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مقدمة
تعــد مشــكله الســكن مــن املشــاكل التــي تواجــه متخــذي القـرار يف اآلونــة األخــرة بشــكل ينــذر
بالخطــر ،وتعتــر الدولــة ومؤسســاتها هــي املســئول األول الــذي يقــع عــى عاتقــه حــل تلــك
املشــاكل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات املواطــن املقيــم يف إطــار ســلطتها وتحــت رعايتهــا .ولكــن يف
ظــل الرتاكــات مــن ســنوات التهميــش والحلــول الرسيعــة يف معالجــة املشــاكل وضعــف اإلنفــاق
الحكومــي وغــاء أســعار األرايض وغيــاب التخطيــط الســليم للتجمعــات الحضاريــة داخــل املدينــة،
وبســبب التكــدس الســكاين وســوء مســتوى املعيشــة التــي ال تتــاءم مــع القــدرة الرشائيــة للمواطن،
وظواهــر أخــرى كان مــن شــأنها املســاهمة يف تفاقــم مشــكالت الســكن الهيكليــة قــد تــم رصدهــا
دون ضبــط أو حــل مــا أدى إىل تفاقــم األزمــة بشــكل يهــدد اآلالف مــن املرصيــن ،فنجــد أن
مبــادرات الحكومــة حــن بــدأت يف الحـراك وىف املعالجــة كانــت يف الكثــر مــن األحيــان ال تتناســب
مــع حجــم األزمــة .تعتمــد الدولــة يف الكثــر مــن الحــاالت عــى اختيــار اإلزالــة للمناطــق غــر
الرســمية أو "العشــوائية" بــدون دراســة كافيــة ألي اختيــار أخــر وبــدون وضــع ضامنــات أو معايــر
مالمئــة لعمليــات اإلزالــة.
إذن االعتــاد عــى اإلخــاء القــري أصبحــت السياســة الرئيســية لــدى الدولــة يف التعامــل مــع
العشــوائيات واملناطــق غــر الرســمية .ففــي الخمســة عــر عــام املاضيــن ،تــم إخــاء  24ألــف أرسة
وإعــادة تســكني النســبة األكــر منهــم خــارج املــدن التــي كانــوا بهــا ،بتعويضات عــادة ما تكــون غري
عادلــة وبغيــاب للمشــاركة يف اتخــاذ القـرار 1 .تســتمر هــذه السياســة بــدون النظــر يف نجــاح هــذه
الخطــط يف الحــد مــن املشــاكل الجذريــة التــي تســاهم يف أزمــة الســكن يف مــر ،وبــدون وضــع
حقــوق األهــايل يف الســكن املالئــم ،ودور الدولــة يف حاميتهــم مــن اإلخــاء القــري يف الحســبان.
يهــدف هــذا البحــث إىل تحليــل مــدى نجــاح سياســة اإلخــاء يف التعامــل مــع أزمــة الســكن عــن
طريــق دراســة حالــة ملنطقــة تــم إخــاء أهاليهــا مؤخـرا ،وهــي منطقــة الــرزاز بالدويقــة.
وتعتــر حالــة "شــارع الــرزاز" مــن ضمــن األمثلــة عــى مــا تــم ذكــره ،فهــي منطقــة صــادر بشــأنها
ق ـرار اإلزالــة رقــم  16لســنه  2014مــن رئاســة حــي "منشــأه نــارص" بتاريــخ  9مــارس  2014مــن
محافظــة القاهــرة .وتصنــف الدويقــة مــن املناطــق غــر اآلمنــة بســبب طبيعتهــا الجبليــة وســوء
التخطيــط اإلنشــايئ ، 2فهــي مــن املناطــق التــي تختلــف فيهــا درجــات الخطــورة ،فيوجــد اآلالف
مــن األرس تعيــش يف مناطــق خطــرة فــوق ســفح الجبــل وبــن جنباتــه وصخــوره يف حــن أن مناطقــا
أخــرى ،مثــل شــارع الــرزاز ،ال نســتطيع الجــزم بأنهــا متثــل نفــس درجــة الخطورة عــى القاطنــن بها.
يقــع شــارع الــرزاز يف مــكان منخفــض عــن ســطح األرض ،كممــر أو وادي يعلــو عــى جانبيــه جبلــن
وبانحــدار الجبــل تتكــدس العشــش بشــكل عشــوايئ حتــى النــزول إىل ســطح األرض حيــث الشــارع
يحيي شوكت ،كتاب العمران ،مبادرة وزارة إسكان الظل ،ص .38
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تعرض أهايل منطقة الدويقة إىل أكرث من كارثة ( ،)2102 ،8002 ،3991أدت إىل مئات الضحايا بسبب
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الــذي تصطــف البيــوت عــى جانبيــه بشــكل منتظــم إىل حــد معقــول .ولقــد أثــار هــذا االصطفــاف
املنتظــم لتلــك البيــوت وذلــك التكــدس العشــوايئ للعشــش املنحــدرة مــن أعــى الجبــل تســاؤال
خطـرا ،ملــاذا مل يشــمل هــذا القـرار تلــك العشــش وهــي األكــر تــررا وتواجــه خطــورة أكــر مــن
تلــك البيــوت؟.
ســمح الق ـرار املذكــور أعــاه بإزالــة  16منــزال مبربــع بــأول شــارع الــرزاز ،ويف الســابع مــن أبريــل
 2014بــدأت محافظــة القاهــرة حملــة اإلزالــة للبيــوت املذكــورة يف القـرار .وبعــد تنفيــذ عمليــات
اإلزالــة ،تــم نقــل املــاك إىل "مســاكن صبحــي حســن" مبنطقــة املقطــم وتــم نقــل املســتأجرين اىل
"مســاكن عثــان" مبنطقــة  6أكتوبــر.
ويهــدف هــذا البحــث إىل طــرح ســؤال ميكــن أن يتصــوره البعــض بســيطا ،ولكــن إجابتــه تعكــس
رؤيــة الحكومــة يف التعامــل مــع أزمــة الســكن ،وهــو" :هــل نفــذت الدولــة إزالــة طوعيــة ملنطقــة
الــرزاز ومــدى كان التزامهــا مبعايــر الســكن املالئــم يف إعــادة التســكني؟".
يتعــرض هــذا البحــث ملنطقــة الــرزاز ،ومعانــاة أهاليهــا كنمــوذج مــن املمكــن أن يعكــس لنــا مــا
يحــدث أيضــا يف مناطــق أخــرى مــن التهجــر القــري وإعــادة التســكني عن طريــق مقارنة مســتوى
املعيشــة بــن مناطــق األهــايل األصليــة واملناطــق الجديــدة ،ومــدى الت ـزام الدولــة مبعايــر دوليــة
لإلخــاء وإعــادة التســكني .وهــذه املعايــر هــي التــي وافقــت عليهــا الدولــة وقامــت بالتصديــق
عليهــا ممثلــة يف العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،باإلضافــة أيضــا إىل
3
املــواد الدســتورية التــي تــم اســتفتاء الشــعب املــري عليهــا يف ينايــر .2014
يبــدأ البحــث بعــرض للمنهجيــة املســتخدمة يف إجابــة الســؤال (اســتبيانات ومقابــات شــخصية
مــع األهــايل) ثــم يعــرض تحليــل لنتائــج االســتبيان واملقابــات الشــخصية عــى نفــس نهــج املعايــر
الدوليــة للســكن املالئــم واإلخــاء الطوعــي التــي عــى أساســها تــم اختيــار أســئلة االســتبيان.
وعكســت نتائــج البحــث عــدم موافقــة النســبة األكــر مــن أهــايل منطقــة الــرزاز عــى إعــادة
التســكني ،وهــو مــن أهــم رشوط اإلخــاء وإعــادة التســكني كــا ذكــر يف العهــد الــدويل وكان مــن
ضمــن أســباب ذلــك علمهــم الســابق بــأن املناطــق الجديــدة ال تتوافــر بهــا مرافــق وخدمــات مالمئة
وأن ذلــك ســيحول دون انتظامهــم يف عملهــم لعــدم توافــر مواصــات مالمئــة وغــر مكلفــة وبعــد
املــكان .والغريــب يف األمــر أن نتائــج االســتبيان توضــح أن منطقــة الــرزاز ،رغــم ادعــاء اإلعــام
والبيانــات الرســمية بأنهــا غــر آمنــة وليســت مالمئــة للمعيشــة كانــت أقــرب لتعريفــات الســكن
املالئــم عــن املناطــق الجديــدة التــي بنيــت مــن قبــل الدولــة .هــذه النتائــج ال متثــل حالــة خاصــة
ملنطقــة الــرزاز بالدويقــة فهــي مجــرد مثــال عــى مــا يحــدث يف الكثــر مــن عمليــات اإلخــاء يف
األعــوام املاضيــة التــي كانــت تفتقــد للتخطيــط الــكايف قبــل اتخــاذ ق ـرار اإلخــاء ،مــا تســبب يف
صعوبــة واضحــة يف طريقــة التنفيــذ كان مــن املمكــن تجنبهــا إذا التزمــت الدولــة مبســؤوليتها تجــاه
مواطنيهــا والتزامهــا بالعهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة.
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مرفق رقم 1
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املنهجية

اعتمــد فريــق البحــث امليــداين عــي القيــام بزيــارات ميدانيــة إىل شــارع الــرزاز بحــي منشــأة نــارص
لتقــي األوضــاع ومتابعــة طــرق اإلخــاء ،وبــدأت زيــارات الفريــق امليداين يف شــهر أبريل واســتمرت
طــوال شــهري مايــو ويونيــه ،ويذكــر أن عمليــة اإلخــاء بــدأت يف الســابع مــن أبريــل عــام .2014
مل تقتــر الزيــارات امليدانيــة عــى شــارع الــرزاز فقــط ولكــن توجــه الفريــق امليــداين إىل مناطــق
الســكن البديــل يف حــي املقطــم بالنســبة للمــاك ،ويف مســاكن عثــان مبدينــة الســادس مــن أكتوبر
بالنســبة للمســتأجرين ،وأجريــت خــال تلــك الزيــارات العديــد مــن املقابــات مــع األرس املتــررة
مــن ق ـرار اإلزالــة الصــادر بحــق منازلهــم ،ورشحــوا لنــا يف تلــك الزيــارات األحــداث التــي وقعــت
معهــم ومعاناتهــم مــع أجهــزة الدولــة املســئولة عــن تنفيذ قـرار اإلزالــة وتســليمهم الســكن البديل.
بلغــت عــدد الزيــارات امليدانيــة التــي قــام الفريــق بهــا حــوايل  16زيــارة ملناطــق الــرزاز بالدويقــة،
ومســاكن عثــان مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر وحــي املقطــم ،اعتمدنــا خاللهــا عــى طريقتــن
مختلفتــن لتحديــد رغبــة أهــل املنطقــة وتوثيــق مــا حــدث معهــم واملخالفــات التــي ارتكبتهــا
الســلطات مــا أدى إىل االنتقــاص مــن حقــوق املواطنــن .والطريقتــن التــي اعتمدهــا الفريــق
كالتــايل:

