسكانية للوافدين
الفقراء تشبه العشوائيات ،تنشأ وتتطور يف قلب أحياء منظمة تسكنها أساساً الطبقات الوسطى .هذه الظاهرة وإن
كانت موجودة يف أغلب محافظات الوسط الرشقي ،فإن حضورها أقوى بكثري يف محافظة صفاقس ،وتحديدا ً يف
الضواحي الشاملية والغربية القريبة من مدينتها الرئيسية.
في البدء كانت “الغابة”..

حتى أواخر القرن الثامن عرش ،كان أغلب سكان مدينة صفاقس يقطنون داخل أسوار “املدينة العتيقة” ذات املعامر
العريب  -اإلسالمي (“البالد العريب” كام تسمى حالياً) أو يف أحياء مالصقة لها تسمى “األرباض” .مع التطور الدميغرايف
واالقتصادي ،وخاصة مع قدوم املستعمر الفرنيس ،اضطر السكان إىل الخروج تدريجياً من املدينة ،والتوجه نحو
“الغابة” شامل وغرب املدينة (بعيدة عنها من  2إىل  10كيلومرتات) و”الغابة” هي أر ٍ
اض شاسعة تتألف من بساتني
تسمى “الجِنان” معروفة بأشجار اللوز والكروم والقوارص وأنواع أخرى من الفواكه .أغلب العائالت الصفاقسية التي
كانت تقطن املدينة العتيقة ،كانت متتلك بستاناً تبني فيه مسكناً يسمى “الربج” وتنتقل إليه بداية فصل الصيف
لجمع محاصيل األشجار املثمرة ،وكذلك لالستمتاع بجوار الطبيعة والخرضة والهواء املنعش ،ثم تعود إىل بيوتها
الرئيسية يف فصل الخريف .تدريجياً أصبحت املساكن الثانوية هي الرئيسية ،وتحولت “الغابة” إىل منطقة سكنية
نشأت حولها مراكز للتجارة والحرف لكن دون قطع العالقات مع املدينة العتيقة .تطورت هذه املنطقة الواقعة عىل
بعد كيلومرتات قليلة من وسط املدينة ،لتصبح مراكز حرضية توجد بها مؤسسات تعليمية وبنى تحتية وإدارات
وورش حرفية ومصانع وغريها ،وأصبح لها ثقل دميوغرايف واقتصادي كبري .و”الغابة” ليست تسمية رسمية أو تقسيامً
إدارياً  /ترابياً منظّامً .بل هي تسمية شعبية ومحلية ملنطقة شاسعة تشرتك أحياؤها يف عدة خصائص دميوغرافية
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واقتصادية واجتامعية  -ثقافية .وهي متتد عىل ثالث معتمديات (املعتمدية هي تقسيم إداري أكرب من البلدية،
وأصغر من املحافظة) :ساقية الدائر وساقية الزيت وصفاقس الغربية ،عىل بعد  3إىل  10كيلومرتات من وسط مدينة
صفاقس .وميكن القول أن “الغابة” كانت يف البداية منطقة فالحية ،ثم أصبحت وسطاً حرضياً تحول تدريجياً إىل
مدن صغرية.

و”الغابة” هي أر ٍ
اض شاسعة تتألف من بساتني تسمى “الجِنان” معروفة بأشجار اللوز والكروم والقوارص وأنواع
أخرى من الفواكه .أغلب العائالت الصفاقسية التي كانت تقطن املدينة العتيقة ،كانت متتلك بستاناً تبني فيه
مسكناً يسمى “الربج” وتنتقل إليه بداية فصل الصيف لجمع محاصيل األشجار املثمرة ،وكذلك لالستمتاع بجوار
الطبيعة والخرضة والهواء املنعش ،ثم تعود إىل بيوتها الرئيسية يف فصل الخريف .تدريجياً أصبحت املساكن
الثانوية هي الرئيسية ،وتحولت “الغابة” إىل منطقة سكنية نشأت حولها مراكز للتجارة والحرف لكن دون قطع
العالقات مع املدينة العتيقة .تطورت هذه املنطقة الواقعة عىل بعد كيلومرتات قليلة من وسط املدينة ،لتصبح
مراكز حرضية توجد بها مؤسسات تعليمية وبنى تحتية وإدارات وورش حرفية ومصانع وغريها ،وأصبح لها ثقل
دميوغرايف واقتصادي كبري .و”الغابة” ليست تسمية رسمية أو تقسيامً إدارياً  /ترابياً منظّامً .بل هي تسمية شعبية
ومحلية ملنطقة شاسعة تشرتك أحياؤها يف عدة خصائص دميوغرافية واقتصادية واجتامعية  -ثقافية .وهي متتد عىل
ثالث معتمديات (املعتمدية هي تقسيم إداري أكرب من البلدية ،وأصغر من املحافظة) :ساقية الدائر وساقية الزيت
وصفاقس الغربية ،عىل بعد  3إىل  10كيلومرتات من وسط مدينة صفاقس .وميكن القول أن “الغابة” كانت يف
البداية منطقة فالحية ،ثم أصبحت وسطاً حرضياً تحول تدريجياً إىل مدن صغرية.
ٍ
أراض ِفالحية أو
هناك تجمعات أقيمت في األصل دون رخص على تخوم األرياف ،فوق

بالقرب من مناطق صناعية على أطراف المدينة ،ثم اتسعت تدريجي ًا وازداد عدد سكانها

بشكل دفع الدولة إلى التسليم باألمر الواقع و”شرعنتها” .تتحول هذه التجمعات إلى

عشوائيات “منظمة” و”قانونية” ،تعترف بها الدولة ولكن ال تعترف بحقوق ساكنيها.

تقسم منطقة الغابة إىل “ثنايا” (طرقات رئيسة) و” ُح َوم” (أحياء) و”مراكز” (تجمعات للتجار والحرفيني والخدمات).
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وعىل املستوى االجتامعي والطبقي ،بقيت العائالت “الصفاقسية” القدمية املنتمية للطبقات الوسطى هي العنرص
املهيمن عىل “الغابة” ،وذلك حتى أواخر الثامنينات الفائتة .يف تلك الفرتة بدأت البالد يف اختبار نتائج سياسات
اقتصادية تنموية انطلقت يف السبعينات من القرن العرشين ،وقامت عىل تهميش ال ِفالحة لصالح السياحة
والصناعات الخفيفة ،وكذلك بدأ تخيل الدولة تدريجياً عن مسؤولياتها االجتامعية وقيامها بتقليص نفقاتها
االجتامعية .هذه السياسة أجربت أعدادا ً كبرية من الفالحني وأبنائهم  -وغريهم من سكان املناطق الريفية واملهمشة
 عىل ترك العمل ال ِفالحي وأراضيهم للبحث عن عمل يف املدن التي شهدت حركية اقتصادية كبرية وضمنتجودة حياة أعىل .ومثّلت مدن الوسط الرشقي ،ومن بينها صفاقس ،وجهة رئيسية للنازحني .وصفاقس هي ثاين
أكرب محافظة يف البالد ،وتلعب دور عاصمتها االقتصادية ،وهمزة وصل بني جنوبها وشاملها :آالف املصانع والورش
الحرفية واملؤسسات التجارية والخدماتية ،باإلضافة إىل مطار وميناء للصيد للبحري وآخر تجاري وماليني أشجار
قطب استشفايئ (مستشفيان جامعيان عموميان ،وعرشات املصحات الخاصة) وتعليمي:
الزيتون واللوز .وهي أيضاً ٌ
عرشون مؤسسة جامعية ،ومئات املدارس االبتدائية واإلعداديات واملعاهد الثانوية التي تحقق نسب النجاح األعىل
يف االمتحانات الوطنية .طبعاً إيجار السكن يف وسط املدينة واألحياء املالصقة له مرتفع ،وال يناسب نازحني فقراء
يبحثون عن عمل ،أما األحياء الشعبية فهي مكتظة أصالً ويندر أن تجد فيها بيوتاً شاغرة.
ق ّدمت “الغابة” حالً وسطاً ،فهي ليست قريبة جدا ً من وسط املدينة وال بعيدة جدا ً عنه ،وهي منطقة شاسعة
تتميز مبساكنها األفقية املتباعدة ،كام أنها تتمتع باملرافق والخدمات األساسية .السكن يف هذه املنطقة ميكّن
الوافدين الجدد من الحصول عىل عمل بشكل رسيع مع دفع إيجار منخفض .فهي عىل بعد كيلومرتات فقط
من عدة مناطق صناعية“ :بودريار”  1و 2رشق املدينة ،و”طريق قابس” جنوبها و”سيدي صالح” و”الحنشة”
و”العامرة” شاملها .وتشهد املدينة ،سواء يف املركز نفسه أو يف منطقة “الغابة” ،نشاطات بناء وتعمري كبرية
ومستمرة ،مام يخلق حركية تستوعب جزءا ً كبريا ً من الوافدين الذكور .يف حني أن الوافدات تتجهن أكرث نحو معامل
النسيج والصناعات التحويلية الخفيفة .كام أن كرثة عدد األثرياء واملساكن الفخمة يف املدينة تفتح أبواب العمل يف
محاالت البستنة والصيانة والحراسة للذكور ،واألعامل املنزلية بالنسبة لإلناث .هناك أيضاً العمل ال ِفالحي املوسمي
خالل فرتة جني محاصيل الزيتون واللوز .ويبقى حضور الوافدين الجدد ضعيفاً يف قطاعات الخدمات والتجارة
املنظمة خاصة بالنسبة للذين لديهم مستوى تعليمي ضعيف .لكن االقتصاد املوازي ال يهتم باملؤهالت ومينح
الجميع فرصة...
توافد املئات ،ثم آالف النازحني الفقراء عىل منطقة تسكنها أساساً الطبقات الوسطى ،خلق دينامية أنتجت حالة
معامرية  /اجتامعية جديدة...
بيوت شبه “سرية” وسكان “أشباح”
تزايد النزوح إىل املدن الكربى تزامن أيضاً مع تحوالت كبرية عاشتها الطبقات الوسطى املدينية .فتقليص دعم بعض
السلع ،وتحرير أسعار بعضها ،وتراجع إنفاق الدولة عىل الصحة والتعليم ،وظهور أزمة بطالة حاميل الشهادات
الجامعية ،وانتشار ثقافة االستهالك ،كلها عوامل ستدفع جزءا ً كبريا ً من أبناء الطبقة الوسطى إىل البحث عن مصادر
دخل تكميلية ملجابهة تردي مقدرتهم الرشائية .وكان تأجري البيوت من بني الحلول التي التجؤوا إليها .طبعاً من
يحتاج إىل دخل إضايف ليحسن أحواله لن يبني منزالً فخامً ويؤجره ،فهذا استثامر فاشل ،خاصة عندما يكون الطلب
عىل اإليجار يف تلك املنطقة متأتياً أساساً من ضعف حال الذين يبحثون عن إيجار رخيص .ما الحل إذا ً؟ تأجري بيوت
قدمية متداعية ،بعضها بُني يف بدايات القرن العرشين ،أو “تهيئة” كراجات ومخازن وتحويلها إىل ما يشبه املساكن،
أو بناء “بيوت” جديدة مبساحة ورفاهية علب الرسدين .عادة ما يكون املسكن املعروض لإليجار مك ّوناً من غرفة
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ضيقة واحدة أو غرفتني يف أقىص تقدير مع مطبخ وحامم صغريين .وهناك من يؤجر كراجات دون تقسيمها أو
تهيئتها للسكن أصالً .يختار صاحب البيت أرخص مواد البناء وأقل التجهيزات جودة ،وهذا يشمل األبواب والنوافذ
(إ ْن ُوجدت) واألرضية وشبكات اإلنارة واملياه والرصف الصحي (إ ْن وجدت مرة أخرى) .وبالطبع سترتدى حالة
املسكن رسيعاً خاصة وأن عدد القاطنني فيه كبري ،فأغلب املستأجرين من العامل اليوميني الفقراء ،الذين ال يقدرون
عىل مصاريف مسكن فردي ،فيتقاسمون البيت نفسه لتخفيف األعباء املادية .رسيعاً ما يصبح الحال ال يطاق:
تلف الطالء وتشقق الجدران بسبب الرطوبة وضعف التهوية ،انسداد شبكات الرصف ،تردي حالة األبواب والنوافذ،
تشقق األرضية الخ الخ ...املشكلة أن صاحب البيت لن يقوم باإلصالحات واألشغال الرضورية ألنه يعتربها مصاريف
زائدة ،ويف الوقت نفسه ال قدرة للمستأجرين عىل التكفل بها .يف أغلب األحيان ينتهي األمر بقبول املستأجرين
باألمر الواقع ،أو بخروجهم بحثاً عن بيت آخر ،وهذا ال يقلق صاحب البيت فهو يعرف جيدا ً أن الطلب متزايد،
وأن املسكن لن يبقى مغلقاً .يأيت مستأجرون آخرون ،ويستمر الحال عىل ما هو عليه ،بل تصبح حالة البيت كارثية.
وعندما يقرر صاحب البيت القيام بأشغال ،فهذا يعني أنه ينوي رفع اإليجار ،أو حتى مضاعفته .أغلب “املساكن”
التي نتحدث عنها غري مرخصة ومداخيل إيجارها غري مرصح بها ،ويسكنها العرشات عرب السنوات دون أن يتم
تحرير أي عقد إيجار .من السهل التعرف عىل هذه املساكن بالعني املجردة .إذا ما مررت بحي يف تلك املنطقة،
ستالحظ أن بجانب الكثري من البيوت الواسعة والجميلة هناك كتل إسمنتية صغرية تشبه العلب ،مبنية بالطوب
األحمر ،أو لها طالء مقرش مييل إىل االصفرار مع شقوق بارزة للعيان .ففي حني يعتني صاحب البيت مبسكنه األصيل
وحديقته ،فإنه يهمل املسكن املعد لإليجار بشكل يخلق تناقضاً صارخاً ..ومهيناً .نظرياً ،يتمتع الوافدون مبيزة العيش
يف منطقة تتوفر فيها الخدمات األساسية (صحة ونقل وتعليم) ،وشبكات الكهرباء واملاء الصالح للرشب والرصف
الصحي ،لكنهم يعيشون يف منازل غري الئقة ،وليست لديهم اإلمكانيات املادية للتمتع بالخدمات البسيطة ،بل إن
الكثري منهم غري مسجل يف قواعد بيانات السلطات املحلية ،أي ال وجود رسمي له.
هناك أحياء شعبية قديمة على تخوم المدن تدهورت حالتها تدريجي ًا ،نظراً الستفحال
البطالة والفقر والكتظاظها بالنازحين من طبقات ومناطق أخرى ،وأيض ًا بسبب تراجع

الحضور الحكومي ،البشري والمالي والمؤسساتي ،فتحولت إلى تجمعات مهمشة على
الرغم من قربها من المركز.

وعندما يتزايد عدد البيوت من هذا النوع ،ويصبح بالعرشات وحتى باملئات يف األحياء الكبرية ،فإننا نشهد والدة
حي عشوايئ صغري ،ليس ككتلة واحدة متامسكة ،ولكن كوحدات متناثرة تنبت فوق جدران الحي “األصيل” .هذه
الوحدات هي عبارة عن “ميكروكوزمات” تقوم عىل روابط مختلفة :عائلية وقبلية وجهوية .يعني مبرور الزمن ،تنشأ
تكتالت صغرية للوافدين من املنطقة نفسها أو القبيلة نفسها ،وتتشكل عالقات تضامن وتآزر وتآلف :ت َشارك يف
السكن ،توفري عمل ،زيارات عائلية ،االحتفال باملناسبات الدينية ،تزاوج ...وقد متتد عالقات التضامن لتشمل كتلة ،أو
كتالً أخرى من الوافدين بحكم أن “الغريب للغريب نسيب” ،وقد تتحول أيضاً إىل خالفات ورصاعات ألسباب تتعلق
بفرص العمل أو لنعرات قبلية أو حتى بسبب قصص الحب .يحدث كل هذا يف عامل موا ٍز للعامل الحي “األصيل”
وسكانه “األصليني”.
يف أغلب الحاالت إذا ً ،تكون املساكن غري مرخصة وت ُكرتى بال عقود ،أي أنها غري موجودة يف السجالت الرسمية ،وال
يتم احتسابها ال هي ،وال سكانها يف عمليات اإلحصاء والتعداد العام للسكان .عملياً ،ال تعرف الدولة املركزية ،وال
سلطاتها املحلية بالعدد الحقيقي لسكان األحياء التي نتحدث عنها :آالف املواطنني “األشباح” الذين ال يؤخذ وزنهم
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الدميوغرايف بعني االعتبار عند تهيئة منطقة ما ،أو تركيز مرفق عمومي بها .حتى عندما يأيت وقت تسجيل األطفال يف
املدارس ،تحدث أحياناً مشاكل خاصة عندما يكون األطفال مولودين يف محافظات أخرى ،وال ميتلك آباؤهم “شهادة
إقامة” ت ُسلّم عند تقديم عقد إيجار أو ملكية .واملشكلة نفسها تتكرر عند استخراج وثائق أخرى ،أو تقديم مطالب
للسلطات املحلية .الكثري من الوافدين تحمل هوياتهم عناوينهم القدمية يف محافظاتهم األصلية ،ومل يقدموا طلباً
لتغيري موقع مركز االقرتاع وإدراجهم يف سجل الناخبني يف املنطقة التي انتقلوا إليها .بل إن جزءا ً كبريا ً منهم غري
مرسم أصالً يف السجل املركزي للناخبني ،أي ال وزن انتخايب لهم يف الحي ويف املحافظة التي وفدوا إليها ،ولن يسعى
ّ
أي مرشح لالنتخابات ،أو فائز مبقعد إلغرائهم وضامن رضاهم.
عادة ما يتفادى الوافدون املشاكل والنزاعات مع سكان الحي “األصليني” نظرا ً ألنهم “أقلية” ،وألنهم قد يدفعون
الثمن غالياً ،ويخرسون فرص عمل أو يضطرون إىل االنتقال إىل أحياء أخرى .التوجس نفسه مييز عالقتهم بأجهزة
األمن ،فكثريا ً ما يتم إيقافهم ،والتثبت من هوياتهم ومن ورود أسامئهم يف قوائم املفتَّش عنهم .حتى عندما تنظم
وزارة الدفاع حمالت التجنيد اإلجباري (تراجعت عنها يف السنوات األخرية) يكون هؤالء أول “الضحايا” ويسهل
استهدافهم يف املقاهي واألماكن التي يتواجدون فيها بشكل مكثف.
تكون المساكن غير مرخصة غالب ًا ُ
وتكترى بال عقود ،وال يتم احتسابها ال هي ،وال سكانها في
عمليات اإلحصاء والتعداد العام للسكان .وال تعرف الدولة وال سلطاتها المحلية بالعدد الحقيقي
لسكان األحياء التي نتحدث عنها :آالف المواطنين “األشباح” الذين ال يؤخذ وزنهم الديموغرافي
بعين االعتبار.

