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Introduction:
on megaprojects and development-induced displacement
Development entails a complex of policy packages designed to drive social change and improve
people’s quality of life. Assets, capital, and resource management are all needed in order to start
implementing any developmental plans. One of the significant ways in which states set their
development plans is through resource management and reorganization. Understanding these
development plans in the context of larger economic processes is vital, whereby the rationale of
these transformation processes unfolds from the motive of increasing the economic value of areas1.
Such transformation processes occur through increasing investments in areas that are perceived to
have economic potential in the future; thus, driving urban reconfigurations through reinventing
spaces2. The reinvention of spaces unfolds as a way in which capital owners reorganize resources.
Therefore, resource management is at the core of the process. Generally, resource management
would not be problematic if the social cost is taken into account. However, with particular
megaprojects seen as part of a larger developmental goal, one sees high social costs particularly in
the form of human displacement. In 2020, we saw a high focus on mega national projects in state
discourses and practices.
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Reviving one’s civilization is important, particularly to free it from being fixed in a certain past. It
opens possibilities for it to converse with the present. Broadening pubic interest in our long history
can generate conversations between the past and the present in interesting ways3. The current trend
is the redevelopment of particular sites as part and parcel of a broader development strategy through
the reconfiguration of urban space. Within such a framework, the question is, how can local
populations be engaged rather than alienated from these reconfigurations? For example, the
objective of growing tourism, local or global, to increase economic revenues is important. However,
it cannot be seen in isolation from its social cost. Neither should it be reproduced through another
form of cultural patrimony. Efforts in reconfiguring landscapes need to prioritize local neighborhoods
that are part and parcel of the reconfiguration rather than establish national goals at local
neighborhoods’ expense.
This paper examines two of these national megaprojects focusing on reviving the Egyptian civilization
through two of its primary resources: the river Nile and ancient Egyptian monuments. Both ofƄďďďƶƄďďďďƣŴ
these
can be seen as ways in which the state reorganizes current resources to optimize their use. Through
surveying two major patterns of human displacement that are resulting of two national
megaprojects, the first of which is the ‘Mamsha ‘Ahl Masr’ megaproject, an example of water
resources management (the river Nile), and the second is the ‘reviving the Rams road,’ an example
of historic monuments management. The paper seeks to raise questions relevant to examining the
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These areas are seen as assets and signify potential opportunity for increasing wealth
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مقدمة
• حول المشاريع الكبرى والتهجير بسبب التنمية
تحتاج التنمية إلى مجموعة متكاملة من السياسات المصممة إلحداث تغيير اجتماعي
وتحسين جودة حياة المواطنين .كما يحتاج تنفيذ أي خطة تنموية إلى أصول ورأس مال وإدارة
موارد .وتعد إدارة الموارد وإعادة التنظيم من السبل المهمة التي تستعين بها الحكومة في
وضع خططها التنموية .ومن الضروري فهم هذه الخطط التنموية في سياق العمليات
االقتصادية األكبر ،إذ يمكن ذلك من تبين األساس المنطقي لعمليات التحول ،عن طريق
][1
التعرف على الدافع وراء زيادة القيمة االقتصادية في مجاالت بعينها .
وتحدث مثل تلك العمليات من التحول عبر زيادة االستثمارات في المجاالت التي يعتقد أن
لديها إمكانيات اقتصادية في المستقبل ،وبالتالي ،عبر توجيه عمليات إعادة تشكيل المناطق
الحضرية بإحداث تغيير جذري لألماكن] . [2و تتبدى في عملية التغيير الجذري لألماكن الطريقة
التي يعيد بها أصحاب رؤوس المال تنظيم الموارد .وهكذا ،تمثل إدارة الموارد جوهر العملية.
وبوجه عام ،لن تمثل إدارة الموارد مشكلة إذا وضعت التكلفة االجتماعية في االعتبار .ولكن في
حالة بعض المشاريع الكبرى ،التي ينظر إليها باعتبارها جزءً ا من هدف إنمائي أكبر ،يمكن أن
ً
تركيزا
تبدو التكلفة االجتماعية عالية ،خاصة في حالة تهجير المواطنين .وفي  ،2020شاهدنا
ً
كثيفا على مشاريع قومية كبرى في خطاب وممارسات الحكومة.
