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  مقدمة

إن تواريخ ا�مم و مسارات الحضارات ، ليست سكونا دائما ، و� خطا صاعدا بإستمرار ، أو 
ھابطا أبدا .. و إنما ھي دورات متتابعة تحكمھا السنين و القوانين ... فيھا الصعود و فيھا 

..فيھا التقدم و فيھا التراجع ... فيھا ا(بداع وفيھا الجمود .. فيھا ا(زدھار وفيھا الھبوط 
  ا(نحطاط .

لكن فى مواجھة ھذه ا(جتھادات ، كان ھناك الذين لم يعترفوا بالواقع ، فينتھوا اليه و يكرسوه و 
  إنما تعاملوا مع ذلك الواقع ليغيروه  ،

  يم و الدكتور حسين فوزيو كما قال الكاتب الكبير توفيق الحك

  " أننا أمة قد إحترفت صناعة الحضارة " .

فإن < تعالى وحده قد فضل أشياء على أشياء، وأشخاص على أشخاص وأزمان على أزمان، 

وأماكن على أماكن، ومن بين البلدان التي منحھا < تعالى تميزاً "مصر" ھذا البلد العريق 

  حضارته وديانته وخيراته وفضائله كما سنذكر في ھذه الورقة.المتميز حقاً بعلومه وتاريخه و

فالعلماء يبرھنون على أن سبب التخلف الحالي ھو تدنى مستوى التعليم و البحث العلمي، 
والسياسيون يتحدثون عن السياسة وأن الظلم والنظم ا�ستبدادية والديكتاتورية ھي السبب، وأن 

قراطية كنظام للحكم، والمفكرون يحملون الفكر المسئولية الحل يبدأ من إقرار الحكومات للديم
ا�ولى وا�خيرة، وكذلك في كل مجال تجد أن من يطرح المشكلة يطرحھا من جانبه بالدرجة 
ا�ولى، حتى الدعاة يقولون أن السبب ھو البعد عن الدين؛ وھم يقصدون بالدين ھنا العبادات 

خ مصر وبعد تلك الثورة البيضاء العظيمة نريد من في ھذه المرحلة الجديدة من تاريف وفقط،
أھل العلم والدعوة، وأھل الفكر وا�دب، والمسئولين وأولي ا�مر أن يقدروا لمصر قدرھا وأن 
يتولوا أمرھا بكل جدارة ومسئولية، وأن يبرزوا للناس جميعاً ما ھي مصر، وما قدرھا الديني 

ما حاجة العالم كله إليھا وما مدى تأثره بما يقع والتاريخي والحضاري والعلمي والجغرافي، و
  .على أرضھا من وقائع وأحداث 

و الناس على ثJث أنواع ، نوع يفكر و يقتنع فيقنع من حولة ويقودھم و الثاني يقتنع ويشارك و 

  الثالث يقاد كما تقاد الدواب فإن لم تكن ا�ول فJ تكن ا�خير .

، فمن التاريخ نتعلم ... و من  نشارك فية جميعا إن ما يحدث فى مصر ا�ن يستحق أن

  الخ�فات نستفيد و كفاكي يا مصر ما كفا ......!
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  من ھي مصر ؟

  حينما نتكلم عن نھضة مصر �بد أن نعرف من ھي مصر ؟

  ا(سم / جمھورية مصر العربية 

  عام من الحضارة آ�فالعمر / سبعة 

العالم العربي و أفريقيا و الشرق ا�وسط و ھي المركز العاصمة / القاھرة و ھي أكبر مدن 
  الصناعي و التجاري لمصر.

  مصر ھي البلد البسيطة ... الحصينة .... المكنونة ، ھي التي تملك الحضارة الضاربة للتاريخ ،

ھي ا�خت الكبرى التي نستظل  ،  ھي أم الدنيا الحنون ،ھي التي ما رضخت يوما إ� لبارئھا 
ھي مئات آ�ف الشھداء على مذبح  ،النيل الذي � أعذب و� أبرد و� أحلى  ،خھابفيء تاري

ھي بوابتنا ، وھي نافذتنا المشرعة للحق والخير والجمال ..  ،حريتھا وحرية أشقائھا وشقيقاتھا  
للتاريخ : قف ..  ، ھي من تقولھي مصرنا ،مصرھي الراية التي � تطالھا راية  ،والحرية . 

     م كا�مس .. ليس اليو

  مصر .. تصنع اRن الفجر المنتظر بسواعد شبابھا ورجالھا ونسائھا .. 

  مصر .. ھي التي أرادوا أن يشطبوھا من دفتر العروبة ، فأبت .. وثارت .. وزلزلت .. 

مصر .. ھي التي أرادوھا مسرحا للخفافيش وطيور الظJم ونجمة داوود ، فرفضت ، وأعلنت 
  فافية روحھا .. صدق انتمائھا ، وش

  مصر .. ھي التي � تقبل تطويعا 

مصر .. ھي التي أرادوا مصادرة إرادتھا في غفلة من الزمان الصعب ، فانتفضت لتترعھم 
  كأس المھانة والذلة اللتين يستحقونھما .. 