بينهما برزخ..

عىل الرغم من تواجد “الكتلتني”  -أي السكان “األصليني” للحي والوافدين الجدد عليه  -عىل أرض واحدة ،وعىل
الرغم من التزايد املستمر ألعداد “الكتلة” الثانية ،فإن أماكن “التامس” وإمكانية وقوعه قليلة وظرفية .أسباب
هذا الفرز كثرية ،وأغلبها يرتبط بأبناء الحي األصليني وليس بالقادمني .سكان املناطق التي نتحدث عنها ينتمون
لعائالت قدمية يعود وجود بعضها يف املدينة إىل مئات السنني ،مام يخلق ارتباطاً كبريا ً باملكان ،وإحساساً باالنتامء
وبالتفوق يصل إىل حد االنغالق ورفض االختالط مبن يعتربونه “براين” أي غريب .هناك أيضاً عوامل “ثقافية”
وتاريخية ال تتعلق مبدينة صفاقس وحدها بل تشمل كل البالد التي ،وإن كانت مبنأى عن الطائفية والرصاعات
املذهبية واإلثنية ،فإنها تعاين من أمراض الجهوية  /املناطقية وحساسية العالقات بني أبناء األوساط املدينية ،وأبناء
األوساط القروية والريفية .السكان القدامى للمدن الكربى ال يخضعون لبنى عشائرية ،بل لديهم بنى عائلية أساساً،
ومكانة كل عائلة مست َمدة من عراقتها وثروتها ونفوذها .يف حني أن أغلب الوافدين الجدد يأتون من مناطق ما
زالت فيها البنى العشائرية حارضة ،سواء عىل مستوى العالقات اإلنسانية أو العادات والتقاليد .ومثة أيضاً خلفية
تاريخية ونفسية لهذا التوجس من “الغرباء” .فلقد كانت هناك رصاعات عىل األرض بني سكان املدينة والعشائر
املتمركزة عىل التخوم ،هذا باإلضافة إىل الخوف من اإلغارة التي كانت تقوم بها بعض القبائل عىل املدينة ،وهو ما
كان يحدث حتى مطلع القرن التاسع عرش .هذه الذاكرة املثقلة ستعترب توافد اآلالف من أبناء الدواخل نوعاً جديدا ً
من الغزو ،وتح ّمله مسؤولية ارتفاع معدالت الجرمية و”ضياع” هوية املدينة .طبعاً ال ميكن إهامل العامل الطبقي.
فسكان “الغابة” هم يف الغالب من الطبقات الوسطى وأحيانا امليسورة ،موظفون يحملون شهادات علمية وحرفيون
وتجار وعامل مختصون ،يف حني أن أغلب الوافدين فقراء من أوساط املزارعني ،بال شهادات علمية وال مهارات تقنية.
باإلضافة إىل كل ما سبق ،هناك عوامل ثانوية تتعلق بالرتكيبة الدميغرافية للوافدين وحركيتهم وعالقتهم مبحيطهم.
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الجزء األكرب من الوافدين هم من الشباب غري املتزوج ،ذكورا ً وإناثاً ،يأتون للسكن يف أحياء سكنية  /عائلية محافظة
تنظر بريبة للمساكن التي يقطنها العازبون أو العازبات .الوافدون الذين يأتون كعائلة لديهم “حظوظ” أكرب يف
االندماج ،خاصة إذا ما أثبتوا “جديتهم” والتزامهم بقيم “أخالقية” معينة .كام أن عالقة الوافد بالحي ال تتطور
عاطفياً كثريا ً ،فعندما يجد فرصة أفضل (إيجار أرخص ،فرص عمل أكرث) سينتقل إىل منطقة وأحياناً إىل مدينة أخرى.
أماكن االختالط والتعامل قليلة ،وتنحرص أساساً يف املدرسة بالنسبة لألطفال ،واملسجد بالنسبة للكبار .تجاور األبناء
يف مقاعد الدراسة يخلق نوعاً من التقارب لكنه ال يدوم طويالً .فمع الوقت يكرب األطفال ويبدأ تأثري “الثقافة” التي
تغرسها عائالتهم يف أذهانهم ووجدانهم ،والذي يتعاظم تدريجياً حتى يصبح إعادة إنتاج للبنى الذهنية السائدة.
ويف مرحلة ما ،يصبح األطفال ي َر ْون بعضهم البعض بعيون الكبار .قيم التسامح واملساواة وقبول االختالف والوحدة
الوطنية ،التي يُفرتض باملدرسة أن تغرسها يف عقول الناشئة ال تصمد طويالً أمام ثقافة التمييز وعقد التفوق والدونية
التي ينتجها املجتمع.
على الرغم من تواجد “الكتلتين”  -أي السكان “األصليين” للحي والوافدين الجدد عليه  -على
أرض واحدة ،وعلى الرغم من التزايد المستمر ألعداد “الكتلة” الثانية ،فإن أماكن “التماس” وإمكانية
وقوعه قليلة وظرفية .أسباب هذا الفرز كثيرة ،وأغلبها يرتبط بأبناء الحي األصليين وليس
بالقادمين.

ٍ
لشخص عىل آخر إال بالتقوى.
أما املسجد فهو حالة أخرى .طبيعة املكان تفرتض أن الجميع سواسية ،وأن ال فضل
فضالً عن كونه الفضاء الوحيد الذي يضمن “املساواة” ،فإن للمسجد “منافع” اجتامعية أخرى .ففي مجتمع صغري
مغلق ومحافظ ،ما زالت مظاهر التدين متنح الشخص قبوالً أكرب لدى املجموعة .ويف حالة “الوافدين” ،الذين كثريا ً
ما ت ُنسب لهم الرسقات التي تحدث يف الحي ،فإن للرتدد عىل املسجد وإظهار االلتزام الديني واألخالقي يف الحياة
اليومية أثر طيب عند السكان “األصليني” ،ويس ّهل القبول وحتى االندماج .لكن ال يجب أن نبالغ يف أهمية الدور
الذي يلعبه املسجد ،فأغلب “الوافدين” من الشباب العازبني ،أي أنهم ليسوا من الرشيحة العمرية/االجتامعية األكرث
كل إىل عامله وطبقته .حتى املقاهي ال
ترددا ً عىل املساجد .ويف أغلب األحيان ،ومع خروج املصلني من املسجد يعود ٌ
متثل فعلياً فضا ًء مختلطاً ،ففي أغلب األحيان يكون هناك مقهى أغلب رواده من “الوافدين” وتكون بقية املقاهي
ألبناء املنطقة “األصليني” .طبعاً هذا األمر ال يُفرض بالقوة ،بل عرب فرز شبه تلقايئ .وحتى حني يجلس الجميع يف
املقهى نفسه ،فهذا ال يعني بالرضورة أن هناك عالقات وصداقات .من السهل متييز الطاوالت التي يجلس إليها
“األصليون” من تلك التي يجلس إليها “الوافدون” :املالمح واللهجة ،وحتى أحياناً “القدرة الرشائية” .املقاهي التي
يكون أغلب روادها من “الوافدين” ال يقترص دورها عىل الرتفيه ومتضية الوقت ،فهي أوالً مراكز استقبال وتوجيه.
يأيت الوافد الجديد وعادة ال تكون له معرفة باملنطقة ،وليست له فيها عالقات قوية .يجلس يف املقهى طيلة أيام،
ويك ِّون تدريجياً عالقات خاصة مع الوافدين القادمني من منطقته األصلية .هذه العالقات ستسهل عليه أمور
املعيشة ،وتقلل من إحساسه بالغربة واالغرتاب .كام أن هذا املقهى عادة ما يكون عىل أطراف املناطق السكنية،
بالقرب من “املركز” (تج ّمع ملحالت تجارية ومقرات إدارية وغريها) وذلك لسبب وجيه :الحصول عىل فرصة عمل.
وعندما يحتاج أبناء املنطقة إىل عامل يومي ألشغال البناء أو البستنة أو غريها من األعامل املشابهة ،فإنهم يتجهون
أوالً إىل “املوقف” ،وهو مكان يقف فيه العامل اليوميون يف انتظار فرصة عمل ،أو يذهبون إىل املقهى الذي يرتاده
“الوافدون”.
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طبعاً كل هذا الفرز الجغرايف/املعامري والطبقي والبرشي يجعل العالقات بني “الكتلتني” (األوىل شبه ثابتة
والثانية متغرية باستمرار) ضعيفة جدا ً .حتى املناسبات االجتامعية والدينية التي يُفرتض بها أن تجمع بني أبناء
الحي الواحد ،فال تأثري فعيل لها .فسكان الحي “األصليني” نادرا ً ما يوجهون دعوات إىل جريانهم من “الوافدين”
يف األفراح .يحدث ذلك فقط عندما تطول إقامتهم ،ويندمجون تدريجياً ويك ِّونون عالقات .أما الوافدون فإنهم
يفضّ لون إقامة أفراحهم (وجنازاتهم) يف مناطقهم األصلية وأغلبهم ،يعودون إليها يف األعياد الدينية (خاصة عيد
األضحى) .يعني من العادي جدا ً أن تتجاور عائلتان ملدة سنوات ،وال تتجاوز العالقة بينهام إلقاء التحية .أما
التصاهر فهو حدث نادر الحصول ،وعادة ما يكون بدون رضا العائالت (خاصة “أصحاب األرض”) وال مباركتها.
تعرب هذه “الحالة” التي تناولناها بالتحليل عن دينامية اقتصادية  -اجتامعية لها تبعاتها عىل عرشات اآلالف
من التونسيني .يعيش هؤالء يف أحياء منظّمة تقع يف مناطق “محظوظة” قريبة من املرافق العمومية ،واملراكز
الحرضية ومختلف أنواع الخدمات ،لكنهم يعيشون يف مساكن وظروف حياتية ال تختلف كثريا ً عن تلك التي
نجدها يف العشوائيات “التقليدية” .بل رمبا كانت أوضاعهم أصعب ،ففي العشوائيات يتجاور ويتضامن
(ويتصارع) الفقراء و”الغرباء” بال اختالط مع طبقات وأوساط “أرفع شأناً” فال “ع ٌني ترى وال قلب يوجع”
كام يقول املثل .بينام تجمع هذه األحياء التي تناولناها هنا تناقضات ورصاعات وحساسيات نشأ بعضها
منذ قرون ،وخلقت دولة االستقالل بعضها اآلخر بسبب سياساتها االقتصادية والتنموية الفاشلة واملدمرة.
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المغرب
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أك ِ
هوامش َ
ادير المغربية :عشوائيات وتجمعات سكانية هجينة
سعيد ولفقير

صحافي من المغرب

ال تتجسد “العشوائية” في البعض من منطقة “أكادير الكبير” (تشمل

مدينة أكادير المركزية ،وإنزكان ،وآيت ملول ،والدشيرة ،والقليعة) بمدن

صفيحية .هناك تجاوز للقانون أحياناً ،وإنما وبكل االحوال ،هناك فوضى

عمرانية ،وضعف في الخدمات العامة أو غيابها ،وبؤس شروط حياة

السكان في هذا المكان القصي ،بعدما تخ ّلعت أسس وجودهم السابق

بالنزوح الريفي وبالبطالة المستشرية .تقوم إذا ً حالة هجينة باختالط كل
ذلك وتشابكه وتفاعله.

63

تحيل العشوائيات باملغرب عىل “الرباريك” (جمع باللغة العربية لكلمة بالفرنسية هي  baraqueأو مساكن من
وصف يف الدارجة املغربية بـ”ال ْخ ُنونَة” (مخاط األنف) ،خصوصاً عندما
صفيح) .هذا املنظر “غري املرغوب به” يُ َ
تُز ِ
احم تلك الكيانات القصديرية الرمادية ألق ناطحات السحاب الزجاجية ،أو حني تخرتقها سكة “تراموي” حديث،
مييض بأبهته يف مشهد غري متسق ،غرائبي ،يجمع مابني حداثية الشكل وبدائية الفضاء.
مل يخرت سكان هذه األحياء أن يقطنوا يف مساكن عشوائية .مل يرتضوا ألنفسهم هذا الوضع ،بل فُرض عليهم ذلك.
بدأت العشوائيات مع حقبة االستعامر الفرنيس واالسباين يف مطلع القرن العرشين ،إذ أدت سياسة االستحواذ عىل
أرايض القرويني ومصادرة ملكيتها (إما باالحتيال أو بالغصب) إىل دفعهم إىل الهجرة نحو املدن وضواحيها .وعالوة
عىل ذلك ،توالت عليهم سنوات الجفاف ومعه املرض والجوع .تنامت العلب القصديرية بجوار املصانع (كام
حصل يف حي “كاريان سانطرال” بالدار البيضاء) واستمرت الحالة بعد االستقالل ،بل استفحلت وانترش القصدير يف
معظم املدن ..إىل أن قررت السلطات املغربية مع بداية األلفية الثالثة  -بعلنية ورصامة  -أن تنهي هذه املساكن
الصفيحية .لكن هذا القرار املسمى “برنامج مدن بدون صفيح” ،مل يتحقق بشكل كامل ،وأقرت الحكومة بفشله
خالل العام املايض ،واكتفت بالقضاء عىل  59مدينة صفيحية من أصل .)1( 85
مورفولوجيا َ
أكاديرُ :م َ
سة في األطراف
نظمة في الوسط ُ
وم َك ّد َ

عىل عكس معظم املدن املغربية ،مل تكن مدينة أكادير املركزية منشأة عىل الطراز القديم ،ومل تكن خليطاً بني
يتبق إال شظايا جدران منسية متناثرة
الحديث والتاريخي .زلزال عام  1960د ّمر كل يشء ،و َد َّك كل معامل املدينة ،ومل َ
هنا وهناكُ “ .رب ضارة نافعة” ،هكذا ترى أصوات تعترب الزلزال – عىل الرغم من قوته التدمريية – سبباً لبناء مدينة
جديدة عىل النسق العرصي ،مبواصفات تراعي التوزيع املنظم لألحياء والطرق واملرافق الحيوية والبنى التحتية .لكن
عملية اإلعامر تلك مضت بشكل بطيء ،إذ توجس السكان من تكرار سيناريو غضب الطبيعة ،عىل اعتبار أن املدينة
واقعة عىل أكرب فالق يف شامل إفريقيا (وفق الجيولوجيني).
أنزكان

بسبب الخوف من الزالزل ،تركز توجه السكان املحليني إىل الضواحي والنواحي .إنزكان (أكرث من  130ألف نسمة)
هي إحداها .يف البداية كانت مجرد بلدة صغرية تحت إمرة السلطة االستعامرية الفرنسية ،ثم تحولت يف سنوات
السبعينات والثامنينات من القرن الفائت إىل فضاء إسمنتي مكدس باملساكن العشوائية املحاذية للوادي البعيد عن
أعني السلطات املحلية.
تشكلت املدينة الناشئة بشكل هجني ،من الهجرات املتوالية بسبب سنوات الجفاف التي عمت قرى املغرب (فرتة
بداية الثامنينات الفائتة) .معظم السكان أصولهم قروية من نطاق منطقة “سوس” ( ،)2وأما الباقون فمن مناطق
عديدة تشمل مدن الساحل الغريب والجنوب الرشقي واألقاليم الجنوبية للصحراء.
“ال أدري ما حكمة الله يف خلق مدينة كإنزكان” ..هكذا يعرب أحد املعلّقني بشكل ضمني عىل واقع املدينة والفوىض
التي تطبعها ،إذ تستقبل الزوار مبحطة تاكسيات وحافالت هي األكرب من نوعها يف جنوب املغرب ،لكنها تكتظ
باملتسولني والنشالني وأطفال الشوارع (وهم من املتخىل عنهم) ،مع بعض من يعاين من األمراض العقلية وتنبذهم
عائالتهم وال يوجد لهم مآوي أو مصحات.
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بشق األنفس ،تخرج نعيمة (*) (تعمل مياومة) كسواها من قاطني املدن املجاورة من إحدى سيارات التاكيس ()3
املهرتئة التي يزدحم عىل مقاعدها ستة أشخاص ،وذلك لجميع الرحالت قصرية كانت أو طويلة.
بجوار املحطة ،وعىل طول الشارع الرئييس للمدينة ،يعرض الباعة املتجولون سلعهم ،مثن السلعة رخيص،أو “ال ْر َخا
والرِي َبا َخا” (والرخا تعني الرخيص بالدارجة املغربية والريباخا كلمة اسبانية “ ”rebajaتعني خصم أو تخفيض يف
الثمن) ،كام يصدح صوتهم عالياً قبل حلول املناسبات الدينية.
أطراف مدينة إنزكان (وخصوص ًا األحياء المجاورة للوادي) كانت أكثر استقطاب ًا للسكان بحكم

رخص األرض وتغاضي السلطات المحلية إبان السبعينات وإلى حدود التسعينات الفائتة ،عن بناء
المساكن بشكل غير قانوني ،مع ما يترتب على ذلك من إهمال حكومي لجهة توفير الخدمات

والمرافق األساسية (مدارس ،مراكز صحية ،نقل عمومي)...

