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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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موقع  مجرد  ليست  المريوطية  بل  ٍمنطقة  فحسب،  الجيزة  محافظة  الرؤية   في  من  جزًء 

في   للجيزة  العمراني  للتخطيط  وحيث  2030المستقبلية  موقعها،    تعتبر.  بفعل  المريوطية، 

قلب   بين  واصًلا  الرسمي شريانًا  التخطيط  من  جزًء  شكلت  فقد  الجيزة،  وهضبة  الجيزة  مدينة 

 للمدينة.  

 ينظرسياحية. حيث  منطقة  تحويلها إلى  إال أن هناك خطة لسكن،  مكانًا لل المريوطية  وإذ تعد  

  من قطاع السياحة    نسبةب  قلالرئيسية. ورغم ت   قاطرات نمو االقتصاد المصريسياحة كإحدى  لل 

% من إجمالي الناتج المحلي. 15% و  9خالل الخمسة أعوام الماضية بين   اوحتاالقتصاد، إال إنها تر 

تعد  للدخل  وحيث  مهًما  مصدًرا  المصرية    القوى  وتشغيل السياحة  الحكومة  تلتزم  العاملة، 

تشاهده با  الذي  به   لتحضر  لها  ويوحى  السائح  و De Boeck, 2011, p.272)عين  مخط ي(.   طصور 

بتجسيد كل من التراث والحداثة. وكما ُأعلن    ويبشرة" بالمستقبل،  "المدينة الالئق  2030الجيزة  

الجيزة  2008في   المصرية في خطة  الحكومة  راعت  الطرق 2030،  تحتية جديدة من  بنية  توفير   ،

 وشبكات النقل، للربط بين المدينة واألهرام. 

 

 

 

 

 



 

                     5 

 2030مخطط الجيزة 

هدًفا   المدينة  أصبحت  بالجيزة،  األهرام  هضبة  وجود  التخطيط بفضل  في  محورًيا  تاريخًيا 

بأنه "العجيبة الوحيدة الباقية من العالم   -هرم خوفو  -العمراني. وقد اشتهر  الهرم األكبر بالجيزة 

، أن موقع منف األثري الذي تبلغ مساحته 1979(. وأعلنت اليونسكو عام  UNESCO, n.dالقديم" )

الثالثة، أصبح موقًعا تراثُيا عالمًيا لليونسكو.   أهرام الجيزة   المتضمنةهيكتاًرا، ومقابره    16.358.52

ال التوسع  اليونسكو عمران ورغم ذلك، فهذه العجيبة  معرضة لتأثير  ي المعاصر. ووفقا لتقرير 

العوامل المؤثرة    منة والبنية التحتية  عمرانيت الجاوزا الت   عتبر، ت2019حماية التراث عام  حالة   حول

 على المواقع التراثية. 

 ا، لكنه جزء من  خطابًهكذا بال هدف معين أو عفو طار التاريخي لهضبة األهراماإلحديد  لم يأت ت و

و سبق )خلقتصوره  العمراني  التخطيط  ممارسات  في  مجسًدا  وأصبح  (. Lefebvre  ,1991ه، 

من  معروًضا  ، على مشروع لتطوير هضبة الهرم،  2030الخطة االستراتيجية لرؤية الجيزة    حتويوت 

 " برنامج  )  185  بواسطة  "وربوينتب خالل  عرض  نظر  (Mohamed, 2015شريحة  وجهة  ومن   .

التحتية  والبنية  الموقع،  زيارة  تنظيم  إدارة  على  المشروع  هذا  اهتمام  تركيز  يجب  اليونسكو، 

ت  للخط  عرضللمواصالت، حيث  األثرية  الهضبة  النقل قيمة   تعبر  روسائل  عن  المنظمة  . كما 

 وجود من حيث استمرار مشروع التطوير العمراني دون مراعاة  قلقها إزاء التعديات العمرانية،  

  .(UNESCO, 2019)منطقة عازلة بين الموقع األثري ومدينة الجيزة الراهنة  

الجيزة  و رؤية  القديمة"وصفت  ،  2030في  الجيزة  عليها،"مدينة  أطلق  كما   المتسمالمكان  ي  ، 

"مركًزا   لتكون هضبة الجيزة في هذه الخطة  ت  خصص (. وCube Consultants) "و"السحر "باألسرار"

في حين  ه،  كل الهرم األكبر في مركز العالم  كيفية وضع   غموض"ًبا". وارتبطت "الجاذبية" مع "ذجا 

"سحر المكان" من التعرف على  ه. ويمكن  سركون بأ اتصال مع ال  رأس مثلث الدلتا، على   أنه على 

 (.Cube Consultants ,2011مما قد تقدمه  الكلمات )فضل أكل خالل الصور بش

هايدجر فكرة  قراءة  "صورة   Heidegger ومن  في  ليس  السحر  أن  يتضح  العالم"،  "صورة  عن 

(. 81، ص  1997صورة" )بوصفه   ملتقطة للعالم" ولكنه يكمن في "العالم المتصور والمستوعب

صبح  ي ا. و لً تخييساحرة؛ بقدر ما تعمل بوصفها  كون  أن ت   خاصةتلك الصور  تكتسب  وبهذا المعنى،  

 هذه الخاصية البصرية الساحرة القوية للهضبة باعتبارها. من السهل قراءة  

لدى  قوية  صورة  استدعاء  في  عالية  احتمالية  يملك  مادي  ".   "شيء  بعينه  ما  مراقب 

وتلعب سهولة القراءة هذه ]…[  دوًرا اجتماعيا أيًضا، ألنها تجسد عناصر تؤدي إلى انبعاث  

 ( Çelik, 1997, p .2". )ذكريات ورموز جماعية

غة كونها موقًعا للتراث العالمي ورمًزا لألمة إلى فصل الموقع  ب ويؤدي طبع هضبة الجيزة بص

طابع   وجودها  وإعطاء  الراهنة،  السكنية  المدينة  زمنًيا عن  القديمة.   ضمن محدد  مصر  ماضي 

رها موقًعا أثرًيا  مجمدة في فترة زمنية باعتبا   -منف  -مقابر أول عاصمة لمصر القديمة  أصبحتو

الموقع  يحتاج هذا  القديم،  لماضيه  أميًنا  الموقع  يظل  لكي  ذلك،  التي   - قديًما. ورغم  والطريقة 

نتخيله بها بشكل جماعي إلى تخطيط استراتيجي وصيانة وحماية وإدارة، وذلك بموجب    - صرنا 

رقم   اآلثار  حماية  رقم  1983لسنة    117قانون  بالقانون  المعدل  حماية   ،2010لسنة    3؛  أجل  من 
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. وًعدل القانون المصري لحماية اآلثار  (UNESCO n.d.)المعالم والمواقع األثرية والحفاظ عليها  

 Arab Republic of Egypt. Ministry، لتعزيز حماية المواقع األثرية ]في منف ومقابرها[ ) 2018في  

of Antiquities. 2019). 

و بالضرورة، تداخلت خطط جعل األهرام موقًعا أثرًيا للتراث العالمي، مع التحول العمراني للجيزة 

الحضارة   "مدينة  فصارت  الجيزة،  لمدينة  جديًدا  وسًما  االستراتيجية  الخطة  وأعطت  الراهنة. 

