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دراسة عالقه التجاور بين العمران المخطط بحي المعادي
والعمران الغير مخطط بحي طره
ريم عاطف سيد ,1سيد عبد الحليم , 2حسن

الزملى2

1معيده بالمعهد العالي للهندسة  15مايو 2 ،األستاذ بقسم الهندسةالمعمارية كليه الهندسة بشبرا

المقدمة
تعددت صور العالقات بين األنماط العمرانيه المختلفه فى إقليم القاهره الكبرى  ،حيث عكست الخصائص العمرانيه للنسيج العمرانى صورا ً
متباينه ألشكال من األنماط العمرانيه .تواجدت جنبا ً إلى جنب فى عالقات تجاور أدت هذه العالقات إلى وجود حاله من التناقض فى تكوين
البنيه الهندسية للنسيج العمراني  .ويتناول البحث تحليل الجوانب العمرانية واالجتماعية لهذا النوع من العالقات  ،التى تجمع بين نمط
العمران المخطط ونمط العمران غير المخطط فى حاله تجاور ،من خالل رصد العوامل التى تؤثر فى عالقه التجاور بينهما  ،ورصد
انعكاس هذه العالقة على النسيج العمرانى ،وتم ذلك بتحليل إحدى حاالت التجاور التى تعتبر نموذجا متكررا ً للتجاور بين نمط العمران
المخطط ونمط العمران الغير مخطط داخل النسيج العمرانى  .وتتمثل فى عالقه التجاور بين حى المعادى وحى طره  ،وتم رصد نتائج هذه
العالقة وأبعادها وتأثيرها على المجتمع وصوالً إلى منهجيه للتعامل مع هذا النوع من العالقات عن طريق تفعيل الجوانب اإليجابية لهذه
العالقة  ،وبناء على ما تم دراسته  .تم اقتراح مدخل للدمج بين نمطى التجاور وتعزيز فرص توطيد االتصال بين النمطين بتطوير الحد
الفاصل بينها عن طريق إقتراح أماكن ترفيهيه مشتركه قائمه على دعم سبل االختالط األجتماعى فى محاوله لتحقيق التكامل و االرتباط

