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 ملخص 

. ترى كارين فرانك في مراجعتها  للعمارة رأي آخر تعرف األشياء بأضدادها، فلوال وجود الخوف ما كان لألمان معنى. إال أن  
فعمارة الخوف ترتبط بدوافع شعورية بعدم األمان   ؛عمارة الخوف وعمارة األمان  لكتاب عمارة الخوف أن هناك اختالفاً جوهرياً بين

ً و تكون أقل اعتماداً على الدوافع الشعورية وترتبط أكثر بمالبسات  فالعمارة الساعية لتحقيق األمان    أما  بالتالي تستدعي موقفاً دفاعيا
  تقدمها   التي   الحياة  نوعيةإما تبعا ل  أسباب وجود األسوار ويصنفهايعتمد على  التصنيف األشهر للمجتمعات المسورة    . ملحوظةمادية  

الساعية    .األمانمستوي  أو    لساكنيها  المادي  المستوي   وأ المعمارية  الممارسات  لفهم  الخوف  مدخل  بتحري  أكثر  يهتم  البحث  هذا 
المسورة هي أحد  و  ، لتحقيق األمان المخاطرة كم  تجليات المجتمعات  أو عمارة  الخوف  ايريك دينيس فهي مخاطرة  عمارة  ا تسميها 

يهدف البحث الى التعرض لهذه الظاهرة من خالل استكشاف بعض من تجليات الخوف  .  حضرية بالخروج من القلب الى الحواف
خالل   من  المنفصل  الموقع  واختيار  المكاني  البعد  القاهرة  وخصوصا  أطراف  على  المسورة  المجتمعات  درجة  ثم  عمران  قياس 

    .مان لساكنيهااإلحساس باأل

منهجية   تعتمد  األمان،  درجة  لقياس  عليها  االعتماد  يمكن  التي  الدقيقة  الرسمية  اإلحصاءات  جمع    البحث على في ضوء غياب 
  على   أسئلته تم عن طريق طرح استبيان اعتمد في صياغة    يالمعلومات بشكل اولي من ساكني المجتمعات المسورة. هذا الشق الميدان 

يتكون  .  س األمان المعتمدة في المصادر األجنبيةي مقاي   على ن في المجتمعات المسورة الغربية وباالعتماد  اية األمقراءة نظرية لقض
رؤية نقدية    ،تأسيسا نظرياً يبدأ بمقدمة عن عمران الخوف وتجلياته في المجتمعات المسورة، الثاني  ، البحث من ثالثة محاور؛ األول

التي ساه  الكلية  القرارات  للمنظومة  يستجيب  العمرانية والتي  التجمعات  الطلب عن هذه  استحداث  في  في  همت  العقاري  العرض  ا 
نظريات العمران المكافح للجريمة، أما المحور الثالث فينتقل من النظرية الى الواقع  في ضوء  هذه المجتمعات    أو إعادة قراءة   النهاية

المس المجتمعات  البحث  بالتعرف على درجة تحقق األمان في عدد من  الكبرى. ويختتم  القاهرة  حول    بانعكاساتورة على أطراف 
   . ثقافة الخوف والصراع الطبقي من خالل ما ترسخه وسائل االعالم الجماهيرية من صورة ذهنية

مفتاحية: المسورة    كلمات  الخوف    –المجتمعات  للدفاع    -عمران  القابل  البيئي   –الفراغ  التصميم  خالل  من  الجريمة    منع 
CPTED - القاهرة .   

 الخوف عمران تجليات كأحد المسورة المجتمعات 1

الخوف لم يكن ابداً غائبا عن التجربة اإلنسانية، ولم يكن غائبا عن بناء المدينة، فقد ارتبطت نشأة المدينة بفكرة الحماية  
لخوف والمخاطر أكثر من  فكانت البوابات واألسوار أحد عناصرها األساسية. ولكن المدينة حالياً أصبحت مرتبطة أكثر با 

االلكترونية   المنعزلة والمسورة والمراقبة  المجتمعات  تنامي ظاهرة  المنظرين أن  العديد من  ارتباطها باألمان. حيث يرى 
؛ فالفصل العنيف القائم في المدينة هو  (Ellin,1999) هذا الخوف المتنامي وهي أيضا أحد أسبابه لللمواطنين هي تجليات  

 ,Hedayati-Marzbali) علن بين الطبقات، وهو في نفس الوقت أحد العوامل المسببة للخوف مف الغير  أحد أمارات الخو 

Tilaki, & Abdullah, 2017) .  حيث تشير العديد من األبحاث الحالية في إنجلترا وأمريكا الى انه كلما تم اتخاذ المزيد من
إضافة الى    .(Low, 2003) ةستويات الخوف والعزلة االجتماعي التدابير األمنية لمنع الجريمة وتدعيم األمن كلما زادت م 

بالتالي هي تعزز    ذلك، بأنهم خائفين  الساكنين  تذكر  للخوف  تناقضا داخليا؛ فهي رموز  التدابير األمنية بين طياتها  تحمل 
يلها، اال ان ما يحدث  مزيدا من الخوف. التناقض االخر هو انه كلما نجحت هذا الوسائل األمنية كلما كان من المنطقي تقل

ً تمام هو العكس    Normalل أن أصل الظاهرة هو االنفصال االجتماعي المكاني  كذلك ال يمكن إغفا   . (Minton, 2012)  ا
social segregation  .سواء في ضواحي أو في مجتمعات مسورة 

لمجتمعات المسورة هو صورتها  في المقابل تشير العديد من البحوث الى أن أحد األسباب الرئيسية لتفضيل السكن في ا
من خالل  فالمجتمعات المسورة  .  (Shamsuddin, Zaini, & Sulaiman, 2014) (El Sayed, 2016)اآلمنة  الذهنية  

أسوارها وبواباتها وتجهيزات المراقبة بها وتجانس ساكنيها من فئة اجتماعية واقتصادية معينة ومنعها لدخول الغرباء، كل  
ن الشعور باألمان يتشكل بناء  إ وآخرون ف    Cozens ها بيئة ذات انطباع ذهني آمن، فوفقاً لكوزين هذه العوامل تجعل من

ويستند تكوين مثل هذه "الخريطة الذهنية" إلى    . (Cozens & Gwyn, 2001)معين  على "خريطة ذهنية" نحو حيز  

mailto:rmofeed@eng.cu.edu.eg
mailto:rmofeed@gmail.com
mailto:shaimaa.ashour@aast.edu
mailto:shaimaa.ashour@gmail.com


Perusal on Urban Fear ... Raghad Mofeed, Shimaa Samer, P.120-130 

 

121 

 

