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رؤيــة
نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة 

تقديم عـــــام ..
تهدف هذه الرؤية إلى تنمية المجتمعات العمرانية القائمة وخاصة الحضرية منها ، وذلك من خالل وضع منظومة 
تعتمد على إستقراء إشكاليات العمران وما تعانيه هذه المجتمعات من ظواهر للتدهور والمشاكل ، حتى يمكن 
بلورة برامج لتنمية أي منها ، والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة ، وبما يتوافق 
وظروف منطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية ؛ وفي إطار شمولية مفهوم التنمية ذاتها ، والذي نحدده 
هنا في محاورأساسية متكاملة مع بعضها البعض ومع ما يتفرع عنها ، حيث إنه ال يمكن الفصل بينها ، وهي  ..

العدالـــــة .. 
بالكيفية  الحياتية  والموارد  المعيشية  والمتطلبات  الخدمات  على  وحصولهم  الكريمة  الحياة  في  المواطنين  حق 
والنوعية المعيارية والموائمة بما يحقق تلك الحياة الكريمة ، وفي إطار أولويات المجتمع ككل حسب المعايير 
األساسية للتقييم المتوافق عليها لضمان كفاءة ومساواة توزيع تلك الخدمات والمتطلبات والموارد بين المجتمعات 
والمناطق العمرانية المشكلة للكيان الحضري للمدينة ، وداخل أي منها على مجموع المواطنين من السكان ، 

لضمان جودة الحياة من كافة الجوانب ونحدد منها ..
تطوير البيئة العمرانية .. تشمل البنية األساسية وشبكات الحركة والنظافة ... الخ .  	

تطوير وصيانة وإعادة تأهيل الكتلة المبنية والفراغات العمرانية ..   	
تنمية الخدمات العمرانية والمجتمعية ..   	

تحسين الظروف والحاالت اإلجتماعية واألوضاع المعيشية ..   	
تنمية األمكانات األقتصادية والموارد للمجتمع ..  	

المشاركة ..
العمرانية ، بجهودهم  تنمية وتطوير مناطقهم ومجتمعاتهم  المواطنين في كافة خطط ومراحل عملية   مساهمة 
الذاتية الفردية والجماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بمسئوليات التنمية والتطوير ، لخلق حالة من التوازن 
بين الدولة والمجتمع ، مما يتطلب صياغة أطر محلية مجتمعية مؤسسية لتلك المشاركة ، وتتضمن هذه المشاركة 

عدة جوانب منها ..
ترسيخ المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .  	

إتساع قاعدة المشاركة وتعميق مضمون المشاركة الفعالة واإليجابية .  	
تطوير اإلدارة المحلية وكفاءة اآلليات المنظمة للمشاركة .  	

األستدامة .. 
إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها لمعاصرة المتغيرات لتحقيق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب 
. وتعتمد األستدامة على  التنموية  البرامج والمشروعات  تنفيذ  الفاعلية والمساهمة واإليجابية في  المنتفعين  من 
األهلية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة  مساندة  ومنها   ، للتمويل  الممنهجة  األساليب 
واإلئتمانية والتعاونيات وما شابهها ؛ باإلضافة إلى األشكال غير المباشرة لحشد الموارد ، عن طريق المشاركة 
تمكن  التي  األنساق  من  وغيرها  األمالك  تلك  وتنمية  الملكية  في  مشاركين  إلى  المستأجرين  وتحول  باألرض 

المجتمع من المساهمة في توفير التمويل والموارد حالياً ومستقبالً ..   
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ونحدد مالمح هذه الرؤيــــة » نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة » من خالل ..

المفاهيم الفلسفية للتنمية ..
مفهوم فلسفة العدالـــة ..

يتركز مفهوم فلسفة العدالة في حق كافة المواطنين في الحياة الكريمة ، وحصولهم على الخدمات واألحتياجات 
نوعيتها  تحسين  على  الدولة  في  المعنية  المؤسسات  قيام  ووجوب   ، مالئمة  بيئة  إطار  في  وتوافرها  األساسية 
وضمان كفاءة توزيعها بما يتناسب ومتطلبات وظروف كل المجتمعات المشكلة لكيان المدينة ، ولتحقيق ذلك يتحتم 
إدماج النواحي اإلجتماعية في المنظومة التنموية حتى تتوفر العدالة والمساواة بين كل الفئات حالياً ومستقبالً ، 

لتحقيق مبادئ أساسية هي .. 
تشكيل وتفعيل القدرة الذاتية ألفراد المجتمع في عمليات التنمية العمرانية وتنفيذ مشروعاتها .  	

المؤثرة على حياتهم  الموارد والقرارات  للسيطرة على  بمختلف مستوياتها  المجتمع  فئات  زيادة سلطة   	
ووضع التشريعات لتفعيل تلك السلطات المجتمعية . 

ضمان العدالة المجتمعية والمساواة في توزيع الفوائد الناتجة عن أعمال التنمية ، وحصول الجماعات   	
األضعف على المنافع المتوقعة منها ، وهذا مشروط بفاعلية المشاركة المجتمعية.

مفهوم فلسفة المشـاركة .. 
يتمحور مفهوم المشاركة حول إسهام المواطنين من أفراد المجتمع بجهودهم الذاتية بشكل فعال فردي أو جماعي 
في عملية التنمية مع كافة المؤسسات الرسمية ، إليجاد نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة المنوطة بأعمال 
العمران وبين المؤسسات المجتمعية ، وال يجب أن ينازع أحد حق المواطن في تحديد األحتياجات ورسم السياسات 
والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، وال يتأتى ذلك إال من خالل مجتمع المشاركين أنفسهم وفعاليتهم . 
وتزداد أهمية هذا عند المعاناة من إشكالية العدالة بمختلف أشكالها وما يتبعه من تدهور عمراني بغض النظر 
عن المستويات اإلجتماعية واألقتصادية لتلك المجتمعات ، ومن المؤكد أن المشاركة المجتمعية تقوي اإلنتماء 

والحرص على المال واألمالك العامة مما يحقق األهداف المرجوة حالياً ، واألستدامة مستقبلياً . 

مفهوم فلسفة األستدامة ..
يعتمد مفهوم اإلستدامة على إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها ومعاصرتها ألية متغيرات مستقبلية 
بما يحقق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب من المنتفعين فاعلية المساهمة اإليجابية والمستمرة أثناء تنفيذ البرامج 
والمشروعات التنموية ومراحل تشغيلها ، باإلضافة لدور المؤسسات الرسمية بالدولة المعنية بهذا المجال . ومن 
المشاكل الرئيسية التي تواجه أعمال التنمية في إطار فلسفة األستدامة والمشاركة هو التحديد المسبق أللتزامات 
اإلنفاق وجداول تنفيذ البرامج والمشروعات وهو ما يمثل عبء على المجتمع يتطلب وضع منهجية وآليات غير 
تقليدية للتمويل . ويصبح من األفضل أن تكون المشاركة في مشروعات تنمية محددة ومتوسطة الحجم أو صغيرة 
، مع تحقيق مرونة تتجاوب مع النمو التدريجي لقدرة المجتمع ، وخاصة في منهجية التمويل المعتمدة لسياسات 

اإلقراض ، ليكون التمويل بضمان الجماعة والسداد بالمشاركة الجماعية أو التعاونية .
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منهجيات التنميــــــة ..
منهجية العدالـــــة ..

تتحقق العدالة من خالل منظومة متكاملة ومتداخلة ترسم منهجية عامة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات 
لجميع المواطنين بالكيفية والنوعية المعيارية المناسبة والمتوائمة مع إمكاناتهم ، وفي إطار من المساواة ، وتتطلب 
تلك المنهجية وضع األسس لتقييم أوضاع المجتمعات العمرانية وما تعانيه من قصور وما تحتاجه من متطلبات 
، ووضعها في سلم أولولويات يحقق العدالة للمجتمع ككل ، وعموماً تتحدد هذه المنهجية ، وتبعاً لمعايير التقييم 

، في ثالث محاور ..
المالئمة  اآلنية والمستقبلية وتحقيق معايير  المتطلبات  تلبية   .. السكنية والمجتمعية  العمرانية  التدخالت   o

لحياة كريمة وآمنة حسب األوضاع العقارية واألمكانات القيمية وبمشاركة مجتمعية . 
لألراضي  األمثل  باألستغالل  األساسية  الخدمات  كافة  تنمية   .. والمعيشية  الحياتية  المجتمعية  الخدمات   o

المتاحة وظروف المنطقة وتطوير شبكات الحركة والمواصالت واألتصاالت .
األمكانات األقتصادية .. تنمية الخدمات التجارية الحياتية والمعيشية وتطوير العناصر االنتاجية الخدمية   o

وتوفير التمويل للمشروعات التنموية ، وتطوير المهارات من خالل برامج التدريب . 

منهجية المشـــاركة ..
أفراد  الجماعية خالل كيان مؤسسي يمثل مجموع  المجتمعية بشكل فردي أو جماعي ، وتتبلور  المشاركة  تتم 
المجتمع ، تكون له شرعيته المجتمعية ووضعيته القانونية تعطيه الصالحية في هذه الشراكة ، ويكتسب أهميته 
لدوره في مساعدة المواطنين بأختالف طبقاتهم وفئاتهم للقيام بأدوارهم ، ولحماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم مع 
الجهات المعنية بالتنمية والتطوير والتمويل . ويعتمد تشكيل ذلك الكيان على إسقراء البنية العمرانية واإلجتماعية 
للمجتمع والمنطقة وبنيتها المورفولوجية من وحدات متآلفة مجتمعياً ، وأختيار مندوبين لكل وحدة ليشكلوا تمثيالً 
توافقياً أمثل للمجتمع ؛ وتتحقق منهجية المشاركة بتحديد الجهات المشاركة والمتعاونة في عمليات التنمية ، وهي 

..
القطاعات الحكومية .. المسئولة عن المرافق والخدمات العامة وإدارة العمران وتنظيمه .  o

القطاع الخاص .. المشارك في مشروعات تنموية في إطار الرؤية المتوافق عليها للتنمية .   o
المنظمات غير الحكومية .. الجميعات العاملة بمجال التنمية والقائمة بالجهود الذاتية للمواطنين.  o

المؤسسات األهلية .. متمثلة في السكان ومن يمثلهم  للمساهمة فيما يتعلق بحقوق المواطنين .  o

منهجية األستدامة والتمويل ..
تعتمد األستدامة والتمويل على األساليب الممنهجة من أجل جذب الموارد ، ويرتبط نجاحها بمدى شعور المواطنين 
بالتحسن الفعلي في معيشتهم . ومن المنهجيات الحيوية لتمويل عملية التنمية خاصة لألسر األكثر فقراً مساندة 
القروض  وتقديم   ، شابهها  وما  والتعاونيات  اإلئتمانية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة 
الصغيرة لتلك الشرائح المجتمعية بطريقة بسيطة في التطبيق وبإجراءات سداد مرنة ؛ وفي نفس الوقت تعمل 
المؤسسات المجتمعية والتعاونيات كضامن لألفراد في القروض التي يحصلون عليها ؛ وتركز منهجية التمويل 
والموارد  التمويل  الحصول على  التمويل ألستمرار  الدولة وصناديق  بمساندة من  التعاونيات  هذه  على  عموماً 

المطلوبة .
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آليـــــات التنميــــــة ..
آليــات العدالـــــة ..

يتطلب تحقيق العدالة وضع الخطط التفصيلية وتحديد المشروعات المطلوبة لتنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة 
للتنمية بهدف توفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات لجميع أفراد المجتمع بالكيفية المنشودة ، باإلضافة إلى 
صياغة وتوفير مصادر التمويل لتلك المشروعات في إطار خطة زمنية واضحة ومحددة . ويجب أن تتسق تلك 
وتتحدد مالمح هذه   ، الفعالة  المجتمعية  المشاركة  الرؤية ومن خالل  لهذه  المشكلة  بالمحاور  والبرامج  الخطط 

اآلليات  فيما يلي .. 
أختيار منطقة الدراسة ومجتمعها العمراني حسب أولويات التقييم االعامة .  o

أعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن لمنطقة الدراسة مع المشاركة المجتمعية .  o
تحليل عناصر الدراسات مقارنة تحليلية مجمعة وتحديد القيم النسبية لتحقيق متطلبات المجتمع .  o

اعداد خطط وبرامج التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات ومستندات تنفيذ مشروعات التطوير .  o
تحديد أولويات التنفيذ وتقدير المتطلبات المالية وتوفيرمصادر التمويل تبعاً وامكانات المجتمع .  o

آليــات المشاركة ..
تغطي آليات المشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع لضمان أن تصبح مشاركة مجتمعية وليست مشاركة بعض 
أصحاب المصالح أوالمجموعات المهيمنة والمهتمة بمشروعات التنمية ، ومن خالل تلك المشاركة المجتمعية في 
عملية التنمية نحقق األهداف المرجوة . وتبقى آليات المشاركة على مستويين الفردي المباشر والجماعي الممثل 
للبنى المجتمعية ويمكن تتبع العديد من اآلليات وتطبيقها طبقاً لطبيعة المشاركة ومستوياتها وفاعليتها ومتطلباتها 

، ومنها على سبيل األسترشاد ..
الزيارات الميدانية والمسح األجتماعي والسكاني والعمراني .. ألستطالع الرأي الفردي المباشر حول   o

أحتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع بكل تركيباته وطبقاته .
اللقاءات العامة في المنطقة محل التنمية والتطوير .. لتبادل الرؤى واألفكار األساسية مع أفراد المجتمع   o

قبل وضع المقترحات التصميمية للمشروعات.
سواء   ، القرارت  وصنع  التنمية  عمليات  في  للمشاركة   .. العمران  بشئون  المتخصصة  األجتماعات   o

أجتماعات عامة أو نوعية للوصول لرؤية توافقية بين المتخصصين وبين أفراد المجتمع.
برامج تدريب مجموعات من المجتمع .. في المجاالت المرتبطة بمشروعات التنمية ومتطلباتها التنفيذية   o

ومتابعة تشغيلها وإدارتها ضماناً ألستدامة التنمية بآليات ذاتية فاعلة في المجتمع .

آليــات األستدامة والتمويل ..
يمكن تحقيق األستدامة من خالل أيجاد آليات للتمويل بشكل مباشر أوغير مباشر باإلضافة إلى ما يمكن أن تقدمه 
الدولة ضمن ميزانياتها وخططها لتلك المشروعات وهو حق أصيل للمجتمع ، ونقصد باآلليات المباشرة توفير 
التمويل الالزم لخطط ومشروعات التنمية التي تحددها الدراسات العمرانية والمجتمعية وسلم األولويات ، وذلك 

عن طريق القنوات األساسية التالية  ..
هيئات التمويل الدولية المشروعة .. والتي لها صناديق خاصة لتمويل مشروعات التنمية.  o
هيئات التمويل المحلية .. العاملة في برامج التنمية سواء الرسمية أو المجتمعية واألهلية .  o

o  التمويل الذاتي .. وهو أشتراك أبناء المنطقة القادرين في التمويل ولو بشكل رمزي .
توفير امكانية األقتراض .. لتنفيذ المشروعات التنموية المتناهية الصغر لمحدودي الدخل .    o
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ونحدد اآلليات غير المباشرة لألستدامة وحشد الموارد ، على سبيل األسترشاد وليس الحصر في ..
المشاركة في األرض .. األرض أحد أهم موارد برامج التنمية العمرانية والمجتمعية ، حيث أن السوق ال   o
يسمح لذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقات المتوسطة من الحصول عليها ؛ لذا تعتبر هذه أحدى آليات توفير 

الموارد من خالل المشاركة بين المالك والمقيم المنتفع .
تطوير الملكية العامة لألراضي .. قيام الجمعيات األهلية الممثلة للمجتمع بإستالم تلك األراضي بسعر   o

مدعم وتطويرها لفائدة محدودي الدخل ضمن مشروعات تنمية المنطقة .
تطوير القطاع الخاص لألراضي .. ضمن اإلطار العام للتنمية والحفاظ على النسيج األجتماعي فتوسع   o

مشاركة القطاع الخاص األستثماري له تأثيره السلبي والدفع للفئات األضعف للهجرة .
مراجعة وإصدار القوانين .. المؤثرة على العالقات البنيوية العمرانية ومنها قوانين التأجير والبيع وأعمال   o

الهدم والصيانة والترميم ، والتخطيط العمراني وتراخيص البناء .. وغيرها .

ونعرض في الدراسة التالية لواحد من التطبيقات العملية لتلك الرؤية والمتمثل في الدراسة العمرانية الخاصة بـ : 
برنامج االرتقاء الحضري والتنمية للمناطق غير المخططة والذي استهدف تنمية اربع مناطق غير مخططة في 

محافظتي القاهرة والجيزة
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برنامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة
NEEDS ASSESSMENT AND ACTIVITY DESIGN STUDY

 The Unplanned Areas Upgrading and Employment-Enhancing
Programme in Egypt

يأتي المشروع ضمن سياسات تنمية المجتمعات العمرانية القائمة التي تعاني من مظاهرالتدهور ، وذلك من خالل 
تحديد االحتياجات ووضع البرامج والخطط لتحقيق تلك التنمية ، والمشروع بمبادرة ودعم وتمويل من الوكالة 
الفرنسية للتنمية واالتحاد االوروبي بمشاركة الصندوق االجتماعى للتنمية ووزارة التطوير الحضرى والمناطق 
العشوائية (صندوق تطوير المناطق العشوائية حاليا) ، ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة . ويشمل المشروع 
أربع مناطق تمثل أولوية ونموذج للمجتمعات غير المخططة في القاهرة والجيزة ، وتعاني من وضعية عمرانية 
واجتماعية واقتصادية متدهورة ، وهي ضمن برنامج واستراتيجية عامة وشاملة لمثل تلك المناطق غير المخططة 

والفقيرة األخرى في مصر ، والمناطق التي يشملها المشروع هنا هي :
محافظة القاهرة .. عزبة خيرهللا ، والزاوية الحمراء .	 
محافظة الجيزة  .. أرض اللواء ، وميت عقبة .	 

وتهدف الدراسة إلى : 
تطوير الخدمات االجتماعية االساسية واالرتقاء االحضري والتنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 	 

وتوفير الخدمات االساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة افضل للمجتمع فى المناطق المحرومة بمحافظة 
القاهرة ومحافظة الجيزة، على سبيل المثال تطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية 

والخدمات المجتمعية عموماً، باالضافة الى بناء وتنمية القدرات التنموية المحلية .
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتاحة التمويل وخدمات االعمال الغير مالية فى مصر 	 

لتحفيز االمكانات التنموية .
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منهجيـــة الدراسة ..
تم تحديد انشطة ومشروعات البرنامج المقترحة من خالل عملية مكونة من سبع خطوات ، وذلك لوضع سياق 
ممنهج لسلسة من التحسينات التى يمكن أن تحقق أهداف برنامج االرتقاء الحضري والتنمية داخل كل منطقة . 
ومن الممكن ان يتم تبنى هذه المنهجية االجرائية وتحديثها من قبل االدارات المحلية في المحافظات ، وإدارات 
االحياء المعنية بمجاالت وخطط التنمية المقترحة عند بداية تنفيذ البرنامج بأعتبارها منهجية تتمتع بالمرونة ، ويتم 
تحديد مصادر تمويلية جديدة من خالل الوزارات وبرامج القطاعات والمحافظات ، وجهات تمويلية أخرى .وتمثل 

آليات المنهجية المعتمدة هنا على الخطوات التالية :

 دراسة تحديد االحتياجات وتحليل الوضع الحالى للمنطقة وتشمل : . 1
تقييم عمرانى من خالل التوثيق والرفع العمراني للمنطقة وامكانتها ومراحل نموها وتطورها ، واجتماعات 	 

مع مسؤلى المحافظات واالحياء والجهات المعنية .
دراسة اجتماعية – اقتصادية ، ودراسة تقييم لسوق الخدمات المالية والغير مالية ، لتحديد الطلب على 	 

الفاعلة في  المدني  المجتمع  لقاءات مع منظمات  المالية تحيدد وعمل  التمويل متناهى الصغر والخدمات 
المنطقة  للتعرف وتقييم انشطتهم التنموية . 

وبناء على هذا التحليل الشامل للمنطقة امكن :
تحديداالهداف االساسية لبلورة مقترحات برامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية والخدمات داخل كل 	 

من مناطق الدراسة .
تحديد االولويات للخدمات المالية والغير مالية فى كل من مناطق الدراسة .	 
صياغة منهجية يمكن االستفادة بها فى انشطة البرنامج المستقبلية في المناطق محل الدراسة او مناطق 	 

أخرى مماثلة .

2 . : )Initiation Zones( تحديد النطاقات ذات االولوية 
بناء على دراسة وتحليل كل منطقة كانت الخطوة التالية بعد وضع االطار التنموى ونظرا للبنية الهيكلية االجتماعية 
والسكانية وانساق المورفولوجية العمرانية ، وباختالف المساحات المأهولة وحجم وتعدادا السكان القانطين في كل 
منطقة ومتطلبتهم واحتياجاتهم ، تم تحديد نطاقات عمرانية متجانسة نسبياً لكل منطقة .. واتفق الفريق االستشارى 
لتحديد  والتحليل  الدراسة  من  مزيد  تركيز  على  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  للتنمية،  االجتماعى  الصندوق  مع 
لألنشطة المحتملة داخل نطاقات مختارة داخل كل منطقة ، وبالتالى تم تحديد النطاقات ذات االولوية – واحدة لكل 
منطقة -  مبنية على المقارنة لدرجة االحتياج والحرمان ، وتم اقتراحهم كمرحلة االولى من تنفيذ البرنامج لتعظيم 
األثر المحتمل . تم عمل دراسة تحديد االحتياجات بالمشاركة داخل تلك النطاقات ذات االولوية لمعرفة احتياجات 
السكان ، بناء على التحليل والمناقشات مع مسؤلى االحياء ، وبناءاً على المنهجية المعتمدة لمبدأ المرونة واسلوب 

التقييم داخل النطاقات ذات االولوية بالقدر الكافى .

3 .: )Initiation Sectors( تحديد القطاعات ذات االولوية
فعالية  لتعظيم  األولوية  ذات  العمرانية  القطاعات  أؤلويات  تحديد  مع  المعايير  تلك  تكامل  إلى  الدراسات  انتهت 
البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج الزمني والميزانيات 
المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة ضمن اعتبارات تنمية االقتصاد المحلى فى اختيار المنطقة ، 
قام الفريق االستشارى بتحديد »القطاعات ذات االولوية«، حيث تقوم التدخالت والمشروعات المقترحة بالمساهمة 
االيجابية لتحقيق اهداف تنمية االقتصاد المحلى للمنطقة عامة ليستفيد منها اكبر عدد من سكان المنطقة . وبناء 

على هذه االعتبارات تم اختيار عدة » قطاعات ذات االولوية« فى مناطق الدراسة .
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وضع مخطط طموح للمشروعات المقترحة : . 4
المجتمعية وتحديد كل من  للمشاركة  للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً  التنمية ومحدداتها طبقاً  بناء على أولويات 
النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية في كل منطقة ، فقد تم وضع عدد من المشروعات 
التنمية  االسابقة ، والتى يمكن ان تعظم تحقيق اهداف  الثالثة  المقترحة في مخطط طموح بناء على الخطوات 
المعنية  والجهات  المحافظات  مسؤلى  مع  مناقشتها  وتم  االخرى،  التنموية  واالستراتيجيات  المحلية  االقتصادية 
واالدارات المحلية باالحياء ، لتأكيد التنسيق ودعم وتعظيم المشروعات المقترحة مع أية مبادرات اخرى قائمة أو 

مخطط لها حالياً ومستقبلياً داخل مناطق الدراسة.

