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: مصمم جامعة زويل لـ

العام تضم  االســتــشــارى  العمل  مجموعة 
للمرشوع املجموعة االستشارية الهندسية 
ومجموعة  املعامرى  االستشارى   Aura وأورا  سيجامن، 

.sustainable solutions شاكر ومعها
املجموعة  عمل  انسجام  إىل  محمود  عــاء  ــار  وأش
جانب  ومن  زويل،  جامعة  وإدارة  واملقاولني  االستشارية 
آخر أيًضا مع الهيئة الهندسية التى أسهمت بشكل كبري ىف 
تسهيل الكثري من األمور، وأشار عاء أيًضا إىل أن كل هذه 
ا حتى  الجهات عملت تحت ضغط عمل ووقت كبريين جدًّ
متكنوا من إنجاز عمل كبري ىف املرشوع خال عامني فقط، 

وحققوا نتيجة هم جميًعا فخورون بها.
تقع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وراء حى األشجار 
مبدينة السادس من أكتوبر عىل مساحة 200 فدان وهى أول

science and technology park فهى مدينة مبعنى أن املباىن 
التعليمية ليست فقط هى املكونات الوحيدة بها، فيوجد مباىن 
معاهد األبحاث ومساكن الطاب وأيًضا هرم التكنولوجيا الذى 
والوزارات وطاب جامعة زويل وكذلك  الصناعة  يربط بني 
املباىن اإلدارية ومركز املؤمترات يستوعب 1200 طالب ومبنى 
الجامعة يستوعب 5000 طالب، واملساكن تستوعب 2000 
املخصصة  واملساحات  الرئيس  اإلدارى  املبنى  ومعه  طالب 
للرياضة واملتحف وأيًضا من املفرتض أن يكون هناك ىف املرحلة 
األوىل 12 مركزًا بحثيًّا، وأوضح عاء محمود أنهم يعملون عىل 

مركزين من االثنى عرش مركزًا ىف الوقت الحاىل، وهذه تعترب 
املكونات األساسية للمرشوع.

يحىك عاء محمود عن بداية توليهم املرشوع فيقول: »بدأ 
األكادميى  الرئيس  الدكتور رشيف صدقى  بلقائنا  املرشوع 
الراحل أحمد زويل وبدآ يرشحان  لجامعة زويل والدكتور 
لنا أفكارهام عن الجامعة؛ حتى نتمكن من تطبيقها عىل 
الرسومات واملوقع العام للمرشوع، وبعد ذلك نبدأ تطبيقها 
عىل الهندسة املعامرية وهذه املرحلة كانت متثل تحديًا كبريًا 

بسبب ضيق الوقت«.
لريى  األول  اليوم  ىف  زويل  دكتور  »جاءنا  عاء:  ويكمل 
فكرتنا عن التصميم، وبعدها بيومني أو ثاثة أيام عىل األكرث 
كان مطلوبًا منا أن نعرضها عىل الهيئة الهندسية ىف صورة 

رسومات هندسية وليست فكرة«.
تم  املــرشوع  تنفيذ  بداية  من  عامني  من  أقل  وبعد 
استام األرض املخصصة له ىف نوفمرب 2014، واليوم هناك 
فدان،  مائتى  مساحة  من  مرت  ألف   150 عىل  خرسانات 
وهذا رقم كبري باملقارنة بالعمل ىف أقل من عامني ناهيك 

عن الرسومات والبناء. 
للعلوم  ــل  زوي فمدينة  محمود  عــاء  ــح  أوض وكــام 
والتكنولوجيا هى جامعة مختلفة عن الجامعات املوجودة، 
عىل  يكونون  فالطاب  مختلفة،  بها  تدرس  التى  والعلوم 
اتصال مبعاهد بحثية عىل أعىل مستوى، فهناك مثًا معهد 

النانو تكنولوجى وبه الجهاز الذى حصل به الدكتور زويل 
عىل جائزة نوبل، وال يوجد ىف العامل مثله سوى اثنني فقط 
األول مبعهد كاليفورنيا للتقنية Caltech بالواليات املتحدة 

األمريكية واآلخر هنا ىف مرص.
ويضيف عاء: »يوجد معهد أبحاث عىل علوم الحيوانات 
وهو سيكون أكرب معهد ىف مرص، وكام أرشت فالعلوم التى 
ستدرس ىف الجامعة ستكون مختلفة، فعىل سبيل املثال لن 
يكون هناك هندسة ميكانيكية ومعامرية، وإمنا بشكل عام 
هى مثانية فروع دراسية مثل هندسة الطريان والفضاء الجوى 
وهندسة بيئية ونانوتكنولوجى وعلوم طبية حيوية وكل هذه 
الدراسات القليلة الوجود ىف مرص أو غري موجودة عىل اإلطاق، 

وبالتاىل طريقة التعليم ىف جامعة زويل ستكون مختلفة«.
وأوضح عاء أنه وفًقا ملفهوم الجامعة الذى كان يريده 
مقسمني  يكونوا  لن  الطلبة  فإن  زويل  الراحل  الدكتور 
مع  مندمج  طالب  كل  ولكن  منفصل،  بشكل  كليات  إىل 
املنظومة الكاملة للجامعة وبالتاىل كان يجب أن ينعكس 

