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قضايا اإلسكان والعمران يف مرص

تعد سياسة املدن اجلديدة إحدى سياسات التنمية احلرضية، 
والتي تبنتها العديد من الدول املتقدمة والنامية عىل السواء. 
واالقتصادية،  السياسة،  مداخلها  اختالف  من  الرغم  وعىل 
تنمية  يف  الدول  تنتهجها  التي  التنمية  ومراحل  واالجتامعية، 
املدن اجلديدة، إال أهنا يف العموم تستهدف حتقيق جمموعة من 
املشاكل  مع  كالتعامل  العامة،  واإلقليمية  القومية  األهداف 
يف  االتزان  وإعادة  القائم،  للعمران  والعمرانية  االقتصادية 
وأيًضا  العمراين احلرضي،  االنتشار  السكان، وحتقيق  توزيع 
عن  فضاًل  القومي،  لالقتصاد  دافعة  حرضية  تنمية  إحداث 

استيعاب متطلبات التنمية االقتصادية املستقبلية.
من  خمتلًفا  نموذًجا  مرص  ومنها  النامية،  الدول  قدمت  وقد 
التطبيقات عن الدول املتقدمة خالل القرنني العرشين، والواحد 
السرتاتيجيات  كأساس  طرحها  استمر  حيث  والعرشين، 
وخطط التنمية احلرضية املستقبلية عىل املستوى القومي. فمنها 
واهلند.  الربازيل  مثل  للدول  جديدة   كعواصم  جديدة  مدن 
املوارد  من  لالستفادة  جديدة  مناطق  يف  إنشاؤه  تم  ما  ومنها 
والتوسع  السكان  لتوزيع  كأداة  أو  فينزويال،  يف  كام  الطبيعية 
إىل  الداخلية  اهلجرة  الستيعاب  أو  مرص،  يف  كام  االقتصادي 
املدن الكربى نتيجة الطفرات االقتصادية للدول مثل؛ كوريا، 

والصني، وسنغافورة، وماليزيا، ومرص. 
أوًل- املدن اجلديدة بني احلارض واملايض:

مع ارتفاع معدالت نمو سكان احلرض، والذي من املتوقع 
أن يتضاعف حول العامل من 3 مليار نسمة إىل 6 مليار نسمة 
بحلول عام 2045، مع عدم قدرة املدن القائمة عىل استيعاب 
الدول  يف  رضورة  اجلديدة  املدن  أصبحت  الزيادة،  هذه 
الدول  من حركة حترض  تلك   ما تشهده  النامية. خاصة مع 

املتوسطة،  الطبقة  يف  نمو  صاحبه  اقتصادًيا  ونمًوا  صناعي، 
وفوق املتوسطة، وأصبح من الصعوبة عىل احلكومات القيام 
مبدأ  وحتقيق  سليمة،  عمرانية  بيئة  خلق  يف  الكامل  بدورها 
العدالة االجتامعية يف احلصول عىل سكن جلميع الفئات وبام 

حيقق تطلعاهتم.
حيث  واحد؛  معيار  اجلديدة عىل  املدن  تعريف  يقترص  ومل 
كاملدن  االقتصادية  والوظيفة  السكاين  احلجم  اسُتخدم 
فمنها  القائم،  العمران  عن  استقالليتها  ومعيار  الصناعية، 
مستقلة بذاهتا، وأخرى تابعة تعتمد عىل الوظائف واخلدمات 
إىل   املعايري  اختالف  ويعود  القائم.  العمران  يف  املتوطنة 
واإلسكانية؛  واإلدارية  االقتصادية  السياسات  يف  التغريات 
اجلديدة  للمدن  الرئييس  الداعم  الدولة من  حيث حتول دور 
دور  إىل  األساسية،  والبنية  اإلسكان  قطاعات  يف  باألخص 
التنمية. كام  ازداد دور القطاع اخلاص واالقتصاد  رشيك يف 
القرن  من  املاضيني  العقدين  يف  ونموها  تطويرها  يف  العاملي 
الرشاكات  من  جديدة  أشكال  وظهرت  والعرشين،  احلادي 
والتي  والعاملي،  املحيل  اخلاص  والقطاع  احلكومات،  بني 
ومكوهنا  هبا،  االقتصادية  القاعدة  عىل  بدورها  انعكست 
السكاين والعمراين. وال  تعد التنمية الصناعية وحدها املحرك 
احلرضية  األنشطة  من  جديدة  أنامط  ظهرت  وإنام  لنموها، 
العاملية  التجارة  وأنشطة  العاملية  التنافسية  أهداف  حتاكي 
واقتصاد التكنولوجيا واملعرفة رسيع النمو. وأصبحت املدن 
فرص  من  الذايت  االكتفاء  فكرة  عىل  فقط  تبنى  ال  اجلديدة 
العمل لسكان املدينة أو الدولة، وإنام أصبحت جاذبة للعاملة 
التوجهات  ظل  يف  أنه  كام  املحليني.  غري  والسكان  األجنبية 
ووسيلة  فرصة  اجلديدة  املدن  أصبحت  اجلديدة  االقتصادية 
مراحل  الدول  دخول  عن  فضاًل  العاملية،  التنافسية  لتحقيق 

