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 المناطق الخضراء فى القاهرة الكبرى
 المشكلة وإمكانيات الحل

 
  عباس محمد الزعـفـرانى. د

 مدرس بكلية التخطيط العمرانى، جامعة القاهرة
 

 :ملخص البحث
حيث ال يتجاوز نصيب الفرد منها      حيث ال يتجاوز نصيب الفرد منها      -رغم ما تعانيه القاهرة من نقص شديد فى المناطق الخضراء وسوء توزيعها،             رغم ما تعانيه القاهرة من نقص شديد فى المناطق الخضراء وسوء توزيعها،             

  إال أن هذه المشكلة يمكن حلها أو على األقل تخفيف حدتها إذا تم التعامل                  إال أن هذه المشكلة يمكن حلها أو على األقل تخفيف حدتها إذا تم التعامل                -را واحدا ونصف المتر   را واحدا ونصف المتر   فـى القاهرة مت   فـى القاهرة مت   
 ..معها بجدية، فالفرص لزيادة المسطحات الخضراء بالقاهرة ال تزال قائمةمعها بجدية، فالفرص لزيادة المسطحات الخضراء بالقاهرة ال تزال قائمة

  ويطرح استراتيجيات عامة للحل، سواء بوقف     ويطرح استراتيجيات عامة للحل، سواء بوقف     ، ، ويهـدف البحث إلى التعامل مع هذه المشكلة واثبات إمكانية حلها          ويهـدف البحث إلى التعامل مع هذه المشكلة واثبات إمكانية حلها          
تحـول المـناطق الخضـراء القلـيلة القائمة إلى استعماالت أخرى وتحسين مستوى المتدهور منها، أو من خالل      تحـول المـناطق الخضـراء القلـيلة القائمة إلى استعماالت أخرى وتحسين مستوى المتدهور منها، أو من خالل      

 ::استحداث مناطق خضراء جديدة  بعدة وسائل منهااستحداث مناطق خضراء جديدة  بعدة وسائل منها
كالمناطق المخصصة للحزام األخضر والجيوب العمرانية غير       كالمناطق المخصصة للحزام األخضر والجيوب العمرانية غير       اسـتغالل الفـراغات المتوافرة غير المزروعة ،         اسـتغالل الفـراغات المتوافرة غير المزروعة ،         

 ....ل المقطم غير المالئمة للبناء، وزراعة شواطئ النيل والترع مثل ترعة اإلسماعيليةل المقطم غير المالئمة للبناء، وزراعة شواطئ النيل والترع مثل ترعة اإلسماعيليةالمستغلة مثل مناطق جبالمستغلة مثل مناطق جب
  مثل المواقع العسكرية داخل الكتلة العمرانية التى انتهت وظائفها الدفاعية، واالستعماالت التى                مثل المواقع العسكرية داخل الكتلة العمرانية التى انتهت وظائفها الدفاعية، واالستعماالت التى              تغيير  االستعماالت  تغيير  االستعماالت  

ناعية داخل الكتلة العمرانية ومناطق     ناعية داخل الكتلة العمرانية ومناطق     يمكـن نقلها كورش صيانة القطارات الواقعة فى قلب القاهرة، والمناطق الص           يمكـن نقلها كورش صيانة القطارات الواقعة فى قلب القاهرة، والمناطق الص           
 وغيرهاوغيرها......تجارة الجملة، والمناطق السكنية المتدهورةتجارة الجملة، والمناطق السكنية المتدهورة

مثل تشجير ساحات انتظار السيارات والمواقف      مثل تشجير ساحات انتظار السيارات والمواقف      االستخدام المزدوج للفراغات كمناطق خضراء بالتشجير الكثيف،          االستخدام المزدوج للفراغات كمناطق خضراء بالتشجير الكثيف،          
 وغيرهاوغيرها......وارعوارع، والمقابــر وخطوط السكك الحديدية والش، والمقابــر وخطوط السكك الحديدية والش  Parking Parksالنهائية لألتوبيسات النهائية لألتوبيسات 

ومـن خالل صور األقمار الصناعية للقاهرة والخرائط الحديثة تم حصر المناطق التى يمكن تشجيرها، والتى ثبت                 ومـن خالل صور األقمار الصناعية للقاهرة والخرائط الحديثة تم حصر المناطق التى يمكن تشجيرها، والتى ثبت                 
 للفرد، أى خمسة أضعاف المعدل الحالى، ويناقش البحث كيفية التعامل  للفرد، أى خمسة أضعاف المعدل الحالى، ويناقش البحث كيفية التعامل ٢٢مم٧,٥٧,٥أنها يمكن أن ترفع نصيب الفرد إلى    أنها يمكن أن ترفع نصيب الفرد إلى    

 ..واجه تنفيذ هذه المقترحاتواجه تنفيذ هذه المقترحاتمع المشاكل االقتصادية والسياسية التى قد تمع المشاكل االقتصادية والسياسية التى قد ت
 

   ..المناطق الخضراء، الحدائق، القاهرة، البيئة العمرانية، استراتيجيات الحلالمناطق الخضراء، الحدائق، القاهرة، البيئة العمرانية، استراتيجيات الحل: : الكلمات الدالةالكلمات الدالة
 
  مقدمـــة مقدمـــة-١١
 

  تمهيد تمهيد١١-١١
تعانـى القاهـرة من مشكلة النقص الشديد فى المناطق الخضراء، لدرجة تجعلها واحدة من أقل عواصم العالم فى                   تعانـى القاهـرة من مشكلة النقص الشديد فى المناطق الخضراء، لدرجة تجعلها واحدة من أقل عواصم العالم فى                   

ليس هذا فحسب، وبل وتتسم القاهرة بسوء توزيع المناطق         ليس هذا فحسب، وبل وتتسم القاهرة بسوء توزيع المناطق         . . اء وفى نصيب الفرد منها    اء وفى نصيب الفرد منها    نسـبة المسـطحات الخضر    نسـبة المسـطحات الخضر    
الخضـراء، حـيث تحظى بعض المناطق بقدر مقبول من الخضرة، بينما تفتقر مناطق أخرى إليها بدرجة تجعلها                  الخضـراء، حـيث تحظى بعض المناطق بقدر مقبول من الخضرة، بينما تفتقر مناطق أخرى إليها بدرجة تجعلها                  

ومما يزيد  ومما يزيد  . . ليهليهمما يجعل المستوى البيئى والعمرانى للقاهرة أقل بكثير مما يجب أن يكون ع            مما يجعل المستوى البيئى والعمرانى للقاهرة أقل بكثير مما يجب أن يكون ع            . . أقرب إلى الصحارى  أقرب إلى الصحارى  
مـن قسـوة المشكلة، التآكل الذى يصيب المناطق المفتوحة نتيجة تحويلها إلى استخدامات أخرى نظرا للضغوط                 مـن قسـوة المشكلة، التآكل الذى يصيب المناطق المفتوحة نتيجة تحويلها إلى استخدامات أخرى نظرا للضغوط                 

 ..العمرانية الشديدة فى القاهرة المزدحمة، وتدهور حالة الحدائق القائمة التى بقيت على استعمالهاالعمرانية الشديدة فى القاهرة المزدحمة، وتدهور حالة الحدائق القائمة التى بقيت على استعمالها



 ٢ 

حلها، فالفرصة ال تزال قائمة لزيادة المسطحات       حلها، فالفرصة ال تزال قائمة لزيادة المسطحات        إال أن األمل ليس مفقودا فى         إال أن األمل ليس مفقودا فى        ورغـم حـدة المشـكلة وتشعبها،      ورغـم حـدة المشـكلة وتشعبها،      
، وهذا ما يحاول البحث إثباته، واقتراح استراتيجيات الوصول إليه، واستطالع           ، وهذا ما يحاول البحث إثباته، واقتراح استراتيجيات الوصول إليه، واستطالع           الخضـراء بالقاهـرة بشـكل كبير      الخضـراء بالقاهـرة بشـكل كبير      

فالبحث محاولة إلثبات وجود األمل، وتخطى      فالبحث محاولة إلثبات وجود األمل، وتخطى      . . إمكانـية تنفيذ هذه المقترحات لزيادة المناطق الخضراء والمفتوحة        إمكانـية تنفيذ هذه المقترحات لزيادة المناطق الخضراء والمفتوحة        
 ..لوضع الذى وصلت إليه القاهرة، والذى كاد يصيب المخططين باليأسلوضع الذى وصلت إليه القاهرة، والذى كاد يصيب المخططين باليأسحالة الرثاء لحالة الرثاء ل

 

  هدف البحث ومنهجه هدف البحث ومنهجه٢٢-١١
 ..إثبات إمكانية زيادة المناطق الخضراء فى القاهرة عمليا بقدر مؤثر فى تحسين مستواها البيئى والعمرانىإثبات إمكانية زيادة المناطق الخضراء فى القاهرة عمليا بقدر مؤثر فى تحسين مستواها البيئى والعمرانى

ع الفرص المتاحة فى    ع الفرص المتاحة فى    وذلـك عـن طريق اقتراح مجموعة من االستراتيجيات لزيادة المناطق الخضراء، واستطال            وذلـك عـن طريق اقتراح مجموعة من االستراتيجيات لزيادة المناطق الخضراء، واستطال            
القاهـرة لتطبيق هذه االستراتيجيات، وقياسها بشكل كمى بدرجة من الدقة تكفى إلثبات الفرضية األساسية، وتحديد                القاهـرة لتطبيق هذه االستراتيجيات، وقياسها بشكل كمى بدرجة من الدقة تكفى إلثبات الفرضية األساسية، وتحديد                

ويعـتمد البحث فى ذلك على تحليل خرائط القاهرة وصور األقمار الصناعية الحديثة، وكذلك              ويعـتمد البحث فى ذلك على تحليل خرائط القاهرة وصور األقمار الصناعية الحديثة، وكذلك              . . أولـويات الـتدخل   أولـويات الـتدخل   
ة، لتحديد المواقع التى تصلح للتخضير، والقياس الكمى إلمكانياتها كلما     ة، لتحديد المواقع التى تصلح للتخضير، والقياس الكمى إلمكانياتها كلما     الجـوالت الميدانية فى بعض مناطق القاهر      الجـوالت الميدانية فى بعض مناطق القاهر      

 ..أمكن، ومناقشة مميزاتها والمعوقات التى قد تمنع استغاللها، وكيفية تجاوز هذه المعوقاتأمكن، ومناقشة مميزاتها والمعوقات التى قد تمنع استغاللها، وكيفية تجاوز هذه المعوقات
 

  هيكل البحث هيكل البحث٣٣-١١
س، ثم يناقش   س، ثم يناقش    يستعرض البحث االستراتيجيات التخطيطية لزيادة المسطحات الخضراء فى األقسام من الثانى للساد            يستعرض البحث االستراتيجيات التخطيطية لزيادة المسطحات الخضراء فى األقسام من الثانى للساد           

التقديـر الكمـى للمناطق الخضراء الممكن إضافتها للقاهرة فى القسم السابع إلثبات إمكانية حل المشكلة، وهو ما                  التقديـر الكمـى للمناطق الخضراء الممكن إضافتها للقاهرة فى القسم السابع إلثبات إمكانية حل المشكلة، وهو ما                  
 . . يمهد للوصول لنتائج البحث وتوصياته فى القسمين الثامن والتاسعيمهد للوصول لنتائج البحث وتوصياته فى القسمين الثامن والتاسع

 
  االستراتيجيات التخطيطية لزيادة المسطحات الخضراء االستراتيجيات التخطيطية لزيادة المسطحات الخضراء-٢٢

 :من المناطق الخضراء فى القاهرة، فإنه يمكن العمل على ثالث محاور أساسيةللوصول إلى تحقيق قدر معقول 
 الحفاظ على ما هو قائم بالفعل، وحمايته من التحول إلى استعماالت أخرى أو التدهور الذى يقضى على -أ 

 .فائدته
 . تحسين ورفع كفاءة المناطق الخضراء القائمة وفتحها لتوسيع قاعدة المستفيدين منها-ب
 : محاولة زيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، بواحدة من ثالث استراتيجيات رئيسيةـج

