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مقدمة المترجم 
 

الثورة عمى النظام 
في مصر الثورة، ما زلنا ننادي ونعمل عمى إسقاط النظام، حيث إن النظام ال يسقط بمجرد سقوط 

. فاليزال النظام قائًما بكل مساوئو المباشرة وغير المباشرة. رأسو، مثمما ىو الحال في لعبة الشطرنج
خصوًصا وأن نظام مبارك قد أسس لجيش جرار من المرتِزقين بالفساد، الذين ال ييميم سوى التربح 

.  عمى حساب أي شيء، حتى ولو كانت عزة الوطن وكرامة المواطنين الشرفاء
 

وال شك أن قضية العشوائيات، تمثل أبرز نتائج النظام القائم، وىي في الوقت نفسو تدل عمى استسالمو 
فإذا استطاع . عمى رقبة الفقير- وفي أرجاء العالم الثالث- الخانع لسياسات اقتصادية دولية؛ تأتي دائًما

الفقراء التغمب عمى الفقر بعزة النفس واالجتياد، مثمما تيّسر ليم  في الماضي، فإنيم لن يستطيعوا 
اإلفالت من سياسات اإلفقار والقتل، المتمثمة في المبيدات المسرطنة، والتموث، والبطالة، والمحسوبية، 
ذا أفمتوا من ىذا وذاك، لن يفمتوا من  والتمييز في تولي الوظائف، وكذلك المياه المخموطة بالمجاري، وا 

مصير اإلخالء القسري الذي دائًما ما يتم تحت راية التقدم والتحضر والتطوير العمراني؛ عبر نيج 
.  مشاريع استثمارية عالمية وخميجية، ال تضع حاجات الفقراء الضرورية في حسبانيا

 
، بالتزامن مع صدور قانون المالك 1996خارج الحضر، نحن عمى عمم بالطبع بما حدث منذ 

والمستأجر، واليزال يحدث عمى أثره، من تيجير الفالحين من أراضييم الزراعية من أجل إعطاء 
األراضي لممستثمرين الذين يزرعونيا بمحاصيل تصدير؛ لدر األرباح عمى حساب البنية األساسية 

وىو ما تسبب كما رأينا في تقمص الرقعة الزراعية من ناحية، وتدىور ما بقى من . لإلنتاج الزراعي
أراٍض زراعية، لم تسمم من التعدي والتجريف والزحف العمراني غير المخطط، وىجرة األيدي العاممة 
من صغار الفالحين من ناحية أخرى، وفي النياية نجد أنفسنا معتمدين في غذائنا الضروري اعتماًدا 

واألخطر من ذلك؛ !! كمًيا عمى االستيراد، ومؤخًرا الذىاب إلى استئجار أرض لمزراعة في بالد اآلخرين
إفساح الطريق أمام طوفان من الفالحين المياجرين بحثًا عن لقمة العيش، ومن ثم التوسع في أساليب 

. التصرف الالرسمية، ومنيا بالطبع العشوائيات
 

إذن المشكمة في مجتمعاتنا مضاعفة، فنحن لم نحقق نظاًما رأسماليًّا، وال نظاًما اشتركّيا؛ بل حققنا 
نظاًما خميًطا من األلغاركية والكميبتوقراطية؛  فكل األمراض التي أصبحنا نعاني منيا في مجتمعنا، 

وعمى رأسيا التغني الكاذب غير الواعي بأيام مبارك؛ كانت نتيجة التكالب عمى موارد الشعب من أجل 
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في عصره كانت تدخل "الثراء السريع الفاسد، حيث يذكر أحد أصحاب المصالح، بعد خمع مبارك، أن 
إن "!! لمبمد أموال كثيرة، وأن دخول ثالثين جنيًيا ُيسرق منيا عشرة؛ أفضل من االنييار االقتصادي

المحمل والمتابع سوف يالحظ أن التشدق باالنييار االقتصادي، خالل األيام القميمة الماضية؛ أصبح 
وىو ما يمثل في مجممو خطاًبا دفاعيًّا أو . مقروًنا بالحديث الجاد عن ضرورة وقف النيب والفساد

ففي . تبريريًّا، من جانب طبقة األغنياء الجدد، والواقفين خمفيم في صفوف المستفيدين من ىيمنة الفساد
مصر، وعمى مدى عقود، لم تتحقق الرأسمالية بأشكاليا الموجودة في العالم الغربي، التي تسعى إلى 
تحقيق التقدم لمواطنييا، بل حققنا نوعية من الرأسمالية تنطوي عمى انحطاط مرّكب، بحيث ال يمكنيا 

ولو كان لمرأسمالية العاتية وجو غير . "العيش إال عمى الفساد، والحرث عمى جثث أجيال من المفقرين
وفي . مقبول في عمومو، فإن األسوأ من ذلك الوجو عمى الدوام، دولٌة فاسدة تعمل لصالح األغنياء فقط

  1".مثل ىذه الظروف، ال يمكن التعويل عمى تحقيق الكثير، حتى ولو بمحاولة تحسين النظام
 

كثيرة ىي الجرائم التي ارتكبيا نظام مبارك، ومازال يمارسيا أمام أعيننا، وعمى حساب أمن المواطنين 
. وسعييم الطامح لعيش حياة كريمة والنيضة بالبالد؛ لصالح االستمرار في النيب والسمب بشتى الطرق

 يناير وحتى اآلن؛ من أجل وقف ىذا النزيف الذي كان أول أسبابو 25وقد ثار الشعب المصري منذ 
تحول الدولة إلى سمسار في كل المعامالت؛ لتخمي الساحة بين الشركات والمؤسسات المالية الدولية، 
وعمى رأسيا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين المواطنين المفقرين والميمشين المعرضين دائًما 

.  لالستغالل والتعذيب، وسوء المعاممة في العمل وفي الشارع وفي السكن
 

، كيف أصبحت منظومة القير عنقاء تعيد إنتاج نفسيا داخل 2011يناير 25وقد شاىدنا كثيًرا قبل ثورة 
فالرجل المقيور في عممو، وفي الشارع، وفي قسم البوليس، ال يجد بدًّا من . المجتمع، وبشتى الطرق

حتى أصبح المجتمع مميًئا بالعنف ودائم .. إعادة إنتاج القير عمى ذويو من أطفال ونساء، وىكذا
لموجية اإلنسانية -عن عمد- االستعداد لمزيد من العنف، مجتمع يعيش بال أمل في الكرامة، مفتقًدا

حتى أنو لم يسمم من استغالل تجار الدين؛ ىؤالء الذين يريدون ىم أيًضا استغالل . الصحيحة والبّناءة
وكل ىذا يتم أيًضا من أجل . ضعفو وىوانو؛ واعدين إياه بعالم آخر أفضل؛ إذا صبر وصار طوًعا ليم

جني أرباح الدعاية الدينية، سواء بالمنح اآلتية من دول الخميج ذات الميل السمفي، أو تمك اآلتية من 
أرباح إعالنات التمفاز الفضائية، وىي دعاية ال تختمف كثيًرا عن دعاية النظام اليادفة إلى إلياء 

المواطن، وتكميم األفواه واالنشغال بأية تسمية بعيًدا عن المطالبة بالحقوق والحريات، وتجنيب الوعي 
. العام االلتفات إلى األسباب الحقيقية لمفقر

                                                 
1
  ِ Alan Gilbert and Peter Ward, Housing, the State and the Poor: Polity and Practice in Three Latin American 

