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:   الملخص

 نمت فٌها القرٌة متفاعلة مع بٌئة موضعها –مرت القرٌة المصرٌة عبر التارٌخ بمراحل تطور مختلفة 
والتً تعد انعكاسا ,  متؤثرة بالعدٌد من المتغٌرات السائدة فً كل مرحلة–األصلً والمناطق المحٌطة بها 

لذلك تحاول . للظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة, والتً جاءت كنتٌجة لعالقاتها المتبادلة مع محٌطها الحٌوي
الورقة البحثٌة الحالٌة رصد مدى تغٌر مالمح القرٌة المصرٌة ومدى تؤثٌر المتغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة 

لما أحدثته من تغٌر  ). م1952 ٌولٌو 23علٌها منذ قٌام ثورة 
وقانون االصالح ,  إنقالبا جذرٌا  والذي ٌعتبر انقالب الرى من الحوضى إلى الدائموفى نمط السكن ملوحظ 
ش معدل التنمٌة فى الرٌف ماانكثم بعد ذلك , ثم فترة التحول اإلشتراكً والخطة الخمسٌة . (الزراعً

 نتٌجة توجٌه االقتصاد المصرى نحو إعادة بناء القوات م ,1973 و1967بٌن حربى مافترة الالمصرى فى 
التحول الذى أحدثه البترول فى اقتصادٌات الطاقة حٌث , م 1973, ثم تؤتً فترة ما بعد حرب أكتوبر المسلحة

 فكان له ,كان من أهم نواتجه زٌادة هجرة العمالة الزراعٌة إلى الدول النفطٌةوالذي , 1973العالمٌة سنة 
سٌاسة اإلنفتاح التى بدأتها الدولة فى السبعٌنات والتى واكبتها و, ثٌرا قوٌا فى التقنٌة الزراعٌة فى مصرأت
 وما استتبعه من ارتفاع نسبة ,تطور الخدمات التعلٌمٌة وإنشاء الجامعات اإلقلٌمٌةو, ثراء السرٌعلرغبة فى اال

, م2011ٌناٌر 25 ثم تاتً بعد ذلك ثورة .ثٌر فى توجٌه وتوعٌة الفالحٌنإ والذى كان له ت,المتعلمٌن بالرٌف
استغل بعض االنتهازٌٌن األوضاع األمنٌة السٌئة وحاالت االنفالت االمنى التى عاشتها البالد بهجمة حٌث 

نشاء اآلالف من المبانى المخالفة أو بإ سواء بالبناء ,تعدٌات شرسة على األراضى الزراعٌة بالمحافظات
ومن أهم النقاط التً توصل الٌها البحث هً تغٌر . بالتبوٌراو صورة من صور التعدي علً االرض الزراعٌة

وظهور سمات ومالمح جدٌدة أهمها محاولة , مالمح القرٌة المصرٌة المعاصرة عما كانت علٌة فً الماضً
 ولذلك  ,بمرحلة وسطٌة بٌن الرٌف والحضرالحالٌة تمر القرٌة المصرٌة حٌث , تحوٌل القرٌة الى مدٌنة

, ضرورة أن تكون اسالٌب التطوٌر فً القرٌة موازٌة لتلك التغٌرات التً تحدث فً القرٌةٌوصً البحث ب
والُهوٌة للقرٌة  بما ٌتوافق مع الظروف البٌئٌة ,بشتى الطرق والوسائل, ولٌست متعامدة علٌها أومضادة لها

.   المصرٌة
 
 

 االنفتاح االقتصادي –ٌولٌو 23 ثورة –القرٌة  - مالمح القرٌة المصرٌة  –السٌاسٌة التغٌرات: الكلمات الدالة  
. ٌناٌر25 ثورة –                 

 
 : المقدمة

ُعرفت القرٌة المصرٌة على مر السنٌن فً الدراسات السابقة بطابعها المعماري وخصائصها العمرانٌة 
المتمٌزة , حٌث ٌستمد الطابع الرٌفً أصوله من الوحدات السكنٌة الملتحمة مع بعضها البعض بحٌث تكون 

كما تمٌزت بطابعها ,  أغلبها وحدات سكنٌة مبنٌة بالطوب اللبن والطٌن –فً التحامها كتلة بنائٌة واحدة 
الخاص سواء من ناحٌة نظام المعٌشة أو العالقات االجتماعٌة بٌن أفرادها والتً انعكست بوضوح على 

إال أنه فً اآلونة األخٌرة  حدثت تغٌرات سٌاسٌة واقتصادٌة  نتٌجة عدة عوامل . مظهرها وتكوٌنها العمرانً 
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وهذه , أثرت تؤثٌرا  بٌنا وبشكل جذري علً أسلوب الحٌاة فً الرٌف وعلً ذاتٌة وتطلعات سكانه, مستجدة 
العوامل بالتالً أثرت علً الهٌكل العمرانً للقرٌة المصرٌة بدرجة ملحوظة فً االمتدادات العمرانٌة, وفً 

, (الخرسانة المسلحة)احتواء المسكن الرٌفً علً المرافق األساسٌة وفً مواد اإلنشاء الحدٌثة المستخدمة 
 .وكذلك فً االرتفاع واألنماط العمرانٌة

 

  :مشكلة البحث
 :ختٌار موضوع البحثإتوجد مجموعة من األسباب التى ساهمت فى تحدٌد و

  ًالمفهوم العام للقرٌة المصرٌة )تغٌر صورة القرٌة المصرٌة تغٌرا كبٌرا عما كانت علٌه فً الماض
وفً الوقت ذاته ٌصعب وصولها إلً صورة المدٌنة مهما كان , أو ما هً علٌه حالٌا.(التقلٌدٌة 

 .مستوي التنمٌة أو التطور بها مما ٌجعلها مسخا بٌن القرٌة والمدٌنة

 ظهور بعض السمات والخصائص الجدٌدة غٌرت مالمح القرٌة المصرٌة  . 

 واإلمكانٌات المحددات دراسة طرٌق حده, عن علً قرٌة لكل وتقنٌن دراسة إلً ٌحتاج التغٌر هذا فإن وعلٌه
 بٌنها اإلقلٌمٌة والعالقات العمرانً والتشكٌل الموقع حٌث من األخرى, عن منها كل تمٌز التً والمقومات

 التنمٌة محاور أهم تعد حٌث بها السائدة االقتصادٌة األنشطة دراسة وكذلك, بها المحٌطة التجمعات وبٌن
 . عمرانٌة منطقة أي فً المإثرة

 

: هداف البحثأ
تهدف هذه الدراسة إلً رصد مدي تؤثر مالمح القرٌة المصرٌة بالمتغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة من ثورة 

م , وتفسٌر تلك المالمح من خالل رصد التغٌرات السلبٌة منها 2011 ٌناٌر 25م إلً ما بعد ثورة 1952
والتً ٌمكن من خاللها إستقراء أنماط العمران المتواجدة بالقرٌة المصرٌة حتى ٌمكن توضٌح , واالٌجابٌة

, المحددات والتوجهات التخطٌطٌة التً تقود مستقبل القرى المصرٌة علً المدى القرٌب أو البعٌد علً السواء
: فً محاولة لتحقٌق األهداف المرجوة من الدراسة البحثٌة وهً كالتالً

 
التوجٌه إلى وضع مالمح جدٌدة للقرٌة المصرٌة ٌساعد علً تفهم المشكلة أخذا فً اإلعتبار المحاور  .1

 .الممكنة للتنمٌة وكٌفٌة إستٌعاب الزٌادات السكانٌة المتدفقة للقرٌة 

توفٌر المعلومات والبٌانات الالزمة للمخططٌن وللمصممٌن لتفهم المشكلة حتى ٌمكن استنباط بعض  .2
المعاٌٌر التً تساعد على إعادة تخطٌط وتنمٌة وتطور كل قرٌة علً حده باستغالل اإلمكانٌات 

 .المتاحة فٌها والمالئمة لها

اإلستفادة من التجارب العالمٌة والمحلٌة فً تنمٌة القرٌة, والتً ٌمكن من خاللها الحفاظ علً مالمح  .3
القرٌة المصرٌة, واألراضً الزراعٌة وحماٌتها من تبوٌرها  والبناء علٌها , والعودة بالرٌف لٌكون 

 ..رٌفا منتجا وقرٌته قرٌة منتجة
 

 :مفاهٌـــم هامـــــة- 1
 :[1 ]تعرٌف القرٌة- 1–1

بالرغم من أن العوامل الطبٌعٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة المإثرة فى التجمعات العمرانٌة تختلف من منطقة 
ألخرى اختالفا ٌجعل من الصعب وضع معاٌٌر ٌمكن على اساسها التفرقة بٌن القرى والمدن بوضوح, إال أنه 

 :بذلت محاوالت لوضع معاٌٌر للتفرقة بٌن القرى والمدن ٌمكن إٌجازها على النحو التالى

 إذا تم تجاوزه تحول الكٌان  (عدة آالف)اعتمد البعض على وجود حد أقصى للسكان : حجم السكان
العمرانى من القرٌة إلى المدٌنة, وهذا المقٌاس ٌصعب تعمٌمه على إطالقه, حٌث أن بعض المدن فى 
شمال أوربا وأمرٌكا ٌقل عدد سكانها عن بعض القرى فى المناطق المزدحمة ذات الكثافات العالٌة 

 .مثل مصر والهند وغٌرها

 فى األقالٌم المعمورة  )بإعتبار أن معظم الخدمات العامة ٌتم توزٌعها : مستوى الخدمات العامة– 
, لذا ٌعتبر ( معاهد علٌا وكلٌات أو جامعات–على السكان من خالل منظومة تدرج هرمى وثانوٌة 

البعض أن القرى تقع دائما فى بداٌة سلم الخدمات والمدن الفرعٌة فى أوسطه, والمدن الرئٌسٌة 
وغٌرها, وهذا ... أعاله, وٌمكن تكرار المثال السابق على جمٌع الخدمات العامة كالصحة والشرطة 

