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أشمل مساهم ٍة بحثية  -وأحدثها أيضً ا  -تتناول
َ
يُع ّد هذا الكتاب
بالنقد والتحليل والتأريخ غزو الدولة للصحاري املرصية منذ
وخصوصا ما يُعرف يف تاريخ مرص بـ "ظاهرة امل ُدن
عام ،1952
ً
الجديدة" .وتنبع أهمية هذا العمل من جانبني؛ أحدهام أنه يعالج
موضو ًعا نَدرت معالجته من ناحي ٍة بحثية وعلمية .فباستثناء بضع
أوراقٍ ذات طابعٍ سياسايت ،وبضع در ٍ
اسات تناولت مشاريع عمرانية
مح ّددة يف صحاري مرص ،نكون إزاء العمل األ ّول من نوعه الذي
يتخصص بقراءة نزعة الدولة املرصية ونُخبها للتعمري الصحراوي
وإقامة امل ُدن السكنية والصناعية والسياحية الجديدة ،بعي ًدا عن
وادي النيل.

قادتها ال ُنخب الحاكمة ،منذ حركة الض ّباط األحرار يف متوز /يوليو .1952
يبي سيمز أ ّن هوس النخبة املرصية
وطوال فصول الكتاب املختلفةّ ،
الحاكمة برضورة تخفيف الضغط السكّاين من منطقة وادي النيل
أقل من  %5من املساحة اإلجاملية للبالد ،مل يؤ ِّد
والدلتا التي تشكّل ّ
إىل إهدار مبالغ خيالية من ميزانية الدولة عىل امتداد عقو ٍد فحسب،
بل أ ّدى أيضً ا إىل إهام ِل املدن األصلية وإفقارها من ناحية الخدمات
رسخ عملية التعمري غري الرسمي املعروف يف
والبنية التحتية ،كام ّ
مرص بـ "العشوائيات" ،إضاف ًة إىل تعزيز شبكات الفساد البريوقراطي
والرأساملية الطفيلية.

أ ّما الجانب الثاين ،فهو متمثّل بأ ّن أهمية هذا العمل تنبع من جدية
مؤلِّفه ،ديفيد سيمز ،صاحب كتاب َف ْهم القاهرة :منطق مدينة
خارج السيطرة((( ،ويُع ّد هذا الكتاب أه ّم مرجع لفهم صريورة تط ّور
بسكّانها ومجتمعاتها املختلفة واملتن ّوعة وأمناطها
القاهرة الكربى ُ
الدميوغرافية .وقد أمىض سيمز ،كام يقول تيمويث ميتشل يف تقدميه
للكتاب ،أكرث من نصف ُعمره يف دراسة العاصمة املرصية وتتبّع
مسارات تط ّورها الدميوغرافية والعمرانية ،ليساهم يف الحقيقة يف
تصحيح العديد من الصور النمطية والتص ّورات املش ّوهة عن أحد أكرب
التج ّمعات البرشية العمالقة يف العامل.

هيكل الكتاب
يض ّم كتاب أحالم صحراء مرص مق ّدم ًة وعرشة فصول .يتناول الفصل
األ ّول نبذ ًة تاريخي ًة وجغرافي ًة عن صحاري مرص (الصحراء الغربية،
والصحراء الرشقية ،وشبه جزيرة سيناء) ،الفتًا النظر ،يف إيجا ٍز شديد،
التوسع نحو الصحراء بدأت يف حقبة أرسة محمد عيل
إىل أ ّن مسرية ّ
أساسا ،لتوسيع رقعة األرض القابلة للزراعة (ص .)34 - 33أ ّما الفصل
ً
الثاين ،فهو يق ّدم خريط ًة عا ّم ًة للرحلة التاريخية يف ما يتعلّق بفكرة
استصالح الصحراء و َع ّدها هدفًا قوم ًيا يعكس مرشوعية الدولة
وصورتها أمام املجتمع .فمن مرشوع مديرية التحرير ومرشوع
الوادي الجديد يف عهد عبد النارص ،إىل برنامج امل ُدن الجديدة الذي
دش ّنه السادات يف أواسط السبعينيات ،مرو ًرا مبشاريع مبارك العمالقة
الستصالح األرايض وإقامة املناطق الصناعية والسياحية ،وانتها ًء
كل من حكومات اإلخوان املسلمني
باإلعالنات املتتالية التي أعلنتها ّ
والحكم العسكري ،يوضّ ح سيمز مدى ضبابية البيانات الحكومية
وتناقضها والفجوة ما بني امل ُعلن عنه واملنجز فعليًا من جهة ،وعدم
قابلية األجهزة الحكومية للتعلّم من األخطاء وعدم تكرارها.