Cities, Cambridge 1985, p. 254. 
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، وكنا كمما تطور الوضع "الشعب يريد إسقاط النظام"وقد حدانا األمل عندما خرجنا جميًعا تحت شعار 

في صالح الثورة؛ ازداد داخمنا األمل في أن واقًعا عالميًّا جديد سيبدأ من ىنا، من مصر، من جميع 
األمل في أن تكون مصر وبقية .. مدنيا الثائرة لخمق واقع جديد أكثر إنسانية وعدالة، يسع الجميع

البمدان العربية شرارة البدء في صياغة عالم جديد، يوقف النزيف الذي تعاني منو الشعوب منذ عقود 
عادة التكيف الييكمي والخصخصة، وتحرير السوق، غيرىا من سياسات  طويمة، تحت راية العولمة، وا 

.  النيوليبرالية المتوحشة، التي لم تترك البمدان الصناعية صناعية وال الزراعية زراعية
 

... خبز "يناير،  25ولذلك، فإنو من المؤكد أن الشعارات التي رفعيا الشعب بمختمف طوائفو وفئاتو منذ 
، لن تتحقق ىنا بسقوط مبارك، وال بسقوط النظام المصري القديم، أو "عدالة اجتماعية... حرية 

التونسي أو السوري أو اليمني، بل ال بد وأن تستمر المطالبة بيا والتأكيد عمييا؛ لتكون شرارة ضد ظمم 
وبطش سياسات وشركات عالمية، تتسبب كل يوم في انتشار الفساد وانعدام المساواة بين طبقات 

ىذه ىي الحقيقة وراء ثورات الشعوب المندلعة ىذه اآليام في المنطقة، وما سوف يمييا .. الشعب الواحد
قريًبا من ىّبات أخرى لشعوب؛ أصبحت ال مالذ ليا سوى في الثورة عمى حكومات استبدادية، وشركات 

وما . عالمية تسّمع وتبيع أي شيء؛ فسارت تتفنن في الثراء عمى جثث الفقراء والميشمين والمستضعفين
أمقتيا من مصطمحات دخمت قاموس اإلنسانية، في ظل سيادة العولمة واالستغالل السيئ لخطاب 

مثل ىذه المصطمحات التي - عند توصيف المواطنين- حيث البد لنا من أن ننفض. حقوق اإلنسان
أصبحت تكرس لدائرة مفرغة في الخطاب السياسي االجتماعي؛ تبدأ من اإلفقار ثم المعونات لدعم 

المفقرين والميمشين، وبالتالي تكميم األفواه بأنشطة شبو خيرية ال تخمو أيًضا من فساد مضاف؛ في 
سياق عمل بعض المنظمات غير الحكومية الفاسدة، وىو ما سنرى لو أمثمة كثيرة في ىذا الكتاب، ال 

. في مصر والعالم العربي فحسب، بل في كل مدن وبمدان جنوب العالم؛ باختالف درجاتو وألوانو
 

ففي كل بقعة من أرضنا الواسعة، تريد الشعوب أن تتحرر من أسباب حرمانيا من حقوقيا االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، تريد التمكين فعميًّا من الحق في الصحة، والحق في التعميم والحق في الغذاء، 

وأخيًرا نريد التحرر من العوامل التي تفضي بنا إلى العشوائيات؛ ذلك .. والحق في السكن الالئق
. الَعرض المزمن لمرض الرأسمالية المتوحشة والعولمة الجائرة المتعسكرة
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: كوكب العشوائيات
في قراءة ىذا الكتاب، تتمة ألفكار كثيرة وخالصات عممية، تتعمق بكافة حقوق الشعوب؛ االقتصادية 

وقد كانت االنتياكات الجائرة . واالجتماعية والثقافية، وبالتالي أوضاع ىذه الحقوق عمى أرض الواقع
التي لحقت بيذه الحقوق في منطقتنا العربية، ىي الشرارة التي طال انتظارىا النطالق ثورات التغيير، 

.  والبناء من جديد
 

ىذا الكتاب يتناول واحًدا من أىم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىو الحق في السكن، 
ولكن من منظور يستند إلى الرصد والتوثيق ألبشع االنتياكات التي يمكن أن تمحق بحق اإلنسان في 
السكن، بداية من عدم وجود مأوى، وحرمان المواطنين منو بسبب السياسات الدولية والعمالة المحمية؛ 

كما يقول الكاتب، " العيش في الخراء"أو الفقر، أو بسبب االثنين مًعا؛ مروًرا بالمجوء إلى العشوائيات و
انتياًء إلى اإلخالء القسري الذي يعد االنتياك األشير لمحق في السكن المالئم واألكثر انتشاًرا في 

العالم، وكذلك األكثر ارتباًطا برأسمالية الشركات الجائرة بمسميات عدة من ضمنيا التحديث والتنمية 
العمرانية واالستثمار، وكميا كما يظير واضًحا في األمثمة الواردة في ىذا الكتاب تقوم عمى ضرورة 
التخمص من الفقر، بالطريقة األضمن دائًما، وىي التخمص من الفقراء أنفسيم، وذلك من خالل نيج 

حكومي يسمك عدة طرق غريبة حول العالم، منيا ترك الفقراء ألنفسيم يصارعون من أجل البقاء، تحت 
زاحتيم بعيًدا عن المنظر  وطأة التموث، واالزدحام والبطالة والمرض، وغيرىا من ضروريات التيميش، وا 

. الطبيعي الجميل والعمراني الراقي، الذي ال بد أال يتكدر صفوه بالحثالة؛ حرًصا عمى صفوة المجتمع
 

كما أن األمر بالطبع ال يخمو طوال الوقت من استغالل وحشي ألفقر الفقراء، حسب الغاية، فتارة 
يتعرض الفقراء والميمشون إلى االستغالل من الحكومات، خصوًصا أوقات االنتخابات، حين يصبح 

ليم فائدة في نظر الحكومة، وتارة أخرى تستغميم بعض منظمات المجتمع المدني الفاسدة؛ بالتسول من 
فيي عادة ما تتسرب عبر قنوات . حيث غالًبا ما تذىب أموال التمويل إلى غير مواضعيا. أجميم

الفساد، إلى جيوب المديرين واألقرباء المقربين، وينتيي األمر بيا عند حدود عقد المؤتمرات وورش 
!  العمل والتدريب

 
حتى في عالم المجتمع المدني وأنشطتو وعالقتيا بأموال المانحين، التزال األولوية لمحقوق المدنية 

والسياسية، وعمى رأسيا الديمقراطية بصورتيا المحمية المشوىة، وذلك كوسيمة لحماية مصالح الغرب 
. االستراتيجية من المد األصولي اإلسالمي، أو أي تحرك ُيَطن أنو معاٍد لمغرب
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وىنا تصبح قضية الديمقراطية مجرد آفة، تأتي خسائرىا كميا عمى عاتق الفقراء، وساكني العشوائيات، 
كونيم حجر عثرة في طريق التقدم العمراني " جريمة"فإذا كان بعض ساكني العشوائيات يرتكبون 

وىذا كما . والمدني الحضري، فإن غيرىم يخطئون أحياًنا بالتجرأ عمى تصديق ممارسة الديمقراطية
.. ذكرنا، ليس حكًرا عمى مصر والعالم العربي وحدىما، بل يحدث في الشق الجنوبي من العالم كمو

