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ملخص :منذ السبعينيات من القرن الماضيَ ،سعت وكــاالت الدعم الــدولــي ،بما فيها الوكالة
الدولية والبنك الدولي لمساعدة الدولة المصرية في تخطيط عاصمتها القاهرة،
األميركية للتنمية
ّ
حيث كان هدفها تعزيز دولة مصرية كفوءة إدار ًيا وقادرةً ،
مثل ،على التعامل مع مشكل التعمير
نمو المدينة نحو المواقع
غير الرسمي لألراضي الزراعية في أطراف المدينة ،وذلك عبر توجيه ّ
المخططة والـمـخــدومــة فــي الـصـحــراء .ولـكــن تلك الـمـبــادرات غــالـ ًـبــا مــا فشلت كـلـ ًـيــا؛ فقد رفض
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تقترح هذه الورقة ترجمة الـ» «Informalityإلى الال -رسمية ً
بدل من القطاع غير الرسمي ،والسبب أن الـ» ،«Informalityكما أصبحت
مـتــداولــة فــي حـقــل الـســوسـيــولــوجـيــا الـمــديـنـيــة ) ،(Urban Sociologyال تشير فـقــط إلــى نـمــط جــار مــن الـتـعــامــات بـيــن الـمــواطـنـيــن أو بين
المواطنين والــدولــة ،بــل أصبحت تشير أيـ ًـضــا إلــى نـمـ ِـط حـيـ ٍ
ـاة متكامل ال يمكن فيه الفصل بين االجتماعي واالقـتـصــادي .وفــي الحالة
المصرية ،ذهب تيموثي ميتشل وجوليا إلياشر إلى اعتبار أن مصطلح «الال -رسمية» فبركة من فبركات النيوليبرالية الحديثة التي تطلقه
على كل ما ال تستطيع السوق تحويله إلى رأس مال ،بينما يشدد اتجاه آخر على ضرورة إعادة التفكير في «الال -رسمية» بحيث تدل
نمط ٍ
على ِ
حياة بديل وممانع للنهج الرسمي الذي تنتهجه مؤسسات الهيمنة ،سواء كانت مؤسسات الدولة ذاتها أو المؤسسات الدولية.

ملمحا
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ً
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 ووقعت تلك المشاريع في فخ،المسؤولون المصريون التعامل مع عملية ال َت َم ْدين غير الرسمي
 تحاول هذه المقالة فحص.القيمة
ّ الصراعات البيروقراطية للسيطرة على األراضي الصحراوية
للقوة في النظام
ّ  ّأو ًل من أجل قراءة ما تشير إليه من توزيع،هذه الممارسات التخطيطية الفاشلة
 فبراير/تم تحديه عبر إسقاط الرئيس حسني مبارك في شباط
ّ
ّ  الذي،1952 االستبدادي منذ سنة

وفاعلية
تشخص طبيعة الـنـظــام اإلقـصــائـ ّـيــة
ّ  ونستنتج مــن ذلــك أن فشل تلك المشاريع.2011
ّ

 تتابع المقالة كيف ساهم النظام السياسي:ثانيا
ً .مراكز الـقـ ّـوة المستق ّلة مثل الجيش المصري
 وهـكــذا.بـتـشـكـيــلِ نـمـ ّـو الـقــاهــرة ال ـخــارج عــن الـسـيـطــرة عـبــر تقييد كـفــاءة الــدولــة الـمـصــريــة إلدارت ــه
االستبدادية على الفضاء
يكشف التخطيط الحضري في القاهرة كيف نُقشت عالقات السلطة
ّ

.االجتماعي المصري

 األراض ــي، الــدولــة الـعـمـيـقــة، الـجـيــش ال ـم ـصــري، الـعـشــوائـيــات، رسـمـيــة- ال ــا:كـلـمــات مـفـتــاحـيــة
 برجوازية البيروقراطية، رأسمالية المحاسيب، مصر، القاهرة،الصحراوية

Abstract: Since the late 1970s, Western aid agencies, including the US Agency
for International Development (AID) and the World Bank, sought to assist the
Egyptian government in planning its capital, Cairo. The aim was to foster an
administratively competent Egyptian state able to respond, for example, to
informal urbanization of the city’s agricultural periphery by channelling the city’s
growth into planned and serviced desert sites. However, these initiatives were
almost entirely unsuccessful. Egyptian officials rejected engagement with the
informal urbanization process. The projects became enmeshed in bureaucratic
struggles over control of valuable state desert land. This article examines these
failed planning exercises, first, in order to assess what they indicate about
Egypt’s authoritarian dispensation of power, in place since 1952 but challenged
in the February 2011 overthrow of President Husni Mubarak. It concludes that
project failure is diagnostic of the regime’s exclusionary nature and the presence
of autonomous centres of power such as the Egyptian military. Secondly, the
article looks at how this political order shaped Cairo’s largely uncontrolled
growth by constraining the Egyptian state’s capacity to manage it. Thus, urban
planning in Cairo reveals how authoritarian power relations have been inscribed
upon Egyptian social space.
Keywords: Informal, Informal Settlements, Egyptian Army, Deep State, Desert
Territories, Cairo, Egypt, Crony-Capitalism, Bourgeois Bureaucracy

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

مقدمة

أخــذت ثــورات الــربـيــع الـعــربــي ُطــر ًقــا مختلفة .فــي مـصــر ،أدى عــزل الــرئـيــس حسني مـبــارك في
شباط/فبراير  2011إلى استعادة الجيش المصري دوره السياسي المسيطر بعد إعادة هيكلة
السلطة في المرحلة التي أعقبت حركة الضباط األحــرار سنة  .1952ويقر أغلب المراقبين اليوم بأن
رغـبــة ال ـقــوات الـمـسـلـحــة الـمـصــريــة فــي الـحـفــاظ عـلــى مـصــالـحـهــا االقـتـصــاديــة دفـعــت الـجـيــش إلــى تقييد
ب ــروز نـظــام سـيــاســي ديـمـقــراطــي يتضمن سـيـطــرة مــدنـيــة عـلــى الـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة((( .كـمــا أن المؤسسة
الـعـسـكــريــة واسـتـثـمــاراتـهــا بـقـيــت الـعـنـصــر األكـثــر ســريــة فــي أجـهــزة الــدولــة الـتــي تـتـســم بـغـمــوضـهــا عـنــد من
لـيــس مـنـهــا((( .مــع ذل ــك ،فــإن دراس ــة الــدعــم الــدولــي والـتـخـطـيــط الـحـضــري فــي الـعــاصـمــة الـمـصــريــة منذ
السبعينيات تفتح لنا نافذة غير مباشرة لفهم طريقة عمل الدولة والنظام السياسي التسلطي ،بما في ذلك
دور الجيش.

أدى تقارب الرئيس المصري األسبق أنور السادات مع الغرب في السبعينيات إلى استئناف المساعدات
المقدمة مــن الــواليــات المتحدة األميركية وغيرها مــن الــدول المانحة .وفــي القطاع الحضري،
الدولية
َّ
سعت الحكومات المصرية في عهدي السادات ومبارك إلى رصد المساعدات الغربية لتمويل إقامة
«الـمــدن الـصـحــراويــة الـجــديــدة» ،الـتــي ُأري ــد لـهــا أن تـجــذب الـتــوســع الـعـمــرانــي بـعـيــدً ا عــن الـعــاصـمــة التي
تسا َرع عدد سكانها ليصل إلى ما يزيد على عشرة ماليين نسمة ،وهو التوسع الذي كان أغلبه تمدي ًنا
شكليا بحكم القانون .اعتبر داعمون دوليون،
غير رسمي(*) على حساب األراضــي الزراعية المحمية
ً
كالوكالة األميركية للتنمية الدولية ( )AIDوالبنك الدولي ،المدن الجديدة غير اقتصادية ،وحاولوا منذ
نهاية السبعينيات إلى أواسط التسعينيات إطالق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى توجيه المواطنين
(1) Zeinab Abul-Magd, «The Army and the Economy in Egypt,» (Jadaliyya, 23 December 2011), on the Web:
<http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011); Robert
Springborg and C. M. Henry, «Army Guys,» American Interest, vol. 6, no. 5 (May-June 2011), on the Web: <http://
www.the-american-interest.com/article-bd.cfm?piece=954 (Accessed 15/4/2011), and Ashraf Khalil, «Speculating who
Scaf Is Backing Is more than Mere Shisha-house Chatter,» National, 17/5/2012, on the Web: <http://www.thenational.
ae/news/world/middle-east/speculating-who-scaf-is-backing-is-more-than-mere-shisha-house-chatter#full> (Accessed
24/5/2012).
(2) Ahmed Hashim, «The Egyptian Military, Part Two: From Mubarak Onward,» Middle East Policy, vol. 18, no. 4
(Winter 2011), pp. 106–128.

يفضل ترجمة  Informal Urbanizationبـ التمدين غير الرسميً ،
بدل من التمدين العشوائي أو العشوائيات بشكل عام؛ فاللفظ
(*) َّ
األخـيــر ال يحمل داللــة نخبوية عنصرية وأيــديــولــوجـيــة فـحـســب ،بــل يهمل أيـ ًـضــا مـســألــة أن الـمـســاحــة الـعـمــرانـيــة الـتــي ُيـطـلــق عليها اســم
«عشوائيات» تشكل أكثر من  40في المئة من مساحة العاصمة ،ويقطنها أقل بقليل من ثلثي سكان القاهرة الكبرى .وفي الخطاب
النخبوي المصري ،اقترن لفظ العشوائيات بأحياء الفقر والتخلف والجريمة واإلرهــاب والتطرف الديني ،وجرى تصوير الحياة فيها
كحياة القبور أو مرادفتها « »slumsالتي تؤوي المهاجرين من األرياف ،غير أن الواقع  -كما ّبين ديفيد سيمز في كتابه المرجعي عن
تعبر عن تمدد طبيعي لألحياء األصلية على األراضــي الزراعية الخاصة أو على
القاهرة  -هو أن األغلبية الساحقة من هــذه األحـيــاء ّ
أراضي الدولة .وكما توضح هذه الدراسة ،فإن مرد هذا التمدد هو السياسة اإلقصائية للدولة ،واستبعادها غالبية المصريين من سوق
السكن الرسمية .وال شك في أن الخطاب النخبوي التحقيري للعشوائيات ال يضمر اتها ًما لماليين الناس الذين يسكنونها فحسب،
بل يبرر ً
أيضا للدولة ولألجهزة الحكومية االستنكاف عن خدمة هذه المناطق الشاسعة وتطويرها( .المترجم)
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إلى األراضي الصحراوية الطرفية المملوكة للدولةً ،
ونظرا
بدل من توجههم إلى ال َت َم ْدين غير الرسمي.
ً
إلــى أن الــداعـمـيــن الــدولـيـيــن تـحـ ّـدوا احـتـكــار النخبة [الـحــاكـمــة] نــزعــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي الــرسـمــي ونهج
ال َت َم ْدين الحضري خاصتها القائم على اإلنـشــاءات ،رفضت السلطات الحكومية مـبــادرات الداعمين
التي اقترحت تطوير العشوائيات؛ فالمحيط الصحراوي كان في الحقيقة تحت سيطرة الجيش وجهات
حـكــومـيــة أخ ــرى ،كـمــا أن بـعــض الـمـنــاطــق الـصـحــراويــة الـطــرفـيــة كــانــت قــد ُخـصـصــت أص ـ ًـا كمجتمعات
مغ َلقة ( )gated-communitiesلــذوي الــدخــل المرتفع تـكــاثــرت على أطــراف الـقــاهــرة فــي أثـنــاء الطفرة
العقارية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية سنة .1991
مثلت هذه المشاريع الفاشلة عالمة بــارزة في دراســة التخطيط العمراني للقاهرة في مصر ،وحتى في
ال ــدول الـنــامـيــة .وبــالـنـسـبــة إلــى مـصــر ،فــإن أغـلــب المهتمين يـمـيــل إلــى ق ــراءة سـنــوات مـبــارك األخ ـيــرة في
ضــوء الـنــزعــة النيوليبرالية ،ويـجــادل بــأن مصر فــي التسعينيات احتضنت تــوصـيــات الـمــؤسـســات المالية
الدولية مثل البنك الدولي((( .فعلى سبيل المثالُ ،فهمت الطفرة العقارية الصحراوية على أنها تعبير عن
توليفة بين التدفقات المالية العالمية وبرنامج التكيف الهيكلي الذي أثمر خصخصة المصادر العامة،
مثل األرض .ولـكــن دراســة هــذه الـمـشــاريــع الـمــدعــومــة دولـ ًـيــا تكشف أيـ ًـضــا أن أصــول الـتــوســع العمراني
إلى الصحراء بدأ قبيل سنة  ،1991وأن سياسات المضاربة العقارية الخفية التي تنافس فيها ٌ
كل من
الجيش وأجهزة الدولة األخرى بهدف السيطرة على تخوم القاهرة الكبرى وإقصاء المنظمات الدولية،
كانت جارية قبل عقد واحد على األقل من توجه مصر إلى النيوليبرالية.
مــع أن طـفــرة األراضــي اعتمدت على التمويل الـخــارجــي ُ
وأطــرت فــي لغة الـحــداثــة النيوليبرالية ،أعتقد
أن م ــن األف ـض ــل فـهـمـهــا ع ـلــى أن ـهــا مـظـهــر م ــن م ـظــاهــر إعـ ــادة إن ـت ــاج ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي الـتـسـلـطــي لـنـفـســه؛
فمنذ سنة  ،1952فشل حـكــام الـقــاهــرة فــي الـتــواصــل مــع المدينة األصـلـيــة ،وأهـمـلــوا تــزويــد المواطنين
العاديين بالمسكن والخدمات ،وقاموا ً
بدل من ذلك بتدشين سياسة عمرانية إقصائية لمصلحة النخبة
المرتبطة بالدولة .وكــان استغالل الجيش المصري أراضــي المحيط الصحراوي جــز ًءا من «انعزاليته»،
حيث أتاحت حكومة مبارك لمجموعات الضباط تدشين «عالم عسكري مستقل» ،ربما الحتواء أي
طموحات سياسية ذات طابع أوسع((( .هكذا ،فإن دراسة التخطيط العمراني في القاهرة توضح طبيعة
توزيع السلطة والميراث ،منذ الخمسينيات ،وهي التي كانت مخفية سابقًا عن المراقبين من الخارج.
(3) Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity (Berkeley: University of California Press,
»2002); Joel Beinin, «Neo-liberal Structural Adjustment, Political Demobilization and Neo-authoritarianism in Egypt,
in: Laura Guazzone and Daniela Pioppi, eds., The Arab State and Neo-liberal Globalization: The Restructuring of State
Power in the Middle East (Reading, UK: Ithaca, 2009); Rabab El-Mahdi and Philip Marfleet, eds., Egypt: The Moment
of Change (London; New York: Zed Books, 2009), and Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam,
and Democracy in the Arab World, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton: Princeton University Press, 2008).
(4) Robert Springborg: Mubarak's Egypt: Fragmentation of the Political Order (Boulder, Colo.: Westview Press,
1989), p. 105, and «The View from the Officers’ Club,» Egypt Independent, 29/11/2012, on the Web: <http://www.
egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9/1/2013).

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

إن مــن شــأن ذلــك أن يــوضــح كيف أن امـتـيــازات النخبة منقوشة فــي البيئة الـعـمــرانـيــة ،وأن يــوضــح ً
أيضا
تفصيالت كثيرة لما يريد الجيش حمايته في عصر ما بعد مبارك.
أخـيـ ًـرا ،توضح حــاالت التخطيط العمراني الفاشلة أن اإلخفاق في إدارة القاهرة (ال هي محكومة وال
هي مخططة) مرتبط بشكل أساسي بتوزيع السلطة في مرحلة ما بعد سنة (((1952؛ فبينما يمكن اعتبار
ازدهار الال -رسمية سمة من سمات المدن الكبيرة ( ،((()megacitiesفإنه في الحالة المصرية يعكس
السمة اإلقصائية لنظام ما بعد سنة  .1952إن «ال َت َم ْدين الذاتي» الذي يقوم به المصريون العاديون هو
نتيجة إخراجهم من األسواق الرسمية التي تسيطر عليها النخبة الحاكمة ،وتركهم بال أي منبر يطالبون
مثاليا
تاريخيا مع القاهرة الال-رسمية بوصفها
من خالله باإلصالح .ومع تسامح سلطات الدولة
ً
مسارا ً
ً
ألقــل قــدر مــن الـمـقــاومــة المجتمعية وطــريـ ًقــا لــانــدمــاج الـسـيــاســي الـفـعـلــي عـبــر الــزبــائـنـيــة الـسـيــاسـيــة ،فــإن
للمهمشين مـيــاديــن احتجاجية مـعــاديــة لـلــدولــة التي
دراس ــات عــدة ّبينت أن الـ َتـ َـمـ ْـديــن غير الــرسـمــي أنـتــج
َّ
خارجيا(((.
اعتبرها السكان كيانًا
ً
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـع ـطــي مـ ـبـ ــادرات ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـم ــران ــي ال ـم ــدع ــوم ــة دول ـ ًـي ــا ح ـكــام
ال ـق ــاه ــرة خـ ـي ــارات عـم ـل ـيــة لـتـحـقـيــق أمــان ـي ـهــم ال ـم ـع ـل ـنــة بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ت ــوس ــع ال ـع ــاص ـم ــة ،وال ـت ـع ــام ــل مــع
الـعـشــوائـيــات وتـهــديــداتـهــا ال ـمــزعــومــة .إن فـشـلـهــم فــي الـسـعــي بـخـيــار تـطــويــر الـعـشــوائـيــات عـنــى تـضــاؤل
أي ب ــدي ــل ل ـل ـت ـمــديــن الـمـجـتـمـعــي (م ــن أس ـف ــل إل ــى أع ـل ــى) وح ـت ـم ـيــة ت ــوس ــع ال ـم ـت ــروب ــول(*) إل ــى ال ــري ــف.
وح ــاالت تخطيط الـقــاهــرة تــوضــح إ ًذا كـيــف أضـعـفــت عــاقــات الـقــوة التسلطية كـفــاءة الــدولــة فــي حكم
عاصمتها.

دولة ونخبة
تـتـجــذر حــوكـمــة الـقــاهــرة فــي تــوزيــع الـقــوة فــي الـنـظــام االس ـت ـبــدادي ال ــذي تمظهر مــع جـمــال عـبــد الـنــاصــر
وزمــائــه مــن الـضـبــاط األح ــرار بـعــد سـيـطــرتـهــم عـلــى الـحـكــم فــي تـمــوز/يــولـيــو  .1952لــم تـسـ َـع حـكــومــة
عبد الناصر إلى القضاء على منافسيها السياسيين فحسب ،بل شملت إجراءاتها ً
أيضا جميع مراكز القوة
المجتمعية التي ُيحتمل بــروزهــا بــديـ ًـا مــن الـنـظــام((( .وفــي مرحلة مــا بعد سنة  ،1952احتكر السياس َة
(5) Keith Sutton and Wael Fahmi, «Cairo’s Urban Growth and Strategic Master Plan in the Light of Egypt’s 1996
Population Census Results,» Cities, vol. 18, no. 3 (June 2001), p. 135.
(6) P. H. Liotta and James F. Miskel, «The Mega-Eights: Urban Leviathans and International Instability,» Orbis, vol. 53,
no. 4 (Fall 2009), pp. 647–663.
(7) Salwa Ismail, «The Popular Movement Dimensions of Contemporary Militant Islamism: Socio-Spatial Determinants
in the Cairo Urban Setting,» Comparative Studies in Society and History, vol. 42, no. 2 (April 2000), p. 364.