ال حيز للامرة عىل الرصيف .وبالنسبة لنعيمة ،فإنزكان تشكل فضا ًء للتسوق األسبوعي ،إذ هي أكرب مركز تجاري يف
الجنوب املغريب (أكرث من  2652محالً تجارياً ( ،))4ما يوفر عرضاً للسلع املحلية واملستوردة (جلها من الصني) بثمن
مناسب .تشكل الفوىض عنواناً لهذا الفضاء الذي تتنامى فيه أنشطة االقتصاد املوازي (غري املهيكل) من خالل حضور
الفت للف ّراشة (الباعة املتجولني) ،والحرفيني املستقلني (سمكريني،صبّاغني )...الذين يقطنون يف أحياء مركونة عىل
حواف وادي سوس.
أطراف مدينة إنزكان (األحياء املجاورة للوادي) كانت أكرث استقطابا للسكان بحكم رخص األرض ،وتغايض السلطات
املحلية إبان السبعينات وإىل حدود التسعينات الفائتة عن بناء املساكن بشكل غري قانوين ،مع ما يرتتب عىل ذلك
من إهامل حكومي لجهة توفري الخدمات واملرافق األساسية (مدارس ،مراكز صحية،نقل عمومي ،)...كام هو حاصل
يف حي مجاور للوادي ،يعرف محلياً باسم “دوار الليل” .التسمية ليست صدفة بل جاءت كوصف للمامرسات غري
القانونية التي كانت تتم تحت جنح الظالم ،كالبناء غري املرخص ،وانتشار الدعارة واإلتجار باملخدرات .لكن مع
بدايات األلفية الثالثة ،مل تعد أحياء إنزكان الطرفية تعيش وفق أحوال الحي “اللييل” ذاك ،إذ س ّجلت “تحسينات”،
بدأت تغري قليالً من مالمحها العشوائية دون إلغائها ،من خالل توفري بعض الخدمات األساسية والخدمية (قنوات
الرصف الصحي ومدارس ونقل عمومي وطرق .)...لكن العشوائية مازالت حارضة كمورفولوجيا سكنية غري الئقة
وكتك ّدس وغياب التناسق مع طول وعرض األزقة .وتحرض أيضاً الحالة الهجينة يف مامرسات السكان ،وكمثال عىل
ذلك ،فامزال اإلرث القروي متجلياً أحياناً يف تربية بضعة قطعان من األغنام أو الدواجن ،حتى بعد الغزو اإلسمنتي
املديني للحي.
عموماً ،شكلت مدن الهامش (إنزكان ،آيت ملول ،الدشرية )...املركونة خلف أكادير بواجهتها “الرباقة” السياحية،
حالة هجينة بقليل من العشوائية والفوىض املكانية .مالمح مدينة “القليعة” أكرثها حدة لهذه الجهة.
َا ْل ْق ِليعة

ليست بقرية وال مبدينة .هكذا يحكم الزائر من أول نظرة عىل “القليعة” ( 25كيلومرتا ً جنوب أكَادير) .وما بني
املجالني ( )5ولدت هذه املدينة ،مبواصفات سوسيو-اقتصادية وثقافية ممتزجة ومركبة ،ال ميكن تصنيفها داخل إطار
جاهز ،إذ تجمع ما بني أمناط حداثة مدينية مشوهة ،وأخرى تنهل من إرث قروي متداعي.
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املدينة التي بدأت بوادر نشأتها يف بدايات تسعينيات القرن املايض ،س ّجلت انفجارا ً دميغرافياً مبعدل منو هو األكرب يف
جهة سوس ماسة ( 5.69يف املئة ،وفق احصائيات  .)2014فمن تعداد بلغ حوايل  40ألف نسمة عام  ،2004إىل رقم
مضاعف يف عقد واحد ،إذ وصل إىل أكرث من  80ألف نسمة عام  ..2014وهو يف تزايد!
تشكلت خريطة سكان القليعة من مناطق مغربية مختلفة ،معظمها من القرى املجاورة أو البعيدة ،وأيضاً من
هوامش مدن قريبة منها (إنزكان ،الدشرية ،آيت ملول.)...
ولدت مدينة “القليعة” ( 25كيلومرتا ً جنوب أكَادير) مبواصفات تجمع ما بني أمناط حداثة مدينية مشوهة ،وأخرى
قروية متداعية .وضاعفت سكانها يف عقد واحد ،فمن تعداد بلغ حوايل  40ألف نسمة عام  ،2004ليصل إىل أكرث
من  80ألف نسمة عام  .2014وهي تشكلت من وافدي القرى املجاورة أو البعيدة ،وأيضاً من وافدي هوامش مدن
قريبة منها.
تثري املشاهدات األولية ملدخل املدينة الكثري من االستهجان ،خصوصاً لدى مستعميل الطريق الرئيسية الوحيدة.
فهي ليست معبدة بشكل ٍ
كاف ،وتتعرض لـ”عملية جراحية” (عىل حد وصف السكان) بني الفينة واألخرى ،بسبب
تكرار األشغال العمومية إلدخال قنوات الرصف الصحي التي مل تشمل كل األزقة واألحياء،خصوصاً الطَرفية منها.
وهناك حضو ٌر لألغنام التي متيض باحثة عن بقايا نباتات يابسة ،أو فضالت منزلية يف األرايض الخالء القريبة من هذا
الطريق ،وعربات جر (كاروسات) تزاحم السيارات واملركبات ،ينافسها طيش الدراجات النارية للمراهقني ،مع كثري
من املشائني جنب الطريق املغرب ،وقليل من الواقفني تحت لفحات شمس الظهرية ،ال ُملَ ِّو ِح َني بأياديهم أليّة وسيلة
نقل (.)6
الرأسمال يفرض كلمته على األنماط

يف الساعات األوىل من الفجر ،تقف نعيمة شبه منتصبة بجوار زميالتها قرب عالمة تشري إىل أنها محطة الحافلة.
الخوف والتوتر باديان عىل وجهها بعد أن خرجت من “جحرها” (كام تصف مسكنها) ،املكدس وسط مئات املساكن
املرتاصة .النساء الواقفات مع نعيمة ال ينتظرن األتوبيس ،وإمنا شاحنة صغرية يرتاصفن فيها لنصف ساعة ،تقلّهن
إىل”ضيعات” (مساحات زراعية حديثة أو مزارع) تنترش خلف مدينتهن حيث تعملن كمياومات.

متتص املصانع املوجودة يف مدينة آيت ملول (عىل بعد  7كيلومرتات من القليعة) من جهة ،والضيعات الفالحية
املتمركزة يف املجال القروي من جهة ثانية (إقليم اشتوكة آيت باها) ،عمل مئات النسوة القاطنات يف هذه املدينة.
مع بدايات األلفية الثالثة ،صار الطلب عليهن أكرث من أي وقت مىض .ينظر العامل الذكور لهذه الظاهرة باعتبارها
تستهدف “رجولتهم” ،بعد أن صارت املرأة هي املعيل األسايس ،بل الوحيد أحياناً يف بعض األرس.
بعكس نعيمة  -وهي املعيل الرئييس ألرستها  -التي تعمل طيلة السنة يف املصانع ،وبشكل مؤقت وموسمي يف
الضيعات .يجد زوجها أحمد نفسه شبه عاطل عن العمل (عادة ما ميارس أعامالً ترميقية) .وهو مل يستسغ يف البداية
أن تخرج زوجته عند الساعات األوىل من الفجر ،وترجع إىل املنزل بحدود منتصف الليل .لكنه مع الوقت برر هذه
الخطوة بالقول“ :املعيشة سؤال ،وجوابها هو جلب املال وبأي مثن” .موافقته هذه ليست مبنية عىل متكني دور
املرأة ،ولكنها مؤسسة عىل الرشوط الرأساملية التي تحتاج اليد العاملة النسائية.
هذه ظاهرة حارضة بشكل الفت يف معظم هوامش وعشوائيات املغرب .بالنسبة للقليعة ،تعمل أكرث من  86يف
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املئة من اإلناث ،قياساً بالذكور  -حوايل  51يف املئة  -وفقاً إلحصائيات املندوبية السامية للتخطيط لعام  2014حول
مستخدمي القطاع الخاص التي تخص املصانع والضيعات الفالحية واملقاوالت املتوسطة ،بسبب توفر الرشوط
االجتامعية (البطالة”،الهشاشة” االجتامعية.)..
تمتص المصانع الموجودة في مدينة آيت ملول القريبة من جهة ،والضيعات الفالحي

في المجال القروي من جهة ثانية ،عمل مئات النسوة القاطنات في القليعة .ومع بدايات

األلفية الثالثة ،ارتفع الطلب عليهن .ينظر العمال الذكور لهذه الظاهرة باعتبارها تستهدف
“رجولتهم” ،بعد أن صارت المرأة هي المعيل األساسي بل الوحيد أحيان ًا في بعض األسر.

ميثل أحمد ونعيمة نسبة مهمة من القرويني الذين توافدوا عىل القليعة يف بدايات نشأتها (التسعينات) بسبب
الجفاف الذي أنهك أراضيهم البنية الجافة ،بحيث أن هجرتهام إىل املدينة كانت هي الحل .تؤثر الرشوط االقتصادية
الجديدة عىل نسق أفراد جاؤوا من بنية قروية ،إذ شكل حضور الضيعات عىل النمط الحديث واإلنتاجي املتسلسل،
وما يتبعها من تصنيع حرضي متمركز يف أطراف املدينة ،فرصة و صدمة يف آن .فرصة لكونها الخالص الوحيد من
حالة البؤس التي يعاين منها القرويون ،و”صدمة ثقافية” ألن النسق االقتصادي الحديث فرض كلمته يف كل صغرية
وكبرية ،عىل املستويات الثقافية واالجتامعية :خروج املرأة للعمل ومشاركتها يف تسيري مصاريف األرسة ،امتثال األبناء
لقيم املدينة املنفتحة يف اللباس والكالم والتعامل الخ..
طبقة متوسطة تبحث عن مساحات إسمنتية بأي ثمن

تتوفر يف القليعة البنى املؤسساتية التابعة للدولة :البلدية ،واإلدارات الحكومية ،وأيضاً مخفر للدرك املليك ،وهي
ُسي شؤون السكان .لكن املشكل يخص غياب التدبري املحكم واملنظم لهذه االحتياجات ،وخصوصاً األمن ،الذي
ت ّ
يعترب املطلب األول للسكان.

أما الحياة اليومية فليست بأكملها مرتوكة لتتدبر الناس أمرها ،وإمنا تقع يف وضعية وسطى ما بني أن ينظّمها القانون
وأن تصري عرفية أو خارج القانون ،مثل تدبري مشكلة الرصف الصحي ،إذ ت َُس َّي بشكل غري مؤسسايت .أي أن الهيئة
الحكومية املكلفة بالرصف الصحي ال تقوم بهذا الدور ،وإمنا تتواله صهاريج خاصة ميلكها أشخاص وتقوم بإفراغ
مطمورات (خزانات) الرصف الصحي ،وترمي سوائلها يف األرايض الخالء القريبة من املجال الغابوي .وعىل الرغم من
وجود نقل عمومي إال أنه ال يكفي الستيعاب كل الركاب ،لهذا يستعني السكان بوسائل غري مرصح عنها مثل النقل
بسيارات خاصة...
“لسنا كلنا فقراء وبؤساء وحثالة كام ينظر إلينا سكان املدن املجاورة” ،يقول كامل ،وهو مد ِّرس حكومي ،معربا ً عن
استنكاره للنظرة الضيقة واالختزالية تجاه مدينته .ويؤكد بأنه تقطن يف هذا الفضاء املكاين نسبة ليست بالقليلة
من املوظفني واملدرسني .وبالفعل ،فـ”القليعة” مل تعد ملجأ محدودي الدخل فحسب ،وإمنا صارت تستقطب أيضاً
املوظفني الحكوميني من مدرسني وإداريني متوسطي الدخل ( ،)7بحكم غالء العقار الفاحش يف املدن األخرى
املجاورة ،وعدم استطاعة تلك الفئات تحمل سداد القروض السكنية طويلة األمد (تصل أحياناً إىل  30سنة) ،إضافة
إىل تطلعهم إىل إنشاء سكن بطوابق أي منزل مستقل يتكون من طوابق،ما يتيح إمكانية استثامر بعضها لإليجار
كشقق متوسطة املساحة أوصغرية ،وأيضاً إمكانية إيجار املرآب يف الطابق األريض لألنشطة التجارية كمحالت ،أو
للحرفيني واألعامل الحرة ،مع ما توفره املدينة من تغايض السلطات املحلية  -أحياناً  -عن االشرتاطات اإلدارية
يف إلزامية رخصة السكن والتصميم يف األحياء الهامشية البعيدة ،واالستفادة من انخفاض نسبي – مقارنة باملدن
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املحيطة  -لثمن قطع األرض وخصوصاً تلك التابعة لـ”الوداديات السكنية” ( ،)8بطريقة سداد أسهل قياساً بالتمويل
البنيك ،مع إمكانية رشاء مواد البناء ودفعها عىل أقساط مريحة لتجار تلك املواد.
يُفضّ ل املوظف املتوسط املرتبط بإرثه الثقايف املحيل أن ميتلك بيتاً ،عىل استئجاره،أو حتى أن ميتلك شقة ( )9صغرية
باعتبارها “قربا ً يف الحياة” (عىل حد وصفها لدى املغاربة) .يحاول كامل أن ميتلك منزالً بطوابق (وإن كان مبساحة
ضيقة) ،مع ما يتيح له ذلك من إمكانية التوسع عمودياً من أجل االستثامر يف الطابق السفيل (تحويله إىل بيت
صغري ومرآب لالستئجار) .وعىل الرغم من مستواه التعليمي وذهنيته املدينية،إال أنه مازال متمسكا بنسق القرية
املتوارث من والديه ،يف أن يتطلع  -ما أمكن  -لتأسيس أرسة كبرية أو ممتدة ،وليس نواتية عىل النمط الغريب
الحديث .لكن الرشوط االقتصادية (الدخل املادي وما يتبعه من احتياجات) تفرض عليه أن يكتفي بإنجاب طفلني أو
ثالثة يف أحسن الحاالت.
والشباب يبحث عن أدوار مفقودة

“كان ِْدي ْر بْ َح ْال هاد ال ْح َسانَة حيتاش َما بغيتش نْبان بْ َح ْال ْد ْم ُدو َمة”(،أقوم بهذه الترسيحة ليك ال أظهر وكأين جبان
ومستكني) .هذه الجملة تتكرر لدى الشباب الناشئ (الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  15و 23عاماً) كتربير لتبنيهم
منط حياة بات سائدا ً بينهم،ولكنه غريب بنظر مجتمعهم املصغر (الحي واملدينة).

جامل شاب عىل أعتاب العرشينيات،هو واحد من شباب “القليعة” الذين ميثلون نسبة  26.5يف املئة ( )10من
السكان ،وهو حريص عىل قصة الشعر املتبناة لدى معظم أبناء حيه :رأس بجوانب فارغة مع قليل من الشعر
املتديل إىل الخلف ،رسوال جينز مقطّع ،وتيرشت بألوان غامقة ،وطبعا السكني الطويل “رفيق دربه” (املخفي
داخل الرسوال) وهو يستحيل أن يتنازل عنه .هكذا يحاول الشاب العرشيني كسواه من شباب املدينة أن يتبنى
“االنحراف”(عن األخالقيات السائدة.
يكاد ال يمر يوم دون سماع خبر عن جريمة أو جنحة ،أو اعتداءات لصوص .يعي السكان

أن المقاربة األمنية ال تكفي لوحدها ،إذ ال بد من توفير الخدمات والشروط االجتماعية

أو”حكرة” (احتقار) .فهذا األخير يرد على
التي تمنح أساسيات الحياة الكريمة دون تهميش،
ُ
لسان الشباب لتبرير االنتماء لعوالم العنف ،باحث ًا عن “رجولة” مزعومة من خالل االنتماء
لشلَة.

