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ملخص

ھذه الدراسة حول المواطنة والتعامل غیر الرسمي في المدن الكبرى. سوف تزداد النسبة المئویة من سكان العالم الذین یعیشون في 

التعامل غیر الرسمي. على الرغم من أن الناس نظریاً لدیھم بالمدن بسرعة في العقود المقبلة. یتمیز التحضر في كثیر من أنحاء العالم 

وجود سقف فوق رؤوسھم، ومرافق حضریة وحق في العمل، ولكن في الواقع العملي فإن ذلك لكثیر منھم غیر متوفر. فلیس الحق في 

یعیشون في منازل مؤقتة تحصل على الكھرباء من مولدات كھرباء خاصة ویحصلون ولدیھم ملكیة أرض أو عقد إیجارلمساكنھم، 

، توفر المدینة لھم فرص محددة للتعبئة والمشاركة السیاسیة. وھذا ما یسمى على دخولھم من االقتصاد غیر الرسمي. ومع ذلك

تتشكل بھا المواطنة لفقراء المناطق الحضریة . لفھم المزید عن ھذه المفارقة تركز ھذه الدراسة على الطرق التي"مفارقة المواطنة"

ر من العمل المیداني في مدینة المكسیك وستة أشھر من على أساس ستة أشھوفإنني أزعم في المدن الكبرى في حالتین متناقضتین. 

العمل المیداني في الخرطوم، على مدى فترة ثالث سنوات، أن في ھاتین المدینتین أوجھ تشابھ الفت للنظر في السبل التي یمكن 

نفسھ في دور الوسطاء العاملین مع الحكومة المحلیة حول المواطنة. یعبر ھذا التشابھ عنبھا للفقراء في المناطق الحضریة التفاوض 

في ما یسمى "المنطقة الرمادیة" من سلطة (الدولة). إنھم یتوسطون بین الحكومة المحلیة والسلطات العامة األخرى، مثل المنظمات 

ظر، في ضوء الدینیة والمنظمات المجتمعیة والمنظمات غیر الحكومیة (التنمویة) والمنظمات اإلجرامیة في بعض األحیان. الالفت للن

في ، یعمل الوسطاءحیث ختفي مع الدیمقراطیة. یالنظریات القائمة أن ھذا النوع من الوساطة (كثیراً ما یوصف بأنھ 'محسوبیة') ال 

في مدینة المكسیك بین الدولة والمواطنین في الكثیر األحیان بنفس الطریقة كما ھو ،الدیمقراطیة ولكن أیضاً المتمیزة بالندرةظل 

في الخرطوم االستبدادیة. فقد استفادوا من التحول الدیمقراطي في المكسیك: الفرق بین مدینتي المكسیك والخرطوم ھو في الحال

الھیمنة النسبیة للوسطاء بالنسبة للحكومة المحلیة. یمكن للعمالء، في المكسیك، االختیار بین عدة رعاة سیاسیین، مما یعطیھم مجاالً 

الحزب -موقفھم الذاتي. أما في الخرطوم فیعتمد الوسطاء على راعي واحد من أن یعززوا ھمیمكن كمابالدولة، للمناورة في ما یتعلق 

الحاكم. ونتیجة لذلك فإنھم غالبا ما یعملون كامتداد للدولة. ألن لھذا الوضع عواقب على الموقف التفاوضي للفقراء في المناطق 

متعددة األقطاب. الذات القطب الواحد والحضریة فإنني أؤید التمییز بین الوساطة

أقدم الخطوط العریضة إلطار الجزء األكثر -الثالثمن المقدمة وحتى الفصل -یتكون ھذا الكتاب من جزأین. في الجزء األول 

لرابع إلى السادساالفصول -المنھجیة، اإلطار المفاھیمي وخلفیة الحالتین. یضم الجزء الثاني ھنا تجریبیة من الدراسة: حیث أصف 

، أقوم بصیاغة بعض االستنتاجات ومناقشة اآلثار المترتبة على نظریات السابعحیث أناقش استنتاجاتي التجریبیة. في الفصل -

المواطنة وعالقات الدولة والمجتمع.  في ھذا الفصل، أقدم عرض لفكرة الوساطة ذات القطب الواحد مقابل الوساطة متعددة األقطاب. 