، صب الرئيس 2005ومن أمثمة ذلك الكثيرة، أنو في أعقاب االنتخابات الممطخة بالفساد في زيمبابوي 
، حيث كان Bulawayoجام غضبو عمى أسواق الشارع وعشوائيات ىراري وبوالوايو " روبرت موجابي"

 Movement for Democraticالفقراء قد صوتوا بأعداد كبيرة لصالح حركة التغيير الديمقراطي 

Changeوكانت المرحمة األولى من العممية التي أخذت عنواًنا شريًرا مشيًنا .  المعارضة
Murambasvina ("التخمص من الزبالة") 34أيار تمثمت في ىجوم الشرطة عمى / في أوائل مايو 

وقد وردت معمومات عن قيام . سوًقا من أسواق الشارع التي تتاجر في السمع الرخيصة داخل المدينة
من يوم غد، أريد تقارير فوق مكتبي تقول إننا أطمقنا النار عمى : "ضابط شرطة، يحث رجالو قائال

البد أن . لقد أعطانا الرئيس تأييده ودعمو الكامل ليذه العممية؛ ومن ثم ال يوجد شيء نخشاه. أشخاص
. 2"تتعامموا مع ىذه العممية تماًما كأنيا حرب

 
إنيا فعاًل حرب، ولكنيا الحرب ضد الفقراء، وقد بدأت منذ عقود طويمة، والتزال تدور رحاىا فتحصد 

إنيا حرب ضروس، تتكالب فييا مؤسسات دولية كثيرة وحكومات . كل يوم آالًفا من الفقراء المعدمين
حرب بربرية . خائنة، تشنيا ضد المواطنين العزل المحرومين من كل وسائل التمكين والعيش بكرامة

تمثل النتيجة الطبيعية لمثراء الفاحش الذي وصل إليو العالم، والذي ال يمكن أن يتحقق إال بالظمم 
وىي نتيجة طبيعية أيًضا لسحب الدولة يدىا عن إدارة األمور . والتفاوت الجائر في توزيع الموارد

اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا، والتحول إلى مجرد حكومة تمارس السمسرة، ونيب الثروات الوطنية، 
.   والتأكيد عمى حفظ األمن بأكثر األساليب وحشية وانعداًما لإلنسانية

 
أصبح ثقافة السخفاء " األمن"

يناير الذي خرج فيو المصريون  28يناير الشعبية، وتحديًدا يوم  25في أعقاب األحداث األولى من ثورة 
كميم، حاولت الماكينة اإلعالمية الفاشمة لمنظام الساقط، والتي كانت بخيبتيا المزمنة سبًبا من أسباب 
نجاح ثورتنا، أن ترّوج إلشاعات تتعمق باإلنفالت األمني، والكوارث التي ستحل بالبالد نتيجة خروج 

ولكن ما حدث فعميًّا أن سكان العشوائيات دافعوا عن الممتمكات، وصانوا أمن . ساكني العشوائيات
وفي حقيقة األمر، ظل االنفالت األمني مسئولية عناصر أمن الدولة، . المواطنين، عبر المجان الشعبية

                                                 
2
 Munyaradzi G 
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والعناصر المنحمة من الشرطة، وجيش البمطجية الذي أسسو النظام السابق الذي كان يسير وفق حكم 
 .  وديكتاتورية جياز أمن الدولة

 

ىذه الحقيقة السابقة، ال تنفي أن التباعد بين الطبقات االجتماعية عبر وسائل األمن المحكمة، أصبح 
ظاىرة عامة تميز الصراع الطبقي في أرجاء العالم، حيث إن الثراء الفاحش يقتضي دائًما حماية 

الثروات والممتمكات من غضب الفقراء والمحرومين، الذين حتًما سوف يظير بينيم من ال يستطيع حل 
ومن ىنا ازدادت االحتياطات األمنية في المدن . مشاكمو، إال بمحاولة التعدي عمى ممتمكات اآلخرين

الجديدة المبوبة والمسورة إلى أن وصمت إلى تكمفة عالية، وأصبحت تجارة رائجة في العالم الثالث 
. لحماية أصحاب الممتمكات والموسرين حديثًا، من اليجمات المحتممة من جانب المحرومين والفقراء

السبب الجذري في وجود العشوائيات وىذا الواقع ىو ما يكرس لوجود واستمرار العشوائيات وانتشارىا، ف
نما في الثراء الحضري   3 .”الحضرية، ال يبدو كامًنا في الفقر الحضري؛ وا 

 
نجد مجتمع المدن المسيجة أو المعزولة عن العالم الخارجي، ببوابات ومتاريس، : وىنا يقول الكاتب

ىذه العوالم . 4"التنمية األكثر داللة في التخطيط والتصميم الحضري الحديث"أصبح يطمق عمييا 
غالًبا ما ُتينَدس - Blade Runnerبميد رانر باستخدام مصطمح "- off-worldsالمعزولة، أو البعيدة "

، عمى سبيل "بيفرلي ىيمز"فمنطقة . Southern Californiasعمى طريقة مناطق جنوب كاليفورنيا 
؛ بل إن ىناك ضاحية من ضواحي القاىرة بالمسمى 90210المثال، ال توجد فقط في النطاق البريدي 

سكانيا يمكنيم الحفاظ عمى المسافة بينيم، "، مدن خاصة باألثرياء، "دريم الند"و" يوتوبيا"نفسو، ومعيا 
وبالمثل . 5"وبين منظر وقسوة الفقر، والعنف، واإلسالم السياسي، والذي يبدو أنو يتخمل المواقع المحمية

عبارة عن منطقة مسورة " Orange Countyالمنطقة البرتقالية / أورانج كاونتي"في الصين، نجد 
بالبوابات، مكونة من البيوت المتمددة عمى نمط كاليفورنيا، ذات المميون دوالر، صمميا مكتب اليندسية 

، عمى Martha Stewart، وديكور مارثا ستيوارت Newport Beach" نيوبورت بيتش"المعمارية 
. الضواحي الطرفية الشمالية لبكين

 
في األحياء المركزية . إن الطمب عمى مسائل األمن والعزل االجتماعي، أصبح وسواًسا عالمّيا

والضواحي في مانيال مثاًل، حيث تقوم جمعيات ُماّلك المنازل بعمل متاريس في الشوارع العامة، 

                                                 
3
  ِ Gita Verma, Slumming India, p. xix. 