 .مستغلة أو المستغلة بشكل ضعيف تخضير األراضى الفضاء غير ال-١
  تحويل استعماالت األراضى التى يمكن تحويلها إلى حدائق بتكلفة اقتصادية وسياسية مقبولة-٢
استعماالت عمرانية هامة، يمكن تخضيرها دون االستغناء عن  االستخدام المزدوج ألراضى ذات -٣

 .استخدامها األصلى
وتعرض األقسام التالى نوعيات هذه األراضى ونماذج منها فى القاهرة، ويعرض كل قسم منها الفكرة الرئيسية وأمثلة من 

 .المعوقات التى تواجه تنفيذهافرص تطبيقها بالقاهرة، والمساحة الخضراء التى يمكن أن تضيفها، وكذلك المميزات و
 
  تخضير األراضى الفضاء غير المستغلة أو ضعيفة االستغالل-٣
 
  الحزام األخضر المخطط١-٣

وكافـة المسـاحات المخصصة كحدائق فى المخطط العام ولم تنشأ بعد ألى سبب، فقد تم تخصيص أراضى تحيط          وكافـة المسـاحات المخصصة كحدائق فى المخطط العام ولم تنشأ بعد ألى سبب، فقد تم تخصيص أراضى تحيط          
عمرانية لالستخدام كحزام أخضر، ولم تنفذ حتى اآلن،    عمرانية لالستخدام كحزام أخضر، ولم تنفذ حتى اآلن،    بالمـدن سـواء القائمـة أو الجديدة فى العديد المخططات ال           بالمـدن سـواء القائمـة أو الجديدة فى العديد المخططات ال           

وأوضـح مثال على هذا الحزام األخضر حول القاهرة الذى تقع معظم مساحته فى الجنوب الشرقى، والذى كانت                  وأوضـح مثال على هذا الحزام األخضر حول القاهرة الذى تقع معظم مساحته فى الجنوب الشرقى، والذى كانت                  
 بعد   بعد  ١٩٩٧١٩٩٧ آالف فدان فى مخطط       آالف فدان فى مخطط      ١٠١٠، ولكنه تقلص إلى     ، ولكنه تقلص إلى     ))١١-شكلشكل ( (١٩٩١١٩٩١ ألف فدان فى مخطط       ألف فدان فى مخطط      ٢٠٢٠مساحته تبلغ   مساحته تبلغ   

أما ما بقى فقد بدأ يتآكل تدريجيا بفعل النمو العمرانى عالى           أما ما بقى فقد بدأ يتآكل تدريجيا بفعل النمو العمرانى عالى           ). ). ٢٢-شكلشكل((دة نصف مساحته    دة نصف مساحته    أن شـغلت القاهرة الجدي    أن شـغلت القاهرة الجدي    
 ..الكثافة عليه، سواء من جهة مدينة نصر أو المعادى ودار السالمالكثافة عليه، سواء من جهة مدينة نصر أو المعادى ودار السالم

 
إن مساحة هذه األرض وحدها تزيد على مسطح كافة الحدائق والمناطق الخضراء بالقاهرة مما يعنى أن تنفيذه 

 .  نصيب الفرد من المناطق الخضراء بالقاهرة ألكثر من الضعفوحده قادر على رفع
إن سرعة إنشاء هذا الحزام أو على األقل تخصيص أراضيه لوزارة البيئة أو أى جهة أخرى أمينة على التشجير 

 .قد يوقف نزيف تخصيصه الستخدامات أخرى تزيد من مشاكل القاهرة البيئية ويمنع بناءه عشوائيا



 ٣ 

، تآكل فيه ١٩٩٧العمرانى للقاهرة عام المخطط : ٢-شكل
الحزام األخضر للقاهرة إلى أقل من النصف، بسبب انشاء 

 .القاهرة الجديدة، وهو مهدد بالمزيد من التآكل
 

 :١-شكل
، يشغل فيه الحزام ١٩٩١المخطط العمرانى للقاهرة عام 

 . ألف فدان فى الجنوب الشرقى٢٠األخضر للقاهرة أكثر من 
 

 
 
 تالل والمناطق الجبلية داخل المدينة ال٢-٣

تضم القاهرة عددا من التالل والجبال التى حمتها صعوبة طبوغرافيتها وطبيعة تربتها من سرعة النمو العمرانى عليها،                 تضم القاهرة عددا من التالل والجبال التى حمتها صعوبة طبوغرافيتها وطبيعة تربتها من سرعة النمو العمرانى عليها،                 
وقد تم تنفيذ حديقة األزهر بتالل الدراسة  وقد تم تنفيذ حديقة األزهر بتالل الدراسة  . . وال تـزال تمـثل فرصة للتخضير، مثل جبل المقطم وتالل الدراسة وغيرها            وال تـزال تمـثل فرصة للتخضير، مثل جبل المقطم وتالل الدراسة وغيرها            

ثناء إعداد هذه الدراسة تحت رعاية منظمة األغاخان ، بينما ال تزال آالف األفدنة قابلة للتخضير بجبل المقطم                  ثناء إعداد هذه الدراسة تحت رعاية منظمة األغاخان ، بينما ال تزال آالف األفدنة قابلة للتخضير بجبل المقطم                  بالفعـل أ  بالفعـل أ  
 ..داخل الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرةداخل الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة

 

 إمكانيات الحدائق الجبليةإمكانيات الحدائق الجبلية
لعمرانية بسبب  لعمرانية بسبب  فجـبل المقطـم بـه مسـاحة تتراوح بين ألف وثالثة آالف فدان آالف فدان يصعب استعمالها للتنمية ا                   فجـبل المقطـم بـه مسـاحة تتراوح بين ألف وثالثة آالف فدان آالف فدان يصعب استعمالها للتنمية ا                   

وبه أكثر من منطقة تصلح للتخضير، أكبرها       وبه أكثر من منطقة تصلح للتخضير، أكبرها       . . وعورتها وارتفاع تكاليف التأسيس عليها، مما يقلل قيمتها العقارية نسبيا         وعورتها وارتفاع تكاليف التأسيس عليها، مما يقلل قيمتها العقارية نسبيا         
وأجزاء وأجزاء )  )  ٣٣-شكلشكل((وادى الباليا بالشمال الشرقى، التى يمكن تخضيرها بدال من للنمو العشوائى لمنشية ناصر والدويقة               وادى الباليا بالشمال الشرقى، التى يمكن تخضيرها بدال من للنمو العشوائى لمنشية ناصر والدويقة               

 .. الغربى الغربىمن الهضبة الوسطى فى الجنوبمن الهضبة الوسطى فى الجنوب
وتمثل حدائق نادى ومستشفى المقاولون     وتمثل حدائق نادى ومستشفى المقاولون     . .  وتتمـتع الحدائـق الجبلية بثراء وتنوع بصرى ال يتوافر بالحدائق المسطحة            وتتمـتع الحدائـق الجبلية بثراء وتنوع بصرى ال يتوافر بالحدائق المسطحة           

 ..٤٤-شكلشكل. . العرب بالجبل األخضر، مثاال للثراء البصرى للحدائق الجبلية وإلمكانية التنفيذ فعلياالعرب بالجبل األخضر، مثاال للثراء البصرى للحدائق الجبلية وإلمكانية التنفيذ فعليا
 

 المشاكل التى تواجه الحدائق الجبليةالمشاكل التى تواجه الحدائق الجبلية
 : : بلية بالمقطم بمشكلتين رئيسيتينبلية بالمقطم بمشكلتين رئيسيتينوتواجه الحدائق الجوتواجه الحدائق الج

 

 لزيادة تسرب المياه إلى الكتلة الجيرية للجبل واحتمال تسبب ذلك فى انهيارات جبلية، وهذه           لزيادة تسرب المياه إلى الكتلة الجيرية للجبل واحتمال تسبب ذلك فى انهيارات جبلية، وهذه          أولهـا المخاطـر اإلنشائية    أولهـا المخاطـر اإلنشائية    
المواجهة للقلعة وكورنيش الهضبة    المواجهة للقلعة وكورنيش الهضبة    ) ) الحافة االنكسارية الحافة االنكسارية ((المخاطـر تتركـز فى مناطق الجروف الجبلية شديدة االنحدار           المخاطـر تتركـز فى مناطق الجروف الجبلية شديدة االنحدار           

بحيث ال تسرب   بحيث ال تسرب   . . ما يجعل من الضرورى عزل الحدائق وتصميم الصرف الزراعى تحت السطحى بشكل جيد            ما يجعل من الضرورى عزل الحدائق وتصميم الصرف الزراعى تحت السطحى بشكل جيد            العلـيا، م  العلـيا، م  
ولكن المشكلة تتضائل فى الجهة الشرقية بسبب الميول المتدرجة وقلة الحواف االنكسارية، ووجود             ولكن المشكلة تتضائل فى الجهة الشرقية بسبب الميول المتدرجة وقلة الحواف االنكسارية، ووجود             . . المـياه لجسم الجبل   المـياه لجسم الجبل   

 ..نظام تصريف مطرى طبيعى يتمثل فى وادى الباليا وروافدهنظام تصريف مطرى طبيعى يتمثل فى وادى الباليا وروافده
 

فمن الطبيعى أن تكلفة انشاء الحدائق فى المرتفعات أعلى من تكلفتها فى األراضى المنبسطة، كما               فمن الطبيعى أن تكلفة انشاء الحدائق فى المرتفعات أعلى من تكلفتها فى األراضى المنبسطة، كما               تفاع التكلفة،   تفاع التكلفة،   ثانيها ار ثانيها ار 
أن رفـع المـياه لمناسـيب تعلـو النيل بمئة إلى مائة وخمسين مترا ثمثل تكلفة كبيرة نسبيا لكن مع مالحظة قلة ثمن                        أن رفـع المـياه لمناسـيب تعلـو النيل بمئة إلى مائة وخمسين مترا ثمثل تكلفة كبيرة نسبيا لكن مع مالحظة قلة ثمن                        

ل المقطم األولوية الثانية بعد الحزام األخضر ذو األراضى         ل المقطم األولوية الثانية بعد الحزام األخضر ذو األراضى         األرض، تصـبح تكلفـة االنشـاء مقبولة، ولهذا السبب يحت          األرض، تصـبح تكلفـة االنشـاء مقبولة، ولهذا السبب يحت          
 ..المنبسطةالمنبسطة



 ٤ 

 
صورة للقمر الصناعى : ٣-شكل

 : ٢٠٠٠عام تظهر جبل المقطم 
 وادى الباليا الذى يمكنه توفير -١

مساحة بين ألف وثالثة آالف فدان 
تحدد بعد اجراء الدراسات (كحدائق 

 .)الطبوغرافية والجيولوجية
ة الوسطى، فرصة  حافة الهضب-٢

لحديقة جبلية تتراوح مساحتها بين 
 فدانا، يعيبها وجود حافة ٢٠٠و١٠٠

انكسارية فى غربها مما يعنى ضرورة 
عزل الحديقة بالكامل لمنع االنهيارات 

 .الجبلية
الدويقة ونمواتها العشوائية تمتد -٣

داخل األودية، زراعة هذه األودية 
 .بالحدائق سيحميها من العشوائية

  الهضبة العليا-٤

 

 .الحدائق الجبلية بالجبل األخضر، نادى ومستشفى المقاولون العرب، مدينة نصر: ٤-شكل
 

 
 .  المسطحات والمجارى المائية وشواطئها٣-٣

تعتبـر المسطحات المائية مناطق مفتوحة تعامل نفس معاملة المناطق الخضراء، وتحتسب مساحاتها ضمن نصيب               تعتبـر المسطحات المائية مناطق مفتوحة تعامل نفس معاملة المناطق الخضراء، وتحتسب مساحاتها ضمن نصيب               
، يتيح أنواعا جديدة من     ، يتيح أنواعا جديدة من     -حتى لو كان صناعيا   حتى لو كان صناعيا   -الخضراء، فوجود مسطح مائى فى حديقة       الخضراء، فوجود مسطح مائى فى حديقة       الفـرد مـن المـناطق       الفـرد مـن المـناطق       