المقٌاس ٌتجاهل الكثافات السكانٌة والقرب أو البعد المكانى من المدن, وهو ما ٌإدى إلى التغٌٌر فى 
 .التدرج الهرمى لتوزٌع الخدمات العامة

 ( 2كم/فرد)إعتمد البعض على التفرقة بٌن المدن والقرى على أساس الكثافة السكانٌة : الكثافــــة
بإعتبار أن المدن أكثر كثافة من القرى, وهذا المقٌاس ٌصعب تطبٌقه حتى فى الدولة الواحدة 

الختالف وتنوع المناطق والكثافات, وعلى سبٌل المثال فمدٌنة مثل الطور أو العرٌش أو مرسى 
 .مطروح تقل كثافتها كثٌرا عن بعض القرى فى دلتا النٌل
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 ٌعتمد على نشاط معظم سكان الكٌان العمرانى للتمٌٌز بٌن القرٌة أو المدٌنة, فالقرٌة : البعد الوظٌفى
 قطع – التعدٌن – الصٌد –الزراعة )ٌعمل معظم سكانها خارجها فى األنشطة االقتصادٌة القدٌمة 

, والمدٌنة كٌان عمرانى ٌعمل معظم سكانه بداخله فى أنشطة اقتصادٌة حدٌثة (إلخ...األخشاب 
, وهذا التعرٌف إذا طبق فى مصر فإن عددا كبٌرا من ( اإلدارة– الخدمات – التجارة –الصناعة )

فى  (تزاٌدا مطردا)حٌث تتزاٌد نسبة العاملٌن داخل القرٌة , القرى المصرٌة ٌجب أن تتحول الى مدن
 .الصناعات الخفٌفة والورش واألعمال الحرفٌة والمهنٌة وغٌرها من المهن غٌر الزراعٌة

 ومدٌرٌات لها تلك المدن الفرعٌة  (حضرٌة)ٌعتمد على تقسٌم الدولة إلى محافظات : التعرٌف اإلدارى
عزب , نجوع , ), وٌتبع القرى تجمعات رٌفٌة أصغر (وهناك قرى رئٌسٌة وقرى فرعٌة)عدة قرى 

, وهو المعمول به فى مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر, وٌعتمد هذا التقسٌم على تدرج (كفور
هرمى لخدمات الشرطة واألمن, فالقرٌة لها عمدة, والقرٌة الرئٌسٌة بها نقطة شرطة , والمدٌنة 

 ., ثم مدٌرٌة األمن فى المدٌنة الرئٌسٌة (دائرة انتخابٌة)الفرعٌة بها مركز شرطة 
 

وهناك تعرٌفات أخرى كمحاولة من علماء االجتماع التمٌٌز بٌن المدٌنة والقرٌة على اساس أن القرى ٌعرف 
سكانها بعضهم البعض وبٌنهم عالقات اجتماعٌة متبادلة على عكس المدن, ومحاولة الجغرافٌٌن التمٌٌز بٌن 

المدن والقرى على أساس الالندسكٌب, فالمدٌنة تتنوع مبانٌها ووظائفها ومصانعها ومعارضها واسواقها, بٌنما 
القرٌة هى تجمع بعض المنازل والمبانى "القرٌة ال ٌوجد بها إال مساكن متشابهة غالبا وعند جوهانس جان 

وٌصف جمال حمدان  [2.]"الرٌفٌة التى ٌعمل سكانها بحرفة الزراعة بالحرف البدائٌة قبل الزراعة أو الصٌد
القرٌة التقلٌدٌة تقوم دائما على ربوة مرتفعة، إن لم تكن طبٌعة أحٌانا "فى تشرٌحه للقرٌة المصرٌة أن 

كالتل أو الكوم فإنها غالبا صناعٌة مرفوعة، ولكنها فى الحالٌن منحدبة كالصحن المقلوب، كانت القرٌة 
المصرٌة أساسا من الحالت النووٌة المجمعة أى تلك التى تكون المساكن والمبانى فٌها مجمعة فى كتلة 

[  3] ".واحدة متالحمة
 

وإلى حد بعٌد حددت تلك القاعدة شكل القرٌة وخطتها, فهى عادة أمٌل إلى الشكل الدائرى رغم الزوائد 
والمصارف, وبعضها ٌتخذ الشكل الشرٌطى, إال أن معظمها ال ٌبتعد عن الشكل الدائرى عادة, حتى القرٌة 
النموذجٌة التى تم بنائها فى منوف, والتى خططت على شبكة مستطٌلة تدهورت بعد فترة زمنٌة فارتدت إلى 
الخطة الدائرٌة المشعة المضطربة, وٌعبر عن هذا الشكل الدائرى عن تلك التسمٌة الفالحٌة المصرٌة داٌر 
الناحٌة, وهو الطرٌق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرٌة,والذي ٌفصل بٌنها وبٌن الحقول المحٌطة, والتى 

بأنها كتلة سكنٌة دائرٌة الشكل تقرٌبا ٌحٌط "وٌصف أحمد خالد عالم القرٌة  [3]. تجده فى كل قرى مصر
بها من الخارج طرٌق ٌسمى طرٌق داٌر الناحٌة ٌربط جمٌع اجزائها، وهو غالبا ما ٌفصل بٌن مبانى القرٌة 

[ 4". ]القدٌمة المحصورة داخله وبٌن االمتداد الحدٌث لها
 

 :القـــرٌة وصـــف- 2 –1
 :المبنٌة الكتلة  •

 االفقٌة تظل ولكن األكثر, على الطابقٌن ذات البٌوت بعض وبها , واحد طابق من مسطحة القرٌة فى المبنٌة الكتلة تظهر 
 فصل فى الملطفة البحرٌة الرٌاح من لالستفادة الشمال نحو المنزل ونوافذ أبواب توجٌه معالمها, وٌفضل أبرز من

 الباب فتوجه الشتاء فصل فى وباردة قوٌة الرٌاح حٌث الدلتا شمال أقصى فى القرى منازل ذلك من ٌستثنى الصٌف,
 المصرٌة القرٌة حٌاة فى التقلٌدى االجتماعى الدور ذلك ٌعطٌها االسطح هذه واستواء فمستوٌة االسطح أما. جنوبا والنوافذ

 أٌضا وٌختلف وٌعود مخروطٌة, أو قبائٌة الصٌادٌن حالت أكواخ فنجد الممطر, الدلتا شمال فى البنائى النمط هذا ٌختلف. 
 مادة عن أما. المنطقة هذه فى والمدنى القروى للمسكن حتمى معمارى وطابع ممٌزة كعالمة القبة تظهر حٌث النوبة فى

. زمن منذ المعروفة التقلٌدٌة المواد أشهر من اللبن, وهو الطوب هى األساسٌة البناء مادة فنجد القرٌة فى الخام البناء
 للحر طبٌعٌة تكٌٌف وأداة بإمتٌاز, عازلة مادة وأنها والتداول والصب سهلة التشكٌلٌة خامة بؤنه اللبن الطوب وٌتمٌز
 جدران سمك شدة ٌفسر البناء فى الطٌن خامة واستعمال تقرٌبا, الوحٌدة المتاحة المحلٌة الخامة أنها عن فضال والبرد,
 البوص, مثل أخرى لخامات مكانه الطٌن ٌترك فقط الوادى أطراف  وعلى.حوائطه فى الفتحات وقلة الرٌفى المسكن
 ٌستعمل النوبة وفى الهضبٌة, أو الصحراوٌة الهوامش فى للبناء والحجر الدلتا, شمال فى النخٌل جذوع وأحٌانا والجرٌد
.  الشدٌدة للحرارة كعازل ٌعمل ألنه للبناء خام كمادة لوفرته بشدة الحجر

 : الرٌفٌة التجمعات   توزٌع•
 متجانس, والمناخ خصبة والتربة مسطحة, االرض تكون حٌن متساوٌة متجانسة بصورة تتوزع ألن العمران اماكن تمٌل
 البعض, ببعضها نسبٌا الكبٌرة القرى تقترب المناطق هذه مثل وفى النٌل, مثل الخصبة األنهار دلتا فى ٌظهر التوزٌع وهذا
 حٌث لها المناسب المكان قرٌة كل وتتخٌر تزٌد, القرى بٌن المسافات فتبدأ السطح وٌتعقد المٌاه, تشح حٌن العكس على
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 الجافة المناطق ففى البشرٌة, المستقرات توزٌع والسطح المناخ  وٌحكم.الواحات قرى مثل والنمو الحٌاة سبل لها ٌإمن
.   جافة مواضع فى تستقر الرطبة المناطق وفى , الرطبة المواضع المستقرات هذه تتخٌر والحارة

: القرى   إنشطار•
 تضخم فإن الحقل, إلى المسكن من الٌومٌة العمل رحلة اساس على ٌتحدد الزراعى زمامها ومساحة القرٌة حجم كان لما

 تتكاثر أن المصرٌة للقرٌة البد كان وبالتالى, إقتصادي وغٌر مرهق حد إلى الرحلة هذه إطالة ٌعنى معٌن حد إلى القرٌة
 نوٌات األم القرٌة عن وبالتالى بٌنهم, واالنشقاق للخالف أو السكان, وكثرة لنمو كنتٌجة ٌحدث كان والذى باالنشطار,

 ومحلة ومٌت ومنٌة الكفر علٌه ٌطلق ما التوابع هذه أنواع وأشهر أهم  ومن.األم القرٌة من مصغرة كنسخ تظهر جدٌدة
. األول العربى الفتح منذ (مترادفة كلمات) وناحٌة وبلدة قرٌة الكلمات استعملت ونزلة ونجع وكنٌسة وخلوة وزاوٌة ومنشؤة

 
  :نشأة القرٌة المصرٌة- 3 –1

نشؤت القرٌة المصرٌة منذ آالف السنٌن, حٌث نشؤت القرى التقلٌدٌة على روابى كالتل والكوم, وذلك للحماٌة من أخطار 
الفٌضان, وتزداد هذه الربوة علوا وارتفاعا عبر الزمن, وذلك من خالل اندثار المساكن القدٌمة وبناء المساكن الجدٌدة 