ُسبل تعظيم العائد االقتصادي واملجتمعي من املدن اجلديدة
د. ابتهال أحمد عبد املعطي

أستاذ مساعد التنمية اإلقليمية بكلية التخطيط 
اإلقليمي والعمراين - جامعة القاهرة
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استيعاب  عىل  فقط  تقترص  تعد  ومل  خمتلفة،  اقتصادية  تنمية 
عىل  املدن  لتلك   نامذج  توضيح  ويمكن  السكانية.  الزيادة 

النحو التايل:
الدولة  متثل  اإلدارية: وهي مدن  أو  السياسية  العواصم   *
املستوى  عىل  واقتصادية  وإدارية  سياسية  كعاصمة  املركزية 
القومي. وقد واجهت العواصم اجلديدة السابقة مثل؛  »نيو 
منها؛  الصعوبات،  من  العديد   ديلهي«  و»نيو  برازيليا«، 
السكاين،  حجمها  يف  القائمة  العاصمة  مع  املنافسة  ضعف 
وبعدها التارخيي، وصعوبات متويل بنائها. لكن مازالت فكرة 
يف  للدول  جديدة  بداية  إىل  وترمز  قائمة،  اجلديدة  العاصمة 
واملعامري،  العمراين  ومكوهنا  واالقتصادية،  السياسية  النظم 
الذي  األمر  القائمة،  العواصم  يف  املعقدة  النظم  عن  بعيًدا 
سينعكس عىل حتسن أداء العاصمة االقتصادي واحلضاري. 
وُقدمت أشكال خمتلفة للعواصم منها؛ مناطق إدارية اقتصادية 
بالعاصمة  واالرتباط  باالتصالية  يسمح  تباعد  عىل  جديدة 
النامذج  هذه  من  إليها،  واألنشطة  السكان  وانتقال  القائمة، 
 »Putrajaya«و شانجهاي،  ملدينة  التابعة   »Pudong«

التابعة ملدينة كواالملبور.
بتقليل  للبيئة،  صديق  أداء  أفضل  لتحقيق  البيئية:  املدن   *
باستخدام  والسكان  لألنشطة  السلبية  البيئية  التأثريات 
إمداد  ونظم  احلرضي،  والتصميم  التخطيط  يف  البيئة  علوم 
الطبيعية.  للموارد  استخداًما  أقل  والطاقة  التحتية،  بالبنية 
ومدينة  اإلمارات،  دولة  يف   »Masdar« أمثلتها؛  ومن 
الصناعة جزًءا كبرًيا من  »Tianjin« يف الصني، والتي متثل 

اقتصادها.
عىل  االقتصاد  لدفع  مركًزا  ومتثل  القتصادية:  املدن   *
املستوى القومي، وجذب االستثامرات اخلارجية، وتقام عىل 
مناطق اقتصادية خاصةSEZs ، وترتبط هبا أنشطة خدمات 
والتمويل  اإلمداد،  وأنشطة  والبحوث،  األعامل،  رجال 
إنام  األسايس،  هدفها  السكاين  االستقرار  يعد  وال  للصناعة. 
هي مناطق أعامل جتذب فرص عمل متنوعة، ويرتبط نجاحها 
العمل  رحلة  زمن  وقرص  العاملة،  مصادر  مناطق  من  بقرهبا 
اليومية. ومن أمثلتها؛ مدينة »امللك عبداهلل« يف اململكة العربية 
عن  فضاًل  اهلند،  يف   »Magarpatta« ومدينة  السعودية، 

العديد من املدن اجلديدة يف الصني. 
عىل  وتركز  الذكية:  املدن  أو  التكنولوجية  املدن   *
مراكًزا  لتكون  القطاعات  التكنولوجية يف مجيع  االستثامرات 
لريادة األعامل وحضانات تكنولوجية للصناعة، وتعتمد عىل 
البنية التكنولوجية عالية املواصفات من شبكات اتصاالت، 
وإنرتنت، والتجارة اإللكرتونية، واللوجستيات اإللكرتونية، 
ومنها األحياء التكنولوجية باملدن االقتصادية. وتتعدد نامذج 

التطبيقات بني الدول؛ وفًقا للحجم السكاين، ونظم اإلدارة 
التكنولوجيا  ومستويات  االستثامر،  وسياسات  املحلية، 
يف  تتفق  ولكنها  واخلدمات،  األنشطة  تقديم  يف  املستخدمة 
واجتامعًيا  اقتصادًيا  ومستدامة  مزدهرة  عمرانية  بيئة  توفري 