عىل الرغم من أ ّن األرايض الصحراوية يف مرص ت ُع ّد أه ّم األصول
واملصادر الطبيعية لدى الدولة ،حيث تشكّل األغلبية ال ُعظمى من
الجغرافيا املرصية ،فإنّها لطاملا كانت إحدى اللعنات االقتصادية
والتنموية العظيمة بالنسبة إىل تاريخ مسرية التنمية والتطوير التي

وتعرض الفصول األربعة التالية زبدة الكتاب التي تتناول بالتفصيل
للتوسع نحو الصحراء من
والخرائط ،والصور أيضً ا ،خطط الدولة
ّ
خالل مخططات االستصالح الزراعي (الفصل الثالث) ،وخطط املدن
الجديدة (الفصل الرابع) ،والقرى واملنتجعات السياحية (الفصل
الخامس) ،واملناطق الصناعية والتعدينية (الفصل السادس) ،مبين ًة
أ ّن الحكومة املرصية ناد ًرا ما حققت نجا ًحا يف أغلب تلك املشاريع
سواء كان ذلك من ناحية جذب السكّان ،أو خلق فرص عملٍ  ،أو حتى
من ناحية رفد خزينة الدولة باملال.

1 David Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control
(Cairo: AUC, 2010).

وأخ ًريا ،فإ ّن املؤلف يحاول يف الفصول األربعة األخرية عرض إطا ٍر
تفسريي يحلّل السلوك الدميوغرايف للنم ّو السكّاين الذي يناقض ،من
ٍّ

وميكن اختصار األطروحة األساسية للكتاب عىل النحو التايل:

مراجعات وعروض كتب
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للتوسع العمراين (الفصل السابع)،
ناحية املبدأ ،الرؤية الدولتية
ّ
َ
إجامل مختلف األسباب التي أ ّدت إىل اإلخفاق الذريع
متوخيًا
واملتكرر لخطط الدولة يف إدارة األرايض العا ّمة ،ودوافع النخبة
الحاكمة لالستمرار عىل النهج ذاته ،عىل الرغم من اإلخفاق (الفصل
الثامن والتاسع) ،منتهيًا بكتابة خطّة مبادئ توصي ٍة إلعادة النظر يف
بأي حا ٍل من األحوال إىل جذب
أحالم مرص الصحراوية التي لن تؤ ّدي ّ
املرصيني إىل الصحراء (الفصل العارش).

ماذا حققت مشاريع
تطوير الصحراء؟
إ ّن أهم ما يُحسب لهذا الكتاب هو القدرة والصرب ،منذ السبعينيات،
عىل تتبّع اإلعالنات الحكومية املرصية التي وعدت باستصالح
األرايض الصحراوية حول القاهرة واملدن املرصية األخرى ،وتحويلها
إىل مدنٍ جديدة ،أو مشاريع زراعية ،أو صناعية ،أو سياحية .ويبني
سيمز بلغ ٍة ال تخلو من التع ّجب و"السخرية" أ ّن أغلب املشاريع
الجديدة التي أعلنتها حكومة مبارك ،بد ًءا من األلفية الجديدة حتى
جميع الحكومات التي أتت بعد ثورة الخامس والعرشين من كانون
ٍ
ٍ
وخطط سابقة ت ّم اإلعالن عنها
إلعالنات
الثاين /يناير ،إمنا كانت تكرا ًرا
واختفت أخبارها ،أغلب األحيان ،بسبب إخفاقها.