(*) سـ ــوف ي ــرد مـصـطـلــح «م ـتــروبــول» أو «الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولـيـنـيــة» م ــرات فــي ه ــذه ال ــورق ــة ،والـمـقـصــود هــو الـقــاهــرة الـكـبــرى األصـلـيــة
بمحافظاتها وضواحيها وقراها( .المترجم)
(8) Kirk J. Beattie, Egypt during the Nasser years: Ideology, Politics, and Civil Society (Boulder : Westview Press,
1994).
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 أوشكت،1999  وبعد سنة.((( عبد الناصر والسادات ومبارك:»الرسمية إلى حد كبير «ملوك رئاسيون
 ولكن.((1(السياسة في مصر أن تكون ذات طابع ُساللي حين بدا أن مبارك يجهز ابنه جمال لخالفته
 أدت إلى عدم، باإلضافة إلى تغييرات في البيئة العالمية،تغييرات في متطلبات سلطة الرئاسة في مصر
 عمد أنــور الـســادات إلــى أخــذ مسافة مــن شعبوية،كليا؛ فعلى سبيل الـمـثــال
ً بقاء النظام السياسي ثاب ًتا
، كما أنه أخذ مسافة من الدعم السوفياتي.عبد الناصر وسياسته التي كانت تحاكي الطالئعية اللينينية
ً مفضل
ً
، ومع ذلك.بدل من ذلك طريق الليبرالية السياسية واالقتصادية المحدودة والتقارب مع الغرب
 رسمية» التي مورست من خاللها السلطة؛ فالزبائنية-بقي نوع ما من االستمرارية يتعلق بالطرق «الال
ً  بل،الهابطة بقيت طوال الوقت أداة مهمة ليس فقط من أجل السيطرة من أعلى إلى األسفل
أيضا من
.((1(أجل ترسيم حدود بين النخبة صاحبة االمتيازات والمجتمع المصري
 بما فيها تأميم أغلب، أدت عمليات التحديث الـتــي قــامــت بها الــدولــة،فــي هــذا الـسـيــاق األوتــوقــراطــي
 تنين بيروقراطية تحيد المجتمع المصري-  إلى نمو دولــة،القطاع الخاص مع حلول بداية الستينيات
 فإن، ولكن في مقابل حصانتها حيال التحديات الداخلية.((1()تابعا
ً عن السياسة وتستتبعه (أو تجعله
 لــم يكونوا قــادريــن1952 «وصــولـهــا» إلــى المجتمع المصري أصـبــح مـحــدو ًدا؛ فحكام مصر منذ سنة
 وال عـلــى تـحـفـيــز الـمـجـتـمــع الـمـصــري لـخــدمــة أهــدافـهــم الـتـنـمــويــة،عـلــى جـبــايــة الـضــرائــب بـشـكــل مـبــاشــر
 إذ افتقدت الــدولــة «البنية التحتية للقوة» الـتــي من،((1(أو حتى تنظيم المواطنين فــي قــواعــد اجـتـمــاعـيــة
 والـقـبــول الصاعد مــن األسـفــل إلى،المفترض أن تتجلى فــي العالقة التفاوضية بين الــدولــة والمجتمع
 ففتح أجهزة الدولة، كما أنه كان لطبيعة األوتوقراطية أثر هــدام في كفاءة الدولة الداخلية.((1(األعـلــى
(9) A. M. Lesch, «Politics in Egypt,» in: Gabriel A. Almond [et al.], eds., Comparative Politics Today: A World View,
8th ed. (New York: Pearson/Longman, 2004), and Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule
(Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2004).
(10) Samer Shehata, «After Mubarak, Mubarak?,» Current History, vol. 107, no. 713 (December 2008), pp. 418–424.
(11) Robert Springborg, «Patterns of Association in the Egyptian Political Elite,» in: George Lenczowski, ed. Political
elites in the Middle East, United States Interests in the Middle East. Foreign Affairs Study; 19 (Washington: American
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975), and John Waterbury, «Corruption, Political Stability and
Development: Comparative Evidence from Egypt and Morocco,» Government and Opposition, vol. 11, no. 4 (October
1976), pp. 426–445.
(12) P. J. Vatikiotis, «Some Political Consequences of the 1952 Revolution in Egypt,» in: P. M. Holt, ed., Political and
Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic (London;
New York: Oxford University Press, 1968); John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy
of Two Regimes, Princeton Studies on the Near East (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1983), and Nazih N.
Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London ; New York : I. B. Tauris, 1995).
(13) Richard H. Adams, Development and Social Change in Rural Egypt, Contemporary Issues in the Middle East
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986); Yahya M. Sadowski, Political Vegetables?: Businessman and
Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture (Washington, DC: Brookings Institution, 1991), and Michael N.
Barnett, Confronting the Costs of War: Military Power, State, and Society in Egypt and Israel (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1992).
(14) Donald K. Crone, «State, Social Elites, and Government Capacity in Southeast Asia,» World Politics, vol. 40, no.
2 (January 1988), pp. 252-268, and Michael Mann, States, War, and Capitalism: Studies in Political Sociology (Oxford,
[England]; New York: B. Blackwell, 1988).
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ةمجرت
اللاو ءاصقإلا-ةيمسر: قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا

ً
تفككا
 واستخدامها وسيلة لسيطرة النخبة وتعظيم سطوتها أنتجا فــي نهاية المطاف،للبطالة المق ّنعة
.((1( باإلضافة إلى الجمود، وانعدا ًما للكفاءة، و«شذو ًذا» في صناعة السياسات،بيروقراطيا
ً
((؛1(»غالبا ما تبدو «تني ًنا أعــرج
ً  فإنها، وعلى الرغم من أن الــدولــة المصرية تطمح إلــى الهيمنة،هكذا
ٍ
 والبحث عن الريع وعن اإليرادات،قنوات لتشبيك النخبة
ذلك أن مؤسساتها الرسمية تعمل في الواقع
«ريوعا استراتيجية» على شكل مساعدات أجنبية من الواليات
المالية المولدة في الخارج – والمتضمنة
ً
.((1( وال ـتــي ســاهـمــت دو ًم ــا بــدعــم االق ـت ـصــاد الـسـيــاســي ال ـم ـصــري-الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة وداع ـم ـيــن آخــريــن
 فــإن أفـضــل مــا يمكن أن تــوصــف بــه الــدولــة الـمـصــريــة منذ،أمــا بـخـصــوص الـعــاقــة بالمجتمع الـمـصــري
،((1(((؛ فـهــي تسيطر مـبــاشــرة عـلــى «الـمـحــاور األســاسـيــة» لـلـبــاد1(» هــو أنـهــا «ح ــارس ال ـبــوابــة1952 سـنــة
 فالحكومات المصرية في كثير من األحيان،((2(»›وبالكاد تستطيع «[ضم] بقية المجتمع ‹من الخارج
.((2(ذاتيا» من خالل أعيان محليين أو حلفاء على األرض
ً حكمت «مجتمعات ُمدارة

 لـ«المشاريع العمالقة»؛ فالمشروع1952 ما يؤكد هذه االستنتاجات هو التوجيه المصري ما بعد سنة
ال ـن ــاص ــري ل ـب ـنــاء ال ــدول ــة كــانــت ل ــه تـطـلـعــات تـنـمــويــة ت ـن ــدرج ف ــي م ــا أس ـم ــاه جـيـمــس س ـكــوت «ال ـحــداث ـيــة
تغييرا
) الــذي يعني أن الدولة يمكن أن تحققauthoritarian high modernism) »السلطوية الفوقية
ً
 لم يكن هذا.((2(سريعا من خالل المزج بين التكنولوجيا والتخطيط والقرار اإلداري
 اقتصاد ًيا- سوسيو
ً
 مثل السد العالي ومديرية التحرير وخطة استصالح،واضحا في مشاريع الستينيات العمالقة
التوجه
ً
 بــل شـمــل أيـ ًـضــا م ـب ــادرات ال ـمــدن ال ـص ـحــراويــة؛ فـكــل ه ــذه الـمـشــاريــع مـثـلــت رم ــوزًا، فـحـســب،األراضـ ــي
،((2( كما أنها مثلت مصادر لدور الدولة الرعائي، وساهمت في أس ِر المخيلة العامة،إلضفاء الشرعية
(15) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Robert Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt:
Nasser and Sadat and the Tenure Policy for Reclaimed Lands,» Middle Eastern Studies, vol. 15, no. 1 (January 1979),
p. 53.
(16) William A. Munro, The Moral Economy of the State: Conservation, Community Development, and State Making
in Zimbabwe, Monographs in International Studies. Africa Series; 68 (Athens: Ohio University Center for International
Studies, 1998), and T. Callaghy, «The State as Lame Leviathan: The Patrimonial Administrative State in Africa,» in: Zaki
Ergas, ed., The African State in Transition (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1987).
(17) Springborg, «Patterns of Association»; Alan Richards, «The Political Economy of Dilatory Reform: Egypt in the
1980s,» World Development, vol. 19, no. 12 (1991), pp. 1721, and Samer Soliman, The Autumn of Dictatorship: Fiscal
Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Translated by Peter Daniel, Stanford Studies in Middle Eastern
and Islamic Societies and Cultures (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
(18) Frederick Cooper, Africa since 1940: The Past of the Present, New Approaches to African History (Cambridge,
UK; New York: Cambridge University Press, 2002).
(19) Alain Roussillon, «Republican Egypt Interpreted: Revolution and beyond,» in: M.W. Daly, ed., The Cambridge
History of Egypt, vol. 2: Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century (Cambridge; New York, NY:
Cambridge University Press, 1998).
(20) Ayubi, p. 447.
(21) Roussillon, p. 390.
(22) James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale
Agrarian Studies. Yale ISPS Series (New Haven: Yale University Press, 1998), pp. 87-102.
(23) Springborg, «Patrimonialism and Policy Making in Egypt,» and Clement Henry Moore, Images of Development:
Egyptian Engineers in Search of Industry, 2nd ed. (Cairo: American University in Cairo Press, 1994).
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وبالتالي ،فــإن التنمية المكانية واالقتصادية في مصر هي ذات طبيعة عمرانية ،حيث المشاريع تنوب

عن السياسات عادة(.((2

مع ذلك ،كان مثل هذه المشاريع ً
أيضا مكل ًفا جدً ا ومسر ًفا إلى حد بعيد( ،((2وقادر بطبيعته على تفسير

أزمــات بيروقراطية الدولة المالية المتكررة واعتمادها على المدى الطويل على اإليــرادات المالية من
الخارج .ولكن األهم هو أن «المشاريع العمالقة» يمكن أن تُفهم على أنها محاوالت حكام الدولة -

حارسة البوابة لتطوير المجتمع المصري من دون االشتباك معه ،وهو ما من شأنه تجاوز المجتمعات
األصلية لمصلحة إنشاء مساحات اجتماعية جديدة تج ّنب الدولة التفاوض مع المجتمع(.((2

تتجلى الدولة  -التنين في القاهرة في األجهزة األمنية التي ُأنشئت لحماية العاصمة من مواطنيها(،((2

تقريبا مــوظـفــون لــدى الــدولــة .ولـكــن «وزن»
كما أنـهــا تتجلى أيـ ًـضــا فــي أن نصف قــوى العمل الرسمية
ً
الدولة المصرية في القاهرة هو ً
فعليا إلى دزينة من
«عر ِجها»؛ فحوكمة القاهرة مفككة ً
أيضا معيار على َ
الهيئات العامة ،لكل منها نصيبها .تتضمن هذه الهيئات وزارة اإلسكان المشهورة بقلة كفاءتها وعدم
اسـتـقــرارهــا الـبـيــروقــراطــي ،وكــان قــد جــرى فــي السبعينيات والـثـمــانـيـنـيــات فصلها ودمـجـهــا بشكل متكرر

بوزارات التخطيط والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة( .((2كما أن إدارة القاهرة الكبرى انقسمت

ً
تاريخا إلى ثالث محافظات مستقلة :محافظة القاهرة على الضفة الشرقية لنهر النيل ،ومحافظة الجيزة
على ضفته الغربية ،ومحافظة القليوبية التي تضم بعض المناطق من شمال الضفة الشرقية ،وهو األمر

الذي يعيق إلى حد كبير تخطيط المدينة( .((2وقد أدى مجيء الداعمين الدوليين في السبعينيات إلى
(24) Agnes Deboulet, «Urban Highways as an Embodiment of Mega and Elite Projects: A New Realm of Conflicts and
Claims in Three Middle Eastern Capital Cities,» Built Environment, vol. 36, no. 2 (July 2010), pp. 146–161.
(25) Hazem El-Beblawi, «Economic Growth in Egypt: Impediments and Constraints (1974-2004),» Commission on
Growth and Development Working Paper; no. 14, World Bank, Washington, DC, 2008, on the Web: <http://www.
growthcommission.org/storage/cgdev/documents/gc-wp-014_web.pdf> (Accessed 30 August 2009).
(26) Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat.
(27) W. J. Dorman, «Informal Cairo: Between Islamist Insurgency and the Neglectful State?,» Security Dialogue,
vol. 40, nos. 4 - 5 (2009), pp. 419 – 441.
(28) Frances Sheilah Meikle, «Aid Funded Human Settlement Projects? The Case of Egypt 1974–1982,» (PhD
Dissertation, Department of Geography, London School of Economics, University of London, London, 1988); Moore,
;Images of Development; Mohamed El-Mahdy Hamza, «Shelter Policies: The State, Foreign Aid and Economic Reform
the Case of Egypt,» (PhD Dissertation, School of Planning, Oxford Brookes University, Oxford, 1998), and Iliya Harik,
Economic Policy Reform in Egypt (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1997).
(29) G. El-Kadi, «Case Study on Metropolitan Management (Greater Cairo),» (Unpublished Manuscript, 1992).

أعلن في سنة  2008تقسيم المنطقة المتروبولونية لتشمل محافظتين جديدتين ،ولكن القرار ألغي الحقًا في نيسان /أبريل .2011
انظرDavid Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City out of Control (Cairo; New York: American University :
in Cairo Press, 2011), and «Egypt’s PM Centralises Helwan and 6 October Governorates,» Ahramonline, 14/4/2011,

on the Web: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/10037/Egypt/Egypts-PM-centralises-Helwan-and-Octobergovernor.aspx> (Accessed 12/9/2011).
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نشوء هيئات جــديــدة – مثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني فــي وزارة اإلسـكــان ،وكــانــت قــد ُصممت
وأخيرا ،كان
أساسا لتلقّي الدعم ،وكان لها جسم بيروقراطي صغير ومحدود التأثير على األرض(.((3
ً
ً
للمحافظات ،المسؤولة عــن تطبيق سياسات تنمية األراضــي وقــرارات التخطيط ،مخصصات صغيرة

جدً ا ،تُنفق ثالثة أرباعها على مرتبات الموظفين(.((3

عـلــى الــرغــم مــن أن الـحـكــومــات فــي الـقــاهــرة كــانــت ،إلــى حــد بـعـيــد ،غـيــر ق ــادرة عـلــى اخ ـتــراق المجتمع
الـمـصــري ،فــإنــه كــان لـنـفــوذ الــدولــة أثــر كـبـيــر فــي الـمـجـتـمــع؛ فــاالسـتـخــدام الـمـنـ َّـظــم لـنـظــام الــرعــايــة الهابطة
سـ ّـهــل تـشـكـيــل نـخـبــة داخ ــل الـنـظــام ق ــادرة عـلــى الـنـفــاذ إل ــى ث ــروات الــدولــة وف ــرص الـمـشــاركــة الـسـيــاسـيــة،

تاريخيا فاعلة بوصفها تحال ًفا من
منتج ًة بالتالي استبعا ًدا متواز ًيا للطبقات الشعبية( .((3فالنخبة كانت
ً
أصحاب المصالح غير المستقلين حول الرئيس ،متضمن ًة الجيش وكبار البيروقراطيين ومديري القطاع
الـعــام (الـمـعــروفـيــن بـبــرجــوازيــة الـبـيــروقــراطـيــة أو بــرجــوازيــة الــدولــة) ومـســؤولــي الـحــزب الـحــاكــم ،باإلضافة

إلى مسؤولي الهيئات العامة والقطاع الخاص «الطفيلي» (الذي يشمل مقاولي اإلنشاءات واألراضي)
الذين يعتمدون كلهم على الريع والفرص االقتصادية التي توفرها لهم مواقعهم في الدولة(.((3

مــع أن بـعــض الـمــراقـبـيــن تـنـبــأ بــأن الـجـمــاعــة األخ ـيــرة (الــرأسـمــالـيـيــن الطفيليين) كــانــوا فــي صـعــود سياسي

ـوصــا مـنــذ سـنــة  ،2004فــإن الـتـظــاهــرات الـتــي أطــاحــت م ـبــارك الح ـ ًقــا كـشـفــت أن الـقــوات
مـسـتـمــر ،خـصـ ً
الـمـسـلـحــة هــي الــاعــب األق ــوى سـيــاسـ ًـيــا .ومــن الـمـفــارقــة أن جـهــود م ـبــارك لتحييد مـجـمــوعــات الـضـبــاط

سـيــاسـ ًـيــا فــي الثمانينيات سمحت لـهــم بتطوير اقـتـصــاد مــواز وسلسلة مــن مــؤسـســات الــرفــاه االجتماعي
التي عززت من قوتهم( .((3ومع أن بروز الجيش في المجال العام تضاءل بشكل كبير في التسعينيات،

خصوصا بعد أن أقال مبارك وزير دفاعه المشاكس – والمنافس  -عبد الحليم أبو غزالة سنة ،1989
ً
فإن المرجح هو أن المؤسسة العسكرية احتفظت بنفوذها «خلف األضواء» ،بما في ذلك استثماراتها

(30) W. J. Dorman, «The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974–1998,» (PhD Dissertation, Department
of Political Studies and International Relations, School of Oriental and African Studies, University of London, London,
2007).
(31) Sims, Understanding Cairo.
(32) Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo, Princeton
»Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995); Roussillon, «Republican Egypt Interpreted,
and Amira El-Azhary Sonbol, The New Mamluks: Egyptian Society and Modern Feudalism, with a Foreword by Robert
A. Fernea, Middle East Studies Beyond Dominant Paradigms (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000).
(33) John Waterbury, «The Political Management of Economic Adjustment and Reform,» in: Joan M. Nelson, ed., Fragile
Coalitions: The Politics of Economic Adjustment, ODC Policy Perspectives; no. 12 (New Brunswick, USA: Transaction
Books, 1989), Amr Adly, «Mubarak (1990-2011): The State of Corruption,» (ARI Thematic Studies: The Politics of
_Corruption, Amman, March 2011), on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).
(34) Robert Springborg, «Military Elites and the Polity in Arab States,» (Development Associates Occasional Paper; 2,
)Arlington, VA, 1998
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حاليا ربع الناتج المحلي اإلجمالي على األقــل ،وال
في األرض وقــوة العمل ورأس المال التي تمثل ً
تخضع للرقابة العامة ،عدا عن عدم خضوعها للمحاسبة(.((3

إن مصطلح «الـنـخـبــة» فــي مــديـنــة الـقــاهــرة يـضــم شــرائــح مـتـعــددة مــن أصـحــاب الـنـفــوذ واالم ـت ـيــازات؛ فهو

يتضمن كبار المسؤولين في وزارة اإلسكان وأجهزتها المتعددة ،باإلضافة إلى مقاولي القطاعين العام
ماليا على عقودهم .وبشكل أكثر عمومية ،تضم نخبة مدينة القاهرة جميع
والخاص الذين يعتمدون ً

أولئك المستفيدين من وساطة الدولة للوصول إلى األرض واإلسكان واإلقراض والبنية التحتية ،وذلك
بـطـ ٍ
ـرق مـخـتـلـفــة ،مــن بينها  -عـلــى سـبـيــل الـمـثــال  -الـسـيـطــرة عـلــى الـشـقــق الـسـكـنـيــة الـتــابـعــة لـلـقـطــاع الـعــام،
والـعـقــارات واألراضــي المخصصة للجيش والشرطة ،باإلضافة إلــى جمعيات اإلسـكــان المدعومة من

الــدولــة( .((3وقــد اعتقدت هــذه النخبة في السبعينيات أن البنك الــدولــي والمانحين اآلخــريــن سيموالن
نـشــاطــاتـهــا (ورب ـمــا اعـتـقــدت أنـهــا سـتـتـلـقــى الــدعــم الـمــالــي بـشـكــل مـبــاشــر) ،لــذلــكُ ،هــرعــت حـيـنـمــا فضل

المانحون تطوير المناطق العشوائية ،األمــر الــذي دفعها إلى االعتقاد أن خطة المانحين سوف تشجع
الال -رسمية وتقوض سلطة الدولة(.((3

إن مــا يبرز هنا هــو مشاريع الجيش السكنية وسيطرته على األرض؛ فبالنسبة إلــى المشاريع السكنية،