وبيئًيا، وتقليل آثار بصمتها اإليكولوجية. 
ثانًيا- مستقبل املدن اجلديدة يف العامل وحتدياهتا:

هناك جدال قائم حول مدى جدوى وأمهية املدن اجلديدة؛ 
فهناك دول ال تؤيد سياسة املدن اجلديدة، وال تعدها  بدياًل 
جمدًيا عن تنمية املدن القائمة التي تعاين من مشكالت شتى. 
بينام تعتربها دول أخرى  األمل يف حتقيق االستدامة احلرضية، 
إعداد  أثناء  والتصميمية  التخطيطية  املعايري  إدراج  يتم  حيث 
خمططاهتا. ويمكن التنويه إىل أن املوجات احلالية واملستقبلية 
من املدن اجلديدة تقودها دول العامل النامي يف آسيا والرشق 
ضمن  بنائها  يف  رُشع  حيث  أفريقيا،  ومؤخًرا  األوسط 
اسرتاتيجية طويلة األجل بني 30 و50 عاًما. حتاكي النامذج 
فرص  خلق  يف  والتوسع  العاملي،  االقتصاد  أنشطة  احلالية 
املتوسطة  وفوق  املتوسطة  الطبقات  طموحات  وتلبية  عمل، 

املزدهرة والنامية، يف احلصول عىل حياة الرفاه. 
وقد ُوجه الكثري من النقد للمدن اجلديدة يف الدول النامية؛ 
حيث حذر اخلرباء من خماطر تطبيقها، وتوقع فشلها وحتوهلا 
إىل مدن أشباح، األمر الذي يعني إهدار االستثامرات التي تم 
ضخها لبنائها. وعىل الرغم من ذلك فإن اجلدال واالنتقادات 
املطروحة حوهلا هي ذاهتا، التي يمكن االعتامد عليها يف حالة 
طرح حلول هلا، من أجل تعظيم العائد منها، وتتلخص عىل 

النحو التايل:
* صعوبة احلفاظ عىل التوازن بني دور الدولة كمستثمر، 
ودورها يف حتقيق العدالة، وإعادة توزيع العوائد بني السكان، 

وتوفري املتطلبات ذات العائد املجتمعي املبارش.
املدن  به  تتميز  الذي  والثفايف  التارخيي  للبعد  فقداهنا   *
القائمة، فضاًل عن تشابه خصائصها العمرانية، مما جيعلها بال 
هوية واضحة، ويفقد سكاهنا االنتامء للمكان. وينعكس ذلك 
بالتايل عىل تقبل املكان وجهود تطويره، ويظهر ذلك يف سوء 

ممارسات التعامل مع املكان والتدخل بالتغيري العشوائي.
املكون  معرفة  لعدم  تشاركي  إطار غري  يتم ختطيطها يف   *
الدائم، وينتج  للتغيري  السكاين املستقبيل هلا، وتكون معرضة 
عن ذلك عدم اتساق توزيع استعامالت األرايض مع املخطط 

األوىل للمدينة.
زمنية  لفرتات  هبا  املؤجلة  االستثامرات  حجم  *ارتفاع   
معدالت  ضعف  مع  النامية،  الدول  قدرات  تفوق  طويلة 
استقرار السكان واألنشطة، يؤدي إىل انخفاض العائد وخماطر 
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أزمات اقتصادية. أما وجهة النظر االقتصادية األخرى فرتى 
أن املدن التكنولوجية واالقتصادية، تعد أقل خماطر من املدن 
العقارية، وبرامج اإلسكان  التنمية  التي ترتكز عوائدها عىل 

نظًرا لعوائدها املرتفعة والرسيعة.

قرارات  عىل  واخلاص  األجنبي  املال  رأس  هيمنة   *
من  تزيد  واإلدارية،  السياسية  للعواصم  املحركة  االستثامر 
تعزيز  أجل  من  سياسية  ضغوط  وممارسة  هيمنتها،  خماطر 

السياسات احلرضية ذات األولوية لرأس املال غري احلكومي. 
ثالًثا- املدن اجلديدة يف مرص:

عىل  اجلديدة  املدن  جتربة  خاضت   فقد  مرص،  خيص  وفيام 
مدار أربعني عاًما عرب ثالثة أجيال، وبدأت يف تنفيذ جمموعة 
اجلديدة  املدن  عدد  بذلك  ليبلغ  الرابع،  اجليل  مدن  من 
اجلديدة،  املدن  امتدادات  بخالف  وذلك  مدينة،   34 حوايل 
والسياحية، ومدينة شامل غرب خليج السويس االقتصادية. 