 & ,Hedayati-Marzbali, Tilaki) اغ رف األفكار واالفتراضات المتعلقة بالعالقات المجتمعية وسلوك السكان داخل ال
Abdullah, 2017) .   تتباين بحسب المستوي االقتصادي واالجتماعي ...  أن المجتمعات المسورة    إلى هنا  يجدر اإلشارة

  الحياة  نوعية إما تبعا ل Blakely.and Snyderعات المسورة هو تصنيف  وغيرها من محددات. التصنيف األشهر للمجتم
  أو   األسوار  حيث  من   سواء  األمانأو    لساكنيها،  المادي  المستوي  أو   الحالة  أو  الترفيهية،   الخدمات   اص ووخص   تقدمها  التي

ف  (Blakely & Snyde, 1997) . ةالمراقب   أبواب الممارسات  لذلك  لفهم  الخوف  مدخل  بتحري  أكثر  يهتم  البحث  هذا 
 . بعينها  ظاهرة عمران الخوف في مجتمعات  ر يوالبحث غير مهتم بفهم وتدقيق تأث، رية الساعية لتحقيق األمان المعما

تشير   من غيرها؟  أمناً  أكثر  بيئات حضرية  المغلقة  المجتمعات  توفر  بالفعل  نفسه هو هل  الذي يطرح  السؤال  ان  اال 
عم  معدالت  تزايد  من  الرغم  على  أنه  إلى  الدراسات  من  األمنيةالعديد  اإلحصاءات  أن  اال  المسورة  المجتمعات    –  ران 

او خارجها   -  الغربية  البوابات  داخل  الجريمة سواء  معدالت  تأثير ضعيف على  لها  البوابات  ذات  المجتمعات  ان   تؤكد 
(Ellin, 2003)  وبالمثل تشير دراسات أخرى الى أن البوابات تعطي احساساً زائفاً باألمن ألنه عادة ما يتم اختراق هذه .

 .(Low, 2003)أكبر عل الشخص معرضا للهجوم بشكل جيالسوار وتسلقها. وأن هذا اإلحساس الزائف باألمن قد ا

هذا يقودنا إلى التساؤل حول نوع االمن الذي قد توفره المجتمعات المسورة، حيث يرى عدد من المنظرين أن األمن  
  ي بالحماية من الجريمة وانما هو األمن النفس   الذي يسعى إليه ساكني المجتمعات ليس فقط األمن بمفهومه المادي الخاص 

فالمجت الجريمة.  من  أوسع  نواحي  يشمل  الذي  الذي  باألمن  والمجرد  العام  النفسي  باإلحساس  وعدا  توفر  المسورة  معات 
األسواق   خسارة  أو  األرباح  أو  العمل  وفقدان  الليبرالية  مخاطر  المناطق؛  هذه  سكان  يعيشها  التي  المخاطر  حياة  يناقض 

ايريك    .(Minton, 2012)  وغيرها  سردها    نع   (Denis, 2006)دينيس  وتعبر  سياق  في  المخاطر  من  النوع  هذا 
لإلحساس النفسي ألحمد أشرف المنصوري وهو شخص متخيل يسكن مدينة دريم الند، عندما يدخل المجتمع المغلق الذي  

رها  اب حب عبور البوابات باعت، التي تصا relief   يسكن فيه ثم تنغلق البوابات خلف سيارته فيشعر عندئذ بحالة من الراحة
فاصالً  حداً  المخاطرتمثل  وعالم  األمن  عالم  بين  الغرباء    عن  بعيدا  الخصوصية  دور  إغفال  يمكن  ال  السياق  هذا  وفي   .

 والمتطفلين. 

في ثالثة مبادئ   Nan Ellin هذه المخاطر المرتبطة بنمط الحياة المعاصر ولدت ردة فعل عكسية توجزها نان ايلين 
   والهروب من الواقع Nostalgia والحنينية   Class Retribalization   للقبلية  ة العود  (Ellin, 2001):  أساسية هي 

Escapism  وتري ايلين أن المجتمعات المسورة هي ترجمة دقيقة لتلك المبادئ وبالتالي هي ترجمة لحالة الخوف النفسي
الثقافية واالنعزالية،  د الفوارق  ي كة من خالل تأالعام المصاحب للعصر الحالي. حيث تترجم المجتمعات المسورة فكرة القبلي 

االخر   بتجاهل  ترتبط  سلبية  اخري  مشاعر  تعزز  انها  اال  باألمان  شعور  من  المجتمعات  تلك  توفره  مما  الرغم  فعلى 
واالنفصال عن الواقع وعدم قبول االختالف فهي تغذي فكرة نحن في مقابل اآلخرين، وبالتالي تقود ساكني تلك المجتمعات  

باء وعدم تقبل وجودهم. كما أنها تترجم فكرة الهروب من الواقع الى عالم آخر خيالي/ مثالي أو  ود ضد الغردحالى حماية ال 
الهروب الى الحواف حيث الوعد بجودة أعلى للحياة وانفصال عن مشاكل القلب القديم للمدينة. ال عجب اذن من ان تعكس  

دريم المعاني؛  المجتمعات هذه  تلك  فالي، وغيرها من   -رويال سيتي  - زيزينيا   - نوستالجيا   - ا يبيوتو  -الند    أسماء    مون 
 .أطراف القاهرة  في المجتمعات المسورة   مسميات 

المخاوف: المخاوف   باعتباره تالقي نوعين من  خوف العمرانيبلورة تعريف إجرائي لمفهوم ال  في ضوء ما سبق، يمكن
النفسية والمخاوف  محتملةة  ي دالماالمخاوف  ترتبط    .العامة   المادية  جرائم  من  المخاوف    بالخوف    فترتبط النفسية  أما 

تدرج  التي تجرائم  لخوف من التعرض ل في التترجم المخاوف المادية  و.  والحراك االجتماعي   بضغوطات الليبرالية الجديدة
رغبة في    ةتترجم في صوربينما المخاوف النفسية    ، من مجرد سرقة سيارة أو المنزل وصوال لسرقة مرتبطة بعنف أو قتل

وعمارة المناطق السكنية  ساكنيها. هذه المخاوف يعبر عنها عمران    علىاالجتماعي وتسوير األماكن وحصريتها    االنعزال
غيرها من    وإلىأجهزة التحكم ومنع الغرباء من الدخول في المناطق السكنية    إلىبأشكال مختلفة تتدرج من أجهزة المراقبة  

ويمكن فهم المجتمعات المسورة باعتبارها ترجمة    . المجتمع السكني ككل تأمين    إلى وصوال    ن ك مين وحدة السلتأ  تدابير امنية 
وال ندعي هنا أن الخوف هو الدافع الوحيد أو األساسي لنشأة هذه المجتمعات، بل هناك العديد من  لهذه المخاوف السابقة.  

