ماذا بعد كوبري أكتوبر…بل ماذا عن مستقبل العمران في مصر
دكتور عبد الباقي ابراهيم
كبري خرباء األمم املتحدة يف التخطيط العمراين سابقا

تساءل األستاذ جالل دويدار يف مقاله يف جريدة األخبار يوم  1999/8/11عن ماذا بعد كووبر أكتووبر وقود أروار أن أ
االمتداد اجلديد يف الكوبر سوف خيفف من وطوةة التكودا املورور يف القواهرة واجليواة كموا أرواد ذو ا اإلجنوا العيويم الو
جيو ء يف أطووار العمووح عمووك ووح م وواكح املوورور يف العا وومط اا وهووو افوود االاطبووا الو كووا لوود العامووط عنوود بوودء أا وواء
كوووبر أكتوووبر افسووه وأاووه سوووف ووح م وواكح املوورور يف ينووه ا وت ووان أا وواء الكبووار العمويووط يف أحنوواء املدينووط اا وتوال وت
اإلرادة باإلجنا ات املتتاليط كما توالت افد التساؤالت اا ومواذا بعود واملوعوو يودخح يف مقوط مفرغوط ال تنتيوي الايوادة
املسووتمرة يف السووكا تاووحبيا يووادة مسووتمرة يف أعووداد السوويارات والايووادة املسووتمرة يف األا وطط التجاريووط واإلداريووط واخلدميووط
تاووحبيا يووادة مسووتمرة يف أعووداد املركبووات وبالتووان يف وسووا ح النقووح العووام واخلووا وتسووتمر مقووات التاايوود دو توقووف اا
ويقدر املسئولو أ جم القاهرة عام  2017سوف ياح أن ما يقرب من  17مميو اسمط أذا مل تتحقق معجاةا
وملوواذا التسوواؤل عوون امل ووكمط يف القوواهرة قووط اا املوود األخوور خا ووط مووا يق و منيووا يف قم و املنوواطق الاراعيووط تعوواين اف ود
امل وكمط بووح وأكبور بووح تتاواعد وال تتوقووف لوا ي ووطر الدولوط أن توسووعط الطور الاراعيووط عموك سوواب الرقعوط الاراعيووط وبالتووان
تتاايد عوامح اجل ب لألا طط التجاريط واإلداريط واخلدميط تتاايد الرقعط العمراايط لتمتيم مايدا من األرض الاراعيط وهك ااا
ويسووتمر التسوواؤل وموواذا بعوود عوون مسووتقبح العمورا يف ماوور اا وتووةل اإلجابووط يف خريطووط التنميووط والتعمووري ال و أعوود ا الدولووط
ملستقبح مار العمراين لعام  2020ويتكورر التسواؤل وملواذا دديود هو املودة مو أ ركوط التنميوط والتعموري مسوتمرة ال كون
التحكم ييا عمك رتات حمددة من الامن اا أال لتقودير االسوتبمارات اخلا وط بواخلطط اخلمسويط ملتطمبوات سوابيط وحي
بوح  %5قوط مون األرض و وحي
أ الدولط تسعك أن ا ور العمورا عموك  %25مون أرض ماور خوارل الوواد الو
أ هنووام م ووروعات قوميووط عمالقووط يووتم تنفي و ها يف تورووكك وروور العوينووات ويووال خموويب السووويد وسوويناء ذوودف ج و ب
السووكا ان خووارل ال وواد وتووو ري وور العمووح ل ووباب املسووتقبح وهووي يف افوود الوقووت تب و مسوواكن لم ووباب ليسووتقر يف
م ارف املد القد ط كما تتوس يف بناء الكميات واملعاهد ود رها يف اجلامعوات القد وط الو تت وخم أعودادها و كوادت
تفقد مقوما ا اجلامعيط وال داعي هنا لن كر ما خيو مدينوط مبوح القواهرة مون اسو كبورية مون اخلودمات التعميميوط والاوحيط
واإلداريوط والرت يييووط واإلاتاجيوط عوون غريهوا موون املود اا وسوووف يسوتمر هو ا اجلو ب السووكاين لمقواهرة سوواء باالسوتقرار ييووا أو
بالناوح ألييا يوميا لمعمح جبمي أاواعه الرمسيط واهلام يط ا وحي أاوه قود وعو لمقواهرة العديود مون املخططوات العمراايوط وال
ي واال يقووول طخوور هط ووط هلووا أاووه يف ع ووام  2020سوووف تكووو مدينووط العار وور موون رم ووا ه ووك ال ووا يط ال ووماليط لممدين ووط
العمالقووط وتقووول أ اووا يا ت أخوور أ موود الوودلتا وهووك تنمووو وتبتم و القوور وهلووا سوووف تسووتمر يف ركتيووا العمراايووط و
تغطووي كامووح األرض الاراعيووط عووام  …2035أذ املوعووو أخطوور موون التسوواؤل عوون موواذا بعوود كوووبر أكتوووبراا هو اجلا يووه