وضع قائمة قصيرة للمشروعات المقترحة : . 5
واستنادا إلى وضع مصفوفة تحليل وتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على عملية التنفيذ واالستدامة المستهدفة 
، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل المتاح والمخصص في إطار البرنامج الحالي 
اولويات االرتقاء ، وتم  لمقترحات  قائمة قصيرة  العمرانية في كل منطقة تم عمل  لألرتقاء الحضري والتنمية 
المحالية  واالدارات  المحافظة  كل  في  المعنية  والجهات  المحافظات  مسئولي  مع  بالتشاور  القائمة  هذه  وضع 
المتخصصة في االحياء ، ومنظمات المجتمع المدني ، تم عرض هذه القوائم للمشروعات المقترحة بشكل رسمى 

مع المحافظات ، وتم مناقشتها واعتمادها.

نماذج االنشطة / المشروعات :. 6
تم توصيف فني لكل مشروع فى القائمة القصيرة في نماذج تفصيلية شاملة معتمدة ، تشمل خرائط توضح مواقع 
التدخالت والمشروعات المقترحة ، وصور لتوثيق الوضع الحالى ، ويقدم نموذج المشروعات معلومات كافية 
تساعد على وضع التصميمات الفنية التفصيلية، واعداد المستندات التنفيذية لطرح  المشروعات التى اختيرت من 
قبل االدارات الفنية للمحافظات. تم مناقشة نموذج المشروعات بشكل تفصيلى اكثر بناء على المالحظات الواردة 

من الوكالة الفرنسية للتنمية والجهات ذات االهتمام .

دعم التنفيذ:. 7
الهياكل  التنفيذية من خالل  التصميمات والمستندات  المشروعات يشمل وضع  تنفيذ هذه  لعملية  تم وضع إطار 
القائمة ، واالحتياج للدعم الفنى، وذلك بناء على الخطوات السابق ذكرها ، والتشاور مع االدارات المعنية في  

المحافظات واالحياء وشركاء التنمية في المجتمع .
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   Action Planning Approach منهجية التخطيط التنفيذي ــ
يأتي مشروع األرتقاء الحضري والتنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية من خالل المشاركة المجتمعية نموذجاً 
للكيفية التي ينبغي بها تطبيق تلك الرؤية على أرض الواقع ، والمزج بين دراسة تاريخ االستيطان في تلك المناطق 
واستقراء مراحل نموها العمراني وتحليل مورفولوجية العمران لكل منطقة او تجمع عمراني ، وبين الحوارات 
المجتمعية ودراسة الوضع الراهن الهالي المنطقة والتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومشاكلهم واحالمهم .. ان 
هذا النوع من المزج يستطيع أن يشكل رؤية شاملة للتجمعات العمرانية من شأنها ان تساهم في رسم خطة تنمية 
شاملة ومستدامة للتجمعات العمرانية التي يتعرض لها المشروع وهي : عزبة خير هللا ، الزاوية الحمراء ، ميت 

عقبة ، ارض اللواء .. 
وتتفاوت تلك التجمعات في المساحة وعدد السكان وتختلف نسبيا في   تطورها التاريخي ومالمح مورفولوجية 
العمران الخاصة بكل منها .. اال ان جميعها تتفق في كونها تعبيرا واضحا للدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية 
انفجاره كظاهرة  نموه ، وحتى  الغير رسمي وخالل مراحل  العمران  نشأة  - في  االيجاب  او  بالسلب  – سواء 
ملحة تحتاج للدراسة .. تشترك ايضا التجمعات االربع في ان جميعها تعاني من الحرمان من الكثير من الخدمات 
االساسية واحتياجات الحياة اليومية في اغلب االحيان وفي بعضها تدني مستوى الخدمات المتوفرة وعدم كفاءتها 
، التلوث البيئي ، تدهور الشبكات والمرافق االساسية ، تدهور الحالة العمرانية للمناطق االقدم ، وغيرها من 
المالمح التي تشترك فيها غالبية مناطق العمران الغير رسمي كما تشترك في النظرة القاصرة التي تتعامل بها 
الجهات المعنية بمواجهة مثل تلك المشاكل ، مما يؤكد غياب الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة في تلك المناطق .. 

واصبح هناك اتفاقاً على أن ما يتناسب مع مشروعات االرتقاء هو »منهجية التخطيط التنفيذي« ، وهو من أكثر 
المفاهيم التي صاحبت منهجية »االرتقاء بالمشاركة« .. ذلك المفهوم الذي ظهر مع ظهور فكر التنمية المستدامة 
. فأصبحت قضايا االستدامة االجتماعية واالقتصادية والعمرانية تمثل هدفاً رئيسياً لمشروعات االرتقاء ، ولم يعد 
ينظر لمشاريع االرتقاء بإعتبارها مشاريع تقنية بل اصبح من جديد البعد االجتماعي ـ الذي يضم المشاركة ـ يلعب 
دوراً حيوياً من أجل نجاح المشروع وضمان تحقيق اهدافه .. حيث تكون عملية التخطيط موجهة نحو التنفيذ مع 
تبني فكرة المشاركة في جميع مراحل المشروع بداية من التخطيط والتمويل والتنفيذ وتقييم المشروع  . ومن جهة 
أخرى فإن ادارة مشروعات االرتقاء من االهمية حيث إنها تلك العملية االدارية التي تؤدي إلى االرتقاء بالمنطقة 
من خالل منظومة ثالثية تتكون من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم .. تبدأ مهمتها بتحديد االهداف والنتائج 
المطلوب تحقيقها ودراسة كيفية الوصول إليها ، وهي في نفس الوقت تتولى مهمة تنفيذها ثم تقوم بمتابعة وتقييم 
اداء المشروعات من خالل مؤشرات رقابية محددة .. هذا ولن يتسنى لالدارة القيام بمهامها إال من خالل تكوين 
هيكل تنظيمي ـ يسمى في كثير من االحيان باالطار المؤسسي ـ يتم من خالله تحديد المسئوليات بشكل واضح 

سواء كانت تخطيطية أو تنفيذية ..

الخالصــــــــة ..
يتطلب تحقيق هذه الرؤية تبني سياسات ووضع خطط عمل تفصيلية وبرامج تمويل تكمل بعضها البعض لتصبح 
أساساً للقيام بالمشروعات التنموية في المجتمعات العمرانية القائمة في مناطق محددة تعاني من مشاكل أو قصور 
، ويتم أختيارها وتحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة من جهة ، وبما يتوافق والظروف 
المحلية لمنطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية من جهة أخرى ، تحقيقاً للمحاور األساسية لهذه الرؤية . 

وتتسم تلك الخطط والبرامج بأهداف محددة وبرامج زمنية للتنفيذ ، ومن خالل مشاركة مجتمعية فعالة ،
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 وتتحدد المالمح الهيكلية فيما يلي .. 
سياسات  ووضع  العامة  األستراتيجية  أعتماد   o

التنمية والمشاركة المجتمعية .

أختيار المنطقة حسب أولويات التقييم والتعريف   o
بمنطقة الدراسة ومورفولوجيتها وقيمتها.

والمجتمعية  العمرانية  الدراسات  بأعداد  القيام   o
للوضع الراهن في المنطقة ، وتشمل ..

الدراسة  لمنطقة  العامة  العمرانية  الدراسات   	
المباشرة والمجال العمراني األشمل لها .

تحقيق  وكيفية  الراهنة  السكنية  االوضاع  تقييم   	
لتوضيح  السكان  مشاركة  مع  المالئم  المسكن 

رأيهم واحتياجاتهم ومشاكلهم .

على  المتوفرة  الخدمات  ونوعية  أعداد  حصر   	
مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة االشمل 
الراهن  الوضع  مالئمة  ومدي  كفاءتها  وتحديد 

الحتياجات المجتمع وخدمته .

االقتصادية  والبنية  والموارد  األوضاع  تقييم   	
واالنتاجية على مستوى حدود التطوير ومستوى 
مالئمة  ومدي  كفاءتها  وتحديد  االشمل  المنطقة 

الوضع الراهن الحتياجات المجتمع وخدمته .

القيام بمقارنة تحليلية مجمعة لعناصر الدراسات   o
لتحديد القيم النسبية لتحقيق المتطلبات المعيشية.

اعداد خطط التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات   o
التنفيذ ، وأعداد البرامج والمستندات التنفيذية .

التقديرية  والتكلفة  المالية  المتطلبات  تقدير   o
الزمنية  الخطة  ، ووضع  وتوفيرها  للمشروعات 
وتقييم   ، المعتمدة  الخطط  لتنفيذ  المالي  للتدفق 
الجدوى االقتصادية لبرامج وخطط ومشروعات 

التطوير.
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 التعريف بمنطقة عزبة خيرهللا
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عزبة خيرهللا منطقة مترامية األطراف تضم هضبة جبليه ، تحدها المنطقة التاريخية األثرية والعمرانية بمصر 
القديمة شماالً ، والمناطق السكنية لدار السالم جنوباً ، ونهر النيل وخط مترو حلوان من الغرب ، أما من الشرق 
فتحدها منطقة مقابر البساتين ، وقد كانت قبل أربعين سنة أرضاً خالية من السكان شمال المعادي يفصلها عنها 
النبي  واثر  السالم  دار  في  العزب  من  لعدد  المحدودة  الريفية  المستقرات  وبعض  المنبسطة  الزراعية  المناطق 
والبساتين جنوب الهضبة الجبلية .. ومع السبعينات من القرن العشرين بدأت الهجرات الوافدة إلى القاهرة من 
ريف الصعيد والدلتا للبحث عن مصادر للرزق والبحث عن عمل أو لالستقرار في مكان يتمتع بإمكانيات غير 
متوفرة في موطنهم االصلي ، واستيطان مناطق خارج المدينة وعلى حدودها ومنها المنطقة الجبلية المرتفعة 
والخالية من عزبة خير هللا .. ُيقدر البعض أن 70 ٪ منهم قدموا إليها من صعيد مصر العليا ، أما 30 ٪ الباقية 
فقدموا من أرياف الدلتا ، باألضافه إلى عدد كبير من الطبقة العاملة العائدة من الدول العربية والتي ارتأت أن 
تسكن القاهرة ، حيث استخدمت السيولة النقدية التي حصلت عليها من خالل عملها في الخارج في بناء وحده 
سكنيه على أرض تمتلكها الدولة بدون ترخيص وبثمن زهيد ، ومن جهة أخري تسارعت التحوالت العمرانية 
لالراضي الزراعية في المناطق المحيطة بالقاهرة والمتداخلة مع النمو العمراني الحادث ومنها مناطق دار السالم 
لسفح  المتاخمة  الزراعية  االحواض  لتلك  السكنية  التقاسيم  كانت  ، ومعها  القاهرة  والبساتين جنوب  النبي  واثر 
الثمانينات في  منذ منتصف  المنطقة  في  السكن واالستيطان  ، وتسارعت حركة  بعزبة خيرهللا  الجبلية  الهضبة 
غياب الرقابة والتوجيه من قبل الدولة حينها حتى ما وصلت إليه المنطقة حالياً في مجملها لتصبح واحدة من أكثر 
المناطق العمرانية تكدسا بالكثافة السكانية على مستوى جنوب القاهرة ، حيث يصل عدد سكانها إلى حوالي 650 

ألف نسمه يعيشون في حوالي 500 فدان .  
الغالبية العظمى اليوم لسكان هذه المنطقة من الطبقة العاملة ، سواء العاملين داخل العزبة والمنطقة أو خارجها 
، حيث يتواجد الكثير من الورش في المجاالت المختلفة مثل الحدادة والنجارة واألشغال المعدنية وأعمال الرخام 
والتنجيد إلى جانب األعمال الحرفية األخرى ، ويعمل البعض بمجال المعمار والمباني وبأجور زهيدة ال تكفي 
البنية  مشاكل  من  تعاني  أنها  إال  القاهرة  حدود  داخل  تقع  خيرهللا  عزبة  أن  من  الرغم  وعلى    . أسرهم  إلعالة 
التحتية ونقص معظم الخدمات األساسية مثل الصرف الصحي ، وجمع القمامة ، وعدم كفاية التعليم والخدمات 
االجتماعية والصحية المفتقدة ،  وعزبة خيرهللا منطقة مكتظة بالسكان وهى تربة خصبة المكانية تكاثر الجريمة 

واالضطرابات االجتماعية في بعض مناطقها .   
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الخلفية التاريخية لعزبة خيرهللا
يأتي ذكر المنطقة الجنوبية من مدينة الفسطاط في كتب المؤرخين في العصر الوسيط بأعتبارها من ضواحي 
القاهرة ، بل ومن المناطق الزراعية والغنية بمواردها المائية من العصر القديم سواء من مياه النيل القريب أو 

البرك المنتشرة بها سابقاً او حتى مياه العيون الطبيعية . 

وأكتسبت تلك المناطق الجنوبية للعاصمة أهمية في حياة المدينة والمجتمع ، ومن أهم البرك الكبيرة التي عرفتها 
المنطقة كانت بركة الحبش والتي جاء ذكرها ووصف أهميتها في كثير من كتابات الرحالة والمؤرخين .. فقد 
ذكر المقريزي أن »بركة الحبش تقع ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل« . كما ذكر أيضاً 
عن ابن يونس في تاريخه »أن قبلى بركة الحبش جنان تعرف بقتادة بن قيس بن حبش الصدفي وأن الحد البحري 
ينتهى إلى البئر الطولونية وإلى البئر المعروفة بموسى بن أبن خليد ، وهذه البئر هي المعروفة بالنعش » ، والبئر 

المعروفة بالنعش فقد ذكر علي باشا مبارك أنها كانت موجودة أيامه في حوض من أراضي البساتين . 

 كما ذكر أيضاً نقالً عن أبن المتوج »أن البركة وقف االشراف الطالبيين وهذه البركة حدودها أربعة ، الحد القبلي 
ينتهى بعضه إلى أرض العدوية يفصل بينهما جسر هناك وباقية إلى غيطان الوزير والحد البحري ينتهى بعضه 
إلى أبنية اآلجر التي هناك المطلة عليها وإلى الطريق وإلى الجسر الفاصل بينها وبين بركة الشعيبية ، والحد 
الشرقي على حد بساتين الوزير المذكورة والحد الغربي ينتهى بعضه إلى بحر النيل وإلى أراضي دير الطين وإلى 

بعض حقوق جزيرة ابن الصابوني وجسر بستان المعشوق الذي هو من حقوق الجزيرة المذكورة«  .

 وقد قدر ياقوت الحموي طول بركة الحبش بنحو ميل ، بينما ذكر ابن دقماق أن البعض قدر مساحتها بألف فدان 
، ويرجع االختالف في مساحتها لتذبذب مستوى الماء فيها من وقت آلخر تبعاً لحالة الفيضان ... 

خريطة توضح التطور العمراني لمدينة القاهرة ويظهر فيها موقع عزبة خيرهللا واسطبل عنتر عام 1918
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بتحليل تلك النصوص يتبين ..
من النص األول .. تقع بركة الحبش جنوبي مدينة الفسطاط فيما بين النيل وجبل المقطم الذي كان يحيط 	 

بالبركة من الجهتين الشرقية والشمالية ، فأما الجهة الشرقية فعلى شكل هضبة أقيم على بعضها قرية 
البساتين القديمة ، وأما الجهة الشمالية فتمثل هضبة اسطبل عنتر حالياً وكان الجزء الغربي منها يمثل 

هيئة جبل كان يسمى قديماً الرصد .

ومن النص الثاني .. نجد أن الحد الجنوبي للبركة كان حدائق وبساتين ، وأن الحد البحري (الشمالي 	 
الشرقي) ينتهى إلى البئر الطولونية والتي التزال موجودة حتى اآلن بحي البساتين جنوب القاهرة وتسمى 
اآلن بير أم سلطان ، وهي تمثل مأخذ مياه للقناطر التي أنشأها أحمد بن طولون والتي ال يزال الجزء 

الجنوبي منها اطالالً باقياً بالبساتين . 

ومن النص الثالث .. يتبين أن الحد الجنوبي للبركة ينتهى بعضه إلى أرض العدوية أى أرض المعادي 	 
حالياً ، والبعض اآلخر ينتهى إلى أراضي وغيطان تابعة للبساتين ، والحد الشمالي ينتهى بعضه إلى 
عمائر كانت هناك والبعض اآلخر إلى بركة الشعيبية التي كانت تقع شمال بركة الحبش ، والحد الشرقي 
كانت به بساتين الوزير، والحد الغربي ينتهى بعضه إلى نهر النيل والبعض اآلخر إلى أراضي دير 
الطين أي دار السالم حالياً ، وإلى بعض حقوق جزيرة الصابوني وجسر بستان المعشوق ويمثله اآلن 

الطريق الزراعي بين أثر النبي والمعادي. 

ونخلص مما سبق أن موقع بركة الحبش أصبحت في العصر الحديث وحتى منتصف القرن العشرين مناطق 
ريفية وأراضي زراعية تقع في زمام قرية دير الطين (دار السالم حالياً) ، وزمام قرية البساتين (البساتين حالياً) 
، وكانت تقدر بألفين ومائتي فدان منها مائتين وثالثة عشر فداناً كانت تتبع قرية دير الطين ، والباقي في زمام 
البساتين .. وكان يحد هذه المنطقة تحد أراضي ناحية البساتين ومن الشرق قرية البساتين ومن الشمال جبانة مصر 
التي كانت تسمى بالقرافة الكبرى ، وجبل الرصد وتعرف حالياً باسطبل عنتر ، وأرض قرية أثر النبي في الحد 
الفاصل بينها وبين دار السالم ، ومن الغرب كان يحدها جسر النيل الواصل بين دار السالم والمعادى وهو اليوم 

طريق حلوان الزراعي وخط مترو حلوان . 
   

اما حديثاً فقد بدأ اسم خيرهللا في الظهور لتعريف تلك المنطقة منذ سبعينات القرن العشرين مع بداية الهجرات 
الوافدة لجنوب القاهرة عامة وهذه المنطقة بشكل خاص بحثاً عن الرزق والعمل ،وتعد فترة السبعينات هي الفترة 

الفاصلة التي بدأ عندها عمران عزبة خيرهللا في النمو حتى وصل الى المرحلة الموجود عليها االن 
 وُيرجع البعض هذا االسم إلى إحدى العائالت التي سكنت المنطقة في أوائل فترة الهجرات الوافدة للسكن بالهضبة 
. لكن عائلة »خيرهللا« لم تكن وحدها أقدم العائالت التي أستقرت بالمنطقة ، فمع التحوالت العمرانية للمنطقة 
عموماً وخاصة التجمعات الريفية والمناطق الزراعية وتسارع تحولها إلى مناطق سكنية حضرية داخل المدينة في 
سبعينات القرن الماضي أيضاَ كانت هناك العائالت المستقرة في عزب تلك المناطق الزراعية المجاورة للهضبة 
الجبلية التي يقال أنها كانت من العرب المقيمين بالمنطقة وإلى يومنا هذا التزال غالبية تلك العائالت موجودة 
ومستقرة في التجمعات الجنوبية والغربية من منطقة عزبة خير هللا وبالرغم من تداخلها المكاني مع سائر تجمعات 

المنطقة إال إن لها بنيوية اجتماعية متمايزة عن سائر التجمعات بالمنطقة .
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التطور العمراني في القرن العشرين
المرحلة االولى 1970-1900

ظلت االستيطان في منطقة عزبة خيرهللا من السكان خالل النصف االول من القرن العشرين قاصرا على  مراكز 
المنطقة  هي  الوقت  ذلك  المراكزفي  تلك  اكبرها   ، الزراعية  المنطقة  بجوار  العزبة  جنوب  في  سكنية صغيرة 
المعروفة حاليا بالعزبة القبلية ويليها منطقة المحجر ثم المنطقة المعروفة باسم عزبة الطحاوي وجميع تلك المناطق 
هي عزب سكنى مزارعي االرض الزراعية ( دار السالم ).. هذا باالضافة الى ظهور استيطان محدود على 
المنطقة المرتفعة من الهضبة في قلب العزبة الحالي على الرغم من عملية التعمير التي حدثت في منطقة اثر النبي 
وانشاء المصانع والشركات وغيرها اال ان تلك الحركة لم يكن لها اثر يذكر على عمران منطقة عزبة خيرهللا 

حتى بداية السبعينات ..

المرحلة الثانية 1992-1970
استوطن مواطنون منذ سبعينات القرن الماضي وغالبيتهم مهاجرون من خارج المدينة في منطقة عزبة خيرهللا 
قبل منتصف السبعينات من القرن  وشكلوا مجتمعاً شبه حضري خالل ما يقرب من أربعين سنة لم يكن قائماً 
العشرين السيما على الهضبة الجبلية بتلك المنطقة ، وقد سبق هذا االستيطان المجتمعي الجديد وتحديداً في بداية 
السبعينات من القرن صراع على حيازة األرض في منطقة عزبة خيرهللا حين أصدر الرئيس أنور السادات قراراً 
بتخصيص المنطقة لشركة المعادى للتنمية والتعمير من أجل إنشاء وحدات سكنية جديدة عليها ، لكن الشركة في 
حينها لم تقم بأي أعمال تطوير أو تنمية ، بل تركت األرض لسنوات دون أي مخطط للبناء فيها ، ربما لعدم توفر 

الموارد الالزمة للتنمية أو انتظاراً ألرتفاع قيمتها بمرور الزمن فتحقق الشركة مكاسب أكبر .

المرحلة الثالثة -1992
ومن جهة أخرى بدأت الكتلة السكانية بالمنطقة في االزدياد ، خاصة في أعقاب زلزال سنة 1992 حين بدأت 
أعداد كبيرة من المواطنين في التوافد على المنطقة ، خاصة ممن تهدمت منازلهم في المناطق المجاورة ولم يجدوا 
مأوى لهم ولم تستطع الدولة أن توفر لهم مساكن بديلة ، وبالتالي فإنها تحولت إلى واحدة من المناطق غير الرسمية 

األقل تكلفة إليجاد سكن بأسعار معقولة . 

المرحلة الرابعة -2000 
وفي أواخر التسعينيات تم إنشاء الطريق الدائري  الذي قّسم العزبة إلى جزئين .. شمالي يضم الجزء األكبر من 
مساحة الهضبة الجبلية وجنوبي يضم منطقة إسطبل عنتر والحدود المتاخمة للتجمعات السكانية بدار السالم . ومن 
جهة أخرى ساهمت عملية شق الطريق الدائري في تغيير قيمة األراضي وارتفاع اسعار العقارات بالمنطقة بسبب 
التعويضات التي صرفتها الحكومة لسكان ، ومّكنت تلك التعويضات بعض السكان الذين تم إخالئهم من منازلهم 
من شراء أراضي وعقارات داخل المنطقة ، حيث فضلوا البقاء فيها ولم يذهبوا للسكن خارجها ، منذ ذلك الوقت 
بدأ األهالي في االهتمام ببناء مساكنهم لشعورهم بارتفاع قيمة العقارات بالمنطقة ، واليوم أصبحت منطقة عزبة 
خيرهللا عموماً شديدة الكثافة ومتكدسة بالسكان وال تزال تستقبل المزيد ممن يبحثون عن مسكن قريب من مركز 

المدينة الحيوي ويالئم قدراتهم المادية .
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عزبة خيرهللا 1970

عزبة خيرهللا 1993

عزبة خيرهللا 2000

عزبة خيرهللا 2015
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الموقع والموضع ) حدود منطقة عزبة خيرهللا( 
من الناحية العمرانية تتمتع منطقة عزبة خيرهللا بموقــع وموضـع متميزين بين عدد من أحياء القاهرة مثل مصر 
القديمة ودار السالم والمعادي والبساتين والخليفة ، وتجاور منطقة المقابر ومنطقة الفسطاط التاريخية ومصر 
القديمة واألتوستراد وعزبة النصر ، كما أن المنطقة متصلة مباشرة أو على مقربة من عدد من محاور الحركة 

الرئيسية مثل الطريق الدائري واألتوستراد وصالح سالم وكورنيش النيل .

