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 دور اإلدارة االستـراتيجية في تحسيـن إدارة املدن الجديدة: 
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جمهورية مصر العربية

تــدور الدراســة حــول دور اإلدارة االستـــراتيجية فــي تحسيـــن إدارة املــدن الجديــدة؛ وذلــك مــن خــال دراســة تطــور مراحــل 
اإلدارة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر والتحديــات التـــي تواجــه ذلــك، مــع التـركيـــز علــى مدينــة الصالحيــة الجديــدة 
وهــي الحالــه التطبيقيــة للدراســة. لــذا تســعى هــذه الدراســة إلــى بحــث كيفيــة تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية بمراحلهــا املختلفــة 

فــي تحسيـــن عمليــة إدارة املــدن الجديــدة للوصــول إلــى تحقيــق أهــداف وغايــات املــدن الجديــدة فــي مصــر.

فــي ظــل الظــروف التنافســية والتـــي تســاعدها  فــي مصــر  فــي تحقيــق أهــداف املــدن الجديــدة   وتـــرجع أهميــة الدراســة 
علــى توجيــه مواردهــا بطريقــة فعالــة؛ بمــا يمكــن مــن اســتغال نواحـــي القــوة والفــرص املتاحــة والتغلــب علــى نواحـــي الضعــف 

والتحديــات، نظــًرا للتحــوالت التـــي لحقــت باملــدن الجديــدة فــي مصــر فــي اآلونــة األخيـــرة.

كمــا تلقــى الدراســة الضــوء علــى مراحــل اإلدارة االستـــراتيجية الثاثــة، حيــث تمثــل أولــى خطواتهــا فــي مرحلــة وضــع الخطــة 
االستـــراتيجية إلدارة املــدن الجديــدة، ثــم مرحلــة تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية إلدارة املــدن الجديــدة، ثــم مرحلــة رقابــة ومتابعــة 
الخطــة االستـــراتيجية إلدارة املــدن الجديــدة، وبالنظــر لتلــك املراحــل الثاثــة نجــد أنهــا متـــرابطة بعضهــا مــع بعــض حتـــى تصــل 

فــي النهايــة لتحقيــق مــا تصبــو إليــه إدارة املــدن الجديــدة فــي مصــر.

فــي إنشــاء العديــد مــن املــدن الجديــدة  كمــا انطلقــت الدراســة مــن مشــكلة بحثيــة مفادهــا أنــه وعلــى الرغــم مــن البــدء 
الســويس، ومنطقــة شــرق  قنــاة  الصناعيــة ملحــور  والتنميــة  الجديــدة،  اإلداريــة  العاصمــة  األخيـــرة ومنهــا  اآلونــة  فــي  فــي مصــر 
بورســعيد، ومدينــة العلميـــن الجديــدة، كل هــذا اســتدعى إعــادة النظــر فــي املشــكات التـــي واجهــت إدارة املــدن الجديــدة فــي 
املراحــل الســابقة، وأن الخطــة االستـــراتيجية التـــي وضعــت إلنشــاء وإدارة هــذه املــدن لــم تتوافــر فيهــا املقومــات التـــي يجــب 
 حيوًيــا لتافــي هــذه العيــوب فــي املراحــل القادمــة مــن 

ً
توافرهــا فــي هــذه الخطــة، ممــا يجعــل مــن تبنــي اإلدارة االستـــراتيجية مدخــا

التعميـــر. بمــا أن قــرار إنشــاء املــدن الجديــدة فــي مصــر قــرار يهــدف إلــى خلــق مجتمعــات عمرانيــة جديــدة، إال أن معــدالت التنميــة 
بهــذه املــدن لــم تكــن علــى املســتوى املأمــول وذلــك؛ بســبب اهتمــام الحكومــات بمدخــل اإلدارة االستـــراتيجية، ولكــن األســلوب 
غيـــر فعــال حتـــى يتــم رفــع كفــاءة إدارة املــدن الجديــدة فــي مصــر. لذلــك فالتســاؤل البحثـــي الرئيــس هــو مــا مــدى تطبيــق املــدن 
الجديــدة ومدينــة الصالجيــة الجديــدة ملدخــل اإلدارة االستـــراتيجية بكافــة مراحلهــا؛ لتحسيـــن إدارة املــدن الجديــدة فــي مصــر.