 ر خارج نطاق اهتمام هذا البحث. هنا هو أم  اهال أن مناقشت الدوافع والمالبسات التي أنتجت هذا النمط العمراني إ

 للجريمة المكافح العمران لنظريات  كتطبيق المسورة المجتمعات 2

 يرى العديد من المنظرين أن المجتمعات المسورة في بنيتها العمرانية هي ترجمة لنظريات العمران المكافح للجريمة  
(Minton, 2012) . فكر على  عام  بشكل  تعتمد  النظريات  في    ةهذه  التأثير  على  القدرة  لها  العمرانية  البيئة  مالمح  ان 

الفعل االجرامي يتأثر بشدة   السلوك اإلجرامي أن قرار  الجاني التي تسبق األعمال اإلجرامية. حيث تبين أبحاث  قرارات 
نية تحمل إشارات  ار بنوع المخاطر المحتملة والتي قد تجعل الجاني قيد االعتقال او االكتشاف. وتبين أيضا ان البيئة العم 

الهروب بعد الجريمة. بالتالي تعمل استراتيجيات هذه   المجرم ويدرك من خاللها سهولة اقتحام المكان او سهولة  يستقبلها 
الجان المكان مخاطرة غير مرغوبة من  اقتحام  التي تجعل  العمرانية  تلك اإلشارات   ,Crowe) ي النظريات على تعزيز 

2000) . 
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و تحبط  أين توالت العديد من النظريات التي تعتبر ان البيئة العمرانية يمكن أن تحفز  العشر  نر ومنذ الستينات من الق 
جاكوبز  و المجتمعات السكنية. فكانت نظرية جين  أزز مستويات األمان عند سكان المدينة  ع ن تأ الجريمة ومن ثم يمكنها  

(Jacobs, 1961)   الالرسم  ن ع االجتماعي  والتحكم  الطبيعية   Informal social control of ي المراقبة 
strangers     نيومان  في الغرباء المبني على مفهوم الثقة. ثم نظرية اوسكار(Newman, 1972)  الفراغ القابل    ن ع

الخلل   Defensible Space للدفاع  أشكال  أحد  باعتبارها  الجريمة  أن  على  أساسها  تبني  والتي  السبعينات  مطلع  في 
 ويقف في نفس االتجاه نظرية مثل نظرية النوافذ المكسورة  ا من خالل التصميم العمراني، ه ياالجتماعي يمكن السيطرة عل

Broken Windows.   منع اتجاه  مثل  العملية  النظرية  التوجهات  من  لعدد  األساس  حجر  نيومان  نظرية  كانت  وقد 
البيئي التصميم  خالل  من  اتجاه  و    Crime Prevention Through Environmental Design CPTEDالجريمة 

هذه النظريات على ما    Secured by design or Design out Crime (Colquhoun , 2004)  بالتصميم التأمين  
بينها من تداخل واختالف ال يتسع المقام الستعراضه، إال أنها اعتمدت في العموم على التحكم في مكونات مادية من البيئة  

اجتما  وأخرى  بالحماية  ترتبط  ا ي عالعمرانية  اال  المكان.  ومستخدمي  السكان  بسلوك  ترتبط  المادي  ة  الشق  بين  التوازن  ن 
المكون المادي مثل العوائق   -الشاشات  -العزل  -واالجتماعي لم يكن دائما حاضرا بنفس القدر. حيث غلب االعتماد على 

المكون  تلك  الغرباء وهي  للتحكم ومنع  العناصر  والبوابات وغيرها من  تأمين    تااالقفال واالسوار  أهم مالح  التي شكلت 
  . (Minton, 2012) وصورتها البصرية المميزة   المجتمعات المسورة

في عدد من االستراتيجيات     CPTED وتتلخص أهم المبادئ الحاكمة التجاه منع الجريمة من خالل التصميم البيئي 
الطبيعية   ( 1)   : (Jeffery, 1971) (Newman, 1972)هي   يمكن     Natural Surveillance المراقبة  بحيث 

رؤ محاور  بخلق  هذا  ويكون  المكان  في  والخطرين  الغرباء  المراقبة  مالحظة  بشبكات  او  المكان  في  واضحة  بصرية  ية 
 Natural التحكم في مواضع الدخول  ( 2، ) التلفزيونية واالضاءة الجيدة ومنع مواضع االختباء في عناصر تنسيق الموقع

Access control  بدر هذا  تت  جاويكون  المكان  متفاوتة  في  للحركة  ارشادية  والفتات  المداخل  مواضع  تحديد  من  بدأ 
بتحديد ما هو خاص وما     Territoriality تحديد حيز النفوذ  (3، ) الى البوابات واالسوار المانعة للحركة والرؤية  وصوال 

الخاص الحيز  اختراق  يمنع  بما  الجيدة   ( 4، )هو عام  البصرية  المهجورة   Maintenance الصيانة والصورة  فاألماكن 
 . (Mostafa, 2018) تكون عرضة أكثر للجريمة

قد حققت انتشاراً وتأييداً واسعاً وخاصة في شقها المادي المرتبط    -ان جاز التعبير -عمرانية   من ذه االستراتيجيات االه
للت المراقبة وذلك ألنها قدمت حال قابال  المداخل والبوابات والتوسع في  لها  فنبالتحكم في  الجريمة مما خلق  للتحكم في  يذ 

.  (Minton, 2012) ر العقاري والجهات األمنية نفسها  شعبية واسعة ضمن متخذي القرارات العمرانية وشركات التطوي 
 :المجتمعات المسورة كما يلي في  اال ان هذه االستراتيجيات عليها العديد من المآخذ التي تمتد من النظرية الى تطبيقاتها  

 . (Clarke, 2019) نع الجريمة وانما تحيلها إلى موضع آخر أقل حماية تم الأنها  •

اكدت عليها جذور النظرية في طرح جين جاكوبز حيث أن التركيز    أنها تغفل الكثير من الجوانب االجتماعية التي  •
 جيوباً معزولة   جعلى الحلول المادية من اسوار وكاميرات كما في حالة المجتمعات المسورة يعزز االنعزالية وينت 

(Hillier, 2012) . 