مصر .. التي أرادوا أن يھجنوھا بلقاح ا�جنبي والغريب ا�جرب ، والعدوان ، فانتصرت لدم 
  ھا ، ونسيجھا المتآخي ..عروبت

   مصر ھي " مھبط الوحي الحضاري " ، مصر المكان و المكانة ... الحضارة و الريادة ،

  مصر .. ھي مصر .. وكفى .
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  من فضائل مصر:

ھناك عدة أسباب ومظاھر وإشارات دالة على مكانة مصر العظيمة منھا ما ھو ديني ومنھا 

  ما ھو تاريخي نذكر منھا ما يلي: 

     -ذكرھا في القرآن الكريم والسنة المطھرة مدحاً وثناء:• 

ذكر المؤرخون والمفسرون أن من فضائل مصر ورود ذكرھا في القرآن الكريم قال ابن 

مصر:" إن < جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ذكر مصر في ثمانية وعشرين  زو�ق في فضائل

موضعاً في القرآن ". وذكر ھذه المواضع من القرآن بعضھا بصريح النص والبعض اRخر 

دلت عليه القرائن والتفاسير، وليس ذكر مصر خاصا بالقرآن الكريم بل ذكرت كذلك في 

  العھدين القديم والجديد.

في القرآن ورد ذكرھا مدحا وثناء في السنة المطھرة وعلى ألسنة  وكما وردت ذكرھا

  السلف من ذلك:

من ذلك وصيته صلى < عليه وسلم بأھلھا في قوله:" ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا 

رواه مسلم ك/ فضائل الصحابة ب/ وصية النبي صلى < بقبطھا خيراً، فإن لكم منھم ذمة ورحما" 

  .مصرعليه وسلم بأھل 

وفي كنز العمال للمتقي الھندي  عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول < صلى < عليه 

وسلم يقول " إذا فتح < عليكم مصر فاتخذوا فيھا جنداً كثيراً، فذلك الجند خير أجناد ا�رض، 

وقد دعا فقال له أبو بكر: ولم يا رسول <؟ قال: �نھم وأزواجھم في رباط إلى يوم القيامة." 

  النبي صلى < عليه وغير ذلك من اRثار الكثيرة في فضائلھا.

  وصف مصر على لسان الصحابة الكرام رضي N تعالى عنھم وكMمھم عن أھلھا:
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إنه لما استقر عمرو بن العاص رضي < عنه على و�ية مصر كتب  قال بعض المؤرخين:

إليه عمر بن الخطاب رضي < عنه: أن صف لي مصر؛ فكتب إليه: ورد كتاب أمير المؤمنين 

أطال < بقاءه يسألني عن مصر: اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء، وشجرة 

جبل أغبر، ورمل أعفر؛ يخط وسطھا نيل خضراء؛ طولھا شھر، وعرضھا عشر؛ يكنفھا 

مبارك الغزوات، ميمون الروحات؛ تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر؛ له أوان 

يدر حJبه، ويكثر فيه ذبابه، تمده عيون ا�رض وينابيعھا حتى إذا ما اصلخم عجاجه، وتعظمت 

إلى بعض إ� في صغار  أمواجه، فاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى بعضھا

المراكب، وخفاف القوارب، وزوارق كأنھن في المخايل ورق ا�صائل؛ فإذا تكامل في زيادته، 

نكص على عقبيه كأول ما بدأ في جريته، وطما في درته؛ فعند ذلك تخرج أھل ملة محقورة، 

رب؛ وذمة مخفورة، يحرثون بطون ا�رض ويبذرون بھا الحب، يرجون بذلك النماء من ال

لغيرھم ما سعوا من كدھم، فناله منھم بغير جدھم؛ فإذا أحدق الزرع وأشرق، سقاه الندى وغذاه 

من تحته الثرى؛ فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء، إذا ھي عنبرة سوداء، فإذا ھي 

Jد زمردة خضراء، فإذا ھي ديباجة رقشاء، فتبارك < الخالق لما يشاء. والذي يصلح ھذه الب

وينميھا ويقر قاطنيھا فيھا، أ� يقبل قول خسيسھا في رئيسھا، وأ� يستأدى خراج ثمرة إ� في 

أوانھا، وأن يصرف ثلث ارتفاعھا، في عمل جسورھا وترعھا؛ فإذا تقرر الحال مع العمال في 

  ھذه ا�حوال، تضاعف ارتفاع المال؛ و< تعالى يوفق في المبدأ والمآل.

على عمر بن الخطاب رضي < عنه قال: \ درك يا بن العاص! لقد  فلما ورد الكتاب

  وصفت لي خبراً كأني أشاھده.

قال المستشرق الفرنسي (أوكتاف أوزان) تعليقا على ھذا الوصف من عمرو بن العاص إلى و

ه الخليفة الراشد عمر ( إنه من أكبر آيات البJغة في كل لغات العالم وإنه من الفرائد في إيجاز

وإعجازه واقترح وجوب تدريسه في جميع مدارس المعمورة حتى يعلموا منه صحة الحكم على 

ا�شياء وكيفية تنظيم الممالك وسياسة ا�ستعمار" من كتاب عمرو بن العاص لعبد الخالق رابية 

  .٣٧٨ص 
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 ومما ورد في كتاب ابت تغري بردي تحت عنوان:(ما ورد في نيل مصر) قال رحمه <:

روى يزيد بن أبي حبيب: أن معاوية بن أبي سفيان رضي < عنه سأل كعب ا�حبار: ھل تجد 

لھذا النيل في كتاب < خبراً؟ قال: إي الذي فلق البحر لموسى عليه السJم! إني �جد في كتاب 

 < عز وجل أن < يوحي إليه في كل عام مرتين: يوحي إليه عند جريه: إن < يأمرك أن

  تجري، فيجري ما كتب < له؛ ثم يوحي إليه بعد ذلك: يا نيل عد حميداً.

