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إن اأرض ،بسبب طب1عتها الفريدة ودورها الح1وى فى المستوطنات البشرية ...ا يمكن إعتبارها موردا ً عاديا ً يحوزه اأفراد
ويخضع لضغوط السوق واختال التنافس ف1ها.
إعان فانكوفر للمستوطنات البشرية

()5

يستح1ل تحق1ق العدالة ااجتماع1ة وتجديد وتخط1ط المناطق الحضرية وتوف1ر مساكن ائقة وظروف مع1شة صح1ة إا إذا
وضعت اأرض فى خدمة مصلحة المجتمع فى مجموعه.
د .أبو زيد راجح

تمثل اأرض المورد اأم والمكون اأساسى للعمران ،فبدون أرض
يستحيل بناء المسكن ،أو توصيل المرافق ،أو تشييد طرق للتنقل والتواصل
مع المجتمعات العمرانية وبعضها .بدون أرض ،تختفى المساحات العامة
والمدارس والماعب .فبذلك يصبح الحق فى اأرض جزء ا يتجزأ من
الحق اأشمل فى السكن ،وما سمى فى حركات تحرر أمريكا الاتينية ،الحق
فى المدينة.
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أعطت الدولة المصرية اأرض قيمة ا مثيل لها بين ممتلكاتها من اأسر
اأولى وطقس شد الحبل( ،)7وتحكمت البيروقراطية المركزية فيها عبر
القرون من خال جيش من مهندسى المساحة ،الذين وقعوا جميع الملكيات
ودونوها على خرائط دقيقة ترسم أراضى مصر .ولكن رغم وفرة اأراضى
الصحراوية الخالية ،ظللنا نزاحم بعض فى الوادى القديم ودلتا النيل ،حيث
فشلت جميع المشاريع القومية التى أدعت بحل ما سمته ”مشكلة القنبلة
السكانية“ منذ الستينيات وحتى اليوم ،والتى تينت فكر ”إعادة توزيع السكان“
على الصحارى غير المأهولة .كأننا قطع من الشطرنج.

()6

وهنا ناحظ المشكلة .فعملية التخطيط الفوقى ،أو ما يمكن أن يتم ترجمته
بالحداثة المتعالية( ،)8والتى هى مدرسة التخطيط السائدة فى مصر ،ا تعتبر
سكان المجتمعات واأقاليم المختلفة طرف فى عملية التخطيط ،متجاهلة
قرون من خبرتهم المحلية باإضافة إلى تهميش إحتياجاتهم الفعلية.

باإضافة ،أصبح لأراضى الخالية قيمة سوقية متضخمة تصل لنحو 15
ضعف قيمة ترفيقها ،حيث إتبعت الدولة منهجية لتسليع هذه اأراضى من
خال التحكم المنفرد أجهزة الدولة المركزية لعملية توفير أراضى مرفقة
رسمي ًا فى سوق مفتوح دون أية قيود تحمى القوة الشرائية لمحدودى الدخل
أو تخصص لهم نسبة تناسب وزنهم النسبى فى المجتمع .هذا بخاف عدم
مأمة التنمية العمرانية التى إعتمدت على بناء مدن جديدة منعزلة وغير مائمة
ثقافي ًا ومكاني ًا ومادي ًا لغالبية المواطنين.

وبعد عقود من إتجاه الدولة إستثمار اأراضى الصحراوية ،عادت لتسلط
أنظارها على العمران القديم لتحوله هو أيض ًا لسلعة .فمن خال برنامج قومى
لتطوير ما رصدته أجهزة الدولة كمناطق عشوائية خطرة ،ومن خال خطط عمرانية

مثل القاهرة  ،2050وطريق الكباش باأقصر ،ظهر طمع الدولة فى أراضى
المهمشين الذين يسكنون فى مناطق واعدة إستثماري ًا داخل المدينة ،فتم إستغال
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لتبرير إخاء مئآت اآاف من المواطنين وإما
إعادة توطينهم الجبرى أو إخائهم القسرى دون تعويض يذكر إفساح الطريق
لمثل هذه المشاريع التى ا تعود عليهم بمنفعة ،عامة كانت أو خاصة.

فيتناول هذا الباب عاقة اأرض بالتخطيط العمرانى واإقليمى ،ويبرز
المتاح من معلومات عن غياب العدالة اإجتماعية والحقوق فى اأرض
وغياب إشراك ومشاركة المجتمع فى عملية التخطيط.

 .1التخط1ط لمستقبل أفضل؟
 .اله1كل الرسمى للتخط1ط

على المستوى اإقليمى وفى محاولة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضى نحو
()12
امركزية التخطيط ،تم إنشأ مراكز إقليمية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى
وأيضا لوزارة التخطيط .ولكن بعد  30سنة من إنشاء هذه المراكز ،لم تحقق
الهدف المراد أن لم ينشأ جهاز إدارة على المستوى اإقليمى ،بين اإدارة
المحلية والحكومة المركزية ،فتعمل هيآت التخطيط اإقليمى فى مناخ يسيطر
عليه الوزارات المركزية ،فأصبحت المخططات اإقليمية شبه معطلة أن
الوزارات غير ُم َلزمة وأن وزارة اإسكان قامت بتخطيطها شبه منفردة ،كما
أن الوزارات المختلفة لها خططها القومية ،وهى خطط قطاعية أعدت بمعزل
عن الخطط اأخرى دون تنسيق يذكر(.)13

أما على المستوى المحلى وفى المدن والقرى القائمة ،فهناك إدارة عامة
للتخطيط والتنمية العمرانية للقيام بإعداد المخططات التفصيلية( ،)14ولكن
فعلي ًا ،ا تقوم اأجهزة المحلية بعملية التخطيط العمرانى ،فهى معتمدة على
هيئة التخطيط العمرانى التى وضعت مخططات لربع المدن والقرى فقط،
تاركة الباقى دون مخططات( .)15باإضافة ،فأغلب ما تم تخطيطه لم يصل
مرحلة التنفيذ.كما أن اإطار العام إدارة الدولة أعطى الوزارات المركزية
هيمنة كاملة على المحليات(.)16
هناك نظام تخطيط آخر على المستوى العمرانى ،وهو للمدن الجديدة.
فهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة اإسكان هى جهاز الدولة
المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية و"تتولى الهيئة إختيار المواقع
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على المستوى المركزى هناك المجلس اأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،
يتبع لرئاسة مجلس الوزراء بعضوية الوزراء المختصين ،ومن مهامه التنسيق
بين الوزارات المعنية بالتنمية العمرانية وإستخدامات أراضى الدولة ،وتقويم
النتائج العامة لتنفيذ المخطط اإستراتيجى القومى والمخططات اإقليمية(.)9
كما نص القانون على وجود الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،وهى موجودة
منذ السبعينيات وتابعة لوزارة اإسكان ،وهى جهاز الدولة المسئول عن رسم
السياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات
وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى واإقليمى والمحافظة( .)10فى
نفس الوقت ،من إختصاصات وزارة التخطيط إعداد خطة التنمية ااقتصادية
وااجتماعية ومتابعة تنفيذها وإعداد الخطط السنوية والتى تأخذ فى إعتبارها
أوضاع الهيكل اإقتصادي القائمة وقت إعدادها ،وذلك فى ضوء الخطة
ً
أيضأ المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى
متوسطة اأجل .هناك

الدولة ،والذى من إختصاصاته ”إعداد خرائط إستخدامات أراضى الدولة
خارج الزمام فى جميع اأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع ...وتوثيق
حدود كردونات المدن والقرى وإعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو
تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى“(. )11
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الازمة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة
والتفصيلية لها ،وذلك طبقا للخطة العامة للدولة"(.)17

تواجد هذا العدد من اأجهزة المعنية بالتخطيط اإقليمى أو العمرانى،
أو اإثنان مع ًا ،أثر بالسلب على التنمية العمرانية فى مصر ،ويطرح التساؤل
إلى جدوى البقاء عليها كما هى .فتهيمن المركزية على التخطيط وتوزيع
الموارد ،حيث نصت "ورقة أكتوبر" للرئيس السادات على "مركزية التخطيط
وامركزية التنفيذ" ،مما أعطى جهات التخطيط العليا كامل السيطرة على
موارد البلد ،كما أدى غياب آلية تنسيق بين الجهات المختلفة إلى فساد فى
التنفيذ وخلل فى توزيع الموارد بطريقة عادلة( .)18باإضافة يوجد تعارض
شديد فى اإختصاصات بين اأجهزة المعنية بإدارة العمران ،خصوص ًا بين
وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية من جهة ووزارة اإسكان من جهة
أخرى ،حيث نصت القوانين على نحو ست جهات مختلفة بإختصاصات
متشابهة(.)19

