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تجھيز و ومکان سازمان دھی)  م. وبگفته نويسنده مقاله تروريسم ( زادگاه مبارزين افراطی "ھمچون          

مح8ت مسکونی غير مجاز در بخشھای  وضعيت حاکم در ، اس8می) فوندامنتاليسم( مبارزين اصول گرای 

سابق بر .  دستگاه امنيتی حکومت مصر در امده است برای  بصورت چالش عمدھای    ، وسيعی از قاھره

بدون برخورداری از  حداقل  ساز وسيع ومتراکمی ،  و ساخت ھم اکنون ، اين ،  توجه به اين مناطق  که 

 Gامکانات زير ساختی وتاسيسات وتجھيزات شھری ،  باسرعت ھرچه تمامتر در ان جريان دارد ، اصو "

با    امروزه ، تصرفی " ک8   زمينھایبا   گاه ،  مذکور ھرکدام از مح8ت مسکونی غير مجاز  .مطرح نبود 

اين مح8ت غير مجاز  اکنون حدود نصف جمعيت   در  . دمواجه ا ن بسياری عيتی وساخت وسازتراکم جم

در حاليکه  خانواده ھای .  ، در شرايط اسفبار وغير قابل تحملی زندگی ميکنند  مليونی  ک8ن شھر قاھره 12

صدھا ھزار واحد مسکونی در   بسياری سعی در دستيابی به حداقل  سرپناھی برای اعضای خود دارند ؛ 

چگونه وضع مسکن در اين شھر به چنين دوگانگی رسيده است ؟   اکنون بايد ديد ،  . شھر قاھره خالی است 

    ؟ دارد  را در امد ، ويژگی خاص خود چرا شرايط مسکن در ھربخش ازشھر خاصه برای گروھای کم

بدتر   ، انچه در تحوGت روبه گسترش سريع ک8ن شھرھای  جھان سوم  بسرعت قابل رويت است          

 1986اما  اخرين سرشماری مصر در سال .   ست  دن شرايط مسکونی اکثريت جمعيت اين ک8ن شھر ھاش

نفر در اطاق وميزان  6/2در قاھره تراکم مسکونی    1976طبق اين امار در سال   .خ8ف انرا نشان ميدھد  

دھسال . ه است بود% 77و%  64برخورداری واحدھای مسکونی از اب لوله کشی وجريان برق بترتيب  

کاھش ودر صد استفاده واحدھای مسکونی  نفر  5/1تعد اد نفر در اطاق به   اخرين سرشماری ءبعد ويا سال

در ھمين محدوده   . در صد افزايش يافته است%  99 و  %96وجريان برق به ترتيب به   یلوله کش اب از

وجود در شھر طی اين مدت  مطابق امار تعداد بناھای م ، زمانی ساخت وساز وسيعی در شھر انجام شده 

در صورتی ايش يافته ، افز% 4سالی   درشھر يعنی  به  واحدھای مسکونی موجود  ، شده  دوبرابر  موجود 

 %15بيش از  ،   تعداد واحدھای مسکونی  خالی  در مقابل افزايش.  بوده است %  8/1که افزايش جمعيت 

واحد ھای خالی   زياد چند ساخت وساز پررونق بوده ولی بعلت افزايشبنابر اين ھر  .براورد ميشود  درسال

.بحرانی بخود گرفته است  یشده ووضع تر شديد  ،  مشکل مسکن   

      

.  درقاھره علل بحران مسکن           

 ، ميبايست نخست شرايط وامکانات  اين ک8ن شھر مصری در برای درک تحوGت بازار مسکن         

. مورد توجه قرار داد  موجود را  



 50پرزيدنت ناصر در دھه  ءليزم عربی ميزان اجاره بھای ساختمان ھای قديمی که در دوران سوسيا   *   

تاثير اين عدم تغيير بحدی است که ،  با  . تاکنون  بدون تغيير باقی مانده است  مي8دی به اجاره رفته اند ، 

   . رين تعميرات در اين ساختمانھا قابل تامين نمی باشد در امد حاصله از اجاره بھا حتی جزئی ت

 

، بقدری  تعيين ميگردد    يربط برای واحدھای جديد مسکونی ميزان اجاره بھائی که توسط ارگانھای ذ *   

 . نازل استکه بھيچ وجه ، با ميزان اجاره بھای غير رسمی رايج در بازار ، قابل مقايسه نيست 

خواستار رھن کامل واحد مورد اجاره ميشود ،  يا  موجر  ، اجاره بھا  جديدء عقد قرار داد بنا براين ،  ھنگام 

Gويا اينکه انرا   برابر است با بھای تمام شده واحد مسکونی مورد اجاره ،" که  ميزان چنين  رھنی معمو

