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 نماذج من االقتصاد الموازي 
ومجلة  التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار  .السفير العربي
 القتصادية. والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة ا

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

ردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير وا
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

تمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باس
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد الموازي: ما الذي تنتجه هذه المنظومة؟ - 1

 
م باالنتاج وبحركة الثروة، أعطت الهيمنة العالمية للنيوليبرالية، كنمط للتحكّ 

دفعة هائلة لما يسمى "االقتصاد الموازي"، أو غير المهيكل أو غير النظامي. 
وهو وإن كان ظاهرة عامة وتوجد له تعبيرات مختلفة في كل مكان، إال أنها 
متفاقمة في البلدان التي ال تقع في قلب المركز الرأسمالي. وفي هذه البلدان، 

ادية التقليدية قد ُفككت أصاًل، خصوصًا مع السيطرة كانت البنى االقتص
االستعمارية عليها، سواء تلك التي مورست في بلدان المنطقة بشكل مباشر 

 .(..وحاد )تجربة الجزائر( أو متقطع )المغرب االقصى، مصر
وفي مرحلة الحقة، إستمر هذا التخليع بشكل ال يقّل حّدة عن البدايات، 

ية الى نظام يشمل المركز واألطراف في منظومة واحدة حين انتقلت االمبريال
ودينامية مشتركة، حيث بدا أن فترة االستعمار المباِشر واستلحاق هذه 
المجتمعات بالمستعِمر وتبعيتها له قد انتهت. إال أن التحّرر واالنعتاق سرعان 
ما جرى ضبطهما في حركة السوق العالمية. وقد تم ذلك أحيانًا بطرق عنفية 
وحربية حتى، حينما لم ُيكتَف بالحؤول دون قيام بنى اقتصادية بحكم الخنق 
واالفالس أو بحكم تخريب ما تبقى من االقتصاد التقليدي. وهذه الحال تظهر 
بشكل جلي في الزراعة خصوصًا، بدءا من مصادرة األراضي بشكل واسع أو 

وذاك األحادي غير  عبر التحكم بالمياه والبذار، وباشاعة المعدل منها جينياً 

http://assafirarabi.com/ar/folder/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85/
http://assafirarabi.com/ar/folder/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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المعد لالستهالك المحلي بل للتصدير وإشباع حاجات صناعية وتجارية في 
 .أمكنة أخرى.. وهكذا ولد خراب عميم وعميق

كما ُقطعت الطريق على الصناعات الوطنية الناشئة، على ضعفها 
وجزئيتها، وجرت محاربتها. وفي نهاية المطاف، لم تتمكن هذه المجتمعات 

ي اكتفاء ذاتي وال أي تراكم أولي، وصارت في حالة متقدمة من من تحقيق أ
غير االنتاجية، ساهم في تعزيزها أن السلطات القائمة كانت في األغلب إما 
قاصرة ومتخّبطة ومفتقدة للتصّور العام، أو فاسدة وتمارس دور الوكيل المحلّي 

ستفيدة من هذه لهذه االمبريالية أو دور الوسيط بينها وبين بعض الشرائح الم
الدورة، وتلجأ طبعًا للقمع لضبط األمور إزاء البؤس المتعاظم وانسداد األفق 

 .أمام الناس
ليس االقتصاد الموازي مجرد وسيلة وجدها الناس المْفَقرون في هذه البلدان 
لتأمين مستلزمات البقاء على قيد الحياة، وخصوصًا في ظل االنسحاب 

لية عن المجتمع، وتفشي الخصخصة بناء على المتعاِظم للدولة من المسؤو 
"إصالحات بنيوية" و"إعادة هيكلة" يفرضها النظام العالمي المهيمن عبر أدواته 
)البنك وصندوق النقد الدوليان(. بل هو تحّول في العقود االخيرة ليصبح نمط 
النشاط االقتصادي األكبر الممارس في هذه المجتمعات، معززًا انقسامها بين 

بة" رقيقة تتحكم بما هو منظور في كافة الميادين، من صناعة وزراعة "نخ
وتجارة وخدمات، وأغلبية كبيرة تتدبر نفسها ألنها خارج دائرة الحركة االنتاجية 
التي ال تتسع لها بحكم جزئيتها أي قيامها على مجرد تيسير االستهالك ونهب 

 .لالمواد األولية و"النشاط التحويلي" في أحسن االحوا
لكن المفارقة أن تلك الهوامش االقتصادية نفسها )وهي التي تحّرك رساميل 
كبيرة توظيفًا وتحصل على عائدات كبيرة أيضًا( ليست متروكة أبدًا، بل هي 
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تخضع لتراتبية صارمة في حركتها ينكشف أنها غالبًا ما تنتهي في قّمتها عند 
، متنفذة سياسيًا واقتصاديًا "نخبة" أخرى )كثيرا ما تكون مختِلطة مع األولى(

ومتحِكمة بالبالد. ال يتم التهريب عبر حدود الدول للبضائع والبشر 
والممنوعات على أشكالها بناء على مبادرة المعَدمين الذين يحملون الشنط. 
بل تبرز هنا العالقة الوطيدة بين الزعيم والضابط اللذان يتقاسمان المسؤولية 

أو زجرًا، وبكل األحوال مقابل نصيب معلوم. وال عن ذلك النشاط، تشجيعًا 
يمكن ألي كان أن يقّرر فرد "بسطته" في الشارع أو تحريك عربته النقالة، بل 
يخضع ذلك لتنظيم متكامل وشروط ومراكز قوى أعلى من البائعين أنفسهم، 
الذين يبحثون عن الكفاف. وأما حين يصبح التهريب والتوزيع يخّصان 

لسالح أو تبيبض العمالت او الحصول على السمسرات او المخدرات أو ا
على امتيازات استثنائية، فيصبح األمر أكثر جدية. المشكلة أن "نظام صمت" 
يغلف كل ذلك، وتغيب إمكانية تقديم أرقام دقيقة واالعتداد باحصائيات، كما 

 .يخاف الناس من الكالم وما يستتبعه من قصاص قد يصل الى القتل
الى االكتفاء بوصف الحالة بل تسعى  14ذه النصوص الـال تتجه ه

لإلجابة على سؤال "ما الذي تنتجه هذه المنظومة؟" بكّل تشعبات ذلك االنتاج، 
على مستويات العمران والسياسة والعنف، وليس فحسب االقتصاد. وهذا الدفتر 
يجمعها وفق فصول تخّص كل بلد، مع مراعاة تغطية أكبر قدر من المالمح 

تقديم تحليالت لتفسير الظاهرة وآليات اشتغالها ولرصد مداها ولقول نتائجها و 
 .كذلك

توزعت نصوص هذا الدفتر على أربعة بلدان، هي مصر وتونس والجزائر 
والمغرب. وحاول الباحثون رصد بعض أبرز مظاهر النشاط االقتصادي 

ى تحت ضغط "الموازي"، وتبيان كيفية تطوره أو تاريخ هذا التطّور الذي جر 
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 .عوامل محددة، وصلته بالسلطات عبر ممثليها المتعاملين معه
يقول الباحث أحمد هني في مطلع نصه أن "األمر األساسي هو معرفة 
لمن تذهب فوائد القيود على النشاط االقتصادي التي توّلد الحاجة لالقتصاد 

قتصادية أم الموازي، ثم هناك سؤال ثان: هل تتوافق هذه القيود مع عقالنية ا
 ."أنها أدوات بيروقراطية في يد الحكم السياسي؟

نأمل أن الدفتر وّفر معرفة بحال كل بلد، ونأمل كذلك أن تكون قد 
اتضحت بقراءته النقاط المشتركة بين الحاالت بما يأخذ في االعتبار 
الخصوصية السياسية واالجتماعية لكل منها، ويتجاوزها في آن نحو بلورة 

أواًل بشأن "االقتصاد الموازي"، وصورة وافية ثانيًا مرتبطة بالقائم تحديد عام 
 .واقعياً 

تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤســـســـة روزا لكســـمبورس. يمكن اســـتخدام 
 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر

http://assafirarabi.com/ar/folder/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-
%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B0%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85/ 
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الجزائر: بين االقتصاد غير الرسمي وسوق القرار  - 2
 االقتصادي السوداء

 -اآلنية والخطرة في الوقت نفسه  - من الحلول االقتصاد السّري" حل  "
التي تلجأ إليها األنظمة لتخفيف األثر االجتماعي لألزمات الناتجة عن 

 .سياساتها الليبرالية
   20-05-2018   صحافي من الجزائرياسين تماللي 

 سوريا -همام السيد 
م تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن استخدا

 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر
ال أدّل على تعّقد ظاهرة النشاطات االقتصادية غير الرسمية )أي تلك 
التي ال تأخذها الحسابات الوطنية السنوية بعين االعتبار( من تباين تقديرات 
حجمها ومن تعّدد المصطلحات المستخدمة لوصفها في الصحافة والخطاب 

ي )"اقتصاد مواٍز"، "اقتصاد غير رسمي"، "اقتصاد الظل"، الخ...(. السياس
وسنستخدم في حديثنا عنها هنا مصطلح "االقتصاد غير الرسمي" نظرا إلى 

كّل نشاط اقتصادي  "تعريف مكتب العمل الدولي عموميته، فهو يعني في
أو  -يقوم به عمال  أو تقوم به وحدات  اقتصادية ال تغطيها األحكام الرسمية 

تغطيها بشكل غير كاف". ويشمل هذا التعريف في الوقت ذاته نشاطات 
القطاع غير الرسمي )أي تلك التي تقوم بها مؤسسات اقتصادية غير ُمحصاة، 

تتمتع بالصفة المعنوية( ونشاطات األفراد داخل القطاع الرسمي نفسه ال 
)مثال: عّمال شركة تمتلك الصفة المعنوية القانونية لكنها ال تصّرح بهم لدى 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_234960.pdf
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صناديق الضمان االجتماعي(. ويبدو مصطلح "االقتصاد غير الرسمي" 
وازي" أصدق تمثياًل الّتساع رقعة هذه النشاطات من مصطلح "االقتصاد الم

الذي ال يأخذ في الحسبان وجود مناطق تقاطع بينها وبين النشاطات 
االقتصادية الرسمية )مثال: لجوء وحدات اقتصادية مسّجلة إلى اليد العاملة 

 .(المنزلية
وعلى اختالف المصطلحات المستعملة لوصفه، لالقتصاد غير الرسمي 

ن  من مكونات اقتصاد البالد، في الجزائر تجليات  كثيرة تدّل على أهميته كمكوِّ
وهي أهمية  ما فتئت تزداد بالتالزم مع دوران عجلة "اإلصالحات الليبرالية" 

، وما عرفه من إغالق 1998و 1994بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي بين 
حسب إحصائيات مفتشية  1997و 1994بين  818للشركات العمومية )

ف شخص. ولعّل أكثَر آال 405العمل(، ومن تسريحات جماعية طالت 
تجلياته رمزيًة هو الفارق الشاسع بين سعر صرف الدينار الجزائري المحّدد 

 174دينارا للدوالر الواحد، وسعِر صرفه في "السوق السوداء"،  114رسميا، 
 .دينارًا بين السعرين 60دينارا للدوالر، أي بفارق 
 معطيات نادرة وجزئية

نشرت في  دراسة للباحث الجامعي أحمد هّني ونذكِّر هنا، استنادا إلى
، بأن عاَلم االقتصاد غير الرسمي مهيكل  في شكل شبكات على رأس 1994

كل واحدة منها من ُيْمكن اعتباُره متعامال اقتصاديا حقيقيا بالنظر إلى اتساع 
اطات التي يشرف على تسييرها، وأن هذه الشبكات قد تشكل بنية رقعة النش

 ."مجتمع مضاد" حقيقي
وتبدو السلطاُت الجزائرية، وإن أطلقت مبادرات تستهدف إخراج بعض 
النشاطات االقتصادية غير الرسمية من الظل، غيَر مكترثة لتقييم اقتصاد هذا 

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=NAQD_007_0050
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عنه نادرة  جدا وجزئية إن "المجتمع المضاد" منهجيًا، والنتيجة أن المعطيات 
ُوجدت، وتنحصر في المعطيات الخاصة بسوق العمل )يمكن استخالُصها 
من االستقصاءات التي يجريها دوريا "الديوان الوطني لإلحصائيات"( وتلك 
التي تنشرها من وقت آلخر تنظيمات  نقابية )اتحاد التجار، اتحاد أرباب 

العمل العالمي( أو تتضمنها دراسات  العمل، الخ.( وهيئات  عالمية )المكتب 
أكاديمية كثير  منها "دراسات حاالت" تخّص مناطَق بعينها ال مجمَل البالد. 
صحيح  أن الدراسة المنهجية لالقتصاد غير الرسمي صعبة في العالم كله 
بشهادة هيئات كمكتب العمل العالمي، لكنها ليس مستحيلًة تماما إذا ُوفرت 

مة وُأجريت تمهيدا إلصالح شامل لالقتصاد ال لمجرد ترميم لها الوسائل الالز 
آني له. وهي فضال على ذلك، كما يقول خبراء هذا المكتب في دليل 

، ضرورية "كقاعدة لصياغة وتقييم "ر الرسميقياس االقتصاد غي" عنواُنه
سياسات فعالة تدعم التحول نحو الرسمية، وكأداة لتمثيل مجموعات السكان 
المعنيين بغرض وصف التوجهات المالَحظة )...( في ميدان الشغل، وكذلك 

 ."لتحليل العالقة بين النمّو االقتصادي والتشغيل
 تقديرات متباينة

االقتصاد غير الرسمي الجزائري تباينًا كبيرا، فإذا وتتباين تقديرات حجم 
نظرنا إليه من زاوية الكتلة النقدية الُمتداَولة داخَله، وجدنا أنها تتراوح بين 

مليار دوالر( حسب الوزير األول السابق عبد المالك  40مليار دينار ) 3700
مليار دوالر(  18.5مليار دينار ) 1700( و2015سالل )آذار/ مارس 

(. أما وزير المالية في 2017سب َخَلفه أحمد أويحيى )أيلول/ سبتمبر ح
الحكومة الحالية، عبد الرحمن راوية، فيشّكك أصال في إمكانية قياسها، ولم 

، في مناقضة أحمد أويحيى، رئيِس 2018يترّدد، مطلَع كانون الثاني / يناير 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_234960.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_234960.pdf
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رات "محض الحكومة التي هو أحُد أعضائها، مؤكدا أن كل هذه التقدي
 .تصريحات" ال غير

وفي منتصف الطريق بين تقديرات سالل وأويحيى، قّدر محافظ البنك 
، الكتلَة النقدية المتداَولة 2018المركزي، محمد لوكال، مطلَع شباط/ فبراير 

مليار دينار، مذكرًا  3000و 2500في إطار االقتصاد غير الرسمي بما بين 
بوجود كتلة نقدية أخرى خارج النظام  -لفائدة لكّنه بالُغ ا -تذكيرًا عارضًا 

مليار دوالر هي مدخراُت الفاعلين  2000و 1500البنكي قواُمها ما بين 
 .االقتصاديين، بما فيهم األسر

إال أن الداعين إلى توخي الحذر والنسبية عند الحديث عن االقتصاد غير 
لي فرحات آيت الرسمي ال ينتمون كّلهم إلى الصف الحكومي، فالخبير الما

 -وهو معروف بانتقاداته الالذعة للوزير األول أحمد أويحيى  -علي مثاًل 
يشاطره الرأَي في أن تقدير عبد المالك سالل للكتلة النقدية المتداولة خارج 

مليار  1600األطر الرسمية مبالغ  فيه بشكل كبير، فهي ال تتعدى في نظره 
د المعدني واألوراق البنكية المقّدرة بثلث في المئة من كتلة النقو  30دينار، أي 

مليار دينار من  4700) 2017الكتلة النقدية العامة حسب أرقام آخر سنة 
 .(مليار 14574أصل 

، الكتلَة النقدية المتداَولة في إطار 2018قّدر البنك المركزي مطلَع 
مليار دينار، مذكرًا بوجود  3000و 2500االقتصاد غير الرسمي بما بين 

مليار  2000و 1500كتلة نقدية أخرى خارج النظام البنكي قواُمها ما بين 
 .دوالر هي مدخرات الفاعلين االقتصاديين، بما فيهم األسر

وُيالحظ على هذه التقديرات المتباينة أمران. األول أن أصحاَبها ال 
ُيفصحون عن الحسابات التي خَلصوا بها إليها، ما يجعلها تبدو إما حدسية 
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ًا أو، على النقيض من ذلك، ثمرَة حسابات غير اقتصادية البتة كالرغبة صرف
في الدفاع عن اإلنجازات الحكومية أو السعي إلى التقليل من شأنها. األمُر 
الثاني هو التالزُم بين االعتقاد بأن الكتلة النقدية المتداولة في إطار االقتصاد 

ا في النظام البنكي حلٌّ شبه غير الرسمي كتلة  هائلة واليقيِن بأن إدماجه
سحري لمشكالت تمويل االقتصاد، خاصة بعد تراجع مداخيل الموازنة بفعل 

. وعكَس ذلك، 2014تراجع موارد الجباية على المحروقات إبتداء من صيف 
سواء جاء من السلطة أو من  -يتالزم التشكيُك في ضخامة هذه الكتلة 

حكم على االقتصاد غير الرسمي مع تحبيذ إصالحات شاملة ت -المعارضة 
بالزوال حتمًا في  -بوصفه عارضا من أعراض أزمة االقتصاد ال غير  -

 .مدى منظور
 بعض مظاهر االقتصاد غير الرسمي

وهي، على ِقدمها، ال تزال  -تشير أرقام الديوان الوطني لإلحصائيات 
في المئة من السكان  50.4إلى أن  -وجيهة على ضوء قرائن أخرى 

 9.472.000)أي  2009مشغولين بنشاط مهني في النصف الثاني من ال
شخص( لم يكونوا مصرًَّحا بهم لدى صناديق الضمان االجتماعي. وترتفع 

 81.1في المئة في أوساط العمال غير الدائمين وإلى  69.1هذه النسبة إلى 
الباحث الجزائري  في المئة في أوساط العمال المستقلين )األحرار(. وينوه

، بأن حالة سوق العمل غير الرسمية هذه جزء  من حالة أعمَّ يوغورطا بالش
، لشريحتي األجراء غير 2000يميزها االتساع المنتظم، منذ مطلع سنوات الـ 

حتلون المواقع الدائمين والعمال المستقلين، أي، بعبارة أخرى، العمال الذين ي
االجتماعية األكثر هشاشة. هذا االتساع، يقول يوغورطا بالش في دراسته، 

، 2000في المئة في  29.7هو ما يفسر تراجَع نسبة البطالة في الجزائر )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2023
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/2023
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 .(2017في المئة في  12.3
إذا كان توّسع حصة الفالحة من اليد العاملة غير المسجلة رسميًا غير 

لطابع العائلي لكثير من المستثمرات الفالحية، إال أن مستغرٍب بالنظر إلى ا
وهي وحدات تمتلك الصفة  -انتشار استعمالها في الصناعات التحويلية 

يدعو إلى التفكير في مدى تغلغل سوق العمل السوداء  –المعنوية القانونية 
 .في قلب القطاع االقتصادي الرسمي

صدرت في  دراسة لعلي سواق وفيليب أيدار وناصر الدين حمودة وحسب
، توزعت اليد العاملة 2010-2001واعتمدت على معطيات فترة  2016

في  30أساسًا على قطاعات البناء ) 2010غير الرسمية الجزائرية سنة 
في المئة(  19.6مئة( والفالحة )في ال 24المئة( والتجارة والفنادق والمطاعم )

في المئة(. وإذا كان قسُط الفالحة الوافر منها  13.2والصناعات التحويلية )
غيَر مستغرٍب بالنظر إلى الطابع العائلي لكثير من المستثمرات الفالحية، 

وهي وحدات تمتلك الصفة  -يدعو انتشار استعمالها في الصناعات التحويلية 
إلى التفكير في مدى تغلغل سوق العمل السوداء في قلب  - المعنوية القانونية

القطاع االقتصادي الرسمي. وُتظهر هذه الدراسة أن الفالحة تصدرت في 
النشاطات االقتصادية من ناحية نسبة العمال غير الرسميين إلى  2010

في المئة( والتجارة  77.8في المئة(، متبوعة بالبناء ) 84.4مجموع العاملين )
في المئة(  63.6في المئة( والصناعات التحويلية ) 71.3نادق والمطاعم )والف

 .في المئة(، الخ 49.9والنقل واالتصاالت )
األرقام التي نشرها الخبير االقتصادي عبد الرحمان  وتكفي بعُض 

نقال عن االتحاد الوطني للتجار  2015في كانون االول / ديسمبر  مبتول
الجزائريين إلدراك أهمية النشاطات غير الرسمية في قطاع التجارة.  والحرفيين

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01667432
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01667432
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01667432
https://maghrebemergent.com/economie/algerie/54059-problematique-de-la-sphere-informelle-en-algerie-economie-de-marche-etat-de-droit-et-democratie-contribution-54059-problematique-de-la-sphere-informelle-en-algerie-economie-de-marche-etat-de-droit-et-democ
https://maghrebemergent.com/economie/algerie/54059-problematique-de-la-sphere-informelle-en-algerie-economie-de-marche-etat-de-droit-et-democratie-contribution-54059-problematique-de-la-sphere-informelle-en-algerie-economie-de-marche-etat-de-droit-et-democ
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في المئة من التجار المسّجلين رسميا بهذه الصفة ال يصّرحون بنشاطهم  80
في المئة  80للصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال غير األجراء، و
 70في ما بين من المعامالت التجارية تتم دون فواتير، فيما يتمُّ الدفع نقدا 

في المئة منها. وحسب أرقام أخرى تداولتها الصحافةُ في أيلول / سبتمبر  80و
سوقًا يعمل  1500، يبلغ عدُد األسواق األسبوعية غير المرخص لها 2014

 .ألف شخص 100فيما حوالي 
وليس انعدام الحماية االجتماعية للعاملين بهذه األسواق واستحالُة مراقبة 

فيها كلَّ ما تطرحه من مشاكل على الدولة، فهي تطرح أيضا جودة ما يباع 
مشكلة ما تفقده فيها الخزينُة العمومية من عوائد، وحسب عبد الرحمان مبتول، 
قّدر اتحاد التجار الجزائريين ما ُيخسر فيها سنوياً جّراء التهرب الجبائي للتجار 

يئة لم ُتفصح عن مليار دوالر. صحيح  أن هذه اله 3العاملين فيها بحوالي 
الطريقة التي توصلت بها إلى هذا الرقم، لكنه ال يبدو مشكوكًا فيه، فهي 
تمتلك المعطيات الالزمَة لمثل هذا الحساب )متوسط قيم التصريح الجبائي، 

 .(..عدد التجار على الصعيد الوطني، الخ
 المبادرات الحكومية

غير الرسمي الجزائري وعلى تباينها، تظل األرقام المتوفرة عن االقتصاد 
مليار دوالر( يعادل  17مليار دينار ) 1600كلُّها أرقاما هائلة، فأخفُضها، أي 

 11.19المقدر بـ  2017مّرًة ونصف مّرة عجَز الميزان التجاري الجزائري في 
مليار دوالر(،  40مليار دينار ) 3700مليار دوالر، فيما يناهُز أعالها، أي 

 .مليار دوالر 46المقّدرَة بحوالي  2017رية في قيمَة الواردات الجزائ
وتحاول السلطات الجزائرية جذَب هذه الكتلة النقدية إلى النظام البنكي 
من خالل مبادرات يصعب الجزم بنجاحها أو فشلها النهائيين. ونذكر فيما 
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يلي أربعًة من أحدثها زمنيًا. وقد أغفلنا هنا قرار اعتماد البنوك اإلسالمية 
سنة في إقناع أصحاب  26لسبب بسيط هو فشلها على مّر  1991ًء من ابتدا

وهي بذلك، في الحقيقة،  -"األموال غير الرسمية" بإيداعها القطاع البنكي 
أقنعت الجميع بأن سبب عدم اإلقبال على االستثمار البنكي ليس خشيَة 

 .العقاب الرباني الذي ينتظر ممارسي الربا
بعة كانت إلزاميَة استخدام الصكوك في أولى هذه المبادرات األر 

، لكن 2011و 2004المعامالت التي تفوق مبلغًا معّينًا، وقد ُأّقرت في 
على  2014الحكومة جّمدت تنفيذها في كلتا المرتين. وقد أعادت الكَّرة سنة 

استحياء، ففرضت استخداَم الصكوك في المعامالت التي يعادل مبلغها مليون 
والر( أو يزيد، لكننا ال ندري شيئا بعُد عن مدى تنفيذ هذه آالف د 10دينار )

 .اإللزامية على األرض
لسبب بسيط،  1991أغفلنا ذكر قرار اعتماد البنوك اإلسالمية ابتداًء من 

سنة في إقناع أصحاب "األموال غير الرسمية" بإيداعها  26هو فشلها على مّر 
الجميع بأن سبب عدم اإلقبال  القطاع البنكي. وهي بذلك، في الحقيقة، أقنعت

 !على االستثمار البنكي ليس خشيَة العقاب الرباني الذي ينتظر ممارسي الربا
، مع إطالَق حملة إلقناع أصحاب 2015المبادرة الثانية كانت سنة 

رساميل االقتصاد غير الرسمي بإيداعها النظام البنكي مقابل دفع ضريبة 
من نشاطات "غير شرعية"، علما بأن هذه  ُجزافية عليها، وذلك ما لم ُتجنَ 

النشاطات لم ُتعَرف بشكل واضح )هل التهريب عبر الحدود غيُر شرعي مثل 
االتجار بالمخدرات ؟(. ال علم لنا بثمار هذه الحملة، فوزير المالية اكتفى في 

، دون كبير إسهاب، بالقول إن "مبالغ طائلة" ُأودعت 2018شباط/ فبراير 
طالقها. وال يتوّفر اليوم أيُّ رقم عنها سوى ما صّرح به في البنوك منذ ان
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المديُر العام لبنك التنمية المحلية الحكومي عندما قال  2015شباط/ نوفمبر 
مليار دينار في النظام  3شهور على بدئها، على إيداع  3إنها أسفرت بعد 