 -1االستبيان
اعتمــد الفريــق يف إجــراء االســتبيان عــى طــرح األســئلة األساســية والتــي تعكــس الرغبــة يف
االنتقــال مــن عدمــه ،وكانــت العينــات التــي شــاركت يف االســتبيان هــي كلهــا مــن ســكان منطقــة
الــرزاز واملترضريــن مــن قـرار اإلزالــة ،واختلفــت العينــة بــن بعــض املــاك للعقــارات وعــدد مــن
املســتأجرين.
وتٌعتــر العينــة التــي شــاركت يف االســتبيان هــي عينــة عشــوائية حيــث شــارك فيــه مــن كانــت لــه
رغبــة يف مســاعدتنا ملعرفــة الفــروق بــن األماكــن واملخالفــات التــي حدثــت وتوثيــق التعديــات
التــي تعرضــوا لهــا ،وقــد شــارك يف االســتبيان  46أرسة منهــم  30مــن املــاك و 16مــن املســتأجرين،
وكذلــك تعرفنــا مــن خــال االســتبيان عــى أنــواع األرضار الجســيمة التــي تعــرض لهــا ســكان منطقة
الــرزاز بســبب قـرار اإلزالــة.
شــمل االســتبيان العديــد مــن األســئلة والتــي تتشــكل مــن خاللهــا اإلجابــة الشــاملة عــي الســؤال
الرئيــي لالســتبيان وهــو "هــل رغــب ســكان منطقــة الــرزاز يف الرحيــل أم ال" ومــا هــي األســباب؟.
واجــه فريــق العمــل أثنــاء إجـراء االســتبيان مــع املواطنــن العديــد مــن العقبــات ،كنقــص يف عــدد
املشــاركني يف االســتبيان وكان الســبب وراء ذلــك أن إجـراء االســتبيان كان يتــم يف وقــت الهــدم مــا
جعــل مــن الصعــب مشــاركة عــدد أكــر مــن األرس ،وكذلــك بســبب ظــروف عمــل العديــد مــن
أفـراد الفئــة املقصــودة بحيــث أن أوقــات الزيــارات كانــت ال تتفــق مــع توقيتــات العمــل الخاصــة
بهــم ،باإلضافــة إىل تــرك بعــض املســتأجرين الســكن البديــل يف أكتوبــر قبــل زيارتنــا للمــكان بعــد
اكتشــافهم عــدم مالمئتــه.
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املقابالت الشخصية (املناقشات الفردية والجامعية)

كذلــك ،اعتــاد فريــق العمــل عــي إجراء املناقشــات خــال املقابــات املبارشة مــع املترضريــن .فقد
دارت العديــد مــن املناقشــات الفرديــة والجامعيــة خــال الزيــارات التــي قــام بهــا الفريــق امليــداين
ملناطــق الــرزاز ومســاكن عثــان واملقطــم ،وشــارك يف تلــك النقاشــات حــوايل  70شــخصا تقريبــا
جميعهــم مــن الصــادر بحــق منازلهــم ق ـرار اإلزالــة .وبلــغ عــدد املقابــات الشــخصية حــوايل 20
مقابلــة مبــارشة تقريبــا .تحــدث املتــررون مــن عمليــة الهــدم خــال تلــك النقاشــات واملقابــات
عــن قصــة املنطقــة والتعديــات التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء عمليــة اإلخــاء والوعــود التــي قدمهــا
املســؤولون يف الحكومــة ،كــا دارت تلــك النقاشــات حــول الظــروف املعيشــية والحياتيــة ألغلــب
الســكان ومــدى معاناتهــم وترضرهــم مــن ق ـرارات الدولــة الغــر مفهومــة مــن وجهــة نظرهــم.
وكانــت أكــر العقبــات التــي واجهــت فريــق البحــث أثنــاء إجـراء املناقشــات الجامعيــة هــي تدخــل
بعــض مســؤويل املحافظــة وتهديــد بعــض األهــايل بالتعــرض لعقــاب مــن أجهــزة األمــن العرتاضهــم
عــى عمليــة اإلخــاء ،وأيضــا حالــة االستســام وقبــول األمــر الواقــع مــن بعــض املشــاركني ورفضهــم
للحديــث معنــا رغــم رفضهــم لقـرار الهــدم وتعرضهــم لخســائر ماديــة كبــرة بســبب هــذا القـرار
وعــدم حصولهــم عــى التعويــض املناســب.

نتائــج االســتبيان واملقابــات الشــخصية ومقارنــة تلــك النتائــج مــع حــق
اإلنســان يف الســكن املالئــم ومعايــر اإلخــاء الطوعــي
شــارك يف االســتبيان  46شــخصا مــن املــاك واملســتأجرين .ســنعرض يف البدايــة للنتائــج التــي تــم
الوصــول إليهــا ومتثــل تلــك النتائــج رغبــات ســكان منطقــة الــرزاز ،سيســر عــرض النتائج عــى نفس
نهــج خطــوات اإلزالــة الطوعيــة ومعايــر الســكن املالئــم.
بلــغ عــدد املــاك  30شــخصا ميتلــك منهــم  28شــخصا بيتــا كامــا يتكــون مــن العديــد مــن الشــقق
و 2فقــط ميتلــكان شــققا يعيشــان فيهــا .فمنهــم مــن يتخــذ الشــقق الزائــدة عــن حاجتــه لتأجريهــا
واالنتفــاع مــن الدخــل إىل جانــب عملــه وبعضهــم يصــل عــدد أفـراد أرستــه إىل  10أو  15شــخص
فيحتــاج إىل منــزل كبــر يأويــه وأفـراد أرستــه.
أمــا املســتأجرون ،الذيــن تــم نقلهــم إيل مســاكن عثــان مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر ،فيبلــغ عــدد
املشــاركني يف االســتبيان منهــم  16ومل تختلــف النتائــج التــي توصلنــا إليهــا عــن املــاك بــل إن الحــال
عندهــم أكــر صعوبة.
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قبل تنفيذ
اإلخالء

 -1طريقة احلصر
يوجــد خطــوات محــددة يجــب اتخاذهــا قبــل عمليــة اإلخــاء ،ومنهــا أن يتــم مشــاركة كل مــن
ســيترضر مــن اإلزالــة يف رســم املخطــط ،فــا يكفــي أن يتــم إشــعارهم فقــط بــأن املخطــط موجــود،
بــل األخــذ برأييهــم يف االحتيــاج لإلزالــة ،بدائــل للخطــة ،وكيفيــة تنفيذهــا .ولكــن أول الخطــوات
التــي اتخــذت مــن قبــل املحافظــة هــي حــر األهــايل إلبالغهــم عــن املخطــط وألخــذ موافقتهــم
عــى خطــة تــم االنتهــاء مــن دراســتها مــن قبــل ،إذن تــم تخطــي خطــوة مهمــة وهــي املشــاركة
يف اتخــاذ القـرار.
وحتــى يف عمليــة الحــر ظهــرت العديــد من املشــاكل .شــابت عمليــة الحرص بنــوع من العشــوائية
وعــدم الدقــة يف تحــري البيانــات عــن األرس وخاصــة املســتأجرين ،فقــد اســتمد القامئــون عــى
الحــر معلوماتهــم مــن املــاك بشــكل أســايس ،وبالتــايل وقــع عدد مــن املســتأجرين ضحيــة البتزاز
مــاك البيــوت ،فأغلــب عقــود املســتأجرين كانــت غري مســجلة بســجالت الشــهر العقــاري ومكتوبة
بشــكل ودي ،ويعتــر ذلــك شــائعا يف املناطــق العشــوائية ،ومــع بدايــة الحــر قــام املــاك مبســاومة
املســتأجرين واجرباهــم إمــا عــى تســديد مبلــغ مــايل أو بالتوقيــع عــي إيصــال أمانــة بذلــك املبلــغ
يف حالــة عجزهــم عــن ســداده مقابــل إدراجهــم يف الحــر ،فتقــول ليــي بــدوي "املــاك أول مــا
عرفــوا ان الحكومــة هتعــوض املســتأجرين بشــقق ومحــات بديلــة اســتغلوا ده وطلبــوا مننــا فلوس
أو وصــوالت أمانــة عشــان يقولــوا للحــي إننــا فعــا مؤجريــن ويأكــدوا صحــة العقــود بتاعتنــا".
كــا يقــول أحــد املســتأجرين يف منــزل ســيد زكريــا" :أنــا بطاقتــي عــي منشــية نــارص والعقــد بتاعي
مــش متســجل يف الشــهر العقــاري ،مــش معمولــه صحــة توقيــع ،ومعظــم عقــود املســتأجرين هنــا
يف املنشــية بالشــكل ده ،ولجنــة الحــر جــت حرصتنــي  3مـرات ،فانــا عــاوز اعــرف هــا حــروين
بنــاء عــى إيــه ،ومحــدش فيهــم رايض يدينــي صــورة الحــر".

"وينبغي أن يسمح إشعار
اإلخالء  -الواجب إبالغه لمن
يتعرضون لإلخالء -بإجراء
جرد لحصر قيمة ممتلكاتهم
ٍ
واستثماراتهم وغير ذلك من
األمتعة المادية التي قد تتضرر
وأن ِّ
يمكنهم من ذلك .كما
ينبغي أن ُيمنح من يتعرضون
لإلخالء فرصة تقييم وتوثيق
الخسائر غير النقدية الواجب
التعويض عنها".

 مادة  ،42تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرصيف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص21 .
 مادة  ،42تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرصيف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص21 .

