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سكان المقابر في مصر
ماليين وسط األموات بال خدمات

القاهرة ـ محمد علي

الصعبة،  املــاديــة  الــظــروف  جبر 
ُ
ت

األســـــــر  آالف  الـــــــــــــــرزق،  وضــــــيــــــق 
املصرية، على العيش في املقابر، 
ال ســيــمــا املـــوجـــودة فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى، 
ــاء لــلــســكــن بــجــوار  ــيــ فــيــتــركــون عـــالـــم األحــ

األموات. 
أوجــاع وهموم  الجديد« رصــدت  »العربي 
قاطني مقابر السيدة عائشة، بحي مصر 
القديمة، وكشفت أحالمهم التي ال تتعدى 
ــعــــة جـــــــدران خــــــارج املـــقـــابـــر، عـــلـــى حــد  أربــ

تعبيرهم.
ورث  إنه  يقول  عليوة،  زكريا  الخمسيني، 
السكن في املقابر عن جّده ووالده، وتزوج 
ــــى أن الــــظــــروف  ــيـــرا إلــ ـــب، مـــشـ ــــجــ بـــهـــا وأنـ

)Getty( تركوا عالم األحياء للسكن بجوار األموات

على  أجبرتهم  الــتــي  هــي  الصعبة  املــاديــة 
االســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــعـــيـــش بـــــن األمـــــــــوات. 
ويوضح عليوة أنه موظف بهيئة األوقاف 
املـــصـــريـــة، ويــتــقــاضــى راتـــبـــا قـــــدره 1160 
ملتطلبات  يكفيه  ال  لكنه  شــهــريــا،  جنيها 
املــعــيــشــة ألكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيــــــام، خــاصــة 
 اثنن من 

ّ
أن لديه 6 أبــنــاء. ويشير إلــى أن

أشهر  أربعة  منذ  لكنهما  يعمالن،  أبنائه 
لم يساهما بجنيه واحــد في املعيشة ألن 
ــر الـــذي  ــ أجــرتــهــمــا بــالــكــاد تــكــفــيــهــمــا، األمـ
ملنطقة حاليب  السفر  على  أحدهما  أجبر 
وشــالتــن للبحث عــن عمل هــنــاك. ويقول 
املتحدث إنه مع ارتفاع األسعار، أصبحت 
الوجبة الواحدة املتكاملة من لحم وخضر 
فال  اللحم  أمــا  جنيها،   250 تتجاوز  وأرز 
ــبـــوع أو  نــتــذوقــه إال مـــرة واحـــــدة فـــي األسـ

كــل أسبوعن. ال يخشى زكــريــا وأهــلــه من 
ليل املــقــابــر، ويــؤكــد: »تــعــودنــا على املــوت 
واملــــوتــــى، ولـــدنـــا وكـــبـــرنـــا بــيــنــهــم، أشــعــر 
بــاالنــتــمــاء إلـــى هـــذا املـــكـــان، لــكــن املــؤســف 
هــو أن ســقــف الــغــرفــتــن الــلــتــن تــؤويــانــنــا 
تشقق، ومألته الشروخ وباتت مياه املطر 
تــتــســرب إلــــى الــــداخــــل، األمـــــر الـــــذي يــنــذر 
ــنـــا فـــي أي لــحــظــة«.  بــســقــوطــه فـــوق رؤوسـ
ويضيف أنه يتم وضع بعض األواني في 
أمــاكــن تــســاقــط املــيــاه بــالــغــرفــتــن حــتــى ال 
أن  الخمسيني  األغطية، وال يخفي  تتبلل 
الظروف املعيشية أجبرت مئات من األسر 
مع  والتعايش  الواقع  باألمر  القبول  على 

حياة املقابر.
ويــوضــح زكــريــا، وهــو يتجول بــن املقابر 
أن الــعــديــد مـــن املــبــانــي هــنــا بــســيــطــة في 

