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  1أحمد يحيي راشدد .ا

عن بعض التسااالت  التات تتوااو  ذكر في الوثيقة الخاصة بالقرن الواحد وعشرين فيما يختص 
والتي تبلور موها مشاروع توشاكي احادل المحااوت  )  7991يوليو مشروع تومية جووب مصر

 (:صرالجارية لمستقب  م

وكاا ل مشااروع جديااد تبااد هن تصاااحبف فااورح عاى يااة تجااوي هلاات المبال ااة فااي الت اااال  " 
وصدود معارض يجوي هلت اإلغراق في التشاالم، وبين هذين الىرفين ي تي حديث العق  
الواثق الاذل يبادب بالتسااال  ها  بمقادور مصار هن تعما  وتوماو فاي هىاار الاوادل القاديم 

رصيدا معىال ؟ وماذا يمكان هن يحادث بادون مشاروع من مساحتها % 99وحده تاركة 

 i"ضخم شام  خارج الوادل بعد ربع قرن علت سبي  المثا ؟

ممر التعمير في  5002ومن جهة بخرل اقترح العالم ال اض  فاروق الباز في مقالة في سبتمبر 
 :وسيلة لت مين مستقب  األجيا  المقبلة في مصرك الصحراء ال ربية

ا  ىاارح مقتاارح كواا  قااد قدمتااف موااذ سااووا  ب اارض هوشاااء ىريااق يعيااد هااذا المقاا "
بالمواص ا  العالمية في صحراء مصر ال ربية يمتد مان سااح  البحار المتوساى شامات 

كيلااو متاارا غاارب   00 و  00 حتااي بحياارح واصاار فااي الجوااوب وعلااي مسااافة تتااراوح بااين
لزراعااي والصااواعي ي ااتي هااذا المماار جفاقااا جدياادح لالمتااداد العمراوااي وا، وادل الوياا 

وألن مصاار فاي حاجااة ماساة الااي   . كيلاو متار  5000 والتجاارل حاو  مسااافة تصا  الااي
فاانووي بعيااد ىاارح   ، مخاارج ماان الوضااع اتجتماااعي الصااعب فااي الوقاا  الحااالي بالااذا 

وربما للتو ياذ با موا  مساتثمرين مان القىااع الخااص   ، المقترح علف يتم الوظر فيف بجدية
  . iiعربي ثاويا ثم العالمي ثالثاالوىوي بوت ثم ال

الهدف األساسي تومية  فنن توشكي –وثيقة القرن  -ممر التنمية والتعمير وسواء كان المقترح 
القددي  ليسدتو ط وموحدات  الواديجديد يمتد بمحاذاة  واديخلق و:  "مستدامة مستقبلية لمصر

ومااى توزيااع اتسااتثمار  فاايح محاولااة جااادح لتصااحيي اتخااتالت  الحاااد ، فااي"iiiاألجيددال القادمددة
كيف ومتي ومن هم مستوىوي مصر المستقب ؟ سوجد بن : وهوا تبد بن يثار التساال .  السكانو

يلجا  هلياف الساساة هاو ماا ومازج ساب  العلام ماع الخياا  . ى   اليوم وح يد ال اد هماا المساتهدفين
  الباد بن يمتاد لماا وساميففلخياا  ا، بماا  ، والعلم لاف ثوابتافوال الس ة لصوع المستقب  وت يير الواقع

 فااي المسااتقبليبن مجااا  البحااث  فاايتمثاا  الصااعوبا  تو .( غياار المىااروق ) بو  ( غياار المبحااوث )
 فاي تاممصر، وهن لم يكن حديث الوش ح تماماً، هت بن ما بوجاز فياف مان بحاوث كاان قليا  العادد و

ولاذل  . وفق ما بعد لاف مان خىاىفترا  متباعدح، ب  وكثيراً ما كان يتوقف قب  بن يكتم  وموه 
 .لم يتراكم للبحوث المستقبلية تراث كبير يمكن لمن يتصدى لها الرجوع هليف واتغتراف موف

ماذا كان يحدث لو أن نوحا  ليه السدم  لد  وفي ت كيروا لمستقب  مصر يمكووا ىرح السالا ؟ 
فالقضاية   وجاف األرض؟ه  كاو  هواا  حيواذا  حيااح علاي   ؟ivيصنع سفينته قبل الغرق الكبير

وعم  دراسا  مستقبلية للتومياة    في المستقب  القريب؟ ايوتظرووماذا ي   يعيش ببواالوا؟سكيف   : هوا
تتكون هذه القاعادح  .المستدامة يتىلب قاعدح معرفية تساعد علي اختيار المستقب  األفض  لمصر