وهناك أهمية كبيرة إلعادة إحياء حضار تنا القديمة ،وبوجه خاص لتحريرها من الثبات عند
ماضى بعينه ،وفتح اإلمكانيات أمامها للتحاور مع الحاضر .ويمكن خلق حوارات بين الماضي
والحاضر بصورة الفتة لالنتباه من خالل توسيع نطاق االهتمام العام بتاريخنا الطويل ] .[3ويركز
االتجاه الحالي على إعادة تطوير مناطق بعينها ،باعتبار ذلك جزءً ا أساسيًا من استراتيجية
تنموية أوسع ،تتم عبر إعادة تشكيل الفضاء الحضري .وداخل هذا اإلطار يأتي التساؤل حول
كيفية إشراك المواطنين المحليين في عمليات إعادة التشكيل هذه بدلًا من عزلهم عنها؟
فمث ًلا ،يعتبر هدف تنمية السياحة ،المحلية أو العالمية ،أمرًا مهمً ا لزيادة اإليرادات االقتصادية.
ومع ذلك ،ال يمكن رؤية إعادة التشكيل الحضر ي بمعزل عن تكلفته االجتماعية .وال يجب ً
أيضا
إعادة إنتاجه عبر صيغة ثانية من التراث الثقافي .ومن الضروري أن تهتم الجهود المبذولة من
أجل إعادة تشكيل المشهد ،بإعطاء أولوية لألحياء الشعبية التي تشكل جزءً ا أساسيًا من
ً
بدال من وضع أهداف وطنية على حساب هذه األحياء.
إعادة التشكيل،
وتبحث هذه الورقة في مشروعين من هذه المشاريع القومية الكبر ى التي تركز على إحياء
الحضارة المصرية ،من خالل مصدرين من مصادرها األساسية :نهر النيل واآلثار المصرية
القديمة .ويمكن اعتبار كل منهما أسلوبًا تعيد به الحكومة تنظيم الموارد الحالية لتعظيم
استخدامها .وتستعرض هذه الورقة نمطين رئيسيين من تهجير المواطنين بسبب مشروعين
قوميين كبيرين :أولهما مشروع "ممشى أهل مصر" الكبير ،وهو مثال على إدارة الموارد المائية
(نهر النيل) ،والثاني مشروع "إحياء طريق الكباش" ،ويعد مثالًا على إدارة اآلثار التاريخية.
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وتسعى الورقة من خالل هذين النمطين إلى طرح تساؤالت حول العواقب االجتماعية والمادية
لهذه المشاريع الكبرى على السكان المحليين ،وعما إذا كان التحسين المتوقع لهذه األماكن
يفوق هذه النتائج.

نمط التهجير األول" :ممشى أهل مصر" والتهجير المرتبط بالموارد المائية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على "وثيقة النيل" في أبريل  ،2015وأعلن عن االنضمام
"للجنة حماية النيل] ." [4وتهدف كل من الوثيقة واللجنة إلى حماية نهر النيل من أي تعديات أو
تلوث ،مع اإلشارة إلى أن نهر النيل يمثل "مصدر الحياة األساسي لمصر"] .[5وبناء على ذلك،
بدأت حملة "حماية نهر النيل" في يناير  .2015وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع
كبير تحت اسم "ممشى أهل مصر" .ويستلزم المشروع إزالة كافة التعديات على النيل من
أسوان إلى القاهرة ،بما في ذلك فرعي رشيد ودمياط ،وبناء كورنيش جديد] .[6وستعمل خطة
ً
الحقا ،على فتح أماكن تجارية مثل مطاعم وكافتيريات
الحكومة إلعادة بناء كورنيش نهر النيل
][7
وقاعات للمناسبات ومسارح مفتوحة على ضفاف نهر النيل .
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التطوير وإضف اء الطابع التجاري إلى زيادة القيمة االقتصادية
ً
ووفقا للصحف ،تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يناير  ،2020عن "ممشى أهل
للمكان.
مصر" بوصفه أحد مشاريع الحكومة الكبر ى الحالية ذات األهداف المتعددة .وتشمل تلك
ً
حديثا" للمحافظ ات ،وزيادة نصيب الفرد من المساحات
األهداف تغيير مظهر النيل لبعث "وجهً ا
الخضراء ،وإعادة تنشيط السياحة] .[8وبحسب تصريحات المستشار اإلعالمي لمجلس الوزراء،
هاني يوسف ،لصحيفة الشرق األوسط ،كان الهدف األساسي من هذا المشروع "توفير الفرصة
][9
الستمتاع المصريين بكورنيش رائع ،من خالل تخطيط محكم".