الوظيفى و المجتمعى بين عناصر المجتمع لكال النمطين.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى وضع إطار أو منهجيه للتعامل مع عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط والغير مخطط عن طريق دراسه المنطقه
الفاصلة بينهما ،والعوامل المؤثره فى نشأت هذه العالقه  ،ومحاوله إقتراح مدخل للتعامل مع المنطقه الفاصله إما بالدمج بينهما أو بالفصل
أو بإقتراح منطقه وسيطه بين النمطين.
 ،ويتحقق ذلك من خالل مجموعه من األهداف الثانويه المتمثله فى :
• وضع منهجيه للتعامل مع المنطقه الفاصله البينيه بين كل نمطين ظهرت بينهما عالقه تجاور بناء على طبيعه الفاصل بينهما
ومحددات النسيج العمرانى المؤثره عليهما .
• إقتراح مدخل لل دمج أو الفصل فى محاوله لتقليل الفوارق بين المنطقتين  ،وإدماجهما فى سياق الكتله العمرانيه ؛ للوصول إلى بنيه
هندسيه ذات خصائص معينه يتحدد من خاللها طبيعه وشكل المنطقه الفاصله .
• وضع معايير تخطيطيه للتعامل مع المنطقه الفاصله  ،وتطبيقها على حاالت التجاور المتكرره داخل النسيج العمرانى للقاهره من
خالل دراسه مجموعه من نماذج التجاور بين العمران المخطط والغير مخطط وتتبع مراحل نموها .
• توجيه نظر المخططين والمتخصصين إلى ضروره اإلهتمام بالبنيه الهندسيه األصليه للمنطقه  ،والتركيز على واقع نموها وعالقتها
بما حولها من أنماط عمرانيه مختلفه ؛ لتوجيه مشروعات التنميه فى المسار الصحيح طبقا ً لمحددات النسيج العمرانى.
فرضيه الدراسه :
من خالل النظر إلى البنيه الهندسيه للنسيج العمرانى يطرح البحث فرضيه أساسيه  ،وهى
أن عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط والغير مخطط أدت إلى ظهور بنيه هندسيه غامضه داخل التكوين المورفولوجى للنسيج
العمرانى  ،وبدراسه هذه العالقه التى تكررت فى مواضع كثيره داخل النسيج يمكن الوصول إلى مداخل لتقليل الفوارق بين
المنطقتين بما يحقق النفع على المجتمع.
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منهجيه البحث :
إعتمد البحث على منهجيه تقوم على التكامل بين شقين األول يطرح الخلفيه النظريه والثانى يطرح الدراسه العمليه التحليليه ،
وإلثبات صحه الفرضيه تم إتباع المنهجيه التاليه والتى يعتمد فيها البحث على :
أوالً :المنهج النظرى (الخلفيه النظريه ):
يعتمد فيها البحث على المنهج اإلستقرائى التحليلى بصفه أساسيه فى إستقراء المفاهيم واألسس التى تعتمد عليها دراسات
عالقات التجاور بين األنماط العمرانيه المختلفه  ،ويشتمل المنهج النظرى على دراسات تصنيفات األنماط العمرانيه بالقاهره
وتحليلها  ،والعوامل المؤثره فى نشأتها  .ثم يتناول فهم العالقات بين األنماط العمرانيه المختلفه داخل سياق النسيج العمرانى  ،ومن
ثم يستعرض بعض حاالت التجاور بين العمران المخطط والغير مخطط والتى تكررت فى عده مواضع داخل نسيج القاهره ثم تحليل
العوامل المؤثره فى عالقه التجاور بينهما  ،ومن ثم استنباطالمنهجيةالمتبعة للتعامل مع مثل هذه الحاالت من التجاور داخل النسيج
العمرانى.إما بالفصل أو الدمج بينهما طبقا ً لطبيعه وقوه التفاعل بين نمطى التجاور.
ثانيا ً :المنهج العملى  ( :الدراسه التطبيقيه )
يعتمد فيه البحث على تحليل ما تم إستنتاجه فى الدراسه النظريه من معايير للتعامل مع المنطقه البينيه الفاصله بين أنماط
التجاور المختلفه فى حاله تجاورها ،وتطبيقها على الدراسه الميدانيه من خالل دراسه حاله من حاالت التجاور بين نمط العمران
المخطط لمنطقه حى المعادى ونمط العمران الغير مخطط لمنطقه حى طره  ،والتى تعكس نموذجا ً لحاله من حاالت التجاور
المتكرره داخل النسيج العمرا نى ،ومن ثم تحليل هذه العالقه و دراسه المنطقه الفاصله بينهما ،والتعرف على خصائصها وإنعكاسها
على النسيج العمرانى  ،ومن خالل دراسات الرفع الميدانى لنمطى التجاور تم إستنتاج عده معايير للمنهجيه المتبعه للتعامل مع
المنطقه الفاصله بين النمطينفى محاوله لتحقيق التجانس بينهما ،وللتأكد من صحه هذه المعايير تم عمل إستماره إستبيانيتم فيهادراسه
المناطق الغير مخططه من وجهه نظر سكان المناطق المخططه فى حاله وجود عالقه تجاور بينهما  ،ورصد درجه تأثير هذا
التجاور على األبعاد السياسيه واألجتماعيه واألقتصاديه للمجتمع ،إلى جانب تحليل آراء كال الطرفين فى هذه الظاهره  ،وتطلعاتهم
لتطوير المنطقه الفاصله و من ثم تحليل البيانات الناتجه عن اإلستبيان من خالل التعرف على الخصائص الديموغرافيه والجوانب
األقتصاديه واألجتماعيه والثقافيه لمجتمع العينه  ،وبرصد وتدقيق هذه البيانات تم التعرف على آراء السكان فى هذه الظاهره ،
وبالتالى التعرف على معايير التفضيل المستقبليه لديهم للتعامل مع عالقه التجاور ،وما إذا كانت فكره التجانس وتحقيق التكامل بينهما
مرحب بها من سكان الطرفين أم ال؟ ومقارنتها بما تم الوصول إليه فى الدراسه الميدانيه لتحقيق األهداف المرجوه من الدراسه .
المشكله البحثيه :
عكست عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط ونمط العمران الغير مخطط تناقضا ً واضحا ً داخل النسيج العمرانى  ،فأصبح نسيج
المدينه عباره عن منظومه متشابكه من النسيج المخطط والنسيج الغير مخطط  ،ولم يحظى هذا الوضع باإلهتمام الكافى من قبل
المخططين ،ومن هذا المنطلق يركز البحث على تناول قضيه النمو العمرانى للمناطق الغير مخططه الالرسميه  ،ودراسه حاالت التجاور
المتكرره بينها وبين نمط العمران المخطط مع التركيز على المنطقه الفاصله بينهما ومحاوله دراستها  ،بإقتراح مدخل للدمج بين
المنطقتين أو الفصل بينهما بما يتناسب مع طبيعه النسيج العمرانى ؛ لتحقيق التنميه العمرانيه للمجتمع ككل .
 ،ومن ثم يطرح البحث العديد من التساؤالت التى تجيب على هذه القضيه .
 .1ماهى األسباب التى أدت إلى تكوين نمطين عمرانيين مختلفين تجمعهم عالقه تجاور داخل النسيج العمرانى ؟
 .2ماهى نوعيه وطبيعه التفاعل بين األنماط العمرانيه المختلفه التى تجمعهم عالقه تجاور  ،ومدى إنعكاس ذلك على النسيج العمرانى ؟
 .3ماهى المعايير التخطيطيه أو المنهجيه التى يمكن إتباعها لتقديم حلول واقعيه للمنطقه الفاصله بين نمط العمران المخطط ونمط
العمران الغير مخطط ؟
المحور األول :الدراسه الميدانيه لحى المعادى وحى طره:
أفرز النسيج العمرانى إلقليم القاهره الكبرى العديد من العالقات بين األنماط العمرانيه المختلفه،
واختلفت نوعيه العالقه بإختالف طبيعه التفاعل والحد الفاصل بين كال النمطين ويسبب هذا االختالف نوع من أنواع االنفصال األجتماعى
 ،حيث تشكل المجتمعات الالرسميه فى هذه العالقه مجتمعات منعزله عن ما حولها.وبدراسه عده حاالت من حاالت التجاور المتكرره فى
أكثر من موضع داخإلقليم القاهرةتبين أن بعض الحاالت قائمه إما على التبادل والتكامل أو التضاد والتباين  ،وتتحد نوعيه العالقه طبقا ً
لقوه االرتباط الوظيفى المجتمعى بين كال النمطين ،.وتعتمد قوه الروابط المجتمعيه بين طرفى العالقه على مدى تقبل الطرفين ألشكال
اإلختالط األجتماعى ،المتمثله فى عالقه عمل أو صداقه أوقرابه أو غيرها ،ومن خالل التطرق إلحدى حاالت التجاور المتكرره داخل
النسيج العمرانى كنموذج لعالقه تقابل بفاصل بين نمط العمران المخطط ونمط العمران الغير مخطط  ،والمتمثله فى عالقه التجاور بين
حى المعادى وحى طره  ،وبتحليل طبيعه العالقه بينهما تبين أنها قائمه على التشارك والتبادل فى الخدمات الوظيفيه حيث إعتمد سكان
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مجتمع حى طره على الخدمات المميزه الموجودة فى مجتمع حى المعادى والغير متوافره داخل مجتمعاتهم.إال أن البعض األخر من
محدودى الدخل إكتفى بالخدمات الموجوده داخل الحى  ،وعلى الجانب األخر إعتمد سكان حى المعادى على بعض الخدمات المتواجدة فى
حى طره  ،وهى غالبا ً ما تكون األنشطة الفقيره من حيث العماله والدخل  ،مثل السباك والميكانيكى والنجار وغيرها  ،ومن هنا نشأت
عالقات قويه تعتمد على اإلرتباط الوظيفى بين كال المجتمعين ،والتى تعتبر مؤشرا ً على اإلحتياج إلى توطيد األتصال  ،وبدراسه نقاط
األتصال بين حى المعادى وحى طرهتبين أن مخر السيل هو نقطه اإلتصال بينهما ،وبالتالى البد من إستغالل مخر السيل وتطويره بيئيا ً ،
بإعتباره عنصر للربط وتوطيد اإلتصال بين كال المجتمعين  ،فى محاوله للدمج والتكامل بين طرفى العالقه لتحقيق التنميه العمرانيه
المستدامه  ،وتدعيم سبل نجاح هذه العالقه داخل النسيج العمرانى.
 ،وتم تحليل عده حاالت من حاالت التجاور المتكرره بأكثر من موضع داخل النسيج العمرانى مع إختالف طبيعه الحد الفاصل وطبيعه
العالقه بين نمطى التجاور ،وسيتم إستعراض عده حاالت من حاالت التجاور مع التركيز على دراسه عالقه التجاور بين حى المعادى
وحى طره بشكل مفصل.
 -1تحليل حاالت التجاور داخل إقليم القاهرة الكبرى :
وفيما يلى سيتم ذكر بعض عالقات التجاور بين العمران المخطط والغير مخطط والمتمثلة فى:
أوالً :التجاور بين المعادى ودار السالم :

شكل  1حيز التجاور بين منطقتى دار السالم شما ًال والمعادى جنوبا ً ويشكل الحد الفاصل بين المنطقتين شارع رئيسى

يمثل الحد الفاصل بين المنطقتين مجموعه من محاور الحركه وهى شارع  77وشارع حلوان الزراعى ،ويعتبر النسيج العمرانى للمعاادى
نسيج نقطى تنتظم فيه شبكه الشوارع وفقا ً لنسيج إشعاعى أما النسيج العمرانى فى منطقه دار السالم فيعتبر نسيج شريطى متضام ناتج مان
تقسيمات األحواض الزراعية لألرض المقام عليها المبانى  .حيث أنها مبانى غير مخططاه علاى أراضاى زراعياه تتخاذ شاوارعها نسايج
منتظم  ،وتختلف النسب البنائية حيث تكثر المبانى والكثافه فى منطقه دار الساالم .أماا فاى المعاادى فتكثار الفراغاات المفتوحاه المرتبطاه
بالميادين التى تعتبر نقاط مركزيه تتفرع منها شرايين الحركه الرئيسيه  ،وتعكس هذه العالقه تناقضا ً واضحا ً فى النسيج العمرانى.
ثانيا ً  :التجاور بين الزمالك و إمبابه :
يمثاال الحااد الفاصاال بااين المنطقتااين نهاار النياال  ،وتختلااف طبيعااه النساايج العمرانااى لمنطقااه الزمالااك عاان طبيعااه النساايج العمرانااى
إلمبابااه  .حيااث يعتباار نساايج الزمالااك نساايج نقطااى منااتظم بمااا فيااه ماان شاابكه الشااوارع وتمثاال النساابه البنائيااه فيهااا  . %29أمااا فااى
إمبابااه فيعتباار نساايجها شااريطى ومقساام طبقااا لتقساايمات األحااواض الزراعيااه المقااام عليهااا المبااانى ،وتقساام الشااوارع وفااق نساايج
منتظم وتمثل النسبه البنائيه فى إمبابه  ،%72وتعكس هذه العالقة تناقض واضح فى النسيج العمرانى.