ت حكومة البنكي، وهو مبلغ  زهيد جدًا إذا قيس بكتلة نقدية غير رسمية كان
 .مليار 3700سالل تقّدرها آنذاك بـ 

بهدف تمويل  2016المبادرُة الثالثة كانت بيَع سندات عمومية كبيرًة في 
اإلنفاق واالستثمار العموميين، وكان ُيؤمل منها أن ُتقنع جزءًا من أصحاب 
رساميل االقتصاد غير الرسمي باستثمارها بهذه الصورة اآلمنة مقابل ِنسب 

أو  3في المئة وفق مّدة االكتتاب ) 5.75في المئة إلى  5لف من فائدة تخت
سنوات(. وقد ُتوجت هذه العملية بشراء البنوك سندات بمبلغ إجمالي قدُره  5

مليار دينار، أي أقّل بقليل من نصف المبلغ المجموع حسب البنك  158.9
ألموال ثمرَة خروج "ا -على األقل جزئياً  -المركزي. هل كان النصُف اآلخر 

غير الرسمية" من دائرة الظل؟ ربما، لكننا نرّجح أن الحكومة، لو كانت هذه 
األموال حقا أمواال طائلة، ما كانت لتتردد في المفاخرة بها في إطار إطرائها 

 ."المنتظم على منجزاتها و"منجزات سيادة الرئيس
تقنين سوق العمل ليس إحدى أولويات السلطات، بل العكس تماما هو 

يلّح إلحاحًا  2014لصحيح، فخطابها منذ تراجع موارد الخزينة في صيف ا
 .كبيرًا على ضرورة إدخال مزيد من المرونة والمنافسة في هذه السوق 

رابُع مبادرة للسلطات المتصاص أموال االقتصاد غير الرسمي جاءت في 
في شكل تعليمة لمحافظ البنك المركزي إلى البنوك  2018نيسان/ ابريل 

تهدف، حسب قوله، إقامَة جدار بين مهمة البنوك األساسية، أي جمع تس
الموارد المالية، ومهمة االستعالم المالي التي يخّص القانوُن هيئات أخرى 
بممارستها. وترمي هذه التعليمة بشكل واضح إلى الحّد مما اسماه المحافظ 
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 .مغاالة بعض البنوك في ممارسة مهام مكافحة تبييض األموال
 الشفافية قابلة للتجزئة؟ هل

وتطرح هذه المبادراُت تساؤالٍت كثيرة عن صدق نية الحكومة في تعميم 
بشكل عام، بدءا  تسيير االقتصادالشفافية االقتصادية فيما يكتنف الغموض

بوجود "سوق سوداء  من عدم موثوقية كثير من اإلحصائيات المنشورة وانتهاءً 
للقرار االقتصادي". ولسنا نفشي هنا سرا إن قلنا إن منَح تمويل بنكي حكومي 
مثاًل )وجلُّ البنوك حكومية( ليَس في كثير من األحيان قراَر البنوك الحّر 
السيد. فقد يكون تنفيذا ألمر مباشر من أحد "أصحاب القرار" غير المرئيين، 

بكبار المستثمرين أو بشبان عاطلين استفادوا من وهم كثر، سواء  تعلق األمر 
 .أحد برامج تشغيل الشباب

على صعيد آخر، تتمحور هذه المبادرات، كما رأينا، حول جذب األموال 
ل  المتداولة داخل االقتصاد غير الرسمي نحو البنوك لتوفير سيولة إضافية تموِّ

ماذا عن صيغ  االقتصاد في ظرف الموارد الجبائية فيه مرشحة  للنضوب.
بعقود  العمل غير القانونية كالتشغيل دون تصريح للضمان االجتماعي أو

د دورياً على الرغم أن القانون ُيلزم بتحويلها إلى عقود دائمة  محدودة األمد ُتجدَّ
س إحدى أولويات بعد مدة معينة؟ أقلُّ ما يقال إن تقنين سوق العمل لي

السلطات، بل العكس تماما هو الصحيح، فخطاُبها منذ تراجع موارد الخزينة 
يلّح إلحاحًا كبيرًا على ضرورة إدخال مزيد من المرونة  2014في صيف 

والمنافسة في هذه السوق. ماذا عن مبادرات القضاء على التجارة غير القانونية 
سية الوضع السياسي كما تبين ذلك في ؟ قليلة  ومرتجلة  ومتأثرة  دوما بحسا

، عندما ُجمدت إلزاميُة العمل بالصكوك في خضّم أحداث ما سمي بـ 2011
"الربيع العربي"، خشية أن تتطور احتجاجات شباب بعض أحياء الجزائر 

http://assafirarabi.com/ar/2719/
http://assafirarabi.com/ar/5470/
http://assafirarabi.com/ar/5470/
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العاصمة مطلَع تلك السنة إلى انتفاضة تشبه االنتفاضة التونسية الدائرة رحاها 
 .آنذاك

التسامُح مع بعض مظاهر االقتصاد غير الرسمي بأمرين ويذّكرنا هذا 
اآلنية والخطرة  -مهّمين. أّولهما أّن هذا "االقتصاد السري" حلُّ من الحلول 

التي تلجأ إليها األنظمة لتخفيف األثر االجتماعي لألزمات  -في الوقت نفسه 
تطّور في  الناتجة عن سياساتها الليبرالية. فاالقتصاد غير الرسمي في الجزائر

رحم األزمة المالية التي تلت تراجَع موارد البالد الخارجية بفعل الصدمة 
. ثانيهما أن قمَع بعض مظاهر االقتصاد 1986-1985البترولية المضادة 

يعني مراقبَة نشاط القطاع  -كمخالفة قانون العمل مثاًل  -غير الرسمي 
دتها وبتشجيع من الخاص، ما ال تجازف به الحكومة الساعية، بمحض إرا

المؤسسات المالية الدولية، إلى تسهيل استثماراته وتوسيع رقعة نشاطه بغرض 
 .تغليبه على القطاع العمومي

محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي وال يعّبر بالضرورة عن 
 .موقف مؤسسة روزا لكسمبورس

http://assafirarabi.com/ar/21388/2018/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7
%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-

%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7/ 
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 االقتصاد الموازي: مجتمع مضاد أم طريقةُ حكم؟ - 3

يد على حرية المعاملة في السوق، يكون هناك ضرورة القتصاد كلما ُوجد ق
مواٍز، وهذا األمر متأصل بالرأسمالية ذاتها. األمر األساسي هو معرفة لمن 
تذهب فوائد هذه القيود، ثم إثارة سؤال ثان: هل تتوافق هذه القيود مع عقالنية 

 اقتصادية أم أنها أدوات بيروقراطية في يد الحكم السياسي؟
 2018-05-24  أحمد هني

استاذ جامعي وباحث، ترأس المديرية العامة للضرائب في الجزائر. آخر 
أعماله "رأسمالية الريع: من مجتمع الشغل الصناعي الى مجتمع الريعيين"، 

 )بالفرنسية( 2012دار الرماتان، باريس، 
 االقتصاد الموازي: ما الذي تنتجه هذه المنظومة؟  : ن دفترم

 سوريا -همام السيد 
تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن استخدام 

 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر
تتمثل األدبيات السائدة االقتصاد الموازي كمجموعة من األنشطة 

، تتسامح معها السلطة الحاكمة أو تغض النظر عنها في المحظورة والخفية
ظل عدم توفيرها لحلول أخرى لألهالي. تتم هذه األنشطة في سوق يسّمى 
بـ"الموازي" وتظهر على شكل أسعار ثانية مختلفة عن أسعار السوق المنظم. 

 .سعر دوالر مثال يختلف هنا عن سعر الصرف المعتمد رسمياً 
ديناميتين اجتماعيتين مرتبطتين بهيكلة السلطة  أقترح أن نتبين أيضاً 

http://assafirarabi.com/ar/author/author24052018/
http://assafirarabi.com/ar/folder/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%ac%d9%87-%d9%87%d8%b0%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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نفسها: االقتصاد الموازي كمجتمع مضاد من جهة، ومن جهة أخرى بوصفه 
مجموعة أدوات قيادة بيروقراطية مستعَملة من طرف السلطة نفسها. فحتى 
عندما ال تكون هناك أنشطة محظورة، يمكن ألدوات بيروقراطية أن تعمل 

يعيق حق الجميع في الوصول الديمقراطي للسلع  بشكل خفي وغير شفاف،
والخدمات. هكذا يتمتع المسؤولون الذين لديهم سلطة التوقيع في مجالي 
الصرف والعقارات، حيال زبائنهم السياسيين، باحتكارات تؤدي إلى اإلقصاء. 

 .فيلجأ المستبَعدون إذًا إلى أنشطة موازية محظورة
 االقتصاد الموازي كمجتمع مضاد

تفاضت األدبيات في وصف هذا الجانب، فال فائدة من تناوله بشكل اس
  :مطول هنا. سأقول فقط هذا

سوق العمالت الصعبة هو أكثر األسواق السوداء رواجًا. بالنسبة للسلع 
الشحيحة األخرى، فهناك غالبًا عدد كبير من األشخاص العاطلين عن العمل 

دون ه م شبكات منخرطة في سوق الصرف يتولون مهمة البيع بالمفرق. المزوِّ
ل متواطئون في أجهزة  ــ إذ يجب تسديد ثمن المستوردات المحظورة. يسهِّ
المراقبة البيروقراطية هذه العمليات. تبدو مختلف األسواق السوداء وكأنها 
مجزأة لكنها في حقيقة األمر مرتبطة ببعضها البعض. انه سوق واحد ووحيد 

يب حديد بناء هو نفسه على كامل التراب مما يجعل سعر العملة أو قض
 .الوطني. يمكننا الحديث على مافيا

وبداًل من بعث نشاط صناعي أو خدماتي، يفضل أصحاب رؤوس 
األموال أرباح االتجار بالعملة أو يستثمرون أموالهم في تخزين السلع التي 

لتحقيق تحتاج للتراخيص، وإعادة بيعها في السوق الموازي )العقارات مثال(. و 
هذا فهم يحتاجون إلى دفع أموال لشبكات من الوسطاء والباعة الصغار 
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يعملون تحت إمرتهم، يكسبون رزقهم بهذه الطريقة، ويمثلون قوة اجتماعية 
مرتبطة بوجود السوق السوداء. هكذا يتهيكل مجتمع مضاد. هذا المجتمع 

يانًا( مشبع في المئة من الناتج الداخلي الخام أح 50القوي اقتصاديًا )
باالستناد  -بأيديولوجيا تجارية غالبا مقرونة باإلسالم وتقود في أغلب األحيان 

إلى اإلسالم السياسي. وعندما يبلغ مستوى خطيرًا  -الى وضعية "المستبَعدين" 
من التطور، يطالب المجتمع المضاد هذا بمزيد من الحريات التجارية 

طالقًا من كل هذا تحالفات بين ويستهدف الوصول إلى السلطة. تتولد ان
السوق السوداء وبيروقراطية القيادة، وخصومات سياسية للسيطرة على المواقع 
التي لها سلطة التوقيع، وتتحكم بالنفاذ إلى العمالت والقروض والعقارات 

 ..والصفقات العمومية، الخ
 االقتصاد الموازي كطريقة حكم

ن من تصنيف الُبْلدان الى المعيار األول هو نظام الصرف الذي يمكِّ 
صنفين: تلك التي تضبط سعر الصرف واألخرى التي لها عمالت قابلة 
للتحويل الحر. وحدها المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات وقطر 
والكويت لديها عملة قابلة للتحويل الحر. في كل األماكن األخرى، توجد 

ت مختلفة. يتوجب في هذه الحالة مراقبة لعمليات الصرف متراخية بدرجا
الحصول على ترخيص لتصدير المال، وهذا يخلق ظاهرتين: ظهور سوق 
يمكن تعيينه بأنه الوقوف بالدور أو في "صف االنتظار" حيث القرار سياسي، 

 .وظهور سوق ثانوي للعملة للمستبَعدين من األول
ك الحصول على القروض هو غالبًا غير متاح للجميع. ليس امتال

الضمانات المالية هو ما يفتح الطريق للوصول للقرض بل القرب من السلطة 
السياسية في اغلب األحيان. الفاعلون في مجال االقتصاد الموازي والذين لهم 
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قدرات مالية كبيرة يتم استبعادهم. يقرض هؤالء بعضهم البعض مبالغ مالية 
از نقد ائتماني، ما ُيجّرد نقدية دون المرور عبر البنوك، ويقومون بذلك باحتج

يتهيكل مجتمع مضاد قوي  .الدولة من سلطتها في مراقبة الكتلة النقدية
في المئة من الناتج الداخلي الخام أحيانًا( مشبع بأيديولوجيا  50اقتصاديًا )

تجارية، غالباً ما تكون مقرونة باإلسالم وتقود ــ مستندة على وضع المستبَعدين 
 .ن إلى اإلسالم السياسيــ في أغلب األحيا

لكن وحتى عندما يتم الحصول على القروض او على تراخيص صرف 
العملة، يبقى النفاذ الى العقارات لتوطين المؤسسة أو للقيام بنشاط في المجال 
العقاري. يرتبط الوصول إلى العقارات اذًا بترخيص ثان. تحدث بتكرار في 

فضائح  -جزء األكبر من العقارات حيث تمتلك الدولة ال -بلد مثل الجزائر 
عقارية. وكذلك هي القضايا التي تطبع الواقع المصري. فالجيش هو المالك 

أنه "من (*)  األساسي للعقارات في البالد. وقد كتب توفيق أكليمندوس
الضروري المرور عبره للحصول على أرض". في المغرب نجد ان شخصيات 

رض من الدولة بأثمان بخسة قبل أن تبيعها بمقابل عامة حصلت على قطع أ
أعلى عشر مرات من سعرها العادي. وتوضح "إذاعة فرنسا الدولية" 

(: "ُوجهت التهم إلى اثنين من مستشاري الملك النافذين 27/07/2016)
ووالي جهة الرباط باإلضافة الى وزيرين". كما يوفر منح أرٍض، حتى بدون 

 .سياسيين أوفياء للسلطةرشوة وال فساد، زبائن 
يحاط منح الصفقات العمومية في أغلب األحيان بآليات غير رسمية بل 
وغامضة. أضخم العمليات وأكثرها درًا لألرباح هي تلك التي تتعلق بالنفط 
واألسلحة. َكشف برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي فرض على العراق ما بين 

تشمل المسؤولين العراقيين  عن منظومة اقتصاد موازي  2003و 1996

http://assafirarabi.com/ar/21439/2018/05/24/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9%d9%8f/#note1
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وزبائنهم السياسيين ورجال أعمال أو سياسة أجانب. نشرت صحيفة عراقية 
 21شخصًا متورطًا في القضية، من بينهم  270قائمة تضم  2004سنة 

فرنسيًا )منهم الوزير الفرنسي شارل باسكوا وسفير فرنسا في األمم المتحدة 
 تعود هذه المعامالت الموازية بالنفع ومجموعتي "توتال" و"رينو"، الخ..(. ال

على عموم المواطنين الذين ُيستبَعدون منها، لكنها تمزق مركز السلطة. إقالة 
هي واحدة من  2016وزير البترول السعودي علي النعيمي في أيار/ مايو 

 .أحدث تمظهرات هذا النوع من الخصومات
للجميع. ليس  في أغلب األحيان يكون الحصول على القروض غير متاح

امتالك الضمانات المالية هو ما يفتح الطريق للوصول للقرض بل القرب من 
 .السلطة السياسية

 le تكشف مثال اضبارات المعلومات عن البلدان، الخاصة بمجلة
Moniteur du commerce international  عن "نقص في الشفافية في

الصادرة  Orient XXI الصفقات العمومية" في المغرب. كما ذكرت مجلة
حالة السيد علي حداد في الجزائر، وهو منتفع  2017نيسان/ابريل  26بتاريخ 

بطلبيات عمومية "مكنته من أن يصبح صاحب أكبر مؤسسة أشغال عامة 
 ."في الجزائر

وال تْسلم بقية الدول العربية من هذه الممارسات. فسواء تعلق األمر بتونس 
رات أو قطر، فإن نيل العقود العمومية يبقى أو مصر أو السعودية أو اإلما

حكرًا على فئة معينة، ويرتبط بالقرب من السلطة وبالفساد. وهذا اقتصاد مواٍز 
حقيقي. نتيجة لذلك يحاول المستبَعدون، وهم ناشطون في األسواق الموازية، 

تحالفات تقوم على  -عقد تحالفات مع البيروقراطية التي تسّير هذه اإلدارات 
أو ان َيْشغلوا بأنفسهم هذه المناصب  -مصاهرة في بعض األحيان ال



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 23ــ 

االستراتيجية أو أن يجعلوا حلفاء لهم يشغلونها. االستثمار هنا ال يتمثل في 
خلق مؤسسة اقتصادية بل في سداد المصاريف الالزمة لشراء هذا الصنف 

 .من المواقع
وهو يتعلق  وهناك مجال آخر لالقتصاد الموازي والعموالت والفساد،

مثال  -باستيراد رأس المال والسلع والخدمات. قيود وتحديدات ترخص للبعض 
وتستبعد  -أولئك الذين باستطاعتهم ان يكونوا شركاء في رأس المال المستوَرد 

البعض اآلخر. لم يعد المستثمرون األجانب في المملكة العربية السعودية 
قطاعات. يحق لألجانب أن بحاجة اليوم إلى شركاء محليين في بعض ال

يستثمروا بحرية في كل األنشطة ما عدا تلك المدرجة في "قائمة استثناءات". 
يقرر منح أو رفض رخصة  (ISC) "يوجد "مركز لخدمات االستثمار

في  49االستثمار. أما في اإلمارات فما زال حظر تملك األجنبي ألكثر من 
تراخيص خاصة في قطاعات  المئة من رأسمال شركة محلية قائمًا. ُتطلب

البنوك والـتأمين والصحة والنقل البحري واإلعالم واالتصاالت. بالمقابل تم 
تحرير نظام االستثمار في المغرب. يكفي أن يتم إعالم "مكتب الصرف". 
على الرغم من ذلك، يجب الحصول على تراخيص خاصة في قطاعات 

جزائر يجب أن يكون أغلب المالية والمحروقات واألنشطة المنجمية. في ال
في المئة، مملوكًا لشركاء محليين. في تونس تم إقرار  51رأس المال، أي 
ط اإلجراءات لكن يجب الحصول على رخصة  2016قانون جديد سنة  يبسِّ

من طرف "المجلس األعلى لالستثمار"، وتمنح إدارة الشؤون الخارجية 
لى التواقيع الالزمة التصاريح. وفي كل هذه الحاالت، يخضع الحصول ع

إن نقل وتخزين وإعادة بيع المنتجات في  .لمعامالت غير رسمية وغير شفافة
السوق السوداء يجعل الفاعلين مكشوفين وموضع مالحقة. وعلى العكس، 
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فإن الوسطاء والسياسيين الناشطين في سوق منح التواقيع ــ أو اإلجازات 
هم يمثلون االقتصاد الخفي الحقيقي والتراخيص ــ يبقون بعيدًا عن األنظار. و 

 ...سواء في السعودية أو مصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب
وباختصار، فكلما ُوجد قيد على حرية المعاملة في السوق، يكون هناك 
ضرورة القتصاد مواٍز، وهذا األمر متأصل بالرأسمالية ذاتها. أما األمر 

القيود، ثم إثارة سؤال ثان: هل األساسي فهو معرفة لمن تذهب فوائد هذه 
تتوافق هذه القيود مع عقالنية اقتصادية أم أنها أدوات بيروقراطية في يد الحكم 
السياسي؟ يتناول الصحافيون صغار الباعة الذين يعملون في الشوارع، لكنهم 
يتغافلون في معظم األحيان عن هذا السوق الموازي للتواقيع، المربح جدًا. 

ن في سوق التواقيع الموازية في الظل، بعيدا عن نظرات الناس يتحرك الفاعلو 
المتشككة. إن نقل وتخزين وإعادة بيع المنتجات في السوق السوداء يجعل 
الفاعلين مكشوفين وموضع مالحقة. وعلى العكس، فإن الوسطاء والسياسيين 

 يبقون بعيداً  -أو اإلجازات والتراخيص  -الناشطين في سوق منح التواقيع 
عن األنظار. وهم يمثلون االقتصاد الخفي الحقيقي سواء في السعودية أو 

 .مصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب
تنجم عن هذا النوع من التركيبات خصومات متنوعة، منها اثنتان 

 :رئيسيتان
تسابق لشغل مواقع القيادة التي لها سلطة التوقيع لمنح مختلف  -1

ت، صفقات عمومية، الخ(. هذه المنافسات التراخيص )صرف، قروض، عقارا
تحدث في داخل السلطة كما ّبينت ذلك مؤخرا عملية إعادة هيكلة السلطة في 

 .السعودية
وضعية دفاعية ألصحاب مواقع القيادة هذه لكي يستبعدوا منها  -2
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الطامحين الجدد، سواء منهم من لديه األهلية )تضرب البطالة الشباب حاملي 
يا( أو المهارة )البعض يراكمون الثروات في األسواق الموازية(. الشهادات العل

هؤالء المستبَعدون الذين ُيجَبرون على النشاط في مجتمع مضاد يطورون 
موقفًا هجوميًا ويريدون العمل في وضح النهار وتوسيع مجال مراكمتهم 
 ووسائلها. هم يستندون في اغلب األحيان إلى ايديولوجيات ليبرالية. ولكي
يتمكنوا من ذلك، وجدوا في البلدان العربية أيديولوجيا جاهزة لالستخدام في 

 .المكان: اإلسالم
ترجمة:   2015شباط/ فبراير  Revue Tiers Monde مجلة (*) 

 محمد رامي عبد المولى
محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي وال يعّبر بالضرورة عن 

 .موقف مؤسسة روزا لكسمبورس
http://assafirarabi.com/ar/21439/2018/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA
%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-

%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF-
%D8%A3%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%D9%8F/ 
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رة نقدية على االقتصاد غير المهيكل في الجزائر: نظ - 4
 اجتثاث أو إدماج؟

جرت محاوالت لشرعنة االقتصاد الموازي في الجزائر عبر تيسير إدماج 
العاملين فيه في المعايير المعتمدة لالقتصاد العادي، من دون أن يبدو أن 

 .هناك نجاحًا في تحقيق ذلك
 2018-06-07  محمد صايب موزات

مختص في علم االجتماع ومدير أبحاث في "مركز البحث في االقتصاد 
 التطبيقي للتنمية"، الجزائر

 سوريا -همام السيد 
تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن استخدام 

 .ما تتم نسبته للمصدرمحتوى المطبوعة أو جزء منه طال
منذ اختراع التسمية في سبعينات القرن الماضي من قبل عالم 
األنثروبولوجيا كيث هارت ثم من طرف المكتب الدولي للشغل في "تقريره 
حول كينيا"، اكتسب تعبير االقتصاد غير المهيكل دالالت مختلفة، وكان 

عودة اليها. وهذا موضوع سلسلة من التحليالت النظرية سيكون من الممل ال
 .االقتصاد يوجد في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء

في الجزائر، إجماع حول اعتبار كل نشاط غير مصرح به لدى مصالح 
الضمان االجتماعي كاقتصاد غير مهيكل نظرا ألن االنخراط في منظومة 

هذا  الضمان االجتماعي إجباري قانونًا. يمكننا أيضا أن نتساءل إن كان
المعيار دقيقاً بشكل كاف لتصنيف الفاعلين. وبكل األحوال، ففي البلدان التي 
ال تفرض االنخراط في منظومة الضمان االجتماعي، يجب اعتبار نسبية هذا 

http://assafirarabi.com/ar/author/author07062018/
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 .المعيار
ومع ذلك، فإن الزيارة الى هذا العالم لن تكون يسيرة. يمكننا ولوجه من 

احب العمل. يترّكز هذا المدخل باب "العمل"، أو بعبارة أخرى العامل وص
حول الفرد الذي يعمل من دون تغطية اجتماعية او الذي يشّغل شخصًا، بعقد 
عمل أو بدونه، مع غياب أي ضمان ما يعتبر مخالفا للتشريعات المنظمة 
لسوق العمل. لكن في هذه الحالة تحديدًا وحده صاحب العمل يمكن أن 

فتيش. األجير يعتبر إذا ضحية في يتعرض لعقاب إداري من طرف هيئة الت
مثل هذه الحالة. وهذه الطريقة في تعديل سوق الشغل تبدو للوهلة األولى 

 .كمظهر لخلل بنيوي في االقتصاد بمجمله
، هناك أكثر 2017حسب المعطيات اإلحصائية الجزائرية الصادرة في 

مليون شخص غير منخرط في منظومة الضمان االجتماعي مقابل  6.2من 
مليون شخص فقط يتمتعون بالتغطية، وهذا ما يعطي نسبة عدم انخراط  4.7

في المئة من العاملين، وهم يشتغلون إذًا في االقتصاد غير  57تقارب 
أن نقدر النسبة وفقا  -وحسب المعطيات الرسمية  -المهيكل. يمكننا كذلك 

المهنية،  لعدة مؤشرات: السن، الجنس، الحالة المدنية، مكان العمل، الوضعية
القطاع االقتصادي.. وهكذا يمكن فك شيفرة هذا العالم حسب األشخاص 
والعائالت باإلضافة الى القطاعات االقتصادية. يمكن إذًا تحديد هؤالء من 

 .زاوية اجتماعية وكذلك تنظيمية
 المقاييس

ولكن هذه السهولة في التحديد تثير أسئلة: لماذا يوجد هذا النمط من 
ماذا ال يتم ضبطه؟ وجود هذا النمط من االقتصاد يبدو انه ال االقتصاد؟ ول

غنى عنه لسير االقتصاد العام وسوق الشغل. وجوده جنبا الى جنب مع 
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االقتصاد "العادي" المعاصر هو أمر واقع وحتى "متساَمح معه" ألنه يلعب 
ضمان السلم االجتماعي في دور صمام أمان لتفادي الصراعات االجتماعية و 

وفي مجمله، مّكن هذا النمط من االقتصاد من تقليص نسب البطالة  .البالد
في المئة عام  12الى  2000في المئة عام  30بشكل جوهري لتنتقل من 

2017. 
هذا النمط من  مع هذا فإن السلطات الجزائرية ال تتوقف عن القول بأن

مضر بتوازن مداخيل الصناديق االجتماعية والضرائب ويّمس  االقتصاد
بالصحة االقتصادية للدولة. تختلف تقييمات مساهمة االقتصاد الموازي في 

في المئة من الناتج الداخلي الخام. ولكن، والى  40خلق الثروة: تقدر بحوالي 
حتى (1)  دراسة ميدانية مباشرة حول االقتصاد الموازي حد اليوم، ال توجد 

وإن كانت هناك بالتأكيد عدة دراسات اقتصادية جزئية وتقارير والكثير من 
الخطب عبر معطيات بحث الشغل لدى الديوان الوطني لإلحصائيات في 

 .الجزائر
هناك أكثر  أن 2017ُتظِهر المعطيات اإلحصائية الجزائرية الصادرة في 

مليون شخص غير منخرط في منظومة الضمان االجتماعي، مقابل  6.2من 
مليون شخص فقط يتمتعون بالتغطية، وهذا ما يعطي نسبة عدم انخراط  4.7

في المئة من العاملين، الذين يصنفون إذًا في االقتصاد غير  57تقارب 
 .المهيكل

تضمن السلم  وظيفة االقتصاد غير المهيكل لم تعد موضوع نقاش:
االجتماعي وتساهم في تكوين الثروة الوطنية. ما العمل؟ هناك حلول يوَصى 
بها لدى الخبراء في مكتب العمل الدولي الذي يصدر منذ زمن طويل تحليالت 
حول هذا النمط من االقتصاد. والخالصة أن النظام الرأسمالي بحاجة لمثل 

http://assafirarabi.com/ar/20630
http://assafirarabi.com/ar/20630
http://assafirarabi.com/ar/21388
http://assafirarabi.com/ar/21388
http://assafirarabi.com/ar/21573/2018/06/07/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a/#note1
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ساسية تتمثل في إدماج هذا النمط هذا االقتصاد الستمراره ونموه. والتوصية األ
في االقتصاد النظامي العصري أي تنظيم انتقاله إليه، خصوصا في الدول 
النامية. هناك تدابير يوصى بوضعها لتنظيم هذا االنتقال بأقل صدامات 

 .ممكنة. فهذه أياٍد عاملة مفيدة للنظام الليبرالي إلنتاج السلع والخدمات
ن هناك فرز حسب مبادئ شرعية األنشطة يجب في مرحلة أولى ان يكو 

االقتصادية. وهذه الشرعية متروكة لمنظومة قيم المجتمعات. يمكن إخضاع 
األنشطة التي يتم اعتبارها شرعية لمعاملة قانونية مع إجراءات مرنة ومحددة 
في الزمن: مثال يمكن وضع نظام "تسوية وضعية" تدريجي بدون أثر رجعي. 