هذا املفهوم عىل تصميم الجامعة.
ويستطرد عاء: »أثناء التصميم فكرنا كيف سيكون هناك 
فصل بني كليات الدراسات املختلفة، وىف نفس الوقت يكون 
هناك اندماج كبري بني كل الطاب؛ ألن الطالب الذى يدرس 
أنه  مبعنى   ،biomedical sciences أيًضا  سيدرس  هندسة 
سيدرس عدة فروع علمية أخرى، فمفهوم الجامعة قائم عىل 

حوار

جامعة مصرية الشكل والبناء
 لطلب الدكتور زويل ووصيته

ً
تنفيذا

بعد رحيل العالم المصرى الكبير أحمد زويل منذ أسابيع قليلة أرادت )7 أيام( أن تتعرف على مشروع زويل العلمى الذى كان 
يحلم به لمصر فالتقت المهندس عالء محمود أحد مؤسسى شركة أورا االستشارى المعمارى للمشروع حيث تحدث عن مراحل 

تصميم وبناء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.
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التفاعل بني الطاب وكيف يتعلم بعضهم من بعض ويفيد 
بعضهم بعًضا أيًضا، وهذا كان مفهوم التعليم الحديث الذى 

كان يحاول الدكتور زويل نقله من أمريكا إىل مرص«.
ويكمل عاء: »فالطاب مثًا لن يجلسوا ىف مدرجات، بل 
بهذا  ويتناقشوا  مستديرة  موائد  حول  يجلسوا  أن  ميكنهم 
ا،  الشكل، وكان املطلوب منا تصميم معامل متخصصة جدًّ
وتكون املساحة جيدة بحيث يتمكن كل طالب من إجراء 
تجاربه بشكل منفرد، وليس ىف مجموعات، وبالتاىل كان لزاًما 
علينا أن نعرف وندرس هذه التخصصات؛ حتى نتمكن من 
أن نصمم هذه املعامل، وكانت تتطلب معايري واشرتاطات 
محددة فهناك معامل تحتاج إىل درجة عالية من النظافة؛ 
أخرى  ومعامل  حيوانات  عىل  تجارب  فيها  سيجرى  ألنها 

تحتوى عىل مواد قد تسبب انفجارًا«.
كان من أهم األشياء التى طلبها الدكتور زويل بشكل خاص 
أنه ال يريد جامعة تشابه جامعات دىب وإمنا كان يريد معامرًا 
مستلهاًم من الرتاث املعامرى املرصى، وأال يكون عرصيًّا بشكل 
مبالغ فيه، ويقول عاء: »كان النقاش بيننا يدور حول كيفية أن 
تكون جامعة للعلوم والتكنولوجية وأن تكون مبانيها حديثة 
وعرصية وىف نفس الوقت تكون خطوطها مرصية وال يوجد 
هناك عامرة تفكيكية deconstruction وأال تكون العامرة 
Post modern بشكل مبالغ فيه بل هى عامرة معارصة بعض 
الىشء، وبالتاىل كان النهج الذى اتبعناه ىف عامرة املباىن من 

  www.7-ayam.com15 -  العدد ١٩٠ - ٦ سبتمبر ٢٠١٦ 



وجهة نظرنا أننا بحثنا بني ثاثة طرز معامرية هى العامرة 
الخديوية  القاهرة  مثل  والكاسيكية  واإلسامية  الفرعونية 
بالرغم من أنها ليست عامرة مرصية، وإمنا نقلت عن أوروبا، 
ولكننا ىف مرص جميًعا تعودنا عليها«، ويضيف: »وبعد هذا 
البحث قمنا بتحليل الخطوط والفتحات والشبابيك والقباب 
واألبواب، وبدأنا استخراج عنارص من كل هذه الطرز ونجمعها 
مًعا، ومل ننقل باملسطرة وإمنا وظفنا العنارص بشكل معني؛ ألننا 
لو أردنا أن نصمم بشكل فرعوىن أو من عرص النهضة فلن 
يكون بنفس الشكل القديم، ولكننا نتحدث عن عامرة معارصة 
الحديث ولكن مامحها  الشكل  ىف عام 2016 فهى تعطى 