وروى ابن يونس من طريق حفص بن عاصم عن أبي ھريرة: أن رسول < صلى < عليه 

  وسلم قال: " النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنھار الجنة "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ٥ -  



 

 

 

  ماھي النھضة ؟

، فصحوة ا�مم ھي المرحلة ا�ولى في  مراحل بناء حضارات ا�ممالنھضة ھي مرحلة من 
قطار بناء الحضارة التي تصحوا به ا�مم من غفوتھا وتنھض به من ثباتھا، وسمة ھذه المرحلة 
ھي الحركة العفوية وا�نطJقة العشوائية، ولكنھا مرحلة ضرورية في بيان ھمة ا�مم في ما 

يث ترشيد الحركة العفوية، وھى مرحلة تأسيس قيادات ا�مة؛ تريد، ثم تأتى مرحلة اليقظة ح
وبناء الشخصية الواعية المدركة؛ فتنتج لنا قيادات تحسن التعامل مع تاريخھا، وإدارة حاضرھا، 
واستشراف مستقبلھا، وھذا ما يدفع با�مة إلى نھضتھا حيث المرحلة الثالثة وھى المرحلة التي 

ى مرحلة تتسم بالرقى في مجا�ت أربعة أساسية النظام السياسي، تتشكل فيھا مJمح ا�مة، وھ
والموارد ا�قتصادية، و القيم الدينية وا�خJقية، و العلوم والفنون، وھى عناصر الحضارة 

 . ا�ربعة وھى بشائر تحقيق القاطرة ا�خيرة وھى بناء الحضارة

رى مJمح للمرحلة التالية لھا لقد عاشت مصر زمناً طويJً في ما يسمى بالصحوة دون أن ن
وھى مرحلة اليقظة، ودون أن تتمخض ھذه المرحلة عن وعى كامل بمحددات تلك المرحلة؛ 
وما تحتاجه من مھارات وإمكانات تمكنھا من عمل نقJت وقفزات نوعية في طريق التنمية 

  . ولعل ھذا ما تسبب في تأخير ا�مة وتأجيل نھضتھا ، والريادة

ميزة وإشكالية مصر في الوقت نفسه أنھا تمثل محور ا�متين العربية وا(سJمية، فبنھضتھا 
تنھض تلك البJد كأمة واحدة وبتخلفھا وتقاعسھا تتخلف تلك البJد وليس ھذا إ� لمصر، وحتى 
وإن حاولت ھذه البلدان النھوض بنفسھا ومن حولھا بعيداً عن مصر فسيكون ذلك صعباً وليس 

يJً، ولنتذكر كيف لم تستطع مجموعة من الدول العربية عقد قمة غزة لمجرد رفض مصر مستح
لذلك، وھذا ليس تحيزاً بل واقع دلت عليه أحداث التاريخ، وإ� أن ھناك دول إسJمية استطاعت 

العربية  العبور إلى طريق النھضة كماليزيا مثJ أو تركيا ولكنھا � تمثل محور للدول 
  ھا .ولم تنھض ا�مة بنھضت ا(سJميةو

، يجدھا تتركز في العلوم الشرعية مما  الناظر في تكوين عقلية المسلم الملتزم كما نطلق عليه
،  لكن على مستوى العلوم ا(نسانية وا(دارية والفكرية و ، سبب طفرة وتقدم في مجال العبادة

  .قراءة والكتابةفنجد أمية ھائلة تحتاج إلى مجھود أكبر من مجھود محو أمية ال

كما تكمن صعوبة بروز القيادات والرموز والرواد ليس في وجود الشخصيات المؤھلة، � بل 
إن الشباب لديه طاقة ھائلة ورغبة وقدرة على التعلم ، ولكن المشكلة في صعوبة فھم قيادات 

ين أنھم على وراءھم مستيقن   المجتمع الحالية لھذه المطلوبات، فھم يريدون من الشباب أن يسير
مستوى عاِل من التخطيط والتفكير، ولو كانوا كذلك لما كان حالنا كما ھو اليوم، فالشاب الذي 
يريد أن يبرز بفكره اليوم، أو يطلق فكرة ما، أو مشروعاً يجد صعوبة بالغة إ� من رحم ربى، 

  .  ولعل ھذه أحد مآسي الشباب حاليا
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اليوم لما وجدت على رأسه إ� قيادات لھا من عمرھا حظ ولو نظرت إلى أي تجمع مؤسسي 
ونصيب، أو أخرى تكونت في أوقات كان ھناك مجا� لتحرك الشباب؛ وقادة ساعدت على ھذا، 
ومناخاً سمح بذلك، وبالرغم من ذلك يقوم الشباب بمحاو�ت �نتزاع زمام القيادة عن طريق 

كنھا قد تكون أفضل إذا برزت في أحضان من تكوين المؤسسات وھى بذور خير وبادرة أمل، ول
  ا .يوجھھا ويرشدھا ويعينھا � من يكبلھ

على  و سلوكية و أخJقية في ظني أنه حتى تنھض مصر من كبوتھا �بد لھا من ثورة فكرية
مجا�ت عدة وأصعدة كثيرة، وذلك نظرا لحالة التردي الحادث في كثير من المجا�ت اليوم، 