أحالم االستصالح الزراعي
من ناحية االستصالح الزراعي واملشاريع العمالقة لتحويل الصحراء
إىل ٍ
أرض قابل ٍة للزراعة ،يشري سيمز إىل التناقض وانعدام الشفافية
الطاغيَني عىل أغلب البيانات امل ُعلن عنها .ففي حني أعلنت الهيئة
العامة ملرشوعات التعمري والتنمية الزراعية أ ّن عدد الفدادين
امل ُستصلحة بلغ  2.7مليون فدان منذ عام  1952حتى عام  ،1997أشارت
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نرشات أخرى للجهاز نفسه إىل أ ّن العدد ال يتجاوز  815ألف فدان،
موضّ ح ًة أ ّن الحكومة املرصية ظلّت تقوم مبا يس ّميه سيمز "لعبة
الف ّدان"؛ ذلك أ ّن أرقام الفدادين الضخمة التي يت ّم اإلعالن عنها
كـ "إنجازات" لالستصالح ،تشري عــاد ًة إىل ما ترغب الدولة يف
استصالحه ،وال تشري إىل ما يجري زراعته فعل ًيا .فالحكومة تُعلن عن
خططها وأحالمها عىل أنّها إنجازات فعلية (ص  .)105 - 104ومن بني
األمثلة العديدة التي يرسدها الكاتب "مرشوع توشىك" العمالق الذي
جرى اإلعالن عنه م ّر ٍ
ات عديد ًة منذ عام  1997من جهة الحكومات
املرصية املتعاقبة ،والذي هدف إىل استصالح ما يزيد عن نصف
ٍ
قنوات مائية،
مليون ف ّدان وريّها من فيض خ ّزان مياه أسوان بثالث
ليتضّ ح يف عام  2004أ ّن ما يقارب الـ  1500ف ّدان هي تحت الزراعة
الفعلية ،وأ ّن قنا ًة مائي ًة واحد ًة قد ت ّم إكاملها بالفعل (ص .)107
وحتّى االدعــاءات الحكومية التي جرى من خاللها التبشري بأ ّن
مشاريع االستصالح الزراعي سوف ت َفي مباليني فُرص العمل ،وسوف
تساهم يف امتصاص مئات آالف املتخ ّرجني يف الجامعات سنويًا ،كانت
محض "أحــام" .فأكرث من  %75من مشاريع االستصالح الزراعي
التي اشتغلت بالفعل يف العقدين املاضيني ،استندت إىل مستثمرين
ورشكات من القطاع الخاص تعتمد ،كام هو معروف ،عىل االستثامر
املكثّف لرأس املال ،وتجتنب توظيف عدد كبري من األيدي العاملة،
بالرش الذي ميتاز بقلّة استخدامه
الري ّ
كام أ ّن أغلبيتها يعمل عىل نظام ّ
للعاملة .وأخ ًريا ،فإ ّن نحو نصف هذه املشاريع ،بحسب قول املؤلّف،
ممثل
تركّز يف زراعة البساتني (يف صدارتها التفّاح والربتقال والزيتون)ً ،
لهذا النمط بنجاح بشأن بساتني الزيتون يف غر ّيب الدلتا التي يحتاج
عامل واح ًدا فقط؛ إذ يشمل عمله جهد املعالجة
كل  15فدانًا منها ً
ّ
والتعبئة (ص .)112 - 111
وهكذا ،فإ ّن برنامج األرايض الزراعية الجديدة الذي ت ّم االستثامر فيه
السكّان
ما يزيد عىل عقدين ،مل يؤ ِّد إىل توليد فُرص عملٍ وال إىل نقل ُ
من الحوارض امل ُكتظة ،وباستثناء العاملة املوسمية يف األرايض الجديدة
اعي يف
ّ
التي
تستغل النساء واألطفال ،فإ ّن برنامج املليون ف ّدان زر ّ
عرشين سن ًة ال يكاد يولّد ّإل ما بني  30و 40ألف وظيفة ،وأغلب
هؤالء مل ينتقلوا بعائالتهم إىل املناطق الجديدة ،بل تج ّنبوا تكاليف
االنتقال و َع ّدوا أعاملهم وظائف موقّت ًة يسافرون إليها إ ّما يوم ًيا ،وإ ّما
بالعمل (ص .)112
يقطنون غرفًا ّ
خاص ًة ّ
ومن املفارقة أ ّن املشاريع الوحيدة التي نجحت يف تحويل أر ٍ
اض
من الصحراء إىل حقو ٍل زراعية هي تلك الناتجة من ظاهرة "وضع
الفلح من خاللها باالستحواذ عىل قطعة
اليد" غري الرسمية التي يقوم ّ
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ٍ
أرض مالصق ٍة لقريته أو بلدته ويقوم بزراعتها بجهده وبتمويلٍ ذايت،
ليصل عدد الفدادين التي دخلت خط اإلنتاج الزراعي عرب وضع
ٍ
ترصيحات لوزير الزراعة عام  ،2006إىل  1.3مليون
اليد ،بحسب
يقل عن  2مليون فـ ّدان بحسب أرقــامٍ أخرى
ف ـ ّدان ،وإىل ما ال ّ
نُرشت عام  ،2010وهو ما يعني أ ّن املبادرة الذاتية التي يقوم بها
الفلحون تضاهي ما يساوي نصف جميع الجهد الحكومي منذ
ّ
الفلح املرصي
عام ( 1952ص )103؛ ما يعكس "الثقة التا ّمة لقدرة ّ
املستقلّة لجعل الصحراء خرضاء" التي ت ّم تجاهلها من أغلب أجهزة
الدولة الرئيسية طوال عقود (ص .)101