مستلهمة من معامر الرتاث املرصى«.
ووصف عاء تصميم املباىن بعد دراسة الرتاث املعامرى 
الفرعوىن  الطابع  من  املدينة مستوحاة  بوابات  أن  فأوضح 
وخاصة مداخل املعابد ولكن خطوطها ليست مائلة كام ىف 
الفرعوىن والشبابيك أيًضا عىل الطراز الفرعوىن عىل الشكل 
املثلث وليست مقوسة أو مستديرة ومن الطابع الفرعوىن 
أخذنا أيًضا استخدام الصخر ىف املباىن، أما بالنسبة للقبة التى 
متثل معلم املرشوع وهى أعىل نقطة ىف الجامعة فمستوحاة 
خشبية  تقسيامت  به  مبنى  وهناك  الكاسيىك  الطراز  من 
مأخوذة من الطراز اإلسامى، أما بالنسبة لباقى الطرازات 
والزجاج فإنها تعطى الشكل الحديث، فيقول: »وهذا ما كنا 
الثاثة ومن  الطرز  نريده بالضبط، فنحن أردنا دمج هذه 
يريده  الذى  املفهوم  بناًء عىل  تقدميها بطريقة حديثة  ثم 
الله كان يتحدث عن حبه  العميل، فالدكتور زويل رحمه 
للعامرة املرصية فهو مل يكن يريد أن تكون كل األبنية مغطاة 
بزجاج مثل دىب مثا وهذه التصميامت ال تتامىش مع الشكل 
الحضارى للبلد فاملفروض ىف الباد الحارة أال تكون املباىن 
هوية  زويل  لجامعة  يكون  وأن  بالزجاج  بالكامل  مغطاة 
بحيث ال يقال إنها ميكن أن تبنى ىف أى مكان آخر ىف العامل 

بل أراد أن تكون الجامعة مرصية التصميم«.
أشار عاء إىل أهم التحديات التى كانت تواجههم وهى 
املحافظة عىل الجودة العالية للمرشوع فيقول: »نؤمن بأن 
طالب جامعة زويل املطلوب منه بعد أن ينهى تعليمه ىف 
الجامعة أن يكون متميزًا عن أقرانه من الجامعات األخرى؛ 
لذلك كان لزاًما علينا أن نخلق له املكان الذى يشعره بأنه 
مختلف، وكأنه يدرس بالخارج من حيث اإلمكانات واملكتبة 

حوار
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اإللكرتونية والسكن الجامعى الذى هو مبعايري الفنادق ذات 
الخمس نجوم، وبالطبع كان هناك عامل التمويل والذى كان 
يواجه طموحنا برغبتنا ىف رفع املعايري ىف البناء واملواد وأننا 
نريد جامعة مثل الجامعات ىف الخارج، حيث ميىض الطاب بها 
أجمل أيام حياتهم، وال يريدون أن يرتكوها وقلنا إن الجامعة 
يجب أن تحصل عىل شهادة أو تصنيف LEED الريادة ىف 
تصميامت الطاقة والبيئة، والتى نحصل عليها بتنفيذنا ملعايري 
معينة وال يوجد مرشوع بهذا الحجم حصل عىل هذا التصنيف 
ىف مرص سوى جامعة زويل، ونحن نستهدف أن نحصل عىل 
التصنيف الفىض وهناك إجراءات كبرية تحدث أثناء التصميم 

من أجل الحصول عىل هذا التصنيف«.
الجامعة  بــوابــات  تظهر  املـــرشوع  صــور  مبشاهدة 
بالنسبة  ا  جدًّ ضخمة  الفرعونية  املعابد  من  املستوحاة 
للحجم البرشى، ويوضح عاء أن السبب يتمثل ىف إعطاء 
انطباع بوجود كيان مهم ىف هذا املكان الذى مل تدب فيه 
قائا:  املرشوع  باقى  عن  حديثه  عاء  ويستكمل  الحياة، 
  walk of knowledgeوهناك مدخل رئيس أطلقنا عليه«
الرئيسية مبعنى  )ممىش املعرفة( وهو مبنى عليه الخطة 
أن الطالب أو الزائر وقت دخوله من الباب الرئيس تكون 
العامل العرىب  هناك جداريات تعرفه قيمة العلم قدميًا ىف 
بشكل عام وىف مرص بشكل خاص، وأن الجامعة تريد إعادة 
الطالب  يأخذ  التعليمى  املحور  وهذا  املفهوم  هذا  إحياء 
 educationalبعد ذلك إىل املحور املستدير، ويطلق عليه
orbit  املدار التعليمى مبعنى أن كل ما يخص التعليم يقع 
ىف هذه املنطقة واملبنى الجامعى مساحته 100 ألف مرت«.
املوجودة مبدينة  البحثية  املعاهد  أيًضا عن  تحدث عاء 
للنانو  ومعهد  الطبية  للعلوم  حلمى  معهد  مثل   زويل 
تكنولوجيا ومعهد طلعت حرب للعلوم االقتصادية والشئون 
ا وكانت تحتاج ملعاملة خاصة  الدولية وهى متخصصة جدًّ
ا ىف التصميم والتنفيذ والتشطيب، وبالنسبة للبنية التحتية  جدًّ
للمرشوع فهناك نفق كبري تحت األرض ليوصل لكل مباىن 
ومرافق الجامعة توصيات التربيد والتكيف ومواسري الغاز 
التحتية  البنية  والكهرباء وغري ذلك من املستلزمات وهذه 
ا، وال يوجد مثيل لها ىف مرص إال ىف  نفذت مبعايري عالية جدًّ
الحرم الجامعى الجديد للجامعة األمريكية بالتجمع الخامس.

عالية قاسم
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