شكل  2حيز التجاور بين منطقتي الزمالك وإمبابه ويأخذ شكل الحد الفاصل بين المنطقتين نشكل مجرى مائى نهر النيل (محدد طبيعي)
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ثالثاً :التجاور بين المهندسين وبوالق الدكرور :

شكل  3حيز التجاور بين منطقتي المهندسين وبوالق الدكرور ويمثل شكل الحد الفاصل بين المنطقتين السكة الحديد

يمثل الحد الفاصل خط السكه الحديد  ،وتختلف طبيعه النسيج العمرانى لمنطقاه المهندساين عان طبيعاه النسايج العمراناى لمنطقاه باوالق
الدكرور .حيث يعتبر نسيج المهندسين نسيج نقطى منتظم بما فيه من شبكه الشوارع  ،وتمثل النسبه البنائيه فيه  . %35أما بوالق الدكرور
فيعتبر نسيجها شريطى ومقسم طبقا ً لتقسيمات األحواض الزراعيه المقام عليها المبانى  ،وتقسم الشوارع وفق نسايج مناتظم وتمثال النسابه
البنائيه فى بوالق الدكرور  ، % 72وتعكس عالقه التجاور بين منطقه المهندسين وبوالق الدكرور حاله من حاالت التناقض الواضاح فاى
النسيج العمرانى.
 -2تحليل العالقة بين حى المعادى وحى طره (دراسات المحتوى العمرانى ) :
 الموقع والعالقات المكانية. التوزيع العام إلستعماالت األراضى بحى المعادى وطره . الطابع العام النسيج العمراني. السمات البصرية و العمرانية لحى المعادى وحى طره . الدراسات التحليلية العمرانية لمدينة المعادى. التحليل العام للخصائص العمرانية بالمدينة .الموقع والعالقه المكانيه:
تعتبر مد ينه المعادى إحدى أهم المدن الكبرى بمحافظه حلوان  ،وهى بمثابه البوابه الشماليه لمحافظه حلوان بدايه من شارع مستشفى
القوات المسلحه  ،ويحدها من الغرب نهر النيل الذى يعتبر محدد طبيعى  ،ويحدها من ناحيه الشرق الصحراء الشرقيه  ،وتتخذ مدينه
المعادى حيزا ً عمرانيا ً كبيرا ً وموقعا ً متميز يسمح لها بإمكانيه التمدد العمرانى فى المستقبل  ،وتشمل مدينه المعادى كال من حى المعادى
وطره  ،ويتكون النسيج العمرانى لمدينه المعادى من مجموعه من الوحدات المخططه عمرانياً.
أما حى طره فيحده من الشمال مدخل محور شمال طره  ،ومن الشرق خطوط السكك الحديدية وخط مترو " المرج -حلوان " وطريق
مصر حلوان الزراعى الموازى لبعض المناطق السكنيه المخططه المتمثله فى مساكن الضباط  ،وبعض المساكن العشوائيه المتمثله فى
مساكن عمال مصنع طره األسمنت.

شكل  4مرحلة الرفع و المسح العمرانى لحى المعادى وطره
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دراسات المحتوى األجتماعى واألنثربولوجى لحى المعادى وحى طره
دراسات المحتوى العمرانى لحى المعادى وحى طره

مؤشرات تحليل البيئه العمرانيهلحى المعادى وحى طره

النسيج
العمرانى

يتنوع بين نسيج نقطى متباعد ونسيج نسيج متضام وشبكه شوارع متعرجه وضيقه
نقطى متقارب ونسيج متضام

تنسيق
الموقع
الفراغات
العمرانيه

اإلهتمام بالمناطق الخضراء والحدائق ال يوجد إهتمام بالمناطق الخضراء
العامه بالميادين الرئيسيه
تمثل الميادين نقاط محوريه يتفرع منها ال يوجد ميادين عامه وشبكه الشوارع متعرجه
شبكه الشوارع التى تتخذ النمط الشبكى وضيقه التصلح للتخدي فى حاله الطوارئ
المتعامد
مبانى رديئه ومتهالكه
يتنوع ما بين الطرز األوروبيه والطرز
الحديثه

الطراز
المعمارى
المناطق
المتجانسه

مجموعه من األحياء المتجانسه عمرانيا ً
والمتمثله فى ( حدائق المعادى ومعادى
السرايات ودجله وزهراء المعادى
والمعادى الجديده والمنطقه الصناعيه
وتتمثل فى المساجد والكنائس ذات
الطابع التاريخى والقيمه الدينيه

مصنع أسمنت طره  ,سجن طره ،مصنع النشا
والجلوكوز ،منطقه شق الثعبان

شبكه
الطرق
والمسارات

تحتوى الطرق والمسارات الرئيسيه على
مراكز الخدمات واألماكن الترفيهيه
وتتميز بأتساعها وإحتواءها على
المناطق الخضراء إلى جانب مواقف
الميكروباصات وهى مصدر األنتقال
اليومى للعمل .

تتدرج شبكه الطرق فى حى طره ما بين
شرايين للحركه الرئيسيه والثانويه وتسهل من
عمليه اإلنتقال اليومى وتقل عروض الشوارع
حتى تصل إلى الحارات المتعرجه الضيقه ،
وتفتقر شبكه الطرق إلى الخدامات والصيانه
الدوريه

الحدود
والقواطيع

حدود عمرانيه مانعه للحركه والرؤيه
حدود عمرانيه مانعه للحركه والرؤيه( طريق مصر حلوان الزراعى ( طريق مصر حلوان الزراعى وخط المترو
وخط السكه الحديد )
وكورنيش النيل وخط السكه الحديد )
_حدود طبيعيه مانعه للحركه ( نهر _حدود طبيعيه مانعه للحركه ( نهر النيل)
النيل)

العالمات
المميزه
السمات البصريه والعمرانيه

على مستوى النسيج العمرانى

الطابع العمرانى

التوزيع العام الستعماالت االراضى

معايير اإلختالف

مجتمع حى المعادى
تغلب على المعادى الطبيعه السكنيه التى
تمثل عمارات وفيالت بأرتفاع  5أدورا
إال أنها تحتوى على بعض المناطق
العشوائيه أما اإلستعماالت التجاريه فتقع
على كورنيش الني ،وبالنسبه لإلستعمال
العسكرى فيقع فى الجنوب الغربى
للمدينه .

مجتمع حى طره
تتركز اإلستعماالت السكنيه فى المنطقه
المطله على النيل ( أبراج الشرطه والجيش
بمتوسط إرتفاع  7-5أدور.إلى جانب اإلسكان
العشوائى جنوب كوبرى شمال طره ومخر
السيل .أما اإلستعماالت الخدميه فتوجد بين
أبراج الشرطه والجيشبمحاذاه النيل وبالنسبه
لإلستعماالت الصناعيه فتمثل مصنع النشا
ومصنع األسمنت وبالنسبه لألستعماالت
العسكريه فتمثل سجن طره المطل على النيل .
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معايير اإلختالف

الشعور
باالنتماء
القرابه
والعالقات
االجتماعيه
سياده
العرف

الروابط المجتمعيه

متوسط حجم االسر

على مستوى الفرد والمجتمع

التباين
والتدرج
األجتماعى
مبادئ وأهداف أفراد المجتمع

مؤشرات تحليل البيئه االجتماعيه والمحتوى األنثربولوجى لسكان لحى المعادى وحى طره
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مجتمع حى المعادى
 مجتمعات الصفوه يميل سكانها علىالترف واإلنفاق على جوانب الحياه
الكماليه ويميلون الى تحقيق اإلستقرار.
 يميلون إلى إمتهان المهن واألعمالومحاوله التقرب ألصحاب السلطه
لتحقيق التمايز األجتماعى.
 يمتاز سكانها بالنفعيه والعالقاتالرسميه فى قضاء مصالحهم.
 تمتاز حياة السكان بعدم اإلستقرار. أفراد المجتمعات المخططه أكثرعقالنية ونظرة واقعية مجردة من
الثقافات القبلية و العشائرية التي هي من
سمات المجتمع الريفي.