إ�   ، أما ما يريده ويحتاجه فھو غير واع به يوم قد أصبح يعرف ما � يريدال فاغلب لمصريين 
ولنضرب مثا�ً على ذلك فإذا سألت أحد الشباب وقلت له ما ھو ا�قتصاد من رحم ربي 

ا(سJمي؟، وعلى ماذا يقوم؟، فإن إجابته تأتيك كالتالي : ھو ا�قتصاد الذي � يوجد به رباً أو 
إلى إجابته فھو لم يأتك بدعائم ا�قتصاد أو مقوماته، ولكنه قد أتى بما �  احتكار، فانظر معي

  . يوجد في ا�قتصاد

 : لعل أول ما نحتاجه اليوم

 

تستطيع تكوين قيادات تخوض غمار السياسة؛ متسلحة بأدوات :  ثورة على المستوى السياسي 
اللعبة السياسية؛ عالمة بدھاليزھا ودروبھا؛ � ٌتحتوى و� تتمحور حول أحد؛ وتستطيع قيادة 

  لمصر .الزمام السياسي 

يستطيع أھله أن يقدموا نظرية اقتصادية متكاملة للخروج من :  ثورة على المستوى ا,قتصادى 
دم ، تبحث لكي تأتى بحلول لكل المشكJت ا�قتصادية اتص دونقتصادى الراھن المأزق ا(

تسلط ، وا�حتكار وغيره من ال، والمصارف ، و ، والنقد ، والبطالة المقنعة الحالية مثل البطالة
 .المصري تقدم مشكJت تكبل

ما  القيملدية من ، فھو  فنريد الشاب الواعي المثقف ثقافة شاملة:  ثورة على المستوى الثقافي
، وعنده من العلوم ا(نسانية وثقافة بناء ا�مم ما  الشبھات ، وما تصلح به أحواله ايدرأ بھ

، وأخيرا عنده حد أدنى من العلوم ا(دارية ما يجنبه الوقوع في أخطاء  يستبصر به طريقه
 .تقضى على مشروعاته

ما له و  بحقوقه السياسية وا(نسانيةفنريد معرفة تامة للشعب  : ثورة على المستوى الحقوقي 
  بھا.لقيادات تذكيره ل، حتى يتسنى ما عليه 
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و� يعنى ذلك أن نبتعد عن الرقائق وا(يمانيات كما يطالب :  ثورة على مستوى الخطاب الديني
يشجع ا�مة و� يوھنھا، يحث على ا(خاء و  البعض  �  فھو الغذاء الروحي ، بل نريد خطابا 

 . يحسھا على العمل و� يدفعھا للكسل، يدفعھا للعلم ويحول بينھا وبين اليأس والقنوط

 

حتى يعود التفاؤل والحب إلى بيوتنا ونفوسنا، :  ثورة على المستوى ا,جتماعى وا�خMقي 
، مجتمع متعاون ومتكافل فيما  على أسرته و� أو�ده الشخص  ستطيع العمل دون أن يخشىنف

وتعاونوا على البر والتقوى و� تعاونوا على ا(ثم  " (  ا في ذلك قوله تعالىبينه شعارن
  ").والعدوان

 

لقد حاولت فيما سبق وضع جھدي في محاولة فھم ماھية الثورة المنشودة في مجتمعاتنا، حتى 
 . تنھض وتفوق من غفوتھا، وتنھض من كبوتھا، وتصحو من ثباتھا الذي دام �زمنة وعقود

ا وجدنا مJمح النھضة في مجتمعنا فلنستبشر، ولنعلم أن الحضارة على أبوابنا، أخيرا فإذ
و لنسلك سلوك المواطنين الصالحين الذين يعرفون ما لھم وما  فلنسارع إليھا، ولنمد أيدينا إليھا

  عليھم .

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ٨ -  



 

 

  

  : تمھيد

              أين نبدأ ؟حينما نتحدث عن رؤية مستقبلية لنھضة مصر فJ بد أن عرف أو� من 
إن ما تمر به مصر من تغيرات يقودھا  إلي مستقبل أفضل يؤھلھا لكي تكون أفضل مما ھي ف

عليه اليوم و إن المصريين يتطلعون إلي مستقبل لمصر من خJل رؤية طموحة لمصر الجديدة 
  . ٢٠٥٠وھذا ما سنتناوله فى ھذه الرؤية المستقبلية  لمصر الجديده  عام 

ھذه الرؤية تعتمد على محاولة لhجابة عن مجموعة من التساؤ�ت لكي نعرف كيف و من إن 
  أين نبدأ النھضة ؟ 

 ؟ ٢٠٥٠خارج إطار رؤية عامة لمصر  ٢٠٥٠ھل من الممكن دراسة مستقبل مصر  •

 ھي مصر التي نعرفھا ا�ن ؟ ٢٠٥٠ھل مصر  •

 رفھا ا�ن؟ھي نفسھا العاصمة التي نع ٢٠٥٠ھل يمكن أن تكون عاصمة مصر  •

 ؟ديثة ھل يمكن أن تفي القاھرة الحالية بمتطلبات عاصمة دولة ح •

 ھل يمكن تطويرھا لتفي بھذا الدور ؟ •

 ھل يمكن أن تستمر القاھرة كقطب التنمية و ا(ستثمار الوحيد فى مصر ؟ •

 ھل من الممكن إنشاء عاصمة جديده ؟ •

 العاصمة ؟إذا كان من الممكن إنشاء عاصمة جديده فأين تقع ھذه  •

  ما ھو مصير القاھرة الحالية ؟ •

  ا(جابة ! 