ويعتمد تنفيذ المشروع الذي بدأ في أغسطس ] ،2019[11على الشراكة بين وزارة إدارة الموارد
المائية والري ووزارة اإلسكان والمكاتب المحلية للمحافظات والهيئة الهندسية للقوات
المسلحة ] . [10وتحدث وزير الري عن االستفادة من األراضي غير المستغلة على ضفاف نهر
ً
أيضا
النيل إلنشاء مواقف للسيارات ،سيستفاد منها في إدارة حركة المرور ،كما ستمثل
ضمانًا إضافيًا لزيادة اإليرادات السنوية للدولة] .[12وبدأ تجريب خطة المشروع في القاهرة
الكبرى أولًا ،من خالل تطوير المنطقة المقابلة لكوبري إمبابة من النيل حتى كوبري  15مايو،
][13][14
وذلك قبل تنفيذه بالكامل في باقي المحافظات التي يمر بها النيل.
وفي إطار حملة "حماية نهر النيل" ،وصل إجمالي حاالت اإلزالة واإلخالء في المحافظات التي
يمر بها نهر النيل إلى  268,380حالة حتى  3أبريل  ،2020بحسب موقع وزارة الموارد المائية
والري] .[15وفي مارس  2020فقط ،بلغ عدد حاالت االزالة  1567حالة] .[16كما كانت هناك موجات
إضافية من عمليات اإلزالة في أبريل  2020في مختلف المحافظات ،حيث كانت هناك  180حالة
في األسبوع الثالث من أبريل فقط .وتضمنت هذه الحاالت  28حالة في الغربية ،و 5في
المنوفية ،و  30في البحيرة ،و 7في دمياط ،و 21في المنيا ،و 19في أسيوط ،و  31في سوهاج،
وواحدة في أسوان ،و  31حالة أخرى غير محدد موقعها بالضبط .وتشمل هذه الحاالت المباني
][17
السكنية والردم وأقفاص األسماك العائمة وغيرها.
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إن تخيل مصر لها حدائق عامة ،يتجول فيها السكان ،سيسمح بظهور عالقة مختلفة بين
المواطني ن والمكان .وقد يؤدي ذلك إلى تكوين مجتمعات مستدامة في األماكن المحلية ،وبناء
شعور بالملكية المشتركة لها .ومع وضع هذا في االعتبار ،يجب الموازنة بين الفوائد المتوقعة
ً
سابقا في مقابل الخسائر التي تتكبدها األحياء المحلية ،سواء من حيث عوائد الباعة
المذكورة
غير الرسميين في المنطقة ،أو السكان المحليين المُ هجرين .وربما ال يكون السكان المُ هجرين
قادرين على االنتقال إلى أماكن أخرى ،ومعتادين ً
أيضا على موارد معينة متاحة لهم ،مثل قربهم
من النيل واعتماد أراضيهم الزراعية وسبل عيشهم على هذا القرب.