مجتمع حى طره
تنظيم عشوائى قائم على مبدأ اإلستيطان عدم اإلحساس باألمان األجتماعى وإنعدامالخصوصيه .
 حيز إلستيعاب األفراد ذوى الدخلالمنخفض إلى جانب توفير فرص عمل بأقل
اإلمكانيات ألصحاب المهن الحرفيه
 مجتمع معزول نسبيا يعانى من عدماإلستقرار بالسكن حيث انه معظمهم مهدد
بالطرد لعدم وجود سند قانونى لملكيه األرض
والدوله التعترف به
سوء التنظيم األجتماعى والنزاع األنحرافاتفضالً عن قسوه الظروف المعيشيه .

اإلهتمام بتحقيق الوجاهه األجتماعيه
واإلرتقاء داخل طبقات السلم األجتماعى
بالتقرب ألصحاب النفوذ والسلطه.
التسك بالقيم األجتماعيه للفرد وعالقته
مع المجتمع.

تجاوز الفقر وتحسين الحياه األجتماعيه بأقل
اإلمكانيات نظرا ً لتدنى مستوى الدخول.

التخصص بالمهن وتقدير قيمه العمل إلى
جانب اإلعتماد على النفس واإلقبال على
العلم
يعتبر حجم االسر داخل مدينة المعادى
أحد معايير الداله على كثافة السكان
وخاصة داخل الوحدات السكنية  ،ومن
ثم فهي تعكس المستوى األقتصادي
واألجتماعي للسكان ويتراوح حجم
األسره
ً
من 4-3أفراد نظرا للوعى الثقافى
واألجتماعى للسكان على الرغم من
إرتفاع أحجام األسر إلى  5-4أفراد فى
بعض المناطق نظراًإلرتفاع الكثافه.
من خصائص المجتمع أنه يقوم على
تحقيق التضامن األجتماعى القائم على
تقسيم العمل وتنوع الوظائف األمر الذى
يكسب اإلنسان خبرات جديدة تتطلب منه
الدخول في عالقات تتباين وتختلف
بإختالف الشروط األجتماعية
واألقتصادية المتغيرة.

تقويه الروابط المجتمعيه بين أفراد األسره
األب وأبناؤه يعيشون فى نفس المكان
ويعملون فى نفس المهنه.
مسايره واقعهم بالنمط الذى يحقق رغباتهم
ويكفى إحتياجاتهم إعتمادا ً على إمكانياتهم
الخاصه
تعد األسر أكبر حجما ً فى مجتمع حى طره
مقارنه بحجم األسره فى مناطق أخرى فيشكل
عدد أفراد األسره من  6-4أفراد نظرا ً إلرتفاع
الكثافات رغم ما تواجهه هذه المجتمعات من
قله الخدمات الصحيه والتعليميه إال أن
الحكومه تسعى إلى إمدادها بالخدمات
والمرافق األساسيه حيث أن وضعها كمنطقه
مهمشه يؤثر على تحقيق التكامل األجتماعى
بينها وبين المجتمعات المخططه الرسميه.
يمثل حى طره مركز سكنى يعتمد فيه السكان
على بعضهم البعض ويجمعهم عده قيم
مجتمعيه تعتمد على العالقات المكانية حيث
ترتبط العالقات بالمحيط المباشر للسكان
وخصوصا ً المحيط القرابى بينما تقل نوعا ً ما
خارج المحيط العمرانى الخاص بهم.