, وقد تمٌزت مواضع تلك القرى باالرتفاع ( الكوم–التل), وتدل التسمٌات السابقة على هذا االرتفاع  [3]فوق ركامها 
[ 5].النسبى, كما أن عمران القرٌة اتسم عبر مراحل الزمن المختلفة بالعشوائٌة

 
  : المصرٌة للقرٌة العمرانى النمو- 4 –1

 القدٌمة القرٌة جعل مما اإلسكان على الطلب زاد الزراعٌة الرقعة وإتساع عشر التاسع القرن فى السكان لتزاٌد نتٌجة
 بعض واجهته النمو فى األسلوب هذا لكن بها, المحٌطة والمستوٌة المنخفضة المستوٌات فى تمتد( بالكوم والمسماه)

 هذه أكثر البرك وكانت الحواجز, تلك بٌن الفجوات على النمو اقتصار إلى أدى مما القرٌة, لنمو حاجزا كانت التى العقبات
 تؤثٌرها فٌتوقف والمصارف الترع أما النخٌل, وتجمعات الحدائق ثم النمو, من تحد التى الجبانات تلٌها وجودا, العقبات
وهناك عدة أنماط للنمو العمرانى للقرٌة  المقابلة, المناطق إلى للعبور وقناطر معدٌات وجود إمكانٌة مدى على النمو على

, فعلى حسب نوع هذه العوائق (تختلف من قرٌة ألخري  )المصرٌة, والتى نشؤت نتٌجة لوجود عوائق نمو بالقرٌة 
المواضع شبه الحبٌسة, والنمو اإلختراقى والقافز, : واتجاهاتها ٌتشكل النمو العمرانى للقرٌة, وتتمثل هذه األنماط فى 

والنمو الحلقى, والنمو فى ثالثة اتجاهات, وفى اتجاهٌن, والنمو المتالحم, كما أن هذه األنماط قد اختلفت من فترة إلى 
أخرى فاختلفت فى نهاٌة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرٌن عنها فى منتصف القرن العشرٌن, عنها فى أواخر 

. القرن العشرٌن وبداٌات القرن الحادى والعشرون
 
 [1 ]:التطور التارٌخً للقرٌة المصرٌة- 1-5

إن دراسة التطور التارٌخى للعمران بصفة عامة تساعد فى تفهم المشاكل العمرانٌة الحالٌة, وخاصة إذا لم ٌتعرض 
لظروف قوٌة تغٌر فى تشكٌله من جدٌد مثل الكوارث الطبٌعٌة والحروب, وهو ما لم تتعرض له القرٌة المصرٌة بصفة 

وٌمكن تقسٌم تطور القرٌة إلى ثالث مراحل زمنٌة, وتإثر الظروف الطبٌعٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السائدة فى . عامة
: كل مرحلة على تطور القرٌة وهٌكلها العمرانى, بصرف النظر عن طول المرحلة أو قصرها, وهذه المراحل هى

 

  منذ نشؤة القرٌة حتى بداٌة القرن التاسع عشر. 

 منذ بداٌة القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرٌن. 

 منذ منتصف القرن العشرٌن حتى اآلن. 

 الً 1952ٌولٌو  ثورة من)المصرٌة القرٌة مالمح على وتأثٌراتها واالقتصادٌة االسٌاسٌة  المتغٌرات– 2
 :( 2011ٌناٌر25 ثورة

 .  المصرٌة القرٌة مالمحرها على يوتؤث ,كل فترة فً  واالقتصادٌة االسٌاسٌة المتغٌراتٌناقش هذا الجزء 
 
 
 
 
   م1952 ٌولٌو 23ثورة - 2-1
:  الحالة السٌاسٌـــة- 2-1-1

فكانت نهاٌة  فقد أطاح الجٌش بعرش الملك فاروق,  م,1952 ٌولٌو 23تغٌرت الحٌاة السٌاسٌة بعد ثورة 
ى مجلس قٌادة الثورة بقٌادة محمد ل, وتو[6]األسرة الملكٌة التً حكمت مصر منذ بداٌة القرن التاسع عشر 

طر جمال عبد الناصر على مقالٌد الحكم لشرعٌته الثورٌة كقائد الثورة يقبل أن ٌس نجٌب الحكم فً مصر,
العدوان الثالثً سنة   جالء اإلنجلٌز عن مصر, منها, العدٌد من األحداث السٌاسٌةوشهدت تلك الفترة .[7]
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التغٌر فً شخص   م,1967حرب اإلستنزاف  قرارات التؤمٌم, حرب الٌمن, والوحدة مع سورٌا,  م,1956
 .[8]م 1973وحرب أكتوبر  رئٌس الجمهورٌة,

 
:  االقتصادٌةالحالة - 2-1-2

ٌهٌمن على مقدرات الدولة وٌتحكم   قوي,اشتراكًنجحت القٌادة السٌاسٌة فً تحقٌق الحلم القدٌم بإقامة صرح 
لوجٌه ٌو الوطنً إلى أٌداالقتصادواكتملت دعائم هذا الصرح بتحول  فً سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة,

تمكنت من تحقٌق الملكٌة العامة على نطاق واسع واستطاعت الدولة بهذا الصدد أن تمتلك األراضً  شتراكٌه,إ
لوجٌة ٌولتحصر الملكٌة الفردٌة فً أضٌق حدود ممكنه وساهمت هذه األٌد ووسائل اإلنتاج ومراكز الخدمات,

 االقتصادوقد مر   الذاتً لها,االكتفاءوتحقٌق  ,الناشئةستقاللٌه الجمهورٌة إلبٌه الرغبة فً تالجدٌدة فً 
 :[8]المصري بثالث مراحل متتابعة 

 

 تصب فً إعادة االقتصادٌة عدد من السٌاسات اتخاذغلب علٌها  ,(1960- 1952 :)المرحلة األولى 
ثم تؤمٌم قناة السوٌس عام  من خالل تدخل الدولة الواضح فً النشاط اإلقتصادي, توزٌع الموارد,

. م1956

 وكانت من أهم مالمحها  ,وٌطلق علٌها مرحة التخطٌط الشامل,( 1966 - 1960 :)المرحلة الثانٌـــة
وتم بالفعل البدء بؤول خطة خمسٌة شاملة  ,االشتراكً القومً الشامل والتطبٌق االقتصاديالتخطٌط 
. م1965 - 1960

 حٌث عانى اإلقتصاد من مشكلة تموٌل الخطة, قتصاد الحرب,إوهً مرحلة : المرحلة الثالثـــة 
وذلك من خالل اإلنفاق  وكانت السٌاسات تخدم اإلستعداد لتحرٌر األرض المصرٌة المحتلة,

 .العسكري
 

(: 1960-1952مرحلة البداٌات اإلصالحٌة )  علً القرٌة المصرٌة 1952تاثٌر ثورة ٌولٌو - 2-1-3
إن التغٌر األساسى الملحوظ والذى ٌعتبر إنقالبا جذرٌا فى نمط السكن بدأ من انقالب الرى من الحوضى إلى الدائم وضبط 

 وتغٌرت معالم القرٌة ,نتهت مع بناء السد العالى طرٌقة الزراعة التقلٌدٌة التى شكلت نمط الحٌاة فى الرٌفإالنهر, ف
التقلٌدٌة فتخلصت من آثار الكوم الصناعٌة وأصبح من الممكن أن تقوم أفقٌا على األراضً المسطحة المستوٌة, التى 

مكنت بدورها من ظهور أنماط جدٌدة من العمران والعمارة بالقرٌة, واهتمام الدولة بالرٌف وانتهاء عصر اإلقطاع كان له 
[ 3].دور كبٌر على حٌاة القرٌة وعماراتها

 
: م1952مالمح القرٌة المصرٌة بعد ثورة ٌولٌو - 2-1-4

واستخدامه لذلك فً بناء الحوائط , وجد الفالح المصري فً الطٌن مادة متإفرة ومناسبة لبناء مسكنه :  المسكن .1
 (.1)شكل [ 9 ]بشكل كبٌر واستخدم األفرع الخشبٌة فً عمل األسقف بعد تغطٌتها من أعلى بالبوص والطٌن

 

 
غرف –  (الفناء الداخلً )وسط الدار – المضٌفة أو المندرة – مدخل الدار : كان المسكن ٌتكون من عناصر فراغٌة وهً 

 .( 2)السطح شكل –  (خشبً او مبنً من الطٌن )السلم – الفرن – حظٌرة الحٌوانات – المنزل 
 .(اللبن)الطٌن والطوب النً : مواد البناء  .2

  .دور واحد: ارتفاعات المبانً  .3

التوجٌه  ) باب المخل الرئٌسً الكبٌر وعدد محدود من الشبابٌك  تقتصر الفتحات فً الغالب على: واجهات المساكن  .4
  .(للداخل

 

 م 1952صور مختارة توضح مالمح القرية المصرية بعد ثورة  (1)شكل 
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  الفٌوم–مسقط أفقً الحد المساكن القدٌمة  بقرٌة السنباط ( 2)شكل 
 

 . م 1973 المتغٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة فى فترة ما بعد عام- 2-2
نتهجت الدولة اإلتجاهات افبعد أن  العدٌد من المالمح الفكرٌة المغاٌرة للفترة التً سبقتها, خالل تلك الفترة,  ظهرت

وسٌطرة  والتً تدعو إلى سٌطرة الدولة على المإسسات والهٌئات, الفكرٌة والسٌاسٌة التً تمٌل إلى األفكار اإلشتراكٌة,
كما تغٌرت المالمح  فقد تغٌرت توجهات الدولة فً هذه الفترة, القطاع العام على المجال اإلقتصادي والتجاري للدولة,

وتشجٌع القطاع الخاص  والتً تتسم بالتوجهات الرأسمالٌة, السٌاسٌة لها حٌث تبنت الدولة سٌاسة االنفتاح اإلقتصادي,
وذلك للمساهمة فً التنمٌة  ,(1973 – 1952)فً الفترة  ختفى دوره تماماًا إبعد أن   الظهور مرة أخرى,على

 .[10] اإلقتصادٌة للدولة
 
:  الحالة السٌاسٌـــة- 2-2-1

والتً  ومرت من خاللها بالعدٌد من المحطات الهامة, كان قانون اإلستثمار بداٌة لحقبة ما زالت تعٌشها البالد حتى اآلن,
بدءاًا بشعارات السالم التً رفعت فً السبعٌنات والثمانٌنات بعد حرب أكتوبر عام  قتصادٌا,إأثرت على البالد سٌاسٌا و

ثم بعد ذلك  متٌازاتها,إمما تبعه التوسع فً حجم المإسسة العسكرٌة و تفاقٌات,إوفً تلك الفترة تم توقٌع عدة م, 1973
محمد "غتٌال الرئٌس إو والتفكك العربً, ووضع مصر على خرٌطة المعونات األمرٌكٌة, التقارب المصري األمرٌكً,

 .[8] وما تلى ذلك من ظهور بعض المشاكل السٌاسٌة واإلجتماعٌة متمثله فً اإلرهاب وغٌره ,"أنور السادات 
 

:  االقتصادٌةالحالة - 2-2-2
  :[6] والتً تعنً ثالث أمور رئٌسٌة وهً االقتصادي االنفتاح سٌاسة انتهاجبدأت الدولة فً السبعٌنات 

  األجنبٌةواالستثماراتفتح الباب أمام السلع . 