 امکانات مالی اقد قريب به اتفاق متقاضيان ف ، اکثريتکه در ھردو صورت   .ميدارد  برای فروش عرضه 

  .ھستند جھت پاسخگوئی به چنين شرايطی   Gزم

  

نمی دھد  که ، جھت استفاده شخصی ويا موارد  را به موجرين اين امکان،  قوانين ناظر  بر اجاره بھا *  

    . لبه نمايند مطابھا را براساس بھای روز هاجار نموده ويا اينکهواحد مربوطه را  مشابه ديگر تقاضای تخليه

. ست  ی رسمی ا بطور محسوسی بيش از ميزان اجاره بھا در نتيجه از انجائيکه در صد افزايش بھای ملک 

  .مالکين صرفه را در خالی نگھداشتن ملک خود ميبينند 

   

بھای واحد ھای مسکونی بين  در صدی 300  افزايش  -سوداگری حاکم بر بازار مسکن ومستق8ت  *  

 براساس  که موجب شده  تعداد وا حد ھای مسکونی خالی در ک8ن شھر قاھره ، –   1993 تا  1990سالھای 

بشدت افزايش  90ھزار واحد بوده ، در سالھای اوليه دھه  350بيش از  1986اخرين سرشماری ،   در سال

  .يابد 

     

کم در امد جامعه پس ازحذف يارانه ھائی که مواد غدائی  ، انرژی وحمل ونقل را شامل ميشد  ، طبقات  * 

بر اساس پژوھشی که توسط .  بشدت تحت فشار قرار گرفته وفقر به ابعاد بی سابقه ای گسترش يافت 

سه چھارم در امد اين خانواده ھا صرف تامين حداقل  از لھای اخير  بيش ارگانھای دولتی انجام شده  ، در سا

در  ددرص 62حدود   86ھای فوق که در سال  خانواده  براساس پژوھش فوق   . ود مواد غذائی Gزم ميش

در صد در امد  81بيش از   ، پس از از ميان برداشتن يارانه ھا  ، شان را صرف مواد غذائی ميکردند امد

روشن استکه تحت چنين شرايطی برای اين خانواده ھا در امدی باقی نميماند که .  شان صرف تغذيه ميشود 

    .را داشته باشند  خود   مکان مسکونی رھن کامل  امکان به مسکن اختصاص داده ويا

  



را  رھزار خانوا 30 از ، بيش بوقوع پيوست  در مناطق فقير نشين1992زمين لرزه ای که در سال        

  .  درامد بصورت عامل مضاعفی برای تشديد بحران مسکن  ،  )4.6.95اGھرام (  ه بدون سرپناه نمود 

عم8 و زمان ويران بناھای قديمی وفرسوده بمرور  هباعث شد ،  مشخصن مسک نبود يک سيا ست     

ھم برای حفظ  سرمايه مالکين ان  ھمينطور بخش مھمی از واحدھای جد يد.  غير قابل سکونت گردند "

ين ھمه در حالی استکه ،  اکثريت قريب باتفاق خانواده ھای کم در امد دسترسی به  ا. شوند  خالی نگھداشته 

امروزه قاھره بصورت شھری در امده که بايد انرا بقول .   است ل سرپناه برايشان بکلی غير ممکنحداق

  ءبيشمار وساکنين ،  بدون  سکنه   ء بسيار  ءشھری باواحد ھای مسکونی"    )  :   1990القادی  (نشريه 

   ! "ناميد  بدون مسکن

  

  .وضعيت مسکن در بخشھای مختلف شھر         

ط فضائی شھر بگونه  ای دستخوش تغيرات شد ، که  در مح8ت  قديمی شھر و فضاھائی که شراي    

  . متفاوتی شکل گرفت " ساخته شده اند  ، وضعيت  ھای مسکونی ک8" جديدا

   

  بخش قديمی شھر       

  

يمی يمی شھر طی سده گذشته به بخشھای جديد ، بخش قد با جابجائی طبقات مرفه تر از بخش ھای قد    

تراکم  .گروھھای کم در امد ومھاجرين روستائی تازه وارد تبديل شد  مسکونی به محل " شھر تدريجا

رقم بی سابقه و خارج از  به) GOPP et al 1983 (جمعيت در بخشھای قديمی  مورد بحث  بنا بگزارش 

   .نفر در کيلومتر مربع رسيد  112000 ھر حد ونصابء  

 و ، درحال ريزش  در بنا ھائی که در حال فرسودگی کامل ، ذيرش ساکنين  جديداز ان پس  امکان  پ      

بھمين سبب از شدت ورود تازه . ونگھداری بودند ، روز به روز مشکل تر ميشد  اتفاقد ھرگونه تعمير