 . .نبــذة تاريخ1ـة عن التخط1ـط اإقل1ـمى واأرض فى
مصر2052 – 1952 ،

رغم فشل مدرسة التخطيط الفوقى فى إعادة توزيع السكان فى عصرى
اإشتراكية واإنفتاح ،ظلت مصر النيولبرالية فى إستخدامها حيث رسمت
وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الدفاع فى عام ” 1996إستراتيجية التنمية
العمرانية الشاملة حتى  “2017لزيادة الرقعة المأهولة خمسة أضعاف فى 20
عام (من  5بالمئة إلى  25بالمئة)( !)24تم تقسيم هذه التوسعات إلى أراضى
زراعية عن طريق إستصاح نحو  3.4مليون فدان( ،)25إثنان مليون منهم فى
مشروع توشكى( ،)26وإستيعاب  8مليون مواطن( .)27باإضافة إلى تخصيص
نحو نصف مليون فدان إضافية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،لبناء
 44مدينة جديدة تستوعب  12مليون نسمة ( ،)28أى بزيادة عدد سكانهم 63
ضعف فى عشرين

عام ( 1996إلى  ...)2017بعد مرور  17عام من مدة المشروع ،لم يتم
إستغال سوى  5بالمئة من اأراضى التى خصصت إستراتيجية التنمية
الشاملة( .)29فشل مشروع توشكى فى أول عقد له فى إستصاح  5.5بالمئة
من الـ  300ألف فدان المستهدفة لعام  ،2017وهذا بعد تخفيض مساحة
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بدأت أول المخططات التنموية الكبرى إعادة توزيع السكان خارج الوادى
والدلتا مع الخطة الخمسية اأولى عام  .1960كانت قاطرة التنمية حين ذاك هى
الزراعة وإستصاح اأرضى ،وتم التخطيط إنشاء وادى جديد فى الصحراء
الغربية ،مواز للوادى القديم مستخدم ًا الواحات الموجودة ومجتمعاتها من
البدو كنواة إستصاح ثاثة مايين فدان وإعادة توطين أاف اأسر من ريف
الوادى والدلتا( .)20اليوم ،سكان محافظة الوادى الجديد ،وهى أحد أهم
محاور عملية اإستصاح ،ا يزيدون عن  208ألف نسمة ...أى أقل من عدد
سكان أحد اأحياء الكبرى بالقاهرة(.)21

مع عصر اإنفتاح ،جاءت سياسة ”غزو الصحراء“ لتخفيف الضغط على
الوادى ،ولكن هذه المرة تم إضافة التنمية العمرانية لخطط اإستصاح
الزراعى وبداء عصر المدن الجديدة حيث تم التخطيط لزيادة الرقعة المأهولة
من  4بالمئة من مساحة مصر ،إلى  16بالمئة ما بين عامى  1976و،2000
وإنشاء ستة مدن جديدة بالصحراء إستيعاب  3.25مليون نسمة( .)22ولكن
زادت فى هذه الفترة الرقعة المأهولة فى مصر نحو واحد أو إثنان بالمئة،
غالبيتهم أراضى زراعية أو مجتمعات ذاتية (عشوائيات) ،فيما كان تعداد
سكان الـ  22مدينة جديدة التى تم بنائهم لم يتجاوز  767ألف نسمة فى عام
 ،2006أو نحو  22بالمئة من الهدف لعام .)23(2000
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الرقعة المستهدفة وإلغاء المرحلة الثانية منه( .)30كما أن ا توجد مجتمعات
سكنية بتوشكى ،نظر ًا أن العمالة الزراعية هناك معظمها عمالة مؤقتة وتمثل
أقل من واحد بالمئة من اإثنان مليون نسمة الذى إستهدف المشروع إعادة
توطينهم( .)31أما بالنسبة للمدن الجديدة ،فبإستثناء عدد من ما تم البدء فيه فى
الثمانينات ،ازالت غالبيتها مدن أشباح( ،)43( )33( )32حيث إفتقدت للخدمات
اأساسية مثل المواصات والمرافق مما جعلها غير آدمية لمن إضتر أن يسكن
بها( ،)35كما أن تحولت مساحات شاسعة منها إلى بورصة من اأراضى
والشقق اإستثمارية لرجال اأعمال وذوى النفوذ(.)36

أما بعد ثورة يناير وعصر العدالة اإجتماعية والمجلس العسكرى واإسام
السياسى ،فهل من تغير؟
فبدون تقييم للخطة اأخيرة ،ومدى توصلها أهدافها ،أو لإنتهاء منها ،تم
وضع ”المخطط اإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ،مصر  “2052فى
أواخر عام  ،2011والذى يهدف إلى مضاعفة الرقعة المأهولة من  6بالمئة إلى
ما بين  11و 14بالمئة بين عامى  2012و ، 2052وهذا من خال تخصيص
 12مليون فدان للتوسعات العمرانية لنحو  22مدينة جديدة ،وإستصاح 18
()39()38()37
مليون فدان…

فالحقيقة أن المصريين فى إحتياج حتمى إلى تغير راديكالى فى منظومة
التخطيط بأشملها ،تغير يتيح لمايين اأسر الحق فى تحديد مامح المكان
الذى سيقومون بسكنه ،الحق فى توزيع عادل للموارد اأساسية للسكن،
والحق فى تعامل الدولة معهم كمواطنين ...وأى تنازل عن هذا المطلب
سيمثل إستمرار إهدار حقنا جميعا فى عمران يخدمنا ويدعم تطورنا...

 .اإدارة والتصرف فى أراضى الشعب ( الدولة)
بعض القوانين الهامة الخاصة باأراضى والتخطيط

قانون  147لسنة  1957مادة  970من القانون المدنى؛ منع وضع اليد على أراضى الدولة الخاصة

قانون  53لسنة 1966؛ قانون الزراعة

قانون  43لسنة 1979؛ قانون اإدارة المحلية

قانون  59لسنة 1979؛ قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قانون  143لسنة  1981فى شأن اأراضى الصحراوية

قرار جمهورى  531لسنة 1981؛ بشأن تعويض القوات المسلحة عن اأراضى التى تم إخائها
قانون  43لسنة 1982؛ فى شأن إلغاء اأحكار على اأعيان الموقوفة

قانون  19لسنة 1984؛ نقل ملكية أراضى الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق إستصاح اأراضى
قانون رقم  10لسنة 1990؛ نزع الملكية للمنفعة العامة

قانون  7لسنة  1991فى شأن أراضى الدولة الخاصة

قانون  5لسنة 1996؛ تخصيص أراضى الدولة للهيئات الحكومية

قانون  230لينة 1996؛ تنظيم تملك غير المصريين لأراضى والعقارات

قانون  89لسنة 1998؛ قانون المناقصات والمزايدات

قرار جمهورى  152لسنة 2001؛ تحديد المناطق العسكرية اإستراتيجية

قرار جمهورى  154لسنة 2001؛ تحديد إستخدامات أراضى الدولة حتى 2017
قرار وزير الدفاع  146لسنة 2002؛ بشأن اأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات
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فى الوقت نفسه الذى إنهمك فيه المخططون والمنفذون فى مكاتبهم
ومواقعهم إنقاذ الرقعة الزراعية من اإمتداد العمرانى وإنفاق الدولة لمليارات
من جنيهاتنا المحدودة على هذه الخطط الوهمية ،تآكلت اأراضى الزراعية
تحت اإمتداد العمرانى غير المخطط بمعدات قد تصل إلى إختفائها كلي ًا بين
عامى  2070و .)40( 2100باإضافة إلى ضياع السيادة الغذائية ،فيسكن اليوم
أكثر من  5مليون مواطن فى مساكن غير مائمة ومايين آخرين ا يجدون
مسكن مستقل لهم (أنظر باب الحق فى مسكن مائم) ،كما أن هناك دراجات

متباينة فى اإتصال بالمرافق اأساسية ومايين المحرومين من بعضها (أنظر
باب مجتمعات محرومة والحق فى العمران)...
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قانون  148لسنة 2006؛ تقنين وضع اليد

قرار  350لسنة 2007؛ تملك الشركات اأجنبية لأراضى
قانون  119لسنة 2008؛ قانون البناء الموحد

قبل تناول قضية التخطيط العمرانى فى مصر ،والعمل على إبتكار نظم بديلة
للتخطيط العمرانى قائمة على العدالة اإجتماعية ،ابد أواً تسليط الضوء على
منظومة اإدارة والتصرف فى أراضى الدولة ،حيث أن اأرض تمثل المورد
اأساسى لبناء ما نحتاجه من مجتمعات عمرانية .فهذه المنظومة تعد السبب الرئيس
فى ندرة اأراضى المطلوبة لإمتداد العمرانى مما رفع أسعار اأراضى المتاحة(،)41
ودفع التعدى على اأراضى الزراعية وبناء المساكن على أراضى الدولة.