  للمصرٌٌنواالستثمارإطالق حرٌة المستهلك  . 

 ,وتخلٌها عن مسئولٌتها  سحب الدولة ٌدها من مختلف صور التدخل فً القرارات الفردٌة إلى حٍد ما
 .واالجتماعٌة االقتصادٌة

 

:  المصري فً تلك الفترة  بثالث مراحل متتابعةاالقتصادمر وقد 

 برز مالمح هذه المرحلة التحول أوكانت  ,االقتصادي باالنفتاح م,مع األخذ 1974بدأت عام  :المرحلة األولى
 .[11] ببرامج سنوٌة واستبدالهعن نظام التخطٌط الشامل,

 ومواصلة السٌر فً سٌاسة  ,( م 1990 - 1982)هً مرحلة العودة للتخطٌط القومً الشامل  :المرحلة الثانٌـة
. [11]  والتحول إلى القطاع الخاصاالستثماروتشجٌع  ,االقتصادي االنفتاح

 حٌث تبنت الدولة فً أوائل التسعٌنات سٌاسة   م,2010 واستمرت حتى عام 1990بدأت عام  :ةلثالمرحلة الثا
تم  حٌث  فً اإلقتصاد العالمً,االندماجبهدف ,  المصرياالقتصادالتً جاءت بمثابة زلزال فً , الخصخصة

 .[7]  والخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاصاالقتصادٌةمن القطاعات  تحوٌل عدد كبٌر
 

 :المصرٌة القرٌة علً م1973 عام بعد ما فترة فى والسٌاسٌة االقتصادٌة المتغٌرات تاثٌر -2-2-3
 

:  م1973 عام بعد المصرٌة القرٌة بناء إعادة 2-2-3-1
 التى والبرامج العامة السٌاسات لتنفٌذ م1973 لسنة 891 رقم الجمهورى بالقرار م1973 عام القرٌة وتنمٌة بناء جهاز إنشاء   تقرر•

 المختلفة التنمٌة بمجاالت ٌتعلق فٌما المعنٌة والجهات والمحلٌات الوزارات مع بالتنسٌق المصرٌة القرٌة وتنمٌة ببناء تتعلق
.  المجال هذا فى المبذولة السابقة الجهود وتقٌٌم والعمرانٌة, واالجتماعٌة االقتصادٌة

 التجربة ومعوقات وسلبٌات إٌجابٌات حدد ثم ومن , م1983 عام مارس فى الجهاز بها قام والتى م1982-1972 عامى  بٌن•
. األداء لتطوٌر التوصٌات وتحدٌد

محافظــــــت الغربيتمبنى  (7)شكل   
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 مسار لتصحٌح القرى بنوك بإنشاء م1976 لسنة 117 القانون صدر فقد التنمٌة فى األساسٌة المشاكل من التموٌل مشكلة ألن   نظرا•
 االقتصادٌة التحوالت لمواكبة القرى بنوك نظام جاء كما الزراعٌة, التعاونٌة الجمعٌات سلبٌات وتدارك الرٌف فى الزراعى االئتمان

. السوق اقتصاد إلى واالتجاه االقتصادى التحرر نحو السٌاسٌة والتوجهات
 التكٌف برنامج إطار فى اإلجراءات من وبمجموعة م,1987 عام منذ المصرٌة الزراعة فى االقتصادى اإلصالح عملٌة  بدأت•

 القح مثل( تعاونى )إدارى وتسوٌق إجبارى تسعٌر موضع كانت التى المحاصٌل من لعدد والتسوٌق األسعار تحرٌر شملت الهٌكلى
 تحقق وقد أسواقها, وتحرٌر االنتاج مستلزمات على الدعم وإلغاء األرز شملت التحرٌرٌة االجراءات ذلك بعد وتوالت الشامٌة والذرة
 التركٌب على القٌود إلغاء وكذلك الزراعٌة, للقروض الممنوحة الفائدة على الدعم إلغاء وتم , م1994 عام بنهاٌة للدعم الكامل اإللغاء

-1992 )االنتقالٌة الفترة انتهاء بعد الزراعٌة لألراضى اإلٌجارٌة العالقة وتحرٌر القطن وتجارة تسوٌق وتحرٌر المحصولى
(. م1997

 م,1997و 1994 عامى المتكاملة الرٌفٌة للتنمٌة القومى المإتمر عقد تم فقد الرٌف تنمٌة برنامج لدعم السٌاسٌة اإلرادة تبلور  مع•
 المانحة, الدولٌة والجهات األهلٌة والمنظمات الحكومٌة واألجهزة الوزارات بٌن والتنسٌق التنفٌذ لمتابعة علٌا وزارٌة لجان تشكٌل وتم
 اللجنة تشكٌل تم م1994 عام الرٌفٌة للتنمٌة القومى المإتمر ومع المحلٌة, التنمٌة لوزارة عدلت ثم الرٌفٌة للتنمٌة وزارة إنشاء وتم

 فى إنجازه تم ما لتقٌٌم م1997 عام الثانى المإتمر عقد ثم( شروق برنامج )الوزراء مجلس رئٌس برئاسة الرٌفٌة للتنمٌة القومٌة
. البرنامج

 

: [11] حظر التعامل مع الرقعة الزراعٌة بالرٌف المصرى- 2-2-3-2
 116والذى أضٌف إلٌه الكتاب الثالث بالقانون رقم , [12]1966 لسنة 53صدر فى شؤن تنظٌم أعمال الزراعة فى مصر القانون رقم 

 . فى شؤن عدم المساس بالرقعة الزراعٌة والحفاظ على خصوبتها1983لسنة 
 

: (اإلنفتاح األقتصادي)م 1973مالمح القرٌة المصرٌة بعد أكتوبر - 2-2-4
حدث تغٌر تام فً أسلوب ونمط البناء والمواد المستخدمة والتصمٌم بما ٌشمل الشكل العام للمبنى والفرغات داخل : المسكن .1

 (  .3)وهذا نتاج لألوضاع األجتماعٌة واألقتصادٌة  المستجدة فً الرٌف شكل , المسكن ووظائفها

 

 
 

فً )حظٌرة الحٌوانات – غرف المنزل – صالة معٌشة – مضٌفة –الفرانده - المدخل : كان المسكن ٌتكون من عناصر فراغٌة وهً 
- مطبخ – حمام – (من الحجر أو الخرسانة)السلم – ( تحت السلم)الفرن –  (بعض المبانً والبعض األخر استغنى عن الحٌونات
(. 4)مناور النارة وتهوٌة غرف ومرافق المبنى شكل 

 الخرسانة المسلحة– الطوب األحمر : مواد البناء  -2

 دورٌن وأكثر : ارتفاعات المبانً  -3

الوجهات بصفة عامة متواضعةوبسٌطة ومحاوالت التشٌكل فٌها ال تكاد تتعدى بروز البلكونات واألبراج : واجهات المساكن  -4
 .مشتركة فً معظم الوجهات وهذه سمة, بالدور العلوي والحٌز الفراغً الذي تشغله الفرانده األرضٌة

(  األقتصادي اإلنفتاح  ) م1973 أكتوبر بعد صور مختارة توضح مالمح القرٌة المصرٌة  (3)شكل 
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  نموذج لبعض المبانً قرٌة الحصفة بكفر الشٌخ بعد فترة اإلنفتاح االقتصادي(4)شكل 

 
 

 : [13]  م 2011 ٌناٌر25ثورة - 2-3
 هـ الذي اختٌر لٌوافق عٌد الشرطة حددته عدة 1432 صفر 21 م الموافق 2011 ٌناٌر 25هً ثورة شعبٌة سلمٌة بدأت ٌوم الثالثاء 

وذلك احتجاجاًا , جهات من المعارضة المصرٌة والمستقلٌن , وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل االجتماعً فٌس بوك 
كان للثورة التونسٌة الشعبٌة التً أطاحت بالرئٌس التونسً زٌن العابدٌن بن .على األوضاع المعٌشٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة السٌئة

 11أدت هذه الثورة إلى تنحً الرئٌس محمد حسنً مبارك عن الحكم فً .علً أثٌر كبٌٌر فً إطالق شرارة الغضب الشعبً فً مصر
 م أعلن نائب الرئٌس عمر سلٌمان فً 2011 فبراٌر 11ففً السادسة من مساء الجمعة ,  هـ1432 ربٌع األول 8,  م 2011فبراٌر 

  .بٌان قصٌر عن تخلً الرئٌس عن منصبه وأنه كلف المجلس االعلى للقوات المسلحة إدارة شإون البالد
      : علً القرٌة المصرٌة2011 ٌناٌر 25ثٌر ثورة أ ت-2-3-1