أي محاول ٍة
غري أ ّن سيمز يذهب إىل أبعد من ذلك ،مؤك ًدا أ ّن ّ
ُمستقبلية الستصالح األرايض من أجل زراعتها سوف يكون محكو ًما
ففضل عن أ ّن جميع املحاوالت التي جرت يف العقود
ً
عليها باإلخفاق.
املاضية أثبتت إخفاقها ،سواء من جه ِة جذب السكّان خارج الحوارض
امل ُكتظّة ،أو توليد فرص عملٍ جديدة ،وحتى من جهة تحقيق
مداخيل مالية ترفد خزينة الدولة ،فإ ّن فكرة استصالح األرايض
الصحراوية البعيدة تناقض من حيث األساس "معادلة مرص املائية".
فخالفًا ألرايض وادي النيل والدلتا التي تشتمل عىل خز ٍ
انات من املياه
(متتص مياه الري من النيل ويُعاد استخدامها مر ًة أخرى)،
الجوفية
ّ
لري األرايض الصحراوية الجديدة ضائعة إىل
فإ ّن املياه املستخدمة ّ
األبد وال ميكن تعويضها ،ومن ث ّم ،فإ ّن سقايتها سوف تكون ال محالة
عىل حساب األرايض القدمية وإنتاجها الزراعي (ص  .)282وهكذا
ُبش به
يقفل سيمز أسطورة االستصالح الزراعي الذي مازالت ت ّ
حلم لتحقيق األمن الغذايئ.
الحكومات املرصية املتعاقبة بوصفها ً

أحالم المدن الجديدة
عىل خُطى البارون إدوارد إمبان ،التاجر البلجييك الذي رشع يف تشييد
ضاحية هليوبوليس والرتوي ِج لها يف بداية القرن العرشين ،عىل مساف ِة
مثانية كيلو مرتات من مركز مدينة القاهرة و 3.5كيلومرتات من حي
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الع ّباسيةَ ،ع ّدت الحكومات املرصية ،حتى وقتنا هذا ،بناء ضوا ٍح
ومستوطنات ومدنٍ جديدة يف الصحراء هدفًا وطنيًا ،بوصفه امللجأ
الوحيد لتخفيف ازدحام القاهرة واملدن املرصية الكربى (ص .)120
ومنذ ذلك الوقت ،كام يقول الكاتب ،مل تكن حكومة مرصية تفاخر
باإلعالن عن مرشو ٍع لبناء مدينة جديد ٍة يف الصحراء ،حتى تعقبها
حكومة أخرى بإعالنٍ آخر عن مدينة أخرى ،من دون تقييمٍ للنتائج،
حساب للمكسب أو الخسارة الناجمة عن استثامر
أي
ٍ
ومن دون ّ
نسب ٍة كبري ٍة من اإلنفاق الدولتي.
وعىل الرغم من أ ّن االتجاه نحو تطوير املدن الصحراوية بدأ يف العهد
النارصي ،فإ ّن االنطالقة األساسية لهذه اإلسرتاتيجية كانت مع ورقة
أكتوبر التي أطلقها الرئيس املرصي األسبق أنور السادات يف عقب
حرب عبور القناة التي أحالت عىل رضورة خلق "خريطة جديد ًة
ملرص" ومل ّحت إىل رضورة الخروج من الوادي الضيق وتوسيع مساحة
رقعة عيش املرصيني من خالل غزو الصحراء (ص  ،)122 - 121وهو
ما ُع ّد آنذاك إعالنًا ذهبيًا للمط ّورين واملخططني واملعامريني.
يقول سيمز :ليس هنالك ما يضاهي ورق ًة بيضا َء فارغ ًة إلثارة حامسة
ٍ
مخطط حرضي ،إنّها فرص ٌة لفعل األمر الصائب .فليس هنالك بلدات
كل
وبدل من ذلك ،فإ ّن ّ
خاصة للتعامل معهاً ،
فوضوية وال مساكن ّ
فصل صار ٌم
مق ّدسات التخطيط الحديث والعاملي ميكن أن ت ّنفذٌ :
الستعامالت األرايض ،مناطق سكنية منخفضة الكثافة السكّانية،
شوارع واسعة ومزينة باألشجار ،أحزمة خرضاء ،سالسل تجارية،
مالعب ومنتزهات ،مناطق صناعية منفصلة ،ومناطق عازلة رحبة
أي تطفّلٍ مستقبيل (ص .)123
لحامية ُعذرية املدن الجديدة من ّ
وقد أُريد لتلك امل ُدن أن تكون مستقل ًة اقتصاديًا بالكامل وبعيد ًة
عن تأثريات املدن األصلية ،حيث قُصد من ذلك ج ْعل هذه املناطق
بديل ًة لجذب السكّان من وادي النيل املزدحم ،يف حني مل يتع ّرض هذا
ألي انتقا ٍد أو حتى إشارة إىل مشكالت اعرتت هذا املنطق
التص ّور ّ
العمراين يف بال ٍد أخرى (الصفحة السابقة).
بنا ًء عىل ذلك ،بدأت املوجة األوىل من موجات املدن الجديدة بحلول
منتصف عام  ،1976إذ جرى تنفيذ مدينة العارش من رمضان ،ث َّم
إتباعها مبدينة السادات؛ ذلك أ ّن مخططات كلتا املدينتني هدفت إىل
إسكان مليون مرصي ،كام ت ّم اإلعالن بعد ذلك عن مدينة الخامس
عرش من مايو التي كانت استثنا ًء ،كام يقول املؤلف ،ألنّها مل تكن
سوى امتدا ٍد ملدينة حلوان؛ أي إنّها غري مستقلة اقتصاديًا وال جغرافيًا.
أ ّما املدينة الرابعة ،فكانت السادس من أكتوبر التي قُ ّدم مرشوعها يف
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ُؤوي ما بني  350و 500ألف مرصي،
عام  ،1979وكان الهدف هو أن ت َ
عىل الرغم من أ ّن العدد جرى رفعه عدة م ّرات يف فرت ٍ
ات الحقة.