وس ـع ـهــا الـ ـس ــادات ك ــ«وس ـي ـلــة لـتــأمـيــن تــأي ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة
فــإن ـهــا ت ـعــود إل ــى ال ـع ـهــد ال ـن ــاص ــري ،وق ــد ّ

السياسي»( .((3ومع بداية الثمانينيات ،أدركت مجموعات الضباط أن مخصصاتها تدهورت مع ارتفاع
مـعــدالت الـتـضـخــم فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،ومـقــارنـ ًة بـمــا يجنيه الـقـطــاع الـخــاص الــول ـيــد( .((3وكـمـحــاولــة أوســع
جميع
لـتــدارك هــذا االنـحــدار ،وســع المشير عبد الحليم أبــو غــزالــة برنامج إسـكــان الضباط كــي يضمن
ُ
الضباط المتقاعدين شققهم السكنية بحلول سنة  .((4(1986ومن سنة  1985إلى سنة  ،1986كان 5
تابعا للجيش.
في المئة من مشاريع اإلسكان التي أقيمت في مصر ً

( ((3المصدر نفسه؛ »Steven A. Cook, «The Unspoken Power: Civil-Military Relations and the Prospects for Reform,
(Analysis Paper; 7, Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, Washington, DC, 2003), and
Rabab ElMahdi, «The Future of Civilian-Military Relations in Egypt,» (Arabist, 11 January 2012), on the Web: <http://
www.arabist.net/blog/2012/1/11/the-future-of-civilian-military-relations-in-egypt.html> (Accessed 12/1/2012), and
Y. Sayigh, Egypt’s Military Custodianship (Washington, DC: Transcript by Federal News service, 2012).
(36) Singerman, Avenues of Participation; Galila El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits de gestion foncière au
Caireen Egypte — Recompositions,» Peuples méditerranéens, nos. 41 – 42 (October 1987), pp. 167 – 179; Harik,
Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(37) Hoda A. F. Tolba Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation: Case Study
in Egypt,» (PhD Dissertation, Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA, 1990).
(38) A. Y. Zohny, The Politics, Economics, and Dynamics of Development Administration in Contemporary Egypt: An
Interdisciplinary Approach (Schriesheim-Heidelberg, West Germany: Books on African Studies, 1988), p. 202.
(39) Central Intelligence Agency (CIA), Directorate of Intelligence, «Egypt: The Roots, Values, and Attitudes of
the Officer Corps (March 1982),» (August 2010), CIA-RDP83B00232R000100060006-1, CIA Records Search Tool
(CREST), National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(40) Springborg, Mubarak's Egypt.
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األهــم بالنسبة إلــى تلك األجـنــدة هــو ممتلكات وزارة الــدفــاع فــي الـصـحــراء الشرقية والـصـحــراء الغربية

حــول الـقــاهــرة ،وهــي الممتلكات الـتــي نجمت عــن سـيــاســة نـشــر قــواعــد ومـنـشــآت خــال الـحــروب ضد
إســرائ ـيــل ،وص ـ ً
ـول إل ــى ح ــرب  ،1973حـيــث اقـتـضــت الـسـيــاســة الـحــربـيــة آن ــذاك تــوزيــع قــواعــد الـجـيــش
فــي مـنــاطــق مـخـتـلـفــة( .((4وبـعــد تــوقــف األعـمــال الـحــربـيــة ،انـتـقــل الـتــركـيــز الــداخـلــي إلــى اإلعـمــار ،لتتحول
ٍ
أراض» طورتها القوات المسلحة من خالل هيئاتها ،مثل
األراضي التي سيطر عليها الجيش إلى «بنك
ِ
يكتف الجيش بحماية هــذه األراضــي مــن أجـهــزة الــدولــة
هيئة مشاريع أراضــي الـقــوات المسلحة .ولــم

األخرى ،بل وصل به األمر ً
أيضا إلى توسيعها من خالل ضم مزيد من الممتلكات ذات القيمة بحكم
نوعا ما  -رأس مال ذا أغراض متعددة؛ فهو
األمر الواقع( .((4وال شك في أن مثل هذه األراضي تمثلً -
يتيح «استثمارات مشتركة مع القطاع العام ومطورين من القطاع الخاص» ،و«يفرض عالقات مع نخب

استراتيجية»( .((4كما أن لدى المقاولين المرتبطين بالمؤسسة العسكرية – كما ُيشاع  -امتيازات تفضيلية
ّ
تمكنهم من الفوز بالمناقصات( .((4ولكن المضاربة على العقارات لم تكن مقتصرة على الجيش ،بل

ً
كانت ً
أساسيا من أشكال زيادة نفوذ وسطوة النخبة منذ السبعينيات .وفي بعض الحاالت،
شكل
أيضا
ً
كان مسؤولو الدولة يغضون النظر عن استغالل األرض وتطويرها ،ســواء كانت ملكي ًة عامة أو ملكية
خاصة( ،((4وفي حاالت أخرى كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات شبه الحكومية تستحوذ على األراضي

تحت شعار «استصالح األرض»(.((4

إن الطريقة األخـيــرة التي يمكن مــن خاللها التفكير فــي النخبة القاهرية هــي ضــم أولـئــك الــذيــن لديهم
الـثــروة الـكــافـيــة – ســواء جـنــوهــا عــن طــريــق عــاقــاتـهــم بــالــدولــة أو بالعمل خــارج الـبــاد  -لـشــراء عـقــار في
الـســوق الــرسـمـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى امـتــاك سـيــارة خــاصــة .وعـلــى الــرغــم مــن أن هــؤالء ال يمثلون أكـثــر من

 10فــي الـمـئــة مــن س ــوق اإلس ـك ــان ،فــإنـهــم كــانــوا الـمـسـتـفـيــديــن الــرئـيـسـيـيــن خ ــارج الــدولــة مــن مـحــاوالت
الحكومة لتشجيع اإلنتاج في مشاريع اإلسكان التابعة للقطاع الخاص منذ السبعينيات( ،((4وهي النسبة

نفسها الـتــي تنطبق عـلــى مــالـكــي الـسـيــارات الــذيــن بــالـكــاد تبلغ نسبتهم  11فــي الـمـئــة مــن الـعــائــات في

القاهرة الكبرى(.((4

(41) Sims, Understanding Cairo.
(42) Springborg, Mubarak's Egypt; Christian Arandel and Manal El Batran, «The Informal Housing Development
Process In Egypt,» (Working Paper; no. 82, Development Planning Unit, The Bartlett, University College, London,
July 1997); Sims, Understanding Cairo, and Abul-Magd, «The Army,» on the Web: <http://www.jadaliyya.com/pages/
index/3732/the-army-and-the-economy-in-egypt> (Accessed 28/12/2011).
(43) Springborg, «Military Elites,» p. 6.
(44) Sayigh, Egypt’s Military.
(45) Galila El-Kadi: «L’Articulation de deux circuits,» and «Market Mechanisms and Spontaneous Urbanization in
Egypt: The Cairo Case,» International Journal of Urban and Regional Research, vol. 12, no. 1 (March 1988), pp. 22–37.
(46) Springborg, Mubarak's Egypt.
(47) El-Kadi, «L’Articulation de deux circuits»; Harik, Economic Policy, and Sims, Understanding Cairo.
(48) Sims, Understanding Cairo.
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تخطيط الدولة والقاهرة الال-رسمية
إن ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة يعكس عدم قدرة الدولة المصرية على إدارة النمو السكاني الذي
زاد ما يقارب  ٣ماليين نسمة في سنة  ،1947ثم وصل إلى أكثر من  ١٧مليونًا في الوقت الحاضر(((4؛
فقد وجدت حكومتا عبد الناصر والسادات صعوبة في تمويل اإلسكان والبنية التحتية الالزمة لتوسيع
ـوصــا بـعــد بــدايــة األزم ــة االقـتـصــاديــة الــدوريــة سـنــة  1965والـمــواجـهــة الـحــربـيــة
الـمــديـنــة الــرسـمـيــة ،وخـصـ ً
(((5
الطويلة مع إسرائيل ( . )1974 - 1967وفي الواقع ،باشرت حكومة عبد الناصر منذ الخمسينيات
ال ـحــد مــن االسـتـثـمــار فــي اإلس ـك ــان – وإن ك ــان ذل ــك بــا ج ــدوى  -مــن أج ــل تــوجـيــه ال ـم ـصــادر الـمــالـيــة
إلى الصناعة(.((5
لم يكن حكام مصر غافلين تما ًما عن الضغوط الديموغرافية على العاصمة .ومع التزامهم بالحداثية
الفوقية السلطوية ،فــإن مخططي الدولة ارتــأوا احتواء نمو القاهرة السكاني وإعــادة توجيهه إلــى مكان
آخــر بـقــرارات فــوقـيــة؛ فقد كــان جــوهــر التطوير دائـ ًـمــا هــو َفـ ْـرض التخطيط ،وهــو مــا أطـلــق عليه ديبوليت
«دكـتــاتــوريــة الـخــط الـمـسـتـقـيــم»( ((5الـتــي تـشــدد عـلــى الـشـبـكــات الـهـنــدسـيــة واألش ـكــال الـمـتـمــاثـلــة ،وتغفل
بـشـكــل كـبـيــر الـبـيـئــة الـمـحـلـيــة والـقـيــود الـمــالـيــة .وه ـكــذا ،ح ـ ّـدت هــذه الـعــوامــل األخ ـيــرة تــاريـخـ ًـيــا مــن فــرض
الرؤية الحداثوية التي تأثر تطبيقها ً
أيضا بضرورات إعادة إنتاج السلطوية ،لتكون النتيجة مقاربة تمدينية
غـيــر فـعــالــة لـلـسـيـطــرة عـلــى نـمــو ال ـقــاهــرة ،فــأفــادت فــي األس ــاس الـنـخـبــة الـقــاهــريــة ودع ـمــت – لـلـمـفــارقــة –
ال َت َم ْدين العشوائي.
جهود التخطيط األولية

حرصت خطة  1956الرئيسية لتخطيط القاهرة على «اتـبــاع تقاليد تخطيط المدن البريطانية» ،مقدم ًة
مفاهيم مثل الـمـقــاس المثالي واالسـتـيـعــاب والمعايير القياسية للنمو الـجــديــد والتخطيط على المدى
الطويل ( 20سنة) للتحكم وتوجيه التطوير( .((5جرى تب ّني هذه التقاليد بنا ًء على توقعات مؤداها أن
فضل
وجه النمو الزائد إلى أطــراف المدينة ،و ُي ّ
عدد سكان القاهرة لن يزيد عن  3.5ماليين نسمةُ ،في َّ
أن يكون ذلك في الصحراء(ُ .((5أخذت تلك الخطة ،مثلها مثل جميع الخطط الجامدة ،بازدياد النمو
( ((4المصدر نفسه.

(50) Mona Serageldin, Regularizing the Informal Land Development Process, vol. 1: Background Paper (Washington,
DC: Agency for International Development, 1991), on the Web: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABK035.
pdf> (Accessed 10/3/2011), and Sims, Understanding Cairo.
(51) Mourad Magdi Wahba, The Role of the State in the Egyptian Economy, 1945-1981 (Reading, UK: Ithaca Press,
1994), and Harik, Economic Policy.
(52) Agnès Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line and the Myth of Social Disorder: Revisiting Informality in
Cairo,» in: Diane Singerman, ed., Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity (Cairo; New York:
American University in Cairo Press, 2009), pp. 211-214.
(53) Serageldin, p. 123.
(54) Joint Housing and Community Upgrading Team, Housing and Community Upgrading for Low-Income Egyptians
([Cairo]: The Team, 1977), and El-Kadi, «Case Study».

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

السكاني إلى  4ماليين نسمة بحلول سنة  .((5(1960وعلى أي حال ،فإن الخطة لم يجر قط توضيحها
أو الموافقة عليها أو تنفيذها(.((5
تمثلت إحــدى المعضالت السياسية في خشية حكومة عبد الناصر من إنشاء مجتمعات طرفية بعيدة
عرضة للدعاية الشيوعية»( .((5لذلكُ ،فضلت
تقلل من سيطرتها (أي الحكومة) على القوى العاملة ُ
«الم ّ
ٍ
أراض زراعية .والمفارقة هنا
إقامة المشاريع الصناعية بالقرب من التجمعات السكانية ،وبالعادة في
هــي أن إنـشــاء ُبـنـ ًـى تحتية وتــوفـيــر فــرص عمل سـيــؤديــان الحـ ًقــا إلــى دعــم الـعـشــوائـيــات .ولـكــن أهــم نتائج
خـطــة سـنــة  1956هــو أنـهــا ج ــاءت م ـبـ ِّـر ًرا إلنـشــاء مـشــاريــع اسـتـعــراضـيــة ،مـثــل أحـيــاء الـمـهـنــدسـيــن ومــديـنــة
نـصــر ،لتخدم قــواعــد الـنـظــام االجـتـمــاعـيــة(((5؛ فقد ُأريــد لمدينة نصر أن تـكــون «الـمــديـنــة اإلداري ــة ومركز
الـسـلـطــة الـقــريـبــة مــن مـنـشــآت الـجـيــش فــي ه ـل ـيــوبــول ـيــس»( ((5وأن تـعـكــس الـسـيــاســة الـبــريـتــوريــة فــي ذلــك
الــوقــت .أمــا توسعها السريع فــي السبعينيات وبــدايــة الثمانينيات ،فكان نتيجة «إنـشــاءات الجيش» إلى
حد كبير(.((6
استنتجت مـحــاولــة تخطيط الـقــاهــرة الـثــانـيــة ،الـتــي امـتــدت مــن أواس ــط الستينيات إلــى أواخــرهــا ،أن نمو
القاهرة فــاق طاقة المدينة على الـتـحـ ّـمــل( ،((6وأوصــت ،شأنها شــأن خطة  ،1956بـ«استيعاب» القاهرة
وف ـ ًقــا لــ«طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة ال ـم ـثــال ـيــة» ،وأكـ ــدت أيـ ًـضــا ضـ ــرورة «ال ـم ـشــاريــع الـعـمــاقــة ال ـتــي تـحـتــاج إلــى
استثمارات ضخمة ومستويات عالية من الــدعــم»( .((6كما توصلت الخطة إلــى أن القاهرة ال تستطيع
التوسع بتكاليف مجدية اقتصاد ًيا ،ناصح ًة بــأن الحد األقـصــى الــذي تتحمله المدينة هــو  9.5ماليين
نسمة ،ومتوقع ًة زياد ًة في عدد السكان يصل إلى  5ماليين نسمة بحلول سنة  ،1990ومن األجدى أن
يتم توجيههم نحو المدن الطرفية التي سوف تُبنى في الصحراء.
وكـضـحـيــة مــن ضـحــايــا الـحــرب ،لــم تتلق الـخـطــة مــوافـقــة رسـمـيــة إال بـحـلــول سـنــة  ،1974لكنها ُأخــذت
مــرة أخــرى بعدد سكان غير متوقع ،إذ وصــل إلــى  8ماليين نسمة بحلول سنة  .((6(1976أمــا التطوير
(55) Janet L. Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton Studies on the Near East (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1971).

( ((5المصدر نفسه.

(57) Galila El-Kadi, «Trente ans de planification urbaine au Caire,» Tiers-Monde, vol. 31, no. 121 (1990), p. 190.
(58) Abu-Lughod, Cairo, and El-Kadi, «Case Study».
(59) El-Kadi, «Trente ans de planification,» pp. 191-192.
(60) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.
(61) GCPC, Report: the Preliminary General Plan for the Greater Cairo Region in Brief (Cairo: General Organization
for the Affairs of the Government Presses, 1970).
(62) Serageldin, p. 123.
(63) Society for Upgrading the Built Environment (SUBE), «Urban Land Management, Regularization Policies,
and Local Development in Africa and Arab States,» (Report Submitted to the Coordinating team AITEC (Association
Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs), Interueba and Alain Durand-Laserve, Sponsored by the Urban
Management Programme; The World Bank; UNDP; Habitat; GTZ; Ministére des Affaires Étrangeres, France, and
Ministére de la Cooperation, France, Cairo, 1994), et Sims, Understanding Cairo.
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العمراني الذي حدث في أوائل السبعينيات ،فإنه لم يتعد مشاريع إنشائية متفرقة نفذها سياسيون من

داخل النظام ،مثل أحمد محرم وعثمان أحمد عثمان اللذين كانت شركتهما المدعوة المقاولين العرب
ً
مثال على رأسمالية المحاسيب في عهد السادات(.((6
ال َت َم ْدين غير الرسمي

على الرغم من أن التخطيط الحكومي جرى إخراجه بلغة «المنطق ،والكفاءة ،واإلدارة العلمية» ،فإنه في
الواقع لم يكن سوى توليفة من تفكي ٍر بوحي األماني وتعزي ٍز لسطوة النخبة(((6؛ فالتخطيط الحكومي لم

يفعل سوى القليل الحتواء الضغوط الديموغرافية على العاصمة أو لتوجيهها ،بل إن المستفيد الحقيقي
بالمحصلة كان القطاع غير الرسمي .ومنذ أواسط الستينيات ،أدى غياب التقسيمات الفرعية لألراضي
الـ ُـمـتــاحــة لـلـمــواطـنـيــن الـعــاديـيــن إلــى تـضـخـ ٍم ثــابــت فــي أسـعــار األراض ــي وال ـم ـســاكــن( .((6وألن الـمــواطـنـيــن
المصريين وجدوا أنفسهم غير قادرين على الشراء من السوق الرسمية ،وبسبب غياب أي وسيلة ّ
تمكن
ماليا ،فإن أغلب المصريين سعى إلى تجنب المواجهة
المواطنين من الضغط على الدولة المستنفدة ً
ٍ
أراض زراع ـيــة عـلــى أط ــراف الـمــديـنــة (الــرخـيـصــة ألنـهــا غـيــر مــرخـصـ ٍـة لـلـبـنــاء وتفتقد
مــع الــدولــة عـبــر ش ــراء
الـخــدمــات الـعــامــة) مــن أجــل تقطيعها والـبـنــاء عـلـيـهــا( .((6تشبه هــذه العملية مفهوم «الـحــركــة االجتماعية»
لدى آصف بيات(((6؛ فالعائالت الفتية التي ترغب في تحسين فرصها السكنية تتصرف بشكلٍ موا ٍز بال
ٍ
تنسيق جماعي أو أيديولوجيا ،وتغادر العاصمة المكتظة والمناطق التاريخية شبه المنهارة إلى مساكن
في أحزمة المهمشين الشاسعة حول المدينة( ،((6لتبدأ رحلة هذه التجمعات السكانية متطفل ًة على البنية
التحتية التي أقيمت ً
أصل من أجل المشاريع اإلسكانية العامة أو المشاريع الصناعية(.((7
عـلــى الــرغــم مــن أن الـطــريـقــة هــذه الـتــي اسـتــوطــن بـهــا الـمـهـمـشــون لــم تـكــن عـ َـمـ ًـا جـمــاعـ ًـيــا ،فــإن حجمها
غير القاهرة من األسفل؛ فاإلسكان غير الرسمي اليوم هو مالذ ما يقارب ثلثي سكان المدينة،
المهول ّ
(((7
وهــو خــارج المظلة اإلداريــة لـلــدولــة  .ومــع أن الحكومات المصرية منعت خدمة هــذه األحـيــاء «غير
الـقــانــونـيــة» ،فــإنـهــا حصلت تــدريـجـ ًـيــا عـلــى وص ـ ٍ
ـول أفـضــل للبنى الـتـحـتـيــة ،وغــالـ ًـبــا بفضل مـشــاريــع الــدعــم
(64) Moore, Images of Development.
(65) O. El-Shakry, «Cairo as Capital of Socialist Revolution?,» in: Diane Singerman and Paul Amar, eds., Cairo
Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban Space in the New Globalized Middle East (Cairo; New York: American
University in Cairo Press, 2006), p. 85.
(66) W. Wheaton, Public Policy and the ‘Shortage’ of Housing in Egypt (Cairo: Cairo University; MIT Technology
;Adaptation Program, 1979), and Informal Housing in Egypt (Cambridge, Mass.: Abt Associates; Dames and Moore
Cairo, Egypt: General Organization for Housing, Building, and Planning Research, 1982).
(67) Informal Housing in Egypt.
(68) Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (Stanford, Calif.: Stanford University
Press, 2010).
(69) Asef Bayat and Eric Denis, «Who Is Afraid of Ashwaiyyat? Urban Change and Politics in Egypt,» Environment and
Urbanization, vol. 12, no. 2 (October 2000), pp. 185–200.
(70) Informal Housing in Egypt.
(71) Sims, Understanding Cairo.
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اللاو ءاصقإلا-ةيمسر: قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا

((7(
دورا محدو ًدا
ً  يبقى دور الدولة المصرية في تزويد الخدمات والتنظيم، وفي الوقت الحاضر. الغربي
((؛ فعلى7(»ـاس ــا تــديــر نـفـسـهــا ب ـن ـف ـس ـهــا
ً ج ــدً ا إل ــى درج ــة أن أح ــد الـبــاحـثـيــن الـغــربـيـيــن ق ــال إن «ال ـقــاهــرة أس ـ
 ألن أغـلــب، رسـمـيــة عـمـلـيــة تــوزيــع [ ُمـجـتـمـعـيــة] لـلـخــدمــات الـعــامــة- يـمـ ّثــل مــا ُيـسـمــى ال ــا،أرض ال ــواق ــع
الــدعــم وال ـت ـمــويــل ُيـنـفــق عـلــى األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة «الــرس ـم ـيــة» ال ـتــي تـضــم أقـلـيــة س ـكــان ال ـقــاهــرة الـمـسـتـمــرة
، فإن ال َت َم ْدين غير الرسمي ال يمثّل انسحاب حارس البوابة من المجتمع فحسب، هكذا.((7(بالتناقص
ً بل يمثّل
 حيث الرسمية وما يصاحبها من فوائد أصبحت،أيضا اإلقصائية التي يتميز بها النظام السياسي
((7(
. حكرا على النخبة
ً

تجسد ردود الفعل العامة تجاه القاهرة غير الرسمية التوتر بين طموح هيمنة الدولة لفرض حدود صارمة
ً والفائدة السياسية لمثل هذه األحياء التي تمثّل
رخيصا؛ فسلطات القاهرة تجاهلت ال َت َم ْدين
سكنيا
بديل
ً
ً
 وفي الوقت الذي كانت فيه مجبرة على متابعة،((7( على األقل خالل أواسط السبعينيات،غير الرسمي
 وبوصفها بشعة،كبيرا من قوانين استخدام األرض
ً  كانت تشجبها لمخالفتها عــد ًدا،هذه المجتمعات
 وقد عكس الرفض الرسمي للقاهرة غير الرسمية القلق من أن ال َت َم ْدين سوف يؤدي في.وقذرة ورجعية
 وهي ما،)إمبريقيا
نهاية المطاف إلى استهالك األراضي القابلة للزراعة في مصر (مع أن ذلك غير ثابت
ً
 كما أن الرفض.((7(تاريخيا عمليات التطوير المكاني
 في المئة من البالد التي كان يجري فيها2 نسبتها
ً

(72) Informal Housing in Egypt, and Dorman, «The Politics of Neglect».
(73) Sims, Understanding Cairo, and Mark Tutton, «Cairo: Finding the City behind the Headlines,» (CNN, 11/2/2011),
on the Web: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/11/cairo.life.city/index.html?eref=ft> (Accessed
14/2/2011).
(74) Sims, Understanding Cairo.
(75) Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line».
(76) Sims, Understanding Cairo.
(77) US Agency for International Development and Dames and Moore, Center for International Development and Technology
(CIDAT), Cairo Metropolitan Area: Land Use, Infrastructure Development Study: Final Report of USAID Contract No.
AID-OTR-I-1853 (Work orders 1 and 2) (Cairo: USAID, 1981); Informal Housing in Egypt, and Sims, Understanding Cairo.

ٍ ٍ مدروسة بشكل، حتى اآلن، فإن قضية خسارة األراضي الزراعية ليست،بدهيا ومدعومة ببعض األبحاث
 ومتأثرة،كاف
ً مع أن هذه المخاوف معقولة
A. A. Abdel-Salam [et al.], «Changes in land use in some areas in Egypt,» Paper Presented at: The : انظر.بمشكالت جودة البيانات

Third International Conference on Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining, and Military Areas, Cairo, 17–25 November 2005;
Eric Denis and Marion Sejourne, «ISIS: Information System for Informal Settlements,» (A Co-operation Project in Urban Research
Participatory Urban Management Programme (Ministry of Planning and German Technical Cooperation and Observatoire urbain
du Caire Contemporain (OUCC) in the Centre de recherche et de documentation Economique, Juridique et Social (CEDEJ)
Cairo, April 2002), and Ayman Ibrahim Kamel El-Hefnawi, «‹Protecting› Agricultural Land from Urbanization or ‹Managing› the
Conflict between Informal Urban Growth while Meeting the Demands of the Communities (Lessons Learnt from the Egyptian
Policy Reforms),» Paper Presented at: Third Urban Research Symposium on «Land Development, Urban Policy and Poverty
Reduction», (World Bank Institute of Applied Economic Research (IPEA), Brasilia, DF, 2005), on the Web: <http://www.
worldbank.org/urban/symposium2005/papers/elhefnawi.pdf>. (Accessed 28/8/2009).

َّ ينبغي لمعالجة
منظمة آلثار ال َت َم ْدين في القطاع الزراعي أن تأخذ في االعتبار دور عوامل بيئية أخرى في خسارة األراضي ومساهمة استصالح
F. Ireton, «The Evolution of Agrarian Structures : راجع، وعوامل أخرى تؤثر في إنتاجية القطاع الزراعي المصري،األراضي في التعويض
in Egypt: Regional Patterns of Change in Farm Size,» in: Nicholas S. Hopkins and Kirsten Westergaard, eds., Directions of
Change in Rural Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 1998).

ً ومن هذه العوامل
 فهي ساهمت في طغيان األنشطة االقتصادية غير الزراعية،أيضا النتائج السلبية لسياسات تدخّ ل الدولة منذ الخمسينيات
Sadowski, Political Vegetables?; Sims, Understanding Cairo, and Richard H. Adams: Development : انـظــر.فــي المناطق الريفية

and Social Change, and «Evaluating development, 1980–1997,» in: M. Riad El-Ghonemy, ed., Egypt in the Twenty First
Century: Challenges for Development, RoutledgeCurzon Advances in Middle East and Islamic Studies (London; New York:
RoutledgeCurzon, 2003).
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يجسد ً
أيضا المخاوف التاريخية للنخبة من الهجرة الريفية ومن زعم أن العاصمة مهددة بأن يجتاحها

الفالحون الصعيديون غير المتحضرين(.((7

لـكــن عـلــى الــرغــم مــن أن حـكــام الـقــاهــرة رفـضــوا االع ـتــراف بــالـقــاهــرة غـيــر الــرسـمـيــة بــوصـفـهــا عـمــرا ًنــا شــرعـ ًـيــا،

فإنهم استطاعوا فعل القليل لوقف تمددها من دون توسيع إطــار امتيازات النخبة إلى أحياء المهمشين.
وحتى بعد الحمالت األمنية ضد المجموعات الجهادية في ٍ
عدد من أحياء القاهرة غير الرسمية في بداية
التسعينيات ،فشلت الدولة في الوفاء بما وعدت به من تنفيذ حملة هد ٍم أو تطوير للمجتمعات الموجودة،
أو حتى منع إقامة مجتمعات جديدةً .
وبدل من ذلك ،استمرت سياسة األمر الواقع كتوليفة من التسامح
والموافقة الضمنية من جهة ،والتظاهر بفرض عقوبات أو الشروع في استثمارات من جهة أخرى(.((7

مدن الصحراء الجديدة

فــي نيسان /أبــريــل  ،1974أعـلــن الـســادات مــا ســوف يصبح سياسة مصر للتطوير الـعـمــرانــي :بـنــاء مدن
الـصـحــراء الـجــديــدة (انـظــر الشكل  .)1وفــي حين أن بعض هــذه الـمــدن كــانــت جــديــدة كـلـ ًـيــا ،مثل مدينة
ال ـعــاشــر م ــن رم ـض ــان ال ـتــي ت ـقــع ب ـيــن ال ـقــاهــرة واإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،ومــدي ـنــة ال ـس ــادات ال ـتــي ت ـقــع ف ــي مـنـتـصــف
ال ـط ــري ــق ب ـيــن ال ـق ــاه ــرة واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة( ،((8ك ــان بـعـضـهــا اآلخـ ــر ت ـط ــوي ـ ًـرا ل ـب ـعــض ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة
الـطــرفـيــة ال ـمــوجــودة أص ـ ًـا ،وال ـتــي ُتـنــاظــر تـلــك الـ ُـمــوصــى عـلـيـهــا فــي خـطــة سـنــة  :1969مــديـنــة الـخــامــس
عـشــر مــن مــايــو خ ــارج ح ـلــوان فــي جـنــوب ال ـقــاهــرة ،ومــديـنــة ال ـســادس مــن أكـتــوبــر جـنــوب الـجـيــزة ،وهـمــا
تقريبا بحلول
المدينتان الـلـتــان أريــد لهما ،ومعهما مدينة الـعــاشــر مــن رمـضــان ،إسـكــان مليون مـصــري
ً
سنة .((8(2000
على الرغم من أن المدن الصحراوية لم تكن خطة تطويرية عمو ًما وال مخصصة لخدمة القاهرة ،فإنها
أصبحت المقارب َة المصرية األساسية لمعالجة توسع العاصمة وال َت َم ْدين غير الرسمي؛ فقد أريــد لهذه
المدن أن تكون «محاور عالجية» تسحب السكان والمشاريع الصناعية من القاهرة( .((8وقد افترض أن

عملية توجيه الناس ورأس المال يمكن أن تقوم عن طريق تجميد االستثمار في العاصمة [الموجودة]
عالجا سحر ًيا(،((8
عملياُ ،أريد للمدن الصحراوية أن تكون
ً
والشروع في جعل مؤسسات الدولة المركزيةً .
وسوغت للمسؤولين تجاهل نمو القاهرة الحقيقي والتهرب من تعقيدات المدينة الموجودة (التي تتزايد
ال -رسميتها باستمرار) لمصلحة نزعة تطوي ٍر عمرانية بديلة ُفرضت من جانب واحد.
(78) Sims, Understanding Cairo, and C. Miller, «Upper Egyptian Regionally Based Communities in Cairo,» in:
Singerman and Amar, eds., Cairo Cosmopolitan.
(79) Dorman, «Informal Cairo,» and Sims, Understanding Cairo.
(80) Salah El-Shakhs, «Sadat City, Egypt and the Role of New Town Planning in the Developing World,» Journal of
Architectural and Planning Research, vol. 11, no. 3 (Autumn 1994), pp. 239-259.
(81) El-Kadi, «Case Study».
(82) Sims, Understanding Cairo, pp. 17-18.

( ((8المصدر نفسه.
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ةمجرت
اللاو ءاصقإلا-ةيمسر: قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا

1 الشكل
((8(
القاهرة في الثمانينيات

ً  من األفضل فهم تطوير الصحراء على أنه مشروع عمالق وممارسة نخبوية عمرانية،في الحقيقة
بدل
،مــن فهمه على أنــه عــاج لمشكالت ُيــراد معالجتها؛ فالمدن الـجــديــدة أثبتت أنـهــا مكلفة جــدً ا للدولة

خاصة بعد أن سعت الحكومة المصرية إلى جذب االستثمارات والناس عن طريق دع ٍم حكومي كبير
((8(
ّ
حاليا
ً  ومــع أن هــذه المدن تحتضن.  في المئة من اإلنـفــاق الـسـنــوي20  نسبة1991 شكل في سنة
((؛ فهذه8(تسمى «مدن األشباح» في الصحافة المصرية
ّ  فإنها،بعض مشاريع التصنيع المهمة اقتصاد ًيا
2006  ولــم يتجاوز عــدد سكانها في سنة،المدن فشلت في أغلبها في جــذب عــدد كبير من السكان

(84) Sources: Nasamat Abdel-Kader and Sayed Ettouney, «The Egyptian New Communities, Between Objectives and
Realization – A Critical Discourse, Three Decades Later,» Open House International, vol. 14, no. 2 (1989), p. 44, Figure
1, and Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group;
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), p. 77, Figure III-1, Reproduced by Permission of Practical Action Publishing;
Map first Appeared in: Roger Zetter and Rodney White, eds., Planning in Cities: Sustainability and Growth in the
Developing World, Assisted by Lesley Downing, Urban Management Series (London : ITDG Pub., 2002).
(85) M. S. Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth: the Cairo urban region, 1976–1986,» (PhD
Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, 1994), and Dona J. Stewart,
«Cities in the Desert: The Egyptian New-Town Program,» Annals of the Association of American Geographers, vol. 86,
no. 3 (September 1996), pp. 459–480.
(86) Gil Feiler, «Housing Policy in Egypt,» Middle Eastern Studies, vol. 28, no. 2 (April 1992), pp. 295-312.
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ال ـت ـس ـع ـم ـئــة ألـ ــف نـ ـسـ ـمـ ــة( ،((8ولـ ــم ت ـس ـت ـطــع أي م ــدي ـن ــة م ـن ـه ــا «ت ـخ ـف ـي ــف ن ـم ــو الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة»(((8؛ ف ــاإلس ـك ــان

ال ـم ـخ ـصــص لـ ــذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـن ـخ ـفــض كـ ــان دون ال ـم ـس ـتــوى وب ـع ـي ــدً ا ع ــن فـ ــرص ال ـع ـمــل وال ــوظ ــائ ــف
ومفتقدً ا أبـســط أنــواع الـمــرافــق ،كالمحالت التجارية م ـثـ ًـا( .((8وألن الــرؤيــة الحداثية واصـلــت منع قيام
إن ـشــاءات ضـخـمــة فــي الـعـشــوائـيــات الـتــي بـنــاهــا سـكــانـهــا وك ــان مــن الـمـمـكــن أن تـكــون مـتــاحــة للمواطنين

ال ـم ـصــري ـيــن( ،((9فـقــد جــذبــت م ــدن الـصـحــراء الـجــديــدة الـمـضــاربـيــن مــن ال ـشــرائــح ذوي الــدخــل الـمــرتـفــع
(خ ـص ـص ــت األراض ـ ـ ــي ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـع ــاش ــر م ــن رمـ ـض ــان ل ــرج ــال األعـ ـم ــال ال ــذي ــن ل ــدي ـه ــم ع ــاق ــات مــع
الـحــزب الــوطـنــي) ،كـمــا أنـهــا أصـبـحــت تــرتـبــط بــالـمـجـتـمـعــات الـمـغـلـقــة الـفـخـمــة فــي الـتـسـعـيـنـيــات ،وهــو ما

سيناقش أدناه(.((9
ُ

كـمــا أن حـكــومــة م ـبــارك لــم ت ـبــذل ج ـهــدً ا حـقـيـقـ ًـيــا لـتـجـمـيــد االسـتـثـمــار فــي ال ـقــاهــرة الــرسـمـيــة (الـمـمـيــزة من

نــاح ـيــة ال ـخ ــدم ــات) ،ول ــم ت ـت ـخــذ خ ـط ــوات ل ــا -م ــرك ــزة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة(((9؛ ف ـفــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة مــن

عـهــد ال ـس ــادات ،واف ــق ع ــدد كـبـيــر مــن ال ـ ــوزارات ،مــن بـيـنـهــا تـلــك الـمـســؤولــة عــن اإلس ـك ــان والـتـخـطـيــط،

ع ـلــى االن ـت ـق ــال إلـ ــى مــدي ـنــة ال ـ ـسـ ــادات ،إال أن ت ـع ــدي ــات وزاريـ ـ ــة ك ـث ـيــرة ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات أف ـض ــت إلــى
رف ــض أج ـه ــزة ال ــدول ــة ل ــان ـت ـق ــال( ،((9م ـن ـهــا ت ـلــك ال ـم ـســؤولــة ع ــن بــرنــامــج ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث هــدد
مــوظ ـفــوهــا ب ـ ــاإلض ـ ــراب( ،((9ول ـك ــن ح ـتــى ل ــو ت ــم تـنـفـيــذ ق ـ ــرارات ال ـن ـقــل ون ـم ــت ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ب ــاط ــراد

س ــري ــع ،فـ ــإن م ــن غ ـي ــر ال ـم ـح ـت ـمــل أن ت ـ ــؤدي الـ ـم ــدن ال ـص ـح ــراوي ــة إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل م ـكــان ـيــة

في القاهرة(.((9

مستقبل تخطيط القاهرة
مــع أن م ـحــاوالت ف ــرض ال ـحــداثــة مــن األع ـلــى مــن أج ــل الـتـخـطـيــط لـتــوســع ال ـقــاهــرة فـشـلــت فــي الـتـعــامــل

مــع ظــاهــرة الـ َتـ َـمـ ْـديــن غـيــر الــرسـمــي ،فــإن حـكــام مـصــر مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات لــم يـكــونــوا وحــدهــم َمــن واجـهــوا
(87) Sims, Understanding Cairo.
(88) David Sims: «Development Benefits of the Cairo Ring Road and Associated Bridges,» (Final Report Submitted to
USAID/Egypt, Cairo, 20 August 1990), p. 5, and Understanding Cairo.
(89) Eric Denis, «Desert: From Ghost Towns to Forbidden Cities,» in: C. Keller, A. Konrad and J. Lagae, eds., Desert
Cities (Zurich: JRP/Ringier, 2008), pp. 117-127, on the Web: <http://hal.inria.fr/docs/00/35/68/92/PDF/DenisEngCMed_JL_relu_ED_cor_acceptees.pdf>. (Accessed 19/6/2012).
(90) Hala Saad Kardash, «The transformation of public housing provision in Egypt and the role of self help,» (PhD Dissertation,
School of Architecture, Faculty of Environmental and Social Sciences, University of Newcastle upon Tyne, 1993).
(91) Eric Denis, «Urban Planning and Growth in Cairo: Power, Poverty and Urban Survival,» Middle East Report, vol.
27, no. 202 (Spring 1997), pp. 7-12, and Tarek Osman, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (New Haven: Yale
University Press, 2010).
(92) Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays (Cairo: American University in Cairo Press,
1996).
(93) El-Shakhs, «Sadat City».
(94) Sims, Understanding Cairo.
(95) El-Kadi, «Case Study».

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

ال ـقــاهــرة؛ فـمـنــذ نـهــايــة الـسـبـعـيـنـيــات ،نـفــذ الـبـنــك ال ــدول ــي والــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـتـنـمـيــة سـلـسـلــة مــن مـشــاريــع
التطوير العمراني تتعلق باإلسكان والبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في العاصمة .وكانت هذه
الـمـشــاريــع ج ــز ًءا مــن جـهــود أوســع لــدعــم تـقــارب مـصــر مــع الـغــرب ،كـمــا أنـهــا عكست مـخــاوف واشنطن

من ضعف الحكومة في مواجهة األزمات العمرانية واالضطرابات في مدينة تتوسع بسرعة( .((9وعلى
حتما
الرغم من أن الحاجة إلى العمل مع الجهات الرسمية عنت أن المانحين أمدوا الدولة المصرية ً

بـكـفــاءة عــالـيــة ،فــإن ه ــؤالء الـمــانـحـيــن كــانــوا غـيــر غــافـلـيــن عــن مـشـكــات حــوكـمــة ال ـقــاهــرة ،وبــالـتــالــي رأوا

عمليا «عــرجــاء» ،ورأوا ً
أيضا
ضــرورة إصــاح اإلدارة التطويرية الـتــي كــانــت تطمح إلــى الهيمنة ولكنها
ً
أن ذلــك يـجــب أن يـجــري بـجـعــل طـمــوحــات الــدولــة أكـثــر اع ـتـ ً
ـدال ،وبـتـقــويــة مــؤسـســاتـهــا وزي ــادة قــدراتـهــا
الـعـمـلـيــة .بــاخـتـصــار ،رأى الــداع ـمــون ض ــرورة تـعــزيــز ك ـفــاءة إدارة ال ــدول ــة الـمـصــريــة لـجـعـلـهــا ق ــادرة على

حكم عاصمتها.

كان من ضمن هذه المبادرات تطوير العشوائيات ،وإنشاء مشاريع سكنية منخفضة التكلفة باستخدام
أسلوب المساعدة الذاتية من أجل تسريع استعادة التكاليف من المستفيدين ،وهو ما من شأنه تنشيط
عملية تنسخ نفسها بنفسها ) .)self-replicating processوعلى سبيل المفارقة ،كان التوجه المثالي لهذه
المقاربة هو تقليل اعتمادية الدولة المصرية في إنفاقها المخصص للبنية التحتية على التمويل الخارجي.