ولكن تلك المدينة نفسها موطن لكثير من فقراء الحضر    .(Cube Consultants, 2020العالمية" )

وسكانه، ممن يطلق عليهم سكان األحياء الفقيرة بالمدن. ويخلق هذا التناقض الظاهري بين  

الماضي والحاضر هدفين مترابطين داخل أي مدينة، حيث ينظر إلى إزالة الحاضر باعتباره ضرورة  

أصبح التوسع العمراني لمدينة الجيزة الحالية ككل، موجًها    للحفاظ الماضي المجيد. وبالفعل

التوسع   "تنظيف"  القديمة   الحضارة  هذه  وتتطلب  ومقابرها.  القديمة،  الحضارة  وجود  بعامل 

للهضبة.  تهديًدا  باعتباره  حتى  بل  هامشًيا،  نطاًقا  باعتباره  إليه  ينظر  الذي  الحالي،  العمراني 

 Cubeاألحياء العشوائية، والزحف على األراضي الزراعية" )"  2030وتستهدف حدود خطة الجيزة  

Consultants ,2020زالة. لإل سياسات تضمن(، األمر الذي ي 

المواقع   من  كبيًرا  عدًدا  ووجود  الثقافية  ألهميتها  نظًرا  المدن،  أهم  إحدى  الجيزة  "تعد 

الط المشاهد  على  السلبية  أثاره  العمراني  للزحف  كان  لكن  بها.  بيعية  التاريخية 

الزائرين   لمناطق  السياحي  الجذب  وبالتالي على  تبين  والسائحينواالصطناعية،  . وعليه 

  عواقبخطورة على التراث الثقافي، لما له من    املبوضوح أن النمو العمراني يشكل ع 

 (Cube Consultants, 2020) ".والمعالم المعمارية.التراث الثقافي   على حمايةمباشرة 

حلق فوق ممارسات الحاضر ت طابًعا متحفًيا،  متخذة مناظر الماضيبوصفها    تبرز هضبة الجيزةو

 يراها في المشهد العمراني. وفي هذا الصدد، تخضع المنطقة السكنية الراهنة لتصور فعلي  

المريوطية منطقة استثمار في   مخصصة ومخطط عبور،    منطقة النحو. وتصبح  لها على هذا 

للمواصالت  الجديدة  التحتية  الطرق     البنية  في  والتوسع  النقل  وسائل   Cube)وشبكات 

Consultants).  تطوير البنية التحتية للمواصالت باستمرار  وفيما يتعلق بالمواطنين، ينتهي األمر ب

)   زالة"اإل  اتسياس " من خالللى هدم المنازل ومصادرة الممتلكات وإجراءات التطهير. وإ هذه 

DE Boeck  ،2011  لصورة مصر في   إفساح المجال ن على  ين مجبر والسكان الحالي (، أصبح  272، ص

 لماضي. لالمستهلك   -السائح المتفرج لصالح ماضي،ال

 ترعة المريوطية: الجماليات والحضارة والشعب 

أغسطس   راشد،  أعلن  ،  2019في  عنأحمد  الجيزة،  مسار    تجديدعمليات    محافظ  ترعة على 

الطريق الدائري، بالتعاون    حتى شارع الهرم  من   ايةدكيلومتًرا، ب   3طولها    في مسافةالمريوطية  

  عبر مليون جنيه مصري. وت  200مع وزارة الري والموارد المائية. وقدرت التكاليف المبدئية بحوالي  

الخطة  وإعادة  نظيف"لت  الحكومةجهود    عن  الجزئية   هذه  المدينة   .السائحين لصالح  إعمارها" 

الو التقارير  إلى  صحفيتشير  أيًضا  علىالفة  العائدة  العامة واتخذت  السكان.    وائد  المساحة 

  و فيه نباتات مزروعة  تجميلي، له سور  سياحًيا   ىصبحت ممشألترعة صفة جديدة، حيث  الخاصة با 

يمكن للشباب التردد أماكن ترفيهية،   مشى، من المتوقع وجودوعالوة على الم  .ومقاعد وإضاءة
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بوجه خاص انتظار  وأقيمت   .عليها  عن  للسياراتساحة  ببوابات ، فضًلا  مزودة  محطة خدمات 

تغطية ب وذلك    كافتيريا،و  قائدي السياراتواستراحة ل  دورات مياهإلكترونية وكاميرات مراقبة و

المساحة التي ستتم تغطيتها، من المخطط تحويل   بعد نهاية. و ترم 200من الترعة بطول ًءا جز

عملية    شملت . وومترات الثالثة، إلى كورنيش سياحيكيلومتر، من الكيل   2,8المسافة المتبقية، أي  

لدعم    وتم تدبيش الترعة .مد مواسير للصرف و  نفاياتكذلك رصف ضفتيها وإزالة ال  ترعةتطهير ال

 أصبح طريق المريوطية المجاور مرصوًفا وأكثر اتساًعا. كما فوقها.  كوبريال

،  تجميليةالرصف، واألسوار ال  ؛النظافة، مثل  عكسجديدة ت  ضرورات تعنيصبحت كلمة "تطهير"  أ

، والمساحات الخضراء،  واألضواء ،عريضةالسيارات، والطرق ال النتظار مساحات المخصصةوال

ممشى،   وتشمل    …مراقبة، للتكنولوجيا  وتثبيت  وإقامة   De) "الشارع  "اقتصاد  ضروراتإلخ. 

Boeck, 2011, p. 273) والر والناموس،  والقمامة،  الضالة،  والقطط  الكالب  و،  االختناقات  وائح، 

المنازل، واألمراض، والظالم، وحوادث   نفايات، والتعديات، والباعة الجائلين، والجريمة، والمرورية 

يشمل   بعبارة أخرى،سياسات اإلزالة" نفسها.  خطاب "  كل هذا متضمًنا فيالمرور، والتلوث، و

 لنفايات، لكنهيقتصر فقط على اال   ،في الوقت نفسه مجازي وماديمعنى منطقة الترعة  نظيفت 

ذلك وجود بما في  ملوثة،  ينظر إليها باعتبارها  ممارسات والمواد والتفاعالت التي  الشمل جميع  ي 

 تتحولالبنية التحتية،  أعمال  مواد البناء وونتيجة لنقل  الباعة الجائلين والقطط الضالة تحديًدا.  

إلقاء  ضد عادات  الت الرسمية المستمرة  رسمي لوجود الدولة، مع توقع الحم  فضاء الترعة إلى  

 .وأنشطة الباعة المتجولين حول الترعة نفاياتال

مع النفايات والقمامة في األحياء  يتطلب ج ُتعطى األولوية للنظافة والتطهير. و وفي هذا السياق،  

يتم تيسيره   أن  رفع   .عن طريق عقود خاصةالسكنية  ينبغي  القديمة. كما  القمامة والسيارات 

إلى استصدارهنا و بال  ك حاجة  تلقي  التي  بيئية لتلك المنشآت  الترعة  نفاياتتقاريًرا  وهناك  .في 

لت إيًضا  الري.  حاجة  معدات  الالزمة  ووضعتركيب  المسائية  للدوريات  على    الخطط  للسيطرة 

الترعة.   في  القمامة  تلكإلقاء  شأن  من  الترعةاإلجراءات    وكان  تطهير  من   نظيفها تو ضمان 

يناير    ةللتقارير الصحفي  وفًقا و النفايات.   إزالة،  2020في نهاية  ال  6850  تمت  في   نفاياتطًنا من 

 .(Khalafawy, 2020, Jan)المنطقة بين المريوطية والمنصورية على الطريق الدائري 

غير الرسمية ساحات انتظار السيارات  الطابع الرسمي لمحافظة الجيزة    ، أكدت 2019وفي نوفمبر  

قعة في تقاطع ترعة المريوطية مع شارع الهرم. وتشير كلمة العشوائية إلى "العشوائية" الوا

 الدائري الترعة تقاطًعا بين الطريق  حيث تعتبر  و. باصات في التنقل عبر المدينةالتكاتك أو العادات  

ت  فقد  الهرم،  فيها  كثفوشارع  الأفراد    تحركاتت  لصياغة  بأنفسهم جسدًيا  مساالمجتمع  رات 

"wayfinding انظر( " .Von Wissel, 2016, p 1066)لتقاطعات المشاة   وهكذا، تشكل فضاء نتيجة

و  المتحركةوالمركبات...    باصاتوال  لتكاتكوا   المستخدميناألشخاص    تحركات خلقت مًعا. 