  ثالث يته بدراسة  أنها ال تأخذ في االعتبار الظروف المتباينة بين المناطق، فعلى الرغم من ان نيومان استنبط نظر  •
المسورة   المجتمعات  طالت  قد  نظريته  تطبيقات  ان  اال  نيويورك  في  األدنى  المستوى  من  إسكان  مشروعات 

  . (Minton, 2012) باالعتماد على نفس المبادئ 

المكان  أ • داخل  تتم من  الجرائم  كبيرة من  نسبة  ان  تتجاهل  بشكل  أنها  المكان  بدخول  لهم  أشخاص مسموح  و من 
حالة    وجرم/ المهاجم المتوقع من خارج المكان كما جاء في نظرية الفراغ القابل للدفاع هطبيعي، فاعتبار ان الم

 . (Crawford & Evans, 2016) خاصة

أ  • يجب  عل   ن أنها  من  تعتمد  والحد  الجريمة  أنماط  بتوقع  يسمح  بما  المستقبل  قراءة  على  وقدرة  بيانات  قاعدة  ى 
ع  والمستقبل  الحاضر  قراءات  ضعف  حالة  في  أنه  إال  المستقبلية.  واألمني  المخاطر  االجتماعي  المستويين  لى 

المترابطة   المتكاملة  البيانات  قواعد  المصرية    –وغياب  الحالة  في  أن  ل ايبقى    -كما  يمكن  أساس  أي  سؤال على 
الخ العدالة  تلك  غياب  ضوء  في  المسورة  المجتمعات  في  الجريمة  مكافحة  سياسات  يسميها  تعتمد  كما  وارزمية 

  .(van Soomeren, 2002) كراوفورد وايفانز 

في جيلها األول قد ارتكزت على   CPTED (Palidda, 2016) الجريمة رغم من أن نظريات الحماية من  وعلي ال 
ة وأغفلت الجانب االجتماعي وهو ما تم ترجمته في المجتمعات المسورة السكنية على نطاق  بعاد المادية للعزل والحماي الا

عي واإلدارة المجتمعية مع التركيز على البنية  واسع. إال أن الجيل الثاني من النظرية أضاف استراتيجيات التخطيط االجتما
للمجت بإضافة خدمات  للفراغ  السكنية مثل مدرسةعمالتحتية  والتي من    -محالت  -متنزهات  -مالعب  -ات  مراكز خدمات، 

تعزز التفاعل بين المجتمع من خالل خلق مساحة وفرص للمقابلة والتفاعل. أما الجيل الثالث فقد أضاف الى ما    شأنها ان 
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  اهمة في تدعيم الحماية من الجريمة سم بق البعد الخاص باالستدامة ومراعاة االبعاد البيئية واالقتصادية والتكنولوجية للس
(van Soomeren, 2002) 

  هذا التطور في نظريات الحماية من الجريمة لم يقابله تغيراً ملحوظاً في تصميم المجتمعات المسورة بالقاهرة، فما زالت 
ل األول للنظرية. وعلى  ي جصيانة( كما في ال  -حيز نفوذ -تحكم   -عمرانية المادية )مراقبة من تتمسك بالمالمح اال  في معظمها 

وي داخل أسوارها عددا من الخدمات كما في توصيات الجيل الثاني من نظريات  الرغم من أن بعض هذه المجتمعات تحت 
المسور المجتمع  سكان  على  مقصورة  حصرية  خدمات  معظمها  في  انها  اال  هذه    الحماية  تظل  لذلك  باإلضافة  فقط. 

تعاملها مع الغرباء  حيوية وتدفق المستخدمين للمكان وتنوع األنشطة بسبب انغالقها ول االمجتمعات المسورة بعيدة عن أفكار  
   باعتبارهم مصدراً للخطر.

 الكبرى  بالقاهرة المسورة المجتمعات في األمان حالة: دراسة 3

يون، وتشمل  لم   حاليا إلي نحو مائةعدد سكانها    يكاد يصللكبرى في العالم والتي  القاهرة الكبرى هي واحدة من المدن ا
القاهرة   إقليم  أطراف  في  المسورة  المجتمعات  وتتوزع  القليوبية.  من  وجزء  والجيزة  القاهرة  محافظات  اإلدارية  حدودها 

. وتتباين  ( 1، شكل ) توبر والشيخ زايدالكبرى الشرقية والغربية في كل من مدينة القاهرة الجديدة ومدينتي السادس من أك
د حيث  من  المسورة  انغالقها  ج ر المجتمعات  اإلسكان  وة  للسكان  ونوع  واالقتصادية  االجتماعية  الخدمات  والفئات  نوع 

  .(El Sayed, 2016) وغيرها 

تحتل القاهرة    2017  Safe Cities Index(The Safe City Index, 2017)اآلمنة  وفقا لتقرير مؤشر المدن  
ه عند أخذ تعداد المدن  م، وهو رقم متدني، اال اناع عالمية من حيث األمن بشكل    المركز الواحد وخمسون من ستين مدينة

مليون نسمة.    15في االعتبار يتحسن ترتيب القاهرة الى المرتبة الثانية عشر من سبعة عشر مدينة يزيد تعداد سكانها عن  
رة واضحة عن  و صه التقارير العامة ال تعطي  ن مثل هذأ ال  إهذا يجعل من القاهرة مدينة متوسطة نسبياً في حالتها األمنية،  

 ة. ق أمنياً داخل القاهرتمايز المناط

المرتبطة   العمرانية واالجتماعية  اعتمد البحث على طرح استبيان يهدف الى قياس درجة اإلحساس باألمان والعوامل 
  ة التي تتناول الحالة األمني   وفي ضوء غياب التقارير واإلحصاءات بهذا االحساس لدي سكان المجتمعات المسورة، وذلك  

غياب المسوح االجتماعية التي تتناول واقع الجريمة وجغرافيتها المرتبطة  باإلضافة الى  ورة،  على مستوى المجتمعات المس
 بالسكن تحديداً. 

  -ع المسوراسم المجتم   -تم تصميم االستبيان ليشمل ثالثة محاور رئيسية: األول يتناول البيانات األساسية الخاصة )بالنوع 
اإلقامة ال  –ة االشغالب سن  -سنوات  بجيرانهدرجة معرفة  للغرباء    -ساكن  السكني وهل مسموح  بالمجتمع  المتاحة  الخدمات 

السكني(.   -باستخدامها بالمجتمع  المحيطة  فيتناول    االستخدامات  الثاني  القسم   Perception ofاألمان    إدراك  قياس أما 
Safety POS   ا  خالل من   لسكان ل تستختطبيق  التي  المعايير  من  البريطاني    مد ثنين  المسح   ,Grant) للجرائم  في 

Bolling , & Sexton, 2006)  الباحثين من  كبير  وتتناول  ( Sakipa, Joharia, & Sallehb, 2013)عدد   ،
ودرجة   ليال،  السكني  المجتمع  في  السير  عند  باألمان  اإلحساس  درجة  فقط(:  سؤالين  منها  البحث  )استخدم  أسئلة  ثالثة 

اجد وحيدا بالمسكن ليال. يقيس أيضا هذا الجزء احتياطات األمان المتبعة على مستوي كل من  وت لاإلحساس باألمان عند ا
الثالث من االستبيان خاص   القسم  بفاعليتها.  الساكن  قياس درجة اعتقاد  السكني والمسكن مع  السكان عن المجتمع    بسؤال 

ى نقاط الضعف التي تم منها االقتحام على مستوي  عل الجرائم التي تمت في المجتمع السكني خالل مدة اإلقامة، مع التعرف
   المجتمع السكني وعلى مستوى المسكن.
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 خريطة القاهرة الكبرى موضحاً عليها المجتمعات المسورة شرق وغرب القاهرة.     ( 1شكل ) 

 

 (El Sayed, 2016)بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في   : المصدر 

 العينة  مواصفاتأ. 