إلى األدبیات حالتین متناقضتین. استناداً في اإلطار المفاھیمي لدراسة المواطنة في المدن الكبرى الثانيفي الفصل طورتفقد 

مكانة المواطنة لأن التعامل غیر الرسمي في المناطق الحضریة یحدد كیفیة تشكیل السكان الفقراء التي تفترضالتجریبیة الحدیثة 

لتعامل الرسمي في الحیاة الیومیة لفقراء سكان المدن الكبرى. سوف أبین أن طابع التعامل الرسمي . أوالً استكشف دور الدیھم

حاد مع الرأي السائد حول المواطنة، القائمة على مبدأ بشكل تناقض توالعنف وعدم المساواة التي تصبغ توصیف حیاة فقراء الحضر 

فقد كان التعامل غیر ل على موارد الدولة كأمر أساسي. اواة في الحصوأن جمیع المواطنین متساوون أمام القانون ومبدأ المس

الرسمي لھ عواقب على مختلف أبعاد المواطنة المرتبطة مع بعضھا البعض: الحرمان من الحق في الحصول على األراضي 

والمأوى والعمل، كما یحدد شروط ممارسة المشاركة السیاسیة. 

الدولة. ولذلك، فإنني أیضاً استكشف كیفیة أي منھ: "الطرف المتلقي"ب علینا أیضاً أن ننظر إلى لفھم فرص المشاركة السیاسیة، یج

تأثیر التعامل غیر الرسمي على اإلدارة الحضریة. یتزاید في األدبیات الحدیثة االعتراف بأن أشكال اإلدارة الرسمیة وغیر الرسمیة 

بالتھجین في العالقة بین الدولة والمواطنین، والتي تقوم بالتناوب على منطق في جوھرھا مختلطة معاً. یتعلق عادة ھذا اإلدعاء

التخصیصیة والعالمیة. أود أن أضیف ھنا أن مفھوم التھجین األفقي لذلك: ھذا لھ عالقة مع تزاید دور المنظمات الخاصة في المجال

یع وعدم وجود تنظیم، فإن الدولة غالباً ما تعتمد على . في سیاق التحضر السرذلكالناجم عنالعام والمزج بین العام والخاص

إذا یتزاید ھذا االعتماد بالطبع أشكال "غیر رسمیة" من القیادة لممارسة سلطتھا (إشراك الزعماء التقلیدیین، والمنظمات المجتمعیة). 

بح التعامل غیر الرسمي األفقي . ویصالمنظمات الخاصة الواجبات العامةقامت الدولة تمویل الخدمات من الباطن حیث تؤدي 

"المنطقة الرمادیة"والرأسي مترابطین بسبب أن السلطات "غیر الرسمیة" تتوسط بین الدولة والمواطنین في المدینة. ھذا كلھ یشكل 

ى ذلك، أعود معنى المذكور أعاله بالنسبة لمنظور الفقراء في المناطق الحضریة. وباإلضافة إلالمن سلطة الدولة. بعد ذلك سأتناول 

إلى الفكرة المركزیة في دراسة الحركات االجتماعیة حول أھمیة الدوافع والوسائل والفرص لالستراتیجیات السیاسیة للقادة 

والمرؤوسین. إن مفھوم "ھیكل الفرص السیاسیة" ھو النموذج المھیمن لتحلیل التفاعل بین الدولة والمجتمع. یفسر ھذا المفھوم 

لرئیسي في طبیعة النظام. حیث كانت الحركات االجتماعیة الوسیلة المھیمنة للتعبئة في الدیمقراطیات، في حین في العامل التفسیري ا

نشأ صراع عنیف لمعارضة سریة أو علنیة. أعتقد أن "المنطقة الرمادیة" تشكل ھیكل الفرصة التي من خاللھ یظل أنظمة استبدادیة 
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رح مطالباتھم في مواجھة الدولة في أنواع مختلفة من األنظمة وأعني ھنا أن الوسطاء یمكن للفقراء في المناطق الحضریة من ط

یلعبون دوراً حاسماً. 