ود بتدريج  تا حد ،  ندرسيده بود نفر  600000ويا حدود   به اوج خود  86تا 76وارين جديد که بين سالھای 

پيش امد و در  اه جديدی که در اين سالھداما پدي .اين جابجائی ھا کاسته شد  اوج نسبت به سالھای %  27

ل غکارگران مصری  شا ،  امدی بود کهدرورود   : دگرگونی ھای فوق تاثير بسيار داشته انرا دگرگون نمود

که در امدشان بمراتب بيشتر از ساير اين کارگران  . وارد  بازار مسکن نمودند  در کشور ھای خليج فارس 

 ت  نوکارگران مصری بود  ، امکان يافتند بتدريج اين مناطق را ترک نموده شرايط بھتری  رابرای سک

  . خانواده شان جستجو نمايند 

       Gبشدت افزايش يافته ، در  ی شھرت ، بھای مستق8ت  دربخش ھای قديمھمراه وبموازات اين تحو

مالکين بنا ھای قديمی بدون ھيج مجوز وبرنامه مشخصی به . وساز وسيعی در ان اغاز شد نتيجه ساخت 



ويا در بناھائی که ھنوز مستاجرين . گسترش اين بناھا مبادرت  نموده ،  طبقات جديدی بر انھا ميافزودند 

ن  بدي.  ينمودند مستاجرين  را مجبور به ترک محل م با توسل به انواع فشار وخرابکاریقديمی ساکن بودند 

بصورت  طبقه  9تا  بناھای موجود اين بنا ھا را  ترتيب پس از تخريب ويا احداث طبقات جديد روی

ساخت  وساز در   باوجود ممنوعيت سخت  )(Meyer 1990 . ميدادند  گسترش، اپارتمان ھای مسکونی 

ساخت وساز در ،  وعيت ھا مجاورت بناھای ارزشمند تاريخی در بخش قديمی شھر ، بدون توجه به ممن

با اين عمليات ساختمانی  نه تنھا به ويژگی وھويت معماری ارزنده .  مجاورت اين بناھا انجام ميشود 

 ،يونسکو ميباشند ، اسيب فراوانی ميرسد  درجزو اثار جھانی ثبت شده "ومنحصر بفرد انھا ، که اکثرا

  . قرار ميگيرند در خطر ويرانی  ،  اين قصرھا ومساجد پرشکوه" بعضا

ھمهء اپارتمانھای مسکونی جديد دارای اب لوله کشی ميباشند ، ولی شبکه فاضل اب قديمی وبسيار    

در حاليکه سطح اب ھای زير زمينی .   است  اب بندی Gزم  فاقدو، توام باگرفتگی  و اغلب مملو ،ناکافی 

ابھای زيرزمينی را بشدت الوده نموده نشت  وسيع فاضل اب ،  و مناطق باGست  ، فرسودگی اين در 

بقسمی که . علت باG بودن سطح اب ، ابھای بشدت الوده  با G امده ودر سطح وفضاھای اطراف جاريست وب

وقد يمی  اثار رطوبت ابھای الوده بسطح امده راميتوان در ديوارھای طبقه ھمکف ء اکثر بناھای جديد ،  

اين رطوبت وسيع ع8وه بر الوده نمودن فضاھای .  ادامه دارد  ھمکف ، که تازير سقف طبقات مشاھده نمود

به بناھای قديمی واثار  ،   برای ساختمانھای تازه ساز موجب خرابی وزيان ھای ايمنی ميگردد،   مسکونی

  .اسيب جدی ميرساند  ھم تاريخی

جديد وچه اثار تاريخی واقع چه در مورد ساختمان ھای ،  خرابی واسيب ھا را    92 سال  زمين لرزه     

تا اينکه دولت مجبور به تخليه خانه ھای قديمی در حال ريزش شده وساکنين انر . در اين مح8ت تشديد نمود 

   .به خانه ھای سازمانی خارج شھر انتقال داد 

  

  .شھر مردگان            

  

، سکونت بسياری از شھر وندان در  يکی از نشانه ھای فوق العادهء  کمبود وبحران مسکن در قاھره       

به استناد که درمقابر زندگی ميکنند ،  تعداد اين ساکنين  . گورستان ھای واقع در شرق وجنوب شھر است 

البته تعداد اين ساکنين در سرشماری ھا ومنابع .     مليون نفر است  2جرايد ومنابع اپوزسيون بيش از  

با وجود رونق زياد ساخت وساز در اين سالھا  از شمار جمعيت اما . نفر عنوان ميشود  125000رسمی

  .گورستان  نشين ، کاسته نشده ، بلکه بعکس بدون وقفه رو بافزايش است 



دراين سالھا چنان  ، کن گورستان،  که دارای برق واب لوله کشی ھم ھستند اجاره بھای ء مسا       