جاء تبني جامل (ابن املدينة حالياً والوافد إليها من القرية) لهذا النمط كآلية دفاعية تجاه محيطه املصغر ،بعد
تعرضه يف أيام مراهقته األوىل للتنمر والعنف اللفظي واملادي من قبل رفاقه يف الحي واملدرسة ،بسبب شكله
وسلوكياته امل ُحيلة إىل القروي “الساذج” ..أو حتى ال يوصم بأنه “دمدومة” (جبان ومستكني) .يحاول الشاب أن
يتنصل من إرثه القروي أو حتى العائيل كأخالقيات ومامرسات ،ويتمرد عىل سلطة األرسة واملؤسسات (الدولة،
املدرسة ،الرشطة ،)...وأن يبحث عن “رجولة” و”فتوة” مزعومة من خالل االنتامء لشلَة (كْليكَة وهي ترجمة لـ
 )cliqueأو عصابات تنشط يف الرسقة وحتى االغتصاب،...أو مامرسات تجمع بينهم (كاإلدمان عىل الكحول
والحشيش الرديء.)..
يكاد ال مير يوم دون سامع خرب عن جرمية أو جنحة ،أو اعتداءات لصوص تصل إىل حد التسبب يف عاهات مستدمية
68

لألشخاص املستهدفني .سؤال األمن لدى السكان يصبح أكرث إلحاحاً عاماً بعد عام ،وهو يحرض أكرث من أي مطلب
اجتامعي أو حقوقي آخر .فـ  13دريك (وفق مصادر صحافية عام  )2014عد ٌد غري ٍ
كاف لتأمني مدينة تنترش فيها
الجرمية .لكن السلطات املحلية تواجه هذه املخاوف بوعود ببناء مخافر للرشطة ،وإقامة دوريات أمنية للسيطرة
عىل الوضع،و”تنظيف” املدينة من أصحاب السوابق.
عادة ما ترمي هذه الفئة من الشباب الناشئ يف هذه املدينة (مثل نظرائهم يف هوامش وعشوائيات املغرب) شامعة
فشلها بالدرجة األوىل عىل الدولة ،يلعنونها ويشتمونها يف أحاديثهم اليومية ومواقع التواصل االجتامعي ،حتى باتوا
يغنون يف املالعب “يف بالدي ظلموين” كشكل احتجاجي يعرب عن سخط جامعي .يحاول شباب األحياء الهامشية
املركونة يف “النقط السوداء”باملدينة أن يتجاوزوا نظرة أنهم مجرد “براهش” (مراهقني) التي يعتربونها “استعالئية”،
مبامرسة العنف كشكل استعرايض.
تبحث فئة الشباب تلك عن أدوار مفقودة بسبب االهتزاز العميق الذي أصاب البنية
االجتماعية والتراتبيات السابقة والقيم التي كانت تتماشى معها وتغلِّفها .وهو تخلّع
ناجم عن االقتالع السريع ،وربما الكارثي ،من أماكنهم األصلية ،كما أنه لم يترافق مع
تدبر الحال المضطرب.
ستقرار في العمل والسكن الجديدين بل غلب عليه
ّ

تبحث هذه الفئة عن أدوار مفقودة اجتامعياً بسبب االهتزاز العميق الذي أصاب البنية االجتامعية والرتاتبيات
السابقة والقيم التي كانت تتامىش معها وتغلِّفها .وهو تخلّع ناجم عن االقتالع الرسيع من أماكنهم األصلية والذي
حدث غالباً بشكل كاريث وليس كتطور طبيعي ،كام أنه مل يرتافق مع استقرار يف العمل والسكن  -مهام كان بائساً
 بل غلب عليه تدبر الحال املضطرب .وهم غالباً ما يحاكون دور األخ األكرب يف الوصاية األبوية والذكورية عىلاألخوات ،أو فتيات الزنقة ،حرصاً عىل “رشفها” ،و”مدى احرتامها ألخالقيات الحي ،أوتارة أخرى كشاب يرغب يف
مامرسة ذكوريته العنيفة يف استاملة شابات الحي بالتحرش بهن ،أو يف “أحسن األحوال”الدفاع ومساندة “ولْد
الحومة” يف خالف أو مشاجرة تستدعي القتال.
ْ
سيكسب
أما السياسةَ ..فال َي ُهم َمنْ

بدأت الحملة االنتخابية ،وكالعادة ت ُف َرش األوراق املالية الزرقاء ( 200درهم) عىل الناخبني املفرتضني ،ومعها هدايا
ووعود وخطابات خشبية مع ابتسامات صفراء توزع عىل السكان“ .حزب اشرتايك،إسالمي،مخزين...اليهم ،املهم اليل
يْ ْخدمنا” ،هكذا يرد السكان عىل سؤال :ملن ستصوتون؟

َسجلت القليعة كسواها من املدن املغربية الهجينة توالياً لكل اإلحزاب ،يسارية وميينية وإسالمية ومخزنية.
واملحصلة ال مالمح وال أثر لتنمية متس اإلنسان بشكل فارق .املدينة املوصومة بكونها “قلعة لإلجرام” تتطلع ألن
تخرج من براثن هذا الوصف .السكان مل يعودوا يكرتثون لشعارات السياسيني يف الحمالت االنتخابية وال لتحالفاتهم
الحزبية بعد االستحقاقات ،أو لخالفاتهم خالل تصويتهم عىل مشاريع محلية غالباً ال ترى النور ،بل مل تعد تكرتث
حتى ألخبار تورطهم يف ملفات الفساد السيايس”.نُحس بالعار وال نريد ملدينتا أن تصل لهذه املآالت ”...يوجز السكان
كالمهم عن رغبتهم يف تحسني البينة التحتية والظروف العامة ملدينتهم.
عملياً ،يَعد سياسيو املدينة “املنتخبني” بإنجاز مرشوع متكامل يشمل أشغال التطهري (أي إنشاء قنوات الرصف
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الصحي)،تبلغ قيمته املالية  56مليون درهم (حوايل  5.6مليون دوالر) .أما الطرق الداخلية املهمة فـ”سرتى النور”
(وفق تعبريهم) مثل الطريق اإلقليمية ( 1005الشطر األول) ،التي ستسهل الولوج إىل املدينة ،عالوة عىل استحداث
خط جديد لحافالت النقل العمومي مير من األحياء املجاورة للمدينة ،كام يعدون بتقوية شبكة اإلنارة العمومية يف
مجموعة من الدواوير (تجمعات سكنية قروية و شبه مدينية) واألحياء مبصابيح صديقة للبيئة واقتصادية ،وبتعبيد
األزقة .أما أمنياً ،وهو أهم مطالب السكان،فيطمئنونهم هؤالء “املنت َخبون” بإمكانية إنشاء مفوضية للرشطة باملقر
القديم للبلدية.
غري أن البطء واملامطلة هام سمة املشاريع التنموية املحلية باملغرب ،والقليعة أكرب مثال عىل ذلك .ويبدو أن املدينة
محكوم عليها بأن تظل “عشوائية” مرتنحة ما بني نسقني مشوهني ،ال تشبه املدينة وال القرية.

 -1رصح الناطق االرسمي باسم الحكومة ،مصطفى الخلفي  ،بأنه “عندما أطلق مرشوع “مدن بدون صفيح” ،واإلعالن عن هدف بلوغ  85مدينة بدون
صفيح ،والذي يقتيض بناء  270ألف وحدة سكنية ،تم بناء  277ألف وحدة ،أي تم تجاوز الهدف ،ولكن مع تحديث عملية اإلحصاء ،وصلنا إىل الحاجة
لـ 420ألف وحدة سكنية ،وهو مؤرش رقمي دال ،أي تم القضاء عىل  59مدينة من أصل  85مدينة الذي كان هو الهدف”.
 -2منطقة تقع يف جنوب املغرب،سميت بهذا االسم نسبة إىل وادي سوس الذي يعرب أرايض تارودانت وأكادير ونواحيهام من مدن وقرى.
 -3اعتمد املغرب برنامج تجديد التاكسيات بأخرى من الحجم الكبري ومريحة للركاب منذ عام  ،2014يف إطار دعم تقدمه وزارة الداخلية ،لكن التاكسيات
املهرتئة ما زالت موجودة (خصوصاً يف املدن الكربى) بسبب توقف الدعم املمنوح.
 -4الرقم يخص فقط محالت سوق البلدية ،سوق الثالثاء ،سوق الخرض والفواكه ،وسوق الحبوب ،دون احتساب محالت سوق الحرية واملتالشيات (أي
الخردة الحديدية) والقيساريات (مجمع محالت عرصي).
 -5جغرافياً ،تتموقع القليعة ما بني إقليم اشتوكة آيت باها الذي يغلب عليه الطابع القروي ،ومنطقة إنزكان آيت ملول التي يسود فيها الطابع املديني
الهجني.
 -6توجد يف القليعة وسائل نقل متنوعة من حافالت للنقل الحرضي (تابعة لرشكة اسبانية) ،وحافالت ومركبات من الحجم الصغري ( ،)mini busوسيارات
األجرة (التاكسيات الكبرية) ،معظمها يقل السكان إىل مدن آيت ملول وإنزكان ووسط أكادير .لكن الطلب عليها يتصاعد ،وتسجل ازدحاماً يومياً وخصوصاً
مبا يخص حافالت النقل الحرضي التي تعرضت لحوادث متكررة شملت الكرس والتخريب والنشل من اللصوص.
 -7تصل نسبة موظفي القطاع العام باملدينة إىل  4.5يف املئة (إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط عام )2014
 -8مؤسسة تشبه جمعية أو تعاونية غرضها إنشاء مشاريع سكنية بتكلفة أقل لفائدة املنخرطني فيها ،إذ يسددون دفعات مالية محددة يف فرتات زمنية
موزعة ويتشاركون يف اقتناء األرض ودفع جميع التكاليف فيام بينهم.
 -9سعرها املتداول لدى الرشكات العقارية بحدود  250ألف درهم (حوايل  25ألف دوالر) ملساحة ترتاوح ما بني  50و 80مرت مربع.
 -10نسبة من ترتاوح أعامرهم ما بني  20و  34سنة .وهي  9.4باملئة ملن هم بني  15و 19سنة (إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط/عام )2014
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اإليكولوجيا العمرانية وعالقات الجوار والهاجس
األمني :مدينة الدار البيضاء نموذج ًا
عبد الرحمن رشيق

باحث في علم االجتماع الحضري ،المركز المغربي للعلوم االجتماعية ،جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء ،المغرب

ال ُتختزل المدينة ببناء المساكن والطرقات والمرافق االجتماعية

واالقتصادية فحسب ،بل هي كذلك بناء للعالقات االجتماعية بين

السكان .فما الذي أنتجه على هذا الصعيد اإلنجاز المتمثل بالتخلص
من  55مدينة صفيح في المغرب من أصل  85مدينة ،وما هي أشكال

التهميش الجديدة الناشئة عن نقل السكان من “الدروب”إلى البنايات
العامودية؟
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تهدف هذه الدراسة إىل تحليل طبيعة العالقة بني السياسة العمومية واإليكولوجيا العمرانية والعالقات االجتامعية
يف بعض أحياء مدينة الدار البيضاء،العاصمة االقتصادية للمغرب .فرتحيل سكان أحياء الصفيح واملدينة العتيقة
من بيئة عمرانية تعزز العالقات االجتامعية إىل أشكال عمرانية جديدة (الشقق يف عامرات) تهيمن عليها البنايات
الجامعية ،أثرت سلباً عىل الروابط االجتامعية .الهاجس األمني وهيمنة القيم الفردانية أثرتا بدورهام عىل نوعية
األشكال العمرانية الجديدة .ويف إطار انكامش األرسة عىل ذاتها يف املدن الكربى ،نالحظ تطابقاً بني االنتفاضات
العنيفة والدموية واإلنتاج املتزايد ملا يسمى بـ”الجيوب السكنية املغلقة”.
مقدمة

كان معدل التحرض يف املغرب ضعيفاً يف أوائل القرن العرشين ،حيث كان ميثل حوايل  8يف املئة قبل أن تفرض اإلدارة
االستعامرية سيطرتها عىل البالد ( .)1912-1956ثم انتقلت نسبة التمدن يف ظرف خمسني سنة ()1960-2014
من  29يف املئة إىل أكرث من  60يف املئة ،وهي قد تفوق  70يف املئة يف أفق سنة  2030حسب اإلسقاطات الرسمية
للمندوبية السامية للتخطيط .وميثل سكان املدن السبع الكربى أكرث من  41يف املئة من مجموع السكان الحرضيني،
و  25يف املئة من مجموع السكان ( )1لسنة .2014

تشري اإلحصاءات الرسمية أن النمو الدميوغرايف يف املدن الكربى ،كالدار البيضاء ،يتم أساساً عرب منوها الطبيعي ،وال
يعتمد عىل الهجرة القروية .فهذه التحوالت الدميوغرافية ونتائجها االجتامعية والعمرانية أنتجت مجتمعاً حرضياً
بثقافة وقيم وأمناط سلوكية جديدة،تتميز بالفردانية.وهي لصيقة بالنظام الرأساميل الجديد الذي فرضته اإلدارة
االستعامرية ،وكذلك هي نتيجة للشكل اإليكولوجي للتكتالت البرشية الكبرية يف مجال محدود والذي يسمى
“امليرتبول” أو “امليغابول” ...فمنذ أوائل القرن العرشين ،أدى التدخل االستعامري وفرض نظام اقتصادي جديد إىل
صريورة متدن كثيف ورسيع (هجرة سكان األرياف ومتركزها يف املدن) .لكن مل تسجل إعادة إنتاج للتكتالت الريفية
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أو القبلية يف املجال الحرضي .وكانت التجمعات املجالية تقوم دامئاً عىل وحدات صغرية إىل حد ما.وحتى بداية
الثامنينات الفائتة ،كانت املدن تنمو بصفة تلقائية ،وتخضع نظرياً لتصاميم أُعدت يف عهد االستعامر (سنوات 1952-
.)1955
المدينة رهان سياسي

انطلقت السياسة العمرانية مع بداية السبعينات الفائتة،يف إطار التصميم االقتصادي واالجتامعي الخاميس (1973-
 .)1977ونظرا ً لقلة التجربة والكفاءة وقلة األطر وضعف املصادر املالية ،كان تدخل الدولة بطيئاً ويقترص عىل إعداد
برامج سكنية للفئات االجتامعية ذات الدخل املحدود .فلم تحصل بلورة لتصميم شامل للمدن عىل املدى القريب
وال عىل املدى املتوسط والبعيد .لكن املدينة أصبحت فجأة ،يف سنة  ،1981وألول مرة ،رهاناً سياسياً كبريا ً ،حيث
متيزت تلك السنة بالتمردات االجتامعية بعد دعوة النقابات إىل اإلرضاب العام الذي نتج عنه ج ٌّو متوت ٌر داخل املدن
الكربى واملتوسطة والصغرية ( .)2أدت هذه االحتجاجات االجتامعية إىل زعزعة املسؤولني السياسيني والرأي العام
الوطني ،بفعل نتائجها العنيفة بل واملميتة ،حيث خلّف التدخل العسكري مئات الضحايا.
بعد أحداث التمرد مبارشة ،بدأ التفكري يف تدبري سيايس جديد للمجتمع الحرضي ،يقوم عىل الكف عن استعامل
العنف الجسدي وحده وسيل ًة لقمع املجتمع (االعتقال ،الرتهيب ،التصفية الجسدية ،السجن بسبب ارتكاب جنحة
التعبري عن الرأي ،عزل العلامء والخطباء  -أي الو ّعاظ  -مصادرة الجرائد ،توقيف املجالت .)...وبدأ إعداد توجهات
“عرصية” جديدة.

تتمثل هذه التوجهات الجديدة ،أوالً ،يف ضامن أفضل مراقبة للسكان ،بفضل أدوات التصميم العمراين ( املخطط
املديري للتهيئة العمرانية  ،1981-1984وتصاميم التهيئة املخصصة للجامعات يف  .)1984-1989بدأت الدولة
يف تطبيق سياسة مكثفة للسكن االجتامعي ،عىل أمل تحقيق صريورة اإلدماج االجتامعي لساكنة اعتربت “فئات
خطرية” ( )3عىل الوضع العام .ففي الدار البيضاء ويف سنوات  1983-1987تم بناء أكرث من 9.000وحدة سكنية
برسعة فائقة ،الستقبال أرس مدن الصفيح من حي بن مسيك الذي كان يأوي لوحده أكرث من  80.000نسمة سنة
.1982

أصبحت “المدينة” في المغرب رهان ًا سياسي ًا كبيراً ،حدث ذلك في العام 1981

الذي تميز

بالتمردات االجتماعية ،بعد دعوة النقابات إلى اإلضراب العام .أدت هذه االحتجاجات إلى زعزعة

المسؤولين السياسيين والرأي العام الوطني ،بفعل نتائجها العنيفة ،حيث خلّف التدخل
العسكري مئات الضحايا.