حالتین في سیاقھما التاریخي والسیاسي الوطني. لقد وصفت بإیجاز تاریخ التحضر في مدینتي المكسیك الفصل الثالث لقد قدمت في 

حیاء شعبیة ضخمة في كلتا المدینتین. ولتفسیر العالقات السیاسیة داخل األحیاء الشعبیة والخرطوم والخطوط العریضة لكیفیة تشكل أ

رسمت صورة للتطورات السیاسیة الوطنیة الرئیسیة في العقود األخیرة. یمثل ازتاباالبا حي شعبي في جنوب شرق مدینة المكسیك، 

٪ من السكان یملكون األرض التي 70تنظیم الحضري؛ لل تقریباً المنطقة بأكملھا تخضع حیث یقطن حوالي ملیوني شخص. و

على الرغم أنھ من المشكوك فیھ ما إذا كان ومن المساكن مربوطة بشبكة الكھرباء والمیاه والصرف الصحي. %95ویعیشون علیھا 

، الجریمةببط ازتاباالبا بقوة تیرحیث ویمكن الحدیث عن ازتاباالبا الفقیرة بإعتباره واحد من أفقر المجالس البلدیة في مدینة المكسیك. 

لجریمة المنظمة ھنا موطئ قدم ثابت. یجب علینا لفھم األنشطة السیاسیة في ازتاباالبا أن ننظر إلى تاریخ الحي والسیاق ل إذ توجد

والبعض اآلخر السیاسي الوطني. فقد تم إنشاء أجزاء مختلفة من ازتاباالبا بطرق مختلفة: فبعض أجزاء الحي خطط من قبل الحكومة 

ظھرت حركات اجتماعیة قویة تناضل من أجل الخدمات العامة خاصة وأصبح مسكوناً بسبب البیع غیر المشروع لألرض المشاع. 

ً في 1985في المناطق األخیرة. تعززت ھذه الحركات االجتماعیة بسبب الزلزال الذي دمر العاصمة في عام  ولعبت دوراً ھاما

مما أدى في نھایة المطاف إلى نھایة دولة الحزب الواحد على المستوى الوطني. وقد أدت 2000ي في عام عملیة التحول الدیمقراط

فضاء للمشاركة السیاسیة على مستوى مدینة المكسیك والمجالس البلدیة فتح ھذه العملیة الدیمقراطیة أیضاً إلى مزید من الحكم الذاتي و

، وھو الحزب الذي لدیھ قاعدة أساسھا في 1988الدیمقراطي مدینة المكسیك منذ عام التابعة (األحیاء) لھا. یدیر حزب الثورة

العدید من الحركات االجتماعیة من ازتاباالبا جزءاً من حزب الثورة الدیمقراطي. تازتاباالبا. وفي الوقت نفسھ، أصبح

ین، "السكن العشوائي" ومناطق تم ضمھا للسكن أما حي مایو فھو حي یقع في جنوب الخرطوم ویتكون من خلیط من مخیمات الالجئ

المنظم. وھو حي عادة یذكر بانتظام في األخبار. ویرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الجنوبیین في الحي والصراعات التي رافقت ذلك، 

یاسیة في حي وخصوصاً حول عملیات الترحیل التي تشكل جزءاً أساسیاً من سیاسة التخطیط الحضري. ال یمكن فھم العالقات الس

السیاق السیاسي الوطني والصراعات بین الحكومة الوطنیة في المركز وحركات التمرد في بقیة مناطق البالد بعین أخذمایو دون

من المدینة ألنھم ،من المناطق الریفیةن والقادممواطنون،االعتبار. فمنذ عقد الثمانینات من القرن الماضي تمت محاولة استبعاد ال

خطراً على المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة من وجھة نظر من ھم في السلطة (وسكان المناطق الحضریة). وتتمیز یشكلون 

حكومة الخرطوم وتلك التي في حي مایو اآلن بكونھا نظام استبدادي والذي یضیق الخناق على أي شكل من أشكال المعارضة 

ویحاول منذ 1989جاء النظام إلى السلطة في عام فقد حة في أماكن أخرى من البالد. السیاسیة، وھو أمر یرتبط بالمعارضة المسل

ذلك الحین تحقیق تحول اجتماعي على أساس إیدیولوجي یھدف إلى األسلمة والتعریب. لقد كثفت الحركات المتمردة من جنوب 

عیش العدید من الالجئین من تلك المناطق في حي من مقاومتھا نتیجة لذلك. ی،الذین یقاتلون ضد التھمیش،ووسط وغرب السودان

تم التوصل إلى اتفاق بین الحكومة وأكبر حركة متمردة، الجیش الشعبي لتحریر السودان. لقد منح ھذا االتفاق 2005مایو. وفي عام 

لممارسة العملیة، ویرجع ذلك أنصار الحركة الشعبیة في حي مایو إطاراً رسمیاً للمطالبة بحقوقھم. لقد كان لذلك تأثیر محدود في ا

جزئیاً كون أولویة الجیش الشعبي تتجھ نحو فصل جنوب السودان وعودة النازحین إلى الجنوب. 