القاهرة  ـ  المدينة  العمرانية والطبيعية في مجال حيوي لجنوب  فيتميز بعالقاته  أما موقع منطقة عزبة خيرهللا 
العاصمة ـ حيث تتجاور المنطقة مع مدينة الفسطاط التاريخية العاصمة األقدم منذ الفتح العربي االسالمي في 
القرن السابع ، كما إن هذه المنطقة هي نهاية الوادي وبوابة دلتا النهر ، وهي محصورة بموقعها بين شاطئ النهر 
وسفح الجبل وتضم هضبة جبلية احد نتوءات سلسة جبل المقطم .. وأكتسب موقع المنطقة في العموم تمايزاً منذ 
التاريخ الوسيط وحتى التاريخ القديم ، حيث مثلت تلك الهضبة نقطة حماية للعاصمة من الجنوب ومركز للدفاع 
عنها . كما أرتبطت المنطقة تاريخياً بالنهر والميناء األقدم في الفسطاط مع تواصلها بالجبل وسفحه .. فهي البوابة 

الجنوبية للعاصمة نهرياً وبرياً ..

وكما مثل العمران المديني في الشمال من المنطقة بعداً اساسياً منذ القدم ، كان االمتداد الزراعي حتى حبال طرة 
مكمالً لهذا البعد في الجنوب من المنطقة حتى األمس القريب ، وهو نفس التواصل الحيوي للبرك التي عرفتها 
المنطقة في ذات المكان في الزمان األسبق وأهمها بركة الحبش ، وساعدت تلك المعطيات التاريخية والطبيعية 
لها جغرافياً من خالل جدلية  المشكلة  الجدلية  بالعاصمة والعالقة  بإرتباطها  تمتيزاً وخصوصية  المنطقة  لموقع 
الجبل والنهر، وحوار الجنوب حيث الوادي والشمال حيث الدلتا ، جدلية بين القلب العمراني واالبوابة إلى هذا 

العمران بين ثراء هذا القلب وهامشية الخارج عنه .   

خريطة توضح موقع عزبة خيرهللا وعالقاته العمرانية
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أما موضع منطقة عزبة خيرهللا في حد ذاته فكان تمايزه بوضوح حدوده إلى حد ما ، طبيعياً وعمرانياً ، حيث 
يمثل سفح المقطم والقرافة حداً شرقياً للمنطقة .. بينما تمثل مناطق االسكان باالراضي المنخفضة والممتدة حتى 
.. اما غرباً فكان شاطئ النهر مع  المعادي بعد تحولها من أراضي زراعية إلى تجمعات عمرانية حداً جنوبياً 
خط مترو حلوان ومعه التنمية العمرانية للمنطقة السكانية بالزهراء بوضعيتهم الحالية جميعاً يشكلون مجال الحد 
الغربي للمنطقة طبيعياً وعمرانياً .. وتمثل المناطق التاريخية والتراثية وما تضمه من تجمعات سكانية بمنطقة 
الفسطاط مجال الحد الشمالي للمنطقة . ويضم هذا الموضع طبيعة مكانية مختلفة تمثل الهضبة الجبلية المرتفعة 
نسبياً في القلب منه مع التدرج المنبسط في جهة الشرق في اتجاه الوادي بينها وبين جبل المقطم ، وكذلك الفروق 
الطوبغرافية الجيولوجية الحادة للهضبة وتفاوت مناسيب األرض الطبيعية بين مرتفعات الهضبة نفسها وما حولها 

من الجهات الثالث األخرى ..
الطبيعية  المجاالت  تمثل  التي  الحدود  ورسم  استقراء  من  يمكننا  وموضعها  بموقعها  المنطقة  فهم  لعل  وهكذا 
والعمرانية لدراسة المنطقة والتعرف على امكانياتها وبالتالي وضع التصورات لتطويرها وتنميتها ، ونحددها 

على النحو التالي :
في الشمــال .. الحد الطوبوغرافي للهضبة الصخرية .

في الجنوب .. سفح الهضبة الصخرية وموقع المحجر الموجود هناك مع المناطق المنبسطة الزراعية السابقة 
والسكانية العمرانية بدار السالم حالياً . 

في الشــرق .. قرافة البساتين واالمام الشافعي عند سفح جبل المقطم وتحديداً طريق الهجانة الحالي .
في الغـــرب .. خط مترو حلوان من الجنوب وحتى تقاطعه اسفل الطريق الدائري ، وامتداده متمثالً في طريق 

المحطة الفاصل مع التجمع العمراني بالزهراء .

موضع عزبة خيرهللا وحدودة الطبيعية والعمرانية
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المجال العمراني واالداري لمنطقة عزبة خير هللا ..

إن منطقة عزبة خيرهللا بحدودها ومجالها العمراني تقع ادارياً في ثالث احياء هي : 
حي دار الســــــالم   ومنه شياخــة اثر النبي .	 
حي مصر القديمـة   ومنة شياخة كوم غراب . 	 
حي البســـــــــاتين   ومنه شياخة البساتين الغربية .	 

وجدير بالتنويه أن الدراسات العمرانية وتحليلها واستقراء مشاكل المنطقة واالحتياجات الراهنة للمجتمع باالضافة 
إلى مراجعة الحدود العمرانية المرتبطة بالوضعية الجغرافية واالجتماعية الراهنة ال ينفصل عن التعرف على 
الرؤية العامة لتلك االحياء ، والسيما الشياخات التي تدخل المنطقة بحدودها في اطارها ، وبذلك يجب التعرف 
على الشياخات باعتبارها المجال العمراني المباشر من جهة ، ومن جهة أخرى تلك االحياء وهي المجال العمراني 

واالداري المؤسسي األشمل لمنطقة عزبة خير هللا ..

المجال العمراني واالداري لمنطقة عزبة خير هللا
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حي دار الســــــالم

عدد الســــــــكان .. في 2014/7/1  495467 نسمة .
المساحة المأهولة .. 6   كم2 .

الحدود االداريـة ..  الشمال  حي مصر القديمة . الجنوب  حي المعادي .الشرق  حي البساتين .الغرب  نهر النيل .
الشياخــــــــــات ..   أثـــــــــــــــــــــر النبي . دار السالم . العيسوية . نافع 

السابع من الهجرة حسب روايات  القرن  التاريخي األقدم لدار السالم هو »دير الطين« وقد عمرت في  االسم 
المقريزي .. وكان أغلب سكان وعائالت دار السالم حتى القرن التاسع عشر الميالدي شرق البلد (كما يقسم أهالي 
دار السالم القديمة) تعمل بالزراعة ، أما أهالي غرب البلد فكانوا مراكبية ، وكان لدار السالم عمدة خاص بها ، 
وكان لكل من اسطبل عنتر وأثر النبي والعزب األخرى عمدة . ومع تطور النمو العمراني بالمنطقة عموماً كانت 
دار السالم تابعة لحي البساتين حتى يناير 2010 حين أصدر محافظ القاهرة حينها قراراً بتقسيم األحياء الكبيرة 
في القاهرة لتصبح حيين أو أكثر طبقا للمساحة والكثافة السكانية وحجم الخدمات ومنها فصل دار السالم عن حي 

البساتين لتصبح حياً مستقالً ادارياً بذاته .

منذ  الحى ونمى عمرانه  نشأ  القاهرة وقد  الشعبية بحنوب  السكانية  التجمعات  أكبر  أحد  السالم  دار  ويعد  حي 
النصف اآلول من القرن العشرين على األراضي الزراعية المحصورة بين منطقة مقابر البساتين ونهر النيل شمال 
المعادي باالضافة الى الزحف العمراني في سبعينات القرن الماضي إلى بعض االراضى الصحراوية والهضابية 
في شمال االراضي الزراعية وحتى المنطقة التاريخية واالثرية للفسطاط زمصر القديمة ، ويتسم الحى باالزدحام 
الشديد والكثافة السكانية العالية. وتتعدد االسواق واالنشطة التجارية في الحي فمن النادر أن يتوافر شارع في 
دار السالم بدون سوق لبيع كل مايمكن بيعه .. و حي دار السالم حالة متوسطة عمرانياً وتاريخياً واجتماعياً بين 
المعادي ومصر القديمة .. وينحدر معظم سكان الحى من مناطق مصر القديمة والسيدة زينب ، ويسكن بالحي 
العديد من الطبقات المصنفة اجتماعياً وثقافياً ما بين تحت خط الفقر وما بين الطبقات المتوسطة وفوق المنوسطة .. 

ويفتقر عموماً حي دار السالم لوجود تخطيط مسبق للعمران وللمرافق والخدمات مما أدى لكثافة سكانية شديدة 
وقصور أو ضعف في الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق. ومن مشاكل الحي فوضى المرور 
باالضافة النتشار الباعة الجائلين واستغاللهم لمساحات هائلة من الطرق والخدمات العامة الكافية وعدم وجود 

مكتبة عامة أو مراكز للشباب ..... أوغيرها . 
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حي مصر القديمــــــة ..
 253868   2014/7/1 في   .. الســــــــكان  عدد 

نسمة (261459 نسمة) .
المساحة الكليــــة .. 19.240 كم2 .
المساحة المأهولة .. 7.678  كم2 .

الحدود االداريـة ..  الشمال  حي السيدة زينب والفاصل 
ودار  البساتين  حي  الجنوب    . العيون  مجرى  سور 
الخليفة  النجاح ، الشرق  حي  السالم والفاصل شارع 

والمقطم والفاصل شارع الخيالة حتى شارع النجاح .
الغرب  نهر النيل ويفصل بينه وبين حي الجيزة والدقي  
األنــور   ، والمـدابغ  السعود  أبو   .. الشياخــــــــــات 
وعشـش البارود ،الخوخة والقنابة .الديورة ، الروضة 
الشرقي  المنيل   ، البحر  وساعي  الكــفور   ، والمقياس 
.المنيل الغربي . عين الصيرة .فم الخليج ودير النحاس 

.كوم غــــــــــــــــــراب .

يذكر التاريخ القديم أن منطقة مصر القديمه كانت تعرف في الحضارة المصرية القديمة الفرعونية) بإسم “خرى 
عحا« ويعنى »مكان المعركه« ، وهي المنطقه المتاخمه لممفيس عاصمة مصر وفي الطريق بينها ومدينة أون 
في الشمال . وتروي األسطورة القديمة ــ والمنقولة عن لوحة »شباكا« من عصر االسرة الخامسة والعشرين ــ 
غرق أوزيريس ملك مصر عند تلك المنطقه في نهاية الوادي وبداية الدلتا ، وعندها كان نشوب المعارك الشرسة 
بين حورس وعمه ست على عرش مصر لدرجة إن جب أبو اوزيريس ا تتدخل لحل الخالف بين حورس وست 
، فقسم مملكة اوزيريس مملكتين ، فى شمال موقع غرق أوزيريس مصر السفلى (الوجه البحرى) وجعل حورس 
ملكاً عليها ، والتانية إلى الجنوب من هذا الموقع مصر العليا (الوجه القبلى) وجعل ست ملكاً عليها، ولكن الحقاً 
عاد جب وتوج حورس ملكاً على الشمال والجنوب فى مدينة »ابنى جح »منف عند مصر القديمه ، وتبين تلك 
االسطورة أهمية تلك المنطقة في االتاريخ األقدم من حيث العمارة واإلستيطان .. ولقد أثبتت الدراسات الحديثة 
أن هذه المنطقة كانت معبر البناء لألهرامات إلى الضفة الغربية للنيل ، وتتابعت واستمرت في العصر الروماني 
وشاهداً على ذلك حصن بابليون .... حتى بعد ظهور المسيحية ، لعبت المنطقه دور فى حياة المسيح والسيدة مريم 
حيث كانت المغارة في المنطقة واحدة من المستقرات التي نزلت بها العائلة المقدسة في رحلتها في مصر وحالياً 
تقوم عليها كنيسة »أبو سرجه ». ويشتمل حي مصر القديمة على أقدم اآلثار اإلسالمية والمسيحية في العالم حيث 
مسجد عمرو بن العاص أول مسجد بني في إفريقيا كلها وكان منذ الفتح اإلسالمي مركزاً لإلشعاع الفكري لإلسالم 
لمصر والعالم أجمع ، وكذلك الكنائس القديمة ومنها ( الكنيسة المعلقة ) والتي شيدت منذ بداية تاريخ القبطي والتي 

تعتبر مزاراً لجميع المسيحيين في العالم .
ومصر القديمة أحد أحياء جنوب مدينة القاهرة وتسمى سابقا »مصر العتيقة« ، وكانت تنقسم الي عدة مناطق 
فرعية الفسطاط و”خرطة أبو السعود” و«عزبه الفسطاط« و«الفرنساوي« و«خرطه الشيخ مبارك« و«المنيل 
والروضة والزهراء« و«منطقه كوم غراب« ، و”فم الخليج والمدابغ« ، و«حسن األنور”، و”السكر والليمون”، 
و”أرض السادات«، و”دير النحاس” ،  و”هرمل”، و”أثر النبي” ، و«أبو سيفين«، و«الطيبي«، و«الجباسة«، 

و«حوش الغجر »، و«عشش القرود«، و«العلواية«. 
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حي البســـاتين .

عدد الســــــــكان .. في 2014/7/1  450135 نسمة .
المساحة الكليــــة .. 177.90  كم2 . (67) بعد انفصال حي دار السالم

المساحة المأهولة .. 16.86  كم2 .
الحدود االداريـة ..  الشمال  حي الخليفة .الجنوب  حي المعادي .الشرق  المقطم .الغرب  حي دار السالم .

الشياخــــــــــات ..   البساتين الشرقية .البســـــــاتين الغربية.عزبة جبريل .عزبة فهمي .

السلطان وهي عبارة عن مساحة ضخمة من األراضى  المماليك  بساتين  المنطقة في عصر  كانت تسمى تلك 
الزراعية التي تنتج كافة أنواع الخضروات والفواكه ، وبمرو الزمن سقط اسم بساتين السلطان وتحول االسم إلى 
البساتين فقط ، وظلت المنطقة على سماتها الزراعية إلى عهد ليس بالبعيد إلى أن حدثت زيادة سكانية كبيرة في 
المنطقة سببها هجرة العديد من األسر لإلقامة في البساتين مما أدى إلى تقلص الرقعة الزراعية وازدياد المبانى 
المناطق  الشعبية في بعض  المساكن  العديد من  ببناء  الدولة  قيام  إلى  في مناطق غير مخططة ، هذا باإلضافة 
الصحراوية بالبساتين مما أدى إلى تغيير في التركيبة السكانية للبساتين بدخول أسر من مناطق اخرى تم تهجيرهم 

منها السباب مختلفة .. 

بنظام  تدار  وكانت   ، بالقاهرة  الريفية  المناطق  من  العشرين  القرن  ستينيات  أواخر  حتى  البساتين  تعتبر  كانت 
»العمودية« حتى نهاية الخمسينات حتى تم إلغاء نظام العمودية وإنشاء نقطة شرطة البساتين وتتبع قسم الخليفة ثم 
انتقلت تبعيتها لقسم المعادي ثم تحولت إلى قسم مستقل هو »قسم شرطة البساتين« ، وكان يقطن البساتين حينئذ 
مجموعة من العائالت التي تواجدت منذ زمن بعيد ، وكانت تربطها عالقات اجتماعية قوية ومصاهرة ونسب 
وإن كان هناك تغيرا اآلن لتلك البنيوية االجتماعية ، ومعظم ابناءها يتحدثون بلهجة خاصة تميزهم عن لهجة ابناء 
القاهرة ، غير أن االجيال الحديثة منهم تحرروا من ذلك . وقد انتقل عدد غير قليل من أبناء العائالت األصليين 
الحقاً إلى السكن في مناطق أخرى قريبة مثل منطقة المعادي . وكانت معظم عائالت البساتين تعمل في الزراعة ، 
والبعض يعمل في مجال البناء والتشييد وقطع أحجار البناء من الجبال المحيطة بالمنطقة ، وتشتهر منطقة البساتين 
بصناعة مواد البناء من أحجار ورخام وجرانيت والتي تجمعت في الشمال الغربي للبساتين منذ اواخر الستينات او 
اوائل السبعينات ، وتمثل مصدرا أساسيا للدخل القومي نتيجة لكونها من الصناعات التصديرية فضال عن كونها 
من الصناعات كثيفة التشغيل من حيث عدد أو حجم االيدي العاملة . وفي سنة 1995 صدر قرار التخصيص رقم 

25تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة عــــــــزبة خير هللا



160 بنقل عمال الحجر من شارع الجزائر إلى منطقة حسن االيراني بالبساتين خلف شرطة الخيالة على مساحة 
15675  م2 ما يعادل ( ثالث أفدنة وثالثة قيراط ) ، وتم اعتماد مشروع التقسيم من اإلدارة العامة للتخطيط 

العمراني بمحافظة القاهرة وقسم إلى عدد 144 قطعة .

البساتين والتي تعتبر واحده من  المقطم مقابر  البساتين الى الغرب وبمحاذاة سفح جبل  ومن جهة أخرى تضم 
أكبر جبانات القاهرة ، باالضاقة إلى منطقة مقابر اليهود في الشرق وتسمى محلياً »ترب اليهود«  وقد تغيرت 
هذه المنطقة حيث قامت على أطالل هذه المقابر منطقة السكنية تسمى عزبة النصر ويوجد بها مجمع مدارس 
الفسطاط ، ومع الوقت تغيرت معالم  المنطقة أمتدت حولها العمران ، باإلضافة إلى اقامة »شركة المعادى للتنمية 

والتعمير« الحكومية للتجمعات السكنية على مناطق عديدة في البساتين .

اشكالية الحيازة وملكية االرض ..
بحلول منتصف السبعينيات بدأ نزوح المهاجرين من الصعيد والدلتا بحثاً عن العمل بالقاهرة وبالتالي عن مأوى 
، وسكن بعض هؤالء المهاجرين منطقة عزبة خيرهللا التي كانت ما تزال في حينها هضبة جبلية خالية ، وقاموا 
ببناء بعض الحجرات من الدبش والحجارة ، ولم يكن بالمنطقة في ذلك الوقت أي نوع من الخدمات ومرافق البنية 

األساسية .

 وفي البداية حدث العديد من المناوشات بين الحكومة واألهالي المستوطنين للمنطقة حتى أول الثمانينات عندما 
التعديات المقامة على أراضي الدولة وإعادة األرض إلى  أصدرت محافظة القاهرة عدة قرارات إلزالة جميع 
شركة المعادى والتي أصبحت طرفاً في النزاع بصفتها المالكة لألرض بالقرار الجمهوري وإن كانت طرفاً خفياً 

، فالصراع الحقيقي كان بين األهالي ومحافظة القاهرة . 

وبالرغم من محاوالت المحافظة المتكررة إلخالء األرض ، لكن األهالي تمسكوا بالبقاء لعدم قدرتهم على تحمل 
تكاليف إيجار وحدات سكنية أو شراء أرض لبناء مسكن في مكان آخر فقاموا بإعادة بناء مساكنهم بعد محاوالت 

المحافظة تهجيرهم وهدم مساكنهم دون حل مشاكلهم المسببة في تلك الوضعية ..

 وفي سنة 1982 ومع تصاعد المواجهة مع االدارة المحلية بدأ السكان ينظمون أنفسهم التخاذ إجراءات قانونية 
لضمان حقهم في البقاء على األرض خوفاً من تكرار قرارات اإلخالء الذي تقوم به الدولة ، وقاموا برفع دعوى 

قضائية تطالب بإلغاء قرار المحافظة بإزالة مساكنهم وبأحقيتهم في تملك األراضي المقامة عليها مبانيهم . 

وفي سنة 1984 تم الحكم في الشق المستعجل في القضية لصالح لسكان بوقف تنفيذ اإلزاالت لحين نظر المحكمة 
في ملكية األرض وبقى الشق الخاص بأحقية هؤالء السكان فى تملك األرض محل نظر لعدة سنوات أخرى ، 
وعليه تقدم سكان المنطقة للمحافظة بطلبات لشراء األرض بصفتهم واضعى اليد عليها ومقام عليها مساكنهم ، 

لكن المحافظة رفضت جميع هذه الطلبات وامتنعت عن بيع األراضى لهم . 

المحافظة  قرار  بإلغاء  مطالبين   1986 سنة  اإلداري  القضاء  محكمة  أمام  أخرى  دعوى  السكان  أقام  ثم  ومن 
باالمتناع عن بيعهم أراضى المنطقة وظل السكان يتابعون تطورات القضية الصدار الحكم لصالحهم يثبت أحقيتهم 
في تملك األرض حتى يتمكنوا من ممارسة باقي أنشطة حياتهم بشكل رسمي سواء بإصدار تراخيص للمنشآت 

التجارية أو الورش أو الحصول على الخدمات والمرافق العامة من الدولة . 
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وفي تلك األثناء استشعر سكان المنطقة غياب رغبة وقدرة الدولة في مد المرافق األساسية لهم بمبرر أنهم متعدين 
الذاتي–  والتمويل  بالجهود  المرافق  لتوصيل  أهلية  العمل في مجموعات  بدأوا  ذلك  . وبناء على  على األرض 
بطريقة غير قانونية – وبعدها يقومون بالتصالح ، وهو إجراء معتاد في المناطق غير الرسمية التي ال توفر لها 

الدولة البنية األساسية .

 استمرت القضية ما يقرب من خمسة عشر سنة وفي سنة 1999 صدر حكم نهائي من المحكمة اإلدارية العليا 
لصالح سكان المنطقة بإلغاء قرار المحافظة باالمتناع عن بيع األراضي لهم ؛ مما يعنى إقرار أحقية المواطنين 
في تملك األراضي عن طريق شرائها من المحافظة بالشروط واألوضاع المنظمة للتصرف في األراضي المماثلة 
وأبعد عنهم شبح التهجير واإلخالء القسري ، وبدأ األهالي في مخاطبة المحافظة بشأن البدء في إجراءات تمليك 
األرض عقب صدور هذا الحكم ، كان رد المحافظة بأنه لن يمكن ذلك قبل وضع مخطط تفصيلي للمنطقة بالكامل 

، وحتى اآلن لم يتم عمل هذا المخطط ولم ينفذ الحكم .. 

مورفولوجية العمران – االنساق العمرانية لمنطقة عزبة خيرهللا ..  
تتجه عملية تحليل البنية المورفولوجية ألي منطقة لتجمعات عمرانية خاصة الحضرية والمتنامية بشكل تلقائي ، 
من المستوى الشمولي ضمن الحدود الناتجة عن فهم موضع وموقع التجمع العمراني نفسه وصوالً إلى المستويات 
التقارب  من  نوعاً  شكلت  التي  واالستيطان  الجوار  لوحدات  المجتمعية  للبنية  والمتدرجة  المتتابعة  التفصيلية 
االجتماعي والتكامل الحياتي والعمراني فيما يمكن تصنيفه بما بشبه التوحد المكاني واالجتماعي والمعيشي عامة 
بدرجاته العمرانية المختلفة مع الحفاظ على حد ادنى من التناغم او الحد الألقصى من التجانس وتوحد المصالح 
أو  حدودها  المنطقة ضمن  شمولية  تفتيت  تستهدف  ال  تلك  التحليل  ..وعملية  المجتمعية  والبنيوية  واالنتماءات 
التفريط فيما بين مركباتها وعناصرها من روابط أو ترسيخ الخالف على حساب التوحد بقدر ما تعتمد على فهم 
البناء العمراني القائم على الجوار والتكامل إن وجد بين مختلف وحدات عمران النطقة ذاتها والمجتمع المشكل 

الحقيقي لوجودها .