تحليل العالقه بين حى المعادى وحى طره (دراسات المحتوى األجتماعى األنثربولوجى)تم دراسه المحتوى الثقافى والبناءاألجتماعى لسكان حى طره وسكان حى المعادى للتعرف على خصائص كال المجتمعين  ،وسيتم عرض
ما تم التوصل له من نتائج هذه الدراسه التى سوف تؤثر فى عالقه التجاور بين كال النمطين  .فتبين أن سكان المناطق الغير مخططه فى
حى طره يشكلون مجتمع معزول نسبيا ً يعانى من عدم اإلستقرار بالسكن  .حيث أن معظمهم مهدد بالطرد لعدم وجود سند قانونى لملكيه
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األرض ولذلك التعترف بهم الدوله  .إلى جانب ارتفاعالكثافة السكانيه التى يترتب عليهازياده حجماألسر فى مجتمع حى طره مقارنه
بحجم األسرفى مناطق أخرى .فيشكل عدد أفراد األسره من  6-4أفراد .أما بالنسبه لسكان حى المعادى فيتميز أفرداه باإلهتمام بتحقيق
الوجاهة األجتماعيه واإلرتقاء داخل طبقات السلم األجتماعى بالتقرب ألصحاب النفوذ والسلطه .إلى جانب أن أفراد المجتمعات المخططه
أكثر عقالنية ونظرة واقعية مجردة من الثقافات القبلية و العشائرية التي هي من سمات المجتمع الريفي.
الخالصه :
من خالل ما تم دراسته من المحتوى العمرانىواألجتماعى للمدينهبما يشمله من التحليالت العمرانيه لحى المعادى وحى طره تم التعرف
على أهم المشكالت والمحددات التى ستساهم فى تحقيق التنميه المستدامه لكال النمطين .حيث تم دراسه مشكالت الهيكل العمرانى
والمتمثله فى إزدياد الكثافات والمشكالت البيئيه ومشكالت الحركه واإلتصال العمرانى  ،وتأثير هذه المشكالت على عالقه التجاور بين
حى المعادى وح ى طره  ،ومن ثم إستنتاج العوامل المؤثره فى هذه العالقه ،ومن هناتم إقتراح مداخل لتنميه مجتمع مدينه المعادى عن
طريق تطوير المنطقه البينيه الفاصله بين حى المعادى وحى طره .إما بالفصل أو الدمج بينهما بما يتناسب مع طبيعه النسيج العمرانى
والمحتوى األجتماعى والثقاف ى لكال الطرفين ،وذلك فى محاوله لتحقيق التكامل بين نمطى التجاور  ،وللتأكد من صحه الدراسه تم عمل
إستماره إستبيان يتم فيها التعرف على آراء كال النمطين فى هذه العالقه وتطلعاتهم المستقبليه لتطويرها ورصد درجه تأثير هذا التجاور
على األبعاد األجتماعيه والثقافيه والعمرانيه لكال الطرفين.
المحور الثانى :إستماره اإلستبيان :
الهدف من اإلستبيان :
يهدف اإلستبيان إلى التعرف على تأثير عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط ونمط العمران الغير مخطط على النسيج العمرانى ،
وإنعكاس هذا التجاور على األنشطه األقتصاديه واألجتماعيه وال ثقافيه  .من خالل دراسه حاله التجاور بين حى المعادى وحى طره التى
سيتم من خاللها التعرف على آراء المجتمعات المخططه فى عالقه تجاورهم مع المناطق الغير مخططه والعكس  ،وتأثير هذه العالقه على
نمط حياتهم  ،وأيضا التعرف على آراء سكان المناطق الغير مخططه فى هذه العالقه .فى محاوله إلقتراح مدخل لتحقيق التنميه العمرانيه
الفعاله لكال النمطين إما بالتحقيق التجانس والتكامل بين الطرفين أو الفصل بينهما بما يتناسب مع آراء المجتمع وطبيعه النسيج العمرانى.
تحديد العينه الموجه اليها اإلستبيان :
من نتائج اإلستبيان تم تحديد أوجه اإلختيار لالسئله المطروحه على عينه البحث  ،وبناء عليها تم تقسيم اإلستبيان إلى أسئله موجهه لسكان
حى المعادى  ،وأسئله موجهه إلى سكان حى طره  .إلى جانب مراعاه عده معايير أثناء تحديد العينه المختاره وهى كالتالى :
▪ تمتحديدعينةعمديهمنالمناطق المخططه المجاورةللمناطق الغير مخططهفيمدينه القاهره  ،وعلى وجه التحديد منطقتى حى
المعادى وطره.
▪ تنوع الفئات العمريه الموجه إليها اإلستبيان  .حيث تنوعت الفئه المختاره ما بين  20إلى  60عام
▪ تنوع المهنه ( الحاله التعليميه ) للفئات الموجه إليها اإلستبيان  ،وذلك حرصا ً على تنوع افكارهم وآرائهم فى إطار الموضوع
المطروح مناقشته .
▪ تم تحديد حجم العينه ب  50حاله مقسمه على حى المعادى وحى طره .
تصميم اإلستبيان :
عند تصميم اإلستبيان تم مراعاه شموليه األسئله والبيانات المطلوبه لتغطى جميع النواحى التاليه:
أوالً  :البيانات األوليه للسكان (السن والجنس والمهنه والحاله التعليمه الحاله األجتماعيه والحاله األقتصاديه ) .
ثانيا ً  :تم إعتماد المنهج الوصفى ومنهج المسج األجتماعى عن طريق أخذ عينه من كال المجتمعين  .حيث إعتمدت الدراسات الوصفيه على
توصيف الظاهره بوضعها الحالى  ،وإعتمد منهج المسج على تحليل البيانات الناتجه عن الدراسه الميدانيه.من خالل التعرف على
الخصائص الديموغرافيه والجوانب األقتصاديه واألجتماعيه والثقافيه لمجتمع العينه ،ومن خالل رصد وتدقيق هذه البيانات تم التعرف على
آراء السكان فى هذه الظاهره  ،وبالتالى التعرف على معايير التفضيل المستقبليه لديهم للتعامل مع عالقه التجاور .
ثالثاً :تم مراعاه التعليل على بعض اإلجابات المذكوره فى اإلستبيان  ،وذلك لربط أسباب اإلختيار والتفضيل باألبعاد األجتماعيه الثقافيه .
حيث يتم تحليل البيانات الناتجه عن اإلستبيان ،ومحاوله ربطها بالجزء النظرى فى محاوله إلقتراح مدخل للتعامل مع العالقه بين نمطى
التجاور.
أهميه اإلستبيان :
تبرز أهميه الإلستبيان فى صياغه إطار معرفى تطبيقى عن ظاهره التجاور بين الألنماط العمرانيه المخططه والغير مخططه في المرحلة
الحالية .تنعكس من خالله األثار األجتماعيه واألقتصاديه والعمرانيه التى تتركها المجتمعات الغير مخططه على المجتمعات المخططه ،
وما تفرزه هذه الظاهره من أنماط سلوكيه ومشكالت أجتماعيه تواجه سكان المجتمعات المخططه  ،ويتناول هذا الجزء من الدراسه تحليل
عالقه التجاور بين حى المعادى وحى طره كنموذج لدراسه ميدانيه يتم من خاللها تحليل تأثير المتغيرات األجتماعيه واألقتصاديه
والسياسيه التى تؤثر على سكان المجتمعات المخططه نتيجه تجاورها مع المجتمع الغير مخطط.
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مراحل اإلستبيان :
▪ المرحله األولى  :مرحله جمع البيانات الخاصه باإلستبيان
تم عمل تصميم إلستماره األستبيان بحيث تحتوى على أسئله شموليه توضح آراء العينه الموجه إليها اإلستبيان ،وتم إختيار األسئله
بحيث تكون أدق تعبيرا ً عن آراء السكان .
▪ المرحله الثانيه :تفريع وتحليل البيانات الخاصه باإلستبيان
تم عمل تفريع وتحليل لبيانات اإلستبيان من خالل فرز بيانات األسئله الخاصه برصد آراء السكان فى عالقه التجاور ،ومن ثم تحليل
اإلستمارات الخاصه بالرصد واإلستطالع  ،والتى تعتبر مؤشرا ً لمعايير التفضيل لدى السكان ،وإقتراحاتهم لتطوير العالقه بين
نمطى التجاور.
ثم يت م تفريغ البيانات فى جداول خاصه بكل سؤال مرفقه بالرسم البيانى التوضيحى لنسب اإلجابات المختاره سواء بالموافقه أو
الرفض .
▪ المرحله الثالثه  :نتائج اإلستبيان
يتم فيها الوصول لبعض النتائج العامه لإلستبيان،والتى تشمل :
معااايير التفضاايل واإلختيااار الخاصااه بسااكان المجتمعااات المخططااه والغياار مخططااه  ،وآرائهاام المقترحااه لتطااوير العالقااه
بااين نمطااى التجاااور  ،والتااى يترتااب عليهااا تحديااد منهجيااه للتعاماال مااع هااذه العالقااه  ،إلااى جانااب تحديااد أنماااط التفاعاال بااين كااال
المجتمعااين بناااء علااى إتخاااذ قاارار بالفصاال أو الاادمج وفااق مااا يااتم إقتراحااه ماان قباال السااكان ضاامن إطااار التنميااه العمرانيااه لكااال
النمطين
إستماره االستبيان :
بسم هللا الرحمن الرحيم
إستبيان /المناطق الغير مخططه من وجه نظر سكان المناطق المخططه المجاورة لها
عزيزتي /عزيزي  ،ربة األسرة  ،رب األسرة المحترمين:
تحية طيبة:
بين أيدكم أسئلة إستبيان عن آراء عينه البحث من سكان المناطق المخططه التى تقع فى حاله تجاور مع المناطق الغير مخططه  .حيث
إنتشرت هذه الظاهره فى أكثر من موضع داخل إقليم القاهره الكبرى  ،ونظراًألهميه الظاهره من الناحيه األنثربولوجيه  .كان البد من
معرفه تأثير ال مناطق الغير مخططه على النسق العمرانى واألجتماعى للمناطق المخططه  ،وإنعكاس تلك العالقه على العوامل
األجتماعيه والعمرانيه والثقافيه داخل النسيج العمرانى للمدينه  ،وفى ظل ذلك نرجو اإلجابة على األسئله الوارد ذكرها بدقه
وموضوعيه ؛ تيسيرا ً لعمليه البحث العلمى.
أوالً :البيانات األولية
س  :١النوع  ،ذكر ( )  ،أنثى ( ).
س  :٢العمر ( ) سنة.
س  :٣المستوى التعليمي لرب األسرة ،أمي ( ) ،يقرأ ويكتب ( ) .إبتدائية ( )،
متوسطة ( ) ،إعدادية ( ) ،جامعية ( ) .عليا ( )
س  :٤الحالة األجتماعية لرب األسرة ،اعزب ( ) ،متزوج ( ) ،أرمل ( )،
منفصل ( ) ،مطلق ( )،
س  :٥الحالة األقتصادية لألسرة :فقيرة ،) ( ،مكتفية ( ) ،أفضل حاال ( )،
س  :٦الحالة السكنية ،ملك ( ) ،إيجار ( ) ،تجاوز ( ).
ثانياً :البيانات الخاصة بالبحث:
 -١المتغيرات األجتماعية:
س :٧هل هناك أعداد كبيرة من المتسولين في المناطق الغير مخططه المجاورة لكم؟
نعم ( ) ال ( )
س ٨ :هل ترى أن هناك إنحرافات سلوكيه بين سكان المناطق الغير مخططه ( جريمة  ،سرقة)
نعم ( ) ال ( ).
س  :٩إذا كان الجواب بنعم ،هل يؤثر ذلك على منطقتكم؟
نعم ( ) ال ( )
س  : ١٠هل ترى أن المناطق العشوائية بيئة مشجعة لظهور وهيمنة الثقافات
231

