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كلمة المترجمين
يطيب لنا أن نقدم بين يدى القارئ الكريم ترجمتنا للتقارير النهائية للمشروع البحثى المشترك بين
جامعة الخرطوم – كلية العمارة  ،ومعهد دراسات التنمية  IDSالتابع لجامعة  Sussexبإنجلترا،
والحائز على المرتبة الثانية عالميا فى تصنيف International Development in Global Go To
QS
 ، Think Tank Indexبينما تبوأت جامعة  Sussexالمرتبة األولى عالميا فى تصنيف
 Rankingللدراسات التنموية فى العام  .2018وقد تمّ إنجاز المشروع البحثي بمشاركة بعض
الجامعات والمعاهد والمنظمات العالمية كما موضح بالملحق رقم .1
وتأكيداً لدور جامعة الخرطوم فى خدمة المجتمع ،فقد آثرت كلية العمارة منذ بداية المشروع أن تجعل
من وزارة التخطيط العمراني ووزارة البنى التحتية – والية الخرطوم شريكين أصيلين فى كل
خطوات الدراسة فى جمع البيانات وتحليلها واجراء الدراسات الحقلية وكتابة التقارير والخروج
بالسياسات التى ترمى الى ترقية البيئة الحضرية فى الخرطوم وتحسين الوضع اإلجتماعى
واإلقتصادى لفقراء الحضر والمجموعات المتضررة األخرى .و إذ تستشرف بالدنا عهداً جديداً من
التنمية المرتبطة بالوعى والعلم فإننا نقدم هذه المخطوطة كبداية عملٍ مشتركٍ يربط البحث العلمى
بصناعة وإتخاذ ومساندة القرار ومن ثم الممارسة التخطيطية فى البالد.
ونشكر إدارة إنفاذ المخطط الهيكلى بوزارة التخطيط العمراني والتى لم تبخل بكوادرها ومقرها طيلة
فترة إغالق الجامعة إبّان ثورة ديسمبر 2018م المجيدة.
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مدخل:
المدن هي أنظمةٌ ذاتية التنظيم إلى حدٍ كبيرٍ ويمكن أن تلعب دورًا محوريًا في اقتصاد البلد .ولكن
لسوء الحظ  ،ليست األسواق التقليدية وال الخطط
دار السالم
الخرطوم
الحضرية مناسبةً تماماً لتوجيه ما يحدث في أي مدينة
بكفاءةٍ أو بإنصافٍ .ونتيجةً لذلك  ،غالباً ما تكون المدن
غير متكافئةً إلى حدٍ كبيرٍ ،حيث تجد بعض المجموعات
السكانية صعوبةً في تأمين مساكن جيدة الموقع ومناسبةً
للعيش  .هذه المذكرة الموجزة موجهةٌ للقراء المهتمين
بطرق جديدة للتفكير في كيفية التعامل مع المدن لتوفير
مساكن أكثر وأفضل وبأسعارٍ معقولةٍ .تبدأ المذكرة
بمقدمة لعمليات الربط بين األرض والمجموعات
الضعيفة في المدن المختارة  ،ثم تقارن مسارات
موانزا
اإلسكان ميسور التكلفة في المدينتين التنزانيتين مع مدينة
الخرطوم ،وتنتهي بمثالٍ توضيحيٍ لتدخُّلٍ من شأنه أن يجعل مسارات وعالقات األرض واإلسكان
في كل مدينة أكثر شموالً .
 .1عمليات عالقات األرض والمجموعات الضعيفة فى المجتمع.
تعد كلٌ من دار السالم والخرطوم المدينتين الرئيسيتين في بلديهما  ،في حين أن موانزا هي مدينةٌ من
الدرجة الثانية في تنزانيا تخضع لنفس القوانين الوطنية وأنظمة تخطيط األراضي مثل دار السالم.1
لقد نمت جميع هذه المدن بسرعة  ،حيث تحاول أعدادٌ متزايدةٌ من األسر تأمين مواقع لها في عالقات
األرض في مدينتها – ويشمل ذلك التراكم المكثَّف للمواطنين والمباني والبنى التحتية والمؤسسات
التي تجذب الناس إلى المدن إلى حدٍ كبيرٍ  ،ولكن فوائد تلك الروابط يتم توزيعها بشكلٍ غير متساوٍ
في أرجاء المكون الحضرى للمدينة .يمكن تصور هذا التوزيع غير المتكافئ للمواطنين والخدمات
والفراغات عبر عالقات األرض الحضرية في خرائط التركيب البنائى ) (space syntaxالموضحة
في الشكل ( ،)1والذي يوضح ترتيباً مشابهاً لتنظيم المركز والمحيط و ما يرتبط به من عالقات
الوصول المكاني واالنعزال والتي تؤثر على توزيع األشخاص والخدمات عبر المدن (لإلطالع
على وصفٍ كاملٍ ألساليب وضع خرائط تركيب الفضاء راجع الملحق  Bفى النسخة األصلية) .ركز
هذا البحث على التحديات التي يواجهها األشخاص ذوي الوضع االقتصادي المنخفض  ،وخاصةً
أولئك الذين ينتمون الى واحدةٍ أو أكثر من المجموعات التالية  :المهاجرون إلى المدينة  ،سكان
المستوطنات غير الرسمية ) ،(informalالمستأجرون والنساء .تثير هذه المجموعات قضايا مختلفة
لعالقات األرض عبر المدن.
 1تعد كل من دار السالم وموانزا بمثابة أقاليم ومدن في ذات الوقت ،ولكن حدود إقليم ومدينة دار السالم متطابقة،
بينما نجد أن حدود إقليم موانزا أكبر من حدود المحافظتين اللتين تشكالن المدينة .في هذه الدراسة نستخدم اسماء دار
السالم وموانزا لإلشارة للمدن ما لم ينص صراحةً على غير ذلك.
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 المهاجرون :كما هو الحال في السياسة  ،يتمتع شاغلوا المناصب ) (incumbantsبمزايا
عندما يتعلق األمر بتأمين مكانٍ ما في عالقات األرض الحضرية في المدينة  .والمهاجرون ،
وخاصةً من هم في وضعٍ إجتماعيٍ اقتصاديٍ منخفضٍ  ،يجدون أنفسهم فى وضعٍ غير مواتٍ .شهدت
المدن الثالث تاريخياً مستويات عالية من الهجرة  ،لكن نسبةً كبيرةً من الهجرة إلى الخرطوم كانت
هجرةً قسريةً  ،إلرتباطها بالصراعات واألزمات والكوارث البيئية في أجزاء أخرى من البالد  ،وفي
بعض الحاالت في البلدان المجاورة .كان لهذا الوضع  ،وما اتسم به العديد من المهاجرين من فقرٍ
مدقعٍ ،تأثيراً عميقاً على عالقات األرض في المدينة  ،ومحاوالت الحكومة المتكررة للسيطرة عليها،
والتي اتسمت بالمصادمة مع السكن غير الرسمي .واضطر العديد من المهاجرين األجانب  ،الذين ال
يُسمح لهم بامتالك األراضي ،إلى العيش في مساكن مستأجرةً شديدة اإلزدحام  ،مما أدى إلى تكوُّن
مجموعة إجتماعية ضعيفة أخرى .إن تأسيس شروط جيدة للعيش لمختلف مجموعات المهاجرين أمرٌ
مهمٌ لتحقيق التحضر المستدام الشامل في جميع المدن الثالث  ،ولكنه يبرز بشكلٍ خاصٍ في
الخرطوم ،على الرغم من انخفاض المستوى اإلجمالي لصافي الهجرة فيها.
 سكان المستوطنات غير الرسمية :إن العيش في مستوطناتٍ غير مقننةٍ وال تتوافق مع
اللوائح الرسمية يتجنب قيود عالقات األرض الرسمية  ،ولكنه يجلب تحدياته الخاصة  ،بما في ذلك،
ت غير رسميةٍ
وفي كثيرٍ من األحيان ،انعدام األمن .نسبة سكان الخرطوم الذين يعيشون في مستوطنا ٍ
أقل مما هي عليه في المدن األخرى  ،لكن عدم شرعية تلك المستوطنات تخلق نقاط ضعفٍ خطيرةٍ.
بموجب القانون التنزاني ال تعد التعديات غير الرسمية على األراضي الحضرية غير قانونيةٍ،
ويعمل المسؤولون على المستوى المحلي على ترشيد مثل هذه التعديات .في كلتا المدينتين
التنزانيتين ،يعيش غالبية السكان في مستوطناتٍ غير مقننةٍ ،بما في ذلك نسبةً كبيرةً من السكان من
الطبقة المتوسطة  ،مما يمنح األراضي غير الرسمية شرعيةً سياسيةً أكبر .لكن العديد من السكان ال
يزالون يواجهون صعوباتٍ خطيرةٍ .وفي المدن الثالث  ،تظل إدارة المستوطنات غير الرسمية
مفصليةً لتحقيق المزيد من الدمج الحضرى.
 المستأجرون :المستأجرون من ذوي المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي المتدني معرضون
بشكلٍ خاصٍ لضغوط عالقات األرض :فهم عرضةٌ لإلزاحة من منازلهم إذا تحسنت ظروف الحي
وارتفعت إيجاراته  ،وغالباً ما ترفض الحكومة تعويضهم فى تدخالتها التي قد تُحدث نزوحاً لبعض
السكان .ونتيجةً لذلك  ،غالبًا ما يكون لدى المستأجرين اهتماماً أقل بشؤون أحيائهم .تبلغ نسبة السكان
في مساكن مستأجرة في مدينتي موانزا ودار السالم حوالي  40في المائة (تعداد  ، )2012ونسبةٌ
كبيرةٌ من هؤالء من شرائح المجتمع األشد فقراً .نسبة المساكن المستأجرة أقل انتشاراً في الخرطوم
ولكنها تمثل سببا اخرا لضعف المهاجرين والالجئين األجانب األقل ثراءً ،كما هو مذكور أعاله .في
جميع المدن  ،تعد سياسات قطاع اإلستئجار العقارى غير متطورةٍ نسبياً ،ويمكن للتحسينات التي قد
تدخل على قطاع اإلسكان اإليجاري أن تؤدي إلى دعم تحضرٍ أكثر شموالً.
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 المرأة وقضايا النوع اإلجتماعى ) :(genderبينما تميل منازل المهاجرين وسكان
المستوطنات غير الرسمية والمستأجرين إلى التجمع المكاني داخل عالقات األرض  ،تميل المنازل
التى تملكها النساء إلى مشابهة منازل الرجال .ومع ذلك  ،فإن تبعات عالقات األرض تختلف حسب
النوع اإلجتماعي  .تتحمل النساء اللواتي يقمن بأدوار الرعاية داخل المنزل وخارجه عبئاً إضافياً عند
نقص الخدمات المنزلية األساسية (مثل إمدادات المياه الكافية)  ،أو عندما تكون المرافق (مثل
المستشفيات) بعيدةً عن المنزل .حتى إحصائيات الوفيات تشير إلى جندرة قضايا عالقات األرض.
فمن بين  200,000حالة وفاة في دار السالم وموانزا في عام  ، 2012كان حوالي  10في المائة من
وفيات النساء مرتبطاً بالوالدة ؛ أما بالنسبة للرجال فقد كان حوالي  6في المائة من الوفيات بسبب
حوادث المرور (مقارنةً بنسبة  2في المائة للنساء) .من المرجح أن يتأثر كلٌ من الرجال والنساء
بالمكان الذي يعيش فيه المرء  ،ولكن بطرقٍ مختلفةٍ جدًا .يجب سماع أصوات النساء ليس فقط في
منازلهن ولكن على نطاقٍ أوسعٍ.
الشكل ( :)1خرائط التركيب البنائى الحضرى لمدن دار السالم  ،موانزا والخرطوم .توضح المحاور المتوقعة للحركة
الكثيفة والطرق المعزولة مكانيا .تمّ تطوير نمذجة الخرائط التركيبية بواسطة .IDS
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 .2المسارات المتباينة لإلسكان ميسور التكلفة :النظر إلى الوراء للعمل إلى األمام.
 .1.2دار السالم وموانزا:
ت غير رسميةٍ  ،ويتم توفير
معظم المساكن ذات األسعار المعقولة في هذه المدن تقع في مستوطنا ٍ
أغلب هذا السكن في الغالب بواسطة رياديون في مجال التشييد الذاتي (entrepreneurial self-
) buildersويتعاقدون وينظمون ويشرفون على بناء منازلهم الخاصة .غالباً ما يبدأ التطوير الذي
يقوده أولئك الرياديون الذين يشيدون منازلهم ذاتيا في مواقع يتعذر الوصول إليها نسبيًا في أطراف
المدن  ،حيث يمكنهم شراء قطع أراضيٍ رخيصةٍ .غالبًا ما يبنون منازلهم بشكل تدريجي  ،وينتقلون
إليها في مرحلةٍ مبكرةٍ من مواقع أكثر مركزية كانوا فيها من المستأجرين ،ويعملون بكل السبل على
معالجة افتقارهم إلى الخدمات  ،إما من خالل توفيرها ذاتياً ،أو من خالل الضغط في مرحلةٍ الحقةٍ
لكي يتم مدهم بالخدمات بصورةٍ رسميةٍ .يلعب الموظفون المحليون دوراً هاماً في المعامالت
العقارية حيث أن هذه المعامالت غير رسميةٍ وليست مسجلةً مركزياً  ،وال تعطى الساكنين حق
التملك  ،ولكنها توفر األدلة على حقهم في السكن فى هذه األرض .و يتوقع الساكنون أن يستمر ذلك
الوضع لهم دون نزاع .و مع مرور الزمن ومع توطُّد المستوطنات  ،يقوم العديد من الساكنين المالك
ببناء منازل أو غرف إضافيةٍ على أراضيهم األصلية أو بالقرب منها لإليجار .ثم مع مرور الزمن
وبفعل ملء الفراغات البينية واإلزدحام فإن الكثافة فى هذه المستوطنات غير الرسمية تصبح أعلى
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مما هي عليه في المستوطنات الرسمية والمخططة  ،على الرغم من أنه ال يوجد فيها سوى القليل من
التطور الرأسي .فى بعض المناطق التى كانت طرفية واصبحت اآلن مركزية  ،أصبح المستأجرون
أغلبيةً  ،وزادت نسبة المالكين الغائبين (المالكين من بعد) ،وزاد إهتمام المالك بالبيع للمطورين.
على الرغم من وجود العديد من المشاكل في هذه األنماط من المستوطنات غير الرسمية ،ولكنها مع
ذلك توفر نسبةً كبيرةً من اإلسكان ميسور التكلفة ،وتخلق طبقةً من مالك األراضي من ذوي الدخل
دون المتوسط .تعاظم دور هذه النظم غير الرسمية في الغالب ألن القطاع الرسمي قد فشل في أداء
دوره  ،وتوفر تلك النظم خصائص يتعين على نظم اإلسكان الرسمية تقليدها إذا كانت تسعى لتوفير
مساكن في متناول معظم سكان المدن ،بما في ذلك الشرائح األكثر حرمانًا فى المجتمع.
 .2.2الخرطوم:
شكلت أوائل التسعينيات نقطة تحولٍ كبيرةٍ في تطورعالقات األرض في الخرطوم  ،وتزامن ذلك مع
برامج تنظيم وإعادة توطين للمستوطنات غير الرسمية  ،الشئ الذي أدى إلى خفض نسبة سكان تلك
المستوطنات األكثر وضوحاً في الخرطوم إلى النصف تقريباً .لسنوات عديدة  ،كانت المدينة تتلقى
موجات من النازحين داخلياً الفارين من الجفاف والصراعات المحلية ،حيث أقيمت المخيمات وأعيد
توطينها جزئياً .وعندما كانت هناك نزاعات أخرى تهز البالد في التسعينيات  ،كانت المخيمات تأوي
نسبةً صغيرةً فقط من أكثر من مليون نازح داخلي وكانت المستوطنات غير الرسمية تتنامى بسرعةٍ
في جميع أنحاء المدينة  ،وبدا حينها كما لو أن األمور تخرج عن نطاق السيطرة .تمّ تبنى مشاريع
الموقع والخدمات ) (Sites-and-Servicesإلعادة توطين هؤالء السكان .حيث تم نقل أولئك الذين
يعيشون في مستوطنات عشوائية و غير رسمية إلى مستوطناتٍ في األطراف البعيدة من المدينة ،مثل
مدينة الفتح .وكان القصد من ذلك هو االستمرار في استخدام نظام الموقع والخدمات لتوفير المزيد
من المساكن بأسعارٍ معقولةٍ وتقليل التوجُّه إلنشاء المزيد من المستوطنات غير الرسمية.
واجهت مخططات الموقع والخدمات في الخرطوم مشاكل إداريةٍ  ،تفاقمت مع مشاكل فى التنسيق ،
إضافةً إلى قدرات االستثمار اإلجمالية المنخفضة من جانب كلٍ من الجهات الحكومية و المالك
الجدد .تتردد األسر في بناء منازلها واالنتقال إليها ما لم تكن متأكدةً من أن األسر األخرى ستفعل ذلك
أيضاً  ،وأن الخدمات ستتوفر .ويتردد مقدمو الخدمات في توفيرها والصرف عليها ما لم يكونوا
متأكدين من أن هنالك طلبٌ كافٍ من األسر على هذه الخدمات .برزت نفس مشاكل التنسيق هذه
بصورةٍ متجذرةٍ في المستوطنات غير الرسمية الموصوفة أعاله في دار السالم وموانزا ،حيث يعتبر
البناء غير المنتظم والتدريجي لتلك لمستوطنات دليالً على غياب التخطيط .أما في الخرطوم ،فلم يتم
تطوير المنازل أو توفير الخدمات بالمعدل المتوقع  ،ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخير المتبادل بين
التطوير وتوفير الخدمات .في كثيرٍ من األحيان كان يجب أن تبني النجاحات  ،كما هو الحال في
الحاالت التنزانية  ،على الجهود غير المنظّمة والتدريجية التي عززت ببطء توقعات السكان لفرص
تطور مناطقهم .حالياً يُعتقد أن مخططات الموقع والخدمات بمختلف أنواعها تمثل الجزء األكبر من
المساكن في الخرطوم  .ومع ذلك  ،يبقى جزءٌ كبيرٌ من قطع األراضي المخصصة إما غير مطورةٍ
أو غير مخدومةٍ  ،أو اإلثنين معاً في كثير من األحيان.
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هنالك مشكلةٌ أخرى تواجه سكان المناطق الطرفية من مشاريع الموقع والخدمات وهي الصعوبة
النسبية للوصول لمواقعهم .في الواقع  ،يعانى األشخاص الذين كافحوا من أجل لقمة العيش في مواقع
مركزية من صعوبة ذلك في المناطق الطرفية فى ظل عدم وجود فرص عملٍ مناسبةً لهم .يمكن توقُّع
أن تصبح قطع األرض فى المناطق الطرفية أكثر قيمةً في المستقبل مع توسع عالقات األرض
الحضرية .ويبدو ذلك أكثر جاذبيةً للمستثمرين والمضاربين منه لألشخاص ذوي الدخل المحدود
الذين يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش في الوقت الحاضر .لهذا السبب وألسبابٍ أخرى  ،أفرزت
مخططات الموقع والخدمات الطرفية ضغوطاً للمضاربة في أسواق األرض.
 .3العمل على تحقيق تحضر أكثر شموالً:
كما هو موضحٌ أعاله  ،هنالك العديد من التدخالت التي يمكن القيام بها لجعل عمليات عالقات
األرض أكثر شموالً .توضح األمثلة الثالثة التالية نوعاً من التدخالت التي يمكن أن تساعد في تأمين
سكنٍ مناسبٍ وبأسعارٍ معقولةٍ .وألن هذه المدن هي أنظمةٌ معقدةٌ  ،فهنالك حاجةٌ إلى نهج
التكيُّف ) (adaptive approachحيث يستند كل مثالٍ على النظم الفرعية القائمة ،وتشمل :عملية
تسوية وتنظيم المستوطنات غير الرسمية في دار السالم ؛ توسيع نطاق مجاري الصرف الصحي
المبسطة في موانزا ؛ وتنشيط مخططات اإلسكان الميسر المرتكزة على إمتالك قطعة أرضٍ سكنيةٍ
في الخرطوم.
 .1.3بناء قدرات مسؤولي األحياء ) (Wardsوالمربعات السكنية ) (Mtaaلتحقيق
تسويةٍ عادلةٍ وتنظيم األراضي غير الرسمية في دار السالم (وموانزا):
تعاني المستوطنات غير الرسمية في دار السالم من عدة مشاكلٍ  ،ولكنها فى نفس الوقت توفر معظم
المساكن في المدينة بتكلفةٍ منخفضةٍ بشكلٍ مدهشٍ ،وبطريقةٍ أكثر استجابةً لالحتياجات الفعلية للسكان مقارنةً
مع معظم أنماط اإلسكان الرسمي .لقد لعب المسؤولون المحليون على األحياء والمربعات السكنية دوراً
رئيساً في جعل عملية التسوية غير الرسمية تعمل بسالسة فى المدينتين .كانت العمليات المركزية الجارية
للتنظيم والتخطيط بطيئةً وغير مكتملةٍ ومكلفةٍ لكثيرٍ من السكان وموجهةً بشكلٍ مفرطٍ نحو إضفاء الطابع
الرسمي على حقوق الملكيات الخاصة (مع إهمال تأمين األراضي العامة لالحتياجات المحلية الحرجة) .
وقد إعتمد النجاح الكبير لجهود التنظيم األخيرة على شكل العالقة الوثيقة التى ربطت بين قادة ومسؤلي
األحياء والمربعات السكنية مع مجتمعاتهم المحلية  .سوف تستفيد تلك الجهات المحلية الفاعلة من برنامج
بناء القدرات :في لوجستيات التنظيم والتخطيط؛ اإلستفادة من الدروس والنجاحات األخيرة ؛ وفي ضمان
مشاركةٍ عادلةٍ وذات مغزى لجميع السكان .ولتحقيق المزيد من الشمولية واالستدامة يجب تصميم برامج
بناء القدرات لتشمل أصوات الفئات الضعيفة في عمليات التنظيم والتخطيط.
 .2.3تطوير نماذج اإلنتاج المشترك لتوسيع شبكات مجاري الصرف الصحي المبسطة في موانزا
يشكِّل عدم وجود خدمات الصرف الصحي في المستوطنات غير الرسمية األكثر مركزيةً في التالل
الصخرية في مدينة موانزا تهديدًا لصحة ورفاهية سكانها .كما أنه يهدد جيرانهم في المناطق المنخفضة ،
ويعيق الجهود المبذولة إلكسابهم الشرعية في مدينتهم .يمكن أن توفر شبكات المجاري المبسطة األساس
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للقبول الرسمي لمستوطناتٍ أكثر قابليةً للعيش إذا تم توسيع نطاقها للوصول إلى نسبةٍ كبيرةٍ من الساكنين
الحاليين فيها .تم تنفيذ المشاريع التجريبية من قبل إدارة الصرف الصحي بمفردها  ،على الرغم من أن
الساكنين في أجزاء أخرى من العالم قد لعبوا دوراً كبيراً في بناء وإدارة الخطوط (مع توفُّر اإلشراف
الالزم) .يمكن أن يؤدي نموذج اإلنتاج المشترك لبناء وإدارة المزيد من شبكات الصرف الصحى المبسط،
مع مشاركة المجتمع  ،وبعض الدعم الفني  ،والمزيد من المساهمات العينية واإلدارة من قبل الساكنين  ،إلى
خفض التكاليف والمساعدة في ضمان عدم إزاحة المستأجرين من مناطقهم بعد تحسن الظروف .
 .3.3إعادة تنشيط وتنسيق الشراكات القائمة على قطع األرض للسكن ميسور التكلفة في الخرطوم
وفرت مخططات الموقع والخدمات في الخرطوم نسبةً كبيرةً من جملة المساكن في المدينة  ،لكنها مازالت
تعاني من نقاط ضعفٍ خطيرةٍ .يتمثل التحدي األكبر إلعادة تنشيط الشراكات القائمة على تملك قطعة
األرض في إمكانية طمأنة جميع األطراف  ،بما في ذلك أصحاب األرض ومقدمي الخدمات  ،أنه يمكن
الوثوق باألطراف األخرى ألداء أدوارهم  .تمكن المطورون  ،الذين يتحملون مسؤولية إمداد الخدمات وبناء
العديد من قطع األراضى في بعض المشاريع المطورة ،من بثّ بعض الطمأنينة  ،ولكن بتكلفةٍ ال يستطيع
الكثيرون تحملها .بالنسبة للنماذج ميسورة التكلفة يكون للبناء الذاتى التدريجي وتوفير الخدمات المرحلي
مزايا كبيرة فى خفض التكلفة والتمويل ،ولكن يجب أن تكون عملية البناء الذاتى التدريجى منظمةً بشكلٍ جيدٍ
حتى تشجع جميع األطراف على التصرف بطريقةٍ داعمةٍ ومنسقةٍ بشكلٍ متبادلٍ  ،بحيث تقطع الطريق على
المتاجرين والمضاربين .يجب أن تستند جميع النماذج إلى تقييم واقعي للقدرات االقتصادية ورغبة أصحاب
األراضي وغيرهم من الشركاء وأصحاب المصلحة في أداء أدوارهم .كما أن تحسين إمكانية الحصول على
فرص كسب العيش يمكن أن تؤدي إلى تنسيقٍ أفضلٍ  ،إذ أن مساعدة أصحاب األراضي الفقراء على تأمين
سبل كسب العيش سوف تساعدهم على بناء منازلهم ودفع مقابل الخدمات .إن إشراك أصحاب األراضي
في عملية التخطيط  ،إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ،سوف يساعد فى إستنهاض مختلف
الجهات الفاعلة  .ويمكن للتمويل الجماعي  ،وتعاونيات اإلسكان  ،وتنظيمات المالك والساكنين األخرى أن
تدعم مالكي األراضي  .كما يمكن لخيارات اإليجار تحسين الجدوى والمنفعة اإلقتصادية للبعض منهم.
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مدخل:
يستهدف هذا الموجز القراء المهتمين بفهم كيف يمكن
للخرطوم  ،وفى ظل التحديات السياسية المعقدة فيها،
وتلك المتعلقة باألراضي  ،أن تحقق تنميةً حضريةً أكثر
شموالً وإستدامةً ،وإسكاناً أكثر سهولةً وبأسعارٍ معقولةٍ
بشكلٍ خاصٍ  .تنافس الخرطوم دار السالم على مقعد
خامس أكبر مدينة في إفريقيا واألكبر في شرق إفريقيا.
تستمر عالقات األرض في الخرطوم في التوسع  ،ليس
بسبب النمو السكاني والهجرة الداخلية فحسب ،ولكن
أيضًا بسبب حيازة األراضي والمضاربة فيها.

الخرطوم

تستمر المستوطنات السكنية في الظهور فى الخرطوم،
بعضها في مواقع مخططةٍ بالكامل  ،ولكن البعض اآلخر ينمو بشكلٍ غير رسميٍ .تكافح المدينة
المترامية األطراف الستيعاب جميع سكانها بمختلف مستويات دخلهم .كانت مخططات الموقع
والخدمات ،2على سبيل المثال  ،أكبر آلية رسمية لتوفير السكن  ،لكنها فشلت في التطور غالباً بسبب
مشاكل فى التنسيق ،حيث ال يرغب مقدمو الخدمات فى صرف أموالٍ في األحياء قليلة النمو  ،فى
حين ان األحياء السكنية ال تزدهر بدون ضمان تقديم الخدمات.
هنالك حوجة إلى شراكات جديدة أكثر موثوقيةً  ،مبنيةً على توقعاتٍ أكثر واقعيةً  ،وآليات لضمان
تنسيق وتعاون أفضل بين المستفيدين وبين السلطات والجهات المقدمة للخدمات .تكمن الحلول في
مخططاتٍ إسكانيةٍ قابلةٍ للتكيف مع مختلف الفئات االجتماعية واالقتصادية  ،تراعي قدراتهم المالية
واحتياجاتهم المعيشية المختلفة .قد يوفر الوضع الجديد الذي أوجدته ثورة ديسمبر 2019م زخماً
مناسباً لبدء اإلصالحات الالزمة في إدارة األراضي وحوكمتها  ،وإنشاء عالقةٍ جديدةٍ بين الحكومة
والمطورين والسكان المستفيدين.
 .1نظرةٌ عامةٌ على المدينة وتمددها العمراني.
تقع الخرطوم  ،عاصمة السودان ،عند ملتقى النيلين األزرق الذي ينحدر من أثيوبيا ،واألبيض الذي
ينساب عبر جنوب السودان من يوغندا وتنزانيا .وصل عدد سكان المنطقة الحضرية في الخرطوم
عام  2018إلى ما يقرب من ثمانية ماليين نسمة .تتميز الخرطوم بمناخٍ حارٍ جافٍ صيفاً رغم
توسط النيل لها ،مع درجات حرارة تزيد عن  40درجةٍ مئويةٍ  ،يليها موسمٌ ممطرٌ قصيرٌ مع
فيضانات شديدة فى بعض األحيان ،وبضعة أشهرٍ من الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة ليالً إلى
أقل من  15درجة مئوية .هنالك عددٌ قليلٌ من المناطق الجبلية حول المدينة  ،ترتفع ما بين  300م و
 600م فوق مستوى سطح البحر  ،ولكن المدينة في الغالب مسطحةٌ.
 2طُبق نهج الموقع والخدمات ( )Sites-and-Servicesعلى نطاق واسع في السودان منذ نهاية الخمسينيات من
القرن الماضي  ،بما يعرف فى األوساط الشعبية والرسمية بالخطط اإلسكانية( .المترجمون)
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تتكون الخرطوم من ثالث مدنٍ تنمو حول النيل متصلةً عبر عشرة جسورٍ :أم درمان على طول
الضفة الغربية ،الخرطوم بحري على الضفة الشرقية في الشمال  ،والخرطوم بين النيلين في
الجنوب .تتوسع المدن الثالث فى تمددها بعيدًا عن النيل .يمتد المكون الحضرى للخرطوم اآلن على
مسافة تزيد عن  40كيلومتر في المحورين الشرقى – غربى و الشمالي – جنوبي .ينتج هذا التمدد
عن النمو السكاني والهجرة إلى الخرطوم ألسبابٍ اقتصاديةٍ أو بيئيةٍ أو إنسانيةٍ  ،ولكن أيضاً لحيازة
األراضي والمضاربة فيها دورٌ فى ذلك .باإلضافة إلى ذلك  ،فقد تم دمج العديد من القرى الواقعة في
األطراف الحضرية في المدينة على مدى العقود األخيرة.
لفترةٍ طويلةٍ  ،اتبعت معظم المباني السكنية نمط المنازل العائلية ذات الملكية الخاصة أو الفردية
والتي تضم فناءات كبيرة ،وتميل أماكن المعيشة فيها إلى النمو بشكل حصري تقريبًا في اإلتجاه
األفقي .إضافةً الى ذلك  ،وعلى مدى العقود األخيرة تم إنشاء مبانٍ شاهقةٍ مع شققٍ سكنيةٍ يشغلها
مالكوها ،أو مساكن وشقق راقيةً لإليجار في العاصمة ،واحتلت مناطق مميزةً ،خاص ًة في المناطق
القريبة من مراكز المدن الثالث .وبناءً على ذلك  ،أصبحت الكثافة السكانية في هذه المناطق أعلى
بكثيرٍ  ،في حين أن مناطق األعمال المركزية ) (CBDsتشهد كثافةً سكانيةً عاليةً خالل النهار ،
وكثافةً ليليةً منخفضةً .تتزايد أعداد السكان أيضاً في ضواحي المدينة بسبب الهجرة المستمرة نحوها؛
بينما تقع مناطق إعادة التوطين وبرامج اإلسكان الجديدة بعيداً عن النيل (مثل منطقة الفتح).
يضع هذا الوضع الكثير من الضغوط على محور توفير الخدمات العامة الكافية ،ويجعل من الصعب
التواصل مع مقدمي الخدمات أو الحصول على الفرص االقتصادية التى عادةً ما تتوفر فى المناطق
المركزية .وبالتالي ،فهناك خطورةٌ أن تصبح المناطق الطرفية مقطوعةً عن التنمية الحضرية والنمو
االقتصادي  ،حيث يؤدي هذا التوسع الحضري المتقافز ) (leap-frogإلى تواجد مناطق سكنيةٍ عالية
الكثافة على مقربةٍ من مناطق شبه خاليةٍ  ،دون ارتباطٍ مباشرٍ بالمناطق اإلنتاجية والخدمية .ويؤدي
ذلك إلى تفاقم تجزئة المكون الحضري وزيادة التفاوتات االجتماعية-المكانية بين أولئك الذين لديهم
فرص أفضل لإلستفادة من عالقات األرض الحضرية وأولئك الذين يواجهون صعوبات في ذلك.
ارتفعت أسعار األراضي بشكلٍ كبيرٍ في جميع أنحاء المدينة وذلك مع تزايد عدد األشخاص الذين
يعتبرون األرض أصل من األصول المهمة للضمان واألمن االقتصادي المستقبلي لألسرة  ،حتى أن
حكومة الوالية تستفيد من هذه القيم المتزايدة لألراضي من خالل بيع أراضي في ضواحي المدينة ،
أو من خالل فرض رسومٍ عاليةٍ على معامالت األراضى خصوصاً تحويل األراضي الزراعية إلى
حضريةٍ .أصبحت مساحات كبيرة من األراضي في أطراف المدينة مفتوحةً للمضاربات اإلستثمارية
و للتسليع ). (commodification
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الشكل ( :)1النمو الحضري وتحول أنواع االستيطان في الخرطوم من  1975الى  .1990تم أخذ بيانات الخرائط من
وزارة التخطيط العمرانى بوالية الخرطوم .الخرائط تم تطويرها وتنسيقها من قبل جامعة الخرطوم.