باإلضافــة لتلــك املشــاكل ،اقتــر الحــر عــى جمــع ألســاء املترضرين ومل يحــر قيمــة املمتلكات
وكل الــذي ســيتم خســارته مــع تنفيــذ اإلزالــة ،وهــذه خطــوة تعتــر مهمــة وأساســية كــا ا ُقــرح
مــن املقــرر الخــاص املعنــي بالســكن الالئــق.
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ىف بدايــة األمــر رفــض األهــايل إخــاء منازلهــم خوفــا مــن تخــي الدولــة عــن حقوقهــم حيــث مل
تتــح لهــم فرصــة لعــرض البدائــل تعويضــا عــن مــا يلحقهــم مــن رضر بالــغ ،بــل اضطــر بعضهــم إىل
تقديــم بالغــات للنائــب العــام للمطالبــة بوقــف عمليــة الهــدم أ ،ثــم قامــت الدولــة بالتحايــل عــى
األهــايل للوصــول معهــم إىل اتفــاق بهــدم بيــت واحــد فقــط وهــو بيــت "املــأذون" وإخــاء املنــازل
املجــاورة لــه بشــكل مؤقــت حتــي تتمكــن املعــدات الثقيلــة مــن الدخــول خلــف املنــازل وتهذيــب
الجبــل ملنــع تكـرار مــا حــدث باملــايض ،وعلــا بــأن هــذا االتفــاق كان مبباركــة الســيد رئيس الــوزراء
املهندس/إبراهيــم محلــب ،ووزيــر التنميــة املحلية/عــادل لبيــب ،ومــا أن قامــت املعــدات بهــدم
منــزل املــأذون أصبــح اإلخــاء أمــرأ ال رجعــة فيــه عــى عكــس االتفــاق املــرم مــع رئيــس الــوزراء،
والــذي تجاهلتــه املحافظــة التــي قامــت بدورهــا بتهجــر مــا يزيــد مــن  100أرسة ،واألكــر بشــاعة
مــن ذلــك وقــوع األهــايل فريســة ألحــد املحامــن الــذي وكلــوه رســميا مــن أجــل الوقــوف يف وجــه
مــن يغتصــب حقهــم محاولــة منهــم إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه ،إال أنــه بــدال مــن أن يتفــاوض مــع
املحافظــة لحاميــة حقوقهــم ،وقــع بالنيابــة عنهــم عــى مــا يفيــد مبوافقتهــم عــى إخــاء منازلهــم،
وأن الســكن البديــل يعتــر تعويضــا كافيــا عــن هــدم منازلهــمب.
وتقــول زوجــة "ع .أ"" :وكلنــا محامــي مــن الــرزاز هنــا عشــان يعــرف يتفــاوض مــع الحــي ألن أغلبنا
أميــن مبنعرفــش نقـرا وال نكتــب ،وقولنالــه إننــا مــش عاوزيــن نســيب بيتنــا ،وفوجئنــا إنــه بيتنــازل
بالنيابــة عننــا للحــي عــن حقوقنــا وإن الحــي جــاي يهــد البيــت عــى أســاس إننــا موافقــن وراضيــن
بالشــقق الــي يف املقطــم".
إذن مل يتــم إشــعار جميــع املترضريــن بــأن ســيحدث تشــاور ،مل يتــم نــر للمعلومــات بشــكل كاف،
فســاد عــدم الوضــوح حتــى أخــر لحظــة وتــم تنفيــذ خطــة ال عالقــة لهــا بالــذي تــم وعــده لألهــايل.
باإلضافــة اىل ذلــك ،مل يطــرح املجــال لألهــايل أن يعرتضــوا عــى الخطــة أو ملناقشــة بدائــل ،وتــم
اســتغالل إن وجــود محــام حصــل عــى توكيــات مــن األخريــن وتشــاور نيابــة عنهــم.

عناصــر التشــاور(" :أ) إرســال
إشــعار مناســب إلــى جميــع
األشــخاص الذيـــن قـــد يتضـــررون
منهــا ُيعلمهــم بأنــه يجــري النظر
فــي أمــر اإلخــاء وأنــه ســتُ عقد
جلســات علنيــة لمناقشــة
الخطــط والـــبدائل المقترحــة؛
(ب) نشــر المعلومــات ذات
الصلــة فعليــً ومقدمــً مــن ِقبــل
الســلطات بمــا فيهــا ســجالت
األراضــي وخطــط إعــادة التوطيــن
الشــاملة المقترحــة التــي تتنــاول
بالتحديــد الجهــود المبذولــة
لحمايــة المجموعــات الضعيفــة؛
(ج) فتــرة زمنـــية معقولــة
الســتعراض المشــروع المقتــرح
علــى المــأ والتعليــق عليــه و/أو
معا ر ضتــه ؛
 مادة  ،37تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص20 .

أ،ب  -راجع املرفقات أ

"وينـبغي للـدول أن تستكشـف بصـورة تامة كل البدائل الممكنة لإلخالء  .ويحق لجميع
المجموعات واألشـخاص ...االطـالعُ على المعلومات ذات الصلة والتشاور والمشاركة بصورة تامة
خالل جميع مراحل العملية واقتراح بدائل ينبغي للسلطات النظر فيها حسب األصول .وفي
حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن بديل مقترح بـين األطراف المعنية ،ينبغي أن تتولى هيئة
مستقلة ذات سلطة دستورية ،كمحكمة قانونية أو محكمة ذات والية خاصة أو أمين مظالم،
الوساطة أو التحكيم أو الفصل حسب اللزوم".
 -مادة  ،37تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق كعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص20 .
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 -3اإلشعار واإلحاطة

إشعار املترضرين واإلحاطة علام بعمليات اإلخالء املقرتحة
ومل تكتــف املحافظــة بهــدم بيــت املــأذون حتــى متكــن املعــدات الثقيلــة مــن الدخــول لتهذيــب
الجبــل كــا زعمــت ،بــل قامــت بهــدم  16منــزال كمرحلــة أوىل ثــم بــدأت ومــا زالــت تقــوم بهــدم
مــا يقــرب مــن  20منــزال آخريــن 4،وهــو مــا يؤكــد أن املحافظــة تتبــع سياســة األمــر الواقــع دون
تبنــي حــوار يتســم بالشــفافية حســب القواعــد املتعــارف عليهــا دوليــا ،واألكرث أنــه مبعاينة العشــش
التــي تتناثــر عــى حافتــي الجبلــن بجانبــي شــارع الــرزاز ،وجــد أنــه كان لزامــا أن تبــدأ املحافظــة
بإخالئهــا ألنهــا األكــر خطــورة وعشــوائية وال تتمتــع بــأي مرافــق عــى عكــس املنــازل املبنيــة عــي
جانبــي الشــارع نفســه ،وتقــول وفــاء إبراهيــم إحــدى ســكان تلــك العشــش" :روحنــا الحــي وقدمنــا
شــكوى الن البيــت مــش مناســب للعيشــة وبالفعــل بعتــوا لجنــة وعاينــت وقالــت إن الحيــاة هنــا
غــر أدميــة وإن البيــت مــش مالئــم للســكن وميثــل خطــورة عــى حياتنــا ،وســابونا لحــد دلوقتــي
بالرغــم مــن تقريــر اللجنــة دي".
يذكــر أن الـــ  30شــخصا مــن املــاك املشــاركني يف االســتبيان اتفقــوا عــي أنــه تــم إجبارهــم عــى
االنتقــال باملخالفــة لــكل القوانــن التــي تنــص عــى طــرق اإلخــاء.
كــا أن عــدد  25أرسة فقــط تــم تســجيلهم يف الحــر امل ُســبق مــن املحافظــة و 24هــم مــن تــم
إخطارهــم بعمليــة اإلزالــة واإلخــاء.
تقــول الحاجــة فاطمــة محمــود "هــدوا بيتــي وأنــا كنــت مســافرة أعمــل عمــرة ،بــدون أي إنــذار
قبــل مــا يهــدوه ،والبيــت كان  11شــقة ومل أتســلم إال  4شــقق فقــط ،وكــان مضونــا وختمونــا
وصورونــا وأنــا مــش موافقــة عــي إين أمــي مــن بيتــي أساســا ده أنــا ليــا  40ســنة عايشــة يف البيــت
ده مــن ســاعة مــا إتجــوزت وعيــايل عايشــن معايــا فيــه ،ده غــر حتــى إن املــكان الــي جابونــا فيــه
ده الشــبابيك مــن غــر زجــاج والشــقق عــى املحــارة ،ومفيــش عــداد كهربــاء وامليــاه ضعيفــة والزم
نركــب موتــور ميــاه ،نقلونــا ليــه بــس مــن األول وقالــوا لنــا إن املــكان الــي هرنوحــه حلــو؟!".
أمــا املســتأجرون ،يف الـــ 16حالــة املشــاركة يف االســتبيان  15حالــة مل تكــن لديهــا رغبــة يف االنتقــال
وتــرك الــرزاز وحالــة واحــدة فقــط هــي التــي كانــت لديهــا الرغبــة يف االنتقــال وذلــك بســبب
صعوبــة املعيشــة يف الــرزاز .مــن وجهــة نظــر عائــل األرسة ،كــا أنــه تــم تســجيل الـــ 16أرسة يف
حــر الهــدم وتــم إخطــار  15أرسة قبــل عمليــة اإلخــاء وأن الـــ 15أرسة تــم إجبارهــم عــى االنتقال
ومل تكــن لديهــم تلــك الرغبــة .وظهــرت مشــكلة أخــرى خاصــة باملســتأجرين نظ ـرا لعــدم وجــود
عقــد رســمي بينهــم وبــن املالــك ،وهــي إنهــم كانــوا مهدديــن بعــدم حرصهــم ،مــا ســاعد املــاك
الســتغالل هــذه الظــروف .فقــال هشــام أحمــد" :صاحــب البيــت اخــد وصــل أمانــة عليــا بـــ5000
جنيــه ،عشــان يحــط اســمي يف الحــر ،وأنــا عايــش يف الــرزاز من  9ســنني ،ومحــدش انذرنــا بالهدم،
إحنــا فوجئنــا بعربيــات جايــة تهــد البيــت".
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هذا كان الحال حتى انتهت زيارات الفريق امليداين يف شهر مايو.

"وينـــبغي اإلعــان عــن أي قــرار
يتعلــق بعمليــات إخــاء كتابيــً
باللغــة المحليــة وإبالغــه إلــى
جميــع األفــراد المعنييــن قـــبل
تنفيــذه بفتــرة كافيــة .وينبغــي
أن يتضمــن إعــان اإلخــاء تبريــرًا
مفص ًــا للقــرار ،بمــا فــي ذلــك :
َّ
(أ) انعدام بدائل معقولة؛
(ب) التفاصيل الكاملة للبديل
المقترح؛
(ج) وفي حال عدم وجود أية
بدائل ،جميع التدابير المتخذة
والمزمع اتخاذها للتقليل إلى
أدنى حد من اآلثار السلبية
لعمليات اإلخالء .
وينبغــي أن تخضــع جميــع
القــرارات النهائيــة لمراجعة إدارية
وقضائيــة .كمــا يجــب أن ُيكفــل
لألطــراف المتضــررة الحصــول
علــى خدمــات محــام قانونــي فــي
الوقــت المناســب مجانــً إذا دعــت
الضــرورة".