المجتمعات المسورة في  طرح االستبيان    مت التواصل االجتماعي للحصول على عينة عشوائية من سكان  على وسائل 
الى   االستجابات  القاهرة، ووصل عدد  العمرانية شرق وغرب  )   76االمتدادات  والجدول  ( يوضح مواصفات  1استجابة. 

 .العينة 

لكل مجتمع سكني اال ان هناك ثالثة    بمتوسط استجابتين ني مسور.  مجتمع سك  36االستجابات لالستبيان توزعت على  
الر اال مجتمعات سكنية كانت فيها     6استجابات ومينا جاردن سيتي    9رويال سيتي  استجابات و  9حاب  ستجابات متعددة؛ 

ختلفة من  ا طبيعة ماستجابات. هذه االستجابات قد يكون لها تأثير على نتائج االستبيان حيث الرحاب مثالً كمجتمع مسور له 
المستوي االجتماعي واالقتصادي  حيث توا  الى اختالف  السكان باإلضافة  المجتمع وعدم قصرها على  الخدمات داخل  فر 

بعينة   االستبيان  في  ممثلة  هايتس وكانت  القطامية  أو  ليك  مثل سوان  العينة  شملتها  أخرى  سكنية  مجتمعات  لساكنيها عن 
 واحدة.   

االستجابات تسكن في المجتمع من أكثر من ثماني سنوات وهو ما  من    % 30نة حوالي  ثلث العي  يمكن مالحظة أيضاً ان 
يناير خالل سكنهم في هذا المجتمع السكني المسور. ومن المالحظ أيضاً ان نصف    25يعني أنهم قد عاصروا فترة ثورة  

اسة تأثيره على  ي يهتم البحث بدر األمر الذ ، وهو %50عينات االستبيان تسكن في مجتمعات مسورة ال تتعدي نسبة اشغالها 
  األمان في تلك المجتمعات. 

 مواصفات عينة االستبيان وبياناته األساسية  ( 1جدول )

 عدد المجتمعات المسورة في القاهرة الكبرى  عدد العينات 

 إجمالي  غرب  شرق  إجمالي  نساء  رجال 

42 % 
 32عدد  

58 % 
 44عدد  

100 % 
 76عدد  

40 % 
 15عدد  

60 % 
 22عدد  

100 % 
 37د  عد 

 نسبة االشغال في المجتمع السكني  ة في المجتمع السكني مدة اإلقام 

  5الى  2من   سنة   2أقل من 
 سنة 

  8أكثر من   سنة   8الى  6من  
 سنوات 

حوالي   % 25حوالي  
50 % 

 % 75أكثر من   % 75حوالي  

19.8 % 32.1 % 18.5 % 29.6 % 25 % 25 % 32.5 % 17.5 % 

 تخدامات االس  حصرية كني الخدمات المتوافرة في المجتمع الس 

ترفيهي /   ني فقط سك
 رياضي 

غير مسموح لغير السكان   متنوع  ديني 
 باستخدام الخدمات 

مسموح لغير السكان باستخدام  
 الخدمات 

9 % 8 % 13 % 70 % 39.5 % 60.5 % 
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 درجة معرفة الجيران في المجتمع السكني  االستعماالت المالصقة للمجتمع السكني 

سكني غير   سكني مسور 
 ر مسو

معرفة   أعرفهم  ال متنوع  ض فضاء ر ا خدمات 
 ضعيفة 

 معرفة قوية  معرفة متوسطة 

18 % 6.5 % 13 % 13 % 49.5 % 18.5 % 11.1 % 25.9 % 44.4 % 

 المصدر: الباحثتان

المجتمعات في العينة تش أن غالبية  ، بينما المجتمعات السكنية  %90بنسبة  مل على خدمات داخلية  تمن المالحظ أيضاً 
دراسة. وهو االمر الذي يجعل غالبية عينات الدراسة متوافقة ظاهرياً مع  ال   فقط من عينات   % 10ة  نسب   تشكل بدون خدمات  

الجريمة   من  الحماية  نظريات  من  الثاني  بنسبة  CPTEDالجيل  السكان  على  الخدمات هي حصرية  هذه  أن  إال   .40 %  
  % 60غرباء بنسبة ركة االستخدامات مع المشا   نسبة وغير مسموح لمن هو خارج المجتمع السكني باستخدامها. أيضا ارتفاع  

يرجع الي ارتفاع نسبة تمثيل بعض المجتمعات في عينة االستبيان مثل الرحاب وهي ذات طبيعة مختلفة من حيث السماح  
 بدخول الغرباء واستخدام الخدمات بها. 

ات، حيث يشير االستبيان إلى أن  جتمع لممن المثير لالنتباه أيضا مالحظة ضعف العالقات االجتماعية بين ساكني تلك ا 
 . % 20بالجيران ضعيفة أو ال يعرفهم من األساس وهذه تشكل نسبة حوالي   من السكان عالقته  % 44

 منهجية التحليلب. 

الجداول الثنائية  هذه  . Crosstabulationللوصول لجداول فردية وثنائية   SPSSباستخدام  نتائج االستبيانتم تحليل 
Crosstabulation    وذلك عن طريق معامل اإلرتباط بين متغيرين قابلين للترتيب  ن  ي بين متغيرهدفها استنتاج العالقات

Ordinal by Ordinal  .  يكون هناك عالقة قوية والعكس باقترابه من صفر تكون عالقة    1عندما يقترب المقياس من
العالقة طردية  ضعيفة، و وفيما يلي عرض    عالقة عكسية. تكون الت سالبة  انك   وإذا إذا كانت إشارة المقياس موجبة تكون 

   لبعض النتائج مع مناقشتها في ضوء ما تم طرحه من مفاهيم خالل البحث. 

 اإلحساس باألمان ت. 