4
 Pu Miao, “Deserted in Jammed Town: The Gated Community in Chinese Cities and Its Solution,” Journal of 

Urban Design 8:1 (2003), p. 45. 
5
 Asef Bayat and Eric Denis, “Who is Afraid of Ashiwaiyat?,” Environment and Urbanization 17:2 (October 

2000), p. 199. 
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لويوال " مقاطعة Erhard Berner" إرىارد برنر"ويصف . ويشنون حمالت من أجل ىدم العشوائيات
:  بقولوLoyola Heights" ىايتس

 
نظام متطور من البوابات الحديدية، والمتاريس، ونقاط التفتيش، ترسم حدود المنطقة، وتعزليا عن 

تيديدات الحياة، والمتعمقات، والممتمكات، تمثل اليم المشترك . بقية المدينة، عمى األقل في المساء
المنازل تحولت إلى قالع محصنة، وذلك بإحاطتيا بأسوار عالية، تعموىا . الغالب لمسكان األثرياء

. 6شرائح زجاجية، وأسالك شائكة، وقضبان حديدية سميكة عمى النوافذ
 

، ألنماط الحياة Tunde Agbola" توند أجبوال"، عمى حد وصف "فن عمارة الخوف"وىذا النمط من 
نة في الجوس، نمط شائع في العالم الثالث، وفي أجزاء من العالم المتقدم، ولكنو يبمغ مداه  المحصَّ

العالمي في مجتمعات حضرية كبيرة، تنطوي عمى مظاىر من انعدام التكافؤ االجتماعي االقتصادي، 
ففي . ىي األكبر من نوعيا، كما في جنوب أفريقيا، والبرازيل، وفنزويال، والواليات المتحدة، ومصر

جوىانسبرج، حتى قبل انتخاب نيمسون مانديال، أخَمت األنشطة التجارية الضخمة، والسكان األثرياء 
، وراندبرج Sandtonساندتون )البيض، المركز الحضري متوجيين إلى الضواحي الشمالية 

Randburg وروزبنك ،Rosebankالمدن الحدودية"، والتي كانت قد تحولت إلى ُنسخ من (، وغيرىا "
وداخل ىذه المدن المسورة الممتدة في الضواحي ببواباتيا المصَمتة، . األمريكية شديدة التأمين

" أندري تشيجميدي"والتجمعات السكنية الصغيرة، والشوارع العامة المَمتَرسة، يرى عالم األنثروبولوجي 
Andre Czegledy الُسخفاءأصبح ثقافة " األمن" أن .

 
الجدران المرتفعة ذات المقاييس العالية، غالًبا ما تعموىا إبر معدنية، وشفرات حادة، ومؤخًرا زاد 

من شركات " رد مسمح"السمك الكيربائي الموصل بإنذارات طوارئ، موصمة بدورىا إلكترونًيا بـ 
وال شك في أن الطبيعة السيريالية لذلك العنف الضمني المستتر، برزت في ذىني يوًما . األمن

، أحد األحياء األكثر انتماًء إلى Westdene" يستدين"ما، عندما كنت أسير مع زميمي في و
عمى جانب الطريق، كانت ىناك سيارة صغيرة تابعة . الطبقة الوسطى في الضواحي الشمالية

بأسمحة "إنيا ترد : لشركة أمن محمية تقف منتظرة، وقد برزت عمى جانبيا حروف كبيرة، تقول
 .7متفجرات؟".. نارية ومتفجرات

 
 

                                                 
6
 Berner, Defending a Place, p. 163. 

7
 Andre Czegledy, “Villas of Highveld: A Cultural Perspective on Johannesburg and Its Northern Suburbs,” in 

Richard Tomlinson et al. (eds), Emerging Johannesburg: Perspectives on the Postapartheid City, New York 
2003, p. 36. 
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القطاع الالرسمي 
. إن أول منتجات انسحاب الدولة، وأبرزىا، في العصر الحديث، تمّثل في ظيور كل ما ىو غير رسمي

فمع . informal settlementsوالعشوائيات في إحدى تعريفاتيا، ىي المستوطنات البشرية الالرسمية
بداية موجات الخصخصة، والقروض المكبِّمة لممواطنين، من صندوق النقد الدولي من أجل التكيف 

وكل ىذا يدور بالطبع وفق ما . الييكمي، أصبحنا أمام موجات عاتية ومتواصمة من األنشطة الالرسمية
المنخرطين في ىو مقرر في السياسات النيوليبرالية، حيث إن التنافس الشديد غير العادل يجعل 

منافسات القطاع الالرسمي واقعين تحت ظروف تشيد تزايًدا ال محدوًدا في المعروض من العمالة، 
وكثيًرا ما يتحول إلى عنف . عادة ما يؤدي في المقابل إلى الصراع وحرب شاممة لمجميع ضد الجميع

المخفيون )فاآلباء الروحانيون أو أصحاب األراضي في القطاع الالرسمي . عرقي أو ديني، أو عنصري
؛ يستخدمون القسر، بل والعنف المزمن في تنظيم التنافس وحماية استثماراتيم (في معظم األدبيات

ثمة عوائق لمدخول في عالم رأس المال والسياسة، : "Philip Amis" فيميب أميس"وكما يؤكد . بذكاء
وىو ما يخمق مياًل نحو االحتكار قي المجاالت الناجحة، ضمن القطاع الالرسمي؛ تمك المجاالت التي 

 . 8"يصعب الدخول فييا
 

وسياسًيا، يعد القطاع الالرسمي، في غياب حقوق العمل الجبري، عالًما شبو إقطاعي قوامو التخميصات 
فالمساحة الحضرية ال يمكن أبًدا أن تكون . المالية، والرشاوى، والوالءات القَبمية، واالستبعاد العرقي

مكان عمى الرصيف، أو إيجار عربات الجر، أو عمل يوم في موقع بناء، أو توصية منزلية . خالية
كل ىذا يتطمب رعاية أو عضوية في شبكة ما مغمقة، وغالًبا ما تكون ميميشيا : لصاحب عمل جديد
وكما سنجد في ىذا الكتاب، فإن الصناعات الرسمية التقميدية، مثل النسيج في اليند . عرقية أو عصابة

أو النفط في الشرق األوسط؛ جنحت إلى تقوية التضامن العرقي عبر االتحادات واألحزاب السياسية 
الرجعية المتطرفة، وصعود القطاع الالرسمي غير المحمي، الذي سار كثيًرا يًدا بيد مع التفريق العرقي 

. 9الديني المغاَلى فيو، ومع  العنف الطائفي أيًضا
 

 وغيره من النقاد الراديكاليين، أن يقدموا نقًدا مقنًعا لـ Manuel Castells" مانويل كاستيمز"وقد استطاع 
التي ربطت ما بين انتشار السكن العشوائي في العالم، وبين الالرسمية االقتصادية، " أسطورة التيميش"

باإلشارة إلى األعداد الضخمة من العمال الصناعيين والموظفين العموميين الذين ُأجبروا عمى العيش 
فضاًل عن ذلك، ففي أمريكا الالتينية عمى . 10في سكن دون المستوى، في مدن مثل كاركاس وسنتياجو

                                                 
8
 Philip Amis, "making Sense of Urban Poverty," Environmental and Urbanization 7:1 (April 1995), p. 151. 

9
 .  راجع الفصل الثمن من هذا الكتاب 

10
 Castells, The City and the Grassroots, pp. 181-83. 
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األقل، كان تيار سوق العمل الحضري المتسيد خالل العصر السابق من التصنيع البديل لالستيراد، ىو 
 عمى 1970عام % 21 إلى 1940عام % 29من - النسبي في العمالة غير الرسميةالتخفيض 

. 11مستوى المنطقة ككل
 

، عادت الالرسمية االقتصادية بانتقام، وأصبحت معاَدلة لمتيميش الحضري 1980ولكن، ومنذ عام 
فالعمال الالرسميون، بحسب األمم المتحدة، يشكمون حوالّي : والميني، غير قابمة لمدحض، وسائدة

وفي ىذا السياق، يضيف بنك التنمية لألمريكتين . 12خمسي السكان النشطاء اقتصادًيا في العالم النامي
Inter-American Development Bank أنو في أمريكا الالتينية وحدىا، يشّغل االقتصاد الالرسمي ،

الواقع أن ). 13جديدة" وظائف"من قوة العمل، ويوفر أربعة من كل خمسة % 57في الوقت الحالي 
، كانت في القطاع 2004 و2000التي ُخمقت في المكسيك، فيما بين عامي الوحيدة الوظائف 
من % 75 إلى 60وتزعم مصادر أخرى أن أكثر من نصف اإلندونيسيين الحضر، ومن . (الالرسمي