إال أن هذه المبادرات لم ت َُع ّد بشكل جيد ،كما أنها ووجهت بمقاومة حكومية مصرية؛ فبيروقراطيو قطاع
التعمير رفضوا برنامج المساعدة الذاتية المدعوم من المانحين ألنه ُيعتبر خر ًقا لمنطق الحداثية الذي

(((9
يفعل تفاوض الدولة مع
يتسم باإلقصاء الضمني  .ومن شأن عملية استرجاع التكاليف من السكان أن ّ
يفعل ً
مثل تساؤل المواطنين عن إيرادات الدولة وحقوقهم  -وهو األمر الذي
المجتمع – والذي يمكن أن ّ

فوقيا( ،((9ذلك أن
يناقض نمط الحكم الراسخ ،حيث إن الدولة التي ال ت َ
ُحاسب توزع الخدمات والدعم ً
المسؤولين المصريين كانوا مهتمين فقط بدعم مشاريع اإلنشاء (التقليدية) ،وخاصة المدن الصحراوية
الجديدة(.((9

( ((9ل ـ ــدراس ـ ــات تـفـصـيـلـيــة ح ــول ال ـق ــاه ــرة راج ـ ــعCentral Intelligence Agency, National Foreign Assessment Center: :
Cairo’s Housing Shortage: Prospects and Political Implications (November 1981), August 2010, CIARDP06T00412R0002000530001-0; and CIA, Directorate of Intelligence, «Public Services in Cairo: Potential for
Unrest? (April 1983),» (August 2010), CIA-RDP84S00556R00010011002-2, both CIA Records Search Tool (CREST),
National Archives and Records Administration, College Park, MD.
(97) Sakr, «Underlying Collegial Relationships Controlling Project Implementation».
(98) W. J. Dorman, «Of demolitions and Donors: The Problematics of State Intervention in Informal Cairo,» in:
Singerman, ed., Cairo Contested.

( ((9هـ ــذا االنـشـغــال واض ــح فــي حــالــة دراس ــة الـسـيــاســة الـقــومـيــة لـلـتـنـمـيــة الـحـضــريــة ( )NUPSونــاقـشـهــا الـمــؤلــف أيـ ًـضــا مــع أح ــد كـبــار
المستشارين في الوكالة األميركية للتنمية الدولية ديلوين روي في شباط/فبراير  .2000انظر ً
أيضاDonald S. Brown, Director, :

USAID Mission to Egypt, Memorandum 6 July 1977, ‘Discussion with Engineer Hasaballah el Kafrawi’; SOC 4–5,
Housing 1977, Research; Central Subject Files, 1974–84, Entry P257, Box 9; Records of the United States Agency for
International Development Record Group 286; National Archives Building, College Park, MD.
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لذلك ،تجنب الداعمون الغربيون تطوير مواقع العشوائيات ،وقاموا ً
بدل من ذلك في بداية التسعينيات
بتجريب نهج أكثر استباقية ،فعملوا مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إلعــادة توجيه توسع القاهرة

بعيدً ا عن األراضــي الزراعية .وأشــار المخططون الغربيون إلى الفشل المصري في لجم ال َت َم ْدين غير

الرسمي ،وسعوا إلى االستفادة من «ديناميته» ،فأوصوا بضرورة أن تجذب الحكومة المصرية الساعين
والمقدمة لها الخدمات( .((10وألن األراضي الصحراوية
إلى السكن نحو المواقع الصحراوية المخططة
َّ
في القانون المصري مملوكة للدولة ،فإن من شأن ذلك أن يبسط عملية استمالك األرض( .((10ولكن

منهجية «الـمــواقــع والـخــدمــات» ســرعــان مــا فـقــدت اهـتـمــام الــداعـمـيــن – جــزئـ ًـيــا بسبب صـعــوبــة استمالك
ـاع ــا وس ــط ال ـبــاح ـث ـيــن ال ـغــرب ـي ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن
األرض -ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـم ـشــاريــع ع ـك ـســت إج ـم ـ ً

بتوسع القاهرة(.((10

إن إدارة تــوســع الـمــديـنــة ،ســوا ًء لحماية األراض ــي الــزراعـيــة أو لتسهيل الـتــزويــد بــالـخــدمــات ،تحتاج إلى

وبغض النظر عن الوسيلة ،فإن سلطات القاهرة تحتاج
قط ٍع مع سياسات المنع الحالية والالمساواة.
ّ

إلى التعامل مع صيرورة ال َت َم ْدين غير الرسمي عبر خلق مواقع (صحراوية) بديلة للراغبين في السكن،
باإلرشاد والتوجيه بـ ً
ـدل من منع توسع المدينة؛ فنجاح أي مشروع من مشاريع «المواقع والخدمات»

سوف يقدم ً
بديل من نهج الالمباالة والتسامح بالتعامل مع ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة .ولكن هذا
الـنــوع مــن الـمـبــادرات اصـطــدم بالسمة اإلقصائية للنزعة التطويرية بـصــورة خــاصــة ،وعــاقــات السلطوية

بصورة عامة .والقسم التالي يختبر أربع محاوالت من هذا النوع.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

كــانــت مـنـهـجـيــات الـمــانـحـيــن والـمـصــريـيــن لـتـطــويــر الـمــديـنــة واضـحــة فــي دراس ــة الـسـيــاســة الـقــومـيــة للتنمية
الحضرية ( ،)NUPSوهي الدراسة التي ُأنجزت سنة  1982تحت رعاية وزارة التعمير ،والتي هدفت
شكليا إلــى دمــج التخطيط القطاعي والـمـكــانــي فــي مصر لخدمة أهــداف التنمية الـقــومـيــة( .((10وأولــت
ً

الــدراســة ،الـتــي دعمتها الــوكــالــة الــدولـيــة للتنمية األميركية كطريقة غير رسمية لتبرر رفضها دعــم المدن
كبيرا( ،((10مرجح ًة وصول مستويات عدد السكان في المدينة إلى 16 -15
الصحراوية ،القاهر َة اهتما ًما ً
مليون نسمة بحلول سنة  2000بصرف النظر عن الخطط االستراتيجية التي سوف تتبناها الحكومة،
فالسياسات الصريحة أو الضمنية سوف تساهم في تكثيف ٍّ
كل من توسع المدينة واستهالك األراضي

(100) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study (Cairo: Dames and Moore,
1981), and Zaghloul, «The structure and dynamics of informal urban growth».
(101) K. Tayler and I. Green, «A Constraints Governed Approach to Development: Lessons from Two Projects in
)]Egypt,» (Unpublished manuscript, [s. d.

( ((10المصدر نفسه.

(103) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(104) Interview with NUPS Project Officer, Washington, DC, 6 December 2000.

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

الزراعية( .((10لذلك ،فإن القضية الحقيقية لصانعي السياسات المصريين ليست وقف تمدد القاهرة،

بل إدارتها.

انتقدت الدراسة استراتيجية الــا -مركزة بنا ًء على فرضية مفادها أن المدن الصحراوية غير اقتصادية،
وجادلت بأن من غير المرجح أن تمتص المدن الجديدة نسب ًة مهمة من السكان على المدى القصير أو
المدى المتوسط( .((10واقترحت ً
بدل من ذلك طريقة أفضل لحل مشكالت ازدحام القاهرة واستهالك
األراضي الزراعية وهي استراتيجية «الال مركزية العابرة للمناطق» التي يركز من خاللها برنامج المدن

الجديدة على المدن شبه الحضرية ،مثل مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور المندمجتين فيها على

المستوى االقتصادي على الرغم من أنهما مفصولتان عن التجمعات السكانية( .((10وعلى وجه التحديد،
اقترحت الــدراســة )1( :توجيه التوسع السكاني المستقبلي للقاهرة في مــوازاة «محور شرقي -غربي»
يـتـجـنــب األراض ــي الــزراع ـيــة لـمـصـلـحــة الـمـحـيــط ال ـص ـحــراوي؛ ( )2ض ــرورة الـتـعــامــل مــع قـطــاع اإلسـكــان

غـيــر الــرس ـمــي وتـحـفـيــز م ــدخ ــرات ال ـنــاس ال ـخــاصــة مــن خ ــال «ت ـقــديــم مـنــاطــق مـشـمــولــة ب ـخــدمــات على
ٍ
ـاح م ــؤس ـس ــات ــي لـلـتـغـلــب
ن ـح ــو ج ـي ــد ف ــي م ــواق ــع م ـنــاس ـبــة ع ـل ــى
أراض غ ـي ــر زراع ـ ـيـ ــة»؛ ( )3إجـ ـ ــراء إصـ ـ ـ ٍ
ع ـل ــى «ال ـت ـف ـك ــك ال ــوظ ـي ـف ــي» ف ــي إدارة ال ـح ـك ــم ال ـم ـح ـل ــي ،وت ـش ـك ـيــل س ـل ـط ــات ت ـخ ـط ـيـ ٍـط م ـتــروبــول ـي ـن ـيــة؛

( )4ت ــروي ــج م ـب ــدأ اس ـت ـع ــادة ال ـت ـكــال ـيــف ف ــي اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـك ــوم ــي ب ـم ــا «يـ ـع ــزز ق ــاع ــدة الـ ـمـ ــوارد لـلـصـيــانــة
وتقديم الخدمات»(.((10

ِ
مالحظة أن «جمعيات وتعاونيات
وببصيرة ثاقبة حــددت الــدراســة عــوائــق محتملة لهذه االستراتيجيا،

تـطــويــر األرض ،بــاإلضــافــة إلــى شخصيات فــرديــة ،نــاشـطــة جــدً ا فــي االسـتـحــواذ عـلــى األراض ــي» الــواقـعــة
عـلــى جـمـيــع مــداخــل الـمــديـنــة ألغ ــراض ال ـم ـضــاربــة( .((10كـمــا أنـهــا الحـظــت مــا يـخـ ّلـفــه اسـتـغــال الجيش
ل ــأراض ــي م ــن آث ــار سـلـبـيــة ع ـلــى ت ـطــويــر ش ــرق ال ـقــاهــرة وت ـخ ـط ـي ـط ــه( .((11ول ـكــن الـمـشـكـلــة الـمـلـحــة لــدى
الدراسة كانت معارضة المسؤولين المصريين ،الذين أصروا على ضرورة تقليص نمو القاهرة وتوجيه

(105) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim
and Associates: «Working Paper on Characteristics of Alternative Strategies,» (Prepared for the Advisory Committee for
Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt, 30 December 1980); «Working Paper on First Round
Alternatives for the National Urban Policy Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry
of Development, Arab Republic of Egypt, 31 May 1981), and The National Urban Policy Study, Volume 1: Final Report.
(106) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, The National Urban Policy Study, Volume 1.

( ((10المصدر نفسه ،ص .130

(108) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates: «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 132, and The National
Urban Policy Study, Volume 1, pp. 85-86 and 448.
(109) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. 145.

( ((11المصدر نفسه.
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الـمـصــادر المالية نحو بــرنــامــج الـمــدن الـصـحــراويــة ال ـجــديــدة( .((11وفــي إثــر تقديم الــدراســة ،رفــض وزيــر
التعمير حسب الله الكفراوي نتائجها رغم أن وزارتــه رعتها وكــان هو بــدوره مؤيدً ا الستراتيجية المدن
الـ ـج ــدي ــدة( .((11ورغ ــم أن ــه مـنــع ت ــوزي ــع ال ــدراس ــة ف ــي الـحـكــومــة ال ـم ـصــريــة ،ج ــرى اق ـت ـبــاس أجـ ــزاء عــديــدة
منها اسـ ُتـخــدمــت فــي الـمـحــاولــة الفرنسية إلع ــادة تخطيط الـقــاهــرة (ســوف نـنــاقــش هــذا األمــر أدنـ ــاه)(،((11
وأض ـحــت مـحــط اقـتـبــاس بـشـكــل روتـيـنــي فــي مـنـشــورات الـتـخـطـيــط الـمـصــريــة ،ومــدرجــة ضـمــن مكتبات
الحكومة ومكاتبها.
مدينة العبور الجديدة

جزئيا بمشكالت الوصول إلى األرض التي
تفسيرا
يمكن تفسير تركيز الكفراوي على المدن الجديدة
ً
ً
واجهتها الهيئة العامة للتطوير العمراني في وزارتــه ،عندما حاولت تطوير المناطق شبه الحضرية في
ال ـقــاهــرة( .((11فـفــي سـنــة  ،1978أقـنـعــت هيئة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي هيئة الـمـعــونــة الفنية األلـمــانـيــة ()GTZ
بــالـمـســاعــدة فــي تخطيط مــديـنــة الـعـبــور الـجــديــدة شـمــال الـقــاهــرة .ومــع أن ال ــدور الـمـبــاشــر لهيئة المعونة
الفنية كــان الـتــزويــد بــالــدعــم الـفـنــي ،فــإن هــذه الهيئة عــرضــت ،وبـشـكــلٍ مستمر ،تـمــويـ ًـا مـعـتـ َـبـ ًـرا لمشاريع
اإلسكان في المدينة ،وهو ما أبداه ً
أيضا البنك الدولي الذي تعهد بتمويل نصف تكاليف البنية التحتية
في المدينة( ،((11إال أن هيئة التخطيط العمراني وهيئة المعونة الفنية لم تكونا قادرتين على الوصول
إلى األرض التي كانت خاضعة للجيش المصري .كما أن الجهود الالحقة لوزارة الكفراوي من أجل
تـطــويــر مــوقـ ٍع قــريـ ٍ
ـب أحبطتها جمعيات «خــاصــة» لتطوير األرض ،أعـضــاؤهــا مــن كـبــار ضـبــاط الجيش.
لــذلــك ،أشــار الـمـشــروع إلــى صعوبات إعــادة توجيه النمو السكاني للقاهرة وإصــاح سياسات الــدولــة
إلدارة األرض.
بوجود مدينة العبور بالقرب من المناطق الصناعية وشبكات الطرق ،اعتبرتها ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 
التي صــدرت سنة « 1981أكثر المناطق الصحراوية مالءمة للتطوير على األمدية القصير والمتوسط
(111) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
;Associates, The National Urban Policy Study, Volume 2: Appendices (Cairo: PADCO; Engineering Consultants Group
Sherif El-Hakim and Associates, 1982), and Interview with NUPS project officer, Washington, DC, 6 December 2000.
(112) D. Gardner and A. P. Van Huyck, «Helwan Housing and Community Upgrading Project for Low-Income
Egyptians: The Lessons Learned,» (Prepared for the Agency for International Development, Washington, DC, 1990).
(113) United Nations, Department of International Economic and Social Affairs, Population Division (DIESA),
«Population growth and policies in mega-cities: Cairo,» (Population Policy Paper; no. 34, United Nations, New York,
1990); Sims, Understanding Cairo, and Nigel Harris, ed., Cities in the 1990s: The Challenge for Developing Countries:
Highlights from a Workshop of Representatives of International Aid Agencies and Governments in Developing Countries
to Consider the New Urban Policy Statements of the World Bank, the United Nations Development Programme, and the
United Nations Centre for Human Settlements, November 1991 (New York: St. Martin›s Press, 1992).
(114) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element,
London, 13 April 2000.
(115) H. Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle with the Ahmad Urabi Cooperative,» al-Ahram al-Iqtisadi (1986),
pp.27–31 (in Arabic).
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والطويل»( ،((11كما اعتبرتها الموقع الواعد أكثر من غيره لبدء تطوير المجتمعات الطرفية ،مشير ًة إلى
أهميتها إلعادة توجيه وال-مركزة شمال القاهرة باإلضافة إلى ضرورتها لمستقبل النمو في مدينة العاشر
من رمضان( .((11وقد رأى مخططو هيئة المعونة الفنية أن الموقع يحمل كل أسباب النجاح االقتصادي
بسبب مجاورته المطار وطريق القاهرة الدائري ،كما أنه مربوط بخط الشحن الجوي العالمي وقطاعات
السلع الزراعية ،وهذا ما يؤكد احتواء المكان على عنصر «المواقع والخدمات» الذي ُيعتبر ً
بديل جذا ًبا
للمناطق العشوائية(.((11
ولـكــن حـتــى هـيـئــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي وهـيـئــة الـمـعــونــة الـفـنـيــة لــم تـكــونــا الــوحـيــدتـيــن الـلـتـيــن أبــدتــا اهـتـمــا ًمــا
بـهــذا ال ـم ـشــروع؛ فـقــد أش ــارت دراسـتـهـمــا ال ـص ــادرة سـنــة  1980إل ــى ن ـشـ ِ
ـاط ع ـ ٍ
ـدد مــن الـكـيــانــات الـتــي لم
«تــوجـهـهــا أو لــم تتحكم فيها أي خـطــة تـطــويــريــة لـمـشــروع ال ـمــوقــع»( ،((11وتضمنت تـلــك المجموعات
ش ــرك ــة ال ـم ـق ــاول ــون ال ـع ــرب وج ـم ـع ـيــة أح ـم ــد ع ــراب ــي الـمـسـيـطــر عـلـيـهــا م ــن الـ ـجـ ـي ــش( ،((12والـمـجـمــوعـتــان
كلتاهما انخرطتا في مشاريع استصالح األراضــي ،بينما سمحت األخيرة ألعضائها ً
أيضا ببناء «منازل
فخمة»( .((12ولكن األهــم من ذلك كله أنه كان لدى الجيش المصري حضور بــارز هناك؛ ففي حرب
 1973احـتـضـنــت هــذه الـمـنـطـقــة بـطــاريــات الـصــواريــخ أرض-ج ــو الـتــي حـمــت الـعــاصـمــة .وعـلــى الــرغــم
مــن اتـفــاقـيــة الـســام مــع إســرائـيــل ،اسـتـمــر الـجـيــش فــي حـجــز األرض لمصلحة الـمـعـسـكــرات والـمـصــانــع
(((12
وجـهـهــا رئـيــس الـهـيـئــة الـعــامــة للتطوير
والـمـشــاريــع الـسـكـنـيــة  .ومــن الـمـثـيــر لــاهـتـمــام أن الــرســالــة الـتــي ّ
الـعـمــرانــي إل ــى ال ـك ـفــراوي لـتـقــديــم دراس ــة سـنــة  1980الحـظــت «ض ــرورة مــراقـبــة وت ـعــاون جـمـيــع الـقــوى
التطويرية على المستوى المحلي» ،مشيرة إلى أن الهيئة مدركة حجم المنافسة التي واجهتها لتطوير
مدينة العبور(.((12
كانت هــذه المخاوف مفهومة؛ ففي حزيران/يونيو  1982أقــرت الهيئة العامة للتطوير العمراني خطة
هيئة المعونة الفنية للتعمير .وفي كانون األول /ديسمبر من السنة نفسها ُخصص لمدينة العبور 4200
هكتار ،بقرا ٍر من رئيس الــوزراء( .((12ومع أن وزارة الدفاع كانت قد أعطت إذنها للمشروع في تشرين
األول/أكتوبر  ،1981فإن ً
كل من هيئة التطوير العمراني وهيئة المعونة الفنية لم تستطع الشروع في
(116) Planning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group, and Sherif El-Hakim and
Associates, «Working Paper on First Round Alternatives for the National Urban Policy Study,» p. v.

( ((11ال ـم ـص ــدر نـفـســه ،وPlanning and Development Cooperative Inc. (PADCO); Engineering Consultants Group,
and Sherif El-Hakim and Associates, «Working Paper on Second Round Alternatives for the National Urban Policy
Study,» (Prepared for the Advisory Committee for Reconstruction, Ministry of Development, Arab Republic of Egypt,
15 September 1981).
(118) Sims, Understanding Cairo.
(119) El-Obour Master Plan Study: Phase A/B, a Real Analysis (Cairo: Egyptian/German El-Obour Master Plan Study
Group, General Organization for Physical Planning (GOPP); German Agency for Technical Cooperation (GTZ), 1980).
(120) Sims, Understanding Cairo.
(121) El-Obour Master Plan Study, G/10–G/11.

( ((12المصدر نفسه.
( ((12المصدر نفسه ،ص .3-2

(124) Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle».