ملكية  توضح  خريطة 
عن   - المنطقة  في  االرض 
للتنمية  المعادي  شركة 

والتعمير
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وقد يمكن فهم مالمح هذه البنيوية شكلياً من خالل قطبي النسيج العمراني .. الكتلة والخواء وما يمثالنه من مالمح 
ظاهرية هي نتيجة وليست اعلة ، ومن جهة أخرى بتحتم إدراك عمق هذه البنيوية من تتبع نمو العمران والحراك 
بحيويتها  واالقتصادية   ، بموروثاتها  واالجتماعية   ، الملموسة  المادية  بجوانبه  العمران  لهذا  المشكل  المجتمعي 
وضروريتها للحياة نفسها . وانتهى هذا الفهم وذلك االدراك لرسم الصورة األولية والبنيوية المورفولوجية لعمران 
المنطقة دون أسقاط المحددات الطبيعية والبيئية المؤثرة في هذا النسيج من جهة ، وتطور ونمو العمران ومتغيراته 
المباشر واألشمل أو  المنطقة في مجالها  المتواترة من وإلى  السكانية  المجتمعية والهجرات  للتجوالت  الموازية 

األقليمي .. ويمكن توصيف تلك البنيوية حسب وضعيتها اآلنية غلى النحو التالي :
هناك وحدات جوار عمرانية لها جذورها التاريخية المرتبطة في الماضي القريب بالوضعية الزراعية السابقة 	 

والتي شكلت وضعية اجتماعية تتسم بالنسق الريفي في جنوب وغرب الهضبة الجبلية في األراضي الممتدة 
والمنبسطة (عزبة الطحاوي والعزبة القبلية والعزبة البحرية) ..

هناك وحدات استيطانية قائمة على الهجرات المتسارعة وبدأت في عقد السبعينات والثمانينات وما بعده ، 	 
التاريخي  الموقع  القلب حيث  بدأت من  الجبلية مستقرات لالستيطان والسكن ، وغالباً  وأخذت من الهضبة 
واالثري ومتنامية في اتجاه الحواف ، وتوالدت مع هذا االستيطان محاور على مستوى الهضبة مثل شارع 
الغرب عند مدخل  إلى  الهجانة  الذي يمر بطول االلهضبة من الشرق عند مدخل  الرئيسي  المحور  النجاح 
الحكومية  المدرسة  مثل  محدوديتها  من  بالرغم  والخدمية  الحياتية  التجارية  االنشطة  فيه  الزهراء وظهرت 
المستويات  على  والثانوية  الجانبية  المحاور  الرئيسي  المحور  عن  وتفرعت   ، بالمنطقة  الموجودة  الوحيدة 
التفصيلية فيما بين وحدات الجوار نفسها أو داخل كل منها .. ومن خالل هذا االستقراء يمكنا وضع التصورات 

األولية لبنيوية موروفولوجية عمران منطقة عزبة خيرهللا ..
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الكثافة البنائيةشكل العمران 

الفراغالكتلة

كتلة وحدة الجوار
الساحات متوسط عروض الشوارع كتلة الوحدة السكنية

والفراغات البينية
 الفرعيةالرئيسيةمساحتهاشكل الوحدة

منطقة المحجر- عزبة الطحاوي
صغرية90126-60غري منتظمهمفككة%75غري منتظم

العمران التلقائي - القروي للمناطق االقدم
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منطقة المحجر
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منطقة المحجر
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عزبة الطحاوي

32تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة عــــــــزبة خير هللا



الكثافة البنائيةشكل العمران 

الفراغالكتلة

كتلة وحدة الجوار
الساحات متوسط عروض الشوارع كتلة الوحدة السكنية

والفراغات البينية
 الفرعيةالرئيسيةمساحتهاشكل الوحدة

منطقة شمال الطريق الدائري
صغرية6-180128-120غري منتظمهمفككة%75غري منتظم

العمران التلقائي الحضري لمناطق االستيطان الحديث
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شارع النجاح ومتفرعاته
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شارع السبع بنات ومتفرعاته
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 المعالم الرئيسية – المباني العامة في منطقة عزبة خيرهللا ..

تشكل المباني العامة شبكة لرسم الخريطة االجتماعية 
والعمرانية والبصرية للتعرف على المنطقة والحراك 
واالرتقاء  تكاملها  في  إنها  كما   ، المنطقة  داخل 
الترابط  تحقق  الخدمي  العمراني  ودورها  بكفاءتها 
لالنساق  المشكلة  العمراني  الجوار  وحدات  بين 
العمرانية للمنطقة ككل ، ونحدد تلك المعالم الرئيسة 
تقييم  ويمكن   ، التالية  العامة  الخدمية  العناصر  في 
والعمرانية  المجتمعية  مجاالتها  خالل  من  كفاءتها 

وتدرجاتها ، ومن هذه المؤسسات نحدد :
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المواقع التاريخية ــ األثرية والتراثية في منطقة عزبة خيرهللا ..
تقع منطقة عزبة خير هللا بالقرب من العديد من المواقع التاريخية األثرية والمعالم السياحية ، مثل عين الصيرة ، 
وحفريات مدينة الفسطاط ، ومجمع األديان والكنائس في مصر القديمة ، والمتحف القبطي ، ومسجد عمرو الجامع 
، ومراكز صناعة الفخار ، ومتحف الحضارة الجديد و ..... ، ومعظمها تتركز في حي مصر القديمة . باإلضافة 
لذلك فإن ما يميز منطقة عزبة خيرهللا في حد ذاتها وغير معروف للكثيرين ، هو ما تضمه من مواقعها التاريخية 
والمعالم التي تعود إلى العصور القبطية واإلسالمية ، وال تحظى باالهتمام الكافي من السلطات المعنية ، وتعاني 

من مشاكل اإلهمال واالستخدام غير المناسب والتعديات باختالف انماطها . 
ومن أهم هذه المواقع ..

الجبخانــة (أسطبل عنتر)
قباب السبع بنــــــــــــات
قنـاطر احمد ابن طولون

بئر أم السلطـــــــــــــان
كنيسة الطاحونة وتل الطواحين
مشهد خضراء الشــــــــــــريفة
منطقة حفريات البعثة الفرنسية
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الجبخانــة )أسـطبل عنتر( ..

هي  (أو  لآلثار   االعلى  المجلس  قوائم  على  والمسجلة  المنطقة  في  التاريخية  المواقع  أهم  من  الجبخانة  تعتبر 
الجبهخانة كما تنطق بالتركية وهو مصطلح أطلقه األتراك على األماكن التي كانت تستخدم لحفظ العتاد الحربي 
وتستعد فيها الجيوش بأسلحتها وخيولها للمعارك) ـ وهي معروفة اآلن باسم »إسطبل عنتر« ، وهو المبنى الذي 
استمد منه الجزء الجنوبي من المنطقة اسمه . والجبخانة موقع كان يستخدم في القرن التاسع عشر مع حكم محمد 
علي باشا لتخزين السالح والعتاد والذخيرة يبلغ طوله حوالي 180 متر وعرضه حوالي 115 متر ، ويتوسطه 
فناء واسع في وسطه المبنى الرئيسي لمخازن السالح والذخيرة من طابقين مبنياً على أرضية صخرية ومسقوف 
بقباب (عددها 28 قبة) ، كما كانت الجبخانة تحتوي علي آبار لترطيب درجة حرارة المكان وذلك لتجنب اشتعال 
بارود المخزن ، واآلبار عبارة عن ممرات تحت األرض تسمى بـصهاريج لتخزين المياه ولكنها مازالت محافظة 
على فوهتها . يعتقد المتخصصون إن تاريخ إنشاء هذه الجبخانة يعود إلى محمد علي باشا في سنة 1245هـ / 
1829م كبديل للمبنى المماثل الكائن حينها في القلعة ، بعد أن تعرضت جبخانة القلعة للحريق مرتين في أغسطس 
سنة 1819 وفبراير سنة 1823 ، مما عرض مبنى قصر الجوهرة القريب منها ألضرار شديدة نتيجة تكرار تلك 
الحرائق ... لذا ومن خشية محمد علي على قصر الجوهرة وباقي مباني القلعة قرر اللجوء إلى منطقة »صحراء 
مصر القديمة« البعيدة عن القصر والقلعة لبناء الجبخانة الجديدة ، وأنشأ حولها أربع طوابي ومستشفى عسكري 

لتكون بمنأى عن المباني المهمة في الدولة . 

الداخلية تحتفظ داخلها خيولها ، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى المجلس االعلى لآلثار  كانت الجبخانة تابعة لوزارة 
المنوط به حالياً ادارتها والحفاظ عليها وحمايتها ، وكان في السابق ـ حسب المتداول ـ يسكن الجبخانة أفراد من 
الهجانة السودانيين التابعين لقوات االمن التابعة للدولة مع أسرهم بغرض حراسة جنوب المدينة وخاصة المناطق 

الجبلية هناك . 

وتمثل الجبخانة اليوم أحد أهم االمكانات غير المستغلة بالمنطقة وذلك لما توفره من فراغ يمكن استخدامه في 
العديد من األنشطة الثقافية والخدمية تعود بالنفع على السكان وتصبح نواة لتنمية المنطقة من جهة ، وتحقق الحماية 
والحفاظ على الموقع األثري من جهة أخرى من خالل العالقة االيجابية بين المجتمع والمواقع التاريخية ، وتنامي 

االحساس بأهمية مثل تلك المواقع لدي المواطن نفسه وانتمائه لها .
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قباب السبع بنــــــــــــــــــات ..

أما في شمال الهضبة الجبلية للمنطقة ، فتقع أيضاً أحد أهم معالم المنطقة األثرية وهي »قباب السبع بنات« والتي 
ترجع إلى العصر الفاطمي . وتسميتها بالقباب السبع حسب المصادر التاريخية أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
هللا قتل ست من بنات الوزير الحسين بن علي المغربي بعد فراره من مصر ، الذي أتهم بالخيانة ، وعندما حاول 
الخليفة استرضاء الوزير مرة أخرى بنى على القتلى من بنات الوزير ست قباب ، ويبدو أنه بجانب هؤالء الستة 
ضريح للشيخ أبو النصر األصفيحي بنيت عليه قبة الحقاً فعرفت في مجملها باسم السبع قباب . ولكن هناك بعض 
الروايات التي ترجح بناء هذه القباب بعد عصر الحاكم بأمر هللا بفترة . وعموماً لم يبق من هذه القباب إلى يومنا 
هذا سوى أربعة ، باإلضافة إلى حفائر أثرية ألساسات جدران قبتين آخرتين ، وجميع القباب متجاورة في صف 
واحد غير مستقيم ، ولم يعثر علي القبة السابعة التي تم بناؤها في وقت الحق واندثرت ولم يعثر لها علي أثر. 
ويعتمد تخطيط كل قبة على حجرة مربعة بكل ضلع من أضالعها األربعة باب معقود بعقد مدبب ، وتوجد حنيتا 
محراب في الضلع الجنوبي الشرقي على يمين ويسار عقد الباب ، ولتلك القباب أهميه معماريه وتاريخية النها 

تمثل نماذج لتطور عمارة القباب فى مصر . 

ومن جهة أخرى يكتسب الموقع التاريخي لقباب السبع بنات بعداً مجتمعياً مميزاً ، فقد تشكلت حوله أساطير شعبية 
ترسخت في وجدان المجتمع تمثلت في  أساطير شفاء المرضى وفك عقم النساء والتبرك بالقباب.. وحسب رواية 
النساء من السكان تأتي النساء اللتي تعنين من العقم وتقمن بـالجري و »التمرغ« في تراب أرضية قباب السبع 
بنات ثالثة أسابيع وتقيد الشموع وتحني أيديهن بالحنة وتدهن الحيطة ، وتلك العادة مستمرة إلى اآلن ، وهناك 
نساء كثيرات شفين من العقم ببركات السبع بنات بحسب قولهم ، وعندما تشفى احداهن بعد االسابيع الثالث يقمن 
احتفالية شعبية في الموقع  ولذا يمثل موقع قباب السبع بنات أحد أهم االمكانات في المنطقة بما تمثله من قيمة 
مجتمعية وتراثية لدي سكان المنطقة والمجال األشمل لها ، وهو ما يمكن توظيفة في حياة المواطنين في العديد 
من األنشطة التراثية الشعبية والخدمية تعود بالنفع على السكان وتصبح نواة لتنمية المنطقة من جهة ، وترميم 
واحياء الموقع األثري والحفاظ عليه من جهة أخرى ، من خالل العالقة االيجابية بين المجتمع والمواقع التاريخية 

، وتنامي االحساس بأهمية مثل تلك المواقع لدي المواطن نفسه وانتمائه لها 
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تل الطواحين وكنيسة الطاحونة ..
تضم منطقة عزبة خير هللا معالم قبطية مثل كنيسة الطاحونة . وتضم هذه الكنيسة بين جنباتها طاحونة أثرية كان 
يقيم ويتعبد بها البابا كيرلس السادس في سنة 1936 ( القس مينا المتوحد في ذلك الوقت) ، وعاش بها نحو ست 
سنوات . وقد تم ترميم الطاحونة وما زالت موجودة حتى اآلن داخل الكنيسة وتحتفظ هذه الطاحونة بحالة جيده 
نظراً لرعاية الكنيسة لها وتوافد أعداد كبيرة من الناس لزيارتها كأحد المعالم الدينية الهامة.. والطاحونة عبارة 
عن بناء دائري من الحجر ارتفاعه حوالي ستة أمتار وقطره ثالثة أمتار ، وهي موجودة ضمن المنطقة التي كانت 
تعرف فيما سبق باسم تل الطواحين حيث كان بها خمسين طاحونة يعتقد أنها بنيت أيام الحملة الفرنسية على مصر 

 . (1801 – 1798(

كنيسة الطاحونــــــــــــة ..
فى سنة 1936 توجه القس مينا المتوحد (البابا كيرلس السادس فيما بعد) إلى الهضبة الجبلية في مصر القديمة 
بعد موافقة البابا يؤنس ، متطلعاً لسكنى احدى الطواحين هناك للتعبد ، وقد حصل على موافقة مصلحة اآلثار 
لطلبه وأن يتخير الطاحونة التى يريدها ويقيم فيها وقد اختار الناسك طاحونة ال سقف لها وال باب وقد أعد وكيل 
مصلحة أالثار عقداً معه صونا له من المضايقات بإيجار طاحونه من الطواحين الذى أنشأها الفرنسيين أثناء الحملة 
الفرنسية فى مصر ، وأقام فيها حوالي ست سنوات حتى سنة 1941 وكانت الحرب العالمية الثانية على أشدها 
وأتخذت قوات الحلفاء الجبل الشرقي (جبل المقطم) نقطة دفاعية عن القاهرة ولما أشتدت وطأة الغارات الجوية 
طلب قائد القوات من ابونا مينا النزول من الجبل وترك الطاحونة ، فغادرها في 28 اكتوبر سنة 1941 ، وخالل 
السنوات الست سنوات فى هذه الطاحونة لم يفتر ابونا مينا يوما عن إقامة صالة القداس الهى ، فأقام مذبحا وكان 
يمارس صلواته وعباداته وأنضم إلى زمرة القديسين ، وهناك تحولت حياته من كثرة الصوم والصالة والسهر إلى 
نور يجذب الذين فى الظلمة وفى وسط هموم العالم حتى تحولت الطاحونة إلى منار ثم إلي مزار .. وبقي متنقالً 
زمناً بين كنائس مصر القديمة حتى شيد كنسية الشهيد مارمينا العجايبي بزهراء مصر القديمة ، في سنة 1947 
وظل بها حتى أختير بطريركاً للكرازة المرقسية في 10 مايو سنة 1959 وأصبحت هذه الكنيسة فيما بعد مقراً 
لدير الشهيد مارمينا العجايبي بمريوط . وفي سنة 1986 بدء هدم الطواحين بالجبل وبقيت تلك الطاحونة ضمن 
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عدد قليل باق ، ولما بدأت خدمة دير الشهيد مارمينا بمريوط في سبتمبر 1986 لكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي 
بمقر الدير بزهراء مصر القديمة تسلمت نلك الطاحونة . والكثير من الناس من خارج منطقة عزبة خير هللا اليوم 
يزور الكنيسة لحضور االحتفاالت والمراسم التذكارية السنوية البابا كيرلس السادس ، هذا هو واحد من عدد قليل 

من المناسبات التي تسمح للناس الذين ليسوا بالضرورة من سكان عزبة خير هللا يأتي إلى المنطقة ..
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مشهد خضراء الشريفة .. 

يقع هذا المشهد بالقرافة الكبرى جنوبي شرقي الفسطاط وعلي بعد ثلث ميل تقريباً من موقع قباب السبع بنات 
، ولقد قام المقريزي بتصنيفه ضمن المصليات التي بالقرافة الكبري قائالً : » وكان في القرافة عدة مصليات 
ومحاريب منها مصلي الشريفة ، وكان بدرب القرافة بحارة الجباسين وخطة الصدف بناه أبو محمد عبد هللا بن 
األرسوفي الشامي التاجر سنة سبع وسبعين وخمسمائة » . ويقول عنه المؤرخ ابن الزيات : » وأنت مستقبل القبلة 
قاصداً إلي الخط المعروف بحارة العواتمة به تربة لطيفة علي شرعة الطريق بها قبر السيدة الشريفة الخضراء 
، ومعها قبر الشيخ علي الفاتي التكروري إمام الجامع وذكره ابن الملقن في طبقات األولياء توفي سنة إحدى 

وسبعين وستمائة » . 

ويتكون تصميم هذا المشهد من مساحة مستطيلة تبلغ 30×20 متر وتقويه دعائم ساندة بأركانه األربعة يبلغ كل 
منها 1.40 متراً ، وتبرز عن سمت الجدران الخارجية بمقدار 0.36 متراً ، ويبلغ ارتفاع المصلي ستة أمتار 
 ، ، ويقع المدخل الرئيسي للمبني في الركن الشمالي الغربي منه ويبرز عن الواجهة بمقدار 5,5 متراً  تقريباً 
ويؤدي إلي ردهة أولي تؤدي إلي ردهة ثانية بها بابان أحدهما معقود ويؤدي إلي الصحن ، والثاني صغير ويؤدي 
إلي درج يصعدنا إلي غرفة صغيرة في الدور الثاني وربما كانت تعلوها مئذنة الجامع ، وتبلغ مساحة الصحن 
17,35 × 22.80 متر ومن خالل بقايا األساسات الموجودة بالجانب الجنوبي الشرقي للصحن يتبين لنا تصميم 
رواق القبلة لهذا المشهد والمكون من بالطة واحدة مقسمة إلي ثالث مساحات بواسطة دعامتين ، وتشرف علي 
الصحن ببائكة ثالثية أوسعها أوسطها ، تميزت المساحة الوسطي بوجود المحراب الرئيسي للمشهد ، وهو عبارة 
عن حنية عقدين متداخلين مدببين ، وهو ذو مسقط نصف دائري ، وعلي جانبيه محرابان صغيران بجوار كل 
منهما دخلتان ، أما المساحتين الجانبيتين ، فيشتمل جدار القبلة في كل منهما على محراب يتكون من حنية داخل 
أنها  إال  بالجص  منفذه  كتابية  المحاريب زخارف  يزخرف طاقية  وكان   . مدبب  بعقد  معقودة  مستطيلة  مساحة 
اندثرت تماماً في الوقت الحالي ، وربما كان يعلو المربع األوسط قبة في حين غطيت المساحتان الجانبيتان بأسقف 
خشبية مسطحة ، والتي تذكرنا بمشهد السيدة رقية تماماً ، وهذا ومن المالحظ أن جدران المشهد من الداخل قد 
غطيت بطبقة من المالط ، كما أنه قد استخدمت الحجارة في تشييد هذا األثر سواء جدرانه أو الدعامات الخارجية 

الساندة لها أو كتلة المدخل بمشتمالتها في حين شيدت األكتاف والدعامات الموجودة ببالطة القبلة من اآلجر. 

قناطر أحمد بن طولون ..

قناطر مياه احمد بن طولون أحد أهم اآلثار المالصقة لمنطقة عزبة خير هللا وأقدمها وأكثرها قيمة وأشدها عرضة 
للتدمير واإلهمال ، وتقع بالطرف الجنوبي الشرقي للهضبة الجبلية من المنطقة والمالصقة لمنطقة البساتين . وهذه 
القناطر معروفة لدى أهالي المنطقة بـ “بئر أم السلطان” و”مجرى اإلمام”، ويرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 256 
هـ / 870 م . ويعتقد أن الذي بناها هو المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني بتكليف من أحمد بن طولون 
وهو نفس المهندس الذي يعتقد أنه بنى جامع أحمد بن طولون بمدينة القطائع . كان الغرض من هذه المنشأة جلب 
كميات كبيرة من المياه من النيل إلى مدينة القطائع . ولم يتبق من هذه المنشأة الهامة في يومنا هذا سوى برج 
المأخذ وهو عبارة عن كتلة مشيدة باآلجر (الطوب األحمر) بداخلها بئر مفرغة مفتوحة إلى السماء أمر بحفرها 
أحمد بن طولون والمعروفة باسم بئر أم سلطان ، وعلى جانبيها غرفتان يغطيهما قبوان . كما تمتد تلك القناطر 

حتى القطائع من خالل سور يشبه مجرى العيون الموجود بمصر القديمة اآلن .
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وبالرغم من األهمية التاريخية البالغة لقناطر مياه أحمد بن طولون فإنها في حالة شديدة من التردي مما يعرضها 
لالنهيار والفقدان لألبد . فالسور قد تعرض لإلهمال والتدمير بعد أن تراكمت بجواره أطنان من القمامة . لذا قام 
سائقو الميكروباص بتجميع مبالغ مالية وتأجير لودر لرفع المخلفات. لكن لألسف تم إزالة جزء كبير من السور 
أثناء ذلك نظراً لعدم الوعى . ورغم أن الحي يقوم بتنظيف محيط السور دورياً ولكن تنشب الحرائق من حين إلى 
آخر في القمامة المتراكمة مما يعرض السور لمزيد من الخطر لكن لألسف تم إزالة جزء كبير من السور لمسافة 

حوالي أربعون مترا . 
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بئر أم الســـــلطان ..
بحى  المعروفة  المناطق  من  سلطان  أم  بئر  منطقة 
البساتين وأصل االسم (بئر أم السلطان) نسبة إلى أحد 
االبار التي حفرتها أم أحد سالطين مصر من المماليك 
كي تكون مصدرا نقيا للشرب في تلك البقعة الصحراوية 
في ذلك الوقت ، وورد في بعض كتب التاريخ ان البئر 
بالمياه  مسجدة  إلمداد  طولون  بن  أحمد  السلطان  أنشأة 
يشكر)   (جبل  مقام علي هضبة حجرية  المسجد  ، ألن 
في  المساجد  من  لعدد  حدث  كما  الحريق  من  لحمايتة 
الفسطاط ومدينة العسكر .   ، و استغله أحد المواطنين 

ليحوله إلى محل لبيع الفاكهة . كما تم إنشاء “كشك” أمام البئر وهو ما منع إلقاء القمامة في مدخل البئر وحرقها 
كل فترة . وإلى اليوم يقوم السائقون بجمع مبالغ مالية رمزية للحفاظ علي المكان ، لكن السور في حاجة إلى شديد 

العناية لوقف تأكله. 

