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ABSTRACT 
Although overhead bridges mainly work to achieve horizontal contact between separate areas 
as a result of crossing waterways or railways, or used to facilitate traffic. However, it causes 
the emergence of some urban problems in the areas that transit through it by turning the 
surfaces below those bridges into dark and deserted areas where waste accumulates and 
garbage is dumped and even at night it becomes a shelter for criminals. 
Hence, the aim of the research is not the purely urban exploitation of those spaces, but the 
broader goal of the study is to achieve a set of integrated goals related to the various social, 
economic and environmental sectors resulting from urban development processes. 
Where the social goals are to create urban spaces that accommodate the social activities of the 
population, which are difficult to provide in urban gatherings adjacent to these sites due to the 
lack of available space surfaces. 
As for the economic goals, they are to provide commercial activities and small and micro 
projects. Which provide the necessary services for pedestrians in transit or for residents 
residing on either side of those sites that will become these foci Active attraction to them. 
As for the environmental goals, it is to transform those sites, to areas controlled by green and 
open spaces, which help with other sites grown in the same way in providing a connected 
network of public spaces that serve as an outlet for the residents and lung of the surrounding 
urban areas characterized by overcrowding, urban concentration and traffic congestion. 
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 ملخصال

أن الكباري العلویة تعمل بشكل أساسي على تحقیق االتصالیة بشكل أفقي بین المناطق المنفصلة نتیجة عبور  على الرغم من
إال أنھا تتسبب في ظھور بعض . المجاري المائیة أو خطوط السكك الحدیدیة أو تستخدم في تسھیل الحركة المروریة

مسطحات أسفل تلك الكباري إلى مناطق مظلمة ومھجورة المشكالت العمرانیة في المناطق العابرة لھا من خالل تحول ال
  .ًتتراكم فیھا المخلفات وتلقى فیھا القمامة بل وتتحول لیال إلى مأوى للمجرمین

ومن ثم لیس الھدف من البحث ھو االستغالل العمراني الصرف لتلك الفضاءات، لكن تحقیق مجموعة من األھداف 
  .ة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة المترتبة على عملیات التطویر العمرانيالمتكاملة المتعلقة بالقطاعات المختلف

حیث تتمثل األھداف االجتماعیة في خلق فراغات عمرانیة تعمل على استیعاب األنشطة االجتماعیة للسكان والتي من 
  .ضاء المتاحةًالصعب توفیرھا في التجمعات العمرانیة المتاخمة لتلك المواقع نظرا لقلة المسطحات الف

أما األھداف االقتصادیة فتتمثل في توفیر األنشطة التجاریة والمشروعات الصغیرة التي تعمل على توفیر الخدمات الالزمة 
  .للمشاة العابرین أو للسكان المقیمین على جانبي تلك المواقع والتي ستصبح ھذه البحر النشطة نقطة اجتحاب لھم

mailto:Dr_emadosman@azhar.edu.eg
mailto:Dr_emadosman@azhar.edu.eg


 
 
 

  نحو استغالل أمثل للمسطحات األرضیة أسفل الكباري العلویة
 

                                                                                                                                                                                                               JAUES, 15, 55, 2020 

 

699 

تحویل تلك المواقع إلى مناطق تسیطر علیھا المسطحات الخضراء والمفتوحة، والتي تساعد أما األھداف البیئة فتتمثل في 
مع غیرھا من المواقع المنماة بنفس الطریقة أسفل الكباري في توفیر شبكة متصلة من الفراغات العامة التي تعمل كمتنفس 

  .لتركز العمراني واالزدحام المروريللسكان ورئة للمناطق العمرانیة المحیطة التي تتسم بالتكدس السكاني وا

 .تعدد االستخدامات، ، المشروع متناھي الصغرالكباري، األنشطة التجاریة، المشروع الصغیر :الكلمات المفتاحیة
  مقدمة -١

 والطرق المعلقة تعمل بشكل أساسي على تحقیق االتصالیة بشكل أفقي بین المناطق أن الكباري العلویة على الرغم من
الطرق  أو دیةمنفصلة نتیجة التباعد المكاني أو الفصل العمراني الناتج عن عبور المجاري المائیة أو خطوط السكك الحدیال

في تسھیل الحركة المروریة ومنع االزدحام الناتج عن التقاطعات السطحیة وتسریع حركة اإلقلیمیة السریعة، أو تستخدم 
  .المرور

شكالت العمرانیة في المناطق التي تعبر من خاللھا، وذلك من خالل تحول تلك الكباري إال أنھا تتسبب في ظھور بعض الم
العلویة والطرق المعلقة إلى جدران رأسیة عازلة ومناطق فاصلة بین أجزاء المنطقة الواحدة، حیث تتحول المسطحات 

فیھا المخلفات وتلقى فیھا القمامة بل التحتیة لتلك الكباري واألراضي المتاخمة لھا إلى مناطق مظلمة ومھجورة تتراكم 
ًوتتحول لیال إلى مأوى للمجرمین والمتسولین ومتعاطي المخدرات، وبشكل خاص عندما تقع تلك الكباري في المناطق 
الفاصلة بین األحیاء السكنیة والوحدات اإلداریة المختلفة حیث المناطق االنتقالیة التي ال تقع مھمة إدارتھا بشكل واضح 

سیطرة أي من الحیین أو الوحدتین اإلداریتین، باإلضافة إلى ان ملكیة المنشأ المتمثل في الكوبري أو الطریق العلوي تحت 
 وبالتالي تتعدد في تلك المناطق االختصاصات –  والمتمثلة في وزارة النقل -تتبع الھیئات المسئولة عن إدارة الطرق 

الوالیات على األراضي بین اإلدارات والھیئات المختلفة المسئولة عن مثل تلك وتتوزع المسئولیات وتتفرق المھام وتتداخل 
  .المناطق مما یزید من حجم اإلھمال والتردي وتصعب معھ عملیات المحاسبة والمسائلة

 .أسباب اختیار البحث ١-١
ساعد في تحویلھا من  إلى إیجاد أنماط تنمویة تتناسب مع المناطق الواقعة أسفل الكباري والطرق المعلقة وت:التطلع -

ًمناطق فاصلة عمرانیا ومتدنیة اجتماعیا وملوثة بیئیا إلى مناطق اتصال تمارس فیھا األنشطة وتؤدى فیھا الخدمات  ً ً
  . ویقیم فیھا السكان

 من األراضي غیر المستغلة الواقعة تحت الكباري والطرق المعلقة والتي تصل مسطحاتھا إلى آالف األفدنة :االستفادة -
  .ة في ظل ندرة المسطحات الفضاء داخل التجمعات العمرانیة القائمة الواقعة في إطارھا الجغرافيوخاص

ناطق بعد تطویرھا وتنمیتھا على توفیر جزء من االحتیاجات المجتمعیة  األمل في أن تعمل تلك الم:األمل والعمل -
  .والعمرانیة من الخدمات واألنشطة االقتصادیة للمناطق الواقعة في إطارھا الجغرافي المباشر

 إلى نموذج عمراني مناسب صالح للتطبیق على كافة المناطق المماثلة والتي تنتشر في جمیع أنحاء البالد :الوصول -
 .ما وجدت الكباري العلویة أو الطرق المعلقةحیث

 .إشكالیة البحث ٢-١
تتعدد وتتنوع أشكال ومسطحات المناطق التي تتناولھا الدراسة والتي تقع أسفل الكباري والطرق المعلقة ومن ثم تكمن 

شر على طول البالد إشكالیة البحث في إیجاد نموذج تنموي قابل للتطبیق بشكل مباشر أو غیر مباشر في ھذه المناطق المنت
وعرضھا بشكل قابل لتوطین الخدمات او األنشطة االجتماعیة أو الترفیھیة أو االقتصادیة التي تفتقر إلیھا التجمعات 