أدت عقود من اإعتماد على نموذج للتنمية القطاعية فى خلق هيكل معقد
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ومشتت إدارة أراضى الدولة ،حيث أوجد هذا إنفصال غير تقليدى بين نوعان
من اأراضى؛ اأول هو اأراضى القديمة التى تمثل نحو  6بالمئة من مسطح
مصر ،وتسمى بالحيز المعمور ،أو الزمام .وهى أراضى الوادى والدلتا وبعض
المدن والقرى الصحراوية والساحلية التى تقع داخل زمام الحدود اإدارية
للمدن والمراكز ،وبذلك وايتها( .)43()42عبر الزمن تم تخصيص غالبيتها
لأفراد والشركات والوزارات المركزية المختلفة كالزراعة واإسكان
واأوقاف والرى واآثار والدفاع ،فمث ً
ا وصلت سيطرة الوزارات المركزية
إلى  78بالمئة من أراضى محافظة دمياط(.)44

القسم اآخر هو اأراضى الجديدة ،والتى تمثل 94بالمئة من أراضى
مصر ،وتسمى بالحيز المهجور ،أو اأراضى خارج الزمام .وهى اأراضى

الصحراوية والساحلية التى تقع خارج زمام اإدارات المحلية مع وجودها
داخل الحدود اإدارية للمحافظات .رغم هذا ،فما تم تخصيصه منها يقع
تحت واية الوزارات المركزية القطاعية مثل الزراعة واإسكان والسياحة
والدفاع .أما اأراضى التى لم تخصص بعد ،فتقع وايتها تحت وزارة الدفاع
أواً ،حيث تحتاج باقى الوزارات واأفراد موافقتها ،ثم موافقة وزارة البترول،
ثم وزارة اآثر ،قبل تخصيصها لهم(.)47()46()45
أنواع الح1ازة
هناك عدة أنماط لحيازة اأرضى فى مصر:
()51()50()49()48

الملك1ة الخاصة
ملكية مسجلة للشركات أو اأفراد
أراضى الدولة الخاصة
جميع اأراضى الصحراوية الخاء (خارج الزمام) والتى لم يتم تخصيصها
بعد ،أو أراضى تم تخصيصها لهيئآت إستثمارية مثل المجتمعات العمرانية
الجديدة والتنمية السياحية والتنمية الصناعية والتعمير واإستصاح الزراعى.
باإضافة إلى أراضى داخل الزمام تتبع المحافظات أو الوزارات القطاعية مثل
طرح النهر والجزر ،واأراضى المعدة للبناء أو الزراعة ،ويمكن بيعها أو تأجيرها.

وضع ال1د
أراضى الدولة الخاصة التى قام فرد أو أفراد بالسكن عليها أو إستزراعها لمدة
 15سنية متواصلة ودون نزاع ويوجد ما يثبت ذلك .ملحوظة :تم إلغاء وضع
اليد على أماك الدولة الخاصة عام ( 1958قانون  147لسنة  ،1958مادة
 970قانون مدنى) ولكن يمكن تقنين اأوضاع لما قام بوضع اليد حتى عام
( 1942أى إنتهاء فترة الـ 15عام قبل عام  )1958كما حكمت المحاكم فى
قضايا عدة بتقنين وضع اليد على أراضى بعد عام  1958فى بعض الحاات
التيى رأى القاضى أن النفع اإجتماعى أهم من ملكية الدولة لأرض .كما
سمح قانون  148لسنة  2006بتقنين أوضاع ما تم وضع اليد عليه حتى
تاريخه من أراضى صحراوية تمت زراعتها.
أراضى اأوقاف والحكر
هناك ثاثة أنماط أراضى اأوقاف .اأول الوقف الخيرى؛ وهى أراضى
تم التبرع بها لوزارة اأوقاف ويستقطع ريعها أعمال خيرية .الثانى الوقف
اأهلى؛ أراضى خاصة مملوكة أشخاص ولكن تحت وصاية هيئة ااوقاف
(تم إلغاء هذا النمط وإعادة اأراضى أصحابها عادة اأراضى التى لم يظهر
لها مستحق أو يستطيع الورثة إثبات ذلك)  .الثالث وهو أراضى الحكر؛
أراضى أوقاف تم تأجيرها لفرد أو أفراد إستثمارها ( ،تم إلغاء الحكر عام
 1953وتصفية اأحكار منذ تاريخه ،ولكن ازلت توجد نزاعات على مثل
هذه اأراضى).

التخطيط والحق فى اأرض

أراضى الدولة المؤجرة
أراضى الدولة (أماك خاصة) التى يتم تأجيرها بحق اإنتفاع لمدد طويلة
ويمكن تملكها بعد مدة معينة ،أو ردها للدولة .عادة تكون أغراض الزراعة
أو الصناعة .باإضافة إلى أماك الدولة الخاصة التى تم تقنين وضع اليد عليها
ويتم سداد قيمتها بطريق اإيجار حتى التملك النهائى.

الملك1ة العامة
أراضى الدولة (أماك عامة) وهى أراضى الدولة التى تخصيصها لنفع عام
مثل الطرق والمجارى المائية والسكة الحديد والمتنزهات وزوائد التنظيم،
وهى غير مخصصة للبيع.
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 2تسل1ع اأراضى ولعب الدولة دور المطور العقارى

طرق تصرف الوزارات القطاع1ة فى أراضى الدولة التابعة لها

تشهد أسعار اأراضى تضخم مطرد من عام إلى آخر ،كانت هذه اأراضى
أراضى قديمة داخل المدن والقرى ،أو أراضى جديدة صحراوية ،أراضى
رسمية كانت أو غير رسمية .فاأعلى سعر ًا واأقل تضخم ًا هى اأراضى
القديمة الرسمية التى بداخل كردونات المدن القائمة ،حيث يتراوح سعر
متر اأراضى ما بين  200جنيه إلى  25ألف جنيه (وقد تصل أعلى من ذلك
فى المناطق المميزة جد ًا مثل كورنيش نيل القاهرة 50 ،ألف ( ،)52وكورنيش
اإسكندرية 60 ،ألف( ،))53ولكن متوسط اأسعار نحو  4050جنيه( .)54تليها
فى القيمة اأراضى غير الرسمية القديمة ،سواء بداخل كردونات المدن أو على
أطرافها .فتتراوح أسعارها بين  20جنيه إلى  10أاف جنيه للمتر حسب المدينة
والمنطقة بداخلها ،وتتوسط اأسعار عند  1700جنيه للمتر المربع(.)55

تخص1ص باأمر المباشر
بسعر محدد مسبقا من قبل لجنة تقييم أسعار اأراضى التى تسترشد بأسعار
البيع بالمزاد بمنطقة مجاورة خال الربع اأخير قبل التخصيص.

فى المرتبة الثالثة اأراضى الصحراوية الرسمية ،أى المدن الجديدة ،والتى
يتراوح سعرها بين صفر إلى  11ألف جنيه للمتر ،حسب طريقة التصرف
فيها (تخصيص أو مزاد) والموقع والمدينة .فى المرتبة الرابعة تأتى أسعار
اأراضى الجديدة غير الرسمية ،أى أراضى اإستصاح الصحراوية التى تم
()56
تحويلها إلى منتجعات ،فيتراوح سعر المتر ما بين  7جنيه إلى  2000جنيه
(بالمقارنة قيمتها كأرض معدة للزراعة  5جنيه للمتر(.))57
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تضخم سعر أى مورد يتأثر بعاقة المعروض منه والطلب عليه ،فكلما
زاد الطلب ،زاد السعر ،وفى اأسواق الحرة يتراجع قسط محدودى الدخل
واأكثر فقر ًا من هذا المورد إن لم تتواجد الضوابط والرقابة التى تصون حقهم
فيه .ولكن رغم تمتع مصر بمساحة ا تفنى من اأراضى الصالحة للبناء،
الصحراء ،ورغم إنخفاض قيمة تحويل هذه الصحراء إلى أراض صالحة
للعمران ،لماذا تستمر أسعار اأراضى ،ومعها السكن ،فى زيادة مطردة؟

المزاد العلنى
يلجأ له لبيع أراضى مميزة .فى هذه الحاات النادرة التى تم فيها التخصيص
بمزاد علنى (تم بيع أرض مساحتها  90فدان فى عام  2004بـ  625جنيه  /م2
مما مثل وقتها ثاث أضعاف سعر التخصيص وهو  225جنيه  /م.)2
حق اإنتفاع
يتم إستخدامه فى التصرف فى أراضى اأحزمة الخضراء التابعة للمدن
الجديدة واأراضى الساحلية التابعة للهيئة ،بشرط أا تتعدى نسبة المبانى 2
بالمئة ،ولمدة  20أو  30عام.
الشراكة مع القطاع الخاص
تشترك الهيئة مع كبار المطورين حيث يتم تخصيص اأرض والمرافق بسعر
متفق عليه مسبقا ،ثما تستعيد الهيئة هذه الكلفة بعد بناء المشروع وعن طريق
تخصيص نسبة من الوحدات تمثل قيمة اأرض والترفيق ،ويتم تخصيصهم
لبرنامج اإسكان لمحدودى الدخل ( .مثال :مشروع مدينتى ،تخصيص
اأرض دون مقابل ،مقابل قيام المطور بترفيق المرافق الداخلية وبعض المرافق
ال خارجية ما عادا الطرق وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وتخصيص
 7بالمئة من قيمة الوحدات للهيئة لمشروع اإسكان).
نقل أصول
تخصيص أراض بقرار رئاسة الوزراء لهيئة حكومية بدون مقابل.