من خالل بناء محطة للخدمات و  ."موقًفا للباصات" ذي بنية تحتية ذاتية مرنةلوسائل النقل العام  

تجفيف، تحول المكان غير الرسمي للمواصالت وال  بالنزح متر من ترعة المريوطية    200ة  وتغطي

رسمًيا    ، طابًعا السيارات ومحطة الخدمات انتظار ، أعطت خطة موقف. والتاليإلى مكان رسمي

المواطنين المرور    القائمة  لخدمات  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  عملية  إلى  ويشار  بالفعل. 

وسوف يصبح كوبري  .المرورية تعطل الحركةلحل مشكلة  حضاريةعملية   بأنها   الروتيني الحالي

المريوطية لصالح    ترعة  متحضر،  نحو  على  مرورًيا،  السامحوًرا  سياق .ئحينجذب   اهذ  ويقترن 
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الحضاري الخطة األسلوب  مرتبطةية  عمران ال  في  يونيو    بتوقعات  وفي  ُأعلن  ،  2020بالسياحة. 

 طلوبة. متر الم 200تغطية مسافة  الفعلي من   نتهاء اإل

ت الخدمات  هذه  ضمن  "  خصيصويدخل  إلخاليةمساحات  "نشاء  "  ُعرف  وقد   صندوقمدارس. 

المناطق العشوائية" بتصدره لعملية إزالة العشوائيات. وفيما يتعلق بإعادة إعمار الترعة،   تطوير

بعد برنامج مدته أربع  حسين الخدمات المدنية. و لت عشوائيات المحافظة    وعد الصندوق بتطوير

 2021بنهاية عام  العشوائيات  إزالة كافة  علنت الحكومة المصرية  أمليار جنيه،    32سنوات، وتكلفة  

 .(2011 ،عبد الصمد )

الترعة   ما كانت بعدفتطوير العشوائيات.    في مثالًيا ا  ًالمريوطية نموذج  ترعةتبر تطوير وتجديد  واع

، تحولت  والتعدياتالعمراني  التكدسب ومحاطةالختناقات المرورية،  عروفة با وم ،لقمامةمقلًبا ل

و جمالية".  "لوحة  أصبحت  ا شأإلى  التي  المريوطية،  ترعة  تطوير  بعملية  الصحفية  التقارير  دت 

لقضاء على العشوائيات، مع توفير أعلى مستويات المعيشة للسكان اجتماعًيا  لعلًيا  ف نموذًجا  

نية التحتية نموذًجا أوروبًيا للحياة المدينية  والبد أن تعكس الب .(2021 ،لتايبوبيئًيا واقتصادًيا )ا

إطار خطاب توسيع ورصف طريق المريوطية في  ووضع  (.  2021)عبد الصمد،  من الناحية الجمالية  

على طريق  ا  الحوادث سابقً   عدد ارتفاع    وارجعوا ة.  راهن محور السياسة النيوليبرالية الب  السالمة،

حماية إلى  التوسيع    في هذا الخصوص، يترجم الترعة إلى ضيق مساحة الشارع. و  بجوارالمريوطية  

الصحافة  المروري.  التدفق  المشاة والمركبات، مع تسهيل   تتناول  الومع هذا،  سالمة خطاب 

  ديث ، ولكنه تح قطرصف الطريق مجرد إجراء للسالمة فال يعد  الخطاب الحضاري. فمضفوًرا مع  

الصورة المرسومة للمظهر الحضاري مع الهدف الجمالي المتمثل في   ماشىتت و  .ًضا أيللصورة  

 رئيسي. جذب سياحي  حورإنشاء م

المريوطية    تبر يع  الهرم،  أحطريق  البديلة لشارع  المحاور  يؤدي  د  الجيزة  حيث  إلى موقع هضبة 

يناير  األثري. و والع   تعهد ، 2020في  والطالبية  الهرم  الحكومة عن مناطق  باتخاذ مرانية،  ممثلو 

 االستثمار   ويدل هذا على لشارع الهرم.    المرئيةتحسين الصورة  من أجل  اإلجراءات الضرورية    كافة

حيث  في الجيزة.    عمرانلل   حتى تصير السياحة محوًرا  وصورة المدينةالمجال البصري المنظور  ي  ف

تقديمي  ال عتبر  ل  متحضرالمظهر  الرسمي  التخطيط  في  أساسًيا  هدًفا  ويمتد  للسائح  لمدينة. 

البدرشين وأبو النمرس في محافظة    العمراني لمدن التصميمإعادة    إلى عمليةخطاب السالمة  

قامة أسوار لحماية إلطريق المريوطية. وطالب محافظ الجيزة بالتنسيق    لتي تقع على الجيزة، ا

على طول الكهرباء  نزالق في الترعة، وصيانة أعمدة اإلنارة، وغلق األكشاك وغرف  السيارات من اإل 

ترعة بناء سور خرساني على  بالفعل  بدأ    ،  2020في فبراير  . والقرى الحالية، وتطوير مداخل  الطريق

 دهشور بالبدرشين، باإلضافة إلى جدار طوبي في أبو النمرس.    في منطقةالمريوطية  

يمثل  وتس   وال  الترعة  عملًيا  يرصف  إجراًءا  أيًضافقط يجها  وجمالًيا  بل  شكًلا  يع حيث   ،،  طيها 

حتة ب تقنية    أداء وظيفةعن  كأشكال منفصلة   التحتية  ىالبن  توجد" (Larkinالركن )وفق  حضارًيا. و 

"  جهات مقصودة بعينها موجهة إلى  محددة  رمزية وجمالية    أيًضا… ويجب تحليلها باعتبارها آليات 

ص  2013) المعنى(.  329،  المواطنين،  وبهذا  إلى  موجًها  السالمة  خطاب  يكون  توجه   في،  حين 

الخامات المستخدمة في التجديد    مثل. وت ائحينس لى الالقيمة الجمالية لمواد السور والرصف إ
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قياس رمزية لنجاح  أداة  للتعبير عن التحديث والحضارة. ومن هنا، تصبح هذه المواد    أدوات جمالية 

 الحكومة في تحديث الترعة. 