موقع الحفريات األثرية للبعثة الفرنسية في عزبة خير هللا .. 
للبعثة  األثرية  الحفريات  1985اعمال  سنة  بدأت 
الفرنسيةـ  IFAOـ  في منطقة اسطبل عنتر على مساحة 
2 هكتار جنوب الفسطاط على الهضبة الحجرية (مصر 
الراهن  الوقت  في  متوقفة  االعمال  ولكن   ، القديمة) 
 . وتدقيقها  الكشف عنها  تم  التي  المواد  ونشر  لدراسة 
النسيح  بأعتباره كان ضمن  الموقع  أهمية هذا  وترجع 
العمراني واالجتماعي لمدينة الفسطاط عاصمة مصر 
بعد الفتح العربي االسالمي لمصر سنة 642 ، وقد تم 
أكتشاف ألول مرة في هذا الموقع مستويات للمستقرات 

السكنية ترجع إلى تاريخ الفتح والتي بنتها احدى القبائل اليمنية القادمة مع الفتح وأستوطنت المرتفعات المطلة على 
بركة الحبش عند تأسيس مدينة الفسطاط ، ويمكن تحديد التتابع الزمني لمستقرات الفسطاط في مرحلتين : االولى 
بين سنتي  642 و 690 ، وهي مرحلة دخول العرب والمسلمين إلى مصر واستيطانهم في تجمعات سكنية 
خاصة بهم ، والثانية بين سننتي 690ـ  750 ،  .. وفي سنة 750 نشب حريق في الفسطاط ، وقد دمرهذا الحريق 
منطقة سكنية  هناك  أعيد عمران  االحداث  تلك  بعد  ، ومباشرة  الفسطاط  في جنوب  السكنية  المستقرات  غالبية 
محدودة وبناء عدد قليل من المساكن ، ومن المؤكد تحول تلك المستقرات السابقة بهذه المنطقة إلى قرافة بين سنة 
750 و 765 ، وهو ذات تاريخ بناء ابن طولون القناطر لتوفير المياه لمساكن مدينته ـ القطائع ـ وقد تم أكتشاف 
ضمن الحفريات مسجد يرجع تاريخه لتلك الحقبة التاريخية ويعتبر من أقدم العمائر الدينية المعروفة في مصر .. 
وفي سنة 973 اتسعت هذه القرافة مع وصول الفاطميين إلى مصر واستعمالها لدفن رفات ذويهم التي احضروها 
من إفريقية ، وتطورت المنطقة وظهرت بها بلدة صغيرة نظمت مع الشوارع المرصوفة بالحصى واألضرحة 
ومساكن النخب المجتمعية بحدائق وبرك وحتى حمامات ، ولكنها دمرت ونهبت في حوالي سنة 1070. واظهرت 
تلك الحفريات التسلسل الزمني لقنوات اكتشفت أثناء أعمال التنقيب مما أدى لمعرفة تاريخ التجفيف التدريجي 

لبركة الحبش وسمح أيضا إلعادة النظر في تطور الطبوغرافية لمدينة الفسطاط خالل تلك الفترات . 
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دراسات تحديد االحتياجات وتحليل وضع المنطقة وقت الدراسة
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وضع منطقة عزبة خيرهللا وقت الدراسة  ..

تشير الدراسات أن المنطقة قبل السبعينات خالية من السكان ، بإستثناء بعض التجمعات المحدودة للعزب الريفية 
الوضع  أما   ، السالم حالياً)  (دار  الجبلية  الهضبة  الجنوب من  في  العمرانية  التحوالت  قبل  الزراعية  بالمناطق 
الراهن بعد تنامي الهجرات الستيطان الهضبة الجبلية والتحوالت العمرنية للتجمعات الريفية اصبحت المنطقة 
واحدة من المناطق عالية الكثافة السكانية في القاهرة حيث يصل عدد السكان إلى حوالي 650 الف نسمة على 

حوالي 500 فدان ، 

نسبة كبيرة من سكان المنطقة اليوم من الطبقة العاملة سواء من العاملين داخلها أو خارجها .. ومما يميز سكان 
لمحاوالت  التصدي  أجل  الجميع من  بين  والتكاتف  االجتماعي  والتواصل  الترابط  أو  الجوار  نوع من  المنطقة 
تهجيرهم أو من أجل الحصول على حقهم في بنية أساسية وخدمات عامة ... ويشكل الموظفون وأصحاب المهن 

نسبة كبيرة من السكان ، فمنهم المهندسون واألطباء والمحامون ، ومنهم أيضاً أصحاب الحرف ، 

ساهم ذلك التنوع في الطبقات الثقافية واالجتماعية في الجهود التنموية المختلفة بالرغم من محدوديتها . فنشأت 
المحامين  شباب  من  تضم عدد  والحريات التي  الحقوق  للدفاع عن  محامين خيرهللا  مثل رابطة  الروابط  بعض 
المدني  المجتمع  اهتمام من بعض منظمات  أن هناك  ، كما  السكان  وبالدفاع عن حقوق  العام  بالشأن  المهتمين 
والجمعيات األهلية بالعمل في المنطقة ، حيث يوجد حوالي 23 جمعية أهلية مسجلة ، منها على سبيل المثال : 
جمعيات خير وبركة ، وتواصل ... وغيرها ، وقد تحالفت مؤخراً مجموعة من الجمعيات في رابطة تسمى رابطة 
اعمار خيرهللا لتنسيق جهودهم التنموية . ونظراً لعدم حسم قضية حيازة أرض العزبة حتى اآلن ، يقوم أصحاب 
العقارات بدفع مقابل انتفاع باألرض كل سنة بنسبة %7 من قيمة األرض التي قدرتها الجهات اإلدارية بمحافظة 
. أما اإليجارات  المربع سنوياً  للمتر  المربع ، أي ما يعادل حوالي 14 جنيهاً  للمتر  القاهرة بمبلغ 200 جنيه 
فتتراوح من 300 إلى 500 جنيه شهرياً (تقديرات سنة 2012) ، وقد تقل أو تزيد عن ذلك تبعاً للتجمعات في 

اطار او مجال المنطقة . 
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محاور الحركة 

اوال : المداخل والمخارج
للغاية وقاصرة على  تشكل الطبيعة الطبوغرافية العائق االول الذي يجعل مداخل السيارات الى العزبة محددة 

المناطق التي يتوفر فيها انحدار طبيعي يصلح الن يكون مدخال للعزبة وذلك : 

شماال  من ناحية مصر القديمة .. مدخل من  طريق ( مصر القديمة ) يؤدي الى شارع السبع بنات وعلى 	 
الرغم من اهمية المدخل اال انه عبارة عن مدق ( غير مرصوف )  

شرقا  من ناحية البساتين .. مدخل من شارع الخيالة  يؤدي الى شارع النجاح	 

غربا  من ناحية الزهراء .. امتداد شارع النجاح يمثل مدخل من ناحية منطقة الزهراء ويصل المنطقة 	 
بكورنيش النيل ومحطة مترو االنفاق 

جنوبا  من ناحية دار السالم .. على الرغم من االتصال وتبادل المنافع الحيوي بين منطقة عزبة خيرهللا 	 
ودار السالم اال ان هناك مدخل واحد للسيارات يربط اجزاء العزبة  المختلفة بمنطقة دار السالم وهو من 

شارع شلهوب 

وعلى الرغم من ان تلك الطبيعة الطبوغرافية الخاصة قد فرضت على منطقة عزبة خير هللا نوعا من العزلة 
واالنفصال عن المناطق المجاورة لها او على االقل شكلت صعوبة في الدخول والخروج من العزبة ، اال ان تبادل 
المنافع والخدمات بين سكان تلك المناطق اوجد حلوال بديلة للتغلب على عوائق االتصال ونقص كفاءة مداخل 
ومخارج المنطقة حتى ولو كان من خالل مداخل مشاه او ساللم اتصال ، االمر الذي يتمثل في حالة العزبة في 
مداخل المشاه ونقط اتصالها بمنطقتين رئيسيتين هما بطن البقرة ودار السالم ، حيث نجد مدخالن مشاه للعزبة 

لهما اهمية نسبية من ..

من الشمال من منطقة بطن البقرة .. من خالل شارع مصطفى الدندراوي وهو شارع ضيق غير ممهد 	 
منحدر بصورة طبيعية  ال تمر فيه حركة الية ولكن يستخدمه سكان المنطقتين للحركة من والى عزبة 

خيرهللا وبطن البقرة   

من الجنوب من منطقة دار السالم .. عن طريق الساللم التي تربط المنطقتين واهمها السلم الموجود 	 
بالقرب من منطقة اسطبل عنتر والذي يعتبر مدخل مشاه للمنطقة الى شارع .....
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ثانيا : شبكة الطرق ) محاور الحركة والمواصالت( 
نظرا للطبيعة الطبوغرافية الخاصة لمنطقة عزبة خيرهللا فان محاور الحركة واالتصال بها لها اكثر من بعد ، 

فمن ناحية توجد شبكة الطرق الرئيسية والفرعية التي تخدم المنطقة وتصل بين المناطق المتفاربة في المناسيب 
ومن ناحية اخرى يتواجد بالعزبة نوع اخر من نقاط االتصال والحركة الرأسية وذلك التغلب على مشاكل فروق 
المناسيب ، سواء الطبيعية منها - مثل الساللم التي تصل بين  فرق المنسوب بين منطقة العزبة ومنطقة المحجر 
القبلي  ودار السالم ، او  للتغلب على المحددات العمرانية التي تفصل الكيان الموفولوجي للعزبة مثل الطريق 
الدائري وذلك من خالل االنفاق التي تصل بين شمال العزبة وجنوبها ، او الساللم الموجودة على جانبي الطريق 
والجيزة  القاهرة  مناطق  من  سواها  بما  العزبة  يصل  حركة  كمحور  باستخدامه  للسكان  تسمح  والتي  الدائري 

ومصدر للمواصالت .
المحاور االفقية  :

يخترق منطقة عزبة خيرهللا ويخدمها مجموعه من الطرق تتفاوت في المستويات وفي تأثير وجودها على المنطقة 
ويبلغ عدد شوارع المنطقة حوالي 775 شارع أغلبها متدهورة وغير ممهدة حتى أن بعضها ال تسمح بمرور 
السيارات وخالية من أي إضاءة عمومية إال من بعض اإلضاءة التي يضعها األهالي على منازلهم إلنارة الشوارع 
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ليالً .  ويمكن دراسة محاور الحركة في العزبة طبقا الهميتها في اتجاهين ، محاور الحركة الرئيسية ( وهي التي 
تتسم بكثافة الحركة االلية ووجود المواصالت ) و محاور الحركة الثانوية ( واغلبها غير مؤهل لحركة سيارات 

كثيفة والبعض غير قابل للحركة االلية على االطالق )
محاور الحركة الرئيسية هي :

الطريق الدائري .. يخترق الطريق الدائري عزبة خيرهللا من منتصفها وعلى الرغم من عدم وجود 	 
منازل للسيارات من الطريق الدائري الى عزبة خيرهللا اال ان اهميته تكمن في احتوائه على عدة نقاط 
تعتبر مراكز للمواصالت بالنسبة للعزبة تربطها بغيرها من المناطق في القاهرة والجيزة ، ويتغلب 
سكان العزبة على عدم االتصال بين العزبة والدائري عن طريق ساللم المشاه التي اصبحت مواقف 

للميكروباصات العابرة للطريق الدائري في بعض االحيان ومحطات في احيان اخرى .

شارع ابوبكر الصديق وحرم الدائري : وهما محوران رئيسيان للحركة موازيان للطريق الدائري 	 
وترجع اهميتهم الن كلهما يمثل شريان خدمة رئيسي للمناطق الحرفية والورش المتركزة على جانبي 

الطريق الدائري في تلك المناطق ..

الهضبة 	  المنطقة السيما في  الرئيسي داخل  العمراني  المحور  النجاح  النجاح : ويمثل شارع  شارع 
الجبلية الذي يمر بطول الهضبة من الشرق إلى الغرب ويوجد به مركز تجاري وخدمي في المنطقة 

، والشارع متغير العرض واالستخدام والكثافة المرورية  ..

شارع السبع بنات .. من محاور الحركة الهامة الذي كان قديما يربط شمال العزبة بجنوبها ويصل 	 
حتى منطقة اسطبل عنتر وترجع اهميته النه يصل العزبة بالمناطق المحيطة من خالل مدخل العزبة 

الشمالي  مدخل مصر القديمة  كما 
يتصل بالعديد من محاور الحركة 
االساسية العرضية في العزبة مثل 

شارع جودة وشارع النجاح 

 	 ، االسالم   وبهجة  جودة  شارع 
شارع االمامين وشارع شلهوب ، 
شارع المحجر ، شارع الصيانة ، 

محاور الحركة الرأسية 

ساللم الطريق الدائري : 3 ساللم	 

انفاق الطريق الدائري  : 6 انفاق	 

ساللم المحجر ودار السالم : 4	 

سلم الزهراء 	 
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االنشطة واالستعماالت
يمكن القول ان االستعمال الغالب عزبة خيرهللا  هو االستعمال السكني، ، هذا باالضافة الى تواجد بعض من 
مراكز االنشطة االقتصادية واالجتماعية والخدمية سواء المركزة منها في مناطق خاصة بها او تلك التي تتخلل 
الكتلة السكنية باالضافة الى المناطق االثرية والتاريخية  ويمكن رؤية توزيع االستعماالت في عزبة خيرهللا على 

النحو التالي: 

االستعمال السكني .. 
يتواجد االستعمال السكني في كافة انحاء منطقة عزبة خيرهللا يتضح في بعض الشوارع مثل في مناطق شارع 
الحرية وشارع عبد الرحيم القناوي ،شارع المروة ، وشارع الهجانة ويمكن القول ان اكبر تركز لالستعمال السكني 
يوجد في المنطقة المجاورة السطبل عنتر ، اما باقي المنطقة فيغلب عليها االستعمال السكني المختلط بدرجات 
متفاوتة سواء المناطق السكنية التي يتم استخدام االدوار االرضية فيها كمحال تجارية وخدمية لسكان الشارع نفسه 
واحيانا ورش مثل شارع السبع بنات ( خشب ) وشارع ابو بكر الصديق( خشب ورخام وميكانيكا ) وشارع مجد 
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االسالم ( مشاغل قماش )  او مثل الشوارع الخدمية الرئيسية في المنطقة التي تتوافر فيها االستعماالت التجارية 
والخدمية بكثافة عالية ويمتد تواجدها الى االدوار العليا في الحضانات و العيادات ومكاتب المحاماه ( موجودة 
بكثافة في شارع شلهوب) ويتسع نطاقها ليخدم الشوارع المجاورة مثل : شارع النجاح وشارع االمامين وشارع 

الصيانة وغيرها .. ويمثل هذا النوع من االستعمال حوالي %75 من االستعمال السكني في عزبة خيرهللا . 

االنشطة االقتصادية
نسبة كبيرة من سكان المنطقة اليوم من الطبقة العاملة سواء من العاملين داخلها أو خارجها .. ومما يميز سكان 
لمحاوالت  التصدي  أجل  الجميع من  بين  والتكاتف  االجتماعي  والتواصل  الترابط  أو  الجوار  نوع من  المنطقة 
تهجيرهم أو من أجل الحصول على حقهم في بنية أساسية وخدمات عامة ... ويشكل الموظفون وأصحاب المهن 

نسبة كبيرة من السكان ، فمنهم المهندسون واألطباء والمحامون ، ومنهم أيضاً أصحاب الحرف ، 
يتواجد في عزبة خيرهللا العديد من االنشطة االقتصادية  مثل :

االنشطة االقتصادية

تجاري

حرفي  - صناعي 
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النشاط التجاري ..
على الرغم من وجود عدد ما يزيد عن حوالي 12 الف محل تجاري، اال انه ال يوجد في عزية خيرهللا نشاط 
تجاري غالب او مركز وال يمتد نطاق تأثير النشاط التجاري للعزبة خارجها  ، بل على االغلب معظمها يدور 
في مجال الحاجات اليومية ( باالضافة الى وجودمحدود  لتجارة المالبس واالدوات المكتبية واالثاث و االدوات 

المنزلية بانواعها )، وياخذ النشاط التجاري اكثر من نمط :
محالت الحاجات اليومية المتخللة للكتلة السكنية. 	 
الصيانة  شارع 	  بهجة االسالم وشارع  االمامين و  النجاح وشارع  مثا شارع  المركزية  التجارية  الشوارع 

المحطة..
االسواق مثل ...مثل سوق شارع النجاح و سوق أبو أشرف هو سوق محورى جداً يخدم المنطقة بين العزبة 	 

و دار السالم ،
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النشاط الصناعي
باالضافة الى تصنيع االخشاب في الورش الصغيرة يتواجد داخل عزبة خيرهللا عدد محدود من المصانع المتفاوتة 
في الحجم والنشاط مثل : مصنع سجاد، مصنع خيوط ، مصنع بطاطين ،  2 مصنع بالستيك ، الشركة المصرية 
لتصنيع المعادن او في غرب عزبة خيرهللا الشركة العامة للكيماويات ، الشركة العامة للرخام والجرانيت .. كما 
الى  المنطقة باالضافة  المغلقة بسبب تدهور شركة الصرف في  المصانع  الطحاوي بعض  توجد بمنطقة عزبة 
مصنع اخر مغلق هو ابويوسف في العزبة القبلية - مغلق بسبب نزاع قضائي -  كما يوجد  في المنطقة المجاورة 
للعزبة في اثر النبي مثل مصنع النيل لاللومنيوم ،مصنع بالط درار السالم ، شركة النصر للتليفزيون ،الشركة 
العامة للبطاريات ،  شركة المطاحن للمعادن الحجرية ، الوطنية للرخام والجرانيت ، الطوب الرملي بالقاهرة .. 

وال يوجد احصاء دقيق لموقف تلك المصانع من حيث انتاجها وال عدد او طبيعة العمالة التي تستوعبها
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النشاط الحرفي
ينتشرفي منطقة عزبة خيرهللا بعض الورش الصغيرة المنتشرة فى المنطقة مثل ورش الرخام  وسباكة المعادن 
والميكانيكا وغيرها ، لكن الحرفة األهم واألكثر انتشاراً صناعة خشب الكونتر الذي يشتهر في األسواق باسم 
»كونتر العزبة« حيث يبلغ عدد ورش صناعة الكونتر في المنطقة حوالي 170 ورشة بدأ بعضها منذ حوالي 25 
عاماً تنتشر في معظم وحدات جوار العزبة  ، كما توجد بعض الورش تقوم بإعادة تدوير الخشب القديم . ويعد 
اكبر تركزات صناعة االخشاب في عزبة خيرهللا حول منطقة اسطبل عنتر وفي شارع السبع بنات .. باالضافة 
الى وجود تركزات حرفية اخرى مثل ورش الحجر الجيري والرخام في منطقة عزبة الطحاوي وشارع ابوبكر 
الصديق ،وتوجد ورشة االلباستر  فى شارع االمانة ، وورش اصالح السيارات في بداية شارع النجاح ، وشارع 
ابو بكر الصديق ، ومشاغل القماش  :حيث يقدر عددهم ب 12 مشغل منهم اربعة فى شارع مجد االسالم .. كما 
توجد في المنطقة ورش سمكرة ودوكو وورش بالط وورشة تحليل نحاس ومطبعة وورشة للمشغوالت اليدوية 
(سامي امين ) .. ويجدر االشارة ان منطقة عزبة خيرهللا في جوار واتصال مع احدى المناطق الحرفية الهامة 
وهي منطقة الفخارين ببطن البقرة - مصر القديمة  ، والتي تتصل عمرانيا بمنطقة عزبة خيرهللا من خالل شارع 

مصطفى الدندراوي( ممتد من بطن البقرة الى عزبة خيرهللا )
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 االنشطة الخدمية
المنطقة تكاد تخلو نهائياً من الخدمات العامة ، فال يوجد إال مدرسة ابتدائية واحدة ال تستطيع استيعاب الكثافة 
المنطقة  تفتقر   ، والمعهد  المدرسة  وباستثناء   ، خاص  معهد  وهو  األزهري  المعهد  وهناك   ، الراهنة  السكانية 
للخدمات التعليمية والصحية  واألمنية والترفيهية والثقافية  ، والخدمات الموجودة ليست بالكفاءة الكافية لخدمة 

سكان المنطقة
الخدمات الحكومية

بالمنطقة مكتب بريد واحد وفيما عدا ذلك فانها  تفتقر لوجود الخدمات الحكومية االولية مثل وجود اقسام او نقطة 
شرطة او مركز اسعاف او مركز مطافي بالمنطقة ، وتعتمد كلية في تلك الخدمات على المناطق المجاورة 

ويضيف الى نقص الخدمة  ان المنطقة خاضعة للنطاق االداري لثالثة احياء مما يجعل الحصول على خدمات 
حكومية امرا صعبا بالنسبة للسكان ،  ..
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الخدمات الدينية
المنطقة بها عدد من الخدمات الدينية حيث يوجد بها ما يقرب من 33 مسجدا اشهرهم مسجد ابو بكر الصديق 
بشارع االمامين ومسجد بهجة االسالم بشارع بهجة االسالم ومسجد الرشاد في شارع المحجر بالعزبة القبلية كما 

يوجد بالعزبة ضريح واحد هوضريح سيدي سالمة بعزبة الطحاوي .. 
المنطقة ايضا تتواجد بها 4 كنائس اشهرها واكثرها تأثيرا في المنطقة هي كنيسة ودير البابا كيرلوس ( الطاحونة 
) حيث ملحق بها مركز خدمي ودار للمسنين ومركز طبي وتقدم الهالي المنطقة وغيرها من مناطق القاهرة 
العديد من الخدمات باالضافة الى قيمتها الدينية والتاريخية ، باالضافة الى الكنائس االخرى مثل كنيسة السيدة 
العذراء مريم و الشهيد مارمينا، كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقريوس، كنيسة القديسين األنبا موسى و األنبا 

كاراس   
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الحاجات اليومية
يتوفر في معظم وحدات جوار عزبة خيرهللا مستلزمات الحاجات اليومية بصورة متفاوتة في الكم والكيف ، حيث 
يتواجد في معظم المناطق محالت المنتجات الغذائية بانواعها وافران للخبز ، تتخلل معظمها الشوارع السكنية او 
تتركز في الشوارع التجارية الرئيسية ، ولكن اليمكن الجزم ان مواقع تركز الخدمات مناسبة لجميع وحدات جوار 

العزبة ، ويمكن تقسيم مراكز توافر الحاجات اليومية في عزبة خيرهللا الى : 
شمال الطريق الدائري : وهو قطاع تتوافر فيه معظم الخدمات والحاجات  اليومية في مركزين رئيسيين 

 شارع النجاح وشارع االمامين : وكالهما من اكثر شوارع العزبة من ناحية تركز وتنوع الخدمات المتوفر 	 
فيهما حيث يوجد في شارع النجاح السوق المركزي االكبر في المنطقة ( خضروات وفاكهة ولحوم واسماك 
وغيره من المنتجات الغذائية وكافة المستلزمات واالدوات ) ويعتمد عليهما تقريبا معظم سكان المنطقة شمال 

الطريق الدائري في تلبية احتياجاتهم 

59تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة عــــــــزبة خير هللا



جنوب الطريق الدائري : وتلك المنطقة افقر نسبيا من ناحية توافر الخدمات وخاصة حول اسطبل عنتر وتكاد 
تكون الخدمات اليومية منعدمة في منطقتى العزبة القبلية ومنطقة المحجر، وفيما عدا بعض الباعة الجائلين الذين 
يوفرون للسكان بعض متطلباهم اليومية من الخضر والفاكهة فان اهالي المنطقة  يعتمدون كلية على مركزين 

رئيسيين هما : 
شارع شلهوب وشارع الصيانة  : من الشوارع التجارية بالنسبة لخدمة المنطقة جنوب الطريق الدائري وان 	 

اهالي االجزاء  المجاورة ) اال ان  الطحاوي والمناطق  الشرقية ( عزبة  للجزاء  اكثر مالئمة  كان موقعهما 
الغربية ( المنطقة حول اسطبل عنتر والعزبة القبلية والمحجر ) ايضا يقصدون تلك المراكز لتلبية احتياجاتهم 

اليومية وذلك لغياب وجود مراكز خدمية او اسواق بالقرب منهما ..
  سوق أبو أشرف : ويقع اخر شارع شلهوب مابين العزبة ودار السالم  هو سوق ( خضر وفاكهة ومستلزمات 	 

غذائية ) محورى جداً يخدم المنطقة الجنوبية من العزبة ..  
تعاني المنطقة بشكل عام من نقص في بعض الخدمات اهمها عدم وجود مستودع النابيب الغاز- االقرب مستودع 

غاز فى عين السيرة – ويعتمد االهالي على الباعة الجائلين .