180

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

تطبيقه فــي سنة  1983-1982ألن وزارة الــدفــاع لــم تـعـ ِـط موافقتها النهائية .وعـلــى الــرغــم مــن الجهود
المتكررة للتفاوض مع وزارة الدفاع – ُو ّسط فيها ضباط كبار متقاعدون  -للحصول على تقدير لتكلفة
الــوصــول الهيئة إلــى األرض ،لــم تكن النتائج مجدية .إن عــدم قــدرة هيئة التطوير على الحصول على
موافقة وزارة الــدفــاع عكس موقعها الضعيف فــي البيروقراطية المصرية ،وبـ ّـيــن أهمية الجيش الرابض
على محيط القاهرة الصحراوي إلبقائه تحت سيطرته .والحال هــذه ،من الممكن أن يكون المشروع
قد ُقصد به تحدي سيطرة الجيش ،وكما وصف مستشار سابق لهيئة المعونة الفنية ،فإن المشروع كان
«آلي ًة لفك أس ِر تلك األراضي»(.((12
فــي منتصف سنة  1985انتهت مـشــاركــة األلـمــان برحيل آخــر مستشار لهيئة المعونة الفنية األلمانية.
وفي بداية السنة التالية ،أصبحت سلطة المجتمعات العمرانية الجديدة مسؤولة عن مدينة العبور ،كما
وافقت وزارة الدفاع على مساحة أصغر للموقع تبلغ  2100هكتار .ولكن جز ًءا من هذه المساحة كان
محجوزًا كمشروع عسكري لجمعية عرابي التي اتُّهمت بمصادرة األرض بشكل غير قانوني من طريق
تجاوزها ما كان قد ُخصص لها من وزارة الزراعة ،وهو ما بدا آنذاك أنه سلوك شائع( .((12وقد وجدت
سلطة المجتمعات العمرانية نفسها غائصة في قضية أمام المحكمة ،ولكنها في النهاية بدأت المشروع
في مستهل نهاية الثمانينيات .وبحلول سنة  2006حققت مدينة العبور الكثير من الوعود االقتصادية
مع ارتفاع اإلقبال على مناطقها الصناعية ومستودعاتها ،ولكنها بقيت مع ذلك شبه فارغة من السكان،
إذ لم يتعد عدد سكانها الـ  50ألف نسمة(.((12
تمديد الخدمات البلدية

إن ت ـح ــدي ــات ح ـي ــازة األرض وت ـط ــوي ــره ــا م ــوض ـح ــة ت ـم ــا ًم ــا ف ــي م ـش ــروع ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي ال ـف ــاش ــل ب ـشــأن
تـمــديــد الـخــدمــات الـبـلــديــة وال ـمــراد بــه إع ــادة تــوجـيــه الـبــاحـثـيــن عــن الـسـكــن فــي الـمـنــاطــق الـعـشــوائـيــة نحو
ـزودة بـخــدمــات(ُ .((12أطـلــق الـمـشــروع فــي آب/أغـسـطــس  ،1984ولـكــن أعاقته
المناطق الـصـحــراويــة الـمـ َّ
مـمــانـعــة ال ـج ـيــش وال ـم ـس ـي ـطــريــن ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـع ــام لـتـخـصـيــص م ــواق ــع ل ـل ـم ـشــروع ،ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـعــارضــة محافظة الـقــاهــرة لنهج «مــواقــع وخــدمــات» ،وفــي النهاية جــرى التخلي عــن الـمـشــروع بحلول
أيلول/سبتمبر .1985
تطلب الشكل األولــي للمشروع أن يحدد المستشارون مناطق مناسبة للتطوير في صحراء محافظتي
القاهرة والجيزة ،وهــو ما يتضمن ً
أيضا الحصول على موافقة من السلطات العامة المعنية .وبحسب
(125) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13
April 2000.

( ((12ك .ج ـبــر« ،ت ـقــريــر رس ـم ــي :ال ـح ـكــومــة ت ـع ـتــدي ع ـلــى األراض ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة! »،روز ال ـي ــوس ــف ،ال ـع ــدد  ،2807ص 28 -26؛

Al-Sharqawi, «Secrets of al-Kafrawi’s Battle,» and Sadowski, Political Vegetables?.
(127) Sims, Understanding Cairo.
(128) Arab Consulting Engineers and Environmental Quality International, EMS Final Report (Cairo: Governorate of
Cairo, 1987).
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المخطط ،كان على المناطق المختارة أن «تغطي المساحات نفسها من األراضي الزراعية التي تُستهلك
سـنــو ًيــا ألغ ــراض ال ـ َتـ َـمـ ْـديــن»( ،((12عـلــى أن تــؤدي خـطــة تـمــديــد الـخــدمــات الـبـلــديــة فــي الـنـهــايــة إلــى «ماكنة
إنتاجية» تنتج سنو ًيا مساحة مكافئة لتلك األراضي الزراعية التي تتمدن سنو ًيا في الوضع الحالي(.((13
وقــد تضمنت الخطة أيـ ًـضــا اسـتـعــادة التكاليف عبر السيولة المالية الـتــي تـتــوافــر بفعل بيع أراض والتي
يمكن أن تُستخدم لتمويل ال َت َم ْدين المتكرر ألراضي الصحراء( .((13كما أن المشروع هدف ً
أيضا إلى
تعزيز كفاءة الدولة اإلدارية بتخصيص األراضي عن طريق تشكيل هيئة لتطوير األراضي(.((13
كــانــت أول ــى ع ـثــرات ال ـم ـشــروع تــدنــي ك ـفــاءة الـمـحــافـظــات فــي الـتـحــديــد الــدق ـيــق لـمـلـكـيــة األرض(((13؛
فعلى الرغم من أن المستشارين كانوا قادرين على تحديد عدد من المواقع الشاغرة المربوطة بمركز
مصدرا للوظائف ،فإن أفضل تلك المواقع كان «محجوزًا
القاهرة وبمناطق صناعية تؤهلها ألن تكون
ً
أصـ ًـا لشركات تطوير تابعة للجيش ،أو محمية من ال َت َم ْدين بوصفها مناطق مهمة أثــر ًيــا»( .((13كما أن
مواقع أخــرى كانت جــز ًءا من مناطق أوســع مخصصة للمحاجر .وبما أن استثمارات شركات التطوير
الـخــاصــة كــانــت مــوجـهــة لـبـنــاء مـســاكــن لــذوي الــدخــل الـمــرتـفــع ،فــإن مناطقها لــم تـكــن مـتــاحــة لـلـمـشــروع،
وذلــك على الــرغــم مــن الـمـفــاوضــات الـتــي جــرت بــوســاطــة الـضـبــاط المتقاعدين أنفسهم ،كما فــي حالة
مدينة الـعـبــور؛ فالمناطق التي كانت مملوكة للجيش ،وحتى بعض المناطق األخــرى غير العسكرية،
كــانــت بـحــاجــة إلــى مــوافـقــة وزارة الــدفــاع .وكـمــا قــال مـتــابــع لـلـمـشــروع« :امـتـنـعــت ال ـقــوات الـمـسـلـحــة عن
الـتـخـلــي عــن األراضـ ــي الـخــاضـعــة لـسـيـطــرتـهــا ،ألن تـلــك األراضـ ــي [ُ ]...ت ــو ِّق ــع لـهــا أن تـحـقــق مـكــاســب
مضاربة عالية»(.((13
منعت هذه القيود تطبيق المشروع في الجيزة ،وأجبرت المخططين على اختيار مناطق صحراوية بعيدة
بديل من المناطق العشوائيةً ،
في محافظة القاهرة غير مغرية وال تشكل ً
فضل عن أنها مكلفة من ناحية
التطوير( .((13ولكن األمر الذي وضع حدً ا للمشروع بصورة نهائية كان رفض مسؤولي محافظة القاهرة
الـمـشــاريــع السكنية الـمـقـتــرحــة ألنـهــا «دون الـمـسـتــوى» ،كـمــا أنـهــم ات ـخــذوا مــوقـ ًفــا عــدائـ ًـيــا كـبـيـ ًـرا مــن فكرة
التسامح ،إن لم تكن القبول ،تجاه عملية تطوير العشوائيات(((13؛ فوفق مستشار سابق للمشروع ،وصف
محافظ الـقــاهــرة آنــذاك ،الـلــواء المتقاعد يوسف صبري أبــو طالب تقلد وزارة الــدفــاع سنة ،((13(1989
(129) Tayler and Green, «A Constraints Governed».
(130) Interview with EMS Project Consultant, London, 17 November 1999.
(131) F. Steinberg, «Cairo: Informal Land Development and the Challenge for the Future,» in: Paul Baróss and Jan van
der Linden, eds., The Transformation of Land Supply Systems in Third World Cities (Aldershot, England; Brookfield,
Vt.: Avebury, 1990).
(132) Tayler and Green, «A Constraints Governed».

( ((13المصدر نفسه.
( ((13المصدر نفسه.

(135) Steinberg, pp. 129 – 130.
(136) Tayler and Green, «A Constraints Governed,» and Interview with EMS Project Consultant, 17 November 1999.
(137) Tayler and Green, «A Constraints Governed»; Gardner and Van Huyck, p. 3, and Interviews with EMS Project
Consultant, 17 November 1999, and EQI Consultant on the EMS Project, Cairo, 11 April 1997.
(138) T. Ino, Local Administration and Center-Local Relations in Egypt (Tokyo: Institute of Developing Economies, 1989).
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المشاريع السكنية لـمـحــدودي الــدخــل بأنها «أحــزمــة فـقــر» ،وقــال إنــه الــذي ال يريد أن ُيـ َ
ـذكــر بأنه أعطى

(((13
ـارا آخــر اعـتـبــر مـعــارضــة الـمـحــافــظ لـلـتـطــويــر المقترح
تــرخـيـ ًـصــا لـبـنــاء مـســاكــن ع ـشــوائ ـيــة  .ولـكــن مـسـتـشـ ً

منسجمة مع رفــض الجيش المصري أي مشروع إسكاني لــذوي الدخل المنخفض في المناطق التي

يسيطر عليها في صحراء القاهرة« :سوف يكون في وضع ال ُيحسد عليه في حال قال أي شيء يمكن

أن يقلل من سيطرة الجيش»(.((14

المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى

ال ـحــالــة األخ ـي ــرة ال ـتــي س ــوف نـعــالـجـهــا هـنــا هــي ال ـج ـهــود ال ـمــاراثــون ـيــة ال ـتــي بــذلـتـهــا هـيـئــة إي ــل دي فــرانــس

( )IAURIFلـتـقــديــم مـســاعــدة فـنـيــة إلــى هـيـئــة الـتـطــويــر الـعـمــرانــي مــن أجــل دعــم الـخـطــة الـجــديــدة لمدينة
القاهرة .بدأت خطة الهيئة ،المعنونة بـ«المخطط الرئيسي للقاهرة الكبرى» ،في آب/أغسطس ،1981

وتــم تسليمها فــي أيــار /مــايــو  1982لـيـصــادق عليها مـبــارك رسـمـ ًـيــا فــي آذار/م ــارس  1983ولـ ُتـشــرح في

سلسلة من الــدراســات الالحقة حتى سنة  .((14(1986وعلى الرغم من أن فشل المخطط في صياغة

منسجما مع النموذج
جزئيا إلى طابعه الشديد التكنوقراطية ،فإن الفشل العام كان
ً
نمو المدينة كان مرده ً
األوسع لتدخالت المانحين الفاشلة ،كما لوحظ في الحاالت السابقة.

وعلى غرار دراســة السياسة القومية للتنمية الحضرية ،رفض الفريق الفرنسي المفهوم البسيط للقاهرة

بوصفها غير فعالة ( ،)dysfunctionalمؤكدً ا على أن لدى المنطقة الميتروبولينية «احتماالت اقتصادية
عــال ـيــة» مــن الـمـمـكــن تـحـقـيـقـهــا عـبــر خ ـطـ ٍـط ب ــدي ـل ــة( .((14وع ـلــى الــرغــم مــن مــواف ـقــة ال ـفــريــق عـلــى ض ــرورة
الـحــد مــن تــوســع الـعــاصـمــة ،شـ ّـكــك فــي أن يـفــي إنـشــاء مــدن جــديــدة بــذلــك ال ـغ ــرض( .((14ومـثــل الــدراســة
السياسية ،أيــد مستشارو الفريق الفرنسي حماية األراضــي الــزراعـيــة عبر ال-مــركــزة منطقة مــركــز القاهرة

التجاري لمصلحة مجتمعات جديدة حول المنطقة المتروبولينية(.((14

إلــى هــذا الحد ،اقترح المخطط سلسلة من المشاريع التي هدفت إلــى توجيه نمو القاهرة المستقبلي

لـلـصـحــراء ،وتــوحـيــد إدارت ـهــا فــي سـلـطــة تـخـطـيــط واح ـ ــدة( .((14وقــد كــان الـعـمــاد األســاســي للمخطط هو
ـاعــا مـتـجــانـ ًـســا» ،كــل قـطــاع مـنـهــا مـكـتـ ٍ
ـف ذاتـ ًـيــا (انـظــر الـشـكــل ،)2
الـتــوصـيــة بتقسيم الـقــاهــرة إلــى « ١٦قـطـ ً
(139) Interviews with EMS Project Consultant, 17 November 1999, and EMS Project Economist, 31 May 1997.
(140) Interview with Deputy Project Leader, GTZ El-Obour Project and EMS Project Leader for the Cairo Element, 13
April 2000.
(141) IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France) and GOPP, Greater Cairo Region
Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals (Cairo: Ministry of Development, New Communities,
Housing and Public Utilities, 1991).
 (142) GOPP, OTUI (Omnium Technique de l’Urbanisme et de l’Infrastructure) and IAURIF, Greater Cairo RegionLong Range Urban Development Scheme: Master Scheme (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing
and Land Reclamation, 1983), pp. 2-7.

( ((14المصدر نفسه.
( ((14المصدر نفسه.
( ((14المصدر نفسه.
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أساسيا الستخدام األرض وإلصدار قرارات التطوير( ،((14فال -مركزة
إطارا
وهو األمر الذي سوف يوفر ً
ً
تلقائيا حين ينتقل السكان والــوظــائــف مــن المركز إلــى قطاعات المحيط.
مركز القاهرة ســوف يحدث
ً
وبـحـســب الـمـخـطــط ،فــإن عملية الــامــركــزة ســوف تعتمد عـلــى إنـشــاء عـشــرة «تـجـمـعــات سكنية جــديــدة»
على حدود المنطقة المتروبولينية (الشكل  ،)2ويسكن في كل واحدةٍ منها  300 - 200ألف مواطن
(مـجـمــوعـهــم تـقــريـ ًـبــا مليونا نـسـمــة) ،و ُيـتــو َّقــع لـهــا أن تمتص تــوســع الـقــاهــرة حـتــى سـنــة  .((14(2000تشبه
خطة التجمعات السكانية هذه من ناحية المبدأ مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي اقترحته دراسة
السياسة القومية للتنمية الحضرية واقترحه ً
أيضا مشروع تمديد الخدمات البلدية من ناحية استهدافها
ذوي الدخل المنخفض الذين ال يجدون ً
بديل سوى السكن في المناطق غير الرسمية(.((14
الشكل 2
(((14
مشاريع إيل دي فرانس في الثمانينيات والتسعينيات
v

(146) GOPP and IAURIF, Guide Plan — Implementation of the Homogeneous Sectors (Cairo: Ministry of Development,
New Communities and Land Reclamation, 1986).
(147) GOPP and IAURIF, East Cairo Urban Development Plan (Master Plans) (Cairo: Ministry of Development, New
Communities and Land Reclamation, 1986).
(148) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme.
(149) Source: GOPP, Greater Cairo Master Plan (Cairo: Ministry of Development, [s. d.]), Reproduced by permission of
Practical Action Publishing; map first appeared in: Zetter and White, eds., Planning in Cities.

مــاحـظــة :خــرائــط المخطط الرئيسي المبكرة تحتوي أيـ ًـضــا على تجمعين سكنيين آخــريــن ليسا مــوجــوديــن هنا ( NS-4شـمــال ،NS-1
و NS-10بجوار مدينة العبور).
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تضمن المخطط ً
أيضا طريقًا دائر ًيا ُقصد منه ،على ما يبدو ،احتواء توسع القاهرة الذي ُأعلن أنه «أهم
إج ـ ٍ
ـراء م ـلــح»( ،((15ولـكــن الـفــريــق الـفــرنـســي رأى الـطــريــق مـجــرد جــزء مــن استراتيجيا أوســع إلنـشــاء بديل
من التعمير العشوائي وإعــادة توجيه نمو المدينة( .((15بل على العكس ،كــان المستشارون الفرنسيون
يدركون أن الطريق الدائري يؤدي ربما إلى زيادة ال َت َم ْدين على األراضي الزراعية ،لذلك حرصوا على
أن يبينوا أن الطريق هو مجرد رابــط بين طــرق المواصالت الموجودة وال يقطع األراضــي الزراعية في
مقتصرا على النصف الشرقي من
أي حال من األحوال .وللسبب نفسه ،أوصوا بشدة بأن يبقى الطريق
ً
المدينة ،وأال يمتد إلى القوس الشمالي الغربي للجيزة أو الجسر الشمالي فوق نهر النيل(.((15
لكن ،على الرغم من أن المخطط الفرنسي بقي الخطة الرئيسية للقاهرة طوال التسعينيات ،فإن أجزاء
قـلـيـلــة مــن عـنــاصــره ُطـ ِّـبـقــت فـعـلـ ًـيــا؛ فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،لــم يـجــر تـنـفـيــذ س ــوى الـقـلـيــل مــن خـطــة المــركــزة
العاصمة ،كما لــم تج ِر إعــادة صــوغ إدارتـهــا كما نــص المخطط الــذي تجاهلته أيـ ًـضــا المحافظات التي
كانت مسؤولة عن تطبيقه واستمرت ً
بدل من ذلك في اعتماد الخطة الرئيسية لسنة  .((15(1969وفي
الواقع ،راودت أحدَ مديري الفريق الفرنسي الشكوك في أن هيئة التطوير العمراني ربما لم توزع ً
نسخا
من المخطط على أجهزة البيروقراطية المصرية( .((15وفي كل األحوال ،حتى لو جرى ذلك ،فمن غير
المرجح أن تقرأ وحدات الحكم المحلي المستندات المكتوبة باللغة اإلنكليزية.
َّ

أمــا عنصر التجمعات السكانية الجديدة التي تضمنها المخططُ ،فأفشل بالنوع نفسه مــن المنافسات
البيروقراطية والصراع على األرض التي كانت قد عطلت مشروع توسيع الخدمات البلدية من قبل(((15؛
تجمع سكاني واحــد على األقــل ،ربما كان سيقام بالقرب من
فقد أدت اعتراضات الجيش إلى إلغاء ّ
مدينة الـعـبــور .وهـكــذا ،أغلقت الـصــراعــات الــوزاريــة الـطــريــق أمــام أي تـقــدم طــوال أواســط الثمانينيات،
مقترحة في المخطط( .((15ومع إلغاء نصف عدد التجمعات
فأدت إلى إسقاط أربعة تجمعات سكانية َ
الـسـكــانـيــة ،اسـتـنـتـجــت ورق ــة اسـتـشــاريــة لـلــوكــالــة األمـيــركـيــة للتنمية الــدولـيــة أن الـمـجـتـمـعــات الـحــديـثــة «تــم
تطويرها ببطء شديد بهدف إحــداث أثـ ٍر كبير» في توسع الـقــاهــرة( .((15والحظت الورقة ً
أيضا أن التزام
الحكومة السياسي بتطوير بقية المواقع كان «غير واضح» ،وأن الدعم الوزاري لفلسفة تصميمية قليلة
(150) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo Region - Long Range Urban Development Scheme: Master Scheme,
section 7, 3.
(151) GOPP, OTUI and IAURIF, Greater Cairo region — Long Range Urban Development Scheme: Interim Report
no. 2, Alternative Scenarios (Cairo: Ministry of Development, State Ministry for Housing and Land Reclamation, 1982).
(152) GOPP, OTUI and IAURIF, Ring Road Preliminary Design, volume 1 (Report) (Cairo: Ministry of Development,
)State Ministry for Land Housing and Land Reclamation, 1984
(153) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(154) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), Paris, 26 March 2001.
(155) IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
(156) K. S. Elkhishin, «Planning for Growth in the Cairo Region: A Strategic Management Approach Modelled
on the Paris Experience,» (PhD Dissertation, Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania,
Philadelphia, PA, 1990).
(157) Sims, «Development Benefits of the Cairo Ring Road,» p. 30.
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محولة للتعمير الــذي
التكلفة هــو دعــم «مشكوك ف ـيــه»( .((15وفــي الحقيقة ،كانت الـمــواقــع المتبقية إمــا
َّ
يستهدف ذوي الدخل المرتفع مثل القاهرة الجديدة ،وإما مضمومة إلى برامج إسكا ٍن للجيش والشرطة