الترفيه مثل ركوب القوارب والسباحة والرياضات المائية، لذا يكون استغالل المسطحات المائية المتاحة طبيعيا أحد     الترفيه مثل ركوب القوارب والسباحة والرياضات المائية، لذا يكون استغالل المسطحات المائية المتاحة طبيعيا أحد     
 ..الحلول الجيدة لزيادة المناطق المفتوحة الترفيهيةالحلول الجيدة لزيادة المناطق المفتوحة الترفيهية

  مسطاح نهر النيل-١-٣-٣
 كيلومترا داخل الكتلة العمرانية الرئيسية، مما يعنى         كيلومترا داخل الكتلة العمرانية الرئيسية، مما يعنى        ٣٥٣٥منهم  منهم  ((تد النيل عبر القاهرة ما يقارب خمسين كيلو مترا          تد النيل عبر القاهرة ما يقارب خمسين كيلو مترا          يميم

أنه يمثل مساحة مفتوحة ال تقل عن األلف وخمسمائة فدان، تمثل ثروة بيئية وبصرية غير مستغلة، فليتم االستفادة                  أنه يمثل مساحة مفتوحة ال تقل عن األلف وخمسمائة فدان، تمثل ثروة بيئية وبصرية غير مستغلة، فليتم االستفادة                  
جنات تجرى من تحتها جنات تجرى من تحتها ((مل الجمال البصرى للمياه بالخضرة مل الجمال البصرى للمياه بالخضرة بها ال بد من توافر مسطحات خضراء تحيط بالنيل، تكبها ال بد من توافر مسطحات خضراء تحيط بالنيل، تك

، وتوفـر مسـاحات لتواجد المستفيدين منه ليستمتعوا به، فالمالحظ أن الحدائق المحيطة بالنيل قليلة جدا                ، وتوفـر مسـاحات لتواجد المستفيدين منه ليستمتعوا به، فالمالحظ أن الحدائق المحيطة بالنيل قليلة جدا                ))األنهـار األنهـار 
 طريق   طريق  مقارنـة باإلمكانـيات، والقليل منها مفتوح للعامة، فالكثير من المطاعم والنوادى االستثمارية والفئوية تغلق              مقارنـة باإلمكانـيات، والقليل منها مفتوح للعامة، فالكثير من المطاعم والنوادى االستثمارية والفئوية تغلق              

مثلما يستفاد من أنهار العالم مثلما يستفاد من أنهار العالم . . الوصـول للنـيل أو حتى رؤيته، وال بد من حل هذه المشكلة لتعظيم االستفادة بالنيل         الوصـول للنـيل أو حتى رؤيته، وال بد من حل هذه المشكلة لتعظيم االستفادة بالنيل         
 ) ) ٩٩-شكلشكل((األقل شأنا األقل شأنا 



 ٥ 

   أمثلة من المسطحات الخضراء حول أنهار العالم  أمثلة من المسطحات الخضراء حول أنهار العالم٥٥-شكلشكل
 

النهر محاط بشريط أخضر واسع يمثل متنفسا للمدينة : طوكيو
 .المزدحمة

 كم كبير من الخضرة فى ضفاف النهر وجزره كم كبير من الخضرة فى ضفاف النهر وجزره : : نطننطنواشواش

 
ويمكـن االسـتفادة مـن المسطاح بتحسين وتطوير المناطق المهملة، والتى تنمو بها النباتات شيطانيا أو تغطيها                  ويمكـن االسـتفادة مـن المسطاح بتحسين وتطوير المناطق المهملة، والتى تنمو بها النباتات شيطانيا أو تغطيها                  
المخلفـات، ويمكـن تحسـينها بزراعتها وتشحيرها وتخضير الميول، واسبتدال التدبيش المائل بمساطب خضراء               المخلفـات، ويمكـن تحسـينها بزراعتها وتشحيرها وتخضير الميول، واسبتدال التدبيش المائل بمساطب خضراء               

وكذلك االقالل من المبانى على مسطاحة واستبدالها       وكذلك االقالل من المبانى على مسطاحة واستبدالها       . . لكورنيش وتوفير مقاعد ترى النيل مباشرة     لكورنيش وتوفير مقاعد ترى النيل مباشرة     متدرجة، وتشجير ا  متدرجة، وتشجير ا  
بحدائـق مفـتوحة، ونقل بعض المناطق الصناعية خارج القاهرة واستبدالها بحدائق مثل الترسانة بالشمال الغربى                بحدائـق مفـتوحة، ونقل بعض المناطق الصناعية خارج القاهرة واستبدالها بحدائق مثل الترسانة بالشمال الغربى                

 . . ، أو مناطق حلوان وطرة بالجنوب الشرقى، أو مناطق حلوان وطرة بالجنوب الشرقى))٦٦-شكلشكل((
 

 والترسيبات النيلية، مع الحفاظ على البيئةوالترسيبات النيلية، مع الحفاظ على البيئة  أراضى طرح النهر   أراضى طرح النهر ٢٢-٣٣-٣٣
فـى بعض أجزاء النيل، تحدث بعض الترسيبات التى ترفع منسوب قاع النيل فتظهر جزر متقطعة قرب الشواطئ                  فـى بعض أجزاء النيل، تحدث بعض الترسيبات التى ترفع منسوب قاع النيل فتظهر جزر متقطعة قرب الشواطئ                  

والتى تصبح موقعا لتجمع النفايات الطافية فى النهر، ويمكن لهذه األراضى ببعض األعمال الهندسية              والتى تصبح موقعا لتجمع النفايات الطافية فى النهر، ويمكن لهذه األراضى ببعض األعمال الهندسية              ) ) طرح النهر طرح النهر ((
 ..طحات خضراء متداخلة مع المسطح األزرق للنيل فى نوعية رائعة من الحدائق المائيةطحات خضراء متداخلة مع المسطح األزرق للنيل فى نوعية رائعة من الحدائق المائيةالبسيطة أن تصبح مسالبسيطة أن تصبح مس

ويمكـن أن يحسـن تخضـير هذه المسطحات من الصورة البصرية للنهر، بل وتسمح بتعميق مجراه فى األجزاء                  ويمكـن أن يحسـن تخضـير هذه المسطحات من الصورة البصرية للنهر، بل وتسمح بتعميق مجراه فى األجزاء                  
 شرق   شرق  األخـرى فى اطار تهذيب شواطئ النيل ، وقد قامت وزارة الرى بمشروع ريادى قريب الشبه من ذلك فى                  األخـرى فى اطار تهذيب شواطئ النيل ، وقد قامت وزارة الرى بمشروع ريادى قريب الشبه من ذلك فى                  

جزيـرة الزمالك، ساهم فى زيادة الحدائق، ولو أنه بدأ بمسطحات كبيرة من التدبيش والتبليط قليل الخضرة، إال أن       جزيـرة الزمالك، ساهم فى زيادة الحدائق، ولو أنه بدأ بمسطحات كبيرة من التدبيش والتبليط قليل الخضرة، إال أن       
 ..هذا الوضع بدأ يتحسن تدريجياهذا الوضع بدأ يتحسن تدريجيا

 
 المحاذيرالمحاذير

هـناك تخـوف كبيـر مـن مسألة استغالل أراضى طرح النهر او تهذيب مجرى النهر بسبب المخاوف البيئية،                    هـناك تخـوف كبيـر مـن مسألة استغالل أراضى طرح النهر او تهذيب مجرى النهر بسبب المخاوف البيئية،                    
 هذه األراضى فى البناء بدال من المسطحات الخضراء، وخاصة فى وجود مافيا األراضى               هذه األراضى فى البناء بدال من المسطحات الخضراء، وخاصة فى وجود مافيا األراضى              والـتخوف من استغالل   والـتخوف من استغالل   

 ..التى تحاول تعظيم مكاسبها بالبناء على نهر النيل،  وتحويل كل أراضيه إلى مناطق عمرانيةالتى تحاول تعظيم مكاسبها بالبناء على نهر النيل،  وتحويل كل أراضيه إلى مناطق عمرانية
لترسيب لترسيب ولمـا كـان التغير فى مجرى النهر بالنحر والترسيب عملية طبيعية، فالتدخل الطفيف باالستجابة لعملية ا                ولمـا كـان التغير فى مجرى النهر بالنحر والترسيب عملية طبيعية، فالتدخل الطفيف باالستجابة لعملية ا                

الطبيعـية غـرب النـيل ال يـتوقع أن يكون ذو تأثير بيئى محسوس، ولكن المشكلة الحقيقية تظهر فى احتماالت                     الطبيعـية غـرب النـيل ال يـتوقع أن يكون ذو تأثير بيئى محسوس، ولكن المشكلة الحقيقية تظهر فى احتماالت                     
اسـتغالل هـذه األراضـى للبـناء، وخاصة فى ظل المشاكل المالية التى تعانى منها الدولة والتى قد تدفع بعض                     اسـتغالل هـذه األراضـى للبـناء، وخاصة فى ظل المشاكل المالية التى تعانى منها الدولة والتى قد تدفع بعض                     

ردم النيل جنوب جزيرة الوراق تظهر فى الفارق        ردم النيل جنوب جزيرة الوراق تظهر فى الفارق        مؤسسـاتها لبيع هذه األراضى، وهناك سوابق لوقائع مماثلة فى           مؤسسـاتها لبيع هذه األراضى، وهناك سوابق لوقائع مماثلة فى           
، وكذلك اقتراح طريق سريع بردم أجزاء       ، وكذلك اقتراح طريق سريع بردم أجزاء       ))٩٩-شكلشكل  (  (٢٠٠٣٢٠٠٣ وسنة    وسنة   ٢٠٠٠٢٠٠٠بـين صورتى القمر الصناعى فى سنة        بـين صورتى القمر الصناعى فى سنة        

   ..شرق مجرى النهر، لذا يجب التحفظ فى فتح هذا البابشرق مجرى النهر، لذا يجب التحفظ فى فتح هذا الباب
 



 ٦ 

  المشروع الريادى ٨-شكل
 بالكورنيش الشرقى للزمالك

 
 النيلية الطبيعية   بعض الترسيبات٧-شكل
يمكن تحويل هذه المنطقة إلى . بامبابة

حديقة تجمع الماء والخضرة بأعمال 
 هندسية بسيطة

 
  مناطق صناعية على النيل  ٦-شكل

مباشرة شمال كوبرى روض الفرج 
، يمكن تحويلها لحدائق تحسن )الترسانة(

 من نقص المناطق الخضراء بامبابة

  

 ٩-شكل
، ٢٠٠٠يرة الوراق عام الطرف الجنوبى لجز

تظهر به بعض الرواسب النيلية تحيط بالجزيرة 
 )يسارا(

٢٠٠٣الطرف الجنوبى لجزيرة الوراق عام  
تم ردم مستطيل من طرف الجزيرة ) يمينا(

بغرض انشاء مشروع سياحة عالجية 
 )مستشفى/فندق(

 
  الجزر النيلية-٣-٣-٣

الوراق الوراق : : الكتلة العمرانية للقاهرة، باإلضافة للجزر الزراعية     الكتلة العمرانية للقاهرة، باإلضافة للجزر الزراعية     تقـع جزيرتـى الـزمالك والروضة العمرانيتين أمام          تقـع جزيرتـى الـزمالك والروضة العمرانيتين أمام          
، والتى أصبحت هدفا لمحاوالت التنمية العمرانية، وهو ما قد يسبب           ، والتى أصبحت هدفا لمحاوالت التنمية العمرانية، وهو ما قد يسبب           ))جزيرة الذهب جزيرة الذهب ((والقرضـاية وبـين البحرين      والقرضـاية وبـين البحرين      

المـزيد مـن الضـغط على القاهرة المزدحمة بما فيه الكفاية، ويعد تحويل هذه الجزر إلى حدائق ترفيهية وسيلة                    المـزيد مـن الضـغط على القاهرة المزدحمة بما فيه الكفاية، ويعد تحويل هذه الجزر إلى حدائق ترفيهية وسيلة                    
حمايتهما من التحول العمرانى، وإن لم يمكن ذلك بسبب وضع الملكيات الفردية فيهما، فيمكن الحرص على تركها                 حمايتهما من التحول العمرانى، وإن لم يمكن ذلك بسبب وضع الملكيات الفردية فيهما، فيمكن الحرص على تركها                 لل