خارج إطار رؤية مستقبلية عامة لمصر . فإن عاصمة أي  �٢٠٥٠يمكن دراسة مستقبل مصر 
دولة جزء من منظومة متكاملة ، تقوم بدور محدود فيھا ، ترسمة رؤية إستراتيجية للدولة ، أھم 

دده التوزيع الديموجرافي لسكانھا و أنشطتھا ، مJمح إستراتيجية الحكم و ا(رادة ، كما يح
ووضعھا من الخريطة الدولية و ا(قليمية ، وغير ذلك من العوامل التي سيرد ذكرھا تفصيJ و 

و نري موقع العاصمة  ٢٠٥٠لھذا يتضح أنة من الضروري أن نتصور معا وضع مصر عام 
، لتكون جزءا متكامJ من  بھا ومدي تأثيره وتأثر باقى المحافظاتالجديدة من ھذا التصور

إن الكثافة السكانية الحالية أضعاف ما يجب أن تكون عليه ليمكن ا(نسان منظومة متكاملة .
� مشكلة  و توزيع المصري من أن يحيا حياة كريمة و مشكلة مصر السكانية ھي مشكلة كثافة

لمدينة تحقق الحد ا�دنى  ھناك العديد من ا�سباب  التي تجعل القاھرة بيئة غير صالحةعدد .
من الظروف المقبولة عمرانيا ، ناھيك عن أن تكون عاصمة لدولة ناھضة فى ھذا القرن و 
بإعتبار القاھرة ھي العاصمة الكبري و مركز جمھورية مصر العربية  فمنھا ستبدأ النھضة التي 

  بھا سوف تؤدي إلى نھوض باقي محافظات ا(قليم ،

و نري موقع العاصمة الجديدة لتكون  ٢٠٥٠نضع صورة لمصر عام و لھذا من الضروري أن 
 Jوبداية لھامنظومة متكاملةلجزءا متكام .  
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�ولالفصل ا  

  رؤية إستراتيجية ,نشاء عاصمة سياسية جديدة ومدي أثرھا على نھضة مصر

  ا�ول الباب

   :٢٠٥٠مستقبل العمران في مصر عام  •

عن مصرنا  ٢٠٥٠إنة � مفر من التوسع العمراني لمصر فمن الطبيعي أن تختلف مصر عام 
إلي ضعف عدد سكانھا  ٢٠٥٠اليوم ، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 

عاما مع معدل نمو  ٣٥الحالي فإن معدل النمو السكاني اليوم يتضاعف عدد السكان خJل 
اخر مماثJ فى الكثافة للشعب الحالي سيضاف إلي ھناك شعب %  ، بمعني أخر أن ٢سنوي 

سكان مصر الحاليين ، وھذا يعنى أنة إذا أردنا أن نحتفظ بنفس القدر من الزحام الذي نعيشة 
  لتستوعب الشعب المصرى الثانى القادم !عام  ٣٥اليوم ، فعلينا أن ننشئ " مصر جديده " خJل 

اليوم تعاني من تضخم سكانى ، متمثJ فى الكثافة السكانية العالية ، بمعني  اإن مصر التي نعرفھ
أوضح أن ھناك عدد كبير من البشر يعيشون على مساحة ضيقة من ا�رض ، فما يقارب من 

% من مساحة مصر تقريبا، ٥ألف كيلومتر مربع أي أقل من  ٤٥مليون فرد يعيشون على  ٨٥
في الكيلومترالمربع الواحد ، فھي أعلي من الصين التي فرد  ١٦٠٠و ھي كثافة تزيد على 

  ينتشر سكانھا البالغ عددھم المليار و ربع على أكثر من ثلث مساحتھا، .........................

  فإن مشكلة مصر السكانية ھي مشكلة كثافة � مشكلة عدد .

  مصري أن يحيا حياة كريمة،إن الكثافة الحالية أضعاف ما يجب أن تكون عليه ليمكن لhنسان ال

ومعظم المشاكل التي نعاني منھا فى العمران المصري نتيجة مباشرة لھذه الكثافة ، من تكدس و 
تزاحم وإختناق مروري ،وتاكل ا�رض الزراعية و التلوث البيئي أيضا، مضيفا إلي ذلك كل ما 

ھائلة لعJج المشاكل  صحية و نفسية وخسائر إقتصادية ووقت مھدر و نفقاتيسببة من خسائر 
التي يخلقھا التكدس ، ومشاكل إجتماعية متمثلة فى أخJق الزحام كالعصبية و العنف الذي قد 
يمتد إلي الجريمة . فإن تطور مصر بشكل عام يرتبط بخفض معدل الكثافة السكانية ، �ن 

من ا(ستمرار القضاء على التكدس على المدي البعيد يضمن عJج المشكلة من جذورھا ، بد� 
في إھدار ا�موال في إصJح اثارھا . وھو ما يعنى أن التوسع و النمو خارج العمران الحالي 

  إجباريا وليس إختياريا.
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  محاور التنمية المرتبطة بالتوسع العمراني :