 .ندرة اأراضى القديمة الرسم1ة داخل الزمام (المدن القائمة)

التخطيط والحق فى اأرض

من الطبيعى أن يكون عدد قطع اأراضى الخالية داخل المدن والقرى القائمة
محدود ،فيبنى نواة للعمران ،ثم يتوسع على أراضى خالية ويبنى المزيد من
العمران ،وهكذا ...ثم تعود اأنظار إلى النواة والمناطق القديمة التى قد تكون
تدهورت ،ويتم إعادة بنائها ،ثم تتسع دائرة إعادة البناء ...ولكن غالبية مدن
مصر ا تتبع هذا النهج مما قام بتضخيم أسعار اأراضى أرقام غير منطقية.
فعلى سبيل المثال يزداد متوسط أسعار ااراضى فى مدينة أسيوط عن

أى مدينة أخرى فى مصر بما فيها القاهرة .فى نفس الوقت تنخفض أسعار
ااراضى فى مدينة المنيا ،وهى لها خصائص جغرافية مماثلة أسيوط نحو
النصف ،مما يدل على رفع العوامل اإقتصادية والمضاربة أسعرا اأراضى فى
أسيوط .يمكن شرح إنخفاض أسعرا أراضى القاهرة عن اإسكندرية وأسيوط
نظر ًا لوفرة أراضى المدن الجديدة حولها بالمقارنة بباقى المدن والتى بدأت
تنشأ المدن الجديدة خارجها من زمن قريب ،أو ا توجد مدن جديدة بالقرب
منها (مثل اإسماعيلية).
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 . .حد العمران القائم من التوسع
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تم فرض كردونات للمدن والقرى على حدودها القائمة فى فترة معينة من
الزمن ،وعدم السماح للعمران بالتوسع الرسمى خارجها ،إا نادر ًا .ففى قلب
الدلتا ،يحاصر العمران أراضى زراعية ،وتم تحديد حجم العمران الرسمى فى
محاولة للحفاظ عليالرقعة الزراعية .ولكن مدن القاهرة والجيزة والسويس
واإسماعيلية وعواصم الصعيد ومدن سيناء والبحر اأحمر والصحراء
الغربية لها ظهير صحراوى من جهة أو أكثر يمكن أن تتوسع فى إتجاهه ،أو فى
حالة اإسكندرية وبورسعيد ،توجد برك ومستنقعات يمكن تجفيفها ،ولكن

مع اأخذ فى اإعتبار البعد البيئى .

ولكن نظر ًا إزدواجية الواية على أراضى الدولة وسيادة وزارة الدفاع
واأثار والبترول والزراعة على اأراضى الصحراوية ،تم منع جميع هذه المدن
والقرى من اإمتداد الطبيعى فى إتجاه الصحراء ،وتم اإعتماد الخاطئ على
أن المدن الجديدة ستقوم بإستيعاب الزيادة السكانية (سيتم شرح هذه النقطة
احق ًا) .ففى شرق القاهرة توجد مساحات شاسعة من اأراضى بين نهاية حى
مدينة نصر والطريق الدائرى تسيطر عليها وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة(.)58
فى غرب الجيزة تمتد هضبة صحراوية تسيطر عليها اآثار ووزارة الدقاع،

ولكن تتخللها أنشطة مثل المحاجر والبترول والتخلص من النفايات( .)59فى
جنوب وجنوب غرب اإسكندرية توجد بحيرة المطار وأرض اإسكندرية
الجديدة ويمثان نحو  10بالمئة من مساحة المدينة وتسيطر عليهما وزارة
الدفاع ومحافظة اإسكندرية ،وهما فى طريقهما للطرح ،ولكن للمستثمرين
وأعلى سعر(.)60

 . .ق1ود على إعادة البناء داخل العمران

مع مرور الزمن تتدهور أو تتغير أنشطة أو أهمية مناطق مختلفة داخل
المدن ،وهكذا يتم إعادة بناء هذه المناطق بالنشاط والكثافة والنسق الذى
يائم المكان والزمان .ولكن هذه العملية التى تحتاج إلى درجة عالية من
المرونة فى إشتراطات التخطيط ،مع خيال عمرانى واسع ،تقابلها عدة قيود
تجعل منها عملية ما بين البطيئة وشبه المستحيلة.
أواً :فعملية إعادة تقسيم قطع أراضى كبيرة إلى أراضى أصغر ،مثل
أراضى القصور أو المصانع ،عملية معقدة وتستغرق وقت طويل ونفوذ ،مما
أسفر عنه بقاء عدد كبير من اأراضى الكبيرة فضاء لعدة سنين أو عقود حتى
يأتى مستثمر كبير لتطويرها ،وعادة ،بمشروع فاخر نظراص لحجم اأرض،
وا يخدم غالبية السكان .ولبطئ هذه العملية فى توفير أراضى جديدة للبناء
فى وجه ضغطى اإستثمار واإحتياج للسكن ،تباع هذه اأراضى بأعلى
اأسعار(.)61

اإطار العام إلى اإطار الخاص( .)62هذه الممارسات تزيد من ندرة اأراضى
المتوفرة لبناء خدمات عامة كالمساكن المدعمة ،أو المؤسسات التعليمية
والصحية ،إلخ ...كما أنه جعل من الهيئات الحكومية مستثمر ومطور عقارى

 .ندرة اأراضى الجديدة المخططة رسم1ا خارج الزمام (المدن الجديدة)

كانت الدولة ملمة بندرة اأراضى القديمة فى الوادى والدلتا ،وبدأت
فى عام  1977ببناء مدن جديدة فى اأراضى الجديدة بظهير المحافظات
الصحراوى للحد من نمو المدن القائمة وإستيعاب الزيادة السكانية خارج
حجمت فيه الدولة نمو المدن القائمة،
الرقعة الزراعية .ففى الوقت الذى ّ
وكما تم شرحه من بطئ عملية توفير أراضى بالمدن القائمة ،فنستطيع أن
نعتبر أن لمعظم محافظات الوادى والدلتا ،أصبحت اأراضى الوحيدة التى
يتم توفيرها رسمي ًا ومخططة للبناء هى أراضى المدن الجديدة.
فهل هى كافية؟

 . .إختال عمل1ة تحديد مساحات وأماكن المدن الجديدة

تم فى العقود اأربعة الماضية تخصيص نحو مليون فدان لهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ليتم بناء  24مدينة جديدة( ،)66ولكن تم تعمير فقط 362
ألف فدان فى  21مدينة ،خصص منهم  140ألف فدان لقطع اأراضى
السكنية بمستوياتها المختلفة .أى متوسط معدل توفير أراضى رسمية
ومخططة لإسكان هو  3.9ألف فدان فى السنة ( .)67()-2013 1977إذا تم
بناء هذه اأراضى بالكثافة التصميمية التى تنص عليها إشتراطات البناء ،وهى

التخطيط والحق فى اأرض

ثاني ًا :السماح أجهزة الدولة العامة ببيع اأراضى التابعة لها (قانون
اأراضى  96لسنة  )1995نقل المنفعة بها من

يضارب فى سوق اأراضى إدارة ربح خاص بها ،مثل أحد شركات الهيئة
القومية لسكك حديد مصر وبنائها أبراج سكنية على أراضى الملكية العامة
التابعة للهيئة من ضمن نشاطها اإستثمارى( ،)64( )63وهيئة النقل العام والعمل
نحو تحويل أراضى الجراجات إلى إستخدامات تجارية فارهة(.)65
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 100فرد للفدان( ،)68فهذه المساحة تكفى نحو  390ألف فرد فى السنة.