للـزراعة إلى أن يأتى وقت مناسب فى المستقبل للتوظيف الحدائقى الترفيهى والسياحى لها بمشاركة أهاليها، وهو                 للـزراعة إلى أن يأتى وقت مناسب فى المستقبل للتوظيف الحدائقى الترفيهى والسياحى لها بمشاركة أهاليها، وهو                 
ألفدنة، ومن المعروف أن الجزر النيلية تعتبر من        ألفدنة، ومن المعروف أن الجزر النيلية تعتبر من        مـا يمكن أن يضيف لمساحة الحدائق بالقاهرة بضعة آالف من ا           مـا يمكن أن يضيف لمساحة الحدائق بالقاهرة بضعة آالف من ا           

 ..المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراءالمحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء
 
  الترع داخل الكتلة العمرانية الترع داخل الكتلة العمرانية-٤٤-٣٣-٣٣

تعـد التـرع أحد الفرص الكبيرة لزيادة الفراغات الترفيهية فى معظم المدن المصرية، حيث أن تخضير مسطاح                  تعـد التـرع أحد الفرص الكبيرة لزيادة الفراغات الترفيهية فى معظم المدن المصرية، حيث أن تخضير مسطاح                  
اح، وإنما يضيف كامل المسطح المائى إلى الفراغات الترفيهية         اح، وإنما يضيف كامل المسطح المائى إلى الفراغات الترفيهية         تـرعة أو نهـر ال يضـيف فقـط مساحة المسط           تـرعة أو نهـر ال يضـيف فقـط مساحة المسط           

المفـتوحة، ويمكـن ذلـك فى شمال القاهرة بالنسبة لترعة االسماعيلية التى يمكن أن تصبح متنفسا لهذه المناطق                   المفـتوحة، ويمكـن ذلـك فى شمال القاهرة بالنسبة لترعة االسماعيلية التى يمكن أن تصبح متنفسا لهذه المناطق                   



 ٧ 

وتعد ترعة المحمودية فى اإلسكندرية     وتعد ترعة المحمودية فى اإلسكندرية     ). ). المريوطية والمنصورية المريوطية والمنصورية ((المحرومة من الخضرة، وكذلك فى غرب الجيزة        المحرومة من الخضرة، وكذلك فى غرب الجيزة        
 مثاال جيدا على امكانية استخدام مسطاح الترع كفراغات          مثاال جيدا على امكانية استخدام مسطاح الترع كفراغات         -والتـى تـم تطويـرها بحيث أصبحت حديقة ترفيهية         والتـى تـم تطويـرها بحيث أصبحت حديقة ترفيهية         -

تـرفيهية خضـراء، وقـد بنيت فكرة المشروع على توفير مناطق ترفيهية وحدائق للمناطق السكنية التى تمر بها                   تـرفيهية خضـراء، وقـد بنيت فكرة المشروع على توفير مناطق ترفيهية وحدائق للمناطق السكنية التى تمر بها                   
ن بين األنشطة االجتماعية والخدمية     ن بين األنشطة االجتماعية والخدمية     التـرعة، تسـاهم فى تحسين الظروف البيئية والصحية، وكذلك تحقيق التواز           التـرعة، تسـاهم فى تحسين الظروف البيئية والصحية، وكذلك تحقيق التواز           

وبـين الجوانب االقتصادية من خالل توفير أنشطة بسيطة على المسطاح يمكن أن توفر عائدا ماديا وذلك للصرف                  وبـين الجوانب االقتصادية من خالل توفير أنشطة بسيطة على المسطاح يمكن أن توفر عائدا ماديا وذلك للصرف                  
 ..على صيانة الترعةعلى صيانة الترعة

 
  بركتى عين الصيرة١١- شكل

 

 

  ترعة االسماعيلية شمال القاهرة تمر فى كتلة عمرانية تخلو من الحدائق ترعة االسماعيلية شمال القاهرة تمر فى كتلة عمرانية تخلو من الحدائق١٠١٠-شكلشكل
 

 
 

   البرك والبحيرات  البرك والبحيرات٥٥-٣٣-٣٣
 وأوضـح أمثلـتها بركتـى عين الصيرة اللتان يمكن جعلهما مركزا لحديقتين كبيرتين فى منطقة جنوب القاهرة،                   وأوضـح أمثلـتها بركتـى عين الصيرة اللتان يمكن جعلهما مركزا لحديقتين كبيرتين فى منطقة جنوب القاهرة،                  
وخاصة مع قرب البحيرة الشمالية من حديقة الفسطاط، واتصال الجنوبية بادارة خيالة الشرطة التى يمكن تحويلها                وخاصة مع قرب البحيرة الشمالية من حديقة الفسطاط، واتصال الجنوبية بادارة خيالة الشرطة التى يمكن تحويلها                

 لمنطقة لتصبح مركزا ترفيهيا كبيرالمنطقة لتصبح مركزا ترفيهيا كبيرالمادى للفروسية، وهو ما يرشح هذا المادى للفروسية، وهو ما يرشح هذا ا
 

 
  جيب زراعى شرق ترعة ١٣-شكل

 .اإلسماعيلية بشمال القاهرة

 
مركز بحوث البساتين ومزارع  ١٢-شكل

 جامعة القاهرة ببوالق الدكرور

  الجيوب الزراعية المتخللة  ٤-٣
التى يمكن أن تستخدم كمناطق خضراء 
ترفيهية أو استخدام متعدد ترفيهى بحثى 

اإلنتاج التجارى للزهور (عليمى انتاجى ت
وبعض هذه ) ونباتات الزينة والشتالت

الجيوب ملكيات عامة مثل أراضى مركز 
بحوث البساتين ومزارع جامعة القاهرة 
البحثية التى تقع فى قلي الجيزة، والتى 
. يمكن أن تتحول للعمران فى أى لحظة

وبعض الجيوب الكبيرة فى ) ١٢-شكل (
 ١٣-ة شكلشمال القاهر

 

  تحويل استعماالت األراضى التى يمكن تحويلها إلى حدائق بتكلفة اقتصادية وسياسية مقبولة-٤
تغيير االستعماالت الحكومية ذات المساحات الكبيرة ، وكذلك االستعماالت الصناعية سواء العامة أو             تغيير االستعماالت الحكومية ذات المساحات الكبيرة ، وكذلك االستعماالت الصناعية سواء العامة أو             ويشـمل ذلك    ويشـمل ذلك    

عمرانية عالية بوسط المدينة والمناطق المتدهورة      عمرانية عالية بوسط المدينة والمناطق المتدهورة      الخاصة، واألنشطة الضارة بالبيئة أو المسببة لضغوط مرورية و        الخاصة، واألنشطة الضارة بالبيئة أو المسببة لضغوط مرورية و        
وغيرها من االستعماالت التى قد يمكن يتحويلها إلى حدائق تحسين البيئة العمرانية بشكل مزدوج، نقل نشاط ضار                 وغيرها من االستعماالت التى قد يمكن يتحويلها إلى حدائق تحسين البيئة العمرانية بشكل مزدوج، نقل نشاط ضار                 

 ::عمرانيا، واضافة مساحة خضراء، وفيما يلى أمثلة على االستعماالت التى يمكن تحويلهاعمرانيا، واضافة مساحة خضراء، وفيما يلى أمثلة على االستعماالت التى يمكن تحويلها
 



 ٨ 

 اهرة أراضى السكة الحديد بالق١-٤
 )الجزء الداكن( أراضى السكة الحديد بشمال القاهرة ١٤-شكل

تشـغل بعض منشآت الخدمات الحكومية مناطق       تشـغل بعض منشآت الخدمات الحكومية مناطق         
شاسـعة فـى قلب القاهرة، تمثل أراضى السكك         شاسـعة فـى قلب القاهرة، تمثل أراضى السكك         

حيث تشغل ما يزيد    حيث تشغل ما يزيد    .  .  الحديديـة أوضح مثال لها    الحديديـة أوضح مثال لها    
 .. فدان فى قلب القاهرة دون ضرورة فدان فى قلب القاهرة دون ضرورة٣٠٠٣٠٠على على 

  فمعظـم هـذه األراضى ورش صيانة ومحطات       فمعظـم هـذه األراضى ورش صيانة ومحطات       
تموين للقطارات ومخازن، ويمكن بسهولة اختيار      تموين للقطارات ومخازن، ويمكن بسهولة اختيار      
مواقـع أخـرى بالصـحراء لمثل هذه األنشطة         مواقـع أخـرى بالصـحراء لمثل هذه األنشطة         
واالكـتفاء بمسـارات القطار األساسية والمحطة       واالكـتفاء بمسـارات القطار األساسية والمحطة       
الرئيسـية بميدان رمسيس، مع االستفادة من باقى        الرئيسـية بميدان رمسيس، مع االستفادة من باقى        
األراضـى كمناطق خضراء ومساهمتها فى حل       األراضـى كمناطق خضراء ومساهمتها فى حل       

ومع األخذ  ومع األخذ  . . مشاكل الحركة بهذه المناطق المكتظة    مشاكل الحركة بهذه المناطق المكتظة    
تـبار الكثافة العالية جدا لهذه المناطق       تـبار الكثافة العالية جدا لهذه المناطق       فـى االع  فـى االع  

صـاحبة أعلـى كثافات سكنية وأقل نصيب من         صـاحبة أعلـى كثافات سكنية وأقل نصيب من         
المناطق الخضراء، وكذلك التكدس المرورى بها،      المناطق الخضراء، وكذلك التكدس المرورى بها،      
ال يفضـل زيادة المشكلة باستثمارها فى االسكان        ال يفضـل زيادة المشكلة باستثمارها فى االسكان        

 ..أو األنشطة التجاريةأو األنشطة التجارية
وينطـبق نفس الوضع على جراجات النقل العام        وينطـبق نفس الوضع على جراجات النقل العام        

لقاهرة التى  لقاهرة التى  والعشرات من المنشآت الحكومية فى ا     والعشرات من المنشآت الحكومية فى ا     
 ..يمكنها ممارسة نشاطها من مكان آخريمكنها ممارسة نشاطها من مكان آخر

 
 .استغالل هذه األراضى بحاجة لتغير جذرى فى المفاهيم

هـذه األراضـى ملـك لوزارة النقل، وهى تعتبر ثروة عقارية هائلة تساوى بضع مليارات من الجنيهات، تغرى                   هـذه األراضـى ملـك لوزارة النقل، وهى تعتبر ثروة عقارية هائلة تساوى بضع مليارات من الجنيهات، تغرى                   
، أو يحل المشاكل االقتصادية لهيئة السكة       ، أو يحل المشاكل االقتصادية لهيئة السكة       الـوزراء المعنيين، فبيع مثل هذه األراضى قد يقلل العجز فى الموازنة           الـوزراء المعنيين، فبيع مثل هذه األراضى قد يقلل العجز فى الموازنة           

 .. التالية التاليةببالحديد، ولكن هذا فى الحقيقة خطأ كبير لألسباالحديد، ولكن هذا فى الحقيقة خطأ كبير لألسبا
 

 مفهوم ملكية الدولة وملكية الشعب
إن هذه األراضى فى الحقيقة هى ملك للشعب المصرى، والحكومة وكيل عن الشعب فى إدارتها لصالحه، وليست                 إن هذه األراضى فى الحقيقة هى ملك للشعب المصرى، والحكومة وكيل عن الشعب فى إدارتها لصالحه، وليست                 

، ففى وقت من األوقات كانت مصلحة الشعب المصرى تتمثل فى انشاء            ، ففى وقت من األوقات كانت مصلحة الشعب المصرى تتمثل فى انشاء            مالكـا لعقار خاص تتصرف فيه كما تشاء       مالكـا لعقار خاص تتصرف فيه كما تشاء       
. . السكة الحديد مع ما تحتاجه من محطات ومخازن وورش صيانة، فخصصت هذه األراضى لهيئة السكك الحديدية               السكة الحديد مع ما تحتاجه من محطات ومخازن وورش صيانة، فخصصت هذه األراضى لهيئة السكك الحديدية               