إن الزيادة فى مساحة العمران المصري تعني الضرورة فى توسيع النشاط ا(قتصادي و 
  علي أربعة محاور رئيسية للتنمية : العمراني

 التوسع فى الظھير الصحراوي لوادي النيل : .١

توسع زراعي علي جانبي الوادي و الدلتا فى الظھير الصحراوي وذلك لتخفيف الزحام فى ھذه 
المناطق، وإنشاء مدن وقري جديدة فرعية و مجاورة للوادي و الدلتا ، تكون من النوع الزراعي 

شكل إمتدادات لmقاليم الحالية . وقد تم ذلك تقريبا بالتوسع الزراعي شرق و الصناعي على 
وغرب الدلتا ، ويبقي الجزء ا�ھم وھو إستصJح و تعمير الظھير الصحراوي لوادي النيل 

  بالصعيد .

 الجانب الشرقى : .٢

فى البحر ا�حمر وسيناء وقد أصبح ھذا الجانب القبلة ا�ولي للسياحة وھو عبارة عن ساحل 
مصر ، نتيجة للمقومات المعروفة عنة ، و يبقي أن يستغل النشاط السياحي كدافع للتنمية و 
التوطين السكاني بھذا الجانب ، عن طريق تعميق و تنويع النشاط ا(قتصادي بھذه المنطقة 
ليشمل التعدين و الصناعة و المعلومات و الخدمات و التجارة ليصبح نموذجا لعمران و إقتصاد 

مع ا�خذ فى ا(عتبار ما تتمتع بة المنطقة من إمكانيات مستقبلية فى الطاقات المتجدده رن الق
كطاقة الرياح و الطاقة الشمسية و ما تتيحانة من فرص لتحلية مياه البحر و إستخدامھا فى 

  الزراعات .

ئمة مع وتظھر أھمية خاصة للتوطين فى ھذه المنطقة خاصة سيناء ، �نه إقليم المواجھة الدا
من خير أجناد  ١٦و الحال فى أحداث رفح ا�خيرة التي راح ضحيتھا ھا�خطار القادمة  كما 

ا�رض ولكن تبقي سيناء ھي منطقة الدفاع ا�ولي عن مصر و لھذا سيتم أخذھا كنموذج للتنمية 
  ة . ھذه الرؤية المستقبلي الفصل الثاني منو شرح رؤية خاصة وحلول لتنمية سيناء تفصيJ فى 

 الجانب الغربي : .٣

جانب صحراوي يضم الصحراء الغربية ، أكبر صحراء فى مصر ، وھي أمل جديد في 
 الزراعة نظرا لتوافر المياه الجوفية،و الخامات الطبيعية التي يمكن قيام الصناعات عليھا .

  وينقسم الجانب الغربي إلي:

الخارجية و شرق العوينات وغرب المنطقة الجنوبية : وتضم الواحات الداخلية و   -أ 
بحيرة ناصر ، و ترجع أھميتة إلي إمكانية زراعتة بمساحات كبيرة نظرا (مكانية 
ربطة ببحيرة السد العالى ( توشكى ) ، و يعتبر إقليما زراعيا رئيسيا و مركزا للصناعة 

  المرتبطة بالزراعات و الخامات المعدنية .
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م الفرافرة و الواحات البحرية كمنطقة زراعية و المنطقة الوسطى : و تض –ب 
صناعية لوجود الخامات و أھمھا الحديد فى الواحات البحرية و إمكانية إكتشاف 

  البترول فى محافظة الفيوم .
  

المنطقة الشمالية : و تضم سيوه و القطارة و غرب الدلتا و ھي منطقة زراعية و  –ج 
إلى منخفض القطارة مثل منخفض مدھا بمياه النيل صناعية و تزيد أھميتھا بعد إمكانية 

  الفيوم .
  

 جانب الساحل الشمالي : .٤

  
الذي يتميز بمناخة المعتدل و موقعه الممتاز المJئم للتجمعات السكنية على طول ساحل 
البحر ا�بيض المتوسط فى الشمال و يتميز ھذا الجانب بمميزات كثيرة تسھل إمكانية 

ة و صناعيا فى مناطق تواجد الخامات و زراعيا نظرا (مكانيتنميته سكنيا وسياحيا 
و نظرا �نه إقليم ساحلي ،  توصيل مياه النيل إليه و إقامة محطات لتحلية مياه البحر،

يمكن إقامة موانئ عالمية و سياحية ، وكذلك إنشاء مناطق حرة . وإن كان النشاط 
رجية و باقى ا�نشطة اتة بالسياحة الخئيسي بة ا�ن ھو السياحة الداخلية، ففرص تنميالر

  الخارجية مثل التجارة ما تزال قائمة.
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  الثانىالباب 
  

 : ٢٠٥٠العاصمة المصرية عام  •

  ؟ و ھل ھي نفس العاصمة التي نعرفھا ا�ن؟ ٢٠٥٠ما ھي مواصفات العاصمة المصرية عام 

بعدة متطلبات أساسية ليمكن إعتبارھا مدينة ذات إن أي مدينة فى ھذا القرن يجب أن تفي 
  لمتطلبات فJ ا�تي :مقاييس ھذا القرن و تتلخص ھذه اظروف معيشية مقبولة ب

 المدينة ا�منة المريحة لسكانھا و المحببة لھم و المرحبة بزوارھا . •

، و �  المدينة الخضراء أو بمعني اخر المدينة البيئية ، التي توفر بيئة صالحة لسكانھا •
 تضر بالعناصر البيئية لmرض.