  .العمرانیة والمجتمعات السكانیة الواقعة في النطاق الجغرافي المجاور
 .أھداف البحث ٣-١
 - أسفل الكباري العلویة والطرق المعلقة –لك المناطق محاولة خلق نموذج عمراني وتنموي قابل للتطبیق في مثل ت -

والتي تتسم بنفس المواصفات العمرانیة وتتمیز ببعض اإلمكانات الموقعیة وتعاني من العدید من المحددات التنمویة 
 .وتتھددھا الكثیر من المخاطر البیئیة واالجتماعیة

لھا، من مناطق فاصلة بین النطاقات العمرانیة ومن مناطق تحویل األراضي الفضاء الموجودة تحت الكباري والمتاخمة  -
مھجورة تمارس فیھا األنشطة الخارجة عن القانون والتسول وتلقى فیھا القمامة والمخلفات إلى نقاط اتصال عمراني 

 .ومناطق التقاء سكاني تمارس فیھا األنشطة الترفیھیة واالجتماعیة وبعض األنشطة التجاریة
ناطق االنتقالیة الواقعة أسفل الكباري في توفیر الخدمات االجتماعیة واألنشطة الترفیھیة أو حتى استغالل تلك الم -

األنشطة االقتصادیة والمشروعات الصغیرة التي تحتاج إلیھا التجمعات العمرانیة والمجتمعات السكانیة الواقعة على 
  .لمناطق العمرانیةجانبي تلك المواقع وال تتوفر مسطحات فضاء لتوفیرھا داخل تلك ا

 .منھجیة البحث ٤-١
 والذي یتناول الكباري وأنواعھا المنھج االستقرائيینتھج البحث عدة مناھج بحثیة لتغطیة كافة جوانب الدراسة، فبدایة من 

 من حیث دراسة المحددات واإلمكانات والمعوقات الخاصة بھذه المواقع، بالمنھج التحلیليًوخصائصھا واعدادھا، مرورا 
  من خالل مجموعة من المقترحات التي یمكن تطبیقھا على تلك المواقع حتى یتم تطویرھاالمنھج التطبیقي إلى ًوصوال
  .وتنمیتھا
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 .الكباري والطرق المعلقة -٢
تعد الكباري أحد أنواع الطرق ولكنھا طرق معلقة على مناسیب مرتفعة حتى تسمح بعبور نھر أو سكة حدید أو لتالفي 
التقاطعات أسفلھا وتحویلھا إلى تقاطعات حره وغیرھا من االستخدامات الھامة، ولكن ھناك عدة أنواع من الكباري والتي 

 )١( -: الكباري المقصود من الدراسةسیتم التعرض لھا حتى یتم التعرف على أي أنواع
أعلى مجرى مائي او ( یتم انشاؤه من الخرسانة المسلحة ویكون أعلى مستوى المسطح األرضي :الكوبري العلوي -

  .ویأخذ شكل منحنى ثم یصب على األرض ویكون اما للمشاة أو المركبات) سكة حدید
  . ینشأ مــــن الخرسانـــة المسلحــــة بامتــــداد المسطـح األرضي علـــــــى الترع والمصارف:الكوبري الثابت -

  .والغرض منھ مرور المیاه وعادة ما یخدم مخرات السیول) شبھ النفق( ینشأ تحت الطریق :كوبري البربخ
رة والغرض منھ مرور الماء  یتم إنشاؤه من الخرسانة المسلحة ویكون عبارة عن ماسورة كبی:كوبري المواسیر -

  .ویكون على ترعة او مصرف
  . ینشأ من الخرسانة المسلحة أسفل منسوب الطریق ویكون مسار للمشاة والنقل الخفیف:كوبري النفق -
 .یوضح أنواع الكباري المختلفة) ١(والشكل رقم .  ھو الكوبري المعلق:الكوبري الملجم -

باري العلویة العابرة للطرق حیث انھا تكون على أبعاد مناسبة من سطح ومن ثم فإن موضوع الدراسة متعلق فقط بالك
األرض كما أنھا تتوفر أسفلھا مسطحات تسمح بإقامة أنشطة وخدمات وتوطین استعماالت أسفل جسم الكوبري أو أسفل 

المخارج وجسم المخارج الھابطة من الكوبري أو المداخل الصاعدة إلیة أو في الجزر المحصورة بین تلك المداخل و
  .یوضح المسطحات المتنوعة التي من الممكن استغاللھا أسفل الكباري) ٢(والشكل رقم . الكوبري األساسي

    
 )أعلى مخر السیل(كوبري البربخ  )السطحي(الكوبري الثابت  الكوبري العلوي

    
 ري الملجمالكوب كوبري النفق كوبري المواسیر

  ).الباحث: المصدر (األنواع المختلفة من الكباري) ١(شكل 

 .أعداد الكباري العلویة وجھات إدارتھا ووالیات األراضي الواقعة علیھا ١-٢
 كوبري وھي تشمل جمیع أنواع التصنیفات السابقة وشاملة كافة ٣٦٣٢٦یصل عدد الكباري على مستوى الجمھوریة إلى 

والعابرة لكافة العوائق من مجاري مائیة وسكك حدیدیة وطرق ) مشاه، مركبات(الكباري المخصصة لكافة االستخدامات 
باستبعاد الكباري المخصصة للمشاة والكباري المخصصة وترع ومصارف والموزعة على كافة محافظات الجمھوریة، و

ًلعبور السكك الحدیدیة والمجاري المائیة والتصنیفات األخرى من الكباري التي ال تتناولھا الدراسة كما ذكر سابقا، نجد أن 
بات یصل عددھا الكباري العلویة التي یتناولھا موضوع الدراسة وھي الكباري العلویة العابرة للطرق والمخصصة للمرك

  )١( -:ً كوبري تتوزع بشكل رئیسي بین ثالث جھات وفقا لما یلي٥٦٧إلى 
 %.٤٣.٩ كوبري تابعة للھیئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بنسبة ٢٤٩ -
 %.٤٨.٥المحلیات بالمحافظات بنسبة /  كوبري تابعة لمدیریات الطریق ٢٧٥ -
 %.٧.٦ كوبري تابعة لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة ٤٣ -

ومن ثم فإن ھذه األعداد من الكباري والمسطحات التي تشغلھا والحرم المخصص لھا والمداخل الصاعدة إلیھا والمخارج 
ة الھابطة منھا والجزر المحصورة بین أجزائھا ستوفر مسطحات كبیرة وستكون مھمة البحث طرح الطرق المختلف

  . الستغاللھا
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 .الواقعة أسفل الكباري العلویة الوضع الراھن للمسطحات ٢-٢
تعد المناطق الواقعة أسفل الكباري واحدة من أكبر المشاكل العمرانیة في معظم المدن المصریة على الرغم من كثرة 

 كمناطق النتظار السیارات أعدادھا وكبر مسطحاتھا وتمیز مواقعھا في بعض األحیان، حیث أنھا في أفضل أحوالھا تستخدم
ًوفي أحیان أخرى أقل سوءا تستخدم كأماكن لتمركز الباعة الجائلین والفرش العشوائیة التي تمأل الفراغات المتاحة تحتھا ثم 
تمتد لتعوق حركة المشاة والسیارات بالطرق المجاورة، أما في أسوأ أحوالھا فإنھا تكون مستودع ألكوام القمامة ورمي 

لبناء ومأوى للحیوانات الضالة بل إنھ في بعض األحیان تستخدم كمكب ونقطة تجمیع للنفایات والمخلفات من قبل مخلفات ا
ًاألجھزة المحلیة المنوط بھا حمایتھا ونظافتھا واستغاللھا بشكل متمیز، أما لیال فتكون مأوى للمجرمین والمتسولین 

 فھي إما أماكن ینبعث منھا التلوث الشدید إلى المناطق العمرانیة والخارجین عن القانون ومتعاطي المخدرات، وبالتالي
المجاورة نتیجة الشتعال الحرائق وانبعاث الغازات الضارة والروائح الكریھة واألوبئة والحشرات، أو مناطق یفتقد فیھا 