من مواطني كاراتشي، يعيشون % 75من سكان دكا والخرطوم، و% 65مواطني أمريكا الوسطى، و
. 14عمى القطاع الالرسمي

 
الحضَرنة 

، حيث يؤكد الكاتب عمى أن urbanizationالرئيسية ليذا الكتاب، ىي الحضرنة " الثيمة"وال ننسى أن 
النمو الحضري السريع في سياق التكيف الييكمي، وتخفيض قيمة العممة، وتقميص معدل  إنفاق الدولة؛ 

. أصبح وصفة حتمية إلنتاج العشوائيات واألحياء الفقيرة بصورة ضخمة عمى مستوى العالم
 

والبد ىنا من إدراك أن السكن الالرسمي والعشوائيات، ال يصمح التعامل معيا من باب الذوق والجمال 
معظم المجتمعات المكونة عمى أراضي وضع يد، تعد نتيجة حتمية لما يسميو وكونيا فقيرة وىكذا، ف

": زحف ىادئ لمعامة" ، في كتابتو حول طيران والقاىرة Asef Bayat" آصف بايات"عالم االجتماع 
 لألطراف أو المواقع الفارغة، أو ما يمكن تسميتو بالمواقع تسرب أو تخمل صغير الحجم، غير متحدٍّد 

لفقراء " المقاومة" لمصراع الطبقي وBrechtian *النمط البرختي"وعمى خالف . interstitialالفجوية 

                                                 
11

 Orlandina de Oliveira and Bryan Roberts, “The Many Roles of the Informal Sector in Development: Evidence 
from Urban Labor Markets Research, 1940-1989,” in Cathy Rakowski (de.), Contrapunto: The Sector Debate in 
Latin America, Albany 1994, p. 56. 
12

 Challenge, pp. 40, 46. 
13

 Cited in The Economist, 21 March 1998, p. 37. 
14

 Challenge, p. 103; Rondinelli and Kasarda, “Job Creation Needs in Third World Cities,” Third World Cities, 
Hasan, “Introduction, in Khan, Orangi Pilot Project, p. xl (cities Karachi Master Plan of 1989); Ubaidur Rob, M. 
Kabir, and M. Mutahara, “Urbanization in Bangladesh,” in Gayl Ness and Prem Talwer (eds), Asian 
Urbanization in the New Millennium, Singapore 2005, p. 36.  

*
.   بريشت/ نسبة إلى الكاتب المسرحي الشاعر المخرج األلماني برتولت بريخت 
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فإن صراعات فقراء - James Scottالذي تشتير إثارتو في دراسات جيمس سكوت - الفالحين
" عدوانية ىجومية عمى نحو خفي"، ىي "آصف بايات"، بل، ووفًقا لـ "ليست مجرد دفاعية"الحضر ىذه 

إن ىذه . 15توقف من توسيع مساحة الحياة، وحقوق المحرومين من التصويتفيما تيدف إليو، وبال 
األنماط من الزحف العمراني، كما سنرى بالتحميل والتفصيل في فصول الكتاب، عادة ما يتكرر تزامنيا 

.  ، والثورةاالنقالباتمع فرصة محبذة الحتالل األرض، مثل االنتخابات، والكوارث الطبيعية، و
 

أيُّ مجتمع مدني؟ : دور المجتمع المدني
النضال من أجل الحقوق لو أشكال كثيرة، منيا الدفاع القانوني وأنشطة المناصرة، والتوعية، والتعبئة 

كل ىذا من الطبيعي أن يتم من خالل . االجتماعية ألصحاب الحقوق لممطالبة بيا، وتكريس الحريات
تشكيالت وحركات اجتماعية، والبد أن نفرق جيًدا بين الحركات االجتماعية ومنظمات الحركات 

االجتماعية، وبالتالي المنظمات غير الحكومية التي جاءت نتيجة طبيعية النحسار الحركات اليسارية 
. الثورية، وانتشار الخطاب الحقوقي المؤسسي في بمدان العالم الثالث، منذ ثمانينيات القرن المنصرم

 
 :من العمل والنضال في إطار المجتمع المدني أمامنا نوعان وفي ىذا الصدد،

، غالًبا ما يشوبو بعض الفساد، "المنظمات غير الحكومية" عمل احترافي تحت مسمى :النوع األول
، وانتياًء بتكريس نفس المنظومة الحكومية الفاسدة one-man-show" الرجل الواحد"بداية من مؤسسة 

من السيطرة عمى صنع القرار، وعدم تداول السمطة، وغياب الشفافية المالية، والبطش أحياًنا بالعاممين 
في المؤسسات التي تشتير كثيًرا بالنضوب، وعدم خمق أجيال جديدة سواء من المحترفين أو المناضمين 
النشطاء، وىذا ما نراه حاصاًل في مصر، يمكنك حصر عدد النشطاء الحقوقيين والتنمويين المعتد بيم 

. عمى مدى العشرين سنة عمر الحركة الحقوقية؛ فتصاب بالصاعقة من ىذا الشح وتمك الندرة
 

 يتمثل في الحركات االجتماعية، وبعض أنواع المنظمات غير الحكومية التي تستند إلى :النوع الثاني
قاعدة شعبية عريضة، وتحتوي من الناحية الييكمية عمى جمعية عمومية، تدير انتخاب من يمثميا، 

وىذا . وتمارس بالفعل مفردات عممية ديمقراطية، واألىم شفافية مالية لمموارد، وكيفية صرفيا ومصادرىا
النوع ال يمكن إغفال دوره في النضال من أجل الحقوق، واستعادتيا من سالبييا، سواء حكومات أو 

في البرازيل، وشبكة عبر " شبكة فالحين بال أرض"ومن النماذج األمثل عمى ذلك . شركات خصخصة
، وىي شبكة عالمية تندرج تحت التحالف "شبكة حقوق األرض والسكن"، وvia campasina 16الريف

                                                 
15

 Asef Bayat, “Un-civil Society: The Politics of the ‘Informal People’,” Third World Quarterly 18:1 (1997), pp. 

56-57. 
 www.viacampesina.org: حركة عبر الريف العالمية 16

http://viacampesina.org/
http://viacampesina.org/
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، وىذه الشبكة 1976الدولي لمموئل، الذي تأسس لمعمل من أجل الحق في السكن المالئم، وذلك عام 
تتألف من حركات اجتماعية واسعة، ومنظمات غير حكومية عمى مستوى العالم، ويوجد ليا فرع في 

وفي ىذا السياق يمكننا . القاىرة، وتعمل مع شركاء في مصر عمى الحق في السكن المالئم واألرض
االستعانة بالجانب اإليجابي والبّناء الذي تروج لو الشبكة من العمل لصالح حقوق اإلنسان في سكن 

مالئم، حيث من ضمن ىذه الجوانب ما صاغتو الشبكة من عناصر لمحق في السكن المالئم، مستندة 
.  عمى المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، والحركات الشعبية واالجتماعية

 
ومن ىذه العناصر، الحق في الضمان القانوني لمحيازة، والحق في السمع والخدمات العامة والبيئية، 

والحق في المعمومات، والموقع المالئم، واألمن الشخصي، والحصول عمى السمع والخدمات البيئية مثل 
األرض والمياه، يمكن بالطبع االطالع عمى تجارب نضالية إيجابية ليذه الشبكة وغيرىا عبر ممثمييا 