وباختصار، تظھر كال المدینتان فروق ذات داللة ھامة في العدید من النواحي. یمكن أن ینظر إلي مدینة المكسیك باعتبارھا منطقة 

بینما ما زالت ،التحول الدیمقراطيمرحلةمدینة المكسیك د عبرتل الخرطوم في طور النمو. فقفي حین ال تزا،حضریة موحدة

في شراك العدید من النزاعات المسلحة. تلعب في الخرطوم األجھزة واقعةنظام استبدادي وعاصمة لبالد ظل الخرطوم ترزح تحت 

ي نفس الوقت، ھناك أوجھ تشابھ: فالتحضر في كال البلدین قائم على أساس األمنیة دوراً مھیمناً في العالقة بین الدولة والمواطنین. ف

.أیضاً دوافع متشابھة وأن األحیاء الشعبیة قامت على أسس متشابھة. یدعم كال الحیان الشعبیان أحزاب المعارضة الرئیسیة

المذكورین یمكن الحدیث عن الندرة، وإن كان الفقر واالستبعاد في حیي ازتاباالبا ومایو.  في كال الحیین4الفصل سوف أناقش في 

ً مسألة انعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات  ذلك في مجاالت مختلفة وبدرجات متفاوتة. في حي ازتاباالبا االستبعاد ھو أساسا

ھ عالقة جزئیاً بموقع ذا ل. وھوضوحالعامة والعمل والعمالة واألمن. بالمقارنة مع بقیة المدینة فإن نوعیة إمدادات المیاه سیئة ب

یكونازتاباالبا. حیث تعوض الحكومة عدم وجود إمدادات المیاه من خالل توزیع المیاه عن طریق الشاحنات، ولكن ھذا التوزیع 

یم كل األماكن العامة والمناظر الطبیعیة الخضراء ھي أیضاً نادرة في ازتاباالبا. لقد تم رسمیاً تقسكما أن عرضة للتالعب والفساد. 

األراضي ولكن في الواقع ھذا التقسیم عرضة یومیاً للنزاع والتحدى مرة أخرى. یطالب السكان غیر القانونیین باألماكن العامة 

كبار السن (المتقاعدین) مثل، ولكن أیضاً من قبل مجموعات سكانیة معینة(السكن العشوائي)مدعومین من قبل الجھات السیاسیة 

رس) على وجھ الخصوص. تسھم عصابات الشباب في انعدام كبیر لألمن في المدارتادونن العمل، والذین ال یوالشباب (العاطلین ع

ً وازتاباالبا.  نقص في فرص العمل. على الرغم من أن حصة ازتاباالبا الكبیرة في األنشطة االقتصادیة منیشكو السكان أیضا

المملوكة ین في ازتاباالبا نفسھا. یعمل معظم السكان في الشركات الصغیرة (للمدینة، إال أن ھذا ال یترجم إلى فرص عمل للمواطن
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، وھو ما یترجم إلى ھناألسر) التي غالباً ما ینظر إلیھا على أنھا جزء من االقتصاد غیر الرسمي. كما أن الرواتب منخفضة نسبیاً ل

تاحة في تجارة المخدرات الطریق سریع إلى النجاح رداءة في نوعیة السكن. تمثل الھجرة إلى الوالیات المتحدة والفرص الم

(االقتصادي) وھي من العواقب المترتبة على انعدام فرص العمالة. ویرتبط عموماً حي ازتاباالبا بالجریمة ویوصم المقیمون في الحي 

من قبل اآلخرین من سكان مدینة مكسیكو.