تقنن األنشطة غير المهيكلة بنسب ضريبية ضعيفة  بعبارة أخرى يمكن أن
وميسرة، دون فرض غرامات على من مارس في الماضي عمال بال تغطية 
اجتماعية. التدابير نفسها يوصى بها لجذب أموال االقتصاد الموازي نحو 

 .البنوك
في مرحلة ثانية، يجب اقصاء "األنشطة غير الشرعية" من االقتصاد 

شطة ال تحترم المعايير االجتماعية السائدة وتصنف كأنشطة الموازي. هذه األن
مدانة حسب االتفاقيات الدولية المختصة. تدخل في هذا التصنيف أنشطة 
التهريب وتقليد السلع والخدمات الممنوعة حسب التشريعات المحلية، والمتاجرة 

لون بالمهاجرين واالسترقاق.. ويجب وضع تدابير لمكافحة الفاعلين الذين يعم
 .في هذه األنشطة

مسألة شرعية األنشطة االقتصادية تختلف حسب تشريعات البلدان. بعض 
األنشطة يمكن اعتبارها شرعية في بلد ما في حين تعد غير شرعية في 
مجتمعات أخرى، كالصناعة المرتبطة بالجنس أو انتاج واستهالك القنب 

ولي يحسب لها تمييزها الهندي. هذه التوصية المقدمة من قبل مكتب العمل الد
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طه فاعلون  ما بين االقتصاد الموازي "السليم" واالقتصاد التحتي الذي ينشِّ
منظمون في شبكات عابرة للحدود حسب مقاييس الشرعية التي يجب ان 

 .تترجم في التشريعات الوطنية
 اإلجراءات التي اتخذتها الدولة

االقتصاد الموازي اإلجراءات التي قررتها الدولة الجزائرية لمكافحة 
تتلخص الى حد اليوم في تحركات مرّكزة يفترض بها ان تظهر إرادة اصالح 
الخلل البنيوي لسوق الشغل. هناك عمليات تجرى بشكل دوري أو فجائي ضد 

ص ويعرضون بدون ترخي يعملون في الشارع "األسواق الموازية" كالباعة الذين
منتجات من كل نوع. عمليات "التمشيط" هذه تتوج بمصادرة البضائع 
المعروضة للبيع بأسعار ال يمكن منافستها من قبل قطاع التجارة المهيكلة. 
تّم أيضا إطالق عمليات موجهة لالدخار غير الرسمي عبر السماح للذين 

يح عن مصدرها. يملكون سيولة مالية كبيرة بإيداعها في البنوك دون التصر 
أطلقت عمليات أخرى موجهة للعمال لتشجيع المؤسسات الصغرى في إطار 
التدابير التي تهدف الى خلق أنشطة وفرص عمل بدعم من الدولة، اما عن 
طريق مساعدات مباشرة أو عبر قرض بنكي بدون فوائد يتم سداده وفقا 

 .لرزنامة
الصغرى تثير  الحالة المتعلقة ببعث المؤسسات في إطار القروض

االهتمام من عدة جوانب. وهكذا يتم خلق أنشطة اقتصادية منزلية بمساعدة 
من الدولة لشراء مواد أولية. هذه األنشطة يفترض أن تساعد العائالت التي 
ليس لها موارد مستقرة أو ال دخل لها أصاًل. لكن األنشطة االقتصادية المنزلية 

نفسه ينطبق على االقتصاد  تصنف ضمن االقتصاد الموازي. والشيء
االجتماعي والتضامني، هو جزء من االقتصاد ما زال غير ممارس في 

http://assafirarabi.com/ar/21551
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الجزائر. وهناك عدد كبير من الجمعيات )"المنظمات غير الحكومية"(، تنتدب 
أشخاصا للعمل بصفة مستمرة دون أي انخراط في منظومة الضمان 

 .االجتماعي
غير المهيكل ال يمكن أن المالحظات حول حركية وجوهر االقتصاد 

تحلل خارج منطق النظام الرأسمالي العالمي الذي يواصل نموه بشكل أكبر 
في اقتصاديات "الثالثية" المهيمنة )أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا(، تاركا 
لألطراف اقتصادات خاضعة ُيفترض بها توفير أياٍد عاملة رخيصة أو المواد 

 .األولية الضرورية لإلنتاج
الجراءات القليلة هذه تظهر جيداً ان هناك إرادة إلدماج االقتصاد الموازي ا

في االقتصاد العادي العصري. ولكن هذا اإلدماج، وعلى الرغم من أنه موّجه، 
فهو ال يقيم أي تمييز ما بين األنشطة الشرعية وتلك غير الشرعية. إذا هناك 

 .نفسهاشرعنة اجتماعية للتشغيل غير المهيكل بدأت تفرض 
تتأتى حركية االقتصاد غير المهيكل خاصة من عدم التناسب ما بين 
العرض والطلب )الضعف في خلق فرص العمل في القطاع العصري وتزايد 
قوي لعدد طالبي الشغل(، و"تكلفة" التشغيل التي يتحملها صاحب العمل 

قراءة )أتاوات، ضرائب ونفقات تعتبر مرتفعة جدا( في القطاع العصري. هذه ال
لإلقتصاد الموازي تستدعي مراجعة عميقة "للحق في العمل" الذي يفترض ان 
الدولة تضمنه. هناك مشروع تمهيدي لقانون شغل جديد منذ عدة سنوات 
ولكنه ما يزال في طور النقاشات. يفترض بهذا المشروع التمهيدي ان يقدم 

يلي للنشاط لسوق الشغل إطارًا تشريعيًا يمّكن الدولة من لعب دور تعد
االقتصادي. ويذهب المشروع التمهيدي في اتجاه تجريم أي نشاط اقتصادي 

 .غير مهيكل
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هذه المالحظات حول حركية وجوهر االقتصاد غير المهيكل ال يمكن ان 
نقوم بها خارج منطق النظام الرأسمالي العالمي الذي يواصل نموه، بشكل 

با وأمريكا الشمالية وآسيا(، تاركا أكبر في اقتصاديات الثالثية المهيمنة )أورو 
لألطراف اقتصادات خاضعة يفترض بها توفير أياٍد عاملة رخيصة أو المواد 

 .األولية الضرورية لإلنتاج
مع ذلك، فتقسيم العالم ما بين اقتصاد مهيِمن واقتصاد خاضع ليس آليا. 
 إذ يعبر النظام الرأسمالي العالمي االقتصادات الخاضعة بواسطة فروع
الشركات العابرة للقارات التي تخرق القواعد االقتصادية بدعم من طبقة من 
المقاولين تعيش من الريع النفطي، كما هو عليه الحال في الجزائر، وهي بلد 

 .افريقي يحاول الصعود
دخول االقتصاد الجزائري في مسار العولمة أعاد هيكلة المجتمع 

ت من جهة أثرياء جدد ليست لديهم الجزائري. هذه الهيكلة االجتماعية انتج
في اغلب األحيان ثقافة الطبقة "البرجوازية" ومن جهة أخرى ظهرت أيضا 
الطبقات الفقيرة مع الطبقات الوسطى. الفاعلون االجتماعيون في االقتصاد 
الموازي ليسوا بمثل هذا الوضوح. اعتقدنا لفترة ان االقتصاد الموازي يقوم 

طى، التي وبسبب تدني اجورها تلجأ ألنشطة تكميلية أساسا على الطبقات الوس
لكي تتدبر أمرها. وأما بالنسبة للطبقات الشعبية، فأغلب الفاعلين هم عمال 
بأجور بخسة يعملون في القطاع الخاص الناشئ. هناك آخرون يعملون في 
بيوتهم أو في أماكن غير مالئمة، لكي ينتجوا حسب الطلب لفائدة أصحاب 

 .ذين يتوفر لديهم رأس المال الضروري ومؤسسة قانونيةالطلبيات ال
لهذه الهيكلة المجتمعية تبعاتها االجتماعية. الصراعات االجتماعية جلية 
وهي في غالب األحيان مصحوبة بأعمال عنف مباشر وغير مباشر. يعمل 
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الُسلَّم االجتماعي هنا بشكل فوضوي مع حركات هبوط وصعود دائمة، وفقًا 
قوى بين المقربين من مراكز القرار والذين يرفضون الوالء للسلطات لموازين ال

 .الراهنة
_________ 

ليتم اطالق دراسة نموذجية من قبل مركز  2017توجب انتظار سنة  -1
 .البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالشراكة مع وزارة التجارة

ال يعّبر بالضرورة عن محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي و 
 .موقف مؤسسة روزا لكسمبورس

http://assafirarabi.com/ar/21573/2018/06/07/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-
%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-
%D9%81%D9%8A/ 
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االقتصاد غير المهيكل في المغرب: الجذور والوظيفة  - 5
 السياسية

عامًا ُيغّذي "نمط التنمية الرثة"  35تطبيق السياسات النيوليبرالية منذ 
 .الذي عرفه المغرب وما زال

باحث في العلوم االجتماعية،    2018-06-14  عبد اللطيف زروال
 الرباط

 سوريا -همام السيد 
تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن استخدام 

 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر
عمار الفرنسي يجد االقتصاد غير المهيكل في المغرب جذوره في االست

وما صاحبه من تغلغل لعالقات اإلنتاج الرأسمالية وإخضاع االقتصاد المغربي 
، 1956لحاجيات "المتروبول" أو المركز. وبعد نهاية "الحماية الفرنسية"، عام 

تخصص المغرب في تصدير الفوسفات والمواد الفالحية )أضيف إليهما مؤخرًا 
بالدرجة االولى(. لم يعرف البلد  تصدير منتجات تجميعية تخّص السيارات

إصالحا زراعيا يعيد توزيع األراضي ويساهم في التقليص من الهجرة نحو 
المدن. كما لم تحَظ الصناعة عموما باالهتمام نفسه الذي حظيت به السياحة 
أو الفالحة التصديرية مثاًل. لذا ظل النسيج الصناعي ضعيفًا مرتكزًا على 

الموجهة نحو التصدير، خاضعًا لهيمنة رأس المال  الصناعات الخفيفة و/أو
األجنبي وخاصة منه الفرنسي وعاجزًا عن استيعاب قوة العمل الهائلة القادمة 

 .من البوادي، والتي تنامت بفعل االنفجار الديموغرافي
لم يكن بإمكان اقتصاد مفكك، تابع وريعي، تهيمن عليه الشركات األجنبية 

http://assafirarabi.com/ar/author/author14062018/


  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 35ــ 

مثلما هو حال االقتصاد المغربي  -لمرتبطة بالسلطة واالحتكارات المحلية ا
أن ينتج سوى البطالة والفقر والتهميش. ترافق كل ذلك مع سياسة تعليمية  -

"مالتوسية" )نسبة لالقتصادي اإلنجليزي توماس مالتوس( أوصدت أبواب 
في المئة  32المدارس في وجه فئات واسعة من المغاربة )معدل األمية هو 

(، مما جعل المغرب يحتل مراتب 2014ء األخير للسكان سنة حسب اإلحصا
 .متأخرة في التمدرس والتعليم في المنطقة العربية عمومًا والمغاربية كذلك

لم يكن بإمكان اقتصاد مفكك، تابع وريعي، تهيمن عليه الشركات األجنبية 
بي مثلما هو حال االقتصاد المغر  -واالحتكارات المحلية المرتبطة بالسلطة 

 .أن ينتج سوى البطالة والفقر والتهميش -
وقد دفعت هذه االختيارات بماليين المواطنين المحرومين من الحق في 
التعليم والشغل القار إلى امتهان أنشطة هامشية أو إنشاء مشاريع "رأسمالية" 
صغيرة خارج القانون، أي نحو االقتصاد غير المهيكل. وقد نما هذا األخير 

التي  1993-1983الل عشرية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي بشكل كبير خ
عرفت انفجارا للبطالة و انتشارا أكبر للهشاشة مع تراجع االستثمار العمومي 
والحد من التشغيل في القطاع العام وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من 

المئة  في 70الطبقات الوسطى والشعبية. فحسب البنك الدولي، نتجت حوالي 
، عن التوسع الذي عرفه 1990و 1986من مناصب الشغل المْحدثة بين 

 (1).االقتصاد الموازي 
 أرقام حول القطاع غير المهيكل

ال توجد في المغرب إحصاءات تقارب االقتصاد غير المهيكل في 
ية شموليته. تتعلق األرقام الرسمية المتوفرة بالوحدات اإلنتاجية غير الفالح

لذا ليس لنا من خيار سوى االعتماد على (2) .التي ال تتوفر على محاسبة

http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note1
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note2
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 .هذه األخيرة
(، كان القطاع غير المهيكل يشغل حوالي 1999في نهاية التسعينات )

في المئة من العاملين خارج القطاع الفالحي )قرابة المليوني  39
 116في المئة ) 37.3غت هذه النسبة ، بل2007وفي سنة ((3) .شخص
 2014سنوات بعد ذلك أي سنة  7لتتراجع بنقطة واحدة ((4) شخصا 2 216

 922 375 2في المئة( على الرغم من تزايد عدد العاملين فيه ) 36,3)
مليون  1.23، بينما ارتفع عدد الوحدات المكونة للقطاع من ((5)شخصا
، أغلبها ال يتوفر على مكان 2013مليون سنة  1.68إلى  1999نة وحدة س
 ((6).في المئة 51.4للعمل )

نما االقتصاد غير المهيكل بشكل كبير خالل عقد تطبيق برنامج التقويم 
الذي عرف انفجارًا للبطالة وانتشارًا أكبر للهشاشة  1993-1983الهيكلي 

والحد من التشغيل في القطاع العام وتدهور  مع تراجع االستثمار العمومي
 .القدرة الشرائية لفئات واسعة من الطبقات الوسطى والشعبية

ويعتمد تمويل "االستثمار" في هذا القطاع بشكل أساسي على التمويل 
في المئة فقط  9في المئة من مسيري هذه الوحدات، بينما  82.2الذاتي: 

في المئة من الناتج  11.5ويمثل القطاع (7) .اتجه نحو االقتراض من البنوك
في المئة من مبيعات وحداته نحو األسر.كما  77.8الداخلي الخام. وتتجه 

 17.2يهيمن عليه المشتغلون لحسابهم الخاص حيث ال يمثل األجراء سوى 
 .في المئة من مجموع العاملين فيه

نة س 15يتضح إذن بأن القطاع غير المهيكل قد حافظ عمومًا، خالل 
( على وزنه االقتصادي واالجتماعي على الرغم من 1999-2014)

اإلجراءات التي ُسّنت لدمجه في "االقتصاد المهيكل". فوجوده مرتبط بـ"نمط 

http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note3
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note4
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note5
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note6
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note7
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التنمية الرثة" الذي عرفه ويعرفه المغرب و يغذيه تطبيق السياسات النيوليبرالية 
)خاصة تجارة سنة. ويتشكل القطاع أساسًا من التجارة الصغيرة  35منذ 

الرصيف( والمشروعات الصغيرة في الصناعة والخدمات والعقار، مما يجعله 
أساسًا مجاال لنشاط الجماهير الواسعة من أشباه البروليتاريا الحضرية وبعض 

 .األقسام من الطبقة العاملة األشد هشاشة وتعرضًا لالستغالل
 الوظيفة السياسية: نمط مقاومة أم صمام أمان

لوظيفة السياسية" لالقتصاد غير المهيكل في المغرب؟ تتوزع ما هي "ا
 :اإلجابات على هذا السؤال بين صنفين من المقاربات

األولى تعتبر أن "الوظيفة التي يشغلها تواجد أنشطة  -1
تتمثل "في تأمين ردة فعل القوة االحتجاجية، والتخفيف من حدة "(8) الهشاشة

، وأن القطاع غير المهيكل يشتغل في هذه الحالة "(9)يةالتوترات االجتماع
فهو يلعب دور صمام أمان للوضع القائم. "(10) ."كآلية اجتماعية وقائية

ولعل ما قد يشي بصحة هذه المقاربة هو دور الباعة المتجولين مثاًل أثناء 
د سمحت السلطة السياسية . لق2011االحتجاجات التي عرفها المغرب سنة 

فبراير". وما إن  20لهم بحرية نشاط أكبر مقابل عدم انخراطهم في "حركة 
خف وهج هذه األخيرة حتى عادت السلطات إلى الحد من حركتهم مستغلة 
تبرم المارة والتجار. ينطبق األمر نفسه على التسامح خالل الفترة نفسها مع 

واعتقال من شيدها. هكذا يتحول ضبط  تشييد مساكن غير قانونية قبل هدمها
نشاط االقتصاد غير المهيكل إلى وسيلة إلقامة حواجز بوجه تالقي النضاالت 

 .وتأجيج التناقضات في صفوف الشعب
الثانية ترى في االقتصاد غير المهيكل شكاًل من أشكال المقاومة  -2

ل جزء هام ضد سلطة الدولة النيوليبرالية ونموذج تنميتها. إن منطق اشتغا

http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note8
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note9
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note10
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من االقتصاد غير المهيكل باعتماده على عالقات القرابة وأنماط التضامن 
القبلي و/أو المناطقي لتعبئة الموارد المادية والرمزية الضرورية من أجل 
االستمرار، هو مناقض لمنطق السوق المعمَّم النيوليبرالي. كما أن "تجاوز" 

الدولة النيوليبرالية وتمّلك المجال و"تجاهل" الترسانة القانونية التي تنتجها 
العام، تشكِّل كلها، بتعبير آصف بيات، "تجاوزات هادئة للناس العاديين 
تمّكنهم من تحقيق مصلحتهم على حساب المالكين والمسيطرين في سعيهم 
للبقاء وتحسين ظروف عيشهم، ويمكن لهذه الممارسات السياسية في جوهرها 

في فعل جماعي أي في نضاالت مفتوحة أن تجد ترجمتها بشكل عرضي 
و لعل االنتفاضات المدينية "(11) .وعابرة دون قيادة واضحة أو تنظيم مهيكل

( والتي شكلت هذه 1990، 1984، 1981، 1965التي عرفها المغرب )
يشتغل هذا االقتصاد  .الشرائح وقودها، قد تشي بصحة هذا النوع من المقاربات

ماعية وقائية، ويلعب دور صمام أمان للوضع القائم: التسامح خالل كآلية اجت
فبراير مع الباعة الجائلين، ثم العودة الى ضبط حركتهم  20فترة إنفجار تحرك 

بنهاية التحركات، أو مع تشييد مساكن غير قانونية قبل هدمها واعتقال من 
 .شيدها

ًا عن التناقض يشكل التعارض بين هذين الصنفين من المقاربات تعبير 
بين رؤية تنظر بارتياب لكتلة البروليتاريا "الرثة" وأخرى ترى في هذه األخيرة 
قوة الثورة الرئيسية. إنه صدى لنقاش قديم عرفته الحركات الثورية، خاصة في 
مجتمعات المحيط )الطَرفية( حيث جماهير "المهمشين" تمثل قسما واسعا إن 

ياسات النيوليبرالية، بآثارها المدمرة، قد فتحت لم يكن السواد األعظم. ولعل الس
الطريق نحو التفكير في تجاوز هذا التناقض. إن تعميم الهشاشة وانعدام 
األمان االقتصادي الذي أصبح يهدد الفئات االجتماعية التي كانت تعرف 

http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/#note11
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نوعًا من االستقرار في العمل يسمح بانتقال تجارب وخبرات التنظيم والتعبئة 
طَهدين. إذ يشكل امتهان عدد من خريجي تجارب النضال الطالبي بين المض

أو العمالي ألنشطة االقتصاد غير المهيكل فرصة لنقل خبرة تنظيمية هامة 
الى شرائح أوسع. واحتجاجات "الريف" و"جرادة"، ومحاوالت تنظيم الباعة 

ئج المتجولين، هي نتاج جزئي لهذا االنتقال في الخبرات.. ولعله أحد النتا
 .غير المتوقعة للسياسات النيوليبرالية

________________ 
1- Banque Mondiale, Poverty, adjustement and growth, Kingdom of 

Morocco, 1993 cité in Mejjati Alami Rajaa, « L’ajustement structurel et la 
dynamique de l’emploi informel au Maroc », Critique économique n°2, Eté 2002 
p. 85-86 

ري لجام المحاسباتي ااظلنق افذي يوالت واکارلشدى الد لمعتمالمحاسبة م اايقصد بالمحاسبة، نظ -2
ربلمغافي ل لعمبه ا . 