. 17في مصر والعالم العربي
 
 

وفي ىذا السياق أيًضا ال يمكن أن نغفل دور منظمات األمم المتحدة، التي شابيا مؤخًرا شبية العمل 
مع الحكومات في مشاريع تأخذ في مظيرىا التنمية العمرانية، ولكنيا تنطوي عمى كثير من االنتياكات، 

 الذي ثبت تورطو في دعم كثير من الخطط UN-HABITATوىنا ال نعفي برنامج األمم المتحدة لمموئل 
التي تعود بأىوال " 2050القاىرة " لبعض المدن، ومن بينيا UNDPالحكومية مع البرنامج اإلنمائي 

. كارثية عمى كثير من ساكني العشوائيات والمناطق الميمشة
 

وىنا، سنرى الكاتب أيًضا يركز عمى ىذا الجانب من تخبط منظمات األمم المتحدة، واصًفا حممة األمم 
، بوصفيا الزفرة Millennium Development Goals (MDGs)المتحدة لألىداف اإلنمائية لأللفية 
الحممة التي عبر عنيا كاريكاتورًيا، بشكل ساخر بعض األفارقة )األخيرة في رئة المثالية التنموية؛ 
األىداف اإلنمائية "، فأصبحت "الحد األدنى"، أو "الدنيا"إلى " األلفية"العاممين في اإلغاثة؛ بتغيير كممة 

، وكانت تيدف إلى تخفيض نسبة من يعيشون في فقر (Minimalist Development Goals" الدنيا
، وكذلك التخفيض الشديد لمعدل الوفيات بين األطفال حديثي 2015مدقع إلى النصف، بحمول عام 

وبالرغم من التعبيرات االستعراضية لتضامن الدول الغنية، من قبيل . الوالدة، واألميات، في العام الثالث
، التي تم تداوليا Live 8" عش أحداث الثمانية"، وMake Poverty History" لنجعل الفقر تاريًخا"

، ففي 2005تموز /  في شير يوليوGleneaglesبأسكتمندا / أثناء قمة مجموعة الثمانية في جمينجيمز

                                                 
. www.hic-mena.org: التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق األرض والسكن 17
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التنمية حول وفي تقريرىم . األغمب، لم ولن تتحقق األىداف اإلنمائية لأللفية، في المستقبل المنظور
، حذر باحثو األمم المتحدة من أنو وفق المعدالت Human Development Report 2004البشرية 

، فإن أفريقيا جنوب الصحراء، لن تصل إلى األىداف اإلنمائية، حتى دخوليا القرن "التقدم"الحالية من 
وقد كرر الشركاء الرئيسيون في إحداث سوء التنمية في أفريقيا، يمثميم صندوق النقد . الثاني والعشرين

 Global Monitoring تقرير الرصد العالميوالبنك الدوليْين، كرروا ىذا التقدير المتشائم نفسو، في 

Report 2005نيسان / الذي أصدراه في شير أبريل
18  .

 
ولكن ماذا يمكن أن تعمل حمالت من ىذا النوع، أمام ىذه الحرب، وسياسات الفصل العنصري التي 
تمارسيا الدول الغنية تجاه الفقيرة، وطبقات األثرياء ضد المفَقرين والميمشين داخل الدول الفقيرة؟ لقد 

؛ وبالمعنى الحرفي، من القسر الواسع لمتكنولوجيا العالية، التي تحجب "سور عظيم"أصبح ىناك بالفعل 
اليجرة إلى البمدان الغنية بأعداد كبيرة، ومن ثم تظل العشوائيات وحدىا حاًل مرخًصا تماًما لمشكمة 

.  تخزين الفائض البشري لمبمد
 

نجد ىيئات التنمية الدولية تشجع الحكومات المحمية عمى اتباع سياسات : حتى عمى مستوى المرور
نقل مدمرة؛ بحكم تفضيميا لتمويل طرق أكثر من السكك الحديدية، وأيًضا بتشجيع خصخصة وسائل 

يعطي المخططون - التي كانت فيما سبق وطَن الدراجة المتكافئة الحرة- ففي الصين. النقل المحمي
لقد دمرت بكين قطاعات واسعة من األفنية . اآلن أولوية لمسيارات غير رشيدة، والعقالنية الطابع

التقميدية التي كانت مأوى لمفقراء، وكذلك شبكتيا من الدروب الخمفية الجميمة، وذلك من أجل تأسيس 
وعمى نحو متزامن تمت معاقبة راكبي الدراجات بفرض رسوم لمترخيص، وفرض قيود . طرق لمسيارات

نياء دعم الدراجات التي كانت اتحادات العمل تدفعيا سابًقا . 19عمى الطرق الرئيسية، وا 
 

نحن إذن أمام عمالق من سياسات اإلفقار والثراء عمى حساب جموع المواطنين، مما يضطرىم إلى 
ىذا كمو وغيره من تجارب . التنازل في كل شيء، ومن بينيا السكن، فيسكنون في أماكن شديدة الخطورة

تتعمق بالنمو الحضري والعشوائيات، نجده في ىذا الكتاب الذي يقدم تغطية فريدة ألىم ظاىرة في تاريخ 
البشرية، وىي انتشار العشوائيات كمظير أساسي من مظاىر الحياة الالرسمية وانسحاب الدولة عن 

.  تأدية دورىا، والوفاء بالتزاماتيا الحقوقية اقتصاديًّا واجتماعيًّا
 

                                                 
18

 Human Development Report 2004, pp. 132-33; Tanya Nolan, “Urgent Action Needed to Meet Millennium 
Goals,” ABC Online, 13 April 205. 
19

 Example of Beijing in Sit, Beijing, pp. 288-89. 
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حقبة االستعمار التقميدي، كانت عاماًل فارًقا كمنشأ وأساس لكثير من مشكالت وجدير بالذكر ىنا، أن 
ولعل االختالف بين حممة استعمارية وغيرىا من الدولة المستعِمرة . ومظاىر الفقر العديدة، حتى اآلن

نفسيا، قد كرست الفروق الموجودة بالفعل بين البمدان الواقعة تحت االستعمار، كأن يختمف االحتالل 
اإلنجميزي في مصر مثاًل عنو في غانا أو نيجيريا، وأن يختمف برمتو وطابعو عن االحتالل الفرنسي أو 

فيبدو مثاًل أننا كمصريين قد فرضنا طابعنا عمى االستعمار، وىذا ما يمكن . األسباني أو البرتغالي
: تحميمو فيما يتعمق بالصرف الصحي، حيث يرى الكاتب ىنا

 
فأصوليا، مثل أصول كثير من المشكالت . أن األزمة العالمية لمصرف الصحي تفوق الوصف"

فاإلمبراطوريات األوروبية، رفضت عموًما . الحضرية العمرانية في العالم الثالث، تتجذر في االستعمارية
توفير الصرف الصحي الحديث، والبنية التحتية لممياه في األحياء األىمية، مفضمة بداًل من ذلك 

 ، لفصلcordons sanitaires الحجر الصحي اتكوردوناستخدام التحديد النطاقي العنصري، و
من أكرا - الثكنات واألحياء البيضاء عن أماكن األوبئة؛ ومن ثم فقد ورثت األنظمة ما بعد االستعمار