كانت تصاميم التهيئة العمرانية تشن حملة ضارية عىل األحياء التي اعتربت بؤرا ً لالنفجار االجتامعي العنيف .فوضع
برنامج لهدم عدد كثري من املنازل لضامن تقليص الكثافة الدميوغرافية ،وتوسعة النسيج الحرضي شديد االزدحام.
كانت الكثافة الدميوغرافية وإمكان الرؤية يف الفضاء الحرضي من املعايري التي بررت مخطط تدخل الدولة يف األحياء
التي وقعت فيها أحداث التمرد.
ترتب عىل هذا السياق السيايس السلطوي عدم إرشاك مختلف املعنيني (املهندسني،املقاولني ،مالك
األرايض،السكان )...يف إعداد الوثائق الجديدة للتعمري .حتى أصحاب ملكية الشقق السكنية مل يستطيعوا تنظيم
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احتجاج جامعي ،مع أن مساكنهم الجديدة مهددة بالهدم لتحل محلها مرافق عمومية حسب توقعات مخطط
التهيئة العمرانية لسنة  .1987وهكذا صارت عالقات القرب املكاين (الجوار) بال تأثري يف تنظيم االحتجاج االجتامعي.
ضعف التحكم في صيرورة التمدن

إن الدولة بكل قطاعاتها ال تلعب دورا ً فعاالً يف تصميم املدن ،ويف ضبط صريورة التمدن ،ويف توجيه فعيل ()4
لحركة التمدن  .فالدينامية الداخلية للمدن تتجاوز الدولة .وقد تعززت العشوائيات يف املدن الكربى بعد العام
 2011التي صادف “الربيع العريب” ،حيث التزمت أجهزة الدولة ،ألسباب سياسية وأمنية،بعدم التدخل بعنف تجاه
املوطنني املخالفني للقوانني يف املدن .تنامى البناء العشوايئ بصفة متزايدة وت ّم احتالل املجال العام بأسواق عشوائية
للخضار والفواكه والسمك ،وامتألت بعض الشوارع بـ”الف ّراشة” .ونسوق كمثال شارع مديونة ،وهو من أكرب الشوارع
يف مدينة الدار البيضاء الذي أصبح شارعاً لـ”الف ّراشة” وليس ملرور السيارات .وجب االنتظار أكرث من سنة ،يعني بعد
تقلص املوجة االجتامعية ،ليك تتمكن السلطات املحلية من تدارك الوضع .انتشار “الف ّراشة” مل يقترص عىل احتالل
األحياء الشعبية ،فقد تحدى البائعون “املتجولون” السلطات املحلية بفرض وجود بضائعهم يف شوارع وسط املدينة.
شنت تصاميم التهيئة العمرانية حملة ضارية على األحياء التي ُ
اعتبرت بؤراً لالنفجار االجتماعي
ِ
فوضع برنامج لهدم عدد كبير من المنازل لضمان تقليص الكثافة الديموغرافية،
العنيف.

وتوسعة النسيج الحضري شديد االزدحام .كانت الكثافة الديموغرافية وإمكان الرؤية في الفضاء
الحضري من المعايير التي بررت مخطط تدخل الدولة في األحياء التي وقعت فيها أحداث التمرد.

وعىل الرغم من وجود تصاميم التهيئة ،فالدولة ال تزال متجا َوزة يف ما يخص التحكم يف صريورة التعمري ،تحاول
مصاحبة حركة التمدن بإنجاز املرافق وبالقضاء عىل مدن الصفيح وإعادة هيكلة األحياء الكبرية ،وتدمري األبنية
العشوائية األخرى .لقد فككت السلطات السكن الصفيحي القديم لتجد نفسها أمام عشوائيات جديدة سواء يف
السكن أو يف العمل.
نحو القضاء عىل السكن العشوايئ؟
يف إطار سياستها العمومية ،أطلقت الدولة برنامج “مدن بدون صفيح” يف العام  2004بغالف مايل يناهز  32مليار
درهم من أجل القضاء كلياً عىل مدن الصفيح يف املدن ،ومتكني  400388ألف أرسة معنية بهذه الظاهرة من الولوج
للسكن الالئق .ويف كانون األول /ديسمرب  ،2015تم اإلعالن عن  55مدينة بدون صفيح من بني  85مدينة .وبلغت
نسبة األرس املقيمة يف مدن الصفيح التي حصلت عىل سكن الئق ،أو املعنية مبشاريع يجري حالياً تنفيذها 82 ،يف
املئة من هؤالء السكان.

تعززت العشوائيات في المدن الكبرى بعد العام 2011

حيث التزمت أجهزة الدولة ،ألسباب

سياسية وأمنية ،بعدم التدخل بعنف تجاه الموطنين المخالفين للقوانين في المدن .تنامى

وتم احتالل المجال العام بأسواق عشوائية للخضار والفواكه
البناء العشوائي بصفة متزايدة،
ّ

والسمك ،وامتألت بعض الشوارع بـ”الف ّراشة”.

ولقد كشف البحث الوطني ( )5لتقييم آثار برامج محاربة السكن غري الالئق (السكن العشوايئ) “عن تحسن جيل
يف كل املؤرشات املتعلقة بظروف عيش األرس املستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح ،سواء يف الولوج إىل التعليم أو
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الصحة أو الخدمات االجتامعية والتجهيزات األساسية وتحسني أوضاع األطفال”.
كام سجل البحث تراجعاً يف معدل الفقر الذي انتقل من  48,7يف املئة من األرس يف مدن الصفيح سابقاً إىل 28,3
يف املئة اآلن ،فضالً عن انخفاض محسوس يف معدل البطالة الذي انتقل من  27,3إىل  23,5يف املئة ،ونسبة مرتفعة
الرتياد املدرسة أو مركز التكوين املهني تتجاوز  96يف املئة بالنسبة لألطفال والشباب ما بني  5و 14سنة.
وإذا سلّمنا بالتقييم الرسمي اإليجايب ،فإن التقرير ال يتحدث عن التهميش املجايل لهذه الفئات االجتامعية
الهشة،كام أنه ال يهتم بطبيعة العالقات االجتامعية الجديدة التي تنتجها سياسة السكن املعتمدة.
فقد ظهرت عالقات اجتامعية جديدةخاصة مع النمو الدميوغرايف وتوسع املدن وتزايد وتنوع املشاكل الحرضيّة
(ترحيل قرسي للسكان القاطنني يف األحياء العشوائية إىل الضواحي ،قلة فرص الشغل ،بطالة ،أزمة سكن ،جنوح،
طالق ،إحساس بغياب األمن ،)...تتناسب مع عملية التمييز االجتامعي والفصل املجايل الصارخ واملتزايد .إذ يشجع
هذا الوضع االجتامعي الجديد انتشار قيم جديدة مرتبطة بظهور الفرد واملنافسة املادية ،ومن ثم خلق عالقات
اجتامعية جديدة تطبعها الحيطة والحذر والتقوقع عىل الذات .فلم يعد الدرب (الحي) ذلك الفضاء الذي يرتجم
نوعاً من الجامعة ،أي وحدة ترابية ت ُ َع َّرف من خالل الروابط االجتامعية املتينة.
ول.
فقد كانت التمثالت الجامعية (من خالل الشهادات امليدانية)تحمل رائحة النوستالجيا والبكاء والحنني إىل ماض ّ
الكل يتذكر الفرتة الزمنية التي كانت تسودها عالقات اجتامعية ودينية متجانسة ومثال ّية و”أن باب الدخول إىل
بيتي يبقى مفتوحا ليل نهار”.اآلن ،يرمز باب املسكن إىل حدود ال يجب تجاوزها .فهو يحدد مجاالً مص ّغرا ً ،ويصبح
عامل انفصال وفضاء مأهوالً يحمي الحميمية األرسية .ويُ َع ِّ ُب باب الدخول املغلق عىل الدوام عن رغبة يف إقصاء كل
غريب عن األرسة.
كام تكرر مصطلح التيقار(يعني املسافة) يف كالم املستَج َوبني .عىل غرار ذلك األرمل السبعيني والذي كان يسكن
قدمياً يف املدينة العتيقة ،والذي رصح قائالً“ :كان يسود يف زماننا االحرتام والتضامن .فإذا مل تقم يوماً من األيام
يحض املشوي أمامك ،وأنت تكتفي
بتحضري عشائك ،يدعوك جارك لتشاركه طعامه .واليوم ،ميكن لجارك أن ِّ
باستنشاق الروائح ..جارك ال يكرتث لوجودك .لقد صارت آداب العيش آخذة يف الزوال تدريجياً مع هذا الجيل”.
ظهرت عالقات اجتماعية جديدة ،خاصة مع النمو الديموغرافي وتوسع المدن وتزايد
وتنوع المشاكل الحضرية ،تتناسب مع عملية التمييز االجتماعي والفصل المجالي الصارخ
والمتزايد .لم يعد “الدرب” (الحي) ذلك الفضاء الذي يترجم نوع ًا من الجماعة ،أي وحدة
ترابية ُت َعرَّف من خالل الروابط االجتماعية المتينة.

ال ت ُختزل املدينة ببناء السكن والطرقات واملرافق االجتامعية واالقتصادية فحسب،وإمنا هي كذلك بناء العالقات
االجتامعية بني السكان .فظواهر التحرض متثّل تغريا ً جذرياً يف النمط الكيل للحياة االجتامعية .فكلام زاد عدد
السكان ،وارتفعت معدالت كثافتهم ،عظم تباينهم وعدم تجانسهم.ويرتجم ذلك باختفاء هيمنة الروابط القرابية،
وضعف روابط الجوار وانهيار األسس التقليدية للتامسك االجتامعي ،وتصبح العالقات االجتامعية عالقات غري
شخصية.
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يشري البحث الوطني حول الرابطة االجتامعية ( )6الذي قام به املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية (الرباط) إىل
ضعف عالقات الجوار وتفيش ِقيم ترتبط باالنكفاء عىل الذات ،وهذا ال يخص املدن الكربى فحسب.نالحظ يف حياتنا
اليومية امليل الواضح لألرس ،وبشكل متزايد ،نحو البحث عن “العزلة الذاتية” .فاملنطق االجتامعي السائد هو إقامة
مسافة (التيقار) مع الجريان أو مع اآلخر بصفة عامة .هذه املسافة مع الجريان فرضتها اإليكولوجيا العمرانية كقيمة
عند السكان .وحني يحاول الفرد التعرف أو االنفتاح عىل اآلخر من خالل بعض األسئلة التي تبدو عادية ،يعني غري
الحميمية ،يصبح من الناس الفضوليني .فاملجهول يفرض عدم الثقة ،وبالتايل خلق مسافة بني الجريان.
عالقات التضامن والتآزر

مبقابل هذه النزعة الفردانية التي تهيمن عىل العالقات االجتامعية يف املدن الكربى والتي تؤدي إىل االنكامش عىل
األرسة،إال أن جميع األرس متفقة عىل أن الجريان عموماً متعاونون يف وقت وفاة أحد الجريان أو معاناته من مرض
خطري .حينها يتعبأ أفراد الحي الساكنني يف البنايات أو يف شارع واحد من األحياء الجديدة ليقوم بتحضري الطعام
واستقبال املع ّزين ،ويعمل كذلك املجلس املحيل املنتخب عىل توفري خيام كبرية الستيعاب جريان وأقارب املت َوىف.
وقد يحدث أن يطفو عىل السطح فجأة تضامن مثايل بني الجريان عقب انهيار منزل أو بعد نشوب حريق أو فيضان
أو بعد تدخل أجهزة الدولة لهدم املنازل “العشوائية” .ففي انتظار النجدة ،يذهب بعض الشباب إىل درجة املخاطرة
بأرواحهم إلنقاذ جريانهم .لكن ومبجرد أن يسدل الستار عىل الحادث املأساوي ،تعود الحياة إىل سابق عهدها (..)7
يتميز هذا النوع من التضامن االجتامعي بسلوك تلقايئ و”طبيعي” .وهناك كذلك بعض جمعيات األحياء التي
تحاول خلق و تعزيز العالقات االجتامعية بني الجريان ،لكن دورها يبقى محدودا ً جدا ً.
خاتمة

إشكالية الرابط االجتامعي غري موجودة يف أدبيات األحزاب السياسية .وال يوجد لها أثر يف النقاش أو الحوار
العمومي ،ال بني املهندسني املعامريني وال داخل وزارة اإلسكان أو السلطات املحلية أو يف وسائل اإلعالم .فاالهتامم
الرئييس للحكومة يتمثل بإنجاز وبناء السكن االقتصادي والقضاء عىل جميع أحياء الصفيح يف املدن املغربية ،بدون
األخذ بعني االعتبار النتائج االجتامعية والسياسية لتدخالتها وطبيعة العالقات االجتامعية التي تؤسس لها يف هذه
املناطق الهامشية الجديدة.
يف املقابل،كانت إشكالية الرابط االجتامعي وأماكن العيش قد طرحت عىل مستوى عايل يف مراكز القرار .فقد مول
املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية بالرباط ،سنة  2009-2011ومببادرة من املستشار املليك مزيان بلفقيه بحثاً
حول الرابط االجتامعي عىل املستوى الوطني.وكذلك نظم املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي (وهي مؤسسة
دستورية) ورشة حول أماكن العيش “ .“ Les lieux de vie
إن االنتقال من منظومة سياسية سلطوية أنتجت التمردات العنيفة يف الثامنينيات إىل منظومة تسعى إىل “االنفتاح”
عىل املجتمع،أفرز منذ نهاية التسعينيات أفعاالً جامعية جديدة (مظاهرات ،وقفات ،اعتصامات)...يف املجال العام
تتميز بالسلمية .ميكننا النظر إىل تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو تج ّمع عمومي ...كفضاء جديد لخلق رابط اجتامعي
أمام “برودة” العالقات االجتامعية يف املدن الكربى.
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العشوائيات في بغداد :أوطان في كل مكان
عمر الجفال

شاعر وصحافي من العراق

ٍ
أراض بال
ليس للعشوائيات في بغداد شكل محدد .فمنها ما ُبني على

سند ملكية لشاغليها -حيث تعود ملكية  98في المئة من هذه األراضي

الك من السكان .وهناك نمط آخر من العشوائيات
للدولة و 2في المئة لم ّ

ُبني خارج المخطط األساسي لمدينة بغداد ،بتحويل األراضي الزراعية إلى

سكنية.
أماكن
ّ
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كثرية هي األغاين والقصائد العراق ّية الحزينة التي تتح ّدث عن املنزل واملسكن ،والذي ألهميته القصوى يُطلق كثري
من العراقيني عىل املنزل امل ُمتَلك تسمية “وطن” .وتنصح األجيال بعضها بعضاً بش ّد الحزام واالقتصاد بالحياة من
رش الح ّر والربد وصاحب امل ُلك ..وهذه خلطة من مناخ وبرش ال رحمة فيها بالنسبة
أجل “رشاء وطن” يقي اإلنسان ّ
للعراقيني .ويُع ُّد الحصول عىل سكنٍ يف العراق ،وخاصة يف العاصمة بغداد ،أمرا ً شاقّاً ،وطرق امتالكه صعبة .ونتيجة
لذلك فإن الطلب عىل السكن مرتفع ،بينام املعروض قليل وفاحش الغالء .وكلّام ازدادت الحاجة إىل السكن ازدادت،
باملقابل ،رقعة العشوائيات يف بغداد.
تاريخ العشوائيات

عىل مدار أكرث من قرن ،فشل مهندسو تخطيط املدن يف توقع تزايد أعداد سكّان بغداد ،إذ لطاملا كانت رسعة انتقال
العراقيني إىل بغداد ،والعمل فيها تسبق خطوط أقالم املهندسني التي تحاول وضع خرائط لعاصمة العراق وضبط
حدودها .املهندسان األملانيان “بريكس وبراوفينز” كانا أول ضحايا املدينة املد ّورة التي ح ّددها أبو جعفر املنصور
بالقطن والنار ،إذ حاوال وضع خطّة لبغداد عام  1936الستيعاب نصف مليون نسمة خالل عقدين بدالً من ربع
مليون ،وهو عدد سكّانها حني وضع الخطة .لكن مل ِ
ميض سوى عقد واحد وكان عدد السكّان بالفعل قد فاق تص ّور
املهندسني .وتك ّرر األمر مع رشكة “مينوبريو ورشكاؤه” عام  1954التي توق ّعت أن يبلغ عدد سكّان ثاين أكرب عاصمة
يف العامل العريب ،يف أقىص حد حتّى عام  ،2006املليون ونصف املليون ( . )1إال أن األمر مل يتطلب سوى  10أعوام
فحسب لتغص بغداد بهذا العدد .وتكررت هذه الحاالت مع خمس رشكات هندسية عامل ّية أخرى ( . )2ومل تنجح،
وال واحدة منها يف ترويض بغداد أو توقّع عدد سكّانها الذي تجاوز اليوم أكرث من  8ماليني نسمة.
وبعد أن نافست البرصة واملوصل بغداد ملئات السنني كمدن مركزية ،أدى تأسيس الدولة العراقية الحديثة يف العقد
الثاين من القرن العرشين إىل فرض بغداد كعاصمة ومركز سيايس واقتصادي ،تثري شه ّية العائالت الكربى لالنتقال
إليها أو عىل األقل إرسال أبنائها للدراسة فيها .وتطلّب إنشاء الدولة الحديثة أجهزة بريوقراطية وعسكرية ومدنية،
رشع باب العمل عىل مرصاعيه يف العاصمة ،وأسس لنشوء أوىل العشوائيات يف عرشينيات القرن
وهو األمر الذي ّ
والعمل املياومون ( . )3لكن وجود هذه العشوائيات عىل أطراف
املايض ،لتسكنها فئات العساكر من املراتب الدنيا ّ
بغداد بأعداد ليست كبرية عجل يف إيجاد حلول ملعالجتها.
على مدار أكثر من قرن ،فشل مهندسو تخطيط المدن في توقع تزايد أعداد سكّ ان بغداد ،إذ لطالما
كانت سرعة انتقال العراقيين إلى بغداد ،والعمل فيها تسبق خطوط أقالمهم التي تحاول وضع
خرائط لعاصمة العراق وضبط حدودها ..وقد تجاوز اليوم عدد سكّ انها  8ماليين نسمة.