  ومـع نمو القاهرة واحاطتها بهذه المناطق، أصبح موقعها كمنطقة صناعية غير مالئم داخل الكتلة العمرانية، التى                ومـع نمو القاهرة واحاطتها بهذه المناطق، أصبح موقعها كمنطقة صناعية غير مالئم داخل الكتلة العمرانية، التى                
تفتقر للفراغات، أى أن مصلحة الشعب أصبحت تحويل هذه األراضى إلى مناطق خضراء أو فراغات حركة، وفى تفتقر للفراغات، أى أن مصلحة الشعب أصبحت تحويل هذه األراضى إلى مناطق خضراء أو فراغات حركة، وفى 

وبالتالى ال يصبح من    وبالتالى ال يصبح من    . . هـذه الحالة تصبح الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها مسئولة عن تحقيق مصلحة الشعب            هـذه الحالة تصبح الحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها مسئولة عن تحقيق مصلحة الشعب            
 .. بما يتناقض مع مصلحة الشعب بما يتناقض مع مصلحة الشعبالمنطقى أن تسمح الحكومة إلحدى وزاراتها بالتصرف فى أرض فى حوزتهاالمنطقى أن تسمح الحكومة إلحدى وزاراتها بالتصرف فى أرض فى حوزتها

 
 .حل غير مؤثر على المدى القريب، يسبب مشكلة كبيرة على المدى البعيد

ثمـن هـذه األرض وقت كتابة هذه السطور يتراوح بين المليارين والثالثة مليارات جنيه، وهو مبلغ ليس له تأثير                    ثمـن هـذه األرض وقت كتابة هذه السطور يتراوح بين المليارين والثالثة مليارات جنيه، وهو مبلغ ليس له تأثير                    
 العام، أى أن ثمن هذه األرض ال يفى بنفقات           العام، أى أن ثمن هذه األرض ال يفى بنفقات          جذرى فى موازنة، فميزانية الدولة تقارب المائة وخمسين مليارا فى         جذرى فى موازنة، فميزانية الدولة تقارب المائة وخمسين مليارا فى         

الدولـة ألسـبوع واحد، بينما يمثل األمل الوحيد تقريبا لوسط المدينة وشمال القاهرة فى مستقبل أفضل ومستوى                  الدولـة ألسـبوع واحد، بينما يمثل األمل الوحيد تقريبا لوسط المدينة وشمال القاهرة فى مستقبل أفضل ومستوى                  
أو على األقل   أو على األقل   ((عمرانـى مقـبول، يستمر معها إلى األبد، فهل من التفكير الحكيم افساد مدينة القاهرة لقرون قادمة                  عمرانـى مقـبول، يستمر معها إلى األبد، فهل من التفكير الحكيم افساد مدينة القاهرة لقرون قادمة                  

ـ    ـ   اضـاعة األم من أجل حل مشكلة الميزانية لمدة أسبوع؟ إن سوء األوضاع االقتصادية قد            من أجل حل مشكلة الميزانية لمدة أسبوع؟ إن سوء األوضاع االقتصادية قد            ) ) ل فى تحسينها جذريا   ل فى تحسينها جذريا   اضـاعة األم



 ٩ 

يغرى الحكومة بتنفيذ فكرة بيع أراضى الدولة داخل القاهرة، مما سيكلف أضعاف ذلك المبلغ لحل مشاكل الحركة                 يغرى الحكومة بتنفيذ فكرة بيع أراضى الدولة داخل القاهرة، مما سيكلف أضعاف ذلك المبلغ لحل مشاكل الحركة                 
 والذى ال مهرب منه إال بتقليل كثافة         والذى ال مهرب منه إال بتقليل كثافة        الناشـئة عن االنشطة االستثمارية بها، ولعالج األمراض الناتجة عن التلوث،          الناشـئة عن االنشطة االستثمارية بها، ولعالج األمراض الناتجة عن التلوث،          

 ..لذا تبدو اضاعة فرصة استغالل هذه الفراغات فى تحسين البيئة العمرانية داخل القاهرة خسارة فادحةلذا تبدو اضاعة فرصة استغالل هذه الفراغات فى تحسين البيئة العمرانية داخل القاهرة خسارة فادحة. . القاهرةالقاهرة
 

 
 
 

 ١٥شكل 
المناطق الصناعية بشبرا الخيمة التى يمكن تحويلها إلى 

 حدائق

 

 
 )خاصة بشمال القاهرة( المناطق الصناعية ٢-٤

تشـمل بشكل رئيسى المناطق الصناعية بشبرا الخيمة        تشـمل بشكل رئيسى المناطق الصناعية بشبرا الخيمة        وهـى   وهـى   
واألميـرية والسـواح، والتـى تمثل واحدا من أكبر مصادر           واألميـرية والسـواح، والتـى تمثل واحدا من أكبر مصادر           
الـتلوث للقاهرة، وتعتبر مثاال كالسيكيا لسوء التخطيط الذى         الـتلوث للقاهرة، وتعتبر مثاال كالسيكيا لسوء التخطيط الذى         
يضـع مـنطقة صناعية فى مهب الريح فى الشمال، لتغطى           يضـع مـنطقة صناعية فى مهب الريح فى الشمال، لتغطى           

 كـل القاهـرة تقريبا، لذا يكون من المفيد نقل هذه             كـل القاهـرة تقريبا، لذا يكون من المفيد نقل هذه            ااعـوادمه عـوادمه 
صـانع تدريجـيا خارج الكتلة العمرانية للقاهرة، وإحالل         صـانع تدريجـيا خارج الكتلة العمرانية للقاهرة، وإحالل         المالم

 ..مناطق خضراء مكانها لتعويض التلوث الذى سببتهمناطق خضراء مكانها لتعويض التلوث الذى سببته
ولما كانت أشد مناطق القاهرة فقرا فى المناطق الخضراء هى          ولما كانت أشد مناطق القاهرة فقرا فى المناطق الخضراء هى          
شـمال القاهرة، نجد أهمية خاصة لتوفير مناطق خضراء فى          شـمال القاهرة، نجد أهمية خاصة لتوفير مناطق خضراء فى          
الكـتلة العمـرانية المصـمتة فـى شمال القاهرة عن طريق            الكـتلة العمـرانية المصـمتة فـى شمال القاهرة عن طريق            

ضـى الصـناعية الحكومـية التى توفر معظم الفرص          ضـى الصـناعية الحكومـية التى توفر معظم الفرص          األرااألرا
  ٨٠٠٨٠٠-٤٠٠٤٠٠((المـتاحة فى بشبرا الخيمة ومسطرد وما حولها         المـتاحة فى بشبرا الخيمة ومسطرد وما حولها         

) )  فدان  فدان ٣٠٠٣٠٠-٢٥٠٢٥٠((ومع اضافة أراضى السكة الحديد      ومع اضافة أراضى السكة الحديد      ) ) فـدان فـدان 
 ..يمكن اضافة حوالى ألف فدان لهذه المناطق الفقيرةيمكن اضافة حوالى ألف فدان لهذه المناطق الفقيرة

ومدينة نصر وغيرها، ويفضل نقلها تدريجيا      ومدينة نصر وغيرها، ويفضل نقلها تدريجيا      كما تنتشر المناطق الصناعية فى العديد من أحياء القاهرة، كالعباسية           كما تنتشر المناطق الصناعية فى العديد من أحياء القاهرة، كالعباسية           
والتى سببت والتى سببت ) ) طرة وحلوانطرة وحلوان((لتحقـيق نفـس األهداف السابقة،  هذا باالضافة للكتلة الصناعية الضخمة فى الجنوب          لتحقـيق نفـس األهداف السابقة،  هذا باالضافة للكتلة الصناعية الضخمة فى الجنوب          

 ..تلوثا كبيرا لمناطق الصف والتبينتلوثا كبيرا لمناطق الصف والتبين
 
  المناطق العسكرية داخل العاصمة والتى انتهى استعمالها العسكرى٣-٤

مسلحة مساحات كبيرة داخل القاهرة وغيرها من المدن، ومن المفهوم أن أولويات األمن             مسلحة مساحات كبيرة داخل القاهرة وغيرها من المدن، ومن المفهوم أن أولويات األمن             تشـغل أراضى القوات ال    تشـغل أراضى القوات ال    
القومى تسبق غيرها من األولويات، فمن غير المنطقى أن يطلب المخطط تحويل هذه األراضى إلى حدائق إن كان                  القومى تسبق غيرها من األولويات، فمن غير المنطقى أن يطلب المخطط تحويل هذه األراضى إلى حدائق إن كان                  

 منطقة التجنيد بالزيتون،     منطقة التجنيد بالزيتون،    لهـا أهمية دفاعية، لكن هناك أراضى انتهى استخدامها الدفاعى بل وأحيانا االدارى، مثل             لهـا أهمية دفاعية، لكن هناك أراضى انتهى استخدامها الدفاعى بل وأحيانا االدارى، مثل             
والتى ضربت القوات المسلحة المثل لباقى الهيئات الحكومية حين تبرعت بجزء منها النشاء حديقة عامة بالزيتون،                والتى ضربت القوات المسلحة المثل لباقى الهيئات الحكومية حين تبرعت بجزء منها النشاء حديقة عامة بالزيتون،                

). ). التى يسمح للمدنيين بدخولها مقابل رسم معقول      التى يسمح للمدنيين بدخولها مقابل رسم معقول      ((ووفـرت مسـاحات خضـراء كبيرة فى دور القوات المسلحة            ووفـرت مسـاحات خضـراء كبيرة فى دور القوات المسلحة            
حة المزيد من األراضى للدفاع عن سكان القاهرة ضد التلوث والمرض،           حة المزيد من األراضى للدفاع عن سكان القاهرة ضد التلوث والمرض،           واألمـل كبيـر فى أن تقدم القوات المسل        واألمـل كبيـر فى أن تقدم القوات المسل        

وكـذلك أن تحذو المؤسسات األخرى فى القاهرة حذو القوات المسلحة، فأراضى كلية الشرطة بالعباسية التى نقلت                 وكـذلك أن تحذو المؤسسات األخرى فى القاهرة حذو القوات المسلحة، فأراضى كلية الشرطة بالعباسية التى نقلت                 
 ..إلى القاهرة الجديدة يمكن أن تضيف مساحة كبيرة للمسطحات الخضراء بالعباسيةإلى القاهرة الجديدة يمكن أن تضيف مساحة كبيرة للمسطحات الخضراء بالعباسية

 .القوات المسلحة أن تضيف ما ال يقل عن ألفى فدان للمسطحات الخضراء بالقاهرةويمكن ألراضى الشرطة و
 
  المطارات٤-٤

تمـثل المطـارات مسـطحات كبيـرة مفتوحة، يمكن تحويلها إلى مسطحات خضراء، ويمكن أن يتم ذلك بتغيير                   تمـثل المطـارات مسـطحات كبيـرة مفتوحة، يمكن تحويلها إلى مسطحات خضراء، ويمكن أن يتم ذلك بتغيير                   
التخضير مع استمرار   التخضير مع استمرار   أو ب أو ب ) )  فدان  فدان ٣٥٠٣٥٠((االسـتعمال فـى المطارات التى لم تعد صالحة للتشغيل مثل مطار امبابة              االسـتعمال فـى المطارات التى لم تعد صالحة للتشغيل مثل مطار امبابة              

. . ، دون فتحها للجمهور، دون فتحها للجمهور))خاصة من الجو للزوارخاصة من الجو للزوار((وظيفة المطار، بحيث تصبح حدائق مغلقة، ذات تأثير بصرى جيد     وظيفة المطار، بحيث تصبح حدائق مغلقة، ذات تأثير بصرى جيد     
 ..مابين ألف وألفي فدانمابين ألف وألفي فدان) ) القاهرة، ألماظة، امبابةالقاهرة، ألماظة، امبابة((ويمكن أن تضيف المطارات ويمكن أن تضيف المطارات 

 
  أجزاء المناطق العشوائية والمتهالكة التى ال يجدى معها االرتقاء٥-٤
متلئ القاهرة بالمناطق العشوائية والمتهالكة، والتى يصعب اصالحها أو توفير المرافق والخدمات لسكانها، للوفاء              متلئ القاهرة بالمناطق العشوائية والمتهالكة، والتى يصعب اصالحها أو توفير المرافق والخدمات لسكانها، للوفاء              تت

