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 رسالة العمران المصري

 د. عبد المنعم سعيد
 القراراتخاذ مركز المعلومات ودعم  –المقال الثامن 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ١٨الجمعة 

 
مليون مصري يعيشون  ١٠٠المفارقة الكبرى في الواقع المصري هي أن أكثر من 

٪ من األرض المصرية البالغة أكثر قليال من مليون كيلومتر مربع. ٧ علىفقط 
 علىهناك قدر من اإلنجاز نعم، فقبل خمسة عقود كانت المساحة المأهولة ال تزيد 

ولكن العمران ال يعني فقط العيش أو ٪ معظمها يتمركز في وادي النيل الضيق. ٣
أرض مصر.  علىكانت  أينماتوليد الثروة  علىالتواجد السكاني، وإنما القدرة 

ولحسن الحظ أنه خالل نفس الفترة بدأت حركة واسعة لالنطالق من "النهر إلي 
البحر" حيث بدأت الحركة السكانية تتالمس مع البحرين األبيض واألحمر، 
وخليجي السويس والعقبة، وجوار قناة السويس الكثيف؛ وبشكل ما فإن الصحراء 

ت واحة سيوة بعيدة، وال وحشتها لدي أجيال سابقة، فال عاد علىالمصرية لم تعد 
مزارع العوينات قصية، وال واحات الوادي الجديد وتوشكي ظلت بعيدة عن خيال 
المصريين. المؤكد أن نمو البنية األساسية المصرية منذ مطلع القرن الحالي، 

 وموانئوخاصة خالل السنوات الست الماضية، من طرق وأنفاق ومطارات 
اسعة للتعمير، واستخالص الثروات، من ومحطات للطاقة قد خلقت مجاالت و

٪ الشائعة، ولكنها ليست بعد ٧ علىمساحات تزيد  إلىالمرجح أنها قد وصلت 
 حالة المستوطنات السكانية من مدن وقري حضرية وريفية.  إلىواصلة 

مزيدا من  تقتضكككككككيكانت  الوطنيوللحق فإن الزيادة السككككككككانية ومتطلبات التقدم 
تزيد قليال عن ثالثة أمثال كال من  والتيالشككككاسككككعة  اسككككتغالل األرض المصككككرية

جزيرة، أما  ١5نيل القاهرة وحدها  فيبريطانيا واليابان. ولمن ال يعلم فإنه يوجد 
قرية ونجع ومركز  8١8جزيرة منتشرة أمام  ١44كله فيوجد  المصريالنيل  في
 -ةالجيز -بني سككككويف -المنيا -أسككككيوط -سككككوها  -قنا -محافظة )أسككككوان ١6 في

قاهرة ية -ال ية -القليوب ية -المنوف ية -البحيرة -كفر الشكككككككي  -الغرب لدقهل ياط -ا  -دم
جزيرة(، وفرع  55األقصر". وهذه الجزر موزعة من أسوان حتى قناطر الدلتا )

كم  ١55٠جزيرة(، وتبلغ مسككاحة الجزر  ١9جزيرة(، وفرع دمياط ) ٣٠رشككيد )
ثالثة أمثال دولة البحرين،  ونصكككككف دولة سكككككنغافورة، وأكثر من ينمثل أيمربع 

مثال  25وأكثر من مثل ونصكككف مسكككاحة مدينة هون  كون  الشكككهيرة، وأكثر من 
نيويورك، ومن المؤكد أن كال منها يصككلح  فيقدر جزيرة مانهاتن الشككهيرة أيضككا 

جزيرة الزمالك، أو  حيألن يكون مكانا للسكككككن والحضككككارة ال تختلف كثيرا عن 
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البحر األحمر، كلها ال تقل  فيجزيرة  8١ك بخالف جزيرة المنيل. وكل ذل حي
لمناقشكككككككتها ا ن  ير  داعي، ولكنها ألسكككككككبا  ال الكاريبيروعة عن جزر بحر 

ستخدم كممر أل راض  ير مشروعة، أما الجزر  مأهولة على اإلطالق، أو أنها ت
والمر النيلية فإن الشكككككككائع عن أ لبها أنها تسكككككككتخدم في زراعة البانجو واألفيون 

 وتصنيعها، وكذلك تنتشر في جزر أخرى تجارة السالح. اجوان
كل ذلك كان يمكن استغالله ويشكل إضافة عظمى لما حدث بالفعل، وكان ممكنا 
لرأس المال الميت أن يكون حيا بالعمران والحضارة، ولكن ما حدث بالفعل هو 

ها كان األرض المصرية. أولاستغالل تجاه  معوقة مقتربات ثالثةأنه كانت هناك 
هناك من يفضلها بائرة جدباء، فإذا ما اقتر  استثمار من جزيرة أو أرض دوت 

حول االستغالل والغنى الفاحش والصفقات والمال الحرام  البراري فيالصرخات 
كثير من األحوال أن تعود الصحراء إلى  فيوبيع مصر. وكانت نتيجة الصرخة 