ھا في تحقیق االتصال السھل األمان للعابرین وخاصة في األوقات المتاخرة من اللیل، ومن ثم فإنھ على الرغم من استخدام
والربط االفقي السریع بین المناطق المختلفة من الجھة العلویة، إال أنھا نتیجة لما تقدم تكون بمثابة حوائط رأسیة فاصلة بین 
المناطق المتجاورة وحدود تنفصل عندھا االتصالیة بین المناطق من أسفل وتسكن عندھا الحركة وتتوقف فیھا األنشطة عن 

  -:ومن ثم تكون ھناك خسارة متعددة الجوانب. اكالحر

  أكوام القمامة والمخلفات الباعة الجائلین والفرش العشوائیة أماكن انتظار السیارات

 حل غیر مناسب إلبعاد المشردین للمشردین والمجرمینمأوى  مناطق غیر مستغلة أسفل الكباري
 ).الباحث: المصدر (أسفل الكباري الوضع الراھن الستغالل المسطحات) ٢(شكل 

 من حیث ھدر المسطحات والموارد األرضیة والمواقع المتمیزة المتمثلة في تلك المساحات الكبیرة المتوفرة في ً:أوال -
 . تلك األماكن

 أن عدم استغاللھا بشكل جید یؤدي إلى استعمالھا بشكل سیئ وأن عدم استغاللھا بشكل مخطط یؤدي إلى ً:ثانیا -
 . استخدامھا بشكل عشوائي

 دمات العامة واألنشطة الترفیھیة ولمرافق العامة والمسطحات الخضراء والتي عادة ما تتسم بھ أن نقص الخً:ثالثا -
المناطق العمرانیة والمجتمعات السكانیة المجاورة لتلك المناطق یضفي أھمیة خاصة ویجعل الحاجة ملحة الستغالل 

 .تلك المناطق في توفیر تلك األنشطة والخدمات وخاصة الترفیھیة منھا
ى الرغم من الوضع السيء لمعظم اإلشغاالت الموجودة في المناطق الواقعة أسفل الكباري إال أنھ في بعض األحیان یتم وعل

توطین عدد من األنشطة التي تخدم النطاق العمراني المحیط وتوفر بعض الخدمات الالزمة لالستعماالت واألنشطة 
 األماكن عندما تقع بالمیادین العامة في إقامة أكشاك بیع الجرائد العمرانیة المجاورة ففي كثیر من األحیان تستغل ھذه

والمجالت والكتب أو في إقامة أكشاك بیع السلع واألغذیة والمشروبات المثلجة، أما إذا كانت تقع بجوار الجامعات 
ت واألدوات المكتبیة والمدارس والخدمات الحكومیة فتستغل ھذه األماكن أسفل الكباري في إقامة مكاتب تصویر المستندا

ولكن تكمن . والمأكوالت السریعة، أما إذا كانت تقع بجوار المستشفیات ودور المناسبات فنجد أشكاك بیع الزھور والھدایا
في كونھا تتم بشكل منفرد : ًفي قلة ھذه الحاالت التي تستغل فیھا تلك المواقع بھذا الشكل وثانیا: ًاإلشكالیة في ھذه الحالة أوال

قبل صاحب المشروع ولیس بشكل عام وبشكل عشوائي ولیس بشكل مخطط من قبل اإلدارة المحلیة، حیث یتم توطین من 
تلك األكشاك بشكل غیر منتظم ومتباعد وبمظھر غیر حضاري ومتنافر، وھو ماال یساعد على االستغالل األمثل او 

  .حضاري المناسباالستفادة القصوى من تلك المواقع أو تحقیق المظھر الجمالي وال
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  . )الباحث: المصدر (المظھر غیر الحضاري لألكشاك أسفل الكباري) ٣(شكل 

 . نماذج الستغالل المناطق المتاحة أسفل الكباري العلویة -٣
 ).ساقیة الصاوي(النماذج المحلیة  ١-٣

 متر مربع، ٥٠٠٠ مایو بالزمالك على مساحة قدرھا ١٥ساقیة عبد المنعم الصاوى مركز ثقافى شامل، تقع تحت كوبرى 
تحترم وتقدر اإلنسان دون النظر إلى اعتبارات طبقیة، مادیة كانت أو مجتمعیة، ولذلك فإنھا ال تفرق فى المعاملة بین 

 ) ١٤(. بین الفنانین وتتعامل معھم بأسالیب موحدة وعادلةروادھا من الجمھور، وال تفرق كذلك فى المعاملة
  .النشأة §

 على ید المھندس محمد عبد المنعم الصاوى ابن األدیب الراحل عبد المنعم ٢٠٠٣تأسست ساقیة عبد المنعم الصاوي عام 
- فأخذه الفضول . إحدى الحوائطًلمعاینة كیفیة استغاللھ إعالنیا، فوجد فجوة كبیرة فى " أبوالفدا"الصاوي، والذ جاء إلى نفق 

 لدخول الفراغ الواقع وراءه، ففوجئ بكم كبیر من القمامة والمخلفات، التى سرعان ما جعلھ یتراجع على - كمھندس معماري
الخلف من ھول المنظر ثم فكر في استبدال ھذه المنظر السيء بمسرح كبیر بإضاءتھ وستائره، والذي لم یلبث أن تحول إلى 

  . حقیقة
 التقى بمحافظ القاھرة آنذاك، وطرح علیھ فكرة المشروع وحصل على موافقتھ على تخصیص ھذه ٢٠٠١ي دیسمبر وف

ًالمساحة من األرض المھملة للنفع الثقافي حاملة اسم األدیب الراحل عبد المنعم الصاوي القیمة الكبرى التي تتلمذ على یدیھا 
بالطبع كان ھذا العمل في حاجة ماسة إلى طاقة إبداعیة، . حافظ على حد وصفھعدد كبیر من أبناء الجیل الذي ینتمي إلیھ الم

فكان العدد الكبیر من المبدعین الذین شاركوا في إنجازه، فھم شباب تشاركوا الحلم، وتفانوا من أجل تحقیقھ وتفعیلھ، ثم 
  .تحدیثھ وتطویره باستمرار

ًّ أصبحت ساقیة الصاوي صرحا ثقافیا ك٢٠٠٣ومنذ عام  ًبیرا یتوجھ إلیھ الشباب المصریون وال یغفلھ الزوار األجانب ً
 ١٥٠٠ًّفھي تقدم یومیا مجموعة من األحداث الثقافیة والفنیة، حیث یزور الساقیة . ًفیضعونھ دائما على قائمة مزاراتھم

 من عروض  شخص یستمعون ویشاھدون ما تقدمھ الساقیة٢٠٠٠ًّشخص یومیا وفى بعض األیام یصل عدد الزوار إلى 
  )٢(. ً مھرجانا في العام مما زید من عدد زوارھا٢٥وندوات ومھرجانات، ومما ھو جدیر بالذكر أنھا تنظم حوالي 

  .أھداف المشروع §
  .الحفاظ على الھویة المصریة العربیة، بما لھا من عمق حضاري یمتد آلالف السنین -
  .ار أخرى مبتكرة وإیجابیةاستئصال األفكار السلبیة من القیم الموروثة، واستحداث أفك -
  .وضع مقاییس جدیدة وجذابة لحمالت التوعیة، والحث على اإلبداع وبناء اإلنسان -
ًاستعادة وضع مصر الرائد بین الدول العربیة واإلفریقیة والقادر على المنافسة في مجاالت اإلبداع واالبتكار إقلیمیا  -

 .ًومحلیا

    
  )٢(.  الزمالك– مایو ١٥ساقیة الصاوي أسفل كوبري ) ٤(شكل 
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  أنشطة المركز §
و تنظیم المعارض التشكیلیة سواء لكبار الفنانین ، یقوم المركز بتقدیم العروض الفنیة المسرحیة و السینمائیة و الموسیقیة

