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 مصر لتنمية العصر مشروع فكرة
 

 المتحدة األمم احتفال فكرة ظهرت حين 7002 عام منذ المشروع هذا في أفكر بدأت لقد
 من المعلومات وأستقي العبارة، هذه معني عن وأبحث االحتفال هذا معني اوم بعام األرض،

 الجيولوجيا علم قدم ماذا يعني هذا أن لي فتبين العالمية، االحتفالية لهذه األمم المتحدة مواقع
 ما الجيولوجيا علم قدم وهل المصري والمجتمع الغالية مصرنا في المجتمعات، وفكرت لخدمة
 ريها صحا مساحة تبلغ طيبة أرض علي يعيش الذي الكريم هذا الشعب فاهيةولر للتنمية يكفي

  .المساحة الكلية من %59 حوالي وجبالها
 

 المص المجتمع لخدمة أطوعها وكيف التنفيذ، حيز الفكرة هذه أضع كيف أفكر بدأت
 يف م2597  عام من االقتصادية والمعادن الخامات استكشاف مجال في أعمل ري، وحيث أنني

: فكرة إظهار في بها أستفيد أن يمكن وتعدينية جيولوجية خلفية لدي مصر ويوجد صحاري
 منذ .المصري المجتمع تنمية في التعدين دور علي تشتمل التي لتنمية مصر العصر مشروع

 راءالصح في الطبيعية المصادر أنواع عن المتاحة والمعلومات أجمع البيانات بدأت 2117 عام
 .المشروع فكرة جاءت هنا ومن الطبيعية، الخامات تلك من الرئيسية القريبة قوالطر الشرقية

 شبه إعطاء مع كلها مصر لتنمية مشروعا يكون أن األفضل من أنه ووجدت الفكرة أطور بدأت
 القومي لألمن ضمان تنميتها وأن هام رتيجي ا است من وضع لها بما أولي أولوية سيناء جزيرة

 .المصري
 

 ل استغال علي يعتمد ولكنه جديدة تحتية بنية إقامة إلي يحتاج ال بأنه المشروع هذا يتميز
 دفعة ينفذ أن يتطلب ال أنه إلي باإلضافة هذا القريبة، الطبيعية والمصادر المتاحة، البنية التحتية
 .المتاحة النجاح مقومات وعلي محور أو منطقة كل أهمية حسب ينفذ أن يمكن واحدة ولكنه

 في ونشرته الفضائية القنوات بعض في المشروع لهذا ملخصات قدمت شارة بأننياإل وتجدر
 األفكار بنك في منه نسخة ووضعت أونالين، كنانة علي موقعي ووضعته علي رئد ا الج بعض

 . م7022 منذ مارس رء ا الوز لمجلس والمعلومات
 

في  ويلةخالل سنوات ط خبرتيو التطوعي عملي نتيجة المشروع هذا أقدم إنني
ية بغرضالجيولوجيا التطبيقية واستكشاف الخامات والمعادن  نم ت  المصري المجتمع خدمةل ال

عضوا  بصفتي العلمية أنشطتي إحدي المشروع هذا يمثل كما .تحسين المستوي االقتصاديو
هذا  أن يقين علي إنني .قرن نصف من أكثر بها بالعمل أشرف التي النووية المواد بهيئة

 من كبيرة عددا ويستوعب لمصر السكانية يصحح الخريطة سوف -إذا تم تنفيذه  -المشروع 
صة المدن بعض تتحول وسوف العمالة ص تخ م  سيساهم أنه كما ،مليونية إلي مدن الجديدة ال

 الجد مأخذ المشروع القرار هذا متخذي يأخذ أن أتمناه ما وكل .المصري القومي األمن تقوية في
 .المصري لخدمة المجتمع تنفيذة في البدأ يتم وأن – جزءا جزءا ولو – جدواه اسةرد يتم وأن

 
 

 سالمان بدر عبدالعاطي دكتور
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 عن مشروع العصر لتنمية مصر مقدمة  -1
 

تبلغ مساحة مصر حوالي مليون كيلو متـر مربـع يحـدها شـماب البحـر اابـيو المتوسـط،  
يتوســطها تقريبــا النهــر الخالــد،  .  قا البحــر ااحمــر وخلــيب العقبــة، ويربــا ليبيــا وجنوبــا الســودانوشــر 

، مــن المنـاطق الواقعــة وراء (تقريبـا كـم 1511يبلـغ طولــه )أطـول أنهــار العـالم نهـر النيـل العظــيم، 
  (.0شكل)فيكتوريا وألبرت وييرهما  خط ابستواء، والمسماة بمنطقة البحيرات العظمى

أمــا شــبه جزيــرة . تقــع إلــي الغــرب منــه الصــحراء الغربيــة، والصــحراء الشــرقية إلــي الشــرقو 
وتجـدر اإلشـارة إلـي أن نسـبة اارالـي الدائمـة .  سيناء فتقع في الجزء الشمالي الشرقي مـن مصـر

، أمـــا مســــاحة % 195وتحتـــل اارالـــي المنزرعـــة بالمحاصـــيل الدائمـــة حــــوالي %  2922حـــوالي 
 %.   21956ية والجبلية والميـاه فتبلغ حوالي اارالي الصحراو 

 م، بمعـدل نمـو حـوالي2101مليـون نسـمة فـي أخـر عـام  65أما عـن تعـداد مصـر فيبلـغ 
ويتركــز معظــم ســـكان مصــر فـــي منطقــة الــدلتا والقـــاهرة واإلســكندرية وحـــول الشــريط اللـــيق  ،2%

