City for Tomorrow
”)“The Big Idea (simple but realistic tomorrow
Ahmed Rashed
الثالثاء 2005-1-11

المدخل التارٌخً:

”الحوار والسيناريوهات“:
• مما الشك فٌه أن أى دراسات مستقبلٌة تتنوع االحتمالٌات من جهة
والسٌنارٌوهات من جهة أخري ،ومع اختالف معاٌٌر اختٌار السٌنارٌوهات،
هذا ٌتٌح إثراء أكبر لمعرفة
تتباٌن معها صور المستقبالت الممكنة .و
المستقبل ،وٌطرح أمام لصانع القرار خٌارات متنوعة ،وٌترك أمامه فرصا ً
أوسع لالختٌار والمفاضلة فٌما بٌن الرؤي المستٌقبلٌة على أساس حساب
األرباح والخسائر المجتمعٌة ،والبٌئٌة واالقتصادٌة لكل منها.
 Creating ideasوخلق االفكار
• فً هذه المرحلة الهدف الرئٌسً اننا
تسمح للكل بتقٌٌمها من اجل االستعانة بها او تولد افكار اخري من جراء
التفاعل والمناقشة.
• والبعد التارٌخً ٌسمح بإعطاء كم من تجارب ومحاوالت االخرٌن التنموٌة
والمعمارٌة بهدف متابعة الفكر والنظرٌات ولٌس محدودٌة التقلٌد واالقتباس.
كتابة التاريخ:
• العمارة العمران المرجع الرئٌسً والملموس للتارٌخ ،برغم ان العمارة نتاج
مجتمع ،واحداث ،وقرارات.
• مشروع المدٌنة فرصة لكتابة التاريخ المستقبلي للعمارة والعمران فً مصر
 2030-2005وكما كانت الرحاب امل ومستقبل ،ثم اصبحت واقع ملموس،
اليوم نتحدث عنها كتاريخ وتجربة نستعين بالخبرات المكتسبة منها في
قرارات المستقبل للمدينة الجديدة (مرحلة الحضانة إلً مرحلة الدكتوراه)
• محاولة استرجاع لمواقف متشابهة تاريخيا في اتخاذ قرار لتخطيط مدينة
مستقبلية (وسيتم خالل اللجان عمل هذه الدراسات)
• ”المدٌنة الفاضلة“  Utopiaهذه المدٌنة الفاضلة تعتمد علً االمكانٌات
والطاقات والتقنٌات واالحالم والطموح :وهذا فً حد ذاته ٌطرح العدٌد من
التساؤالت:

• رصٌد الماضً من طبقات حضارٌة (فرعونً -اغرٌقً -رومانً – قبطً
– اسالمٌة بتنوعاتها – عصر نهضة – عمارة القرن )20-19
• العمارة التارٌخٌة بٌن وظائف واقعٌة  -عمارة تارٌخٌة مفتعلة (دٌكورات –
واجهات) او مدٌنة متحفٌة بعناصر تارٌخٌة .كمثاال فً اتخاذ القرار
نٌوٌورك مقابل واشنطن).
أفاق للمستقبل 2005 :حتي 2030
• ما هو مفهوم المدٌنة الفاضلة فً ظل تطورات التقنٌة المستمرة وثورة
االتصاالت وعصر الجٌنات وما ٌفترض ان ٌطرح مستقبلٌا من افكار
ونماذج للمدٌنة الفاضلة ideas and ideals
• وفً نفس الوقت المدٌنة الفاضلة من منظور البعد االٌكولوجً ،الشراكة
المجتمعٌة ،واالستثمار واالقتصاد
• المدٌنة الفاضلة واالستدامة بمستواٌاتها.
خلفية هامة للمدخل التاريخي
لمشروع المدينة( :فهم الماضي لرؤية المستقبل)
• منذ ثمانٌنٌات القرن العشرٌن بدأت مصر فً إنشاء العدٌد من المدن الجدٌدة
لمواجهه التكدس السكانً الكبٌر فً وادي النٌل و دلتاه و فً هذه المجتمعات
الجدٌدة كان من الضروري أن تكون كل الطبقات االجتماعٌة ممثله فبالنسبة
للطبقات المتوسطة و ما دونها فقد تولت الدولة أعمال تخطٌط و إنشاء
المناطق السكنٌة الخاصة بها أما بالنسبة للطبقات فوق المتوسطة – الغنٌة –
فقد كان هناك اتجاهٌن إلسكانها فً المدن الجدٌدة:
 .1تخطٌط أحٌاء كاملة من الفٌالت المنفصلة مع ربطها فً الخدمات بالمدٌنة
األم
 .2تخطٌط أحٌاء ومجاورات ٌتم بٌعها لشركات تقوم فٌما بعد بعمل تجمع سكنً
بها ومن ثم تسكٌنه ومدينة ”الرحاب“ هي قمة وأنجح نتائج هذه المرحلة
من التوجه.
 .3المرحلة الجديدة  :وهي ما يتم حاليا أن تقوم الدولة بتكليف الشركات
الناجحة والجادة بالقيام بتخطيط وتصميم مدينة متكاملة للمستقبل

دراسة مدينة المستقبل من خالل موقعها وزمانها ودورها وهذا يتطلب:
• دراسة لمدينة القاهرة الحالية – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور -بدر
– العاشر من رمضان  -الهاكستيب – احتماالت فصل القاهرة الكبري إلي
 3محافظات وارتباط ذلك بمحافظة السويس وميناء العين السخنة.
• يتحدد قرارات من فهم هذه المنظومة (تحديد نوعية السكان وامكانيات
االستثمار) وهل ستكون المدينة الجديدة مسيطرة – متكاملة  -متميزة -
تنافسية.
• ماهو الشئ المفقود لهذه المنظومة  :مثال قابل للنقاش :انه ينقص وجود
منطقة وسط المدينة (بالعودة إلي منطقة وسط المدينة بالقاهرة مثل شارع
شريف – عماد الدين  -ميادين القاهرة االوبرا – مصطفي كامل) ،وسط
مدينة للحياة بها صباحا بالعمل ومساءا للمقاهي والمطاعم والمسارح -
وجود شارع للمال والشركات وتكون مجهزة بكل امكانيات العصر الحالية
والمستقبلية والسكن في االحياء والمدن التي تقوم بها الشركة في مجال
 3000فدان – هذه المنطقة تحتاجها كل المنظومة العمرانية ويمكن أن
تكون قاعدة اقتصادية في حد ذاتها وتأكيد لسيطرة المدينة علي المحيط
العمراني.
• مثال أخر نوعية السكان  :ماهو الشئ المفقود في الرحاب عدم وجود
منطقة لسكن العمال :البد في خالل  8500ان يتم توظيف منطقة لسكن
العمال بنوعيات مختلفة خدمية للمدينة ومناطق ألسكان عمال المستثمرين
ويكون ذلك واضح في الدعاية للمدينة .ويخدم الجانب االجتماعي والبعد
السياسي ان المدينة تحتوي نوعيات السكان المتدرجة.
• والبعد األخير  :في كيفية التفكير في نوعية المشروعات واالستثمارات :ما
ستقوم به الشركة (  3000فدان) والجزء االستثماري (  5500فدان) .من
سيوجه األخر (مطلوب منا نفكر في .)Investment Packages