ولم يتضح بعد من التغطية اإلخبارية وخطاب الحكومة الشكل الذي سيكون عليه التعويض
المتاح للمجتمعات المحلية (إن وجدت تعويضات) .وهناك تركيز مكثف على المسائل المتعلقة
بملكية األرض ،فإذا ما كانت األرض "ملك للدولة" ،سيكون وجود السكان فيها غير قانوني ،بما
يضفي في النهاية شرعية على عمليات التهجير] .[18ومع ذلك ،فهناك تساؤل حول المكان الذي
سيذهب إليه هؤالء السكان المحليون .وهل يمكنهم تحمل مثل هذه الخطوة ماديًا؟ وهل
هناك فرص سكن بديلة مقدمة لهم ومعلن عنها بوضوح؟ يجب أال نركز فقط على استبدال
منزل بآخر في مكان بعيد جغرافيًا منعزال .لكن بدلًا من ذلك ،يمكن تزويدهم بأراضي زراعية
وموارد مياه لتستمر من خاللها سبل عيشهم واحتياجاتهم اليومية .فهل نعرف شيئ ًا عن
كيفية التعامل مع المُ هجرين؟ وما مدى استجابة الحكومة لهم أو نزاعها معهم؟

نمط التهجير الثاني
إحياء طريق الكباش والتهجير المرتبط باآلثار
وهناك محافظة أخ رى شهدت حاالت تهجير كبيرة بسبب عملية التنمية ،أال وهي محافظة
ً
تاريخا طوي ًلا من االعتماد
األقصر .ويرتبط التهجير هنا باآلثار تحديدًا .وقد شهدت األقصر
الشديد على قطاع السياحة ،الذي يساهم بدوره في االقتصاد الوطني .ومنذ  ،2012مضت
الحكومة في استكشاف الطرق المختلفة إلحياء السياحة ،خاصة بعد تراجعها في أعقاب
انتفاضة  .[19]2011وفي نوفمبر  ،2019أعلنت وزارة المالية أن جهود الحكومة في إنعاش السياحة
قد أتت بثمارها ،حيث زادت اإليرادات السياحة بنسبة  ٪28.2في  .[20]2019/2018وفي ضوء هذه
الجهود الوطنية إلنعاش السياحة في محاولة لزيادة الدخل القومي ،نشهد حاليًا تسويق
واستثمار األماكن األثرية كأحد األنماط الرئيسية في سياسة الحكومة ] .[21وهذا التوجه ليس
جديدًا على الحكومة .حيث يمكن استدعاء مقال زاهي حواس "اآلثار المصرية ( ،")1995الذي
ناقش الصدام بين التحضر والمعالم األثرية ،داعيًا إلى الموازنة بين السياحة والمحافظة على
ً
شكال
التراث ،ووجود "خطة شاملة للحفاظ على اآلثار وصيانتها"] .[22ويأخذ هذا التوازن الصعب
منهجيًا فيما يتعلق بمشروع "إحياء طريق الكباش" الكبير ،المشار إليه في وسائل اإلعالم
الحكومية باسم "طريق الملوك القدامى" الفرعوني ،والذي يُنفذ في محافظة األقصر منذ عام
 .[23]2019وتجري أعمال بناء كبرى إلنشاء طريق الكباش الفرعوني بطول  2700متر  ،ويمتد بين
][24] [25
معبدي األقصر والكرنك ،حيث يوجد أكثر من  1200تمثال على جانبي الطريق .
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ويمثل إجراء هذا المشروع جزءً ا من تنفيذ القرار الرئاسي رقم  201لسنة  ،2018الهادف إلى
زيادة إيرادات السياحة العالمية] .[26ويعكس هذا القرار مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية
ً
"متحفا مفتوحً ا" ،األمر الذي تسبب في أنماط
الكبرى الموظفة في جعل "طريق الكباش" وكأنه
ً
منزال حتى فبراير  ،2020حتى تتم أعمال حفر
من التهجير في األقصر .فقد أزيل أكثر من 130
الطريق [27].وبحسب الصحف] ،[28من المتوقع وصول التكلفة االجتماعية للمشروع إلى إزالة
 400منزل .وأوضح محافظ األقصر والمهندس حنا إبراهيم ،أمين عام المحافظة ،أهمية
عمليات اإلزالة لتذليل العقبات التي تعترض بناء الطريق على الصورة المتوقعة له] .[29وصرح
مصطفى ألهم ،محافظ األقصر ،بإن التعويضات مقتصرة على من لديهم كافة المستندات
المطلوبة و المستوفية لجميع الشروط واألحكام] .[30ومع ذلك ،لم نعثر على معلومات متعلقة
بعدد المواطنين الذين حصلوا على تعويضات ،أو عروض حزم التعويض ،أو مضمون هذه
الشروط واألحكام التي تثبت األهلية.
ُ
وأعلن عن تنفيذ المشروع على عدة مراحل :شملت المرحلة األولى عمليات اإلزالة الجبرية،
بينما ركزت المرحلة الثانية على مواصلة اإلزالة الجبرية وتذليل أي عقبات قد تؤخر إخالء الطريق
بما يتوافق مع خطاب الحكومة] .[31و استلزمت المرحلة الثالثة عقد اجتماعات مرتبة مع وكاالت
سياحية مختلفة من أجل التخطيط ،ومراعاة متطلبات قطاع السياحة المرتبطة بإحياء طريق
الكباش .وشمل ذلك البدء في قبول الطلبات من مختلف أصحاب المشاريع إلنشاء مطاعم
وكافيتريات في قلب طريق الكباش [32].وتركز المرحلة الرابعة ،الجاري تنفيذها ،على ترميم
تماثيل الكباش الفرعونية .ويتضمن ذلك حفر طرق في نجع أبو عصبة بالقرب من معبد الكرنك
واالستمرار في إزالة أي مساكن مجاورة] .[33ولقد شهد هذا الطريق المسيرات االحتفالية
للفراعنة .وفي بداية هذا الطريق ،كان يحتوي على  1300تمثال للكباش على كال الجانبين].[34
ولكن انخفض عددهم اآلن إلى  300كبش] .[35ويرجع هذا إلى العصور التاريخية التالية على
العصر الفرعوني التي دمر بها بعض تلك اآلثار] .[36كما ارتبط التدمير ً
أيضا بالسكان المحليين،
][37
حيث يظهر استخدام بعض أحجار الكباش كأساس لبناء منازلهم.