شر وال مسكن وال مصنع، وبقيت الجزر أهلها على حالها عفيفة نقية لم يمسسها ال ب
أحيان  فيأحيانا، والمخدرات  البلطيعلى ما كانت عليه تنت  الشعير وأسماك 

تسعير  فيأخرى. وثانيها جاء من الفالحين الذين وجدوا مع السياسات االشتراكية 
أن ثمن الترا  أعلى بكثير من ثمن الطعام،  -من أجل الفقراء أيضا-السلع الزراعية 

جرى تجريف األرض وبيعها طينا، وبعد بوارها جرى البناء عليها بعد لم يبق ف
من خيرها وعذريتها ما لم ينتهك. وعلى الر م من اإلجراءات الصارمة والعقوبات 
المقررة على مخالفات التعديات بالبناء على األراضي الزراعية، إال أنها الزالت 

وثالثها جاء من تزايد في الريف. قائمة، سواء في الحضر أو الريف، ولكنها ت
الفقراء الذين قرروا أن يحصلوا على األرض بطريقتهم الخاصة، ومعها مصادر 

حالة نقية من الفوضى  في، ووضعوا كل ذلك الصحيالمياه والكهرباء والصرف 
سميناها بعد ذلك بالمناطق العشوائية. والحقيقة أنه ال يوجد إحصاء دقيق لعدد 

 ١22١اختلفت التقديرات حول عددها ما بين  ية في مصر، حيثالمناطق العشوائ
مليون في القاهرة  6.١مليون نسمة، منهم  ١5منطقة، يسكنها حوالي  ١١٧١و

 . الكبرى
قام أولهما  في مقابل هذه المقتربات الثالث كان هناك مقتربان في االتجاه المضكككاد

مجال اسكككككككتغالل األرض وبناء المدن  فيعلى تعاون الدولة مع القطاع الخاص 
على المدن القائمة. وضككككمن هذا اإلطار  السكككككانيالجديدة بهدف تخفيف الضككككغط 

برزت  برز دور القطاع الخاص في عدد كبير من المشككككروعات اإلسكككككانية حيث
طموحات جديدة لفئة من المصريين المتالك نمط جديد من السكن، بأسعار معقولة 

حة، بحيث ظهرت بعض المشكككككككروعات اإلسككككككككانية مثل وبنظام األقسكككككككاط المري
"مككدينتي" و"الرحككا " و"دريم"، وتشكككككككمككل منككاطق سككككككككنيككة مختلفككة من فيالت 
وعمارات، يتوسكككطها مسكككاحات خضكككراء، فضكككال عن نوادي رياضكككية وخدمات 
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اجتماعية ومباني إدارية ومراكز تجارية. مع األخذ في االعتبار أن تركيبة الطل  
 %٣5لإلسكككككككان الفاخر و %5وق العقارات في مصككككككر المتعارف عليه في سكككككك
لإلسكككان االقتصككادي والشككعبي. وضككمن هذا اإلطار  %6٠لإلسكككان المتوسككط و
يقوم بعملية تنظيم البناء بين المستهلكين والبنوك  الذي العقاريظهر نظام المطور 

 معظم الدول المتقدمة حيث يقوم على قدر فيوالمقاولين، وهو النظام المعمول به 
 فيمن المخاطرة عندما تبدأ عملية تطوير مناطق بأكملها تكون موحشكككة مهجورة 

ها، ولكنها  قدمة  تنتهيأول قة  فيمأهولة ونموذجا للعمارة المت آخرها. وفى الحقي
فإنه لم يكن متصكككورا ما جرى لمدينة السكككادس من أكتوبر دون مشكككروع "دريم" 

هرة الجديدة إلى ما وصككلت إليه ، وال كان متوقعا أن تصككل القاوالخدمي اإلسكككاني
دون مشروع "الرحا "، وال أظن أن المساحة من الصحراء الجدباء بين القاهرة 

المقتر  الثاني جاء  .مدينتي"على حالها بعد مشروع " بقيتالجديدة واإلسماعيلية 
مركزية التخطيط ألربعة  إلىمن الدولة خالل السكككنوات السكككت الماضكككية واسكككتند 

عشر مدينة جديدة كانت "العاصمة اإلدارية" في طليعتها، ويكون للقوات المسلحة 
فيها دور قيادي؛ وال مركزية التنفيذ التي أعطت للقطاع الخاص دورا ملموسا في 
هذا "الجيل الرابع" من المدن. التزاو  ما بين المقتربين األخيرين خلق حالة من 

تلك المفارقة  علىأن تقضكككككككي  الحالة العمرانية في مصكككككككر، يمكنهااالختراق في 
وف الهائلة بين الشككع  المصككري وجغرافيا الدولة المصككرية، وهو األمر الذي سكك

  استراتيجية بالغة األهمية. يكون له آثارا جيوسياسية وجيو
 
 

 