الــتــصــمــيــم، فــهــي مــقــتــصــرة عــلــى الــطــوب 
ــات، وداخـــلـــهـــا غــــرف مــتــراصــة  ــانــ دون دهــ
ــواد الــبــنــاء، تــعــيــش فيها  مــجــهــزة بــأقــل مــ
ــائـــــالت ال دخـــــل وال مــــــأوى لــهــا.  ــ أســـــر وعـ
ويــتــابــع قـــائـــال: »يــمــنــح صــاحــب الــحــوش 
)املقبرة(، تلك الغرف لألهالي دون مقابل 
مــادي لحماية املــكــان مــن الــســرقــة، وبــدون 
لكن  للسكن،  مخصصة  غير  ألنــهــا  عــقــود 
هــنــاك مــن يــرفــض الــعــيــش فــيــهــا، ويصف 
زكريا هؤالء املوتى باألفضل حظا. ويقول 
بــمــرارة » تعبت من العيش هنا، لكن إلى 

أين أذهب«؟
زكــريــا عــن محمد بهاء،  وال يختلف حــال 
ــذي ولـــــد فــــي مـــقـــابـــر الـــســـيـــدة عـــائـــشـــة،  ــ ــ الـ
ويقطن في غرفتن في حوش أحد املقابر 

رفقة عائلته منذ سنوات خلت.
محمد بهاء، عامل يومي، لكن مع الكساد 
الذي الذي طاول العديد من املهن بمصر، 
إلــى عــاطــل بانتظار الحسنة  فــإنــه تــحــول 
املقدمة من أصحاب املقابر خالل الزيارات 
حتى يستطيع الحصول على لقمة العيش 
هــو وأســـرتـــه. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
)عامل  »التربي«  مهنة  في  أعمل  »أحيانا 
الــتــي أحــصــل بموجبها عــلــى مبلغ  دفـــن( 
عشرين جنيها في األسبوع عندما تكون 
تكفي وجــبــة طعام  لكنها ال  ــاة،  وفــ هــنــاك 

واحدة في اليوم«.
ــرز مــشــكــالت  ــ ويــــقــــول مــحــمــد بــــهــــاء، إن أبــ
املكان عــدم وجــود شبكات جيدة للصرف 
الصحي، مشيرًا إلى اتصاله بشركة مياه 
الــشــرب والــصــرف الــصــحــي والــتــحــدث مع 
ــل، لــكــن دون  املـــســـؤولـــن فــيــهــا إليـــجـــاد حــ
جدوى. ويشير إلى أن أحالمه تتركز على 
تأسيس مشروع خاص يوفر لهم مردودًا 
العيش  عــن   

ً
بــديــال مــنــه، وسكنًا  يعيشون 

أمــام  املــقــابــر، وحــتــى ال يبقى منتظرًا  فــي 
»الحوش« لزيارة أقارب املتوفي وتنظيف 
املــدفــن وري الــصــبــار، وراجــيــا مــن الــلــه أن 
يرزقه بصدقة من هذا أو ذاك، كي يتمكن 

من تعليم أشقائه.
ــرارات كــثــيــرة بـــاإلخـــالء واإلزالـــــة تلقاها  ــ قـ
بعد  عليوة،  زكريا  بحسب  املقابر،  سكان 
لكن  سكنية،  بشقق  الحكومة  وعدتهم  أن 
مفاجآت كانت بانتظارهم خالل السنوات 
الشقق كانوا  املاضية، ألن من استلم تلك 
ــوا املـــال  ــعــ مـــن غــيــر املــســتــحــقــن لـــهـــا، ودفــ

للموظفن مقابل الحصول عليها.
ويوضح زكريا أن وزارة األوقاف تتقاضى 
ــو الــقــســط  ــ ــًا 45 جـــنـــيـــهـــًا، وهــ ــهـــريـ ــنـــه شـ مـ
عــن ثـــالث غـــرف، يسكن فيها أشــقــاؤه مع 
أسرهم، مشيًرا إلى أن الــوزارة طلبت رفع 
الــقــســط الــشــهــري إلـــى 300 جــنــيــه. ويــعــرب 
عليوة عن مخاوفه من عدم قدرته على دفع 
القسط الشهري، مع اقتراب موعد إحالته 
عــلــى املــعــاش الــعــام املــقــبــل، وتــقــاضــيــه في 
حينه مرتبًا قدره 400 جنيه شهريا، وهو 

ال يكفي للمعيشة وال حتى للعالج.
وخــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، حرص 
ــمــــاض أعـــيـــنـــهـــم عــن  املــــســــؤولــــون عـــلـــى إغــ
اإلحــــصــــاءات املــخــيــفــة لــســكــان املــقــابــر في 
عددهم  وصــل  الذين  املصرية،  املحافظات 
إلى 5 مالين مواطن، يعيشون مع أسرهم 

بن األموات.