التقوية والسرعة التي تتم فاي الت ييار التعليم وبواء الذا  وفهم  :الشق األو و :المعرفية من شقين

                                                           

1
بالجامعة البريوانية بمصر، ورئيس قس  الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة  أستاذ العمارة والتخويو) -  

 (سابقا



مختلااف  للتوميااة المسااتدامة ألعمااار مصاار بالصااحراء فاايتصااورا  بديلااة ممااا يمكاان بن يخلااق 
واسااتدامة تقاادير لموااافع وتكاااليف  :الثاااويالشااق و، المجااات ، وهااو مااا يىلااق عليااف ساايواريوها 

للتومياة  عوهاا كا  سايواريوياتمخض  التايك  سيواريو، وتصور لحالة اإلوساان والمجتماع التومية 
 .المستقب  في المستدامة

ومن هذا الموىلق تتىلب المرحلة اتولي من الرالل المختل اة لسايواريوها  التومياة المساتدامة 
 the)باادت ماان اسااتعجا  ووعيااة المواات    (the process)التركيااز فااي الخىااوا  المهدفااة 

product)   وهو ماا كاان ساببا فاي فشا  بو تعثار المحااوت  الساابقة التاي ارتابى بحكوماا  بو

افراد بدت من بن يكون مشروع شاعب وهاو ماا يساتهدفف العاالم فااروق البااز فاي مقترحاف وعواف 
 :يقو 

  . وياحبذا لو بدب الت كير موذ لحظة اتوىالق بمشاركة بوسع شريحة ممكوة من الواس"
ثال البدء في هعداد قائمة بمشروعا  التومية وبولوياتها بواء علي فيمكن لك  محافظة م

  . احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالة ال وية الالزمة وقدراتها األخرل
وفي و س الوق  يجب عدم المساس باستقىاب عمالة بجوبية للعم  في المشروع مهما 

تدريبهما للقيام ب ل عم  كان وب علي كاو  األسباب ألن المصرل بو المصرية يمكن 
وكذل  يمكن تشجيع شباب الجامعا  من خال  مسابقا    . مستويا  األداء العالمية

تختيار مشاريع تومية تقام في محافظاتهم حتي ىلبة المدارس يمكوهم المشاركة 
بمسابقا  تختيار بسماء الىرق العرضية والمدن والقرل التي سوف توش  علي 

مشاركة الشباب مهمة لل اية ألن الهدف من المشروع هو ت مين مستقبلهم عبر   . اجواوبه
   .v" هتاحة فرص عم  توهائية بمامهم

وعليف كاو  مقولة فاروق الباز عن راليتف واختالفها عن ما تم في السابق ودوره في الرالية بن 
 يرتبى بحكومة وبفراد بها ىرح البذرح متمثلة في المقترح والمشروع ليتحو  هلي بمر شعبي وت

بو لمدح ووق  محدد واوما يمتد ليكون وسيلة للحياه بشراكة كافة اتىراف فنن المقترح تبد بن 
تدارسف من الجميع وبعالم الجميع بالقضية والمقترح والهدف، وبن التعليم والشباب واتعالم لهم 

 . دورا اساسيا في مرحلة الدراسة

خىوا  المهدفة للتومية المستدامة بو عملية اتعمار بدت مان التركياز التركيز علي الوفت ضوء 
بعماار مساراً بو جخر من المساارا  البديلاة لمساتقب  ختار بين بن ي للمجتمعيمكن وتعج  الموت  
سيواريوها  تشاركهم في وضع ضوء  في، ويلت وا حولف، بو يرشحواً بديالً جخراً صحراء مصر
. لت اع  مع هذه المعلوما  يتحقق بمران علت قدر عظيم من األهميةومن خال  ا. مستقب  مصر

العاام بالقضاايا والتحاديا   الاوعي، ورفاع مساتوى مصار تومية ربى عام مهاتم بمساتقب : أولهما
بلاورح : ثانيهمداو. اباالحوار حولهاىياتاف، والوهاوض  التومياة المساتدامة فاييحملها مساتقب   التي

جتمع والدولة، تت سس فيف عملية اتخاذ القرارا  علت ركائز متيوة هدارح شئون الم فيموه  جديد 
 .viمن المعرفة الشاملة والمركبة بالواقع والوظرح متعددح ومت اعلة التخصصا  هلت المستقب 

ومع توجف الدولة توازيا لعم  مشروعا  اعادح تخىيى القرية المصرية وعم  حدود الحيز 
موية والظهير الصحراول بصبي واقع مستقبلي ت يمكن بن العمراوي فنن التوجف للمحاور التو

وتجاهلف ب  تبد من مواجهتف وتسليي الجي  القادم واألجيا  المستقبلية وحو فهم وتحم  
  .مسئولياتف
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