1975

1990
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الشكل  :2النمو الحضري وتحول أنواع االستيطان في الخرطوم  2017-م .تم أخذ بيانات الخرائط من وزارة
التخطيط العمراني بوالية الخرطوم .الخرائط تم تطويرها وتنسيقها من قبل جامعة الخرطوم.

بدأ إنشاء المستوطنات غير الرسمية من قبل المهاجرين والنازحين داخلياً )(IDPsوالآلجئين من
مناطق وبلدان أخرى منذ الستينيات من القرن الماضي .وأصبحت تعرف "بالمستوطنات العشوائية "
)( (squatter settlementsانظر الشكلين  1و  )2واعتُبرت غير قانونيةٍ إلى حدٍ كبيرٍ .تتميز
"المستوطنات التلقائية " ) (spontaneous settlementsعن العشوائية في الوضع القانوني ،حيث
تعتبر "المستوطنات التلقائية " قانونيةً رغم اعتبارها أيضاً غير رسمية ) (informalمن حيث أن
تخطيطها ال يتوافق مع معايير التخطيط العمراني المعتمدة .وتشمل بشكلٍ عامٍ المستوطنات القديمة أو
بقايا المجتمعات الزراعية التي تم استيعابها في النسيج الحضري .في التسعينيات  ،كان هنالك جهدٌ
كبيرٌ لدمج "المستوطنات العشوائية " في المدينة من خالل إنشاء مناطق سكنية جديدة على أطراف
المدن الثالث (مثل مدن دار السالم والفتح) ونقل الناس اليها  ،و/أو ترقية وإعادة تخطيط
المستوطنات األصلية .وكان التصوُّر أن تصبح تلك المناطق متكاملةً ومدمجةً بشكلٍ جيدٍ في المدينة،
وأن يستفيد أصحابها من ضمان حيازة األرض ،وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وتحسين
ظروف المعيشة .هذا التحول وتطور المستوطنات والشكل الحضري يمكن متابعته في الخرائط
الزمنية في الشكلين  1و .2
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أظهر البحث أن األشخاص الذين تمت إعادة توطينهم قد حصلوا على ضماناتٍ قانونيةٍ لحيازة
األرض السكنية فى مناطق تتمتع ببعض الخدمات  ،لكن الموقع الطرفى لها زاد من مكامن الضعف
المكانية ) ،(spatial vulnerabilitiesوكذلك أدّى النقص في وسائل البناء والخدمات جزئياً إلى
مستوياتٍ معيشيةٍ مماثلةٍ لتلك التى كانت موجودةً في مستوطناتهم األصلية .كما أتاحت طريقة التنفيذ
مجاالً للتالعب ،مثل تعمُّد تكوين عشوائيات جديدة للحصول على تعويض أو بيع قطع األرض
المخصصة لهم في مناطق إعادة التوطين ثم العودة لتكوين عشوائيات جديدة .على صعيدٍ آخرٍ ،يظل
اإليجارهو الخيار الوحيد لإلسكان ميسور التكلفة للعديد من الفئات ذات الدخل المنخفض والمهاجرين
بخالف العشوائيات واألشكال األخرى من االستيطان غير الرسمي ،على الرغم من المعايير
المنخفضة فى المبانى و الخدمات في بعض المناطق (مثل الكالكلة القطعية و الجريف غرب ،حيث
أُجريت دراستا حالة ضمن هذا المشروع البحثي).
 .2مكامن الضعف المكانيSpatial vulnerabilities :

تختلف ظروف المعيشة بشكلٍ كبيرٍ في أرجاء مدينة الخرطوم  ،وكذلك تتفاوت مستويات الدخل.
وتتوزع فرص الحصول على سبل كسب عيشٍ جيدةٍ بشكلٍ غير متساوٍ بصفةٍ عامةٍ  ،ولكن بعض
المجموعات تعاني من هذا األمر أكثر من غيرها .ال يستطيع غالبية السكان تحمل أسعار األراضي
بسعر السوق الحر ،وبالتالي يتعين عليهم الحصول على المأوى من خالل اآلليات الرسمية
لتخصيص األراضي واإلسكان (على سبيل المثال عبر مشاريع الموقع والخدمات التي تم إلغاؤها
مؤخراً ،وخطط اإلسكان الحكومية األخرى)  ،أو العيش مع أسرهم فى مجموعات فى شكل أس ٍر
ممتدةٍ ،أو عبر خيار استئجار منزلٍ أو غرفةٍ في سوق العقارات الخاص .من ناحي ٍة أخرى ،فإن
الآلجئين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا ومؤخراً من سوريا واليمن وتشاد غالباً ما يتشاركون
إيجار غرفٍ مفردةٍ مع العديد من أقرانهم في ترتيبات إيجارٍ جماعيةٍ مختلطةٍ  ،حيث ال يتوفر لهم
الحق في امتالك األرض وفقًا للقانون.
دفعت اإليجارات المرتفعة أو غير المستقرة ،وعجز خطط اإلسكان الحكومية ،الفئات ذات الدخل
المنخفض لالستيطان بصورةٍ غير رسميةٍ وبالتالي غير قانونيةٍ  ،األمر الذي يترتب عليه عادةً انعدام
األمان السكنى وانخفاض مستوى الخدمات .تعاني العائالت بشكلٍ أكبر نسبياً في أطراف المدينة من
أوضاع النقل والمواصالت الصعبة ،وكذلك من الخدمات الصحية والتعليمية غير الكافية .وقد توجد
بعض المساكن غير الرسمية بجوار أو بصورةٍ مدمجةٍ في األحياء القديمة و/أو األحياء ذات الدخل
المرتفع ؛ وفي بعض األحيان يفضل الفقراء المدقعين العيش فى امتدادات القرى القديمة الداخلية أو
في المباني غير المكتملة في تلك المناطق ،وينخرط الكثيرون منهم في أعمالٍ هامشيةٍ غير مستقرةٍ
لكسب المال.
على الرغم من وجود قصورٍ في تقديم الخدمات العامة في مختلف أنحاء المدينة  ،إال أن هنالك أيضًا
إختالفاتٍ مكانيةٍ  ،بعضها يتعلق بالوضع االقتصادي للسكان .على سبيل المثال  ،توجد شبكة صرف
صحي في مناطق محدودةٍ جداً من المدينة ،مما يتوجب على معظم األسر أن تجد حلوالً فردية
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للصرف الصحي حيث يستطيع األغنياء فقط تحمل تكلفة أحواض التخمير المتصلة بآبار السيفون .أمّا
الحلول األخرى  ،مثل مراحيض الحفر والحفر الماصّة  ،فهي مكلفةٌ في صيانتها  ،وليست متينةً
وقصيرة األجل وخطيرةً خالل موسم األمطار  ،كما أن عملية حفر عدة حفر فردية لتصريف مياه
الصرف الصحي المنزلى يزيد من خطر تلوث المياه الجوفية .في بعض أجزاء أم درمان  ،نجد أن
من المستحيل عملياً حفر آبارٍ لتصريف مياه الصرف الصحي المنزلى بسبب التكوينات الجيولوجية
للمنطقة .وبالتالي يضطر السكان لإلعتماد على الحلول األكثر تكلفةً  ،مثل خزانات الصرف
الصحي التي يجب تفريغها بشكلٍ دوريٍ .وبالتالي يعتمد الحصول على نظام صرف صحى جيّد فى
المدينة على الموقع والحالة اإلقتصادية لألسرة.
ف وعدم إنتظام التوزيع أكثر من عدم توفر الخدمة فى
بصفةٍ عام ٍة يتسم نظام توفير مياه الشرب بضع ٍ
حد ذاتها .تنتج محطات معالجة مياه النيل واآلبار الجوفية الحالية ما يكفي تقريباً لحوجة السكان  ،لكن
معظم شبكات إمدادات المياه بحاجة إلى االستبدال والتجديد .باإلضافة إلى ذلك  ،هنالك نقصٌ في
تمديد شبكات مياه الشرب بصورةٍ خاص ٍة فى المناطق الطرفية من المدينة.
يمكن أن يختلف مستوى توفير الخدمات العامة أيضاً حسب المنطقة والموسم ،حيث يزداد انقطاع
الكهرباء والمياه خالل األشهر األكثر سخونةً (أبريل ومايو)  ،في حين يتسبب موسم الفيضان
(أغسطس وسبتمبر) في عزل بعض المناطق عن نظام النقل والمواصالت ،وتعاني المنازل القريبة
من النيل أو من المجاري المائية الطبيعية األخرى من أضرار الفيضانات ،ومن طفح الصرف
الصحى كل عام تقريباً.
 .3تعزيز تنميةٍ أكثر شموالً في عالقات األرض في الخرطوم.
ديناميات األراضي الحضرية في الخرطوم معقدةٌ للغاية وتأثرت بشكلٍ كبيرٍ بتغير آليات تخصيص
األراضي و توفيرالسكن .حصل العديد من األشخاص الذين تم إعادة توطينهم على ضمانات حيازة
األرض بعد طول حرمانٍ وبعد تعرضهم لظروفٍ قاسيةٍ فى مناطقهم ،لكن مساكنهم الجديدة (مثل
الفتح) غالباً ما تفتقر إلى الخدمات األساسية أو تنفصل عن االقتصاد غير الرسمي النابض بالحياة في
المناطق األكثر مركزيةً في المدينة  .تؤثر نفس المشكلة على األراضي الموزعة أو المشتراة من قبل
المجموعات ذات الدخل العالي  ،إذ أن تعمير األراضي وتوزيع الخدمات يؤخران بعضهما البعض،
بسبب ما يعرف بظاهرة الساكنين االوائل ( (first movers)3مثل ما يحدث فى الخوجالب  ،والمنشية
شرق) .كما تسبب نقص الخدمات وعدم التأكُّد من تقديمها في المستقبل المنظور في انخفاض
أسعارها ،مقارنةً بقيمتها بالعملة الصعبة .ونتيجةً لذلك  ،أصبحت األرض في هذه المناطق السكنية
الجديدة نهباً للمضاربة والتسليع  ،بدالً من أن تغدو مكاناً يمكن أن تزدهر فيه المجتمعات الحضرية
الجديدة .في ذات الوقت  ،وُجد أن سكان األحياء القديمة والتلقائية في المدينة (مثل منطقة الشهداء)
 3يتحمل "الساكنون األوائل" في المناطق السكنية الجديدة عادةً الكثير من النفقات ،من بينها جزءٌ كبير من تكلفة تمديد
شبكات الخدمات وخطوط المواصالت ،والتي يستفيد منها الذين يأتون من بعدهم .ولذلك يحجم الكثيرون عن المبادرة
فى تعمير أراضيهم السكنية في المناطق الجديدة واإلنتقال إليها ،األمر الذي يتسبب في تأخير تعمير تلك المناطق
(المترجمون).
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يفرون من التكثيف الناجم عن تعدد العائالت التي تعيش في تقسيماتٍ صغيرةٍ لألرض ،والتى غالبًا ما
يتم الحصول عليها كميراثٍ عائليٍ  ،أو من ازدحام الشوارع وتدهور البيئة نتيجةً لتدفق أعدادٍ كبيرةٍ
من السكان الجدد أو العابرين.
وقد تم التعرف على تلك الخطوط العريضة لديناميات األراضي الحضرية والسكان وتمّ تناولها
ومعالجتها ضمن مخرجات المخطط الهيكلى العمرانى للخرطوم ) . (KPP5 2010ومع ذلك  ،فإن
منهجية نظم وعالقات األرض الحضرية التي تمّ تبنيها في هذا البحث قد أوضحت جلياً أن العديد من
هذه الديناميات دائريةٌ وتحتاج إلى حلولٍ لمشاكل ظاهرة الساكنين األوائل :على سبيل المثال  ،إذا
انتظر مقدمو الخدمات في مشاريع الموقع والخدمات تغطية تكلفة الخدمات والبنى التحتية عن طريق
الدفع المباشر من المالك  ،والذين عادة ما يكونون من ذوي الدخل المنخفض ،وإذا كانت تلك
المدفوعات ال يمكن ضمانها بسبب نقص فرص الدخل المناسبة في تلك المناطق الجديدة ،فإن إحتمال
ترك المستفيدين ألراضيهم غير المخدومة خاليةً من العمران ونشوء مستوطنات غير رسمية عليها
يظل أيضاً وارداً.
وبالتالي فإن هذا البحث يوصى بأخذ االعتبارات التالية لتحسين التنمية الحضرية الشاملة في
الخرطوم:
تنشيط وإصالح خطط اإلسكان ميسور التكلفة من خالل دعمٍ حكوميٍ تراتبيٍ ) (stratifiedموجّه
ونماذج تمويل مرنة:
تشير نقاط الضعف التي تم تحديدها في مخططات الموقع والخدمات السابقة إلى أهمية إتباع نهج
تراتبي من شأنه أن:
 )1يوفر للفئات الضعيفة (مثل ذوى الدخل المنخفض  ،والفئات ذات األمان اإلجتماعى
الضعيف ،الفئات ذات الوضع اإلداري غير المستقر خصوصاً في ظل وجود شبكات أمانٍ
إجتماعيٍ ضعيفةٍ  ،ووضعٍ إداريٍ غير مستقرٍ) إمكانية الحصول على اإلسكان ميسور التكلفة
(تملُّك األرض /سكن إجتماعي /وحدات إيجار مع خدمات أساسية) من خالل حزمةٍ من
برامج اإلقراض المناسبة (مثل دفع أقساط طويلة األجل في هيئة إيجار ينتهي بالبيع ،والتمويل
الصغير لقروض البناء  ،وتعاونيات اإلسكان) مع التخطيط المتكامل (مثل توفير فرص كسب
عيش بقرب أماكن السكن و/أو خطوط المواصالت المباشرة) والتعمير الفوري للمخططات
اإلسكانية لتجنب التالعب ( مثل التجارة باإلستحقاق وبدالت التعويض قبل إعادة التوطين).
 )2تزويد المجموعات ذات الدخل العالى والمطورين بحوافز لإلستثمار في األحياء الجديدة والتي
تمت ترقيتها (مثل دعم البنيات التحتية عالية التكلفة الرأسمالية بدالً عن األراضي والمباني ،
وإشراك السكان/المطورين بشكلٍ أكثر فاعليةٍ في التخطيط والتصميم وإمداد الخدمات).
 )3النظر في اآلثار اإليجابية المحتملة أو التكامل المتوقع من تجاور مناطق ذوي الدخل
المنخفض مع مناطق ذوي الدخل المرتفع.
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يتطلب مثل هذا النهج التراتبي الخطوات التالية لدعم تنفيذه:
 نظامٍ محكمٍ وراسخٍ لحوكمة األرض وإدارتها مع مؤسساتٍ للتخطيط ومتابعة التنفيذ على
جميع المستويات اإلدارية.
يجب أن يكون التركيز على خطط عملٍ إستراتيجيةٍ وموجّهةٍ إلستخدامات األرض يتم تطويرها
بمشاركةٍ واسعة النطاق من أصحاب المصلحة ) ، (stakeholdersوتشمل ،ضمن أمورٍ أخرى:
تخريط ) (mappingالتكامل المحتمل بين المناطق السكنية والصناعية والزراعية (على سبيل المثال
اإلختيار اإلستراتيجي للموقع /ربط مناطق ذوي الدخل المنخفض ذات الكثافة العالية بمراكز
المواصالت والمراكز الصناعية  ،المراكز التجارية ،ومناطق الخدمات)؛ إعادة تقييم األراضي
الزراعية كأصولٍ لألمن الغذائي الحضري ولتوفير فرص العمل للسكان (مثل المهاجرين الريفيين) ؛
تطبيق تدابير تراتبيةٍ منصفةٍ ضد االستخدام غير القانوني لألراضي أو عدم تطوير األرض (مثل
فرض رسومٍ على األراضي غير المعمرة وتلك التى يحتفظ بها السماسرة كأدوات للمضاربات
العقارية ،ولكن ليس على األراضي التي تحتجزها األسر بسبب تأخراإلجراءات أو الخدمات أو نقص
المعينات؛ إزالة المستوطنين غير القانونيين بعد تطبيق إصالحات إسكانية توفر بدائل من اإلسكان
ميسور التكلفة).
 تطوير مساكن جديدةٍ و/أو محسنةٍ مرتبطةً بمراكز النمو الحالية والناشئة المجاورة أو
الواقعة في أجزاء أخرى من العاصمة.
يتطلب ذلك دمج كل االعتبارات الخاصة بالبنيات التحتية واإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية .ومن
األمثلة على ذلك منطقة الفتح  ،التي يمكن تعزيز تطويرها من خالل :تنفيذ المنطقة الصناعية
المخططة ورب طها بالقوى العاملة المحلية ؛ إنشاء مدارس فنية ومرافق تدريب مهني ؛ الحد من
التلوث من خالل إنشاء مصنعٍ إلعادة تدوير النفايات الصلبة واالستفادة من موقع جمع النفايات
الحالي ؛ تحسين البيئة الداخلية من خالل إنشاء مناطق خضراء إضافية حول وداخل المناطق
السكنية؛ وتنظيم اللجان المحلية التي شكلها السكان لمتابعة التنفيذ وتسهيله.
 إصالح سوق األرض الحضرية لتوفير حوافز لإلستخدام والتنمية العمرانية من خالل إعادة
تعريف العالقة بين الدولة والمطورين.
استنادًا إلى التجارب السابقة الموثّقة في هذا البحث  ،يجب ترقية مؤسسات الدولة لتصبح هيئات تنظيمٍ ومتابعةٍ
بدالً عن الدخول كمستثمرٍ أو وسيطٍ عقاريٍ في سوق األرض الحضرية .للحد من المضاربة فى األراضي غير
المعمرة فإن مزيجاً من االستثمار التجاري واألهلي سيوفر حوافز تنافسيةٍ مدفوعةٍ بطلب تنميةٍ عمرانيةٍ كبيرٍ من
قبل الفئات ذات الدخل العالى  ،في حين أن رقابة الدولة يمكن أن تردع كل أساليب االحتيال أو المضاربة الربحية
وتتدخل عند تقديم خدماتٍ غير كافيةٍ .يمكن دمج المجموعات ذات الدخل المنخفض التي ال تمتلك وسائل للدخول
إلى سوق األراضي التنافسية من خالل دعمٍ موجّهٍ ونماذج إقراضٍ (مثل التمويل األصغر ،والصناديق
المشتركة ،والتمليك اإليجارى)  ،واالستفادة من اآلثار اإليجابية غير المباشرة الناتجة عن المناطق المعمرة سلفاً
(مثل البني التحتية  ،وفرص العمل) .يمكن تعزيز ذلك من خالل مراجعة قوانين ولوائح ملكية األراضي (على
سبيل المثال  :السماح بحيازاتٍ صغرى  ،ومبانٍ متعددة األغراض  ،وتسجيل األراضي للمهاجرين القدامى).
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 إصالح سوق اإليجار ليصبح خياراً ميسور التكلفة ومالئمًا للفئات الضعيفة بديالً عن العشوائيات أو
االستيطان غير الرسمي وغير المستقر.
ما لم يتم تطوير أشكال أخرى من اإلسكان الميسور والمالئم من خالل الخطوات المذكورة أعاله  ،فإن
التحسينات في هذا القطاع مطلوبةٌ لمعالجة الوضع البائس لوحدات اإليجار وتوفير الخدمات وتطوير نظام
األسعار .التدابير الموصى بها هي مراجعة قانون اإليجار لعام  ،1990تعديل  2015المعلّق ،واعتماده والعمل
على إنفاذه ،بما في ذلك مراقبة ومتابعة الشروط لمنع الزيادات غير المعقولة في اإليجارات (مثل النسبة المئوية
للزيادة السنوية  ،واالتساق بين أسعار السوق المحلية والحالة المادية للعقار) والتمسك بالمعايير األساسية لوحدات
اإليجار (مثل تقديم الخدمات ،نوعية البناء  ،ومعدل اإلشغال) .تحقيقاً لهذه الغاية  ،يمكن أن تسهم مؤسسات الدولة
في إنشاء و/أو دعم التنظيم الذاتي للمجتمع المدني  ،مثل جمعيات المالك والمستأجرين ،وفي توفير الحوافز
للمطورين العقاريين إلنشاء وحدات تأجير إضافية.
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 .1مقدمة ونظرة عامة.
تختلف مدن دار السالم وموانزا والخرطوم ،وتقع
جميعها في شرق إفريقيا ،إختالفاً كبيراً ،ديموغرافياً
وعمرانياً واجتماعياً وفي مسائل الحكم المحلى .ومع
ذلك ،فإن كالً من دار السالم والخرطوم هما المدينتان
الرئيستان في بلديهما وتتنافسان على المركزالخامس
ألكبر مدن إفريقيا إذ يبلغ عدد سكان كلٍ منهما حوالي
ستة ماليين نسمة .أما موانزا فهي مدينة من مدن الدرجة
الثانية في تنزانيا  ،وتخضع لنفس القوانين الوطنية
وأنظمة تخطيط األراضي مثل دار السالم  ،ولكنها تضم
فقط حوالي سدس عدد سكان دار السالم .وتواجه جميعها
موانزا
تحديات متشابهة فى عالقات األرض  ،بما في ذلك تلك
المتعلقة بالمستوطنات غير الرسمية ) (informal settlementsوتنظيمها  ،والتوسع األفقى )(sprawl
المضّطرد على األطراف  ،واألنماط المختلفة من التكثيف في المركز  ،ونزوح السكان نتيجةً
إلنعكاسات آليات السوق والتدخل الحكومى ،والتنازع بين اإلستخدامات المختلفة لألراضي ،والنقص
المزمن فى الرصيد السكني الرسمي خصوصاً األنماط التى تكون في متناول الفئات ذات الدخل
المنخفض.
دار السالم