ِ
مخططات
وخالل الفرتة  ،1982 – 1979أُعلنت موجة ثانية شملت
ست مــدنٍ جديدة (بــرج العرب الجديدة ،ودمياط الجديدة،
ّ
والعبور ،واألمل ،والبدر ،والصالحية) حول القاهرة واملدن املرصية
التي أخفقت الحقًا ،كام يقول سيمز ،يف جذب حتى نسب ٍة صغري ٍة
السكّان (ص  .)126 - 123ويف الواقع كان منطق الجهات
من ُ
التخطيطية املختلفة ،كام يوضّ ح املؤلّف ،يتلّخص يف ما قاله أحد
مسؤويل هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة عام " 1990نحن علينا
إكامل مخططاتنا .ال نستطيع انتظار الناس إن أتوا أو مل يأتوا .سوف
يأتون" (ص .)126
وعىل الرغم من توصيات املؤسسات الدولية مع بداية الثامنينيات
بعدم الجدوى االقتصادية أو واقعية كومة املدن الجديدة ،فإ ّن
الحكومات املرصية واصلت إعالن املزيد منها ،وكأ ّن املدن السابقة
ال تكفي ،ليعلن وزير اإلسكان آنذاك حسب الله الكفراوي عن موج ٍة
كل واحدة تستهدف ربع
ثالثة شملت مخططات تسع مدنٍ جديدةّ ،
مليون مرصي بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكربى .ولكن
مل يتحقّق من هذه املدن سوى خمس منها ،رسعان ما ت ّم دمجها
يف التسعينيات يف مدينتني؛ األوىل يف رشق القاهرة ،وهي تُعرف اآلن
بـ "القاهرة الجديدة" والثانية يف غربها ،وهي ت ُعرف بـ "مدينة الشيخ
زايد" (ص .)127
يف بداية التسعينيات ،ومع تب ّني مرص التو ّجهات النيوليربالية وبرنامج
تغي جوهري عىل مفهوم املدن الجديدة .فبعد
التكيف الهيكيل ،طرأ ّ
أن كان مفهوم املدينة ُمع ًّدا قبل ذلك من أجل استيعاب الرشائح
العملية واملهنية من خالل إنشاء مشاريع إسكانية مدعومة من
ّ
الدولة ،تح ّول بعد ذلك ليأخذ طاب ًعا سياحيًا تأخذ فيه رأساملية الدولة
أي مرافق صناعية .ومنذ
دو ًرا طليع ًيا ،مع الخل ّو يف الوقت نفسه من ّ
ذلك الوقت بدأت بريوقراطية الدولة رشاكتها مع مقاولني ورجال
أعامل كبار ليت ّم بيع مساحات واسعة من األرايض بأسعا ٍر رمزية،
ٍ
مجتمعات مغلقة  ،Gated communitiesوقد
ح ّولوا أجزا ًء منها إىل
ارتبطت يف أذهان الناس مبالعب الجولف الكبرية ووسائل الرتفيه
املختلفة ،ل ُيعلن عام  1995عن إنشاء مدينتي الشيخ زايد غر ّيب
كل واحد ٍة منها نصف مليون
القاهرة والرشوق يف رشقها ،قصد جذْب ّ
ساكن؛ وذلك عىل الرغم من االنتقادات الواسعة التي صاحبت مثل
هذه اإلعالنات.
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ولك ّن ع ّدة جهات ،مبا فيها جهات من داخل الدولة ،رأت يف مثل
هذه املشاريع رضبًا ملشاريع امل ُدن السابقة .وقد نتج من هذا التح ّول
اإلعالن األضخم من نوعه الذي كان من نصيب مدينة القاهرة
الجديدة وهي التي شمل مخططها ثالث مدنٍ من املدن السابقة
التي عرفت اإلخفاق ،وحصل تح ّول يف مساحتها املفرتضة ،لتصبح
نحو نصف القاهرة األصلية (ص .)128 - 127