باألمان البحث  وجد   اإلحساس  درجة  السكان   أن  بالمسكن    لدي  وحيدا  التواجد  عند  أو  السكني  المجتمع  في  ليال سواء 
)   %63حوالي    مرتفعة المجتمع  وب(  2شكل  في  لجرائم  تعرضوا  من  بنسبة  باألمان  للشعور  المرتفعة  النسبة  هذه  مقارنة 

ودوافع االحتياطات    والواقع العددي للجرائم   باألمان يجد البحث تناقضاً بين اإلحساس الفردي    %58السكني والتي تصل الى 
 . من استقالل الشعور باألمان عن حقيقته نظريالالتناول  في  ، وهو االمر الذي سبق اإلشارة اليه ( 3األمنية كما في شكل ) 

                          اإلحساس باألمان ( 2شكل ) 

 

 درجة اإلحساس باألمان عند السير في المجتمع السكني ليال 

 

 اإلحساس باألمان عند التواجد وحيدا بالمسكن ليال 
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تعل(  3شكل ) ال  يةيمينا:  التسلق  مسسور  لمنع  الشجرة  السور وقطع  قطع زجاج على  تم إضافة  يسارا:  كن واضافة حديد مسنن. 
 ولتكون الرؤية أوضح لدوريات األمن المتحرك وكاميرات المراقبة الثابتة. مجتمع مون فالي شرق القاهرة،

  

 2019تصوير د. مروة حسن   :المصدر

در ترابط  أظهرت  الثنائية  األمنية  س  اإلحسا  جة النتائج  واالحتياطات  االشغال  نسبة  هما  أساسيتين  بعالقتين  باألمان 
بين درجة   هناك عالقة طردية متوسطة  أن  البحث  العالقتين. حيث وجد  هاتين  مقارنة  تم  األمان  ولقياس معامل  المتبعة، 

غال كلما قلت الجرائم  شنسبة اإلت  اإلحساس باألمان بشكل عام وبين نسبة األشغال وهي عالقة منطقية حيث أنه كلما زاد 
السكنية وضعف فرصة تواجد عمال غرباء يشكلون مصدر خطر. إال أن هذا ال ينفي حدوث بعض   بسبب زيادة الكثافة 

 الجرائم علي يد العاملين بالمسكن.  

بالمسكن،   الخاصة  األمنية  بالمسكن مع االحتياطات  باألمان  اإلحساس  درجة  بين  للعالقة  بالنسبة  البحثوج أما  نها  أ  د 
عالقة عكسية ضعيفة فكلما زادت نسبة االحتياطات األمنية كلما قل اإلحساس باألمان على مستوى المسكن، وهو أمر يدعو  

من العينة يعتقد ان احتياطات األمان المتبعة على مستوي المسكن فعاله إلى حد ما على    % 61للتعجب حيث وجد البحث أن  
وس  ذكروا  قد  أنهم  من  متعددائ الرغم  هذا  ة  ل  أن  إال  الخاص،  والحارس  والكاميرات  النوافذ  تأمين  مثل  المسكن  لحماية 

المقابل وجد البحث عالقة طردية قوية بين درجة   التام يعكس حالة من اإلحساس بعدم األمان. في  اليقين  اإلحساس بعدم 
م حماية  وسائل  توافر  وبين  ككل  السكني  المجتمع  مستوى  على  باألمان  حيتعاإلحساس  باألمان  ث  ددة،  اإلحساس  يزيد 

المجتمع   المتبعة على مستوي  األمان  احتياطات  بفاعلية  السكان  ويعتقد  الحماية  وسائل  زيادة  مع  الحماية  وسائل  وبفاعلية 
السكني ككل. وهذا اجماالً يشير الى ان كثير من السكان يعتقد أن المجتمع ككل به وسائل أمان كافية لكنه يعتقد ان وسائل  

   صة بمسكنه غير كافية.خا ماية ال لحا

 واقع الجرائم واالحتياطات االمنية ث. 

وأن توقيت اقتحام   (.4شكل )، تعرضوا لجرائم خالل مدة إقامتهم بالمجتمع السكنيمن السكان قد  % 58أن    البحث وجد 
دة عدد الجرائم  يا أيضاً ز  ث الحظ البح .  %20% أو خالل السفر بنسبة تكرار  40ليالً بنسبة تكرار  المسكن كان في الغالب  

في المجتمع السكني عن ثماني سنوات وذلك يبدو منطقياً في ضوء طول مدة اإلقامة وفي    مومعدالتها لمن تزيد مدة اقامته 
 يناير وما صاحبها من انفالت أمني.  25ثورة   ألحداث معاصرتهم ضوء 

 

 اعتقاد السكان فاعلية احتياطات األمان (٤شكل )

صيا أو تعرض أحد السكان لحادث )اقتحام للمسكن  شختعرضت    هلخالل مدة سكنك  
  او اعتداء على السكان بدنيا( –بهدف السرقة او شروع في اقتحامه 

  

 
 

 

عن االحتياطات األمنية المتبعة على مستوي المجتمع السكني كانت الخيارات كالتالي: بوابات مؤمنة  وبسؤال العينات  
دوريات   الدخول،  في  اسحرللتحكم  مراقبة، وااسة،  كاميرات  مرتفعة،  ليلية  ر  أن    وأخري.  أنوار  البحث  من    % 74وجد 

الوسائل األكثر تكراراً وتالزما في    وقد وجد البحث ان،  السابقة  ثالثة وسائل أو أكثر من االحتياطات  حددت  قد  اإلجابات
.  %30كرارها في االختيارات بنسبة ت  ية وكانيلحراسة واستخدام أنوار لال هي البوابات المؤمنة ودوريات الخارجية الحماية  
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ان أيضاً  البحث  وجد  ذلك  من  الرغم  أيضاً    على  كانت  السكني  المجتمع  اقتحام  خاللها  من  تم  والتي  ضعفاً  النقاط  أكثر 
 . % 30للبوابات واألسوار بنسبة تكرار  

كا و الخيارات  كانت  المسكن  مستوي  على  المتبعة  األمنية  االحتياطات  عن  والنوافذ،  مي تأ الي: لتبالسؤال  االبواب  ن 
وقد وجد البحث   حارس خاص للمسكن وأخري. ، نكاميرات مراقبة، أجهزة انذار، غرفة سحرية، وحدات انارة حول المسك 

تأمين  وقد وجد البحث أن الوسائل األكثر تكراراً هي  وسيلة واحدة من تلك االحتياطات،  من اإلجابات قد حددت    % 51أن  
والنوافذ  أيضاً    . % 43نسبة  ب  االبواب  كانت  المسكن  اقتحام  خاللها  من  تم  والتي  النقاط ضعفاً  أكثر  ان  أيضاً  البحث  وجد 

 .  %21لألبواب والنوافذ بنسبة  

يتم  الضعف التي    اط التي هي في نفس الوقت نق  االمنية   حتياطات لالالذي يظهره التحليل السابق  هذا التناقض الواضح  
الوسائل المستخدمة  وتأكيده بعدم ثقة الجميع في مدي فاعلية هذه االحتياطات    اد زد لمسكن يا   المجتمع السكني أو  اقتحاممنها  

   (. 6و )   (5للتأمين. شكل ) 

 اعتقاد السكان فاعلية احتياطات األمان (٥شكل )

 

درجة اعتقاد الساكن بفاعلية احتياطات األمان المتبعة على  
   مستوي المجتمع السكني

 

 

 

الحتياطات األمان المتبعة ا بفاعليةن درجة اعتقاد الساك
 على مستوي المسكن

 

األسقف المائلة توفر حماية من االقتحام من  يمينا:  (٦شكل )
 السطوح. أحد المجتمعات السكنية غرب القاهرة،  

 

 

يسارا: حراسة إضافية خاصة بالفيال. مجتمع مون فالي  
 شرق القاهرة،  

 

 . تصوير د. رغد مفيدالمصدر: 

 2019صوير د. مروة حسن  ت :درالمص

 التفاعل االجتماعي والعالقة مع الغرباءج. 