 مادة  ،41تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص21 .
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ثانياً

أثناء اإلزالة

ظروف اإلزالة
عــاىن األهــايل مــن مشــاكل أمنيــة عديــدة ،فقــد لجــأت الدولة إىل أســاليب تخيــف األهــايل وتدفعهم
للموافقــة عــى إعــادة التســكني .فتقــول زوجــة حســن عبــد ربــه -أحــد املــاك ملنــزل مكــون مــن
 3شــقق ومحلــن -قبــل هــدم منزلهــم" :بتــوع املحافظــة جــم بوظــوا الســباكة يف البيــت وقطعــوا
عننــا امليــه عشــان نوافــق عــى االنتقــال".
أيضــأ قالــت ســعدية عبــد الحافــظ "أم بغــدادي" ذات الســبعني عامــا -صاحبــة بيــت مكــون مــن
 11شــقة-قبل هــدم منزلهــا" :أخدونــا يف القســم وعملــوا ضدنــا محــارض امتنــاع عــن تنفيــذ قـرار
املحافظــة ونزلــوا اثنــن مننــا الحبــس عشــان نخــاف ونســيب بيوتنــا".
ويــروى لنــا أحمــد مصطفــى أحــد املســتأجرين يف بيــت ســيد زكريــا والــذي اوشــكت قــوات اإلخــاء
التابعــة للمحافظــة عــى طــرده وأرستــه يف العـراء دون ســكن بديــل بحجــة عــدم وجــود عقــد ايجار
مســجل بالشــهر العقــاري ،وظــل عــدة أيــام تحــت هــذا التهديــد تــاركا عملــه خوفــا مــن الطــرد
ورغــم تســجيله بالحــر الــذى قامــت املحافظــة ثــاث م ـرات عــى ف ـرات متفاوتــة وشــهادات
األهــايل ومــاك البيــت بأنــه مســتأجر لتلــك الشــقة ،كــا قــام مصطفــي باســتخراج مــا يثبــت أن
تلــك الشــقة هــي محــل إقامتــه املســجل يف جهــة عملــه (الرشكــة املرصيــة لالتصــاالت) إال أن قــوات
االخــاء ظلــت قابعــة بجــوار البيــت مــا يقــرب مــن  3أيــام انتظــارا ألي فرصــة تســمح لهــم بأخــاء
املنــزل وهدمــه ،وعــى الرغــم مــن قيــام تلــك القــوات بهــدم جــدران كل الشــقق مــا يؤثــر عــى
أســاس البيــت وقــد يــؤدي بســقوطه فــوق رؤوس أف ـراد تلــك األرسة إال أن أحمــد مصطفــى أرص
عــى عــدم االخــاء دون ســكن بديــل ورفــض التوقيــع عــى إقـرار يفيــد بتحملــه كل املســئولية يف
حــال ســقوط البيــت وهــم بداخلــه معلنــا رفضــه قائــا "يعنــي البيــت هيقــع علينــا وهمــوت ..أنــا
مــش خايــف م املــوت منــا أصــا ميــت "مــا يشــر إىل أن األهــايل وقعــوا تحــت التهديــد والرتهيــب
بشــكل ينتهــك كرامتهــم وكافــة حقوقهــم أثنــاء عمليــات الهــدم.

"ويجب أال َّ
تنفذ عمليات اإلخالء
على نحو ينتهك كرامة
األشخاص المتضررين وحقهم
في الحياة وحقهم في األمـن
بوصفهما حقين من حقوق
اإلنسان".

 مادة  ،47تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص21 .
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ثالثاً

بعد اإلخالء

التعويض
مصــر الهــدم والتهجــر القــري الــذي لحــق مبــن تهدمــت منازلهــم ،مــازال اآلخــرون يف انتظــاره،
وتجتــاح الباقــن مــن أهــايل شــارع الــرزاز نظــرة يائســة للمســتقبل ،ملــا القــاه مــن رحلــوا وغــادروا
هــذا الشــارع مــن معانــاة ورضر مــادي ومعنــوي ،وتــم ترحيلهــم إمــا إىل حــي املقطــم وهــم املــاك
أو إىل الحــي الســادس مبدينــة  6أكتوبــر وهــم املســتأجرين ،فهنــاك الكثــر مــن هــؤالء ممــن رفضــوا
املوافقــة عــى اإلخــاء إال أن املفاوضــات املليئــة بالــكالم املعســول مــن قبــل املحافظــة كانــت
تجربهــم عــى اإلذعــان ملثــل هــذا القـرار ،وقــد تباينــت نســبة الــرر بــن املــاك واملســتأجرين وإن
كانــت أكــر تأثـرا عــى املســتأجرين.
فكانــت أكــر املشــاكل التــي واجهــت املــاك يف حــي املقطــم هــي عشــوائية التعويــض ،فالبعــض
منهــم مل يتســلم وحــدات ســكنية بديلــة مســاوية لعــدد مــا كانــوا ميتلكونــه بالــرزاز ،إىل جانــب
رفــض املحافظــة تســليمهم عقــود ملكيــة وفرضــت عليهــم إيجــارا شــهريا ،باإلضافــة إن بعــض املالك
كانــوا يعتمــدون عــى اإليجــار الــذي يــأيت لهــم مــن املســتأجرين كمصــدر دخــل أســايس .فــإذن
اتضــح يف طريقــة التعويــض أن بعــض األرس تســلمت تعويضــا كافيــا والبعــض األخــر مل يســتفيدوا
بنفــس الشــكل.

"يجب على الحكومة وعلى أية
أطراف أخرى مسؤولة عن تقديم
تعويض عادل ومسكن بديل
كاف أو عن إرجاع ملك ألصحابه
كلما أمكن أن تفعل ذلك فور
الفراغ من اإلخالء ما عدا في
حاالت القوة القاهرة".
 مادة  ،52تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص22 .

وبعــد هــدم منــزل حســن عبــد ربــه ذهــب هــو وعائلتــه ليتســلم شــقتني ليســتا مؤهلتــن للســكن،
تفتقــدان للمرافــق األساســية كاملــاء والكهربــاء وغــر مجهزتــن بالنوافــذ ،مــا يهــدد بالــرورة أمــن
وســامة واســتقرار معيشــتهم ،إىل جانــب وعــد مــن املحافظــة بتســليمه املحلــن يف وقــت الحــق
دون عقــد ملكيــة ،فتقــول زوجــة حســن عبــد ربــه" :وعدونــا إننــا هنســتلم  3شــقق مــش شــقتني
ومحلــن ومل نســتلم إال شــقتني وزي مــا انتــوا شــايفني الشــقة ع املحــارة ومفيــش شــبابيك وامليــاه
داميــا مقطوعــة ،ولألســف جــوزي خــاف ومــى عــى ورق كتــر باملحافظــة ومــا نعرفــش إيــه الورق
ده ،وفوجئنــا أنــه فيــه ورقــة منهــم محــر بيثبــت موافقتنــا عــى اإلخــاء وأن الشــقق البديلــة
كاملــة املرافــق وإننــا موافقــن عليهــا".
ورسعــان مــا رضخــت الحاجــة ســعدية واخلــت منزلهــا عــى اتفــاق مــع املحافــظ يفيــد بتســليمها
 11شــقة بديلــة إال أنهــا مل تتســلم ولــو شــقة واحــدة واضطــرت للســكن عنــد أحــد جريانهــا الــذي
تــم تهجــره إىل املقطــم.
وتقــول شــادية محمــود -زوجــة عــاء فــؤاد  -مالــك "إحنــا بيتنــا  8شــقق واســتلمنا  8شــقق يف
املقطــم ،إحنــا أول مــا جينــا لقينــا مفيــش ســباكة وال ميــه وال نــور فرجعنــا تــاين عــى الدويقــة القينا
بيوتنــا اتهــدت وفضلنــا إحنــا واوالدنــا يف الشــارع يومــن كاملــن ،وجــه املحافــظ اعتذرلنــا ووعدنــا
بإصــاح كل املرافــق وملــا جينــا املقطــم تــاين لقينــا املرافــق اتصلحــت ،مل نســتلم أي عقــد يثبــت
ملكيتنــا ،واملســئولني قالولنــا محــدش يعمــل اصالحــات يف الشــقق عشــان انتــوا قاعديــن هنــا مؤقتــا
النهــم بيبنــوا يف حــي الســبعني وحــدات جديــدة لينــا ،فإحنــا قاعديــن مــش حاســن باســتقرار ،ده
غــر إن مفيــش أمــن إحنــا نتعــرض لتحــرش ومضايقــات كثــرة ومفيــش أمــن يحمينــا".
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ويقــول "مصطفــي محمــد أمــن" وهــو أحــد املــاك والــذي تســلم
الســكن البديــل يف املقطــم ومل يجــد الحــال كــا صــوره لــه املســؤولون:
"كان عنــدي يف الــرزاز بيــت مــن  6شــقق ويف املقطــم ســلموين  4شــقق بــس ،وكنــت عايــش مــن
إيجــار البيــت ،ألين مــش بشــتغل ...ومل أتعاقــد لكــن اســتلمت بالجــواب الــى جــايل مــن الحــي،
ورئيــس الحــي وعــدين أن أصحــاب البيــوت الــى مــش عندهــم أي مصــدر دخــل ســيتم رصف
معــاش شــهري لهــم".
وهنــاك العديــد مــن املــاك قامــت املحافظــة بتهجريهــم إىل  6أكتوبــر بــدال مــن املقطــم عىل ســبيل
االســتضافة مثــل منــزل "ســيد زكريــا" ،حتــي االنتهــاء مــن تجهيز وحــدات ســكنية لهــم باملقطم.
كــا كان الحــال مــع املــاك ،طريقــة التعويــض للمســتأجرين تتصــف بالعشــوائية .تغــرت الوعــود
مــن املحافظــة ،فبعــد االدعــاء أن املســتأجرين ســيتم نقلهــم إىل مــكان قريــب ،انتهــى بهــم الحال يف
أكتوبــر ،وهــي منطقــة تعتــر بعيــدة جــدا عــن ســكنهم القديــم .علــق وليد أحمــد وقــال" :الحكومة
جــات قالــت لنــا الزم متشــوا عشــان الجبــل هيقــع عليكــم واعرتضنــا ألنــه مــا ينفعــش نبعــد عــن
املــكان الــي إتربينــا فيــه وجنــب أكل عيشــنا ،فقالــو لنــا احنــا هنوديكــوا املقطــم وفوجئنــا أنهــم
أخــدوا املــاك يف املقطــم واملســتأجرين يف أكتوبــر ،ومبناســبة تكلفــة االنتقــال ،إحنــا قولنــا إننــا مــش
معانــا فلــوس نتحمــل تكلمــة نقلنــا ،فنائــب املحافــظ محمــد أميــن قــال لنــا هاتــوا عربيــات تنقــل
العفــش بتاعكــوا وإحنــا هنحاســب عليهــا ،وبالفعــل جينــا عربيــات عــى حســابنا ومحــدش حاســبنا
وملــا اتصلنــا بيهــم محــدش رد علينــا" .باإلضافــة اىل ذلــك ،اتفــق املســتأجرون أنــه ال توجــد طريقــة
للشــكوى أو للمطالبــة بظــروف أفضــل ،فقــال محمــد خميــس" :مل أذهــب للحــي ألن الــى راحــوا
قبــي للحــي وقالــوا لهــم هنعملكــم ايــه ،ده املحافــظ ملــا جالنــا يف الــرزاز قالنــا الشــقق جميلــة
وواسعة".
أمــا بالنســبة للمســتأجرين مبدينــة  6أكتوبــر وهــم األكــر تــررا ،وينتمــون إىل الرشيحــة األكــر
فقـرا يف منطقــة الــرزاز والتــي أدى تهجريهــا إيل إفقارهــا أكــر نظـرا لضيــاع عمــل الكثري منهــم لبعد
الســكن البديــل عــن عملهــم اليومــي مــا يســتلزم زيــادة اإلنفــاق عــى التنقــل ،وقــد أدى ذلــك إىل
أن تــرك الكثــر منهــم تلــك الوحــدات عائديــن إىل مجتمعهــم القديــم واســتأجروا مســاكن شــبيهة
بالتــي قامــت الدولــة بهدمهــا بالــرزاز ،هــذا إىل جانــب انعــدام املرافــق كامليــاه والكهربــاء ،وافتقــار
املنطقــة البديلــة إىل الخدمــات األساســية مــن تعليــم أو صحــة أو أمــن ،وأيضــا رفضــت املحافظــة
تســليمهم عقــود تفيــد ملكيتهــم لتلــك الوحــدات.
فقالــت زوجــة عــاء محمــد -مســتأجر" -أنــا عــاوزة أعــرف ليــه املــاك يروحــوا املقطم وإحنــا نرتمي
يف أكتوبــر ،يعنــي هــا بنــي ادمــن يســتحقوا يعيشــوا وإحنــا نرتمــي زي الــكالب يف الصحـراء؟ أنــا
بشــتغل موظفــة بنــزل يوميــا مــن أكتوبــر للمنشــية بتكلفــة  20جنيــه وده كثــر علينــا جــدا".
ومــا زال العديــد مــن األهــايل يف انتظــار هــدم منازلهــم وتهجريهــم مــن منطقــة الدويقــة إىل مصــر
يشــبه مــن ســبقوهم ،وتقــول عبــر محمــد عبــاس "الحــي جالنــا كــذا مــرة وأنذرنــا عشــان يخــي
البيــت ويهــده واحنــا رفضنــا وآخــر كالم اتقــال لنــا إن الهــدم ســيبدأ بعــد رمضــان ،وإحنــا مــش
عارفــن مرصينــا هيبقــى شــكله إيــه".
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املعونة القانونية
توفري سبل االنتصاف واملعونة القانونية
وقــد قــام عــدد مــن األهــايل بتقديــم بــاغ للنائــب العــام يفيــد بوقــوع رضر بالــغ عليهــم ومعانــاة
ج
شــديدة يف العيــش يف تلــك املســاكن