استم ّرت الحكومات املرصية عىل إعالنِ موجات من مشاريع مدن
جديدة ،حتى وصل عددها عشية الثورة إىل  21مدينةً ،موزّع ًة
عىل أجهزة حكومية نافس بعضُ ها اآلخ َر يف الرشاكة مع املقاولني.
ويف وقت كان فيه الهدف األسايس من هذه املدن هو جذب أكرث
من عرشين مليون ساكن وتخفيف الضغط عن املدن املرصية ،فإ ّن
عرشات املدن التي تكون مساحتها املفرتضة أكرب من املدن األصلية
مل ت ُسفر إال عن جذب نحو  800ألف مواطن بحسب بيانات اإلحصاء
املركزي عام 2006؛ أي ما نسبته  %3.8من األعداد التي حلم بها
املخططون ،وهو ما يوازي  %1من سكّان مرص آنذاك (ص )141؛
ما يعني أ ّن نسب ًة كبري ًة من اإلنفاق العا ّم عىل هذه املشاريع ،عىل
ٍ
مجموعات
ح ّد قول سيمز ،كان يف الحقيقة هبا ًء منثو ًرا ،أو يف خدمة
من املقاولني تحدي ًدا ("رأساملية املحاسيب") حصلت عىل األرايض
بأسعا ٍر شبه مجانية وأعادت بيعها بأسعا ٍر باهظة ج ًّدا ،أو استخدمت
أجزاء صغري ًة منها لبناء عد ٍد كبري من الشقق الفارغة ،إضاف ًة إىل
ما يعرف بـ "املجتمعات املغلقة" .وقد راوحت الخسارة الكبرية ما بني
 %10يف الثامنينيات ،و %25من اإلنفاق العا ّم عشية ثورة يناير .2011
ويف الحقيقة ،مل ميكّن مثل هذا التو ّجه الذي حكم املخططات املرصية
طوال عقود إال إهامل املدن األصلية وإفقارها من ناحية الخدمات
والبنية التحتية .ومن النتائج املفارقة أيضً ا ،تعزيز البناء غري الرسمي
(العشوائيات)؛ إذ أصبحت ،هي أيضً ا ،ملجأً ومسك ًنا ألغلبية املرصيني
يف املدن (ص.)162 - 147
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أحالم المدن الصناعية
يركّز الفصالن الخامس والسادس من هذا الكتاب يف جهد الدولة
املرصية يف تطوير املدن السياحية عىل الشواطئ ،ويف تطوير املناطق
الصناعية ،بوصفهام جز ًءا من أحالم النخب املرصية الحاكمة بغز ِو
الصحراء .ويشكّك املؤلّف ،يف الفصل الخامس ،يف التص ّور املتب َّنى عىل
املبني عىل
نح ٍو واسع النطاق عىل املستويني الرسمي واألكادميي،
ّ
املبالغة يف دور القطا ِع السياحي ،سوا ًء برفد خزينة الدولة بالعملة
الصعبة ،أو حتى بتوليد فرص العمل.
فعىل الرغم من أ ّن عدد السياح القاصدين مرص لالستجاممِ عىل
شواطئها أو زيارة آثارها قد تضاعف عىل نح ٍو دراماتييك بداي ًة من
ٍ
منتجعات سياحية عىل
خصوصا بعد مشاريع تطوير
عام ،1990
ً
شواطئ البحر األحمر وجنوب سيناء (ص  ،)178فإ ّن اإلسرتاتيجية
الحكومية املتمثّلة باالستمرار عىل بيع األرايض بأسعا ٍر رمزية من
والتوسع يف بنا ِء الشواطئ إىل أقىص ح ّد من جهة أخرى ،زا َدا
جهة،
ّ
التنافس الحا ّد زياد ًة غ َري مسبوقة ،وأ ّدى إىل إفالس عرشات املشاريع
السياحية سنويًا ،عالو ًة عىل التدمري الكبري الذي لحق الشواطئ
املرجانية والطوبوغرافيا الصحراوية التي يأيت السياح ،عن ٍ
قصد،
لزيارتها (ص  ،182ص .)200 - 199
كام يف ّند سيمز أيضً ا ادعاءات تقوم عىل دور السياحة يف توليد فرص
العمل وجذب السكّان نحو الصحراء .فإذا سلّمنا بالبيانات العا ّمة
التي تصدرها الحكومة بطريقة دورية ،وجدنا أ ّن القطاع السياحي
خالل العقدين املاضيني مل يستوعب سوى نصف مليون عاملٍ  ،وهو
عد ٌد ال يُذكر إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن  750ألف شاب يدخل سوق
العمل سنويًا (ص  ،)197كام أ ّن األغلبية ال ُعظمى من امل ُشتغلني يف
القطاع السياحي ال تنتقل بعائالتها إىل السكن يف املناطق السياحية،
بل تعمل عىل نظام امل ُناوبة وتعود لقضاء عطلها مع عائالتها يف مدنها
األصلية (ص .)204 - 200
أ ّما بخصوص أحالم مرص الصناعية ،فإ ّن الفصل السادس يناقش
باستفاض ٍة شديدة إخفاق الجهد الــدواليت منذ السبعينيات يف
جعل املناطق الصحراوية ج ّن ًة صناعي ًة وتعدينيةً ،سواء من خالل
التسهيالت الرضيبية ،أو إقامة املناطق التجارية الح ّرة ،أو مراكز
التكنلوجيا ،أو حتى جهد تنمية محافظات القناة .كام يُلقي سيمز
ضو ًءا عىل جهد التعدين والتنقيب عن الرثوات الطبيعية يف املناطق
الصحراوية البعيدة ،وعىل محاولة ربطها بخطوط امل ُواصالت .ويرى
املؤلّف أ ّن الحكومات املرصية املتعاقبة استم ّرت طوال عقود عىل
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تجاهل حقيقة مفادها أ ّن  %95من القطاع الصناعي املرصي مك ّونٌ،
أساسا ،من مشاريع صغرية أو متوسطة الحجم ،وأنها تستوعب يف ح ّد
ً
بدل
ذاتها أكرث من  %80من القوى العاملة الصناعية ،وأنها ركّزتً ،
من ذلك ،يف دعم املشاريع الصناعية الكبرية والعمالقة التي أخفقت
إخفاقًا ذري ًعا يف اجتذاب امل ُستثمرين ،كام أنّها – بسبب بعدها عن
املدن األصلية  -أخفقت أيضً ا يف اجتذاب امل ُص ّنعني الصغار الذين
أساسا عىل املناطق السكنية التي يعيشون فيها .فهم
تعتمد أعاملهم ً
ال يستطيعون تح ّمل االنتقال إىل خارج امل ُدن؛ أل ّن مداخيلهم بالغة
االنخفاض (ص .)230 - 227
فاشل فحسب،
ويف الواقع ،مل يكن ذلك الجهد ،بحسب رأي سيمزً ،
ففضل عن
ً
إجامل.
ً
بل كانت له أيضً ا آثا ٌر وخيمة يف القطاع الصناعي
اإلنفاق الحكومي الضخم يف البنية التحتية التي تُع ّد مبنزلة رأسام ٍل
ٍ
ميت ،أسفرت مثل هذه املشاريع عن بروز رشيح ٍة جديدة من رجال
األعامل الفاسدين الذي حظوا برعاية الدولة فرت ًة طويلةً ،وبرز منهم
أساسا من
عىل سبيل املثال رجل األعامل أحمد ع ّز الذي استفاد ً
الدعم الحكومي املجاين ،ليصل إىل دوائر السياسة وال ُحكم قبل أن
تكبح جامحه ثورة  25يناير ( 2011ص .)224 - 222