املتناهيووط الاووغر يف املنيومووط الكبوورية لعم ورا ماوور اا وأذا كااووت الدولووط تقوودر بةسووموذا اإل اووا ي أ األربعووط وأربع و مدينووط
جديدة املام أا اؤها يف املناطق اجلديدة سوف تستوع  20مميو اسمط عام  2020يث سووف يبموس سوكا ماور يف
ذلووا الوقووت مووا بو  90و  100مميووو اسوومط أ أاووه سوووف يبقووك الوواد القوود  70أو  80مميووو اسوومط عمووك أ سوون
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تقدير ولكن أذا راجعنا معدل منو املد اجلديدة عمك مد الع رين سنه السوابقط وأاوا تقوح كبوريا عموا كوا هططوا هلوا و
ما يتوق أ يبقك يف الواد ال يق هو وان  80أن  90مميو اسمط وه ورة رديدة اخلطوورة عموك مسوتقبح العمورا
يف ماور ا ووحي أ الدولوط تعمووح جاهودة وبكووح الوسوا ح والطوور عموك تنميووط االقتاواد املاوور وأ موا ين وور يف الاووحف
عن ذلا يفو كح ما ين ر عمك أ ا اط طخر باعتبار أ التنميط االقتااديط واخلورول ذوا مون الوواد هوي مفتواح املسوتقبح
ولكوون خي ووك أ تسووتمر الركووط السووكاايط يف ماوور عمووك اهلووا يسووا ر الووبعي لمعمووح يف املنوواطق اجلديوودة تووارك عووا ال م يف
املوود القد ووط يووث اإلجيووار املخفووي لممسوواكن وتووو ر سي و اخلوودمات موويد هنووام مووا يوودعو أن اهلجوورة واالسووتيطا خووارل
الوواد ال ويق مامووا كموا يسووا ر الوبعي لمعموح يف دول اخلموويب أو غريهوا ا وهكو ا تسوتقر العوا الت وتتكووا ر يف املود القد ووط
كما يتاايد العمرا يف املد عمك ساب العمورا يف الريوف الو دولوت معيوم قورا أن مود دتوال أن ااويبيا مون املرا وق
واخلدمات العامط تتفاقم بالتان امل اكح العمراايط ويتحود و عون البعود املكواين لمخطوط اخلمسويط وتوو االسوتبمارات ييوا
عمك سكا األقاليم يث يقيمو ويتكا رو اا امل كمط برمتيا تكمن يف البحوث عون تغمو عواموح اجلو ب واالسوتقرار يف
املنواطق اجلديودة عوون موا يف املنواطق القد ووط هو هووي اإلسورتاتيجيط القوميوط لالسووتيطا الب ور خوارل الوواد ويبقوك أ تقوواا
أمهيووط امل ووروعات عمووك قوودر مووا دققووه موون أهووداف هو اإلسورتاتيجيط لقيووام ماوون ألكرتوايووات يف مدينووط بنيووا مووبال وأ كووا
قق أقاك عا د منه اه يف افد الوقت ال قق أهداف اإلسرتاتيجيط القوميط لالستيطا خارل الواد وأ مل قق افد
ققه يف بنيا ولكنه عمك املستو القومي سوف يكمف كبوريا مون اإلافوا النواتب عون التواا م السوكاين واملتمبوح
العا د ال
يف اإلافووا عمووك الاووحط واألموون واملرا ووق واخلوودمات العامووط وبنوواء جامعووط يف مدينووط الاقووا يق مووبال وأ كااووت سوووف تقوودم
خودما ا مبارورة لمسوكا وهلوا أال أاوا تسوتقط أرعوا راعيوط يف امتودادا ا وتسوتقط يف افود الوقوت العديود مون األا وطط
الو دمووح مايوودا موون السووكا ليقيم ووا ويعممووا يف افوود املدينووط وبالتووان تتفوواقم امل وواكح العمراايووط عمووا اذا كووا اختيووار موق و
اجلامعط عمك حراء بمبيد يث تستطي أ متد وجتت ب الييا ما جت به من أا طط تساعد عمك ج ب السكا بعيدا عن
األرض الاراعيط ويف ه األمبمط ما يقام من هتمف امل روعات يف الواد ال يق في أطار اإلسرتاتيجيط القوميط لإلسوتيطا
الب ر خوارل الوواد ال ويق تتحودد سياسوات اإلسوتيطا الو جتمو سياسوات مواقو العموح واإلسوكا يف منيوموط متكامموط
متد عمك األراعوي الاوحراويط بعيودا عون الوواد ال ويق األمور الو يتطمو أعوادة النيور يف أسوموب التنميوط العمراايوط لممود
القد ووط ثيووث تاووب يف اإلسورتاتيجيط القوميووط لإلسووتيطا الب وور خووارل الوواد منوواطق طوورد أكبوور منيووا منوواطق جو ب وهو ا
يستدعي الرتابط الع و واإلجتماعي ب سكا املناطق القد ط والرواد من السكا يف املناطق اجلديدة كموا يسوتدعي توو ري