الخرطوم

يعيد هذا التقرير التركيبي النظر في بعض تلك التحديات  ،وفي األساليب المختلفة التي استجابت بها
المدن  ،حتى يمكن إستلهام طرقٍ جديدةٍ للتفكير بين أولئك المعنيين بالقضايا الحرجة لألراضي
واإلسكان في المدن سريعة النمو في إفريقيا.
وهذا التقرير هو واحدٌ من سلسلة مخرجات المشروعٍ البحثيٍ حول عالقات األرض الحضرية
والتحضر الشامل في هذه المدن الثالث  ،ويستند التقرير بشكلٍ كبيرٍ على الخرائط ودراسات الحالة
صلٍ لمنهجية البحث في تقرير المشروع
التي أجريت لهذا المشروع .يمكن اإلطالع على سردٍ مف ّ
الذي سنقدم تفاصيله في نهاية هذا التقرير .هذا التقرير التركيبي موجّ ٌه للقراء المهتمين بالنظر إلى ما
هو أبعد من الحتمية الديموغرافية أو االقتصادية  ،والساعين لفهم سبب فشل المدن في البلدان سريعة
التحضر في استيعاب سكانها المتنامين بشكلٍ منصفٍ ،والداعمين إلعداد استراتيجياتٍ أكثر شموالً.
يقدم القسم الثاني ملخصًا نموذجيا لبعض الديناميات الرئيسة ألنظمة المدن وعالقات األرض والتي
تتجاوز حدود إفريقيا  .و يشمل ذلك استكشاف المستوطنات غير الرسمية كمعالجةٍ غير معتادةٍ ،ال
تخدم مصالح سكانها أو بقية المدينة بشكلٍ جيدٍ  ،ولكنها غالبًا ما تقدم حلوالً أفضل من الحلول
الرسمية المتبعة .إن فهم دينامية الطابع غير الرسمي في تعقيداته المتعددة األبعاد  ،يظل مفتاحاً
لتحسين النظم الرسمية  ،والتي غالباً ما تكون متضاربةً ومتناقضةً.
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يتناول القسم الثالث التشكيل المكاني للمدن الثالث المختارة  ،ويستكشف بعضًا من عمليات عالقات
األرض الرئيسة فيها ،بما في ذلك :النزوح الحضري الطوعي ) ، 4 (gentrificationوالتنظيم
الحضري  ،وإعادة التوطين الذي تقوده الدولة  ،والصراعات بين مستخدمي األراضي السكنية
والتجارية .لكل واحدةٍ من هذه العمليات  ،قمنا بفحص بعض األساليب لجعل المدن أكثر شموالً  ،مع
ن في هذا التقرير.
خدمة المصلحة العامة األوسع فى نفس الوقت ،وبعض هذه األساليب مضم ٌ
يقارن القسم الرابع المسارات المتباينة لإلسكان ميسور التكلفة في المدن الثالث  ،مع التركيز على
مقارنة التوسع اإلستيطاني غير الرسمي ودمجه في المدن التنزانية مع التوسع المرتكز على نهج
الموقع والخدمات ) (Sites-and-Servicesفي الخرطوم .إن الوصول إلى السكن ميسور التكلفة يُعد
تحدياً رئيساً لمستقبل المدن الثالث  ،ولكن نظراً إلختالف المساقات السياسية ودور الدولة ،والتى
سوف تظل مختلف ًة  ،فإن أفضل الطرق لمواجهة هذه التحديات مختلف ٌة أيضاً.
يلخص القسم الخامس مجموعةً مختارة من أمثلة اإلجراءات القابلة للتنفيذ التي يمكن اتخاذها لجعل
تنمية هذه المدن أكثر شموالً  ،و ذلك من خالل ما يلي:
 )1العمل مع المسؤولين المحليين في المدن التنزانية ،والذين تعتبر جهودهم أساسيةً لتشكيل
المستوطنات غير الرسمية  ،وذلك من أجل مواءمة جهودهم بشكلٍ أفضلٍ مع احتياجات
المجتمع المحلي ومتطلبات التنظيم الرسمي.
 )2دعم إدارة الصرف الصحي والمجتمعات غير الرسمية على سفوح التالل في موانزا
لتعميم نظام الصرف الصحي المبسط الذي تم تجربته بواسطة اإلدارة  ،وتحسين الظروف
المعيشية وحماية وتأمين األراضي في تلك المناطق المحرومة.
 )3إصالح نظام الموقع والخدمات الذي كان سائداً في الخرطوم  ،والتغلب على نقص
االستثمار المزمن والعزلة المكانية المصاحبة له  ،وذلك لخلق شراكات أكثر موثوقيةٍ وعدالةٍ
بين الحكومة والمجتمع.
 .2خلفية مفاهيمية :سرد نموذجي لنظام المدينة وعالقات األرض المتعلقة به.
المدينة كنظامٍ ومكانٍ للعيش :المدن هي الناس وإبداعاتهم المادية واالجتماعية  ،يجتمعون معًا
ويتحركون في رقعةٍ صغيرةٍ من األرض الحضرية  ،وكثيراً ما يكافحون من أجل تأمين "موضعٍ"
لهم ضمن هذه العالقات المتقلبة .إن كيفية توزيع مكونات أنظمة المدن وكيفية عملها عبرعالقات
األرض هذه بطبيعتها سياسيةً واجتماعيةً  ،تماماً مثل من وما الذي يُسمح له أو يُشجّع على القدوم إلى
المدينة  ،ومن يعيش ويعمل في ربوعها المختلفة  ،ومن يستطيع الحصول على خدماتها ووسائل
 4تعني  gentrificationفي التنمية العمرانية عملية إحالل سكان منطقةٍ ما (وغالباً ما يكونوا من الفئات ذات الدخل
المنخفض) طوعاً بواسطة مجموعة من األغنياء ،أو الدولة في بعض األحيان ،تقوم بشراء عقاراتهم بأسعارٍ عاليةٍ ،
وينتج عن ذلك حدوث تحديث هيكلي في عمران تلك المنطقة (وحدات سكنية عالية القيمة ،مستوى راقي من الخدمات
وغيرها) وارتفاعٍ في مستوى المعيشة وتغيير فى عالقات األرض ،وذلك نسبةً لعوامل جاذبة في المنطقة مثل موقعها
المركزي أو قربها من الواجهات المائية مثالً .نستخدم في هذا التقرير مصطلح النزوح الحضري الطوعي لإلشارة
لتلك العملية (المترجمون).
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الرفاه المتنوعة فيها .إن ترتيب عالقات األرض مهمٌ لإلزدهار اإلقتصادي للمدينة  ،ولرفاه سكانها
بمختلف مشاربهم  ،ولمن بإمكانه أن يصبح مقيماً أو مواطناً في المدينة ،وكيف يشاركون في وضع
سياساتها .هنالك قناعةٌ مهم ٌة بأن المدن هي أنظمةٌ ذاتية التنظيم إلى حدٍ كبيرٍ  ،على الرغم من جميع
المحاوالت لتخطيطها وتنظيمها .عندما تفتقر المدينة الى الموارد والقدرات العامة ،وعندما تقود
الضغوط الخارجية إلى التغيير السريع فى المدينة ،تصبح الفجوة بين ما هو مخططٌ وما يحدث على
األرض غير قابلةٍ للرتق .إن فهم كيفية "التنظيم الذاتي" للمدن والتفاعل معها وإلى أيّ مدى تعتبر
ال وأكثر فاعليةً اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.
مفتاحاً أساسيًا لجعل المدن أكثر شمو ً
جاذبية المدينة والتحضر الناتج عنها:
يستخدم االقتصاديون مصطلح اقتصاديات التكتل ) (economies of agglomerationلإلشارة إلى
المزايا االقتصادية التي تجذب األشخاص والمؤسسات اإلستثمارية إلى المدن .تشمل اقتصاديات
التكتل هذه إمكانية المشاركة في مرافق إنتاجية كبرى (مزايا مقيدة مادياً)  ،والتعلّم واالبتكار بصورةٍ
أكثر إنتاجيةٍ من خالل مشاركة األفكار بشكلٍ أكثر فعاليةٍ (مزايا مقيدة إجتماعياً)  ،والقدرة على
التخصص وتأمين وصولٍ أسهلٍ إلى األسواق "الكثيفة" (مزايا مقيدة إقتصادياً).التكتُّل أيضًا له
عيوبه  ،بما في ذلك تركيز التلوث واالزدحام  ،والتي يمكن التعامل معها بدرجاتٍ متفاوتةٍ من خالل
البني التحتية (مثل شبكات الصرف الصحى وإمدادات المياه والطرق) والتى عادةً ما تكون مكلفةً ،
واللوائح (مثل المعايير البيئية وإشتراطات البناء) التي يمكن أن تكون أيضا مكلفةً وصعبة اإلنفاذ.
تلعب الزراعة دوراً فى إبقاء قطاعٍ من السكان بعيدًا عن المدن بإنتشارهم فى المناطق الصالحة
للزراعة  ،خاصةً عندما تعتمد الزراعة كثيراً على األيدي العاملة ) (labor intensiveاألمر الذي يقلل
من جاذبية المدينة .مع نمو االقتصادات الوطنية وتحوّل القوى العاملة من الزراعة الى قطاعاتٍ
اخرى ،تتراجع جاذبية الزراعة وتزداد جاذبية المدينة  ،ينحو الناس الى التحضّر )(urbanisation
مصطحبين معهم إبداعاتهم المادية  ،مما يزيد من حدة التنافس على األرض الحضرية .يمكن
لألزمات التى تنشأ فى المناطق الريفية أيضاً أن تدفع بالسكان إلى المدن  ،وخاصةً عندما ال تكون
جزءاً من عملية نموٍ حضريٍ سريعٍ ،تجد السلطات الحضرية عموماً صعوبةً في التجاوب بشكلٍ بنّاءٍ
مع الهجرة الداخلية السريعة.
اقتصاديات التكتل الحضري المحلي وانعكاساته السالبة  :من الفوائد الحضرية الصافية إلى األحياء
غير المتكافئة والمجموعات المحرومة:
إن ما يُبشَّر به عادةً من جاذبية المدينة ما هو إال ناتجٌ نهائيٌ لعمليات عدة :يعتمد مزيج الفوائد
الحضرية واألعباء داخل المدينة على موقع الفرد بالنسبة إلى بقية عالقات األرض ،وكيفية تشكُّلها.
ال يمكن إعتبار األسواق التقليدية وال الخطط الحضرية أدلةً فاعلةً أو عادلةً لتحديد ما يجب أن يكون
وأين يكون لعمل أيٍّ من أنشطة المدينة  ،على الرغم من أن كالهما يمكن أن يساعد فى ذلك .في
معظم المدن تجري مساوماتٍ معقدةٍ ومستمرةٍ حول التحوالت ذات الصلة في عالقات األرض ،
بعضها رسميٌ أكثر من البعض اآلخر .وهنالك مشاكل تنسيقٍ خطيرةٍ على نطاقاتٍ ومستوياتٍ عديدة،
تعاد صياغتها وتتجدد مع تطور عالقات األرض .عالوةً على ذلك  ،فإنه من الضروري أن تبذل
جهودٌ جماعيةٌ لمعالجة مشاكل توفير المياه والصرف الصحي والصرف السطحى والنقل
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والمواصالت ونقل النفايات وتلوُّث الهواء  ،والتي بدونها ستهيمن عيوب تركيز التلوث بكل أنواعه
واالزدحام على فوائد التكتل .تنشأ عدم المساواة الحيزية والتفاوت المكانى دائماً عندما تتم معالجة
العمل الجماعي ومشاكل التنسيق بشكلٍ جزئيٍ وغير منتظمٍ .بعض الناس وبعض األماكن ينتهي بهم
الحال الى مواقع أفضل لضمان مزايا حضرية ،والبعض اآلخر يكون أكثر تعرضاً للحرمان .في
حمى هذا التنافس للحصول على موطئ قدمٍ في المدينة  ،قد يكون من الصعب أن تكون فقيراً ،أو من
المهاجرين الجدد ،أو مستأجراً ،أو إمرأةً ،أو تنتمى الى مجموعات عرقية معينة – وال يعتمد مدى
الحرمان فقط على العمليات االجتماعية  ،ولكن يعتمد أيضاً على الديناميات المادية واالقتصادية
لعالقة األرض في المدينة .و قد يعانى بعض الذين ينتمون إلى أكثر من فئة من الفئات المحرومة
بصورةٍ أكبرٍ من غيرهم  ،بينما قد ال يكون المستأجرون والمهاجرون األثرياء وذوو العالقات الجيدة
محرومين على اإلطالق.
زخم عالقات األرض الحضرية وتحدي تأمين مكان في المدينة:
مع تطور عالقات األرض ،تتغير األحياء السكنية ،ولكن حظوظ السكان قد ال تتغير بالضرورة تبعًا
لحظوظ أحيائهم األصلية .في بعض األحياء التى تشهد تحسيناتٍ هيكليةٍ قد يضطر المستأجرون من
ذوي الدخول المنخفضة ،وحتى بعض أصحاب األمالك ،الى النزوح طوعاً منها .أما في األحياء التى
تشهد تدهوراً ،فينخفض االستثمار السكني  ،ويضطر السكان األغنياء أيضاً إلى النزوح منها .أن
عمليات الصعود والهبوط فى األحياء السكنية غالباً ما تكون ذاتية التعزيز وتستمر حتى يتم تغيير
شخصية وديموغرافية الحي .وبالتالي ،فإن حدوث ترقيةٍ للبني التحتية  ،كتمديد شبكة مياه الشرب
مثالً ،يمكن أن تجذب المزيد من السكان األثرياء ،الذين يستثمرون أكثر في عقاراتهم ويكونون أكثر
قدرةً على الضغط بشكل أكثر فاعلية للحصول على خدماتٍ أفضل  ،مما يجعل الحي أكثر جاذبيةً
لألثرياء ومكلفًا للغاية بالنسبة للفقراء .تلعب األسواق دوراً فى هذا التقلُّب الحضرى ،بل وأن بعض
المدن تتقلّب بسرعة أكبر من غيرها  ،ولكن ما يدفع أو يمنع هذا التقلُّب يرجع إلى حدٍ كبيرٍ الى
تأثيرات غير مرتبطة بالسوق ،وإلى ترابطات وعوامل خارجية داخل وعبر األحياء التي تجعل
المكان إما أكثر أو أقل جاذبيةً للعيش أو اإلستثمار فيه.
هنالك ثالث مسائل إسكان حرجة :الموقع والموقع وتغيير الموقع:
يحب المتعاملون فى مجال العقارات القول بأن أهم ثالثة أشياء تؤثر على قيمة المنزل هي"الموقع ،
الموقع  ،الموقع"  ،ولكنهم يتجاهلون التكاليف التي يفرضها تغيير الموقع ) .(relocationفي حين أن
االنتقال يمكن أن يكون مفيداً  ،إال أنه يمكن فى بعض األحيان أن يكون على النقيض من ذلك ،ويعني
فقدان سبل العيش ورأس المال االجتماعي التي تم بناؤها محليًا .عندما تتبوأ مستوطنات ذوى الدخل
المنخفض مكاناً في وسط المدينة أو تصمد فيه ،فإنها غالباً ما تكون مكتظةً وغير صحيةٍ ،مما يعكس
كالً من فقر السكان ونقص الخدمات العامة .غالباً ما تحظر لوائح ومعايير التخطيط الرسمية مثل تلك
الكثافات والحالة العمرانية المتردية ،وكثيراً ما تنفر النخب المحلية بشكلٍ خاصٍ من "األحياء
المتردية" ) (slumsذات الموقع المركزي .من ناحيةٍ أخرى  ،فإن نفس رأس المال االجتماعي
والتشبيك التي يُنشئها السكان عند العيش والعمل معًا على مقربةٍ شديدةٍ من بعضهم البعض يمكن أن
توفر أساساً لمقاومة الترحيل والنزوح (والعكس صحيح) .والنتيجة قد تكون حلوالً وسطى غير
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معتادةً ومتنازعًا عليها  :مثالً مستوطنات ال تمتثل للّوائح العمرانية يسمح لها باإلستمرار ،بينما يعامل
سكانها كمواطنين غير كاملين في مدينتهم أو ال يحصلون على أي دعمٍ لمعالجة مشكالت االزدحام
والتلوث فيها.
المستوطنات غير الرسمية كخاصيةٍ طارئةٍ لبعض أنظمة المدن في أواخر القرن العشرين  /أوائل
القرن الحادي والعشرين:
غالبًا ما يُستخدم مصطلح المستوطنات غير الرسمية لإلشارة إلى أي مستوطناتٍ محرومةٍ  ،ولكن
هذا المصطلح يستخدم فى هذه الدراسة ليشير إلى المستوطنات التى ال تتوافق مساكنها مع اللوائح أو
المعايير الرسمية .غالبًا ما تستهين مجموعات األغنياء باللوائح ومعايير البناء وتقوم بإنشاء نوعٍ
خاصٍ بها من المستوطنات غير الرسمية .ومع ذلك  ،فإن السمة البارزة للمستوطنات التي توصف
عادةً بأنها غير رسمية هي أن العديد من سكانها ال يستطيعون االمتثال للّوائح الرسمية دون اإلنزالق
أكثر في الفقر .ال يقتصر األمر فقط على عدم تطبيق اللوائح  ،ولكن كأنما تم تصميم تلك اللوائح
لمدينةٍ أكثر ثراءً يعمل فيها المخططون والمسؤولون فعلياً  ،وال يمكن تنظيم الفقر بعيدًا :و ال يمكن
منطقيا أن يُطلب من الفقراء غير المرحب بهم دفع تكاليف السكن المقبول .يمكن أن يؤدي التحضر
والنمو السكاني السريع إلى تعقيد األمور في المدينة .ولكن من السهل جدًا إلقاء اللوم على المهاجرين
والنازحين فى التفشى السريع للمستوطنات المحرومة بينما يكون جزءاً كبيراً من النمو ناتجاً من
النمو الطبيعي للسكان الحاليين  ،وال تكترث أسواق اإلسكان الرسمية بالسكان ذوي الدخل المنخفض،
بغض النظر عن عددهم ومن أين أتوا .إن الطابع غير الرسمي هو نتاجٌ تنمويٌ ألنظمة المدن  ،وليس
فقط نتيجةً للنمو السكاني الذي يفوق تنمية األراضي واإلسكان والبني التحتية .والواقع أن إلقاء اللوم
على النمو السكاني والمهاجرين يمكن أن يعيق التفكير البنّاء حول كيفية معالجة المشكالت التي
تصاحب الوضع غير الرسمي.
تباين وجهات النظر حول اإلجالء ) (displacementالحضري :وقف النزوح العالمي الطوعي
) (planetary gentrificationمقابل إطالق العنان ألسواق العقارات الرسمية:
هنالك تباين فى وجهات النظر على نطاق واسع حول مزايا المستوطنات غير الرسمية وتقلبات
عالقات األرض الحضرية .يميل الباحثون الذين يدرسون " النزوح العالمي الطوعي" إلى توصيف
نزوح الطبقات األكثر فقراً فى المدينة الناتج من االستثمار أو ذلك الناتج من فعاليات آليات السوق
كمعاناةٍ عالميةٍ ،ويجادلون من أجل حق الناس في البقاء فى مناطقهم ،بما في ذلك المستأجرين وسكان
المستوطنات غير الرسمية .وبالمقابل يميل الباحثون الذين يستخدمون أدوات االقتصاد الحضري
الجديد لدراسة التوسع الحضري واإلسكان في أفريقيا إلى المناداة بحقوق ملكيةٍ واضحةٍ وأسواق
ن
أراضي رسميةٍ كأساسٍ لتحركاتٍ مطلوبةٍ لتمكين المدن من ضمان اقتصاديات التكتل المميزة لمد ٍ
مترابطةٍ جيدة التنظيم .ولكن في حين أن استنتاجاتهم قد تكون متناقضةً ،فإن العديد من األفكار
الرئيسة لكلٍ من الباحثين في مجال النزوح الحضري الطوعي أواالقتصاد الحضري الجديد تعتمد
على فهم العالقات غير المرتبطة بالسوق المتبادلة التي تحدث عبر الفضاء الحضرى (مثل العوامل
الخارجية  externalitiesأو تأثيرات الجوار االجتماعي) .يشير االقتصاديون إلى أهمية التكتل
والبنى التحتية الداعمة لتحقيق المزايا االقتصادية الحضرية .وينبّه علماء النزوح الطوعي العالمي
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إلى األرباح الزائدة التي يستطيع المستثمرون تأمينها  ،بوسائل عادلةٍ أو غير عادلةٍ  ،إذا تمكنوا من
التغلب على مشاكل التنسيق التي يتطلبها تحويل حيٍّ سكنيٍ جيد الموقع ولكنه متدهور وسكانه من
ذوي الدخل المنخفض إلى حيٍّ سكنيٍ "من درجةٍ أعلى"  .كالً من وجهتى النظر بحاجة إلى أن تؤخذ
على محمل الجد  ،ولكن ليس بدون نقدٍ.
زيادة المعروض من السكن المناسب والميسور:
اإلسكان  ،المصحوب بسبل كسب العيش  ،مهمٌّ لقياس شمولية عملية التحضر في الدولة .ال يعتمد
السكن المالئم فقط على جودة البناء  ،ولكن على إمكانية الوصول إلى األنشطة المدرّة للدخل
والخدمات (الموقع)  ،وقابلية العيش في الحي (أثر الحي) .في معظم المدن اإلفريقية ،سيستمر
اإلسكان غير الرسمي في لعب دورٍ مهمٍ  ،حتى لو لعب التنظيم الحضرى والمعروض من اإلسكان
الرسمي دورًا متزايدًا .إن محاربة السكن غير الرسمي  ،في ظل عدم وجود سكنٍ رسميٍ بأسعارٍ
معقولةٍ وبجودة مماثلةٍ أو أفضل  ،يؤدى الى مخاطر تهميش واستبعاد الفئات المحرومة من المدينة ،
أو على األقل يعيد إنشاء المزيد من البؤر غير الرسمية المتنازع حولها  .حتى إذا كان الهدف النهائي
هو مستوطناتٍ جيدة التنظيم ورسميةً وراقيةً  ،فإن الطريق األكثر شموالً هو مساعدة ساكني
المستوطنات غير الرسمية على التماهي بشكلٍ وثيقٍ مع التحسينات الرسمية والداعمة مع تطويع
اللوائح لتتناسب مع إستطاعة السكان (النهج الذى يصعب الترويج له بشكلٍ رسميٍ) .يمكن لهذه
اإلجراءات ،باإلضافة إلى تحسين الظروف في الوقت الحاضر  ،أن تجعل التنظيم والتخطيط
المستقبلي أقل تكلفةً وأسهل تنفيذاً .ومع ذلك  ،كما سيتم توضيحه بشكلٍ أوسع فى المدن الثالث قيد
الدراسة  ،فإن االهتمام بالتفاصيل المحلية أمرٌ بالغ األهمية خصوصاً عندما يتعلق األمر بتحديد
التدابير العملية.
 .3تقلبات عالقات األرض في دار السالم وموانزا والخرطوم:
يمثل نمط التخطيط "العضوي" لمدينتى دار السالم وموانزا تناقضاً صارخاً مع التخطيط الشبكى
المتعامد فى الخرطوم .يعكس هذا اإلختالف فى مورفولوجيا تلك المدن اختالفاتاً حقيقيةً في إدارة
عالقات األرض والمعاملة التاريخية للمستوطنات غير الرسمية .على الرغم من ذلك  ،فإن للمدن
الثالث أيضاً أوجه تشابه واضحة في تشكيالتها الحضرية:
 )1وجود محاور إشعاعية ذات موصوليةٍ مباشرةٍ تربط مركز كل مدينة باألطراف وظهير
المدينة مثلها مثل محاور عجلة الدراجة .
 )2االستخدام المتزايد للطرق الدائرية التى تربط هذه المحاور اإلشعاعية وتعمل على
إحتواء التمدد الخارجي للمدينة .
ل الفتٍ للنظر
 )3وجود مركز مدينةٍ متكامل تماماً وأحياء طرفيةٍ شبه معزولةٍ مكانياً بشك ٍ
(الشكل  .)1تشكل المحاور اإلشعاعية إلى جانب الطرق الدائرية  ،العناصر األساسية
لشبكة الطرق المحتملة ذات الحركة العالية التي تسهل حركة األشخاص واألشياء في
جميع أنحاء المدن  ،على الرغم من أن الحركة على هذه الطرق يمكن أن تكون مزدحمةً
للغاية.
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الشكل ( :)1خرائط التركيب البنائى تظهر إمكانية الوصول والعزل المكانى لدار السالم (أعلى اليسار)  ،الخرطوم
(أعلى اليمين) وموانزا (يسار) .خرائط تم إنشاؤها وتنسيقها بواسطة معهد دراسات التنمية . IDS

أشارت تقارير األمم المتحدة منذ التسعينيات الى
معدالت نموٍ سكاني أعلى في المدن التنزانية (حوالي 6
في المائة في السنة) عن تلك المسجلة في مدينة
الخرطوم (أقل من  3في المائة في السنة  -على الرغم
من أن تقديرات الجهاز المركزى لإلحصاء أعلى من
ذلك) .ولكن السودان يفوق تنزانيا في كلٍ من التحوُّل
الديموغرافي (مع انخفاض معدالت النمو الطبيعي
العام) والتحوُّل الحضري (مع انخفاض صافي معدالت
الهجرة من الريف إلى الحضر) .ومع ذلك  ،فقد وصل
مئات اآلالف من النازحين داخلياً إلى الخرطوم في
أواخر الستينيات ومنتصف الثمانينيات بسبب الجفاف
والمجاعات  ،بينما أصبحت النزاعات المسلحة محركاً
رئيساً للنزوح الداخلي إلى الخرطوم في التسعينيات
وبعد عام 2003م .عالوةً على ذلك  ،فإن هنالك العديد
من المهاجرين الدوليين والالجئين الباحثين عن مالذٍ
آمنٍ أو فترة راحةٍ مؤقتةٍ في المدينة .إال أن هذه
الهجرات القسرية ،مقترنةً بالهجرة الخارجية المتزايدة
للمغتربين السودانيين ،قد أثرت على سياسات الهجرة وعالقات األرض الحضرية في الخرطوم.
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الشكل  :2النمو السكاني لدار السالم :الكثافة السكانية ( 2012أعلى اليسار)  ،النمو المطلق (أعلى اليمين)  ،النسبة
المئوية للنمو السكاني (أسفل) .البيانات مقدمة من المكتب الوطني لإلحصاء بتنزانيا من خالل جامعة  ، Ardhi.وتم
إنشاء الخرائط وتنسيقها بواسطة معهد دراسات التنمية . IDS

كما يوضح الشكل  ،2فإن الكثير من المستوطنات
السكانية في دار السالم تقع بالقرب من مركز
المدينة أو على طول المحاور اإلشعاعية ،مع بؤر
تكثيفٍ على طول الطرق الدائرية .ومع ذلك ،فإن
الكثافة السكانية منخفضةٌ في المركز نفسه .وتبعد
المستوطنات األكثر كثافةً قليالً عن المركز،
والزيادات السنوية في عدد السكان للهكتار هي
األعلى خارج المركز أيضاً ،وال تزال نسب
معدالت نمو السكاني على الهامش هى األسرع.
تظهر المالحظة الدقيقة في دار السالم أنه في حين
أن بعض المناطق األكثر كثافةً ال تزال تمتص
أعدادًا كبيرةً من الناس (لكل هكتار) ،إال أن ذلك يتم
مزجه مع مناطق متناقصة السكان أو ال يوجد فيها
سكانٌ .وعلى نطاقٍ أصغرٍ ،فإن هذه المالحظات قد
تنطبق أيضًا على مدينة موانزا.
27

الشكل  :3الكثافة السكانية في وسط المدينة منخفضةٌ لجميع المدن الثالث :دار السالم (( )2012أعلى اليسار) ،موانزا
(( )2012أعلى اليمين) ،الخرطوم (( )2018أسفل) .بيانات المدن التنزانية مقدمة من المكتب الوطني لإلحصاء من
خالل جامعة  ، Ardhiوتمّ إعداد الخرائط وتنسيقها بواسطة  .IDSبيانات الخرطوم مقدمة من الجهاز المركزي
لإلحصاء  2008مع تقديرات رسمية لعام  2018ووزارتي التخطيط والبنية التحتية بوالية الخرطوم ،وتمّ إعداد
الخرائط وتنسيقها من قبل جامعة الخرطوم.

على الرغم من عدم توفر خرائط عالية الدقة مماثلة
للخرطوم  ،وفى ظل انخفاض معدالت النمو
األخيرة  ،إال أن أنماطًا متشابهةً إلى حدٍ ما قد
وضحت (الشكل  .)3يحتوي مركز المدينة ،الذي
كان يضم معظم السكان في الفترة االستعمارية،
على جيوبٍ عالية الكثافة أكبر بكثيرٍ من نظيره في
دار السالم .توجد مناطق أكبر ذات كثافةٍ عاليةٍ في
الخرطوم في الغالب بين الطرق الدائرية الداخلية
والخارجية ،حيث توجد أيضاً مناطق (مخططةٌ)
ذات كثافةٍ منخفضةٍ  ،بما في ذلك مناطق صناعيةٍ
كبيرةٍ تمتد إلى المنطقة األكثر مركزية .تقع بعض
المناطق سريعة النمو على الهامش في مواقع يصعب الوصول إليها نسبياً  ،مع وجود النذر القليل من
وسائل النقل العام  ،ولكن هذه المناطق أكثر تجمعًا واستقرارًا من المستوطنات الطرفية للمدن
التنزانية (الشكل .)4
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الشكل  .4الكثافة السكانية :دار السالم (( )2012أعلى اليسار) ،موانزا (( )2012أعلى اليمين) والخرطوم ()2018
(أسفل) .بيانات المدن التنزانية مقدمة من المكتب الوطني لإلحصاء من خالل جامعة  ، Ardhوتمّ إعداد الخرائط
وتنسيقها بواسطة معهد دراسات التنمية  . IDSبيانات الخرطوم مقدمة من الجهاز المركزي لإلحصاء  2008مع
تقديرات رسمية لعام  2018ووزارتي التخطيط والبنية التحتية بوالية الخرطوم  ،وتمّ إعداد الخرائط وتنسيقها من قبل
جامعة الخرطوم.
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في المدن الثالث  ،وبدرجاتٍ مختلفةٍ يتم توجيه أنماط االستيطان ومواقع النمو من خالل التخطيط
الحضري ،بما في ذلك تخطيط النقل والبني التحتية األخرى .غالباً ما يتم وصف المستوطنات
الحضرية غير المخططة بأنها غير رسمية على أساس أنها تتعارض مع لوائح ومعايير التخطيط .في
المدن التنزانية ظلت نسبة األراضي والسكان في المستوطنات غير الرسمية تنمو بسرعةٍ .وتشير
خرائط استخدام األراضي والخرائط السكانية التي تم تطويرها لهذا المشروع إلى أن نسبة السكان في
المستوطنات غير الرسمية في دار السالم بلغت حوالي  62في المائة في عام  ، 2012مع استمرار
نمو نسبة األراضي التي تحتلها من حوالي  39في المائة في عام  2012إلى  61في المائة في عام
( 2018مع تمركز معظم النمو في المناطق منخفضة الكثافة نسبيًا) بما في ذلك المستوطنات
العشوائية غير المكتملة العمران .بالنسبة للخرطوم  ،تم إعداد سلسلة أطول من خرائط استخدامات
األرض ذات الدقة األقل (انظر الشكل  ، )5توضِّح نمو المدينة وتحوّل أنواع المستوطنات المختلفة
من غير رسميةٍ إلى أنواعٍ أكثر رسميةً.
بلغت نسبة السكان في المستوطنات غير الرسمية ذروتها عند حوالي  40في المائة في أوائل
التسعينيات  ،وعندها دفعت سلسلة من األزمات الداخلية والهجرات القسرية إلى الخرطوم األمور
الى ذروةٍ جعلت من السيطرة على المستوطنات غير الرسمية أولوية سياسية .خالل التسعينيات ،
أفلح برنامجٌ كبيرٌ لدمج وتنظيم وإعادة توطين المناطق غير الرسمية  ،كما سيرد بمزيدٍ من التفصيل
في القسم التالي  ،في خفض نسبة سكان العشوائيات إلى حوالي  17في المائة بحلول عام  ،2005إذ
تم تنظيم وإعادة تخطيط المستوطنات غير الرسمية وإنشاء مناطق جديدة إلعادة التوطين في مناطق
خارج نطاق الطريق الدائرى الخارجى  RR5المقترح حديثًا (الشكل .)5
ربما يكون النهج األكثر تصادمية تجاه المستوطنات غير الرسمية في الخرطوم هو السبب والنتيجة
إلعتبار معظم المستوطنات غير المخططة غير قانونية (غالباً ما توصف المستوطنات غير المخططة
بأنها عشوائية) ،بينما في المدن التنزانية تعتبر قانونيةً في الغالب رغم عدم تخطيطها .تُعد الدولة هى
المالك النهائي لجميع األراضي في كلٍ من السودان وتنزانيا  ، ،على الرغم من أنه في السودان
يُستثنى من ذلك مساحات صغيرة من األراضي المملوكة ملكيةً حرةً منذ فترة االستعمار .في كلتا
المدينتين  ،تمنح أنظمة الحيازة العرفية بعض حقوق االستخدام ،ويمكن أن يمثِّل ذلك استثناء (مؤقتًا
على األقل) للقاعدة القائلة بأن االستيطان غير المخطط له أو غير المنظم يعتبر غير قانوني .ومع
ذلك  ،تمّ في الخرطوم تحديد هذه الحقوق وتقييدها بإحكامٍ  ،وتقتصر إلى حدٍ كبيرٍ على األحياء
السكنية القديمة أو القرى التاريخية .أما في المدن التنزانية  ،فقد سُمح لإلجراءات المحلية وللمسؤولين
المحليين (على مستوى الحي  Wardوالمربع السكنى  ، )Mtaaمع وجود وثائق قليل ٍة أو بدونها ،
بتحويل مطالبات األراضي الزراعية العرفية بشكلٍ غير رسميٍ ،إلى قطع أراضٍ سكنيةٍ حضريةٍ
خاصةٍ وغير رسميةٍ تمنح شاغليها حقوق االستخدام على المدى الطويل  ،وتعطى الذين يمتلكون تلك
القطع أمانًا كبيرًا حتى في غياب سندات ملكيةٍ رسميةٍ .وقد وفّرت هذه الممارسة أساسًا للملكية غير
الرسمية على نطاقٍ واسعٍ.
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الشكل  :5خرائط استخدامات األرض في الخرطوم من  2017-1990م ،تظهر نمو المدينة وتحول المستوطنات من
غير رسميةٍ إلى رسميةٍ .البيانات مقدمة من الجهاز المركزي لإلحصاء  2008بتقديرات رسمية لعام  ، 2018ومن
وزارتي التخطيط والبني التحتية بوالية الخرطوم .تم إعداد وتنسيق الخرائط بواسطة جامعة الخرطوم.