شكل )1( خريطة توضح توزيع املدن اجلديدة يف مرص

ويمكن توضيح تطور املدن اجلديدة يف مرص؛  زمنًيا، ومن 
حيث املناطق،  وذلك عىل النحو التايل:

إنشاؤها   تم  وقد   :)1982  –  1977( األول  اجليل   *
األنشطة  يف  التوسع  هبدف  واإلسكندرية،  القاهرة  ظهري  يف 
االقتصادية، واإلسكان، فضاًل عن إنشاء جمموعة من املدن 

القاهرة  إىل  الداخلية  للهجرات  كمصدات  الصحراء  يف 
والصاحلية،  رمضان،  من  العارش  مثل  واإلسكندرية؛ 
هدف  هلا  أضيف  فقد  السادات،  مدينة  أما  والنوبارية. 
وأوهلا  إليها،  الوزارات  بعض  بنقل  اإلدارية،  العاصمة 

وزارة اإلسكان.
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عبارة  وهي   :)2010  -  1995( والثالث  الثاين  اجليل   *
عن جمموعة من املدن التي تم إنشاؤها حول املدن اجلديدة من 
اجليل األول، مثل؛ مدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة الشيخ 
املحافظات،  لعواصم  التوائم  املدن  عليها  يطلق  وما  زايد، 
مشكلة  عىل  التغلب  منها  واهلدف  الصعيد.  وباألخص 
حمدودية األرايض لالمتداد، والتوسع يف الظهري املبارش لوادي 

النيل. 
نموذج  وهي  اآلن(:  حتى   –  2014( الرابع  اجليل   *
الداعمة  واألنشطة  شبكاهتا،  نظم  يف  املدن  من  متطور 
املتطورة  األبحاث  ومراكز  اجلامعات،  من  املعرفة  القتصاد 
مبادئ  وتصميمها  ختطيطها،  يف  ويدخل  واخلاصة،  العاملية 
منافسة  اقتصادية  أنشطة  وتضاف  والذكية،  اخلرضاء  املدن 
العلمني، ورأس احلكمة.  مثل؛  العاملية،  كالسياحة  لوظائفها 
مثل؛  األعامل،  رجال  وخدمات  ومراكز  العاملية،  والتجارة 
رشق بورسعيد، والعاصمة اإلدارية اجلديدة التي تقدم شكاًل 
وخدمات  للدولة،  واملركزية  السيادية،  األنشطة  من  جديًدا 
القلب  بمثابة  وتعد  العاملية،  للمؤسسات  اجلاذبة  األعامل 
احلرضي املركزي إلقليم قناة السويس االقتصادي، بام يضمه 

من مناطق اقتصادية حمورية ملرص.
رابًعا- حتديات املدن اجلديدة يف مرص:

اجلديدة  املدن  واجهت  التي  التحديات  من  العديد  هناك 
خالل  من  توثيقها  تم  والتي  تطبيقها،  بداية  منذ  مرص  يف 
وغريها؛  األكاديمية،  واألبحاث  الدراسات  من  العديد 

التقييامت. وقد ركزت تلك  وذلك خالل فرتات متتالية من 
حتقيق  مدى  يقيس  ما  منها  عديدة؛  جوانب  عىل  الدراسات 
عىل  وقدرهتا  السكاين،  احلجم  من  ألهدافها  اجلديدة  املدن 
توفري  فرص عمل، وحجم اإلنجازات من برامج اإلسكان 
ملراحلها  املقرر  الزمني  بالربنامج  التزامها   وحدود  املنفذة، 
اإلدارية  العقبات  عىل  ركزت  أخرى  ودراسات  املختلفة. 
والعمرانية واالقتصادية التي تواجه مجيع املؤسسات العاملة 
فيها، والتحديات التي تقابل السكان لالنتقال للمعيشة فيها. 

ويمكن تلخيص هذه التحديات عىل النحو  التايل:
االستقرار  نسب  تراجع  الرسمية  اإلحصاءات  توضح   *
املقرتحة  السكان  أحجام  عن  اجلديدة،  املدن  يف  السكاين 
بإضافة  خمططاهتا  حتديث  تم  ذلك  ورغم  اهلدف،  لذلك 
حني  يف  هلا.  املخطط  أضعاف  امتداد  وأراٍض  سكان  حجم 
ُتقدر هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة احلجم احلايل للمدن 
بعدد تراخيص البناء املمنوحة، وعدد املرافق املثبتة للوحدات 