Vol. 1, No.45 July. 2020, pp. 224-236

ريم عاطف سيد و اخرون

)Engineering Research Journal (ERJ

الفرعية الثقافة الريفية ،الطائفية  ،ثقافة الفقر؟
نعم ( ) ال ( ).
س  : ١١هل تلمس هناك تفاعل إجتماعي بين سكان العشوائيات وسكان
منطقتكم؟
نعم ( ) ال ( ).
ً
س  : ١٢هل تجد أن أنتشار العشوائيات بالقرب من منطقتكم سبب تلوثا للبيئة؟
نعم ( ) ال ( ).
 -٢المتغيرات األقتصادية
س  ١٣هل ترى أن أغلب سكان العشوائيات المنتشرة حديثا بالقرب من
منطقتكم من الفقراء المعدمين؟
نعم ( ) ال ( )
س  : ١٤هل ترى أن بعض سكان العشوائيات المنتشرة بالقرب من منطقتكم
غير محتاجين من الناحية األقتصادية وأن تجاوزهم على األراضي جاء بحكم
الطمع؟
نعم ( ) ال ( )
س  : ١٥هل أدى إنتشار العشوائيات بالقرب من منطقتكم إلى زيادة أعداد
أطفال الشوارع؟
س  : 16هل ترى من المناسب دمج المنطقه العشوائيه المجاوره بعد تطويرها أم فصلها نهائيا ولماذا ؟
س  :17أعط أمثلة ألنشطة تقترح إقامتها من أجل تطوير المنطقه الفاصله بين حى المعادى وحى طره فى حاله قبولك بالدمج وهل
األنشطة المطروحه مالئمه ألولويات كال النمطين ؟
س :18كيف تنظر لسكان المناطق المخططه المجاوره لكم ,هل تشعر بالعزله واإلقصاء ؟
 -٣المتغيرات السياسية
س  : 19هل أثرت الحرب واألزمات في إنتشار العشوائيات بالقرب من
منطقتكم؟
نعم ( ) ال ( )
س  : 20هل أدى تراجع سياسة التخطيط العمراني في مدينة القاهره إلى أنتشار
العشوائيات في منطقتكم وبالتالي أثر على جماليتها؟
نعم ( ) ال ( )
س  : 21هل أدى ضعف القانون إلى زيادة إنتشار العشوائيات ،وتريف المناطق المخططه
نعم ( ) ال( )
س : 22هل أدى أنتشار العشوائيات إلى تنامي السلطه الطائفيه لسكان المناطق الغير مخططه أكثر من سلطة القانون وبالتالي أثر ذلك
على منطقتكم ؟
نتائج اإلستبيان :
 -١إتضح من بيانات الدراسة الميدانية أن هناك إحجام كبير عن تفاعل المنطقة المخططه مع سكان المنطقة الغير مخططه المجاورة لها ؛
بسبب الخوف من التعامل معهم  ،ومن المشكالت التي قد تحصل من جهة  ،وبسبب البعد الطبقي من جهة أخرى.
 -٢إتضح أن هناك رؤية لدى سكان المنطقة المخططه بأن هناك بعض السلوكيات المنحرفة لدى بعض سكان المنطقة الغير مخططة
المجاوره لهم  ،كالسرقة والعنف وغيرها إذ أشار على ذلك  % 78من العينه.
 -٣تبين من الدراسة الميدانية أن المنطقة الغير مخططه مصدرا ً مشجعا ً لظهور ،وهيمنة الثقافات الفرعية كالثقافة الريفية والطائفية على
المنطقة المخططه ،وأشار على ذلك نسبة  %82من العينه.
 -٤كشفت البيانات الميدانية أن المنطقة الغير مخططه مصدرا ً خطيرا ً لتلوث البيئة بالمنطقة من حيث كثرة القمامة  ،ومخلفات الحيوانات ،
وخصوصا ً فى المنطقه الفاصله بينهما المتمثله فى مخر السيل  ،وأشار على ذلك  %٨4من العينه .
 -٥تبين من الدراسة الميدانية أن بعض سكان المنطقة الغير مخططه ليس و من الفقراء المعدمين إنما من أصحاب الحاجة الملحة التى
تحركهم على اإلستيالء على بعض قطع األراضي بدافع التغلب والطمع .
 -٦إتضح من الدراسة الميدانية أن وجود المنطقة الغير مخططه بالقرب من المناطق المخططه قد زاد من وتيرة أطفال الشوارع.
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-٧تبين من بيانات الدراسة أن الحروب واألزمات السياسية أعطت المجال أمام ظهور وإنتشار المناطق الغير مخططه في بعض مناطق من
القاهره  ،وأشار على ذلك نسبه  %90من العينه.
 -٨تبين من الدراسة الميدانية أن تراجع سياسة التخطيط العمراني والحضري وغياب القانون عوامل ومتغيرات أساسية أثرت  ،ودفعت في
زيادة إنتشار السكن الغير مخطط بنسبة .%٧0
 -٩إتضح من الدراسة الميدانية أن إنتشار المناطق الغير مخططه ذات الصبغة الريفية قد زاد
من إنتشار العرف العشائري ،وتنامي سلطة العشيرة في حل المشكالت االجتماعية بدالً من سلطة القانون ،كما أصبحت متغيرا ً واضحا ً في
تريف المناطق الحضرية في مدينة القاهره .
 -10تبين من الدراسه الميدانيه أن بعض سكان المناطق المخططه يتقبلون فكره تحقيق التكامل بين كال النمطين بعد ما تم عرض نوعيه
األنشطه التى سيتم تفعيلها بينهما.على أن تكون هذه األنشطه المعتمد تفعيلها فى المنطقه الفاصله أنشطه إستبقائيه ترفيهيه خدميه تخدم كال
الطرفين.
 -11تبين من الدراسه أن سكان المناطق الغير مخططه يشجعوا فكره تحقيق التكامل بين الطرفين .على الرغم من الحاجز النفسى والشعور
باإلنعزال المكانى بينهم وبين سكان حى المعادى.إال أنهم شجعوا فكره التكامل ؛ نظرا ً لوجود عالقه إعتماديه تقوم على التبادل الوظيفى بين
الطرفين حيث يشكل سكان حى طره مجتمعا ً خدميا ً بالنسبه لسكان حى المعادى .
تحليل نتائج االستبيان :
تناول هذا الجزء من الدراسه تحليل آلراء سكان المجتمعات المخططه تجاه ظاهره التسول والسلوكيات المنحرفه وسيطره الثقافات
الريفيه الطائفيه على مناطقهم ؛ نتيجه تجاورها مع المناطق الغير مخططه  .حياث أصابحت المنااطق الغيار مخططاه تشاكل خطارا ً علاى
سالمه المناطق المخططه حيث ضعف الرقابه القانونيه وبروز السلطه الطائفيه للجماعات العشائريه المتكوناه مان ساكان المنااطق الغيار
مخططه  ،وتم أيضا التعرض ألراء سكان المجتمعات الغير مخططه فى هاذه العالقاه  ،ومااهى تطلعااتهم لتحساين الوضاع  ،ومان خاالل
تحليل األبعاد األقتصاديه واألجتماعيه التى تؤثر على النسق األجتماعى للمناطق المخططه من حيث ظاهره الفقر وإنتشار المناطق الغيار
مخططه  ،وتأثيرها على التكوين المورفولوجى لنسيج المناطق المخططه
تم التوصل إلى _( وجهه نظر الباحث بإيجاز )_ أن إختالف المحتوى الفكرى والثقافى بين كال النمطين قاد أثار بالسالب علاى عالقاه
التجاور بينهما  ،ولكن بالتطلع إلى آراء سكان الطرفين نجد أن هناك إستعداد لتقبل فكره األختالط األجتماعى بينهم  ،وخصوصا ً فى وجود
عالقه إعتماديه شبه كامله وتبادل وظيفى قائم على التشارك فى الخدماتبين كال الطرفين  ،والتى تعتبر أحد أهم المؤشرات على حاجه كاال
المجتمعين لتوطيد اإلتصال ،ولذلك كانت ال بد من اإلستعانه بأراء كال الطرفين فى كيفيه تطوير المنطقه البينياه الفاصاله  ،ومااهى طبيعاه
األنشطه التى سيتم تفعيلها لتخدم كال الطرفين  ،وكانت النتيجه هى إستجابه كال الطرفين لفكره طرح أنشطه إستبقائيه ترفيهياه تحاث علاى
التفاعل واإلندماج اإلجتماعى بينهما ،وقد أمكن اإلستعانه بعده نمااذج مشاابهه لهاذا الناوع مان الفاعلياات واألنشاطه الموجاوده فاى سااقيه
الصاوى حيث سيكون تطوير المنطقه بمثابه محاكاه لنموذج مصغر لملتقى ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون واآلداب .يجذب طبقات
مختلفة من العامةحيث يتردد عليها جميع فئات المجتمع  ،وتتمثال هاذه األنشاطه فاى بعاض الحفاالت الموسايقية إلجتاذاب الجمهاور علاى
إعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون إنتشارا ً بين الناس إلى جانب بعض المعارض التشكيلية لعرض األعمال النحتياة ،ومكتباة لتعلايم
المبادئ األساسية ألنواع عديدة من الفنون مثل الرسم .حيث تستضيف النادوات وورش العمال فاي قاعاتهاا ،وهاذا علاى المساتوى األدباي
والعلمي .باإلضافة إلى تقديم العروض المسرحية ,هذا باإلضافة للندوات العامة المختلفة ثقافية ودينية وعلمية وفنية التي سوف تقاام داخال
اطار المجتمع الجديد الذى سيتم تفعيله فى المنطقه البينيه الفاصله كنموذج لتقليل الفجوه والتنافر بين نمطى التجاور .
وقد ساعدت نتاائج اإلساتبيان فاى تأكياد البياناات التاى تام ذكرهاا فاى جاداول الرصاد والتحليال  ،وبرصادوتدقيقالبياناتالناتجه عان
اإلستبيان منآراءالساكانفىهذهالظاهره،وكيفيه التعاملمعهاا،تم مقارنههاذه النتاائج بماتمالوصوإلليهفىالدراساهالميدانيه  ،حياث أناه مان خاالل
دراسات الرفع الميدانىثمإساتنتاجعدهمعاييرللتعاملمعالتجاور .وللتأكدمنصحههذهالمعاييرتمعمالستمارةاالساتبيان .حياث أن ماا تام الوصاول
إليه من نتائج اإلستبيان قد أكد على صحه المنهجيه المتبعه للوصول إلى تحقيق التجانس والتكامل بين نمطى التجاور ،ومن ثم تطبيق هاذه
االستراتيجية لتطوير المنطقه البينيه الفاصله بين نمطى التجاور.
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نتائج خاصه بعالقه التجاور بين حى المعادي وحى طره :
-