وسا ح النقح واإلتاال ال دقق ه الغايط باإلعا ط ما يستجد من تطوير لقوااو التخطويط العموراين وتنيويم املبواين وغريهوا
من الموا والقواا الو تتعاموح مو ركوط التعموري والعموح واإلسوتيطا ا وهنوا تقواا اجلودو اإلقتاواديط لمم وروعات بقودر
ما دققه من معدالت لإلستيطا عمك املد الطويح خارل الواد وليد بقدر ما دققه من عوا د ماليط عمك املود القاوري
قووق اسورتاتيجيط اإلات ووار
داخووح الوواد ا وهنووا تفووت وواالت عوود يف توجيووه أسووموب التنميووط اإلقتاوواديط اإلجتماعيووط الو
خارل الواد ا
ويعتوورب ايووام اإلدارة ا ميووط ال و يطبووق يف التقسوويمات اإلداريووط الاليووط موون أكوورب املعوقووات أمووام دقيووق أهووداف اإلس ورتاتيجيط
القوميط لإلسوتيطا خوارل الوواد يوث تعموح كوح حما يوط بنواذوا عموك جو ب أكبور اإلسوتبمارات الال موط مل وروعا ا اخلدميوط
واإلداريووط واإلاتاجيووط دو اعتبووار لإلسووتيطا خووارل ال وواد ا حما يووط املنو يووط عمووك سووبيح املبووال تسووتة ر بامل سسووات اجلامعيووط
والتعميمي ووط والا ووحيط وا إلاتاجي ووط واخلدمي ووط بينم ووا مدين ووط الس ووادات الو و تقو و يف أطاره ووا اإلقميم ووي تع وواين م وون اقو و كب ووري يف
اإلستيطا الب ر أقح كبريا لا كا هططا له األمر ال يستدعي أعادة النير جبديط يف تطوير ايام اإلدارة ا ميط ليد من
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اا يط العالقات ب اجملالد ا ميط واجملالد التنفي يط وليد من اا يط العالقات اإلستبماريط واختاذ القرار عمك املسوتو ا موي
أو املركووا وغووري ذلووا موون املسووا ح ولكوون ذوودف دقيووق اإلسورتاتيجيط القوميووط لإلسووتيطا خووارل الوواد يووث يتطمو األموور
لارسووط اإلدارة ا ميووط أو الكووم ا مووي يف أطووار األقوواليم التخطيطيووط اإلداريووط و ال يبقووك النيووام الووان عا قووا مااعووا لتحقيووق
أهووداف اإلسووتيطا خووارل الوواد وبالتووان يعوواد النيوور يف النيووام الووداخمي لووإلدارة يف هو األقوواليم التخطيطيووط اإلداريووط وأال
استمر التكدا السكاين يف الواد ال يق وتتفاقم بالتان امل واكح العمراايوط يف املود القد وط مروريوا وأسوكاايا و وحيا وأمنيوا
وخدميا …
وبالتان يستمر التساؤل اا ماذا بعد كوبر أكتوبراا ماذا بعد وقد روهت الكبار العمويط الوجه العمراين لممدينوط العريقوط
كمووا روووهتيا يف عوا ووم أخوور وكووة السوويارة هووي سوويدة املوقووف وكووح املواقووف التخطيطيووطا وقوود أ ووبحت القوواهرة ال تتحمووح
مايدا من الت ويه مبا يقام ييا من عما ر متنوا رة األلووا واألروكال ق وت بالتوان عموك القويم الفنيوط واملقواييد اإلاسواايط وقود
مت كح حماوالت أعادة التووا املعموار لممدينوط املاوريط الو أ وي عمرااوا مبورض اجلودر الو روو وجييوا ال وار
بنتوووءات تكييووف اهلوواء املعمقووط والو كووادت أ تق ووي عمووك كووح مووا هووو سيووح م وويفط ب و لا قبحووا عمووك القووب ال و ا ورته
الال توات واإلعالاووات الو عوواعت يف ناياهووا القوويم ال وواريط كمووا عوواعت عمييووا المغووط العربيووط الو اسووتبدلت بةمسوواء أجنبيووط
موعووعيا املعمومووط املاعومووط الو كووادت تق ووي عمووك ال خاوويط ال وواريط لممدينووط املاوريط اا ويسوتمر التسوواؤل موواذا بعوود ذلووا
وان أ يول حنن متجيو …
املوعو ليد يف التساؤل عون موا بعود كووبر  6أكتووبر ولكون املوعوو هوو يف التسواؤل عون مسوتقبح العمورا املاور بكوح
أبعواد االقتاواديط واالجتماعيوط والبقا يووط اا ويسوتمر التسواؤل سونه بعوود أخور بوال أجابوط أو اسوتجابط عنودما تقودم أهوح البقووط
عن أهح اخلربة ا
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