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                        أثر الأمطار على البنية التحتية للمدن المصرية

يقة  تقع مصر في الإقليم المداري الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والدفء في فصل الشتاء مع سقوط الأمطار بطر

غير منتظمة خلال فصل الشتاء، حيث تسقط الأمطار على هيئة سيول فجائية خلال أيام معدودة، وعلى الرغم من أهمية الأمطار 

ية التي تعتمد على مياة الأمطار في الزراعة مثل مدن الساحل الشمالي المصري  في إعادة ملء المياه الجوفية في معظم المدن المصر

ية للمدن في ري الحدائق العامة وتنظيف الشوارع والاستخدامات المنزلية، إلا  بأكمله، كما أنه يمكن استخدامها في المناطق الحضر

أنه يتم التخلص من هذه الأمطار دون الاستفادة منها.

ية في العشر سنوات الأخيرة لكميات هائلة من تساقط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث  وقد تعرضت الدولة المصر

على مستوى العالم من ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من تباين لكميات تساقط الأمطار وتغيير لمواعيد تساقطها، و ذوبان 

الكتل الجليدية في القطبين وما يستتبعه من ارتفاع مستوى سطح البحر، وعلى الرغم من أن تساقط الأمطار ليس بظاهرة غريبة 

على المدن المصرية، حيث تتعرض مدن الساحل الشمالي في مصر لكميات كبيرة من الأمطار سنويًا، إلا أن معدلاته اختلفت، 

وخاصة في مناطق وسط وجنوب مصر والتي لا تستقبل عادة كميات أمطار إلا نادرًا في فصل الشتاء، حيث استقبلت مدينة 

الأقصر في عام2012 )30ملم/يوم( وهي 30 ضعف متوسط هطول الأمطار فيها 1، كما تساقطت على مدينة القاهرة ثلوجًا في 

شتاء 2013، حيث تُعتَبَر ظاهرة نادرة في مصر بسبب وقوعها في الإقليم الصحراوي الجاف2. كذلك استقبلت مدن الساحل 

الشمالي المصري والدلتا المصرية ومدن القناة ومدن ساحل البحر الأحمر كميات غزيرة من الأمطار في عامي 2015- 2016 

بلغت)50ملم/يوم(، وما تسببت به من خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة في كل المدن التي تعرضت  للأمطار والأضرار في الممتلكات 

للعديد من المواطنين3، وآخرها استقبال الدولة المصرية في شتاء 2019-2020 ما يقارب 51مليار م3 من مياه الأمطار لم يتم 

ية وصرفت في مياه نهر النيل والبحر الأحمر والمتوسط، كما تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة وتدمير  استغلالها في أي أعمال تنمو

ية ومدن شمال الدلتا ومدن قناة السويس، ويرجع ذلك إلى عدم وجود شبكة  للبنية التحتية في عدة مدن مثل القاهرة والإسكندر

صرف للأمطار وغياب جودة طبقات أسفلتية للطرق مجهزة للأمطار، وعدم اتباع المعايير الهندسية لتصريف الأمطار أثناء إنشائها، 

خاصة أن شبكات الصرف الصحي التقليدية ليست مجهزة لاستيعاب كميات كبيرة من الأمطار.
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وقد قدر البنك الدولي في دراسة منشورة في مايو 2014 باسم )دراسة حول زحمة السير في القاهرة( أن ازدحام المرور في إقليم 

القاهرة اللكبرى تتسبب في إهدار 47.7 مليار جنيه مصري كل عام 4، فإذا أضفنا إليها الخسائر الاقتصادية- غير المحسوبة- التي 

ية أثناء تساقط الأمطار مثل التوقف عن الحركة وتوقف المصالح الحكومية وإغلاق المحلات  تتعرض لها مدينة القاهرة والمدن المصر

لها  يتعرض  التي  الهائلة  الخسائر  حجم  يتضح  الصحراوي،   ية  الإسكندر القاهرة  يق  طر مثل  الإقليمية  الطرق  وإغلاق  ية  التجار

الاقتصاد المصري والمواطنين على السواء.
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يادات طرق  وعلى الرغم من التوسع اللكبير للحكومة المصرية في إنشاء الطرق المرصوفة في الفترة ما بين 2014-2020 بإجمالي ز

بلغت 28007 كم  ، إلا إن مؤشر التنافسية العالمية للبنية التحتية لعام 2014 والذي يُِصدره البنك الدولي، وضح انخفاض مؤشر 

الدولة المصرية من المركز 66 عالميًا في عام 2014، إلى المركز94 عالميًا بانخفاض بلغ 28 مركز خلال 6 سنوات فقط .

لذلك يجب توجيه الهيئات التنفيذية في الدولة لاتخاذ المعايير والأساليب الهندسية الحديثة في التخطيط و إنشاء البنية التحتية بهدف 

التوسع  يتم  الأمطار، كما  تساقط  نتيجة  المصرية سنويًا  الدولة  لها  تتعرض  التي  ية  والبشر الاقتصادية والاجتماعية  الخسائر  تجنب 

يعها وأفضل السبل لاستغلالها بهدف  في إنشاء شبكات صرف الأمطار والاعتماد على دراسات قياسات الأمطار وأماكن توز

ية اعتبار سقوط الأمطار نعمة وليست نقمة يجب استغلالها  الاستفادة منها قدر المستطاع. بجانب ذلك، يجب على الحكومة المصر

قدر المستطاع، بدلًا من تركها تُصَرف في البحر الأحمر والمتوسط، وخاصة مع دخول الدولة المصرية في مرحلة الفقر المائي منذ 

عام 2010م.
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