1990

2000

2014

2017

مع نمو جميع هذه المدن ،أصبح ما كان من قبل مستوطنات سكنية طرفية وال يمكن الوصول إليها
أفضل موقعاً بالنسبة ألسواق المدن والخدمات .ولقد مرت بتجارب معقدةً من التكثيف الحضرى
والتحوالت فى استخدامات األرض لصالح اإلستخدام التجاري وإزاحة سكانها المقيمين غالباً إلفساح
المجال ألولئك الذين يتمتعون بوضعٍ اجتماعيٍ واقتصاديٍ عالٍ ،ولكن في بعض األحيان يحدث
العكس .قبل اإلنتقال الى القسم التالي لتناول المسارات المتناقضة لتطوير اإلسكان ميسور التكلفة في
المدن المختلفة ،سنختتم هذا القسم بإلقاء الضوء بايجاز على بعض العمليات المحددة المرتبطة
بعالقات األرض والتي تؤثِّر على مواقع وكيفية معيشة الناس في هذه المدن ،بما في ذلك النزوح
الحضري الطوعي الناتج عن استبدال المجموعات السكانية الضعيفة اقتصادياً أوسياسياً بالسكان
األثرياء عندما تصبح أراضيهم الطرفية مركزيةً وذات قيمةٍ عاليةٍ ،والتضارب بين استخدامات
األرض التجارية والسكنية ،وتنظيم المستوطنات غير الرسمية ،وعمليات النزوح وإعادة التوطين
التي تبتدرها الحكومة.
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النزوح الحضري الطوعي التدريجىIncremental gentrification :

إن النزوح الحضري الطوعي التدريجي ،الذي ينطوي على استثمارات في اإلرتقاء بالمناطق
الحضرية واستبدال السكان ممن هم في وضعٍ إقتصاديٍ أدنى بذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي
األعلى ،أمرٌ واضحٌ في جميع المدن الثالث .ففي بعض الدراسات السابقة التي انتقدت النزوح
الحضري الطوعي تم طرح هذه العملية كمسببٍ تراكميٍ ،باعتبار أن تلك االستثمارات تجعل الحيّ
السكني الذي يتم تحسينه أكثر جاذبيةً لألغنياء للعيش فيه ،ولضخ المزيد من اإلستثمارات فيه من قبل
السكان األثرياء الجدد ،ممّا يجعله أكثرجاذبيةً للمزيد من األغنياء وللمؤسسات التجارية التي تخدمهم،
حتى يعم التحول العمرانى كامل الحى السكنى .على الرغم من أنه لم يتم توثيق أي نموذج من هذا
النوع من النزوح الحضري الطوعي في أيٍ من المدن الثالث ،فإن مكوناته متسقةٌ مع ما حدث فيها.
السيما في المدن التنزانية حيث يعد اإليجار مصدراً رئيساً لإلسكان قليل التكلفة ،يكون المستأجرون
من ذوي الدخل المنخفض من بين أكثر الفئات عرضةً لمخاطر النزوح الحضري الطوعي المرتبط
بالترقية الحضرية ) ، (upgradingإذ أنّ أحد التحديات التي تواجه األسر األكثر فقراً ،مالم يتم
التعامل معه بحذر  ،هو خطر زيادة االيجارات الناجم عن تطوير السكن وتحسين الخدمات والذي قد
يجبر المستأجرين األكثر فقراً على المغادرة بدالً عن تحسين أوضاعهم السكنية .في الخرطوم ،تم
اختيار منطقة بري المركزية إحدى الحاالت الدراسية كمثالٍ على النزوح الحضري الطوعي :فقد
اشتملت على حيٍ من الدرجة الثالثة (مخططٌ لذوي الدخل المنخفض) – ومع ذلك ،ت ّم تشييد جسرٍ
ومشروعٍ على الواجهة المائية (التي تضم شارع النيل) ،مما أدى إلى تحوالت عمرانية وتغيير
وظيفي في استخدامات األرض ،حيث تم بناء العديد من السفارات ،ومقارٍ لرئاسة الشركات ،وفللٍ
فاخرةٍ على أراضٍ باعها أصحابها وانتقلوا شرقاً الى منطقة الجريف شرق .وبالمقابل في حالةٍ
دراسية أخرى هي منطقة الجريف غرب  ،أدت الزيادات في اإليجارات إلى إنتقال جزءٍ من أكبر
مجموعات المستأجرين (المهاجرين والآلجئين من إريتريا وإثيوبيا) إلى مناطق أرخص ،على الرغم
من أن ذلك قد يكون قد قلل فعلياً من االستثمار في سوق البناء .وفي منطقة الشهداء بأمدرمان ،كان
هنالك شكلٌ معقدٌ من النزوح الحضري الطوعي المضاد الذي نتج عن اآلثار السالبة لالستخدامات
التجارية لألراضي والتي أدت إلى نزوح األسر الميسورة نسبياً من المنطقة ،واحاللها بموجة من
عمال السوق المجاور.
التنظيم ): (regularisation
فى المدن الثالث عملت السلطات لعدة عقودٍ ،وباستخدام مناهج مختلفةٍ ومستوياتٍ متفاوتة من الشدة،
لتحويل أوإزالة المستوطنات غير الرسمية بحيث تتماشى استخدامات األرض بشكلٍ كافٍ مع
المتطلبات الحضرية الآلزمة لقبولها رسمياً في النهاية كجزءٍ من النسيج الحضري .يوجد حالياً
برنامجٌ طموحٌ للتنظيم في تنزانيا ،وعماده إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الملكية ،لكنه ال يزال
غير مواكبٍ للتوسع والتكثيف في المستوطنات غيرالرسمية سواءً في دارالسالم أو موانزا .كان
هنالك إختالفٌ كبيرٌفي كيفية تطبيقه في األحياء المختلفة ،وعموماً تم طرح التنظيم على ساكنيها بدالً
من فرضه عليهم .وفي بعض األحيان تم التساهل في تطبيق بعض اللوائح عبر تبسيطها بدالًعن
التطبيق المجرد للمعايير التخطيطية الصارمة على المخطط السكني .وكمثالٍ على ذلك ،فإن أصغر
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مساحةٍ مقبولةٍ لقطعة األرض في موجهات التنظيم هي  90مترمربع ،في حين أن أصغر مساحة
قطعة أرضٍ في المناطق المخططة (القطعة عالية الكثافة) هو  300مترمربع .أمّا في الخرطوم فإن
أنواع التنظيم مختلفةٌ جداً .ونجد في عمليات التنظيم التي جرت في المدن الثالث أنه قد ت ّم أيضاً إجالء
بعض األسر كجزءٍ من عمليات توسيع الطرق وإعادة تجميع المربعات السكنية  .يوضِّح الشكل 6
أسهماً على مبنىً في مستوطنةٍ غير رسميةٍ يتم تنظيمها في موانزا وفي قريةٍ قديمةٍ يتم تنظيمها في
الخرطوم ،وتشير األسهم إلى مواقع المباني التي يجب إزالتها .وعلى خالف المدن التنزانية ،كان
التهجير وإعادة التوطين بواسطة الحكومة أمراً محورياً وعلى نطاقٍ واسعٍ في التنظيم الذي تمّ في
الخرطوم ،ومن األفضل النظر إليهما معاً في هذا الملخص الموجز لعالقات األرض.
الشكل  :6عالمات على الجدار تشير إلى األجزاء التي سيتم هدمها كجزءٍ من عملية التنظيم لمستوطنات عشوائية فى
موانزا (يساراً) والخرطوم (يمينا) ،وتوضِّح أوجه شبه أساسية للعمليات في مدنٍ مختلفةٍ تماماً.
)Credit: Fredrick Magina, 2019 (left) and Gordon Mcgranahan (right