السكنية، بغض النظر عن إشغاهلا.
الدولة عىل االستمرار يف ضخ االستثامرات  * عدم قدرة 
الالزمة لدعم برامج التنمية املختلفة وشبكات البنية التحتية 
لفرتات طويلة جتاوزت املدى الزمني املقرر من أجل تنفيذها، 
والتي  جتاوزت يف بعضها العرشين عاًما من بداية ختطيطها. 
األمر الذي أدى إىل تأخر مراحل تنفيذ وتنمية برامج اإلسكان 
السكاين  االستقرار  معدالت  تباطؤ  عن  فضاًل  املطروحة، 
 - املؤجل  املال  رأس  من  املنتظرة  العوائد  تأخر  واألهم  هبا، 

شكل )2( رسم توضيحي لفكرة اجليل األول من املدن اجلديدة
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املدن اجلديدةاجليل
)1( حجم  

السكان 
2006

)2(حجم 
السكان 
2016

)3( نسبة 
الوحدات 

السكنية اخلالية 
املكتملة

)4( نسبة 
الوحدات 

السكنية اخلالية 
بدون تشطيب

)5( نسبة الوحدات 
السكنية اخلالية 

من مجلة الوحدات 
السكنية

903249357414.55.319.8مدينة 15 مايواألول 
209838728534.724.659.3الرشوقالثاين
11867829738729.520.149.6القاهرة اجلديدةالثاين
108103129950.014.664.6بدرالثاين
615409334887029.325.955.1 أكتوبراألول
294229069918.418.837.2الشيخ زايدالثاين
4360013016126.419.145.6العبورالثاين
416614381138.133.371.4برج العرب اجلديدةاألول
53211896619.516.035.5النوبارية  اجلديدةالثاين
209445014724.07.731.7دمياط اجلديدةاألول
486666395339.211.350.5الساداتاألول
1012592021788433.310.543.8رمضاناألول
189575250916.66.523.1الصاحلية اجلديدةاألول
039453.344.697.9الفيوم اجلديدةالثالث
179212762928.932.361.2بني سويف اجلديدةالثاين
45671503645.631.677.2املنيا اجلديدةالثاين

1761800349.736.486.1أسيوط اجلديدةالثالث
5717480.817.398.1سوهاج اجلديدةالثالث
0152985.98.694.5قنا اجلديدةالثالث
0089.210.299.4توشكى اجلديدةالثالث
09519.638.458.0أسوان اجلديدةالثالث
0268462.14.166.2طيبة اجلديدةالثالث

جدول )1( احلجم السكاين للمدن اجلديدة ونسب املباين السكنية اخلالية

استثامر يستهدف عوائد كبرية وغري رسيعة عىل املدى الطويل 
توظيف  عىل   الدولة  قدرة  عدم  إىل   بدوره  أدى  والذي   –
تنمية  يف  منها  لالستفادة  أخرى؛  استثامر  دورات  يف  العائد 
املدن اجلديدة. وبالتايل التوجه إىل التوسع يف طرح مزيد من 
األرايض للتنمية العقارية للقطاع اخلاص كمطور لألرايض، 

واالحتفاظ  الطلب،  عن  الوحدات  من  املعروض  وزيادة 
بالعقارات انتظاًرا للمضاربة هبا. مما أدى إىل ارتفاع  الرصيد 
من  نسب  إىل  وصل  حتى  طويلة؛  لفرتات  الشاغر  السكني 
املبنية  السكنية  الوحدات  إمجايل  أكثر من 80% من  إىل   %20

كام هو موضح يف جدول)1(.

المصدر:  )1( التعداد العام للمباني والظروف السكنية2006- الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
المصدر: )2(،)3(، )4(، )5( التعداد العام للمباني والظروف السكنية 2016 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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امللف املرصى - العدد  55 - مارس  ٢٠١٩
* تراجع دور الدولة يف إنشاء اخلدمات العامة واملجتمعية، 
وخاصة التعليمية والصحية؛ وذلك نتيجة  للتوجه إىل االستثامر 
اخلاص، وأصبحت املدن اجلديدة حتقق تطلعات طبقات حمددة 
املتوسطة،  من  األقل  والطبقات  املتوسطة،  الطبقات  دون 
مناسبة  اجتامعية  بتكاليف  للعيش  فرص  عىل  احلصول  يف 
لدخوهلم، وبحيث تصبح تلك  املدن جمرد  مكان لعمل رب 

األرسة دون استطاعة انتقال األرسة بالكامل إىل هناك.
* أدى تأخر تنفيذ خطط النقل واملواصالت العامة اهلادفة إىل 
ربط املدن اجلديدة، إىل  حمدودية فرص االنتقال إليها، واالستفادة 
منها، كام شجع عىل ظهور أنامط نقل غري منظمة وعشوائية؛ لتلبية 
احتياجات السكان من الرحالت اليومية، مما تسبب يف ارتفاع 
تكاليف التنقل لألرسة. هذا باإلضافة إىل الضغط عىل املرافق، 
وشبكات الطرق يف مناطق خمتلفة؛ نتيجة لعدم التوازن بني توزيع 