لمظهر، بغض النظر عما يغطيه هذا الطالء  أساسًيا في تهيئة هذا ادوًرا  عمليات الطالء    وتلعب

يناير   .ا أساًس  الطوب ،  2019ففي  مباني  جميع  طالء  بضرورة  أمًرا  المصرية  الحكومة  أصدرت 

،  فيما بعد(. و2019توحيد نظام اللون )عالء الدين،  أكثر للعين، على أساس مريحة    صبحاألحمر، لت 

لمباني على طول طريق  الموحد لمن الطالء  ، بسرعة االنتهاء  2020طالب محافظ الجيزة في يناير  

و قامالمريوطية.  الشهر،  نهاية  تفتيشية    في  لمتابعة ب بجولة  والعمرانية  والطالبية  الهرم  حي 

 . المستهدفة عمليات طالء المباني 

رد ذكر بناء جدارين من الدبش على  جانبي الترعة في سياق الخطابين، خطاب  ، و2020في أبريل  

اوخطاب  السالمة   الحديثة.  جماليات  ستعمللحضارة  على    حيث  الكوبريالجدارن  من    حماية 

وقائًيا ضد    جدران إجراًءا. واعتبرت تلك البمسافة كيلومترجزئًيا    جففت الترعة و  . وكشطتاالنهيار

 ، عالوة على السياج الحضاري.  التلوث

ض الماضي مع المستقبل.  وكتب عن التوسع العمراني في منطقة ترعة المريوطية في إطار تناق 

جديد البنية على أساس تميزه حتًما بتالمستقبل،    على الناحية المقابلة منالماضي    وضع فيصبح  

على عالقات …( استند  على أنه "اختالف )  الديالكتيك إلى هذا  (Braidotti) التحتية. ويشير برايدوتي

 Braidotti, in Dolphijnأقل" )    ساوييمن"، أو "  دنى" أبمعنى ا"مختلفً " حيث يصبح  قصاء؛  إهيمنة و

& Van Der Tuin, 2012, p. 27).   السابق للترعة يويصبح "المعانا  عنيالوضع  "، حيث ة"القبح" و 

اإلحاالت  هذه  عاطفًيا.    ضمن رسخت  مشحون  و"أهرام خطاب  البيئية"  "الكارثة  وتستدعي 

التي حولت  ة إعادة تطوير الترعة  بعمليويُشاد  (.  2020وضع الترعة قبل التجديد )عيسى،    القمامة"

مرتع"المنطقة   م ل من  إلى  واألمراض  واألوبئة  "  مشى لقمامة  ومن  المنازل   نفاياتعالمي"، 

و   إلى  المشهدالمتناثرة  الحضاري  )العمري،  جماليسياحي  كورنيش    غير    بينما(.  2020". 

 صحفي تقرير  وفًقا لساحلية"،  في مدينة    ا لو كن   يصبح كما  ،البعوض  شهور باجتياح"الكورنيش الم

االتجديد،    ويتطلب(.  2021آخر )اليوم السابع،   ومن    نقلة نوعية.إحداث   ،الصحفيةلتقارير  حسب 

هضبة الجيزة، قد يشهدان آالف إلى    ا مهمً أن ترعة وطريق المريوطية، باعتبارهما محوًرا    المعتقد

 من جميع أنحاء العالم. ائحين الس

تحقيق   الصيانة بعد  ودعا إلىاإلهمال،    صحفي مدىتناول تقرير  ،  2020  وبرغم هذا، فبحلول يونيو

التكاتك عقبة  واعتبر استمرار وجود   .لنفاياتا  ضبط األمني لممارسات إلقاء ال  حبذ وإنجاًزا أولًيا،  

شير التقرير إلى صيانة البنية  كما ي(.  2020الصورة المتحضرة للمدينة )عيسى،  دائمة أيًضا  تشوه  

وليس   مسعىعتبارها  باالتحتية   زمني  خطة  متواصل،  إطار  أمحدد.  في  وعد  ويجب  يحتسب  ال 

المنظور الزمني اليومي و  بللخطة فقط،  ل المنظور الزمنيوالتحديث،    التنمية في خطة للحضارة

 مع شركات األمن والصيانة. قيد اإلعداد للتعاقد نهاية الشهر، كانت هناك خطط  وعلى .أيًضا 

وجود األمني على الخوف من تشويه الحضارة حديثة العهد في منطقة الترعة. وتقوم المطالبة بال 

بوصفها   الدولة  حول  للقناعات  مغازلة  بمثابة  الدولة  نفقة  على  األمن  توفير  إلى  الدعوة  وتعد 

الهيئة السياسية األساسية التي يمكنها ضمان الحد من ممارسات إلقاء النفايات. ويكتب أسد  

 د األمني مايلي: حول المطالبة بالوجو
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"ولكون توفير األمن موضوًعا أساسًيا لوظيفة الضبط األمني بالنسبة للدولة الحديثة، فإن  

تلك الوظيفة تستجيب لهذا الخوف وتعبر عنه. ولكي تتوالها، ال تستخدم أجهزة المراقبة  

  )...( "عاديين"، و"مشتبه فيهم  -المشددة فحسب  إلى  أيًضا  السكان  كافة  تصنف  "،  بل 

في   كثيرين  لدى  األهم  السياسي  الخوف  يتمثل  ال  هذا،  ورغم  "مجرمين".  و  و"خطرين"، 

مراقبة الدولة المستمرة، ولكن في عجزها عن تولي مهمتها األساسية في كفالة األمن 

 ( Asad, 2012, p .272-273والنظام. )

. ويصبح غياب  الترعةإًذا، تصبح ضرورة إزالة النفايات مذكورة في صميم وجود الدولة بمنطقة   

النفايات أو وجودها في الترعة، نقطة للنزاع بشأن الدولة. وهكذا، تصبح النفايات مشهًدا لظهور  

الدولة. وتشكل النفايات مقياًسا لغياب الدولة أو وجودها. وتمثل، وفقا لذلك، دليًلا على نجاح  

 :(Abramام )الدولة أو فشلها فيما يتعلق بوعد التنمية في الخطة. ويقول أبر 

خالف في قول أن تخطيط الدولة للزمن والمكان  بالنسبة لتعريف الحداثة، لن يكون هناك  

على السواء، هو مصطلح حديث بشكل أصيل. في حين أن فكرة تحقيق مستقبل أفضل  

منظور   على  داللة  تعتبر  للتنمية،  صحي  وتوزيع  للسياسات،  عقالني  تطبيق  خالل  من 

( يحدد أداة تعريف الحداثة الرئيسية  Wittrock 2000أن ويتروك )  العالم الحديث ... وحتى

)انظر   له  مثااًل  الحكومية  الخطط  اعتبار  يمكن  والتي  التنمية،  وعد   & Abramبظهور 

Weszkalnys  2013  ،ومع اهتمام التخطيط بالتحسينات، واتخاذه المستقبل كهدف له .)

الم زمنًيا،  مجالًا  التعريف،  بحكم  اعتباره  ...  يمكن  الزمن  عبر  بالتحول  المهتم  جال 

(.  Abram & Weszkalnys  2011  :3الموصوف بأنه "اإلمكانات التي يتيح لها الزمن مساحة" )

ومع   بطبيعته.  حديث  التخطيط  زمن  أن  إلى  بالخطط،  المتضمنة  التقدم  أفكار  وتشير 

ال التحديدات  تلك  مثل  أن  إلى  التخطيط  بعمليات  الدقيق  االهتمام  يشير  زمنية  ذلك، 

 (." 129، ص 2014مشكوك فيها، ومتنازع عليها، ويمكن التوسط بشأنها )

 بعيًدا عن التحديدات الزمنيةالحضارة   في زعم  فيصًلا لذلك، يعتبر ضمان خلو الترعة من القمامة  

النفايات كما  لخطة.  ل وجود  عدمه،  يقيس  من  ت ،  نجاح  المراقبة جديد  مدى  تلعب  كما  الترعة. 