اإلجالء وإعادة التوطين بواسطة الحكومة:
هنالك أيضاً حاالتٌ تُلزم الدولة فيها السكان رسمياً بتحويل كامل أحيائهم أو أجزاءً كبيرةً منها ،وذلك
لتوفير مساحاتٍ إلنشاء مشروعاتٍ تنمويةٍ يفترض أن تخدم المصلحة العامة ،أو لمنع الناس من
العيش في المواقع الخطرة أوغيرالمناسبة أوغير القانونية .بدأت برامج إعادة التوطين في الخرطوم
منذ ثمانينيات القرن الماضي على األقل ،عندما كان النازحون يفرون من مناطق الصراعات أو
بسبب الجفاف ،وإعالن الخرطوم عاصمةً وطنيةً مفتوحةً لجميع المواطنين ،بهدف إعادة توطين
سكان مخيمات النزوح في مناطق أقل انعزاالً وأقل عرضةً للصراعات .في التسعينيات ،عندما كانت
الصراعات المتزايدة تهز البالد  ،كانت المخيمات تستوعب فئةً صغيرةً من النازحين الداخليين الذين
قدرت أعدادهم بحوالي  1.5مليون شخصأ  ،وبدا أن الزحف المتزايد للمستوطنات غير الرسمية التي
يسكنها المهاجرون أدى إلى جلب األزمة الوطنية إلى مركز العاصمة القومية .كما هو موضحٌ
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أعاله ،نتج عن التنظيم وإعادة التوطين تخفيض نسبة السكان في المستوطنات غير الرسمية األكثر
وضوحاً في الخرطوم إلى النصف تقريباً ،حيث تم إعادة توطين النازحين فى مدنٍ موزعةٍ وفق نهج
الموقع والخدمات .وقد تم نقل سكان المعسكرات إلى مناطق دارالسالم (العالقة لها بالمدينة
التنزانية) ،بينما تم نقل اآلخرين إلى مستوطنات طرفية مثل الفتح ،وهي إحدى الحاالت الدراسية في
هذا المشروع .عند إعادة توطين النازحين ،تم تمليكهم قطع أراضٍ ولكن قليل منها تم تزويده
بالخدمات كما هو مخططٌ له( .لمزيد من التفاصيل حول مخططات الموقع والخدمات انظرالقسم 4
أدناه.).
لطالما كان منع العشوائيات والتعديات غير الرسمية األخرى في المناطق المركزية طموحاً لبعض
النخب والسلطات ،لكن ذلك تطلب حدوث أزمةٍ وجوديةٍ إلفراز الضغط السياسي الالزم لتنفيذ
عمليات إعادة توطينٍ واسعة النطاق ،مع عدم إمكانية توفير األموال الالزمة لتأمين الخدمات
األساسية والضرورية .في السنوات األخيرة ،نشأت موجةٌ جديدةٌ من االستيطان غيرالرسمي ،على
الرغم من أن سياسات إعادة التوطين استمرت ولكن بمعدالتٍ أقل ،والتزال مواقع إعادة التوطين
قليلة الخدمات ومعزولةً نسبياً عن وسط المدينة ،وهنالك مخاوف من إستيطان الناس عشوائياً في
مناطق من المتوقع تخصيصها إلعادة التوطين ،وذلك كإستراتيجية لتأمين قطعة أرضٍ في مناطق
إعادة التوطين مستقبالً .في دراسة حالة الفتح (انظر خريطة الخرطوم ،الشكل  ،)1وهي منطقة
إلعادة التوطين تم تأسيسها في عام 2003م والتزال في حالة تمدد عمراني ،تبيّن أن ظروف المعيشة
وفرص كسب العيش كانت شبه منعدمة .وبالتالي ،فإن السكان الذين كانوا يجاهدون من أجل البقاء في
مواقع غير رسمية ولكنها مركزية ،قد تم نقلهم إلى مواقع رسمية ولكن يتعذر الوصول إليها نسبيًا
(انظرالخريطة البنائية في الشكل  ،)1حيث أصبح لديهم كامل الحق في تملك األرض ،ولكن صعب
عليهم تأمين سبل كسب العيش والحصول على مزايا أخرى مرتبطة بالسكن قرب المركز الحضري
(بما في ذلك الخدمات األساسية).
لم تنخرط أيّاً من دار السالم أوموانزا في مشاريع إعادة توطين ذات حجمٍ مماثلٍ ،ويرجع ذلك جزئيًا
إلى أن المستوطنات غير الرسمية تضم جزءاً كبيراً من الطبقة المتوسطة (وليس فقط األسر ذات
الدخل المنخفض)؛ كما أن المستوطنات غير الرسمية ال تعتبرعامةً غير قانونية ،وكانت خطط مسح
أراضٍ وتخصيصها لغرض السكن أقل بكثير مما كانت عليه في حالة الخرطوم .كانت هنالك
مستوطناتٌ في مواقع خطرة ،أو في مناطق مخصصة لمشاريع عامة ،وقد تمّ إعادة توطينها
وواجهت الحكومة في سبيل ذلك تحدياتٍ مماثلةٍ لما هو الحال في الخرطوم .على سبيل المثال ،تمّ نقل
السكان من ماباتيني – ماشينيني إلى نيامونغولو في موانزا بسبب مخاطر الفيضانات ،ومن ماجوميني
سونا إلى مابويباندي في دارالسالم إلفساح المجال أمام تطوير ميناءٍ جديدٍ .في كلتا الحالتين تمت
إعادة توطينهم من مواقع مركزية إلى طرفية يصعب الوصول إليها نسبياً ،وواجهتهم في سبيل ذلك
صعوباتٍ كبيرةٍ (انظر مواقع الحاالت الدراسية في الشكل .)1هنالك العديد من األشخاص الذين
انتقلوا بنجاح من وسط دارالسالم وموانزا إلى مواقع معزولةً نسبياً على األطراف ،لكنهم في األغلب
أسر من الطبقة المتوسطة يستطيعون نسبياً تأمين سبل العيش ولديهم موارد كافية للتعايش مع انعدام
المرافق الحضرية التقليدية.
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التضارب بين استخدامات األرض التجارية والسكنية.
على الرغم من أن استخدامات األرض المتعددة يمكن أن توجد مع بعضها البعض محدثةً تأثيراً
إيجابياً في المجاورة السكنية الواحدة ،فإن ذلك يتطلب عادةً التوافق بين مختلف مستخدمي األرض،
وبدون ذلك ،تنشأ صراعاتٍ خطيرةٍ بين مستخدمي األراضي المختلفة األغراض .في المدن الثالث،
كانت هنالك حاالت دراسية تتضمن استخدامات تجارية جديدة لألرض طغت على األحياء السكنية
الموجودة .ومع ذلك ،ففي واحدةً على األقل من الحاالت الدراسية المركزية في كل مدينة ،نجد أن
السكان الذين نزحوا من تلك األحياء ليسوا من بين األكثر فقراً .بينما نجد أن مستخدمي األرض
الجدد واألكثر نفوذاً ،قد قاموا بتحويل تلك األراضي إلستخداماتٍ تجاريةٍ ،وبالتالي أصبحت المجاورة
أقل مالءمةً للسكن بالنسبة للمقيمين الحاليين .شمل أولئك النازحون بعضاً من ميسوري الحال من
السكان القدامي .في إحدى مناطق الحاالت الدراسية في الخرطوم (الشهداء) ،تم التعدي على ذلك
الحي القديم ومن به من السكان ميسوري الحال من قبل السوق المتوسع والبنيات التحتية الملحقة به،
مما أدى إلى نزوح حضري طوعي عكسي ،حيث أصبح سكن العمال ذو الكثافة العالية أكثر شيوعاً،
والسكان القدامى ينتقلون بشكلٍ أكبرٍ الى أحياء جديدةٍ خارج المركز (على النقيض من ذلك ،في حالة
دراسية أخرى – الكالكلة القطعية – أدى السوق إلى ازدهارالسكن في تلك المجاورة) .في إحدى
الحاالت الدراسية بدارالسالم – مانزيسي – كان مستخدمو األراضى التجارية يزيحون السكان
السابقين  ،خاصةً فى المنطقة قرب الطريق الرئيس ،بينما لم يتمكن المسؤولون المحليون الذين
يشرفون عادةً على المعامالت العقارية من التحكم في العملية ،ولم تتدخل السلطات المركزية ذات
الصلة في تلك العمليات .في حالة دراسية مماثلة في موانزا – ميرونقو – كانت نزاعات استخدامات
األرض أقل حدةً ،ولكن أسعار األراضي المرتفعة للغاية أدت إلى زيادةٍ في عدد المؤسسات التجارية
الثرية بدالً من تطوير السكن الراقي .يمكن أن تكون مثل هذه العمليات مثيرةً للجدل ،وربما تكون
مزعجةً ويصعب إدارتها ،خاصةً عندما تحدث مع القليل من اإلشراف الرسمي أو مشاركة المقيمين
فيها .على الرغم من أن الطابع غير الرسمي للمستوطنات يمكن أن يعقد إدارتها ،فإن النزاعات
المتصلة بها ليست متجذرة في ملكية األرض الملتبسة أصالً ،ولكنها تدور حول ما تمنحه ملكية
األرض ألصحابها من حقوقٍ ،خاصةً عندما يكون لذلك تبعات على مالك األراضي والمستخدمين
اآلخرين في ذات المنطقة.
 .4المسارات المتناقضة للسكن ميسور التكلفة في دارالسالم ،موانزا والخرطوم.
يعتمد التوسع الحضري الشامل بشكلٍ كبيرٍ على العرض وإمكانية الوصول والموقع الخاص بالسكن
ميسور التكلفة المرتبط بعالقات األرض الحضرية .وإلى حدٍ كبيرٍ هنالك عمليات مختلفة تؤثر في
انشاء وتدنى حالة المساكن قليلة التكلفة في دارالسالم والخرطوم ،على الرغم من أن التحديات متماثلةٌ
لحدٍ كبيرٍ ،فمن غير المحتمل أن تحدث تحسينات كبيرة في كلتا المدينتين بدون إيجاد تفاهمات وخلق
عالقات أفضل بين الجهات العامة الفاعلة والسكان .أما في موانزا ،وهي مدينةٌ أصغر بكثير ،فإن
التنافس على األرض والموقع أقل حدةً ،لكن العمليات المرتبطة بعالقات األرض التي توفر معظم
السكن ميسور التكلفة تشبه تلك الموجودة في دارالسالم ،مع بعض االستثناءات المهمة.
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 .1.4دار السالم وموانزا:
تقع معظم المساكن ميسورة التكلفة في دار السالم وموانزا في مناطق غير مخططةٍ .تواجه هذه
المستوطنات غير الرسمية مشاكلها الخاصة ،ولكن مع الوضع الحالي  ،ومع نسبة نمو سكانى تبلغ 6
في المائة سنويًا  ،فإن اإلسكان الرسمي يعتبر نادراً للغاية ومكلفاً بالنسبة لمعظم السكان  ،مما يعني
انخفاض نسبة السكان في كلتا المدينتين الذين يعيشون في إسكانٍ رسميٍ .يتم توفير اإلسكان غير
الرسمي الجديد في الغالب من قبل رياديون في مجال التشييد الذاتي (entrepreneurial self-
) ، buildersالذين يمولون (إلى حدٍ كبيرٍ من المدخرات الخاصة ومن دعم أسرهم  ،مع القليل من
القروض)  ،و يتعاقدون  ،وينظمون  ،ويشرفون  ،وربما يشاركون في عملية بناء منازلهم الخاصة،
ومساكن أخرى لإليجار .غالباً ما يبدأ التطوير الذي يقوده أولئك المشيدين الذاتيين في مواقع منفصلة
مكانياً على أطراف المدن  ،قبل أن تتوفر الخدمات الرسمية  ،ولكن حيث بدأت حيازة األراضي
بالتحوِّل من الحيازة العرفية .بمرور الوقت  ،مع توطيد تلك المستوطنات  ،يقوم السكان-ال ُملّاك ببناء
وطرح منازل أو غرف إضافية لإليجار إما في قطع أراضيهم األصلية أو بالقرب منها .وبعد عدة
عقودٍ من ملء الفراغات البينية والتكثيف ،تصبح كثافة تلك المستوطنات غير الرسمية أعلى بكثيرٍ
منها في المستوطنات المخططة  .على الرغم من أن تلك المستوطنات تتخذ شكل التمدد األفقي في
المراحل المبكرة ،وحتى في المستوطنات الموطّدة ) (consolidatedللغاية في المواقع السهلة
الموصولية  ،نجد أن هنالك القليل من التطور الرأسي – وهو موضوعٌ يستحق المزيد من االهتمام.
يعاني سكان المستوطنات غير الرسمية غالباً من مشكالتٍ كبيرةٍ  ،تتراوح من نقص الخدمات
والمخاطر البيئية إلى مخاطر اإلجالء .بشكلٍ عامٍ  ،فإن خطر اإلجالء منخفضٌ بالنسبة للساكنين
المالكين  ،باستثناء المناطق التي تم فيها بناء المساكن في سهول الفيضانات  ،والتى تتسم بمخاطرها
العالية (ولكن ليست عاليةً لدرجةٍ تمنع الناس من العيش فيها) .أما المستأجرون من ذوي الدخل
المنخفض فهم األكثر عرضةً وبشكلٍ خاصٍ لإلجالء ،ونادراً ما يتم تعويضهم (على الرغم من أن
التعويض منصوصٌ عليه في المشاريع التي يمولها البنك الدولي) .أما النساء فهم أكثر الفئات تأثراً
بالقصور في الخدمات  ،ألن ذلك غالباً ما يزيد عليهم عبء العمل غير مدفوع األجر والمخاطر ذات
الصلة .غالباً ما تكون الخدمات (مثل شبكات المياه) شحيحةً  ،خاصةً في المناطق الطرفية .وغالبًا ما
تُبنى البنى التحتية والطرق فى البداية بطرقٍ يصعب تغييرها  ،وتجعل الترقية المستقبلية أكثر
صعوبةً  ،على الرغم من أن ذلك يبدو أقلّ وضوحاً في المستوطنات غير الرسمية األخيرة .مع زيادة
ملكية السيارات والوعي بالتنظيم  ،غالبًا ما يهتم المشيدون الذاتيون وقادتهم بتأمين مساحاتٍ كافيةٍ
للطرق الصالحة لمرور السيارات والحافالت .ورغماً عن ذلك  ،غالبًا ما تكون الطرق صعبةً للغاية
وغير ممهدةٍ عند توزيع األرض  ،وفي مراحلها األولى تظل العديد من المستوطنات غير الرسمية
معزولةً مكانياً عن البنية التحتية للشبكات الخدمية وعن فرص العمل واألسواق األكثر مركزيةً  ،مما
يضع الباحثين عن العمل في وضع غير مواتٍ .مع توطيد المستوطنات  ،من المرجح أن يحصل
السكان على بعض التحسينات في الخدمة  ،ولكن بعد فترة يتفاقم االزدحام  ،ومع وجود القليل من
شبكات الصرف الصحي  ،تزداد معاناتهم الصحية .ومع ارتفاع عدد السكان وتغير عالقات األرض،
يزداد التكثيف ،مما يخلق االزدحام والتجمهر  ،مع القليل من التوسع الرأسي .تتنافس المستوطنات
القديمة غير الرسمية على األراضي ،خاصةً في المواقع األكثر مركزية ،مع المشروعات التجارية
والسكنية الجديدة األكثر رسميةً  ،ونادراً ما تكون هذه المنافسة سلسةً أو عادلةً.
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ومع ذلك  ،فإن العديد من أوجه القصور هي فى األساس نتيجةٌ للفقر االقتصادي للسكان  ،وليس
بسبب الطابع غير الرسمي للمستوطنات .وعلى كلٍ  ،فإن التكاليف والنظم الخاصة بأنماط اإلسكان
الرسمي ليست مناسبةً تماماً للسكان الذين يواجهون فقراً حاداً ،وال يزال لدى أولئك الذين يصممون
السكن الرسمي الكثير ليتعلموه من أنماط االستيطان غير الرسمي  -من حيث ما يمكن أن يسير بشكلٍ
صحيحٍ وكذلك ما يمكن أن يسير بشكلٍ خاطئٍ .في حين أن هنالك برامج مستمر ًة من التنظيم
والتقنين ،تستند جزئياً إلى إفتراضات طموحة من قبل االقتصاديين حول فوائد تقنين حقوق الملكية
العقارية ،إال أن قبولها كان أقل من المتوقع .إذ أن بعض السكان ال يمكنهم تحمل هذه العملية  ،كما
وأن آثارها على سوق اإليجار ميسور التكلفة لم يتم فهمها بشكلٍ جيدٍ .يمكن أن يكون التأثير العام
سلبياً على الفئات المحرومة  ،ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التنظيم يركز على حماية حقوق األراضي
الخاصة  ،مع القليل من االهتمام بحقوق األراضي العامة  ،أو بحقوق من ال يمتلكون أي أراضي.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن مثل هذه البرامج مع تركيزها الحالي على الحيازة وتمليك األراضي ،تقلل
من أهمية األماكن العامة واستخداماتها ،ومن أهمية التنظيم والتعاون على المستوى المحلي لتنسيق
التحسينات الجماعية .عالوةً على ذلك  ،في حين أن المنافسة بين سكان المستوطنة والمستخدمين
المتطلعين اآلخرين لألرض يمكن أن تتفاقم بسبب الطابع غير الرسمي  ،فإن تنظيم حقوق األراضي
بصورةٍ واضحةٍ ،واالمتثال للقوانين ،ال يحسم هذه المنافسة بصورةٍ سلسةٍ أو منصفةٍ  -إذ يتطلب ذلك
مستويات أخرى من تخطيط إستخدامات األراضي  ،والحوكمة  ،والتفاوض.
في نهاية المطاف فإن جميع األراضي في تنزانيا مملوكةٌ للدولة .ومع ذلك فإن أولئك الذين لديهم
سندات ملكيةٍ رسميةٍ ال يمتلكون حقوق الملكية الكاملة .وحتى أولئك الذين لديهم إدعاءات ملكيةٍ غير
رسمية تتوفر لديهم حقوق االنتفاع .ولطالما كانت الحكومة التنزانية أكثر تسامحاً مع التعمير غير
الرسمي  /غير المخطط مقارنةً مع معظم الدول األخرى ،ويرجع ذلك بصورة أو بأخرى إلى أن
هيكل نظام الملكية فيها نسبياً مرتبٌ ترتيباً يمكن مقارنته مع نظامٍ رسميٍ المركزي مبسطٍ  .يلعب
المسؤولون على مستوى الحي والمربع دوراً مهماً في المعامالت العقارية ،وبينما ال يتم تسجيل
المعامالت غير الرسمية مركزياً  ،وال يُمنح المالك سندات رسمية ،فإنهم يزودون ال ُملّاك بأدلةٍ على
حقهم في األرض  ،ويتوقعون بشكل عامٍ أن ال يتم نزاعٌ حولها.
ينص قانون التخطيط الحضري رقم  8لعام  2007وقانون األراضي رقم  4لعام  1999على
االعتراف بالمستوطنات غير الرسمية ،إلى جانب خطوطٍ عريضةٍ لنهج تنظيمها وإضفاء الطابع
الرسمي عليها ،شريطة أن تكون مشيدةً في مناطق صالحةٍ للسكن .وظلت الحكومة أقل تسامحاً مع
المستوطنات العشوائية  ،التي تنطوي على احتالل أراضي دون إذنٍ من مدعيّ ملكيتها الحاليين ،
لكن هذه المستوطنات قليلةٌ بشكلٍ عامٍ في تنزانيا .قد يرجع ذلك  ،الى حدٍ ما ،ألن فرص االستيطان
غير الرسمي األخرى متوفرةٌ.
للنظام غير الرسمي الذي يشرف عليه المسؤولون المحليون مشاكله الخاصة .إذ من غير المرجح أن
يأخذ أولئك المسؤولون القضايا التي تمس المدينة جمعاء بعين االعتبار .على سبيل المثال  ،قد
يستفيدون من تشجيع االستيطان في مناطقهم  ،حتى وإن أدى ذلك إلى استنزاف المياه الجوفية فيها،
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رغماً عن سهولة تمديد خدمات المياه إلى مواقع أخرى .وقد يفشلون أحياناً في منع ظهور إدعاءات
متعددة على ملكية األرض  ،وفي بعض الحاالت ينخرطون في معامالتٍ فاسدةٍ .وعندما ترتفع
الكثافات  ،فإنهم ال يستطيعوا فعل شئٍ يذكر بشأن االزدحام المفرط ،وليسوا في وضعٍ يمكنهم من
التوسط بين السكان المحليين ومستخدمي األراضي التجارية الكبار أو مطوري العقارات ،عندما
تصبح مواقع تلك المستوطنات استراتيجيةً وجاذبةً لمثل هذه المنافسة .ومع ذلك  ،فإن االستيطان غير
الرسمي يعتبرمصدراً مهماً لإلسكان ميسور التكلفة  ،وال سيما لفقراء الحضر .فبدونه  ،كانت
ظروف سكنهم ستكون أسوأ بكثير  ،على األقل في غياب التغييرات المؤثرة في األنظمة الرسمية.
 .2.4الخرطوم:
في الخرطوم  ،تعتبر مخططات الموقع والخدمات 5هى المصدر الرئيس لإلسكان الجديد .بدأت
مشاريع الموقع والخدمات ألول مرة في أواخر الخمسينيات  ،وقد قُدِّر أنه بحلول عام  2012كانت
مشاريع الموقع والخدمات (بما في ذلك مشاريع ومخططات اإلسكان ذات الصلة) تؤوي حوالي ثالثة
أرباع السكان الذين تم إيواؤهم بصورةٍ رسميةٍ – أي حوالي نصف إجمالي عدد سكان الخرطوم.
وكما هو موضح أعاله ،فقد ضمّت المستوطنات غير الرسمية ما يقدر بنحو  60في المائة من سكان
الخرطوم في أواخر الثمانينيات  ،لكنها انخفضت بنحو النصف نتيجةً لبرامج التنظيم وإعادة التوطين
في التسعينيات .وكان القصد هو االستمرار في استخدام أسلوب الموقع والخدمات لتوجيه التوسع
السكني في المدينة  ،مع اتخاذ تدابير أقوى للحد من نشوء مستوطنات غير رسمية جديدة .ولكن تفشت
تلك المستوطنات بصورةٍ ملحوظةٍ بعد ذلك ،رغم أنها تظل بديالً ال يخلو من غرابة .إنه لمن المهم
جداً إيجاد طرق أفضل للتعامل مع ظاهرة اإلستيطان غير الرسمى ،ولكن على العكس من موانزا
ودار السالم  ،ال يوجد حالياً مجالٌ سياسي يُذكر لخلق تآزر إيجابي بين التنمية غير الرسمية وعمليات
التنظيم الرسمية .وعلى الرغم من إيقاف الخطط اإلسكانية عبر مخططات الموقع والخدمات ألكثر
من عقد من الزمان  ،فإنها سوف تظل مصدراً مهماً للتدبر فيما يمكن وما ال يمكن تحقيقه في مجال
السكن ميسور التكلفة في المستقبل.
على الصعيد الدولي  ،فقد أصبحت مخططات الموقع والخدمات شائعةً في السبعينيات من القرن
الماضى كوسيلةً لالستفادة من جهود الناس في بناء منازلهم الخاصة (غالباً على مراحل)  ،فى
األراضي الموزعة لهم رسميًا  ،في المواقع المناسبة  ،ومع الخدمات األساسية .وكان األمل أن يكون
هذا النهج قابالً للتطبيق على نطاقٍ أوسعٍ بكثير من اإلسكان الحكومي المدعوم  ،وأن يوفر إسكاناً
أفضل موقعاً ومخططاً ومخدوماً بصورة أفضل من السكن غير الرسمي .لم ينجح أسلوب الموقع
والخدمات تماماً في أيٍّ منهما  ،حيث كانت إعادة التطبيق محدودةً من حيث النطاق والجودة  ،ووجد
السكان المستهدفون المواقع معزولةً وخدماتها غير كافيةٍ .ومع ذلك  ،في حين أن مثل هذه
المخططات فقدت بريقها لدى منظمات مثل البنك الدولي في التسعينيات  ،تشير دراسات المراجعة
 5طُبق نهج الموقع والخدمات ) (Sites-and-Servicesعلى نطاق واسع في الخطط اإلسكانية التي عمّت أرجاء
البالد منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي كما سيرد بالتفصيل في هذا الجزء ،وارتبط النهج بالخطط حتى صعب
التفريق بينهما( .المترجمون)
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األخيرة إلى أن العديد من المخططات التي تم رفضها على أنها إخفاقات فادحة لعدم وجود الراغبين
فيها قد وفرت األساس لمستوطناتٍ عمرانيةٍ ناجحةٍ بعد ذلك .يجدر الذكر بأن هنالك بعض أوجه
التشابه بين هذا السرد وتجربة الخرطوم :مع تقلبات عالقات األرض الحضرية  ،إذ تمّ دمج المواقع
التي كانت في السابق معزولةً للغاية وبها نقصٌ في الخدمات بنجاحٍ تامٍ في النسيج الحضري  ،ولكن
ليس بالضرورة لصالح المستفيدين األساسيين.
حسب أسلوب الموقع والخدمات المعتاد في الخرطوم  ،فإن الحكومة تكون مسؤولةً عن توفير قطعة
األرض والخدمات األساسية (مثل إمداد مياه الشرب والحماية من السيول والفيضانات) بسعرٍ إسميٍ
(حوالى  20-15في المائة) من تكلفتها السوقية ،في حين خصصت قطعة األرض للمستفيد على
أساس اإليجارة الطويلة :فالمستفيد تقع عليه مسؤولية تحمل جميع تكاليف تشييد المباني و حوالى 80
في المائة من تكلفة معظم الخدمات األساسية األخرى (مثل الكهرباء والتخلص من النفايات) .وكان
المسار المفترض هو أن األراضي سيتم مسحها وتزويدها بالخدمات األساسية من قبل الدولة  ،ثم
يقوم المستفيدون الذين خصصت لهم قطع األرض ببناء منازلهم والسكن فيها  ،على أن تقدم لهم بقية
الخدمات في الوقت الذي ينتقلون فيه .يتم تخصيص القطع السكنية فى مشروعات الموقع والخدمات
وفقاً لنظام النقاط  ،حيث تمنح نقاطاً أكثر لألسر التي ولد عائلها في الخرطوم  ،وأولئك الذين لديهم
أسر كبيرة والمستأجرين الحاليين .كانت هنالك أفضليةً خاصةً لموظفي الدولة وللمهنيين  ،ولبعض
الحاالت الخاصة من المحتاجين (على سبيل المثال لألسر التى تعولها أرامل أو معوقين) ،
وللمستثمرين الذين يشترون بأسعار السوق .جديرٌ بالذكر أن الخطط اإلسكانية مخصصةٌ فقط
للمواطنين ،على الرغم من إجراء عمليات تجنيس لبعض المهاجرين األجانب في مشاريع إعادة
توطين بعض المخيمات والمستوطنات العشوائية.
من الناحية النظرية ،ستوفر تلك المخططات مستوطناتٍ منظمةً ورسميةً ،وتُبقي التكاليف منخفض ًة
مع ضمان توفر الخدمات األساسية  ،والحرص على عدم استبعاد الفئات الضعيفة .أما من الناحية
العملية  ،فقد كانت أقل تنظيماً وشموالً مما كان مقصوداً .غالباً ما يجد األشخاص الذين يتم توطينهم
في األطراف الحضرية تلك النقلة صعبةً للغاية  ،حيث يفقدون سهولة الوصول إلى الخدمات
والمرافق المركزية وفرص كسب العيش .وكان من الممكن تعويض ذلك جزئيًا على األقل إذا كانت
هنالك خدماتاً أكثر مالءمةً وبأسعارٍ معقولةٍ في المستوطنات الطرفية التي ينتقلون إليها .في دار
السالم وموانزا يختار أولئك الذين ينتقلون طوعاً من خالل برامج تطوير المناطق غير الرسمية
مواقعهم الجديدة ويقومون باإلنتقال لها بعنايةٍ وبشكلٍ تدريجي  ،وغالباً ما يعلمون تماماً أن توصيل
معظم الخدمات الرسمية لهم سيستغرق وقتًا طويالً .أما في الخطط اإلسكانية بالخرطوم  ،فيتم
تخصيص األراضى من قبل السلطات الحكومية وفي بعض حاالت إعادة التوطين يتم فرض اإلنتقال
إليها ،ولكن من المفترض أن تكون الخدمات موجودةً منذ البداية .من الناحية العملية  ،ال تزال هنالك
نسبةٌ كبيرةٌ من قطع األراضي غير مبنية  ،ومعظمها غير مخدوم كلياً أو جزئياً  ،مع وجود حاالت
كثيرة ينطبق عليها اإلثنان (نسبة الخدمات الموفرة فى أحياء تنظيم المناطق غير الرسمية واعادة
التوطين التي تمت ترقيتها وتنظيمها أعلى بكثيرٍ من بقية المناطق األخرى) .
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تنشأ العديد من المشاكل من سوء اإلدارة البيروقراطية والفساد اإلداري والفشل في توفير التمويل
الالزم إلنشاء البني التحتية وغيرها من الخدمات األساسية للمخططات التي تحتاجها .ولكن هنالك
أيضاً اقتصاديات تكتل تعمل على مستوى المجاورة السكنية  ،ويمكن أن تتسبب فى مشاكل تنسيقية ،
خاصةً إذا لم تكن جميع قطع األراضي مخدومةً بالفعل عند تخصيصها  ،وأيضاً قد ال يرغب الجميع
في االنتقال إلى قطع أراضيهم حتى إذا تكونت لديهم القناعة بأنه سيتم توصيلها بالخدمات .ال يجد
السكان الطموحين ،إذا كان لديهم خيار ،حافزاً كبيراً للبناء واالنتقال إلى منزلٍ على قطعة أرضٍ لن
تتم خدمتها في المستقبل المنظور (ويشمل ذلك خدمات المواصالت بالنسبة للمستوطنات الطرفية).
من ناحيةٍ أخرى  ،إذا كان الهدف هو توفير الخدمات للمحتاجين  ،فلن يكون هنالك أي معنى لتقديم
خدمات للمخططات التي لن ينتقل الناس إليها ،واألجدى إقتصادياً هو توفير الخدمات للمجمعات
السكنية المتجاورة ،وفي المناطق التي يُتوقع أن ينتقل إليها الناس ،ويُظنُّ أن مقدمي الخدمات
يترددون في خدمة األحياء المخططة التي يقل مستوى اإلعمار فيها عن  30في المائة من قطع
األراضي الموزعة .يمكن لمجموعات من المالك المتجاورين إظهار رغبتهم في االنتقال من خالل
البدء في البناء  ،فضالً عن الضغط غير الرسمي ) (informal lobbyingعلى السلطات المعنية.
ويمكن أن يعزز ذلك من البناء التدريجي  ،والذي غالباً ما يكون استراتيجيةً مفضلةً لألسر ذات
تدفقات الدخل المنخفضة وغير المضمونة .من ناحيةٍ أخرى يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إستطالة
استمرارية عمليات البناء ،وإهدار الموارد ،والبطء في تنمية اإلسكان  ،كما يمكن أن يؤدي إلى
المضاربة ومحاوالت استخدام النفوذ السياسي أو االقتصادي للتأثير على تقديم الخدمات.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي  56في المائة من مخططات الموقع والخدمات في الخرطوم ال تزال
غير مطورةٍ  ،ومعظمها غير مخدومٍ إلى حدٍ كبيرٍ ومعزول نسبياً .والمشكلة ليست فقط مشكلة عدم
استطاعة األسر المعيشية تحمل تكاليف بناء مساكنهم ،ولكن الواقع يشير الى أن أداء بعض
المخططات الحديثة المخصصة لذوى الدخل المتوسط كان أسوأ بكثير من الخطط اإلسكانية السابقة
المخصصة لذوى الدخل المنخفض .ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصعوبات االقتصادية األخيرة التي
واجهتها الدولة والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات لتلك المخططات .وقد تضاعفت تلك
الصعوبات بسبب انخفاض اإليرادات من مبيعات األراضي (التي أسهمت من قبل في تغطية تكلفة
خدمات بعض المخططات) إضافةً الى إرتفاع تكلفة الخدمات والبني التحتية .ومع ذلك ،فإن القبول
بمثل هذه المخططات التي تتطلب هذا المستوى من تخصيص األراضي المدعومة أمرٌ مشكوكٌ فيه.
من المؤمل أن تتحسن الموارد المالية ،وتُعطى أولوية أكبر للسياسات الداعمة لإلسكان ميسور
التكلفة .رغماُ عن ذلك ،يحتاج أسلوب الموقع والخدمات إلى إعادة النظر فيه وإعادة صياغته بصورةٍ
جديدةٍ .وتظل الطرق البديلة التي تتم تجربتها حاليًا ،والتي يقوم فيها المطورون بتوفير الخدمات
للقطع السكنية (وأحيانًا المنازل الجاهزة) قبل إعادة بيعها  ،بعيدةً عن متناول العديد من السكان من
ذوي الدخل المتوسط  ،ناهيك عن السكان من ذوي الدخل المنخفض الذين كانوا يسكنون المستوطنات
غير الرسمية.
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في نهاية المطاف ،فإن التعمير بنهج الموقع والخدمات في الخرطوم يشبه الى حدٍ كبيرٍ اإلستيطان
غير الرسمي في دار السالم وموانزا  ،خالفاً لما يبدو من الوهلة األولى .وال تزال بالخرطوم
مستوطناتٌ قديمةٌ وجديدةٌ غير رسميةٍ بعضها عبارة عن مستوطناتٍ عشوائيةٍ من آثار الهجرة
القسرية (تضم بعض العائدين من جنوب السودان ،ولكن بدون مساكن ،أو ليس لهم الحق في التملك
ألنهم يعتبرون أجانباً)  ،في حين أن البعض اآلخر منها هو امتدادات لمستوطناتٍ تقليديةٍ التي تتبع
نفس أنماط االستيطان .تم إيقاف العمل بأسلوب الموقع والخدمات رسمياً منذ عام  ، 2008ويرجع
ذلك جزئيًا إلى تسببها في التمدد الحضرى األفقي  -وهو واحدٌ من نفس االنتقادات الموجهة إلى
المستوطنات غير الرسمية في دار السالم وموانزا .ومع ذلك  ،ومع السماح للمطورين في القطاع
الخاص بتطوير األراضي وتقسيمها  ،ال تزال هنالك حاجةٌ إلى إبتداع مناهج جديدة لتنمية اإلسكان،
وبالتالي بعض التحديثات في مشروعات الموقع والخدمات.
 .5العمل على تحقيق عالقات أرضٍ أكثر شموليةً في دار السالم  ،موانزا والخرطوم.
فى هذا المشروع تم إختيار موضوعٍ واحدٍ في كل مدينة حيث يكون للتدخل في عالقات األرض
بشكلٍ استراتيجي القابلية لجعل عملية توفير السكن أكثر شموالً .هذه مجرد أمثلة  ،ولم يتم اختيارها
فقط ألهميتها الفردية  ،ولكن لتوضيح أهمية رؤية األنظمة الحضرية كنظمٍ فاعلةٍ  ،والعمل من خالل
تفاعالت عالقات األرض الحضرية واقتصادها السياسي  ،بهدف تحقيق تحضرٍ أكثر شموالً .ولقد
حاولنا في هذا المشروع التركيز على تحقيق فوائد للفقراء ،وخاصةً المستأجرين الضعفاء والنساء
والمهاجرين (بما في ذلك المهاجرين من الريف إلى الحضر) .يعكس اختيار أسلوب توفير السكن هذا
التوجه  ،ولكن من المهم بنفس القدر االهتمام بالقدرة على تحمل التكاليف ،وإسماع أصوات تلك
الفئات المحرومة.
 .1.5بناء قدرات المسؤولين المحليين على مستوى الحي والمربع من أجل تسويةٍ عادلةٍ
وتنظيم المستوطنات غير الرسمية في دار السالم:
تواجه المستوطنات غير الرسمية في دار السالم العديد من المشاكل  ،ولكنها توفر أيضاً غالبية
المساكن في المدينة بتكلفةٍ منخفضةٍ بشكلٍ يثير الدهشة  ،وبطريقةٍ أكثر استجابةً الحتياجات السكان
مقارنةً مع معظم أنماط اإلسكان الرسمي .بالنظر إلى المستقبل  ،فإنه من المهم جداً البناء على
نجاحاتها  ،والتغلب كذلك على إخفاقاتها .كما أسلفنا  ،لعب المسؤولون المحليون على مستوى الحي
والمربع دوراً رئيساً في جعل المستوطنات غير الرسمية تعمل بسالسة كما هو الحال اآلن (على
الرغم من أن لجنة المربع ورئيسها منتخبون ولكن بدون وظائف مدفوعة األجر خالفاً لمسؤولي
الحي ) .لم يفعل المسؤولون المحليون الكثير للسيطرة على فقدان األراضي الزراعية  ،أو منع السحب
المفرط للمياه الجوفية بواسطة اآلبار على أطراف المدينة .كما لم يتمكنوا من إدارة النزاعات بين
االستخدامات السكنية واالستخدامات األخرى لألراضي  ،أو منع االكتظاظ خصوصاً حينما تتوطد
المستوطنات غير الرسمية وتصبح أجزاءً متنازعاً عليها في مركز المدينة .ومع ذلك  ،فقد ساعدوا
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في إبقاء عدد اإلدعاءات حول ملكية األراضي غير الرسمية تحت السيطرة  ،وأثبت البعض منهم
القدرة على العمل بشكلٍ وثيقٍ مع الجماعات القاعدية ) (grassrootsفي مجتمعاتهم  ،بما في ذلك في
عمليات تنظيم األراضي.
إن عمليات تنظيم األرض بطيئةٌ وغير مكتملةٍ  ،وقد تم توجيهها بشكلٍ مفرطٍ نحو إضفاء الطابع
الرسمي على حقوق الملكية الخاصة (مع إهمال تأمين أراضٍ عامةٍ لالحتياجات المحلية الحرجة) ،
وقد يصبح من الصعب تحمل تكاليف تلك األراضى ،وال سيما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في
المستوطنات األشد فقراً .شارك المسؤلون المحليون على مستوى الحي والمربع في بعض جهود
التنظيم المنسقة  ،وتضمن بعضها مستوياتٍ عاليةٍ من المشاركة الشعبية .عليه ،وطالما كان هنالك
اهتمامٌ محليٌ بالتنظيم  ،فإن أولئك المسؤلين (مع بعض الدعم الفني) قادرون على المساعدة في
تنظيم العملية .ومع ذلك  ،تُبخس أدوارهم في دوائر السياسة  ،بينما هنالك مجاالتٌ يفتقرون فيها إلى
بعض القدرات.
سيستفيد أولئك المسؤولون المحليون بشكلٍ كبيرٍ من برامج بناء القدرات :في لوجستيات التنظيم ؛
وفى الدروس المستفادة من النجاحات السابقة ؛ وحول كيفية تعزيز مشاركةٍ عادلةٍ وذات مغزى من
قبل جميع السكان  ،وتجنب الصراعات ونزعات اإلقصاء .تعتبر برامج بناء القدرات أمرٌ بالغ
ب صريحٌ أو غير صريحٍ على التنظيم  ،ولكن
األهمية بشكلٍ خاصٍ في المجاالت التي يوجد فيها طل ٌ
يمكن تفصيل برامج بناء القدرات لتكون مناسبةً حتى إذا تأخر التنظيم – إذ سيكون الكثير من
التدريب مناسباً حتى إذا كانت األقلية هى التى تنادى بإضفاء الطابع الرسمي على الملكيات .يمكن أن
يشتمل برنامج بناء القدرات على إسهاماتٍ من :مخططين عمرانيين على دراية بأهداف ومبادئ
التنظيم باإلضافة إلى جوانبه العملية ؛ الناشطين فى المجتمع من ذوي الخبرة في أمثلةٍ تنظيمي ٍة
ناجحةٍ ؛ والمسّاحين المؤهلين الذين شاركوا من قبل في التنظيم المحلي .يمكن الجمع بين الدروس
النظرية والعمل الميداني في المناطق التي شرعت بالفعل في التنظيم  ،على أن يتم تطويرها لمتابعة
عملية التنظيم .ويمكن أيضاً جمع البيانات الالزمة لرصد عملية التنظيم إلى جانب بناء القدرات .لهذا
السبب وألسبابٍ أخرى  ،يمكن تبرير بناء القدرات في بعض المستوطنات التي قد ال يكون الطلب
على إضفاء الطابع الرسمي على حقوق الملكية فيها مناسباً.
يمكن البدء بتجريب برامج تطوير القدرات هذه في دار السالم  ،ويمكن بنفس القدر البدء بتجريبها في
موانزا ،حيث كانت هنالك بعض الجهود المحلية المبتكرة في كلتا المدينتين .وتجدر اإلشارة إلى أن
مستوى اإلدماج المحقق في عمليات التنظيم في الحالتين سيعتمد على كيفية تفعيل العمليات الرسمية ،
وليس فقط على بناء القدرات الموصوف هنا .ومع ذلك  ،يجب أيضاً تصميم برامج بناء القدرات
للتعرُّف على المشاكل الخاصة التي يواجهها المستأجرون أثناء عمليات التنظيم ،وأهمية تضمين
أصوات الفئات الضعيفة مثل النساء والمستأجرين والمهاجرين في عملية التنظيم  ،فضالً عن
اإلهتمام بالقدرة على تحمل التكاليف ). (affordability
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 .2.5تطوير نماذج عم ٍل مشتركٍ لتمديد شبكة صرف صحى مبسّطةٌ في موانزا:
يشكل االفتقار إلى الصرف الصحي في المستوطنات غير الرسمية األكثر مركزية في موانزا تهديداً
لصحة ورفاهية سكانها .كما أنه يهدد جيرانهم في المنخفضات ) (downstreamوهو جزءٌ من السبب
الذي يجعل هذه المستوطنات تشكل تحدياً كبيراً للمخططين الراغبين في تجنب سياسات اإلقصاء .إذا
تم توسيع نطاق شبكات المجاري المبسطة للوصول إلى نسبةٍ كبيرةٍ من السكان الحاليين في هذه
المستوطنات غير الرسمية  ،فإن ذلك يمكن أن يوفر األساس لمواجهة هذا التحدي في منتصف
الطريق ؛ و يمكن أن يساعد في تجنب مخاطر التوجُّه إما نحو إجالء الفئات المحرومة التي تعيش
في هذه المستوطنات  ،أو ببساطة تجاهل المشاكل التي تسببها ظروفهم القاسية على أنفسهم وعلى
اآلخرين .إن عدد األشخاص المحتمل تأثرهم كبيرٌ ،حتى وإن تجاهلنا أثر المنخفضات ،وكما تشير
خرائط سكان موانزا ومستوطناتها غير الرسمية إلى أنه في عام  2012كان حوالي نصف سكان
المدينة البالغ عددهم  685,000يعيشون في مستوطناتٍ غير رسميةٍ معروفة (النهج المتبع لتحديد
المستوطنات غير الرسمية في موانزا أسهم في خفض نسبة سكان المستوطنات غير الرسمية مقارنةً
بدار السالم) .يعيش حوالي  60في المائة من أولئك السكان (أو  30في المائة من إجمالي سكان
موانزا) في مستوطنات جبلية غير رسمية بكثافة تزيد عن  100شخص لكل هكتار  ،على بعد 5
كيلومترات من وسط المدينة.
باستخدام التقنيات التقليدية  ،من الصعب معرفة كيفية ترقية هذه المستوطنات بشكلٍ كافٍ لتكون
مقبولةً رسمياً كمواقع للسكن دون تكبد تكاليفٍ من المرجح أن تؤدى الى إجالء السكان الحاليين.
وينطبق ذلك بشكلٍ خاصٍ على المستأجرين ؛ هنالك إلتزا ٌم رسميٌ بتعويض ال ُمالّك من الساكنين غير
الرسميين  ،ولكن ليس المستأجرين  ،وعموماً في مجال السياسة ال تؤخذ إنعكاسات السياسات
المحتملة على المستأجرين على محمل الجد .من ناحيةٍ أخرى  ،ليست هذه المستويات من اإلجالء
وإعادة التوطين مرفوضةً فحسب من الناحية السياسية  ،بل إن اجتذاب االستثمار الخاص الالزم
لضمان التحسين الكافي في عددٍ ال بأس به من هذه المستوطنات في وقتٍ واحدٍ يتطلب مستويات غير
واقعية من النزوح الحضري الطوعي (أي من غير المرجح أن يكون الطلب الخاص على االستثمار
موجوداً أصالً) .في الواقع  ،فإنه من المرجح أن تظل معظم هذه المستوطنات غير رسميةٍ في
المستقبل المنظور  ،مع إستمرار حدوث الترقية والنزوح الحضري الطوعي على األطراف .ومع
ذلك  ،وطالما إن هنالك مخاطرٌ صحيةٌ عامةٌ مرتبطةٌ بهذه المستوطنات  ،سيكون من الصعب حتى
على السلطات المحلية الراغبة في اإلدماج تبرير دعم التحسينات الوسيطة  ،التى تحقق بعض ،وليس
كل ،التطلعات اإليجابية للتنظيم الحضري.
تعتبر شبكات الصرف الصحي المبسطة بديالً أقل تكلفةً من الشبكات التقليدية ،ولكن من غير
المحتمل أن يتحمل تكلفتها العديد من سكان مستوطنات موانزا غير الرسمية ما لم يتم إشراك السكان
المحليين أنفسهم في تطويرها وإدارتها (أو أن يتم دعمها) .وقد تم الترويج لهذا البديل على نطاقٍ
واسعٍ دولياً ،وتم توثيق نجاحاته وتحدياته السابقة في المدن البرازيلية والباكستانية بشكلٍ جيدٍ .ربما
تكون أنظمة الصرف الصحي في كراتشي ،التي تم تطويرها من خالل المشروع التجريبى أورانجى
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) ، (Orangi Pilot Projectهي المثال األكثر شهرةً  ،ويشمل مشاركة سكان الحي في بناء وتشغيل
مجاري الصرف الصحي منخفضة التكلفة  ،والتي تم بناؤها في البداية لتحل محل قنوات الصرف في
تالل أورانجى  .قامت إدارة مرفق الصرف الصحي في موانزا ) (MWAUWASAبتجربة نسخةٍ من
المجاري المبسطة في ثالث مستوطناتٍ جبليةٍ غير رسمية فيها ،وحققت نجاحاً كافياً لتأمين التمويل
إلدخال نظام المجاري المبسطة في ست مستوطنات أخرى غير رسميةٍ .إذا كان من الممكن تحقيق
ذلك على نطاقٍ واسعٍ  ،فإن ذلك سوف يؤدى الى تحسين إمكانية الترقية التدريجية ألولئك المقيمين
في التالل الجبلية ،وتجنب كالً من مخاطر اإلجالء المرتبطة بالتنظيم  ،والمخاطر المتزايدة التي من
المحتمل أن تظهر إذا لم يتم إجراء تحسينات .ويجب تخفيض التكاليف لتحقيق تغطيةٍ واسعة النطاق .
أحد الخيارات لخفض التكاليف  ،الذي تم تجربته من قبل منظمة محلية غير حكومية (مركز
المبادرات المجتمعية  )Centre for Community Initiativesوالتي استخدمت نهجاً أكثر اعتماداً على
المجتمع المحلي لتبسيط الصرف الصحي في دار السالم وتعاونت مع مشروع أورانجي التجريبي ،
هو الجمع بين نهج اإلعتماد على المجتمع المتجذر في مجموعات المدخرات النسائية و بين تقنية
الصرف الصحي الخاصة باإلدارة (يمكن متابعة خيارات أخرى  ،لكنها تتجاوز نطاق هذا التقرير).
بالتعاون مع إدارة  ، MWAUWASAقدرت المنظمة أن النهج المجتمعي يمكن أن يؤدي إلى
وفورات تصل إلى  40في المائة من تكلفة المشروع ،ويمكن أن يرتفع ذلك بكثير إذا ساعدت مشاركة
المجتمع المحلي على زيادة نسبة مساهمة األسر في المناطق المخدومة التي تستخدم هذه التقنية .إذ
سيؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف للفرد إلى ما بين مائة ومائتي دوالر إلنشاء النظام  ،والذي سيظل
مكلفاً للغاية بالنسبة للعديد من األسر  ،ولكنه يقترب أكثر لما يمكن تدبره وإدارته  ،خاصةً إذا تم
تمويله من خالل تعريفةٍ تصاعديةٍ .تبقى هذه مجرد تقديراتٍ افتراضيةٍ  ،ويتطلب الوصول إلى أرقامٍ
موثوقٌ بها التنفيذ الفعلي لمثل هذا النظام المشترك بين اإلدارة والمجتمع .بافتراض أن وفورات هذا
النظام ستعود على المستخدمين  ،الذين سيقدمون في المقابل مساهمات عينية  ،فإن احتمال أن يظل
المستأجرون قادرين على االحتفاظ بمنازلهم المستأجرة سيزداد  ،وبالتالي جعل ديناميكيات عالقات
ال مما هي عليه.
األرض في موانزا أكثر شمو ً
 .3.5إعادة تنشيط وتحسين تنسيق شراكات إنتاج السكن ميسور التكلفة فى الخرطوم:
كما هو موضحٌ أعاله  ،ال تزال مخططات الموقع والخدمات السابقة تمثل معظم اإلسكان الرسمي في
الخرطوم ،بينما يمثل اإلسكان غير الرسمي نسبةً قليلةً من سوق اإلسكان الكلِّي .ومع ذلك  ،فإن تلك
ت لم يتم اإللتزام
المخططات وما تحويه من عددٍ كبيرٍ من القطع غير المعمرة قد تم تخصيصها بناءً على شراكا ٍ
بها إلى حدٍ كبيرٍ .وقد تم تحديد تكاليف التطوير التي ستتحملها الدولة وتلك التى يتحملها أصحاب قطع األراضي
في النماذج المبكرة من مخططات الموقع والخدمات  ،حيث كان أصحاب األرض مسؤولين في المقام األول عن
المباني وعن دفع مبالغ مقابل خدماتٍ محددةٍ ،بينما تظل الدولة مسؤولةً عن تغطية معظم تكاليف األرض وتوفير
الخدمات األساسية .ولكن  ،عملياً  ،افتقر الجانبان إلى فهمٍ أساسٍ لألولويات الفعلية ونوايا االستثمار للطرف
اآلخر .هنالك حاجةٌ إلى شراكةٍ أوثق لتحقيق هذا النوع من السكن التشاركي بشكلٍ فعالٍ ومنصفٍ.
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إن المواقع المعزولة والطرفية واالستثمار المنخفض الذي يخصص عادةً لدعم المخططات – مقارنةً مع ما
تنطوي عليه اتفاقية السكن التشاركي – قد فاقمت من المشاكل الكامنة في مخططات الموقع والخدمات .و ال
ينبغي االفتراض أن مثل تلك المخططات يجب أن تكون دائماً على قطعٍ كبيرةٍ في األطراف البعيدة  ،مما يزيد
من التمدد العمراني ؛ إذ قد يفضل أولئك الذين يبحثون عن سكنٍ بأسعارٍ معقولةٍ قطع أراضٍ صغيرةٍ وكثافاتٍ
أعلى في مواقع أكثر مركزيةً .أيضا  ،تفتقر المخططات إلى اآلليات المناسبة إلعطاء الضمان لألطراف
المشاركة أنه إذا ما أوفوا بإلتزاماتهم (على سبيل المثال بناء منازلهم أو تشييد البنية التحتية ذات الصلة بالخدمات)
فإن األطراف األخرى ستفي أيضا بإلتزاماتها  ،وبالتالي تحويل تلك األراضي الخالية إلى مجتم ٍع فاعلٍ .بالنسبة
لألسر متوسطة الدخل  ،تشير المخططات البديلة التي تم اختبارها إلى أن الدولة يمكن أن تتراجع عن دورها
كمزودٍ لألراضي المدعومة إلى دور الميسِّر والمنظِّم  ،مع قيام المطورين من القطاع الخاص والممولين
بالمساعدة في تنسيق بناء المنازل ومدّ الخدمات .من غير المرجح أن توفر مثل هذه المخططات مساكن ميسورة
التكلفة لألسر ذات الدخل المنخفض على نطاقٍ واسعٍ  ،إال إذا تم إعطاء اإلسكان منخفض الدخل أولويةً سياسيةً
عليا  ،وتمّ توفير المزيد من التمويل لدعمه.
في ظل عدم وجود دعم سياسي واقتصادي أكبر بكثير لإلسكان ميسور التكلفة  ،سوف تظل هنالك حاجةٌ إلى
مخططاتٍ ترعاها الدولة تقدم فيها قطع أراضٍ سكنيةٍ بأسعارٍ معقولةٍ  ،والتي يمكن للمستفيدين بناؤها بشكلٍ
تدريجيٍ  ،أثناء سعيهم إلكتساب معيشتهم – وذلك لتقليل الضغط بإتجاه المستوطنات غير الرسمية بشكلٍ عامٍ
والعشوائيات على وجه الخصوص .عندما يتم تخصيص قطع أراضٍ للمستفيدين الراغبين  ،سيحتاجون إلى
معرفة متى وتحت أي ظروف سيتم توفير الخدمات .وبالمثل  ،فإن المؤسسات المناط بها االستثمار في البنية
التحتية للخدمات (قطاع عام أو خاص) ستحتاج إلى معرفة متى وتحت أي ظروف سينتقل الناس للسكن فى
بيوتهم ويطلبون (ويدفعون مقابل) تلك الخدمات .إن اإللتزامات والتوقعات المالية الواقعية من كلٍ من الدولة
وأصحاب األراضي مهمةٌ جداً إذا أريد تحقيق تلك التطلعات ؛ وإن نقص االستثمار في أي بندٍ (على سبيل المثال
في المباني أو البنى التحتية الرئيسة) يقلل من قيمة االستثمارات األخرى  ،وإن تصميم مشروعٍ يعتمد على
مستويات استثماراتٍ لن تتدفق يعتبر أسوأ من تصميمه على مستوياتٍ أقل من اإلستثمار ولكنها أكثر واقعيةً.
إن إعطاء أصحاب قطع األراضى الراغبين صوتاً إلختيار المكان الذي سيعيشون فيه من خالل توفير خيارات
مختلفة من األماكن والشراكات المقدمة  ،والمزيد من المشاركة المباشرة في عملية التخطيط  ،يمكن أن يساعد
أيضاً في تنسيق مختلف الجهات الفاعلة ،ويمكن أن يساعد أيضاً في تجنب المواقف التى قد تضطر بعض الناس
للمفاضلة بين مكانٍ للعيش ومصدر دخلٍ مضمونٍ (إذ من المحتمل أن يختاروا قبول قطعة األرض ولكن
يحاولون العيش في مكانٍ أقرب لمكان العمل) .وأخيرًا  ،وحتى يكتب النجاح لمثل هذا المقترح  ،فسيكون من
األهمية بمكانٍ تقليل السلوكيات التى تسعى وراء فائض القيمة داخل وخارج مؤسسات الدولة ،مع عدم استحواذ
مالك األراضي على أي زيادة في قيمة أراضيهم بشكلٍ قانونيٍ واالحتفاظ بها داخل المخطط لتسهيل توسعته
وتنميته.
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 .1خلفية.
 .1.1عالقات األرض الحضرية ( )urban land nexusوتحديات التنمية الشاملة في البيئات
متسارعة التحضر:
عندما يجتمع األشخاص والمؤسسات اإلستثمارية في
مدينةٍ متناميةٍ  ،يمكنهم االستفادة من اقتصاديات التكتل
المرتبطة بالحجم والتخصص والتعلم المشترك  ،ولكن
يجب عليهم أن يتنافسوا على الحيز والموقع وأكثر من
ذلك في عالقات األرض الحضرية (Scott and
) .Storper, 2015تساهم اقتصاديات الحجم المتفاوتة
واإلقتصاديات السالبة في جعل ما يحدث وأين يحدث
في عالقات األرض الحضرية مهمًا ومتنازعاً عليه
وذو أهمية سياسية .غالبًا ما تحاول الخطط الموجهة
للمدن توصيف تطوير استخدامات األرض في المدينة
موانزا
باستخدام الخرائط والتنطيق ) (zoningووضع
الضوابط المنظمة للنمو .ولكن من الناحية العملية فإن أنظمة المدينة يصعب التحكم فيها  ،ويمكن
للضوابط الطموحة جداً أن تقوض الحيوية االقتصادية ومرونة المدينة وتوفر وسائل لإلقصاء
الحضرى .من ناحيةٍ أخرى  ،فإنه و فى ظل غياب التخطيط والتنسيق وبعض أشكال التضامن
اإلجتماعي فإنّ النزاعات الخاصة غالبا ما تقود الى تقويض المصلحة العامة  ،مما يؤدي أيضًا إلى
اإلقصاء الحضرى .تساعد الجهود األكثر تكيفاً والمستنيرة سياسياً على تشكيل مدنٍ ناجحةٍ  ،ولكن ال
يزال ضمان االندماج يمثل تحدياً خاصاً ، .يتطلب التخطيط التكيفي )( (adaptive planningأكثر من
التخطيط التقليدي) من المعنيين بزيادة االندماج الحضرى أن يكون لديهم فهماً حيزياً تفصيلياً لنظم
المدينة وعمليات عالقات األرض وسياستها .في هذا الصراع المنظم  ،فإنه باألهمية بمكان للسكان،
وأيضاً للسلطات "أن يعرفوا مدينتهم"  .عالوةً على ذلك  ،هنالك حاج ٌة إلى تضافر الجهود إليجاد
تدابير قابلةً للتطبيق سياسياً تُحدث فرقًا.
دار السالم