بغداد التي استدرجت البريوقراطية وأبناء اإلقطاع من املحافظات كانت تجور ،يف الوقت ذاته ،عىل فالحي مدن
الجنوب نتيجة لتواطؤ سلطاتها امل َلكيّة مع اإلقطاع .وقد أدى ظلم اإلقطاع إىل هجرة كبرية إىل أطراف بغداد،
وتشكّلت عىل أثره أوىل العشوائيات الكبرية يف العاصمة.
أسس الفالحون القادمون من جنوب البالد ،نهايات ثالثينيات القرن املايض“ ،الرصائف” يف األطراف الرشق ّية
والشاملية لبغداد ،وتشكّلت مستوطنات للهاربني من جور اإلقطاع والباحثني عن حياة جديدة ق ّدر عدد سكانها
بنحو  184ألف نسمة عام  ،1958وهو العام الذي شهد تأسيس النظام الجمهوري ووصول الجرنال عبد الكريم قاسم
إىل السلطة.
80

سارع قاسم إىل إقرار مشاريع إسكانية تأسست عىل أثرها مدن “الثورة” (الصدر حالياً) و”الشعلة” و”الكاملية”
و”الفضيلية” ،وتم توزيع مساكنها عىل سكّان العشوائيات والنازحني من مدن الوسط والجنوب ( .)4وما تزال خطوة
قاسم حتّى اليوم تثري انقساماً حا ّدا ً بني متعاطف معها ورافض لها ،إذ شكّل سكّان العشوائيات آنذاك نحو  18يف
املئة من سكّان العاصمة ،األمر الذي ع ّد أوىل الخطوات لـ”ترييف” بغداد .إال أنه وباملقابل ،فإن هؤالء النازحني
شكّلوا نحو  57يف املئة من القوى العاملة يف العاصمة ،وهو ما يعني رسعة اندماجهم داخل املدينة ومساهمتهم يف
تطوير اقتصادها.
واقع الحال ،ظلّت بغداد تزداد مركزية يف العهد الجمهوري الذي شهد انقالبات وقالقل سياسية عديدة أ ّدت إىل
تذبذب تطوير اقتصادات املحافظات وبالتايل استمرار الهجرة إليها .ويف هذه األثناء ،أخذت تتشكّل عشوائيات
جديدة ،إال أ ّن الحكومات املتعاقبة كانت تسارع إىل تسوية أوضاعها من خالل متليك وتنظيم العديد منها مقابل
مبالغ زهيدة تتقاضاها من سكّانها ،أو هدمها وإيجاد بدائل لقاطنيها ،وذلك عرب ( )9قرارات وقوانني بني أعوام 1959
و.)5( 1989
كل هذه القوانني والقرارات ،إذا ما كانت قد س ّوت أوضاع مناطق العشوائيات ،إال أنّها مل تؤ ِد إىل معالجة جذريّة
ألزمة السكن التي عاىن منها العراقيون .ونتيجة النشغال نظام ص ّدام بخوض الحروب وتوجيه املوازنات املالية العامة
إىل تدعيم وتطوير املنظومة العسكرية ،فإن النقص يف املساكن كان يزداد.
ومنذ أواسط سبعينيات القرن املايض حاولت الطبقة الوسطى العراقيّة ابتكار طرق من أجل س ّد عجز السكن ،من
خالل تقسيم مساحات املنازل الواسعة إلسكان أبنائها وإيجاد منفذ عمل فيها .وكان اتساع حجم العائلة وبلوغ
األوالد س ّن الزواج يعني اقتطاع جز ٍء من املنزل لبناء مسكن عليه .وأخذت املنازل ذات مساحات  200مرت مربع
وأكرث تتح ّول تدريجياً إىل ثالثة منازل ودكان صغري يف بعض األحيان ،وذلك من خالل ردم الحديقة وكراج السيارة
وفصل الطابق الثاين من املنزل ،لتتح ّول كلها إىل مساكن لألجيال الجديدة.
ومع حلول عقد التسعينيات الفائت ،ونتيجة للعقوبات االقتصادية الدولية عىل العراق ،تفشت البطالة ،وانخفض
سعر الدينار إىل الدرك األسفل ،وتد ّمر االقتصادان الخاص والحكومي ،وعنى كل هذا انعدام أي خطط لإلسكان.
وحتّى إذا ما كان أكرث من نصف سكان بغداد يعيشون تحت خط الفقر املدقع يف تسعينيات القرن املايض ،إال أن
مركزية العاصمة السياسية واالقتصادية دفعت سكان املحافظات الغارقني يف العوز والفقر للهجرة إليها ،فشكل
هؤالء القادمون عشوائيات جديدة عىل أطرافها الجنوبية والشاملية .وال تتوفّر إحصائيات دقيقة عن حجم املساكن
طلب ( )6لتسوية أوضاع مساكن
العشوائية يف ذلك العقد ،إال أن الدوائر الرسمية سجلّت أكرث من َ 12
ألف ٍ
عشوائية.
االحتالل األمريكي وتنامي العشوائيات

بعد احتالل القوات األمريكية لبغداد يف نيسان  /إبريل عام  ،2003تجلّت أزمة السكن التي كان يعاين منها العراق،
الذي سيطر عليه نظام ص ّدام حسني بقبضة حديدية من خالل الهيمنة العسكرية عىل املجتمع وفرض ضوابط
صارمة عليه .إذ يعاين العراق عجزا ً كبريا ً يف املساكن يق ّدر بنحو  2مليون ونصف وحدة سكنية .وبغداد عىل رأس
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املدن التي تعاين نقصاً كبريا ً يف املساكن ،والسيام يف ظل التض ّخم السكاين واستمرار الهجرة إليها من املحافظات.
ومل تقترص شهوة الحصول عىل سكن منذ العام  2003عىل فئة اجتامعية دون غريها  -حيث اقتسمت األحزاب
واملعدمون ،يف صفقة صامتة أنقاض دولة البعث  -إذ رسعان ما تو ّجهت العائالت املعدمة إىل استيطان بيوت ودوائر
وأر ٍ
اض تابعة للدولة ،واقتسمت بعض العائالت فيام بينها بنايات كانت مؤسسات حكومية يف السابق وح ّولتها إىل
شقق سكنية .بينام سارعت األحزاب وأفرادها القادمون من الشتات إىل االستيالء عىل قصور ومنازل وأرايض أركان
نظام ص ّدام حسني .وقد سم ّيت األرايض والبنايات التي استوىل عليها املواطنون ب”الحواسم” ،وهي نسبة ساخرة إىل
تسمية ص ّدام حسني ملعركة بغداد األخرية ب”معركة الحواسم” ،والتي أدت إىل احتالل العراق خالل قتال مل يستمر
شهرا ً ،بينام كان يُر ّوج أنها ستكون انتحارا ً للقوات األمريكية عىل أسواره.
رافق كل هذا غياب خطط لتطوير اإلسكان وسد العجز الكبري يف الطلب عىل املساكن ،عالوة عىل بروز طبقة جديدة
من رجاالت األحزاب ،وفئة تجار تابعة لهم ،ذوي شهوة كبرية المتالك العقارات ،أدت إىل ارتفاع أسعار السكن
لدرجة جنونية .عليه فقد باتت بغداد -التي تقبع يف قامئة أسوأ املدن الصالحة للعيش -تنافس أسعار املساكن فيها
أغىل الدول الغربية .وعىل الرغم من أن الدستور العراقي أُريد له أن يؤسس للسوق الحرة وللنيوليربالية يف العراق،
إال أنه أقر مبسؤولية الدولة عن توفري السكن للمواطنني ( ، )7ويف ذلك دغدغة واضحة ملشاعر العراقيني وحاجتهم
األساسية ملأوى .إال أنه قد تم استغالل هذه الحاجة يف وقت الحق خارج الدستور وسلطة الدولة .إذ َوج ْدت بعض
قسمت فصائل مسلحة
امليليشيات يف العشوائيات مركز تربّح سهل ،حيث بُنيت مناطق عشوائية كاملة بعد أن ّ
أر ٍ
اض تابعة للدولة وباعتها للعراقيني ،وت ّم استغالل هذه األرايض لبناء وحدات سكنية مبساحات متفاوتة بحامية
من امليليشيات نفسها .ونشأت جراء هذه التجارة رصاعات عديدة بني املليشيات للسيطرة عىل األرايض وصلت إىل
عمليات اغتيال جرت بني بعضها البعض .وقد برزت هذه الخالفات إىل العلن مع ترصيحات لزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر أدان فيها أعضا ًء من تياره يتاجرون بأرايض الدولة ،وأمر برتك األرايض .لكن ما تحقق يف هذا الصدد
قليل ،ورسعان ما وجد الذين لفظهم الصدر مقاعد جاهزة يف فصائل مسلحة أخرى.
فتوجهت
منذ العام  2003اقتسمت األحزاب والمعدمون ،في صفقة صامتة ،أنقاض دولة البعث،
ّ

ٍ
وأراض تابعة للدولة ،واقتسمت بعض العائالت
العائالت المعدمة إلى استيطان بيوت ودوائر

فحولتها إلى شقق سكنية ،بينما سارعت األحزاب
فيما بينها بنايات كانت مؤسسات حكومية
ّ

صدام حسين.
إلى االستيالء على قصور وأراضي أركان نظام
ّ

التكسب املايل،
اب سياسية من خالل املتعاونني معها قد استغلت حاجة السكّان للسكن من أجل ّ
وإذا ما كانت أحز ٌ
فإنها ال بد وأن تستغل هذه الحاجة للرتبّح السيايس .وطوال األعوام التي تلت عام  ،2003لعبت السلطة بأعصاب
سكان العشوائيات ،واستغلت حاجتهم للسكن عرب تهديدهم بترشيعات وقرارات صارمة تهدف إىل هدم وإزالة
العشوائيات ،وتعويض ساكنيها مببالغ زهيدة ،لتثري بذلك الرعب لدى هؤالء املعدمني ،ولتثار زوبعة يف وسائل اإلعالم
عن فقراء العشوائيات وعدم وجود بديل سكني لهم .وعندما يشتد الحديث يف الشارع ،يسارع املسؤولون إىل
كسب ما زرعوه من خوف من خالل زيارة العشوائيات وكَيل الوعود لسكانها ،واإلعالن عن “الرتيث” بقرار اإلزالة
حتى إيجاد حلول ملشكلتهم .وقد تحولت العشوائيات ،بهذه الطريقة ،إىل بازار لتصدير وجوه السياسيني من خالل
إبدائهم لـ”كلامت الرحمة” تجاه سكانها .وقد حصل الكثري من النواب واملسؤولني عىل أصوات سكان العشوائيات
من خالل وعدهم بعدم هدم منازلهم ومتليكهم األرايض وإيصال الخدمات إليهم .كام استغلت وعود توزيع األرايض
عىل املواطنني كإحدى الطرق للحصول عىل األصوات يف االنتخابات الربملانية ،فقد ل ّوح عدد من النواب بتوفري
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األرايض السكن ّية للمصوتني لهم حال وصولهم إىل الربملان .أما الجهات التنفيذية فقد وزّعت عددا ً كبريا ً من األرايض
عىل بعض الفئات النقابية والفقراء ،إال أن غالب ّية هذه األرايض كانت عىل الورق ،إذ أن حدودها مل تث ّبت ومل تخضع
يخل أي برنامج حكومي
لتخطيط بلدي من أجل الرشوع بإعامرها وحلحلة أزمة السكن .وعىل مدار العقد املايض ،مل ُ
ُعرض عىل الربملان من وعود حل أزمة السكن وتوزيع األرايض عىل املواطنني.وصدر عدد من القرارات عن مجالس
الوزراء بهذا الصدد ،كام حصل يف عهود رؤساء الوزراء نوري املاليك وحيدر العبادي وعادل عبد املهدي .إال أن هذه
القرارات -التي استنسخت الواحدة تجربة األخرى -مل تتجاوز مواقع التواصل االجتامعي التي أعلن عنها من خاللها.
حصل الكثير من النواب والمسؤولين على أصوات سكان العشوائيات ،من خالل وعدهم بعدم هدم
منازلهم ،وتمليكهم األراضي وإيصال الخدمات إليهم.

الحكومات املتعاقبة وأحزاب السلطة التي شكلتها كانت سبباً يف نشوء العشوائيات ،ليس من خالل الفساد وانعدام
خطط اإلسكان فحسب ،وإمنا أيضاً من خالل مشاركتها بشكل مبارش يف توسعها واستغالل الحاجة األساسية للسكن
للرتبّح املايل والسيايس.كام عرف سكّان العشوائيات حاجة السياسيني ألصواتهم ،وأخذ الكثري منهم يفاوضون عىل
الخدمات مقابل التصويت يف االنتخابات.
مجتمعات العشوائيات واقتصادها

تشهد املناطق العشوائية منذ عام  2003ولغاية اليوم اتساعاً متزايدا ً ،وقد بدت العشوائيات ج ّنة للمحتاجني إىل
أي من البلديات ال 16يف بغداد منها .ويق ّدر عدد سكّان
السكن ،وأخذت تتط ّور وتنمو برسعة كبرية.وال تخلو ٌّ
املناطق العشوائية يف بغداد لوحدها بحوايل مليوين شخص ،فيام يبلغ عدد املساكن العشوائية  136689وهي تشكّل
نحو  26باملئة ( )8من عدد جميع هذه املساكن يف عموم العراق ،األمر الذي يجعل بغداد ترتبع عىل املرتبة األوىل
بامتياز مقارنة بسائر املحافظات العراقية األخرى.
وقد أخذت املحافظات وأطراف املدن تتح ّول إىل أماكن طاردة لسكّانها بعد انهيار الزراعة واندثار الصناعات
الصغرية ،وتركّز سوق العمل داخل املدن ،فضالً عن عدم وجود قوانني منصفة لإليجار ،وانعدام التعامالت املرصفية
يف االقرتاض ،وتدمري وسائل النقل العام ،ووضع الحواجز األمنية الخانقة عىل بوابات بغداد .وهذا يجعل التنقل أمرا ً
مكلفاً وشاقاً بني املدن وأطرافها ناهيك عن املحافظات فيام بينها.
العمل املياومني الذين يكسبون أرزاقهم من األعامل
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن أغلب سكّان العشوائيات يف بغداد هم من ّ
غري الثابتة الدخل مثل البناء أو الحاملة ،أو من الذين يتكسبون أموالهم من معامل “البلوك”(أحجار البناء) واآلجر
التي نشأت بعض العشوائيات إىل جانبها نتيجة لتوفريها مصدر رزق شبه ثابت ،وإن كان قليل الدخل ،للمهاجرين
من داخل بغداد أو خارجها.

ولقد اتسعت أسواق بيع ورشاء األرايض يف العشوائيات ،وصارت ُدورها وأراضيها متداولة عىل صفحات اإلنرتنت
ولدى املكاتب العقارية ،وصار لها أيضاً مقاولون يق ّدمون خدمات مالية مثل تقسيط مبالغ البناء .وقد أخذت الكثري
من العائالت الفقرية وحتّى من الطبقات املتوسطة تلجأ إىل العشوائيات بدالً من االضطرار لدفع نحو نصف دخلها
للمنازل املستأجرة .وهكذا العشوائيات صارت “أوطاناً” ميكن الوصول إليها والسكن فيها عوضاً عن املنازل الداخلة
يف التخطيط األسايس ملدينة بغداد ،والتي تتطلّب معجزة مالية أو هالك املرء يف أعامل قد تبتلع منه نحو  20ساعة
يفس املناظر
عمل يومياً لحوايل عقد أو أكرث ليستطيع الحصول عىل منزل مبساحة مئة مرت أو أقل من ذلك .وهذا قد ّ
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املتناقضة يف بعض العشوائيات .فمثالً ميكن رصد منازل بُنيت بتصاميم فخمة ،وتقف إىل جانبها س ّيارات تتجاوز
أسعارها  50ألف دوالر .ويتساءل املرء :ما الذي يفعله شخص مت ّمكن كهذا يف منطقة منعدمة الخدمات كهذه؟
وهناك تفسريات عديدة لهذه الظاهرة ،بعضها اقتصادي وبعضها اجتامعي .وعىل الصعيد االقتصادي ،مثالً ،ال ميكن
للمرء الحصول عىل منزل مبساحة  200مرت أو أكرث يف املناطق املر ّخصة بأقل من ألف دوالر للمرت الواحد ،بينام
ينخفض السعر يف املناطق العشوائية التي بُنيت عىل أراض زراعية إىل نحو  200دوالر للمرت الواحد أو أقل .وهكذا،
تع ّوض مساحة املنزل غياب الخدمات يف املنطقة.
اتسعت أسواق المتاجرة باألراضي والمنازل في العشوائيات ،وصارت متداولة على صفحات

يقدمون خدمات مالية مثل التقسيط.
اإلنترنت ولدى المكاتب العقارية ،وصار لها أيض ًا مقاولون
ّ

وقد لجأ الكثير من العائالت الفقيرة ،وحتى من الطبقات المتوسطة ،إلى العشوائيات بد ً
ال من

االضطرار لدفع نحو نصف دخلها للمنازل المستأجرة.