لماذا ال ينتقل المصريون
إلى الصحراء؟
يق ّدم سيمز يف الفصول الثالثة األخرية من هذا الكتاب منوذ ًجا تفسرييًا
ألسباب إخفاق أحالم غزو الصحراء املرصية .ويف الواقع ،فإ ّن النصف
الكف
الثاين من هذا العمل يشكّل دعو ًة للمسؤولني املرصيني إىل ِّ
فص ًل طبقًا ألحالمهم .فالناس مل يهاجروا إىل
عن تخ ُّيل ٍ
شعب مرصي ُم َّ
تعي الدولة املرصية
الصحراء ،ولن يهاجروا إليها ،وقد آن األوان ألن َ
أ ّن أحالمها يف رحيل الناس عن ُمدنهم األصلية إىل ُمدنٍ جديدة يف
الصحراء لن تكون نتائجها سوى ٍ
مزيد من إهدا ِر املال العا ّم ،وترسي ٍخ
لشبكات الفساد ،وتعزي ٍز للجو ِء الناس إىل التعمري غري الرسمي يف
الظل ،كام
مدنهم األصلية وإىل العمل يف القنوات التي يُتيحها اقتصاد ّ
آن األوان أيضً ا للتعاملِ مع األرايض العا ّمة بوصفها ملكًا عا ًّما للشعب
املرصي يجب الحفاظ عليه وإدارته بكفاءة (الفصل العارش).
بالنسبة إىل سيمز ،ال ينتقل الناس إىل الصحراء ألنّها تفتقد إىل
الرأسامل االجتامعي .فاألغلبية ال ُعظمى من املرصيني تعيش عىل
دخل شهري متوسطه  1600جنيه مرصي ،وهي تعتمد يف حياتها
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املعيشية ويف أساليب رزقها عىل مجتمعاتها املحلّية التي ت ُتيح لها
شبكات أمانٍ عائلية كانت أو مجتمعيةً .ويف أغلب األحيان ،يستطيع
املواطنون املرصيون تدبّر أمورهم من خالل العمل يف أكرث من عملٍ
أو وظيفة ،سواء كان ذلك بطريقة رسمي ًة أو غري رسمية ،وهو أم ٌر
ال ميكن أن يتحقّق لهم ّإل يف حال بقائهم يف مدنهم ،أو حتى أحيائهم؛
ِ
مبختلف أشكاله ،شبك ًة من
املحل،
إذ يُتيح لهم التامسك االجتامعي ّ
تحي فُرص العمل املختلفة ،ومثل هذا
املعلومات متكّن العاملني من ّ
أساسا لتوزيع
األمر ال ميكن أن يتوافر يف املدن الجديدة امل ُص ّممة ً
ساكنيها (ص .)259 - 257