وادار به سکونت در  مشک8ت اقتصادی وناتوانی مالی افزايش يافته  که ديگر ساکنين ان ، که بخاطر 

  .، قادر به تامين ان نيستند   گورستان شد ه اند 

   

  .ساخت وساز غير مجاز در زمين ھای  پست ابگرفته ء الوده به فاضل اب     

  

د  حدو 1990ر سال بر اساس مطالعات  دست اندر کاران برنامه ريزی شھری در ک8ن شھر قاھره ، د     

کل %  45با   برابر  اين تعداد . مجاز زندگی ميکردند غيرجمعيت شھر درواحد مسکونی مليون نفر از 6

  )     (Habitat 1993.است    جمعيت شھر

،  نخست به  است غير مجاز   در زمينھائی که ساخت وساز در انھا به ساخت وساز  اقدام برای    

،  ترتيب که يک مقاطعه کار ويا شرکت ساختمانی وارد ماجرا شده  بدين   .وضعيت ان شکل قانونی  ميدھند 

سپس زمين  . پست واب گرفته  راکه در ان ساخت وساز غير مجاز است  ،  خريداری مينمايد  زمين

بدين ترتيب که قطعات تفکيک شده را . متر مربعی  تفکيک مينمايد  100تا  80خريداری شده را به قطعات  

رفت امد خارج از زمين تفکيک شده متصل  محورھای ی معموG کم عرض وباريکی به از طريق کوچه ھا

غا لب متقا ضيانی . در معرض فروش قرار ميگيرند  ، قطعاتی که به ترتيب فوق تفکيک شده اند.  مينمايد 

ريق ر امد ويا کارگرانی که در امدی از طکه طا لب قطعات تفکيک شده مذکور ھستند را،  متقاضيان کم د

پس از خريد قطعات مذکور فعاليت  .ده اند ،  تشکيل ميدھند ودر کشور ھای خليج فارس  کسب نم کار

فته ساخت وساز روی زمينھای ابگر"بااينکه قانونا. ساختمانی اغلب بدون رعايت  ضوابط اغاز ميگردد 

دستگاه اجرائی ،  ، بعلت ضعف کنترل ممنوع است ؛  اين ممنوعيت ھمراه با عدم رعايت ساير ضوابط 

  .  ناديده گرفته ميشود 

ھمراه با کار "شخصاان قطعات  تفکيک شده خريداراکثر بنا ھا در اين مح8ت  را   عمليات ساختمانی   

ت اين بنا ھا معموG سف. ، انجام ميدھند  افراد خانواده ويا به کمک کارگران روزمزد و پيمانکاران کوچک

اين بنا ھای مسکونی بدين صورت روند ساخت وساز  ) Meyer 1989   (حکمی دارند م"  کاری نسبتا

سکونت شخصی   نخست بخش کوچکی از ان در طبقه ھم کف کوچه در حد يکی دو اطاق برای : استکه 

بسته به  ،سپس در سالھای بعد .  در بر کوچه ان فضائی برا ی يک مغازه ساخته ميشود " ويا  بعضا

رفته رفته ازبخشھائی ازبناھای احداثی که در . ای مذکور بتدريج اضافه ميشود امکانات مالی مالک به بن

 بصورت مغازه ويا کارگاھھای کوچک استفاده، برای استفاده   رند طبقه ھمکف وھم سطح معبر قرار دا

  .ميشود 



ه ويژگی اين مح8ت  ، يکی رشد سريع ساخت وساز در انھا است ، که غالبا تا ھشت طبقه ساخت     

ضای باز واشغال نشدھای ف ھا بنا  يعنی در اين . ميشوند ، ديگری  اشغال صد در صد  زمين ساختمان است 

موجب گشته اين بخشھای شھر بسرعت   گرانی زمين ونياز مبرم اکثريتی عظيم به سرپناه .   وجود ندارد 

شھر جھان سومی قابل مشاھده است  تراکمی که حتی در کمتر. به بخشھائی با تراکم فوق العاده تبديل شوند  

کيلومتر مربع   2ھزار نفر در مساحتی حدود   600در شمال غربی قاھره   المنيريه  بعنوان مثال در  . 