3- Direction de la Statistique, Enquête nationale sur le secteur informel non 
agricole 1999-2000, Ministère de la Prévision économique et du Plan, Rabat, 
2003 

4- Haut Commissariat au Plan, Enquête nationale sur le secteur informel 
2006-2007, Rabat, 2009 

5- Haut Commissariat au Plan, Présentation des résultats de l’Enquête 
Nationale sur le Secteur Informel 2013/2014, Rabat, 2016 

6- Ibid 
7- Ibid 
محمد العودي، "شرائح الفقر بالقطاع غير المهيكل واإلرهاصات االجتماعية"، التحرر، العدد  -8

122ص.  2014األول، شتاء   
9- Ibid 
10- Ibid p. 121 
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11- Bayat Asef, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle 
East, Stanford University Press, Palo Alto, 2009 p : 90 
محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي وال يعّبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا 

 .لكسمبورس
http://assafirarabi.com/ar/21642/2018/06/14/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA

%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1/ 

 
 االقتصاد غير الرسمي في مصر: حقيقة التهميش وأوهام التمكين - 6

 القطاع الخاص في مصر هو االقتصاد غير الرسمي، 

وهو يســــــــــــــتوعــب جــل النــاتج المحلي والعــاملين بــأجر. ولكنــه عبــارة عن 
نخفضـــــــــــــة اإلنتاجية والعائد التنموي، وأغلبها مدفوع بإيجاد القوت أنشـــــــــــــطة م

 .اليومي ال بالنمو والمراكمة
 10-05-2018 عمرو العادلي 

 أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية في الجامعة األميركية في القاهرة
احتل الحديث عن االقتصــــــاد غير الرســــــمي في العالم العربي حيزا كبيرا 

وما تالها من أحداث ســــــــــياســــــــــية واجتماعية، وقد  2011ت منذ اندالع ثورا
اعتبرها الكثير من المراقبين والمحللين )من اليســـار واليمين على حد ســـواء(، 
تعبيرًا عن التهميش االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي، وغياب التنمية التي تعاني 
منها قطاعات واســـــعة من المجتمعات العربية والســـــيما الشـــــباب، وإن اختلفوا 

فة في ت باب والعوامل الواقفة وراء ذلك. لقد كانت غلبة صــــــــــــــ حديد األســــــــــــــ
على طيف واســــع من األنشــــطة االقتصــــادية في  informality ""الالرســــمية

البلدان العربية التي شـــــهدت انتفاضـــــات شـــــعبية، مدعاة لمحاوالت الربط بين 
استشراء األنشطة غير الرسمية من جانب، والتهميش االقتصادي والسياسي 
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انب آخر. والحق، فإن اتساع نطاق االقتصاد غير الرسمي ال يقتصر من ج
بحال من األحوال على بلدان الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال إفريقيا بقدر ما يمتد 
ليشــــــــمل أوجه عدة للنشــــــــاط االقتصــــــــادي في العديد من البلدان "النامية" في 
جنوب آســـــــــيا وجنوب شـــــــــرقها وإفريقيا جنوب الصـــــــــحراء وأمريكا الوســـــــــطى 

تينية. ويمكن القول بصـــــــفة عامة أن حضـــــــور األنشـــــــطة غير الرســـــــمية والال
يتزايد مع انخفاض مســـتويات الدخل، والذي يمكن اعتباره مؤشـــرا على تراجع 

 .مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية
 ما هو االقتصاد غير الرسمي؟

كما هو ظاهر من المصــطلح نفســه، فإن االقتصــاد غير الرســمي ُيعرَّف 
لب أي بانتفاء صـــــفة الرســـــمية عن أنشـــــطته. وعادة ما يشـــــير هذا إلى بالســـــ

األنشــــطة االقتصــــادية التي تتعلق بإنتاج أو توزيع قيم اقتصــــادية في صــــورة 
ســـــلع أو خدمات نهائية، وكذلك العمل للحســـــاب الخاص أو للغير على نحو 
غير مطابق للقواعد التي تضــعها مؤســســات الدولة في صــورة قوانين وقرارات 

لوائح إلخ.. وبالتالي فاالقتصاد غير الرسمي هو تلك المساحة )االفتراضية و 
والمادية( إلنتاج وتوزيع القيم االقتصـــــادية بشـــــكل يخرج عن تنظيم وتســـــجيل 
مؤسسات الدولة.. وقد يتسع االقتصاد غير الرسمي ليشمل الوحدات القائمة 

ة أو وحدات على إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، فتصبح منشآت غير مسجل
إنتاجية تعمل بدون ترخيص رســــــمي من الســــــلطات المحددة قانونًا، بدءا من 
ورش ومصـــانع "بئر الســـلم" في محافظة القليوبية، وباالخص في مدينة شـــبرا 
الخيمة المحاذية للقاهرة، ومرورًا باألنشـــــــــطة العائلية التي تمارس في المنازل 

حاب الفَرشـــات في الشـــوارع الذين أو ملحقاتها، وانتهاء بالباعة الجائلين وأصـــ
يحتلون جزءًا من الحيز العام بدون تنظيم من الســــــلطات العامة أو بالمخالفة 
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 .الصريحة للقواعد القانونية الموضوعة
االقتصــــاد غير الرســــمي ليس منفصــــاًل عن االقتصــــاد الرســــمي، بل هو 

ن قبل معامالت منتشـــرة تتخلل الحياة االقتصـــادية واالجتماعية، وقد تجري م
مؤســــســــات هي نفســــها رســــمية، بل وحتى من أجهزة الدولة ذاتها، وهي غير 

 .رسمية طالما كانت معامالت غير منظمة طبقًا للقواعد القانونية
وقد ال يقتصـــــــــــر األمر فحســـــــــــب على الوحدات اإلنتاجية بل قد تتســـــــــــع 
المعامالت االقتصادية غير الرسمية لتشمل النفاذ لعناصر اإلنتاج المختلفة. 
ويعتبر العمل هنا نموذجًا للنشـــــــــاط غير الرســـــــــمي في االقتصـــــــــادات النامية 
وضـــــمنها مصـــــر. فكل عمل ينتج عنه قيمة صـــــغرت أم كبرت، يجري بدون 
تطبيق أو بالمخالفة للقواعد الرســــمية، هو جزء من االقتصــــاد غير الرســــمي. 
يضـــم هذا: العمل بال أجر من النســـاء واألطفال في إطار مشـــروعات عائلية 

تناهية الصـــغر تنتج من أجل االكتفاء الذاتي خاصـــة في قطاع الزراعة، أو م
من أجل التبادل في الســـوق كإنتاج األطعمة أو الســـلع الرخيصـــة في المدن، 
ويشــــــــــــــمـل كذلك مختلف أشــــــــــــــكـال التوظيف الذاتي التي يعمـل فيهـا النـاس 
 لحســـابهم الخاص باســـتخدام كميات محدودة من رأس المال )الباعة الجائلون 
نموذجـــًا بـــارزًا لـــذلـــك، وكـــذلـــك أصــــــــــــــحـــاب الحرف كـــالكهربـــائيين والنجـــارين 
والســــــــــــباكين خاصــــــــــــة في حال عدم امتالكهم لورش أو محال ثابتة للعمل(. 
ويمتد االقتصـاد غير الرسـمي إلى كافة أشـكال العمل بأجر لدى الغير طالما 
 كانت ال تخضــــــــــــــع لقانون العمل، وطالما كان العمال محرومين من التعاقد
الرســـــــــــمي ومن الحماية االجتماعية المنصـــــــــــوص عليها قانونًا. وينطبق هذا 
على العمال غير الرسميين في المنشآت الرسمية كحال تعيين المصانع ــ بل 
ـــــــــــــــــ لعاملين بدون عقود أو بعقود  ــــــــــــــــــ وفي بعض األحيان األجهزة الحكومية ـ
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الطبع موســــــــــــــمية أو مؤقتة، وبدون التمتع بأي حماية تأمينية، كما ينطبق ب
على العمل في المنشـــآت غير الرســـمية التي تعمل أصـــال بدون تراخيص أو 

 .تسجيل
إن أهم مـــا يميز االقتصــــــــــــــــاد غير الرســــــــــــــمي إذًا هو أنـــه يحوي كـــافـــة 
المعامالت ذات القيمة االقتصــــادية التي ال تنظمها أو تســــجلها أجهزة الدولة 

ة للقواعد التي أو ســــــــــــــلطاتها العامة، والتي تجري بدون الرجوع أو بالمخالف
 .تضعها أجهزة الدولة والتي من المفترض أن تكون قائمة على إنفاذها

ليس "قطاعا غير رســمي"  إن االقتصــاد غير الرســمي طبقا لهذا التعريف
، بل هو معامالت منتشــــــــرة تتخلل الحياة منفصــــــــال عن االقتصــــــــاد الرســــــــمي

دية واالجتماعية، وقد تجري من قبل مؤســـســـات هي نفســـها رســـمية، االقتصـــا
بــل وحتى من أجهزة الــدولــة ذاتهــا، طــالمــا هي معــامالت غير منظمــة طبقــًا 
للقواعد القانونية الرســـــــــمية. وال يعني هذا بالضـــــــــرورة مخالفة األنشـــــــــطة غير 

ح الرســــمية للقانون بمعنى خرقها للنظام العام كاإلتجار في المخدرات والســــال
والبشــــــر، أو الرشــــــاوى المالية والعينية وغيرها من األنشــــــطة اإلجرامية، التي 
هي بحكم التعريف غير رســــمية كونها تجري في تحد للنظام القانوني برمته. 
فغالب االقتصــــــــــاد غير الرســــــــــمي ال ينطوي على مخالفة للنظام العام للدولة 

يــة تقوم عليهـا بقــدر مــا يتم تنظيمــه بقواعــد بــديلــة ويخضــــــــــــــع آلليــات اجتمــاع
مؤســـــســـــات من غير الدولة، كالعائالت أو الصـــــداقات أو الروابط الخاصـــــة، 
التي قد تكون أكثر حضورًا ونجاعة في إنفاذ االلتزامات المختلفة بين أطراف 

 .العملية االقتصادية
وبتبني هذا التعريف المرن لالقتصـــــــاد غير الرســـــــمي، يمكن إدراك حجم 

 2010ي واإلحصــــائي فريدريك شــــنايدر في الظاهرة التي يضــــعها االقتصــــاد

http://assafirarabi.com/ar/3450
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في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي المصــري، أي القســم  50إلى  40عند 
األكبر مما يتم إنتاجه وتوزيعه ســــــــــــــنويًا، وبما يســــــــــــــتوعب الجزء األكبر من 

وال تعد مصـــر اســـتثناء في (1) . منشـــآت القطاع الخاص ومن القوى العاملة
أن التقديرات التي وضعها شنايدر لبعض بلدان العالم النامي تظهر ذلك، إذ 

أن االقتصــــــــــــــاد غير الرســــــــــــــمي هو الحال الغالب على النشــــــــــــــاط اإلنتاجي 
والتوزيعي في معظم بالد الجنوب، بل وأن له حضـــــورًا ما، وإن كان أصـــــغر 

 .بالطبع، في بلدان الشمال مرتفعة الدخل، ما يؤكد على نسبية الظاهرة
 مشكلة االقتصاد غير الرسمي إذًا؟ما هي 

وهل يعد مشـــــــكلة على اإلطالق؟ غلبة صـــــــفة الالرســـــــمية على النشـــــــاط 
االقتصـــــــــــــــادي في الوقت الراهن عادة ما ترتبط بانخفاض معدالت التنمية. 
فاقتصــــــاديًا، تتميز األنشــــــطة غير الرســــــمية في األغلب األعم بانخفاض في 

وانخفاض نصـــيبها من رأس المال اإلنتاجية، وضـــعف مهارة القائمين عليها، 
ســــــــــــــواء التمويلي كـــالقروض البنكيـــة، أو المـــادي مثـــل األرض والمـــاكينـــات 
واألجهزة إلخ.. ويتماشــــى هذا مع صــــغر حجم األنشــــطة غير الرســــمية على 
الرغم من انتشارها، والتي عادة ما تقتصر على فرد واحد وربما فردين )عادة 

أو تأخذ شــــــــكل منشــــــــآت متناهية  ما يكونان عضــــــــوين في العائلة نفســــــــها(،
الصغر توظف عددا صغيرا من العمال أو من أعضاء األسرة. ومما يشوب 
تلك األنشــــطة أن ضــــعف مســــتويات المهارة وتدني نفاذها لرأس المال يترجم 
إلى تضــاؤل فرص النمو أو التوســع، وبالتالي فمعظم األنشــطة غير الرســمية 

هة لكســـــب القوت عوضـــــًا عن منخفضـــــة اإلنتاجية، منخفضـــــة األجر، وموج
توليد أرباح تكفي للمراكمة والنمو، وهو ما حدا بمدارس اقتصـــــــــــــــادية عدة، 
يســـــــــارًا ويمينًا، إلى اعتبار الالرســـــــــمية ودرجة انتشـــــــــارها تعبيرا عن "التخلف 

https://assafirarabi.com/ar/21263/2018/05/10/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85/#note1
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االقتصـــادي" بالمعنى الحرفي للكلمة أي غياب مالمح ومؤســـســـات االقتصـــاد 
 .الحديث

ات توزيع الدخل والثروة والقوة فحســـــب، بل تتجلى الهامشـــــية ال في عالق
حتى في الحيز المكــاني، إذ نجــد أن غــالــب العــاملين في األنشــــــــــــــطــة غير 
الرســــــــــــــمية في المدن في العالم الثالث يســــــــــــــكنون ما ُيطلق عليه "المناطق 
العشــــوائية" أو "مدن الصــــفيح"، وهي مســــتعمرات بشــــرية نشــــأت بشــــكل غير 

ن العشــرين جراء تدفق الهجرة من الريف مخطَّط في العقود الوســطى من القر 
 .إلى المدينة

في عقد الســــبعينات من القرن الفائت، عندما ظهر مصــــطلح الالرســــمية 
ألول مرة في أدبيات "منظمة العمل الدولية"، كان منصــــــــــــَبًا على حاالت في 

، )(2 بلدان إفريقيا التي يمثل القطاع الزراعي الجزء األكبر من اقتصــــــــــــــادها
والذي تخضــــــــــع فيه قوة العمل لقواعد غير رســــــــــمية تعكس تدني مســــــــــتويات 
التنمية، وتؤدي إلعادة إنتاجها. أي أن الالرســــــــــــــمية هنا تعبر عن التخلف 
وتنبئ بانعدام فرص االنعتاق منه. وعلى اليمين، فإن كتابات االقتصــــــــــاديين 

ندو دي المؤســـــســـــيين الذين ينتمون للمدرســـــة النيوكالســـــيكية، من أمثال هيرنا
ســــوتو، يربطون اســــتشــــراء المعامالت غير الرســــمية ب ياب عالقات الســــوق 
الحرة، حيـــث من المفترض أن يجري اإلنتـــاج من أجـــل التبـــادل، وأن يكون 

(3) . التبادل مدفوعًا باألســعار النســبية التي تعبر عن قوى العرض والطلب
ي يعبر عن أنماط ما قبل دي ســــــوتو وغيره يرون أن االقتصــــــاد غير الرســــــم

رأسمالية )وبالتالي ما قبل حداثية( للنشاط االقتصادي، وأنها ناتجة باألساس 
عن عدم قدرة مؤســســات الدولة على توفير الحماية لحقوق الملكية الخاصــة، 
والتدخل إلنفاذ التعاقدات، ما يرفع من تكلفة التعامالت االقتصـــــــــــــــادية ومن 

https://assafirarabi.com/ar/21263/2018/05/10/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85/#note2
https://assafirarabi.com/ar/21263/2018/05/10/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85/#note3
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ء من قبل ممثلي الســـلطات العامة أنفســـهم، مخاطر التبادل في الســـوق، ســـوا
الذين قد يســتخدمون ســلطاتهم لالعتداء على حقوق الملكية الخاصــة، أو من 
قبل الفاعلين اآلخرين في السوق، الذين قد ينتهزون فرصة ضعف مؤسسات 
الدولة، كالقضــــــــــاء والشــــــــــرطة، أو فســــــــــادها للتهرب من التزاماتهم التعاقدية. 

ر إنتاج وتبادل الســـلع والخدمات على الدوائر ويكون المخرج بالتالي  هو َقصـــْ
المباشــــــــرة لألفراد والعائالت، حيث تنخفض مخاطره. ولكن يكون هذا بالطبع 
على حســــــــــــاب الفرص المتاحة لتعظيم القيمة االقتصــــــــــــادية التي تميز عمل 

 .السوق الحرة
وبغض النظر عن االنحياز األيديولوجي المعلن أو الضـــــــمني في تحليل 

تصــــــــاد غير الرســــــــمي يمينا أو يســــــــارًا، فإنه من النادر عدم ربط تفشــــــــي االق
األنشـــطة غير الرســـمية بتدني مســـتويات المعيشـــة والتنمية. وهو ال يكون إال 
في ســـــياق من الهامشـــــية االجتماعية التي تلف أولئك المرتبطين باالقتصـــــاد 

طة غير الرســمي، خاصــة العاملين بأجر والعاملين لحســابهم الخاص في أنشــ
صـــغيرة ومتناهية الصـــغر. فهؤالء في األغلب يكونون ضـــمن الشـــرائح األشـــد 
فقرًا في المجتمع، وعادة ما يعكس نشـــــــــاطهم غير الرســـــــــمي افتقادهم للحدود 
الدنيا من الحماية االجتماعية أو األمان الوظيفي أو الوقاية من االســـــتغالل، 

ي يختلط فيه ســواء من أصــحاب العمل أو حتى في إطار العمل األســري الذ
االســــــتغالل االقتصــــــادي بالتســــــلط الجندري على النســــــاء واألطفال. وتتجلى 
الهامشـــــــــية ال في عالقات توزيع الدخل والثروة والقوة فحســـــــــب، بل حتى في 
الحيز المكاني، إذ نجد أن غالب العاملين في األنشـــــــــطة غير الرســـــــــمية في 

ق العشــوائية" أو "مدن المدن في العالم الثالث يســكنون ما يطلق عليه "المناط
الصــــــفيح"، وهي مســــــتعمرات بشــــــرية نشــــــأت بشــــــكل غير مخطط في العقود 
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الوســــــــطى من القرن العشــــــــرين جراء تدفق الهجرة من الريف إلى المدينة في 
يا، بحثًا عن فرص  أغلب البلدان النامية في أمريكا الالتينية وإفريقيا وآســــــــــــــ

الصــــــــناعي، انتهت  للعمل. وفي ظل غياب مســــــــتويات متقدمة من النشــــــــاط
غالبية هؤالء العاملين إلى أنشـــــــــطة هامشـــــــــية خدمية الطابع وغير رســـــــــمية، 
تتميز بضــــــــــــــعف اإلنتــاجيــة والعــائــد وبــالتــالي ترتبط بــالفقر. وارتبطــت الهجرة 
بنشـــــوء تلك األحياء المحرومة من الكثير من الخدمات األســـــاســـــية، والمقامة 

 اقتصــــــــاديًا واجتماعيًا ماديًا بأشــــــــكال غير قانونية، ما يمكن اعتباره تجســــــــيداً 
النتفاء الرســـــــــمية، كما أنه تعبير فج وملموس عن ضـــــــــعف قدرة الدول على 

 .ضبط وتنظيم تلك األنشطة االقتصادية، بما فيها السكن والهجرة
 الجانب السياسي لالقتصاد غير الرسمي

االقتصـــــاد غير الرســـــمي ليس ظاهرة اقتصـــــادية فحســـــب بل له تداعيات 
ســــــــــــــية تخص عالقة الدولة بالمجتمع في العديد من البلدان وتجليات ســــــــــــــيا

النامية، ومن بينها مصـــــــر والعالم العربي. إذ أن اســـــــتشـــــــراء الالرســـــــمية في 
التعامالت االقتصــــــــادية يعني ضــــــــعف أو حتى غياب قدرة الدولة، باعتبارها 
الســــلطة العامة ،على ضــــبط وتنظيم قســــم كبير من نشــــاط المجتمع، وهو ما 

ثــل نزيــه أيوبي عالمــة على ضــــــــــــــعف الــدولــة وافتقــاد أجهزتهــا عــده ُكتــاب م
، وكذلك للتغلغل في المجتمعات (4) للقدرات المؤسسية والسياسية، وللشرعية

التي تحكمهــا. تظــل جوانــب عــدة من النشـــــــــــــــاط االقتصـــــــــــــــادي واالجتمـاعي 
لمجموعات كبيرة من البشــــــــــــر بمعزل عن يد الدولة، فال تســــــــــــتطيع ضــــــــــــبط 

فاعالت بحماية العمال على ســــــــبيل المثال، أو تعديل وضــــــــع النســــــــاء أو الت
األطفال، أو التنســــيق مع رأس المال في قطاعات بعينها ب ية تحقيق أهداف 
تخدم التنمية االقتصــــــــــــادية أو االجتماعية، وال تتمكن في الوقت نفســــــــــــه من 

https://assafirarabi.com/ar/21263/2018/05/10/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d9%85/#note4
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اســــــــــتخالص الموارد االقتصــــــــــادية من المجتمع عبر تحصــــــــــيل الضــــــــــرائب، 
الي تتضاءل قدرة الدولة على إعادة توزيع الدخل والثروة، وكلها عالمات وبالت

على ضــــــعف الدولة مؤســــــســــــيًا وانحســــــار شــــــرعيتها الســــــياســــــية في مواجهة 
المجتمع، مهما بلغت درجة ســـــلطويتها. بل إن أيوبي ذهب إلى اعتبار إفراط 

واتر الدولة العربية في التسلط والقمع، ولجوء بعض األنظمة للعنف بشكل مت
 .لتثبيت سيطرتها، ما هو إال دليل إضافي على مقدار ضعفها

يقفز الطرح النيوكالســــــــــــــيكي على المشــــــــــــــكلة، فهو يتجاهل الشــــــــــــــروط 
االجتماعية والســـياســـية إلنشـــاء األســـواق في نظام رأســـمالي قادر على النمو 
والتنمية، لصــــــالح تصــــــور فني أو تقني إلى حد كبير، يدور حول بناء كفاءة 

لبيروقراطية والقضــــــــــــــائية في مجاالت معينة عادة ما تكون مرتبطة األجهزة ا
 .برأس المال األجنبي: الشركات الكبرى أو كبريات الشركات المحلية

وال شــــــك أن غلبة االقتصــــــاد غير الرســــــمي من الزاوية الســــــوســــــيولوجية 
ـــــــ تمتلك  ـــــــ غير الدولة ـ يعكس ضعفًا للدولة ويؤشر لوجود كيانات وتنظيمات ـ

بط والتنظيم، في تجاهل للقواعد الرســـــــــــمية التي من المفترض أن قدرة الضـــــــــــ
تضـــــــــعها الدولة. بل إن الالرســـــــــمية قد تصـــــــــل إلى حد اختراق أجهزة الدولة 
نفســــــها وإخضــــــاعها لمصــــــالح خاصــــــة بأفراد أو بمجموعات، وعندها ينخرط 
ممثلو الســــــــــــــلطة العامة في أنشــــــــــــــطة تتجاهل القانون وربما تخالفه مخالفة 

كلها عالمات وأمارات على انحســـــار قدرة الدولة على تنظيم  صـــــريحة. وهذه
المجتمع وتوجيه النشـــــــــاط فيه. وهي مالمح تتكامل مع االقتصـــــــــاد والمجتمع 

 .غير الحديثين الذين عادة ما تميز فعالياتهما الصفة غير الرسمية
ينبغي االنتبــاه هنــا إلى أن الالرســــــــــــــميــة ال تعني بــالضــــــــــــــرورة ترتيبــات 

تماعية أو ســـــــــياســـــــــية ما قبل حداثية، أي تقليدية باقية من اقتصـــــــــادية أو اج
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العصــــــــور الوســــــــطى أو قادرة على البقاء في مواجهة ضــــــــغوط التحديث. إذ 
يمكن اليوم بسهولة رصد الالرسمية كصفة للنشاط اإلنساني في بلدان العالم 
النامي، وفي قطاعات ال تمت للزراعة بصلة مباشرة، وخاصة في الخدمات. 

على أحد أن الهجرة إلى المدينة وخروج أقســــــــام كبيرة من الســــــــكان وال يخفى 
من االعتمـــاد على الزراعـــة، كلهـــا أجزاء ال يمكن إنكـــار أنهـــا نتـــاج عمليـــة 

المديني(، وغير التحديث نفسها، ما يجعل االقتصاد غير الرسمي الحضري )
الزراعي، انعكاسًا لمشكالت التحديث في أغلب بلدان الجنوب، نتيجة لتعسر 
أو تعذر جهود التصـــــــــنيع، وهو ما أنتج خلاًل هيكليًا يصـــــــــيب االقتصـــــــــادات 
وينجم عن عدم قدرتها على اســـــــــتيعاب المهاجرين من الريف والخارجين من 

ف عمل مســــــــــــــتقرة. قطاع الزراعة في أنشــــــــــــــطة ذات إنتاجية مرتفعة وظرو 
وعوضـــــــًا عن هذا تتضـــــــخم قطاعات خدمية هامشـــــــية منخفضـــــــة رأس المال 
ومنخفضة المهارات، وبما يفوق قدرة الدول في العالم النامي على التنظيم أو 

خاصة مع ضعف قدراتها المؤسسية أصاًل وعجزها عن تحصيل  –الضبط 
يقوض الضــــــرائب واختراق مؤســــــســــــاتها العامة من المصــــــالح الخاصــــــة، بما 

الصفة "العامة" للسلطة ويجعلها تخدم مصالح المسئولين المادية المباشرة أو 
مصــــــــــــالح مجموعات اجتماعية ذات نفوذ قادرة على تســــــــــــخير الدولة لنفعها 

 .الخاص
 الخروج من الهامش

إذا كان االقتصاد غير الرسمي صنوًا لضعف التنمية وكبتًا لفرص التقدم 
ل لالنعتاق منه؟ يرى أصــــــــــــــحاب التيار المادي واالجتماعي فكيف الســــــــــــــبي

النيوكالســيكي من االقتصــاديين أن الحل قانوني ومؤســســي في المقام األول، 
يدور حول إيجاد األطر التشريعية والتنفيذية والقضائية الكفيلة بحماية حقوق 
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الملكية الخاصـــــــــة. وأمثلة ذلك اختصـــــــــار إجراءات تســـــــــجيل ملكية العقارات 
دة كفاءة الجهاز القضائي الناظر في نزاعات الملكية كاألراضي والشقق، وزيا

وقضـــايا اإلفالس وتصـــفية الشـــركات، وإنفاذ التعاقدات واالتفاقات بأقل تكلفة 
على المســـــــــتثمرين. ويرى هؤالء أن تحويل دور الدولة كي تصـــــــــبح ضـــــــــامنًا 
فاعاًل لحقوق الملكية الخاصـــــــــــة يمكن الثقة فيها بتخفيض معدالت الفســـــــــــاد 

ءة، كفيل بإتاحة الفرصــــــــة أمام نشــــــــوء عالقات ســــــــوق حرة تحمل وعدم الكفا
حوافز للجميع بأن ينخرطوا في اإلنتاج والتبادل والعمل، بما يزيد من فرص 
تحســــــــــــــين أحوالهم.. ومن ثّم يتحقق المفهوم النيوليبرالي للتنمية، والذي يدور 

ي قلبــــًا وقــــالبــــًا حول تمكين أكبر عــــدد ممكن من الفــــاعلين من االنخراط ف
التبادالت الســـــــوقية الحرة، وينطلق من افتراض أن توليد النمو ينعكس إيجابًا 
على الجميع من خالل تساقط الثمار عبر خلق فرص العمل وتوسيع أسواق 

 .االستهالك
يقفز الطرح النيوكالســـــــــــيكي على المشـــــــــــكلة إلى حد كبير، فهو يتجاهل 

م رأسمالي قادر على الشروط االجتماعية والسياسية إلنشاء األسواق في نظا
النمو والتنمية، لصـــــــالح تصـــــــور فني أو تقني إلى حد كبير، يدور حول بناء 
كفاءة األجهزة البيروقراطية والقضـــــــــــــــائية في مجاالت معينة عادة ما تكون 
ـــــــــــــــــ الشـــركات الكبرى أو كبريات الشـــركات  ــــــــــــــــــ مرتبطة برأس المال األجنبي ـ

 .المحلية
صـــــر ال يكمن فحســـــب في توزيع إنشـــــاء رأســـــمالية تنموية في بلد مثل م