ليس للعشوائيات يف بغداد شكل محدد .فمنها ما بُني عىل أر ٍ
اض بال سند ملكية لشاغليها -حيث تعود ملكية  98يف
املئة من األرايض للدولة و 2يف املئة ملالك من السكان .وهناك منط آخر من العشوائيات التي بُنيت خارج املخطط
األسايس ملدينة بغداد ،بتحويل األرايض الزراعية إىل أماكن سكن ّية .وقد َخطّط هذه األرايض مهندسون يعمل أغلبهم
حصة يف األرض .وبعض هذه األرايض باعها املزارعون
يف البلديات ،وقام هؤالء بهذا العمل إما لقاء رشوة أو مقابل ّ
لت ّجار متعاونني مع السلطة ،وقام هؤالء بتقسيمها وبيعها مع توفري الخدمات األساسية لها مثل املياه والكهرباء،
وأحياناً بناء مدارس ومستوصفات متواضعة من أجل رفع أسعارها.
وتشكّل عشوائيات األكواخ والصفيح املبنية يف بغداد نسبة ضئيلة من تلك التي بُنيت مبواد اآلجر ( 48يف املئة)
يسعون
والبلوك واألسمنت ( 44يف يف املئة) ( . )9لقد استثمر سكّان العشوائيات كل ما ميلكون من أجل بناء مسكن ْ
إىل تطويره كلام سنحت الفرصة .يُبنى هيكل املنزل يف البداية للطابق األول من دون التغليف باآلجر أو البلوك،
ويعتمد حجم العائلة وعدد املتزوجني فيها عىل عملية تطوير املسكن ،فإما يتم تجميل الواجهات ،أو يتم بناء
طابق ثانٍ  .ويبلغ املع ّدل الوسط لسكّان الوحدة العشوائية سبعة أنفار .والعائالت يف هذه العشوائيات تنمو برسعة
نتيجة لعالقات القرىب بني السكان ،والتي تعتمد عىل األعراف العشائرية لتسيري شؤونها .وهذا يعني أن الزواج
املبكر وتوسع العائالت بالوالدات سمة أساسية لدى سكان العشوائيات .وال توجد إحصائيات واضحة عن نسبة
وصول سكان العشوائيات إىل التعليم ،أو عدد املدارس املوجودة فيها ،إال أن هناك خدمات يبتكرها السكان ببناء
مدارس بسيطة من خالل جمع التربعات واالتفاق مع وزارة الرتبية عىل رفدها باملدرسني ،ومن خالل فتح دكاكني
صغرية للممرضني الذين يقومون بدور الطبيب العام .ومع االلتزام بالسنن واألعراف العشائرية ،تنتفي الحاجة ملراكز
الرشطة للفصل بني السكان يف األمور القانونية واألمنية.
وتوسعها ،إذ تسحب العشائر أفرادها الواحد تلو اآلخر إىل
وتلعب عالقات القرىب دورا ً كبريا ً يف نشوء العشوائيات ّ
مناطقها لتشكّل مساحة يقطنها أبناء العمومة .وهناك مناطق تبلغ نسبة من يسكن فيها نحو  60يف املئة من
رضاء .ويعود انتقال بعض
رساء وأيضاً ،وعىل وجه الخصوص ،يف ال ّ
العشرية ذاتها ( . )10يتضامن هؤالء فيام بينهم يف ال ّ
ميسوري أبناء العشرية إىل املناطق العشوائية إىل كونها مركزا ً ألبناء العمومة يوفّر حامية من النزاعات مع العشائر
األخرى ،ومصدر ق ّوة قد تصل حتى االفتداء بالروح يف حال حصول خالف مع عشرية أخرى.
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بطبيعة الحال ،تض ّم بعض العشوائيات ،مثل مربعات صغرية يف معسكر الرشيد ،خلطات مختلفة من املرفوضني
اجتامعياً مثل بائعات الجنس ،والغجر ،والعصابات املختصة بالرسقة والخطف .وحصل هؤالء عىل حامية الفصائل
املسلحة إلدامة بقائهم ،ذلك أن تعاوناً نشأ بني هذه الفئات والفصائل املسلحة يقوم عىل التخادم فيام بينهم .وبينام
تؤمن بيوت ممتهنات بيع الجنس السهرات للمراتب الدنيا من القيادات يف الفصائل املسلحة ،فهي تحصل باملقابل
عىل حامية من أخطار الفئات األخرى املجاورة لها يف العشوائية ،فضالً عن الحامية من حمالت السلطات الرسمية.
هناك خدمات يبتكرها السكان كبناء مدارس بسيطة من خالل جمع التبرعات ،واالتفاق مع وزارة
التربية على رفدها بالمدرسين ،أو بفتح دكاكين صغيرة للممرضين الذين يقومون بدور الطبيب

العام .ومع االلتزام بالسنن واألعراف العشائرية ،تنتفي الحاجة لمراكز الشرطة للفصل بين السكان
في األمور القانونية واألمنية.

ومتارس عصابات الخطف أعاملها بأريحية ،وتتقاسم مبالغ الفدى مع بعض الفصائل املسلحة ،وهي يف الوقت ذاته
تقدم خدماتها باملساعدة يف عمليات خطف وإيواء املخطوفني الذين تقوم بإحضارهم الفصائل املسلحة .وعىل مدار
 16عاماً ،جرى الحديث م ّرات عدة عن إخالء معسكر الرشيد من قاطنيه ،إال أن هذا الحديث رسعان ما تبدد أوالً
لعدم إيجاد مكان سكن بديل لهذه الفئات ،وثانياً ألن الفصائل املسلحة التي متتلك أذرعاً يف الحكومة والربملان ال
تريد إزالة جنة متارس فيها كل أعاملها من دون أن تتعرض ألي نقد اجتامعي ،بينام ال خوف لديها من السلطة ألنّها
جزء منها.
ّ
تمثل األعمال الخارجة على القانون استثنا ًء منحصراً في العشوائيات ،فهي ُت َمارس في جميع
ال

العراقية وحتى في مراكزها .وقد بدت الكثير من الدراسات األكاديمية التي حذرت من
المدن
ّ
البشرية ضرب ًا من
المخدرات واألعضاء
“الخطر األمني” الذي تشكّ له العشوائيات مثل تجارة
ّ
ّ
التعمية.

إال أن األعامل الخارجة عىل القانون ال متثّل استثنا ًء محصورا ً يف العشوائيات ،فهي متارس يف جميع املدن العراق ّية
وحتى يف مراكزها .وقد بدت الكثري من الدراسات األكادميية التي حذرت من “الخطر األمني” الذي تشكّله
العشوائيات،بسبب تجارة املخ ّدرات واألعضاء البرشيّة رضباً من التعمية ،والسيام وأنها اعتمدت عىل مقاربة
عشوائيات العراق مع بعض عشوائيات مرص ،ما جعلها تقع يف فخاخ التخيّل واالستنتاجات الجاهزة ،من دون أن
تنظر إىل األسباب التي أدت إىل نشوء العشوائيات وال القرابات االجتامعية داخلها ،وال حتّى فوارق الطبيعة األمنية
بني العراق والبلدان األخرى.
باملقابل ،حاولت الكثري من الترصيحات الحكومية واملواد الصحاف ّية شيطنة العشوائيات السكن ّية بوصفها مناطق
متثّل حالة استثنائية يف الجغرافيا العراقية والنمط املديني .واتُهمت العشوائيات بالضغط عىل الخدمات مثل
الكهرباء واستهالك املياه الصالحة للرشب .إال أن ذلك بدا ،يف غالبه ،نابعاً من جانب السلطة من حاجتها لتربير
شمعة مريحة لتعليق
فشلها يف تدارك االنفجار السكاين ّ
وحل أزمة السكن والخدمات .ولذلك تتح ّول العشوائيات إىل ّ
جميع نقوص الخدمات عليها.
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األوطان البديلة؟

بالنسبة للسلطة وأحزابها ،بدت هذه األوطان التي يبتكرها السكّان مريحة طاملا أنها تضمن لها املال عرب بيع
يتغي املسار السيايس
األرايض واألصوات يف الفرتات االنتخابية .استمر هذا الحال ألكرث من عقد ون ّيف قبل أن ّ
ألحزاب السلطة ،وقبل أن تزداد شهوتهم للامل أكرث ،وقبل أن يسعوا إىل تأبيد النظام الذي تأسس بعد احتالل بغداد
يف نيسان  /إبريل عام .2003

تغيت مبوجبه طريقة التعامل الزبائني ألحزاب
وأحدثت االنتخابات الربملانية التي جرت يف عام  2018تح ّوالً سياسياً ّ
السلطة مع السكّان من خالل منحهم الفتات مقابل السيطرة عىل السياسة واملوارد واملجال العام .لقد شهدت
االنتخابات عزوفاً كبريا ً ق ّدر بأكرث من 70يف املئة من الناخبني .وعىل الرغم من ذلك ،استطاعت األحزاب تشكيل
حكومة وفق صفقة بينها مخالفة للدستور حيث مل تح ّدد الكتلة األكرب داخل الربملان .جاءت هذه الصفقة بعادل
عبد املهدي ،الذي مل يرتشّ ح أساساً لالنتخابات ،رئيساً ملجلس الوزراء .شعرت األحزاب بانتفاء الحاجة إىل الشعب.
رض ألحزاب السلطة لإليغال مبشاريعها التي متعن بتحقري السكّان .وكان عىل رأس هذه
وشكل ذلك ضوءا ً أخ َ
املشاريع الرشوع بهدم العشوائيات يف بغداد واملحافظات وإزالة البسطات من الشوارع.
وهكذا ،ومنذ صيف عام  ،2019بدأت حمالت إلزالة العشوائيات يف بغداد ومحافظات الوسط والجنوب .الوجه
املعلن لهذه الحملة تنظيم النمط العمراين ،أما باطنها فهو إعادة السيطرة عىل األرايض التابعة للدولة من أجل
إعادة استثامرها مبشاريع تجارية وسكن ّية (. )11
شعرت األحزاب بانتفاء الحاجة إلى الشعب .فقد تشكلت الحكومة من خارج القواعد الدستورية،
ولم يشارك  70في المئة ممن يحق لهم التصويت في انتخابات ّ .2018
مثل ذلك ضوءاً أخض َر

ألحزاب السلطة لإليغال بمشاريعها التي تمعن بتحقير السكّ ان .وكان على رأس هذه المشاريع
الشروع بهدم العشوائيات في بغداد والمحافظات وإزالة البسطات من الشوارع.

وعىل سبيل املثال ،يُراد ملعسكر الرشيد أن يكون عىل غرار مطار امل ُث ّنى الذي منح لرشكة استثامرية عراقيّة تابعة
لرجل أعامل مق ّرب من األحزاب الشيعية ليُبنى عليها مجمع سكني ترتاوح أسعار الوحدات السكنيّة فيه بني  225إىل
 340ألف دوالر.
وعىل الرغم من مواجهتها عنفاً من قبل سكّانها ،متكّنت أمانة بغداد من إزالة نحو  3يف املئة من العشوائيات يف
بغداد حتّى نهاية أيلول  /سبتمرب املايض ،يف وقت صدرت فيه دعوات سياسية إىل إيواء من ُهدمت منازلهم .شعر
سكان العشوائيات بإهانة وظلم دفعهم إىل املشاركة يف التظاهرات التي انطلقت يف األول من ترشين األول  /أكتوبر
املايض ،وعاد الحديث عنهم وعن منازلهم يف الكواليس السياسية وتحت قبة الربملان ليتسم بالنعومة وليؤكّد عىل
حقّهم يف السكن ويف حياة كرمية .ويُنظر يف هذه األيام يف أكرث من مقرتح لتمليك األرايض التي استوطنوها ،بدالً من
مقرتح سابق أراد تأجريهم إياها مل ّدة  25عاماً .إال أن هذه املقرتحات تبدو غري مقنعة لهم .ولذلك يشكّل سكّان
العشوائيات خطوط الص ّد األمامية يف ساحات التظاهر واالعتصام يف بغداد واملحافظات ..ويبدو أن العشوائيات مل
تعد كافية لهؤالء كـ”أوطان” .ولذلك شاركوا يف التظاهرات وقُتلوا وجرحوا وهم يحملون شعار“ :نريد وطناً”.
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العشوائيات في العراق ..مدن المنسيين المنسية
ليث ناطق

إعالمي من العراق

هناك نحو  3700موقعاً عشوائياً عراقياً حسب أرقام وزارة التخطيط،

يقط ُنها ما ُيقدر بـ 3ماليين نسمة ،وهي تتوزع على مختلف المحافظات.
وللعاصمة بغداد الحصة األكبر ،بنحو ٍ
ألف من المواقع العشوائية ،تليها
البصرة بـ  700موقعاً .و”منطقة التجاوز” هي المفردة الشائعة في العراق

إلسم العشوائية.
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عىل إثر اإلحتالل األمرييك لبغداد يف العام  ،2003طرحت مشكالت كبرية ،من بينها االستيالء عىل مقرات حكومية
وشغلها من قبل عوائل ال متتلك سكناً ،وهي تتح ّدر من محافظات متعددة ،أغلبها جنوبية .وتطور األمر يف أيام
معدودات ليصبح متددا ً عىل املساحات املرتوكة يف املدن املركزية ،كبغداد والبرصة ،لتبدأ رحلة تَك ّون عشوائيات
الحارض.
ليست المرة األولى

سبق لبغداد  -خصوصاً  -أن شهدت والدة أحيا ًء عشوائية ،أهمها تلك التي بُن َيت بالطني عىل هامش العاصمة من
الجهة الشاملية الرشقية.كان نزوحاً من فالحي محافظات الجنوب ،وباألخص العامرة ،وكان يطلق عليها مناطق
“خلف السدة” .وهذه تحولت ،بعد ثورة  14متوز /يوليو  1958وإعالن الجمهورية ،إىل املدينة الجديدة التي شيدت
عام  1959عىل شكل منازل صغرية متشابهة التصميم ،إليواء سكان “خلف السدة” ،وصار اسمها مدينة “الثورة” .ثم
شاء صدام أن يطلق عليها اسمه ،بال نجاح كبري ،اىل أن سميت مدينة “الصدر” تيمناً بالسيدين محمد باقر الصدر
(أعدم يف  )1980ومحمد محمد صادق الصدر ،والد مقتدى الصدر ،الذي اغتيل يف  .1999وبقيت لليوم تعرف باسم
مدينة الثورة/الصدر.
عشوائيات ما بعد  2003ال تشبه تلك األوىل ،ألنها أكرب حجامً وأكرث تناثرا ً من سابقاتها .فعىل أرض العشوائيات األُوىل
 “خلف السدة”  -مثالً متددت أحياء عشوائية كبرية ،وصار الواحد منها يجاور اآلخر .وهي إن اختلفت عن بعضهابيشء ،فـ”بدرجة” عشوائيتها.
هناك مساحات مشيدة عىل أر ٍ
اض زراعية ت ّم بيع قطعها للناس من قبل مالكيها أو من قبل جهات حزبية
وميليشياوية متنفذة .وهناك أخرى بنيت بطريقة متجاوزة بالكامل ،تعود ملكية أراضيها للدولة أو لجهات وأفراد
من غري ساكنيها.
“خلف السدة” ..من جديد

خلف الحدود الرشقية ملدينة الثورة  /الصدر ترتاصف مناطق “خلف السدة” وهي مشيدة عىل أرض ظلت لفرتات
طويلة إما مزروعة أو مكباً للنفايات (إذ يالحظ زائرها من غري عناء اختناق الهواء برائحة النفايات واملياه اآلسنة).
يربز عدم انتظام الشوارع الفرعية ،حيث يبدأ بعضُ ها بعرض  3أمتار ،وينتهي مبرت واحد ،نتيجة عدم وجود أي
تخطيط لها .تكاد تفتقر جميعها للخدمات والبنية التحتية ،حتى بعد مد خطوط الكهرباء واملاء يف بعضها ،فهي
خدمات مضافة لصقاً ومل تكن بحسبان التخطيط العمراين للمدينة ،ومقتطعة من حصة املدن الرسمية ،ما يؤثر عىل
تزويد هذه األخرية.
وليست جميع األحياء العشوائية مشيدة يف مساحات خارج املدن ،فهناك الكثري منها انبثقت يف قلب املدينة
مستغلة الساحات الصغرية الخرضاء أو املساحات التي تُركت فارغة لتتنفس منها األحياء املش ّيدة بشكل قانوين .ففي
قاطع بلدية الكرادة والزعفرانية وحده (منطقة الكرادة إحدى املناطق املركزية يف العاصمة بغداد) ،هناك  43موقعاً
ملناطق عشوائية ومتجاوزة تضم نحو  24500وحدة سكنية حسب مصدر مسؤول يف دائرة بلدية الكرادة.
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وهناك مناطق شُ ّيدت عىل مساحات محظورة كالتي تختبئ تحتها كميات كبرية من النفط ،وقد ت ّم تشخيصها بوضع
صلبان تشري لكونها أرضاً نفطي ًة تابعة للدولة ،كعشوائيات “علوة زويني” قرب ساحة  83املالصقة ملدينة الثورة/
الصدر .وإذا ج ّرب أح ٌد زيارة تلك املناطق أياً كان مقص ُده ،ستقابله بالرضورة مشاهد كثرية ال يدري عنها املسؤولون
شيئاً.
تمثل جميع العشوائيات عبئ ًا مضاعف ًا على الموارد والبنية التحتية التي لم تشهد توسع ًا أو

إدامة مناسبة ..كما لم تشهد مشكلة تزايد العشوائيات عالج ًا حكومي ًا مدروس ًاُ ،
وتركت لتتضخم
مع لتضخم السكاني الذي يسجل نحو مليون والدة في العام الواحد.

وهناك مناطق شُ ّيدت عىل مساحات محظورة كالتي تختبئ تحتها كميات كبرية من النفط ،وقد ت ّم تشخيصها بوضع
صلبان تشري لكونها أرضاً نفطي ًة تابعة للدولة ،كعشوائيات “علوة زويني” قرب ساحة  83املالصقة ملدينة الثورة/
الصدر .وإذا ج ّرب أح ٌد زيارة تلك املناطق أياً كان مقص ُده ،ستقابله بالرضورة مشاهد كثرية ال يدري عنها املسؤولون
شيئاً.
صورة إما حية أو...