الخرطوم

تتميز العديد من البلدان في أفريقيا بمستوى دخلٍ منخفضٍ ومعدالت تحضرٍ) (urbanizationونم ٍو
سكانيٍ عاليةٍ .هذا الوضع الذي تمت معايشته من قبل في جميع أنحاء العالم يمكن أن يجعل الحياة
صعبةً بشكلٍ خاصٍ بالنسبة للفئات الضعيفة ) (vulnerableالتي تحاول بناء منزلٍ واكتساب معيش ٍة فى
المدينة .تختلف التحديات بشكلٍ كبيرٍ بين أجزاء القارة ،وتختلف أيضًا عمّا واجهته تلك البلدان بهذه
التشكيلة من الظروف فى الماضى  ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى وضعها ضمن بيئةٍ عالميةٍ سياسيةٍ
واقتصاديةٍ وطبيعيةٍ مختلفةً تماماً  ،وجزئيًا بسبب خصوصيات اإلقليم .ومع ذلك  ،وكما كان الحال
في الماضي  ،غالبًا ما تشعر الحكومات ومجموعات النخب األخرى بالقلق من أن الكثير من
األشخاص غير المؤهلين للعيش والمساهمة في مدنهم ينتقلون إليها.
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غالبًا ما يتعرض السكان من ذوي الدخل المنخفض إلى ضغوطٍ تدفعهم إلى العيش فى مناطق مركزي ٍة
مزدحمةٍ أو فى مناطق طرفيةٍ معزولةٍ أو فى مناطق غير رسميةٍ ) (informalمهمشةٍ ال تخضع
للسيطرة الكاملة من قبل القطاع العام أو الخاص ،تلك الضغوط تولدّها حركة السوق أو الحكومات أو
سكان المناطق المتميزة الذين يرونهم كمنتهكين للحرم الحضرى .يُحدث التقلب المستمر فى عالقات
األرض أثراً مدمراً بشكلٍ خاصٍ للسكان ذوي الوضع االقتصادي المنخفض خاصة عندما يكونوا
أيضاً مستأجرين أو مهاجرين .من بين تلك الفئات الضعيفة  ،غالباً ما تتحمل النساء نسبةً غير متناسبةٍ
من العبء  ،خاصةً عندما يكون لهن دورٌ كبيرٌ في اإلهتمام والرعاية المنزلية .إن اإلتفاق على
وسائل ذات جدوى سياسية لضمان أن عالقات األرض الحضرية ستشمل تلك الفئات الضعيفة بشكلٍ
منصفٍ لهو أمرٌ أساسٍ لتطوير مدنٍ أكثر شموالً.
 .2.1أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى إثارة حوارٍ سياسيٍ مستنيرٍ بشأن التغييرات القابلة للتنفيذ ،المجدية سياسيًا
والمرغوبة اقتصادياً والقابلة للتوسع ،والمحفِّزة للتحضر الشامل .لهذا الغرض  ،يسعى البحث إلى
فهم الجوانب الرئيسة لهياكل وديناميات عالقات األرض في المدن الثالث المختارة ،وكيف يرتبط
الوضع االجتماعي واالقتصادي بتجارب عمليات عالقات األرض مثل التكثيف  ،وتنمية المناطق
الطرفية بالمدن ،وتنظيم المستوطنات ،النزوح القسري ،والنزوح الحضري الطوعي
) ،(gentrificationوتمديد البني التحتية .يتم ذلك بهدف تحديد التغييرات الممكنة سياسياً التي من
شأنها أن تجعل عمليات عالقات األرض أكثر شموالً.
 .3.1اختيار المدن:
المدن المختارة هي المدن الرئيسة في تنزانيا (دار السالم) والسودان (الخرطوم)  ،وكالهما يبلغ عدد
سكانهما حوالي ستة ماليين نسمة  ،ومدينةٍ ثانويةٍ في تنزانيا (موانزا) يبلغ عدد سكانها حوالي مليون
نسمة .وقد نمت كلٌ من دار السالم وموانزا بمعدل  6-5في المائة سنويًا في السنوات األخيرة
) .6(United Nations Population Division, 2018ويوفر ذلك أساساً للمقارنة بين مدينتين تنزانيتين
تنموان بنفس المعدل ولكنها في مواقع مختلفة في التسلسل الهرمي للمدن فى البالد .من ناحيةٍ أخرى ،
توفر دار السالم والخرطوم أساساً لمقارنة مدينتين متشابهتين فى الحجم في دولٍ مختلفةٍ جداً  ،حيث
تشهد دار السالم حالياً معدالتٍ عاليةٍ جدًا من النمو السكاني  ،بينما تعرضت الخرطوم ألزماتٍ كبيرةٍ
وموجاتٍ من الهجرة الوافدة الناجمة عن الصراعات في العقود األخيرة  ،وتشهد حاليًا تحوالً في
المشهد السياسي بسبب االنتفاضة الشعبية وسقوط حكومة الرئيس السابق عمر البشير.

 6تعتبر كلٌ من دار السالم وموانزا أقاليم ومدن فى نفس الوقت .بينما نجد حدود اإلقليم والمدينة في دار السالم
متطابقة  ،تتعدى حدود إقليم موانزا حدود المحليتين المكونتين للمدينة .فى هذا البحث ،وما لم ينص على ذلك صراحةً
فإن دار السالم وموانزا تشير الى المدن وليس اإلقاليم.
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 4.1المنهجية:
يعامل اإلطار المفاهيمي لهذا البحث المدن كنظم ) (systemsويستقصى اإلقتصاد السياسي لعالقات
األرض الحضرية في كل مدينة .توفر عالقات األرض الحضرية منطلقاً لدراسة كيفية أداء
المجموعات الضعيفة في نظام المدينة  ،وكيفية جعل المدن أكثر شموالً  ،مع األخذ في االعتبار أن
عالقات األرض المنظمة جيدًا يجب أن تسهم أيضاً في النجاح االجتماعي واالقتصادي العام للمدينة.
يشمل سياق المدن الثالث التوسع الحضري السريع والنمو السكاني .والتى بإمكانها  ،إذا لم يتم
إدارتها بشكلٍ جيدٍ  ،أن تعزز السياسات الحضرية اإلقصائية التى تسعى لعدم تشجيع المزيد من
الفقراء على القدوم إلى المدينة  ،حيث تجعل الحياة أكثر صعوبةً للعديد من الفئات الضعيفة .من أجل
تحسين اإلطار المفاهيمي  ،عملنا على تلخيص وتوسيع نظريات العديد من العمليات الرئيسة لعالقات
األرض  ،بما في ذلك النزوح الحضري الطوعي  ،والمستوطنات غير الرسمية شبه الحضرية ،
والتعديات على األراضي  ،وتركيب الفضاء الحضري ) .(urban space syntaxجمعنا أيضاً بحوثًا
ثانويةً حول القضايا الرئيسة لعالقات األرض الحضرية في المدن المختلفة ،بما في ذلك التكثيف ،
واإلجالء الذي تسببه الدولة  ،والتنافس على األراضي  ،والتنمية الحضرية الضخمة وتطوير البنيى
التحتية  ،باإلضافة إلى تلك المذكورة آنفاً.
كجزء من العمل التجريبي على عالقات األرض في كل مدينة  ،قمنا بتطويرخرائط على نظا ٍم
للمعلومات الجغرافية ) (GISالذي يمكن من خالله إنشاء مجموعةٍ مختارةٍ من خرائط عالقات
األرض الحضرية لكل مدينة  ،بما في ذلك الخرائط المتعلقة بالسكان واستخدامات األراضي
والموصولية وأسعار األراضي  ،وبعض األنظمة المختارة للبنى التحتية .حيث توفر هذه المعلومات
قاعدة أدلةٍ مهمةٍ  ،والتي يجب على أي تحليلٍ مقنعٍ أن يتعامل معها  -إما أن يتفق معها أو أن
يدحضها .في تنزانيا  ،تم ربط تحليل نظم المعلومات الجغرافية بتحليلٍ مكانيٍ لبيانات التعداد  ،مما
سمح باستكشاف ادعاءات مختلفة حول تكوين عالقات األرض الحضرية وسكانها ،وربطها بتحليالت
ال ألماكن معينة.
أكثر تفصي ً
للمساعدة في فهم بعض عمليات عالقات األرض األكثر تنازعاً وربما إقصائيةً  ،أجرينا عشر
دراسات حالة في كل مدينة لتقييم حالة المجموعات الضعيفة المختلفة  ،بما في ذلك المجموعات التي
تعاني من نقاط ضعفٍ متداخلةٍ  ،مثل حالة الدخل المنخفض  ،واإليجار غير المستقر  ،والحاالت غير
النظامية مثل المهاجرين  ،أو النساء خارج شبكات الضمان االجتماعي .استخدمنا مناهج بحث
مختلطة تجمع بين المقابالت المهيكلة مع مختلف أصحاب المصلحة (بما في ذلك أعضاء المجتمع من
مختلف الفئات والمستويات)  ،ونقاش المجموعات التركيزية (داخل المجتمعات المحلية ومع صانعي
السياسات)  ،ومقابالت سرد مسار الحياة ،والمسوحات الصغيرة ورسم خرائط المجتمع (للحصول
على نظرةٍ عامةٍ (انظر الملحق ( )Cفى النسخة األصلية).
في كال البلدين  ،كانت نقطة اإلنطالق المنهجية الرئيسة هي إشراك أصحاب المصلحة وخاصة
المستفيدين المحتملين من المخرجات منذ بداية المشروع .في تنزانيا  ،تضمن ذلك إقامة شراكة مع
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مركز المبادرات المجتمعية واتحاد الفقراء الحضريين التنزانيين ) (TUPFالذي يدعمه (هذا االتحاد
هو منظمة قاعدية مبنية على مجموعات المدخرات النسائية) .تم إجراء حوارات رسمية بين صنّاع
القرار وأصحاب المصلحة بعد االنتهاء من دراسات الحاالت العشر األولى في كل من موانزا ودار
السالم .وشملت هذه الحوارات أفراد المجتمع من مناطق دراسات الحالة وكذلك المسؤولين من
الحكومة ،ومرافق المياه والصرف الصحي  ،وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع
المدني.
في الخرطوم  ،كان التعاون مع منظمات المجتمع المدني معقدًا بسبب المناخ السياسي والتغيرات في
النظام السياسي التي كانت تحدث خالل فترة البحث .ومع ذلك  ،تم تحقيق قدرٍ من التبادل المستمر
بين البحث والممارسة من خالل إشراك واضعي السياسات المحليين من وزارتى التخطيط العمراني
ووزارة البنى التحتية بوالية الخرطوم  ،منذ التصميم المبكر للمشروع إلى مناقشات السياسات  ،حيث
أنهم كهيئات تنفيذية بحاجةٍ إلى العمل بشكلٍ بنّاءٍ تجاوباً مع نتائج الدراسة إذا أرادوا تحقيق آثار
إيجابيةٍ مستدامةٍ .باإلضافة إلى ذلك  ،ومن أجل تعريف مشكلة البحث وجمع البيانات وتحليلها ،
تعاونّا بشكلٍ وثيقٍ مع مجموعات شبابية (أغلبهم من العنصر النسائي) من موظفي الخدمة المدنية
الذين يعملون في وزارة التخطيط العمراني في الخرطوم ،7والذين لم يظهروا فقط حماسًا وحرصاً
كبيراً على دراسة الفضاء الحضرى في الخرطوم  ،ولكنهم أشاروا أيضاً إلى أن البحث دعمهم لتبني
مواقف أكثر تمحيصاً من خالل عملهم كمخططين حضريين لإلنتقال إلى ما وراء المجال التقني
للتخطيط إلى التحليل االجتماعي والمكاني األوسع للتنمية الحضرية .في مرحلة إنفاذ السياسات
الناجمة من هذا المشروع  ،يمكنهم أن يصبحوا وسطاء مهمين في التفاوض للوصول إلى مقترحاتٍ
ملموسةٍ حول كيفية جعل عالقات األرض الحضرية في الخرطوم أكثر شموالً ،خاصةً من خالل
مشاركتهم في مبادرات المجتمع المدني مثل  . Sudan NextGenوينشط الفريق أيضاً في إعداد
مقاالت لتنشر في المجالت المحلية التي تستهدف زمالء المهنة  ،وكذلك إصدار كتيبات باللغة العربية
لشريحةٍ أوس ٍع من القراء.

 .2دار السالم وموانزا.
لإلطالع على هذا الفصل يمكن الرجوع الى أصل التقرير باللغة اإلنجليزية على الرابط :
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/examining-the-urban-land-nexus-andinclusive-urbanisation-in-dar-es-salaam-mwanza-and-khartoum

 7شملت تلك المجموعات باحثات ومهندسات من وزارة البنى التحتية ،والية الخرطوم ،ومن بعض الجامعات
األخرى( .المترجمون)
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 .3الخرطوم.
 .1.3نظرة عامة على نمو المدينة وحوكمتها ومتغيرات عالقات األرض فيها:
بدأت اتجاهات التحضر في الخرطوم في التصاعد بعد ظاهرة التصحر في السبعينيات والثمانينيات.
أثارت الحروب األهلية في جنوب السودان ( 1972-1953و)Hamid, 1996( )2005-1983
والصراعات في دارفور (منذ  )2003وفى النيل األزرق وجنوب كردفان (منذ  )2011أيضاً
موجاتٍ كبيرةٍ من الهجرة نحو العاصمة  ،حيث طفق النازحون داخلياً – والذين وصل عددهم إلى
حوالى  2.5مليون في عام  – )Banaga, 2001:41( 2000يبحثون عن مالذٍ آمنٍ في المدينة .وصلت
معدالت النمو في الخرطوم إلى ذروتها في عام  1983عند  11.8في المائة  ،ومنذ ذلك الحين
واصلت المدينة نموها بوتيرةٍ سريعةٍ تتجاوز  4.0في المائة سنويًا (انظر الجدول  .)6قدّر
الجهازالمركزي لإلحصاء ) (CBS 2018أن والية الخرطوم تستضيف حالياً  19في المائة من
مجموع سكان السودان ( 41,984,512نسمة) .كما تستضيف المدينة أيضاً العديد من الالجئين من
الدول المجاورة (إثيوبيا وإريتريا) ومؤخراً من سوريا واليمن وجنوب السودان الذين يحاولون
اإلستفادة من عالقات األرض الحضرية .وقدّر مجلس والية الخرطوم لإلستراتيجية وجود 4.5
مليون أجنبي في السودان عام .2016
حتى عام االستقالل (1956م)  ،كانت األراضي فى الخرطوم تصنّف إلى أربع فئات :أراضي
الدرجة األولى إليواء البريطانيين ؛ أراضي الدرجة الثانية لألوروبيين اآلخرين ؛ أراضي الدرجة
الثالثة للمصريين والسوريين والسودانيين الذين يخدمون الحكومة االستعمارية؛ ثم أراضي الدرجة
الرابعة وتوزع بعقد إيجارة يجدد سنوياً لبقية المواطنين ( .)Abu-Salim, 1971وباستثناء الدرجة
الرابعة  ،استمر نظام تقسيم المناطق السكنية هذا إلى ما بعد االستقالل ،ولكن بتعريف الفئات
الحضرية  ،حيث تخصص أراضي الدرجة األولى لذوى الدخل العالي ؛ الدرجة الثانية لذوى الدخل
المتوسط؛ الدرجة الثالثة لذوي الدخل المنخفض ؛ والدرجة الرابعة للمقيمين المؤقتين  .8تتمايز
الدرجات وفقًا لمساحة قطع األرض ،مدة الحكر ومواد البناء المستخدمة فى البناء .في عام ، 1970
أصدرت الحكومة قانون األراضي غير المسجلة  ،الذي ينص على إعتبار أي أرضٍ غير مسجلةٍ
باسم مستفيد في ذلك الوقت ملكيةً حكوميةً .ونتيجةً لذلك  ،فإن  99في المائة من األراضي في
السودان تم إعتبارها أراضي حكومية  ،وتُمنح للمستفيدين بنظام اإليجارة ( الحكر).9
في سياق الركود االقتصادي الحالي  ،وخسارة السودان لعائدات النفط بعد استقالل جنوب السودان
في يوليو  ، 2011أصبحت األرض  -واألرض الحضرية على وجه الخصوص  -أصالً قيماً ليس
فقط للساكنين من مختلف الطبقات االقتصادية  ،ولكن قبل كل شيءٍ للسلطات المحلية التي تستخدم
األرض كمصدرٍ للدخلٍ ( .)Steel, Abukashawa and Hussein, 2019بسبب انخفاض قيمة الجنيه
 8تم إالغاء الدرجة الرابعة عام . 1990
 9مقابلة مهيكلة بالهاتف مع بروفسور حاج آدم الطاهر ،مستشار قانونى ،عضو المحكمة الدستورية سابقاً والرئيس
السابق لمحكمة فساد األراضى  ،فى  28أغسطس .2019
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السوداني وانعدام الثقة في النظام المصرفي الرسمي  ،يبدو أن االستثمارات العقارية واألراضي قد
أصبحت هي األصول األكثر أماناً واألكثر ربحاً في أوقات التضخم االقتصادي وعدم االستقرار
السياسي .في الوقت نفسه  ،أصبحت األرض أصالً مهماً لضمان الرهونات المصرفية ،وتعتبر
العقارات أداةً مهمةً لتراكم الثروة المضمونة .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن التقليد السوداني لالستثمار في
األراضي والعقارات قد تم دعمه أكثر من خالل سياسة الموقع والخدمات ،حيث قامت وزارة
اإلسكان بوالية الخرطوم بتخصيص أراضٍ بأسعار مدعومة لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط
على أساس معايير أهلِّية محددة  ،مع األخذ بعين االعتبار دخل األسرة وحجم األسرة وعدد األطفال
والوضع السكني الحالي (.)Hamid and Mohamed Elhassan 2014
في الوقت نفسه  ،توسعت منطقة األعمال المركزية على حساب المناطق السكنية المحيطة بسبب
المعدالت المرتفعة غير المتوقعة للنمو السكاني وتدفقات الهجرة من جانبٍ  ،واالستثمارات العقارية
من قبل مختلف الكيانات المحلية واألجنبية من جانبٍ آخرٍ (Choplin and Franck 2010
; .)KPP52010تم تحويل بعض الوحدات السكنية مباشرةً إلى مكاتب تجارية  ،وتم هدم بعض
الوحدات القديمة والمتهدمة وتحويلها إلى مبانٍ شاهقة لالستخدام التجاري والمكتبي والشاهد أن
المواقع البنائية في وسط المدينة غالباً ما توفر العمالة و /أو المأوى ألحد أضعف الفئات السكانية في
عالقات األرض الحضرية  ،وخاصةً الالجئين من جنوب السودان الذين يعيشون في مواقع البناء
غير المكتملة كحراس ) ، (Grabska and Miller 2016وقد دفعت هذه األنواع من ديناميات المدينة
أيضاً العديد من المهاجرين والفئات ذات الدخل المنخفض إلى مناطق أكثر هامشيةً في المدينة ،
والتى ما فتئت تتمدد بالفعل بسبب التدفق الكبير للمهاجرين والالجئين والنازحين داخلياً  ،مما أدى
إلى انتشار جميع أنواع المستوطنات العشوائية فى أرجاء المدينة (.)UN Habitat 2009
على الرغم من أن سلطات الوالية اتخذت خالل التسعينيات تدابير قويةً لمعالجة التوسع الحضري
غير الرسمي  ،إال أن الطابع غير الرسمي ال يزال يؤثر على الشكل الحضري للخرطوم إلى اليوم
من خالل استمرار بعض المستوطنات العشوائية بصورٍ مختلفةٍ.
الجدول ( :)6معدالت النمو فى مدينة الخرطوم .
معدل
معدل
معدل
المدينة  1973معدل
2008
1993
1983
النمو
النمو
النمو
النمو
الخرطوم 7,993,851 4.0% 4,272,728 4.7% 2,919,773 11.8% 1,340,646 5.6% 784,294
2014

10

(Source: Compiled from Osman (2012); CBS (2018); United Nations Population Division 2018

 10بما أنه لم يتم إجراء تعداد سكاني في السودان منذ  2008فإن تقديرات أعداد سكان الخرطوم عبارة عن
إسقاطات تقريبية.
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 .2.3أنماط االستيطان والتمييز والحيازات غير الرسمية وعالقات األرض فى الخرطوم:
 .1.2.3توزيع وكثافة السكان:
من خالل خرائط الكثافة السكانية التى تم رسمها من العام  2008إلى العام  ، 2018يمكن مالحظة أن
توزيع السكان وكثافتهم (لكل كيلومتر مربع) تتوزع بالتساوي على جميع وحدات الوالية بالتوازي
مع النمو السكاني الطبيعي  .ولكن يوضح جدول الخصائص أدناه زيادةً طفيفةً في معدل النمو في
محليات غرب النيل والتي يفضلها المهاجرون و النازحون داخلياً من إقليم دارفور (انظر أيضا القسم
 2.4.3عن حالة الفتح الدراسية) .ظهر أيضاً بعض النمو في المنطقة اإلدارية بجبل أولياء و التي
تستضيف أكبر مستوطنات عشوائية فى منطقة بين النيلين (مايو واإلنقاذ) ومنطقة الرشيد إلعادة
التوطين ( .)UN Habitat, 2012وبخالف ذلك ال يوجد أي تغيير كبير في التوزيع السكاني (انظر
الجدول .)7
الجدول ( :)7توزيع السكان على محليات والية الخرطوم
محلية
1
2
3
4
5
6
7
8

المساحة
(كم)2
154
3,449
1,183
9,810
3,712
566
2,867
21,741

الخرطوم
أمبدة
أمدرمان
شرق النيل
كرري
جبل أولياء
بحري
المجموع
المصدرCBS 2018 :

معدل النمو
()2018-2013
0.033
0.036
0.036
0.034
0.036
0.035
0.034
0.035

عدد السكان
2008
634,312
908,116
431,578
860,475
635,307
758,550
584,903
4,813,241

عدد السكان
2013
746,113
1,083,777
515,060
1,017,047
758,198
900,919
691,332
5,712,446

عدد السكان
2018
877,619
1,293,418
614,691
1,202,108
904,860
1,070,010
817,126
6,779,832

بالنسبة للكثافة السكانية يظهر الشكل  14زيادةً طفيفةً في أطراف المدينة ،بالتحديد في المستوطنات
التي تمت ترقيتها والمحصورة بين الطريق الدائري  RR5ووسط مدينة أمدرمان القديمة .تُظهر
الصورة العامة لتغيُّر الكثافة السكانية زيادةً في األراضي الحضرية في المناطق الطرفية بنفس
متوسط معدل الكثافة السكانية في المناطق المجاورة (انظر الجدول  .)8تعتبر الخرطوم مدينةً ذات
تمددٍ سكانيٍ منخفض الكثافة ،وتعدَّى هذا الزحف على األراضي الزراعية وشبه الصحراوية غير
المستخدمة عند تمدد المدينة الى الخارج .ويالحظ أن نمط النمو في الخرطوم مشابهٌ لنمط نمو دار
السالم حيث إمتدت التنمية خارجياً على طول الشوراع الرئيسة اإلشعاعية الخارجة من مراكز
المدينة اإلستعمارية القديمة (انظر سلسلة الخرائط الدينامية في المرفق ( )Dفى النسخة األصلية من
التقرير).
أما النمو الالحق فقد حدث في فراغات األحياء التي تقع بين تلك الطرق الرئيسة .وقد عززت هذه
العملية من الفاعلية الوظيفية لوسط المدينة إال انها أضعفت إتصاله المادي بالمناطق الطرفية ذات
التوسع المضطرد ،حيث أُنشئت المستوطنات الجديدة غالباً عن طريق مشاريع الموقع والخدمات
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(انظر القسم  3.4.2عن حالة الفتح والقسم  3.4.4عن حالة الخوجالب) .في الوقت ذاته أحدثت القرى
الريفية الواقعة في هذه المناطق الطرفية والتي أُدمجت في النسق الحضري (استناداً على قانون تنظيم
و تخطيط القرى ( ، )Yahya, 2014باإلضافة إلى المستوطنات الرسمية الجديدة المخصصة لذوي
الدخل المتوسط ،ضغطاً على األراضي الزراعية واألراضي البيضاء (األراضي المملوكة للحكومة
و التي لم يتم تطويرها بعد) .تتفاوت الكثافة السكانية في هذه األنواع المختلفة من المستوطنات تفاوتاً
كبيراً ،فالقرى المعاد تخطيطها تعاني من كثافةٍ سكانيةٍ كبيرةٍ جداً ،بينما تتسم مناطق إعادة التوطين
بكثافاتٍ متناميةٍ ،والمستوطنات الرسمية الجديدة ،مثل سوبا غرب (راجع )Steel et al., 2019
والخوجالب ،بكثافاتٍ سكانيةٍ منخفضةٍ أو شبه معدومةٍ.
الشكل  : 14الكثافة السكانية في الخرطوم في  2008و  . 2018أخذت البيانات لرسم الخريطة من الجهاز المركزي
لإلحصاء  ، 2008مع تقديرات رسمية لعام  ،2018ووزارتي التخطيط العمراني و البنى التحتية  ،والية الخرطوم .تم
إعداد وتطوير الخريطة بواسطة جامعة الخرطوم .

2008

2018
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جدول  :8توزيع الكثافة السكانية (لكل كيلومتر مربع) على وحدات الوالية اإلدارية
الكثافة 2018
الكثافة  2008الكثافة 2013
محلية
5,699
4,845
4,119
 1الخرطوم
373
314
263
 2أمبدة
520
435
365
 3أمدرمان
123
104
88
 4شرق النيل
244
204
171
 5كرري
1,890
1,592
1,340
 6جبل أولياء
285
241
204
 7بحري
11
312
263
221
إجمالي الكثافة السكانية
المصدر :البيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء لتعداد  2008و التقديرات الرسمية
لألعوام  2013و 2018

 .2.2.3التمييز المكاني و إمكانية التنقل:
يتميز الشكل المورفولوجى للخرطوم بوجود حواجز جغرافية تتمثل في نهر النيل ،الذي صاغه
اقتران النيلين األبيض واألزرق عند مركز المدينة  ،مما يعني أن شبكة النقل تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على
الجسور العشرة ونقاط إلتقاء خطوط المواصالت بالقرب من محاور النيل (انظر القسم  3.4.5عن
حالة منطقة الشهداء) .تتجلى أهمية هذه الجسور بالنسبة لشبكة الطرق فى المدينة كما موضحٌ في
خريطة التركيب البنائية في الخرطوم والتي تبدو فيها تلك الجسور كجزءٍ من منظومة المعابر عالية
الحركة في المدينة (شكل  15اسفل) .إن أي خلل في هذه المعابر سيؤدي إلى زيادةٍ كبيرةٍ في الزمن
المهدر في التنقل في جميع أنحاء المدينة .كما هو موضحٌ في خريطة المواصالت العامة (شكل 15
أعلى) ،تندمج مسارات المواصالت العامة في وسط المدينة مع وجود روابط ضعيفةٍ بمناطق المدينة
الطرفية .
طرحت استراتيجية النقل الحضري التي اقترحت من قبل اإلستراتيجية العمرانية للخرطوم KPP5

( )2010مفهوم الطرق الدائرية لكسر هيمنة نظام النقل اإلشعاعى الحالي من أجل جعل نظام النقل
أكثر كفاءةً .تم تصميم الطريق الدائري الداخلي ( )RR1ليخدم المتطلبات العالية للمناطق التي تقع
وسط المدينة ،أما الطريق الدائري الخارجي ( )RR5فقد تم تصميمه لزيادة فعالية نظام النقل الكلِّي
والحد من التمدد األفقي للمدينة .ومع ذلك ،فإن ضعف نظام النقل العام ال يتعلق في المقام األول وال
يمكن حله من خالل تحسين نظام الطرق فقط ،فهناك نقصٌ في وسائل النقل البديلة للحافالت
والمركبات الصغيرة على الطرق التي كثيراً ما تتضرر بسبب أزمات الوقود.

 11تم حسابها من قبل فريق الدراسة.
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شكل  :15سهولة الوصول والعزل المكاني على طول شبكة المواصالت العامة للمدينة  .أخذت بيانات خريطة الحركة
من وزراة البنى التحتية والية الخرطوم .تم إعداد وتطوير الخريطة بواسطة جامعة الخرطوم.