تتميز مدينه المعادى بموقع متميز؛ نظرا ً لوقوعها على الواجههالنيلية لكورنيش النيل  ،وتحمال منطقاه الدراساه طابعاا ً متميازا ً ذات
أبعاد إقتصاديه وسياسيه وعمرانيه للموقع  ،ولكن هناك العديد من المشكالت التى تقف حائالً ضد تنمياه هاذه المنطقاه  ،وال تتوافاق
مع إمكانيات التنميه والقيمه األقتصاديه والجماليه للموقع .

-

تنتشر نسبه اإلستعماالت الصناعيه بمنطقه الدراسه التى ال تتناسب مع القيمه األقتصاديه والبصاريه للموقاع  ،وهاى تعتبار مصادر
تلوث للبيئه إلى جانب ماتشكله من ضغط وإختناقات مروريه فى المنطقه  ،وتشغل معظم هذه اإلستعماالت مسطح كبير من الواجهه
النيليه لكورنيش النيل  ،وهو ما يعتبر إهدار للقيم ه الجماليه واألقتصاديه للواجهه النيليه  ،والتى يمكن إستغاللها بشكل أفضل إذا ماا
تم نقل هذه اإلستعماالت.

-

إزدياد نسبه المناطق العشوائيه فى منطقه الدراسه التى تعتبر من معوقات التنميه األقتصاديه والسياحيه للمنطقاه إذا ماا تام اإلهتماام
بها وتنميتها  .إلى جانب منطقه معصره البلد العشوائيه التى تحتل موقعا ً متميزا ً على النيل  ،ويمكن إستغاللها وتطويرها بما يناساب
اإلمكانيات األقتصاديه والجماليه للموقع.

-

إلى جانب اإلستعماالت العسكريه التى تحتل مساحه كبيره من الواجهه النيليه  ،وتبلغ مساحتها  569.51ف  ،وهى ال تتناسب أيضا
مع القيمه األقتصاديه والبصريه للموقع  ،وتحتاج إلى قرارات سياديه من وزاره الداخليه وتتمثل فى (سجنطرةوالمنشآتالتابعةله –
المصانعالحربية والمنشآت التابعه لها – الثكناتالعسكرية).

-

قله نسبه المسطحات الرفيهيه الموجود على الواجهاه النيلياه فايمكن إساتغاللها بشاكل أفضال وتنميتهاا لتناساب ماع القيماه الجمالياه
واألقتصاديه للموقع ؛ لتمثل مصدر جذب سياحى وتنميه إقتصاديه للمنطقه .

-

عدم وجود ترابط فى التكوين البصرى للنسيج العمرانى للموقع نتيجه لوجود إستعماالت متنافره مع الموقع وتشغل مسطح كبير من
الواجهه النيليه  ،وهى تمثل حاجزا ً بصريا ً لرؤيه النيل بالنسبه للمبانى الخلفيه ،وتتمثل فى سجنطره 326
فومصنعطرةاألسمنت 111فبينما يصاللعمقإلى303م.