  )   CAPMAS 1987(   .زندگی ميکنند 

ض ھای کم عروچه وک در تابستان ھای گرم قاھره  ، ھنگاميکه ساختمانھای مذکور گرم ميشوند    

د ،  نحالت  دم کرده  ای پيدا ميکن،   ناشی از باG امدن ابھای الوده در اثر گرما والودگی،   وباريک ان 

اينھا  برخی ساکنين اين مح8ت جديد   با ھمه ء. زندگی برای ساکنين ان غير قا بل تحمل ميگردد " واقعا

مشکل عمده در اين .  در نوبت بمانند برای دستر سی به اب لوله کشی وروشنائی برق ميبايست يکی دو دھه 

انھم توام با نشت وسيع  نيل اب بعلت باG امدن  ، مح8ت بيش از ھر چيز  زھکشی  زمين ھائی استکه 

شبکه   چون ھمانطور که قب8  مطرح شد ،. مسئله ساز شده است  ، از ھرجھت برای ساکنين فاضل اب 

سطح :  بھمين سبب  غالبا.  ند ب با گرفتگی شديد مواجه افاضل اب فرسوده ، قديمی وناکافی است ، اغل

وطبقه ھمکف  بداخل منازل نفوذ" گشته وبعضا برخی از کوچه ھای احداثی مملو  از اب باG امده فاضل اب

  .  نموده است  غير قابل سکونترا اين واحدھا 

اين مح8ت را بصورت وضعيت مسکونی فضاحت بار ، ساخت وسازھای غير مجاز  مشکل ساکنين       

بر تنش اجتماعی مورد بحث ، فشار ناشی از افزايش روز .  معضل اجتمائی عمده ای در اورده  است 

، افزايش درصد بی سودای ومھمتر از از افزون  بيکاری  ، کمبود حداقل امکانت اموزشی وکار اموزی 

از انجا که نھاد ھای مربوطه  قادر . گردد کاھش مداوم در امد واقعی طبقات کم در امد ، ھم اضافه مي ھمه ،

سازمان ھای رفاھی خصوصی خاصه  سازمان ھای مربوط به . به انجام مسئوليت ھايشان نيستند  

گروھھای راديکال اصول گرايان مذھبی ، جای خالی  نھادھای  نا توان  را پر نموده ، به  ياری مردم  

بين برخی ديگر مواد  غذائی .  باپرداخت ھای نقدی ياری ميدھند   ارانھا  فقرا وکم در امد ھا :    ميشتابند 

 بيماران را در در مانگاھھای خصوصی که سازمان داده  اند بطور مجانی  مداوا  .وپوشاک توزيع ميکنند 

. برای بيکاران کاريابی ميکنند . تشکيل ميدھند سواد اموزی طريق نھادھای مذھبی ک8سھای از. مينمايند 

در قاھره بوقوع  92در زمين لرزه شديد که درسال .  مينمايند فات حقوقی ميان ساکنين راحل وفصل اخت8

با تھيه باG " انھا سريعا. پيوست   ؛ اين  گروھھا نخستين امدادگرانی بودند که بياری اسيب ديدگان شتافتند 

برای اعتراض   تظاھرات پياپی پوش ، چادر ، پوشاک ومواد غذائی نياز ھا رابر طرف نموده  و سه روز

  . ارگانھای حکومتی ترتيب دادند قتی  ا به بی لي



8ت تعلق دارند  حبه اين م واقعيت که اکثر مبارزان جنبشھای اصول گرا ،ن با وجود چنين سابقه ای، اي     

. بود  ودر مح8ت غير مجاز  فقرنشين روز به روز بر تعداد مساجد افزوده ميشود  ، قابل درک خواھد

اوج اين . سرنگونی رژيم را ھدف قرار داده اند "  تنھا اس8م راه حل است "  حول شعار  ابھمبن سبب انھ

 –که ازطريق استفاده از رسانه ھای بين المللی در سطح جھان انتشار مييابد  –حرکت وشعارھای سياسی ان 

   فقيرنشينان  ، تشکيل حکومت الھی ه المنيردر ايمباباشيخ جابررھبرمبارزين اس8می دربخش شھری ء 

) Gottesstaates  im Slum   ( طرفداران شيخ جابر نه تنھا وظيفه پليس وپاسداری .  را  خواستار است

؛ بلکه با مفاسد اجتماعی ، سرقت  وغيره نيز برخورد نموده ، مشروب از امنيت ساکنين را بعھده دارند 

در منطقه   92دسامبر پس از در گيری با پليس در . ميکشند  فروشی  ھای متعلق به قطبی ھارا به اتش

جستجوی خانه به ھزارمامورامنيتی ودھھا زره پوش منطقه را اشغال نموده با   18اايمبابا  قوای پليس با 

   .خانه در پی يافتن تروريست ھا بود 

پيش  بيش از.  افزود مردمیی  اين عمليات غير عادی فضای سياسی را متشنج نموده وبر نارضايتی ھا      

مقامات دولتی ،  در پی اعتراضات وسيع  .  ساکنين اين مح8ت را بميان کشيدبحث  مربوط  به وضع اسفبار 

 رابرخی معابر. با يک برنامه ضربتی ، سعی در بھبود  زير ساختھای در مناطق مسکونی غير مجاز نمودند 