استغل بعض االنتهازٌٌن األوضاع األمنٌة السٌئة وحاالت االنفالت االمنى التى عاشتها البالد بهجمة تعدٌات شرسة على األراضى 
إال أن الفالحٌن ٌراهنون على ان السلطة التنفٌذٌة .الزراعٌة بالمحافظات سواء بالبناء أو التجرٌف وانشاء اآلالف من المبانى المخالفة

وجهاز الشرطة باتوا من الضعف عاجزٌن عن مقاومة أو ازالة التعدٌات التى حدثت على األرض الزراعٌة آملٌن أن الحكومة 
الجدٌدة لن تقوى على إغضابهم بإزالة التعدٌات بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إلى الخطر 

فإن حالة عدم االلتزام واالنفالت التى تعٌشها البالد كانت وراء تجاوز الكثٌر من الفالحٌن  .المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعٌة
والمواطنٌن فى القرى والمحافظات بالتعدى على االراضى الزراعٌة, خاصة خالل األوضاع الحالٌة وقاموا بإنشاء اآلالف من 

 .المبانى المخالفة, ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرٌر المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعٌة
: 2011 ٌناٌر 25 مالمح القرٌة المصرٌة بعد ثورة 2-3-2

حدث تغٌر تام فً أسلوب ونمط البناء والمواد المستخدمة والتصمٌم بما ٌشمل الشكل العام للمبنى والفرغات داخل : المسكن -1
فاختفاء بٌت , أو منزل منفصل لفرد واحد , منفصلة  (شقق)أعٌد تصمٌم البٌت لٌتكون من وحدات و, المسكن ووظائفها

وذلك فً محاولة التشبه بالمدٌنة , وهذا نتاج لألوضاع األجتماعٌة واألقتصادٌة والتغٌر فً نمط االسرة الواحدة, العائلة 
 (.5)ونمط العٌش بها شكل 

 
 ٌناٌر 25صور مختارة توضح مالمح القرٌة المصرٌة بعد  ثورة  (5)شكل  

2011 

 الباحث : المصدر 
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غرف – صالة المعٌشة  –  (حمام خاص بها)غرفة األستقبال – الفرانده - :  المسكن ٌتكون من عناصر فراغٌة وهً 
– الفرن - مكان للحٌونات)البدروم – مناور النارة وتهوٌة غرف ومرافق المبنى –  (خارجً على الواجهة )السلم – المنزل 

(. 6)شكل  (استخدامة فً المناسبات – غرفه بحمام للضٌوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 دورٌن وأكثر: ارتفاعات المبانً  -2

 الخرسانة المسلحة– : مواد البناء  -3

, وكثرة الفتحات الخارجٌة , الوجهات بصفة عامة المبالغة فً التشكٌل وإظهار تفاصٌل كثٌرة بالخرسانة: واجهات المساكن  -4
  .وهذه سمة مشتركة فً معظم الوجهات, واستخدام مواد تشطٌب والوان تشبه المدٌنة

 

 :مالمح القرٌة المصرٌة المعاصرة  -3
 

لقد تغٌرت القرٌة المصرٌة منذ مراحل النمو األولى وحتى اآلن إال أنه ارتبط بدرجة كبٌرة بالقوى والمتغٌرات التً  
سادت كل مرحلة من مراحل التحول والتغٌر , ولكن هل كان لذلك التحول مردوده اإلٌجابً على البٌئة الطبٌعٌة 

والعمرانٌة والسمات الثقافٌة واالجتماعٌة بالقرٌة المصرٌة ؟ أم أنه ٌحمل بٌن طٌاته إهدارا للموارد الطبٌعٌة والعمرانٌة 
. والبشرٌة ؟

 ولقد انتهى التناقض الذي كان حادثا بٌن المناطق الحضرٌة والرٌفٌة وأحل محله صٌاغة جدٌدة وشكال جدٌدا ٌختلف فً 
 .[14]  الخصائص العمرانٌة والثقافٌة لكل منهما

 :تحوالت التشكٌل والنسٌج العمرانً- 1- 3
: [15] ظهرت ثالثة أنماط أساسٌة وواضحة فً الكتلة البنائٌة ونسٌجها العمرانً بالقرٌة المصرٌة وهً

وهً الكتلة البنائٌة القدٌمة للقرٌة ذات النسٌج العمرانً اإلشعاعً غٌر المنتظم فوق  : النسٌج القدٌم/ النواة األساسٌة  - أ
أو التل والذي ٌمٌزه شبكة الطرق القدٌمة المتعرجة الضٌقة ذات النهاٌات المغلقة والتً تزداد بها معدالت  (الكوم)

التزاحم والكثافة السكانٌة , وتتسم بنسٌج عمرانً قدٌم ٌغلب علٌه الطابع السكنً , وظهور عملٌات إحالل كتلة من 
المبانً الحدٌثة محل بعض المبانً القدٌمة بفعل عامل التورٌث وزٌادة الكثافة السكانٌة على حساب الفراغات الخارجٌة 

. واتساع الطرق , مما أدى إلى إفراز نتاج بنائً متدهور بٌئٌا وبصرٌا وعمرانٌا 
والذي امتد إلى خارج النواة القدٌمة فً شكل أذرع شرٌطٌة بمحاذاة الجسور والترع  : االمتداد اإلشعاعً - ب

والمصارف واألحواض الزراعٌة , وٌتسم ذلك النمط بالنسٌج الشرٌطً شبه المنتظم ذو الشوارع المستقٌمة تقرٌبا 
اإلنشاء بالطوب  ( أدوار3-2)والمتعامدة واألكثر اتساعا فً معظم األحٌان , وٌغلب على مبانٌه متوسطة االرتفاع 

.  األحمر أو الحجر أو الخرسانة 
والذي ظهر فً فترة الثمانٌنات متناثرا فوق : االمتداد المتناثر فوق األراضً الزراعٌة خارج الحٌز العمرانً - ج

والذي ظهر اٌضا األراضً الزراعٌة على جانبً المداخل الرئٌسٌة والثانوٌة والطرق اإلقلٌمٌة بٌن القرى وبعضها , 
ارتفاعات وعمائر ومواد بناء  وهو نمط بنائً حدٌث ذو, األراضً الزراعٌةبقوة بعد ثورة ٌناٌر فً هجمة شرسة علً 

.  من الخرسانة وقد تظهر الفٌالت والمبانً الحدٌثة
نمط قدٌم متدهور بصرٌا وإنشائٌا وٌمثل ما ٌقرب من  )ومن ثم تداخلت ثالثة أنماط للكتلة البنائٌة والتشكٌل العمرانً 

نصف المسطح المبنً بالحٌز العمرانً , ونمط بنائً شبه حدٌث ٌمثل نموذج اإلحالل بكتلة النواة القدٌمة واالمتدادات 
اإلشعاعٌة خارجها , ونمط بنائً حدٌث ٌتناثر حول محاور المداخل والطرق وكذلك فً منطقة االمتداد اإلشعاعً 
 . خارج الكتلة القدٌمة مما تسبب فً إفراز طابع بصري متنافر ومتدهور تتداخل فٌه أنماط البناء والتشكٌل العمرانً 

 
 :مظاهر التغٌر فى القرٌة المصرٌة-  3-2

إن آثار المتغٌرات التى شهدتها القرٌة المصرٌة تعددت وتنوعت, فهى التى أدت إلى ظهور القرٌة المصرٌة بصورتها 
ولذا وجب رصد هذه المظاهر للوقوف على مدى تؤثر القرٌة المصرٌة . الحالٌة بكل ما فٌها من اٌجابٌات وسلبٌات

 :[16]بالمتغٌرات المحٌطة

 2011 ٌناٌر 25مساقط افقٌة لبعض المبانً بالقرٌة المصرٌة بعد  ثورة  (6)شكل 
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التحول من نمط األسرة المركبة التى تتكون من أكثر من أسرة بسٌطة تعٌش فى منزل واحد إلى التفكك الى أسر  .1
 .[17]بسٌطة وذلك بسبب التحضر والعادات والتقالٌد الجدٌدة الوافدة من الحضر

 .[18]  ارتفاع معدالت البطالة بسبب استخدام المٌكنة الزراعٌة وثبات مساحة األرض الزراعٌة مع الزٌادة السكانٌة .2

أدى انتشار التعلٌم الى عزوف الفالح عن الزراعة وتغٌر النمط اإلقتصادى , وبالتالى عدم الرغبة فى اإلقامة فى  .3
هذا باإلضافة الى ضٌق الرقعة .الرٌف بعد استكمال التعلٌم والهجرة الى المدٌنة حٌث الحٌاة أسهل ومتوفرة الخدمات

كما أدى إلى تراجع . الزراعٌة, األمر الذى أدى إلى زٌادة الهجرة إلى المدن والتحول إلى العمل بالتجارة والخدمات
 . (7) شكل ظاهرة الزواج المبكر, وذلك حتى استكمال التعلٌم

زٌادة عدد السكان وارتفاع الكثافة وبالتالى االنتشار على األراضى الزراعٌة دون الخضوع ألى إشراف هندسى أو  .4
فامتدت القرٌة على محاور الطرق وفى كل اتجاه حتى التحمت مع ما ٌحٌط بها من عزب . تشرٌعات أو توجٌهات

 .[17]سلوكٌات جدٌدة حتى أنه ال ٌمكن رإٌة الشكل القدٌم للقرٌة وكفورلتشكل كٌانا عمرانٌا جدٌدا ذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الطلب الزائد على الخدمات واألنشطة اإلقئصادٌة .5

  .نخفاض معدالت وفٌات األطفال كنتٌجة للمشروعات الصحٌة مما أدى بصورة مباشرة فى زٌادة السكانإ .6
وكذلك ارتفاعات المبانى التى تصل الى ستة أدوار, بعد .ظهورمبانى سكنٌة مبنٌة من الخرسانة تشابه مبانى المدن .7

كما أن هذه المبانى قد تؤوى العاملٌن بالمدن . أن كان المسكن الرٌفى ٌتكون من طابق واحد أو اثنٌن على األكثر
.  (8) شكل القرٌبة من ذوى الدخل المحدود, مما كان له أثر على تصمٌم المبانى وكذلك أسلوب التملٌك أو اإلٌجار