"ويجب على الدول أن تضمن
توفر سبل االنتصاف الكافية
ً
قانونية
والفعلية المناسبة،
كانت أو غير ذلك ،لكل من
يخضع لعمليات اإلخالء القسري
أو يظل عرضة لها أو يدافع عن
نفسه ضدها".
 مادة  ،22تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص18 .

ج -راجع املرفقات أ
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مقارنة
بني مساكن الرزاز واملساكن اجلديدة

املساحة
كانــت ت ـراوح مســاحات املنــازل يف منطقــة الــرزاز بالنســبة لـــ 8حــاالت مــا بــن  60إىل  90م ـرا
تقريبــا وبالنســبة لـــ 22حالــة فكانــت ت ـراوح بــن  90إىل  120م ـرا .بينــا كشــف االســتبيان أن
املســاحة يف الســكن البديــل مل تــزد عــن  60مـرا يف منطقــة املقطــم .وميثــل  20شــخصا يف االســتبيان
أن هــذه مســاحة الشــقة الواحــدة يف الوحــدات الســكنية التــي تســلموا فيهــا .بينام هنــاك  7حاالت
مل تتســلم يف منطقــة املقطــم بحجــة أن الوحــدات غــر كافيــه وذهبــوا لالســتالم يف مســاكن عثــان
مبنطقــة الســادس مــن أكتوبــر ،وتبلــغ مســاحة الشــقق كــا حــددوا ورآهــا فريــق البحــث امليــداين
بحــوايل  42مـرا فقــط .بينــا هنــاك حالتــان مل تُحــدد مســاكنهم البديلــة ألن عملية الهــدم مل تحدث
ملنازلهــم ،أيضــا هنــاك ثــاث حــاالت مشــاركة يف االســتبيان مل تتســلم الســكن البديــل منهــم حالــة
واحــدة تــم تنفيــذ قـرار الهــدم يف منزلهــا.
هنــاك  9حــاالت مــن املســتأجرين كانــت تعيــش عــي مســاحة مــا بــن  90 :60مـرا يف الــرزاز ،بينام
الـــ 7اآلخــرون كانــوا يعيشــون عــي مســاحة مــا بــن  120 :90مــر .يف الوقــت الــذي بلغــت فيــه
مســاحة الســكن البديــل يف منطقــة مســاكن عثــان بالســادس مــن أكتوبــر  42مـرا فقــط! وهــو مــا
يعتــره الســكان ظلــا بينــا أن تعيــش أرسة تتكــون مــن  5أفـراد يف مثــل تلــك املســاحة الضيقــة .ويف
حالــة مــن الحــاالت ،وهــي أرسة محمــد خميــس ،تــم إســكان  8أفـراد يف هــذه املســاحة الضيقــة،
ويعلــق محمــد خميــس "أنــا حاطــط جــزء مــن عفــي قصــاد بــاب الشــقة وجــزء يف الســطوح"
نظـرا لعــدم وجــود مســاحة كافيــة الســتيعاب أثاثــه .وأضافــت زوجتــه ،محاســن جــودة" ،إحنــا مش
عارفــن نعيــش ،الشــقة دي ضيقــة جــدا وشــقتي يف الــرزاز كانــت  150مــر".

وحدة سكنية آمنة وصالحة
للمعيشة :يجب أن يكون
للمسكن مساحة مناسبة
للحياة فيه ،ويتوافر فيه الحماية
من البرد والحر ،وكذلك أال يكون
معرضا للسقوط أو للكوارث
الطبيعية.
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نوع احليازة
أوضحــت نتائــج االســتبيان أن املترضريــن مــن عمليــة الهــدم واإلخــاء ال ميتلكــون أي ســند ملكيــة
قانــوين للســكن البديــل ،فبعــد أن كانــوا ميتلكــون عقــودا موثقــة وإيصــاالت مــن رشكات الكهربــاء
وامليــاه تفيــد مبلكيتهــم ملنازلهــم القدميــة صــاروا يف مســكنهم البديــل ال ميتلكون ســوي ورقــة حمراء
(إيصــال نقديــة) فيبلــغ عــدد مــن ميتلــك اإليصــال األحمــر مــن املــاك  18شــخصا ،بينــا حصلــت
حالــة واحــدة عــى إخطــار بامللكيــة وحالتــان متلــكان عقــد اســتضافة ،وثــاث حــاالت ال يوجــد
إثبــات مللكيتهــم ســوى اإليصــال الصــادر مــن املحافظــة باســتالم الســكن البديــل ،وهــو ال يعتــر
إال ســندا إلخــاء منازلهــم ،وقــد رفضــت حالتــان التعاقــد ودفــع مقابــل مــادي لشــققهم البديلــة
باعتبارهــم مــاك ومترضريــن .وهنــاك حالــة واحــدة مل تتســلم ســكنها البديــل بالرغــم مــن هــدم
منزلهــا .وثــاث حــاالت تســلموا خطابــا مــن املحافظــة الســتخراج عــدادات الكهربــاء بأســائهم.
يذكــر أن كل مــن تعاقــد وتســلم اإليصــال األحمــر قامــوا بدفــع مبلــغ  405جنيهــا ومبلــغ شــهري
 75جنيهــا نظــر إقامتهــم يف الســكن البديــلد.
قــال الســيد زكريــا" :يف نــاس بتســكن هنــا عندنــا بــدون عقــد وده عــرف يف املنطقــة ،بشــكل صوري
ودى مشــكلة املســتأجرين وتســجيلهم يف الحــر ،علشــان كــده تالقــوا نــاس كتــر مــا اســتلمتش،
وشــقق  6أكتوبــر صغــرة جــدا ورحــت هنــاك اســتضافة ومــش معايــا أي ورق يثبــت أي حاجــة
ســواء اســتضافة أو ملكيــة واتحايلــت عــى بتــوع الحــي يــدوين صــورة مــن الحــر محــدش رايض".