يوضّ ح الكاتب كذلك أ ّن املرصيني ،من جهة سلوكهم الدميوغرايف،
كام وضحته مختلف بيانات اإلحصاء املركزي خالل الفرتة 1986
  ،2006يفضّ لون البقاء يف أماكنهم وال يفكّرون يف الهجرة الداخليةّإل إذا توافرت فرصة يرشّ حها لهم األقرباء أو األصدقاء .فالهجرة
الريفية  -املدينية يف مرص ،منذ عقود ،منخفضة ج ًدا .وهي يف الواقع
وأقل كث ًريا من الهجرة يف دو ٍل أخرى
أقل من املع ّدل الداخيل عامل ًياّ ،
ّ
(املغرب أو الهند ..إلخ) .وحتى تلك النسبة املتناهية الصغر ال ترحل
إىل الصحراء بل تفضّ ل الرحيل إىل مناطق قريبة من وادي النيل
واالستقرار فيها (ص .)252 - 250
ِ
عكس ما يتخيل مخطِّطو
بعبارة أخــرى ،إ ّن املــريــن ،عىل
الدولة ،ال يبحثون عن مناطق قليلة الكثافة السكّانية ،أو شبه فارغة،
بل إنهم يفضّ لون املناطق األكرث ازدحا ًما؛ ألنّها ت ُتيح لهم شبكة أمانٍ
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فضل عن أ ّن
سوف يفتقدونها يف حال سفرهم بعي ًدا إىل الصحراءً ،
مداخيلهم الشهرية التي ال تكاد تكفيهم ال تستطيع تح ّمل تكاليف
انتقالهم إىل أماكن إن سكنوها فسيكونون فيها غرباء (ص .)255
عىل الرغم من ذلك ،يقول سيمز إ ّن لدى الدولة املرصية ،يف ما يبدو،
مناع ًة ض ّد تعلّم دروس املايض أو أخطائه ،يف حني تساهم عوامل
أخرى يف االستمرار عىل إعالنِ ٍ
مزيد من هذه املشاريع؛ مثل تشظّي
مؤسسات الدولة وهيئاتها املسؤولة عن التعمري وضعف التواصل
يف ما بينها ،وغياب الشفافية يف ما يتعلّق باإلنجاز ،ورغبة الدولة يف
وخصوصا توزيع األرايض توزي ًعا شب َه
استخدام مثل هذه املشاريع،
ً
ظل ضُ عف اإليرادات
مجا ّين عىل أتباعها ورشائحها االجتامعية ،يف ِّ
الريعية واملصادر املالية التي ميكن أن تضطلع بهذا األمر ،ومثل
النزعة النيوليربالية التي تع ّول عىل تحويل املصادر العامة ،مبا فيها
األرض ،إىل سلع قابل ٍة للتداول ،وهو ما يناقشه سيمز عىل نح ٍو موج ٍز
يف الفصل التاسع.
ولك ْن ما هو مه ّم أيضً ا ،بحسب سيمز ،النزع ُة الحكومية نحو
التحديث العايل  ،High-modernismوفق مصطلح جيمس سكوت.
وهذه النزعة تنتج ه َو ًسا بالتصاميم والتفاصيل املعامرية والدقّة
الهندسية ،إضاف ًة إىل رصامة التنظيم ،من دون األخذ يف الحسبان عىل
اإلطالق البيئة املحلّية ،واملعقولية االقتصادية ،وحتى الطرف الذي
سيم ّول بناء املستوطنات الجديدة ،أو حتى من سيعيش فيها؛ إذ
كل ذلك ثانويًا يف التخطيط الحرضي اإلسرتاتيجي بالنسبة إىل
يغدو ّ
الدولة املرصية (ص .)296
صدر هذا الكتاب عام 2014؛ ما يعني أنّه سبق اإلعالنات األخرى
التي أصدرتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس بخصوص العاصمة
الجديدة ،ومرشوع املليون وحدة سكنية ،ومرشوع استصالح مليون
فدان ،وهي مشاريع تؤكد استمرار أحالم النخبة املرصية الحاكمة
نحو الصحراء التي ال ينتج منها سوى تهميش املدن األصلية وتعزيز
كل الفضائح التي ط َوت هذه النزعة.
اغرتابها؛ وذلك عىل الرغم من ّ
ومهم بالنسبة إىل الذين
لهذا السبب سيبقى هذا العمل راهنيًّا
ًّ
يهت ّمون بدراسة سياسات مرص الحرضية منذ منتصف القرن العرشين.