األمر الذى ٌزٌد . زٌادة فى حجم المرور بالشوارع فى القرٌة نتٌجة  احتكاكها  الٌومى مع  الحضر واحتٌاجها  الٌه .8
وكذلك فإن خروج الفالح الى المدٌنة وعودته ثانٌة أثرت على .من تؤثر القرٌة بالخصاثص الوافدة من المدٌنة

     [.18]متطلباته وتطلعاته المستقبلٌة

واإلجتماعٌة  واإلقتصادٌة   ان المتغٌرات التى تشهدها القرٌة المصرٌة جعلها تتحول فى الكثٌر من خصائصها العمرانٌة
وذلك نتٌجة  للتطلعات  والرغبة فى التشبه  بالمدٌنة  دون أن ٌواكب  ذلك تحول جوهرى  فى . نحو النمط  الحضري 

ولذلك تبقى خطورة هذه التحوالت التى تشهدها  .[19]العالقات  اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة  والمستوي  الثقافى  للقرٌة
القرٌة المصرٌة فى اإلٌقاع السرٌع  للتطورات  اإلقتصادٌة  واإلجتماعٌة  وأثر ذلك على التغٌر المتسارع  لهٌكل القرٌة  

 .وما أفرزه من سلبٌات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للتجارب والسٌاسات  دراسة تحلٌلٌة - 4
 :العالمٌة والمحلٌة 

 

 
 انتشار التعلٌم فً القرٌة المصرٌة حتى بٌن الفتٌات(7)شكل 

 
 
 

وذات ارتفاعات كبٌرة  ظهور مبانً تشابه مبانً المدن  (8)شكل 
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إن التعرف على تجارب سابقة لتطبٌق التنمٌة الرٌفٌة من أهم الوسائل لتطبٌق تنمٌة رٌفٌة مإثرة, حٌث ان التجارب 
ترشدنا إلى السلبٌات واإلٌجابٌات الناتجة منها مما ٌساعد فى تطبٌق سٌاسات تتالفى السلبٌات وتعظم اإلٌجابٌات, لذلك 

. كان البد من الخوض فً بعض التجارب التً تهتم بعملٌة التنمٌة الرٌفٌة والتً تم إجراإها فً مختلف أرجاء العالم
ذلك من خالل دراسة المنهجٌة الخاصة لكل سٌاسٌة ونموذج لقرٌة تم تطبٌق تلك السٌاسة فٌها لرصد مدى نجاحها أو 

  فشلها والنتائج المترتبة لتلك السٌاسة والتغٌرات المصاحبة بعد عملٌة التنمٌة الرٌفٌة بها
 
 :نموذج  قرٌة شنكال- 4-1

 مٌال 12التً تقع على بعد  (Kumpung Chengal)قرٌة شنكال  .. من أبرز القرى التً كافحت الحكومة فٌها الفقر
  التً تقع فً الجزء الشمالً الشرقً من Kelantan State عاصمة والٌة كلنتانKota Bharuمن مدٌنة كوتا بارو 

  نسمة, 2230شبه الجزٌرة المالٌزٌة, كما تشارك الحدود من جهة الشمال مع تاٌالند وٌبلغ تعداد سكان القرٌة حوالً 
من سكانها فالحون ٌشتغلون فً مزارع المطاط والبساتٌن التجارٌة التً تنتج الخضراوات والفواكه,  % 70كما أن 
ٌُصنفون ضمن القطاع % 5لدٌهم أعمال عائلٌة  صغٌرة  و% 10ٌعملون فً المرافق الحكومٌة المختلفة و % 10بٌنما 

 45أما من ناحٌة التوزٌع العمري للسكان فٌبلغ الذٌن تصل أعمارهم .عاطلون عن العمل% 8الخاص, والنسبة الباقٌة 
 شخصا, والذٌن تتراوح أعمارهم 810  حوالً 44-17  شخصا, والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن 497سنة أو أكثر حوالً 

 شخصاًا, وٌبلغ متوسط عدد 640 سنة فحوالً 12أما الذٌن تقل أعمارهم عن .   شخصاًا 286 حوالً 21-16بٌن 
ٌتضح من ذلك أن فئات الشباب واألطفال الذٌن هم فً سن التعلٌم تشكل النسبة الكبرى .  أفراد6أعضاء األسرة الواحدة 

. بٌن السكان
 

 :[20]برنامج مالٌزٌا لمكافحة الفقر والتنمٌة اإلقتصادٌة فً الرٌف -1

قامت وزارة التنمٌة الرٌفٌة المالٌزٌة بالتعاون مع مإسسة مكافحة الفقر فً والٌة كلنتان بإقناع سكان القرٌة والعمل سوٌا 
من أجل تحسٌن أوضاعهم المعٌشٌة , وتم تشكٌل لجنة تنفٌذٌة من أهالً القرٌة تعهد أفرادها بالعمل علً إحداث التغٌٌر 

وتم شرح أهداف .المطلوب , وقام معهد التقدم الرٌفً بمهمة تدرٌب أعضاء اللجنة علً تنفٌذ المهام الموكلة إلٌهم 
برنامج حركة الرإٌة الرٌفٌة الذي تعمل من خالله الوزارة علً تقلٌل الفقر ,وتوضٌح أن أهم تلك األهداف هو تقلٌل 

فرص العمل المنتج , وتطوٌر حقول الخضروات والفواكه  عدد األسر األشد فقراًا , وتقلٌل معدل البطالة من خالل توفٌر
,وفوائد تقنٌة المعلومات ,  (التعلٌم مجاناًا إلً مرحلة الثانوٌة)إلً مزارع تجارٌة , وزٌادة وعً الشباب بؤهمٌة التعلٌم 

. والجدول التالً ٌوضح أهداف البرنامج حسب المجموعة المستهدفة فً األسرة الواحدة. ومحو أمٌة أستخدام الكمبٌوتر 
 

 
:  اإلستراتجٌات العملٌة 

 : أتخذت وزارة التنمٌة الرٌفٌة المالٌزٌة جملة من االستراتجٌات العملٌة لتحقٌق األهداف المحددة أبرزها

  تؤسٌس شبكة عمل مع مإسسة مكافحة الفقر فً الوالٌة وإنشاء روابط مع الوكاالت الحكومٌة المعنٌة بالتنمٌة
والتطوٌر الرٌفً , وهو ماأتاح الفرصة أمام أهالً القرٌة للتعلم من تجارب األخرٌن وتطوٌر قدراتهم 

 . ومهاراتهم إلً جانب تقوٌة شعورهم بؤهمٌة العمل الجماعً فً مواجهة مشكلة الفقر 

  التركٌز علً التحول إلً األنشطة الزراعٌة والتجارٌة التً تلبً طلب االسواق المحلٌة فً القري والمدن
 .المجاورة من خالل إدخال تقنٌة إنتاجٌة جدٌدة وزٌادة إنتاجٌة المشروعات الزراعٌة والمنشؤت التجارٌة 

  تشجٌع الفالحٌن علً المشاركة فً أنشطة أتحاد الفالحٌن فً المنطقة من أجل حشد الموارد المحلٌة , وتعبئتها
 .لخدمة سكان المنطقة , وتهٌئة إطار تنظٌمً وتعاونً بٌن الفالحٌن ٌهتم بقضاٌاهم فً المنطقة 

  ٌتم فٌها مناقشة البرنامج وأختٌار األسرة التً تبدي  (أسرة50)إقامة حلقة عمل لمجموعة األسر األشد فقراًا
 .رغبة فً االستفاداة من البرنامج واتباع الخطوات المرسومة لتنفٌذه 

 

:    [21]الخطوات التنفٌذٌة
ٌتم تقسٌم األسر التً توافق على البرنامج إلى مجموعات عمل تنتخب كل مجموعة رئٌسا لها, وتخضع لدورة تدرٌبٌة 

وتقسٌم األدوار, وتقوم الحكومة والجهات  ٌتم فٌها شرح طرٌقة عمل البرنامج والخطة التفصٌلٌة والوسائل العملٌة
بتوفٌر التموٌل والتقنٌة اإلنتاجٌة والتسوٌق, بٌنما ٌقوم الفالح  (المصانع التً لها استثمارات فً مالٌزٌا)الراعٌة للبرنامج 

ٌُذكر أن اللجنة  و.بالعمل على األرض, وتقدم الهٌئة الحكومٌة لمكافحة الفقر فً الوالٌة األرض الصالحة للزراعة

التنفٌذٌة المكونة من األهالً ٌتم توزٌع أعضائها حسب الحاجات المحلٌة للسكان بحٌث تشمل األرض واألعمال 

 األهداف المبرمجة المجموعة المستهدفة

 تغٌٌر األنشطة الزراعٌة التقلٌدٌة إلً مزارع تجارٌة حدٌثة األسرة الواحدة

 تحسٌن مهاراتهن اإلدارٌة( النساء)ربات بٌوت 

 األوالد
تحسٌن تحصٌلهم الدراسً , وزٌادة معرفتهم بالكمبٌوتر , تنمٌة مهارات التفكٌر 

 السدٌد

 (لغة التجارة والصناعه فً البالد) تحسٌن مخاطبتهم باللغة االنجلٌزٌة

 أهداف البرنامج حسب المجموعة المستهدفة في األسرة الواحدة( 1)جدول 
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هذا إلى جانب . الزراعٌة, ورعاٌة األسر األكثر فقرا, والصحة والتعلٌم والبٌئة, وتطوٌر المجتمع, والشإون الدٌنٌة
مشاركة الوكاالت الرسمٌة والمنظمات الشعبٌة فً عملٌة  التوجٌه والمتابعة فً إطار شبكة عمل واحدة لقد نجحت 

. التجربة وسارعت كثٌر من األقالٌم الفقٌرة المالٌزٌة والمناطق الرٌفٌة األقل نموا فً تطبٌقها واالحتذاء بها

 
 

: نجاح التجربة المالٌزٌةعوامل  -2
ا لحٌازة التقنٌة واألفكار الناجحة من التجارب األخرى .1 ٌ ًا ا قو  .زرع مفهوم االعتماد على الذات, مما وفر دافعًا