إللقاء  ضبط  وال   التأمينو اليومي  ويضع األمني  الترعة.  تجديد  خطة  في  رئيسًيا  دوًرا  النفايات 

) ج والمراقبال   عمليات (Grahamراهام  و   تأمينة  المعاصر.  النيوليبرالي  التحضر  هذه    يرىضمن 

 (: 2011أنها "تمدن عسكري جديد" ) العمليات، من حيث المفهوم النظري، على 

للتخط بالنسبة  الجوهري  األمر  التحول  "يتمثل  في  الجديد  العسكري  العمراني  يط 

التحتية  وبنيتها  للمدن،  والخاصة  المشتركة  المساحات  من  يجعل  الذي  و    -النموذجي 

أيًضا المدنيين  االنتشار    -سكانها  إلى  يؤدي  إنه  والتهديدات..  األهداف  عنه  تنشأ  أصًلا 

احي الحياة."  المتسلل والخفي للمناقشات ذات الطابع العسكري حول "األمن" في كل من 

 (14-13، ص 2011)

وفي حين اعتادت المدينة الحديثة إغفال الكشف عن الهوية، فاللغة الجديدة للتمدن النيوليبرالي 

تتمثل في الشفافية واألمن والسالمة. وتلعب أعمدة اإلنارة تقليدًيا دوًرا رئيسًيا في خطاب األمن  

االلتزام الحديثة  اإلضاءة  وتبلور  هذا.   ال  والسالمة  المتحضرةبالخلفية  إشارة  بصرية  وتعتبر   .

التقارير الصحفية إلى البنية التحتية المنفذة لإلضاءة، كشكل للتحديث في منطقة الترع، مثااًل  
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خالل  أيًضا من  ولكن  اإلضاءة،  ليس فقط من خالل  المراقبة  نطاق  ويمتد  ذلك.  على  نموذجًيا 

ب  كما وضعت  المراقبة.  كاميرات  مثل  أخرى  السيارات تقنيات  انتظار  ساحة  في  إلكترونية  وابة 

الجديدة من أجل الضبط األمني للداخلين والخارجين. ومع ذلك، قد يبرر وجود البوابة لسبب آخر 

، أعلن قرار تعيين موظفين مخصصين لمراقبة  2020يتعلق يالتدفق المروري. وفي أغسطس  

 ة بسالسة.ساحة االنتظار وإدارتها ومالحظتها، حتى تعمل محطة الخدم

أ االستثمارات،  عودة  في ُولضمان  المريوطية  ترعة  تطوير  إعادة  من  الثانية  المرحلة  علنت 

الستهالك ا لتلبية احتياجات. وتشمل هذه المرحلة مساحات وأماكن ترفيهية،  2020أغسطس  

المشروبات وعربات  المطاعم  خالل  ب تستهدفو   .من  يتعلق  فيما  الشباب  هذه  فئة  تأجير 

الوحدات. ويشار لهذه المرحلة من خطة التطوير "بمشروع الشباب". وتبلغ قيمة إيجار الوحدة  

ألف جنيه مصري في شارع الهرم بالقرب من   30في ممشى المريوطية، وألف جنيه مصري   15

باطن    مقاول   بين المحافظة والشبابساحة انتظار المريوطية. ومن المقرر أن يكون الوسيط  

 .اصمن القطاع الخ 

متعة   إلى  العامة  المتعة  توجيه  يعاد  الخطة،  إتمام  النيوليبراليةبعد   االستهالك 

(Casarino,2008).   للوحدات والعربات،  ورغم تصنيع المرافق   ن يالمواطن  فقد استأجرالحكومة 

ال  عليه،  وهي المسؤولة عن جمع اإليجار والسداد للحكومة الحًقا. و  ،من شركة خاصة  التجارية

أو العربات،  يمكن امتال على الدولة في توفير البنية دين  المواطنون معتم ظل  ي  بل  ك الوحدات 

على   عامة الناسقدرة    لضمانأسعار األطعمة،  لضبط  التحتية. وسوف ُتشكل لجنة حكومية  

في الشركة الخاصة  مغاالة  احتماالت  عن مراقبة  ا  اللجنة مسؤولة أيًض   وستكون .ا تحمل تكاليفه 

لتا  وتضمنتاألرباح.   الثانية خطة  ل  ثبيتلمرحلة  وال  لمترددينمقاعد  المكان  ال   عابرين،على  بما 

زراعة  مقاعد واستكمل تثبيت الشهر أغسطس،    انتهاءتدفق حركة المرور. وب على  يلحق ضرًرا  

 .القناةإنارة و النباتات

أكتوبر   تقاطع طري 2020وفي  الواقعة عند  المنطقة  كباري علوية في  دراسة إلنشاء  أعلنت  ق  ، 

المشاة   لكباري  التحتية  البنية  التزام  ضرورة  على  الدراسة  وأكدت  ترسا.  وشارع  المريوطية 

كباري للمشاة بجسر المريوطية، مع إضافة حارة    4باألسلوب المعماري العصري. ويتوقع بناء 

مرورية النتظار السيارات لتقليل الضغط المروري في شوارع الهرم والليبيني وفيصل وترسا.  

مارس  وافتتح  بحلول  المريوطية  ترعة  من  الثانية  المرحلة  أمن  2021ت  أفراد  تعيين  وتتضمن   ،

. 2021وعمال نظافة. واستمرت الدعوة إلى  توفير خدمات إلدارة دورات المياه حتى شهر يوليو  

وُطلب من عمال وحدات المطاعم وعربات المشروبات االلتزام بتنظيم مساحات االنتظار لمنع  

رورية في الشارع، خاصة في أوقات الذروة. وطالبوا بمزيد من الوجود األمني للحد  أي اختناقات م

المثال،  سبيل  على  الشارع.  وتنظيف  النفايات  بجمع  السكان  طالب  كما  الجائلين.  الباعة  من 

القمامة  شاحنة  تغطية  واقترحوا  النفايات،  جمع  على  الرقابة  بفرض  المتاجر  مستأجرو  طالب 

 ندوق السيارة. لتفادي سقوطها من ص

يونيو  و اجتماًعا في  راشد،  أحمد  الجيزة،  ترعة   بخصوص  2021عقد محافظ  تطوير  أعمال  تنفيذ 

متر،    500  في مسافة شارع الملك فيصل والطريق الدائري    باتجاهالمريوطية شمال شارع الهرم  

 مليون جنيه.   310  حوالي اآلن  تكلفته  تقدر بعد تجديد وتطوير الممر المائي جنوب شارع الهرم، الذي  
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 هل يستفيد الجميع من إحياء المدينة؟

جاءت ردود الفعل العامة على مشروع التطوير الحضاري لترعة المريوطية إيجابية غالًبا، ولكن  

( كايرو سين   التجديد. فخصصت  المستهدفة من  المجموعة  أسئلة حول   Cairo,   2020أثيرت 

Scene  االجتماعي في شهر أبريل حول مشروع الترعة ( منشوًرا على موقع الفيسبوك للتواصل

واالختناقات  القمامة  تراكم  من  سنوات  بعد  والتغيير  السياحي  الممشى  إلى  مشيرة  الهائل، 

المرورية. وحول استهداف السياحة كمحرك للمشروع، أشار أحد المعلقين على المنشور بأن  

و المواطنين.  أو  السائحين  إلى  بالنسبة  سواء  واحدة  ذاتها  النتيجة  حد  في  السياحة  أن  أضاف 

حول  النقاشات  امتدت  ذلك،  ومع  البارزة.  قطاعاته  أحد  باعتبارها  المصري  لالقتصاد  مفيدة 

المحرك وراء المشروع. وتمنى أحد المعلقين مشاهدة هذا النوع من االستثمارات في كل ربوع 