ال يخشى زكريا وأهله 
من ليل املقابر ويقول 

تعودنا على املوت 
واملوتى، ولدنا وكبرنا 

بينهم.

■ ■ ■
 العديد من املباني 

بسيطة في التصميم، 
فهي مقتصرة على 
الطوب دون دهانات، 

وداخلها غرف متراصة 
مجهزة بأقل مواد 

البناء.

■ ■ ■
الظروف املعيشية 

أجبرت مئات من األسر 
على القبول باألمر 
الواقع والتعايش مع 

حياة املقابر.

باختصار

خالل السنوات الثالث الماضية، حرص المسؤولون على إغماض أعينهم عن اإلحصاءات المخيفة لسكان المقابر في المحافظات 
المصرية، الذين وصل عددهم إلى 5 ماليين مواطن، يعيشون مع أسرهم بين األموات

هوامش

خطيب بدلة

 
ً
بني الحني واآلخر، يقدم لنا اإلعالم السوري شخصية

ها ببعض التصريحات الخنفشارية، 
ُ
ل ُعها، ُيَحمِّ مِّ

َ
ما، ُيل

 خالله 
ُ
غ ــرِّ

ْ
ــف

ُ
ت الوسط.. ويمر وقت قصير،  ها في 

ُ
ِلت

ْ
وُيف

وتمضي  التصريحات،  من  حمولتها   
ُ
الشخصية هذه 

إلى غياهب النسيان، حتى ليصبح صعبًا علينا، نحن 
ر اسَمه وكنيته في آن واحد. وأحيانًا 

ّ
السوريني، أن نتذك

ــُم والــكــنــيــة كــالهــمــا،  ــ يــغــيــب عـــن ســاحــة تــفــكــيــرنــا االسـ
فــنــقــول ونـــتـــحـــزر: كــــان فـــي زمــــان كــــذا واحــــد اســمــه.. 
آخر  استحضاره.  من  ن 

ّ
نتمك أن  ويستحيل  اســمــه؟.. 

هذه الشخصيات التي دفعها إعالم النظام السوري إلى 
ساحة التصريحات العنترية هو املدعو أيمن سوسان، 
ح بــأن  ــــذي َصــــرَّ ــر الــخــارجــيــة الــســوريــة، ال مــعــاون وزيــ
اعتداءاتها  حــال  في  كثيرة  مفاجآت  سترى  إسرائيل 
على سورية! في إشارٍة إلى »مفاجأة« إسقاط الطائرة 
السورية  الجبهة  على   16 إف  طـــراز  مــن  اإلســرائــيــلــيــة 

أخيرا. 
أيمن سوسان سيكون من صقور وزارة  أن  الــواضــح 
السورية،  الدبلوماسية  عميد  يقودها  التي  الخارجية 

وليد املعلم، الذي يتحلى بواقعية سياسية مدهشة؛ فهو 
بشار  القاصر  الوريث  أن سياسة  املعرفة  يعرف حق 
ــد قــد جعلت الــجــغــرافــيــا األرضــيــة الــســوريــة مثل  األسـ
»كشكول الشحادين«، يتجاوُر فيها الحامض مع الحلو 
نفسه،  الكشكول  وفي  البائت.  مع  والطازج  اللفان،  مع 
توجد حلويات، وفواكه مجففة، ومكسرات مالحة.. وأما 
ذاتها،  السياسة  فقد أصبحت، بفضل  سماء سورية، 
مــثــل بــركــة مـــاٍء آســنــٍة ينظر إلــيــهــا اإلنــســان باملجهر، 
 ،