ويُنظر إلى مشروع متحف طريق الكباش المفتوح ،على أنه إمكانية حقيقية لثروة اقتصادية
يمكن أن تحدث طفرة في السياحة في مصر] .[38واقترح عضو جمعية المرشدين السياحيين،
محمود طيب ،إنشاء ممر زجاجي علوي للسياح ،وتوفير أغطية واقية الرتدائها فوق األحذية
لحماية الزجاج من التلوث] .[39وهذا باإلضافة إلى ارتداء طبقة بالستيكية واقية فوق األحذية حتى
يحافظ السائحون على البيئة] . [40ويجب أن يكون دخول الممشى الزجاجي من خالل دفع رسوم،
وسيشكل هذا مصدرًا إضافيًا لدخل الحكومة] .[41ومن األهداف الرئيسية المرتبطة بالممشى
ً
مكيفا .وهذا من شأنه بالتالي ،فتح السياحة طوال
الزجاجي العلوي المغلق أن يسمح بأن يكون
][42
العام ،والمساهمة مرة أخرى في زيادة إجمالي عائدات السياحة.
التنمية هدف ضروري لتحقيق مستويات معيشية أفضل ،ولكن ال ينبغي أن يتم التعامل
معها في فراغ وال بمعزل عن األحياء المحلية .ينبغي الحساب لكيفية أن تكون هذه
الممارسات التنموية مدرة للدخل ،بل والتفكير ً
أيضا في مسألة استدامتها .وحيث يكسب كثير
من السكان المقيمون في األماكن السياحية رزقهم من السياحة ،لذا يجب أن تتضمن خطط
ً
ً
بدال من
فرصا اقتصادية لألحياء المحلية،
الحكومة ،خاصة في هذه األوقات غير المستقرة،
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إغالق الباب أمام العمل غير الرسمي كليًا ،في حين إنه يشكل جزءً ا أساسيًا من نسيج هذه
ً
فرصا اقتصادية في هذه الخطط التنموية إلى تحسين
المناطق السياحية .ولن يؤدي توفير
الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان فحسب ،بل سيساعد ً
أيضا في إشراكهم في عملية
ً
بدال من أن يكون مصدرًا متزايدًا الغترابهم .
الحفاظ على اآلثار،
ً
بدال من االستفادة منه ،في
هناك تاريخ طويل من "تهميش" الحكومة للعمل غير الرسمي،
ظل خطاب يراه استغاللًا للسياح] .[43ومع ذلك ،فإن إتاحة هذه الفرص االقتصادية لرجال
األعمال الكبار فقط لن يحسن ال وضع .يحتاج السكان المحليون إلى المشاركة سواء من خالل
أماكن البيع غير الرسمية للهدايا التذكارية الصغيرة أو غير ذلك .وإذا كانت المخاوف تدور حول
استغالل السياح ،فيمكن وضع ضوابط لألسعار .وبهذه الطريقة ،سوف تزيد عائدات البائعين
المحليين والسكان ،باإلضافة إلى المحافظة على اآلثار وازدهار صناعة السياحة] .[44وال يجب أن
يشعر السكان المحليون بأنهم ليسوا بنفس أهمية السائحين ،بل أن يشعروا بالقيمة
الحقيقية لوجودهم في مثل هذه المواقع.
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خاتمة
• التخطيط متعدد التخصصات أمر ال بد منه!