 . ميشدم ابطه با شرايط امنيتی انجارالبته بھبود بيشتر در. د بھبود بخشيدن راانھا ئی ده روشناواسفالت نم

 ،زره پوشھا در معابر اصلی با موانع مواجه نشوند  ضروری در مواقعه  خيابانھا بصورتی عريض شدند ک

المنيره  و  ايمبابا  ع8وه بر اين در  .ويا روشنائی بگونه ای باشد که کنترل وسرکوب سھلتر امکان پذير باشد 

از اينگونه . در اين مح8ت يک مرکز جوانان  ودو مدرسه  ايجاد شد . ع دفع فاضل اب بھبود يافت وض

با تخريب بعضی از بنا برای انجام . اقدامات بموازات اين مح8ت در مح8ت  مشابه ديگر نيز انجام شد 

به مکان ھای  ھزار خانوار که محل مسکونيشان جزو بناھای تخريب شده بود 30طرحھای فوق  حدود 

   .فتند جديدی انتقال يا

   اسکانی  ميزان ابی که ساليانه برای تداوم چنين  80با  گسترش  ساخت وساز شھری در اوايل دھه          

اما ھنگاميکه .  ھکتار زمين زراعی Gزم  داشت  600مصرف ميشد ،  برابر  بود  با حجم ابی که  ابياری 

بھا به ميزان زيادی افزايش يافت واز طرف ديگر در امد مردم  رو به کاھش  در سالھای بعد از يکطرف اب 

نھاد ، از ميزان مصرف اب مورد نياز در اين استقرارھا بشدت کاسته شد  ،  وبه ميزان ابی که برای ابياری  

  )                             GOPP et al 1991 .(ھکتار زمين Gزم بود ، کاھش  يافت  150

دسترسی به محور ھای رفت .  يکی از موانع ديگری که اين ساخت وسازھا را دچار مشکل  مينمود         

حول  ،امی که برای تعديل مشک8ت ترافيکی جاده کمربندی گاما ھن. وامد ومشک8ت وسيع ترافيکی بود 

غربی که چنين احداثی  بر خ8ف کشورھای.  احداث شد  ،  قرار داشتند در معرض باG امدن اب که مح8تی 



تبديل به عاملی . باعث تسريع رفت وامد وب8خره ايجاد محدوده ای برای بخش مسکونی مورد بحث ميگردد 

  .  برای تشديد ساخت وساز در زمين ھای باير اطراف کمربندی  شد 

  

  . موات دولتی  اراضی اشغال            

ادر  به احداث سرپناھی در بخشھای غير مجاز بوده ونه اينکه برای گروھھای فقير تر مردم که ، نه ق        

 سی دارند ؛ تنھا امکانی که باقی ميماند تصرف قطعه ایسکونی سازمانی ويا مشابه ان  دستربه واحدھای م

نو " اقدام کم وبيش سازمان يافته اين گروھھا ی اجتماعی پديدھای نسبتا.   بود موات دولتی   اراضیدر زمين

بيشتر، به اخراج دسته جمعی ساکنين  60تا  40در سالھای دھه " تصرف اينگونه زمين ھا سابقا.    ميباشد

  تصرف اراضی موات دولتی در منطقه " اما جديدا   .غير مجاز ،  مربوط می شد با ساخت وسازبخش ھای 

اب غير قابل سکونت به گروھای مشخصی مربوط ميشد ، که روستايشان در دره نيل بعلت باG امدن   حلوان

در منطقه کانال سوئز در اثر توسعه يک کار خانه ، محل سکنی خودرا از  که يا گروه ديگری. شده بود 

درغرب کوه  مقطام  موجب شد چھل خانواده الونک ھای خود  منشيات نصر ويا توسعه   . دست داده بودند 

در  کن ھائی کهع ھم چنين زباله جم. ورند را از دست داده ود نتيجه روی به تصرف زمينھای موات بيا 

حاشيه معدن سنگ برای خود سرپناھی ساخته بودند ، ھنگاميکه بدستور مقامات مجبور به تخليه وسپس 

    تخريب محل شدند  ، انھا ھم به زمينھای موات روی اوردند 

به صورت " وعمدتا در راستای  جلوگيری از تداوم گسترش شھری ايکه ، بدون کنترل وھدايت         

؛ بقصد کاھش تمرکز و  در زمين ھای پست ويا اراضی  تصرفی انجام ميشود ساخت وساز غير مجاز 

ايجا د شھرکھائی با ھدف کاھش مشک8ت  1977کاھش ساخت وسازھای غير مجاز در اين اراضی، از سال 

بر ايده  شھرھای خوابگاھی بودند ؛ در حاليکه اين شھرکھا مبتنی  .فوق در بيابانھای خارج شھر اغاز گرديد 