بحقـوقهم كمواطنين، ورغم امكانية االرتقاء ببعض األحياء المتهالكة، إال أن هناك مناطق يكون فيها تكاليف النقل                 بحقـوقهم كمواطنين، ورغم امكانية االرتقاء ببعض األحياء المتهالكة، إال أن هناك مناطق يكون فيها تكاليف النقل                 
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وفى هذه الحالة يكون نقل هذا المجتمع لموقع جديد         وفى هذه الحالة يكون نقل هذا المجتمع لموقع جديد         . . اإلصالح  اإلصالح  إلـى منطقة خارج الكتلة العمرانية أقل من تكاليف          إلـى منطقة خارج الكتلة العمرانية أقل من تكاليف          
ذو فائـدة مزدوجة، حيث يوفر بيئة أفضل لسكانه، ويخلى األرض من اشغال يؤذى محيطها، ويحولها إلى حديقة                  ذو فائـدة مزدوجة، حيث يوفر بيئة أفضل لسكانه، ويخلى األرض من اشغال يؤذى محيطها، ويحولها إلى حديقة                  
تـرفع من المستوى العمرانى هذا المحيط، وربما كان أبلغ مثال على امكانية ذلك وجدواه بيئيا واجتماعيا ما حدث                   تـرفع من المستوى العمرانى هذا المحيط، وربما كان أبلغ مثال على امكانية ذلك وجدواه بيئيا واجتماعيا ما حدث                   
فـى عرب المحمدى، التى تحول موقعها من موطن للجريمة والتلوث، إلى حديقة غناء، وتم نقل مجتمعها إلى بيئة                   فـى عرب المحمدى، التى تحول موقعها من موطن للجريمة والتلوث، إلى حديقة غناء، وتم نقل مجتمعها إلى بيئة                   

 ..أفضل كثيرا فى مدينة السالم شرق القاهرةأفضل كثيرا فى مدينة السالم شرق القاهرة
ومـن الجدير بالذكر، أن تحويل المناطق المتهالكة إلى حدائق يرفع من قيمة األراضى المحيطة، ويمكن بالتخطيط                 ومـن الجدير بالذكر، أن تحويل المناطق المتهالكة إلى حدائق يرفع من قيمة األراضى المحيطة، ويمكن بالتخطيط                 

 .. صغيرة من األرض تستغل عقاريا لتغطية تكلفة النقل وتعويض الشاغلين صغيرة من األرض تستغل عقاريا لتغطية تكلفة النقل وتعويض الشاغلينالجيد توفير نسبةالجيد توفير نسبة
 
  مناطق الصناعات أو األنشطة الملوثة داخل القاهرة٧-٤

مـثل المدابـغ والجـيارات والفواخير، والتى يمكن أن يمثل نقلها تخليصا للقاهرة من مصادر للتلوث، ومصدرا                  مـثل المدابـغ والجـيارات والفواخير، والتى يمكن أن يمثل نقلها تخليصا للقاهرة من مصادر للتلوث، ومصدرا                  
التكدس داخل القاهرة بنقل أسواق الجملة من بعض مناطق         التكدس داخل القاهرة بنقل أسواق الجملة من بعض مناطق         ألراضـى كبيـرة يمكن تخضيرها، كما يمكن تخفيف          ألراضـى كبيـرة يمكن تخضيرها، كما يمكن تخفيف          

وتوفير مناطق خضراء ومحاور حركة بهذه    وتوفير مناطق خضراء ومحاور حركة بهذه    ) ) مثل تجارة الحديد بالسبتية واألخشاب بالعتبة وغيرها      مثل تجارة الحديد بالسبتية واألخشاب بالعتبة وغيرها      ((وسـط المدينة    وسـط المدينة    
 ..المناطقالمناطق

 
  االستخدام المزدوج للفراغات كمناطق أو كتل خضراء بالتشجير الكثيف-٥

قة، يمثل التشجير فائدة بيئية عظمى، حتى لو لم تتوفر مساحات خضراء ترفيهية فكما سبق ذكره فى الفصول الساب
على األرض، وهنا يصبح بالمكان االستفادة من الفراغات العمرانية المفتوحة التى لها استعماالت هامة ومفيدة 

 ليةللمدينة استخداما مزدوجا، بحيث يكون لها عائد بيئى وعمرانى، باالضافة إلى وظيفتها األص
 : ونذكر هما على سبيل المثال

 

 Parking Parks تشجير مواقف وساحات انتظار السيارات   ١-٥
، محطة مصر، موقف ميكروباس  )أمام جامعة الدول العربية هيلتون(كميدان عبد المنعم رياض أو ميدان التحرير 

التى يمكن بتشجيرها على و. أحمد حلمى وعبود، جراجات هيئة النقل العام بالمنيب وجسر السويس وغيرها
مسافات مصممة جيدا بحيث تتيح االنتظار تحتها بحرية، وتوفر مئات األفدنة من الغابات الشجرية المفيدة بيئيا، كما 
تحمى السيارات والركاب من قسوة الظروف الجوية خاصة حرارة الشمس وتقلل من الضوضاء والتلوث الناتج 

 .عن السيارات
 

 شوارع  تشجير وتخضير ال٢-٥
 
  تخضير الشوارع المتسعة التى لها جزر وسطى واسعة  يمكن توفير مسطح أخضر بها   ١-٢-٥

مـثل شـوارع جسر السويس والعروبة وعدد كبير من الشوارع التى بها حارة وسطى للترام أو المترو ومخطط                   مـثل شـوارع جسر السويس والعروبة وعدد كبير من الشوارع التى بها حارة وسطى للترام أو المترو ومخطط                   
يتو خلف المطار، يتو خلف المطار، وقـد تمـت مشروعات ممتازة فى هذا المجال بشوارع األوتوستراد وجوزيف بروس ت         وقـد تمـت مشروعات ممتازة فى هذا المجال بشوارع األوتوستراد وجوزيف بروس ت         ..إلغائهـا إلغائهـا 

 ..وشارع جسر السويس حولت هذه الشوارع إلى طرق حدائقيةوشارع جسر السويس حولت هذه الشوارع إلى طرق حدائقية
 
  تشجير جزر وأرصفة الشوارع المتسعة التى ال يمكن توفير مسطح أخضر بجزرها  تشجير جزر وأرصفة الشوارع المتسعة التى ال يمكن توفير مسطح أخضر بجزرها ٢٢-٢٢-٥٥

، وسيكون ذلك مفيدا فى االظالل وتقليل ، وسيكون ذلك مفيدا فى االظالل وتقليل ))من مدينة نصر إلى حلوانمن مدينة نصر إلى حلوان((شارع بورسعيد، شارع رمسيس، األوتوستراد  شارع بورسعيد، شارع رمسيس، األوتوستراد  
 ..ه الناشئ عن هذه الشوارعه الناشئ عن هذه الشوارعالتلوث بأنواعالتلوث بأنواع

 
  تشجير الشوارع ذات العروض الصغيرة تشجير الشوارع ذات العروض الصغيرة٣٣-٢٢-٥٥

 بصـف واحد أو صفين على مسافات محسوبة تتيح أكبر قد من االستغالل البيئى لشوارع يصل مجموع أطوالها                   بصـف واحد أو صفين على مسافات محسوبة تتيح أكبر قد من االستغالل البيئى لشوارع يصل مجموع أطوالها                  
 داخل القاهرة إلى آالف الكيلومتراتداخل القاهرة إلى آالف الكيلومترات

 

  تشجير خطوط السكك الحديدية٣-٥
اهرة و أمالك السكة الحديد بوسط المدينة التى لن يتم نقلها أو تحويلها بالكامل تشجير خطوط السكة الحديد داخل الق

إلى حدائق، فال يوجد ما يمنع من التشجير رغم استمرار االستخدام األصلى، إلى حين نقله بالكامل، فعلى سبيل 
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فائدة بيئية وبصرية المثال يمكن تشجير خط الصعيد الذى يمر بين بوالق الدكرور والمهندسين، والذى سيضيف 
 .لكليهما، وكذلك خط االسكندرية الذى يمر فى شمال القاهرة الفقير بالخضرة

 
  تشجير وتخضير المبانى العامة ذات الفراغات الداخلية٤-٥

فهنلك العديد من المبانى العامة التى تشمل فراغات واسعة قليلة الخضرة، مثل الجامعات والمستشفيات والمدارس، 
 تخضيرها وتشجيرها بما ال يعوق استخدامها األصلى، ويرفع من مستواعل البيئى والجمالى، وفى نفس التى يمكن

الوقت يفيد محيطها العمرانى، وعلى سبيل المثال، يمكن بزراعة األراضى الفضاء بجامعة األزهر بمدينة نصر 
 .اضافة ماال يقل عن مائتى فدان من الخضرة

 
 ١٢٠٠ أن يضيف يمكن لتشجير المقابر: ١٦شكل 

 فدان للساحات الخضراء
  تشجير المقابــر٥-٥

 ::هناك مدخلين رئيسيين للتعامل مع المقابرهناك مدخلين رئيسيين للتعامل مع المقابر
األول هـو نقـل المقابر واستبدالها بحدائق، وينطبق ذلك على           األول هـو نقـل المقابر واستبدالها بحدائق، وينطبق ذلك على           
مـناطق المقابـر القديمة والمتهالكة، وخصوصا التى تم إيقاف          مـناطق المقابـر القديمة والمتهالكة، وخصوصا التى تم إيقاف          

  ١١رقم  رقم  ((الـدفن فيها من عشرات السنين مثل مقابر باب النصر             الـدفن فيها من عشرات السنين مثل مقابر باب النصر             
حتـى ال يتفاقم احتاللها بالسكن العشوائى واألعمال        حتـى ال يتفاقم احتاللها بالسكن العشوائى واألعمال        ) ) ١٦١٦بشـكل بشـكل 

مثل مثل ((المنحـرفة، مـع وضع مخطط لنقل باقى المدافن المماثلة           المنحـرفة، مـع وضع مخطط لنقل باقى المدافن المماثلة           
 ..إلى خارج المدينةإلى خارج المدينة) ) ٢٢مقابر باب الوزير، رقم مقابر باب الوزير، رقم 

المـدخل الثانى هو التشجير دون تغيير االستعمال، وينطبق ذلك          المـدخل الثانى هو التشجير دون تغيير االستعمال، وينطبق ذلك          
ة الشرقية للمماليك بين    ة الشرقية للمماليك بين    مثل القراف مثل القراف ((على المقابر الجديدة واألثرية     على المقابر الجديدة واألثرية     

والتى يمكن  والتى يمكن  ) ) ٣٣رقم  رقم  ( ( طريقـى صـالح سـالم واألوتوسـتراد         طريقـى صـالح سـالم واألوتوسـتراد         
تشجيرها لتحسين الصورة البصرية لآلثار التى تتخللها، وإضافة        تشجيرها لتحسين الصورة البصرية لآلثار التى تتخللها، وإضافة        

وكذلك مقابر اإلمام الشافعى    وكذلك مقابر اإلمام الشافعى    . . غابـات شجرية مفيدة لبيئة المدينة     غابـات شجرية مفيدة لبيئة المدينة     
ومن الجدير بالذكر   ومن الجدير بالذكر   ) ) ٤٤رقمرقم((والبسـاتين واإلباجية والسيدة نفيسة      والبسـاتين واإلباجية والسيدة نفيسة      

ابر فى معظم بالد العالم مساحات مزروعة تحتسب ضمن ابر فى معظم بالد العالم مساحات مزروعة تحتسب ضمن أن المقأن المق
المسـطحات الخضـراء، ولكن هذا غير شائع محليا، رغم أن           المسـطحات الخضـراء، ولكن هذا غير شائع محليا، رغم أن           
زراعـة الشجر والنخيل فى المقابر أمر شائع ومقبول، لذا يمكن           زراعـة الشجر والنخيل فى المقابر أمر شائع ومقبول، لذا يمكن           

 ..إضافة آالف األفدنة من الغابات بتشجير المقابرإضافة آالف األفدنة من الغابات بتشجير المقابر

 