عيوًبا ضخمة تتعمق بالصرف الصحي، إلى درجة أنيا قميمة تمك األنظمة التي استعدت - إلى ىانوي
فمدن أمريكا الالتينية تحتوي عمى مشكالت خطيرة في الصرف الصحي، ). لمعالج بطريقة عدوانية

. (ولكن شيًئا منيا ال ُيقاَرن مع حجم وضخامة تمك المشكالت في أفريقيا أو في جنوب آسيا
 

 برامج التكيف وأولويات االستعمار في العالم بالطبع، تتمثل في تسميح الجيوش وبيع األسمحة، حيث إن
  تمك البروتوكوالت التي بواسطتيا سممت البمداُن الَمِدينُة اقتصاَدىا إلى الدائنين؛ صندوق النقد –الييكمي

وليس )عادة ما تتطمب استقطاعات ضخمة من اإلنفاقات العامة، تشمل الصحة  "–والبنك الدوليين
وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، قممت سياسة التقشف التي فرضتيا برامج إعادة . 20"(الجيش مثالً 

الييكمة، خالل ثمانينيات القرن الماضي من االستثمار العام في الصحة ومياه الشرب، وىو ما أطاح 
وفي . بمزايا بقاء الرضع عمى قيد الحياة، والتي كان الفقراء من سكان الحضر يتمتعون بيا سابًقا

، انخفضت نسبة المواليد التي 1986المكسيك، وبعد تبّني جولة ثانية من برامج التكيف الييكمي عام 
، بينما ارتفعت حصيمة الموت 1988عام % 45إلى  1983عام % 94تتم في حضور ىيئة طبية، من 

1988 امرأة عام 150 إلى 1980 عام 100.000 امرأة وسط كل 82المرتبط بحّمى النفاس من 
21 .

 
 

                                                 
20

 Women’s Global Network for Reproductive Rights, A Decade After Cairo: Women’s Health in a Free Market 
Economy, Corner House Briefing 30, Sturminister Newton 2004, p. 8.   
21

 Shi, “How Access to Urban Portable Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality,” pp. 4-5. 
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! مرة أخرى أحد الحمول؟.. االستدانة
أما وقد أصبحنا في مصر اآلن واقعين بين فّكي الشوفينية الدينية، ومشاريع ومطامع الحكم الديني 
المتعّنت من جانب، وبين التدىور واالنييار االقتصادي، وتوجو حكومة الدكتور شرف إلى صندوق 

 في William Tabb" وليام تاب"مثمما يذّكرنا - فيجب العمم بأن الدَّين"النقد الدولي من جانب آخر؛ 
أصبح ىو النقطة الفارقة التي تتحول عندىا سمطة األمم في - تأريخو الحديث لحكم االقتصاد العالمي

 التي تسيطر عمييا الواليات المتحدة، Bretton Woodsالعالم الثالث، إلى مؤسسات بريتون وودز 
ووفًقا لوليام تاب أيًضا، فإن فريق العاممين المحترفين في البنك . وغيرىا من البمدان الرأسمالية األساسية

مثل اإلداريين االستعماريين، "الدولي، يمثمون المعادل ما بعد الحداثي لمخدمة المدنية االستعمارية، و
فيم ال يبدو أبًدا أنيم سُيبَعدون؛ إال ليحل محميم فريق استشاري جديد، لديو النظرة والسمطات نفسيا 

 .22"عمى االقتصاد والمجتمع المحميْين
 

ربما نتذكر جميًعا أن مصر قد شيدت في عقد السبعينيات، عيًدا من قمع الدولة الشرسة، موجًيا ضد 
والمثال الشيير لذلك، كان في أعقاب أحداث . 23أو المعادية لمنظام" االنقسامية"األحياء الحضرية 
فسياسات السادات النيوليبرالية . المرتبطة بصندوق النقد الدولي في القاىرة 1977الغضب في عام 

أسفرت عن عجز ضخم جعل جيمي كارتر وصندوق النقد الدولي يمارس ضغًطا عمى االنفتاح؛ الفاشمة 
أنو لسد ىذه  " Geneive Abdo آبدوجنيف "وىنا يكتب الصحفي . الرئيس المصري لتصحيحيا

الفجوة؛ كان السادات مجبًرا عمى إلغاء الدعم، أو استنزاف الموسرين عبر فرض ضرائب عمى الدخل 
وكانت الطبقة البرجوازية، بوصفيا قاعدة شعبية رئيسية، ميمة جًدا بالنسبة لمسادات، لذا . الشخصي

ومن جانبيم، ىاجم . 24"[ألغذية الفقراء المعيشية األساسية]اختارت الدولة إلغاء نصف الدعم الموجو 
مثل الفنادق االنفتاح القاىريون الغاضبون تمك الرموز المنتصبة أماميم لنمط الحياة الفاخرة، المرتبطة بـ 

ثمانون شخًصا . خمس نجوم، والكازينوىات، والنوادي الميمية، والعمارات السكنية، وأيًضا أقسام البوليس
.  جريح1000ُقتموا أثناء االنتفاضة وحوالي 

 
القمع الذي جاء بأثر جانبي نفع في صعود اإلسالميين المتطرفين في )وبعد ملء السجون باليساريين 

، بالقرب "بوالق أبو العال"في حي " عشش الترجمان"، صب السادات جام غضبو عمى عشوائية (مصر
وقد أخبر ". انتفاضة الحرامية بقيادة الشيوعيين"من وسط القاىرة، بوصفيا مصدر ما وصفو آنذاك بـ 

بالمعنى الحرفي لمكممة لمتأليب عمى نظام الحكم، حيث " عشًّا"الصحافة األجنبية بأن المنطقة كانت 

                                                 
22

 William Tabb, Economic Governance in the Age of Globalization, New York 2004, p. 193. 
23

 Harris and Wahba, “The Urban Geography of Low-Income Housing,” p. 68. 
24

 Geneive Abdo, No God but God: Egypt and the Triumph of Islam, Oxford 2000, pp. 129-30. 
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حيث كان من المستحيل الوصول إلييم، نظًرا لضيق الشوارع التي استحال معيا "يختفي الشيوعيون 
إن السادات، كان مثااًل ": فرح غَنام"وتقول متخصصة عمم األنثروبولوجي . 25"استخدام سيارات الشرطة

أن يتم إعادة تخطيط مركز المدينة؛ لتسمح بمزيد من السيطرة الفعالة "لنابميون ذلك العصر، فقد أراد 
الموصومين، إلى فئتين، وتم طردىم إلى " عشش الترجمان"وقد تم تقسيم سكان ". والحكم البوليسي

وتدفع . قسمين مختمفين من أطراف الحضر، بينما أصبح حييم القديم ساحة واسعة النتظار السيارات
لم يكن - في حجتيا بأن تطيير بوالق أبو العال، كان الخطوة األولى في رؤية طموحة جًدا" فرح غنام"

باستميام مدينتّي لوس انجيموس " إلعادة بناء القاىرة، - لدي السادات ال الوقت وال الموارد لتنفيذىا فعمًيا
".  وىيوستن كنموذجين

 
وفي بمدان أخرى كثيرة ظيرت موجة من االحتجاجات المناىضة لصندوق البنك الدولي، وصمت ذروتيا 

/ ففي كاركاس، في فبراير. 1989، وذلك كي تتبعيا موجة ثانية بعد عام 1985و 1983بين عامي 
، تسببت الزيادة التي أمالىا صندوق النقد الدولي وكانت مستيجنة عمى نطاق واسع 1989شباط 