صول على األراضي والسكن والخدمات العامة والعمالة والحمایة. ینتظر أما في حي مایو فاالستبعاد ھو أساساً مسألة نقص فرص الح

عملیات الترحیل. ففي المناطق التي لیس ھناك یتم تنفیذ بعض السكان حوالي عشرین عاماً من أجل تنظیم األراضي. كما ال زال 

یشتري السكان المیاه من عربات تجرھا الحمیر والكھرباء من المولدات حیث تنظیم لملكیة األرض، التوجد ھناك خدمات عامة. 

سائقي كالخاصة. غالباً ما یعمل سكان مایو في القطاع غیر الرسمي: كعمال بالیومیة في أجزاء أخرى من المدینة، وكباعة جائلین، و

لألشخاص من ذوي المھارات المنخفضة عمال نظافة. كما یصعب الوصول إلى الوظائف الحكومیة بالنسبةكركشة أو العربات 

حي  ، یعد. فمن جانباً معقداً األمن في مایو موضوعویعدبشكل عام غیر كافیة لتسدید متطلبات الحیاة. /األجورنسبیاً. كما أن الدخول

ألجزاء من مایو منطقة آمنة مع معدل جریمة منخفض. من ناحیة أخرى، تشكل الشرطة واألجھزة األمنیة في حد ذاتھا تھدیداً 

محظورة بموجب الشریعة (مثل بیع الالسكان، على سبیل المثال، النساء الالئي شاركن في األنشطة االقتصادیة المزدھرة ولكنھا 

الكحول). تشكل أشكال األنشطة السیاسیة للمقیمین مخاطر أمنیة ویمكن أن یؤدي االنتماء إلى مجموعة إثنیة محددة إلى االشتباه في 

ردین. بالرغم من أن لدى السكان من مایو وازتاباالبا حق رسمي في الحمایة والخدمات العامة والمشاركة السیاسیة، إال أنھم دعم المتم

في الممارسة العملیة یصعب علیھم ممارسة ذلك. یحدد االستبعاد إلى حد كبیر األبعاد االجتماعیة للمواطنة في كال المنطقتین 

المذكورتین. 

ن ی، أناقش الالعبسكان حي مایو وازتاباالبا كي یطالبوا بحق الوصول المتساوي. أوالً ل المتوفرةمكانیاتاإل5فصل اللقد بحثت في 

مایو التوفر الدولة شیئاً یذكر تقریباً، وتسمح حي ن ھنا: مقدمي السلع والخدمات العامة والطالبون لھذا الخدمات. في یالمشارك

بشكل جید "البدیلة"والمنظمات الدینیة بتقدیم كل شيء. من الناحیة النظریة، تعمل ھذه السلطات للشركات والمنظمات غیر الحكومیة 

ضمن األطر التي وضعتھا الحكومة وتتوسط للفقراء بالتأكید عند الحكومة. في ازتاباالبا الدولة ھي المزود الرئیسي للخدمات العامة 

المجتمع المحلي. في كلتا الحالتین، فإن 'حقول صنع المطالب' وبالتالي الھجین: ولكن التوزیع في كثیر من األحیان من خالل منظمات

أجھزة الدولة واألحزاب السیاسیة وغیرھا من المنظمات تلعب دوراً في الوصول إلى األشیاء المھمة للسكان. وعلى جانب الطلب في 

حي. الزتاباالبا الشكل السائد من التنظیم االجتماعي ھو منظمة مایو تتمیز المنظمات االجتماعیة بصبغة العالقات القبلیة بینما في ا

تلعب ھذه المنظمات دوراً ھاماً في صیاغة مطالب السكان في مواجھة الحكومة وغیرھا من مقدمي الخدمات، مثل المنظمات غیر 

لمنطقتین. الحكومیة اإلنمائیة والمنظمات الدینیة. كما أن المنظمات المھنیة آخذة في الظھور في كال ا

أن یكون بین العرض والطلب (المنظم) نوع من الوساطة. ویتم ذلك بطرق مختلفة. في ازتاباالبا ومایو ھناك ، في سیاق الندرة، یجب

مكسیك التفاعل بین الحكومة والسكان المحلیین على أساس الجھات رسمیة لمشاركة المواطنین. من حیث المبدأ تدعم حكومة مدینة 

. حیث تتم 2008ولكن النموذج الذي ینبغي أن یمثل المواطنین في مواجھة الحكومة لم ینشأ في ازتاباالبا في عام من المساواة،