بالمقارنة زاد عدد سكان مصر فى الفترة نفسها بمتوسط  1.6مليون فرد فى
السنة ( ،))70(2013 -)69( 1976فإذا قمنا بحسبة بسيطة ومجردة ،سناحظ
أن العجز الكلى فى التوفير السنوى لأراضى المعدة للسكن هو  12ألف
فدان ( 307بالمئة .)،للمقارنة أنظر خريطة التعدى على اأراضى الزراعية،
والتى وصل فيها معد التعدى السنوى إلى نحو  16ألف فدان ...فمن الواضح
أن معدل توفير أراضى رسمية ومخططة للسكن ضعيف جد ًا.
إذا أخذنا فى اإعتبار البعد الجغرافى ،فستتضح غياب العدالة فى توزيع
اأراضى بين أقاليم ومحافظات مصر المختلفة .فالقاهرة الكبرى تحظى

بنصيب اأسد 74 ،بالمئة من اأراضى المعدة لإسكان بالمدن الجديدة،
لفقط ربع عدد سكان مصر.

على مستوى المحافظات ،تحظى القاهرة بأكبر مساحة مخصصة
لإسكان 28،متر 2للفرد ،أو تسعة أضعاف وسيط نصيب الفرد على مستوى
مصر ( 3متر 2للفرد)  .تليها محافظة الجيزة بـ  20متر 2للفرد ،ثم المنوفية
والشرقية بـ 11.5و 9.4متر 2للفرد .ثم تأتى غالبية محافظات الدلتا والصعيد
بأقل من  5متر 2للفرد .لم يتم بناء أية مدن جديدة بالمحافظات الحدودية
ومحافظات القناة ،ولكن صدرت مؤخر ًا قرارات جمهورية بتخصيص
أراضى لمدينة شرق بورسعيد والعلمين الجديدة بمطروح.

 . .غ1اب العدالة فى تخص1ص مساحات اأراضى داخل المدن الجديدة

بعد نحو عقد من الزمن من تسليع الدولة أراضى الساحل الشمالى الغربى
والبحر اأحمر فى تسعينيات القرن الماضى ،إتجهت اأنظار نحو المدن
الجديدة فى أوائل األفينات ،والتى حتى ذلك الحين كانت تخصص فيها
اأراضى بأسعار تكاد تغطى تكلفة الترفيق ،كما كانت تخصص مساحات
كبيرة من اأراضى لمشاريع إسكان محدودى الدخل القومية(.)71

تزامن مع هذا التغير توقيع مصر على إتفاقية التجارة الحرة مع دول الغرب
«الجات» ،مما جعل كبار المنتجين فى مصر إلى إعادة تركيز جزء كبير من
إستثماراتهم فى التنمية العمرانية حيث أنها بعيدة عن المنافسة العالمية،
مسورة وفاخرة نجحت فى جذب الفئآت القادرة
وقاموا ببناء مجتمعات
ّ
للمدن الجديدة( .)72فعلى ظهر هذا النجاح اإستثمارى ،وبعد سنين من
تخصيص اأراضى باأمر المباشر بأسعار تكاد تغطى تكلفة الترفيق (ما بين
 200إلى  300جنيه) ،قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع بعض
اأراضى بالمزاد ،كان أشهرها مزاد عام  2004الذى رفع أسعار اأراضى
ثاثة أضعاف سعر التخصيص( .)73مع دخول شركات المطورين الخليجية
الكبرى عام  2007بما يملكونه من سيولة مالية بعد صدور قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007الذى سمح لجميع الشركات اإستشمارية شراء ما
يحتاجونه من أراضى وعقارات (ما عادا المناطق اإستراتيجية وسيناء)،
أحدث مزاد هذا العام تضخم فى أسعار أراضى القاهرة الجديدة والسادس
من أكتوبر وصل إلى  130بالمئة(.)74
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فى ظل أجواء السوق الحر ،وبموافقة ،أو باأصح ،بتحفيز من وزارة
اإسكان (أنظر بوكس وزراء اإسكان الفاخر) ،تضخمت أسعار أراضى
المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى نحو 18ضعف فى العقد اأخير ،حيث
وصل متوسط سعر متر اأرض فى مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

فى فبراير  2013إلى  4000جنيه( .)75واكب هذا التضخم زيادة مطردة
إستثمارات القطاع الخاص ،المصرى واأجنبى ،فى التنمية العمرانية من
 15مليون جنيه عام  2005إلى  3مليار جنيه فى عام .)76(2009

وصل الحال بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تحويلها إلى شركة
قابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة ”لتحرير إستثمارات عقارية بنحو 25
مليار دوار من سيطرة الحكومة“ من خال تيسير تعامل الهيئة مع القطاع
الخاص ،وتقوم بإدارة جميع المدن الجديدة بعد تحويل إدارة أجهزة المدن
الجديدة إليها ،ولكن تم تأجيل هذه الخطوة قبل الثورة بشهر ولم تتناولها
حكومات ما بعد الثورة(.)77

الحقيقة أن ا توجد أية أولوية أو نسبة ثابتة لتخصيص أراضى هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة لمشاريع إسكان متوسطى ومحدودى الدخل،
أو تحفيز للمطورين لتوفير مساكان لفئآت الدخل المنخفض مما يمثل دعم
لأغنياء( .)78حتى مدينة الشيخ زايد ،والتى تم بنائها بمنحة من الشيخ زايد
من أجل إنشاء إسكان اقتصادي للفقراء ،تب ّين أن  70بالمئة من إسكان المدينة
حالي ًا إسكان فاخر وأنها تضم حوالى  50تجمع سكني ُمغلق(.)79

اإستثناء لهذه القاعدة هما تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع
إسكان مبارك ومشروع مدينتى ...ولكن فى محور القطاع بإسكان مبارك ،تم
تخصيص أراضى لمطورين عقاريين بأسعار ترفيق مدعمة ( 70جنيه للمتر
المربع) بشرط بناء وحدات لمشروع اإسكان القومى ،ولكن شهدت هذه
المنظومة تجاوزات من القطاع الخاص المشارك كما أن ما تم تنفيذه فى
فترة مشروع اإسكان القومى كان فقط  25بالمئةمن الهدف اأصلى وهو
 100ألف وحدة( .)80أما بالنسبة لمشروع مدينتى ،فتم تخصيص اأرض
للمطور بمقابل وضع  7بالمئة من قيمة المشروع على هيئة وحدات سكنية
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تحت تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خال فترة المشروع لبيعها
كوحدات لمحدودى الدخل( .)81بخاف القضايا المرفوعة على الهيئة وشركة
اإسكندرية لإنشآت (طلعت مصطفى)( ،)82فقد تم بالفعل تخصيص ثاثة
أاف وحدة (من بين  13،800وحدة خال مدة المشروع) لهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة( ،)83ولكنها بداً من تخصيصها لمحدودى الدخل ستقوم
ببيع  200وحدة فقط بالمزاد العلنى فى السوق المفتوح ”إستشعار وضع
السوق“( ،)84مما معناه ممارسة تعطيش للسوق وتسقيع الحكومة للوحدات
حتى يتسنى لها بيعها بأعلى اأسعار.

وزراء اإسكان الفاخر

 2013وزير اإسكان (طارق وفيق) يفتتح ”سيتي سكيب“ وسط حضور إقليمي وعالمي

()85

 2012وزير ااسكان(محمد فتحى البرادعى) يفتتح معرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف

()86

 2011وزير اإسكان (محمد فتحى البرادعى) يفتتح مؤتمر“إنتربيلد  “2011الخميس المقبل

()87

 2010معرض ااهرام الدولي الثالث لاستثمار والتمويل العقارى تحت رعاية وزير ااسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية (أحمد المغربى)

()88

 2009المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد (إنتربيلد مصر) ،في دورته السادسة عشر تحت
رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري ،والمهندس أحمد المغربي وزير

اإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

()89

 . .مدى اإعتماد على المدن الجديدة لحل أزمة اإسكان

فبين المعدل السنوى المنخفض لتوفير اأراضى وكثافتها التصميمية
المنخفضة ،وبين التوزيع العفوى وغير العادل لأراضى بين المحافظات،
وبين منع فئآت الشعب ذوى الدخول المتوسطة واأقل عن السكن فيها نظر ًا
إرتفاع أسعارها ،وبين المشتريين من الدخول اأعلى من المتوسطة الذين
إشتروا مساكن بالفعل ،ولكن ا يسكنون فيها( ،نسبة الوحدات المشغولة
بالمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى ،وهى من أقدم المدن وأكثرهم تطور ًا ،ا
تتجاوز  37بالمئة( ،))90يتضح أن التركيز على المدن الجديدة كالحل اأمثل
والوحيد لحل مشاكل السكن عن طريق توفير أراضى رسمية ،مخططة،
ومرفقة ،هو حل أثبت فشله على جميع المستويات.