شارع جودة وامتداده بهجة اإلسالم :  ياتيان في المرتبة الثانية من حيث تركز وتنوع الخدمات اليومية اال 	 
انهما كافيان لسد احتياجات سكان المنطقة شمال غرب الطريق الدائري وان كان كثير من اهالي تلك المنطقة 

ايضا يقصدون سوق شارع النجاح لتنوع المنتجات به - على حد قول السكان -
جدير بالذكر على الرغم من توافر الخدمات في المركزين السابق ذكرهما اال ان سكان المنطقة على االطراف 	 

الغربية لعزبة خيرهللا ( تالل الزهراء )  يعتمدون على منطقة الزهراء في تلبية احتياجاتهم اليومية بدال من 
االعتماد على مراكز الخدمات داخل العزبة لرخص ثمنها - على حد قولهم - بالنسبة لمنتجات سوق النجاح.
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الخدمات التعليمية
يوجد في عزبة خيرهللا مدرسة ابتدائية واحدة تعمل فترتين ويعاني اهالي المنطقة من تدهور المستوى التعليمي 

لها ، كما يوجدمعهد ازهري خاص ..
 وبشكل عام فان اهالي عزبة خيرهللا يعتمدون على المناطق المجاورة في الخدمات التعليمية االساسية واهمها دار 
السالم التي يتواجد فيها عدد من المدارس في مختلف مراحل التعليم باالضافة الى المدرسة المعمارية ،  والزهراء 

التي يوجد بها مجمع مدارس من مختلف المراحل 
باالضافة الى توافر عدد ملحوظ من الحضانات التابعة لجمعيات خيرية او مساجد ومراكز لدروس التقوية كما 
تمارس بعض الجمعيات االهلية انشطة تعليمية في المنطقة مثل جمعية تواصل : (دروس لغة عربية نظرا لتدنى 

مستوى المدارس) 
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الخدمات الصحية
تعاني المنطقة من نقص في الخدمات الطبية والصحية بشكل عام ، فال توجد بالمنطقة مستشفى عام مركزي 
ومعظم اهالى المنطقة يعتمدون على المناطق المجاورة مثل: مستشفى الخليفة ، مستشفى دار السالم ، او يتجهون 

الى منطقة الزهراء الى مستوصف جمعية المالك القبلي ..
يوجد بالمنطقة بعض المستشفيات الصغيرة والمراكز الطبية الفاعلة مثل مستشفى قمحاوي التخصصية في شارع 
شلهوب والمستشفى التي اقيمت من خالل مشروع » فرصة امل بالعمل » بالتعاون بين هيئة االغاثة الكاثوليكية 
والمعونة االمريكية في منطقة المحجر،كما يوجد مركز الفردوس للعالج الطبيعى ،و مستوصف زيات الطبي في 

شارع االمامين ..
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جدير بالذكر وجود 2مستشفى مغلقة هما مستشفى كمال الدين التخصصى فى شارع المحجر - مغلقة من حوالى 
10 سنين- ومستشفى سيد المرسلين في شارع النجاح .

كما تشارك المراكز الدينية الموجودة في عزبة خيرهللا في توفير الخدمات الطبية في مراكزها الخدمية لعل اكبرها 
واكثرها تأثيرا المركز الطبي لكنيسة البابا كيرلس في شارع جودة ومستشفى الرشاد الملحق بمسجد الرشاد في 

العزبة القبلية . 

باالضافة الى وجود عدد من العيادات الخاصة  التي  يعتمد عليها اهالي المنطقة في الكثير من الخدمات الطبية 
في  شارع النجاح و شارع شلهوب وعدد من الصيدليات (15 صيدلية ) يتركز اغلبها في شارع النجاح وشارع 

بهجة االسالم  وينعدم وجودها في منطقة المحجر والعزبة القبلية ..
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المواصالت
تتوفر وسائل المواصالت التي تربط المنطقة بالمناطق المحيطة وغيرها من مناطق القاهرة والجيزة ، اغلبها 
الميكروباص  مواقف   : العزبة  داخل  مواقف  له  بعضها  وصغيرة)  متوسطة  (ميكروباص  خاصة  مواصالت 
المتوسط اما م جامع الرشاد في منطقة المحجر , (الى مساكن اكتوبر )، وعند مسجد أبو بكر في شارع االمامين 
( السيدة عائشة ) وعند كنيسة البابا كيرلس في شارع جودة .. كما يمثل الطريق الدائري المار بقلب المنطقة 
الكبرى .. كما  بالقاهرة  إلى مناطق أخرى  بالمنطقة للوصول  التي تمر  الميكروباص  مركز لمزيد من خطوط 
يستخدم اهالي المنطقة مترو االنفاق ( الخط االول - محطة مترو الزهراء ) حيث يوجد موقف ميكروباصات 
صغيره عند محطة مترو الزهراء يربط بين المحطة وعزبة خيرهللا .. وال توجد بالمنطقة وسائل مواصالت عامة 

وال يوجد بها محطة أتوبيس عام ، بإستثناء في شارع 
شلهوب عند عزبة الطحاوي للربط بين شرق المنطقة مع 
التجمعات العمرانية بدار السالم . اما داخل المنطقة فال 
توجد مواصالت عامة تربط بين اجزائها المختلفة ماعدا 
الشوارع  بعض  في  الصغيرة  الميكروباصات  بعض 
الرئيسية مثل شارع النجاح ويعتمد االهالي بشكل كبير 
النفاذ  على  وقدرته  لصغر حجمه  نظرا  التوكتوك  على 

الى جميع الشوارع او الحارات الضيقة .. 
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المؤسسات الترفيهية 
يوجد بالمنطقة عدد محدود من االنشطة الترفيهية تنحصر في مركز شباب النهضة غرب المنطقة ، نادي طالئع 
الفرسان  ( شارع الرماية غرب المنطقة) ،  ملعبان لكرة القدم والسلة بجوار اسطبل عنتر احدهما متهدم وغير 
مستعمل ، وملعب كرة قدم ( انشأته جمعية هيئة اإلغاثة الكاثوليكية مع المعونة االمريكية ) في شرق المنطقة 
بالقرب من عزبة الطحاوي .. كما يستخدم اهالي المنطقة الفراغات المفتوحة كمالعب مثل المناطق الغير مبنيى 
على حافة الجبل ( خلف شارع الصيانة )  واالرض الفضاء المقابلة الرض الخيالة (مركز التدريب الرياضي 

المن القاهرة ) كما يستخدمون بعض الفراغات المحدودة في الشوارع القامة مراجيح لالطفال .. 
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االنشطة االجتماعية
يوجد  ال  والنادي  الشباب  مركز  نشاط  الى  باالضافة   ، للغاية  محدودة  بالعزبة  الموجودة  االجتماعية  االنشطة 
مؤسسات اجتماعية بالمنطقة سوى المقاهي العامة في بعض الشوارع الرئيسية ،كما تلعب المؤسسات الدينية في 
المنطقة دورا في توفير فراغات تصلح لالنشطة االجتماعية مثل دار المناسبات ( تقام فيها المناسبات المختلفة 

الهالى المنطقة ) باالضافة الى استخدام الناس للشوارع كفراغ لممارسة معظم انشطتهم االجتماعية 
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الفراغات العامة
السكنية  الكتلة  العامة داخل  الفراغات  العديد من  المختلفة  انتجت طبيعة عمران عزبة خيرهللا ومراحل تطوره 
وعلى اطرافها ، ويتنةع استخدام السكان لها من منطقة الى اخرى بين ان تكون مهجورة وتمثل خطرا دائما على 

السكان مثل الفراغات الموجودة على االطراف الجبلية والمطلة على عين الصيرة .. 
او تلك التي تتخلل المنطقة السكنية ويستخدمها اهالي كل منطقة تبعا لتكوينهم االجتماعي وحاجاتهم اليومية ففي 
وتستخدمه  فيه  يتجمعون  لمنازلهم  اوامتدادا  اجتماعية  فراغات  العامة  الفراغات  السكان  يعتبر  المناطق  بعض 
ربات البيوت في تربية الدواجن وغيرها ، واحيانا يستخدم لتخزين متاع ضاقت عليه بيوتهم او امتداد النشطتهم 

االقتصادية او النشاء نشاط ترفيهي ( لعب الكرة - المراجيح - البلياردو)
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حالة العمران
تتفاوت حالة العمران في عزبة خيرهللا من منطقة الى اخرى ،تبعا لقدم المنطقة وموقعها داخل العزبة .. 

 وتعد اقدم المناطق في عزبة خيرهللا هي اكثرها تدهورا من الناحية العمرانية مثل العزبة القبلية ومنطقة المحجر 
وعزبة الطحاوي وجميعها مناطق تعاني من تدني شديد في الخدمات والمرافق وتدهور حالة الطرق والمباني ،

المناطق الواقعة شمال الطريق الدائري ان حالة العمران فيها افضل بصورة نسبية وتتدرج في مستوياتها تبعا 
لوجودها فنجد افضل وضعية للعمران في بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع االمامين حيث الشارع مسفلت 
والمباني اغلبها جديد وفي حالة جيدة ووضعية المرافق كذلك في احسن حال ، يليه في المستوى العمراني شارع 

النجاح وشارع جودة وبهجة االسالم .. 
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المرافق والبنية التحتية
تعاني عزبة خير هللا من عدم كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي .. من أهم المشكالت التي تواجه 
بالمنطقة   الصحي  المياه والصرف  لتنفيذ شبكات  اعتمدت وزارة اإلسكان مشروعاً   2007 المنطقة ، في سنة 

من   70% حوالي  من  النتهاء  تم   2010 سنة  وحتى 
شبكة الصرف الصحي ، ولكن تم االنتهاء مؤخراً سنة 
تتكرر  بل   ، الصحي  الصرف  مشروع  من   2016
ظاهرة انفجار مواسير الصرف الصحي وتختلط بمياه 
السكان  يواجهها  التي  الصعوبات  من  لتزيد  الشرب 
فقد دخلت شبكة  العامة  الكهرباء  بالنسبة ل شبكة  .اما 
تقسيم  بداية  مع  السبعينات  بداية  مع  المنطقة  الكهرباء 
بسبب  العقارات  من  الكثير  اليزال  ولكن   ، االراضى 
الى  السكان  غالبية  يلجأ  القانونية  االوضاع  تقنين  عدم 
توصيل شبكات الكهرباء العامة بطرق غير قانونية ثم 
التصالح مع الجهات المعنية ، مما يمثل نوعاً من الخلل 
والفساد . ..هذا و تفتقر المنطقة لشبكة الغاز الطبيعي 
وغياب منظومة لتوزيع اسطوانات البوتوجاز وصعوبة 
عبء  يمثل  مما  الرسمية  باسعارها  عليها  الحصول 

اضافي على السكان
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الوضع البيئي

تتأثر منطقة عزبة خيرهللا بعدد من مصادر التلوث البيئي اهمها 
نتيجة  االستشفاء  في  مياهها  استخدام  الناس  اعتاد  طبيعية  مياه  عين  وهي   : القبلية  الصيرة  عين  بحيرة 
الجوفية  المياه  منسوب  بارتفاع  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  في  تأثرت  انها  اال  الهامة  بالمعادن   لغناها 
مياه  الموجودة  لالمراض  المسببة  البكتريا  معدل  ان  الدراسات  وتشير  الصحي  الصرف  بمياه  واختلطت 
السنوات  في  تحولت  انها  الى  باالضافة  تقريبا.   الصحي  الصرف  مياه  تلوث  نسبة  تعادل  حاليا  العين 
.. خيرهللا  لعزبة  بالنسبة   والتربة   الهواء  لتلوث  كمصدر  تأثيرها  يضاعف   مما  للقمامة  مقلب  الى   الماضية 
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منطقة الفخارين - بطن البقرة : تعتبر الورش الموجودة بمنطقة الفخارين الواقعة شمال عزبة خيرهللا مصدرا 
للتلوث البيئي وخاصة انها تستخدم افرانا قديمة لحرق الفخار وغير مجهزة وال تخضع الي من قواعد الصحة 

والسالمة المهنية أواالمن الصناعي مما يجعلها مصدرا لتلوث الهواء بالعزبة 
التلوث الناتج عن القمامة :

أحد اهم مشاكل المنطقة غياب منظومة لتجميع القمامة فتتراكم بالشوارع حتى يقوم بعض السكان بحرقها ، ويلجأ 
البعض إلى إلقائها أعلى الطريق الدائري حتى يضطر المسئولون إلى إزالتها قبل أن تتراكم وتغلق الطريق ، ولم 
تنجح محاوالت الجمعيات االهلية  في إيجاد حل جذري وعام لتلك المشكلة .هذا باالضافة الى القاء القمامة في 
الفراغات العامة مثل على ضفاف عين الصيرة القبلية ، وعلى مناطق حافة الهضبة وغيرها من المناطق التي 

تحولت بمرور الوقت الى بؤر للتلوث الهواء والتربة  ومصدر لالمراض لسكان المنطقة ..
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االزالــــة والتهجير ) برامج صندوق العشوائيات ومحافظة القاهرة(
في سنة 2008 عقب انهيار صخرة الدويقة وخوفاً من االنهيارات في الحواف الصخرية بمنطقة عزبة خيرهللا 
، شّكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لدراسة مناطق الخطورة في المنطقة . وتشير دراسات اللجنة الفنية ان 
الهضبة لم تسبق دراستها من قبل من خالل أي جهة علمية ولم يتم تحديد مدي صالحيتها ومناطق الخطورة بها 
بدرجاتها الثالث ، وقد قام فريق العمل بتقسيم المنطقة إلي أربعة أقسام ، وتحديد مناطق الخطورة بكل مربع 
أعلي وأسفل  أمان  الخطورة وتحديد حرم  المناطق شديدة  تنفيذ مرحلتين إلزالة  تم  ، وقد  به  الخطورة  ودرجة 
الهضبة ، وأوصت اللجنة بضرورة إزالة عدد من المساكن الواقعة على حافة الجبل – والتي تعتبر من المناطق 
غير اآلمنة – وكذلك نقل سكانها إلى مساكن بديلة وإخالء مناطق للسماح للجهات المتخصصة بعمل اختبارات 
وجسات وأبحاث بالهضبة لمنع أي انهيارات مستقبلية . وقام مسئولي االدارة المحلية حينها بالتنسيق مع األمن 
العام لتأمين المناطق التي تمت إزالتها لمنع تمكين أحد من إعادة البناء بها مرة أخري لحين االنتهاء من التخطيط 
العمراني للمنطقة ، وتم هدم العقارات التي كانت تمثل خطورة شديدة نظرا إلقامتها علي سطح الهضبة مباشرة .. 
ولكن سرعان ما تم البناء في المناطق التي تم إخالئها مجدداً نظراً لرغبة األهالي في البقاء بالمنطقة ، وارتباطهم 
أثناء  العديد من المشكالت  بأعمالهم فيها ، وصعوبة االنتقال من وإلى مناطق بعيدة عن المنطقة ، كما حدثت 
عملية اإلخالء وترحيل السكان ألسباب كثيرة منها : رفض البعض إخالء المساكن ، وعدم توفير مساكن لجميع 
المتضررين ، وعدم وجود حصر دقيق وحقيقي للمستحقين ، ورغبة أشخاص آخرين من غير المستحقين في 

الحصول على وحدات بديلة . 

تصنيف المناطق الخطرة في عزبة خيرهللا طبقا لـ تقرير وزارة التطوير الحضري وصندوق العشوائيات 
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تقرير محافظة القاهرة - فبراير 2015

قامت محافظة القاهرة بتنفيذ العديد من االزاالت في المنطقة بحي مصر القديمة في شارع المحطة والجبل الثاني 
وشارع عنتر ومنطقة الخيالة ومنطقة مصنع الكيماويات على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 43000 متر مربع 

واجمالي ما تم إزالته 1464 وحدة سكنية طبقاً لبيان رئيس حي مصر القديمة بالتقرير الفني للمحافظة فبراير 
. 2015

 كما قامت محافظة القاهرة بتنفيذ العديد من االزاالت في المنطقة بحي دار السالم في شارع المحجر والشوارع 
المتفرعة منه شارع السعادة والجمهورية وشارع الفولي ونور الدين وعدلي السنوسي ... على مساحة اجمالية 
تقدر بحوالي 25000 متر مربع ، وما تم إزالته 240 عقار تشمل 1452 اسرة طبقاً للتقرير الفني للمحافظة 

فبراير 2015 . 
من المقرر فور توافر االمكانات من الوحدات السكنية المطلوبة سرعة تنفيذ اإلزالة للمناطق عالية الخطورة طبقاً 

ألولويات اإلزالة طبقاً للتقرير الفني للمحافظة فبراير 2015 :
إزالة المباني السكنية التي تغطي الجبل تماماً على مصاطب بالمنطقة الوسطى الجنوبية (جنوب غرب سور 	 

المحطة حتى مسجد  الحديد بشارع  بداية من غرب مصنع  الجبخانة) بمنطقة اسطبل عنتر وعزبة خيرهللا 
القديمة) وتقدر عدد  المحطة والتي تقع على مساحة 50000 متر مربع (حي مصر  بنهاية شارع  الجهاد 

الوحدات السكنية المطلوبة لهذه المنطقة 4000 وحدة سكنية .
المحجر 	  بشارع  الثالث  بالمصاطب  الجبل  لحافة  المالصقة  الخطرة  للمناطق  اإلزاالت  استكمال  مطلوب 

والشوارع المتفرعة منه والتي تقع على مساحة اجمالية 50000 متر مربعالتابعة لحي دار السالم وتقدر عدد 
الوحدات بحوالي 4000 وحدة سكنية .

استكمال اإلزاالت بمنطقة السحيلة شمال غرب الطريق الدائري أعلى وأسفل الجبل بمساحة اجمالية 4000 	 
متر مربع وتقدر عدد الوحدات السكنية 650 وحدة سكنية .
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تصنيف المناطق الخطرة في عزبة خيرهللا طبقا لـمحافظة القاهرة
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نتــــــائج الوضع العمراني الراهن ..
الوضع  الستقراء  الميدانية  الزيارات  عنه  اسفرت  لما  المدققة  والدراسات  التحليلية  المنهجية  خالل  من  يمكن 
العمراني الراهن ونتائج الحوارات المجتمعية في عموميتها اثناء تلك الزيارات أن ننتهي إلى تحديد المشكالت 
والمعوقات واالمكانات ، وتصنيفها على المستوى الشمولي للمنطقة عموماً بتنويعات نسيجها العمراني وبنيويتها 

االجتماعية على النحو التالي : 

المشكالت واحتياجات السكان ..
انتهت الزيارات الميدانية والحوارات المجتمعية خالل المسح العمراني  للتعرف على الوضعية العمرانية والمشاكل 
الحدود  المختلفة ضمن  بالمنطقة بوحداتها  العامة  المشكالت  التعرف على  إلى  المجتمعية بمنطقة عزبة خيرهللا 
المقترحة لتحديد منطقة الدراسة واوالويات المشاكل التي يعاني منها المجتمع من وجهة النظر العمرانية ، والتي 
 ، والعمرانية  االجتماعية  البنيوية  وتنويعات  المنطقة  بامتداد  السكان  لغالبية  مشتركة  رؤية  عموميتها  في  تمثل 

ونرصدها كما يلي مع مالحظة أن الترتيب دون تحديد االولويات :

المشاكل اإلجرائية واالدارية والمؤسسية ..
مشكلة الملكية والحيازة والوضعية القانونية الراضي المنطقة .. منذ السبعينيات بدأ نزوح المهاجرين للمنطقة 
الثمانينات مع اصدار محافظة  ، واستمر الخالف والمناوشات بين الحكومة واألهالي المستوطنين للمنطقة من 
القاهرة عدة قرارات إلزالة جميع التعديات على أراضي الدولة وإعادة األرض إلى شركة المعادى بصفتها المالكة 
لألرض . وبالرغم من محاوالت المحافظة المتكررة إلخالء األرض ، لكن األهالي تمسكوا بالبقاء لعدم قدرتهم 
المحافظة  لبناء مسكن في مكان آخر رغم محاوالت  على تحمل تكاليف إيجار وحدات سكنية أو شراء أرض 
تهجيرهم وهدم مساكنهم دون حل مشاكلهم المسببة في تلك الوضعية .. واستمرت المنازعات القضائية لما يزيد 
اآلن عن ثالثين سنة بالرغم من حصول السكان سنة 1999 احكام قضائية بحقهم في تملك األراضي عن طريق 
شرائها من المحافظة بالشروط واألوضاع المنظمة للتصرف في األراضي المماثلة مما أبعد عنهم شبح التهجير 
واإلخالء ، وحاول السكان مخاطبة المحافظة بشأن إجراءات تمليك األرض ، ولكن رد المحافظة بأنه لن يمكن 
ذلك قبل وضع مخطط تفصيلي للمنطقة بالكامل ، وحتى اآلن لم يتم عمل هذا المخطط ولم ينفذ الحكم ومازالت 

المشكلة قائمة وتمثل اهم معوقات التنمية . 