ســواحل البحــر اابــيو هــذا ويوجــد عــدد مــن الســكان بمنــاطق . (2شــكل ) الــذي يحــيط بنهــر النيــل
وينتشــــر بعــــو الســــكان فــــي منــــاطق متفرقــــة فــــي شــــبه جزيــــرة ســــيناء . المتوســــط والبحــــر ااحمــــر

 . والصحراء الغربية والصحراء الشرقية
  

يتلح مما سبق أننا أمام ثالثية صـعبة تتمثـل فـي بلـد معظـم أرالـيه صـحراء نـادرة الميـاه، 
لــذا كـان مــن المهـم إعمــال . اقتصــادية محـدودةتعـداد سـكاني كبيــر مـوزع فــي مسـاحة لــيقة ومـوارد 

العقــل والتفكيــر فيمــا هـــو متــاح للمســاهمة فــي دفـــع عجلــة التنميــة ورفــع المســـتوي العــام ابنــاء هـــذا 
وأول مـا يلفـت النظـر، تلـم المسـاحات الشاسعــة  مـن أرو مصـر . الشعب المعطاء الصابر الكـريم

ويـه تلـم الصــحاري مـن ثـروات طبيعـة متنوعــة الصـحراوية يربـا وشـرقا وشـبه جزيــرة سـيناء، ومـا تحت
لو أحسن التخطيط بستغاللها لتحولت مصـر إلـي بلـد ثـري وارتفـع مسـتوي الـدخل ليلـمن ل نسـان 

وهنـا يـيتي دور الجيولوجيـا وعالقتهـا . المصري أن يتبوأ المكانة التـي يسـتحقها فـي عالمنـا المعاصـر
وببــد أن يكــون هنــام اســتغالب لمــا هــو موجــود بالتنميــة، وهــو دور ممكــن أن يكــون فــاعال ومــ ثرا، 

وقربهــا مــن خطــوط القــوي وبعــو  ،ومتــاح مــن بنيــة تحتيــة مثــل شــبكة الطــرق التــي تقطــع صــحارينا
هــذه أهــم . مصــادر الميــاه المتاحــة ونوعيــة المصــادر الطبيعيــة القريبــة مــن مواقــع تلــم البنــي التحتيــة

جعلها منـاطق جـذب إلعـادة توزيـع الخريطـة نقطة كي نلع خطة لتنمية تلم المناطق الصحراوية و 
دون أن نكـــون ملـــطرين  الســـكانية ودفـــع عجلـــة التنميـــة وزيـــادة الثـــروة وبقـــدر معقـــول مـــن التمويـــل

  .إلنشاء بنية تحتية كاملة
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مصر

المتوسط         ا بي            الب ر 

 
 

 يوضح مسار نهر النيل من منبعه إلي مصبه:  1شكل 
 

 
 

 
 

يشمل مشروع العصر لتنمية مصر ثالثة مناطق رئيسة للبدء في تنميتها وهي شبه جزيرة 
سيناء، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وذلم بإقامة مراكز لالستثمار التعديني والصناعي 

تقطع تلم المناطق الصحراوية، ويمكن أن تتحول  التي( الطرق الرئيسية)علي بعو المحاور 
 . تلم المراكز إلي مدن صناعية متخصصة تستوعب عددا كبيرا من السكان

  
بالنسبة لسيناء فقد تم اقتراح إقامة مراكز لالستثمار التعديني والصناعي علي أربعة محاور 

 : للتنمية هي
 نطرة شرق بئر جفجافة العريش محور طريق الق -2 محور المنطقة الساحلية الشمالية  -0
وادي فيران  –أبو رديس  –محور طريق أبو زنيمة  -4 طابا  –نخل  –محور طريق الشط  -3
 الطور –نويبع  –
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كذلم يحتوي هذا الجزء الخاص بتنمية سيناء علي بعو اافكار والمقترحات الخاصة 
عي والسياحي بينواعه المختلفة بالتنمية الشاملة لسيناء في مجابت أخري مثل ابستثمار الزرا

قامة المدن الحرة التجارية والصناعية بمنطقة قناة السويس  .وا 
  

أما الصحراء الغربية فقد تم إقتراح محور رئيسي  وهو محور طريق الواحات الذي يمتد من 
لة الجيزة مارا بمدينة السادس من اكتوبر فالواحات البحرية ثم واحة الفرافرة ثم الواحات الداخ

وقد اقترح إقامة . كذلم يوجد محور فرعي وهو محور توشكي ومحور واحة سيوة. والخارجة
مراكز لالستثمار التعديني والصناعي والسياحي وذلم حسب  نوعية المصادر الطبيعية المتاحة 

 .والمظاهر البيئية والسياحية
 

معدنية والخامات أما الصحراء الشرقية  والتي تحتوي علي كميات هائلة من الرواسب ال
ابقتصادية، فقد تم اقتراح أربعة محاور للتنمية يقام عليها مراكز لالستثمار التعديني والصناعي 

 :وفيما يلي المحاور المقترحة
  سفاجا –محور قنا  -2   الزعفرانة –بني سويف /محور الكريمات -0
   مرسي علم -محور إدفو  -4                   القصير –محور  قفط  -1

 

كذلم اشتمل هذا الكتاب علي  أهمية هذا المشروع وفوائده للمجتمع المصري وأهميته 
وتجدر اإلشارة إلي . لألمن القومي المصري، كما تم ولع آلية والحة المعالم لتنفيذ المشروع

 .أن هذا المشروع قابل ل لافة والتحسين من كل ذي فكر بناء
    

  