 500000يمين اکتوبير  ، واسادات   ھرکدام برای پذيرش  از ان جمله شھرھای  اGشير مين رمضان ، اسعد

با توجه به سياست ھای عدم تمرکز وبه لطف . شدند طراحی  ھزار فرصت شغلی ، 80000.سکنه  نفر

دوشھرجديد اين طرحھا اختصاص داده بود ؛ حداقل در تسھي8ت ويارانه ھای وسيعی که دولت جھت توفيق 

بھای خريد زمين با  يا رانه وتسھي8تی . نزديک قاھره ، استقبال متقاضيان بيش از ظرفيت يش بينی شده بود 

ع8وه بر ان بخشود گی  وسيع مالياتی  . تاسيسا ت شھری به کمتر از نصف مخارج تمام شده کاھش ميداد  

تعداد واحد   1995بدين ترتيب  ، تا سال )   . 1987فھمی  ( .ارانه ھای فوق افزوده ميشد ھم به تسھي8ت وي

   .شاغل  رسيد  220000واحد با بيش از  1884جديد به  ھای صنعتی انتقال داده شده به اين منا طق

است عدم نتيجه حاصله از اين سياست گذاری ھا نه تنھا باعث خوشحالی نشد  ، بلکه بعکس ، حاصل سي   

گاه غير  ءسازی وبويژه در زيرساخت ھای عمومی وسيع در خانهسبب سرمايه گذاری  تمرکز  مذکور ، به

، که ھمهء واحدھا فروخته ضروری واغراق اميز  و مجموعه ھای مسکونی گرانقيت وجذاب  ، انچنان بود 



يک سياست  نبود .  ته ميشوند اما ھم اکنون بيش از دو سوم واحدھای  فروخته شده  خالی نگھداش.  شدند 

افزايش دھند که خريد واحدھای مذکور برای ان چنان  باعث شد که يارانه ھای دولتی را  –مسکن مشخص 

بدين ترتيب به لطف اين  يارانه ھا  خريداران توانستند به سرمايه گذاری سود  .شود  خريداران ان بصرفه 

، خريدار ميتوانست مابقی  بھای واحد بھای خريد % 15ت  بدين صورت  ، که باپرداخ. اوری دست يابند 

  به بيانی ديگر  ،  .طی ده سال به اقساط پرداخت نمايد ،  يارانه ای  ،  خريداری شده را با  بھره بسيار کم

، برای خريدار تضمين   فروش مجدد در صورت  یسود اور امکان ،   افزايش قيمت واحد خريداری شده

علت استکه بيش از دوسوم واحدھای مذکور جھت سوداگری وتضمين سرمايه گذاری سود  بھمين.   ميشد 

  . اور ،  خالی نگھداشته ميشوند 

که در مجاورت اين شھرھا ايجاد شدند ودر واقع  یبرای اکثريت شاغلين درصنايعدر چنين وضعيتی      

نی به سبب گرا به واحد ھای مذکورواحد ھای مسکونی جھت سکونت انھا ساخته ميشدند ، امکا ن دسترسی 

تی شاغل بودند ، از کل نيروی کاری که در اين واحدھای صنع1987در سال  .  نيست   حد مقدور بيش از 

در سالھای بعدی اين در صد  ) 1987ماير  . ( انھا توانسته بودند در اين واحدھا ساکن شوند % 7فقط    

اين مجموعه  در ھنگاميکه به خانواده ھای ساکن. مذکور رسيد شاغلين  کل%  20بامشک8ت زيادی به حدود 

جه نمائيم ، م8حظه خواھد شد  که بيش از نيمی از ان ھا  اصوt با  واحد ھا صنعتی مذکور ، ھيچگونه ھا تو

نفر از شاغلين مراکز صنعتی جديد بين   180000 بدين ترتيب بيش ) .  1990فھمی (  .ارتباطی ندارند 

غير مجاز دور دست در رفت امدند  ؛ انھم در شرايطی که در جوار محل " عمدتا محله ھای ن محل کارشا

با اين وصف زيرساخت ھای وسيعی که در اين   .د نداشته ميشوھکارشان ھزاران واحد مسکونی خالی نگ

توسط متر فقط  75يه عرض : کيلومتر خيابان ، انھم بعضا 341حدود شھرھا ايجاد شده  ، از ان جمله 

در حاليکه اکثريت قريب به اتفاق شاغلينی در مراکز . نفر ساکنين ان ھا مورد استفاده قرار ميگيرد  18000

زندگی  ميکنند که فاقد   حداقل تسھي8ت  دور دستی نعتی ايجادشده در اين شھرھا  ، در فضاھائیص

  ) Habitat  1993(   .وزيرساخت ھای شھری اند 

سياست   مبين ناکارامدی  ، اخت شھرھای جديد ، تمرکز زدائی بود ؛ ولی  نتيجه انھرچند  ھدف از س      