البساطة وعدم اإلسراف كانت من السمات التً ال تخطئها العٌن فً المجتمع المالٌزي ؛أي المحافظة على  .2
 .الثروة القومٌة, وحسن استغالل الموارد, وتوظٌفها

برامج ومشروعات التنمٌة استهدفت بشكل مباشر  .3
دعم الصناعات الصغٌرة والمشروعات 

المتوسطة, التً ٌستفٌد منها صغار المالك 
 .ومحدودو الدخول
- مركز مٌت غمر – قرٌة أتمٌدة 10شكل                         

 الدقهلة

اعتبرت األسرة نواة المجتمع األولى              
وعنصر تماسكه, فهناك اعتزاز وقدسٌة لألسرة 

ودورها بحٌث إنها بإرة استقرار المجتمع, وهناك 
تضامن وتكامل ما بٌن األسرة ومإسسات المجتمع 

فً  (المعبد- المسجد )المدنً كالمدرسة وأماكن العبادة 
 .النهوض ببعض المسئولٌات االجتماعٌة

دماج العنصر األخالقً فً مختلف جوانب النموذج المالٌزي هو أحد عوامل نجاحه وكفاءته فً التغلب على إ .4
المشكالت التً واجهته, إلٌمانهم إنه كلما قوٌت النزعة األخالقٌة  تعززت قدرة هذا النموذج على التطور 

 .وتحقٌق مزٌد من النجاح

 
   :[22]ةيافظة الدقهلمحٌة أتمٌدة برة قرب تج-4-2

 

  وٌبلغ1999لف نسمة عام أ 24   منثرد سكان القرٌة اكدقهلٌة, ٌبلغ عدٌدة مركز مٌت غمر محافظة التمع قرٌة أتتب
 فداناًا  تمثل الكتلة السكنٌة للقرٌة 340وحوالً ,  فداناًا أراضً زراعٌة 1928منها ,  فداناًا 2268مساحة الزمام الكلً 

مٌة فً قرٌة أتمٌدة من التجارب الناجحة التً طبقت التنمٌة الرٌفٌة الشاملة ونعرض فٌما تن تجربة ال, تعتبر(10)شكل 
 .مٌة بالقرٌةلتنٌلً برامج ا

 
 :المتكاملةمٌة لتنعات ا فكرة مشرو 2-1--4

نات تحولت نسبة كبٌرة من العاملٌن بالقطاع الزراعً إلى العمل فً القطاع الصناعً وخاصة الغزل تيسبداٌة ال
 .1940 عام %7.5بعد آن كانت  199٠عام % 16.5ى البة العاملٌن بالنشاط الصناعً سعت نتفوالنسٌج, حٌث ار

وفٌر احتٌاجاتهم ترة الحكومة على قدم داألهالً ع شعرت حٌث اس1 971 جهود القصٌة الذاٌة بالقرٌة عام أتوقد بد
رسة دوا العزم على بناء المدمخططات التنمٌة الحكومٌة, فعق رعثي مرت بها البالد وتالتاألساسٌة نتٌجة المتغٌرات 

مٌن قًاإلعداداٌة من أموالهم الخاصة, وتحمسوا لفكرة تحصٌل مبالغ رمزٌة من كل فرد بالقرٌة, فساهم ابناء القرٌة للم
راف شظٌم اعمال جمع التبرعات واإلتنعات كبٌرة ثم كونوا جمعٌة ابناء أتمٌدة وسجلوها وأشهرها لتبرخارج القرٌة ب

. فاقهانعلى ا
 
 :[21] التنمٌة العمرانٌة 2-2--4

باإلضافة إلى بناء ا هذ.  وحدة سكنٌة114 تلك الجمعٌة ببناء تكون األهالً جمعٌة تعاونٌة للبناء واإلسكان بالقرٌة وقام
ٌوم وفرع جمعٌة  / رغٌف فأل 27صف آلً بطاقة نونً وبناء مخبز االلكترٌدة تمسنترال أثل مات مدبعض الخ

 ٌوضح بعض المبانً الرٌفٌة فً قرٌة شنكال (9)شكل   

 https://ssl.panoramio.com/photo: ردالمص

 

 

 

الدقهليت  – غمر ميت مركز – أتميدة قريت( 10)شكل          
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رعة توقد قام األهالً بتطهٌر . استهالكٌة بالقرٌة باإلضافة إلى محاولة تطوٌر بعض الطرق بالكتلة القدٌمة بالقرٌة
وتم تخصٌصن أرض .كنٌةسٌرها الضارعلى البٌئة وتغطٌة الجزء المتداخل مع الكتلة الثٌة لتؤتاذالسافورٌة بالجهود ال

. اء محطة الصرف الصحًنلب
 
 :التنمٌة االقتصادٌة 2-3--4

ٌة حلمار والتنمٌة المثلإلست  شركة اتمٌدة)ن األهالً إنشاء شركة مساهمة ماء القرٌة المٌسورٌن مع حشد نقرر بعض اب
مة البٌئة, دروعات خشأرباح الشركة فً م ٌساهم فٌها كل ابناء القرٌة لتوحٌد جهود التنمٌة, واتفق على إنفاق جزء من( 

الح األراضً تصواجن والماشٌة واسد مزارع الثلم ر عائداتدوقد اسست الشركة مجموعة من المشروعات التً 
وقد  .فٌر األٌدي العاملة الماهرة من أبناء القرٌةورٌب لتتدركة مركزا للشات النشن وصناعة األعالف, وااللباومنتجات ا

وقد . لك رفع مستوى معٌشة األسر بالقرٌةذساهمت الشركة والمشروعات التً أقامتها بتخفٌض نسب البطالة بالقرٌة, وك
. شد بها األهالً فً مشروعات خاصة مشابهةركانت هذه المشروعات نماذج است

 
 :التنمٌة االجتماعٌة  2-4--4
ٌدة فً بناء المدارس بالقرٌة تمساهمت شركة أ 
 ور الحضانة واٌضا مستشفى أتمٌدة المركزيدو

باإلضافة إلى إعانة ورعاٌة الطالب  , هذا(11)شكل 
ات مسابقظٌم تنرٌن على مواصلة التعلٌم, ودغٌر القا

قافً ثاع بمستواهم التفقافٌة ألبناء القرٌة لإلرثٌنٌة ود
فٌذ نوقد ساهم األهالً فً تموٌل وت, لفكرياو

المشروعات التً ٌحتاج إلٌها القرٌة فً توطٌد 
اعٌة فً تمقات وترسٌخ اولى قواعد التنمٌة اإلجالالع
 .رٌةقال

 
 مستشفى أتمٌدة المركزى 11شكل :                             [23]الدروس المستفادة من تجرٌة قرٌة أتمٌدة 4-2-5

 واألقتصادٌة  عدم سعً األهالً إلى تحوٌل القرٌة إلى مدٌنة تقلٌدا لما هو متبع فً مثل هذه الظروف السكانٌة
 .والثقافٌة للمجتمع 

  وعً وإدراك حقٌقٌٌن بتحدٌد الوظائف واألدوار اإلقلٌمٌة للتجمعات دون إخالل بالتوازن والتدرج على
وهو ما ٌدعو إلى تقوٌم إجراءات وقرارات تحوٌل القرى إلى مدن دون , مستوى النسق العمرانً األشمل

 .فً حٌن أنه ٌمكن توظٌف مثل هذه القرى كمراكز للتنمٌة الرٌفٌة , ضوابط وتحت ضغوط غٌر واعٌة

  االستفادة من رموز المجتمع حٌث تم دعوة هذه الكفاءات للمشاركة وقٌادة وتحرٌك عملٌة التنمٌة كان له أثره
 .على دفع معدالت التنمٌة بوجه عام

   ٌجب أن ٌنبع من فهم دقٌق  (وهو ماحدث فً قرٌة أتمٌدة)تحفٌز السكان للمشاركة فً عملٌة التنمٌة المحلٌة
والتً قد تختلف من , للمقومات واألهتمامات والمعتقدات االجتماعٌة والدٌنٌة كؤساس ألختٌار نقطة األنطالق

 .مجتمع آلخر

 وهذا النموذج ٌتشكل من واقع المتغٌرات المحٌطة , اختٌار النموذج المالئم لكل مجتمع نموذج تنمٌة ٌالئمه
 . واإلمكانٌات المتاحة والكامنة فً المجتمع 

  
دراسة تحلٌلٌة لتأثٌر المتغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة على مالمح قرٌة - 4-3

 [:24]البسقلون
عزبة المتناثرة على مسافة 1وتتبعها عدد  (بنى عامر)هى احد قري الوحده المحلٌة 

محافظه - مركز العدوة - تتكون قرٌة البسقلون   و.(عزبة كمون)منها وهى  كبٌرة
من الكتلة العمرانٌة للقرٌة وعزبة واحدة منفصلة هى عزبة كمون , تتكون - المنٌا

الكتلة العمرانٌة الرئٌسٌة لقرٌة البسقلون من جزئٌن رئٌسٌٌن ٌفصلمهما الطرٌق القادم 
من مدٌنة العدوه والمتجه إلى برمشا , وتمثل الكتلة الشمالٌة الكتلة القدٌمة للقرٌة والتى 

جنوب )تضم المدرسة والجمعٌة الزراعٌة وباقى الخدمات , بٌنما تضم الكتلة الثانٌة 
 الوحدة البٌطرٌة  (الكتلة األولً

 
 ) فدان عام 123.50وخدمات اخري, وتبلغ المساحة الحالٌة للكتلة العمرانٌة للقرٌة 

2006.) 
 نسمة وسوف ٌبلغ إجمالً حجم سكان 9464 حوالً 1996حٌث ٌبلغ عدد سكان القرٌة بتوابعها سنة  :عدد السكان

  . ألف17.5بٌنما ٌصل حجم سكان الكتلة العمرانٌة للقرٌة . 2٠22ألف نسمة عام  17.9  القرٌة وتوابعها
 