ً
 آيبة

ً
فيرى الحشرات برؤوٍس ومن دون رؤوس، ذاهبة

كما لو أنها ذاهبة إلى »السيران« في وادي بردى، على 
أن  املعلم،  وليد  لذلك اضطر، قصدي  السيرانات..  أيــام 
َيخرج إلــى اإلعـــالم، بجاللة قــدره، ويــقــول، حرفيًا: َمن 
يريد العدوان على سورية ال يوجد لديه مبّرر أن يعتدي 
اليوم،  ذلــك  املعلم، في  لم يتحّدث  بالتنسيق معنا.   إال 
وال في األيام الالحقة، عن العدوان اإلسرائيلي املستمر 
واملتواصل على األراضــي السورية منذ سنوات، فهو، 
وباعتباره دبلوماسيًا محنكًا، يعرف أن هناك تفاهمًا 
أميركيًا روسيًا إسرائيليًا، غير قابل للنقض أو التغيير 
فــي املـــدى الــقــريــب، يعطي إلســرائــيــل الــحــق فــي قصف 
املواقع التي تختارها، متى تشاء، في عمق 40 كيلومترا، 

بحجة منع وجود املليشيات املوالية إليران ضمن هذا 
الحزام. ومن جهتهم، حكام طهران وموسكو ودمشق، 
حــرٍب  فــي  للدخول  األمــيــركــان مستعدون  أن  يعرفون 
سافرة ومباشرة وكبرى، فيما لو تعّرض أمن إسرائيل 
لخطر حقيقي، وأن قواعد االشتباك التي تنص على أن 
يتلقى النظام السوري الضربات بفم ساكت لم تتغير، 
ـــت، بعد إسقاط 

ّ
والــدلــيــل أن الــطــائــرات اإلســرائــيــلــيــة دك

 - )أســديــًا  موقعًا عسكريًا  اثني عشر  إيــاهــا،  الطائرة 
إيرانيًا( وبقي الفم املذكور ساكتًا. 

في مسقط رأسي، بلدة معرتمصرين إلى الشمال من 

الــذي  الشخص  مــن  الــنــاس كثيرًا  ينزعج  إدلـــب،  مدينة 
يطلق التصريحات التي ال تستند إلى قوة أو بأس أو 
 ،

ّ
ُرم، ويطش

ْ
ُرم، وَيش

ْ
ِلِقها إنه: َيق

ْ
دعم، ويقولون عن ُمط

ــب. وال ينطبق هـــذا الــكــالم، في 
ِّ
ــن

َ
ــط ويــفــشــر، ويــعــّر، وُي

أيــمــن ســوســان وحـــده، إذ هناك  املــدعــو  الحقيقة، على 
شخصيات ذات وجود دائم على الساحات اإلعالمية، 
مثل األخ وئــام وهــاب، الــذي أعلن، في 28 يناير/كانون 
الــثــانــي 2012، أنــه إذا دخــل رجــب طيب أردوغــــان إلى 
األراضي السورية مسافة متر واحد سينزل مائة ألف 
صاروخ على املدن التركية. وهذا، بزعمه، قراُر القيادة 
عن  اليوم  يتحدثون  العسكريون  واملراقبون  السورية. 
وصول القوات التركية إلى تل الطوكان شرقي سراقب، 
القائد  ولــم يضرب  تــجــاوزت ستني كيلومترًا،  أنها  أي 
أحدثكم،  لــن  الــشــمــال.  باتجاه  واحـــدة  كة 

َ
ش

َ
ف الــســوري 

بالطبع، عن تصريحات عبد الباري عطوان، الذي رأى أن 
إسقاط الطائرة اإلسرائيلية كان كمينا إيرانيا سوريا 
وقــعــت فــيــه إســرائــيــل، وأدى إلـــى تــآكــل نــظــريــة التفوق 
بتصريح  التذكير  من  بد  ال  وهنا  اإلسرائيلي.  الجوي 
عطوان السابق الذي نص على قول صدام حسني، وهو 

أمام املشنقة: لن تهزم أمة فيها عبد الباري عطوان.

ستذوق إسرائيل الويل هذه المرة

وأخيرًا
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