تــم دراســة  أمــا منهجيــة الدراســة، فلقــد اســتخدم الباحــث عــدة مناهــج واقتـــرابات، منهــا: منهــج دراســة الحالــة، حيــث 
الظاهرة من خال جمع املعلومات الخاصة عن اإلدارة االستـراتيجية في املدن الجديدة، وهيئة املجتمعات العمرانية الجديدة 
ومراحلهــا الثاثــة والعاقــات بينهــم، وعــن إدارة املــدن الجديــدة خاصــة مدينــة الصالحيــة الجديــدة، كذلــك مــن خــال املراجعــة 

التحليليــة للمراجــع العلميــة مــن كتــب ودوريــات وأبحــاث، ســواء باللغــة العربيــة أو األجنبيــة ذات الصلــة بمتغيـــري الدراســة.

كمــا تــم االعتمــاد علــى عــدة أســاليب منهــا: أســلوب التحليــل الرباعــي )SWOT(، ويســتخدم التحليــل الرباعــي كأداة تحليــل 
استـراتيجـــي عامــة لتحليــل البيئــة الداخليــة ملعرفــة نقــاط القــوة والضعــف، وتحليــل البيئــة الخارجيــة ملعرفــة نقــاط الفــرص 
والتحديــات؛ للوقــوف علــى املشــكات والتهديــدات التـــي تواجــه املــدن الجديــدة وتحديدهــا ومــن ثــم حلهــا، وأيًضــا للوقــوف علــى 
الفــرص ونقــاط القــوة والعمــل علــى زيادتهــا. ونمــوذج تحليــل ))7analysis، ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى تحديــد النقــاط التـــي 
فــي مصــر وهــي كالتالــي: العاملــون، واملهــارات، والقيــم، واألســلوب اإلداري  ســيتم تحليلهــا للبيئــة الداخليــة للمــدن الجديــدة 
)مركــزي- ال مركــزي(، واألنظمــة، واالستـــراتيجية؛ للوقــوف علــى كيفيــة تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر.
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ولقــد ســعت الدراســة لإلجابــة عــن عــدد مــن التســاؤالت، هــي: إلــى أي مــدى تطبــق املــدن الجديــدة فــي مصــر مبــادئ اإلدارة 
االستـــراتيجية؟ إلــى أي مــدى تختلــف اإلدارة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة عــن اإلدارة االستـــراتيجية للمنظمــات الحكوميــة؟ 
مــا مــدى تطبيــق املــدن الجديــدة فــي مصــر ألســاليب وأدوات صياغــة الخطــة االستـــراتيجية؟ إلــى أي مــدى تطبــق املــدن الجديــدة 
التـــي تعتـــرض تطبيــق رقابــة اإلدارة  مــا هــي املشــكات والتحديــات  فــي مصــر أســاليب وطــرق تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية؟ 

االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر؟

وحتـــى يتسنـــى للباحــث اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت، قــام الباحــث بتقســيم الدراســة إلــى ثاثــة فصــول رئيســة. وجــاء 
الفصــل األول ليســتعرض اإلطــار النظــري الخــاص بظاهرتـــي الدراســة، ويتكــون مــن مبحثــان. ويتطــرق املبحــث األول لعمليــة 
بنــاء هويــة املــدن الجديــدة فــي مصــر والتـــي تشــمل رؤيــة ورســالة وقيــم وقوانيـــن املــدن الجديــدة فــي مصــر. أمــا املبحــث الثانــي 
فيتحدث عن مرحلة تحليل املوقف االستـراتيجـي للمدن الجديدة في مصر والذي يشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية 
للمــدن الجديــدة فــي مصــر، أو مــا يســمى بالتحليــل الرباعــي، ثــم يتحــدث عــن تقييــم التحليــل البيئــي واألهــداف االستـــراتيجية 

للمــدن الجديــدة فــي مصــر، ثــم يتــم تحديــد البدائــل االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر.

كمــا تنــاول الفصــل الثانــي عمليــة تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر ومراحلهــا وكيفيــة تأثيـــرها علــى 
 املبحــث األول: وهــو متطلبــات تفعيــل تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي 

ً
إدارة املــدن الجديــدة، ويشــمل أوال

مصــر. وثانًيــا املبحــث الثانــي حيــث يوضـــح خطــوات تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة والتحديــات التـــي تواجههــا.