  الحدائق الرأسية والمائلة٦-٥
 واألسوار وميول الطرق بالنباتات المتسلقة والتى يمكنها تحويل شكل المدينة جذريا، وهى تخضير واجهات المبانى

والجانب األسهل واألكبر منها هو تخضير األسوار بالنباتات المتسلقة، فلو حاولنا حصر كميات األسوار التى تشوه 
راء، ألدركنا كم يمكن أن شكل المدينة وتحول شوارعها إلى سجون، وتصورنا أنها جميعا تحولت إلى حوائط خض

يتغير شكل المدينة، ويكفى أن نعرف أن كل كيلومتر من األسوار العالية يمكن أن يضيف فدانا كامال إلى المساحة  
مثل شارع السودان المحصور بين أسوار السكة الحديد غربا وأسوار جامعة القاهرة ومركز البحوث . (الخضراء

ميول والتدبيش بالمتهدالت والمتسلقات، وكذلك تثبيت الميول بالزراعة بدال  كما يمكن تخضير ال) الزراعية شرقا
من التدبيش المشوه، أو بتدريج الميول وتحويلها إلى مصاطب خضراء ، وهناك العشرات من المناطق والشوارع 

لمعزولة التى بها فروق مناسيب مدبشة، وكذلك مطالع الكبارى وجوانب الترع والمجارى المائية والمسارات ا
 .للسكك الحديدية

 
  الزراعة العمرانية٧-٥

وهى الزراعة المنتجة داخل المدن، سواء مزروعات تؤكل مثل التجميل بنخيل البلح المنتشر حاليا، أو أشجار 
خشبية، أو زيوت نباتية، أو زهور ونباتات زينة، وهى األكثر مالئمة لألغراض الترفيهية، وتتركز أهمية الزراعة   

ة فى تحقيق الفوائد البيئية والجمالية بدون نفقات تقريبا، وربما مع تحقيق ربح، فتكلفة الرى واالنشاء العمراني



 ١٢ 

وتظهر أمثلة . والصيانة يتم توفيرها من ثمن المنتجات الزراعية، وهو حل مالئم للدول الفقيرة لو تم دراسته جيدا
هرة، والتى يمكن رفع مستواها الجمالى وتحسين االستفادة  عديدة لذلك تتمثل فى انتشار مشاتل نباتات الزينة فى القا

 .منها
 
  الحدائق المعلقة٨-٥

وهى زراعة األسقف، كأسقف المبانى العامة خاصة المنشآت المنخفضة، أو األجزاء المنخفضة من المنشآت لتكون               وهى زراعة األسقف، كأسقف المبانى العامة خاصة المنشآت المنخفضة، أو األجزاء المنخفضة من المنشآت لتكون               
مكن نظريا تحويل كامل    مكن نظريا تحويل كامل    مطـال أخضر لباقى المنشأة وجيرانها، وينطبق ذلك أيضا على أسقف المبانى الخاصة، وي             مطـال أخضر لباقى المنشأة وجيرانها، وينطبق ذلك أيضا على أسقف المبانى الخاصة، وي             

مسطح المدينة إلى مسطح أخضر بهذه الطريقة لوال الصعوبات التقنية المتعلقة بضرورة توفير عزل جيد للرطوبة،                مسطح المدينة إلى مسطح أخضر بهذه الطريقة لوال الصعوبات التقنية المتعلقة بضرورة توفير عزل جيد للرطوبة،                
 ..وتوفير ميول للصرف تحت السطحى، ال تزال غير معروفة على قياس كبيروتوفير ميول للصرف تحت السطحى، ال تزال غير معروفة على قياس كبير

 
  التقدير الكمى للمناطق الخضراء الممكن إضافتها للقاهرة التقدير الكمى للمناطق الخضراء الممكن إضافتها للقاهرة-٦٦

 الف فدان    الف فدان   ١٩١٩ألراضى التى يمكن تحويلها إلى مناطق خضراء، ظهر أنه يمكن اضافة حوالى             ألراضى التى يمكن تحويلها إلى مناطق خضراء، ظهر أنه يمكن اضافة حوالى             بحصـر مساحات ا   بحصـر مساحات ا   
 الكميات التى يمكن اضافتها من كل فئة من الفئات العامة،            الكميات التى يمكن اضافتها من كل فئة من الفئات العامة،           ١١-و يتضمن جدول  و يتضمن جدول  . . إلى المناطق الخضراء فى القاهرة    إلى المناطق الخضراء فى القاهرة    

 .. تفاصيال أدق لكيفية حساب هذه الكميات تفاصيال أدق لكيفية حساب هذه الكميات٣٣-بينما يعرض جدولبينما يعرض جدول
 

 يات الزيادة بالوضع الحالىيات الزيادة بالوضع الحالى  مقارنة امكان  مقارنة امكان٢٢-جدولجدول
الفرد  نصيب

من المسطحات 
 الخضراء

 بالمتر المربع

ــاحة  ــاحة المس المس
  الخضــراءالخضــراء

 بالفدانبالفدان

 

 ))٢٠٠٠٢٠٠٠عام عام ((حدائق قائمة حدائق قائمة  ٢٥٠٠٢٥٠٠ 
 النيل كمسطح مفتوحالنيل كمسطح مفتوح ١٥٠٠١٥٠٠ 
 اإلجمالى   ٤٠٠٠٤٠٠٠ 

 ))مليونمليون١٢١٢عدد السكان عدد السكان ((نصيب الفرد نصيب الفرد   للفردللفرد٢٢م م   ١,٤١,٤
 المستهدف بعد الزيادةالمستهدف بعد الزيادة ٢٣٠٠٠ 
 نصيب الفرد بعد الزيادةنصيب الفرد بعد الزيادة  رد للف٢م  ٨
االجمالـى فـى حالـة تحقيق نصف        االجمالـى فـى حالـة تحقيق نصف           ١٤٠٠٠١٤٠٠٠ 

 الزيادة المستهدفة فقطالزيادة المستهدفة فقط
  نصيب الفرد بعد الزيادة الجزئيةنصيب الفرد بعد الزيادة الجزئية    لفرد٢م  ٥

  التقديرات العامة إلمكانيات ١-جدول
 الزيادة فى المسطحات الخضراء بالقاهرة
 المساحة

 )بالفدان(
 نوعيات األراضىنوعيات األراضى

 ضرضرالحزام األخالحزام األخ ١٠٠٠٠١٠٠٠٠
 أراضى حكومية متنوعةأراضى حكومية متنوعة ٣٠٠٠٣٠٠٠
 الجزر النيليةالجزر النيلية ١٥٠٠١٥٠٠
 مطار القاهرةمطار القاهرة ١٥٠٠١٥٠٠
 الحدائق الجبلية بالمقطمالحدائق الجبلية بالمقطم ١٠٠٠١٠٠٠
 تشجير المقابرتشجير المقابر ١٢٠٠١٢٠٠
 الجيوب الزراعيةالجيوب الزراعية ٥٠٠٥٠٠
تـرعة اإلسماعيلية ومسطاح    تـرعة اإلسماعيلية ومسطاح     ٥٠٠٥٠٠

 النيلالنيل
  اإلجمالىاإلجمالى ١٩٠٠٠١٩٠٠٠

 
ربعة آالف فدان إلى ثالثة وعشرين ألف       ربعة آالف فدان إلى ثالثة وعشرين ألف       ولـو تـم ذلك بالفعل الرتفعت كمية المناطق الخضراء فى القاهرة من أ             ولـو تـم ذلك بالفعل الرتفعت كمية المناطق الخضراء فى القاهرة من أ             

ولتجاوز نصيب الفرد ثمانية أمتار مربعة،      ولتجاوز نصيب الفرد ثمانية أمتار مربعة،      ! ! فـدان، أى أنه يمكن مضاعفتها ست مرات تقريبا عن الوضع الحالى           فـدان، أى أنه يمكن مضاعفتها ست مرات تقريبا عن الوضع الحالى           
 ).).متر مربع تقريبامتر مربع تقريبا١٢١٢((ليقترب من الحد األدنى المقبول عالميا ليقترب من الحد األدنى المقبول عالميا 

مسطحات خضراء نظرا للعديد من     مسطحات خضراء نظرا للعديد من     ومـن الطبيعـى أنـه من غير المتوقع أن يتم تحويل كل هذه المساحات إلى                 ومـن الطبيعـى أنـه من غير المتوقع أن يتم تحويل كل هذه المساحات إلى                 
المعـوقات، االقتصادية والسياسية التى قد تعوق تخضير كل المساحات الممكنة، ولكن حتى بفرض ن نصف هذه                 المعـوقات، االقتصادية والسياسية التى قد تعوق تخضير كل المساحات الممكنة، ولكن حتى بفرض ن نصف هذه                 

 الف فدان، أى أن نصيب الفرد  الف فدان، أى أن نصيب الفرد ١٤١٤األراضـى فقـط قـد تـم تخضيره فان مساحة المناطق الخضراء ستزيد إلى             األراضـى فقـط قـد تـم تخضيره فان مساحة المناطق الخضراء ستزيد إلى             
 ) ) ٢٢-جدولجدول. ( . ( الثة أمثال الوضع الحالىالثة أمثال الوضع الحالىسيتجاوز خمسة أمتار مربعة، أى ما يزيد على ثسيتجاوز خمسة أمتار مربعة، أى ما يزيد على ث



 ١٣ 

 *  تقدير مبدئى لألراضى الممكن استغاللها كحدائق٣–جدول 
 أراضى فضاء ملك الدولة غير مستغلة  ٤٥٠٤٥٠
 القلعة ومداخل المقطمالقلعة ومداخل المقطم   ٥٠٥٠
 امتداد حديقة الفسطاطامتداد حديقة الفسطاط   ٦٠٦٠
 ))اسطبل عنتراسطبل عنتر((جنوب عين الصيرة جنوب عين الصيرة    ٦٠٦٠
 حديقة األغاخانحديقة األغاخان   ٨٠٨٠
 مطار امبابة مطار امبابة  ٢٠٠٢٠٠
 مناطق مخصصة حدائق وغير مزروعة  ٢٠٢٠٠٠
 تخضير مضمار الخيل بنادى الشمستخضير مضمار الخيل بنادى الشمس ١٥٠١٥٠
 حديقة منشية ناصرحديقة منشية ناصر ٥٠٥٠

أراضـى حكومية يمكن تخضيرها دون تغيير    أراضـى حكومية يمكن تخضيرها دون تغيير     ٤٥٠٤٥٠
 ملكيتهاملكيتها

 تخضير جامعة األزهر بمدينة نصرتخضير جامعة األزهر بمدينة نصر ٢٥٠٢٥٠
 مدينة البعوث االسالمية بالدراسةمدينة البعوث االسالمية بالدراسة ١٠٠١٠٠
 كلية الشرطة ومراكز التدريب بالعباسيةكلية الشرطة ومراكز التدريب بالعباسية ١٠٠١٠٠
 أخرىأخرى ٥٠٠٥٠٠-١٠٠١٠٠
 جيوب زراعية داخل القاهرة الكبرى ٨٠٠٨٠٠  -٤٠٠٤٠٠
 ملكية عامة ٣٠٠٣٠٠
 مزارع كلية الزراعة جامعة القاهرةمزارع كلية الزراعة جامعة القاهرة ٢٠٠٢٠٠
 مركز البحوث الزراعيةمركز البحوث الزراعية ٥٠٥٠
 مزرعة السجن بعرب الحصنمزرعة السجن بعرب الحصن ٤٠٤٠
 ملكيات متنوعة ٦٠٠٦٠٠
 مزارع بالخصوص والقلجمزارع بالخصوص والقلج ٢٠٠٢٠٠
 الجزر النيلية ١٥٠٠١٥٠٠
 جزيرة الوراقجزيرة الوراق ١٠٠٠١٠٠٠-٨٠٠٨٠٠
  الذهب والقرضاية الذهب والقرضايةجزيرتىجزيرتى ٥٠٠٥٠٠
 جزر وزارة الرىجزر وزارة الرى ١٠٠١٠٠
 زيادة تخضير مسطاح النيلزيادة تخضير مسطاح النيل   ٥٠٠٥٠٠-٢٠٠٢٠٠
 ترعة اإلسماعيلية  ٣٠٠٣٠٠