مكتبة إلكترونیة و ، مكتبة للطفل، مكتبة عامة: و تحتوي الساقیة على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام. التشكیلیین أو للشباب
تستضیف الساقیة الندوات .  لتعلیم المبادئ األساسیة ألنواع عدیدة من الفنون مثل الرسمو تحتوي أقسام. مكتبة موسیقیة

یقوم المركز بتنظیم ، باإلضافة إلى تقدیم العروض المسرحیة. وورش العمل في قاعاتھا وھذا على المستوى األدبي و العلمي
  .المسابقات في المجال المسرحي

كز لضم نشاطات أخرى ریاضیة إلى أنشطة المركز مثل سباقات الماراثون و كما ان ھناك اتجاه حالي من قبل المر
إال إنھ یؤكد على عدم تحول المركز إلى مركز ریاضي و إنما فقط یبحث ، تخصیص قاعات داخل المركز لممارسة الیوجا

  )٣(.ي تواجھھفیھا عن توقیر المناخ المناسب لإلنسان لممارسة حیاتھ و رفع قدرتھ على مواجھة التحدیات الت

    

     
  )٤(. شطة المركزبعض أن) ٥(شكل 

 .النماذج الدولیة ٢-٣
 )٥(.  بولندا–مشروع تطویر أسفل الجسور  §

رأى القائمین على المشروع أن الجسور التي تتخلل الھیاكل الحضریة على الرغم من قربھا الشدید من المجتمعات السكانیة 
د فقط من بعید وال یتم زیارتھا أو ممارسة أي أنشطة بھا حیث أنھ ال یوجد المجاورة وتوفر المسطحات أسفلھا، إال أنھا تشاھ

  . أي داعي لذلك حیث أنھا تخلو من االستعماالت واألنشطة واإلشغاالت
لذلك كان من الضروري أن تصبح مثل تلك المناطق وجھة مفضلة حتى یتم التطلع الى رؤیتھا والوصول إلیھا من قبل 

  .السكان، من خالل وضع مجموعة من البدائل التي یجب القیام بھا حتى تصبح جذابة وجاذبة للزائرین
  .طلباتھم ورغباتھم وأنشطتھمومن ثم تظھر ھنا إشكالیة تلبیة احتیاجات الجمیع على مختلف وتعدد مت

ومن ثم فإنھ عند الحدیث عن احتیاجات األشخاص المختلفة فإنھ لمن الصعب تقدیم الحلول التي تتضمن تلبیة رغبات 
 ً.شاؤھا حدیثانالجمیع في تلك الساحات التي سیتم إ

 المختلفة لألشخاص بتلك المنطقة ومن أجل ذلك تم طرح استبیانات وإجراء نقاشات مع المجتمع المحلي لتحدید االحتیاجات
ًالستیعابھا في المخطط وتوطینھا فیھ حتى تكون المنطقة مقصدا لكافة األشخاص من كافة الفئات واألعمار والمستویات 
االجتماعیة في مكان واحد، وكان استطالع آراء الناس في ذلك حتى یشعر المواطنین باالنتماء للمكان الذي یمارسون فیھ 

  .أنشطتھم
ُومن ثم تم الجمع بین كافة األنشطة في مكان واحد حیث تمارس األنشطة الثقافیة مثل مشاھدة السنیما وولوج المكتبات 
والمسرح، والریاضیة من الجري والتزلج والتزحلق ورفع األثقال وكرة السلة وكرة المضرب، والترفیھیة مثل ممارسة 

 الطلق من الجلوس والتحدث والمشي واالسترخاء في المناطق الخضراء ألعاب األطفال في الھواء الطلق، وأنشطة الھواء
  .والمفتوحة، واألنشطة الفنیة من الرسم على الحائط، باإلضافة إلى أنشطة التسوق

والمخطط الرئیسي اعتمد على جسم الكوبري كسقف للفراغ الضخم المفتوح لحمایتھ من المطر والثلوج واألحوال الجویة 
جود تخصیص لالستعماالت واألنشطة المختلفة إال أنھا مفتوحة على بعضھا البعض بدون وجود حوائط السیئة، ورغم و

ًفاصلة ومناطق داخلیة، حیث أنھ كان من ضمن األفكار التصمیمیة المطروحة عمل فراغات داخلیة یتم تصمیمیھا معماریا 
نھا تحتاج إلى أعمال الصیانة وتحتاج إلى وتخصیصھا لكل نشاط على حدي وتفصل بینھا حوائط ھیكلیة ولكن وجد أ

ًتكالیف مرتفعة، بعكس الفراغات المكتفیة ذاتیا، كما أنھ في األوقات التي تنعدم فیھا األنشطة وتسكن فیھا الحركة داخل تلك 
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ًا الفراغات وخاصة في اللیل من الممكن أن تتحول ھذه األماكن لو لم تكن مفتوحة إلى مناطق تأوي المجرمین ومرتع
ًلألعمال الخارجة عن القانون ألنھا في ھذه الحالة ستكون معزولة بصریا، باإلضافة إلى أن المكان یكتسب أھمیتھ من كونھ 
ًمسطح ضخم مفتوح بصریا ووظیفیا ومن ثم فإن تحولیة إلى فراغات مبنیة سیحد كثیرا من ھذه المیزة التنافسیة لھ مع  ً ً

  . فیھا نفس األنشطةالفراغات األخرى التي یمكن آت تؤدى

  
  المسقط األفقي للمخطط المقترح

  
  )View 1(لقطة منظوریة 
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  )View 2(لقطة منظوریة 

  
  )View 3(لقطة منظوریة 

  
  )A-A (قطاع رأسي

   بولندا-) Under the bridge - for people(مشروع ) ٦(شكل 
العنصر الرئیسي في المخطط المقترح ھو السوق، ألنھ من المسلم بھ أنھ إذا وجد الناس وتجمع األشخاص وجدت التجارة 
بكافة أنواعھا من تجارة السلع وتجارة المعرفة كما أن التجارة طریقة مثالیة لقضاء وقت الفراغ وتقابل األشخاص مع 

  .الحضریة النابضًبعضھم، فھي بمفھوم أكثر عمقا ھي قلب الحیاة 
كما أن المخطط یوفر إمكانات وفرص متساویة لكافة األعمار سواء لألطفال الذین یرغبون في اللھو واللعب أو الشباب 

التعبیر عن أنفسھم من خالل ترك ببصماتھم الذین یحتاجون إلى تفریغ طاقتھم سواء من خالل ممارسة الریاضة أو 
الشخصیة عن طریق الرسم على الحوائط المخصصة لذلك وممارسة األنشطة الریاضیة في الھواء الطلق، ھذا باإلضافة 
إلى التوفیر أنشطة خاصة بكبار السن وذوي اإلعاقات الجسدیة وإمداد المكان بالبنیة األساسیة الخاصة بھم حتى یتم تمكین 

  . الفئة من السكان ویتفاعلون مع اآلخرینھذه
ًومن الممیزات األخرى التي یتسم بھا المخطط ھو التعامل مع الظروف المناخیة لالستفادة منھا بدال من محاولة تغییرھا، 

لج فعندما ال تسمح الظروف المناخیة بممارسة بعض األنشطة الخارجیة یتم استبدالھا بأنشطة أخرى تتناسب معھا مثل التز
  .على الجلید في أوقات تساقط الثلوج أو لعب الھوكي أو ممارسة البناء بالثلج

ومن ثم تم اعتماد حلول تصمیمیة مستدامة تتناسب مع التغیرات المناخیة من جھة وتتأقلم مع الطبیعة البشریة من جھة 
لیھا من تغیرات وتطورات من خالل أخرى وھذا قد وفر حلول تصمیمیة تؤدي وظائفھا لسنوات عدة وتتالءم مع ما یطرأ ع