باإلضافة إلى ذلك ،تقع العديد من مناطق الدراسة
خارج نطاق الطرق الدائرية المذكورة ،والتي تم تنفيذ
حوالى  %65منها (وزارة البنى التحتية ، )2017
والتي يمكن أن يكون لها تأثيراً إيجابياً على مستوى
توفر الخدمات في هذه المناطق مستقبالً .فى الواقع
إن أقل من ربع خطوط النقل العام (المملوكة للقطاع
الخاص في المقام األول) (المرجع نفسه) تخدم هذه
األطراف الحضرية  ،إلى جانب التكاليف المرتفعة
نسبياً لهذه الخدمات  ،تعني أن االتصال بين المركز
واألطراف يصبح (أو يظل) ضعيفاً إلى حدٍ ما .على
ما يبدو فإن النشاط اإلقتصادي محصورٌ في حدود
مركز المدينة القديمة والتي تحوي األسواق الرئيسة،
المناطق الصناعية ،المراكز اإلدارية والمؤسسات.
لذا فإن اإلتصال الضعيف بالمناطق الطرفية يقلل من
فرص معيشة المقيمين في تلك المناطق ،أو على
األقل يضيف كثيراً إلى التكلفة المادية والوقت الذي
يستغرقونه للوصول إلى أعمالهم يومياً.
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هذا الضعف في اإلتصال ال يعني بالضرورة إنخفاضاً في أسعار األراضي ،إذ توضِّح خريطة أسعار
األراضي لألعوام  2017 ،2013 ،2008 ،2003زيادةً ملحوظةً وكبيرةً في قيمة األراضي في
جميع المناطق الحضرية مماثلةً لمفهوم "شكل الخيمة" ’ ، ‘tent shapeحيث تتغلغل الزيادة فى أسعار
األراضي الطرفية (مهما كانت طفيفةً) نحو مركز المدينة أو العكس .أوضح هذا التحليل أن عالقات
األرض لها آليةً داخليةً تعمل على دفع قيمة األراضي إلى األعلى عند البدء في إنشاء منطقةٍ حضريةٍ
جديدةٍ فى األراضي البيضاء .من ناحيةٍ أخرى ،ترتفع أسعار األراضي لعدة أسبابٍ مثل ظهور مركزٍ
اقتصاديٍ جديدٍ (مثل سوق الكالكلة القطعية) ،أو فتح مناطق كانت مغلقةً في السابق (مثل اإلرتفاع
الكبير في أسعار أراضي جزيرة توتي) ،أو ظهور مراكز تجارية جديدة (المقرن) ،أو النزوح
الحضري الطوعي البطيء (الجريف غرب) وغيرها من األسباب.
 3.2.3الحيازات غير الرسمية  ،التخطيط و التقنين:
تحظر قوانين األراضي والتخطيط والبناء في السودان حيازة األراضي خارج النظام الرسمي  ،أو
البناء فيها أو استغالل المنشئات المشيدة عليها .وتعتبر أي حيازة مخالفِة غير قانونية وقد تتعرض
للهدم من قبل السلطات الوالئية ( .)Nagm Eldin 2007ومع ذلك  ،فقد أدى التدفق الكبير للمهاجرين،
والنازحين داخلياً ،والالجئين إلى انتشار جميع أنواع المستوطنات العشوائية (.)UN Habitat 2009
منذ منتصف الثمانينيات ،عندما وصل عدد المستوطنات العشوائية إلى  96مستوطنةً  -يسكنها
حوالى  687,000نسمة (Banaga 1994: 5؛  )Hamid 1992يمثّلون حوالي  40في المائة من
إجمالي سكان مدينة الخرطوم( ،تزايدت هذه النسبة إلى  60في المائة في عام  ، 1989ونجمت تلك
الزيادة عن النزوح بسبب الحرب في جنوب السودان ( - )Osman1992غطّت تلك المستوطنات
العشوائية  38.7في المائة من إجمالي مساحة مدينة الخرطوم (انظر الشكل  .)16خالل عقد
التسعينيات اتخذت سلطات الدولة تدابير قويةً لمعالجة التوسع الحضري غير الرسمي من خالل
التحول من السيطرة وهدم المستوطنات العشوائية إلى سياسات الترقية الرسمية .تتكون الحزمة من
سبع آليات يمكن تجميعها في ثالثة مناهج رئيسة:
•إعادة التخطيط:
بهدف دمج القرى القديمة والمناطق العشوائية في النسيج الحضري  ،بعد التحسين الضروري
في مستوى البيئة العمرانية (انظر دراسات حاالت الجريف غرب في القسم  3.4.3وأمبدة
أبو نيران في القسم .).2.4.3
•ترقية البيئة العمرانية:
قانونيا ومادياً ومن حيث تقديم الخدمات لمناطق محددة حسب التصنيف .استفادت من هذه اآللية
مستوطنات مثل عشش فالتة (انظر القسم  )3.2.3والديم.
•إعادة التوطين:
وتستهدف إعادة توطين سكان مخيمات النازحين والمستوطنات العشوائية إلى مواقع جديدة،
على نهج الموقع والخدمات ،في المدن الثالث التي تشكل الخرطوم  ،أي الخرطوم وأمدرمان
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والخرطوم بحرى (انظر حالتي الفتح وأمبده أبو نيران) ؛ كما تشمل هدم المستوطنات المبنية
على األراضي المملوكة للدولة أو فى المواقع الخطرة (مثل مصارف األمطار أو مكبات
النفايات).
الجدول رقم  9يلخص اإلنجازات الكمية و النوعية آلليات الترقية تلك منذ العام  .1991وفقًا
لخريطة الخرطوم الدينامية  2017-1956حققت آليات الترقية و إعادة التوطين إنخفاضاً في
معدالت السكن غير القانوني و غير الرسمي من  %60عام  1990إلى  %17في عام .2017
تأثير هذه السياسات ال يظهر فقط في نمط التخطيط الشبكى الذى ساد تخطيط المدينة ،بل أيضاً في
تحول عددٍ ضخمٍ من "المستوطنات العشوائية" في عام  1990إلى ‘مستوطناتٍ محسن ٍة’ عام 2000
(انظر الشكل  .)16بينما تشير هذه األرقام إلى أن هذه الحلول قد عالجت مشاكل السكن غير
القانوني والعشوائيات إال أن أكثر الفئات الضعيفة ظلّت ،بل أُبعدت عن المناطق الغنية بالموارد من
عالقات األرض الحضرية ،وبذلك أصبحت مهمشةً ليس على الصعيد الجغرافي فقط بل على
الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي أيضاً.
باإلضافة إلى ذلك  ،تلخصت أوجه القصور في مشروعات الموقع والخدمات ليس في توفير
سندات ملكية األراضي ولكن في الوصول إلى سكنٍ مناسبٍ وميسور التكلفة  ،وإلى إعتبار
المستوطنات غير الرسمية القريبة من المركز حالً إستراتيجياً جاذباً للسكان الضعفاء اقتصادياً.
نتيجةً لذلك مازال السكن غيرالرسمى مستمراً ومؤثراً في مورفولوجيا الخرطوم على الرغم من
الجهود المبذولة إلنهائه أو تقليص أثره.
الجدول  :9إنجازات آليات الترقية وإعادة التخطيط في الخرطوم  2007و 2017
1
2
3
4

المنهجية
تحسين وترقية العشوائيات و القرى القديمة في ستة محليات حتى
)) Nagm Eldin 2007
2007
القرى القديمة و األحياء التي تم دمجها فى النسيج العمرانى للمدينة
( ) Yahya 2014
 115,000لكل الوالية
ترقية حي عشش فالتة (الدرجة الرابعة) وإعادة توطين السكان في
() Osman 2016
حي اإلنقاذ.
منهجية دار السالم :بدأت في ثالث مناطق سكنية في المدن الثالث
لعدد  40,000أسرة ثم تم تعميمها فيما بعد.

عدد األسر المستفيدة
160,903
38,000
3,965
70,852

)(Banaga 1996; UN Habitat 2009: 21

مجموع عدد األسر المستفيدة
إجمالي عدد المستفيدين (بحساب متوسط أفراد األسرة  5.8نسمة)
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273,711
1,587,523

الشكل  :16التحول في استخدامات األراضي ما بين  1990و  2000نتيجةً لسياسات الترقية وإعادة التوطين .أخذت
بيانات الخريطة من وزارتي التخطيط و البنى التحتية والية الخرطوم .الخرط تم إنتاجها وتنسيقها من قبل جامعة
الخرطوم

1990

2000
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 4.2.3الصرف الصحي والسطحي وإمدادات المياه:
يتراوح متوسط معدل هطول األمطار في الخرطوم بين  25مم و  225مم في السنة  .طبوغرافيًا
توجد ذروتان في المحور الشرقي-الغربي لوالية الخرطوم تنحدران بإتجاه وادي النيل في المنتصف،
يتراوح اإلرتفاع مابين  568 -328مترا فوق مستوى سطح البحر .يخترق عددٌ كبيرٌ من مجاري
السيول والمصارف الطبيعية السياق الحضري نزوالً نحو النيل .فى الحواف المرتفعة تخترق هذه
المصارف المستوطنات الحضرية الطرفية والتي تم ترقيتها  ،وتغمر وتعزل بعض المناطق عن
المدينة خالل موسم األمطار (انظر دراسة حالة الفتح في القسم  .)3.4.2باإلضافة إلى هذه المناطق،
تحدث الفيضانات أيضاً في جميع األحياء القديمة والقرى على الضفاف الشرقية والغربية للنيل
(انظر دراسة حالة سوبا غرب في القسم  .)3.4.7في بعض المناطق ،تؤدي عدم كفاءة نظام الصرف
السطحي إلى طفح نظام الصرف الصحي والتسبب في تدهورٍ بيئيٍ عامٍ.
حسب تقرير الرصد والمتابعة لعام  2012لوحدة إنفاذ المخطط الهيكلى لوالية الخرطوم (:2012
 )91فإن النقص في مياه الشرب المنتجة بوالية الخرطوم يقدر بـحوالى  50,525متر مكعب في
اليوم  ،وهو ما يعادل  4.2في المائة من الطلب (بافتراض أن االستهالك القياسي للفرد يعادل  80لترًا
في اليوم) .ولكن في حين أن التوصيل بشبكة المياه ليس هو المشكلة الرئيسة (تغطي شبكة مياه
الشرب حوالي  70في المائة من المناطق الحضرية)  ،فإن جودة المياه واستمرار اإلمداد يمثالن أُسّ
المشكلة .ومع ذلك  ،توضح خرائط تغطية شبكة إمدادات المياه فى الخرطوم أن معظم النقص يقع في
المناطق الطرفية من الخرطوم ،في كلٍ من المستوطنات المحسنة ومناطق الموقع والخدمات (انظر
الشكل  .)17وتعاني بعض المناطق الداخلية أيضاً من تدنى جودة وانقطاع اإلمداد  -خاصةً خالل
موسم الجفاف عندما يكون مستوى النهر والمياه الجوفية في أدنى مستوياتها .وتتفاقم المشكلة ألن
محطات المياه تعمل بمضخات تعمل بالوقود ،حيث يمكن أن يحدث نقصٌ فى اإلمداد خالل أزمات
الوقود ،والمضخات أيضاً تكون عرضةً للتوقف أثناء موجات الحرارة العالية.
على النقيض من شبكة المياه  ،يغطي نظام الصرف الصحي حوالي  5في المائة فقط من المكون
الحضري للخرطوم؛ ويغطى في المقام األول المناطق المركزية والصناعية في الخرطوم والخرطوم
بحرى .ومع ذلك ،ال تعتبر مشاكل الصرف الصحي حرجةً بشكلٍ عامٍ  ،خصوصاً في الخرطوم
والخرطوم بحرى ،حيث يسمح تكوين التربة والتركيب الجيولوجي بإستخدام حلولٍ فرديةٍ للصرف
الصحى وبتكلفةٍ معقولةٍ  ،مثل مراحيض الحفر  ،وخزانات التخمير وآبار الصرف  .على النقيض من
ذلك ،فإن منطقة أم درمان ،ونسبة لتكوينها الجيولوجى وارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها  ،ال تمكِّن
من استخدام الحلول الفردية  ،وقد أدى االستخدام األخير للحفر باآلالت ألعماقٍ بعيدةٍ إلى تلوث المياه
الجوفية .إن السطح الصخري للمنطقة يجعل من المياه المتدفقة المستخدمة لألغراض المنزلية مشكلةً
بيئيةً .وبالتالي فإن الصرف الصحي في منطقة أم درمان ليس مجرد خدمةً مطلوبةً  ،ولكنه أيضاً
ى وصحيٌ.
مهد ٌد بيئ ٌ
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إن تجزئة تقديم الخدمات وإدارتها على وزارات ومؤسسات ومحليات مختلفة على مستوى الوالية،
وعلى المستوى اإلتحادي ،يعقِّد الوصول إلى الخدمات  ،خاصةً بالنسبة لفقراء الحضر والوافدين
الجدد إلى المدينة الذين ال يستطيعون عادةً التنقل بين المؤسسات إلنجاز العمليات واإليفاء
بااللتزامات المعقدة.
الشكل  :17توفر شبكة إمدادات المياه في الخرطوم خدمةً محدودةً للمناطق المحسنة ومخططات الموقع والخدمات في
أطراف المدينة وماوراءها .تم أخذ بيانات الخرائط من وزارتي التخطيط و البنية التحتية بوالية الخرطوم .وتم إعداد
وتنسيق الخرائط بواسطة جامعة الخرطوم.12

 12تم إستبدال هذه الخريطة المحدثة لتغطية شبكة مياه الشرب فى الخرطوم  ، 2017لتحل محل الخريطتين الواردتين
فى أصل التقرير باللغة اإلنجليزية.
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 .5.2.3مكامن الحرمان المكاني المتداخلة Overlapping spatial vulnerabilities

يتضح من الوصف أعاله أنه على الرغم من تساوى انتشار الكثافة السكانية نسبياً  ،إال أن الخرطوم
تواجه توسعاً أفقياً نحو أطراف المدينة .تتنوع تغييرات إستخدامات األراضي وأنماط اإلستيطان فى
هذه األطراف البعيدة  ،والتي تم استهدافها من قبل بسياسات حضرية مختلفة .وتتراوح هذه السياسات
من إعادة تخطيط القرى إلى تحسين وترقية المستوطنات وبرامج الموقع والخدمات للنازحين
والسكان العشوائيين  ،وكذلك للفئات متوسطة الدخل التي حصلت على األراضي من خالل الخطط
اإلسكانية الرسمية ،أو حتى الفئات ذات الدخل العالي التي اشترت فيلالً في المجمعات المسورة (انظر
أيضاً  . (Klaufus et al. 2017بغض النظر عن الوضع االجتماعي االقتصادي ،فإن سكان تلك
المناطق يعانون من الحرمان الشديد مقارنةً بمن يعيشون في األجزاء األقرب إلى مركز المدينة من
حيث الحصول على الخدمات العامة  ،على الرغم من أن أجزاءً من المناطق المركزية تعانى أيضاً
من ضعف مستويات االستثمار العام في البنى التحتية والطرق و المساحات والخدمات .ومع ذلك ،فقد
تالحظ أن السكان األكثر ثراءً يعتمدون على توفير الخدمات بطرقٍ خاصةٍ (خزانات المياه،
والمولدات الكهربائية ،ومعالجة الصرف الصحي في الموقع) ،بينما تكافح الشرائح األفقر من
المجتمع الحضري والوافدين الجدد إلى المناطق الحضرية بشكلٍ يوميٍ للوصول إلى الخدمات
األساسية والمواصالت التى تربط أماكن سكنهم بمواقع عملهم .والنتيجة هي حلقةٌ مفرغةٌ من انتشار
الطابع غير الرسمي وتزايد تفتت النسيج الحضرى وزيادة التفاوتات االجتماعية-المكانية بين أولئك
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى عالقات األرض الحضرية وأولئك الذين ال يستطيعون ذلك.
 .3.3المجموعات الضعيفة وموقعها فى عالقات األرض الحضرية :
 .1.3.3مقدمة
في الخرطوم  ،تقيم المجموعات الضعيفة في جميع أنحاء المدينة .بصرف النظر عن استضافة ما
يقدر بنحو  2.5مليون نازح داخلي ) ، (Banaga 2001تستضيف المدينة أيضاً العديد من الآلجئين من
الدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا  ،ومؤخراً من سوريا واليمن وجنوب السودان .يستخدم بعض
الآلجئين إقامتهم في الخرطوم كمرحلةٍ انتقاليةٍ في رحلتهم التالية إلى الدول الغربية .إن أنظمة تنظيم
األراضي ال تمنح الآلجئين  -وغير السودانيين بشكل عام  -الحق في امتالك األراضي إال في ظل
ظروفٍ خاصةٍ  ،لذلك يميلون إلى العيش كمستأجرين في المدينة .في الوقت نفسه  ،يعيش العديد من
المهاجرين السودانيين في المهجر (قدرت أمانة السودانيين العاملين في الخارج عددهم اإلجمالي بـ 5
ماليين في عام  13)2017ويميلون إلى استثمار أموالهم في العقارات في الخرطوم تحسبًا للعودة إلى
وطنهم في وقتٍ ما في المستقبل ) (Kaag and Steel 2019؛ وقد تركوا فراغاً في عالقات األرض
الحضرية غالباً ما يتم ملؤه من قبل المستأجرين المؤقتين أو المجموعات ذات الدخل المنخفض الذين
يحرسون األرض المخصصة للبناء أو الذين يحرسون مواقع البناء المؤقتة .سنشرح في هذا القسم
بشكلٍ مفصلٍ كيف أن هؤالء المهاجرين والآلجئين والفئات الضعيفة األخرى يتعرضون للحرمان في
عالقات األرض الحضرية ونوع اآلثار المترتبة على سبل كسب عيشهم الحضرية.
https://sswa-sd.com/
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 .2.3.3التعرف على أولئك الذين يعيشون في ظروف الفقر:
يمكن تقسيم مستويات الدخل في الخرطوم إلى أربع فئات )1( :فئة ذوي الدخل العالي (تمثل حوالي
 10في المائة من سكان المدينة) ؛ ( )2فئة ذوي الدخل المتوسط (تمثل حوالي  15في المائة من
سكان المدينة) ؛ ( )3الفئات ذات الدخل المحدود (تمثل حوالي  40في المائة من سكان المدينة) ؛ و
( )4فئة ذوي الدخل المنخفض (تمثل حوالي  35في المائة من السكان) ( Osman 2008: 5; UN
 .)Habitat 2009على الرغم من أن الحكومة تدعم األرض لجميع فئات الدخل  ،إال أن الفئات ذات
الدخل المتوسط والمنخفض تواجه في الواقع صعوبات في تحقيق اإلسكان من خالل شراكة الموقع
والخدمات ،والتي تنص على أن المستفيد يجب أن يدفع حوالى  20في المائة من تكلفة األرض و 20
في المائة من تكلفة الخدمات األساسية  ،ولكن  100في المائة من تكلفة البناء .أدّى العجز الكبير في
عروض اإلسكان  ،وارتفاع تكاليف البناء  ،ونظام النقاط الخاص باإلستحقاق فى الخطط اإلسكانية ،
فضالً عن اإليقاع البطيء لتوفير األراضي مقارنةً بالطلب المتفاقم  ،إلى أن يصبح السكن غير
الرسمي آليةً رئيسةً لمجموعات ذوي الدخل المنخفض (أي  35في المائة من سكان الحضر)
للوصول إلى عالقات األرض الحضرية فى الخرطوم.
 .3.3.3المستأجرون المهاجرون من ذوي الدخل المنخفض:
ال يتم التحول العمرانى لبعض القرى واألحياء الطرفية في الخرطوم بالضرورة عن طريق بيع
األراضي والمتاجرة فيها والترقية واعادة التخطيط والديناميكيات المماثلة  ،بل أيضاً عن طريق تدفق
المهاجرين الجدد من ذوي الدخل المنخفض .في حين أن الوجود المنفعي لمثل هؤالء المهاجرين
يمكن أيضاً مالحظته في العديد من المناطق الغنية نسبياً والمفتوحة (مثل حى الشهداء) .أقام
المهاجرون هياكل مجتمعية في مناطق أخرى (مثل الجريف غرب) وأصبحوا ليس فقط جزءاً
مستقراً من تركيبتها السكانية ولكن أصبح لديهم تأثيرٌ كبيرٌ على أحيائهم .تشتهر منطقة الجريف
غرب بالتمركز المرتفع لآلجئين اإلثيوبيين واإلريتريين فيها  -أو المهاجرين ،حيث يعيش العديد منهم
في الخرطوم لعدة أجيال .إن افتقارهم العام للوضع القانوني  ،حتى بالنسبة للمهاجرين منذ فترةٍ
طويلةٍ ،يضع قيوداً واضحةً على اندماجهم في عالقات األرض الحضرية .يعمل معظم اإلثيوبيين
واإلريتريين في منطقة الجريف غرب في االقتصاد غير الرسمي ويتشاركون في استئجار غرف
مفردة (مع حمامات مشتركة وغالبًا بدون مطابخ) مع العديد من أقرانهم اآلخرين في ترتيبات إيجارٍ
جماعيةٍ مختلطةٍ .إن إعتمادهم على مثل هذه األنواع من ترتيبات اإليجار غير الرسمية يجعلهم
عرضةً لتقلبات األسعار  ،والتي تطلبت في اآلونة األخيرة رد فعلٍ على "النزوح الحضري الطوعي
البطئ" حيث زادت اإليجارات بشكلٍ أسرعٍ من الدخل (خاصةً مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني) ،
حيث أن التحويالت (بالدوالر) هي عنصرٌ رئيس في سبل كسب عيشهم وهذه تتناقص باستمرار ،
حتى لو كان الدخل بالجنيه السوداني في ازدياد.
وينطبق الشيء نفسه على المهاجرين من جنوب السودان في منطقة الكالكلة القطعية  .وعلى الرغم
من أن العديد منهم كانوا يملكون أراضٍ في الخرطوم قبل إنفصال جنوب السودان  ،إال أنهم عادوا
اآلن من مناطقهم المنكوبة بالحرب كأجانب  -غالباً ما يعمل الرجال كعمال بناءٍ أو كحراس للمنازل
التي تركها السودانيون المغتربون للعمل في دول الخليج  ،بينما تقوم النساء بأعمالٍ منزليةٍ أو ببيع
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الشاي أو ممارسة التجارة الصغيرة  ،على الرغم من وجود بطالةٍ واسعة النطاق كذلك .على غرار
اإلث يوبيين واإلريتريين في منطقة الجريف غرب  ،ال يملك مواطنو جنوب السودان  ،كأجانب  ،الحق
في امتالك األراضي ويواجهون صعوباتٍ كبيرةٍ مع الزيادة غير المنظمة في اإليجارات ونقص
التدريب المهني الذي يمكنهم من التعامل مع والتنافس في سوق العمل.
 .4.3.3األشخاص الذين أعيد توطينهم (وخاصةً أولئك الذين يعيشون في فقر):
ضمن هذا البحث  ،تمّ التركيز على النازحين داخلياً ) (IDPsالذين أعيد توطينهم في إطار البرامج
الموضحة أعاله ،وال سيما دراسة حالة مدينة الفتح في شمال غرب مدينة الخرطوم .تأسست الفتح في
عام  2003من قبل حكومة والية الخرطوم في أعقاب نقل سكان (الجخيس)  ،التي كانت تعتبر
مستوطنةً عشوائيةً .مع انتقالهم إلى منطقة إعادة التوطين (الفتح) ،حصل السكان الجدد على الحق في
امتالك األرض وفقاً لقانون التخطيط العمراني والتصرف فى األراضي لعام  .1994ومع ذلك ،
ظهرت بعض السلبيات فى المنطقة ،نتيجةً لمشكالتٍ اقتصاديةٍ وبيئيةٍ وقضايا الموقع والبنى التحتية.
تشمل تحديات البنى التحتية في منطقة الفتح األسر الممتدة التي تعيش على قطع أراضٍ صغيرةٍ ،
ومستوياتٍ تعليميةٍ منخفضةٍ ،ومعدالتٍ عاليةٍ من المتسربين من المدارس ونقصٍ في الخدمات العامة
 خاصةً المياه والكهرباء -ويقوم بعض األشخاص ببناء مراحيض حفرٍ فرديةٍ خارج قطع أراضيهملتجنب إفساد أراضيهم الصالحة للبناء .تشمل المشاكل االقتصادية تدني مستوى المعيشة ونقص
األنشطة االقتصادية غير الرسمية في تلك المنطقة  .وأخيراً ،تشمل القضايا البيئية القرب من مواقع
دفن النفايات  ،والسكن في مجاري السيول  ،وتربية الماشية داخل المناطق السكنية .يشعر السكان
بالقلق من إمكانية الحصول على سبل كسب عيش جديدة في هذه المناطق بسبب بعد المسافة إلى
وسط المدينة (انظر أيضًا القسم  .)2.4.3تم إنشاء خطٍ للنقل العام في عام  ، 2006وهناك اآلن ثالثة
خطوطٍ للمركز ؛ ومع ذلك  ،فإن متوسط تكلفة التنقل إلى المناطق المركزية في المدينة يصل إلى 40
جنيهاً سودانياً  ،مما يجعلها مكلفةً وغير متاح ٍة بالنسبة لغالبية سكان الفتح.
 .5.3.3قضايا النوع اإلجتماعي ( )genderوتقاطعاتها:
تنص كل اآلليات الرسمية وأسس إعادة التخطيط والترقية الحضرية عند توزيع األراضي أن يتم
تسجيل األرض مناصفة تحت إسمي الزوج والزوجة .تعطي معايير أفضلية التخصيص لبرامج
صندوق اإلسكان والتعمير الوالئي المزيد من النقاط لألسر التي لديها العديد من األطفال .ومع ذلك ،
يتم التعامل مع األرامل  ،واألفراد العازبين  ،واألسر التي تعولها نساء  ،واألسر التي ليس لديها
أطفال أو لديها أطفال قليلون ألسباب بيولوجية أو طبية  ،بشكلٍ منفصلٍ عبر قناةٍ تسمى "خطة
الحاالت الخاصة" ،حيث يتم تخصيص نسبةٍ من قطع األراضي والمنازل المطروحة من خالل تلك
البرامج للحاالت الخاصة .في منطقة الوادي األخضر ،على سبيل المثال ،توجد "مدينة األرامل" ،
وهي قطعٌ من األراضي مخصصةٌ لألرامل واأليتام .تم توزيع قطع األراضي وبناء المنازل من قبل
صندوق اإلسكان  ،ولكن مع تأخُّر تقديم الخدمات  -خاصةً توصيل الكهرباء  -كان عدد المنازل
المأهولة بالسكان في عام  2018قليلٌ جداً .في دراسة حالة الفتح ،اتضح أن برامج إعادة التوطين لها
إنعكاسات على النوع اإلجتماعي .فهنالك نقصٌ واضحٌ في فرص العمل في المناطق المحيطة  -فقط
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 18في المائة من السكان الذين شملهم المسح وجدوا فرص عمل داخل المنطقة  ،و  18في المائة فقط
وجدوا فرص عمل في مدينة أم درمان .ونتيجةً لذلك ،كانت العائالت تعاني من ارتفاع تكاليف النقل
وإنعكاسات الرجال الذين يعملون في المركز ويعودون فقط إلى المنزل في وقتٍ متأخ ٍر من الليل أو
خالل عطلة نهاية األسبوع .في المسح إتضح أن ذلك يُلقِي عبئاً إضافياً على النساء واألطفال .تعمل
العديد من النساء كعامالتٍ في المنازل أو كبائعات شاي  ،ولكن بسبب نقص فرص العمل غير
الرسمية تلك ،قررن إما عدم العمل خارج المنزل أو قضاء عدة ساعات في وسائل النقل العام ،
وترك أطفالهن وراءهن ليقوموا باألعمال المنزلية اليومية.
 .4.3عمليات عالقات األرض الرئيسة والتحديات والفرص التي توفرها للمجموعات الضعيفة:
 .1.4.3نظرةٌ عامةٌ على عمليات عالقات األرض الرئيسة:
أدت المعدالت المرتفعة للتحضر والكثافة والتنوع السكاني إلى جانب التحوالت المفاهيمية للنهج
الحكومي في التعامل مع اإلستيطان غير الرسمي إلى تغييرٍ كبيرٍ فى عالقات األرض الحضرية
بالخرطوم خالل القرن العشرين .يشمل ذلك تغييراتٍ متعلقةٍ بوظيفة األرض وقيمتها والعائدات
الناتجة عن ذلك .على هذا النحو  ،فإن دراسة عالقات األرض والتحضر الشامل في والية الخرطوم
ت تطلب دراسة مختلف اآلليات القديمة والحالية لتخصيص األراضي والمساكن  ،ألنها تؤثر بشكلٍ
عميقٍ على الشكل والسياق الحضري للخرطوم .سيتم التناول بمزيد من التفصيل والتمحيص لبرامج
الترقية الحضرية وإعادة التخطيط وإعادة التوطين  ،جنباً إلى جنب مع اآلليات الرسمية لتوفير
المساكن مثل مخططات الموقع والخدمات ومشاريع اإلسكان الشعبي بواسطة صندوق إسكان والية
الخرطوم  ،وذلك عند مناقشة ست قضايا لعالقات األرض الحضرية كما هو موضحٌ أدناه.
 .2.4.3تحسين وترقية األحياء وإعادة توطين األهالى:
{الفقرة  .2.4.3مستقاة من دراسة حالتي مدينة الفتح وأم بدة أبونيران}.
اعتمدت الحكومات المحلية في الخرطوم بشكلٍ رئيسٍ على أسلوب الموقع والخدمات وآلية الترقية
الحضرية لتلبية الطلب المتزايد على اإلسكان في ظل عمليات التحضر الملحة والمتزايدة .ومع ذلك ،
وعلى الرغم من فعالية هذه األساليب في إعادة توطين المجتمعات ذات الدخل المنخفض كما تمّ في
حالة مدينة الفتح ،أو في تقنين الحيازات وتنظيم المستوطنة وتوفير الخدمات األساسية (الماء
والكهرباء والحماية من الفيضانات) في أمبده أبو نيران ،فقد أسهمت السياستان في التمدد األفقى
الحالي والشكل العمراني والتنمية الحضرية المتقافزة ) (leap-frogفي الخرطوم.
كما أظهرت دراسة الفتح فإن سياسات إعادة التوطين ال تعالج بالضرورة تحديات الفقر الحضري ،
وأنها ربما تعزز أشكالًا جديدة من اإلقصاء والتهميش  ،مكانياً واقتصادياً وبيئياً .وربما ساهمت
سياسات إعادة التوطين في إعادة دورة السكن غير الرسمي ،حيث اتضح أن هنالك بعض المحاوالت
من المهاجرين الوافدين حديثًا لالستقرار في مناطق قريبة من مواقع إعادة التخطيط وإعادة التوطين ،
ض
مثل حي أنغوال ومايو وأجزاء من أمبدة أبو نيران  ،على أمل الحصول على تعويضات أرا ٍ
مستقبالً.
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باإلضافة إلى ذلك  ،لم يتمكن العديد من األشخاص من إكمال تسجيل قطع أراضيهم  ،وقد يكون تنفيذ
سياسات إعادة التوطين واالرتقاء تجربةً موتِّرة إلى حدٍ ما .أشار االستطالع في حالة أمبدة أبو نيران
إلى مشاكل مثل األشخاص الذين ال يملكون أوراق الهوية الصحيحة إلثبات أنهم سودانيون  ،أو أنهم
يفتقرون إلى المال لدفع رسوم التسجيل (حوالي  5دوالرات) .كما عانى السكان األوائل من نقص
المياه ووسائل النقل والطعام .كما سجل بعض السماسرة أسماءهم عدة مراتٍ بأسماءٍ مختلفةٍ وفي
خططٍ مختلفةٍ  ،ووقعت حاالت عنف بين المهاجرين والمسؤولين نتيجةً لذلك.
 .3.4.3التطور التدريجى لمستوطنات المهاجرين:
{الفقرة  .3.4.3مستقاة من دراسة حالتي منطقتى الجريف غرب والكالكلة القطعية}.
تنص مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على أنه "يجب أن يتلقى الآلجئون على األقل نفس
الحقوق والمساعدات األساسية التى يتمتع بها أي أجنبي آخر مقيم بشكل قانوني فى البلد المعين ،بما
في ذلك حرية الفكر والتنقل وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة" (.)UNHCR, 2009:25
بموجب هذا المرسوم  ،يعامل المهاجرون والآلجئون على قدم المساواة مع السودانيين في الخدمات
الصحية والتعليمية .ومع ذلك  ،فقد ظهر من دراسات حالتي منطقتي الجريف غرب والكالكلة
القطعية أنه حتى بالنسبة للجيل الثاني من اإلثيوبيين واإلريتريين  ،أو من جنوب السودان الذين
عاشوا في المدينة قبل االنفصال  ،فمن الصعب تحقيق وضعٍ مستقرٍ في الخرطوم.
إن العيش كمستأجرٍ في الخرطوم يجلب سلسلةً من المصاعب ،خاصةً بالنسبة للمهاجرين األجانب
الذين يبدو أنهم أكثر عُرضةً لذلك .ألن الحقوق واإللتزامات غير محددةٍ بوضوحٍ  ،والمستأجرين في
هذه المناطق بالكاد يدركون حقوقهم وفقاً لقانون اإليجار لعام  ،1991فهم عرضةٌ لزيادة اإليجارات
وتطورات األسعار األخرى .ويبدو أن تطور أسعار اإليجار يتأثر إلى حدٍ كبيرٍ بتطورات اإلقتصاد
الكلي  ،كما أن أزمة السنوات القليلة الماضية  ،جنبًا إلى جنب مع زيادة تسليع األرض كمضاربات أو
كإحتياطي رأسمالي  ،قد فاقمت أيضاً من ارتفاع األسعار في سوق اإليجار.
 .4.4.3إنشاء حى سكنى مخدوم فى أطراف المدينة:
{الفقرة  .4.4.3مستقاةٌ من دراسة حاالت مدينة الخوجالب  ،سوبا غرب والمنشية شرق}.
على الرغم من أن سياسة الموقع والخدمات قد أصبحت أهم آلية إلمداد المساكن في الخرطوم
( ، )Hamid and Mohamed Elhassan 2014إال أن حوالي  64في المائة من األراضي المخصصة
من خالل مخططات الموقع والخدمات لم يتم تطويرها بعد ( .)Osman 2010نتج ذلك بسبب تضخم
تكاليف الخدمات  ،حيث فشلت الحكومة في الوفاء بسهمها في تمويل الخدمات حسب شراكة إنتاج
المساكن للموقع والخدمات  ،وفشلت أيضاً في تسديد نسبة الخدمات التي دفعها المستفيدون كمقدمٍ
للخدمات عندما خصصت لهم األرض ألول مرة .في حالة الخوجالب أدى عدم توفير الخدمات -
وبشكلٍ أدقٍ مياه الشرب  -إلى عدم بناء العديد من المنازل حتى اآلن ،على الرغم من تخصيص
حوالي  60,000قطعة أرضٍ منذ عام  2004كخطةٍ إسكانية وفق نظام المواقع والخدمات .14حاولت
14
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الحكومة تقليص فجوة تمويل الخدمات عن طريق بيع أراضٍ بالمزاد العلني لتغطية تكلفة الخدمات
الحضرية  ،وفي السنوات األخيرة  ،تحولت السياسة إلى البحث عن شراكات مع مطورين لتقديم
الخدمات األساسية  ،ولكن بدون دعمٍ لألرض أو الخدمات (مثل حالة المنشية شرق) .ومع ذلك ،
يمكن مالحظة أن كال النوعين من اآلليات ال يزال يفضى إلى مواقع غير مخدومةٍ حيث تظل األرض
شاغرةً لسنواتٍ عديدةٍ  ،مع تقدمٍ ضئيلٍ في آليات الشراكة مع المطور .والنتيجة النهائية هي التقافز
العمرانى والتوسع الحضري األفقي غير المحدود مع كثافةٍ إجماليةٍ منخفضةٍ.
 .5.4.3التدهور الحضرى والتحول العمرانى:
{الفقرة  .5.4.3مستقاةٌ من دراسة حاالت األحياء القديمة كحلة حمد والشهداء}.
لقد أثر التحول المستمر الستخدامات األراضي من سكني إلى تجاري بشكلٍ خطيرٍ على مستويات
المعيشة في األحياء القديمة بالقرب من وسط المدينة ،وساهم في خلق نوعٍ من التناقض فى عالقات
األرض أدى لنزوح العائالت الميسورة الحال تحت ضغط اآلثار الجانبية السالبة لممارسة التجارة
وسيطرة السوق والتسوق على المنطقة .أصبح ذلك واضحاً بشكلٍ صريحٍ في دراسة حالة الشهداء ،
وهو حيٌ قديمٌ في مدينة أم درمان يتحول ببطء إلى منطقةٍ تجاريةٍ مفتوحةٍ ومركزٍ للمواصالت العامة.
يسير هذا التحول العمرانى جنباً إلى جنب مع التدهور الحضري والضغط اإلضافي على الخدمات
الموجودة .يتمدد سوق أم درمان على حساب منطقة الشهداء  ،وهنالك زيادةٌ في عدد المحالت
التجارية لمختلف األغراض (الغذاء  ،اإللكترونيات  ،القرطاسية وخدمات المكاتب  ،المالبس  ،إلخ)
وكذلك مرافق الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات الخاصة  ،المختبرات الطبية) .إن وجود
محطة مواصالت رئيسة فى المنطقة يزيد من االزدحام والناس العابرين  ،بينما يجذب المزيد من
الباعة المتجولين والمطاعم .ونتيجةً لذلك  ،غادر العديد من المالكين األصليين الحي  ،مما مهد
الطريق للرجال العازبين الذين يعيشون في ترتيبات إيجارٍ مؤقتٍ وكذلك لبائعي السوق والمشردين
لإلستقرار فى الحى بشكلٍ أو بآخرٍ.
نجح السكان الذين غادروا تلك المناطق فى استنساخ مناطق جديدة من خالل إعادة إنتاج أحيا ٍء
مماثلةٍ لها نفس الهياكل االجتماعية الموجودة فى المناطق القديمة  ،خاصةً عندما تزحف وظائف
السوق على األحياء الداخلية  ،أو عندما يتحول وضع السكان األصليين اإلقتصادي الى األفضل .تقع
هذه األحياء التلقائية الجديدة خارج المدينة  ،وتتميز بقطع أراضٍ كبيرة الحجم ،ومنخفضة الكثافة ،
وتتوفر فيها الخدمات ،وأحيانًا تشمل مباني وفيالت متعددة الطوابق يسكنها مالكوها .تنجح بعض
األحياء القديمة األخرى داخل المدينة فى الصمود أمام زحف السوق ،وتقاوم التحول العمرانى من
خالل تعزيز الروابط االجتماعية-المكانية بالمنطقة  ،كما هو الحال في منطقة حلة حمد في الخرطوم
بحرى .حيث ساعد مسجد الشيخ حمد والمدرسة القرآنية و مقابر حلة حمد فى الحفاظ على الهياكل
االجتماعية في تلك المنطقة  ،ولكن ليس المادية  ،حيث تم تبدل العديد من المباني األرضية بمباني
متعددة الطوابق وعماراتٍ سكنيةٍ .من المثير لالهتمام أن نالحظ أن جميع أنواع تسويق وإستغالل
عالقات األرض تجري في هذه المنطقة  ،ولكن فقط تلك التي ال تؤثر على وال تغير من ملكية
األرض.
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 .6.4.3النزوح الحضري الطوعي وإعادة اإلعمار فى مركز الخرطوم:
{الفقرة  .6.4.3مستقاةٌ من دراسة الحالة لحى سكنى مجاور لمركز المدينة ،برى}.
أثّرت ضغوط رأس المال  ،خاصةً الناتج عن وظائف منطقة األعمال المركزية ) (CBDعلى العديد
من المناطق في الخرطوم ،ودفعت العديد من السكان للنزوح طوعاً من المنطقة من خالل عمليات
النزوح الحضري الطوعي  .تشير دراسة حالة منطقة برى إلى أهمية االختالفات "البنيوية" بين
األجزاء المختلفة من الحي .يتميز حى قاردن سيتي  ،على سبيل المثال  ،بتحوالتٍ نوعيةٍ  ،حيث
تسيطر الوظائف الحضرية عالية المستوى مثل السفارات ومقار الشركات والمساكن الفاخرة على
المشهد الحضري .وكانت هذه المنطقة مملوكةً في السابق لمالك أراضٍ زراعية محليين  ،والذين
حولوها إلى إستخدامٍ حضريٍ  ،وكانوا يميلون إلى شراء أراضي في نفس المنطقة أو إلى مجرد
تقسيمها الستيعاب الوظائف الجديدة .على النقيض من ذلك  ،تميز الحي الشرقي  ،بري الشريف ،
بممارسات تقليدية تمنع التحول العمراني ومبيعات األراضي  ،حيث ظل التقارب المكاني مع المسجد
األصلي وبيت الشيخ ذا قيمةٍ عند السكان .بينما برز توجُّهٌ واضحٌ للنزوح الحضرى الطوعى في بري
الآلماب (مربع  )6حيث باع المالك أراضيهم وبيوتهم المتواضعة ذات الطابق الواحد بأسعارٍ عاليةٍ
للغاية واشتروا مباني متعددة الطوابق كاملةً على ضفة النهر الشرقية  ،سهّل من هذه المهمة بناء
جسر المنشية .وبهذا المعنى  ،تلعب الجسور  -أكثر من الطرق  -دوراً هاماً في عمليات النزوح
الطوعى الناجم عن التحسين الحضرى ،والتحول الحضري والعمرانى لمجرد أنها تربط بين موقعين
ق كبيرٌ في قيمة األرض.
مميزين بينهما فار ٌ
 .7.4.3التحول الحضرى فى المناطق الطرفية للمدينة:
{الفقرة  .7.4.3مستقاةٌ من دراسة حاالت المناطق الحضرية الطرفية فى سوبا غرب
والمنشية شرق}.
أدت اإل تجاهات المتصاعدة للتحضر والنمو السكاني منذ السبعينيات إلى طلبٍ كبيرٍ على األراضي.
حيث توجد أقرب احتياطيات من األراضي الحضرية في الخرطوم لتلبية هذا الطلب فى األراضي
البيضاء الشاسعة في محيط المدينة واألراضي الزراعية على الواجهات النهرية وفي المناطق شبه
الحضرية .إحدى المشكالت المفاهيمية التي لوحظت في ممارسة التخطيط في الخرطوم هي أن
الزراعة ال تعتبر وظيفةً حضريةً مستقلةً  ،ولكن يُنظر إليها على أنها مخزونٌ من األراضي يمكن
تحويله إلى االستخدام الحضري متى ما دعت الحاجة لذلك .كما هو واضحٌ من خالل دراسة حالتي
سوبا غرب و المنشية شرق  ،فإن ممارسة التخطيط في السودان يجب أن تقدِّر وتضبط كمية
األراضي المطلوبة بطريقةٍ تجعل األمن الغذائي في المدينة (المرتكز على األراضي الزراعية)
والطلب على المساكن والمرافق الحضرية فى توازنٍ أمثلٍ .يوضح الشكل  18أن األراضي الزراعية
كافيةٌ فى الوقت الحاضر ،حتى مع نسبة الطلب السائد على األراضي  ،ولكن يجب أن تكون
السياسات المستقبلية حسّاسةً تجاه تقلُّص المساحات الزراعية باستمرار ألن التوسع في المدينة ،إلى
جانب مجموعةٍ واسعةٍ من استراتيجيات التخطيط وإعادة الهيكلة ،قد حولت ضواحي الخرطوم إلى
فضاءٍ غير متجانسٍ ومتعدد الوظائف يتم فيه الجمع بين أنواعٍ مختلفةٍ من استخدامات األراضي.
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شكل  :18األرض الزراعية بالخرطوم ( 2017-1956بالكيلومتر المربع).
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المصدر :خرائط الخرطوم الدينامية ()2017-1956