من السكان    %18وحوالي ،  %44عينات الدراسة من السكان لها عالقة ضعيفة مع الجيران بنسبة  غالبيةوجد البحث أن 
البعض بعضهم  يعرفون  )ال  شكل  توضح  ( 7،  النسبة  وهذه  انعزال.  السكني    عمق  انعزاله  ب   اهذ داخلياً،  المجتمع  خالف 

من العينات الى أن المجتمع السكني ال يسمح لغير    % 40والذي يظهر من خالل حصره على ساكنيه، حيث أشارت    خارجياً 
أشاروا الى السماح للغرباء باستخدام    % 60، وعلى الرغم من أن الغالبية  ( 8شكل )   السكان باستخدام الخدمات المتاحة به 

مجتمع  نتائج يجب فهمها في ضوء تباين العينات كما سبق اإلشارة ووجود نسبة كبيرة من  ال  ذهالخدمات الداخلية اال ان ه
 طبيعة خاصة.   وهو ذو الرحاب 

، حيث وجد البحث أنه كلما  عالقة طردية قوية بين واقع الجرائم وحصرية االستخدامات  وجود النتائج الثنائية أظهرت  
م الخدمات الداخلية كلما زادت الجرائم، وهو االمر الذي يبدو منافياً  دا خ ستزادت حصرية االستعماالت ومنع الغرباء من ا 
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الجيل الثاني التي تم اإلشارة    CPTEDولكنه يتوافق مع نظريات الحماية  لفكرة العزل التي تقوم عليها تلك المجتمعات،  
  الجرائم ودرجة معرفة الجيران   قعا و  بين   جداً   عالقة عكسية ضعيفةأيضاً أظهرت الدراسة وجود    اليها في التناول النظري.

ببعض السكني.    بعضهم  المجتمع  خالل  في  من  مالحظته  يمكن  السكان  بين  االجتماعية  العالقات  فراغات  ضعف  خلو 
 .  (9، شكل ) أحد عوامل عدم األمان وفقاً لنظريات الحمايةوالذي يعد  التفاعل االجتماعي من الرواد 

السكني بعضهم ع مجتدرجة معرفة الجيران في الم (٧شكل )
 ببعض 

السماح لغير الساكنين باستخدام خدمات    ( ٨شكل )
 المجتمع السكني 

 

 

 

 

 : حديقة األنشطة بأحد التجمعات غرب القاهرة.  األعلى( ب9شكل )

 

 باألسفل: مجتمع سوان ليك/ بحيرة البجع بالقاهرة الجديدة، 

 

 2019تصوير د. منة الحسيني 
https://hap.com.eg/ 

 نتائج وتحفظات ح. 

 سبق يمكن بلورة أهم نتائج دراسة الحالة الخاصة بالمجتمعات المسورة فيما يلي:  في ضوء ما 

 استقالل اإلحساس باألمان عن واقع الجريمة )انفصال الشعور عن الواقع(   •

ترابط   • باألم   ايجابي وجود  اإلحساس  اإلحساس  وب  انبين  زاد  كلما  االشغال  نسبة  زادت  فكلما  االشغال،  نسبة  ين 
 باألمان. 

الغرباء كلما    سلبيوجود ترابط   • الجرائم فكلما زادت حصرية االستخدام ومنع  بين حصرية االستخدامات وواقع 
 زادت الجرائم. 

مع   • السكني  بالمجتمع  المحيطة  االستخدامات  لنوع  يذكر  تأثير  أو  عالقة  وجود  واقع  حس اإلعدم  او  باألمان  اس 
 الجرائم. 

 ان عدداً من التحفظات على ما سبق من التحليالت واإلحصاءات كما يلي: تسجل الباحثت

https://hap.com.eg/kattameya.html


Perusal on Urban Fear ... Raghad Mofeed, Shimaa Samer, P.120-130 

 

129 

 

عدد االستجابات المسجلة  تم التواصل مع العينة البحثية عن طريق استبيان على شبكة االنترنت وتالحظ أن  :  العدد •
ث نجد أنه في كثير من األحيان هناك استجابة واحدة أو اثنان  حي ة، لالستبيان صغير مقارنة بعدد المجتمعات السكني 

فقط من نفس التجمع السكني، وهو ما يجعل البيانات المستخلصة من هذه العينة غير مؤكدة وتحمل رأياً شخصياً ال  
 يمكن التحقق من مصداقيته. 

التنوع التنوع • االقتصاد   :  مستواها  حيث  من  السكنية  المجتمعات  في  طبيعة    من وي  الشديد  ودرجة  حيث  انغالقها 
النتائج  دقة  على  مؤثراً  واحد  إحصاء  في  بينها  المقارنة  يجعل  بالدخول  للغرباء  الدراسات    .السماح  في  يفضل 

 المستقبلية تقسيم المجتمعات السكنية للوصول لنتائج تحليلية أدق. 

ن عن عدد الجرائم غير دقيقة وذلك  يا بستاألرقام التي سجلها المشاركون في االان أن  تالباحث  ت الحظ  المصداقية:  •
هؤالء   بعض  أيضاً  الزمنية،  الفترة  نفس  خالل  المجتمع  ساكني  لنفس  المسجلة  الجرائم  عدد  مقارنة  خالل  من 

، أيضاً  المشاركون كانوا كثيرا ما يشتكون من سرقات متكررة وعند مأل االستبيان تم اغفال ذكر الرقم الحقيقي لها
 ذكر العدد الحقيقي للجرائم خالل ثمانية سنوات مثالً أمر غير دقيق. ت  لجع طول المدة الزمنية ي 

التحفظ: يشعر البعض باالنتماء الشديد للمكان مما يجعل اجاباتهم )وخاصة في الجزء المفتوح من االستبيان( تعبر   •
المكان  في  قصور  او  خلل  أي  انكار  تمام-  عن  كله  االستبيان    -بطريقة  مع  تعامل  أيضاً  هذا  تب عبا البعض  أن  ار 

مناقشة،   اجراء  البعض على  تحفظ  في  سبباً  هذا  وكان  الوحدة،  ثم سعر  ومن  المكان  يؤثر على سمعة  االستبيان 
البعض االخر كان تحفظه نابع من خوفه من ذكر بيانات عن التجهيزات األمنية بالمسكن خوفاً من أن يتعرض  

 للسرقة بسبب هذا االستبيان. 