المدينة الذكية ، التي يسھل فيھا ا(تصال الداخلي و الخارجى ، و التي تقدم لسكانھا  •
 الخدمات الذكية التي توفر وقتھم و جھدھم الثمين و تجتذب الفئات ا�ذكي للسكن بھا .

تحسن إستقبال زوارھا و  التي تحسن ا(تصال بالعالم و المدينة العالمية ، و ھي المدينة  •
 تأمين ھم و إعاشتھم و الترفية عنھم و تجتذب رؤوس ا�موال و الشركات العالمية .

و لكن العاصمة المصرية الحالية من الصعب أن تفي بھذه المتطلبات أو تقوم بھذا الدور ا�ن 
ة جديده ھا . مما يقود لضرورة التفكير فى عاصميد من ا�سباب التي سوف يتم توضيحللعد

  ، تكون جزءا � يتجزأ من ا�مل في مستقبل مشرق لمصر . رلمص

 أسباب ضرورة إنشاء عاصمة جديده لمصر : �

 ا�سباب العمرانية . �

 . ا�سباب ا�منية �

 العسكرية . ا�سباب �

 ا�سباب البيئية . �

 ا�سباب السياسية. �

 ا�سباب ا(قتصادية . �

 ا�سباب ا(جتماعية . �
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 العمرانية :ا�سباب  - ١

ھناك العديد من ا�سباب  التي تجعل القاھرة بيئة غير صالحة لمدينة تحقق الحد ا�دنى من 
ناھيك عن أن تكون عاصمة لدولة ناھضة فى ھذا القرن و يتلخص الظروف المقبولة عمرانيا ، 

  ذلك فى عدة عوامل ھي :

مدن العالم ، إن لم تكون أكثفھا واحده من أكثف مثJ  الكثافة السكانية العالية : فالقاھرة  �
على ا(طJق فھي أكثف سكنيا من معظم مدن الصين بإستثناء ھونج كونج فإذا كان 
ھناك سبب لقبول وجود ھذه الكثافات المدمرة فى المدن أو دول تعانى من محدودية 
المساحة مثل ھونج كونج أو سنغافورة ، فما السبب لوجودھا فى مصر ذات المليون 

ترمربع ؟ بمعنى أن ھناك عدد كبير جدا من البشر يعيشون على مساحة ضيقة من كيلوم
 فردا ١٦٠ا�رض على أفضل تقديرات الكثافة السكانية ا(جمالية بالقاھرة فإن كل 

مترا  ٣٣يعيشون على الفدان . ليصبح نصيب الفرد من مساحة مدينة القاھرة   تقريبا
م للقيام بكل مھام حياتة اليومية من سكن x٦م ٥ تقريبا أي ما يعادل غرفة مقاس مربعا 

بنصيب الفرد فى لندن التي تعد من أشد و عمل و مدارس و مستشفيات و طرق مقارنتا 
متر مربع أي ما يعادل ستة أضعاف نصيب الفرد فى  ٢٠٠مدن أوروبا إزدحاما 
الناس و يحققون إحتياجاتھم من سكن و عمل و تعليم وعJج فى  القاھرة ، فكيف يعيش

 ٢٠أو  ١٥سدس المساحة المطلوبة ؟ وكيف يتم توفير مساحة من الطرق تكفي لحركة 
مليون فرد؟ نحن لدينا سدس مساحة الطرق المطلوبة للحركة أو سدس مساحة ا�رض 

 المطلوبة للحياة الكريمة .

مثJ من نقص شديد فى مساحة الطرق نتيجة الكثافة حركة المرور : تعاني القاھره  �
العالية بھا ، ولكن المشكلة تتجاوز نقص سوء تخطيط القدر المحدود المتاح من الطرق 

عام و شبكة الطرق  ١٥٠، فالقاھرة مدينة عمرھا ألف عام و قلبھا التجاري عمره 
مليون فرد ،  ٢٠أو  ١٥مھيئة لتحمل عاما !!!.... � ھذه و � تلك  ٥٠الرئيسية عمرھا 

و في غياب شبكة جيدة و محترمة و سريعة للنقل العام ، يضطر ھؤ�ء لhعتماد بشكل 
متزايد علي السيارات الخاصة التي تزيد من كثافة المرور لتنقل عددا محدودا من 

 و النتيجة القاھرة تختنق و يزداد الوضع سوءا يوم بعد يوم.ا�شخاص 

انى من تصلب الشرايين و إنسداد ھا بجلطة مرورية خطر قائم فى أصبحت القاھرة مريض يع
كل لحظة �ي سبب و ھذا خطر على حياة القاھرة و على إقتصادھا و على صحة سكانھا 
الجسدية و النفسية و الحل علي مستوى اخر غير إدارة المرور و غير محاضرات حسن السلوك 

يط العمراني الشامل صاحب الرؤية للجمھور ، الحل يجب أن يكون على مستوى التخط
  .المستقبلية 
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  التدھور العمراني و العشوائيات :  �

كنتيجة لزيادة الطلب علي السكن ا(قتصادي فى القاھرة يزداد الطلب علي أراضي البناء و 
ترتفع أسعارھا ، و تزداد الكثافة البنائية لتحقيق أكبر أرباح ممكنة مما يزيد من صعوبة حصول 