: املبحــث 
ً
بينمــا تنــاول الفصــل الثالــث أدوات متابعــة ورقابــة الخطــة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر ويشــمل أوال

األول: والذي يتطرق لخطوات رقابة الخطة االستـراتيجية للمدن الجديدة في مصر. وثانًيا املبحث الثاني: والذي أوضـح مستويات 
ومشــكات رقابــة الخطــة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة فــي مصــر، ثــم جــاءت نتائــج الدراســة لتؤكــد أهميــة تفعيــل عمليــة اإلدارة 
 عن التوصيات واملقتـــرحات املســتقبلية، ثم أخيـــًرا مراجع الدراســة واملاحق.

ً
االستـــراتيجية لتحسيـــن إدارة املدن الجديدة، فضا

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

إن تنميــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ال تسيـــر باملعــدل املطلــوب، ألنهــا لــم تحقــق االســتخدام األمثــل لــإلدارة  - 
االستـــراتيجية بمفهومهــا االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي والعمرانــي؛ لذلــك فإنــه مــن املطلــوب تقييــم التجـــربة، 

والتعــرف علــى طبيعــة مشــكات إدارة التنميــة العمرانيــة بهيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة.

إن املشــكلة الرئيســة هــي عــدم وجــود سياســة واضـــحة الســتخدام اإلدارة االستـــراتيجية بمراحلهــا الثاثــة باملــدن  - 
الجديــدة فــي مصــر، وقلــة الخبـــرة فــي إدراكهــا مــن جانــب بعــض العامليـــن بأجهــزة املــدن الجديــدة، ويتضـــح ذلــك جلًيــا 
فــي بعــض القــرارات التـــي يتخذهــا جهــاز تنميــة مدينــة الصالحيــة الجديــدة فــي بنــاء أبنيــة بماييـــن الجنيهــات وحتـــى اآلن 

لــم تتســلم الــوزارة املختصــة هــذه األبنيــة، وذلــك وفًقــا للمقابــات التـــي تمــت.

أصبحــت مبــادئ وأســاليب اإلدارة االستـــراتيجية مكوًنــا رئيًســا ومطلًبــا هاًمــا لنجــاح املنظمــات العامــة بشــكل عــام واملــدن  - 
الجديــدة بشــكل خــاص، وهــذا مــا أكدتــه نتائــج الدراســة وآراء املبحوثيـــن فــي املقابــات التـــي تمــت بأنــه إذا تــم وضــع أســلوب 

فعــال الســتخدام اإلدارة االستـــراتيجية ســيتحقق الهــدف مــن إقامــن املــدن الجديــدة فــي مصــر ومنهــا جــذب الســكان.

كمــا توصلــت الدراســة لوجــود بعــض املعوقــات التـــي تؤثـــر علــى تعظيــم االســتفادة مــن اإلدارة االستـــراتيجية للمــدن  - 
 عــن نقــص املــوارد املاليــة املخصصــة 

ً
الجديــدة وهــي: اإلجـــراءات الروتينيــة املعقــدة داخــل أجهــزة تنميــة املــدن، فضــا

لتنميــة املــدن الجديــدة، والثقافــة التنظيميــة الســائدة لــدى العامليـــن وغيــاب الوعــي لديهــم بالفوائــد الناتجــة عــن 
اســتخدام اإلدارة االستـــراتيجية، واملعوقــات القانونيــة التـــي تحكــم عمــل املــدن الجديــدة ومنهــا قانــون 9  لســنة 1979.

أمــا الشــروط التـــي ينبغــي توافرهــا عنــد تطبيــق مبــادئ اإلدارة االستـــراتيجية وتحسيـــن إدارة املــدن الجديــدة، منهــا:  - 
توافــر الخبـــرة واملعرفــة لــدى القائميـــن علــى تنميــة املــدن الجديــدة، رغبــة املجتمــع املدنــي فــي املشــاركة فــي التنميــة، 

واملهــارات القياديــة، وتمكيـــن املوظفيـــن ومنحهــم صاحيــات تمكنهــم مــن أداء أعمالهــم.