نتائج االستبيان يمكن اعتبارها مؤشرات تلقي الضوء على عدد من القضايا التي ترتبط  ن  ا   وعلى الرغم مما سبق إال
 . بالخوف الحضري أسبابه ومظاهره في المجتمعات المسورة، والتي يلزم تدقيقها من خالل مسح منهجي مستقبلي 

 ختام  الخوف.. ثقافة يغذي من ٤

يتضح   الحالة  دراسة  ونتائج  النظرية  المناقشة  في  د  و وجفي ضوء  الجريمة  واقع  وبين  بالخوف  اإلحساس  بين  فجوة 
المجتمعات المسورة. فاإلحساس بالخوف يبدو مستقال عن معدالت الجريمة الفعلية، وهو األمر الذي يدلل على أن الخوف  

النفسية    وف امخالدافع األساسي وراء انعزالية المدن المسورة وانما تلك ال  قد ال يكون بمعناه المادي )الخوف من الجريمة(  
.  عليها حصرية تلك المجتمعات وعدم السماح للغرباء بالتواجد  ل التي اشارت اليها نان الين وآخرون تبدو أكثر تأثيراً ويدل

 هذه المخاوف تغذيها منظومة من المؤثرات كما يلي: 

ً تبعثها شركات التطوير العقاري لتخلق طموح  التي   الدعائية عود  وال  في تلك المناطق،  ن  ك لسل  وسقف رغبات متنامي   ا
ً انطباع   ساكنيها تعطي   وهذا في حد ذاته أمر مشكل   Womb-like environment بالدفء واألمان وكأنها بيئة حاضنة   ا
لدي    يتولد  -  وهو أمر وارد الحدوث  -العديد من المستويات؛ فعند حدوث جريمة او اختراق لتلك التحصينات األمنية  على  

الحماية المبالغ فيها داخل تلك المجتمعات  على الجانب اآلخر تؤدي  أحيانا صدمة،  و   ددي وضيق ش  السكان رد فعل غاضب
السكان عند الخروج منها غير قادرين على مواجهة المخاطر المعتادة في المدينة العادية كما كان في السابق    الي ان يصبح 

البيئة انتقالهم لهذه  بالمبال  (Minton, 2012)   قبل  الشبيه  الحما  غةوهو األمر  الذي  في وسائل  الجراثيم  يسبب  قد  ية من 
 ضعف المناعة. 

ين الطبقات من خالل سعيها نحو االثارة بما  هي أيضا أحد الروافد المغذية لثقافة الخوف بالجماهيري    اإلعالم وسائل  
المزيد من    لق بين الناس وتخ   قصصي   فتصبح تفاصيل الجريمة محل تناول   التهويل والتسرع في عرض الجرائم   إلىيدفعها  

الغير مباشر في  آ   هذا هو الشكل المباشر من التأثير لكن هناك شكالً .  (Glassner, 2000)   اوفالمخ التأثير  خر من 
باعتبارها مصدراً للجريمة والشر، ويتضح هذا من خالل انتشار    معينة   شريحة اجتماعية   وسم خلق ثقافة الخوف من خالل  

  يبرر عنف الدولة تجاهها وبما يبرر أهمية عزلها،   بما  ها بؤر للجريمة والبلطجة ر بااألفالم التي تعرض العشوائيات باعت
 . (Mofeed & Elgendy, 2016) يعزز الخوف الطبقي في المجتمع األمر الذي وهو  

و  السياسي،  االستقرار  بعدم  يرتبط  الخوف  ثقافة  لتغذية  األخير  تأثيره  الرافد  مالحظة  يمكن  المرتبطة  الذي  الفترة  في 
ت المجتمعات المسورة من أكثر المناطق تعرضاً لهجمات السرقة  يناير واالنفالت األمني المواكب لها، حيث كان  25  ةوربث

لتعزيز استعداداتهم األمنية لحماية ممتلكاتهم والتي وصلت   واالقتحام، والتي ولدت عند ساكني تلك المجتمعات حافزاً قوياً 
 ة تحت األرض.  ي سرفي بعض األحيان الى بناء مخابئ آمنة  

ولكنه يود التأكيد في الختام على ان   مسؤولة وحدها عن خلق حالة الخوف العمراني، يدعي البحث ان الروافد السابقة  ال
التعامل معه من   ثم يجب عدم  السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومن  الظروف  بمتالزمة من  يرتبط  بالخوف  اإلحساس 

 منظور عمراني مادي فقط. 
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Abstract  
Things are known by their antagonists; if fear did not exist, safety would have no 

meaning. However, this does not apply to architecture. Karen Frank - in her review of “The 
Architecture of Fear” book - argues that there is a fundamental difference between the 
architecture of fear and the architecture of safety. The first is interrelated with insecurity 
and thus calls for defensive action, while safety-seeking architecture is more closely 
interrelated with physical circumstances. The most common classification of gated 
communities depends on the reasons behind the gating and classify them into three 
categories: lifestyle, prestige, and security. This research is more concerned with 
investigating the fear approach to understand architectural practices seeking safety. The 
gated communities are considered one of the manifestations of the architecture of fear or 
the architecture of risk - as Eric Denis calls it - an urban risk of getting out of the heart to the 
edges. The research aims to uncover this phenomenon by exploring some manifestations of 
urban fear, especially the spatial dimension and the choice of the isolated location of gated 
communities on the outskirts of Cairo then measure the degree of feeling of safety for its 
inhabitants. 

Due to the absence of reliable statistics to measure the degree of safety, the research 
methodology relies on collecting information from residents of gated communities. This 
fieldwork has based a questionnaire where all questions rely on rereading theories of safety 
as well as safety manuals for western gated communities. The research consists of three 
main axes; first, the theoretical base begins with an introduction to urban fear and its 
manifestations in the gated communities. Second, a critical review of the system of macro-
decisions that contributed to the creation of demand for these urban communities, thus 
responds to the real estate supply in the end. In other words, reread these communities in 
light of Crime Prevention through Environmental Design CPTED. Third, an empirical study to 
identify the degree of security achieved in several gated communities on the periphery of 
Greater Cairo. The research concludes with reflections on the culture of fear influenced by 
mass media. 

Keywords: Gated Communities - Urban Fear - Defensible Space - Crime Prevention 
through Environmental Design CPTED - Cairo. 