 .اأراضى غ1ر الرسم1ة ودور أصحاب النفوذ (العشوائ1ات)

إذا المدن القائمة بها ندرة أراضى ،والمعروض من أراضى بالمدن الجديدة
غير مائم لغالبية المواطنين ،فأين يسكن هؤاء ممن لم يستطيعون المعيشة
فى العمران الرسمى؟
خلقت ظاهرة ندرة اأراضى الرسمية والمضاربة فيها ،سوق ًا موازي ًا أراضى
تعتبرها الدولة غير رسمية؛ مخالفة أو عشوائية ،حسب مستوى دخول
أصحابها ،إنخفضت أسعارها أكثر من النصف عن نظيرتها الرسمية( .)91ولكن
ساعدت الدولة أيض ًا على نشؤ اأراضى غير الرسمية بطريقة مباشرة.

فهناك أكثر من نسق لأراضى غير الرسمية ،ولكنهم جميع ًا تحت أحد
النسقان الرئيسيان :فهناك أراضى حيازتها رسمية ولكن تم تغيير نشاطها
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بالمخالفة للنشاط الذى خصصت أو خططت من أجله (فى اأغلب تحويل
أراضى زراعية قديمة أو إستصاح إلى بناء) ،وهناك أراضى حيازتها متنازع
عليها أو غير واضحة (أراضى دولة غير مخصصة أو تابعة أجهزة حكومية وتم
حيازتها بوضع اليد ،وأراضى عليها خاف فى الملكية بين طرفين أو أكثر).
فى الحالتين ينص القانون على اإزالة اإدارية للتعديات ،سواء كانت على
أراضى زراعية خاصة( ،)92أو أراضى صحراوية ملك الدولة دون تعويض(،)93
أو داخل كردونات المدن(.)94

حسب القانون اإزالة واجبة ولكن توجد قوانين أخرى أو مواد داخل قانون
واحد تعطى إستثنآت عديدة قد ثؤجل اإزالة ،أو تغنى عنها كلي ًا .فنص قانون
البناء على نزع الملكية للمنفعة العامة للمناطق التى عرفها بـ“غير المخططة“،
إزالة ما عليها ،مع تعويض ااهالى ،ثم إعادة تقسيم المنطقة حسب مخطط
تقوم به المحافظة( .)95فى القانون نفسه أعطت مادته  25حق اإبقاء على
مخالفة المخطط لمدة خمس سنين قابلة للتجديد .نص قانون  148لسنة
 2008بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة ،ولكن ببعض الشروط ،كما نص
قرار رئيس الوزراء رقم  2041لسنة  2006بتقنين أوضاع واضعى اليد حتى
تاريخه.فى حقيقة اأمر ،تفعيل القانون يتم بطريقة عفوية تحكمها السياسة،
وبكامل وعى وإدراك الدولة.

اأول :البناء على أراضى زراعية قديمة خاصة ،وهو النسق الغالب فى الدلتا
والصعيد والقاهرة الكبرى 35( ،بالمئة من إجمالى الوحدات السكنية())98
حيث رفع العمران المجاور لهذه اأراضى أسعارها كما أنها باتت زراعتها
غير مجدية أصحابها نظرا إرتفاع تكلفة الزراعة وهيمنة التجار على أسعار
الخضراوات والفاكهة ،مما يضعف ربحية المزارعين .هناك أيضا نسق
للمساكن الفارهة والمنتجعات المغلقة بغرب الجيزة وأماكن أخرى.
• لمعرفة المزيد ،شاهد الفيلم التوثيقى :عمران الشعب

()99

الثانى :البناء على أراضى زراعية قديمة تابعة لوزارة الزراعة أو اأوقاف.
بعد أن كان هذا النظام هو السائد فى ريف مصر ،حيث كانت تأول غالبية
اأراضى الزراعية إلى الماك اإقطاعيين ،أو وزارة اأوقاف ،باتت الوحدات
المبنية بالقرى والعزب أقل عدد ًا من المبنية على اأارضى الزراعية ( 24بالمئة
من الوحدات السكنية(،))100وبعد مرور عقود عدة من حقبة اإصاح الزراعى
اتزال حيازة آاف الوحدات بالقرى والتوابع غير مقننة ،وتتعرض العديد من
اأسر لتهديد اإخاء.

لمعرفة المزيد يمكن متابعة قضية أوقاف اإسكندرية التى تناولها مركز أواد
()102
اأرض( ،)101وقضايا أخرى
الثالث :البناء على أراضى زراعية جديدة (إستصاح) بحق اإنتفاع،
بالمخالفة لشروط تخصيصها .خصصت وزارة الزراعة أراضى صحراوية
بمساحات كبيرة لمستثمرين وجمعيات نقابية بغرض إستصاحها ،ولكن قام
المستثمرين بتقسيمها إلى مساحات أصغر (من ربع فدان إلى عشرة أفدنة)
وتحويلها إلى منتجعات سكنية فارهة ،فيها ما تم زراعة بعض مساحته بزراعات
مثمرة ،وفيها ما تم زراعته بالنجيلة وإقامة ماعب للجولف .هذا النسق سائد
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نظر ًا لهذه العفوية ،تعد أسعار اأراضى غير الرسمية أقل بكثير من اأراضى
الرسمية ،ولكن كلما إقتربت للرسمية من خال خطوات تقنين أوضاعها ،كلما
زاد سعرها وكلما زادت المضاربة عليها( .)96فمثل أى منتج مطلوب ولكن
توفيره محدود ،يصبح هناك سوق سوداء موازية للسوق الرسمية .ولكن فى
حين أن هناك بعض اأشياء التى يمنع القانون تداولها بحرية نظر ًا لما تمثله من
خطورة على المجتمع ،فا محل لهذا السبب فى منظومة اأراضى ...إا لخلق
قيمة وهمية لها( ،)97وتتعدد أنماط الحيازة إبقاء جزء ا بأس به من المواطنين
تحت طائلة القانون.

 . .هناك أربعة أنساق عريضة لأراضى غ1ر الرسم1ة

55

على أراضى طريق القاهرة اإسكندرية الصحراوى وبعض أراضى طريق
القاهرة اإسماعيلية الصحراوى.

على أراضى دولة دون سند ملكية .بعض من هذه اأراضى أماك دولة خاصة
وتحاول الدولة إزالة اأهالى أنها ترى أن هذا ليس حق ًا لهم ،رغم صدور
أحكام فى قضايا مختلفة تؤيد أحقية اأهالى فوق أحقية إستثمار اأرض.

لمعرفة المزيد :إقراء مقال ”سرد الحيازة“ فى باب  :03مجتمعات محرومة
والحق فى عمران

لذا ا بد من التأكيد على أهمية الدور اإجتماعى لأرض ،باأخص أراضى
الدولة (الملكيتين الخاصة والعامة) ،ويمكن العمل على هذا من خال:

قضايا فساد تخصيص أراضى اإستصاح( )103وعملية تقنين اأوضاع بعد
()104
تغيير نشاط اأرض
الرابع :البناء على أراضى خالية تابعة للدولة (مخصصة أو غير مخصصة)
بوضع اليد .هذا النسق هو اأقل إنتشار ًا فى المدن الكبيرة ولكنه منتشر فى
الريف والمحافظات الصحراوية ،حيث تشير بعض اإحصآت إلى نحو 4.5
بالمئة من الوحدات السكنية على أراضى وضع اليد( .)105يعتمد هذا النسق على
تواجد أحد أصحاب النفوذ أو القريب من السلطة لبدئه بالمناطق العمرانية.