إعادة تشكیلھا بسھولة ویسر، ولیس قاصرة على أن تتناسب مع الوقت الحالي ومتطلباتھ اآلنیة والتي یمكن أن تتبدل بشكل 
  .ًسریع وفقا لتغیر رغبات المستخدمین ومتطلباھم
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 .االستغالل األمثل للمسطحات األرضیة أسفل الكباري العلویة -٤
 الكبیرة من الكباري ومرورھا بالعدید من التجمعات العمرانیة المخططة والعشوائیة والتجمعات السكانیة الغنیة ًنظرا لألعداد

والفقیرة والھیاكل الحضریة التي تتمیز بوفرة الخدمات أو التي تتسم بنقص حاد فیھا، وعبورھا عبر العدید من األنشطة 
ھیئات الحكومیة وفوق العدید من المجاري المائیة والسكك الحدیدیة وربطھا االقتصادیة واالستعماالت الخدمیة والمصالح وال

بین مختلف البیئات العمرانیة والشرائح االجتماعیة واختراقھا للكثیر من المیادین المزدحمة ومحطات النقل الجماعي العام 
 األنشطة الترفیھیة، ومن ثم فإن والخاص ومرورھا بجوار الكثیر من الخدمات التعلیمیة من الجامعات والمدارس وعبر

االستعماالت أو األنشطة أو اإلشغاالت أو المشروعات التي سیتم اقتراحاھا أسفل تلك الكباري ستتوقف على تلك المحددات 
بحیث تتوافق معھا أو تلبي احتیاجاتھا أو توفر ما ینقصھا أو او تعمل على االستفادة منھا أو تحاول سد العجز وتعویض ما 

  -:ًصھا وما إلى ذلك، وذلك وفقا لما یليینق
في حالة مرور تلك الكباري عبر المیادین العامة المزدحمة حیث محطات النقل الجماعي العام والخاص وبالقرب من  §

محطات السكك الحدیدیة ومحطات الحافالت ومحطات مترو اإلنفاق حیث توافد أعداد كبیرة من المرتادین وتجمع 
واطنین وخاصة في أوقات الذروة الصباحیة والمسائیة وحیث تنشط حركة التجارة والبیع والشراء اعداد كبیرة من الم

وحیث تتواجد أعداد كبیرة من الباعة الجائلین والفرش العشوائیة إلمداد ھذه اإلعداد الكبیرة من الناس باحتیاجاتھم 
 وتآكل األرصفة وتكدس البائعین والجمھور على المختلفة، متعدیة على وظیفة المكان الرئیسیة مسببة ازدحام المرور

حد سواء ومشوھة للمظھر الحضاري، باإلضافة إلى احتیاج مرتادي ھذه األماكن من المسافرین وراكبي المواصالت 
إلى المرافق العامة من دورات المیاه وفي كثیر من األحیان تتحول تلك المناطق تحت الكباري إلى أماكن لقضاء الحاجة 

 .المخلفاتورمي 
ومن ثم یمكن في ھذه الحالیة تحویل ھذه المسطحات تحت الكباري إلى أماكن مخططة ومباني ومنشات ذات مظھر 

ثل أكشاك بیع السلع الغذائیة والمیاه الغازیة حضاري ومخصصة لألنشطة التجاریة والمشروعات الصغیرة م
باإلضافة إلى توطین . إلخ...والمشروبات والمكتبات ومحالت بیع الجرائد والمجالت واإلكسسوارات والتحف والھدایا

ومن ثم یتم . المرافق العامة من دورات میاه ألن عدم استغاللھا بشكل مخطط سیؤدي إلى استغاللھا بشكل عشوائي
دة فوائد تتمثل في القضاء على ظاھرة الباعة الجائلین والحصول على مظھر حضاري لتلك المیادین وتوفیر تحقیق ع

  .مشروعات صغیرة توفر فرص عمل للبطالة

            
              أسواق مخططة                                                     أسواق عشوائیة

 )٦(التحول من األسواق العشوائیة إلى األسواق المخططة ذات المظھر الحضاري) ٧(شكل 
ًأما في حالة مرور تلك الكباري في المناطق المتدنیة بیئیا وعمرانیا والتي تنتشر بھا أكوام القمامة وتالل المخلفات  § ً

والحرف الملوثة للبیئة یمكن استخدام المسطحات المتوفرة تحتھا في رفع تحسین بیئتھا ورفع جودة الحیاة بھا من خالل 
ي على الجلسات ونافورات المیاه ، وذلك للحد من التلوث البیئي والتدني تحویلھا إلى مسطحات خضراء ومفتوحة تحتو

ًالعمراني وبدال من تحولھا مرتعا للخارجین عن القانون ً. 

         
   الكباري        مناطق خضراء أسفل                      أكوام النفایات والمخلفات أسفل الكباري                   

 )٧( التحول من التدني والتلوث البیئي إلى مصادقة البیئة وتحقیق جودة الحیاة الحضریة) ٨(شكل 
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أما في حالة مرور تلك الكباري خالل التجمعات العمرانیة التي تنقصھا الخدمات والمرافق العامة وعدم توفر مسطحات  §
المسطحات أسفل الكباري في توفیر تلك الخدمات وخاصة فضاء داخل تلك التجمعات العمرانیة، یمكن أن تستغل تلك 

ذات المساحات واألحجام الصغیرة مثل الحضانات أو الوحدات الصحیة أو المساجد المحلیة أو األسواق والمتاجر أو 
 .وغیرھا من الخدمات والمرافق العامة...مواقف النقل العام

   
  محالت تجاریة                                   أسواق رسمیة                                     نقطة شرطة

    
                      مرافق عامة                    ماكینات صراف آلي          خدمات عامة              

  ).٩(، )٨( بعض الخدمات التي من الممكن توفیرھا في المسطحات المتاحة أسفل الكباري العلویة) ٩(شكل 
أما في حالة المرور تلك الكباري وبالتالي توفر تلك المساحات بجوار الھیئات والمصالح الحكومیة والتي یتردد علیھا  §

ن المواطنین لقضاء مصالحھم وإنھاء إجراءاتھم وتخلیص أوراقھم أو بجوار المدارس والجامعات التي عدد كبیر م
یرتادھا عدد كبیر من الطالب وما یحتاجون إلیھ من خدمات أو بجوار المستشفیات العامة والخاصة ودور الرعایة، فھنا 

صصة لبیع األدوات المكتبیة ومكاتب خدمات نجد أنھ من األنسب أن تكون ھذه المناطق مخصصة إلقامة أماكن مخ
الكمبیوتر واالنترنت ومكاتب التصویر والطباعة والنسخ والترجمة ومحالت بیع الكتب المدرسیة والجامعیة وكتب 
المطالعة الحرة، والكافیتریات والمطاعم، وأكشاك بیع الجرائد والمجالت ومحالت بیع الوجبات السریعة والمشروبات 

باردة وخاصة للطالب ومحالت بیع الورود والھدایا لزائري المرضى بالمستشفیات إلى ما غیر ذلك من الساخنة وال
 .الخدمات المخصصة لتلك الفئات المرتادة للمكان

    
        محالت بیع الھدایا والورود    عم وكافتریات      مطا            مكتبات

  .)٨(، )١٠(بعض الخدمات التي یمكن توطینھا بالقرب من الجامعات والھیئات والمصالح الكومیة ) ١٠(شكل 
ًأما في حالة مرور تلك الكباري خالل التجمعات العمرانیة الفقیرة والمزدحمة والمتدنیة اجتماعیا من الممكن أن  §

ك المسطحات أسفل الكباري كمناطق ترفیھیة للشباب یقضون فیھا أوقات فراغھم وتنمى فیھا أجسادھم تخصص تل
وتثقل فیھا مھاراتھم وعقولھم حیث یمارسون فیھا الریاضات المختلفة ویتعلمون فیھا الفنون واالبداع من خالل الرسم 