 تخضير مسطاح ترعة اإلسماعيليةتخضير مسطاح ترعة اإلسماعيلية  فدان فدان٥٠٥٠
 ترعة اإلسماعيلية كمسطح مفتوحترعة اإلسماعيلية كمسطح مفتوح  فدان فدان٢٥٠٢٥٠

مـناطق صـناعية مملوكة للدولة يمكن       مـناطق صـناعية مملوكة للدولة يمكن        ١٠٠٠١٠٠٠
 تحويلها إلى مناطق خضراءتحويلها إلى مناطق خضراء

 اراضى السكة الحديداراضى السكة الحديد ٢٥٠٢٥٠
 رمسيسرمسيس ٨٠٨٠
 الزاوية الحمراءالزاوية الحمراء ١٢٠١٢٠
 امبابةامبابة ٥٠٥٠
 المصانع الحكومية بشبرا الخيمةالمصانع الحكومية بشبرا الخيمة ٨٠٠٨٠٠-٤٠٠٤٠٠
مناطق صناعية داخل القاهرة يمكن تشحيرها      مناطق صناعية داخل القاهرة يمكن تشحيرها       ٣٠٠٣٠٠

 إلى حين نقلهاإلى حين نقلها
 المنطقة الصناعية بالعباسية المنطقة الصناعية بالعباسية  ٥٠٥٠
  المنطقة الصناعية  بالبساتين المنطقة الصناعية  بالبساتين ٥٠٥٠
 تخضير المجزر اآللى بالبساتينتخضير المجزر اآللى بالبساتين ٥٠٥٠
 مناطق أخرىمناطق أخرى ١٥٠١٥٠
 حدائق جبليةحدائق جبلية ١٥٠٠١٥٠٠-١٠١٠٠٠٠٠

 تشجير الشوارعتشجير الشوارع ؟؟؟؟
تشـجير ساحات االنتظار ومواقف األتوبيس      تشـجير ساحات االنتظار ومواقف األتوبيس       ٢٠٠٢٠٠

 النهائية وجراجات هيئة النقل العامالنهائية وجراجات هيئة النقل العام
 الحزام األخضرالحزام األخضر ١٠٠٠٠١٠٠٠٠
 مطار القاهرةمطار القاهرة   ١٥٠٠١٥٠٠
 جزء مفتوح داخل المطارجزء مفتوح داخل المطار ٥٠٠٥٠٠-٢٠٠٢٠٠
 مساحات مقفلة حول الممراتمساحات مقفلة حول الممرات ١٠٠٠١٠٠٠

 مناطق أخرى فى االمطارمناطق أخرى فى االمطار 
 

 للقاهرة والطريق الدائرى، وصورة القمر        ١/٥٠,٠٠٠ه المسطحات بشكل مبدئى من خريطة بمقياس رسم    تم حساب هذ  * 
 % ٢٠، والمسطحات تحتمل الخطأ بنسبة فى حدود      ٢٠٠٣الصناعى تيرا الملتقطة فى بداية    

 
  النتائــــج النتائــــج-٧٧

 

ن ثالث وست مرات، حيث     ن ثالث وست مرات، حيث      يمكـن مضاعفة المناطق الخضراء فى القاهرة وبالتالى رفع نصيب الفرد منها بي              يمكـن مضاعفة المناطق الخضراء فى القاهرة وبالتالى رفع نصيب الفرد منها بي             -١١
  ٤٤ ألف فدان بدال من المساحة الحالية التى تقارب           ألف فدان بدال من المساحة الحالية التى تقارب          ٢٣٢٣الف و الف و ١٤١٤يمكـن زيـادة المسطحات الخضراء ليتراوح بين         يمكـن زيـادة المسطحات الخضراء ليتراوح بين         

 ٢٢ م م٨٨-٥٥ بحيث يتراوح بين  بحيث يتراوح بين ٢٢ م م١,٤١,٤كما يمكن رفع نصيب الفرد من كما يمكن رفع نصيب الفرد من . . آالف فدانآالف فدان
 
 :: يمكن استحداث مناطق خضراء جديدة  بعدة وسائل منها يمكن استحداث مناطق خضراء جديدة  بعدة وسائل منها-٢٢

 

كالمناطق المخصصة للحزام األخضر والجيوب العمرانية غير       كالمناطق المخصصة للحزام األخضر والجيوب العمرانية غير       المتوافرة غير المزروعة ،     المتوافرة غير المزروعة ،     اسـتغالل الفـراغات     اسـتغالل الفـراغات     
) ) مثل ترعة اإلسماعيلية  مثل ترعة اإلسماعيلية  ((المسـتغلة مـثل مناطق جبل المقطم غير المالئمة للبناء، وزراعة شواطئ النيل والترع               المسـتغلة مـثل مناطق جبل المقطم غير المالئمة للبناء، وزراعة شواطئ النيل والترع               

 ..وغيرهاوغيرها....
 

 انتهت وظائفها الدفاعية، واالستعماالت التى       انتهت وظائفها الدفاعية، واالستعماالت التى        مثل المواقع العسكرية داخل الكتلة العمرانية التى          مثل المواقع العسكرية داخل الكتلة العمرانية التى        تغيير  االستعماالت  تغيير  االستعماالت  
يمكـن نقلها كورش صيانة القطارات الواقعة فى قلب القاهرة، والمناطق الصناعية داخل الكتلة العمرانية ومناطق                يمكـن نقلها كورش صيانة القطارات الواقعة فى قلب القاهرة، والمناطق الصناعية داخل الكتلة العمرانية ومناطق                

 وغيرهاوغيرها......تجارة الجملة، والمناطق السكنية المتدهورةتجارة الجملة، والمناطق السكنية المتدهورة
 

ل تشجير ساحات انتظار السيارات والمواقف      ل تشجير ساحات انتظار السيارات والمواقف      مثمثاالستخدام المزدوج للفراغات كمناطق خضراء بالتشجير الكثيف،          االستخدام المزدوج للفراغات كمناطق خضراء بالتشجير الكثيف،          
 وغيرهاوغيرها......، والمقابــر وخطوط السكك الحديدية والشوارع، والمقابــر وخطوط السكك الحديدية والشوارع  Parking Parksالنهائية لألتوبيسات النهائية لألتوبيسات 



 ١٤ 

  التوصيات التوصيات-٨٨
 ..ليمكن زيادة المناطق الخضراء بالقاهرة، يجب تكثيف العمل على ثالث محاورليمكن زيادة المناطق الخضراء بالقاهرة، يجب تكثيف العمل على ثالث محاور

 الخضراء بيئيا وعمرانيا واقتصاديا، وامكانيات زيادة هذه  الخضراء بيئيا وعمرانيا واقتصاديا، وامكانيات زيادة هذه  المزيد من األبحاث عن أهمية المناطق   المزيد من األبحاث عن أهمية المناطق  ::المحـور العلمى  المحـور العلمى  
 ..المناطق، سواء على مستوى االستراتيجيات أو مستوى التقنيات، وكذلك آليات التنفيذ واالدارة والتمويلالمناطق، سواء على مستوى االستراتيجيات أو مستوى التقنيات، وكذلك آليات التنفيذ واالدارة والتمويل

 خلـق الوعـى الشعبى والسياسى بمحاولة توصيل الرسالة العلمية ألكبر قدر من المهتمين                خلـق الوعـى الشعبى والسياسى بمحاولة توصيل الرسالة العلمية ألكبر قدر من المهتمين               ::السياسـى السياسـى   المحـور المحـور 
وضم المزيد من الشخصيات العامة والجمهور إلى المدافعين عن قضية المناطق الخضراء والمستوى             وضم المزيد من الشخصيات العامة والجمهور إلى المدافعين عن قضية المناطق الخضراء والمستوى             والمسـئولين   والمسـئولين   

 ..البيئى والعمرانى للقاهرة ولمصر بشكل عامالبيئى والعمرانى للقاهرة ولمصر بشكل عام
 البدء فى تنفيذ أكبر قدر ممكن من الحدائق فى المناطق التى ال تواجه الكثير من المعوقات،                  البدء فى تنفيذ أكبر قدر ممكن من الحدائق فى المناطق التى ال تواجه الكثير من المعوقات،                 ::المحـور التنفـيذى   المحـور التنفـيذى   

% % ١٠١٠((وكذلك االلتزام الحكومى باضافة مساحات جديدة سنويا  بنسبة محددة           وكذلك االلتزام الحكومى باضافة مساحات جديدة سنويا  بنسبة محددة           . . هليةهليةسـواء بالجهود الحكومية أو األ     سـواء بالجهود الحكومية أو األ     
 ..بحيث يمكن حل المشكلة على المدى الطويلبحيث يمكن حل المشكلة على المدى الطويل) )  فدان مثال فدان مثال٤٠٠٤٠٠((أوبرقم محدد أوبرقم محدد ) ) مثالمثال

 
  شكـر-٩

أت أت هذا البحث فى الحقيقة نتيجة لتفاعل وتعاون مثمر استمر عامين تقريبا بين الباحث وأستاذته فى عدة جهات، بد                 هذا البحث فى الحقيقة نتيجة لتفاعل وتعاون مثمر استمر عامين تقريبا بين الباحث وأستاذته فى عدة جهات، بد                 
بكلـية التخطيط العمرانى حين دعا األستاذ الدكتور سامح العاليلى الباحث اللقاء محاضرة عامة مشتركة بالمجلس                بكلـية التخطيط العمرانى حين دعا األستاذ الدكتور سامح العاليلى الباحث اللقاء محاضرة عامة مشتركة بالمجلس                

شكلت الهيكل العام والمتن األساسى لهذا البحث، وتم اثراء شكلت الهيكل العام والمتن األساسى لهذا البحث، وتم اثراء ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣مايو مايو ((األعلى للثقافة فى ندوة الحدائق والمجتمع     األعلى للثقافة فى ندوة الحدائق والمجتمع     
أبو زيد راجح، والتى    أبو زيد راجح، والتى    ..دد.. بالمجالس القومية المتخصصة برئاسة أ      بالمجالس القومية المتخصصة برئاسة أ     يريرشعبة االسكان والتعم  شعبة االسكان والتعم  البحث بالتعاون البحثى مع     البحث بالتعاون البحثى مع     

الحدائق والمساحات  الحدائق والمساحات  ،  ،  االتزان البيئى للمدينة المصرية   االتزان البيئى للمدينة المصرية   ((اعـتمدت محـتوى المحاضـرة فى عدد من أجزاء دراسة            اعـتمدت محـتوى المحاضـرة فى عدد من أجزاء دراسة            
، وكان للفريق أول يوسف صبرى أبو طالب محافظ القاهرة األسبق دور كبير ، وكان للفريق أول يوسف صبرى أبو طالب محافظ القاهرة األسبق دور كبير ٢٠٠٤٢٠٠٤والصادرة فى عام والصادرة فى عام ) ) الخضراءالخضراء

 ..ولهم جميعا خالص الشكرولهم جميعا خالص الشكر. . ٢٠٠٣٢٠٠٣راء البحث بعدد من المقابالت الشخصية خالل صيف عام راء البحث بعدد من المقابالت الشخصية خالل صيف عام فى إثفى إث
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Abstract 
Cairo is Facing a severe shortage in Green spaces, both in quantity and distribution,  the green area barely 
reaches ١,٥ m٢ per person, but In spite of this fact, the Problem Can be solved or at least its severity can 
be reduced if it was handled seriously, Cairo still has chances for Increasing its green spaces. 
This Paper is seeking a solution for this problem, by suggesting strategies for increasing green areas, 
exploring the opportunities of applying them in Cairo and estimating their quantities, to prove that there is 
a possible solution. 
This might be achieved through greening of all left over spaces and undeveloped areas within Cairo 
boundaries, including the planned green belt and Mokkattam mountain, and by changing some Land uses 
within Cairo Into greens, such as Industrial zones and Railway service areas, and by double use of some 
urban Spaces by forestry, such as Parking lots, cemeteries, roads, and railways. 
This has proved that green areas can be increased five folds, up to ٧,٥ m٢ per person, 
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