، تنتمي ینمشاركة المواطن على أساس دعوة من الحكومة وبموجب شروطھا. وفي مایو ھناك منظمة واحدة فقط لمشاركة المواطن

الحكومة بشكل كبیر على الطریقة التي یمكن للمواطنین ممارسة المشاركة أو تقدیم للحكومة ولیس للمواطنین أنفسھم. ولذلك تؤثر 

ً في الوساطة بین العرض والطلب. ومنذ فترة طویلة ال تتقید  المطالبات العامة. تلعب األحزاب السیاسیة في كال المدنتین دوراً مھما

ل البرلمان. في كلتا المدینتین، لدى ممثلو نظام الحي نفسھ األحزاب فقط بالنضال من أجل سلطة الدولة والسیطرة علیھا من خال

الخدمات الحكومیة للمواطنین. یشكل النشاط االجتماعي في كال المنطقتین في تقدیممكاتب في الحیین ویتدخل ھؤالء بصورة مباشرة 

حضریة یصبحون سیاسیین. عامالً مھماً للنجاح السیاسي: یقوم الساسة بتقدیم الخدمات الحضریة ومقدمي الخدمات ال

مھنة السیاسة باعتبارھم "ناشطین التشابھ الملحوظ في كال المنطقتین ھم الوسطاء النشطین بین الدولة والمواطنین. لقد بدأ ھؤالء

جدد یطالبون بحقوق األراضي والخدمات العامة أو ینظمون ذلك لألعضاء المساندین لھم، ومعظمھم من الوافدین الحیثاجتماعیین"، 

إلى المدینة. الیزال تقریباً في كل من ازتاباالبا ومایو ھناك مجال ألصحاب المشاریع السیاسیة الذین یقومون بمھام مزدوجة بین 

السلطات العامة واألحزاب السیاسیة والمنظمات األخرى المشاركة في تقدیم الخدمات العامة. الفارق الھام بین المدینتین ھو في توازن 

لیة. یؤدي التحول الدیمقراطي في ازتاباالبا (حقیقة أن سلطة الدولة یمكن الوصول إلیھا من قبل األحزاب المختلفة) في القوى المح

تنافسیة". یملك القادة المحلیین اإلختیار من بین الرعاة التركیبة االنقسامات داخل حزب الثورة الدیموقراطیة إلى "المحسوبیة 

نافسون مع بعضھم البعض، مما یمنحھم ھیمنة معینة. یجب في مایو أن تخضع المنظمات المختلفة كلھا السیاسیین المختلفین الذین یت

في كال المنطقتین "ھیكل الفرص السیاسیة" من یتكون في نھایة المطاف للحزب الحاكم، الذي یملك تقریباً كل الموارد االقتصادیة. 

اء، ولكن ھذه تتصل بشكل مختلف مع بعضھا البعض ومع الحكومة المحلیة. المنطقة الرمادیة التي تتمیز بوظائف مزدوجة للوسط
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سأبحث عواقب ھیكل الفرص السیاسیة ھذا من منظور عملي لسكان الحیین. سأتناول االستراتیجیات السیاسیة الفصل السادس في

الدفاع عن مصالحھم المشتركة، ،ال المنطقتینفي ك ،یحاول الفقراءللمواطنین وبالتزامن مع استراتیجیات الحكومة والوسطاء أنفسھم. 

سكان لدیھم میل إلى االتصال بالدولة الن عنصر التشابھ بین كال الحیین أن إھذا الشأن یلعب الزعماء المحلیون دوراً محوریاً. في و

ھو أن الطریقة التي یحاول بھا فمن خالل االتصاالت الشخصیة، األمر الذي یعزز من دور القادة المحلیین. أما عنصر التشابھ الثاني 

في  - الفقراء الدفاع عن مصالحھم في كال الحیین لھا أسلوب معین من لعبة المساومة. أنھم یستخدمون مجموعة من االستراتیجیات 

، في المنطقتین المذكورتینتبرز المحسوبیة لألمام حسب السیاق. وذلك -وقت واحد في بعض األحیان، بالتناوب في أحیان أخرى

ً في المنطقتین (بایت)Bayatفضالً عن االستراتیجیة التي وصفھا باسم 'الزحف الھادئ ". تحدث المقاومة (العنیفة) أحیانا

أشكال أخرى ھا شكل من ربإعتباالمذكورتین، عندما تتأثر مصالحھما الحیویة. لقد وجدت الحركات االجتماعیة في كلتا الحالتین 

الجماعیة. في نھایة المطاف، ال تزال استراتیجیات السكان تركز على تحقیق المفاوضات مع الحكومة تمثیل والدفاع عن المصالح ل

المحلیة. یتم تحدید االلتزام بالمفاوضات بشكل رئیسي من قبل الوسطاء. 