، نه ساخت انھا تاثيری در  زيرا .  اين شھرھا بود ه است ) Lokation( مکان يابی  در واشتباه گذاريھا 

حال  سالی که اين شھرھا در 18طی مدت چون   -ھا در قاھره بزرگ داشنه  رکاھش روند  تمرکز استقرا

وب8خره نه    - مليون نفر افزايش يافت 12مليون نفر به بيش از   7/4، جمعيت شھر قاھره از   احداث بودند 

   .   شد اينکه اين ساخت وسازھا باعث تعديل معضل مسکن  

  

  راه حل بحران مسکن  با توسل به تجديد نظر در شرايط اجاره ؟        



که ضروری ترين گام در جھت تعديل کمبود  : پارلمان مصر ، معتقدند ھمه ء کارشناسان مشاوردولت و      

ولی در . دادھای اجاره است ارويا ازاد سازی قر  نظردر شرايط مسکن  ومشک8ت ناشی از ان  ، تجديد

رابطه با عواقب چنين تجديد نظری وسپردن کامل ان به بازار ،  بين صاحب نظران بی طرف ، اخت8ف 

جھت تعديل  به سبب  پيچيدگی وغامض بودن وضع موجود ؛ دوطرح قانونی ايکه.   است  نظر بسيار عميق

تازه ترين پيشنھاد مربوط به فوريه .  به بعد باجرادر امدند ، باشکست مواجه شدند  1990مشکل  از سال 

که قانون نخست بدين ترتيب .  راداشت  قراردادھای اجاره قديمی  بود که ، پيشنھاد تجديد   مرحله ای  1995

اجاره وحق تخليه  تجديد ويا فسق قرار داد  مدت در اين قانون   .در مورد مستاجرين  نو  به اجرا در ميامد 

باحقوق بيشتری که در قانون جديد برای مالک در    .پنج سال در نظر گرفته شد  ملک توسط مالک  حداکثر 

ه  ،  باستناد امارمورد تائيد   مقامات مسئول ، در نظر گرفته شد  ، بخشی از واحد ھای مسکونی خالی  ک

  اGھرام ھفتگی (  .مليون واحد بود ، بتدريج اجاره داده شدند  8/1حدود  محدوده قاھره  بزرگ دران  زمان 

26/1/1995 (  

از چون در قانون جديد  امکان تخليه  واحد مورد اجاره برای استفاده شخصی ويا فروش ممکن گرديد          

واز سوی ديگربا افزايش . اسان شد " يک سو دسترسی بيشتر طبقات متوسط وباG به واحدھای مذکور نسبتا

    . جاره را  تا اندازه ای به   صرفه  نمود زياد اجاره بھا عرضه واحد ھای خالی جھت ا

بود  ميبايست به حل مشکل واحدھای استيجاری قديمی : اکنون انچه ميبايست در گام بعدی انجام شود     

يک واحد مسکونی  " اين وضعيت قابل دوام نبود که فرضا    .تدريج ميزان اجاره بھای  انھا بروز ميشدند

   در حاليکه  ، باشد) مارک المان  3 ( ليره مصری  8نسبتا بزرگ  در کنار نيل  ميزان اجاره بھايش ماھيانه  

.    ليره  در ماه پرداخت ميشد  40ناھای غير مجاز بيش ازبرای اجاره بھایء  يک اطاقک درب  درھمان زمان 

بنا بر اين ميبايست ميزان اجاره بھای واحد ھای قديمی بميزان زيادی افزايش يابد ، تامشک8ت مالکين اغلب 

ع8وه بر ان چون افزايش اجاره تدريجی بود مخارج تعميرات   نه  به مالک  .  کم در امد انھا تعديل گردد 

   )    1995ابول غيث  .  ( به مستاجرواگذار شد بلکه 

  .نتيجه        

جاره بھای اين واحد ھا بسيار ميان ا ز بود  ، نه اخت8فجا که افزايش اجاره بھا بسيار ناچيزاز ان      

Gتھيدست ان قادر" واواحدھای نوساز کم ميشد ، نه  باوجود ناچيز بودن افزايش اجاره بھا مستاجرينء  معمو 

بھترين . اجاره بھا مشکل در واقع در عمل ادامه داشت  يعنی افزايش جزئی. به تامين مخارج تعميرات بودند 

مستاجرينی که توانائی  ملغی ميشد وباکمک يارانه دولتی به اجاره نامه ھای قديمی بکلی پيشنھاد اين بود که

   .وت اجاره بھا تامين ميگرديد ابه التفديگری واگذار ميشد ويا ما تامين اجاره بھا رانداشتند واحدھای

       

  