-

إزدياد نسبه اإلستعماالت الصناعيه واإلداريه أدى إلى زياده الكثافات المروريه فى المنطقه ؛ نظرا ً لتدفق العديد من السكان على
الخدمات اإلداريه  .إلى جانب حركه النقل اليوميه للمواد الخام من وإلى المصانع مما تسبب فى اإلختناقات المروريه على مداخل
المدينه.
من خالل دراسه الحد الفاصل بين حى المعادى وحى طرهكان من الضرورى فهمهذه النواحى التصميميه  ،عند تطوير المنطقه
البينه الفاصله بينهما  ،والمتمثله فى مخر السيل وما يحيط به بإعتبارها منطقه بينيه وسيطه تحمل فى خصائصها سمات عمرانيه
مشتركه بين كال الطرفين ،وذلك فى محاوله لتوطيد سبل اإلتصال بين كال المجتمعين  ،من خاللتطوير هذه المنطقه بيئيا ً وتشجيرها
 ،وتوفير أماكن للترفيه وفعاليات مجتمعيه مشتركه تعزز من فرص اإلختالط اإلجتماعى بين كال المجتمعين.
وبرصد المنطقه المحيطه بمخر السيل تبين عدم إهتمام الدوله بهذه المنطقهإلى أن أصبحت مكان تجمع للقمامه  ،ومصدر ملوث
للبيئه  .األمرالذى أدى إلى زياده الفجوه والشعور بالفصل،وعدم وجود فرص لتحقيق التكامل بين كال المجتمعين .
يتع رض الحيز العمرانى المحيط بمخر السيل الفاصل بين حى المعادى وحى طره العديد من المشاكل والقضايا األساسيه التى تشكل
معوقات تحول دون تطوير هذه المنطقه  .بما يتناقض مع اإلمكانيات والقيم األقتصاديه والوظيفيه للموقع .ومنها وجود سجن طره
بجوار مخر السيل حيث ال يتناسب إستعماله مع القيمه البصريه للموقع ،ويمثل عنصر من عناصر الفصل البصرى ،وبالتالى ال
يمكن تنميه المنطقه الفاصله؛ لتحقيق اإلندماج الكلى إال بإزاله اإلستعماالت المنتافره مثل سجن طره  ،وإتباع إسترتيجيه توحيد
اإلستعماالت  ،بما يحقق التنميه العمرانيه الفعاله أ و إتباع سياسه الفصل التام بين المعادى وطره من ناحيه سور السجن ،ومحاوله
إتباع منهجيه للدمج بين حى المعادى وحى طره فى الجزء المواجهه للمعادى.
من خالل ما تم إستنتاجهمن العوامل المؤثره فى عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط ونمط العمران الغير مخطط تم إقتراح
م داخل لتنميه مجتمع مدينه المعادى .عن طريق تطوير المنطقه البينيه الفاصله بين حى المعادى وحى طره بالدمج بينهما  ،وذلك
فى محاوله لتحقيق التكامل بين نمطى التجاور  ،وتم التأكد من صحه الدراسه من خالإلستماره اإلستبيان  .حيث تم التعرف على
آراء سكان كال النمطين  ،وكانت األراء إيجابيه ومتفقه مع فكره تحقيق التجانس والتكامل  .على أن تكون األنشطه الموجوده
بالمنطقه البينيه الفاصله أنشطه إستبقائيه ترفيهيه خدميه  .تخدم تطلعات السكان المستقبليه لتطوير المنطقه.
تم التأكد من صحه الفرضيه حيث أنهبدراسة عالقه التجاور بين نمط العمران المخطط ونمط العمران الغير مخطط  .تم الوصول
لتحقيق التجانس بينهما وتقليل آثار هذه العالقه السلبيه على النسيج العمرانى من خالل تطوير المنطقه البينيه الفاصله بحيث تحمل
فى خصائصها سمات مشتركه بين كال النمطين ،وبالتالى تحد من عالقه التضاد والتباين بين األنماط العمرانيه المختلفه داخل
النسيج العمرانى.

–

–
–

–

–
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التوصيات :
سيتم التطرق إلى بعض اإلعتبارات التى يجب أن تؤخد فى اإلعتبار لتعزيز اإلتصال بين كال النمطين :
 تحقيق االتصالية :من خالل دراسه الوضع الراهن تم الوصول إلى أن اإلندماج والتكامل هى أفضل الحلول لتقليل الفجوه واالنعازال األجتمااعى
بين حى المعادى وحى طره  ،وتحقيق رؤيه تنمويه يمكن إتباعها كمنهجيه لتحقيق التكامل بين العمران المخطط والغير مخطط.
 إستخدمات األراضى :يحقق توافق اإلستعماالت المحيطه بالعنصر الفاصل بين حى المعادى وحى طره فرص أكبر لتحقياق التنمياه العمرانياه الفعالاه
عن طريق التكامل واإلندماج بين كال المجتمعين ،ولكن تعتبر بعض هذه اإلستعماالت ملكيه القاوات المسالحه ووزراه الداخلياه
،وتحتاج إلى قرارات سياديه لنقلها وتغيير إستعماالتها فى سياق تحقيق التكامل بين حيز التجااور .إلاى جاناب تحقياق متطلباات
وإحتياجات فئات كال المجتمعين من خالل بعض النواحى التصميميه التى يجب أن تؤخذ فى اإلعتبار للمنطقه البينياه الفاصاله
بما يتوافق مع العوامل اإلجتماعيه والثقافيه للطرفين.
 التشارك والدمج بين الخدمات :يمكن تحقيق الدمج من خالل بعض الخدمات الترفيهيه ،وإستحداث بعض الفاعليات التنموية المشتركه التى ياتم مشااركتها مان
قبل كال المجتمعين فى المنطقه البينيه الفاصله لحيز التجاور من خالل تطوير المنطقه المحيطاه بمخار السايل  ،وعمال محااور
مشتركه للحركه التى تربط بين كال الجانبين يحيط بها المناطق الخضراء  ،والعناصر الترفيهيه فى لتحقيق اإلنادماج المجتمعاى
بين نمطى التجاور .
توصيات عامه :
 ضرورة اإلهتمام بدراسه العالقات بين األنماط العمرانيه المخططه والغير مخططه  ،وكيفيه التعامل مع حيز التجاور بينهما فىالدراسات التخطيطيه  ،واألخذ فى اإلعتبار النواحى التصميميه للتعامل مع الحد الفاصل بين حيز التجاور عند التصميم .
 محاوله إستغالل مقومات إقليم القاهره الذى يمثل إقليم العاصمه المصريه  .فى محاوله تطوير العالقه بين نمطى التجاور منخاللتحويإلقليمالقاهرهإلىإقليمذات خصائص متجانسهلألنماطالعمرانيهالمختلفهفىحالهتجاورهالتحقيقالتنميهالعمرانيهعلى
المستوىاإلقليمىوالمحلى.
 ضروره إهتمام المخططين والمصممين بتحديد الحدود اإلداريه والعمرانيه لكل نمط تجاور بناء على سمات كل نسق عمراناى،ومحاوله فهم طبيعه العالقه بين هذه األنساق العمرانيه  ،ومدى إختالفها أو تشابها  ،وهل هناك ضروره للدمج والتكامل بينها أم
تحقيق الفصل التام بينها؟
 ض روره إهتمام الدوله والجهات المعينه بالمناطق الغير مخططه  ،ووضعها على خطه للتطوير لتجنب أثارها على ما يحيط بهامن مجتمعات عمرانيه مخططه .فى محاوله لتقليل الفجوه  ،واإلنعزال المكاانى والمعناوى باين المجتمعاات العمرانياه المخطاط
والغير مخططه .
 محاوله تحقيق متطلبات الفئات المعدمه داخل المجتمعات الغير مخططه ،ومحاوله النهوض بمجتمعاتهم  ،وتعزيز سبل الوصالبينهم وبين ما يحيط بهم من مجتمعات مخططه فى محاوله إلزاله الحاجز المعنوى بين هذه الفئات وباقى المجتمع .
 ضروره اإلهتمام بمشااركه المجتماع المحلاى لكاال النمطاين فاى عملياه تطاوير الحاد الفاصال لحياز التجااور باين المجتمعااتالمخططه والغير مخططه .لضامان تقبال الطارفين لجمياع أشاكال اإلخاتالط األجتمااعى بماا يحقاق فعالياات التنمياه العمرانياه
المشتركه بينهما.
 ضروره وضع منهجيه للتعامل مع الحدود الفاصله بين األنماط العمرانيه المختلفه داخل إقلايم القااهره الكبارى .تتضامن بعاضالبدائل التخطيطيه التى تتوافق مع طبيعه الفاصل فى كل حاله من حاالت التجاور  ،وخصائص المنظومه المجتمعياه لكال نماط
من أنماط التجاور .
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