الكثافات السكانية واألنشطة املولدة للحركة.
خامًسا- جمالت تعظيم العائد السرتاتيجي القومي:

يتطلب حتقيق هدف إعادة توزيع السكان رضورة الربط بني 
التحرض،  بنسبة  اجلديدة  املدن  المتدادات  املستقبلية  اخلطط 
ومستويات الدخل يف املحافظة؛ حيث تزداد إمكانية التحرك 
حتديد  يتم  عليه  وبناًءا  ارتفاعهام،  مع  القائمة  املناطق  خارج 
لفئات  املالئمة  اإلسكان  ومستويات  املناسب  املدينة  حجم 
لالنتهاء  السامح  فرتة  يف  النظر  إعادة  أيًضا  ويتطلب  الدخل. 
من بناء املباين يف املدن اجلديدة لكل حمافظة عىل حدة حسب 

ظروفها، وبام يتناسب مع قدرة سكاهنا عىل تكاليف البناء.
خاصة  اجلديدة،  املدن  أنامط  تنويع  رضورة  إىل  باإلضافة 
الريف؛  سكان  نسب  فيها  ترتفع  التي  للمحافظات  بالنسبة 
تآكل  إىل   الريف  يف  السكان  متركز  ازدياد   يؤدى  حيث 
جمتمعات  األنامط  هذه  متثل  ثم  ومن  الزراعية.  األرايض 
اجتذاب   يف  وتسهم  الريف،  سكان  ختدم  صغرية  حرضية   
وخصائص  املنخفض  الدخل  مستويات  من  احلرض  سكان 
حرضية وشبه حرضية، وتضم جمموعة األنشطة االقتصادية 
لسكان  املناسبة  املحلية  واخلدمات  والصغرية  املتوسطة 
الريف. وتسهم املجتمعات احلرضية اجلديدة الصغرية يف رفع 
الضغوط  الريفية، وختفف من  املحافظات  التحرض يف  نسب 
عمرانية  بيئة  توفري  مع  وريفها،  القائمة  الصغرية  املدن  عىل 
األعامل  رواد  ألنشطة  حاضنة  تكون  أن  يمكن  كام  خمططة. 
ومناطق  صناعية  مناطق  يف    SMEsواملتوسطة الصغرية 
أعامل جممعة لتعظيم العائد االقتصادي واملجتمعي من النمو 

احلرضي اجلديد.
أقل  جمتمعات  يتطلب  الالمركزية  إىل  التحول  أن  إال 
بحيث  وواعدة،  مستقلة،  تنمية  وفرص  مشاكلها،  يف  تعقيًدا 

الالمركزية  نموذج  لتطبيق  أفضل  فرًصا  اجلديدة  املدن  متثل 
الكامل، ليس فقط يف اإلدارة املحلية، ولكن بمفهوم »احلكم 
املحيل«. حيث يمكن للمدن اجلديدة تطوير نموذج اقتصادي 
ُيفقد  الذي  احلايل  املوحد  النموذج  دون  منافس،  وجمتمعي 
عىل  النموذج  تطبيق  ويمكن  اخلاصة،  هويتها  اجلديدة  املدن 
ترتبط  التي  االقتصادية  واألنشطة  املجتمعية،  اخلدمات 

باالستهالك املحيل، واحلوافز االستثامرية.
1 -  تعظيم العائد املجتمعي:

تطبيق  يتطلب  وذلك  واملجتمعية:  العامة،  *اخلدمات 
تكون  بحيث  املجتمعية  باخلدمات  لإلمداد  جديدة  مداخل 
مناسبة جلميع مستويات السكان، وتتضمن اخلدمات اخلاصة 
حوافز  مقابلها  يف  اخلدمات  أصحاب  وتعطي  واحلكومية، 
إلنشاء اخلدمات، مثل؛ اإلعفاء من الرضائب. ففي اخلدمات 
التكاميل،  التكافل  بنظام  تعليمية  برامج  إعداد  يتم  التعليمية 
من خالل مبادرات ملنح دراسية للطالب، متول من مجعيات 
املجتمع املدين، وأصحاب األعامل يف مدارس املدن اجلديدة 
اخلاصة واحلكومية القائمة، دون الرتكيز عىل مدرسة حمددة. 
التعليم جلميع  االجتامعي يف  االندماج  النظام،  هذا  ويضمن 
إرشاف  وحتت  مسبًقا،  توضع  لرشوط  وفًقا  وذلك  الفئات، 
للطلبة  أماكن  خالهلا  من  وخيصص  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
غري القادرين داخل املدارس للحصول عىل اخلدمة التعليمية.
املدن  ألجهزة  واليتها  ختصص  لألرايض:   بنك  إنشاء   *
املدن،  بداية ختطيط  املختلفة منذ  السكنية  املناطق  اجلديدة يف 
أو  متنوعة،  أنشطة  كفراغات  استثامرها  منها  الغرض  يكون 
للخدمات املجتمعية املؤقتة والدائمة؛ مثل األسواق، وأنشطة 
الرتفيه، واخلدمات األسبوعية، ومن ثم تعطى ألجهزة املدن 