موجودة سابقًا وليس لها عالقة بالمخطط(.((15

العنصر الوحيد الــذي ُنـ ِّفــذ بــإخــاص هــو الطريق الــدائــري الــذي اكتمل فــي سنة  .((16(2001وكما قال

أحد مستشاري الفريق الفرنسي ،فإن الطرق «واضحة ،بسيطة ،ومكلفة»( .((16وقد زاد الطريق الدائري
من قدرة النخبة المصرية للوصول إلى المدن الطرفية ،وربما ُفهم ً
أيضا في التسعينيات على أنه دليل

وأخيرا،
على «تدويل» القاهرة وتحولها إلى مدينة «عالمية» جذابة لرأس المال العالمي والنخب(.((16
ً

كــان لــه أيـ ًـضــا منطق أمـنــي كـطــريــق يسهل انـتـشــار الـقــوات حــول الـمــديـنــة .ولـكــن الـطــريــق الــدائــري ناقض
ـوصــا بعد أن قــررت وزارة التعمير
المعلن للمخطط الـقــاضــي بــوقــف الـ َتـ َـمـ ْـديــن الـعـشــوائــي ،خـصـ ً
الـهــدف ُ
إضــافــة الـقــوس الـغــربــي الــذي يـخـتــرق الـجـيــزة مـســافــة  30كــم ،عـلــى الــرغــم مــن الـتـحــذيــرات الــدوريــة من

الـفــريــق الفرنسي مــن أن فعل ذلــك ســوف «يـسـ ّـرع» مــن الـ َتـ َـمـ ْـديــن على األراض ــي الــزراعـيــة وســوف يعقد

ً
أيضا من عملية إعادة تخطيط القاهرة( .((16وعلى الرغم من أن مدير المشروع الفرنسي في ذلك الوقت
كــان قــد قــال أنــه وافــق على تمديد الطريق نتيجة الضغوط التي مارسها عليه الـكـفــراوي وهيئة التطوير

مستشارا فــي الفريق الفرنسي أكثر ارتـيــا ًبــا قــال إن المخططين
العمراني ومحافظ القليوبية( ،((16إال أن
ً
«وهما»(.((16
الفرنسيين كانوا مدركين جيدً ا منذ البداية أن أي حديث عن تحديد الطريق الدائري كان
ً
وفي الحقيقة ،يمكن ً
أيضا االستدالل على إعطاء المسؤولين المصريين األولوية للطريق الدائري في

حالة مشروع تمديد الخدمات البلدية؛ ففي سنة  ،1985فشلت محاولة محافظ القاهرة للضغط على
الـبـنــك الــدولــي مــن أجــل تـضـمـيــن تـمــويــل الـطــريــق الــدائــري فــي الـمـشــروع ال ــذي كــان ُيـفـتــرض أنــه تطوير

لمشروع اإلسكان في المناطق العشوائية(.((16

أخـيـ ًـرا ،تــوضــح حــالــة الـمـشــروع الفرنسي التأثير الكبير الــذي يتمتع بــه الجيش الـمـصــري ،كما تلمح إلى
الصراعات ضمن الدولة المصرية نفسها؛ فعلى شاكلة حالتي مدينة العبور ومشروع تمديد الخدمات

البلدية ،أفشلت وزارة الدفاع محاوالت تحديد مكان التجمعات السكانية الجديدة على األراضي التي
( ((15المصدر نفسه.

IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
Sims, Understanding Cairo.
Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), Consultant (1986–91), Paris, 27 March 2001.
Deboulet, «Dictatorship of the Straight Line».
IAURIF and GOPP, Greater Cairo Region Master Scheme: Implementation Assessment Updating Proposals.
Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), Paris, 26 March 2001.
Interview with IAURIF Chief Town Planner (1983–86), 27 March 2001.

)(159
)(160
)(161
)(162
)(163
)(164
)(165

(166) Memorandum, David Cook to Files, «Extension of Municipal Services into Desert Regions Abutting Greater
Cairo,» 8 February 1985: WB IBRD/IDA 01- Country Operational Files for Egypt; 66042B, 85138F, 901028, World
Bank Group Archives, DC.
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زعـمــت أنـهــا مـحـجــوزة للجيش ،ورفـضــت مـحــاوالت إيــل دي فــرانــس إلدارة األراضـ ــي( .((16وســرعــان ما
اكتشف الفريق الفرنسي أنه كان لــوزارة الدفاع خطط تعمير خاصة بها ،تمتد على أغلب أراضــي شرق

القاهرة ،وتتضمن مدينة الشروق وطريق اإلسماعيلية .وعلى الرغم من حجمها الكبير وآثارها في المنطقة،

فإنها لم تكن ُمدرجة على الخريطة ألنها «شأن عسكري» ،كما قال مدير المشروع الفرنسي( .((16ولربما
كان دور الفريق الفرنسي جز ًءا من عملية صراع وتفاوض أوسع في الثمانينيات بين الكفراوي من جهة
ووزير الدفاع القوي أبو غزالة من جهة أخرى( .((16ومن الواضح إ ًذا أن الكفراوي ّأمن موافقة مبارك على
المخطط بالرغم من آثــاره في األراضــي المملوكة للجيش ،وذلــك من دون استشارة وزارة الدفاع .ومع
أن معارضة الجيش فــي نهاية المطاف ســاعــدت فــي إفـشــال التجمعات السكانية الـجــديــدة ،فــإن القوس

الشرقي من الطريق الدائري كسر قبضة الجيش على المناطق التي مر بها(.((17

هكذا ،فإن جهود الكفراوي المتعلقة بتطوير األطراف وتخطيط المدينة ،سواء كانت عن طريق المخطط

الفرنسي أو من خالل مدينة العبور ،يمكن أن تُفهم على أنها غارة من داخل الحكومة على بنك أراضي
الجيش ،وربما ِأمل الكفراوي بأن تدفع هيبة برامج األلمان والفرنسيين الرئاسة إلى مساعدته للتغلب

ناجحا إلى حد ما في مشروع الطريق الدائري ،فإنه فشل في مدينة
على معارضة الجيش .ومع أنه بدا
ً
المقترحة من الفرنسيين .على الرغم من أن غموض الدولة
العبور وفــي مخطط التجمعات السكانية ُ
المصرية وانـفـصــال مـبــارك عــن اإلدارة اليومية يجعالن مثل هــذه االستنتاجات صعبة ،فــإن الـصــراعــات

عـلــى الـسـيـطــرة عـلــى األرض تـتـيــح احـتـمــاالت عــدة مـمـكـنــة؛ فـهــي تـعـكــس ،مــن نــاحـيــة أول ــى ،الـمـنــاورات
الدورية بين أقطاب النظام  -الكفراوي وأبو غزالة  -للبروز( ،((17فأبو غزالة سعى إلى توسيع محفظته
الــوزاريــة عـلــى حـســاب زمــائــه مــن ال ــوزراء المدنيين كــالـكـفــراوي .ومــن الـمـمـكــن ،مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أن

مبارك حاول استخدام الكفراوي لكبح طموحات أبو غزالة الذي نظرت إليه الرئاسة بأنه مصدر االستياء
الــداخـلــي فــي الـثـمــانـيـنـيــات( .((17وبـشـكــل ع ــام ،جــرى فــي عـهــد ال ـســادات الـتـخـطـيــط لـهــاتـيــن المحاولتين

الجليتين لفك أسر األراضي التي يسيطر عليها الجيش ،ومن الممكن أن تُفهما ً
أيضا بوصفهما جهو ًدا
لتقييد قــوة الـجـيــش الـمــؤسـســاتـيــة كـجــزء مــن مـحــاولــة أوس ــع لـنــزع عـسـكــرة المجتمع ال ـم ـصــري(((17؛ فــإذا
كــان األمــر كذلك ،فــإن الفشل الــذي لحق بهذه العملية ربما عكس جهود مبارك السترضاء المؤسسة
(167) Interview with IAURIF Project Manager (June 1981 to July 1986), 26 March 2001.
(168) Interview with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993), 26 March 2001.
(169) Springborg, Mubarak's Egypt.
(170) Interviews with IAURIF Project Manager (June 1989 to July 1993) and IAURIF Project Manager (June 1981 to
July 1986), 26 March 2001.
(171) Springborg, Mubarak's Egypt, and M. Y. El-Gamal, «Egypt›s Ministerial Elite 1971–1981,» (PhD Dissertation,
Department of Politics and Sociology, Birkbeck College, University of London, London, 1992).
(172) Springborg, Mubarak's Egypt.
(173) Mark N. Cooper, «The Demilitarization of the Egyptian Cabinet,» International Journal of Middle East Studies,
vol. 14, no. 2 (May 1982), pp. 203–225, and Springborg, Mubarak's Egypt.

ةمجرت
قلا يف يضارألا ةرادإل ةيروتيربلا تاسايسلا :ةيمسر-اللاو ءاصقإلا

العسكرية المصرية بالسماح لها باستعادة «جــزء كبير من وضعيتها ونفوذها التي كانت قد فقدته في
عهد السادات»(.((17
الفقاعة العقارية في التسعينيات والعقد األول من األلفية الجديدة

مع فشل جهود إيــل دي فرانس في إدارة مقترح تطوير التجمعات السكانية شبه الرسمية في المحيط
الصحراوي في أواســط التسعينيات ،ستصبح األماكن المقترحة موق ًعا للفقاعة العقارية النخبوية التي
أدت إلــى تـمــدد المنطقة المتروبولينية على نحو مـهــول .وقــد شملت الفقاعة مــدن الترفيه ،مثل مدينة
ـروعــا إلنـشــاء المجتمعات المغلقة الفخمة بــأسـمــاء مثل يوتوبيا
الـقــاهــرة الـجــديــدة ،وحــوالــى ثمانين مـشـ ً
وبيفرلي هيلز ودريــم النــد .هــذا باإلضافة إلــى مالعب الغولف والمتنزهات و«الـمــوالت» ،وغيرها من
مــرافــق األث ــري ــاء( .((17وبـحـلــول الـعـقــد األول مــن الـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن ،كــان الـمـطــورون قــد سـ ّـوقــوا
ع ـشــرات آالف ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ل ــذوي الــدخــل الـمــرتـفــع الــذيــن يـسـهــل عـلـيـهــم ال ـه ــروب مــن الـقــاهــرة
المزدحمة لالستمتاع بـ«نعيم المنازل الخاصة» اآلمنة من «شوارع» القاهرة الخطرة(.((17
أساسيا للفقاعة العقارية
سببا
ً
إن فشل مخطط تمديد الخدمات البلدية ومخطط إيــل دي فرانس كــان ً
الـصـحــراويــة ،ولـكــن جـهــات أخ ــرى وقـفــت أيـ ًـضــا خـلــف هــذه الـفـقــاعــة ،مـنـهــا وزارة الــدفــاع؛ فـعـلــى سبيل
المثال ،تضمنت مشاريع النخبة الجديدة على األقل «مدينة جديدة» للجيش ،ومشاريع سكنية للعسكر
برنامجا
في مناطق أخرى في محيط القاهرة( .((17في وقت مبكر من سنة  ،1986أعلنت وزارة الدفاع
ً
ـوحــا لـلـمــدن الـصـحــراويــة يـمـ َّـول بـعــائــدات بـيــع أراض ــي الـجـيــش حــول الـقــاهــرة وأراض فــي مــدن كبيرة
طـمـ ً
(((17
«قيمة جــدً ا»  .وخططت وزارة الدفاع لـ «بيع أراض في مدن الجيش
أخــرى كانت في ذلك الوقت ّ
للمواطنين الذين يرغبون في الهروب إلى الصحراء لتجنب مصاعب العيش في وادي النيل المزدحم»،
وأيـ ًـضــا بيع أراض ألجـهــزة الــدولــة األخــرى بتدابير «تـجــري عــادة بعد مـفــاوضــات غير شـفــافــة»( ،((17وقد
ً
احتفظت ٌ
مستقبل بما يو ّلد
كل من القوات المسلحة واألجهزة األمنية بمواقع أخرى لـ«التطوير العمراني
أرباحا ضخمة للمطورين ،سواء كانوا حكوميين أو من القطاع الخاص»(.((18
ً

أع ـ ــادت وزارة اإلس ـك ــان تــوج ـيــه ب ــرن ــام ــج ال ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة ب ـع ـي ــدً ا ع ــن اإلن ـش ــاء ال ـع ـق ــاري س ـنــة ،1994
وب ـ ـ ــدأت ب ـب ـي ــع أراض ب ــأسـ ـع ــار «رم ـ ــزي ـ ــة» لـ ــأفـ ــراد وال ـ ـم ـ ـط ـ ــوري ـ ــن( .((18وم ـ ــع أن الـ ـطـ ـف ــرة ال ـع ـق ــاري ــة فــي

ال ـص ـح ــراء تــرت ـبــط عـ ــادة ب ـت ـب ـ ّنــي م ـصــر م ـعــاي ـيــر بــرنــامــج ال ـت ـك ـيــف الـهـيـكـلــي وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة الــدول ـيــة
(174) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 98.
(175) Mitchell, Rule of Experts; Eric Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» in: Singerman and Amar, eds., Cairo
Cosmopolitan, and Sims, Understanding Cairo.
(176) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(177) Mitchell, Rule of Experts, and Sims, Understanding Cairo.
(178) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105.

انظر ً
أيضا 17« :مدينة عسكرية في الصحراء تضمن للقوات المسلحة مواجهة أي تهديد »،األهرام ،1986 ،ص .1

( ((18المصدر نفسه ،ص .79

(179) Springborg, Mubarak's Egypt, p. 105, and Sims, Understanding Cairo, p. 82.
(180) Sims, Understanding Cairo, p. 82.
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ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات ،ف ــإن الـ ــدور األبـ ــرز ك ــان م ــن نـصـيــب إع ـف ــاء ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـصــر م ــن  32مـلـيــار
دوالر مــن ديــونـهــا فــي حــرب الـخـلـيــج ومــا بـعــدهــا ،بــاإلضــافــة إلــى الـمـســاعــدات الـخــارجـيــة ال ـك ـب ـيــرة(.((18
س ـم ــح هـ ــذا ال ــري ــع االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـح ـكــومــة مـ ـب ــارك ب ـت ـق ـل ـيــص اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـق ـي ــود ال ـم ــال ـي ــة ال ـكــاب ـحــة
( )Financial-repression strategiesالـتــي اس ُتخدمت وســائــل لجباية الـضــرائــب غير الـمـبــاشــرة ،وهو
ما أدى إلــى جــذب التحويالت المالية المتدفقة إلــى قطاع اإلسـكــان بوصفه األكثر أم ًنا واألكـثــر ربحية
لالستثمار( .((18لذلك ،فإن عملية تطوير الصحراء َمدينة أكثر لالقتصاد السياسي الريعي أكثر من تحول
مصر إلى النيوليبرالية.
أشارت بعض المساهمات إلى أن الطفرة العقارية كانت «أكبر توسع عقاري شهدته مصر على اإلطالق»
2
وهــو ي ــوازي ضـعــف مـســاحــة الـقــاهــرة األص ـل ـي ــة( .((18وأش ــارت مـســاهـمــة أكـثــر تـحـفـ ًـظــا إلــى أن  100كــم
فقط «تحت اإلنـشــاء ...وهــي مساحة تــوازي أكثر مــن ثلث الـقــاهــرة وضــواحـيـهــا»(ُ .((18تــوصــف الفقاعة
العقارية أحيانًا بأنها تمثّل َهـ ْـجــر النخبة للقاهرة األصلية ،ولكن الحقيقة هــي أن المحيط الصحراوي
بقي قليل السكان وغير مطور :مواقع إنشاء شاسعة تُشعرك بمشهد «نهاية العالم»( .((18وكتفسير بديل،
سياسيا برجال أعمال يحصلون على
تعكس مشاريع تطوير الصحراء نماذج مضاربة راسخة مرتبطة
ً
أراض مرفقة بخدمات بأسعار زهيدة جدً ا لبناء مشاريع إسكان تُباع بأسعار خيالية( .((18انعكست هذه
العملية بالمضاربة وبطبيعتها المرعية [من الدولة] على إفالس المطورين بشكل دوري ،باإلضافة إلى
فضائح طاولت شخصيات رفيعة متعلقة بكيفية وصولهم إلى األراضــي الـعــامــة( ،((18واألخيرة شكلت
اإلطار العام لفساد النخبة الذي برز في المشهد السياسي التي صاحب إسقاط مبارك(.((18
مؤخرا ألحكام محكمة مصر اإلدارية تكشف انخراط عائلة مبارك في
حالتان من هذه الحاالت خضعتا
ً
صفقات أراض غير قانونية وفاضحة .فــي حالة بالم ِهيلز للتعمير فــي القاهرة الـجــديــدة ،تبين أن عالء
مبارك وأفرا ًدا آخرين من عائلة جمال مبارك كانوا مساهمين في شركة التعمير التي استحوذت عن طريق
وزارة اإلسكان على أرض للدولة بسعر ضئيل جدً ا مقارن ًة بقيمتها الحقيقية .وفي حالة الضاحية المدعوة
(182) Dieter Weiss and Ulrich Wurzel, The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy. Egypt,
Development Centre studies (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998), and
Bradley Louis Glasser, Economic Development and Political Reform: Impact of External Capital on the Middle East
(Cheltenham, UK; Northampton, MA: E. Elgar, 2001).
(183) Galal A. Amin, Egypt›s Economic Predicament: A Study in the Interaction of External Pressure, Political Folly,
and Social Tension in Egypt, 1960-1990, Social, Economic and Political Studies of the Middle East; 51 (Leiden; New
York : E.J. Brill, 1995); Weiss and Wurzel, The Economics and Politics of Transition, and Sims, Understanding Cairo.
(184) Mitchell, Rule of Experts, p. 273.
(185) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» p. 49.
(186) Sims, Understanding Cairo, p. 179, and Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?».
(187) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Sims, Understanding Cairo.
(188) Denis, «Cairo as Neoliberal Capital?,» and Ahmed Abu Ghazala, «How Best to Manage State Land?,» Al-Ahram
Weekly (28 October 2010), on the Web: <http://weekly.ahram.org.eg/2010/1021/feature.htm> (Accessed 11/1/2012).
(189) Jack Shenker, «Desert Storm,» Guardian, 11/6/2011, on the Web: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/
jun/11/cairo-satellite-towns-future-egypt> (Accessed 11/1/2012).
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مدينتي ،وهي جزء من القاهرة الجديدة ً
أيضا ،حصلت شركة إنشاءات ضخمة تُعرف بعالقاتها الوثيقة
مستثمرا غير مباشر فيها ،على وصول تفضيلي ألراضي الدولة(.((19
بالحزب الحاكم وكان جمال مبارك
ً

خاتمة
برزت بعد إطاحة مبارك إشارات عديدة تشير إلى أن األحياء المهمشة في القاهرة بدأت تطالب بحصة
عادلة من الدعم والخدمات( .((19ومع أن حوكمة العمران حصلت على اهتمام رسمي قليل في المرحلة
االنتقالية ،فإن بروز منافسة انتخابية تعددية ربما يتيح االحتمالية إلدراج مثل هذه القضايا في السياسة؛
فعلى سبيل الـمـثــال ،شـجــب حــزب الـنــور السلفي فــي حملته االنـتـخــابـيــة غـيــاب الـمـيــاه وخــدمــة الـصــرف
الصحي عن األحياء الشعبية( .((19وهنالك ً
أيضا إشارات إلى أن ثورة  25يناير حركت عمليات أوسع
تنحي مبارك حفز ظهور لجان أحياء في القاهرة
للتعبئة االجتماعية الحضرية؛ فانهيار النظام العام مع ّ
وفــي مــدن مـصــريــة أخ ــرى .ومــع أن هــذه الـلـجــان كــانــت فــي بــدايــة الـمـطــاف معنية بـحــراســة األحـيــاء التي
هجرتها الشرطة ،فإنها قامت الحقًا بزيادة أنشطتها لتشمل تثقيف الناخبين ،وتمثيل الناس ،والتنمية،
والمطالبة ً
أيضا بمساءلة مسؤولي الدولة(.((19
لـكــن مـثــل هــذه الـتـمـظـهــرات الموسمية الـقــادمــة مــن الـقــاعــدة تــواجــه نـظــا ًمــا سـيــاسـ ًـيــا مـغــر ًقــا بــاإلقـصــاء؛ فقد
ع ــززت الـنـخـبــة تــدري ـجـ ًـيــا اح ـت ـكــارهــا نــزعــة ال ـ َت ـ َـم ـ ْـدي ــن الــرس ـمــي م ـنــذ الـخـمـسـيـنـيــات ،وف ـشــل الـمـخـطـطــات
األرب ـع ــة ال ـتــي تـنــاولـتـهــا ه ــذه ال ــدراس ــة لـعـقـلـنــة تــوســع الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولـيـنـيــة (وال ـت ــي كــانــت ف ــي الــواقــع
خـطـ ًـطــا إلعـ ــادة تــوزيــع ال ـخــدمــات ال ـعــامــة لـتـصـبــح غـيــر مـقـتـصــرة عـلــى الـنـخـبــة) هــو تـشـخـيــص لــأســالـيــب
الـتــي ُحــرم عـبــرهــا مــواطـنــو الـقــاهــرة الـعــاديــون مــن مواطنتهم الـحـضــريــة الـكــامـلــة .وقــد اتـخــذ هــذا الـحــرمــان
ش ـك ـ ًـا م ـن ـه ـجـ ًـيــا ف ــوق ـ ًـي ــا وان ـه ـم ــك ب ـم ـش ــاري ــع اإلنـ ـش ــاء ال ـف ـخ ـم ــة ،وف ـش ــل ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ن ـم ــاذج تــوســع
ال ـقــاهــرة الـحـقـيـقـيــة .ك ــان ه ــذا اإلق ـص ــاء فــي ال ـبــدايــة واض ـ ًـح ــا فــي األح ـي ــاء ال ـتــي ُأن ـش ـئــت بـعــد سـنــة 1952
مـتـمـ ّثـلــة فــي بــرنــامــج ال ـمــدن ال ـص ـحــراويــة ال ـجــديــدة ،ووص ــل إل ــى ذروتـ ــه فــي الـتـسـعـيـنـيــات وال ـع ـقــد األول
مــن األلـفـيــة الـجــديــدة فــي المجتمعات المغلقة الـفـخـمــة .ولـكــن األهــم مــن ذلــك كـلــه أن روح التخطيط
_(190) Adly, «Mubarak (1990-2011),» on the Web: <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Mubarak_1990-2011
The_State_of_Corruption.pdf> (Accessed 10/1/2013).