إن إطــاق القانــون )رقــم 9  لســنة 1979( فــي شــأن املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ليــد الهيئــة فــي املــدن الجديــدة فــي  - 
اتخــاذ القــرارات التـــي تـــراها، دون وجــود مشــاركة مــن مجالــس األمنــاء باإلضافــة إلــى حـــريتها فــي تحديــد املقومــات التـــي 
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فــي ضوئهــا تســلم هــذه املدينــة للمحليــات، جعــل األمــر مبهًمــا أمــام القائميـــن علــى العمــل املحلــي بالنســبة لوضــع املــدن 
الجديــدة وانحســار دور مجلــس األمنــاء فــي املشــاركة االستشــارية فقــط دون املشــاركة اإلداريــة.

واســتناًدا إلــى ذلــك تواجــه تنميــة هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة العديــد مــن املشــكات وهــي غيــاب وســائل 7- 
 عــن عــدم وجــود خطــط تنفيذيــة ونظــم تمويــل محــددة، ممــا 

ً
اإلدارة الازمــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة، فضــا

أدى لتأخـر تنفيذ بعض املشروعات، وغياب نظم التقييم واملتابعة باإلضافة إلي عدم وجود معايير قياس، ومن 
ثم فقد انتهت املراحل األولي في أغلب املدن الجديدة دون أي محــاولة لتقييــم هــذه املرحلة والوقوف علي أسباب 

النجاح والفشل، وبالتالي تصحيح مسـار السياسات املتبعة.

وأخـــر مــا توصلــت إليــه الدراســة أنــه بــات علــى القائميـــن بمســئولية تنميــة املــدن الجديــدة أن يقيمــوا التجـــربة جيــًدا، 8- 
خاصــة فــي هــذه املرحلــة التـــي تهتــم ببنــاء العديــد مــن املــدن الجديــدة فــي مصــر والتـــي منهــا تنميــة محــور قنــاة الســويس، 

وشرق بورسعيد، والعلميـــن الجديدة.

كما أوصت الدراسة في النهاية باآلتـي:

بــات علــى الحكومــة املصريــة تفعيــل عمليــة تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية بشــكل فــوري وبمزيــد مــن الامركزيــة حتـــى - 
يتثنـــى لعمليــات التنميــة أن تسيـــر فــي اتجاههــا الصـــحيح باملــدن الجديــدة.

إنــه ال وجــود ملدينــة جديــدة -  1979( ليتواكــب مــع العصــر الحالــي، حيــث  يجــب إعــادة صياغــة قانــون )9  لســنة 
اســتطاعت أن تكمــل مقومــات تقدمهــا حتـــى تتحــول للمحليــات، فكيــف إذن يتــم تحويلهــا للمحليــات ونحــن نبحــث 

عــن مــدن جديــدة متقدمــة تجــذب الســكان وليســت محملــة بأعبــاء ومشــكات املــدن القديمــة.

إن عمليــة تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمــدن الجديــدة فــي مصــر بشــكل أكثـــر واقعيــة وأقــرب للواقــع كعمــل - 
اســتطاعات رأي أو اســتبيانات؛ أصبحــت مــن أكثـــر العناصــر تأثيـــًرا علــى تنميــة هــذه املــدن.

العمل على تفعيل دور مجالس األمناء واملجتمع املدني والجمعيات الخيـرية بطريقة تنفيذية أكثـر منها استشارية.- 

العمــل علــى عقــد مؤتمــرات ونــدوات بـــرعاية وزارة اإلســكان لتفعيــل العمــل بــاإلدارة االستـــراتيجية للمــدن الجديــدة - 
للخـــروج بتوصيــات تســاعد القائميـــن علــى تنميــة املــدن الجديــدة وحــل مشــكاتها.

العمــل علــى الفصــل فــي قضيــة تبعيــة املــدن الجديــدة للمحليــات، حيــث إن عــدم الفصــل فــي هــذه القضيــة يــؤدي - 
ملزيــد مــن التشــابك والتعقــد وعــدم التنســيق، ممــا يــؤدي لقلــة عمليــات التنميــة باملــدن الجديــدة وســوء توزيــع املــوارد.

العمل على دراسة التجارب العاملية في إدارة املدن الجديدة وكيف تم استخدام اإلدارة االستـراتيجية لتلك املدن.- 

التدريــب املســتمر للعامليـــن فــي املــدن الجديــدة بمدخــل اإلدارة االستـــراتيجية لتعريفهــم بالرؤيــة والرســالة ومراحــل - 
اإلدارة االستـــراتيجية، وكيفيــة تحليــل البيئــات الداخليــة والخارجيــة.