حقوق الملكية الخاصـــــــــــــة على الجميع، الســـــــــــــيما إذا كانت الغالبية من ذلك 
الجميع ال تملك شـــيئا باألصـــل كي تحصـــل على ضـــمانات بشـــأنه، بل تدور 

 .حول شروط إدماج هؤالء
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وهناك افتراض قائم على أن السوق قادر على استيعاب الجميع ومنحهم 
مل واإلنتاج واالســتهالك. وبالطبع ال يوجد مجال فرصــًا أفضــل من خالل الع

للحديث عن دور أكبر للدولة من األصـــــــــل، إذ أن حصـــــــــر دورها في حماية 
حقوق الملكية وإنفاذ التعاقدات ورفع كفاءة التقاضـــــــــي في القضـــــــــايا التجارية 
واالســـــتثمارية ما هو ســـــوى الوجه اآلخر لتقليص دور الدولة في إعادة توزيع 

، واالســــــــــــــتثمـــار العـــام في التعليم والتـــدريــب المهني والرعــايــة الــدخــل والثروة
الصــحية والحماية االجتماعية، وهي المســائل التي تمس من األصــل شــروط 
"دمج" أو "اســتيعاب" الســوق الحرة لقطاعات عريضــة من الســكان من الفقراء 
والمهمشــــــــــــــين في البلدان النامية. فإذا كانت الغالبية محرومة من التعليم أو 

ص اكتساب مهارات مطلوبة، فمن الصعب أن يجدوا أعمااًل مرتفعة العائد فر 
أو األجر حتى وإن رغبوا أو أجبروا على االنضـــــــــمام لســـــــــوق العمل. وكذلك 
الحال مع الوحدات االقتصـــــادية مثل المنشـــــآت الصـــــغيرة ومتناهية الصـــــغر، 

ى فـــإذا لم تتمكن تلـــك من النفـــاذ لرأس المـــال من أرض وائتمـــان، عالوة عل
المعلومات الالزمة للتبادل في األســــــواق، فمن الصــــــعب أن تنمو وربما حتى 
ال تنجو من التقلبات االقتصـــــــــــادية التي تشـــــــــــوب عمل األســـــــــــواق في البالد 

 .النامية
إن إنشــاء رأســمالية تنموية في بلد مثل مصــر ال يكمن فحســب في توزيع 

ية من ذلك حقوق الملكية الخاصـــــــــــــة على الجميع، الســـــــــــــيما إذا كانت الغالب
الجميع ال تملك شـــيئا باألصـــل كي تحصـــل على ضـــمانات بشـــأنه، بل تدور 
حول شروط إدماج هؤالء. وإن اتساع رقعة االقتصاد غير الرسمي سواء في 
أســـواق الســـلع والخدمات أو في الصـــبغة القانونية للمنشـــآت اإلنتاجية، أو في 

في دوائر  أســــــــــــــواق العمل ورأس المال )القروض غير الرســــــــــــــمية واإلقراض
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العائالت والصــــــــــداقات(، ما هي إال ملمح على ذلك الدمج البائس لقطاعات 
من الفقراء والمهمشــــين في المدينة والريف، ال يملكون رأس مال ال مادي وال 
معنوي )مهارات وتعليم( في ســـــــوق حرة يهيمن عليها القطاع الخاص نظريًا، 

ح القطاع الخاص في بينما الواقع هو أن التهميش يســــــــتمر كما هو، ويصــــــــب
بلدان كمصــــــــــــر )ولكن كذلك في المغرب وتونس واألردن وغيرها من البلدان 
العربية غير النفطية( هو الى حد كبير االقتصــــــاد غير الرســــــمي، يســــــتوعب 
جـــل النـــاتج المحلي ويوظف غـــالـــب العـــاملين بـــأجر أو من خالل التوظيف 

ن أنشطة منخفضة الذاتي، ولكنه قطاع خاص زائف ألنه في مجمله عبارة ع
اإلنتـاجيـة، منخفضـــــــــــــــة العـائـد التنموي، وأغلبهـا مـدفوع بـإيجـاد قوت اليوم ال 

 .بالنمو وال المراكمة، ومن ثم يكون يراوح محله
ــــ أي مسجلة لدى  ـــــ في مصر اليوم، وسواء كانت المنشآت نفسها رسمية ـ
ـــــــــــــــ أو غير رسمية، فإن عالقات العمل ليست رسمية. وتمتد تلك  ــــــــــــــــ الدولة ـ

ارســــة إلى العمالة غير الماهرة في المنشــــآت الرســــمية الكبرى، التي تقوم المم
بالتمييز بين قواها العاملة لتخفيض حجم االلتزامات تجاه العمالة، ســــــواء في 
شــــــــــــق األجور أو فيما يتعلق بتحمل أعباء ســــــــــــداد أنصــــــــــــبة رأس المال من 

 .التأمينات
معًا، تعبير إن اســــتشــــراء معامالت االقتصــــاد غير الرســــمي هي في آن 

وســـــبب ونتيجة لضـــــعف التنمية وللتخلف االقتصـــــادي واالجتماعي. وما من 
ســـبيل لكســـر تلك الحلقة المفرغة إال بتمكين قطاعات واســـعة من النفاذ لرأس 
المال المادي )أراض صـــحراوية وتســـهيالت ائتمانية ومهارات وتعليم وتدريب 

صـة في ظل تحمل إلخ(، وذلك من الشـباب في سـن العمل من الجنسـين )خا
النســـــــــــــــاء للعبء األكبر من البطالة والبطالة المقنعة(، وفي المدينة والريف 
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)في ظل تحمل الريف للفاتورة األكبر من اإلفقار جراء التحوالت النيوليبرالية 
في المنطقة العربية(، حتى يتمكن هؤالء من االندماج في الســـــــوق الحرة وهم 

ها وتحقيق العائد من ورائها، لهم ولمن ينتجون أشــــــــــــــياء لها قيمة يمكن تبادل
يحصل عليها. وبمجرد أن تصبح السلع والخدمات والعمل ذات قيمة وعائد، 
ســتنشــأ القواعد االجتماعية والســياســية الداعمة لبناء مؤســســات تحفظ الملكية 
الخاصــــــة وتحقق عدالة التقاضــــــي وكفاءته إلخ.. وليس بالعكس. فإيجاد تلك 

لبنك الدولي" و"هيئة المعونة األمريكية" كشــــــروط المؤســــــســــــات كما يصــــــبو "ا
مســـــبقة إلنشـــــاء نظام رأســـــمالي تنموي أمر غير قابل للتحقيق على األرض، 
ومخالف للتطور التاريخي في البلدان الرأسمالية المتقدمة في أمريكا الشمالية 
وغرب ووســــط أوروبا، والتي شــــهدت في األول ظهور برجوازيات وصــــل بها 

مالي إلى اكتســاب االهتمام والقدرة على إعادة تشــكيل مؤســســات التراكم الرأســ
الدولة والمجتمع.. وإال لكان األمر حرفيًا هو وضـــع العربة أمام الحصـــان ثم 

 .انتظار أن تمضي لألمام
وال سبيل ألن يحدث هذا دون النظر في القيود والفرص التي راح يتيحها 

، حيث تّم دمج اقتصـــــــــاديات االقتصـــــــــاد المعولم في العقود القليلة الماضـــــــــية
الدول النامية فيه، خاصة تلك الصغيرة التي ال تتمتع بالوزن الكافي لتعريف 
قواعد التبادل االقتصـــــادي، خالفًا لبالد نامية متنفذة كالصـــــين، وإلى حد أقل 
الهنـد والبرازيل، وهو النموذج االقتصـــــــــــــــادي الذي تتبنى مراكزه الســــــــــــــوقيـة، 

وبنوك االســـــــــــتثمار والتنمية، مقدمات ونتائج  والمؤســـــــــــســـــــــــات المالية الكبرى 
األيديولوجيا النيوليبرالية، وما ينجم عن هذا من فرض تصـــــــورات معينة على 
خ من المفاهيم محل النقد أعاله، ما  ســـياســـات ومؤســـســـات الدول النامية ترســـّ
يّضيق من مساحة صياغة ترتيبات مؤسسية على المستوى الوطني قد تخلق 
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 .نموياً نمطًا رأسماليًا ت
 ملحق: تدقيقات في االقتصاد غير الرسمي في مصر

 مجددًا بعض التعريفات
تمثل الالرســـــمية بتعريفها ذاك ســـــمة أســـــاســـــية للنشـــــاط االقتصـــــادي في 

إن لم يكن  -مصــــــــر. وتشــــــــمل الظاهرة الكثير من المعامالت االقتصــــــــادية 
القوة  والجزء الغالب من المنشـــــآت االقتصـــــادية، والقســـــم األكبر من -أغلبها 

العاملة. ويعني هذا أن جزءًا كبيرًا من النشـــــاط االقتصـــــادي يتم خارج رصـــــد 
مؤسـسـات الدولة الرسـمية أو تسـجيلها وتنظيمها له، وخارج ما ينتج عنها من 
قوانين ولوائح وإجراءات. ومن الصعب الوقوف تحديدًا عما إذا كان االقتصاد 

ها إلى التمدين المفرط أو غير الرســـــمي بالفعل ظاهرة حديثة نســـــبيا يمكن رد
إلى تفكك نماذج التنمية االقتصــــــــــــــادية الدولتية التي إعتمدت على توســــــــــــــيع 
القطاع العام وعلى اضـــطالع الدولة بدور مركزي في تخصـــيص الموارد من 
خالل اإلنتـــاج والتوزيع وإعـــادة التوزيع، بجـــانـــب التوظيف المبـــاشــــــــــــــر للقوى 

كشـــــفها أو البدء في رصـــــدها بشـــــكل  العاملة.. أم أنها ظاهرة قديمة ولكن تم
 .متأخر، وهو سؤال ربما ال يمكن اإلجابة عليه مطلقاً 

ولكن وبشـــــــــكل عام، تجب اإلشـــــــــارة إلى أن إشـــــــــكاالت االقتصـــــــــاد غير 
الرســـــمي هي حديثة بحكم التعريف، ألن قضـــــية تنظيم وتســـــجيل االقتصـــــاد، 

يز الوجود وجعله مجااًل لتجلي دولة الحق وســــــــــــــيادة القانون، لم تخرج إلى ح
إال عندما أخذت الدول الحديثة شــــــــــــكلها البيروقراطي الحالي في نهاية القرن 
التاســـــــع عشـــــــر في غرب أوروبا والواليات المتحدة. حينها إنكشـــــــف اإلرتباط 
العضوي بين حكم القانون وحماية حقوق الملكية الخاصة من جانب، وتطور 

يع الذي ارتبط النظام الرأســــــــمالي من جانب آخر، خاصــــــــة في طور التصــــــــن
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بدوره بتضـــخم المدن ماديًا من حيث عدد الســـكان، وســـياســـيًا واقتصـــاديًا من 
حيث األهمية. وقد طرح اإلشـــــكال في إرتباطه بالتنمية عند اســـــتقالل القســـــم 
األكبر من دول الجنوب أو ما بات يعرف بالدول النامية بعد الحرب العالمية 

 .المصريةالثانية. وينطبق هذا كثيرًا على الحالة 
 السياق التاريخي

كان االقتصـــاد المصـــري حتى الحرب العالمية األولى زراعيًا صـــرفًا يكاد 
يعتمد في عالقته بالخارج على إنتاج وتصـــــــــــــــدير القطن الخام. وكان غالب 
الســـــــــــكان يعيشـــــــــــون في الريف ويعملون بالزراعة من خالل عالقات متنوعة 

ولى وما تالها من عقود حتى ومتشابكة. وشهدت سنوات الحرب العالمية األ
االســـــتقالل في منتصـــــف الخمســـــينات من القرن العشـــــرين، جهودًا دؤوبة من 
قبل البرجوازية الوطنية )وحلفائها من غير المصــريين خالفًا للرواية الشــائعة( 

، التي مكنت الدولة في مصـــــر 1936وبتأييد وتدعيم من الدولة بعد معاهدة 
ى االقتصــــــــاد في مســــــــائل ذات أهمية من إكتســــــــاب صــــــــالحيات تنظيمية عل

حيوية كفرض الجمارك وحماية الصـــــــــــــناعة الوطنية، ثم مد مظلة القضـــــــــــــاء 
الوطني تدريجيًا ليشـــــــمل كافة أشـــــــكال نشـــــــاط رأس المال. وبالتزامن مع هذا 
َفرضـــت قضـــية االســـتقالل الوطني في صـــيغتها االقتصـــادية على الحكومات 

ق العمال والتأمينات االجتماعية، في أربعينيات القرن الماضي التصدي لحقو 
بجانب تمصــــــير رأس المال األجنبي العامل في مصــــــر. وفي كلتي الحالتين 
إتسـع دور الدولة في التصـدي للشـأن االقتصـادي، وهو األمر الذي سـيسـتمر 

، وما تاله 1956حتى تحقيق االســــــتقالل الكامل في أعقاب حرب الســــــويس 
نســية والبريطانية )بجانب رأس المال من حركة تأميمات واســعة للمصــالح الفر 

المملوك ليهود من جنسيات متعددة(، الذي شكل نواة للقطاع العام بعد حركة 
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التأميمات الكبرى في مطلع الســـــتينيات التي اضـــــطلع بها النظام الناصـــــري، 
وقضــــــى بها على القطاع الخاص المصــــــري الكبير، بعد أن ســــــدد ضــــــربات 

الل ســــلســــلة قوانين اإلصــــالح الزراعي قاصــــمة لكبار مالك األراضــــي من خ
 .1952بدءا من 

في تلك الفترة، لم تكن قضية االقتصاد غير الرسمي مطروحة كثيرًا ألن 
دور الدولة في مصــر، وغيرها من الدول الســيما في العالم النامي، كان ُيرى 
من منظور التصــــــــــــــنيع. وطبقًا لنظرية التحديث كان القطاع التقليدي كثيف 

خلف التكنولوجيـــا هو الزراعـــة ومحلـــه الريف، في مقـــابـــل قطـــاع العمـــالـــة مت
حديث صـــــناعي وخدمي تعمل الدولة على تنميته بطرق شـــــتى، إما بالتعاون 
والشــــــــــــــراكة مع القطاع الخاص الوطني، كما كان الحال في العديد من دول 
أمريكا الالتينية وتركيا بين األربعينيات والســــبعينيات من القرن الماضــــي، أو 

ول القطـــاع العـــام محـــل القطـــاع الخـــاص، كمـــا كـــان الحـــال في الـــدول بحل
الشـــيوعية بشـــرق أوروبا واالتحاد الســـوفيتي والصـــين، و إلى حد كبير الحالة 

 .المصرية في الستينات من القرن العشرين
ثم أتى العقــد الــذي تاله، وتزامنــت فيــه تغييرات عــدة على األصــــــــــــــعــدة 

الحالي لالقتصـاد المصـري، الذي تغلب السـياسـية واالقتصـادية لتنتج الوضـع 
عليه الالرســـــمية. ومن الصـــــعب تعقب تفشـــــي االقتصـــــاد غير الرســـــمي عبر 
عامل بعينه بمعزل عن العوامل األخرى، وبالتفاعل معها. فمن ناحية، كان 

إيــذانــا بــإعــادة إطالق قوى القطــاع  1974االنفتــاح االقتصــــــــــــــــادي بــدءًا من 
افـــل بـــالتغول على حقوق الملكيـــة الخـــاص بـــدعم من الـــدولـــة، بعـــد عقـــد حـــ

الخاصـــــــــــــة بالمصـــــــــــــادرات والتأميمات، وكان ذلك على خلفية ســـــــــــــعي نظام 
الســادات في أعقاب ســت ســنوات طويلة من الحرب مع إســرائيل إلى إلتماس 
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عالج االختالالت المالية واالقتصادية الكبيرة التي كان يعاني منها االقتصاد 
في صــــــــــــــورة منح وقروض المصــــــــــــــري بجـــــذب رؤوس أموال من الخـــــارج 

واستثمارات، خاصة من بلدان الخليج العربي )وإيران قبيل الثورة اإلسالمية(، 
التي أمســـــــت لديها فوائض بالغة الضـــــــخامة من الدوالرات البترولية. وبالفعل 
فإن مصــــــــر قد نالت نصــــــــيبها من الثروة النفطية ليس فحســــــــب في صــــــــورة 

حويالت العاملين المصريين تدفقات رسمية ذهبت للحكومة بل كذلك بفضل ت
 .بالخليج وليبيا، التي دعمت أنماطًا جديدة من االستهالك في المدن والريف

لم يكن االنفتاح الذي أعلن عنه الســـــــــــــــادات نابعًا من قناعة أيديولوجية 
ليبرالية اقتصــادية أو من انحياز مبدئي القتصــاد الســوق، بل كان اعترافًا من 

الدولتي القائم على القطاع العام الذي دشـــــــنه  نظامه بتصـــــــدع نموذج التنمية
. 1967عبد الناصــــــــر، ســــــــواء نتيجة تناقضــــــــاته الداخلية أو بســــــــبب هزيمة 

النتيجة واحدة، وهي ان الدولة في مصــــر كانت أضــــعف من أن تســــتمر في 
الهيمنة على النشـــــــــــــــاط االقتصـــــــــــــــادي، وآن وقت عودة القطاع الخاص إلى 

 ص حقًا قد ذهب كي يعود؟الصورة. ولكن هل كان القطاع الخا
إن الجواب على الســـؤال هو بالنفي. لم تقِض اإلجراءات الناصـــرية على 
القطاع الخاص بل قضـــــــــت على المؤســـــــــســـــــــات والشـــــــــركات وبعض األفراد 
والعائالت ذوي التركيز الكبير لرأس المال، ســـــــــواء كانوا من األجانب أو من 

ر في المدن، وهو المصــــريين. أما القطاع الخاص الصــــغير ومتناهي الصــــغ
على شــــــــــــــكــل ورش ومحالت البقــالــة والــدكــاكين فقــد ظــل كمــا هو. بــل وقــد 
يســـــتغرب البعض أن شـــــركات القطاع الصـــــغيرة اســـــتمرت تهيمن على قطاع 
اإلنشاءات في عز الحقبة الناصرية، إذ لم يضخ القطاع العام أكثر من ثلث 

القيود والمخاطر الوحدات الســــــــكنية المبنية في تلك الفترة على الرغم من كل 
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التي كانت تحيق بنشـــــــاط القطاع الخاص. وينطبق األمر نفســـــــه على قطاع 
التجارة ســــــــواء بالجملة أو بالتجزئة، الذي ظل بشــــــــكل شــــــــبه كامل في أيدي 
تجـــار بمختلف األحجـــام في القطـــاع الخـــاص، مـــا يثبـــت قـــدرة هؤالء، دون 

 .دةالقطاع العام، على الولوج ألركان السوق المصرية المتباع
القطاع الخاص الصغير وربما حتى متناهي الصغر )ليس لدينا تفاصيل 
يمكن االعتماد عليها لتقدير حجم المنشـــــــآت من حيث رأس المال أو العمالة 
أو حجم التعـــامالت(، لم يختف قط، ولكن فترة التـــأميمـــات والقطـــاع العـــام 

ص، أضــــعفت من الرابط المؤســــســــي بين أجهزة الدولة ومنشــــآت القطاع الخا
التي كانت ُترى على أنها بقايا لنشــــــاط اقتصــــــادي تقليدي متخلف في محتواه 
التكنولوجي، وغير مؤهل للمشــــــاركة في عملية التصــــــنيع، ناهيك بالطبع عن 
تعرض القطاع الخاص الصـــــغير هذا نفســـــه لحمالت تحريض باعتباره تجليًا 

م تجارة للحديث عن تأمي 1966لجشــع الرأســمالية، ما حدا بعبد الناصــر في 
الجملة والتجزئة، وهو ما لم يتم إما بســــــبب الحرب وإما لصــــــعوبة اتخاذ مثل 

 (5). ذلك اإلجراء
ثم كانت الســـــــبعينات من القرن الفائت والتي شـــــــهدت تفجرًا لشـــــــتى أنواع 
القطاع الخاص، ال الكبير المصـــــــري أو األجنبي فحســـــــب كما ركزت أغلبية 

كذلك الصغير ومتناهي الصغر )والمعّرف غالبًا بانه الدراسات حينها، ولكن 
من يوظف أقل من خمســـــة عمال(، وغير الرســـــمي في صـــــفته الغالبة، وهو 
انتعش في المدن والريف في قطاعات كالبناء والتجارة والخدمات، واســـــــــــــتفاد 
من انفجـار االســــــــــــــتهالك الخـاص مع تـدفق الريع من البلـدان النفطيـة، ومع 

وخاصـــــة القاهرة بمركزيتها المفرطة  –الريف إلى المدن  اســـــتمرار النزوح من
إداريًا واقتصـــــــاديًا وســـــــياســـــــيًا، وبدرجة أقل اإلســـــــكندرية. ومع انتعاش حركة 
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التجارة اتســــــع الســــــوق للقطاع الخاص بأشــــــكاله المختلفة وأحجامه المتنوعة. 
ومع تبــاطؤ نمو التوظيف العــام، ســــــــــــــواء في جهــاز الــدولــة اإلداري أو في 

لقطاع العام منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، اتسع سوق العمل شركات ا
لدى القطاع الخاص هو اآلخر، الذي كان في غالبه األكبر غير رســــــــــــــمي، 
بوجود الماليين من العاملين لحســـــــــــابهم الخاص. وهؤالء ليســـــــــــوا أصـــــــــــحاب 
منشـــــآت أو من "البرجوازية الصـــــغيرة" كما يحلو للبعض يمينًا ويســـــارًا نعتهم، 

ر ما أنهم أقرب للبروليتاريا ولكنهم ال يملكون نفاذًا لســــــــــــوق العمل بأجر، بقد
فيضــــــــــــــطرون للعمل لحســــــــــــــابهم الخاص عادة أماًل بدخل يكفيهم وعائالتهم 
اســتهالكهم األســاســي، وغالبا ما يكون ذلك بانتظار أن يتســنى لهم الحصــول 

 .على عمل بأجر
 الواقع الراهن

بأجر لدى منشــــــــــآت القطاع  تقاطر المصــــــــــريون في ســــــــــن العمل للعمل
الخاص، وكانت عالقات العمل في عمومها غير رســــــــمية، أي لم تجِر طبقا 
لقـــانون العمـــل، ولم تمكِّن العـــاملين من التمتع بحمـــايـــة تـــأمينيـــة أو بـــأمـــان 
وظيفي. وانطبق هذا على المنشــآت متناهية الصــغر )توظف أقل من خمســة 

ـــ  45عمال( والتي استوعبت نحو  ــــ ة من إجمالي العاملين بأجر في المئ 47ـ
. ثم، وطبقا ألســـــــعد 2012وحتى  1998لدى القطاع الخاص بين ســـــــنوات 

 2012في المئة من العاملين بهذه المنشـــــــــــــــآت في  88، كان (6) وكرافت
 .يعملون بشكل غير رسمي

في المئة  90أن نحو  2014وترصد دراسة لـ"منظمة العمل الدولية" في 
العاملين يعملون بشــــكل غير رســــمي. وتقاطع هذا إلى حد كبير  من الشــــباب

مع عدم رسمية المنشآت ذاتها، ففي تقرير قديم نسبيًا لوزارة التجارة المصرية 
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، مثلت المنشــآت الصــغيرة ومتناهية الصــغر غير الرســمية 2003صــادر في 
في المئة من منشـــــــــآت القطاع  83.5)أي غير المســـــــــجلة لدى الدولة( نحو 

، ما 1988في المئة في  82.8، وذلك مقارنة بــــــــــــ1998ص قاطبة في الخا
يفيــد عن الزيــادة في عقــد من الزمن، ومــا يفيــد في الوقــت نفســــــــــــــــه عن قــدم 

 (7). الظاهرة نسبياً 
وســـواء كانت المنشـــآت نفســـها رســـمية، أي مســـجلة لدى الدولة، أو غير 

متدت تلك الممارســـــــات إلى رســـــــمية، فإن عالقات العمل لم تكن رســـــــمية، وا
العمالة غير الماهرة في المنشـــآت الرســـمية الكبرى، والتي تســـتمر حتى اليوم 
في التمييز بين قواها العاملة لتخفيض حجم االلتزامات تجاه العمالة ســــــــــــــواء 
في شـــــــق األجور أو فيما يتعلق بتحمل أعباء ســـــــداد أنصـــــــبة رأس المال من 

 .التأمينات
كل مســـتمر إذًا منذ ســـبعينات القرن العشـــرين تضـــّخم القطاع الخاص بشـــ

حتى أصــبح يحوز اليوم على ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي المصــري، وعلى 
النســـبة نفســـها تقريبًا من العاملين بأجر ولحســـابهم الخاص. ولكن تطور هذا 
القطاع الخاص يتســــــــــــــم بالصــــــــــــــغر في الحجم والتدني في اإلنتاجية والتميز 

والتضـــخم في العدد في الوقت نفســـه. وهو ما يعيدنا بالصـــفة غير الرســـمية، 
إلى مقدمة هذا النص حول الشــــروط الســــياســــية واالجتماعية لنمط رأســــمالي 
تنموي على الصـــــــــعيدين القومي والمحلي، التي من شـــــــــأنها أن تنعكس على 
الترتيبات المؤســـــــــســـــــــية الرابطة بين الدولة بأجهزتها وقوانينها ولوائحها، وبين 

تصــــــــادية الخاصــــــــة صــــــــغيرها وكبيرها، في جانبي رأس المال األنشــــــــطة االق
 .والعمل وما بينهما
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 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 
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 !"الحدود المصرية شرقاً وغرباً.. "سداح مداح وكّل شيء ُمباح - 7

خريطة التهريب عبر الحدود المصرية وفي كل االتجاهات. طرقه 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية وعناصره وبنيته. المورفولوجيا الجغرافية و 

لسكان سيناء والبحر االحمر جنوبًا والحدود الغربية مع ليبيا، وهم ليسوا 
 .واحدًا.. وعلى ذلك استراتيجيات السلطة بحسب تلك المعطيات

 02-05-2018 كاتب صحافي من مصرأحمد شهاب الدين 
استخدام تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن 