الصالحية إلدارهتا وبتنظيم األنشطة املناسبة. 
*خدمات النقل واملواصالت: توجهت الدولة حديًثا نحو 
وضع خطط لشبكات نقل عامة، وفصل صالحية مرشوعات 
وضع خطط النقل العام للمدن اجلديدة عن هيئة النقل العام. 
اجلديدة  املدن  يف  النقل  إلدارة  هيئة  من  البد  ذلك  ولتفعيل 
الداخيل  النقل  أنامط  بني  متكاملة  وخطط  دراسات  تضع 
واخلارجي للمدن تتالءم مع احتياجات املخطط، مع األخذ 
يف االعتبار توافر  مرشوعات نقل خاصة يتم تشغيلها حالًيا 
وتنسيق  إدارهتا  ولتعزيز  اخلاصة.  السكنية  املناطق  لصالح 
يف  إلكرتونية  طرق  باستخدام  يوىص  مساراهتا،  ثبات  عدم 
تشغيلها؛ لتحديد مناطق التجمع املشرتكة واخلطوط املشرتكة 
لتجنب التعارض والتسبب يف االزدحام. أيًضا تنظيم وسائل 
النقل العشوائية األخرى، من خالل حتديد نقاط جتمع خارج 
املناطق املركزية للمدن يف مناطق انتقالية خارج املدن، كبديل 
للنقل.  الرسمية  املسارات  عن  البعيدة  املناطق  من  للنقل 
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يعاد  املرشوعات،  وترخيص  تشغيل  من  للعائد  وبالنسبة 

استثامره يف حتسني الطرق.
داخل  وذلك  الجتامعية:  الشبكات  عمل  تنظيم   *
املنخفض،  اإلسكان  مستويات  يف  خاصة  اجلديدة،  املدن 
الصعيد؛  حمافظات  مدن  ويف  بيتك«،  »ابني  ومرشوعات 
البديلة  الفرص  ومعرفة  التكيف،  يف  اجلدد  السكان  لتساعد 
للحصول عىل احتياجاهتم، مع األخذ يف االعتبار  أن أجندة 
القائمة  التجمعات  إىل  تنجذب  االجتامعية  الشبكات  عمل 

الفقرية بصفة أساسية.
* حتديد األهداف واألنشطة: وذلك أثناء عملية التخطيط 
غري  حتالفات  أو  رشاكات  تتطلب  والتي   للمدينة،  العمراين 
حكومية مع اجلهات االجتامعية واالقتصادية - أهلية وجمتمع 
يف  مكانًيا  حتديدها  مع  وأجنبي-  حميل  خاص  وقطاع  مدين، 
الدراسات  تقترص  حيث  املدى.  وطويلة  قصرية  خطة  إطار 
خريطة  عىل  حالًيا  اجلديدة  للمدن  وخمرجاهتا  التخطيطية 
تنمية  مراحل  وتقسيم  املستقبلية،  األرايض  استعامالت 

األرايض، ومستويات ختصيص اإلسكان للمناطق.
2- تعظيم العائد القتصادي:

يعد الربط بني العائد االقتصادي واالجتامعي عىل السواء، 
من األمور املهمة والرضورية، خاصة مع تأثريمها عىل مدى 
ارتباط السكان باملكان. ويتطلب ذلك األمر مداخل متعددة 
لسكان  واسعة  مشاركة  فرص  إعطاء   أجل  من  املستويات 
من  وتقلل  واألنشطة،  االستثامر،  مستويات  مجيع  يف  املدينة 
خماطر االستثامر الكبرية التي يصعب تقدير العوائد منها عىل 

املستوى البعيد.
التكنولوجيا من  التحتية وشبكات  البنية  ويعد االستثامر يف 
واملجتمعية؛  االقتصادية  االستفادة  تعظم  التي  املجاالت  أهم 
ألهنا تؤثر بطريقة مبارشة وغري مبارشة عىل السكان، ليس فقط 
األنشطة  منها  تستفيد  وإنام  هلا،  الفردي  االستخدام  حيث  من 
اإلنتاجية التي ختدم أنامط استهالكهم املختلفة. لذلك جيب وضع 
حوافز للمستثمرين يف البنية التحتية بمرشوعاهتم بمعدالت أعىل 
من املعدالت القومية يف التصميم والتشغيل، مثل؛  املعدالت 
البيئية والتكنولوجية ملراقبة شبكات، ومرافق مرشوعاهتم؛ ألن 
هذه احلوافز والتسهيالت من شأهنا ختفيض تكاليف اإلنتاج. 
والعمل عىل تقسيم املدن اجلديدة إىل مناطق خمتلفة يف مستويات 
حوافز االستثامر يف البنية التحتية والتكنولوجية مع الرتكيز عىل 
املناطق املستهدفة لفئات اإلسكان املنخفض واملتوسط، وعىل 