نظرًا الرتباطها الوثيق بالمدينة  ،تجذب األراضي الزراعية في المحيط الحضرى المزيد من الوافدين
الجدد الذين يحاولون العثور على مكانٍ رخيصٍ نسبيًا للعيش واإلرتباط بالمدينة من أجل فرص
العمل ، 16على الرغم من أن أسعار األراضي في هذه المنطقة أصبحت باهظة الثمن بشكلٍ متزايدٍ
واتجاهات المضاربة تبدو متصاعدةً .ونتيجةً لذلك  ،أصبح السكان في المناطق المحيطة بالمدينة أكثر
تنوعاً  ،بدءاً من العائالت ذات الدخل العالي المالكين لقطع أراضٍ ضخمةٍ ،إلى العديد من العائالت
منخفضة الدخل وعمال اليومية الذين يستأجرون غرفًا في المنطقة ولكنهم عرضةٌ لمزيدٍ من االستبعاد
من عالقات األرض الحضرية  ،حتى من مواقعهم النائية.

 15أنظر الملحق رقم  (Annexe D) Dفى النسخة األصلية من التقرير.

 16مقابلة مع أحد السكان  ،نوفمبر 2018
69

 المراجع.4
Abu-Saleem, M.I. (1971) History of Khartoum, Beirut: Dar El-Jeel (Arabic)
Alkire, S. and Santos, M.E. (2010) Acute Multidimensional Poverty: A New Index for
Developing Countries, OPHI Working Paper 38, Oxford, UK: Oxford Department
of International Development
Andreasen, M.H.; Agergaard, J. and Møller-Jensen, L. (2016) ‘Suburbanisation,
Homeownership Aspirations and Urban Housing: Exploring Urban Expansion in
Dar es Salaam’, Urban Studies 54.10: 2342–2359, doi:10.1177/0042098016643303
Angel, S. (2015) The NYU Urban Expansion Program: A Primer, New York NY: New
York University, Stern School of Business
Banaga, S.I. (2001) IDPs and Peace Challenges. With Emphasis on Khartoum State
Experience, Khartoum: International Africa University Press
Banaga, S.I. (1996) MAWA: Unauthorized and Squatter Settlements in Khartoum,
Zurich: Habitat Group, School of Architecture, ETH Zurich
Banaga, S.I. (1994) Unauthorized and Squatter Settlements in Khartoum: History,
Magnitude and Treatment, Khartoum: Ministry of Engineering Affairs
Banana, E. et al. (2015) ‘Sharing Reflections on Inclusive Sanitation’, Environment and
Urbanization 27.1: 19–34, doi:10.1177/0956247815569702
Brennan, J.R. (2012) Taifa: Making Nation and Race in Urban Tanzania, Athens: Ohio
University Press
Brueckner, J. and Lall, S. (2015) ‘Cities in Developing Countries: Fueled by Rural–
Urban Migration, Lacking in Tenure Security, and Short of Affordable Housing’, in
G. Duranton, J.V. Henderson and W. Strange (eds), Handbook of Regional and
Urban Economics Vol. 5, Oxford, UK: Elsevier
Callaci, E. (2017) Street Archives and City Life: Popular Intellectuals in Postcolonial
Tanzania, Durham, UK: Duke University Press
CBS (2018) Census Report and Projections 2018, Sudan: Central Bureau of Statistics
Chant, S.H. and McIlwaine, C. (2016) Cities, Slums and Gender in the Global South:
Towards a Feminised Urban Future, New York NY: Routledge, Taylor & Francis
Group
Choplin, A. and Franck, A. 2010. ‘A Glimpse of Dubai in Khartoum and Nouakchott.
Prestige Urban Projects on the Margins of the Arab World’, Built Environment 36:
64–77
Collier, P. and Jones, P. (2017) ‘Transforming Dar es Salaam into a City that Works’, in
C.S. Adam, P. Collier and B. Ndulu (eds), Tanzania: The Path to Prosperity,
Oxford, UK: Oxford Scholarship Online
Dill, B. (2010) ‘Public–Public Partnerships in Urban Water Provision: The Case of Dar
es Salaam’, Journal of International Development 22.5: 611–624,
doi:10.1002/jid.1601
EBRD (2017) Resettlement Guidance and Good Practice, London, UK: European Bank
for Reconstruction and Development
Glass, R. (1964) ‘Introduction’, in R. Glass (ed.), London: Aspects of Change, London,
UK: Macgibbon & Kee
Grabska, K. and Miller P. (2016) ‘The South Sudan House in Amarat: South Sudanese
Enclaves in Khartoum’, Egypte Monde Arabe CEDEJ 14: 23–46
70

Hamid, G.M. (1996) Population Displacement in the Sudan: Patterns, Responses, Coping
Strategies, New York: Center for Migration Studies
Hamid, G.M. (1992) ‘Livelihood Patterns of Displaced Households in Greater
Khartoum’, Disasters 16.3: 230–239
Hamid, G.M. and Mohamed Elhassan, A. (2014) ‘Incremental Housing as an Alternative
Housing Policy: Evidence from Greater Khartoum, Sudan’, International Journal of
Housing Policy 14.2: 181–195
Hillier, B. (1996 [2007 electronic edition]) Space is the Machine: A Configurational
Theory of Architecture, London, UK: Space Syntax
Jenkins, M.W.; Cumming, O. and Cairncross, S. (2015) ‘Pit Latrine Emptying Behavior
and Demand for Sanitation Services in Dar es Salaam, Tanzania’, International
Journal of Environmental Research and Public Health 12.3: 2588–2611,
doi:10.3390/ijerph120302588
Kaag, M. and G. Steel (2019) ‘Transnational Migrants, Land and New Investment Hubs
in African Cities’, Built Environment 44.4: 477-492
Khartoum Structure Plan Monitoring Unit (2012) The Annual Monitoring Report 2012,
Khartoum: Khartoum State Government
Kironde, J.M.L. (2007) Race, Class and Housing in Dar es Salaam: The Colonial Impact
on Land Use Structure, 1891–1961’, in J.R. Brennan, A. Burton and Y.Q. Lawi
(eds), Dar es Salaam: Histories from an Emerging African Metropolis, Dar es
Salaam and Nairobi: Mkuki na Nyota Publishers and the British Institute in Eastern
Africa
Kironde, J.M.L. (2006) ‘The Regulatory Framework, Unplanned Development and Urban
Poverty: Findings from Dar es Salaam, Tanzania’, Land Use Policy 23.4: 460–472,
doi:10.1016/j.landusepol.2005.07.004
Kjellén, M.; Kombe, W. and McGranahan, G. (2018) ‘Addressing Water Challenges and
Urban Informality: Lessons from Dar es Salaam, Tanzania’, RIO+ Perspectives
Integrated Policy Briefs 1.1: 6–10
Klaufus, C.; van Lindert, P.; van Noorloos, F. and Steel, G. (2017) ‘All Inclusiveness
Versus Exclusion: Urban Project Development in Latin America and Africa’,
Sustainability 9.11: 2038, doi:10.3390/su9112038
Kombe, W. (2017) ‘Institutional Reforms for Urban Land Use Planning and Management
in Sub-Saharan Africa: Evidences, Gaps and Prospects’, professorial inaugural
lecture by Professor Wilbard Kombe at Ardhi University, Dar es Salaam
Kombe, W. and Kreibich, V. (2000) ‘Reconciling Informal and Formal Land
Management: An Agenda for Improving Tenure Security and Urban Governance in
Poor Countries’, Habitat International 24.2: 231–240, doi:10.1016/S01973975(99)00041-7
KPP5 (2010) The Khartoum Structure Plan 2010–2031, Khartoum: Mefit and Elamin
Consultancies, Ministry of Planning
Kyessi, A.G. and Msangi, D. (2016) ‘Gender Equity in Accessing Housing Microfinance
in Urban Areas in Tanzania: A Case of Dar es Salaam’, African Resources
Development Journal 2.2: 229–253
Kyessi, A.G. and Tumpale, S. (2014) ‘Formalizing Property Rights in Informal
Settlements and its Implications on Poverty Reduction: The Case of Dar es Salaam,
Tanzania’, Journal of Business and Economics 5.12: 2353–2371
71

Lees, L.; Shin, H.B. and López Morales, E. (2016) Planetary Gentrification, Cambridge,
UK; Malden MA: Polity Press
Lindell, I.; Norström, J. and Byerley, A. (2016) New City Visions and the Politics of
Redevelopment in Dar es Salaam, Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet
McGranahan, G. and Mitlin, D. (2016) ‘Learning from Sustained Success: How
Community-Driven Initiatives to Improve Urban Sanitation Can Meet the
Challenges’, World Development 87: 301–317
McGranahan, G. et al. (2018) ‘How International Water and Sanitation Monitoring Fails
Deprived Urban Dwellers’, in O. Cumming and T. Slaymaker (eds.), Equality in
Water and Sanitation Services, London, UK: Routledge
McGranahan, G. et al. (2016) Universalising Water and Sanitation Coverage in Urban
Areas: From Global Targets to Local Realities in Dar es Salaam, and Back, IIED
Working Paper, London, UK: International Institute for Environment and
Development
Ministry of Infrastructure (2017) The Annual Strategic Report 2017, Khartoum: Ministry
of Infrastructure
Moshi, I.; Msuya, I.R. and Todd, G. (2018) Tanzania: National Urban Policies and City
Profiles for Dar es Salaam and Ifakara, SHLC Research Report, Glasgow, UK:
Centre for Sustainable, Healthy and Learning Cities and Neighbourhoods
Nagm Eldin, H. (2007) The Villages Re-Organization Affairs Report 2007, Annual
Progress Report to the Minister, Khartoum State: Land Department, Ministry of
Planning
NEMC (2013) Environmental and Social Impacts Assessment for Proposed Construction
of Simplified Community Sewerage System for Mabatini and Igogo Areas in
Mwanza City, Dar es Salaam: National Environment Management Council
Osman, A.M. (2010) ‘Housing and Real Estate Development Experiences in Sudan.
Khartoum State as an Example’, paper presented at the 52nd Forum of the Council
of Ministers Secretariat, Khartoum, Sudan, March 2010
Osman, S.M. (2012) ‘Sudanese Cities’ Integrated Development Indicator SCIDI’, paper
presented at the 1st International Conference on Local Governance and Sustainable
Urban Development in Arab City, sponsored by Arab League, UN Habitat and
Kuwait Municipality, Kuwait, 7–9 May
Osman, S.M. (2008) ‘Housing Strategy in Sudan. The Unachieved Balance of Supply and
Demand’, paper presented to the 3rd Architectural Scientific Conference on Urban
Housing, Sharqa Hall, Khartoum, 28–30 April
Osman S.M. (1992) ‘Evaluation of Site and Services Approach in G. Khartoum.
Ramification on Land Market and Housing Production’, PhD thesis, Middle East
Technical University
Pigeon, M. (2012) ‘From Fiasco to DAWASCO: Remunicipalising Water System in Dar
es Salaam, Tanzania’, in M. Pigeon, D.A. McDonald, O. Hoedeman and S.
Kishimoto (eds.), Re-municipalisation: Putting Water Back into Public Hands,
Amsterdam: Transnational Institute
Scott, A.J. and Storper, M. (2015) ‘The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban
Theory’, International Journal of Urban and Regional Research 39.1: 1–15,
doi:10.1111/1468-2427.12134

72

Steel, G.; Abukashawa, S. and Hussein, M.O. (2019) ‘Urban Transformations and Land
Governance in Peri-Urban Khartoum: The Case of Soba’, Journal of Economic and
Social Geography, doi:10.1111/tesg.12372
Strachan, A.L. (2015) Women in Politics and the Public Sector in Tanzania, GSDRC
Helpdesk Research Report 1286, Birmingham, UK: GSDRC, University of
Birmingham
Stren, R.E. (1975) Urban Inequality and Housing Policy in Tanzania: The Problem of
Squatting, Berkeley CA: Institute of International Studies of the University of
California, Berkeley
Triche, T. (2012) A Case Study of Public–Private and Public–Public Partnerships in
Water Supply and Sewerage Services in Dar es Salaam, Water Papers, Water
Partnership Program, Washington DC: World Bank
UN Habitat (2009) Urban Sector Studies and Capacity Building for Khartoum State,
Nairobi: UN Habitat
UN Habitat (2012) The State of Arab Cities 2012. Challenge of Urban Transition,
Nairobi: UN Habitat
UNHCR (2009) Protecting Refugees and the Role of UNHCR 2008–2009, Geneva:
UNHCR
United Nations Population Division (2018) World Urbanization Prospects: The 2018
Revision, New York NY: United Nations Department of Economic and Social
Affairs
URT (2016a) Draft Final Master Plan Report – Mwanza City, Dar es Salaam: Ministry of
Land, United Republic of Tanzania
URT (2016b) Draft Mwanza Master Plan 2015–2035, Volume 2, Dar es Salaam: Ministry
of Land, United Republic of Tanzania
URT (2018a) Draft National Housing Policy, Dar es Salaam: Government Printer, United
Republic of Tanzania
URT (2018b) Draft National Human Settlement Development Policy, Dar es Salaam:
Government Printer, United Republic of Tanzania
Watson, V. (2013) ‘African Urban Fantasies: Dreams or Nightmares?’, Environment and
Urbanization 26.1: 215–231, doi:10.1177/0956247813513705
Yahya, R.A. (2014) Final Report of the Urbanization and Planning of Villages and their
Integration into the Urban Fabric, Khartoum: Ministry of Physical Planning

73

) الشركاء وفريق العمل1( ملحق رقم
Dar es Salaam and Mwanza Research
Team

Consortium partners

♦ Institute of Development Studies (IDS), UK
♦ University of Khartoum, Sudan
♦ Ardhi University, Tanzania
♦ Centre for Community Initiatives (CCI),
Tanzania
♦ Commonwealth Local Government Forum
(CLGF)
♦ Estidama, Khartoum
♦ International Institute for Environment and
Development (IIED)
♦ University of Utrecht, The Netherlands

Project teams
Senior Research Management Team
♦ Alphonce Kyessi – Co-Investigator (Ardhi
University)
♦ Gordon McGranahan – Principal Investigator
(Institute of Development Studies)
♦ Salah M. Osman – Co-Investigator (University
of Khartoum)
♦ Griet Steel – Co-Investigator (University of
Utrecht)

♦ Alphonce Kyessi – Team Leader (Ardhi
University)
♦ Wilbard Kombe (Ardhi University)
♦ Guido Uhinga (Ardhi University)
♦ Fredrick Magina (Ardhi University)
♦ Samwel Alananga (Ardhi University)
♦ Maria Genes (Ardhi University)
♦ Yohannes Kachenje (Ardhi University)
♦ Timothy Ndezi (Centre for Community
Initiatives)
♦ Stella Stephen (Centre for Community
Initiatives)
♦ Samwel John (Centre for Community
Initiatives)
♦ Prudenciana Luckago (Centre for Community
Initiatives)

Khartoum Research Team
♦ Salah Mahmoud Osman – Team Leader
(University of Khartoum)
♦ Abu Bakre Hussein Mergani – Coordinator
(University of Khartoum)
Project Management Team
♦ Ibrahim Zakarya Bahreldin (University of
♦ Poppy Bardwell – Project Administrator
Khartoum)
(Institute of Development Studies)
♦ Sadaf Khan – Project Coordinator (Institute of ♦ Gamal M. Hamid (University of Khartoum)
♦ Babiker Fath Alla (Ministry of Planning)
Development Studies)
♦ Khadiga M. Osman (University of Khartoum)
♦ Gordon McGranahan – Principal Investigator
♦ Ahmed A. Elhassan (University of Khartoum)
(Institute of Development Studies)
♦ Salah H. Abukashawa (Estidama)
♦ Jas Vaghadia – Project Manager (Institute of
♦
Mohamed Nagib S. Elhoweiris (University of
Development Studies)
Khartoum)
♦ Maha M. Eltahir (Ministry of Infrastructure)
International Research Team
♦ Manja Andreasen (University of Copenhagen) ♦ Asjad Faysal (Ministry of Infrastructure)
♦ Khalifa Khalil (Ministry of Infrastructure)
♦ Enrico Ille (Consultant to Institute of
♦ Rania Elhadi Bushra (Eastern Nile University)
Development Studies)
♦ Sadaf Khan (Institute of Development Studies) ♦ Dhalia A. Elnahas (Eastern Nile University)
♦ Wahat Abu Groon (Ribat University)
♦ Rajith Laksmann (Institute of Development
♦ Riham Hamza (Ministry of Planning)
Studies)
♦ Amani Hassan (Ministry of Planning)
♦ Gordon McGranahan (Institute of
♦ Akram Idris (Ministry of Planning)
Development Studies)
♦ Elkindi Hassan Elaagip (Ministry of Planning)
♦ Griet Steel (University of Utrecht)
♦ Nuha M.E. Taha (Ministry of Planning)
♦ Cecilia Tacoli (International Institute for
♦ Aziza A. Kabashi (Ministry of Planning)
Environment and Development)
♦ Tahlil Osman Wini (Ministry of Planning)
♦ Gareth Wall (Commonwealth Local
♦Misaab Gamal Abdalla (Ministry of Planning)
Government Forum)

74

* For the purposes of authorship:
Three City Land Nexus Research Team comprises the Dar es Salaam and Mwanza Research Team, the
Khartoum Research Team, and the International Team.
Dar es Salaam and Mwanza Land Nexus Research Team comprises the Dar es Salaam and Mwanza
Research Team and Manja Andreasen, Sadaf Khan, Rajith Laksmann, Gordon McGranahan, Cecilia Tacoli,
and Gareth Wall of the International Team.
Khartoum Land Nexus Research Team comprises the Khartoum Research Team and Enrico Ille, Sadaf
Khan, Gordon McGranahan, Griet Steel, and Gareth Wall of the International Team.

75