 .ن المخدات والتدخین وغیرھا من األمور الضارةعلى الجدران من خالل تبادل المھارات فیما بینھم وكذلك لصرفھم ع
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  )٧(.بعض األنشطة الشبابیة الریاضیة والفنیة التي یمكن توطینھا أسفل الكباري) ١١(شكل 

أما في حالة مرور تلك الكباري في المناطق السیاحیة أو بالقرب من المناطق التاریخیة أو خالل المناطق التي تتسم  §
بحرف یدویة معینة أو صناعات حرفیة ذات طبیعة خاصة مثل صناعة الكلیم أو السجاد الیدوي أو منتجات زعف 

 الكباري في إقامة البازارات السیاحیة ومحالت بیع وغیرھا، فمن الممكن أن تستغل تلك المسطحات أسفل...النخیل
 .المنتجات الیدویة ومعارض تسویقیة من أجل أعمال الدعایة والتسویق لتلك المنتجات

    
  )11(البازارات أسفل الجسور المعلقة في المنطقة التاریخیة بالعاصمة الیابانیة طوكیو ) ١٢(شكل 

ًأما في حالة مرور تلك الكباري بعیدا عن التجمعات السكانیة والخدمات العامة واألنشطة التي تتأثر بالضوضاء  §
واإلزعاج حیث تخترق األراضي الزراعیة المجاورة للكتل العمرانیة للتجمعات الحضریة أو األراضي الصحراویة 

رش الحرفیة التي تخدم التجمعات العمرانیة المحیطة القریبة منھا یمكن أن یستغل أسفلھا في توطین األنشطة والو
والقریبة ولكن یجب أن تكون بعیدة بالقدر الكافي لحمایتھا من التلوث والضوضاء مثل ورش النجارة والحدادة وورش 

 .إلخ...اصالح السیارات
الكباري وخاصة شبكات ومما یمیز ھذه المناطق أسفل الكباري في أنھا تتوافر بھا شبكات المرافق التي تخدم تلك 

الكھرباء كما أن جسم الكوبري وأعمدتھ تستخدم كجزء من الھیاكل العمرانیة الالزمة لتلك المشروعات، كما أن إقامة 
تلك المشروعات أسفل الجسور المعلقة یجعل ھناك استفادة مضاعفة واستغالل مزدوج لنفس المسطح من األرض 

جدیدة إلقامة مثل تلك المشروعات الحرفیة وھو ما یوفر الكثیر من الموارد ویوفر التكالیف الالزمة لشراء أراضي 
  .ًالمالیة الالزمة ویخفض كثیرا من تكلفة إنشاء تلك التجمعات الحرفیة

   
  ).الباحث: المصدر(أمثلة لبعض المواقع أسفل الكباري التي تصلح لتوطین المجمعات والورش الحرفیة ) ١٣(شكل 
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أما في حالة مرورھا خالل التجمعات العمرانیة التي تتركز بھا أعداد كبیرة من البطالة وتحتاج إلى تولید فرص عمل  §
 األماكن فرصة جیدة لتوطین المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر والتي تتسم داخلھا فمن الممكن أن تكون ھذه

 .بانخفاض رأس مال المشروع وارتفاع أعداد العاملین بھا

   
  )٨(أسفل الكباري ) أكشاك (والمتناھیة الصغر) محالت(أمثلة لبعض المشروعات الصغیرة ) ١٤(شكل 

في أحیان كثیرة تمر تلك الكباري بمحازاة مجاري المیاه وشواطئ األنھار وسواحل البحار وبموازاة الكورنیش بالمدن  §
لطبیعیة الخالبة والمواقع العمرانیة الكبرى والعواصم وتعمل كمظلة للمناطق المطلة مباشرة على تلك المناظر ا

المتمیزة، وفي ھذه الحالة یجب أن تستغل تلك المناطق في أسفل الكباري في أعمال تنسیق الموقع وتخصص كمناطق 
وممرات للمشاة ) Hardscape – soft scape(مفتوحة ومتنزھات حیث الجلسات وعناصر الالندسكیب بنوعیة 

اب لألطفال وبرجوالت ومطالت وأماكن للتصویر واالسترخاء والتأمل، وكذلك وكافتیریات ومنشآت خفیفة وألع
استغالل المنحدرات نحو المجرى المائي في توطین األنشطة على شكل مناسیب حتى یمكن االستفادة من الموقع بالشكل 

 .األمثل ودون أن یختفي أي استعمال وراء اآلخر

   
  )12(المطل على أحد الشواطئ بروسیا ) Tolbukhinsky bridge(مشروع حدیقة أسفل جسر ) ١٥(شكل 

 التصییف والقرى السیاحیة فمن وفي حالة مرور تلك الكباري بالقرب األماكن الموسمیة مثل شواطئ البحار وأماكن §
) Food trucks(الممكن أن تكون المناطق أسفل تلك الكباري محطة لوقوف سیارات بیع األغذیة والمشروبات 

ومستلزمات السباحة وأدوات الغطس واأللعاب ومالبس البحر والتي تأتي خالل أشھر الصیف ثم تنتقل للعمل في أماكن 
ن خالل تخطیط تلك المناطق لوقوف الشاحنات وتوفیر الشبكات المخصصة إلمدادھا أخرى خالل فترة الشتاء وذلك م

كما أن ھذه الكباري ستوفر مظلة جیدة للحمایة من أشعة الشمس القاسیة في . بالمیاه والكھرباء والتخلص من الصرف
 . ٍأشھر الصیف للمشروع وللزبائن على حد سواء

   
 .)١٣( )Food trucks(استغالل المسطحات أسفل الكباري كمحطات لوقوف سیارات بیع األغذیة ) ١٦(شكل 

أما في حالة مرور تلك الكباري العلویة في المناطق العمرانیة التراثیة أو األثریة أو التي تتسم بالبعد الثقافي أو الفني  §
خدم تلك المواقع في توطین األنشطة الثقافیة والفنیة مثل قصور الثقافة والمسارح والمكتبات وقاعات فمن الممكن أن تست
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أسفل ) ساقیة الصاوي(ًإقامة ورش العمل الفنیة والتمثیل أو مزیج منھا جمیعا، ویعد أحد أھم األمثلة على ذلك مشروع 
 .صر مایو  بمنطقة الزمالك أحد المناطق التراثیة في م١٥كوبري 

 

   
  )١٤(روسیا ) یاروسالفل( مدینة –مشروع مركز الثقافة والفن المعاصر ) ١٧(شكل 

فوق المجرى المائي أما بالنسبة للكباري العابرة لألنھار والقنوات المائیة فإنھ یمكن استغالل األجزاء التي تقع منھا  §
مباشرة والتي ال یمكن إقامة أي إشغاالت علیھا في إقامة ممرات معلقة على أعمدة الكوبري ومظللھ بسقفة وعلى 
منسوب مناسب من جسم الكوبري من أعلى وسطح المجرى المائي من اسفل وفي ھذه الحالة یستخدم سطح الكوبر 

مكن أن تقام بعض األنشطة الخفیفة والجلسات والمطالت ومن الممكن للمركبات وسطح الممر للمشاة والتنزه ومن الم
أن تتحول إلى مزار سیاحي وال سیما لو أستخدمت بعض أسالیب االنشاء ومواد البنا الحدیثة كأن یكون سطح الممر من 

لماء، والشكل الزجاج المقوى الغیر قابل للكسر مع ادخال بعض التأثرات علیھ وكأن السائر على الممر یمشي فوق ا
 .التالي یوضح بعض األمثلة على ذلك

   
  )١٥( الوالیات المتحدة األمریكیة –) WEB : Tolbuhinsky bridge(مشروع ) ١٨(شكل   
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 .اإلستراتیجیة المقترحة الستغالل األراضي أسفل الكباري -٥
لبعض والتي تتمثل اإلستراتیجیة المقترحة في طرح مجموعة من النقاط التنفیذیة المحددة والمرتبة والمترتبة على بعضھا ا