يركض الطفل برسعة ،عاري القدمني ،قاطعاً شبه الشارع ،العاري هو اآلخر من تعبيد أو رصيف ليبدو كمساحة
من الرتاب والنفايات .بالكاد سيمكن متييز قميص الطفل الذي يحاول أصدقاؤه اللحاق به ،فهو نسخة تجارية من
“فانيلة” نادي ريال مدريد اإلسباين املعروفة بلونها األبيض والخطوط الكحلية عىل أطرافها ،قبل أن تتحول عىل
جسد الطفل إىل ألوان أخرى عديدة بفعل األغربة واألوساخ.
تكاد جميع العشوائيات الجديدة تفتقر للخدمات والبنية التحتية ،حتى بعد مد خطوط الكهرباء

والماء في بعضها ،فهذه خدمات مضافة “لصق ًا” ولم تكن بحسبان التخطيط العمراني للمدينة،
وهي مقتطعة من حصة المدن الرسمية ،ما يؤثر على تزويد هذه األخيرة بها.

هجر األطفال الخمسة مدارسهم ّإل واحدا ً .كان ُعم ُر أكربِهم ال يتجاوز أحدى عرش سنة ،ما يعني أنهم أحدثُ
عهدا ً من منطقة سكناهم الصغرية املشيدة ب”الطابوق” (حجر مفخور) القديم وصفائح الحديد (الزينكو) وكثري
من النفايات ،والواقعة تحت أحد خطوط النقل العايل للطاقة الكهربائية الرئيسية يف “حي الرسالة” جنوب غريب
العاصمة بغداد.
ال يتجاوز عديد بيوت هذا الحي ال  30منزالً .وهو ينتمي إىل نحو  3700موقعاً عشوائياً عراقياً حسب أرقام وزارة
التخطيط ،يقط ُنها ما يُقدر بـ 3ماليني نسمة ،تتوزع عىل مختلف املحافظات .وللعاصمة بغداد الحصة األكرب بنحو
ٍ
ألف من املواقع العشوائية ،تليها البرصة بـ  700موقعاً .متثل جمي ُعها عبئاً مضاعفاً عىل املوارد والبنية التحتية التي
مل تشهد توسعا أو إدامة مناسبة ،كام مل تشهد مشكلة تزايد العشوائيات عالجاً حكومياً مدروساً ،وتُركت لتتضخم مع
التضخم السكاين الذي يسجل نحو مليون والدة يف العام الواحد.
ال يتشابه سكان تلك العشوائيات مبهنهم أو بخصائصهم االجتامعية ،لكنهم يف الغالب لجؤوا للسكن يف تلك األحياء
نتيجة تردي حالتهم االقتصادية ولصعوبة متلّك أو استئجار منازل يف املدن الرتفاع تكلفتها .يعمل جميعاً العيش يف
مناطق ترابية الشوارع ,تفتقر ألبسط مقومات العيش البرشي،ومل ت ُزرها الخدمات الالئقة يوما،ما يساهم بتضاعف
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املشكالت التي تشهدها تلك املناطق والتشوهات التي تصيب بنيتها اإلجتامعية.
من المحاوالت القليلة الرعناء للتعامل مع مشكلة العشوائيات ،الحملة التي بدأتها الحكومات
المحلية والبلديات وأمانة العاصمة إلزالة التجاوزات ،فباشرت بتهديم بعض المنازل دون توفير
بدائل سكنية!

مشوهة
مالمح
ّ

كامل شوارعها ،هناك ك ٌم هائل
يف الجهة الجنوبية الغربية من كر ِخ بغداد ،وخلف منطقة “حي الرتاث” التي مل تُعبد ُ
من العناء والتعقيد واملشكالت ،ميتد عىل مساحة املنطقة العشوائية التي يقطنها أناس أكرثهم أبناءعمومة وأخوة،
من عشرية واحدة تسيطر عىل هذه املساحة ،حتى ُسميت املنطقة العشوائية املجاورة لحي الرتاث تلك باسم
عشريتهم.

يصف عيل محمد صربي ,وهو أحد سكان منطقة الرتاث السابقني ،تجربته بالسكن وعائلته هناك ،باملرعبة حني
يستذكر أحد األسابيع الذي امتد فيه القتال ومأله الرصاص بسبب خالف داخيل بني أبناء العشرية تلك التي يسك ُن
أبناؤها يف “منطقة التجاوز”– وهي املفردة الشائعة يف العراق لوصف املناطق العشوائية .يستذكر عد َم مقدرته عىل
الخروج من املنزل وقتذاك وعد َم ذهابه لتأدية بعض امتحاناته الجامعية ،ويقول “تخلّصنا من تلك التجربة بصعوبة،
ألن منزلنا يف حي الرتاث كان سع ُره منخفضاً ومل يرغب أح ٌد برشائه”.
قوى بديل ٌة لقو ِة القانون .واألقرب
ليست هذه حادث ًة فريدة .ففي ظل تراجع دور أجهزة الدولة ،تتفاقم سلوكيات ً
هي العشرية ،وهذاما يبدو جلياً عىل حياة مناطق التجاوز التي تشهد بني حني وآخر معارك باألسلحة الخفيفة
واملتوسطة بسبب ٍ
خالف عشائري قد يتسبب بتعطيل الحياة العامة يف املنطق ِة ساح ِة الحرب ويحرم سكانها من
العاملني بأج ٍر يومي –وهم األكرثية -من الخروج من أجل قوتهم ،وأطفالَها من اإللتحاق مبدارسهم..الشحيحة أصالً.
الغد المجهول

باإلضافة لالفتقاد لسلطة القانون وللمياه الصالحة والكهرباء ،تشكو املناطق العشوائية شُ حاً باملدارس ،فيضطر العدد
األكرب من أطفالها إىل السري مسافات طويلة من أجل الوصول إىل أقرب مدرسة يف املناطق السكنية املجاورة ،بينام
يسري الطفل الذي ال يلتحق باملدرسة إىل عمله.
أجربت الحكومة عىل العودة ملا ت ُطلق عليه “اإلشرتاك املؤقت” مقابل أُجور،والذي يلزم وزارة البلديات وأمانة
العاصمة بتوفري املياه الصالحة ،ووزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية لحني إصدار قانون التجاوزات السكنية
العالق يف مجلس النواب منذ عام .2017

وهذا ينطبق عىل الخدمات الصحية ،حيث تعاين العشوائيات العراقية غياباً للرقابة والرعاية الصحيتني ّإل البعض
القليل منها ،حيث افتُتحت مستوصفات صحية فقرية اإلمكانات ،ألن السلطات املسؤولة اضطرت لإلعرتاف مبلكية
ساكنيها لها عىل الرغم من فوضوية تخطيطها.
ومع غياب التخطيط املناسب والجدية الكافية يف البحث عن حلول ألزمة العشوائيات ،وإنجاد أهلهامن حالة انعدام
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وهكذا أجربت الحكومة عىل العودة ملا تطلق عليه “اإلشرتاك املؤقت” مقابل أُجور ،والذي يلزم وزارة البلديات
وأمانة العاصمة بتوفري املياه الصالحة ,ووزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية لحني إصدار قانون التجاوزات
السكنية العالق يف مجلس النواب منذ عام .2017
لكن واقع املدن العراقية جميعها يفتقر لتوفري هذه الخدمات بالدرجة الكافية ،وهي متثّل للناس ُعقد ًة ما انقطعت
معاناتهم من نقصها..
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حملة “هدم” التجاوزات في العراق ..الشرارة التي لسعت الماليين
زاهر موسى

شاعر وصحافي من العراق

يرى العراقيون تجاوزات على أمالك الدولة ،يقف خلفها ساسة

وتنفيذيون كبار ،يهيمنون على قصور قادة النظام السابق ،وعلى

مؤسسات تتبع الدولة ،ومساحات أخرى واسعة يصعب حصرها .ذهاب

الحكومة إلى هدم وتفكيك تجاوزات الفقراء دون المساس باألقوياء ،كان
المحرك األبرز لموجة الغضب الهائل الذي تسرب الحقاً إلى احتجاجات
األول من تشرين األول  /أكتوبر.
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يف التاسع عرش من شهر آب/أغسطس عام  ،2017أقامت وزارة التخطيط العراقية “احتفاالً” ،حرضه يف وقتها وزير
التخطيط السابق سلامن الجمييل ،باإلضافة إىل األمني العام ملجلس الوزراء السابق مهدي العالق ،وكذلك ممثل
مكتب شؤون الالجئني يف السفارة األمريكية ،ومنسق الشؤون اإلنسانية األممي يف العراق .هذا االحتفال (كام وصفته
الوزارة يف بيانها الرسمي) مل يكن لإلعالن عن تقليل نسبة الفقر يف العراق ،ومل يتمحور حول إنهاء بغداد ملديونيتها
الخارجية .ويف الحقيقة ،مل يكن هناك أي سبب للفرح واالحتفال .فاملناسبة كانت إلعالن أ ّن  13يف املئة من سكان
العراق يعيشون يف العشوائيات! صحيح أن طبيعة االحتفال غريبة ،لكن هذا يعكس بوضوح طريقة تعامل الطبقة
السياسية العراقية مع إحدى أكرب أزماتها ،وهي مشكلة السكن .فهم يحتفلون فقط ألنهم باتوا يعرفون حجم الكارثة
تغي الكثري.
التي يعيشها اإلنسان العراقي ،عىل الرغم من أن معرفتهم تلك لن ّ
تقرتب سنة  2019من نهايتها ،ومعها يوشك ملف النازحني العراقيني جراء العمليات العسكرية إبان الحرب ضد
داعش عىل االنتهاء ،إذ اقرتب عدد من غادروا منازلهم خالل السنوات املاضية من الخمسة ماليني مواطن ،عادت
غالبيتهم العظمى وبقي ما يقارب املليون منهم يف مخيامت ينبغي غلقها بحلول نهاية هذا العام وفق تصورات
الحكومة .لكن حركة نزوح جديدة رمبا تبدأ قريباً ،وهذه املرة ألسباب أخرى ال عالقة للحرب عىل اإلرهاب بها.
توصيف العشوائيات بحسب التعريف الحكومي العراقي ،يُقصد به املنازل أو الغرف املشيدة من الطني والصفائح
أو حتى من اإلسمنت عىل أر ٍ
اض تابعة للدولة أو ألفراد بدون ترخيص ،كام يشمل التعريف سكان مقرات الرشكات
واملصانع القدمية ومقرات سابقة للجيش العراقي وحزب البعث وأجهزة أمنية أخرى تم حلها عقب الغزو األمرييك
للعراق.

ما الجديد في ملف العشوائيات؟

مطلع أيلول /سبتمرب الحايل ،وبسبب ضغط الكتل السياسية املطالبة عبد املهدي وحكومته بتنفيذ إجراءات
“حقيقية” ملعالجة موضوع السكن العشوايئ ،أصدر رئيس الوزراء العراقي أمرا ً بإزالة التجاوزات عىل عقارات الدولة،
استنادا ً إىل الدستور العراقي وإىل ثالثة قوانني وأوامر مشابهة صدرت يف أعوام  2001و 2008و ،2017ومل تنفذ.

يعترب موضوع تجاوز املواطنني عىل عقارات الدولة إلنشاء مساكن ومصالح تجارية وصناعية وزراعية ومقار حزبية
وأمنية (تتبع “الحشد الشعبي”) أمرا ً خطريا ً لجهة مساسه مبصالح وحقوق ما يقارب األربعة ماليني عراقي يسكنون
أو يعيشون عىل مواردها .ويف حال تنفيذ هذا األمر بالطريقة القانونية املتعارف عليها (الهدم بالجرافات) ،فيمكن
أن ينشب عنف عاصف يصعب التنبؤ بنهايته.
بحسب التعريف الحكومي العراقي ،يشير توصيف العشوائيات إلى المنازل أو الغرف المشيدة
ٍ
أراض تابعة للدولة أو ألفراد ،كما
بدون ترخيص ،من الطين والصفائح أو حتى من اإلسمنت ،على
يشمل التعريف سكان مقرات الشركات والمصانع القديمة ومقرات سابقة للجيش العراقي
تم حلها عقب الغزو األميركي للعراق.
وحزب البعث وأجهزة أمنية أخرى ّ

خالل التجارب االنتخابية الختيار السلطة الترشيعية والحكومات املحلية يف العراق ،أعوام  2005و 2009و2010
و 2013و ،2018تلقّى املتجاوزون عىل عقارات الدولة وعودا ً انتخابية كثرية من قبل الساسة واألحزاب ،تقيض
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بتمليكهم ما تجاوزوا عليه وتحويل وضعهم إىل رشعي ،لكن هذه الوعود مل تدخل حيز التنفيذ يوماً بسبب
املناكفات السياسية ،باإلضافة إىل أ ّن هناك من يربط األمر بالتوازنات الطائفية والسياسية التي ال تقبل التغيري
بالنسبة ل”الطائفة الحاكمة” (مصطلح صحايف متداول يشري إىل توافق ساسة السنة والشيعة والكرد من أجل
مصالحهم).
تنفيذ بالتدريج

حملة إزالة التجاوزات عىل أرايض الدولة التي رشعت بها حكومة عبد املهدي بدأت مطلع العام الحايل ،وبارشت
أمانة بغداد أوالً وقبل الجميع بها ،وقد كانت خطة إدارة العاصمة تقيض بتفكيك  10تجاوزات أسبوعياً من أجل
عدم تأجيج األوضاع .ولطاملا ع ّولت السلطة يف العراق عىل نسيان املواطن برسعة لألحداث ،وهذا ما جعلها دامئاً
تقوم بإجراءاتها ببطء وبتوقيتات متباعدة.
استهدفت الحملة أوالً محالت الفقراء التجارية وبدأت تتوسع لتهدم يف شهر متوز /يوليو املايض وحده  3968تجاوزا ً،
تضمنت دورا ً سكنية مسكونة وأخرى يف طور البناء ،باإلضافة إىل األكشاك واملسقفات غري القانونية والتي يعتاش
املواطنون عىل الواردات اليومية للبيع من خاللها ،كام تضمنت حظائر لبيع الحيوانات ،ومواقع لغسل السيارات.

الحقاً ،ذهبت الحملة إىل املحافظات الجنوبية ،بدءا ً من البرصة وكربالء .وإلمتام األمر ،شكلت الحكومة فريق عمل
أسمته “قوة الصدمة” ،كام أنها ف ّعلت جهازا ً إدارياً اسمه “خلية املتابعة” ،لغرض إسناد الحكومات املحلية يف رفع
التجاوزات .لكن االحتقان كان يتصاعد بصمت مؤقت من جانب الناس.
يف البرصة ،يعيش سكان املدينة “األصالء” (كام يصفون أنفسهم يف مواقع التواصل) نوستالجيا تستذكر مدينتهم قبل
فورة العشوائيات والكثافة السكانية املطردة بعد  .2003وهؤالء كانوا أكرث املؤيدين لحملة رفع التجاوزات التي
تطال ضمناً الوافدين من محافظات أخرى .يعتقد “األصالء” أ ّن الوافدين يزاحمونهم عىل بحبوحة السكن وفرص
العمل واملوازنة االتحادية ،وحتى املاء والغذاء .هذه املزاحمة دعتهم إىل تأييد الحملة إىل حد التغني بالجرافة
التي تهدم مساكن “الوافدين” ومصالحهم ،لون الجرافة األصفر أصبح محل تغزل بها وباتت تسمية “األصفر َملِك
الساحة” ،مساحة للتفاؤل يف مواقع التواصل االجتامعي.
استهدفت الحملة التي بدأت في بغداد محالت الفقراء التجارية ،وبدأت تتوسع لتهدم في شهر
تموز /يوليو الماضي لوحده  3968تجاوزاً ،تضمنت دوراً سكنية مسكونة وأخرى في طور البناء،

باإلضافة إلى األكشاك والمسقفات غير القانونية التي يعتاش المواطنون على الواردات اليومية
للبيع من خاللها ،كما تضمنت حظائر لبيع الحيوانات ،ومواقع لغسل السيارات.

يف كربالء ،مل يكن األمر يختلف كثريا ً ،فهناك “أصالء” وهناك “وافدون”! قام الفريق الثاين بتخريب مظهر املدينة
املقدسة التي ال ينتمي لها تاريخياً بحسب الفريق األول .هذه املشاعر الحانقة والغاضبة مثلّت بداية ملوجة عنرصية
وتن ّمر واسعة يف جنوب العراق ،لكن الرشارة يف كربالء كانت أرس َع يف إيقاد الحريق ،لتندلع احتجاجات مسائية
عاصفة من قبل سكان العشوائيات ،مل يوقفها غري قرار الحكومة املحلية تأجيل إكامل الحملة حتى إشعار آخر.
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العشوائيات
هذه احدى عرش نصاً تخص مرص والجزائر والسودان واليمن وتونس واملغرب والعراق .ال
متثل إحاطة متكاملة باملوضوع ،بل تأمل بأن تكون قد توفقت يف التقاط بعض ركائزه ،بغاية
أن يساهم املنهج املعتمد فيها يف كشف الصعوبة البالغة لدراسة العشوائيات ،واستحالة
ذلك من “الخارج” ،أي بدون انغامس الدارس يف نبضها وإيقاعاتها وعالقاتها املتشابكة ،مع
نفسها وجريانها والسلطات املتنوعة املتدخلة فيها.
ريف  -ولو كان قسم كبري من
تحيك النصوص عن هذه املجتمعات “الثالثة” ،فال هي ٌ
ساكنيها هم من نازحيه  -وال هي مدين ٌة ،حتى لو قامت داخل املدن الكربى أو عىل أطرافها.
هي مجتمعات “هجينة” ،بكل عاديتها واستثنائيتها يف آن ،وبكل أحالم أهلها ورجاءاتهم
وتأقلامتهم مع الرشوط القاسية التي يحيون وسطها أو تحيط بهم ..

أرشف “السفري العريب” عىل إعداد االبحاث ونرشها عىل موقعه ،بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ.
ميكن استخدام محتوى النصوص أو أجزاء منه طاملا تتم نسبته للمصدر..
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