• لمعرفة المزيد ،شاهد الفيلم التوثيقى :عمران الشعب
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 3إصـاح منظومــة التصــرف فى أراضـى الدولـة طبقـا ً
للـدور اإجتماعى لأرض
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من الواضح أن تشتت واية اأراضى بين أكثر من جهة يعرقل الخطط
التنموية للمدن والقرى ،كما عملت أجهزة الدولة المختلفة ،المعنية بالعمران
(المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وغيرها (اأوقاف،
الدفاع ،الداخلية ،الهيئة القومية لسكك حديد مصر) على بيع أراضى الدولة
التابعة لها إدارة أعلى ربح .هذا التصرف أدى إلى تضخم أسعار اأراضى
مما أدى إلى تضخم أسعار السكن ،كما أنه أدى إلى ندرة فى أراضى الدولة
المتوفرة فى محافظات الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى ،مما زاد من
تضخم اأسعار حيث أن الطلب فاق المعروض .باإضافة تسكن آاف اأسر

باإضافة أدى إبعاد الشعب عن عملية إدارة أراضيه إلى غياب الرقابة على
التصرف فى اأراضى والمشاركة فى وضع الخطط التنموية .فأصبح إصاح
هذه المنظومة حتمى لتخضع منظومة اأراضى أسس العدالة فى توفير
الفرص لذوى الدخول المختلفة جميعا ،وأسس اإستدامة فى رفع سيادة
مصر الغذائية ودفع النمو الصناعى الذى نحتاجه للتوازن بين اإحتياج إلى
فرص للعمل ،واإحتياج من المنتجات.

 .ضبط وتنظ1م سوق اأراضى وزيادة توف1ر اأراضى الرسم1ة
يجب على الحكومة وضع ضوابط لسوق اأراضى مما يحد من المضاربة
وتضخم اأسعار( ،)107ومما يرفع من معدات توفير أراضى رسمية للتنمية
العمرانية .هذا من خال(: )108

ا مركزية التصرف فى أراضى الدولة .نقل واية اأراضى تدريجيا من الوزارات
القطاعية المركزية إلى اإدارات المحلية غير المركزية ،بما معناه توحيد جهة
الواية على اأراضى وإلغاء إزدواجية ”داخل الزمام“ و“خارج الزمام“.

المدى القصير :هيكلة النظام الحالى ووقف تخصيص أراضى جديدة تحته
حتى تأسيس النظام البديل

المدى المتوسط :إسناد الواية على أراضى الدولة لجهة واحدة غير قطاعية
وهى وزارة المالية ،تقوم بإدارة ”بنك اأراضى“ ،ومن ثم تخصص أراضى
للوزارات أو اإدارات المحلية غير المركزية فيما بعد حسب خطة تنمية
واضحة ،ومن ثم يتم تخصيصها للمنتفعين أو المستثمرين.
المدى البعيد :التحول التدريجى نحو ا مركزية إدارة أراضى الدولة لتخضع
للمحافظات بعد بناء قدراتها إدارة اأراضى ،وإعادة بناء نظام ممثل للحكم
المحلى قائم على الا مركزية السياسية واإدارية والمالية ،ورسم خطط
للتنمية بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
•توحيد قوانين اأراضى فى قانون موحد .سن قانون موحد لأراضى
يتم بموجبه ضم كل ما يتعلق بإدارة اأراضى فى مصر وإلغاء جميع
القوانين القديمة.
•منع أجهزة الدولة غير المعنية بالتنمية العمرانية والزراعة من التصرف
فى اأراضى التابعة لها فى حالة الحصول على اأراضى والعقارات
بطريق نقل اأصول ،فتعتبر أماك الدولة العامة.

•التحول من البيع النهائى إلى بيع حق اإنتفاع .السماح فقط لأجهزة
الحكومية المعنية بالتنمية العمرانية والزراعة بالتصرف فى أراضى الدولة
ببيع حق اإنتفاع (أنظر ملخص حق اإنتفاع) ،بداً من البيع النهائى.

•رفع الكثافة المصممة للمدن الجديدة للقائم منها وما هو تحت التنفيذ
(مما يساهم فى رفع إستيعاب المدن الجديدة دون اإحتياج لتوفير بنية
أساسية جديدة).

 .إصاح منظومة التخط1ط

بعد وضع إطار رسمى للمشاركة الشعبية فى عملية إدارة العمران القائم،
يجب تناول قضية التخطيط المستقبلى وإدارة الموارد .فما أفرزته حكومات
ونظم إقتصادية مختلفة من جهات معنية بالتخطيط فى مصر أدى إلى تحجر
عملية التخطيط فى العموم ،وتركيز تأثيرها فى أضيق النطاقات والتى ينتفع
منها القلة على حساب الغالبية .لذا أغراض العدالة اإجتماعية ،ابد من
إعادة هيكلة منظومة التخطيط والتنمية العمرانية.
•امركزية عملية التخطيط العمرانى ،والتخطيط بالمشاركة لضمان
عدالة إستخدام اأراضى .باإضافة إلى الامركزية السياسية والمالية
مما يسمح للمجالس المحلية المنتخبة تمثيل المجتمع فى عملية
الرقابة على التصرف فى اأراضى ،والصاحيات للمشاركة فى تحديد
أولويات التنمية.

• فصل التشابك بين الجهات وتحديد أطر عامة مختلفة لكل جهاز
وإلغاء اأجهزة التى تقوم بأعمال مماثلة .امركزية الجهاز العام
للتخطيط العمرانى لتصبح هناك إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بكل
محافظة ،وتتبع المحافظة ،واإكتفاء على مستوى الحكومة المركزية
بالمجلس اأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يضم إليه الجهاز الوطنى
لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

التخطيط والحق فى اأرض

•حد أدنى من اأراضى للخدمات اإجتماعية .وضع معايير إجتماعية
يتم تطبيقها على جميع أراضى الدولة التى يتم طرحها لتضم نسبة منها
على خدمات إجتماعية (سكن مدعم ،صحة ،تعليم ،بريد ،شرطة ،سجل
مدنى ،إلخ )...طبق ًا إحتياج كل منطقة حسب المتطلبات .قد ا تقل
النسبة عن  25بالمئة وقد تصل النسبة إلى  100بالمئة حسب اإحتياج.

•إزالة القيود واإعاقات فى إعادة تقسيم اأراضى الكبيرة داخل الزمام.
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•التوزيع الجغرافى العادل لأراضى الرسمية.مراعاة التوزيع الجغرافى
لأراضى ومساحات اأراضى التى يتم توفيرها أماكن الطلب على
السكن ،والعمل على إدارة التوسع العمرانى للمدن القائمة بداً من
اإعتماد على المدن الجديدة( .مع ا مركزية الواية على أراضى الدولة).

•معايير كيفية لقياس مدى نجاح التنمية العمرانية بدا من اإعتماد
على معيار كمية اأراضى المباعة أو المخصصة.

ب1ع حق اإنتفاع
هذا المقترح مبنى على مقترح د .أبو زيد راجح عن تخصيص اأراضى
بالمنفعة العامة كما جاء فى دراسته ،نحو سياسة جديدة إدارة اأراضى

•أن تكون اأرض ملك ًا لأجيال القادمة.

•التسهيل على اأجهزة التخطيطية إعادة تخطيطها وإعادة إستخدامها بما
يتفق مع النمو الحضرى والعمرانى ومتطلبات التنمية التى تختلف من حقبة
إلى أخرى حسب المتغيرات اإقتصادية واإجتماعية والتقنية المستجدة.

•بقاء اأرض ملكية عامة يعنى حمايتها من أن تكون «سلعة» من سلع
السوق التى قد تستخدم كوسيلة من وسائل المضاربة والتربح السريع
بما لذلك من آثار سلبية على مسارات التنمية.

•الملكية العامة لأرض تعطى الدولة سلطة إشرافية أكبر عليها وتحد من
إستخدامها فى أغراض غير المخصصة لها وفى أنشطة قد ا تتفق مع متطلبات
التنمية ،وتحد أيض ًا مما تسفر عنه ممارسات القطاع الخاص من سلبيات.
•الملكية العامة لأرض تضمن عدم إستخدامها لشريحة واحدة من
المجتمع على حساب الشرائح ااجتماعية اأخرى.

•إتاحتها لانتفاع بها نظير رسوم سنوية تحقق مصدر ًا دائم ًا للدخل
للخزانة العامة للدولة.

•إبقاء اأرض ملك ًا للدولة وعدم إتاحة ملكيتها لأجانب والشركات
الدولية المتعددة الجنسيات يتفق مع ضروريات اأمن القومى ويضمن
عدم إستخدامها فى أغراض قد تتعارض مع مصالح الوطن العليا فى
الحاضر والمستقبل ،خصوصا فى مناطق ذات طبيعة أمنية خاصة مثل
شبه جزيرة سيناء.

•تبقى اأراضى الصحراوية والساحلية خارج النطاق الحالى للحيز
المعمور المصرى ملك ًا للمجتمع ،وتخصص لفترة زمنية محددة إقامة
المشروعات التنموية عليها هى عادة عمر الدورة الكاملة لهذه المشروعات.