  تؤثرت قرٌة البسقلون بالمتغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة  حٌث حدث تغٌٌر فً البنٌة العمرانٌة للقرٌة ٌعكس
ٌعكس بصورة جلٌة ,التغٌر االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً وارتباط الهٌكل العمرانً علً مر العصور 

مستشفى أتميدة المركزي  (11)شكل 

 خرٌطة قرٌة البسقلون    (12)شكل 
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 هو مرحلة –ضالتغٌر الحادث للقرٌة فً االونة االخٌرة , شخصٌة سكان القرٌة علً مكوناتها العمرانٌة
 وتختلف اختالفا جوهرٌا –تشكل حلقة فً التطور العمرانً لها , واضحة متمٌز من مراحل نموها المختلفة 

  .عن جمٌع المراحل التً تسبقها
 :  دراسة تحلٌلٌة لتاثٌر المتغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة علً قرٌة البسقلون- 5-1

 

 :النتائج والتوصٌات - 5
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 النتائج : أوالًال 
ٌناٌر 25 إلى ما بعد ثورة 1952 تغٌرت نتٌجة المتغٌرات الساسٌة واألقتصادٌة من ثورة القرٌة المصرٌةمالمح  ٌمكن القول بان

ٌصعب وصولها إلً صورة المدٌنة مهما كان مستوي التنمٌة أو , وفً الوقت ذاته, تغٌرا كبٌرا عما كانت علٌه فً الماضً، 2011
 .فظهرت بعض السمات والخصائص الجدٌدة وهً كالتالً, التطور بها مما ٌجعلها مسخا بٌن القرٌة والمدٌنة

  التحول من نمط األسرة المركبة التى تتكون من أكثر من أسرة بسٌطة تعٌش فى منزل واحد إلى التفكك الى أسر بسٌطة وذلك
 .بسبب التحضر والعادات والتقالٌد الجدٌدة الوافدة من الحضر

 ارتفاع معدالت البطالة بسبب استخدام المٌكنة الزراعٌة وثبات مساحة األرض الزراعٌة مع الزٌادة السكانٌة .

  أدى انتشار التعلٌم الى عزوف الفالح عن الزراعة وتغٌر النمط اإلقتصادى , وبالتالى عدم الرغبة فى اإلقامة فى الرٌف بعد
  .استكمال التعلٌم والهجرة الى المدٌنة

  زٌادة عدد السكان وارتفاع الكثافة وبالتالى االنتشارعلى األراضى الزراعٌة دون الخضوع ألى إشراف هندسى أو تشرٌعات أو
  .توجٌهات

  اصبح طرٌق داٌر الناحٌة أحد الطرق الداخلٌة وظل محتفظا بؤهمٌته االقتصادٌة واالجتماعٌة وأصبح التركٌب العمرانى للقطاع
 .القدٌم داخل داٌر الناحٌة والقطاع الحدٌث خارج حدوده 

 وكذلك ارتفاعات المبانى التى تصل الى ستة أدوار, بعد أن كان .المدن ظهورمبانى سكنٌة مبنٌة من الخرسانة تشابه مبانى
 ..المسكن الرٌفى ٌتكون من طابق واحد أو اثنٌن على األكثر

 مدعاة للتباهى والتفاخر, وتجسٌدا للقدرة المالٌة, ولذا حدث تهافت – من الطوب األحمر والخرسانة –  المبانى الحدٌثة أصبحت
كبٌر على البناء فى القرٌة, فشمل المناطق الفضاء داخل الكتل السكنٌة, وإحالل المبانى التقلٌدٌة القدٌمة بؤخرى حدٌثة, كما 

 .امتدت المبانى إلى األراضى الزراعٌة المتاخمة للكتلة السكنٌة

  انتشر استخدام الخرسانة المسلحة فى البناء العتقاد الكثٌر بؤن المبانى الخرسانٌة أطول عمرا, وأفضل من البناء بالطوب اللبن
  .من ناحٌة المظهر والنظافة, وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة المبانى نظرا لعدم توافر مواد البناء بالقرٌة, وقلة العمالة المدربة

 اختفاء مبدأ التعاون والمشاركة فى بناء المنازل نتٌجة لالعتماد على مقاولٌن متخصصٌن ومن خارج العائلة. 

 إدخال العدٌد من التعدٌالت الجذرٌة على البٌت الرٌفى ربما تالشت معها روح ومبادئ تصمٌمه. 

   ظهور أنشطة جدٌدة داخل الكتلـة السكنٌة متمثلة فى وجود محالت تجارٌة بالدور األرضى وتؤجٌرها أو تملٌكها, ألى نشاط
  .تجارى أو حرفى حتى لو تعارض ذلك مع خصوصٌة المسكن, مما أوجد نوع من التداخل فى استعماالت األراضى

 أدت زٌادة السكان والكثافة السكانٌة فى التجمعات الرٌفٌة إلى تآكل االراضى الزراعٌة نتٌجة الزحف العمرانى العشوائى علٌها ,
  .امتداد القرى عشوائٌا على األراضى الزراعٌة, ومع غٌاب الدور التشرٌعً الفعال

  الدراسات البٌئٌة التً تم عملها للقرى المصرٌة من خالل مشروع المخطط االرشادي واألستراتٌجً هً دراسات تقلٌدٌة لم
 . تشترط استخدام أسلوب التخطٌط البٌئً كمدخل ضروري عند إعداد المخططات العمرانٌة لتنمٌة القرٌة 
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  تبدو خطورة التحوالت التى تشهدها القرٌة المصرٌة فى المرحلة الراهنة فى االٌقاع السرٌع للتطورات االقتصادٌة وأثر ذلك على
 . التغٌر المتسارع لهٌكل القرٌة حٌث العدٌد من المظاهر الحضرٌة وهى الزالت غٌر مهٌؤة لذلك مما أفرز العدٌد من السلبٌات

 

التوصٌات  : ثانٌاًال 
بناء على النتائج السابقة التً توصل الٌها البحث ٌقترح الباحث عدد من التوصٌات من شؤنها  تحقٌق أهداف تنمٌة مستدامة بالقرٌة 
المصرٌة فً ظل تغٌر مالمح القرٌة نحواالرتقاء بالبٌئة العمرانٌة للقرٌة مع الحفاظ على البٌئة وحفظ الموارد المتاحة من التدهور 

 : ٌوصً البحث:-  وفٌما ٌلً هذه التوصٌات
 :توصٌات عامة  -أ 

األمر الذي ٌستلزم ضرورة أن تكون اسالٌب , تمر القرٌة المصرٌة المصرٌة بمرحلة وسطٌة بٌن الرٌفٌة والحضرٌة  .1
بشتى الطرق ,ولٌست متعامدة علٌها أومضادة لها , التطوٌر فً القرٌة موازٌة لتلك التغٌرات التً تحدث فً القرٌة

 .  والوسائل
ٌرى الباحث أن العمل األهلً فً القرٌة قد ٌكون ناجح أكثرمن أي مكان أخر بحكم البعد األجتماعً الكبٌر بٌن سكان  .2

القرٌة وعلٌه ٌمكن للجمعٌات االهلٌة أن تكون مفتاح التطوٌر فً القرٌة فٌجب على الدولة توفٌر الدعم لهذه الجمعٌات 
 . وأن تكون لها دور حقٌقٌفً فً اإلدارة المحلٌة داخل القرٌة 

تعظٌم دور الجهات المسئولة عن تنمٌة وتطوٌر القرٌة وتحوٌلها الى كٌانات مإسسٌة تقوم بالتنسٌق بٌن االجهزة  .3
نظام الكومونة ) االمروٌمكن االستفادة من تجربة جمهورٌة الصٌن  فً ذلك, المختلفة التً ٌتداخل عملها فً القرٌة

  .(الشعبٌة

 :الهٌئات والمنظمات الحكومٌة -ب 

  إستكمال إعداد أحوزة عمرانٌة تتالءم مع الواقع الفعلً للكتلة السكنٌة للقرى ولٌس طبقا لخرائط التصوٌر الجوي لعام
حتً تصبح القرٌة مركز , وذلك بهدف كفاءة المبانً وزٌادة القدرة اإلنتاجٌة واألستعابٌة للقرٌة ,  كما هومتبع حالٌا1985

 .جذب للسكان 

  ًوضع اشتراطات خاصة بتنظٌم أعمال البناء بالقرى مختلفة عن قانون تنظٌم أعمال البناء الخاصة بالمدن مع األخذ ف
 .األعتبار الوضع الراهن للقرى واألحتٌاجات المستقبلٌة

  تٌسٌر إجراءات الحصول على تصارٌح وتراخٌص البناء وقصرها على إدارة واحدة مسئولة بدال من عدة إدارات مع
 .ضرورة المتابعة ومراقبة المخالفٌن حتى ٌمكن الحد من األمتدادات العشوائٌة على األراضً الزراعٌة 

  والعمل على وضع تشرٌعات تتالئم مع الوضع , ضرورة مراجعة التشرٌعات المتعلقة باالراضً الزراعٌة والبناء علٌها
 .علً أن ٌإخذ فً االعتبار تالفً الثغرات التً توجد فً التشرٌعات السابقة , القائم 

 :المخططون والمعمارٌٌن المختصٌن -ج 

أهمٌة تسجٌل وتوثٌق الوضع الراهن للقرى المصرٌة وتصنٌفها إلى فئات تبعا للحالة البٌئٌة والعمرانٌة واالقتصادٌة لتحدٌد  -1
 0المناطق ذات األولوٌة األولى للتدخل الفوري 

وتقٌٌم نماذج التطبٌق  ,ومراجعة أهمٌتها للتنمٌة الرٌفٌة بالقرن الحادي والعشرٌن العالمٌة الحدٌثة السٌاسات والبرامج دراسة  -2
 .الدولٌة المناظرة  والتجارب 

 سواء ة المصريقرية لتنمية ال راسة األسس التخطيطية والتصميمية والهياكل التنظيمية واإلدارية لتطبيق السياسات المقترحةد -3
 0مشروعات إعادة تخطيط الكتلة العمرانية الحالية في إطار االستدامة أو استحداث مواقع نموذجية محلية للقرى الصديقة للبيئة 
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