إن تهجير السكان المحليين بسبب المشاريع الكبرى ،سواء تعلق ذلك باآلثار أو غيرها ،ال
يمثل استراتيجية جديدة] . [45لذلك فعند إعادة توطين الناس ،من المهم عدم تكرار األخطاء
التاريخية .تبعد عملية التهجير المواطنين عن أحيائهم .وبهذه الطريقة تخلق مشاكل ال يمكن
ً
مسبقا .وعليه ،يعد إشراكهم وربطهم بالتراث الثقافي ومشاريع التنمية] [46أمرًا
حسابها
أساسيًا .ويجب دائمً ا تقديم الماضي في حوار مع الحاضر من أجل تحسين التجربة السياحية.
وقد انتقد علماء مثل فان دير سبيك Van der Spekومسكيل  MeskellوجامبلنGamblin
الطريقة التي يؤدي بها إحياء المناطق السياحية وتطويرها إلى تهجير الناس من منازلهم إلى
مناطق جديدة ليست لديهم عالقة أو ارتباط بها ] .[47وال يؤثر ذلك سلبًا على السكان المحليين
ً
أيضا "تجربة غير أصيلة" للسياح الزائرين بالنسبة لعالقتهم بالصلة بين
فحسب ،بل يقدم
ً
بدال من رؤيتها
الزمان والمكان] .[48ونتيجة لذلك ،يُنظر إلى المدينة على أنها وعاءً ا لحضارة ثابتة،
في حوار دائم التغيير معها.
من المهم عدم إعادة إنتاج طرق االستعمار الجديد في التنمية ،التي تجني من خاللها فئة
بعينها المكاسب من المشاريع ،بينما يُهمش اآلخرين .ويحتاج التخطيط والممارسات
الحضرية إلى دمج أفكار الرعاية ،حيث يكون التضامن والعمل الجماعي جزءً ا أساسيًأ من أي
مستقبل يمكن للمرء أن يأمل في تخيله .ومن المهم عدم االعتماد على النماذج المقارنة التي
تملي الصيغة التي يجب أن تكون عليها المدينة الحديثة .ويعد التخطيط أمرًا مهمً ا ،ولكنه يجب
أن يكون شام ًلا؟ إذ يحسب التخطيط قصير النظر حسابات علماء اآلثار والمهندسين
أساسا بالحفاظ على اآلثار وزيادة القيم المالية الناتجة عن
ً
المعماريين واالقتصاديين التي تهتم
إعادة تشكيل األماكن ،بينما يعتمد التخطيط الشامل على إشراك ليس فقط السكان
المحليين والمقيمين ولكن ً
أيضا المؤرخين وعلماء األنثروبولوجيا إلى جانب آخرين ،لخلق بيئة
شاملة ،واألهم من ذلك أن تكون مستدامة للجميع.
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[ ]9عبد الفتاح فرج« .2020 .ممشى أهل مصر» الستعادة رونق كورنيش النيل بالقاهرة .الشرق
األوسط.
https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
[" ]10ممشى أهل مصر على النيل " .المقاولون العربhttps://www.arabcont.com/project-608.
[ ]11عبد الفتاح فرج« .2020 .ممشى أهل مصر» الستعادة رونق كورنيش النيل بالقاهرة .الشرق
األوسط.
https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
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%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
» الحكومة تعلن تفاصيل مشروع «ممشى أهل مصر..» «سيغير وجه القاهرة.2020 .] صفية حمدي12[
. المال نيوز.على كورنيش النيل
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5.
 الشرق. «ممشى أهل مصر» الستعادة رونق كورنيش النيل بالقاهرة.2020 .] عبد الفتاح فرج13[
.األوسط
https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.
." مخالفة على نهر النيل في أسيوط وسوهاج26  "إزالة.2020 ،] أسماء نصار14[
sohag.gov.http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%
D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.as
px?ID=9631.
.2020 . موقع وزارة الري."] "وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة على مستوى الجمهورية15[
https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
.2020 . موقع وزارة الري."] "وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة على مستوى الجمهورية16[
https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
. أخبار اليوم." حالة تعد على النيل في أسبوع250  "إزالة.2020 .] حمدي كامل17[
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3034377/1/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%
A9-250-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9.
. أخبار اليوم." حالة تعد على النيل في أسبوع250  "إزالة.2020 .] حمدي كامل18[
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3034377/1/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%
A9-250-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9.
[19]
Shenker, Jack. 2012. “Egyptian Frustration as Tourists Stay Away.” The
Guardian.https://www.theguardian.com/world/2012/jan/19/egypt-tourism-visitor-numberscollapse.