 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر
تزامن توقيع اتفاقية كامب ديفيد في أواخر سبعينات القرن المنصرم مع 
تبّني سياسات السوق الحّرة، ورفع الدولة يدها عن المشاريع الكبرى وعن 
". شبكات األمان االجتماعي التي توفرها للمواطنين، ورفع شعار "مصر أّوالً 

وانعكس ذلك ضعفًا في القبضة األمنية على الحدود، وتراجعًا لدور الدولة في 
ضبط األنشطة االقتصادية، األمر الذي َسّمته إحدى الصحف المصرية 
سياسة "سداح مداح وكل شيء ُمباح"، مّما رسم في نهاية األمر واقعاً اقتصاديًا 

ة المحتلة شرقًا، ومع ليبيا وسياسيًا على الحدود المتاخمة لألراضي الفلسطيني
غربًا، والسودان جنوبًا، كان مغايراً لمناطق الدلتا، وأحياناً ُمتحدياً لهيمنة الدولة 

 .المركزية
 "سيناء "جنة المخدرات

بمقاومة الكيان المحتل، حيث  في سيناء تاريخيًا، ارتبط النشاط التهريبي
للمنظمات  1970و 1968سيناء األسلحة في الفترة الممتدة بين  هّرب بدو

الفلسطينية في األردن، عبر الِجمال في سيناء وصحراء النقب. وبعد انسحاب 
المنظمات الفلسطينية من األردن َغّير التهريب وجهته إلى غزة والضفة 

https://bit.ly/2JFxQW8
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 .الغربية
ت". ذكر وقد تحولت سيناء بعد انسحاب اسرائيل منها إلى "جنة المخدرا

 2015تشرين الثاني/ نوفمبر  26تقرير لصحيفة "هآرتس" االسرائيلية بتاريخ 
بروز خمس عصابات تتاجر في المخدرات من مصر والسعودية واألردن، 
ثالث منها كانت تشّغلها المخابرات األسرائيلية، واثنتان المخابرات المصرية، 

 .الصها من المهربينحيث كانت الوكالتان تبحثان عن معلومات يمكن استخ
رأى بدو سيناء بعد زيادة االستثمارات في السياحة بالجنوب أّنه تّم 
تهميشهم، وأّن الحكومة المركزية تتعامل مع أرضهم باعتبارها دجاجة تبيض 
ذهًبا، حيث يتمّتع رجاُل أعماٍل ُمقرَّبون من الدولة بالنصيب األكبر من عائدات 

و المرتفعات في أراضي وسط سيناء في المشاريع السياحية، فحّول البد
التسعينات وبداية األلفية الجديدة، إلى مناطق لزراعة الخشخاش، وتحول البدو 
إلى مزارعين أثرياء، وهّربوا المخدرات. وبحسب التقديرات المتداولة وقتها، 

ألف دوالر، يتم نقله إلى القاهرة، ليعاد  40كلغ أفيون بقيمة  5أنتج كل فدان 
 .وتحويله إلى هيروين ثم ُيهرَّب إلى أوروبا تكريره

وربح البدو في تلك الفترة مئات الماليين واستوردوا الكحول والسلع 
االلكترونية. وأّدى وجود شباب أثرياء وفاسدين إلى تمّزق الشبكات القبلية 
والعائلية، إضافة إلى أن الدولة المصرية لم تكن حريصة على التعامل معهم 

ود نخب قبلية ذات مصداقية في مجتمعاتهم المحلية، وهي على أساس وج
كانت متعاونة مع الحكومة، ما يسّهل التحّكم فيهم، بل راحت تتعامل مع افراد 
إنتقتهم هي من بينهم، ومنحتهم امتيازات ُتخّولهم إعطاء تسهيالت وخدمات 

لة للمواطنين، مما ساهم في تصّدع القبائل وتمّزق نسيجها. لذا نرى القبي
الواحدة في سيناء تحوي عناصر منضمة لداعش وأخرى موالية للجيش 
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 .والمخابرات، مثل قبيلتي السواركة والترابين
وخارطة سيناء منقسمة بين القبائل البالغ عددها  2011جاءت ثورة يناير 

في الشمال تعيش على الحدود مع  13منها في الجنوب، و 13قبيلة،  26
ابين والسواركة والحيوات، وهؤالء الشماليون هم االرض المحتلة، مثل التر 

النشطون أصال في عمليات التهريب، من السالح إلى المخدرات والسجائر 
 .ومواد البناء، وأخيرًا البشر إلى إسرائيل، وأبرزهم وأكبرهم السواركة

 خارطة التهريب
شهد التهريب تغيرًا في خارطة الطرق بعد انسحاب إسرائيل من سيناء 

حيث مّرت عمليات التهريب عبر البحر أو األنفاق تحت األرض في  1982
وبعد تشديد إسرائيل حصارها على  .بين سيناء وقطاع غزة الشريط الحدودي

 .غزة، ارتفعت أسعار السالح مقارنة بتهريب المخدرات والذهب
ن عمليات التهريب إلى غزة، وارتفع غّضت السلطات المصرية الطرف ع

ألف دوالر، وكانت األسلحة تأتي من  15سعر بندقية الكالشينكوف إلى 
السوق السوداء في مصر، الذي كان بدوره يجلب السالح من الصعيد، أو 

 .من سرقة مخازن الجيش المصري، أو من الحدود الليبية
طاع غزة، بدأت وبعد دخول األلفية الجديدة، وانسحاب إسرائيل من ق

مرحلة حفر آالف األنفاق بين سيناء والقطاع، وشهدت تلك الفترة تهريب 
األسلحة الثقيلة مثل مدافع الهاون وقاذفات الـ"آر بي جي" وراجمات الصواريخ 
والمتفجرات، وتغيرت خريطة تهريب البضائع واالسلحة مرة أخرى بعد تولي 

 .محمد مرسي، الرئيس اإلخواني المنتخب
حينها طريقان رئيسيان، األول من شرق السودان، وتحديدًا من  ظهر

منطقة بورسودان، حيث كانت تأتي األسلحة إما من الصومال أو أريتريا أو 

http://assafirarabi.com/ar/520
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عبر شحنات تفرغها سفن إيرانية على شواطئ البحر األحمر. وتصّدرت 
 .المشهد قبيلة الرشايدة العربية النجدية المنتشرة في شرق السودان

فل سيارات الدفع الرباعي، كان أفراد قبيلة الرشايدة يحملون وعبر قوا
األسلحة وينقلونها إلى البشاريين والعبابدة، وهي قبائل تسكن سواحل البحر 

السودانية، ثم تصل إلى قناة السويس،  -األحمر في منطقة الحدود المصرية 
زة وُتحّمل شحنات السالح في قوارب صغيرة إلى داخل سيناء لتصل إلى غ

 .عبر األنفاق
 تهريب البشر

تعّزز نشاط تهريب البشر بين القبائل الشمالية في سيناء حيث بدأ طالبو 
اللجوء السودانيون واالريتريون يعبرون سيناء في طريقهم السرائيل. وكانت 
الصحراء غير خاضعة للرقابة. ويقول االسرائيليون أن السلطات المصرية 

ئيلية التي يسهل اختراقها، فأنشأ البدو غّضت الطرف عن الحدود االسرا
شبكات تهريب لطالبي اللجوء، وتحّكم في هذا التجارة "السواركة" أكبر قبيلة 

 .بدوية في الشمال
ألف دوالر للشخص  40آالف دوالر إلى  3وارتفع سعر التهريب من 

الواحد، واُغتصبت نساء، وُقتل بعض الناس بغرض االتجار بأعضائهم. 
طالبي اللجوء في غرف تحت األرض، واستعبادهم لبناء فيالت  وجرى تعذيب

لخاطفيهم ومغتصبيهم، وطلبوا من أقاربهم في إسرائيل وأريتريا والسودان دفع 
 .فدية مقابل إطالق سراحهم بالقرب من إسرائيل

وتشير تقديرات استقتها صحيفة "نيويورك تايمز" من منظمات إغاثة 
ئ تعرضوا لسوء المعاملة في السنوات األربع آالف الج 7إسرائيلية إلى أن 

آالف شخص، وعثر السكان المحليون  4( مات منهم 2012و 2009)بين 
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غالبًا على أجساد ميتة لالجئين أفارقة ُألقوا في الصحراء، أو وجدوا أطرافهم 
 .مغروسة في الرمال

عن  2013وذكر أحد المهربين لصحيفة "دوتشه فيله" في آذار/ مارس 
مبنى منخفض بدون كهرباء بين مدينة العريش ورفح الحدودية ال ضوء وجود 

فيه سوى بعض الشموع، وقال "نحن نحتفظ بهم هناك حتى يأتينا المال من 
 .2009عائالتهم" وأنهم يفعلون ذلك منذ 

وتحدثت الصحيفة أن أفرادًا من قبيلة الرشايدة يخطفون أحيانًا الالجئين 
سلمونهم إلى قبائل سيناء.. وهكذا بمجرد أن من مخيماتهم في السودان وي

ينتهوا من رهينة يأتي آخر، ويتركونهم في منطقة صحراوية ال بشر فيها على 
الحدود مع إسرائيل حيث يصبح واحدهم ُمعرضًا للموت برصاص الجيش 
االسرائيلي إذا اجتاز السياج، أو السجن إذا َتمّكن من اجتيازه، أو االحتجاز 

 .ة بالسجون المصريةفي أوضاع مزري
ثمة  2010أنه منذ منتصف  2014وذكر تقرير "هيومان رايتس ووتش" 

مئات اآلالف معظمهم من أريتريا تّم اختطافهم من شرق السودان وبيعوا 
لمهربي البشر في سيناء، وجمعوا آالف الدوالرات منهم، وزاد سعر الفدية بين 

ألف دوالر،  40اوز آالف دوالر إلى ما يتج 3من  2012و 2000عامي 
توقف طريق التهريب في سيناء، ولكن الخطف  2012ومنذ حزيران/ يونيو 

 .استمر
كان نظام االختطاف والتعذيب ُمعّبدًا بال مشاكل أو مقاومة، وتطّور إلى 
تواصل بين بدو سيناء وقبيلة الرشايدة على الحدود المصرية السودانية، حيث 

ء الذين فروا إلى مصر ولم ينووا استكمال اختطفت تلك القبيلة طالبي اللجو 
 .رحلتهم إلى اسرائيل، وُنقلوا إلى مخيمات في دلتا النيل، ثم ُرحلوا إلى سيناء
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وكسبت قبائل وشبكات التهريب واالختطاف واالبتزاز أرقاما خيالية في 
 ."، مئات الماليين من الدوالرات.. حتى جاء "الربيع العربي2010عام 

ًا أن يرتدي الدافع االقتصادي لتجارة األسلحة والمخدرات كان يكفي تبرير 
واألشخاص ومعها االغتصاب والنهب.. عباءة "الجهاد" الديني. كما ُتسّجل 
هنا أهمية الروابط القبلية في تشكيل شبكات التهريب وفي نجاح عملياته 

 .واتساعها وفي امتالكها لحمايات اجتماعية
جير خط أنابيب الغاز، أقامت بعد تضعضع السلطات المصرية وتف

إسرائيل سياجًا على الحدود بسبب خوفها من طالبي اللجوء. ثم وبعد تمّكن 
وهجومها  2011خلية مسلحة من اختراق الحدود االسرائيلية في صيف عام 

على حافلة إسرائيلية بالقرب من إيالت، بدأت إسرائيل تنظر الى سيناء كتهديد 
 .حقيقي

إسرائيل مع سيناء باعتبارها مقسمة إلى قسمين: وفي العموم تعاملت 
الشمال حيث أرض اإلرهاب والخطف واالغتصاب، والجنوب أرض الشواطئ 

 .والسياحة وأشجار النخيل والشعب المرجانية
منظمة "أنصار بيت المقدس"، بعض أعضاءها  2012ونشأت في عام 

أعلنوا  2014ر من السواركة وبعضهم من األجانب، وفي تشرين الثاني/ نوفمب
 .والءهم لداعش

وبسبب إكمال إسرائيل لسياجها بهدف وقف تدفق طالبي اللجوء عام 
، انخفضت تجارة البشر إلى بضعة عشرات، ولكن السواركة لم يتوقفوا 2013

عن ذلك، وأعادوا توجيه طالبي اللجوء إلى ليبيا. ويذكر مراقبون أن مخيمات 
لتا واستخدمت االموال المحصلة هنا االتجار بالبشر واصلت عملها في الد

 .والعمليات اإلرهابية الجماعات المتطرفة في سيناء لتمويل

http://assafirarabi.com/ar/3559
http://assafirarabi.com/ar/3559
http://assafirarabi.com/ar/3559
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ويبرز اسم قبيلة السواركة لسيطرتها على ساحل شمال سيناء وقربها من 
لقبيلة تجارة رفح وقطاع غزة، في تهريب األسلحة والذخيرة لحماس، وطّورت ا

 .األنفاق المربحة
وكان يكفي أن يرتدي الدافع االقتصادي في تجارة األسلحة والمخدرات 

 .واألشخاص واالغتصاب والنهب.. عباءة الجهاد الديني
ويظل التساؤل المقلق هو هل يمكن للقبائل الشمالية أن تتدخل في 

سياحة وقتل أذرع الجنوب، وتشعل العمليات اإلرهابية واالنتقامية لتخريب ال
 .الحكومة المركزية المتمثلة بالجيش والشرطة

يعجز الجيش عن اإلشراف على الطرق الصحراوية أو السواحل الطويلة، 
وتتخوف القبائل الجنوبية في حالة انضمام قبيلة الترابين إلى السواركة، أو 

ى قبيلتين أخريين فقط، بأال تتمكن قبائل الجنوب والوسط من االعتماد عل
 .الجيش

 دور الحكومة المصرية بوقف تهريب البشر
، 2017في تقرير نشرته "الخارجية األميركية" على موقعها الرسمي لعام 

تقيِّم فيه الجهود المصرية لمواجهة تهريب البشر عبر سيناء، ذكرت أن 
الحكومة لم تلبِّ معاييرًا مهمة في عمليات سعيها للقضاء على االتجار 

 .نت بذلت جهودًا في هذا السبيلبالبشر، وإن كا
فعلى الرغم من أن الحكومة المصرية انشأت ثالث محاكم متخصصة 
لمقاضاة جرائم االتجار بالبشر، وقاضت مسؤواًل حكوميًا بتهمة التواطؤ في 
تلك الجرائم. وعلى الرغم من اعتمادها خطة وطنية جديدة وإجراءها العديد 

عالج األشكال المختلفة لالتجار بالبشر. من حمالت التوعية، وبرامج تدريب ت
إال أنها من جهة أخرى، لم تستوف المعايير الدنيا في المجاالت الرئيسية 
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لالتجار بالبشر بحسب التقرير األميركي، فلم تعلن عن الخدمات التي تقدمها 
لغالبية الضحايا، ولم توّفر خدمة اإليواء لهم، ولم تنفذ  -إن ُوجدت  -

ي أعلنتها في برامجها، وواصلت محاسبة ومعاقبة ضحايا اإلجراءات الت
 .مجهولي الهوية بسبب أفعال ارتكبوها كانتهاكهم قوانين الهجرة

حافظت الحكومة على جهودها في تنفيذ قانون مكافحة االتجار بالبشر 
جميع أشكاله. وينص القانون المصري على  2010الذي َحّظر في عام 
 .سنة سجن وغرامات 15و سنوات 3عقوبات تتراوح بين 

ولم تتخذ الحكومة المصرية موقفًا حازمًا من التهريب عبر األنفاق سوى 
حين دمّرت أكثر من ثالثة آالف منزل على جانبي الحدود  2014في عام 

بين غزة وسيناء إلنشاء منطقة عازلة لتقطع الوصول إلى األنفاق، وهو االمر 
 .الذي تسبب بكارثة إنسانية

نشرت "نيويورك تايمز" أن المهربين يخشون أن تكون  2015في عام 
مصر استقرت على استراتيجية تنذر بتهديد األنشطة التهريبية، وهي إغراق 
 9األنفاق كي تنهار. فقد غمرت مصر جزءا من منطقة الحدود يبلغ طوله 

 .أميال مرتين، مما تسبب في إلحاق الضرر بعشرة أنفاق أو أكثر
نفقًا يعمل،  20نفقا فما زال هناك  250من أصل  وذكرت الصحيفة أنه

 42ونقلت عن مهربين قولهم إن هذه هي نهايتهم: أبو جزار، أحد المهربين )
عاما، وهو اسم مستعار(، قال للصحيفة أن قصف الطائرات أهون، إذ يمكن 

 .بعده إصالح األنفاق
انه أكثر لعبت األنفاق دورا مركزيًا في اقتصاد قطاع غزة البالغ عدد سك

من مليوني نسمة، وقد دخلت العديد من السلع إليه عبر األنفاق، ومنها 
 260السيارات واالجهزة المنزلية ومواد البناء. وتزود األنفاق السكان هناك بـ
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 .ألف غالون ديزل كل يوم، وآالف األطنان من البضائع
وقد مارس السيسي مزيدًا من الضغوط على غزة إلغالق معبر رفح 

دودي. واالنفاق القليلة التي بقيت صالحة للعمل قادرة على نقل البضائع الح
 .الصغيرة مثل الهواتف المحمولة والسجائر

أقام  ويقف القائمون على التهريب في سيناء بين سندان الجيش الذي
اق، وبين داعش التي أعلنت وأغرق األنف مناطق عازلة على الحدود مع غزة

وقوفها ضد عمليات تهريب بعض البضائع، كالسجائر، فدخلت بذلك بعض 
أعلنت  2017القبائل طرفاً في الحرب على داعش )في تشرين االول/ أكتوبر 

قبيلة الترابين الحرب على "والية سيناء"، وفسرت القناة العاشرة االسرائيلية 
 .(لتهريبسبب ذلك بوقوف داعش ضد عمليات ا

وهذا أيضًا جعل السلطات المصرية والجيش أكثر مياًل لغض الطرف 
عن أنشطة التهريب، خاصة أن المشاريع المتوقعة في سيناء، خاصة في 
جنوبه، بعيدة عن تمكين البدو األثرياء الذين تربحوا من تجارة المخدرات 

 ."والتهريب، من التملك واالستثمار "الشرعي
 تهريب المخدرات

تي المهربون المصريون، ومعظمهم من البدو، الى السياج الحدودي مع يأ
ميل، إللقاء أكياس مواد مهربة على نظرائهم من  200إسرائيل البالغ طوله 

البدو في األراضي المحتلة، والذين يجمعون البضائع في سيارات الدفع 
 .الرباعية وفي شاحنات، إلعادة توزيعها

أن هؤالء المهربين ال عالقة لهم بداعش ويقول االعالم االسرائيلي 
واإلرهابيين، ولكنهم مسلحون ويفتحون النار بشكل عشوائي إذا ما واجهتهم 
قوات إسرائيلية. وتختص "فرقة كاركال" التابعة للجيش االسرائيلي بالتصدي 

http://assafirarabi.com/ar/3572
http://assafirarabi.com/ar/3572
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 .لتلك المحاوالت
، اعُتِبرت سيناء بالنسبة السرائيل مجااًل غربيًا متوحشًا، 2013وحتى 

ومنطقة واسعة لتهريب المخدرات واألسلحة، والسجائر، وعامالت الجنس. 
 .2013أمتار اكتمل في كانون الثاني/ يناير  5وبنت إسرائيل جدارًا ارتفاعه 

أدى الجدار إلى ارتفاع ثمن الحشيش في إسرائيل، وأوقف تدفق المهاجرين 
ون منتجات األفارقة بشكل شبه كامل، ولكن ال يزال بعض بدو سيناء يهرب

 .مثل الهيروين إلى إسرائيل
رأى بدو سيناء، بعد زيادة االستثمارات في السياحة بالجنوب، أّنه تّم 
تهميشهم حيث يتمّتع رجال أعماٍل ُمقرَّبون من السلطة بالنصيب األكبر من 

.. 1982عائدات المشاريع السياحية المنشأة بعد انسحاب اسرائيل منها في 
في أراضي وسط سيناء إلى مناطق لزراعة الخشخاش فحّولوا المرتفعات 

 .وصاروا مزارعين أثرياء، وهّربوا المخدرات
وجنود االحتالل، وإن كانوا يوقفون محاوالت التهريب، ولكنها ليست هدفا 
رئيسيًا للجيش االسرائيلي، فمكافحة المخدرات من مهام الشرطة االسرائيلية. 

يميلون إلى التضحية بأرواح جنودهم من وقد صرح قادة إسرائيليون بأنهم ال 
 .أجل صّد المخدرات

ولكنهم يتعاملون مع عمليات التهريب بحس أمني حتى ال تصبح أماكن 
 .لتهريب أكياس مليئة بالمتفجرات، أو تسلل اإلرهابيين إلى حدودهم

 ليبيا.. التهريب اقتصاد وثقافة
تهريب  شهدت مناطق مصر الغربية وشرق ليبيا نشاطات كبيرة في

السالح إلى صعيد مصر مرورًا بمناطق الواحات في الصحراء الغربية 
المصرية، وبرز اسم قبائل "أوالد علي" التي يسكن بعضهم مدينة مرسى 
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مطروح حتى االسكندرية بالقرب من الحدود الليبية، والجزء اآلخر من القبيلة 
 .وط القذافيداخل ليبيا. واتجهت تلك القبائل إلى تهريب السالح بعد سق

يعتبر التهريب، خاصة لدى قبيلة أوالد علي البدوية، كممارسة اقتصادية 
مترابطة تتجسد في تواصل اجتماعي وسياسي وثقافي واسع، بما يتجاوز حدود 
الدولة، وال يكترث بسيادتها وإن تصادم مع سالمة أراضيها. وهو نشاط له 

حسب دراسة نشرها عام عمق تاريخي أبعد من "دول ما بعد االستعمار"، ب
البروفيسور توماس هوسكين من "معهد شاتام هاوس" البريطاني وهي  2017

 .تخص شمال أفريقيا
 500يعيش قبائل أوالد علي في مصر على طول ساحل البحر المتوسط )

 80كلم من منطقة الحمام إلى السلوم(، ويمتد وجودهم حتى "واحة سيوة"، و
ألف نسمة( هم من البدو، ويعيش  150) في المئة من سكان مرسى مطروح

 .في المئة من السكان 85في محافظة مرسى مطروح قبيلة أوالد علي ويمثلون 
وعندما دخلت مرسى مطروح نطاق المشاريع سياحية، تغّير شكل المشهد 
في المنطقة الغربية اقتصاديًا، وأشعل ذلك نزاعات حادة ومستمرة على 

 2005دو وبين البدو أنفسهم. ولكن بين عامي األراضي بين المستثمرين والب
فرص عمل جديدة للبدو الحضريين من  -وإن ببطء  -بدأت تولد  2011و

الشباب، في الفنادق والمطاعم، وبات للسياح المصريين أهمية خاصة كعمالء 
 .للسلع المهربة، فيما ُسمي بـ"سوق ليبيا" بمرسى مطروح

يبيا بلد "أوالد علي"، يعبرون من وتعتبر مدينة السلموم الحدودية مع ل
خاللها الحدود إلى ليبيا، ونواة تلك السوق في مدينة طبرق الليبية التي يبلغ 

ألف  15ألف شخص، وهي تقع شرق برقة الليبية. وحوالي  100عدد سكانها 
من ابناء قبيلة "أوالد علي" يسكنون في ليبيا. وهو ما يعيد هنا التأكيد على 
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لقبلية في تشكيل شبكات التهريب وفي نجاح عملياته واتساعها، أهمية الروابط ا
 .وفي امتالكها لحمايات اجتماعية

ويختلف النشاط البدوي على الحدود المصرية الليبية عن نظيره في سيناء، 
على الرغم من انتقاد "أوالد علي" المستمر للحكومة المصرية من أنهم ال 

ظروف االستعمارية، حيث التهميش يزالون يعيشون في ظل ظروف شبيهة بال
االقتصادي والثقافي وحيث االستثمارات على أراضيهم ليست لهم، وهم 
مهمشون في الخدمات، ويعاملون معاملة دنيا. إال أنهم ال يعتبرون أنفسهم 
أقلية محرومة، كما لم يشاركوا في النزاعات أو الحروب االقليمية مثلما فعل 

ستعمار ووقفوا الى جانب المقاومة الفلسطينية، بدو سيناء الذين حاربوا اال
وقاموا بتهريب األسلحة إليها منذ نشأة الكيان المحتل. ولم يكن "أوالد علي" 
هدفًا لعمل عسكري قاٍس، أو لتدابير أمنية في إطار "الحرب على اإلرهاب"، 
على الرغم من أن بعضهم شاركوا في االتجار بالبشر والسالح والمخدرات. 