مشكلة التهجير وازالة المساكن .. 
يمثل التهجير وازالة المساكن اهم مخاوف السكان بغض النظر عن خطورة بعض المناطق السيما تلك الواقعة 
على حافة الهضبة الجبلية ، وقد تم تنفيذ المحافظة مرحلتين إلزالة تلك المناطق شديدة الخطورة وتحديد حرم 
أمان أعلي وأسفل الهضبة ، وتم هدم العقارات التي كانت تمثل خطورة شديدة . وقام مسئولي االدارة المحلية 
بالتنسيق مع األمن لتأمين المناطق التي تمت إزالتها لمنع تمكين أحد من إعادة البناء بها مرة أخري لحين االنتهاء 
التي تم  المناطق  البناء في  لم يتم حتى تاريخه .. ولكن سرعان ما تم  للمنطقة وهو ما  العمراني  التخطيط  من 
إخالئها مجدداً نظراً لرغبة األهالي في البقاء بالمنطقة ، وارتباطهم بأعمالهم فيها ، وصعوبة االنتقال من وإلى 
مناطق بعيدة عن المنطقة ، كما حدثت العديد من المشكالت أثناء عملية اإلخالء وترحيل السكان ألسباب كثيرة 
منها : رفض البعض إخالء المساكن ، وعدم توفير مساكن لجميع المتضررين وعدم وجود حصر دقيق وحقيقي 

للمستحقين . 
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مشكلة الوضعية االدارية للمنطقة .. 
المنطقة بالرغم من أنها منطقة عمرانية واضحة المعالم والحدود ، إال أنها مقسمة إدارياً بين أربعة أحياء . فالجزء 
الواقع شمال شارع النجاح يتبع بأكمله حي مصر القديمة ، أما الجزء الجنوبي فأغلبه تابع لحي دار السالم ، ويتبع 
جزء صغير في شرق العزبة حي البساتين ، وأخيراً، يتبع مدخل العزبة الرئيسي وهو جزء صغير من شارع 
النجاح حي الخليفة .. يتسبب هذا التقسيم اإلداري في العديد من المشاكل بسبب غياب التنسيق بين إدارات األحياء 
المختلفة . يزيد هذا التقسيم من تعقيد اإلجراءات اإلدارية ويؤدى إلى إضاعة الكثير من الوقت والمجهود وضياع 
المسئولية بين إدارات األحياء المختلفة . كما يترتب على ذلك تبعية األجزاء المختلفة من العزبة لخدمات متفرقة 
مثل أقسام الشرطة ومجمع النيابات وغيرها مما يثير حيرة المواطنين ، خاصة عند استخراجهم ألوراقهم الرسمية 
. واألهم من ذلك عدم توفر ميزانية مستقلة للمنطقة لتوفير الخدمات بها ، فعادة ما توجه إدارات هذه األحياء 
مواردها المادية – المحدودة في األساس – لخدمة مناطقها الرئيسية ، والتي تقع بأكملها خارج نطاق منطقة عزبة 
خيرهللا ، ونتيجة لذلك يتم تدهور األوضاع بالمنطقة . وقد أبدى سكان المنطقة باختالف مواقعهم وباحساسهم 
انهم مهمشين طلبات عديدة أن تكون منطقة عزبة خير هللا تابعة لحي واحد أو أن تصبح حياً مستقالً قائماً بذاته ، 

ويعضد هذا أن الحدود الفاصلة بين األحياء داخل المنطقة  . 

مشكلة التعديات على المواقع التاريخية واالثرية وغياب تطويرها ..
التاسع  القرن  للفسطاط بمورثاتها وآثارها االسالمية والقبطية وحتى  التاريخية  المنطقة  المنطقة في مجال   تقع 
المعالم والمواقع اآلثرية ، ولكن في  تلك  العديد من  بداخال نسيجها  عشر ، وتضم منطقة عزبة خيرهللا نفسها 
غياب هستراتيجية معلنة لحماية تلك المواقع وتحديد معلن لحرم المعالم اآلثرية نفسها خاصة مواقع السبع بنات 
والجبخانة وحفريات البعثة الفرنسية ... فتمتد التعديات السكنية والعمرانية على تلك المواقع ، وتتحول إلى نقاط 

وفراغات لتراكم القمامة بدالً من توظيفها كبؤر ثقافية واشعاعية لخدمة المجتمع واالرتقاء بالمنطقة .
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المشاكل البيئيـــــــة ..
الزبالة وتراكم القمامة .. أحد اهم مشاكل المنطقة منظومة تجميع القمامة ، فال يوجد تدخل شامل وجاد من الجهات 
الحكومية المسئولة عن ذلك ، فتتراكم القمامة بالشوارع حتى يقوم بعض األهالي بحرقها. ويلجأ البعض إلى إلقائها 
أعال الطريق الدائري حتى يضطر المسئولون إلى إزالتها قبل أن تتراكم وتغلق الطريق . ولم تنجح محاوالت 
الجمعيات االهلية   في إيجاد حل جذري لتلك المشكلة ، فهناك جدل حول المشروع بين سكان المنطقة بسبب 

اإلشارة الى أن المشروع يخدم نطاق جغرافي محدود وصغير . 

غياب االمن الصناعي للعمال والحرفيين بورش المنطقة ..
 تنتشر بالمنطقة العديد من الورش خاصة في مجاالت النجارة وصناعة األخشاب والرخام . وبالرغم من عمل 
إال أن جوانب األمن   ، أو من خارجها  المنطقة  بها سواء من داخل  العمال والحرفيين  من  نسيبياً  أعداد كبيرة 
لها على  االلتفات  يتم  بجوارها ال  الساكنين  أو  الورش  بهذه  العمال  مباشرة حياة  تمس بصورة  التي  الصناعي 
اإلطالق ويواجه العمال ظروف عمل غير آمنة في مصانع وورش الخشب والرخام ، تؤدي إلى إصابة العديد 
بالشروط والقواعد  لغياب االلتزام  بحدوث حرائق مدمرة  دائماً  المنطقة مهددة  بأمراض مزمنة ، كما إن  منهم 
المنظمة لتلك االنشطة مما قد يعرض المنطقة لمخاطر بيئية خاصة في ظل الكثافة البنائية والسكانية ، فضالً عن 

تزيد مخلفات هذه الورش من حدة مشكلة القمامة بالمنطقة .

مشـــــاكل البنية التحتية والمرافق االساسية .. 
التي تواجه المنطقة 	  عدم مالئمة وكفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي .. تعد من أهم المشكالت 

، في سنة 2007 اعتمدت وزارة اإلسكان مبلغ 100 مليون جنيه إلنشاء مشروعات شبكات لمياه الشرب 
والصرف الصحي بالمنطقة ـ وقدر مشروع الصرف الصحي بمبلغ 70 مليون جنيه ـ وبحلول سنة 2010 
تم النتهاء من حوالي %70 من شبكة الصرف الصحي وفقاً لتقديرات محافظة القاهرة ولم يتم االنتهاء حسب 
المتاحة حتى سنة 2013 من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة . وحتى تاريخه تتكرر ظاهرة  التقارير 
انفجار أحد مواسير الصرف الصحي  لتغرق أجزاء من المنطقة وتختلط بمياه الشرب لتزيد من الصعوبات 
التي يواجهها السكان في حياتهم اليومية . يرجع جزء كبير من المشكالت التي واجهت المشروع إلى وقوع 
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المنطقة على هضبة حجرية مما يجعل من الصعوبة بمكان الحفر على مناسيب عميقة من أجل مد شبكات 
المياه والصرف الصحي . نتيجة لذلك تم تركيب أجزاء من الشبكات على مناسيب قريبة من سطح األرض 
مما يضعف من كفاءتها ويؤدى إلى تعرضها للتلف بسرعة. وربما قد كان األمر في حاجة للبحث عن بعض 

الحلول غير التقليدية للتعامل مع هذه المشكلة. 
شبكة الكهرباء العامة .. دخلت شبكة الكهرباء المنطقة مع بداية السبعينات مع بداية تقسيم االراضى ، إال 	 

اليزال الكثير من العقاران بسبب مشاكل الحيازة والملكية وعد تقنين االوضاع القانونية يلجأ الكثير من السكان 
إلى توصيل لشبكات الكهراء العامة بطرق غير قانونية ثم القيام بالتصالح مع الحعات المعنية الرسمية ، مما 

يمثل نوعاً من الخلل والفساد . 

مشـــاكل شبكات الحركة والطرق والمواصالت ..
صعوبة الدخول والخروج للمنطقة .. من المشاكل التي يواجهها سكان المنطقة صعوبة الدخول والخروج 	 

للمنطقة بالرغم من موقعها وموضعها واتصالها بالعديد من محاور الحركة الرئيسية . يرجع ذلك لمحدودية 
مداخل ومخارج المنطقة وعدم مالئمتها من النواحي الفنية والعمرانية لمتطلبات المنطقة ، وكذلك سوء حالة 
الشوارع الداخلية نفسها وغالبيتها غير الممهدة التي تزيد من صعوبة دخول المواصالت العامة إلى المنطقة .

الحفر 	  أعمال  إلى  كبيرة  األمر بصورة  .. ويرجع  بالمنطقة  العامة  والفراغات  الطرق  غالبية شبكة  تدهور 
المتكررة نتيجة مد وإصالح شبكات البنية األساسية بالمنطقة ، لذا، فحتى الطرق التي يتم رصفها سرعان ما 
تتدهور نتيجة تلك المشاكل المتكررة . وتخلو الطرق الرئيسية وحتى الداخلية والفراغات العامة المحدودة من 
التشجير والنباتات . أما الشوارع الداخلية والضيقة غالبيتها غير ممهدة وال تسمح بانتظار السيارات الخاصة 
بالسكان باالضافة إلى إنها تمثل وضعية عمرانية غير مناسبة وحق السكان في بيئة عمرانية أفضل ، تخلو 

الشوارع من أعمدة اإلنارة العمومية .. فتصبح بعض المناطق مظلمة تماماً في ساعات الليل.
مشاكل شبكة المواصالت والحركة .. يضطر السكان إلى االعتماد على التوك توك للوصول إلى أقرب محطة 	 

للميكروباص أو المترو ، مما يضاعف الوقت والمجهود والتكلفة التي يتحملها السكان للتنقل من و إلى المنطقة 
خاصة بالنسبة للموظفين الذين يعملون خارجها بصورة يومية . وبالرغم من مرور الطريق الدائري بمنتصف 
المنطقة ، إال أن الجهات الحكومية لم تأخذ في االعتبار الحلول التي تربط  المنطقة  بالطريق الدائري. لذا قام 
األهالي بإنشاء ساللم تمكنهم من الصعود إلى أعلى الطريق الدائري الستقالل وسائل المواصالت المختلفة . 
وبرغم ما قد يمثله ذلك من مخاطر على حياه المواطنين ، إال أنهم استطاعوا الوصول إلى حلول لعمل هذه 
الساللم وإيجاد ما يشبه مواقف ومحطات مواصالت غير رسمية يعلمها األهالي وسائقو الميكروباص المارين 

بالطريق الدائري .

 مشاكل الحالة العمرانية والبنائية واالسكانية ..
تتفاوت حالة العمران تبعا لقدم المنطقة وموقعها .. وتعد اقدم المناطق هي اكثرها تدهورا من الناحية العمرانية 
مثل العزبة القبلية ومنطقة المحجر والعزبة البحرية وجميعها مناطق تعاني من تدني شديد في الخدمات والمرافق 
وتدهور حالة الطرق والمباني ، أما المناطق الواقعة شمال الطريق الدائري فان حالة العمران فيها افضل بصورة 
نسبية وتتدرج في مستوياتها تبعا لوجودها فنجد افضل وضعية للعمران في بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع 
االمامين حيث الشارع مسفلت والمباني اغلبها جديد وفي حالة جيدة ووضعية المرافق كذلك ، يليه في المستوى 

شارع النجاح وجودة وبهجة االسالم .
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مشاكل الخدمات العمرانية والمجتمعية و الحياتية ..
تتمتع 	  ال  أنها  إال  بالمنطقة  السكانية  الكثافة  برغم   .. والمجتمعية  العمرانية  الخدمات  جميع  غياب  مشاكل 

كفاءة معيشية وحياتية  ليحقق  والعمراني  الجغرافي  التوزيع  الكيفية وكذلك  أو  الكم  بخدماتمناسبة من حيث 
مناسبة لسكان المنطقة ووحدات الجوار المشكلة لكيان ونسيج المنطقة عموماً ، فالمنطقة محرومة من جميع 
الخدمات العامة . ال توجد بالقلب المنطقة مساحات أرض كافية لتوفير هذه الخدمات ، ولكن يوجد بالحدود 
الخارجية بعض االراضي بعضها ملكيات خاصة يمكن توظيفها لتوفير بعض تلك الخدمات ، ومن جهة أخرى 
بالمنطقة اراضي ملكيتها عامة او للدولة أو لحهات سيادية ، ومنها قطعة أرض فضاء في شرق المنطقة عند 
مدخل الهجانة تملكها محافظة القاهرة تبلغ مساحتها حوالي 37 فدان ، في سنة 1995 أصدرت محافظة 
مربع،  متر   3600 بمساحة  مدرسة  إلنشاء  األرض  هذه  من  أجزاء  تخصيص الستغالل  قرارات  القاهرة 
ومركز شباب بمساحة 6000 متر مربع لخدمة سكان المنطقة ، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم 
لخالفات بين الجهات الرسمية في الدولة ، والسكان ما زالوا محرومين من الخدمات العامة نتيجة هذا الصراع 
، وبالتالي تفتقر المنطقة إلى غالبية الخدمات العامة االساسية التعليمية والصحية واالجتماعية والثقافية وحتى 
االدارية مثل البريد والدفاع المدني والشرطة ..... مما يجبرغالبية السكان على االعتماد على مرافق وخدمات 
المناطق المجاورة لهم كدار السالم أو مصر القديمة والفسطاط او منطقة الزهراء ، تلك المناطق التي بالكاد 

توفر احتياجات ساكنيها. 
الرئيسية 	  الحركة  شرايين  او  المحاور  بعض  تمثل   .. للسكان  والحياتية  المعيشية  االحتياجات  تلبية  مشاكل 

مثل شارع النجاح وشارع الزهور محاور الخدمات التجارية والمعيشية والحياتية اليومية لغالبية السكان في 
مجالها ، بينما تغيب عن المنطقة عموماً لخدمة سكان وحدات عمران المنطقة وتعتمد على االسواق الموجودة 

بالمناطق المجاورة خاصة في دار السالم والزهراء ..

المشـــــاكل التنموية والبنية االقتصادية ..
مشكلة البطالة .. تعاني المنطقة عموماً من معدالت عالية من البطالة بين المتعلمين سواء التعليم العالي او 	 

المتوسط ، كما أن بعض الورش والمراكز الحرفية بالمنطقة تعتمد على عمالة من خارج المنطقة ، وتؤدي 
تلك بشكل مباشر وغير مباشر إلى انتشار إدمان المخدرات بين الشباب . وتنتشر ظاهرة التغيب عن التعليم 
بمراحله المختلفة والسيما مرحلة التعليم االساسي ، مع انتشار ظاهرة تشغيل االطفال في الورش بالمنطقة .

خريطة الفقر .. تفتقر بعض التجمعات العمرانية إلى القدرة المادية الذاتية لالرتقاء بالمنطقة أو توفير التمويل 	 
تمثل  وهي   ، رسمي  غير  او  رسمي  بشكل  الصغر  والتناهية  الصغيرة  المشروعات  من  تنموية  بنية  لقيام 
المناطق األكثر فقراً في عموم المنطقة وتقع غالباً في الجنوب من المنطقة اسفل الهضبة الجبلية مثل منطقة 

المحجر والعزبة القبلية والعزبة البحرية وهي أكثر تهمشياً عن سائر المنطقة ..

المشـــــاكل االجتماعية والسكانية ..
الوضعية االجتماعية واالقتصادية تربة خصبة لتكاثر الجريمة واالضطرابات االجتماعية .	 
انتشار آدمان المخدرات بين الشباب .	 
ظاهرة التحرش تمثل هاجس وقلق مجتمعي عند كثير من السكان .	 
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المعوقـــــــات والمحددات ..
مشكلة  هي  المنشودة  االرتقاء  سياسات  وتحقيق  خيرهللا  عزبة  منطقة  وتنمية  لتطوير  المعوقات  اهم  من  لعل 
الحيازة والوضعية القانونية للملكية ، ويؤكد سكان المنطقة أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق تلك البرامج التنموية 
الجهات  بعض  نظر  وجهة  من  لالستثمار  فرصة  يجعلها  مما  المتميز  وموضعها  موقعها  هو  منطقتهم  لتطوير 
المعنية الرسمية وغير الرسمية ، وبالتالي إن تمليك األراضي للسكان يقف عقبة في طريق مثل تلك المخططات 
االستثمارية للمنطقة حسب قول السكان أنفسهم وهو المعوق الرئيسي لتأخر وصعوبة تنفيذ برامج التطوير والتنمية 

المجتمعية بالمنطقة .. 

وعلى سبيل المثال لتلك الرؤي والمشروعات االستثمارية للمنطقة ، فسابقاً وقبل يناير 2011 تواترت االفكار 
االستثمارية حول المنطقة ووضع الرؤى والمشروعات لألستفادة منها ، فكان لوزارة االستثمار حينها مشروع 
بمحافظة  المتاحة  االستثمارية  الفرص  كأحد   ، الفسطاط  منطقة  تطوير  مشروع  يسمى  بالمنطقة  تنفيذه  مقترح 
القاهرة ، وكان يهدف المشروع إلى إنشاء حديقة مركزية للقاهرة الكبرى وإنشاء 10 أالف وحدة سكنية  وتطوير 
القاهرة  وجنوب  شرق  لربط  جديد  مروري  محور  وإنشاء   ، العالجية  للسياحة  واستغاللها  الطبيعية  البحيرات 
بجنوب الجيزة ، وكان يشمل هذا المشروع مناطق مقابر البساتين وعزبة خير هللا وبطن البقرة وعزبة أبو قرن 
ومنطقة المدابغ ، وهي كلها مناطق مكتظة بالسكان باستثناء مقابر البساتين . وكانت تبلغ المساحة اإلجمالية حوالي 
1400  فدان ، منها 114 فدان في عزبة خير هللا وإسطبل عنتر مما يعني تهجير حوالي 160 ألف مواطن 
من سكان هذه المنطقة . كما احتوى مخطط القاهرة 2050  في ذات التوقيت حينها على رؤى مماثلة لمنطقة 
الفسطاط تهدد أجزاء من العزبة باإلزالة لصالح بعض المشروعات السياحية واالستثمارية . ومؤخراً ، ظهر في 
سنة 2012 مخطط يسمى متحف الفسطاط المفتوح برعاية هيئة التخطيط العمراني ومحافظة القاهرة يسعى إلى 
تطوير منطقة الفسطاط بالكامل ، ومن ضمن مقترحات المخطط إزالة أجزاء من عزبة خير هللا وإنشاء ما يسمى 
بفنادق ومنتجعات حديقة الفسطاط ومنتجع استشفائي مع ما يسمى بتطوير وإحالل وإعادة تخطيط وبناء باقي انحاء 
المنطقة . مثلت تلك المشروعات وغيرها هاجساً وتخوف عند سكان المنطقة بنوايا الدولة نحو تهجيرهم وتحويل 

المنطقة لمشروعات استثمارية لخدمة آخرين دون اعتبار للسكان الحاليين في اطار ممنهج لسياسات الدولة .. 

هكذا فإن من أهم المعوقات لتطوير وتنمية المنطقة ومشاركة المجتمع في ذلك مشاكل الحيازة والوضعية القانونية 
للملكيات لصالح السكان حسب األحكام الصادرة لصالحهم بهذا الشأن وبأحقيتهم في تملك األرض بما يحقق مبدأ 
االعدالة ويفتح المجال إلى األرتقاء بالمنطقة من خالل المشاركة لضمان االستدامة وتوفير حياة كريمة للسكان ، 
ويقف التناقض بين مفهوم المصلحة العامة للدولة ممثلة في جهازها التنفيذي وبين المجتمع وحقوقه القانونية في 
هذه المصلحة الممثلة في حقه في ملكية االرض .. ويتحتم هنا بشفافية وضع قواعد وأسس يحددها القانون تضمن 
تحقيق التوازن في المصلحة العامة لضمان حق المواطنين الذين اضطرتهم الظروف إلى حل مشكالتهم ذاتياً في 
ظل غياب دور الدولة ، ومن جهة أخرى يجب أن تمنع هذه القوانين امكانية الفساد والتالعب بالثغرات التي قد 

يستغلها البعض لتحقيق مكاسب شخصية تضر بالمجتمع ، وهو ما يحقق في النهاية العدالة االجتماعية . 

ويلزم هنا التعرف على قانونية تلك األشكالية ، ففي سنة 1957 تم تعديل المادة 970 من القانون المدني المصري 
بموجب القانون رقم 147 لسنة 1957، ثم القانون رقم 55 لسنة 1970 لتحرم المواطنين حق تملك األمالك 
الخاصة بالدولة بالتقادم أو وضع اليد ، كما تعطي هذه المادة أيضاً الدولة الحق في إزالة هذا التعدي عن طريق 
جهازها اإلداري ، وليصبح نصها كالتالي  ... في جميع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت 
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الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة . وال يجوز تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة 
وكذلك أموال الوحدات االقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة 
أليهما واألوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه األموال بالتقادم . ال يجوز التعدي على األموال المشار 

إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً  .. 

مبالغ  واستثمروا  للدولة  مملوكة  أراض  على  لسنوات  استقروا  الذين  المواطنين  ماليين  فإن  المادة  لهذه  ووفقاً 
الستيطان وعمران مناطق ، وذلك خاصة عندما غاب دور الدولة تماماً ومسئوليتها تجاه طبقات بعينها في حاجة 
إلى السكن والعمل واالستقرار ، مواطنون ال يملكون الحق القانوني في تملك هذه األراضي بالتقادم . وقد ترى 
الدولة أن حرمان هؤالء المواطنين من حق تملك هذه األرض التي عمروها هو وضعية قانونية مستحقة ، ولكن في 
المقابل يرى هؤالء المواطنون أنهم يتمتعون بمشروعية  تملك هذه األرض والبقاء فيها على أساس االستثمارات 
والجهود التي بذلوها في تعمير تلك المناطق ، ولعقود طويلة في ظل إغفال تام من جانب الدولة لحقهم في السكن 
، وتجاهلها لمسئوليتها تجاههم في توفير أبسط سبل الحياة واإلعاشة والمواصالت والمرافق والخدمات األساسية  
، وقام هؤالء المواطنون بتوفير كل ذلك بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة ، بل وزادوا على ذلك بأن وفروا ألنفسهم 

فرص العمل وخلقوا ألنفسهم اقتصاد غير رسمي .. 

ومنذ سنة 1957 صدرت عدة قوانين وقرارات أهمها في سنة 2006 إلصالح هذا الوضع وللتعامل مع حاالت 
وضع اليد على األراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ، ومن ضمن هذه القوانين والقرارات قانون رقم 148 
لسنـة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة  1998، 
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .. وتتلخص هذه القرارات والقوانين في أنها أيضاً ال 
تعترف بوضع اليد على أمالك الدولة ، ولكن تترك ألجهزة الدولة حرية بيع هذه األراضي لواضعي اليد من عدمه 
... وكان يمكن لذلك أن يشكل مخرجاً يساهم في تقنين أوضاع ماليين المواطنين الذين استقروا في المناطق غير 
الرسمية المنشاة على أرض الدولة ولكن لألسف لم يحدث ذلك ، فما حدث بالفعل أن الدولة استخدمت هذه القوانين 
والقرارات في تقنين أوضاع كبار المستثمرين الذين وضعوا أيديهم على أراضي الدولة بغرض االستثمار وباعتهم 
هذه األراضي بمبالغ زهيدة ، في حين نجد أن القضية المجتمعية لطبقات أخرى وهي الغالبية شهدت نوعاً من 
السياسات واالجراءات المخالفة حيث نجد الدولة تتعنت مع هؤلء البسطاء من المواطنين مثل ما هو حادث مع 
سكان منطقة عزبة خير هللا .. وتطرح هذه االشكالية عدد من التساؤالت حول قضية المصلحة العامة ومن يملك 
حق تحديدها ، كما تكشف التصادم بين بعض القوانين واللوائح القائمة من جهة ومشروعية وحق المواطنين على 

أراض عمروها بأنفسهم واستقروا بها لسنوات ... 