نتمكن من خالل تطبیقھا بشكل متتابع من تحقیق االستغالل األمثل لتلك المسطحات سواء على مستوى المسطح األرضي في 
  -:حد ذاتھ أو على مستوى المنطقة الواقعة في إطارھا تلك المسطحات أسفل الكباري، وتتمثل ھذه اإلستراتیجیة فیما یلي

 .التي تقع تلك المسطحات تحت إدارتھا، أو جھات الوالیة لتلك المناطق والمواقعحصر الجھات والمؤسسات والھیئات  -
إنشاء شركة استثماریة یتكون مجلس إدارتھا من أعضاء عن تلك الجھات والمؤسسات والھیئات المالكة لتلك المواقع،  -

 .الجتماعیة وتوفیر الخدماتباإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات األھلیة العاملة في مجال الرعایة ا
تتولى ھذه الشركة دراسة وطرح وتنفیذ عملیات البیع والتأجیر ومنح حقوق االنتفاع طویل األجل أو قصیر األجل لتلك  -

المناطق والمواقع سواء مع القطاع الخاص أو العام أو الوزارات والھیئات والمصالح الحكومیة أو الجمعیات األھلیة 
 .مدنيومؤسسات المجتمع ال

منح تلك الشركة إمكانیة طرح مشروعات إنشاء الكباري للقطاع الخاص مقابل منحھ حق االنتفاع بھا لفترات محددة  -
على مختلف المستویات سواء أسفل الكوبري من خالل إقامة المشروعات التجاریة والترفیھیة أو مستطح الكوبري من 

الل إقامة المماشي والممرات وخاصة في حالة مرور تلك الكباري خالل اإلعالنات المدفوعة، أو جانبي الكوبري من خ
على المسطحات والمجاري المائیة، أو أعلى الكوبري من خالل إقامة مسطح علوي إلقامة الكافتریات والمقاھي 

 .والجلسات والممرات والمماشي أو حتى استغالل سطحة في تولید الطاقة الشمسیة وبیعھا للمواطنین أو للشركات
أن تشكل للشركة ذراع فنیة واستشاریة أو یكون لھا حق االستعانة بالجھات الفنیة وبیوت الخبرة في مجال إنشاء وتشیید  -

 .الكباري
العمل على إیجاد تصمیمات متمیزة ومتفردة تعمل على االستغالل المتعدد لتلك الكباري من خالل مسطحاھا األساسي  -

 .وأسفلھا وأعالھا
انیة االستغالل المباشر لتلك المواقع أسفل الكباري أو أعالھا من خالل إقامة مشروعات استثماریة أن تكون للشركة إمك -

 .تعمل على االستغالل األمثل لھا
أن تتدخل عناصر أخرى في تصمیم الكباري وتحدید أنواعھا وطرق إنشائھا تتمثل في تحقیق االستفادة االقتصادیة  -

 .لیة باإلضافة إلى الربط بین المناطقواالستثماریة وتحقیق النواحي الجما
 من خالل الجھاز القومي للتنسیق –العمل صیاغة تشریع أو الئحة على أقصى تقدیر أو دالئل عمرانیة على أقل تقدیر  -

 یكون مھمتھا صیاغة المعدالت والمعاییر والمبادئ التخطیطیة والعمرانیة والمعماریة التي تعمل على –ًالحضاري مثال 
 تلك الكباري االتصالیة على كافة المستویات فباإلضافة إلى مستوى الربط اآللي على مستوى طریق مرور أن تحقق

ًالسیارات ، تعمل أیضا على تحقیق الربط التنموي أسفل الكوبري من خالل اقتراح األنشطة التي تتناسب مع 
الصورة البصریة والجمالیة والطراز االستعماالت على جانبي الكوبري، وتحقیق الربط البصري من خالل دراسة 

 .المعماري لمبنى الكوبري، أو على مستوى ربط حركة المشاة بین المناطق على جانبي الكوبري
أن تكون األولیة في استغالل المسطحات المتوفرة أسفل الكباري للمناطق المالصقة لھا والواقعة على جانبیھا من خالل  -

 .االت الالزمة لھاتوفیر الخدمات واألنشطة واالستعم
أن یتم ترك أجزاء من المسطحات الواقعة أسفل الكباري كحق انتفاع دون مقابل للمناطق التي یعبرھا الكوبري ألنھا في  -

 لتسھیل عملیة الوصول إلى الواقع تكون تلك المناطق أكثر المتضریین من مرور تلك الكباري بھا لیس لخدمتھا ولكن
 .مناطق أخرى

أن تكون األولیة في توفیر فرص العمل لألیدي العاملة أو البطالة المتواجدة في المناطق العمرانیة المالصقة أو الواقعة  -
 .على جانبي الكوبري

في حالة الكباري التي یتم إقامتھا على مسطحات تم نزع ملكیتھا من الممكن طرح فكرة استبدال األراضي التي تم نزع  -
ُبوحدات تجاریة أو استثماریة یتم توزیعھا على مالك األراضي التي تم نزع ملكیتھا بدال من ملكیتھا من األھالي 

 .التعویض المادي في الحاالت التي تسمح بذلك
 للمنطقة التي یعبرھا "Land mark"العمل على إیجاد حلول تصمیمھ وإنشائیة تجعل من مجسم الكوبري عالمة ممیزة  -

صماء قبیحة المنظر في ذاتھا ومشوھة للصورة البصریة والجمالیة للمناطق التي یتعبرھا ًبدال من كونھ كتلة خرسانیة 
تلك الكباري، وخاصة عند عبورھا األحیاء التي تتسم بالنسیج العمراني المتمیز والطراز العمراني المتفرد والقیمة 

 .وغیرھا ...التاریخیة والجمالیة العالیة مثل أحیاء مصر الجدیدة والزمالك
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  .االنعكاسات العمرانیة واالجتماعیة الستغالل األراضي أسفل الكباري العلویة -٦
القضاء على مظاھر التخلف الحضري والتلوث البیئي واألنشطة اإلجرامیة المخالفة للقانون وتحویلھا من مناطق  -

 .ٍطارده إلى مناطق جاذبة للسكان واألنشطة على حد سواء
تحول تلك المناطق من مناطق فصل وعزل بین التجمعات العمرانیة الواقعة على جانبیھا إلى مناطق اتصال وتواصل  -

 .بین سكان المنطقتین المجاورتین
سد الفجوة في الخدمات االجتماعیة والمرافق العامة واألنشطة االقتصادیة الالزمة التي تفتقر إلیھا التجمعات  -

 . الكباري العلویة من خالل توفر الموارد األرضیة أسفل تلك الكباريالعمرانیة التي تخترقھا
توفیر فرص عمل وبالتالي الحد من البطالة من خالل استغالل تلك المناطق في توفیر األماكن المخططة الالزمة  -

تشغیل إلقامة المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر التي تخدم التجمعات الواقعة في إطارھا سواء من خالل 
 .األیدي العامة بھا أو توفیر المنتجات والسلع الالزمة لقاطنیھا

الحد من التدني الحضري والبیئي من خالل رفع معدالت جودة الحیاة للتجمعات التي تخترقھا تلك الكباري عن طریق  -
 .توطین الحدائق والمتنزھات والمناطق الخضراء والمفتوحة أسفلھا

لمھمشة من المعاقین وكبار السن في تلك التجمعات العمرانیة والمجتمعات السكانیة من تمكین السكان ودمج الفئات ا -
 .خالل توفیر الخدمات واألنشطة الالزمة لھم في تلك المواقع أسفل الكباري

تمكین الشباب داخل التجمعات العمرانیة التي تعبرھا تلك الجسور من خالل استغالل أراضیھا في توفیر المالعب  -
 .ة الشبابیة والخدمات الثقافیة والفنیة الستقطاب ھؤالء الشباب وحمایتھم من العادات واألنشطة غیر القانونیةواألندی

 واألنشطة الدخیلة التي تتسم بھا تلك المناطق من خالل القضاء على ظاھرة الباعة الجائلین والفرش العشوائیة -
ًتخطیطھا عمرانیا وتصمیمھا معماریا بشكل حضاري ومنظم من قبل الجھات األجھزة المحلیة ً. 