شعبًيا، في أسعار الوقود، وأجرة النقل؛ تسببت في إطالق شرار الشغب عمى يد راكبي األتوبيس 
وأثناء ىذه . ثورة- وطالب الجامعة الراديكاليين، وسرعان ما حولت ىراوات البوليس المواجية إلى شبو

، نزل عشرات اآلالف من  Caracazoكاراكازو الموجة من االحتجاج التي استمرت أسبوًعا، وسميت 
وقد ُقتل في . الفقراء من مناطقيم العشوائية عمى التالل؛ لنيب مراكز التسوق بالمدينة، وبناء المتاريس

وبعد شير من نياية تمك األحداث، اندلعت أحداث في الجوس . شخص عمى األقل 400ىذه األحداث 
شخًصا في ثالثة أيام من النيب  50مات عمى أثرىا : بعد احتجاجات طالبية ضد صندوق النقد الدولي

" الممك"المنواصل، وحرب الشوارع، في مدينة تقاَسم فييا معظم الفقراء مشاعر الغضَب المستشيط من 
: Gracelandأرض النعيم  Chris Abani" كريس أباني"سّجمتيا رواية 

 
ولكنيم واقعون تحت رحمة ىؤالء العسكريين أوالد . أغمبية شعبنا أمناء، أناس يعممون بجد

. ... القحبة، وأولئك المصوص التابعين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والواليات المتحدة
واآلن، نحن، وأنت وأنا كل ىؤالء الفقراء، مدينون لمبنك الدولي بعشرة ماليين دوالر مقابل ال 

ني أكرىيم. شيء  26! شبعنا وأشخاص البنك الدولي–إنيم جميًعا لصوص وا 

 
وبالرغم من كل مظاىر الفقر وانعدام العدالة االجتماعية، فإن ثورتنا المصرية، لم تكن، ولن تكون 

حيث إن المصريين من شباب المناطق المفقرة، يدركون بالفعل الطريق الصحيح نحو ! جديدة" كاراكازو"
                                                 

25
 Farha Ghannam, Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Politics of Identity in a Global Cairo, 

Berkeley 2002, p. 38. 
26

 Abani, Graceland, p. 280. 
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تحقيق الحرية واسترداد الحقوق، وقد عبروا عن ذلك بصور من التضامن والحماية العامة خالل 
المواجيات الدامية أيام احتدام الثورة، وأثناء الغياب األمني، والبد ليم من أن يستعيدوا حقوقيم المنيوبة، 

! وحريتيم الضائعة من أيدي المصوص والعسكريين الظالمين
 
 

! المرأة

كان من أبرز الظواىر التي عاشيا المجتمع المصري قبيل الثورة وحتى اآلن، استغالل أصحاب المحى 
وتجار الدين لمنساء كموضوع  إلحداث  فتنة طائفية، ومن ثم تشويو دور المرأة المصرية الطبيعي في 

المجتمع، وعمى نحو عدائي مقيت لصالح أغراض سياسية ذاتية رخيصة، مقارنة بالصالح الوطني 
وىو ما يمثل عبًئا آخر يضاف إلى ما تتحممو المرأة من أعباء الحياة المعيشية الصعبة والقاسية . العام

في كثير من األحيان، خصوًصا إذا كانت المرأة عائمة ألسرتيا، لسبب موت الزوج أو تخميو عن 
وقد أفرد الكاتب ىنا مساحة كبيرة، تتخمل  جميع فصول . مسئولياتو، وىؤالء يبمغن بضعة ماليين عدًدا

الكتاب الثمانية، عن دور المرأة ومكانتيا ومدى وأشكال استغالليا، وأثر برامج التكيف الييكمي 
التكيف من "في دراستيا المفصمة حول ف. والالرسمية خصوًصا عمى زيادة ىذه األعباء فوق كاىميا

كارولين "، في اإلكوادور، تصف عالمة األنثروبولوجيا االجتماعية "adjustment from belowأسفل 
، 1988و 1982 أثَر برامج التكيف الييكمي الثمانية المتالحقة، ما بين عامّي Caroline Moser" موزر

" جواياكيل"عمى منطقة عشوائية سابقة، متحركة ألعمى، ُمقامة عمى الحافة المستنقعية لمنطقة 
Guayaquil ؛ فترى أنو بالرغم من أن معدالت البطالة المفتوحة، تضاعفت في اإلكوادور، فإن األثر

الرئيسي ألزمة الثمانينيات، بدا واضًحا فيما نتج عنو من انفجار في البطالة المقّنعة 
underemploymentفي . ، والتي ُقّدرت آنذاك بنصف القوة العاممة، في كل من جواياكيل وكيوتو

- قبل برامج التكيف- ، عمى سبيل المثال، فاألزواج الذين كانواIndio Guayas" إنديو جواياز"عشوائية 
وبالتالي . يتمتعون بعمل لبعض الوقت، أو كامل الوقت، وجدوا أنفسيم معطمين، ألكثر من نصف عام

وقد ازدادت . اضطرت األسر لمدفع بمزيد من أفرادىا إلى سوق العمل، سواء كانوا نساء أو أطفاالً 
ولكن مع . ، بعد تدشين برامج التكيف الييكمي%52إلى  40معدالت خروج النساء إلى العمل من 

انحدار الطمب عمى العمالة في المصانع، ُأجبرت النساء عمى التنافس مع بعضين البعض عمى 
وبالرغم من ىذه التعبئة الكمية لجميع . اقتناص فرص العمل كشغاالت في البيوت، أو بائعات جائالت

موارد األسرة البشرية، فإن ظروف العيش، خصوًصا فيما يتعمق منيا بتغذية األطفال، نجدىا قد 
- من أطفال المناطق العشوائية% 80عن أن ما يصل إلى " موزر"كما كشف . انحدرت انحداًرا شديًدا

ذلك ألن الرعاية الصحية، بعد . كانوا يعانون من بعض أعراض سوء التغذية- في إنديو جواياز



19 

 

 ومن ثم لم تعد في متناول يِد أسر منطقة إنديو جواياز، كمفة،خصخصتيا بصورة واسعة، صارت أكثر 
.  27التي كانت فيما سبق منطقة تبعث عمى التفاؤل

 
ولذلك نرى أن من أولويات الثورة المصرية التي يجب أن نضعيا نصب أعيننا، ىو توفير برامج حقوقية 

وتنموية رسمية، أي تحت مسئولية الدولة، وطرح مشاريع من منظمات المجتمع المدني المعيودة 
بالمصداقية في العمل العام، تيدف إلى تمكين المرأة المصرية، والعمل عمى استعادتيا لمكانتيا 

فالمرأة والرجل كالىما . الطبيعية المحترمة، بعيًدا عن تشيؤىا، أو اختصارىا في الجسد المثير لمفتنة
عنصران اجتماعيان لطاقة خالقة، وال يمكن قبول تمك النظرة في التمييز بينيما عمى أمراض حرمان 

البعض الجنسي، أو قبول وضعيا في إطار غير إنساني، يختصرىا إلى مجرد شيء مثير لمفتنة، سواء 
! السياسية أو الجنسية

 
وأخيًرا، من الواجب عمينا أن نتصرف بمسئولية وحكمة، فنحن لم نقطع سوى خطوات قميمة في مشوار 

طويل من أجل بناء مجتمع مصري جديد، يقوم عمى العدالة االجتماعية وسيادة الحقوق واحترام 
. الحريات
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