الحيازة اآلمنة للمسكن:
حيازة المسكن تتخذ أشكاال
مختلفة منها اإلقامة بسكن
إيجار (عام أو خاص) ،واإلسكان
التعاوني ،والتمليك ،واإليواء
في حاالت الطوارئ ،واإلسكان
غير الرسمي ،ويتضمن ذلك
أن يشغل السكان األرض أو
المبنى.
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أيضــا ال يختلــف الحــال متامــا بــن املــاك واملســتأجرين يف ســندات امللكيــة فاملســتأجرين أيضــا
ال ميتلكــون ســوى اإليصــال األحمــر الصــادر نتيجــة لدفــع الرســوم  405جنيــة وال ميتلكــوا أي ســند
ملكيــة آخــر قانــوين يثبــت ملكيتهــم أو أحقيتهــم بالحيــاة يف الســكن البديــل وال ميكنهــم هــذا
اإليصــال مــن إدخــال املرافــق "كعــدادات الكهربــاء" مثــآ .فقــال محمــد خميــس" :مل اســتلم أي
عقــد ومــش معايــا غــر وصــل أحمــر مقابــل  405جنيــه واإليجــار  65جنيــه شــهريا ،وملــا رحــت
املكتــب بتــاع عــارة العرايــس قالولنــا مفيــش عقــود دلوقتــي" .وقــال هشــام أحمــد" :محــدش
مــن املســئولني كلمنــا عــن أي عقــود" .عــدم وجــود ســند قانــوين رســمي عــرض األرس إىل تهديــدات
كثــرة ،فقــال وليــد أحمــد" :ملــا جينــا نســتلم الشــقة طلعــوا علينــا بلطجيــة وكانــوا عاوزيــن ياخــدوا
إتــاوة  200جنيــة ع الشــقة"ه.

د ،ه -راجع املرفقات أ
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املرافق وخدمات األمن
اتفــق الـــ 30شــخصا املشــاركون يف االســتبيان عــى أن منطقــة الــرزاز كانــت كاملــة الخدمــات ســواء
كانــت "الصحــة أو التعليــم أو الخدمــات األمنيــة" وكذلــك بالنســبة للمرافــق كـ"وجــود عــدادات
للكهربــاء وعــدم انقطــاع امليــاه ،وتوافــر خدمــات الــرف الصحــي" .بينــا بالنســبة للســكن البديــل
فــإن واحــدة مــن أكــر املشــكالت التــي تواجــه املــاك يف منطقــة املقطــم هــي املشــكلة األمنيــة.
وكذلــك نقــص خدمــات امليــاه وعــدم وجــود عــدادات كهربــاء.
قــال مصطفــى أحمــد أمــن" :امليــاه هنــا ضعيفــة جــدا الزم نركــب موتــور عشــان امليــه تطلــع لنــا
والســباكة كلهــا بايظــة ،امليــاه بتتــرب يف الحيطــان عــى الشــقة الــي تحــت".
أيضــا يــردد وســط املُــاك يف منطقــة املقطــم بــأن ســكنهم البديــل هــو ســكن مؤقــت وهــذا هــو
ســبب عــدم تســليم الدولــة لهــم أي ســندات ملكيــة أو إدخــال املرافــق األساســية.
فتقــول الســيدة شــادية محمــود" :أول مــا جينــا لقينــا مفيــش ســباكة وال ميــاه وال نــور فرجعنــا
تــاين عــي الــرزاز ،وجــه املحافــظ اعتــذر لنــا ووعدنــا بإصــاح كل املرافــق وملــا جينــا املقطــم تــاين
لقيناهــم دخلــوا لنــا كهربــا بــس مفيــش عــدادات والســباكة صلحوهــا ،مل نســتلم أي عقــد يثبــت
ملكيتنــا ،واملســئولني قالولنــا محــدش يعمــل أي حاجــة يف الشــقق عشــان انتــوا قاعديــن هنــا مؤقتــا
ألنهــم بيبنــوا يف حــي الســبعني وحــدات جديــدة لينــا ،فاحنــا قاعديــن مــش حاســن باســتقرار ،ده
غــر انــه مفيــش أمــن ،احنــا بنتعــرض لتحــرش ومضايقــات كتــر ومفيــش أمــن يحمينــا".

توفر المرافق والخدمات
األساسية :ال بد وأن يحتوي
المسكن ليكون مالئما على
كافة المرافق األساسية من
مياه صالحة للشرب وصرف
صحي وكهرباء لإلضاءة
والتدفئة وأعمال الطهي
وخدمات النظافة ،وكذلك
القرب من المواصالت العامة
والمستشفيات وخدمات
الطوارئ.
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كــا يــرى جميــع املســتأجرين ممــن شــاركوا يف االســتبيان وهــم الـــ 16حالــة ،وكذلــك كل من شــارك
يف نقاشــاتنا الجامعيــة أو املقابــات الفرديــة يف مســاكن عثــان بــأن املنطقــة ال تصلح للســكن متاما.
وذلــك بســبب عــدم توافــر أي مــن الخدمــات األساســية مثــل "املستشــفيات أو املــدارس أو حتــى
الخدمــات األمنيــة" فاملنطقــة تعــاين مــن البلطجــة وفــرض نفــوذ تجــار املخــدرات .كــا أن جميعهم
اتفقــوا عــى أن امليــاه وهــي واحــدة مــن املرافــق األساســية منقطعــة بصــورة دامئــة يف املنطقــة،
والكهربــاء ال ميكنهــم تســجيل العــدادات أو تركيبهــا بســبب عــدم وجــود ســندات امللكيــة التــي
ترفــض املحافظــة إعطاؤهــم إياهــا.
تقــول (ف .ف)" :كنــا نعــاين مــن الــرف الصحــي ميــاه املجــاري الــي بتنــزل علينــا يف الــرزاز
ووافقنــا عــى االنتقــال إال إننــا ملــا جينــا وجدنــا مشــاكل كثــر كانقطــاع امليــاه وبعــد الســكن عــن
عمــل زوجــي ده غــر مشــاكلنا األمنيــة ،طــول الليــل نســمع رضب نــار والعــرب بيطلبــوا مننــا إتــاوة
ويــا ندفــع يــا مــش هنعــرف نعيــش يف الشــقة أي حــد جديــد يجــي الزم يدفعلهــم  200جنيــه".
وقــال هشــام أحمــد" :أنــا مريــض وبتعالــج يف القــر العينــي وحاولــت أروح مستشــفى أكتوبــر
ملقتــش عــاج هنــاك ألن املستشــفى غــر مجهــز".
وقــال وليــد وحيــد" :إحنــا هنــا يف صحـرا ،يف كالب وذئــاب ضالــة بتعــرض أطفالنــا للخطــر ،ومفيــش
أمــن وال مستشــفيات وال مــدارس! أقــرب مستشــفي لينــا تبعــد ســاعة كاملــة عننــا والخدمــات فيهــا
ســيئة جــدا وليهــا ســمعه عنــد النــاس كلهــا إن الداخــل فيهــا مفقــود وأهلــه يعملــوا حســابهم إنــه
ميت".

20

املواصالت والقرب من العمل
واحــدة مــن املشــكالت التــي ظهــرت بوضــوح شــديد هــي ابتعــاد أماكــن العمــل عــن الســكن ،فــإن
أغلــب ســكان منطقــة الــرزاز يعملــون يف منطقــة العتبــة واملوســي وهــي ال تبعــد عــن منشــأه
نــارص ســوى بضــع دقائــق ،ولكــن بعــد هــدم منازلهــم وتهجريهــم إىل أماكــن بعيــدة ،صــارت
لديهــم مشــكالت يف الذهــاب إىل عملهــم وذلــك بســبب عــدم توافــر وســائل مواصــات تتناســب
وإمكانياتهــم املاديــة.
فيقــول ســيد زكريــا" :اســتلمت شــقق بديلــة يف أكتوبــر عــي ســبيل االســتضافة ،ألن شــقق املقطــم
قالــويل خلصــت ،ورجعــت أعيــش يف الــرزاز ألن شــغيل يف العتبــة ودي صعــب أروحلهــا مــن أكتوبــر
يف آخــر الدنيــا ،كــان مــدارس أوالدي يف الــرزاز".

"ينبغي أن يكون موقع
السكن البديل أقرب ما يمكن
من المكان الذي األصلي كان
محل إقامة ومصدر رزق من تم
إخالؤهم".

 مادة  ،43تقرير املقرر الخاص املعني بالسكن الالئقكعنرص يف مستوى معييش مناسب ،ميلون كوثاري ،ص21 .

وأيضــا بالنســبة لبعــد الســكن البديــل عــن أماكــن العمــل الخاصــة باملســتأجرين فبالنســبة لـــ7
أشــخاص يبتعــد مــكان العمــل عــن الســكن حــوايل ســاعتني وبالنســبة لـــ 8أشــخاص يبعــد حــوايل
ثــاث ســاعات ،وحالــة واحــدة تركــت عملهــا وتعطلــت عــن العمــل بســبب بعــد املســافة.
تقــول (ف.ف)" :زوجــي بيشــتغل يف هيئــة االتصــاالت بالحــي الســابع مبدينــة نــر ،طــب إزاى
هينــزل كل يــوم مــن أكتوبــر ملدينــة نــر".
وقــال وليــد وحيــد" :إحنــا معانــا أطفــال وانقطعنــا عــن شــغلنا لبعــد املســافة ألن إحنــا بنشــتغل يف
العتبــة ،ومفيــش مواصــات ،أنــا لــو عــاوز أروح العتبــة وارجــع هتكلــف  20جنيــه".
وقــال محمــد خميــس" :أنــا كنــت رافــض امــي مــن الــرزاز ألين بشــتغل يف العتبــة وحــايت عايشــة
معايــا بتتعالــج يف مستشــفىي الحســن ،وأنــا أعــاين مــن صعوبــة الحركــة بســبب حادثــة قدميــة،
وبعديــن أنــا راجــل يوميتــي  25جنيــه وعشــان انــزل شــغيل وارجــع بيتــي بتكلــف  20جنيــه
مواصــات طــب هــأكل عيــايل منــن؟".
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النتائج واخلامتة