تحقیق المشاركة المجتمعیة الفعالة بین سكان التجمعات العمرانیة التي تعبرھا تلك الجسور من خالل استطالع آرائھا  -
انات لتحدید نوعیة األنشطة المطلوب توطینھا بل ومشاركة بعض فئات السكان في تطویر وتنمیة تلك وإجراء االستبی

  .المناطق
 النتائج والتوصیات -٧
ضرورة حصر الكباري العلویة على مستوى الدولة من خالل الھیئات المسئولة واألجھزة المحلیة، وحصر  -

ات واإلشغاالت السائدة في مثل تلك المناطق، وتصنیف تلك المسطحات الشاغرة أسفلھا، وحصر االستعماالت والتعدی
المواقع من حیث المساحة واإلمكانات الموقعیة والمخاطر البیئیة والتھدیدات االجتماعیة ووضع خطة قومیة 

 ً.لتطویرھا واستغاللھا تنمویا
 وعدم استخدامھا بشكل مخطط عدم استخدام تلك المناطق من قبل المسئولین یؤدي إلى استغاللھا من قبل المتسولین، -

یؤدي إلى استغاللھا بشكل عشوائي وعدم توطین أنشطة فیھا تتناسب مع اإلطار المحیط یؤدي إلى جلب استعماالت 
 .دخیلة وغیر مرغوب فیھا في تلك المناطق المھدرة

ا یعتبر تضییع للموارد عدم استغالل المناطق الواقعة أسفل الكباري رغم كثرة إعدادھا وكبر مسطحاتھا وتمیز مواقعھ -
وترك ألحد مصادر الدخل وھدر للطاقات الغیر مستغلة والتي یمكن توظیفھا في المشروعات التي یمكن توطینھا في 

 .مثل تلك المناطق
یمكن أن تستغل تلك المناطق في تمكین المجتمعات السكانیة والتجمعات العمرانیة من خالل توفیر الخدمات العامة  -

تصادیة واإلشغاالت العمومیة والمرافق العامة واألنشطة الترفیھیة والمناطق الخضراء والمفتوحة التي واألنشطة االق
  .تحتاج إلیھا مثل تلك التجمعات وخاصة الفقیرة منھا

ضرورة تحویل تلك المناطق من كونھا مناطق فاصلة بین التجمعات العمرانیة، تنتھي عندھا المسارات وتتوقف بھا  -
ن فیھا الحركة ویتجنب المواطنین عبورھا وخاصة في ساعات اللیل المتأخرة، إلى فراغات جذابة األنشطة وتسك

وجاذبة یتجمع فیھا السكان یمارسون فیھا األنشطة الحیاتیة واالجتماعیة ومن ثم تتحول من فراغات طاردة إلى نقاط 
 . التي یتم إیجادھاالتقاء للسكان نتیجة لألنشطة التي تم توطینھا وللممارسات االجتماعیة

ضرورة مشاركة المجتمعات المحلیة من خالل طرح االستبیانات التي یتم فیھا مراعاة كافة السكان وذلك للوصول  -
ُإلى أفضل األنشطة وأكثرھا إلحاحا حتى یتم توطینھا في ھذه المناطق حتى تكون األنشطة واالستعماالت المتولدة عن 

 .ي لتلك الفراغات متكاملة مع كافة الفئات العمریة والمستویات االجتماعیةعملیات التنمیة والتطویر العمران
تحدید أفضل األنشطة ألنسب األماكن حتى تتمكن تلك الخدمات واألنشطة من سد احتیاجات المجتمع السكاني من  -

مستوى ناحیة، وتعمل على استغالل تلك المسطحات الشاغرة لكي تحسن من صورة التجمع العمراني وترفع من 
 .جودة الحیاة بتلك المناطق من ناحیة أخرى



 
 
 

  نحو استغالل أمثل للمسطحات األرضیة أسفل الكباري العلویة
 

                                                                                                                                                                                                               JAUES, 15, 55, 2020 

 

713 

 المراجع
نشرة حصر الطرق والكباري ، ٢٠١٩ بجمھوریة مصر العربیة، ینایر الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء .١

 .٢، ص٢٠١٧/٢٠١٨لعام 
دراسة حالة، حولیات آداب : ، مشروع ساقیة الصاوي وأسلوب حیاة الشباب٢٠١٢المرصفي، ھناء محمد خیري، دیسمبر  .٢

 .٣٨٢-٣٧٩، ص ٤٠عین شمس، المجلد 
 ، ٢٨/٧/٢٠١٩الموقع اإللكتروني لساقیة عبدالمنعم الصاوي،  .٣

4. http://www.culturewheel.com/ar/page/about-sakia 
 ، ٢٩/٧/٢٠١٩الموقع اإللكتروني لساقیة عبد المنعم الصاوي،  .٥

6. http://www.culturewheel.com/ar/page/what-we-offer 
7. Oskar Amiri, Piotr Maćkiewicz, 30/6/2019, (http://socialfest.ru/w/project/under-the-

bridge- for-people/), Under the bridge - for people project, Poland. 
8. Architonic web site, 2/7/2019, https://www.architonic.com/en/project/nl-architects-

a8erna/5100103 
9. Quora web site, 4/7/2019, https://www.quora.com/What-is-the-best-way-to-utilize-space-

under-fly-overs 
10. Trends in Japan web site, 4/7/2019,  https://web-japan.org/trends/11_food/jfd170601.html 
11. Hyperallergic web site, 5/7/2019,  https://hyperallergic.com/276583/rethinking-life-

beneath-our-cities-concrete-overpasses/ 
12. Caracasshots web site,8/7/2019,  http://caracasshots.blogspot.com/2012/07/books-look-

good.html 
13. Recipes for Distraction web site, 1/8/2019,  
14. http://recipesfordistraction.blogspot.com/2014/11/quaipo-handicraft-shops-under-the-

bridge.html 
15. Skyline Architects office, 2/7/2019, http://socialfest.ru/w/project/under-the-bridge-park/, 

UNDER the BRIDGE park project, Russia. 
16. shaggytexas web site,3/8/2019, 
       http://www.shaggytexas.com/board/showthread.php/143217-Dallas-Shaggy-Tear-Down- 
       I-345 
17. Alexander Chuvilin, 19/7/2019,  
18. http://socialfest.ru/w/project/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80, Center for 

Contemporary Art, Russia> 
19. Heeyun Bangm, 2/7/2019, http://socialfest.ru/w/project/web-tolbuhinsky-bridge/, 

Tolbuhinsky bridge, Sang-Uk Park, USA. 

http://www.culturewheel.com/ar/page/about-sakia
http://www.culturewheel.com/ar/page/what-we-offer
http://socialfest.ru/w/project/under-the
https://www.architonic.com/en/project/nl-architects
https://www.quora.com/What-is-the-best-way-to-utilize-space
https://web-japan.org/trends/11_food/jfd170601.html
https://hyperallergic.com/276583/rethinking-life
http://caracasshots.blogspot.com/2012/07/books-look
http://recipesfordistraction.blogspot.com/2014/11/quaipo-handicraft-shops-under-the
http://socialfest.ru/w/project/under-the-bridge-park/
http://www.shaggytexas.com/board/showthread.php/143217-Dallas-Shaggy-Tear-Down
http://socialfest.ru/w/project/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80
http://socialfest.ru/w/project/web-tolbuhinsky-bridge/