دة شرعیتھما والحفاظ الحكومتان مختلف الوسائل المتاحة لزیالدىألقي نظرة على االستراتیجیات التي تتعامل بھا الحكومتان. سوف 

استخدامھما ،في االنتخابات،الحكومتان. أظھرتأیضاً على السیطرة على حد سواء. یلعب الوسطاء دوراً حاسماً في ھذا الشأن

، القادة المحتملین إلى معسكرھمان في محاولة كسبالشراء األصوات من خالل الوسطاء واستخدام ھذه االنتخابات من قبل الحكومت

أن یتم اختراق -یحدث ھذا أكثر في مایو مقارنة بازتاباالبا -ن ا. واالحتمال اآلخر الذي تستثمره الحكومتن خالل استمالتھمموذلك 

المنظمات المحلیة وتعیین قادة من قبل الحكومة. 

ناء درجة من االستقالل وأخیراً، أود تحلیل التفاعل بین السكان والحكومة من وجھة نظر الوسطاء أنفسھم. سوف أبین كیف یمكن ب

عن السكان والحكومة في ازتاباالبا واستغاللھا الحتالل مواقع احتكاریة. وأخیراً، فإن العالقة بین الدولة ومواطنیھا في ازتاباالبا 

میة، . یلعب الوسطاء في مایو أیضاً دوراً ھاماً، بل أكثر أھوسطاءالیمثل الضلع الثالثلیست دینامیكیة، ولكن مثلثة، وحیث 

باعتبارھم امتداد للحزب الحاكم. وبالتالي فإن خیارات السكان للتفاوض مع الحكومة أكثر محدودیة. 

المكسیك والخرطوم للمطالبة  تيخیر، أود أن أقدم بعض االستنتاجات بشأن السبل التي یمكن للفقراء من مدینواألالفصل السابع في 

ذلك مناقشة اآلثار المترتبة على النظریات حول المواطنة والتفاعل بین الدولة بالوصول إلى الموارد والخدمات العامة. وبعد

والمجتمع. 

ھناك اختالفات كبیرة في الدوافع واإلمكانات للتعبئة لسكان ازتاباالبا ومایو: ففي حي مایو، فإن الفقر مطلق والدولة أقل مشاركة إن 

نني ما زلت أجد أوجھ تشابھ في العمل السیاسي للسكان الفقراء في كال الحیین: في تقدیم الخدمات بشكل مباشر. ما یلفت النظر ھو أ

فقد أظھر بحثي أنھ في كلتا المدینتین یخاطب الفقراء الحكومة بطریقة غیر المباشرة دائماً وأنھ كان لدیھم مجموعة من االستراتیجیات 

بین دوراً ھاماً األحیان. یلعب الوسطاء في كال الحیین في وقت واحد في بعض-في الحالتین تحت تصرفھم وھذه یستخدمونھا 

ضع في االعتبار ن متى، والتشابھالسكان والحكومة المحلیة في تحدید متى یتم استخدام االستراتیجیة المعینة. كیف یمكن تفسیر ھذه 

أوجھ التشابھ. ظھر أیضاً تقتین المذكورتین االختالفات المذكورة أعاله؟ إذا ما أمعنا النظر في الدوافع والھیاكل المحتملة في المنط

أو عملیات اإلقصاء في كال المنطقتین قابلة للمقارنة: تحت ضغط الندرة، فإن الحصول على الخدمات العامة التي ال تغطیھاأوالً 

عد العامة. ثانیاً، في كلتا من القوافادىالمؤسسات العامة ولكن یجب أن یتم التفاوض یومیاً للحصول علیھا. ھذه الممارسات تتتؤمنھا

حیث یختلط فیھا دور الدولة مع غیرھا من أشكال السلطة، من خالل  "ةالرمادی"المنطقة الحالتین ھناك ھیكل فرصة الھجین أو 

وظائف مزدوجة للوسطاء. 