[20] “Egypt Says Luxembourg Stock Exchange Data Showing Decline in Tourism Revenues
Incomplete.”
2019.
Ahram
Online.
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http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/356024/Egypt/Politics-/Egypt-saysLuxembourg-Stock-Exchange-data-showing-.aspx.
[21]  بدءً ا.مدينة الفسطاط هو مثال على مساحة أثرية تخضع حاليًا لعملية التحول إلى مكان سياحي
ً
 وتندرج،موقعا مشروع وطني ضخم
 أصبحت الفسطاط،2019 تحت تصور الحكومة "للتنمية" من
 تخطط الحكومة حاليًا إلعادة ظهور الفسطاط كوجه "حضاري" للقاهرة."من خالل "إعادة إحياء اآلثار
 المشروع في طور. باعتباره جزءً ا من جهود الحكومة لتجديد اإليرادات من هذه المساحات،ومصر
 وإحياء حالتها الحالية من خالل إعادة تطوير،تحويل المساحة إلى منطقة جذب سياحي رئيسية
"المنطقة بصورة "متماسكة.
[22] Hawass, Zahi. 1995. “The Egyptian Monuments: Problems and Solutions.” International
Journal of Cultural Property.https://www.cambridge.org/core/journals/internationaljournal-of-cultural-property/article/egyptian-monuments-problems-andsolutions/B10D1BF4C4A9286DE9F6663390F65ED3.
See also Barry, Kristin. 2012. “Politics and Archaeology The Impact of Egyptian Cultural
Heritage ‘Spaces’ on Archaeological Remains and Urban Populations.” Bell State
University.https://www.researchgate.net/publication/319914029_Politics_and_Archaeology_
The_impact_of_Egyptian_cultural_heritage_spaces_on_archaeological_remains_and_urban_
populations on the Comprehensive Development Plan for the City of Luxor (2002) and the
Valley of the Kings, Luxor and Egypt Site Management Masterplan (2006).
]23]  رئيس الوزراء.. خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر4" .2020 .أحمد مرعي
 مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى..يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه
 اليوم السابع." وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش..الطريق.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
 "كل ما تريد معرفته عن قرار إزالة نجع أبو عصبة لدعم مشروع طريق الكباش.2020 .] أحمد مرعي24[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2019/5/29/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B9%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9/4263278.
 "االنتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة الستكمال طريق الكباش الفرعونى. 2020 .] أحمد مرعي25[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2020/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-

12

%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4/4649176.
 "االنتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة الستكمال طريق الكباش الفرعونى. 2020 .] أحمد مرعي26[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2020/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4/4649176.
 مليون جنيه تكلفة متوقعة لتطوير طريق300 :» “مدير «آثار الكرنك.2020 .] بسمة رجب27[
. البورصة نيوز."»«الكباش
https://alborsaanews.com/2020/02/19/1298086
 "االنتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة الستكمال طريق الكباش الفرعونى.2020 .] أحمد مرعي28[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2020/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4/4649176.
 "االنتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة الستكمال طريق الكباش الفرعونى. 2020 .] أحمد مرعي29[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2020/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4/4649176.
 "االنتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة الستكمال طريق الكباش الفرعونى.2020 .] أحمد مرعي30[
. اليوم السابع." باألقصر
https://www.youm7.com/story/2020/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87
%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-
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%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B4/4649176.
[ ]31لم يوضح بيان مدبولي لمحافظة األقصر ما هي هذه العوائق.
[ ]32أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
الطريق ..وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش" .اليوم السابع.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
[ ]33أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
الطريق ..وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش" .اليوم السابع.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
[ ]34أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
الطريق ..وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش" .اليوم السابع.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
[ ]35أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
الطريق ..وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش" .اليوم السابع.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-
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%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
[ ]36أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
الطريق ..وعمال الحفائر يواصلون ترميم وتجميل الكباش" .اليوم السابع.
https://www.youm7.com/story/2020/2/24/4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/4644156.
[ ]37أحمد مرعي 4" .2020 .خطوات على طريق إحياء مسار ملوك الفراعنة باألقصر ..رئيس الوزراء
يلتقى بالمحافظ لبحث معوقات إنجازه ..مدينة األقصر تبدأ خطة إزالة العمارات المتبقية على جانبى
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