ا تحسين  إلى  المعلق  ودعا  للسياحة.  المخصصة  المناطق  في  فقط  وليس  ألوضاع مصر 

المرئي   إلى عقلية االستثمار في المجال  التعليقات  المعيشية عموًما في مصر. وأشير في إحد 

المطبخ   مقابل  الصالون  استعارة  المعلق  واستخدام  الكواليس.  وراء  ما  من  بداًل  المنظور 

ت  والحمام. وأوضح أن الصالون المكان األكثر وضوح للزوار، لكن يظل الحمام والمطبخ ألهل البي

لمن   الجارية  المياه  بديلة للحصول على  إمكانية  توفير  آخرون حول  الرؤية. وتساءل  خارج نطاق 

كانوا يستخدمون مياه القناة في األعمال المنزلية. واختلفت اآلراء حول مدى توجيه الطبقة العليا  

 .للتحضر

 ( بالضرورة  العمراني ظاهرة طبقية  التحضر  (. وبشكل  Harvey,2008,P24دائًما ما تكون عملية 

لها.   أخرى  صياغات  مستبعدة  بالمدينة،  الخاصة  االحتماالت  حدود  معينة  طبقة  ترسم  عام، 

للبعض   استحقاًقا  منح  الطبقية  الظاهرة  هذه  الحالة     - وتقتضي  هذه  في  مع    -للسائحين 

ما يطلق عليها األحياء الفقيرة ومواطنيها. وهكذا، تستبعد بالضرورة    - استبعاد البعض اآلخر  

 رغبات مجموعات كبيرة، ووجودها ذاته، في مشاريع التحول الحضري. 

  اعتاد ( ونُشر في يونيو الماضي، تذكر أحد السكان كيف  2020في استطالع أجرته أخبار اليوم )و  

يمنعه وجود السياج اآلن.  الشيء الذي    أدواتهم أو مالبسهم في الترعة،السباحة وغسيل  الناس  

 ن موتومازال الناس ي، وتنزلقالسيارات  ربما مازالت   ، و قعث ما زالت ت ن الجرائم والحوادوأقر بأ

أن تجديد الترعة سيكون له   ورأى .على األقل  مظهر كل شيء متحضًراأصبح   اآلنالترعة، لكن    في

إيجابية   لتلك  آثاًرا  عا بالنسبة  كان  المكان  ألن  ونظًرا  بعض  قل م   دةالقضايا.  ذكر  للنفايات،  ًبا 

لتجول فيه. وأشار أحد  با  مغرًيا  مما جعل المكان  ،المنطقة  رائحة بسبب تجديدال  اختالفالسكان  

وال قلة األضواء  إلى  الذي  ا  ،ليالً   رقابة السكان  السكان  جعل   ألمر  لذلك أشاد  المنطقة خطرة. 

 أمان لألطفال.  لما حققه منباألضواء كنقطة جذب. وأشاد مواطن آخر بالسياج 

، وهو مدهوًشا من  أديب بأعمال تجديد وتطوير ترعة المريوطية أشاد عمرو  في يوليو الماضي،    و

 ( برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر    إلى مدى ما. وأشار  (2020اإلعجاب، خالل حلقة من 

في ظل    لجريمةانتشار األمراض والقمامة والبعوض والكالب الضالة واالغتصاب وامن  ُعرفت به  

قال  ف(، أسعار المستهلك.  2021ه برنامج الحكاية في مايو )اإلظالم. وتناول استطالع عام أجرا

ال يشتري    إنه  مستهلكينأحد  لل   12يدفع  بينما   ات،جنيه   8  بسعرشاًيا  قد  وذكر جنيهًا  قهوة. 

 وجرت .هجني  20صل النسكافيه إلى  بينما ت  ،جنيًها   15إلى    12آخر تراوح سعر القهوة من    مستهلك
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في   كان  ما  بين  والمقارنات  للنفايات،  مكانًا  وأشاد مواطن    أصبحالسابق  مريحة.  اآلن منطقة 

 12000جنيه و    8000كيف تراوح إيجار العربات بين    المتاجربانفتاح المنطقة. وذكر أحد مستأجري  

شهر واحد تأمين. وأثار  ون لشهرين مقدًما،  ي المستأجر . وأكد أيًضا من تجربته، ضرورة دفع  جنيه

مخاوًفا بشأن الحفاظ على المكان،    أثيرت من خاللهل على قناة اليوتيوب،  هذا االستطالع ردود فع 

األسعار    المعلقين أن. واعتبر أحد  ضبطةومن   ةنظيف  االحتفاظ بالترعةومسؤولية المواطنين في  

منطقة سياحية  رغبة في تخصيصها كال  إنمعلق آخر    قال. وةصادم  المذكورة للشاي والقهوة

 وفي تعليق وما إلى ذلك.    عادات، استثمارات وخدمات و   إلىترجمت    إذا ما  اتساع نطاقهايمكن  

شجار النخيل بداًل أل وحديقة   عشاب طبيعيةأن يكون هناك باألحرى أ  تهغب رآخر، عبر المعلق عن  

 من العشب الصناعي. 

لترعة، نُشر في شهر يونيو. المحافظة على ا  حولاستطالًعا عاًما  (  2021أجرت قناة صدى البلد ) 

لحفاظ على البيئة.  فيما يتعلق با ثقافة العامة  الومن نقص المراعاة    فيه أحد المواطنين  اشتكىو

هناك  لذلك،   تكون  أن  استمرار  فضل  إلى  وأشار  الشارع.  طول  على  بالكاميرات    رداءةمراقبة 

 وكان القلقوجود الكالب الضالة والقمامة.  ستنكر  الزراعة، وأوال  للشرب  ، التي ال تصلح  المياه

المح  من الاعدم  تنظيف  على  أا سائدً   ترعة فظة  كما  و يش ُ.  العشوائيات  وجود  إلى  جمع    غيابر 

إلى   تؤدي  المنازل كأسباب  إلى الترعة تلوثالنفايات من  أنه يضطر  المنطقة  أحد سكان  . وذكر 

ركوب  الشارع، واستحالة  الترعة، بسبب عدم وجود صناديق قمامة في  نفايات منزله في  إلقاء 

في ا تقصيرً يعد صناديق قمامة أن عدم وجود  أشاروا إلىقل العام بأكياس القمامة. ووسائل الن

. وتوضح هذه الشهادات مدى هشاشة تجديد الصورة فقط، بداًل من حل األسباب   كانصيانة الم

 الكامنة وراء تكدس النفايات. 