وا على بعض الفوائد عبر مبادرات التنمية في عهد عبد الناصر، حيث وحصل
قافلة للتعمير واستصالح األراضي،  1959وصلت في تشرين االول/ أكتوبر 

وأقيمت مدارس ومراكز صحية وشبكات طرق.. ولكن المشاريع الكبرى 
. وال يزال فشل الدولة في تنفيذ سياسات 1967والطموحة لم تنفذ بسبب هزيمة 

اقتصادية شاملة تخصهم كما افتقارهم للتمثيل السياسي، نقاطًا بارزة في 
 .نقاشاتهم مع الحكومات المصرية

وقد دعم القذافي بعض عائالت "اوالد علي" ماليًا لكسب التأثير على 
اقربائهم من القبائل من الجانب المصري للحدود، أو لتمكين التهريب عبر 

 .الحدود والتجارة
الليبية  -افز االقتصادية للتهريب عبر الحدود المصرية ومن أهم الحو 



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 74ــ 

موانئ التجارة الحرة في جميع أنحاء ليبيا، إذ أن الفرق في السعر كبير بين 
منتجات غير مدفوعة الضرائب أو منخفضة الضريبة، من البنزين إلى 
منتجات قادمة من المغرب وتونس مثل العطور واألعشاب الطبية والمشغوالت 

ة والمصنوعات الجلدية والمالبس، واألجهزة الكهربائية ومستحضرات اليدوي
التجميل وصواًل الى الحواسيب الصينية، حيث تفرض مصر ضرائب مرتفعة 

 .على الواردات
ومكنت صلة القرابة بين "أوالد علي" من االستفادة من الثروة النفطية 

ليبية. وترتبط الليبية حيث رغب الكثير من المصريين منهم في الوظائف ال
قبائل إقليم برقة الشرقي في ليبيا بآخرين في الصحراء الغربية في مصر وتوجد 

 .بينها عالقات ووشائج مصاهرة ونسب
وأعطى ذلك فرصة الختباء أحد أفراد العائلة في دولة أخرى إذا ما أثار 
مشاكل في الدولة األولى، مما منحهم فرصة لتجريب التواصل االجتماعي 

ي العابر لألوطان، وهي ميزة ليست موجودة لبدو سيناء مثال لوقوعهم والثقاف
 .بين فكي مصر واسرائيل

لم تكن الدولة حريصة على التعامل مع البدو على أساس وجود نخب 
قبلية ذات مصداقية في مجتمعاتهم المحلية، وهي كانت نخبًا متعاونة مع 

راد من بينهم انتقتهم هي، الحكومة ما يسّهل التحّكم، بل راحت تتعامل مع أف
ومنحتهم امتيازات ُتخّولهم إعطاء تسهيالت وخدمات للمواطنين، مما ساهم 

 .في تصّدع القبائل وتمّزق نسيجها
تعتبر الحدود المصرية الليبية بوابات رئيسية لألسلحة و"الجهاديين"، ويتم 

من تهريب االسلحة واالشخاص إلى سيناء ومنها إلى غزة، وتأتي األسلحة 
 .ضواحي بنغازي إلى ميناء مرسى مطروح ثم إلى سيناء
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طرق رئيسة لتهريب االسلحة، اثنان منها عبر  5وتذكر تقارير وجود 
مرسى مطروح، واثنان من واحة سيوة، وطريق آخر عبر قوارب الصيد من 
مرسى مطروح إلى شمال سيناء. وتعتبر مدينة السلوم محل العمليات الرئيسي 

وثمة نشاط في شمال المدينة وجنوبها، وفي الطريق الذي لضبط األسلحة، 
 .يربط مرسى مطروح بالسلوم

الجيش المصري يحتفظ بكمائن لمنع عمليات التهريب وأشهرها كمين 
واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. وقد ذكر األمن المصري هذا العام 

في المئة  25 في المئة من عمليات التهريب مقابل 70( أنه أوقف 2018)
العام الماضي. وال يوجد تعاون عملي على الحدود ما بين الدولتين الليبية 
والمصرية. وبسبب انعدام الثقة السياسية تعّطل تنفيذ االتفاقات األمنية. كما 

 .تعاني قوات الحدود الرسمية الليبية نقصًا في التمويل والبشر والتسليح
ي" الفكر السلفي خاصة في مرسى وتبّنى معظم أبناء قبيلة "أوالد عل

مطروح والسلوم، وهي نوع من السلفية السلمية المستكينة، واستبدلوا القانون 
العرفي البدوي بالشريعة اإلسالمية، وساعد السلفيون في تعزيز تقارب أبناء 

 .مرسى مطروح مع الجيش المصري ضد اإلخوان
مع القبائل أعطت وتذكر التقارير الرسمية أن عملية إعادة االصطفاف 

ثمارًا إيجابية، حيث ساعدت نخب "أوالد علي" ومجتمعات محلية في مكافحة 
انتشار األسلحة والتجارة غير القانونية عبر الحدود، وتوصلوا إلى اتفاق مع 

قطعة سالح مهربة  1500يقضي بتسليم أكثر من  2013الحكومة عام 
 .قبائلهم مقابل إسقاط الحكومة دعاوى قضائية ضد عناصر من

وتدخلت تلك القبائل بنجاح في مفاوضات لإلفراج عن سائقي الشاحنات 
 .2013المصريين المختطفين في ليبيا أواخر 
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وتنشر وسائل االعالم المصرية أخبارا عن مسؤولين تم إلقاء القبض عليهم 
لتقاعسهم في صد عمليات التهريب، وأحيانا لمشاركتهم أو تواطئهم، في 

 .ن انتشار "ظاهرة" التغاضي أو المشاركة في تلك األنشطةمحاولة للحد م
ومن خالل المعطيات، يمكن أن نتوقع انخفاض مستوى االتجار بالبشر 
عبر الحدود المصرية الليبية بموجب اتفاقيات تعاون بين مصر وليبيا وإيطاليا. 
وكذلك تعمل الدولة جاهدة على التصدي للتهديد القادم من المتشددين 

ين، سواء بتهريب عناصرهم، أو األسلحة، خاصة الثقيلة منها. ويحتمل الديني
أن تستمر الدولة في غض الطرف عن البضائع والمخدرات المهربة، والتي 
يحقق عبرها أبناء تلك القبائل أرباحًا، وتجعلهم أقل مطالبة بفرص التنمية، 

التي لطالما  أو مزاحمة استثمارات الجيش في المناطق السياحية، وهي السياسة
 .اتبعت في سيناء

https://assafirarabi.com/ar/21168/2018/05/02/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%
d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-
%d8%b4%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%8b-
%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%ad-
%d9%85%d8%af%d8%a7/ 

 
 االقتصاد غير الرسمي في مصر: مشكلة حكم أم أزمة اقتصادية؟ - 8

ديناميات التداخل والتشابك والتفاعل بين االقتصاد الموازي والبنية العامة 
لالقتصاد، وبالتالي طبيعة االقتصاد السياسي السائد، بما يتجاوز كثيرًا 

 ..االقتصاد اإلجرامي كقطاع المخدرات والسالح والتهريب
 | 2018نيسان/ إبريل علي الرجال 

تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورس. يمكن استخدام 
 .محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر

يعد االقتصاد غير الرسمي أحد أكثر المشكالت جذبًا للنقاش العام 
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مناحي الحياة.  واألكاديمي والسياسي في مصر. فهو يتشعب ليحتك بكافة
كما أنه موضوع شيق لليمين واليسار، يستطيع كل منهما اجتذاب المشكلة 
والحل الى ناحيته. وهو تحول بعد الثورة إلى سؤال مركزي للنسوية في مصر، 
باألخص بعد ربطه بالتهديدات األمنية التي نجمت عنه والعنف الذي وقع 

الجنسي. وبالطبع هو سؤال  على النساء من خالله، وارتفاع معدالت التحرش
قديم من ناحية أهميته للفكر النسوي حيث ارتبط منذ نشأته بتهميش دور المرأة 
أو وضع كافة العبء على كاهلها. ولو كانت المرأة بال ضمانات حقوقية في 
المجال العام في مصر، فهي محرومة تمامًا في القطاع غير الرسمي إال من 

الذكورية التي قد تدفع أحياناً باتجاه الشهامة  بعض ما تقضيه بعض الوجاهات
 ."و"حفظ العرض

االقتصاد غير الرسمي سيدخل في معادلة معقدة في مصر، فهو نتاج 
االنهيار في بنية االقتصاد والعمران، ولكنه سيكون أيضًا أحد أدوات إعادة 

 .إنتاج هذا االنهيار: سيتحول لمشكلة ولسبب في خلق المشكلة
افة عناصر إلى التعريف الشائع لالقتصاد الموازي، والذي ال بد من إض

يعتبر أنه كل نشاط اقتصادي غير مسجل قانونيًا لدى الدولة وخارج عن 
سجالت الضرائب وقوانين العمل. هناك مساحات أخرى مثل النشاط العقاري 
غير المسجل، و"الغفرة" )االتاوة مقابل خدمات أو حماية( واستغالل النفوذ في 

ليات السمسرة، عالوة على التداخل بين االقتصاد الرسمي وغير الرسمي عم
في عالقات العمل. فكل من يعمل في أي نشاط من أنشطة القطاع الخاص 
الرسمي والمقونن، ولكن بدون تأمينات وتسجيل لعمله لدى السلطات بعقود 
واضحة وضمانات اجتماعية ووظيفية وصحية، سيندرج هو اآلخر في هذا 

 .وع من االقتصاد الموازي الن
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 لماذا كل هذه األهمية؟
لإلجابة على هذا السؤال يجب االلتفات أواًل لجملة من االحصائيات. 

في المئة من العملية االقتصادية  40فاالقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 
في مصر. ويقدر نصيب المعامالت االقتصادية غير الرسمية من إجمالي 

في المئة من الناتج المحلي  60إلى  50يتراوح بين  االقتصاد المصري بما
في المئة  60، وأن أكثر من  (1)اإلجمالي طبقا لتقديرات فريدريك شنايدر

كانت ضمن  2010و 2006من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 
نمائي أنشطة االقتصاد غير الرسمي طبقا لتقرير برنامج األمم المتحدة اإل

(. ويشير عمرو إسماعيل الباحث في االقتصاد السياسي 2012حول مصر )
بمعهد كارنيجي، أن االقتصاد غير الرسمي ال يمكن اعتباره استثناء أو 
إعوجاجا للمنظومة االقتصادية في مصر بل أنه األصل في ممارسة القطاع 

ار ملي 288الخاص. ويعد حجم دورة رأسماله السنوية في مصر بحوالي 
دوالر. وهذا الرقم مستقى من دراسة حديثة لـ"اتحاد الصناعات المصرية"، 
تدِرج سوق العقارات غير المسجلة في هذا االقتصاد، وهو جانب هام في 
مصر حيث أن أغلب إمكانيات تعظيم الثروة تكمن في االستثمار والمضاربة 

ملية انتاجية، أو وضع األموال في عقار بداًل من البنوك أو االستثمار في ع
لما يوفره من عائد جيد وأمان وعدم مخاطرة. ففي المساكن مثاًل، هناك مليونا 

مليونًا مخصص للتأجير  25مسكن مسجل في "الشهر العقاري" من أصل 
في المئة(، أّما الباقي فيتم التعامل فيه بعقود عرفية. وتضيف الدراسة  8)أي 

سوق منتشرة في  1200، وألف مصنع خارج إطار الشرعية 45أن هناك 
ماليين مواطن ال تنطبق عليهم شروط  8أنحاء مصر كافة، يعمل فيها نحو 

 .العمالة، من تأمين وسواه 

https://assafirarabi.com/ar/20798/2018/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a3%d9%85/#note1
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طبقاً لهذه االحصائيات ولبعض المسح االنثربولوجي، يظهر أن االقتصاد 
الموازي موجود في كافة مناحي الحياة. فأي تعامل في مصر ولو عابر 

اد أمامه: عند محطات المترو، في أغلب األسواق سيصادف هذا االقتص
الشعبية، في المنطاق العشوائية التي تقوم باألساس على هذا االقتصاد، في 
نقاط التماس بين المناطق العشوائية واالخرى الشعبية والمترفة، في الخدمات 
بكافة أشكالها من نقل الى عامالت التنظيف إلى خدمات الطعام والقهوة 

في السوق العقاري، في التعامل مع األراضي، وداخل المدن وفي  والشاي،
 .االقاليم المختلفة، سواء ذات الطابع الزراعي أو الصحرواي

 الجذور التاريخية
لم يظهر هذا المصطلح في االدبيات المتعلقة بالعلوم االجتماعية 

ه كذلك والسياسية قبل نهاية السبعينات من القرن الماضي، ولم يتم التعامل مع
في مصر قبل هذه الفترة، وتّم ربطه باالنفتاح االقتصادي )السياسة التي اتبعها 

(. ثم الحقًا، في مراحل نهاية التسعينات وبدء األلفية 1976السادات منذ 
الجديدة، برز المصطلح بقوة بالتزامن مع عدة عناصر: ظهور المناطق 

الجمهورية بشكل عام، توحش  العشوائية بكثافة، في القاهرة تحديدًا وفي عموم
النيوليبرالية وسياسات الخصخصة، زيادة النمو السكاني وإنسحاب الدولة من 
عمليات االنتاج والتخطيط العمراني.. إال أن جذوره تعود لمراحل قديمة، يمكن 
رصدها قبل االستعمار االنكليزي كما بعده. ولكنها لن تظهر في األدبيات 

سياسي. ترد هذه "الفئات" في سجالت الجريمة، أو االقتصادية وال كمصطلح 
مصادفة في الكتب التي تتناول الجريمة أو حقبات زمنية معينة، أو بعض 
األعمال الفنية مثل رائعة يوسف شاهين "باب الحديد"، العمال الزراعيين غير 
المنتظمين في عالقة ثابتة باألرض، وعمال الهدم والفواعلية، وبائعي البضائع 
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تجولين. ونستثني منها األنشطة االجرامية مثل البلطجة والتجارة بالمخدرات الم
أو بالسالح أو بتهريب البشر..، وذلك بغاية تبيان أن االقتصاد الموازي ال 
يرتكز عليها بحسب ما قد ُيظّن ــ على الرغم من اندراجها فيه ــ بل هناك 

، وليس ــ كما ُيظّن تداخل عضوي لهذا االقتصاد غير الرسمي بذاك الرسمي
 .كذلك ــ أنهما متضادان

ثمة عامل مشترك بين الحقبتين )االستعمار االنجليزي وما تاله( وهو 
التراكم البدائي للثروة والرؤية االستعمارية للسكان. كان مشروع الحكم ال 
يستهدف تعظيم الثروة عبر تراكم رأسمالي إنتاجي يسعى إلدماج قطاع كبير 

عمليات التصنيع والخدمات الحديثة ثم إستغاللهم، بل أمام من السكان في 
نظام يسعى لتراكم بدائي للثروة قائم على النهب أو تصدير المواد الخام، أو 
عمليات محدودة من االنتاج، وهنا تصبح المشكلة أننا امام نظام رأسمالي 

 (2). قائم على التهميش وليس االستغالل
 يصاً إذا.. وتلخ

االقتصاد الموازي موجود في كافة مناحي الحياة في مصر. فأي تعامل  -
ولو عابر سيصادفه أمامه: عند محطات المترو، في أغلب األسواق الشعبية، 
في المنطاق العشوائية التي تقوم باألساس على هذا االقتصاد، في نقاط 

في الخدمات بكافة التماس بين المناطق العشوائية واالخرى الشعبية والمترفة، 
أشكالها من نقل الى عامالت التنظيف إلى خدمات الطعام والقهوة والشاي، 
في السوق العقاري، في التعامل باألراضي، داخل المدن وفي االقاليم 

 ...المختلفة
ظهور ونمو االقتصاد الموازي ال يرتبط بالضرورة فقط ب ياب التنمية  -

بشكل هذه التنمية وطبعيتها وقدرتها على ومعدالت النمو، ولكن يرتبط أيضًا 

https://assafirarabi.com/ar/20798/2018/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a3%d9%85/#note2
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إنتاج وظائف رسمية وإدماج السكان في العملية التنموية. وهو ما لم يحدث 
في واحدة من أكثر المناطق إزدهارًا من الناحية الرأسمالية: غرب إسكندرية، 

في المئة من  80أحد أهم المناطق الصناعية بمصر كلها، وربما تتركز فيها 
 .ر، وفيها أيضًا ميناء الدخيلةالصناعة بمص

الشكل الوحيد لحضور الدولة في هذه العالقات سيكون ذاك األمني،  -
أي اإلدارة البوليسية لتنظيم الحياة بشقيها الرسمي وغير الرسمي، ما يخلق 
وضعًا غير قانوني للجميع، يخضع الكل لمنطقه، ويصبح األصل هو 

 .نظيمالمساومة والمواءمة وليس القانون والت
للدولة المصرية تاريخ طويل في خلق وضع ال قانوني وتركه حتى  -

يكون هذا الوضع هو نفسه، ومعه الترتيب االجتماعي والسياسي القائم، 
عرضة دائمة للمساومة والتفاوض، أو فرصة دائمة لإلشتباه والتنكيل والقدرة 

 .على القمع الُشرطي أو القانوني
ت على حياة الناس في الساحل الشمالي طبيعة التنمية، وكيف أّثر  -

شمال غرب مدينة اإلسكندرية إلى حدود  21الغربي الذي يمتد من الكيلو 
كيلومتر ممتدة على  400ليبيا، وما هو جدواها الحقيقي. نحن أمام أكثر من 

الساحل تم تحويلها لمدن أشباح.. باستثناء ثالثة أشهر في الصيف. في قلب 
لعفرة" وهي اتاوة ُتفرض على أصحاب القرى السياحية هذه العملية تأتي "ا

والممتلكات العقارية واالراضي مقابل الحماية، وتتضمن أن يقوم أبناء المنطقة 
 .بجلب مواد البناء والمؤن 

إعتقد البعض أن التحول النيوليبرالي كان من شأنه تفكيك أو تقليص  -
يد الدولة عن االقتصاد  هيمنة الدولة البوليسية لصالح السوق كنتيجة لرفع

والتوظيف وعن تدخلها المباشر في حياة الناس. إال أن ما حدث هو العكس 



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 82ــ 

تمامًا. فالسوق أصبح مشكلة تنتج الكثير من االوضاع المضطربة التي تدفع 
 .لمزيد من تعزيز البوليس

 أمثلة في مجاالت االقتصاد الموازي 
 اإلسكندرية

عشرين والنيوليبرالية، لنلتقط المركز ال لنقفز إلى عالم تسعينات القرن ال
أحد أهم المناطق الصناعية بمصر كلها. ويقدر  غرب إسكندرية الهامش. يعد
 .في المئة من الصناعة في البالد. وفيه أيضاً ميناء الدخيلة 80أنه تتركز فيه 

ولكن ماذا يحدث هناك؟ إن أغلب سكان هذه المنطقة يقعون في خانة 
التخديم  -1سمية، ويمكن تقسيم عملهم إلى األنشطة اآلتية: العمالة غير الر 
التقاط أي مصالح قادمة من الميناء وتقديم بعض الخدمات  -2في المصانع، 

سواء الجمركية، أو تهريب بعض البضائع )وهنا يختلط الرسمي وغير 
"الغفرة" )فرض اتاواة لتقديم خدمات أمنية للشركات والعاملين  -3الرسمي( 

العمل المتقطع بمجال الصيد، وهذا يتراوح بين المسجل وغير  -4 بها(،
تقديم خدمات اللهو  -6السمسرة وتوفير الخدمات المؤنية  -5المسجل 

 ..والسياحة الموسمية في أشهر الصيف
تعاني هذه المنطقة من تدهور حاد في بنيتها التحتية، وتلوث ضخم بسبب 

على الرغم من وجود هذا الكم الهائل شركات الغاز والبترول واألسمنت، وذلك 
من رأس المال والتنمية. أهم ملمح من هذه المنطقة هو أن ظهور ونمو 
االقتصاد الموازي ال يرتبط بالضرورة فقط ب ياب التنمية ومعدالت النمو، 
ولكن يرتبط أيضًا بشكل هذه التنمية وطبعيتها وقدرتها على إنتاج وظائف 

لعملية التنموية. وهو ما لم يحدث في واحدة من رسمية وإدماج السكان في ا
أكثر المناطق إزدهارًا من الناحية الرأسمالية، ما سينتج عنه نزاعات مكثفة 

http://assafirarabi.com/ar/3569/2015/08/27/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8E%D8%AD%D9%8F%D9%88%D9%84/
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بين أهالي المنطقة على االراضي والعقارات، وانتشار لظاهرة االستيالء على 
 ."األراضي أو ما يعرف عرفًا وقانونًا ب"وضع اليد

االقتصاد المزيد من التعقيد بين الرسمي وغير وهنا يتداخل مع توحش هذا 
الرسمي، وكذلك بالعالقة مع الدولة وفساد أجهزتها والطبيعة البوليسية. 
فأصحاب المصانع والشركات يقبلون بالعرف القائم على "الغفرة"، وهو شكل 
من الريع المعتمد على استخدام النفوذ والقوة وسطوة بعض العائالت في هذه 

رغام أصحاب رؤس األموال على الدفع لهم، وذلك لتغطية المناطق ال
احتياجات أبناء العائلة أو أصحاب السطوة وتعظيم الموارد. كما يتشابك الفساد 
البوليسي في عمليات وضع اليد وغض الطرف عن بعض األنشطة اإلجرامية 
أحيانًا وغير الرسمية لصالح مد النفوذ الشرطي والسيطرة عبر هذه الشبكات. 
ويعزز الوجهاء وكبار العائالت من سطوتهم عبر االنخراط في هذه الشبكات 
وتعظيم مكاسب ضخمة عبر االستثمار في االراضي غير المسجلة أو 
السمسرة المباشرة في االراضي المسجلة.. وهى كلها أنشطة تغيب عن أعين 

تغيب الرقابة االدراية للدولة وليست عرضة للضرائب وقانون العمل، وبالطبع 
عنها التأمينات الصحية والوظيفية، ألنها في األخير تعتبر عمالً خاصاً داخل 
العائلة أو عماًل فرديًا لبعض أصحاب السطوة والقوة. فالشكل الوحيد لحضور 
الدولة في هذه العالقات هو الشكل األمني واإلدارة البوليسية لتنظيم الحياة 

ق وضعًا غير قانوني للجميع، بشقيها الرسمي وغير الرسمي. وهو ما يخل
ويخضع الكل لمنطقه، ويصبح األصل هو المساومة والمواءمة وليس القانون 
والتنظيم ومحاولة توفير التراكم المالي وتعظيمه ليتسع لقدر أكبر من السكان 
وليقوم بتطوير نفسه ومهارات العاملين به. إذ أن هذا النمط من العالقات 

ة ال يتطلب المهارات المعهودة في سوق العمل االجتماعية ــ االقتصادي
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 .الرسمي
أبناء الساحل ليسوا بلطجية بالضرورة، ألن "الغفرة" كانت شرطًا عرفيًا 
بين الدولة والمستثمرين، والجميع تغاضى عنها، حيث ال توجد وسائل أخرى 
للدخل واالقتصاد بعدما تمت إزاحة السكان من أراضيهم ودفعهم إلى ما خلف 

يق، أي بعيدًا عن الشاطئ، وهم لم يكونوا شركاء في مسار العملية الطر 
 .التنموية.. والبوليس جزء ضليع في هذه المعادلة

ويمكن أن نرى تداخل الرسمي وغير الرسمي في مساحة أخرى داخل 
اإلسكندرية، وتحديدًا في قطاع المالحة والتخليص الجمركي. فهناك خطوط 

بقًا للقانون الدولي والمصري في الوقت نفسه، المالحة الكبرى وهي منظمة ط
وهناك الميناء وهو اآلخر مساحة منظمة، وبالطبع يعتري كل من القطاعين 
الكثير من الفساد.. ثم تأتي مكاتب التخليص الجمركي والخدمات المالحية 
ر أو المستورد وبين الشركات المالحية والميناء. يتسم  التي تتوسط بين الُمصدِّ

قطاع الثاني بالكثير من العشوائية، فمستوى إنضباطه القانوني ضعيف هذا ال
مة له، كما أن  جدًا وكثيرًا ما يتم التحايل على بعض اللوائح والقوانين المنظِّ
أغلب العاملين به غير مسجلين وعمالة مؤقتة ال تخضع للتأمينات والمعاشات 

ا. فأغلب أصحاب بأي شكل من األشكال، وال حتى التأمين الصحي من بينه
هذه الشركات الخاصة الصغيرة يعتمد على وجود فائض كبير من العمالة 
يحتاج ألي شكل من الوظائف، ولكنهم ليسوا مستعدين لالستثمار فيهم أو 
تسجيلهم بشكل رسمي، ألنه طبقًا لهم ال حاجة لذلك. فقط أعداد قليلة من 

اب هذه المكاتب ستيم هذه العمالة، وبعد سنوات طويلة، والرتباطها بأصح
تسجيلهم وضمهم بشكل رسمي. الجميع يعرف ذلك، ولكن يتناغم القطاعان 
بكل تناقضاتهما داخل هذه العملية الموسعة ويتلزم بما يعرف بـ"البوليصة" 
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وهي العقد الدولي بين المصدر أو المستورد. من هنا تأتي أهمية اعتبار 
في االقتصاد الموازي، ألنها  العمالة غير المسجلة في قطاع رسمي وتعمل

تمثل شريحة كبيرة من عالم االقتصاد الخاص والحر في مصر منذ نهاية 
 .السبعينات إلى اآلن
 األقاليم المهّمشة

حينما نتحدث عن االقتصاد غير الرسمي، نحن إذًا ال نتحدث فقط عن 
 اقتصاد ينمو لوحده في غياب أي شكل من التنمية أو النمو الرأسمالي. بل
هو حاليًا في العمق من تلك العملية. ويشكل االقتصاد الموازي ملمحًا أساسيًا 
لبعض االقاليم في مصر ومصدر الحياة لسكانها، أي أنه مرتبط أيضاً بإعادة 
تشكيل الجغرافيا وطبيعة العالقات فيها. الساحل الشمالي والغربي في مصر 

شمال غرب مدينة  21مثال بارز على هذه الحالة وهو يمتد من الكيلو 
اإلسكندرية إلى حدود ليبيا. وأما انتزاع االقتصاد المجرم من التحليل، على 
الرغم من أهميته، فيتم لغرض منهجي هو فهم ديناميات التفاعل وطبيعة 

 .االقتصاد السياسي لهذا االقليم
يعيش الساحل على "الغفرة" )اتاوة تفرض على اصحاب القرى السياحية 

العقارية واالراضي مقابل الحماية، وتتضمن الغفرة أيضًا أن يقوم والممتلكات 
أبناء المنطقة بجلب مواد البناء والمؤن(، والتخديم على القرى السياحية في 
الصيف. هنا نتحدث عن اقتصاد ريعي قائم على تهميش الدولة وسحقها 
ل إلدماج السكان المحليين في عملية تنموية واسعة. ومن الغريب أن رجا

المال في مصر يتباهون بتجربة الساحل الشمالي العقارية، حيث يجادلون أن 
بناء القرى السياحية نجح في تدوير فائض القيمة المالية المتوفر لدى ابناء 
الطبقة الوسطى العليا والطبقات العليا في نهايات الثمانينات والتسعينات من 
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أن هذا األمر ساعد في تعمير القرن الفائت في استثمارات عقارية ترفيهية، و 
المنطقة التي كانت بنظرهم محض صحراء وساحل بحري فقط، والطابع 
السياحي والترفيهي هنا ذو طابع محلي فقط، أي ال يجتذب األجانب للسياحة 
الشاطئية. يغيب عن هذا المنطق عدة أسئلة: ما هى طبيعة التنمية، وكيف 

اها الحقيقي. فنحن أمام أكثر من أثرت على حياة الناس هناك، وما هو جدو 
كيلومتر ممتدة على الساحل تم تحويلها لمدن أشباح باستثناء ثالثة  400

أشهر في الصيف. في قلب هذه العملية تأتي العفرة والخدمات المتنوعة لهذه 
القرى كأهم مكونات االقتصاد السياسي للمنطقة، مع القليل من زراعات التين 

ي مصادر أخرى للدخل، وال عملية انتاجية قائمة بسبب البرشومي. وال يوجد أ
استراتيجية الدولة و"البرجوازية" التنموية هناك، وهو ما أدى إلى غياب أي 

 .فرصة الستعياب اعداد كبيرة من الناس
هل تريد الداخلية منع تجارة الحشيش هناك؟ بالقطع ال. السبب األهم 

احة، أن غياب هذه التجارة سيعني الذي يعرفه الجميع وال يتحدث عنه أحد صر 
موت االقليم في ظل هذه البنية االقتصادية وعالقات االنتاج وأنماطه القائمة 
هنا. إذًا المطلوب إدارة المنطقة وإخضاعها. فلو ُترك األمر بالكامل ستتحرر 
المنطقة من سطوة الدولة، وإذا غلق بالكامل ستموت، وهو ما يعني احتمال 

 .وقوع تمرد
ان هناك غياب ألي رؤية مركبة لسكان الساحل. فعلى الرغم من  كما

االحتكاك الدائم بين الساحل ومدينة اإلسكندرية، تسود صورة نمطية عن 
سكان الساحل بأنهم "عرب ال أمان لهم"، يمارسون البلطجة والسطو على 
األراضي وهم مجرد تجار حشيش. جزء من هذه الصورة حقيقي، ولكنها ليست 

ة كاملة. فأبناء الساحل ليسوا بلطجية بالضرورة، ألن الغفرة كانت شرطًا الصور 
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عرفيًا بين الدولة والمستثمرين، والجميع تغاضى عنها، حيث ال توجد وسائل 
أخرى للدخل واالقتصاد بعدما تمت إزاحة السكان من أراضيهم ودفعهم إلى 

اء في مسار ما خلف الطريق، أي بعيدًا عن الشاطئ، وهم لم يكونوا شرك
العملية التنموية. والبوليس جزء ضليع في هذه المعادلة. أواًل، بسبب ترسيخ 
صورة ذهنية قديمة عن العرب )البدو باالصل( تصفهم بالتمرد والخروج على 
الدولة ومعاداة القانون وأنهم غير مصريين، والحقًا انهم تجار حشيش، وأنهم 

اط البوليس جياًل بعد آخر وتولد ال عهد لهم.. تتسرب هذه الرؤية عند ضب
مستوى من العنف الشرطي واالشتباه الدائم ألهالي المنطقة. وبالفعل فطريق 
الساحل، وباألخص كمين الضبعة، يشتهر بالتضييق البوليسي. ولكن وطأة 
هذا االشتباه على أبناء المنطقة ليست مثل وطأته على من هم من خارجها. 