یة المختلفة للفقراء (الحركات یتم التعبیر عن الفرق بین ازتاباالبا "الدیمقراطي" ومایو "السلطوي" في وجود االستراتیجیات السیاس

االجتماعیة في ازتاباالبا والمحسوبیة أو "الزحف الھادئ " في مایو)، ولكن الفرق في وضع الوسطاء تجاه الحكومة المحلیة. لقد خلق 

تقاللیة. یظل التحول الدیمقراطي في ازتاباالبا تعددیة أكثر في الوصول إلى موارد (الدولة) مما مكن الوسطاء من تحقیق بعض االس

الوسطاء في مایو یعتمدون على الحزب الحاكم ولدیھم مساحة أقل نسبیاً للمناورة. وھذا لھ عواقب على الموقف التفاوضي وبالتالي 

النتائج لصالح الفقراء.

ولة الدیمقراطیة للفقراء في ازتاباالبا لھ ارتباط أقل بإضفاء الطابع الرسمي على العالقات بین الد ءالموقف التفاوضي المواتي

والمجتمع مقارنة بالعالقة بتعددیة السلطة والموارد. ھذا یؤھل الربط الذي یولیھ مفھوم "بنیة الفرصة السیاسیة" لألنظمة الوطنیة 

دة، وطابعھا: دیمقراطیة أو استبدادیة. إن استنتاجي ھو أنھ بالرغم من أن التفكیر في نظام نظریات المشاركة السیاسیة توفر أدلة مفی

مفھوم "ھیاكل الفرص السیاسیة على وجھ الخصوص") یتجاھل بعض مالمح التفاعل بین الدولة إال أن نھج العملیة السیاسیة (و

مدینة المكسیك والخرطوم. من وجھة نظري أننا ینبغي أن نأخذ وجود بینفي مختلف الحاالت تشابھفقراء المدن الذي یفسر الو

رسمیة بین الدولة الرسمیة وغیر الى مزیج من السلطة الرسمیة وغیر الرسمیة وأشكال التفاعل 'المنطقة الرمادیة" المبني عل
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والمواطنین كنقطة انطالق لفھم عالقة التفاعل بین الدولة والمجتمع في مثل ھذه المدن. یشكل الوسطاء روابط حاسمة ضمن ھذه 

لمدن الضخمة، االستفادة من الفوضى اإلداریة والندرة لخلق أوضاع المنطقة الرمادیة من سلطة الدولة. فھؤالء یعرفون، في سیاق ا

المقارنة بین مدینة المكسیك والخرطوم على أن الوسطاء یمكنھم االستفادة أكثر من نظام دیمقراطي فیھ التنافس على دل وتاحتكاریة. 

ینة المكسیك عن "الوساطة متعددة األقطاب" ألن السلطة یلعب دوراً مركزیاً مقارنة بنظام سلطوي. یتم الحدیث، في الواقع، في مد

الخرطوم عن "الوساطة ذات القطب الواحد" ألن الوسطاء الحدیث فيبین الرعاة السیاسیین، في حین أن اإلختیار لدى الوسطاء خیار 

دن الكبیرة، ألنھ في سیاق على األحیاء الفقیرة في الماالستنتاجاتھذه تنطبق من الممكن أن وعتمدون على مصدر سلطة واحد فقط. ی

أن توفر المزید من البحوث اجنتساالاالختبار ھذیمكن والندرة فإن التوتر ضخم جداً بین احتیاجات السكان وسعي الحكومة للشرعیة. 

Royعلى الرغم من أن وبین المدن في جمیع أنحاء العالم أدلة مثیرة لالھتمام. المقارنةالتجریبیة en Alsayyad)روي و

أنلنفترضوجیھسببھناكأنتبین الدراسةھذهإال أن مختلفة، نتائج لھغیر الرسمي التعامل ) یجادالن بحق أن 2003()صیادال

.المتناقضةالحاالت في حتى - والمجتمعالدولةبینبالتفاعلاألمریتعلقعندما مماثلة آثارلھالرسميغیرالتعاملأنواع