يـبــدو أن قضايا المحاكم هــذه لــم تكن ناجحة (مـعـلــومــات شخصية مــن عـمــرو عــادلــي ،مــديــر وحــدة الـعــدالــة االقـتـصــاديــة واالجتماعية
حكما ضد رئيس
في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 11 ،حزيران /يونيو  .)2012في نيسان /أبريل  ،2012ألغت الحكومة
ً
شركة بالم هيلز للتطوير .انظر«Attorney General Cancels Decision to Confiscate Money of Palm Hills Chairman,» Egypt :

Independent, 26/4/2012, on the Web: <http://www.egyptindependent.com/news/attorney-general-cancels-decisionconfiscatemoney- palm-hills-chairman> (Accessed 11/6/2012).
(191) Jack Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers, Rockfall Fears Prompt Hopes of a Broader Revolution,» Guardian,
24/6/2011.
(192) David D. Kirkpatrick, «Salafis in Egypt Have More Than Just Religious Appeal,» New York Times, 10/12/2011,
on the Web: <http://www.nytimes.com/2011/12/11/world/middleeast/salafis-in-egypt-have-more-than-just-religiousappeal.html> (Accessed 12/12/2011).
(193) Alia Mossallam, «Popular Committees Continue the Revolution,» Egypt Independent (Al-Masry Al-Youm English
Edition), 18/6/2011, on the Web: <http://www.almasryalyoum.com/en/node/469281> (Accessed 11/10/2011).
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– والمنطق السياسي المضمر بشكل عام – أجهضا محاوالت المانحين إلعادة توجيه توسع القاهرة،
وأحبطا تطوير المناطق العشوائية كوسيلة من وسائل التواصل بين المجتمع والدولة المصرية وكآلية
لتزويد أولئك المستبعدين من القطاع الرسمي بمساكن مرفقة بخدمات ومعقولة السعر.
تحولها نحو
بالنسبة إلى بعض الباحثين ،تعكس الطبيعة اإلقصائية للنزعة العمرانية الرسمية في القاهرة ّ
مدينة نيوليبرالية خالل السنوات الخمس عشرة األخيرة ،وتدفقات االستثمار المالية وخصخصة النخبة
لألصول العامة مثل األرض ،باإلضافة إلــى سياسات التقشف المدعومة من المانحين ،وحتى برامج
التخطيط التي نوقشت في هذه الــدراســة .ومع أن الــا -رسمية السوسيو اقتصادية في الشرق األوسط
مرتبطة بشكل أكثر عمو ًما بالليبرالية االقتصادية وانسحاب الدولة من دعم الخدمات العامة( ،((19فإن
إقناعا؛ فإقصائية القطاع الرسمي من جهة وال َت َم ْدين غير
مثل هذه األسباب تبدو في حالة القاهرة أقل
ً
الرسمي من جهة أخرى كانا قائمين ً
أيضا في عهد عبد الناصر ،أي قبل حتى تجارب السادات األولية
(((19
فــي سياسة االنفتاح فــي السبعينيات  .كما أن حالة مدينة العبور توضح جـيــدً ا أن استغالل النخبة
للمحيط الصحراوي كان جار ًيا بحلول نهاية السبعينيات ،أي قبل احتضان مصر النموذج النيوليبرالي
وأخيرا ،فإن جميع مشاريع التخطيط التي نوقشت أعاله تدور حول زيــادة كفاءة
في التسعينيات(.((19
ً
الدولة ً
بدل من خصخصة أجهزة الدولة أو أصولها(.((19
لذلك ،فإن أفضل طريقة لفهم رحلة القاهرة هي في موضعتها في سياق ديمومة النظام السياسي التسلطي
بـ ً
ً
ارتباطا
ـدل من تجربة مصر المتعثرة في الليبرالية االقتصادية؛ فطبيعة النظام السياسي اإلقصائي ترتبط
واضحا بنفوذ نخبة الدولة في المقام األول ،وليس فقط من خالل امتيازاتها في الوصول إلى األرض .ومن
ً
المرجح أن تمثّل ٌّ
فرصا لتوزيع الرعاية
كل من المدن الجديدة وطفرة التطوير الصحراوي في التسعينيات ً
ُ
(((19
الضرورية لممارسة السلطة السياسية بأساليب زبــائـنـيــة  ،ومــن الممكن أن يكون دور النخبة قد تطور
كاآلتي :حالة مشروع الكفراوي للمدن الصحراوية مرتبطة بـ«برجوازية البيروقراطية» في مصر ،بينما ترتبط
فقاعة الصحراء بالرأسمالية الطفيلية في أواخــر عهد مبارك ،وهــذه األخيرة تبدو من الناحية الشكلية أكثر
ً
وبغض النظر عن التشكيلة الدقيقة ألصحاب االمـتـيــازات ،فــإن فشل مشروع تمديد الخدمات
استقالل.
ّ
البلدية ومشروع التجمعات السكانية المقترح من جانب هيئة إيل دي فرانس أو من جانب دراسة السياسة
(194) Haim Yacobi and Relli Shechter, «Rethinking Cities in the Middle East: Political Economy, Planning, and the
Lived Space,» Journal of Architecture, vol. 10, no. 5 (2005), pp. 499–515.
(195) Mohamed M. Sioufi, «Urbanization of Agricultural Land: Informal Settlements in Cairo,» (Master’s Thesis,
Department of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1981), on the Web: <http://hdl.handle.
net/1721.1/37858> (Accessed 24/1/2012).
( ((19لمزيد من وجهات النظر المشككة في اعتناق مصر للنيوليبرالية ،انظرAlan Richards, «Dilatory Reform vs. Making :
a Break for the Market,» in: Phebe Marr, Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role (Washington,
DC: National Defense University Press, 1999); Ulrich G. Wurzel, Limits to Economic Reform in an Authoritarian State:
Egypt since the 1990s (Berlin: Freie Universität, 2007), and Mitchell, Rule of Experts.

( ((19ظـهــرت قضية دعــم المانحين لخصخصة قطاعات من حوكمة القاهرة فقط في العقد األول من القرن الـحــادي والعشرين،
ومنها ،على سبيل المثال ،جهود الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،لتحسين استدامة استثماراتها في قطاع الصرف الصحي ،ولكن مثل
هذه اإلصالحات لم يكن على المدى القصير ،انظر.Dorman, «The Politics of Neglect» :
(198) Springborg and Henry, «Army Guys,» and Sims, Understanding Cairo.
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القومية للتنمية الحضرية كان سببه أن األراضــي التي كانت مطلوبة لتطبيق المشاريع كانت ببساطة ّقيمة
للغاية لتذهب إلى المهمشين .لذلك ،ليس من المفاجئ أن الطريق الدائري ،الذي يسهل حركة السيارات
الخاصة إلــى المدن الجديدة ،كــان النتيجة الوحيدة لمخطط الفريق الفرنسي ،وذلــك على الرغم من أن
ً
مناقضا لجهود الفرنسيين بشأن إدارة توسع القاهرة السكني نحو الصحراء.
تطبيقه جاء
يشكل فشل أجـنــدة المانحين مــؤشـ ًـرا إضــافـ ًـيــا على العناصر األوتــوقــراطـيــة لنظام مــا بعد  ،1952وعلى
اإلقـصــاء والـتـفـكــك الـبـيــروقــراطــي؛ فمخططات الـتـطــويــر أث ــارت حساسية مـســؤول مـصــري ألنـهــا وصلت
المعا َقبة من الدولة ،وألنها ً
أيضا تناقض «األفضلية التحديثية للتكنلوجيا الحديثة...
إلى العشوائيات ُ
(((19
مؤشرا على التطوير المتقدم» وبوصفها بالطبع مغرية  ،فتطوير العشوائيات يؤدي إلى أفق
بوصفها
ً
بغيض من التفاوض مع السكان في شأن التطوير وفي شأن حصولهم على حقوق الملكية – وكالهما
مناقض لعملية إعــادة إنتاج السلطوية .إن التوقعات المصرية ،التي تقضي بأن من الممكن بطريقة ما
َ
التشابك بين المنطق السياسي
أن ُيحتوى التطوير العشوائي عــن طريق بناء الـطــرق ،توضح بفجاجة
السلطوي والروح التطويرية الحداثوية؛ فعلى الرغم من جهود المانحين لتعزيز دولة كفوءة إدار ًيا ،فإن
مشاريع التخطيط الفاشلة تُبرز ديمومة ِسمة التفكك البيروقراطي لـ«التنين األعرج» المصري؛ فقد كان
لمتلقّي الدعم ،مثل هيئة التطوير العمراني ،سلطة محدودة لتطبيق المشاريع على األرض ،باإلضافة
إلــى أن تأكيدات الداعمين لضرورة بناء المؤسسات في مشاريع مثل تمديد الخدمات البلدية وخطة
وجه للتطوير العمراني.
الم ّ
الفريق الفرنسي ناقضت منهجية اإلنشاء ُ
وربـمــا األكـثــر أهـمـيــة هــو أن جـمـيــع ال ـحــاالت تـكـشــف انـقـســامــات عميقة فــي الــدولــة حــول الـسـيـطــرة على
محيط الـقــاهــرة الـصـحــراوي؛ فـمـبــادرات مدينة العبور ومـشــروع تمديد الـخــدمــات البلدية وخطة إيــل دي
فــرانــس كــانــت جمي ًعا ضـحــايــا األراض ــي الـمـتـنــازَع عليها .وعـلــى الــرغــم مــن أن الـعــديــد مــن أجـهــزة الــدولــة
والـمــؤسـســات شبه الحكومية كــانــت مـتــورطــة ،فــإن الــاعــب األكـثــر أهمية وقـســوة كــان الجيش المصري.
إن اسـتـثـمــارات الجيش المهمة فــي السلع االستهالكية والـخــدمــات واإلنـتــاج الصناعي واإلن ـشــاءات قد
نوقشت بشكل متكرر في الشهور الماضية ،ولكن ممتلكات الجيش [العقارية] لم تناقش بشكل ٍ
كاف،
وهــي الـتــي شـكـلــت حــوالــى  128كــم 2فــي الـقــاهــرة ،أي بـمــا ي ــوازي نـصــف الـمـنـطـقــة الـمـتــروبــولــونـيــة(.((20
وعلى المدى الطويل ،كان التحكم في األرض والممتلكات في طرف القاهرة ،دعك من عائدات طفرة
التسعينيات العقارية ،قد ساهم في زيادة سطوة الجيش االنعزالية .ومن الممكن أن تشييد «عالم الجيش
المستقل» ســاعــد فــي احـتــواء الـقــوات المسلحة فــي عهد مـبــارك ،لكن عـنــاده بــالــدفــاع عــن األراضــي التي
دائما إعطاء مجموعات الضباط
يمتلكها ال ترجح تحييده
سياسيا .ربما لذلك السبب كان من المهم ً
ً
حصصا مكانية في مرحلة ما بعد سنة  - 1952كجزء من عملية أوسع للتحصين السياسي واالجتماعي
ً
والحفاظ على قاعدة دعم  -وهو ما جعلها منيعة على القوى التي جرفت مبارك ودائرته الداخلية.

(199) R. Gakenheimer and C. H. J. Brando, «Infrastructure Standards,» in: Lloyd Rodwin, ed., Shelter, Settlement, and
Development (Boston: Allen and Unwin, 1987), p. 140.
(200) Final Report: Cairo Metropolitan Area Land Use/Infrastructure Development Study, and Springborg, Mubarak's Egypt.
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مع أن تفصيالت مشاريع تخطيط القاهرة تبدو ربما بعيدة عن السياسات العليا ،فإنها تزودنا بفهم غير
طبعا ،ليس احتكار نزعة التطوير
مباشر للسبب الــذي يجعل الجيش يدافع والطريقة التي يدافع بهاً .
الـحـضــريــة ح ـكـ ًـرا عـلــى الـجـيــش ،ولـكــن ه ــذا األخ ـيــر هــو اآلن ال ـمــدافــع األســاســي عــن ن ـظــام االم ـت ـيــازات
الموروث من عهد مبارك ،خاص ًة بعد النهاية الفعلية لكيانات مهمة من النظام القديم ،مثل الرأسمالية
الطفيلية .وكــان المجلس األعـلــى للقوات المسلحة قــد سعى فــي أثـنــاء المرحلة االنتقالية إلــى احـتــواء
انهمار مطالب اإلصالح من القاعدة – تضمنت ً
أيضا المطالبة بحصة عادلة من الخدمات للقاهرة غير
(((20
مرارا صوغ المرحلة
الرسمية  -والتي جرى تحقيرها بوصفها «مطالب فئوية»  .وقد حاول الجيش ً
االنتقالية وعملية كتابة الدستور لحماية استقالله واقتصاده الموازي( .((20وتضمنت تلك المحاوالت
تدجين جماعة اإلخوان المسلمين – التي كانت جاهزة للتسامح مع صالحياته االقتصادية  -حيث كان
حزبها (حزب الحرية والعدالة) يسيطر على الرئاسة والبرلمان( .((20وحينما أعاد حزب الحرية والعدالة
فعليا لتقاسم السلطة قد حدث فاستعاد
ترتيبا ً
تركيز السلطة سنة  ،2012الحظ عدد من المراقبين أن ً
الجيش استقالله عن السلطة المدنية(.((20
أخيرا ،إن فشل محاوالت التخطيط المتعددة ،ســواء كانت مصرية أو عن طريق المانحين ،يرتبط بشكل
ً
أساسي بصالبة ال َت َم ْدين غير الرسمي في القاهرة وبصموده أمام النظام السياسي بعد سنة 1952؛ فأصل
األح ـيــاء الـعـشــوائـيــة هــو تخطيط الــدولــة الـفــوقــي ال ــذي لــم يـفـشــل فــي تــوسـيــع المنطقة الـمـتــروبــولـيـنـيــة لخدمة
أيضا في أن ِ
المصريين العاديين فحسب ،بل فشل ً
يوجد لهم ظــروف ال َت َم ْدين ذاتـ ًـيــا .وفــي الحقيقة ،كان
التناقض الــرسـمــي  -غير الــرسـمــي مـسـ ً
ـوغــا لحصول الـنــاس على الـخــدمــات الـعــامــة على حـســاب األراضــي
ال ــزراع ـي ــة ،وه ــو م ــا أدى ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان إل ــى ن ـشــوء م ـنــاطــق خ ــارج س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة لـتـصـبــح حــاضـنــة
لـمـعــارضـيـهــا .كــان مــن الـمـمـكــن أن تــوفــر مـقـتــرحــات الــامــركــزة الـعــابــرة لـلـمـنــاطــق الـتــي قــدمـهــا الـمــانـحــون ،أو
لمخططات المدن الطرفية المخصصة لذوي الدخل المنخفض ،لمسؤولي الدولة خيارات تتعلق بعقلنة
توسع القاهرة على المدى الطويل ،واحتواء خطر انتشار الال-رسمية ،لكن التخطيط الحضري في مصر،
خــاصــة مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،يــوضــح نـقــاط ضـعــف الــدولــة ،حــارســة الـبــوابــة الـمـعــزولــة عــن الـمـجـتـمــع الـمـصــري
ـاس ــا عـلــى زي ــادة سـطــوة نخبتها عــن طــريــق الـمـشــاريــع الـعـمــاقــة لـلـتـطــويــر ال ـص ـحــراوي .لــذلــك،
وال ـمــر ِّكــزة أسـ ً
فــإن صـمــود الـقــاهــرة غـيــر الــرسـمـيــة لـيــس ببساطة نتيجة ضـعــف م ــوارد دولــة «مـتــوسـطــي الــدخــل» ،وال نتيجة
(201) Shenker, «For Cairo’s Slum Dwellers».
(202) Nathan J. Brown, «Landmines in Egypt’s Constitutional Roadmap,» (Carnegie Endowment Web
Commentary, Carnegie Middle East Center, 7 December 2011), on the Web: <http://carnegie-mec.org/
publications/?fa=46152&lang=en> (Accessed 8/12/2011), and Steven A. Cook, «In Egypt, Lamentations Over a Lost
Revolution,» (Al-Monitor, 18 June 2012), on the Web: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/
cries-of-coup-and-lamentations-o.html (Accessed 18/6/2012).
(203) Hashim, p. 123,
(204) Steven A. Cook, «Are Egypt’s Officers Muslim Brothers?,» (From the Potomac to the Euphrates, 17 December
;)2012), on the Web: <http://blogs.cfr.org/cook/2012/12/17/are-egypts-officers-muslim-brothers/> (Accessed 9/1/2013
Hesham Sallam, «Morsi Past the Point of no Return,» (Jadaliyya, 8 December 2012), on the Web: <http://www.jadaliyya.
com/pages/index/8881/morsi-past-the-point-of-no-return> (Accessed 9/1/2013), and Springborg, «The View from the
Officers› Club,» on the Web: <http://www.egyptindependent.com/opinion/view-officers-club> (Accessed 9 January 2013).
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 بــل هــو نتيجة منطق اإلقـصــاء القوقي والسمة االحـتـكــاريــة لسياسات نـظــام ما،الـقــوى االقـتـصــاديــة العالمية
 إن التناقض بين. تلك الـسـيــاســات الـتــي أجهضت كــل بــديــل مــن الـبــدائــل التنموية المحتملة،1952 بعد
 والقاهرة الالرسمية، من جهة، التي تتسم باإلهمال وتجنب المخاطر،السياسات الراسخة للدولة المصرية
. هو الطريق الذي يحتوي على أقل قدر من المقاومة ألولئك الذين يحكمون المدينة،من جهة ُأخرى
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