يخ قبيلة أو ينحدر من مستوى عائلي قوي، هو فالبدوي هناك، ما لم يكن ش
عرضة للتفتيش الدائم والتضييق وأحيانًا التنكيل. ولكن هل تريد الداخلية منع 
تجارة الحشيش هناك؟ بالقطع ال. السبب األهم الذي يعرفه الجميع وال يتحدث 
عنه أحد صراحة، أن غياب هذه التجارة سيعني موت االقليم في ظل هذه 

قتصادية وعالقات االنتاج وأنماطه القائمة هنا. إذًا المطلوب إدارة البنية اال
المنطقة وإخضاعها. فلو ترك األمر بالكامل ستتحرر المنطقة من سطوة 
الدولة، وإذا أغلق بالكامل ستموت وهو ما يعني احتمالية التمرد. والدولة 

هذا المصرية لها تاريخ طويل في خلق وضع ال قانوني وتركه حتى يكون 
الوضع هو نفسه، ومعه الترتيب االجتماعي والسياسي القائم، عرضة دائمة 
للمساومة والتفاوض، أو فرصة دائمة لإلشتباه والتنكيل والقدرة على القمع 

 .الُشرطي أو القانوني
وألن األرض هى األخرى أهم مصدر للدخل وليس ألي عملية انتاجية، 
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و أبًا عن جٍد ليست موثقة، ولكنها فأغلب األراضي هناك التي يمتلكها البد
معروفة عبر التاريخ والعرف المتداول في هذه المنطقة. وهو ما يولد المزيد 
من النزاعات بين السكان المحليين ومع المستثمرين ومع الدولة. وتلعب 
السمسرة في االراضي مصدراً مهماً لتعظيم الثروة، وهي مرتبطة بشكل عضوي 

اء وكبار العائالت في القدرة على معرفة االراضي بقوة ونفوذ بعض الوجه
غير المسجلة و"تأمينها" )أي حمايتها من خالل السطوة والهيبة(. أغلب هذه 
األنشطة غير مسجل، وقائم أيضًا على تقاليد عائلية وقبلية تستند إلى العزوة 

رى والنفوذ. وال يختلف األمر كثيرًا في هذه المساحة عما قيل اعاله. فمرة أخ
سيكون الجميع عرضة لوضع قانوني هش وغير مستقر، وستلعب المساوامات 
والمواءمات الدور األكبر في استقرار المنطقة واقتصادياتها غير الرسمية، مع 
تزاوج بين الفساد البوليسي والرقابي ألجهزة الدولة. ولكن هنا أيضًا فال مجال 

عرض اإلقليم لحالة مدقعة لمحاولة فرض القانون بشكل منضبط ودائم، وإال ت
من الفقر وألصبح عرضة إما للتمرد أو لالجرام الخارج عن السيطرة. وهنا 

 .تدخل الدولة البوليسية إلدارة العملية برمتها وضبط اإليقاع
 التوك توك

يمكن أن يمثل التوك توك )عربات نقل ركاب خفيفة( أفضل تعبير عن 
لرسمي. فالتوك توك منتج غير عالقة االقتصاد غير الرسمي باالقتصاد ا

مصنع محليًا، أي يتم إستيراده من الخارج، وهو ما يتطلب مورِّدين لهم شركات 
مسجلة ومعتمدة ضريبيًا، ولها مواصفات محددة وإطار وهيكل قانوني 
وسجالت وفواتير وتأمينات.. أي أن المورِّدين تنطبق عليهم كافة الشروط 

رسمي. إال أن االنتقال من المورد ألصحاب الالزمة في معايير االقتصاد ال
التكاتك ثم للسائقين والمستهلكين لخدمة النقل، يدخلنا بالكلية لعالم غير 
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الرسمية. فالتكاتك غير مصرح بتسجيلها لدى دائرة المرور، كما أن القائمين 
على إدارة عدد معين من التكاتك ال يقومون بالتصريح عنها، وبالضرورة ال 

السائقين القائمين على قيادتها. أي أن كل ما يتعلق بالتوك توك  يتم تسجيل
 .ينتمي إلى عالم االقتصاد غير الرسمي

ما الذي يمنع التوك توك من أن يعكر صفو سكان تجمع سكني مسوَّر 
أو "كومباوند" ما؟ ما الذي يجعله ال يرتطم بكتفك أو ربما يدهس قدمك في 

حراء واألسوار، هي فقط ما يحول بينك وبين إحدى مناوراته العنيفة؟ إنها الص
 ..أن يقتحم التوك توك حياتك اليومية

إنهيار مرفق النقل  -1ثالثة أسباب رئيسية لتفشي ظاهرة التوك توك: 
التوسع العمراني العشوائي أو غير الرسمي وغياب التخطيط  -2العام 

غلب سائقي كفاءة النقل واالحتياج إلى الخدمة. وأ  -3الحضري والعمراني 
التوك توك هم من األطفال أو الشباب المراهقين وبعض من المتقاعدين من 
أصحاب المعاشات التقاعدية لكسب مزيد من الرزق لمكافحة غالء الحياة. 
هذه كلها شرائح خارج العمل الرسمي. واألهم أن التوك توك نفسه غير رسمي، 

منع من قدٍر من تنظيم وهو بالضرورة خارج المنظومة كلها. ولكن هذا لم ي
"الالرسمية" والعشوائية. فمناطق كثيرة بدأت تشهد روابط لسائقي التاكسي 
يديرها "شيخ" لهم. وهو مسؤول عن عدة أمور أهمها ضبط عالقتهم بالبوليس 

البلطجية  وإدارة النزاعات والخالفات بينهم. وأحيانًا يكون هذا "الشيخ" أحد
تك وأصحابها مبلغا من االتاوة مقابل الحماية ، يفرض على سائقي التكاالكبار

وإدارة النزاعات بينهم. وهنا نرى تداخل وتشابك أكثر من نمط من الالرسمية 
تسبقها حالة رسمية وهي االستيراد نفسه.. ومؤشره سؤال لماذا أجيز استيرادها، 

 إذا كان ممنوعًا استخدام هذه البضاعة المستوردة بكل شرعية؟

http://assafirarabi.com/ar/5128/2016/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84/
http://assafirarabi.com/ar/5128/2016/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84/
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ذات  المناطق العمرانية مر أن التوك توك توّسع ليتخطىالمثير في األ
اكتوبر" بالقاهرة أو  6وغير المخطط إلى تلك الجديدة مثل " الطابع العشوائي

 ."سموحة" وتحديدًا الجزء القائم خلف ترعة المحمودية والمتاخم لقرى أبيس
ما الذي يمنع التوك توك من أن يعكر صفو سكان تجمع سكني مسّور 
أو "كومباوند" ما؟ ما الذي يجعله ال يرتطم بكتفك أو ربما يدهس قدمك في 

مناوراته العنيفة؟ إنها الصحراء واألسوار. هي فقط ما يحول بينك وبين  إحدى
أن يقتحم التوك توك حياتك اليومية، وهو الذي اجتاح مصر من الريف إلى 
المدينة. تجده في أقاصي الصعيد، حتى صار أحد سمات االجتماع هناك، 

التوك توك ابن . إال أنه ظاهرة مدينية باألساس، تخلقه المدينة وتحاربه كذلك
ويعمل حراس المدينة على مالحقته وحجبه  .المدينة التي ال تود االعتراف به

عن شوارعها الرئيسية، حيث يتقاسمون قوت اليوم، وهو يحارب شبكة المراقبة 
عكر صفوهم.. البوليسية وينخرط فيها في اآلن نفسه.. ينقل سكان المدينة وي

يقوده األطفال ويدهس أطفااًل.. لن تنجو منه الطبقة الوسطى وال حتى االثرياء 
بغير أسوار وحراس وصحراء تمتد في األفق، ال يقوى عليها ذلك الشيء 

 .الحديدي
ليس فقط التوك توك ما سيحتاج إلى األسوار. فهو مجرد تجسيد لشيء 

اهرة التوسع العمراني العشوائي أكبر منه وأوسع. وليس مصادفة أن تزداد ظ
مع توسع المجتمعات المسيجة، ومع تفشي وتوسع االقتصاد غير الرسمي. 
وتربط بينها جميعًا ترتيبات أمنية وعسكرية معقدة لمحاولة محاصرة العشوائية 
وضبطها وخلق طرق ومسالك جديدة تقوم بالفصل بين هذه العوالم. والغرض 

لة ضبطها من الداخل، وإنما منعها من أن تجتاز ليس منع العشوائية وال محاو 
حدودًا معينة. فلن تقوم الدولة بشكل جاد بمحاربة التوك توك مثاًل، ولكنها 

http://assafirarabi.com/ar/4385/2015/09/10/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://assafirarabi.com/ar/3756
http://assafirarabi.com/ar/3756
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ستقوم بإذالله وإخضاعه للهيمنة البوليسية وترسيم حدود جغرافية له ال يمكنه 
 .أن يجتازها

 السؤال النسوي 
قتصاد غير الرسمي: يتداخل السؤال النسوي في جوانب عدة منه مع اال

تلعب المرأة دورًا كبيرًا في االقتصاد الموازي، سواء عبر الخدمات المنزلية، 
أو تربية الدواجن والطيور وبيعها في المدينة أو ألبناء الطبقة الوسطى 
والمترفه، وبيع المنتجات المختلفة في الشوارع والميادين، أو في العمل بدون 

المختلفة أو داخل الشركات. والسمة الرئيسية هنا عقود في المحالت التجارية 
هي غياب أي شكل من أشكال التأمين االجتماعي، سواء الوظيفي أو الصحي 
أو الجسدي. وهنا المرأة عرضة لالستباحة االقتصادية أو ألوضاع العمالة 
الرثة، أو لالنتهاكات الجسدية. كما أنها مطالبة بتوفير اإلعالة لجانب كبير 

ة األسرة. وفي سياق مثل هذا تكون الصحة االنجابية والصحة الجسدية من حيا
للمرأة في أسوأ مستوياتهما، أوالً باعتبار ظروف العمل، وثانياً ل ياب أي شكل 
من الضمانات والحقوق، وثالثًا ل ياب أي شكل من أشكال التأمين الصحي 

والمساومات  لصالحها. كما أن هذه الظروف تجعلها عرضة لالبتزاز الدائم
 .المهينة. فهي إما عرضة لبلطجة الشارع أو المستهلك أو رب العمل

مأزق النساء في مصر حقيقي. فبدون االقتصاد الموازي تنتهي فرص 
كبيرة للحياة وتوفير الدخل، وبداخله تعاني المرأة من كافة أشكال التمييز 

 .والتهميش، وفي التعامل معه تكون عرضة للتحرش
تصاد غير الرسمي مأساة أيضاً للنساء اللواتي ال يعملن بشكل ويشكل االق

مباشر فيه، سواء في وسائل المواصالت مثل التوك توك، أو مع توحش 
الباعة الجائلين واألسواق غير الرسمية وإشتداد موجات التحرش الجسدي 
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واللفظي. فمثاًل كان وسط البلد جحيمًا حقيقيًا لكثير من النساء بعد 
عليه، أو بعض المناطق بالعتبة ورمسيس وأماكن  الباعة المتجّولين استيالء
 .أخرى 

وهذا مأزق حقيقي للنساء في البالد. فبدون االقتصاد غير الرسمي تنتهي 
فرص كبيرة للحياة وتوفير الدخل، وبداخله تعاني المرأة من كافة أشكال التمييز 

التهميش، وفي التعامل معه فهي عرضة للتحرش. وحتى في هذه المساحة و 
التي يتداخل فيها االقتصاد الرسمي وغير الرسمي، مثل العمل في الشركات 
والمحالت التجارية، فالنساء عرضة الشكال عنيفة من االبتزاز. والعوز هو 

 .بطل القصة الرئيسي
 . والداخلية؟كيف عززت النيوليبرالية االقتصاد الموازي.

اعتقد البعض أن التحول النيوليبرالي كان من شأنه تفكيك أو 
لصالح السوق كنتيجة لرفع يد الدولة عن  هيمنة الدولة البوليسية تقليص

االقتصاد والتوظيف وتدخلها المباشر في حياة الناس. إال أن ما حدث هو 
اع المضطربة العكس تمامًا. فالسوق أصبح مشكلة تنتج الكثير من االوض

والتي تدفع لمزيد من تعزيز البوليس. وقد شهدت سنوات األلفية الثالثة تضخم 
الجهاز وط يانه وتطورًا ملحوظًا في بنيته التحتية وباألخص تشييد المبنى 
العمالق ألمن الدولة في "مدينة نصر" بالعاصمة. وعلى الرغم من إنتهاء 

تسعينات، دخلت مصر األلفية الحرب على الجماعات االرهابية بنهاية ال
 :الجديدة في ظل قانون الطوارئ. كان هذا التوسع نتيجة عدة أسباب

كان على الطبقة االجتماعية الصاعدة والحاملة للمشروع النيوليبرالي  -1
في مواجهة " التحالف مع "الداخلية ــ بقيادة جمال مبارك الطامح لوراثة الحكم ــ
كالهما )الداخلية وأصحاب ذلك الجيش وبقية البيروقراطية. وقد اجتمع 

http://assafirarabi.com/ar/5266
http://assafirarabi.com/ar/17234/2017/09/28/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ae%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d8%b9/
http://assafirarabi.com/ar/3251/2015/07/29/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/3251/2015/07/29/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/3251/2015/07/29/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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المشروع( على مصالح إيديولوجية ومادية واضحة. فألول مرة بعد االستعمار 
يكون هناك مشروع سياسي قائم على إزدراء عموم السكان ورؤيتهم كمجموعة 
من الكسالى والرعاع. كما اجتمعت مصلحتهما على التحالف في مواجهة 

كم، وبما خص نفوذه االقتصادي الجيش بما خص شرعيته السياسية للح
 .والمادي

خّلفت الخصخصة في التسعينات ثم استكمالها في االلفية الثالثة  -2
فائضاً بشرياً كبيراً ُترك للسوق غير المكتمل، ولدولة متآكلة ول ياب أي فرص 
للضبط المؤسسي من خالل قنوات العمل. وكان هناك احتياج للضبط والقمع 

. وكان مشروع جمال مبارك شديد الوضوح، مثلما الشرطي لهم بشكل عام
يشير الباحث عمرو عبد الرحمن بقوله أنه "لقلة منتقاة" )أي لعدد محدود من 
السكان، ويرتكز على جانب من المتمولين ويضم معه بعض أبناء الطبقة 
الوسطى العليا والقليل من الطبقة الوسطى، مثلما رأينا على سبيل المثال في 

اع المصرفي(. كذلك أكدت نخبة جمال مبارك أن أحالم الدولة توسع القط
الناصرية إلى زوال وأن على بقية الطبقات والشرائح التي ستسقط من حسابات 
هذا المشروع أن تتدبر أمورها بنفسها. وبالفعل سقطت قطاعات كبيرة من 
أبناء الطبقة الوسطى من هذا المشروع، بل تحولت إلى مصدر تهديد وقلق 

ئمين للنظام، باألخص بعد انخراط بعض شبابها في الحركات االحتجاجية دا
 ..2004منذ 

توسع القطاع غير الرسمي بشكل كبير ليواجه هذا ال ياب للتوظيف  -3
وسوق العمل الرسمي. وهنا أصبح هناك مزيد من االحتياج الستدعاء الداخلية 

نزاع على لضبط الشارع وحركة السوق، حيث أصبحت الشوارع مساحات 
 .السطوة بين األمن وأتباعهم وبين الباعة اآلخرين
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االعتماد على االقتصاد الخدمي، وباألخص قطاع السياحة في شرم  -4
الشيخ والغردقة، منح "الداخلية" مزيداً من السطوة لحاجة هذا القطاع االساسية 
 للتأمين الكثيف. وهنا ظهرت ممارسة شرطية غاية في الغرابة كانت تتعرض
لها العمالة في هذه المدن، وهي التهديد بالترحيل. فكان من حق الضابط أن 
يقوم بطرد من يشتبه به أو ال يروقه إلى خارج المدينة، وكان األمر يمس 
أحيانًا أبناء الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا التي تذهب هناك للترفيه. ولكنه 

فظات المختلفة للعمل كان موجهًا باألساس ضد العمالة القادمة من المحا
 .الخدمي هناك

صنع بعض أمناء الشرطة ثروات ضخمة وتملكوا مباٍن خاصة بهم من 
خالل هذه الشبكة من العالقات وتداخل الفساد مع الحكم البوليسي مع توسع 
وتفشي االقتصاد غير الرسمي وضعف قدرة الدولة على المراقبة بشكل عام 

 ..وعلى فرض إطار قانوني
ما يعرف بالمناطق العشوائية وتحولها إلى مصدر قلق وتهديد  انفجار -5

أمني للدولة وللمتمولين، في مقابل التوسع العمراني لما يعرف بالمجتمعات 
واإلسكندرية. وهو ما استدعى بدوره مزيدًا من  أطراف القاهرة المسيجة على

ة الدائمة لحصار هذه المناطق الشعبية والعشوائية. وصار الحمالت األمني
على مداخل ومخارج أغلب المناطق السكنية األخرى، باألخص "برجوازية" 
الطابع، وتحديدًا في القاهرة، كمائن أمنية، مثلها مثل ما ُيعرف ب"األكمنة 

 .الحدودية" التي تفصل فيما بين المدن
فصل والتحجيز االجتماعي بين تلك مّثلت "الداخلية" أداة مهمة لل -6

"البرجوازية" والطبقات األفقر )بورجوازيتنا في البلدان التابعة للمنظومة العالمية 
المهيمنة، وهي طفيلية مثل اقتصادها الطافي بال جذور وبال أرض(. كما أن 

http://assafirarabi.com/ar/4389
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م المركزي للعالقات االجتماعية إلدارة الثروة  "الداخلية" أصبحت المنظِّ
ويمكن مالحظة هذا بوضوح في تحول أقسام الشرطة من الطابع والموارد. 

المؤسسي إلى الالمؤسسي، ومحاولتها الدائمة الختراق األنسجة االجتماعية 
والمساومة والموأمة إلدارة الحياة اليومية، حتى تحولت إلى عقدة في شبكة 

 .أوسع منها، ولكنها نقطة إرتكازها الرئيسية
يبرالي مع الهوس العالمي، واألمريكي تحديدًا، تزامن المشروع النيول -7

ب"الحرب على االرهاب". وهو ما عزز من سطوة "الداخلية" في البالد وجعلها 
حليفًا مهمًا للخارج الذي يقوم باالستثمار الدائم فيها، من التدريب إلى البنية 

الوطنية التحتية والمعدات. قديماً اعتمد االستعمار االنكليزي، لمواجهة الحركة 
والمعارضة، االستثمار في شبكة كبيرة من المستولين والباعة الجائلين والعمال 
غير الرسميين. و تستعير "الداخلية" مرة أخرى هذه االستراتيجية في مكافحة 
االرهاب ومراقبة المجتمع وإختراق أنسجته، وهو استثمار في الالرسمية وتعزيز 

 .ادية لهذا القطاع وتحاربه بأشكال مختلفةلها. وهذا ال ينفي كون الداخلية مع
في محاولة لضبط السوق والحيز غير الرسمي، ُتْفِرط "الداخلية" في  -8

االعتماد على الحمالت األمنية في محاولة ضبط الذوات المختلفة وضبط 
حركتها في الحيز العام، باألخص مع الباعة والبائعات الجائلين أو أولئك 

حواذ على جزء من المجال العام لتسويق بضاعتهم. وهو الذين يقومون باإلست
ما يخلق عنفًا شرطيًا كبيرًا تجاه شرائح وقطاعات واسعة من المجتمع، يتخلله 

 .جانب كبير من الفساد واالستغالل واالبتزاز
يظهر أيضًا دور األمناء )الرتباء ما دون مستوى الضباط( بشكل  -9

ير الرسمي، سواء في عمليات إختراقه أو كبير كلما ازداد اتساع االقتصاد غ
استغالله أو مساومته وابتزازه. ويظهر ثالوث األمناء والضباط واالقتصاد غير 
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الرسمي باألخص في طرائق االستيالء على األراضي والعقارات غير 
المسجلة، ولدى التجار والمقاولين. واألرض مرة أخرى هى أعظم أشكال 

أيضًا داخل العقارات نفسها التي يكون جزء منها تضخيم الثروة. ويتجلى هذا 
رسمي ومقونن، ولكن المقاول قام ببناء أدوار أزيد من القانوني، وهنا تأتي 
المساومة وغض الطرف مقابل الحصول على طوابق أو شقق. وقد صنع 
بعض أمناء الشرطة ثروات ضخمة ومباني خاصة بهم من خالل هذه الشبكة 

لفساد مع الحكم البوليسي مع توسع وتفشي االقتصاد من العالقات وتداخل ا
غير الرسمي وضعف قدرة الدولة على المراقبة بشكل عام وعلى فرض إطار 

 .قانوني
1- Schneider, Friedrich, Andreas Buehn, and Claudio E. Montenegro. "New 
estimates for the shadow economies all over the world." International Economic 

Journal 24, no. 4 (2010). 
كان الفيلسوف الفرنسي ديلوز من أوائل من توقع انتشار العشوائيات وهذا النمط من االقتصاد  -2

والحياة الذي يمثل انتقاالً من المجتمع االنضباطي إلى ما َعّرفه ب"مجتمع السيطرة". ويحيل عمرو إسماعيل 
 The Planetتحت عنوان "كوكب مدن الصفيح،  2006صدر كتابه في إلى المؤرخ مايك ديفيز الذي 

of Slums  ،والذي تحدث فيه عن نمط التوسع الحضري في العالم كله، وباألخص في البالد النامية والفقيرة
الذي يعتمد على إنشاء "عشوائيات" أو مدن صفيح هي عناوين للهامشية والتهميش في كل شئ تقريبًا، وهو 

ة االجتماعية ومفتاح السياسة في أغلب بالد أمريكا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. إن الصفة حال الحيا
العامة هي إدارة التهميش أو "الفائض البشري". ويتم ذلك طبقًا للباحثة الفرنسية بياتريس هيبو من خالل 

وأال تكون ادارته تتضمن استراتيجيات أمنية وعسكرية معقدة غرضها ان يكون التهميش منخفض الكلفة، 
عنفًا دائمًا أو متواصأل وانما عنف مؤقت هو االستثناء وليس القاعدة، بغرض إعادة المهمشين الى قواعد 
اللعبة االصلية.. حيث يصبح التطبيع مع هكذا حياة هو األصل. أي أن يعيش سكان هذه المناطق حياة 

 .ل نهارطبيعية" تحت الحصار الدائم وتحت احتمال القمع لي"
https://assafirarabi.com/ar/20798/2018/04/12/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%
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