املناطق املراد اإلرساع بمعدالت تنميتها.
العواصم  نطاق  يف  اجلديدة  املدن  من  االستفادة  يمكن  كام 
اسرتاتيجية  صياغة  يف  واإلسكندرية،  القاهرة،  مثل؛  الكربى 

اإلنتاجية  للصناعات  الصغرية  التكنولوجية  احلدائق  لتوطني 
الرشكات  لتمكني  أعامل  تسهيالت  بمراكز  ودعمها  البيئية، 
اجلامعات  بمشاركة  مبتكرة  منتجات  تطوير  من  الناشئة 
التمويل  دعم  املناطق  هذه  وتقدم  املختلفة.  البحثية  واملراكز 
من خالل  رشكات التمويل والبنوك، وبروتوكوالت الرشاكة 
املختلفة، هبدف تقديم تصميم منتجات مناسبة للبيئة. وتسهم 
العائد  حتقق  وبالتايل  الصناعة،  تنافسية  دعم  يف  املراكز  هذه 
االقتصادي املبارش للدولة، وأيًضا تسهم يف توفري  فرص عمل 

حرضية متطورة حتاكي تطلعات خرجيي اجلامعات.
وجتدر اإلشارة إىل أن تلك  املدن اجلديدة تقدم نامذج غربية 
املجتمع  فئات  مجيع  مع  تتناسب  ال  التجارية  األنشطة  من 
للتجزئة،  املجمعة  الكربى  املحالت  مثل؛  للمدن،  املحيل 
االستثامر  تكاليف  ارتفاع  ومع  املختلفة.  التسوق  وأنشطة 
احلصول  تكاليف  معها  ترتفع  لذلك  املخصصة  املناطق  يف 
مثل؛   منظمة،  أهلية  أسواق  يقرتح ختصيص  لذا  السلع،  عىل 
األسواق الريفية، وأسواق بيع منتجات املرشوعات الصغرية، 
انتفاع  باختيار طرق، وسنوات  املعنية  تقوم األجهزة  أن  عىل 
اجلهات املشاركة يف استغالهلا، مع إعادة توظيف العائد منها 
املعدالت  باستخدام  أنشطة أخرى  التوسع يف  أو  الصيانة  يف 
وأماكن  مساحات،  من  املناسبة  والتصميمية  التخطيطية 

انتظار، ونظم محاية بيئية.
وأخرًيا فإنه جيب اإلشارة إىل أن العوائد من املدن اجلديدة 
ال تقترص فقط عىل املجاالت االقتصادية واالجتامعية، وإنام 
تشتمل عىل عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية؛ منها املبارش، وغري 
فإن  وبالتايل  األفراد.  أو  القومي  املستوى  عىل  سواء  املبارش، 
الرصيد  يقترص عىل مؤرشات حجم  أال  العوائد جيب  قياس 
التي  األرايض  مساحات  أو  خالهلا،  من  املقدم  السكني 
من  جمموعة  توضع  أن  جيب  إنام  استغالهلا،  أو  تنميتها  تم 
مدى  حتديد  أجل  من  دورية  بصفة  قياسها  يمكن  املؤرشات 
جدوى السياسات النوعية امُلطبقة هبا. مع األخذ يف االعتبار 
عامة  بصفة  اجلديدة  العمرانية  التنمية  أو  اجلديدة  املدن  أن 
والدلتا،  الوادي  خارج  العمراين  االنتشار  لتحقيق  وسيلة 
العمران  إشكاليات  معاجلة  ورضورة  أمهية  تلغي  ال  ولكنها 
يمثالن  ال  واجلديد  القائم  العمران  أن  يعني  وذلك  القائم. 
كليهام  نجاح  فإن  وبالتايل  السياسات،  يف  منفصلني  كيانني 
يؤثر إجيابًيا عىل حتقيق األهداف القومية للتنمية؛ لذلك جيب 
تنمية  عىل  املختلفة  واملرشوعات  السياسات  تأثري  مراجعة 
املدن اجلديدة باألخص، ألن حجم االستثامرات التي ضخت 
هبا مقارنًة بام خصص للعمران القائم، يشري إىل عدم العدالة 
املكانية، إذا ما قورن نصيب الفرد من االستثامرات يف كليهام؛ 
نظًرا النخفاض حجم السكان املقيمني فيها، وحجم الفرص 

التي تقدمها املدن اجلديدة بالنسبة ملا هو قائم.