وأخيراً تلقي هذه الرؤية  الضوء على دور السياسات العمرانية التي تتبناها الدولة في حق المواطنين في السكن بل 
وحقهم في المواطنة والمساواة مع باقي المجتمع في أغلب األحيان . وانطالقاً من هذا ال يقتصرمفهوم المناطق غير 
اآلمنة على ناحية السالمة اإلنشائية للمباني أو التعرض للمخاطر الطبيعية فقط ، ولكن األهم أن يكون المواطنون 
في مأمن من مخاطر التهجير القسري وإزالة مساكنهم من قبل جهات الدولة الرسمية أو جهات استثمارية خاصة 
، وهنا يتداخل مفهوم المناطق غير اآلمنة بسبب الحيازة والملكية مع مفهوم المناطق غير المخططة وجاهان لعملة 
واحدة ، والنتيجة معاناة المواطنين بمثل تلك المناطق وصعوبة تطوير وتنمية تلك المناطق دونما حل اشكالية 

قانونية الملكية وحقوق المواطنين في ذلك دون تهجيرهم بسبب ال يمثل خطر على حياتهم أو يضر بالمجتمع .
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االمكانــــــــــــات .. 
إجماالً إن أهم ما يميز المنطقة مجتمعياً ذلك التكاتف االجتماعي نسبياً بالرغم من التنوعات السكانية االجتماعية 
وهم ما يمكن تنميته بالمشاركة الفعالة وااليجابية ، وتضم المنطقة مقومات تاريخية وتراثية يمكن اعادة توظيفها 
اجتماعياً واقتصادياً وقبل ذلك ثقافياً لالرتقاء بالمجتمع وانتماءاته ، كما تتمتع المنطقة عموماً بمميزات وامكانات 
قد تدفع بعملية التطوير والتنمية ، فهناك عدد من الجمعيات األهلية والمبادرات المجتمعية التي يديرها أفراد من 
سكان المنطقة المهتمين بالشأن العام والتي توفر العديد من الخدمات للسكان مثل جمعيات إعمار عزبة خيرهللا 
الحقوق  عن  للدفاع  خيرهللا  محامين  ورابطة   ، عنتر  إسطبل  لتنمية  وتواُصل  وبركة  وخير  الصديق  بكر  وأبو 
والحريات وهي رابطة مهنية مسجلة في نقابة المحامين ... وهى كلها جهود لها دور في خدمة المنطقة ، ويمكن 
أن تتحول بالتنظيم الجيد والتنسيق بينها إلى قوة دافعة لجذب الجهات الرسمية لالهتمام بالمنطقة والتعاون مع 
السكان طبقاً ألولوياتهم الخاصة . ولقد أصبحت المنطقة بتنويعاتها السكانية اليوم مجتمعاً تتوفر به بعض سبل 
الحياة واالحتياجات األساسية بفضل جهود ساكنيها ، ولكن الجهود الذاتية تظل عاجزة بسبب اإلمكانيات المادية 
المحدودة . فالسكان بقدراتهم الذاتية والتمويلية المحدودة ال يستطيعون أن يسدوا جميع احتياجاتهم دون ان تقوم 
الدولة بدورها في هذا الشأن من توفير الخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية ودعم وتحفيز البنية االقتصادية . 

ومن جهة أخرى فإنه عمرانياً تتميز المنطقة بموقع مركزي لمختلف أنحاء القاهرة يعتبر قيمة وامكانية مضافة 
يجب توظيفها واالستفادة منها ، وتحتضن المنطقة عدد كبير من الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة حيث 
تجذب طبيعة العمل غير الرسمية في المنطقة وقلة تكلفة العمالة كثير من رواد األعمال وأصحاب الحرف مع 
الفخار والحجر والرخام .... ولكن  التي ترتبط بموروثات حرفية مثل صناعة  المحيطة  المناطق  تزاصلها مع 
وتوفير  حولها  الرئيسية  الحركة  بمحاور  ربطها  خالل  من  إليها  الوصول  سبل  تطوير  إلى  حاجة  في  المنطقة 
المواصالت العامة لسكانها ، كما تحتاج المنطقة لالنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتمهيد 
طرق المنطقة وإيجاد حلول عملية لمشكلة القمامة حتى تنتهي معاناة السكان التي امتدت لسنوات . وعموماً يتحتم 
ضرورة قيام المؤسسات المعنية والمسئولة بتطوير الخدمات العمرانية والمجتمعية والحياتية والمعيشية والمرافق 
والبني التحتية ، وكذلك تنمية وتطويراألمكانـات األقتصادية وهنا يمكننا تحديد امكانيتين اقتصاديتين يمكن أن 
تلعبا دوراً أساسياً في تحقيق برامج االرتقاء بالمنطقة بعد حل اشكالية الوضعية القانونية والحقوق الملكية لالرض 

لضمان المشاركة الفعالة من المجتمع هما : 
المنظومة االقتصادية الحرفية الراهنة .. والتي يمكن تطويرها من خالل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
الموجودة في مجاالت مثل صناعة الرخام وأعمال النجارة وصناعة خشب الكونتر. وهي جميعاً صناعات تواجه 
ما يواجهه قطاع االقتصاد غير الرسمي في مصر من غياب لفرص التمويل والتطوير ، وغياب الحد األدنى من 
الضمان االجتماعي أو األمن الصناعي للعاملين بهذه المنشآت ، وتواجه هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

العقبات على الرغم من المساهمة التي ال يستهان بها للقطاع غير الرسمي في دعم االقتصاد المصري .
االمعالم األثرية والثقافية والتراثية القائمة  .. وليس المطلوب هنا تحويل تلك المعالم إلى مجرد نقاط جذب سياحية 
بالمفهوم التقليدي والمحدود السائد ، ولكن المقصود تنمية تلك المعالم لتصبح مراكز تنموية لخدمة المجتمع وسكان 
المنطقة في المرتبة االولى ، وربطها بعد ذلك باالنشطة السياحية الموجودة في المجال العمراني المباشر للمنطقة 

خاصة في الفسطاط ومصر القديمة .. 
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 تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياجات واألولويات 
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تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياجات واألولويات ..
Initiation Zones تحديد االولويات والمنطقة الحرجة او النقط والمحاور الحرجة ــ

 : Initiation Zones تشمل المعايير التي تحدد أولويات  المناطق الحرجة ــ 
 1.  وضع الحيازة والملكية .

 2.  وجود الجمعيات االهلية والمبادرات الشعبية المحلية النشطة التي وضعت مطالب واضحة في منطقة معينة 
 3.  اولويات االحتياجات والمشكالت .

4.  التأثير األشمل خارج المنطقة الحرجة على سبيل المثال المجاالت المباشرة للخدمات العمرانية : 
      المدارس والمراكز الصحية  ومراكز الرعاية  والفراغات العامة والمفتوح واألسواق والمراكز الثقافية 

 5.  توفر اراضي أو فراغات داخلية شاغرة أو غير مستغلة ..
.. MSE 6.  القدرة على تطوير 

 7.  االهتمام البيئي ..
 8.  وجود مواقع تاريخية ..

9.  وجود او امكانية االستثمارات العامة أو الخاصة .. 

تحديد المشروعات لالرتقاء بالمنطقة والمجتمع – االجراءات والبرامج
التدخالت العمرانية السكنية المجتمعية

وضع آليات المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية والتطوير .	 
تلبية المتطلبات واألحتياجات السكنية اآلنية والمستقبلية .	 
المباشرة وغير 	  البيئية  المشكالت  اآلمنة ومعالجة  الحياتية  الظروف  الطبيعية وتوفير  الحماية من األخطار 

المباشرة .
صيانة العقارات السكنية المأهولة وأعادة تأهيل المهجور منها حسب الحالة االنشائية .	 
تحقيق المعايير السكنية المالئمة لحياة كريمة حسب األوضاع واالمكانات المتاحة في العقارات السكنية القائمة 	 

ورفع كفاءتها . 
تطوير الشبكات والبنية التحتية .	 
حماية وترميم المباني التاريخية واألثرية والمباني ذات القيمة التراثية وأعادة توظيفها في الخدمات المجتمعية 	 

المناسبة وتنمية األنتفاعات القائمة بها .
الحفاظ على البيئة وتطوير الفراغات لمناطق مفتوحة لخدمة المجتمع .	 

تنمية وتطويرالخدمات المجتمعية الحياتية والمعيشية
تنمية الخدمات الصحيــــة .	 
تنمية الخدمات التعليميــــة .	 
تنمية الخدمات األجتماعية .	 
تنمية الخدمات االرياضية والشبابية والترفيهية العامة .	 
تنمية الخدمات االداريـــــة المحلية واألمنية والعامـة .	 
تطوير شبكات المواصالت العامـة والجماعيــــــــــة .	 
تطوير األراضي المتاحة في المنطقة والمملوكة للدولة للخدمات المجتمعية .	 
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تنمية وتطويراألمكانـات األقتصادية 
تنمية الخدمات التجارية األساسية والتكميلية المعيشية ورفع كفاءتها .	 
تنمية الصناعات والحرف الخدمية واالنتاجية . 	 
توفير فرص التمويل واألقتراض لتنمية المشروعات المتناهية الصغر .	 
تطوير المهارات الحرفية وتنظيمها واعداد برامج التدريب والتوسع في األعمال الحرة .	 

ويمكن اختصار النقاط التى تجمع آراء السكان لحل مشاكل منطقتهم  
إنشاء ادارة محلية لحي جديد لمنطقة عزبة خيرهللا مستقل بذاته عن االحياء المحيطة وتخصيص قسم أو نقطة 	 

شرطة خاص للمنطقة لضمان اآلمان .
تفعيل قرارات المحكمة بحق األهالى في حيازة األرض وتقنين اوضاع الملكية بشكل يحقق العدالة ويفتح 	 

المجال للمشاركة الفعالة للسكان في برامج االرتقاء بالمنطقة .
أو 	  المنطقة  البديل في  المسكن  توفير  المساكن في خطة عادلة ومعلنة وضمان  التهجير وازالة  حل مشكلة 

مجالها العمراني بما بتناسب ومتطلبات السكان وظروفهم االجتماعية والمعيشية واالقتصادية .
وضع منظومة لتجميع القمامة والزبالة والحفاظ على نظافة المنطقة وسالمتها البيئية .	 
الخدمات 	   ، والغاز  والمياه  الصحي  الصرف  التحتية خاصة  (البنية  المنطقة  في  والمرافق  الخدمات  تطوير 

الصحية ، والتعليمية ، الثقافية والشبابية والترفيهية ..... ) .
توفير االحتياجات المعيشية والحياتية اليومية من خدمات تجارية ووسائل مواصالت ....	 
رفع كفاءة المداخل للمنطقة للتواصل مع شبكة الحركة الخارجية للمجال العمراني المباشر ، وتطوير شبكة 	 

الطرق الرئيسية داخل المنطقة .
إعداد برامج تنمية بشرية وبرامج تمويل وقروض عادلة وخلق فرص عمل لمحاربة البطالة .	 
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برنامج الخطط الهيكلية لتنمية منطقة عزبة خير هللا ..
تشمل خطط التطوير والتنمية وسياسات االرتقاء بمثل هذا التجمع العمراني مجموعة من االجراءات والتدخالت 

نحددها فيما يلي :  

اإلجراءات االدارية والمؤسسية ..
دراسة الوضعية القانونية للحيازة والملكية وتقنينها بما يتيح الفرصة لتحويلها إلى منطقة رسمية .  o

دراسة الوضع االداري للمنطقة وامكانية انشاء ادارة محلية جديدة للمنطقة تكون فيها حي مستقل .  o
وضع مخطط تفصيلي لتطوير المنطقة .  o

توفير قسم للشرطة او نقطة شرطة لتحقيق االمن واالمان للسكان وتوفير الخدمات الرسمية .   o
حل مشكلة االخالء والتهجير ودراسة امكانية توفير مساكن بديلة في المنطقة ومحيطها .  o

التدخالت العمرانيــــــــــــــــــــة ..
رفع الكفاءة السكنية والمعيشية للتجمعات العمرانية موضع االولوية لمشروعات التنمية والتطوير .  o

تلبية المتطلبات واألحتياجات السكنية اآلنية والمستقبلية .  o
توفير ظروف حياتية آمنة ومعالجة المشكالت البيئية ووضع منظومة لمشكلة القمامة .  o
صيانة العقارات السكنية المأهولة وأعادة تأهيل المهجور منها حسب الحالة االنشائية .  o

االرتقاء بكفاءة شبكات البنية التحتية للصرف الصحي وتغذية المياه والكهرباء .  o
رفع كفاءة المداخل للمنطقة للتواصل مع شبكة الحركة الخارجية للمجال العمراني المباشر .  o

تطوير شبكة الطرق والمواصالت العامة والخاصة ودراسة منظومة الحركة .  o
حماية منطقة الجبخانة األثرية وأعادة توظيفها في تنمية الخدمات المجتمعية .  o

الحفاظ على البيئة وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة لخدمة المجتمع .  o
تنمية الخدمات العمرانية الصحية والتعليمية واالجتماعية والشبابية واالدارية ، وتطوير األراضي المتاحة   o

في المنطقة والمملوكة للدولة لتلك لخدمات .
تنمية الخدمات التجارية األساسية والتكميلية المعيشية ورفع كفاءتها .  o

تنمية المنظومة الخاصة بالصناعات والحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .  o

يعتمد المخطط الهيكلي لتنمية منطقة عزبة خير هللا على عدد من األهداف اإلنمائية الرئيسية القائمة على تحليل 
وتقييم االحتياجات العمرانية والمجتمعية في المنطقة ، نحددها في :

تعزيز مداخل المنطقة وتطوير إمكانية الوصول .  o
تنمية محاور الشرايين التجارية الرئيسية وامكانية امتداداتها المستقبلية .  o

تعزيز إمكانية الحركة  بين التجمعات في شمال وجنوب عبر الطريق الدائري .  o
تنمية المحور الثقافي التراثي ما بين المواقع التاريخية واألثرية في المنطقة »شريان العمران الثقافي«.  o

الحفاظ على البيئة  .  o
تنمية الخدمات العمرانية ، مع التركيز على الصحة والتعليم .  o
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تحديد االحتياجات وأولويــــــات التنمية .. 
بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد المشكالت واولوياتها والمعوقات وامكانات المنطقة من جهة ، وتبيان البنية 
العمرانية من جهة اخرى ، يمكننا  المنطقة وتطورها وتحوالتها  لكيانات  العمرانية  االجتماعية والمورفولوجية 
وضع تصور لنطاقات تجمعات سكانية تتسم بالحد االدنى من التناغم العمراني والتجانس االجتماعي ضمن حدود 
المنطقة تشكل في مجموعها استرتيجية لتحقيق برامج وخطط االرتقاء ومنهجية التخطيط التنفيذي وعدالة حق 

جميع المواطنين في حياة افضل ، ويمكن تحديد تتدرج اولويات التجمعات السكانية طبقاً لمعايير معينة .. 
وعليه يمكن جدولة ذلك من خالل مصفوفة للتعرف على النطاقات ذات االولوية (Initiation Zones) كمرحلة 
اولى لوضع برامج وسياسات التطوير والتنمية عامة وخطط تنفيذها في نطاق بعينه ، مرحلة تتبعها مراحل في 
تسلسل يتمتع بالمرونة والمشاركة لضمان االستدامة ، ونحدد مؤشرات ومعايير تقييم االولويات في مجموعتين 

على النحو التالي :
المجموعة األولي مؤشرات عامة .. تضم المصفوفة مجموعة مؤشرات رئيسية ومؤثرة عامة   	
في تنمية المنطقة واالرتقاء وتحسين الجودة الشاملة لحياة السكان ، ويتم تخصيص وزن نوعي لتلك 

المجموعة تمثل ٪66.6 في تقييم االولويات ..
المجموعة الثانية مؤشرات محلية .. تضم المصفوفة مجموعة ثانية اخرى محلية لنطاق بعينه   	
، مشيرا إلى االمكانات المتاحة والتي يمكن تلعب دوراً في تحقيق برامج االرتقاء في النطاق ذاته ، 

ويتم تخصيص وزن نوعي لتلك المجموعة تمثل ٪33.3 في تقييم االولويات ..

وبناء على الدراسات وما انتهت إليه من أولويات التنمية ومحدداتها طبقاً للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً للمشاركة 
األولوية  ذات  العمرانية  والقطاعات   (Initiation Zones) االولوية  ذات  النطاقات  تحديد  تم  فقد  المجتمعية 
)Initiation Sectors) التي من شأنها أن تكون مستهدفة في إطار برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية  والصندوق 

االجتماعي للتنمية . 
وتم وضع التجمعات السكانية الجنوبية من الهضبة علي سلم االولويات والمتمثلة في تجمعات المحجر والعزبة 
القبلية وربطها بمنطقة الجبخانة بأعتبارها من النطاقات ذات االولوية ، حيث تفتقر تلك التجمعات إلى الخدمات 
، ومن جهة أخرى تضم ملكيات خاصة وعامة غير  وتعاني من التهميش والوضعية العمرانية األكثر تدهوراً 
مستغلة وامكانات يمكن توظيفها ، وهي تمثل بموقعها وموضعها داخل حدود المنطقة نموذجاً للتنمية ولها تأثيرها 
غير المباشر على المنطقة عموماً بأعتبارها المدخل الغربي لمنطقة عزبة خيرهللا ونقطة تواصلها العمراني مع 
الطرق الرئيسية ووسائل الحركة والمواصالت باالضافة الى تكاملها مع منطقة اسكان الزهراء ، وتضم امكانية 

تطوير منطقة الجبخانة االثرية وهو ما يعد قيمة مضافة .. 
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كما انتهت الدراسات إلى تكامل تلك المعايير مع تحديد أؤلويات القطاعات العمرانية ذات األولوية لتعظيم فعالية 
البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج الزمني والميزانيات 

المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة وتشمل هذه كل من :
     النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية لتنمية المنطقة 

القطاع العمراني ذو األولوية الجبخانــة .. هو يمثل وضعية عمرانية بالمقارنة مع نطاق المحجر والعزبة   o
القبلية المجاور ، مع األخذ في األعتبار الظروف البيئية الجيدة والوضع االجتماعي االقتصادي للسكان ، ولكنه 
يتميز بقيمة تراثية تمثل قيمة مضافة للمنطقة ، ويقع على مفترق الطريق المقترح والمدخل الغربي للمنطقة  ، 
وبداية تنمية المحور الثقافي التراثي ما بين المواقع التاريخية واألثرية في المنطقة »شريان العمران الثقافي« ، 

كال المشروعين يقدم إمكانية رئيسية في تطوير المنطقة .
القطاع العمراني ذو األولوية أرض الخيــالة .. هو نسبيا أفضل حاال عمرانياً مع توافر البنية التحتية   o
والظروف البيئية. ويعتبر هذا القطاع البوابة الشرقية لمنطقة عزبة خير هللا ولديه االمكانات التنموية االقتصادية 
وخاصة تنمية محاور الشرايين التجارية الرئيسية وامكانية امتداداتها المستقبلية ، المتمثل في وجود شارع النجاح 
، الشارع التجاري الرئيسي في المنطقة . كما يشمل مجال بحيرة عيون الصيرة القبلية كامكانية تنموية مستقبلية 
، وكذلك األرض الفضاء  والمملوكة للدولة بمساحة حوالي 30 فدان تمثل امكانية حالية لتوفير العناصر الخدمية 

العمرانية التي تفتقر لها المنطقة . 
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مشروعات برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بعزبة خير هللا

المجتمعية وتحديد كل من  للمشاركة  للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً  التنمية ومحدداتها طبقاً  بناء على أولويات 
 (Initiation Sectors) والقطاعات العمرانية ذات األولوية (Initiation Zones) النطاقات ذات االولوية

في منطقة عزبة خير هللا ، فقد تم وضع عدد من المشروعات المقترحة  في مخطط طموح والتي : 
تعبر عن المنهجية واألهداف التنموية .  o

تقع داخل النطاقات ذات االولويةـ  تجمعات المحجر والعزبة القبليةـ  ، والقطاعات العمرانية ذات   o
األولوية ـ تجمعات الجبخانة أرض الخيالة ـ .

المحلية  االقتصادية  التنمية  وتعزيز  للسكان  الحياة  نوعية  تحسين  على  المباشر   التأثير  فعالية   o
بالمنطقة .

تقع ضمن الميزانيات المقررة في برنامج التنمية المعتمد للمشروع .  o
تعبر عن االحتياجات الحقيقية للسكان حسب ما اسفرت عنها عملية المشاركة المجتمعية وبما   o

يتوافق مع متطلباتهم من جهة ، وما أقرته الجهات المعنية الرئيسية من جهة أخرى . 

المشروعات المقترحة للمخطط الطموح ( (Long List النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية لتنمية المنطقة 
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ونحدد المشروعات المقترحة للمخطط الطموح ( (Long Listعلى النحو التالي ..
مشروعات النطاقات ذات االولوية ـ تجمعات المحجر والعزبة القبلية ـ  •

تطوير المدخل الغربي ورفع كفاءة الطريق الغربي للمنطقة .  o
تطوير ساللم ومسارات المشاة الصاعدة إلى منطقة المحجر .  o

تطوير فراغات ومناطق مفتوحة عامة في منطقة المحجر .  o
تطوير تطوير خطوط رئيسية للبنية التحتية بشارع المحجر .   o

مشروعات القطاعات العمرانية ذات األولوية ـ الجبخانة ـ   •
تطوير نفقين أسفل الطريق الدائري ، وطريقي الخدمة بينهما شمال وجنوب الطريق الدائري .  o

تنمية وتطوير موقع الجبخانة التاريخي والفراغات والمناطق المفتوحة حوله .  o
تطوير ساللم ومسارات المشاة الصاعدة إلى منطقة الجبخانة .  o

مشروعات القطاعات العمرانية ذات األولوية ـ أرض الخيالة ـ .  •
مشروع  تطوير موقف سيارات الميكروباص لنقل الركاب   o

تنمية منطقة بحيرة عيون الصيرة  القبلية والمناطق المفتوحة العامة على شاطئ البحيرة .  o
تنمية األرض الفضاء بمنطقة الخيالة لتوفير الخدمات العمرانية المطلوبة .  o

توفير معدات واجهزة طبية لالرتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة من خالل المجتمع المدني .   o
باالضافة إلى المشروعات المقترحة لتنمية المنطقة ، هناك مشروعات شاملة لمنطقة عزبة خير هللا عامة   	
ال تختص بتجمع بعينه ، ومنها معالجة المشكالت البيئية ، ووضع مشروع تحسين ادارة النفايات الصلبة ومنظومة 

لمشكلة القمامة .
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 برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بعزبة خير هللا
واستنادا إلى مصفوفة تقييم المخاطر، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل في إطار 

البرنامج الحالي لألرتقاء الحضري والتنمية العمرانية في منطقة عزبة خير هللا وهي ما يلي :
تطوير المدخل الغربي ورفع كفاءة الطريق الغربي للمنطقة   .1
مشروع  تطوير موقف سيارات الميكروباص لنقل الركاب   .2

تطوير نفقين أسفل الطريق الدائري  .3
تطوير ساللم ومسارات المشاة الصاعدة إلى منطقة المحجر   .4

تطوير فراغات ومناطق مفتوحة عامة في منطقة المحجر  .5
تطوير تطوير خطوط رئيسية للبنية التحتية بشارع المحجر   .6

توفير معدات واجهزة طبية لالرتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة   .7
أو غير مباشر حيث تعزز معظم  الشاملة سواء بشكل مباشر  التنمية  أهداف  المشاريع في تحقيق  وتساهم هذه 
المشاريع في التنمية التجارية بالمنطقة وكذلك تنمية المحور الثقافي التراثي ما بين المواقع التاريخية واألثرية 
في المنطقة »شريان العمران الثقافي« ؛ كما سيتم تحسين الظروف البيئية والجودة الحياة للسكان ، ورفع كفاءة 
شبكة الحركة والمواصالت والمداخل ، وتحقيق االمن والسالمة مع تطوير الفراغات ومسارات المشاة والساللم ، 
وتحسين األنفاق اسفل الطريق الدائري لعودة التواصل والتكامل بين التجمعات شمال وجنوب الطريق الدائري  ..

مخطط المشروعات المقترحة ( (Short List النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية لتنمية المنطقة
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