  كوبري ترسا 

في شارع   أعمال توسيع كوبري ترسا   بداية  محافظ الجيزة،أحمد راشد،   علن أ ،  2020في ديسمبر  

السادات".    إلىاسمه    تحول الذي    ترسا، أنور  بالتوازي مع شارع وإذ  "محور محمد  المحور  يسير 

يًضا  ن المقرر أ حيث ممن شارع الهرم.    المحولةلحركة المرورية  ل  استيعابه من المقررفالهرم،  

قريًبا    إغالق الهرم  في بسببشارع  الخط    العمل  الذي  لالرابع  مشروع  األنفاق،  يصل  سمترو 

 غير أن لديه   مجرد طريق جانبي،يبدو  هضبة الهرم بالمدينة.  وفي هذا الصدد، وإن كان  المحور  

مدينة السادس من مع  ربط طريق اإلسكندرية الصحراوي  برئيسية، وذلك    مروريةأيًضا وظيفة  

ري مصادرة وهدم عدد من  كوب اء التوسيع الطريق وبن   يعني وسط القاهرة.  ومع  أكتوبر، واألهرام  

السكان المتضررين   منحتشير "سياسات اإلزالة" هذه )المرجع السابق( إلى  و  .عقارات الخاصةال

ال التقارير  وبحسب  أكتوبر.  من  السادس  مدينة  في  بديلة  وشقق   ستنفق ،صحفيةوحدات 

 والمصروفات. التعويضات المالية  تأمينل 2020المحافظة نصف مليار جنيه بحلول ديسمبر 

تدخلو عام،  التوسع    بوجه  التحتية  في   تلك أعمال  البنية  اللسياق تطوير  ،  نقللطرق وشبكات 

الجيزة   لرؤية  للمواصالت    لخص. وي 2030وفًقا  التحتية  البنية  مشاكل  حل  ل تصور فيالمحافظ 

ات صورة متحضرة. وهنا، تمثل الطرق والشوارع المرصوفة والواجه   وخلقالمرورية    االختناقات 

 الحضارية. عمليةالمطلية هذه ال
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عقاًرا تقريًبا في شارع ترسا بجوار كوبري ترسا، لتيسير أعمال بناء    35وصادرت محافظة الجيزة  

محطات مترو األنفاق. وتردد أن هناك تعويضات ستمنح لسكانها، إما بتعويض مالي أو بتقديم  

منزلًا على   162وهدمت المحافظة    إسكان بديل في مدينة السادس من أكتوبر، وفقا لرغباتهم.

من   األولى  المرحلة  أثناء  الممتلكات  هذه  هدمت  وقد  الهدم.  مخلفات  وأزيلت  الشارع،  طول 

كيلو متر تقريًبا. وتمتد المسافة التي    2متًرا، على طول    40المشروع لتسهيل توسيع الشارع إلى  

إلى   بالكامل  المشروع  ال  8سيغطيها  المنشآت  وأزيلت  العامة،  كيلومتر.  األمالك  متعدية على 

متًرا. وتضمنت تلك التعديات   40متًرا حتى عرض    17ونقلت المرافق لرصف وتوسيع الشارع من  

 أكشاك ومحالت غير مرخصة بالمخالفة مع النظام العام. 

و   ترسا  المحوالت مع شارع  تقاطع شارع  تقع في  أيًضا هدم عقارات  الثانية  المرحلة  وتطلبت 

كيلومتر الباقية. وتردد أن التعويض المتوقع شمل جميع    6م، تغطي مسافة  شارع عثمان محر

إلى   تمتد  التي  اإليجار  عقود  أصحاب  من  أنهم    5المستأجرين  للسكان  وقيل  أكثر.  أو  سنوات 

واألراضي.   المباني  أصحاب  وكذلك  األرض،  أو  الشقق  عن  سواء  تعويضات،  على  سيحصلون 

يه، مع اعتبار الصالة كغرفة. وتشمل الوحدات البديلة  ألف جن  40وبلغت قيمة تعويض الغرفة  

بقسط شهري  متًرا، مقدمة بموجب نظام اإليجار المنتهي بالتمليك،   63غرفتان وصالة بمساحة  

ألف جنيه، ويحصل الساكن على   190ويبلغ ثمنها عموًما  سنة.    30جنيها يدفع لمدة    489قيمته  

،  2020)خلفاوي،  قيمة التعويض الذي حددته الحكومة    ألف جنيه مع استالم الوحدة البديلة من  15

 مايو(. 

زراعة   لتجميل، وصحاب ذلك بغرض اشارع المحوالت  ي في  طالء الموحد للمبان ال تم االنتهاء من  و

لتكال اإلنارة،  أعمدة  وتثبيت  إلى   تملنخيل  الهرم  المروري من شارع  للمحور  الحضارية  الصورة 

لمسافة نصف كيلومتر. وأشارت التقارير   ،متًرا   40إلى    تًرام  13الطريق من  شارع ترسا. وتم توسيع  

 " في طريق تنفيذ أعمال التوسيع.  قباتع "الالصحفية إلى إزالة 

كوبري ترسا على "ميكروباصين" وعدد من  أعمال توسعة  حد أعمدة  أ، سقط  2021في مارس  و

أعلنت محافظة الجيزة عن تركيب  ،  2021  في مايو  د الجرحى أو الوفيات. وعدضح  و ولم ي   مواطنين.ال

عوارض معدنية لكوبري ترسا الجديد فوق محور المريوطية والطريق الدائري، عند تقاطع محور  

 المريوطية مع شارع ترسا. 

ألف جنيه، دون حساب المطبخ ودورة المياه    40تحدد التعويض القانوني للغرفة الواحدة بقيمة  

ون هذا المبلغ أدنى من قيمة الوحدات. وفي مقابلة أجرتها مدى غرفتين. ورأى األهالي والمعلق 

غرف أقل من   4ألف جنيه عن شقة  200(  مع أحد السكان، اعتبر أن التعويض بمبلغ 2021مصر )

لتغيير محل   بمليون جنيه مصري. وبالنسبة  والتي قدرها هو  للوحدة،  العادلة  السوقية  القيمة 

وبر أوضح أن الموقع الجديد بعيًدا للغاية عن أحيائهم الحالية،  اإلقامة إلى مدينة السادس من أكت

بينما تقل قيمة الوحدات أيًضا عن قيمة منازلهم الحالية. وأضاف الساكن أنه عالوة على ذلك،  

إال قبل    3فهناك   يوقع إخطار اإلخالء  لم  بينما  المالية،  التعويضات  منازل ُهدمت قبل استالم 

 الهدم بيومين فقط.  

إخالء المواطنين من منازلهم وهدمها، وقيمة التعويضات التي    إيجبت ووتش  دانت منظمةكما أ

(. وناقشت المنظمة اإلطار القانوني الذي تمت بموجبه Egypt Watch    ,2021ُعرضت عليهم أيًضا )
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عام   قانون  اإلخالء هذه،  في    1990عمليات  من  2018المعدل  أو  الجمهورية  رئيس  يمنح  الذي   ،

 2020إلغاء الملكية الخاصة للمنفعة العامة. ونص التعديل األخير لهذا القانون في  يفوضه حق  

بالمائة   20، "على حق أصحاب العقار الملغي في الحصول على تعويض بقيمة المنزل، عالوة على  

(. بينما رأت إيجبت ووتش أن هذه المنازل قدرت من الناحية العملية بأقل من قيمتها.  2021")

  300غرف ما ال يقل عن    3يانات التي قدمتها، تبلغ القيمة السوقية لشقة مكونة من  ووفقا للب 

ألف جنيه، أي خفضت قيمة    160ألف جنيه، في حين قدرت الحكومة قيمة مثل هذه الشقة بمبلغ  

  هذه الوحدات إلى النصف.