التخطيط والحق فى اأرض

نظر ًا لأهمية الخاصة للموارد اأرضية وما قد تسفر عنه ممارسات القطاع
الخاص من سلبيات قد يترتب عليها عدم العدالة فى توزيع الثروات أو عوائد
التنمية فقد اتجهت نسبة كبيرة من بلدان العالم إلى أن تكون للدولة السلطة
الكاملة فى اأخذ بالسياسات الكفيلة بحماية الموارد اأرضية .ونظرا للجدل
الدائر جول تخصيص أو بيع اراضى الدولة ،فيظهر بيع حق اإنتفاع باأراضى
حسب شروط معينة كأحد الحلول لضبط السوق ،واأهم ،مراقبة ومتابعة
التنمية العمرانية ،حيث سيتوفر الحافز الازم للمطورين سواء لإسكان أو
الصناعة أو الزراعة ليقومون بتطوير اأرض المتاحة لهم بعلم أن يمكن سحبها
إذا لم تتم التنمية بالشكل المتفق عليه ،أو يمكن إعادتها للدولة إذا لم تنجح
عملية التطوير ،كما أنها تعطى مرونة لعملية التنمية حيث يمكن تغيير النشاط
باإتفاق لمواكبة التغيرات.

إيجاب1ات ب1ع حق اإنتفاع لأرض:
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سلب1ات ب1ع حق اإنتفاع
عائد حق اإنتفاع فى أوائل فترة التطبيق سيكون منخفض ًا نظر ًا لوجود
أراضى أخرى خاصة يمكن بيعها نهائي ًا ،ولكن مع الوقت ستزداد قيمة أرض
حق اإنتفاع مع تقليص المساحات المباعة نهائي ًا.

بيع حق اإنتفاع ا يضمن وحده عدم تسليع اأرض ،فستزداد قيمة اأرض
تدريجي ًا نحو أسعار اأراضى المباعة نهائي ًا ،ولكن أسعار اأراضى المباعة
نهائي ًا ستنخفض مع نجاح بيع حق اإنتفاع.
آل1ة التخص1ص عن طريق حق اإنتفاع
•يوجد حق اإنتفاع فى القانون المدنى فى مواده من  ٩٨٥إلى ،٩٩٥
ولكن ابد من تحديثه ووضع قواعد جديدة وشاملة لنظام حيازة اأرض
بحق اانتفاع تتاءم مع حقائق العصر ومستجداته وطبيعة التنمية فى
الحيز الجديد
•المدة تواكب الدورة الكاملة للمشروع بحد أدنى  25سنة وأقصى
 150سنة ،ويتم تحديدها حسب طبيعة النشاط المقام على اأرض.
فإذا كان سكنى ،فالعمر اإفتراضى للمبنى فى حدود ال 150سنة.

•حق المنتفع فى بيع حق اإنتفاع للغير مشروط حسب المشروع والمكان
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•قيمة رسم حق اانتفاع تتحدد بمزاد علنى .أهمية بيع حق اإنتفاع
بمزاد علنى يضمن الشفافية فى التخصيص وضمان أعلى عائد للدولة،
كما سيحدد الطلب وطبيعة المكان قيمة اأرض.

•تحدد طبيعة المشروع وشروط حق اإنتفاع مصير المنشآت التى
أقامها المنتفع على اأرض بعد انتهاء فترة اانتفاع بها ،إما أن تعود

ملكية هذه المنشآت مع اأرض للدولة حين إنقضاء مدة اانتفاع أو أن
يعوض المنتفع بقيمة المنشآت حين استرداد الدولة لأرض ،أو تكون
صاحية المنشآت قد إنتهت وا يصرف تعويض.

•منح حق اانتفاع لأجانب والجهات اأجنبية بشروط خاصة مثل
تحديد الحد اأقصى لمساحة اأرض المسموح اانتفاع بها والحد
اأقصى لفترة اانتفاع
•قابلية توريث حق اإنتفاع لأبناء

•تعديل القانون للسماح بتسجيل العقارات المبنية على أرض حق
إنتفاع والسماح باإقتراض من البنوك

الهوامش

( )1قناة وزارة اإسكان الظل على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=1TBv_obBGcM IskanAlZil

( )2قناة وزارة اإسكان الظل على يوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=9JvhnhkKgT0 IskanAlZil
( )3أرشيف وزارة اإسكان الظل ،تاج :أراضى
https://www.diigo.com/user/shadowmoh/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%
D8%B6%D9%89
( )4أرشيف وزارة اإسكان الظل ،تاج :تخطيط_فوقى https://www.diigo.com/user/sha
dowmoh/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%88%
D9%82%D9%89
( )5إعان فانكوفر عن المستوطنات البشرية ،منظمة اأمم المتحدة للموئل UNHABITAT 1976
فى أبو زيد راجح ،نحو سياسة جديدة إدارة اأراضى2012 ،
( )6الملكية العامة ..تضمن مصدر ًا دائم ًا لخزانة الدولة ..وا تتعارض مع نظام السوق الحرة ،المصرى
اليوم18.08.2010 ،
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=266390
( )7أحد الطقوس الرمزية التى كان يقوم بها الملك،ويعبر عن أهمية علم ووظيفة المساحة فى الدولة
المصرية .للمزيدSalmon I. 2003. Surveying in Ancient Egypt http://www. :
gmat.unsw.edu.au/currentstudents/ug/projects/salmon/salmon.htm
( )8أطلق الباحث جون سكوت على مدرسة التخطيط القومى مصتلح الحداثة العالية High
 Modernismو إتهمها بأنها مشاريع سياسة فقط وليست واقعية حيث أثبت من خال كتابه ان عدة
مشاريع قومية ضخمة فى دول مختلفة لم تحقق اأهداف التنموية التى وعدت بتحقيقها .للمزيد:
( )9قانون البناء الموحد رقم  119لسنة  ،2008الباب اأول ،مادة  3و4
( )11موقع المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة ،اإختصاصات
http://www.ncpslu.gov.eg/mainP.aspx
( )12قانون البناء الموحد رقم  119لسنة  ،2008الباب اأول ،مادة 7

( )14قانون البناء الموحد رقم  119لسنة  ،2008الباب اأول ،مادة  8و9
( )15أبوزيد راجح ،العمران المصرى – رصد التطورات فى عمران أرض مصر فى أواخر القرن العشرين
وإستطاع مساراته المستقبلية حتى عام 2007 ،2020
( )16أبوزيد راجح ،العمران المصرى – رصد التطورات فى عمران أرض مصر فى أواخر القرن العشرين
وإستطاع مساراته المستقبلية حتى عام 2007 ،2020
( )17قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59لسنة 1979
(Wahdan D. 2013. Planning Egypt's New Settlements the Politics of Spatial )18
Inequities. AUC Cairo Papers in Social Science V. 31 N. 3
( )19أبوزيد راجح ،العمران المصرى – رصد التطورات فى عمران أرض مصر فى أواخر القرن العشرين
وإستطاع مساراته المستقبلية حتى عام 2007 ،2020
(Jeannie Sowers Remapping the Nation Critiquing the State. Environmental )20
narratives and Desert Land Reclamation in Egypt. In Diana Davis
Edmund Burke III Eds. Environmental Imaginaries of the middle East and
North Africa 2011
( )21جهاز التعبئة العامة واإحصاء ،كتاب اإحصاء السنوى2012 ،
( )22أبو زيد راجح ،العمران المصرى  ،مصر 2007 ،2020
( )23جهاز التعبئة العامة واإحصاء ،تعداد السكان2006 ،
( )24عبد الباقى إبراهيم ،إستراتيجية التنمية الحضرية فى المدن المصريةhttp://www. 2000 ،
google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja
&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.cpas-egypt.com%2FArtic
_les%2FBaki%2Farticles_seminar%2F31.DOC&ei=6jftUYKQLomV7Aau
 Y D 4B w & u s g =A F Q j C N G j D O U y z W A l e 4J I 6E p k t R Y K8LUWQ&bvm=bv.49478099d.ZGU
(World Bank. 2006. Policy note. Vol. 1 of Egypt - Public land management )25
.strategy. Washington D.C. - The Worldbank
http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/06/8880284/
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( )10قانون البناء الموحد رقم  119لسنة  ،2008الباب اأول ،مادة  5و6

( )13أبوزيد راجح ،العمران المصرى – رصد التطورات فى عمران أرض مصر فى أواخر القرن العشرين
وإستطاع مساراته المستقبلية حتى عام 2007 ،2020
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 وشركات.. "الشروق" خارج نطاق خط النجدة.. ضواح للقاهرة
 المدن الجديدة تحولت إلى..) بالصور35(
24.07.2010 ، اليوم السابع،النظافة تلقى المخلفات أمام الوحدات السكنية بموافقة الجهاز
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=257561&SecID=12&Issu
eID=0
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