خالصة النتائج
وتعتــر تلــك النتائــج هــي خالصــة مــا توصلنــا إليــه مــن خــال متابعتنــا مــع أهــل منطقــة الــرزاز
املترضريــن مــن عمليــة اإلخــاء ومتثــل تلــك النتائــج عــددا كبـرا جــدا مــن املترضريــن مــا ميكننــا
مــن تعميــم تلــك النتائــج عــى بقيــة الســكان ،فــا ميكــن ألحــد أيــا كان إنــكار عــدم رغبتهــم يف
تــرك منازلهــم ،أو أنهــم تعرضــوا ألرضار بالغــة تؤثــر عــى حياتهــم وحيــاة أبنائهــم بشــكل مبــارش.
وفقــا لتلــك النتائــج ومــا شــاهده فريــق البحــث امليــداين الــذي قــام بزيــارة األماكــن التــي حددتهــا
الدولــة كمســكن بديــل ألهــايل منطقــة الــرزاز ومــا قــام بتوثيقــه؛ فــإن الحكومــة املرصيــة مل تلتــزم
بالحــد األدىن مــن معايــر الســكن املالئــم .حيــث أن املواطنــن ال يشــعرون بالحيــازة اآلمنة لســكنهم
البديــل ،حيــث ال توجــد أي ســندات قانونيــة تضمــن حقهــم يف االســتمرار يف املعيشــة يف تلــك
املناطــق .وأن الورقــة الحكوميــة الوحيــدة ب التــي ميلكوهــا مل يذكــر فيهــا إال أن هــذا الســكن عبارة
عــن حــق انتفــاع ،ومل تحــدد أي مــدة زمنيــة لهــذا العقــدو.
أيضــا بالنســبة إىل توفــر الخدمــات األساســية واملرافــق العامــة .فالدولــة مل تـراع هــذا الحق بالنســبة
ملنطقــة "مســاكن عثــان" حيــث ال تتوفــر فيهــا املرافــق األساســية للحيــاة كامليــاه والكهربــاء ،فاملياه
تنقطــع عــن تلــك املنطقــة لفـرات طويلــة جــدا وقــد تصــل يف بعــض األحيــان إىل شــهر كامــل ،وقــد
اعــرض الســكان عــى هــذا ومل تتدخــل الدولــة لحل تلــك املشــكلة .وبالنســبة للكهربــاء وإن توفرت
بشــكل غــر قانــوين فــإن مــن حــق املواطــن أن ميتلــك ســند قانــوين ميكنــه مــن اســتخدام الكهربــاء
حتــي ال يتعــرض للمســائلة القانونيــة ،كــا أنــه حــق مــن حقوقــه أن ميتلــك الســند القانــوين وهــو
مــا امتنعــت الدولــة عــن تحقيقــه .وال يختلــف الحــال كثـرا يف منطقــة املقطــم التــي انتقــل إليهــا
املــاك فهــم يعانــون أيضــا نفــس معانــاة مــن ذهبــوا إىل مســاكن عثــان بــل تــزداد معاناتهــم
ألن مســاكنهم ليســت مؤهلــه للســكن عــى اإلطــاق ،بســبب عــدم اســتكامل املقاولــون ألعــال
التشــطيبات النهائيــة.
أمــا بخصــوص الخدمــات األساســية كاملــدارس واملستشــفيات واملواصــات العامــة أيضــا مل ت ـراع
الحكومــة تلــك األساســيات التــي يجتاحهــا أي مجتمــع ،فمنطقــة مســاكن عثــان ال توجــد بهــا أيــة
مستشــفيات أو مــدارس يف نطــاق املنطقــة ،حيــث أن أقــرب مستشــفى تبعــد عــن املنطقــة حــوايل
ســاعة كاملــة باإلضافــة لعــدم توافــر اإلمكانيــات الالزمــة يف تلــك املستشــفى .كذلــك عــدم توافــر
خدمــات النقــل مــن وإىل تلــك املنطقــة .فهــي منطقــة بعيــدة يصعــب الوصــول إليها إال عــن طريق
وســائل النقــل الخاصــة ،مــا يعنــي التكلفــة املاديــة الكبــرة عــى ســكانها ،وأغلــب هــؤالء الســكان
مــن ال ُعــال أو الباعــة الجائلــن يف منطقــة العتبــة أو املوســي مــا يعنــي اســتحالة قدرتهــم عــى
الذهــاب إىل أعاملهــم أو تغطيــة نفقــات املواصــات بالنســبة ألبنائهــم يف الذهــاب إىل املــدارس.
إن أهــم مــا يبحــث عنــه اإلنســان هــو األمــن ،والعامــل الرئيــي املشــرك بــن مســاكن عثــان
واملنطقــة التــي اســتلم فيهــا املــاك يف حــي املقطــم هــي صعوبــة الحالــة األمنيــة يف تلــك املناطــق
وانتشــار البلطجــة .مــا يعنــي أن تلــك املناطــق خط ـرا عــى حيــاة الســكان املتواجديــن فيهــا.
و -راجع املرفقات أ
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باإلضافــة إىل أنــه مــن أهــم املعايــر لتحديــد الســكن املالئــم هــي أن يكــون املســكن يتناســب مــع
ثقافــة املجتمــع وأن يراعــي األبعــاد الثقافيــة للســكان ،وهــذا أيضــا مل تراعيــه الدولــة يف تحديــد
نوعيــة الســكن البديــل وهــو مــا بــرز مــن خــال شــكاوى الســكان بــأن طبيعــة املناطــق التــي
انتقلــوا إليهــا تختلــف وثقافاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم التــي اعتــادوا عليهــا يف منطقتهــم القدميــة.
وعــى النقيــض متامــا فــإن كل تلــك املعايــر الخاصــة بالســكن املالئــم كانــت متوفــرة يف منطقــة
الــرزاز ،حيــث توافــر الخدمــات األساســية واملرافــق العامــة وقــرب الســكن مــن مــكان العمــل
بالنســبة لغالبيــة الســكان.
مــا يعنــي أن قـرار الحكومــة بتنفيــذ عمليــة اإلخــاء ســبب أرضارا كبــرة للســكان وهــو مــا يخالــف
كل األعـراف والقوانــن واملعاهــدات الخاصــة بالســكن املالئــم.
أمــا بخصــوص تنفيــذ عمليــة اإلخــاء فــإن الحكومــة مل تلتــزم بإعطــاء األســباب الكافيــة للمواطنــن
إلخــاء منازلهــم ،كــا أنــه صــدر قـرار مــن جهــة قضائيــة بإلـزام الحكومــة بوقــف عمليــة الهــدم
إىل حــن الفصــل يف دعــوى قضائيــة مقامــة مــن األهــايل ضــد قـرار الحكومــة ومل تلتــزم الدولــة بهــذا
القـرار القضــايئ ،مــا يعنــي أن الحكومــة نفســها مل تلتــزم بأحــكام الســلطة القضائيــة ،فــاذا إذا صدر
حكــم نهــايئ ج بوقــف الهــدم وإلغــاء قـرار الحكومــة بإخــاء تلــك املنــازل؟ ز.

مسكن يتناسب مع ثقافة
المجتمع :يجب أن تعبر الطريقة
التي يتم بها بناء المساكن،
ومواد البناء المستخدمة،
والسياسات الداعمة لها
عن الهوية والتنوع الثقافي
للسكان .وينبغي ألنشطة
اإلسكان العام أو الخاص أن
تراعي األبعاد الثقافية للسكان،
وتكنولوجيا البناء المتوافقة
والمالئمة لهم وللبيئة التي
يعيشون فيها.

 التعليق العام رقم ( )4عىل املادة  11الفقرة  1من العهدالدويل
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اخلامتة
إن مــا تــم عرضــه مــن معلومــات ونتائــج مــا هــو إال دليــل عــى عشــوائية عمليــة اتخــاذ الق ـرار
لحــل أزمــة الســكن ،كــا أن مــا حــدث بشــارع الــرزاز مــا هــو إال منــوذج صغــر مــن املمكــن أن
يعكــس رؤيــة الدولــة يف التعامــل مــع أزمــة الســكن.
بــدأ البحــث بعــرض املنهجيــة التــي اتبعهــا فريــق البحــث امليــداين ،حيــث اعتمــد عــى القيــام
بزيــارات ميدانيــة إىل شــارع الــرزاز بحــي منشــأة نــارص لتقــي األوضــاع ومتابعــة طــرق اإلخــاء،
ومعرفــة رأي األهــايل فيــا اتخذتــه الدولــة مــن ق ـرارات بشــأن تهجريهــم ،وإذا قامــت الجهــات
املعنيــة بتنفيــذ تلــك الق ـرارات بشــكل يحفــظ حقوقهــم .وتــم أخــذ عينــة عشــوائية لــكل مــن
كانــت لــه رغبــة يف مســاعدتنا ملعرفــة الفــروق بــن األماكــن واملخالفــات التــي حدثــت وتوثيــق
التعديــات التــي تعرضــوا لهــا.
يــرد البحــث املواصفــات والــروط التــي يجــب توافرهــا يف الســكن املالئــم التــي نص عليهــا العهد
الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،الــذي وقعــت عليــه مــر مــا يوجــب عليهــا
االلت ـزام الكامــل بــه كالحيــازة اآلمنــة للمســكن ،وتوفــر املرافــق والخدمــات األساســية ،والقــدرة
عــى تحمــل تكلفــة املســكن ،ســهولة الحصــول عليــه وغــره ،باإلضافــة اىل اإلشــارة ملعايــر اإلخــاء
الطوعــي واســتخدام تلــك املعايــر لتقييــم إذا نُفــذت الدولــة إخــاء طوعــي ومــدى التـزام الدولــة
بتوفــر ســكن مالئــم لألهــايل.