يها قانونية ف  اكدوأسكان شارع ترسا وجهوا رسالة إلى الرئيس،    أن(  2021ايجيبت وتش )  ذكرتو 

وعل  وأوراقهم،  ذلك تراخيصهم  ت   ى  عادلة  بتعويضات  شراءطالبوا  لهم  جديدة   كفل  منازل 

ألف   700. وتأكد ووتش أن القيمة السوقية للشقة الواحدة في شارع ترسا تصل إلى  بأنفسهم

ألف جنيه. وتحدث السكان عن أن عمليات اإلخالء هذه    120جنيه، بينما تبلغ تعويضات الحكومة  

أطفالهم.  سو ومدارس  عملهم  عن  تبعدهم  بجانبف  من  وهذا  بين  شكواهم  الزمنية    الفترة 

 الستعداد لإلخالء.بحيث ال يتاح لهم اإخالئهم  وحصولهم على التعويضات، 
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 خاتمة

قسرًيا،  بعد تظاهرهم  خمسة مواطنين اختفاء  عن   ًرا، نشرت مدى مصر أخبا 2021مارس  19في  

التي   الهدم  عمليات  لتوسيع ضد  الحكومة  و تنفذها  ترسا.  صفحة   إلى أشارتشارع  أدمن  أن 

قبض  كما  الفيسبوك قبض عليه من منزله يوم السبت."  الحملة ضد مصادرة الممتلكات على  

ساكن في شارع ترسا لالعتراض    30  احتشادعلى خمس مواطنين أثناء احتجاجات الجمعة، بعد  

هدم قرار  توس بعض    على  عملية  لتسهيل  بعد   يعالمنازل  االحتجاج  وجاء  اطمئنان  الطريق. 

عقاًرا في جولة اإلخالء    124أن ممتلكاتهم لن ُتدرج ضمن قرارات الهدم، بعد قرار إزالة  على  السكان  

الوزارة    أخرى، لتوسيع شارع   ملكية خاصة مرة   38 هدم  2021في فبراير   قررتالسابقة. ولكن 

، بينما واصل رئيس حي الطالبية، أشرف تامر،  ها قرارلالحكومة  تعليق    وانتفت تماًما إمكانيةترسا.  

 بالتوقيع على إخطارات اإلخالء.   قناعهمزياراته الدورية للمواطنين في العقارات المقرر هدمها إل

العمراني للجيزة، الماضي الحضاري المجيد  التخطيط  سياسات اإلزالة، التي ميزت إعادة    وضعت 

الحاضر   تناقض مع  إليهفي  نظر  الجمالياتأنه    على  الذي  و  خال من  رتبط اومخز وغير حضاري. 

تهديًدا   يعد مجرد وجوده  الذي  الحاضر،  جزًءا من  بإزالة  الماضي  على  وجمال لالحفاظ  لحضارة، 

إنجازات أجدادهم وعجائبهم، إال   حمايةب الدنيا. وعلى الرغم من حرص السكان على  ائ عجحدى  إ

شرط أنهم  على  يطالب    وتبنوااإلزالة.    معترضون  حيث  الممارسات،  لهذه  رافضة  سياسة 

حضورهم على يراعى رأيهم، ويعترف ب أو أن    ،الخطط والتحوالت  تلك  في إطار بيوتهمالمواطنون ب

تماًمااألهالي لموقع مدى مصر،  ما ذكره  أقل تقدير. وبحسب    يتخصص منما    فهم يجهلون  

يب تعويضات،   تعطيهمينما  أال  من  القلق  يوقعوا  عانون   لم  إذا  تعويضات  إخطارات   الحكومة 

كمن عجبها  ي يقطنها الماليين. وربما    نفسه مدينة الوقت  ي  العجائب، ولكنها ف  بلد اإلخالء. الجيزة  

من    همة في    حديًدا ت  بالقرب  الموتى سكانها  والثقافة مدينة  والحضارات  الحياة  من  وطبقات   ،

الحفاظ   نبغيي  لذلك ،ررات بيئية أو اجتماعية الطبقات ضرورية لمب كتل   دتراكمت عبر القرون. وتع

 تحوالت حضرية.  في إطار ها، حتى ولو شمولعليها و
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 قائمة المراجع

 مراجع باللغة العربية  ▪

يونيو، رأي أهالي ترعة المريوطية بعد تطويرها الكورنيش سياحي، فيديو .  26( 2020أخبار اليوم، )

https://www.youtube.com/watch?v=Zh0M7ggCo9c YouTube. 

( أحمد  سياحية    12(  2021التايب،  واجهة   إلى   تتحول  المريوطية  يصدق"  "مين  أبريل، 

( um7.Yo.Arabic)"السابع   اليوم  -   سياحية   واجهة  إلى  تتحول  المريوطية"..  يصدق  مين  

(.)com7.youm 

( ومشروعات   23(  2021الحكاية،  سياحي  لممشى  المريوطية  ترعة  منطقة  تحويل  يتابع  مايو، 

 .https://www.youtube.com/watch?v=g8aQ0FRiWnE YouTubeللشباب، فيديو، 

 يوليو، عمرو أديب عن تطوير ترعة المريوطية: أنا ماكنتش أعرف أمشي  18(  2021الحكاية، إم بي )

 https://www.youtube.com/watch?v=Y4mPv5V3M_E YouTube.هناك حتى بالعربية، فيديو، 

( الجيزة رفعت    16(  2020خلفاوي، سيد  أو ال تصدق..  نفايات أسفل    200يناير. صدق  ألف طن 

 نفايات   طن  ألف  200  رفعت  الجيزة..  تصدق  أوال  صدق)ع، .  أشهر، اليوم الساب  6الكباري خالل  

 .(أشهر 6 خالل الكبارى أسفل

ألف جنيه ووحدات   40مايو، تعويضات سكان "ترسا" بالجيزة… الغرفة بـ    4(  2020خلفاوي، سيد )

 ووحدات  جنيه  ألف  40بـ  الغرفة..  بالجيزة"  ترسا "  سكان   تعويضات  )بديلة بأكتوبر، اليوم السابع،  

 .(بأكتوبر بديلة 

 سياحى  لكورنيش  قمامة  مقلب   من  تحولت..  المريوطية  ترعة، يونيو   10،  2021.  حافظ،  الصمد  عبد

 com7.youm() السابع  اليوم -" فيديو" مستوى أعلى على

( محمود  ممشى    17(  2021العمري،  إلى  واألمراض  واألوبئة  للقمامة  مرتع  من  عالمي.. أكتوبر، 

  تطوير ..  عالمى  ممشى  إلى  واألمراض  واألوبئة  للقمامة  مرتع   منتطوير مبهر لترعة المريوطية،  

 com7.youm(.) السابع  اليوم -  المريوطية لترعة مبهر

  إنجاز .Youm7 اليوم السابع.  يونيو. إنجاز ترعة المريوطية ..و آفة حارتنا،    24(  2020عيسى، أيمن )

 com7.youm(.) السابع  اليوم -  حارتنا   وآفة .. المريوطية ترعة 

يونيو، كاميرا "صالة التحرير" ترصد إلقاء القمامة في ترعة المريوطية   23( 2021مصطفى، عزة )

 YouTubeبعد تطويرها ، صدى البلد )فيديو(، 

https://www.youtube.com/watch?v=kFzwfbJJH4Y  

يونيو، ترعة المريوطية "من مقلب" قمامة لجراج عالمي وكاميرات مراقبة    17(  2021السابع )  اليوم

إلكترونية، فيديو.     مراقبة  وكاميرات  عالمى  لجراج   قمامة  مقلب  من"  المريوطية  ترعة "وبوابات 

 com7.youm() السابع  اليوم -  فيديو.. إلكترونية وبوابات

https://www.youtube.com/watch?v=Zh0M7ggCo9c
https://www.youtube.com/watch?v=Zh0M7ggCo9c
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youm7.com/story/2021/4/12/%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/5277177
https://www.youtube.com/watch?v=g8aQ0FRiWnE
https://www.youtube.com/watch?v=g8aQ0FRiWnE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4mPv5V3M_E
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
https://www.youm7.com/story/2020/1/16/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84/4589185
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