أهم نتائج البحث
مل متتلــك الدولــة خطــة ذات معايــر تحفــظ حــق مواطنيهــا يف ســكن مالئــم ،أو تتجاهــل تلــك
الخطــط ،دل عــي ذلــك تحليــل نتائــج االســتبيان واملقابــات الشــخصية التــي تعكــس عــدم موافقــة
النســبة األكــر مــن أهــايل منطقــة الــرزاز عــى إعــادة التســكني ،كــا شــمل قـرار الهــدم للمنــازل
املصطفــة بشــكل منتظــم عــى جانبــي شــارع الــرزاز دون العشــش املتناثــرة أعــى الجبــل وهــي
األكــر تــررا وتواجــه خطــورة أكــر مــن تلــك البيــوت.
باإلضافــة اىل ذلــك ،مل يتــم حــر األهــايل بشــكل يحفــظ حقوقهــم مــا بــن مــاك ومســتأجرين،
وبــدا ح ـرا معيوبــا يف تحــري البيانــات عــن األرس وخاصــة املســتأجرين ،فقــد اســتمد القامئــون
عــى الحــر معلوماتهــم مــن املــاك بشــكل أســايس ،وبالتــايل وقــع عــدد مــن املســتأجرين ضحيــة
البت ـزاز مــاك البيــوت ،إىل جانــب وقــوع األهــايل ضحيــة لعمليــة نصــب قــام بهــا املحامــون أدت
إىل تنــازل األهــايل عــن حقوقهــم ،وقــد تســببت عشــوائية الحــر يف عشــوائية التعويــض ،فالبعــض
منهــم مل يتســلم وحــدات ســكنية بديلــة مســاوية لعــدد مــا كانــوا ميتلكونــه بالــرزاز.
اتســمت عمليــة التعويــض بالعشــوائية فــا زال األهــايل يعانــون مــن عــدم وجــود حيــازة آمنــة
ملســكنهم .مل يتســلم األهــايل ســوى وصــل أحمــر مقابــل مبلــغ مــادي إلثبــات ملكيتهــم أو أحقيتهــم
للعيــش بالشــقق التــي اســتلموها ،وذلــك غــر معــرف بــه قانونيــا.
توصــل البحــث ايضــا إىل أن الســكن البديــل يفتقــر افتقــارا كليــا إىل املرافــق والخدمــات وخاصــة
بالنســبة للمســتأجرين الذيــن تــم تهجريهــم إىل الحــي الســادس مبدينــة  6مــن أكتوبــر ،الذيــن عانوا
مــن مشــكلة أساســية أال وهــي البعــد عــن العمــل وانعــدام وســائل النقــل ،مــا أثــر بشــكل ســلبي
عــى انتظامهــم يف أعاملهــم وأدى إىل ضيــاع مصــدر دخلهــم الوحيــد.
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ويف نهايــة هــذا البحــث يتضــح أن رؤيــة الدولــة تجــاه أزمــة الســكن كانــت غــر واضحــة املعــامل
وأنهــا مل تكــن تضــع يف االعتبــار املــواد الــواردة بالعهــود واملواثيــق الدوليــة بشــأن تلــك األزمــة.
ففــي حالــة شــارع الــرزاز ،مل تتأكــد الدولــة بــأن تكــون اإلزالــة طوعيــة ،ومل تلتــزم مبســؤوليتها
ووعودهــا لألهــايل بــأن تكــون املناطــق الجديــدة مالمئــة للســكن .ان اســتمرار الدولــة عــى هــذا
النهــج ســيخرج بنــا مــن كارثــة إىل كارثــة أكــر ،فيجــب مراجعــة أولويــات الدولــة لتطويــر التخطيط
العمـراين ألن اختيــار اإلخــاء كحــل ألزمــة الســكن يف مــر يفشــل يف الحــد مــن األســباب الجذريــة
لألزمــة ،ففــي أحســن حاالتــه يقــدم حــل رسيــع فقــط بــدون بعــد نظــر وبــدون احـرام لحقــوق
املواطنــن يف الســكن املالئــم.
إن مصــر الهــدم والتهجــر القــري الــذي لحــق مبــن تهدمــت منازلهــم ،ســيالقيه آخــرون إذا
اســتمرت الدولــة بنفــس السياســات العشــوائية ،لذلــك عليهــا وضــع خطــط لتحويــل املســاكن غــر
املالمئــة إىل مســاكن مالمئــة مبــا يتناســب مــع متوســط دخــل ســكانها ،عــن طريــق الرتميــم أو إعــادة
البنــاء ،وأن يكــون التهجــر هــو آخــر الســبل التــي تلجــأ إليهــا الدولــة يف حالــة اســتنفاذ كل الطــرق
األخــرى ،ويحفــظ هــذا القـرار للمناطــق التــي بأقــى احتيــاج لإلخــاء عــى حســب درجــة خطــورة
الســكن بهــا ،أمــا عشــوائية اتخــاذ القـرار فلــن يكــون حــا ملــا اســمته الدولــة "العشــوائيات" ونراهــا
نحــن "أزمــة الســكن".
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مرفقات ب

 -1أهم املواد املتعلقة بالسكن يف الدستور املصري
كانــت أول مــرة يتــم فيهــا اإلشــارة إىل الحــق يف الســكن يف الدســتور املــري ،يف دســتور  2012إال
أن األمــر مل يكــن واضحــا ،كــا هــو يف دســتور  2014الــذي اهتــم بحــق املواطــن يف الســكن املالئــم
مبــا يحفــظ لــه كرامتــه وآدميتــه ونــص عــى أن التهجــر القــري جرميــة ال تســقط بالتقــادم يف
املــواد ( )78و(:)63
مــادة (" )78تكفــل الدولــة للمواطنــن الحــق يف املســكن املالئــم واآلمــن والصحــي ،مبــا يحفــظ
الكرامــة اإلنســانية ويحقــق العدالــة االجتامعيــة.
وتلتــزم الدولــة بوضــع خطــة وطنيــة لإلســكان تراعــى الخصوصيــة البيئيــة ،وتكفــل إســهام املبادرات
الذاتيــة والتعاونيــة يف تنفيذهــا ،وتنظيــم اســتخدام أرايض الدولــة ومدهــا باملرافــق األساســية يف
إطــار تخطيــط عمـراين شــامل للمــدن والقــرى واسـراتيجية لتوزيــع الســكان ،مبــا يحقــق الصالــح
العــام وتحســن نوعيــة الحيــاة للمواطنــن ويحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة.
كــا تلتــزم الدولــة بوضــع خطــة قوميــة شــاملة ملواجهــة مشــكلة العشــوائيات تشــمل إعــادة
التخطيــط وتوفــر البنيــة األساســية واملرافــق ،وتحســن نوعيــة الحيــاة والصحــة العامــة ،كــا تكفــل
توفــر املــوارد الالزمــة للتنفيــذ خــال مــدة زمنيــة محــددة".
مــادة (" )63يحظــر التهجــر القــري التعســفي للمواطنــن بجميــع صــوره وأشــكاله ،ومخالفــة ذلك
جرميــة ال تســقط بالتقادم".

 -2شروط السكن املالئم كما ذكرت يف التعليق العام رقم
( )4على املادة  11الفقرة  1من العهد الدويل.
الحيــازة اآلمنــة للمســكن :حيــازة املســكن تتخــذ أشــكاال مختلفــة منهــا اإلقامــة بســكن إيجــار (عــام
أو خــاص) ،واإلســكان التعــاوين ،والتمليــك ،واإليــواء يف حــاالت الطــوارئ ،واإلســكان غــر الرســمي،
ويتضمــن ذلــك أن يشــغل الســكان األرض أو املبنــى.
توفــر املرافــق والخدمــات األساســية :ال بــد وأن يحتــوي املســكن ليكــون مالمئــا عــى كافــة املرافــق
األساســية مــن ميــاه صالحــة للــرب ورصف صحــي وكهربــاء لإلضــاءة والتدفئــة وأعــال الطهــي
وخدمــات النظافــة ،وكذلــك القــرب مــن املواصــات العامــة واملستشــفيات وخدمــات الطــوارئ.
القــدرة عــى تحمــل تكلفــة املســكن :يجــب توفــر الدعــم لغــر القادريــن بحيــث ال يؤثــر اإليجــار
الشــهري وخدمــات الكهربــاء وامليــاه والنظافــة عــى متطلبــات الحيــاة األخــرى مــن غــذاء وصحــة
وتعليــم وكســاء.
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وحــدة ســكنية آمنــة وصالحــة للمعيشــة :يجــب أن يكــون للمســكن مســاحة مناســبة للحيــاة فيــه،
ويتوافــر فيــه الحاميــة مــن الــرد والحــر ،وكذلــك أال يكــون معرضــا للســقوط أو للكــوارث الطبيعية.
سهولة الحصول عىل املسكن :البد من سهولة حصول جميع الفئات عىل سكن مالئم.
موقــع ســكن آمــن يتوافــر بــه الخدمــات العامــة :القــرب مــن املستشــفيات واملواصــات العامــة
ومنافــذ بيــع املــواد االســتهالكية واملــدارس وأال يكــون قــد بنــي يف أماكن خطــرة أو معرضــة للكوارث
الطبيعية.
مســكن يتناســب مــع ثقافــة املجتمــع :يجــب أن تعــر الطريقــة التــي يتــم بهــا بنــاء املســاكن،
ومــواد البنــاء املســتخدمة ،والسياســات الداعمــة لهــا عــن الهويــة والتنوع الثقــايف للســكان .وينبغي
ألنشــطة اإلســكان العــام أو الخــاص أن تراعــي األبعــاد الثقافية للســكان ،وتكنولوجيا البنــاء املتوافقة
واملالمئــة لهــم وللبيئــة التــي يعيشــون فيهــا.

 -3التعليق العام رقم  ،7احلق يف السكن املالئم ،حاالت
إخالء املساكن باإلكراه

حــددت لجنــة حقــوق اإلنســان ســبل الحاميــة اإلجرائيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا فيــا يتعلــق
بعمليــات اإلخــاء باإلكــراه وهــي تشــمل:
إتاحة الفرصة للتشاور الحقيقي مع املترضرين.
إشعار املترضرين كافة بشكل واف ومناسب قبل موعد اإلخالء.
اإلحاطــة علــا بعمليــات اإلخــاء املقرتحــة وعنــد االقتضــاء بالغــرض البديــل املقــرر اســتخدام األرض
أو املســكن مــن أجلــه.
حضــور موظفــن حكوميــن أو ممثلــن عنهــم أثنــاء اإلخــاء عندمــا يتعلــق األمــر بجامعــات مــن
النــاس.
التعيني الصحيح لهوية جميع األشخاص الذين يتولون القيام بعملية اإلخالء.
عــدم القيــام باإلخــاء عنــد ســوء األحــوال الجويــة ،بشــكل خــاص أو أثنــاء الليــل ،مــا مل يوافــق
املتــررون عــى ذلــك.
توفري سبل االنتصاف القانونية.
توفري املعونة القانونية عند اإلمكان.
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لتعليق العام رقم  ،7الحق يف السكن املالئم (املادة  1-11من العهد) حاالت إخالء املساكن باإلكراه،
5
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية-ec/cibara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth .
lmth.7cg-rcs
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شارع الرزاز
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شارع الرزاز
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منازل سابق هدمها
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من داخل أحد املنازل الرافضة للهدم
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أخالء األهايل ملنازهلم قبل اإلخالء
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بداية عمليات اإلخالء

45

أثناء اإلخالء
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مراقبة األهايل لعمليات اهلدم
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أثناء األخالء
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من داخل أحد املنازل أثناء اهلدم
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من داخل أحد املنازل أثناء اهلدم
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أحد املنازل بعد اهلدم
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أحد املنازل بعد اهلدم
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مساكن املقطم

واجهة مباني مساكن املقطم
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واجهة مباني مساكن املقطم
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واجهة مباني مساكن املقطم

55

عيوب البناء اإلنشائية اجلسيمة
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عيوب التنفيذ
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عيوب التنفيذ

مشاكل بعد التنفيذ

مشاكل بعد التنفيذ

مشاكل بعد التنفيذ

مساكن عثمان

مدينة  6اكتوبر

واجهة مباني مساكن عثمان
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من داخل أحداملباني
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من داخل أحداملباني
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