دى للقاھره مثJ و مالشخص العادي على مسكن مJئم و في ظل غياب سياسة عمرانية بعيدة ال
عدم توفير ا(سكان للمھاجرين الجدد فإن نتيجة لذلك تظھر العشوائيات و يزداد معدل التخبط 

  العمراني الذي يتبعة تدھور إجتماعي و تدھور أمني ،

،فلم يعد مجديا فتح كوبري أو نفق بل التقليدية و ھكذا نصل إلي حالة تستعصي عليھا الحلول 
�بد من حلول جذرية أولھا نقل كامل للعاصمة السياسية و ا(دارية و الخدمات المركزية ثم إنقاذ 

  القاھرة بعد ذلك و تخفيف ا�عباء عنھا لتقوم بدور العاصمة ا(قتصادية و الثقافية لمصر .

 ا�سباب البيئية:  - ٢

انية العالية ،يزداد التلوث البيئي نتيجة تركيز الملوثات فى مساحة محدودة و نتيجة للكثافة السك
نتيجة التكدس العمراني يقل معدل حركة الھواء و بالتالي يقل تشتيت الملوثات فى الجو و نتيجة 

� يتم إمتصاص الملوثات و نتيجة لبطء حركة المرور يزداد لقلة الفراغات و المناطق الخضراء
لوثات من عادم السيارات و يزداد تعرض ركابھا لھذه العوادم بدرجات أكبر و إنبعاث الم

و يؤدى كل ما سبق إلي رسم  يضاف إلي ذلك تركيز الصناعات الملوثة فى القاھرة الكبرى ،
و تزداد قصوتھا بالضوضاء و التلوث السمعي و التلوث صورة قاسية لبيئة ھذه المدينة 

  لبصرى الذى يشوه مJمح القاھره الجميلة .بالمخلفات الصلبة و التلوث ا

 ا�سباب ا�منية :  - ٣

 تأمين رجال الدولة و المؤسسات السياسية : �

رئاسة الجمھورية ا�جھزة السياسية  ( و التداخل بين نتيجة الكثافة العالية و ا(زدحام المروري
بين و )و مجلس الوزراء و المجالس النيابية و الوزارات و السفارات و القنصليات ا�جنبية 

سكان المدينة و ا�نشطة ا(قتصادية يصعب تأمين حركة رجال الدوله وزوارھا و إھدار عدد 
المزدحمة  كبير من ساعات العمل فى الشوارع المزدحمة و الضيقة ويسبب مشاكل كبيرة للمدينة

  عند محاولة فرض إجراءات ا�من الضرورية لتأمين حركة رجال الدولة .

مما يصعب على رجال ا�من القيام بمھامھم فى مدينة مزدحمة لم تخطط أبدا بطريقة تسھل 
تأمين حركة رجال الدولة ( عكس موسكو مثJ ) متمثJ في صعوبة منع المھاجمين من 

حمايتھا و من ا�صعب القيام بذلك بدون إبعاد الناس عن  ا(قتراب من الشخصية المطلوب
مصالحھم لفترات قد تطول أو تقصر ، كما أنه من الصعب تعقب الجناة بعد الحوادث نتيجة بطء 

  الحركة الطبيعى و ذوبان الجناة فى الزحام .
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العامة بشرم الشيخ و على المستوى العلمي أصبح من ا�يسر عقد المؤتمرات و اللقاءات الدولية 
حدث للمواطنين لمصاعب التأمين و للمشاكل التي ت أوالغردقة أو غيرھا من المدن الھادئة تفاديا

بسبب ا(جراءات التي � غني عنھا و ھكذا أصبحت المدن المصرية تقوم بدور العاسمة 
  السياسية نيابة عن القاھرة بشكل مؤقت .

جديدة مخططة و لھذا يبدو من ا�فضل أمنيا نقل العاصمة السياسية بشكل كامل إلى عاصمة 
جود الشخصيات الھامة و حركتھم فى مدينة ھادئة مكشوفة يسھل تأمينھا بدون عمرانيا وأمنيا لو

على الحياة اليومية للسكان و ھذا ھدف يستحق وحده أن يكون سببا لقرار  تداخل أو تأثير سلبي
اء عاصمة جديده لمصر كما حدث فى الھند وتم نقل العاصمة الھندية كلكتا إلى نيودلھي إنش
  لھذا السبب فقط . ١٩٠٧عام

 تأمين السكان: �

إن المشاكل ا�منية فى القاھرة المزدحمة � تمس أمن الدولة و رجالھا فقط بل تمس أمن 
ا(جتماعي و ا(قتصادي و الوطن العادي ، حيث أن الكثافة السكانية العالية و التدھور 

العمراني أدي إلى زيادة معد�ت الجريمة و فقدان المواطن الشعور با�مان وزيادة السخط 
العام على الدولة ، و يزداد ا�مر سوءا فى العشوائيات التي يصعب على أجھزة الدولة 

ع من دخولھا مما يؤدي إلي تحويلھا إلي مJذ امن للمجرمين و نشر البلطجة و ھو وض
 الصعب الموافقة على إستمرارة .

وتؤدي مثل ھذه الظروف إلى زيادة السخط الشعبى وإنخفاض معدل الرضا العام لدي 
  المواطنين.

 تعثر مواجھة الكوارث : �

حيث أنه في ظل الكثافة السكانية و الشلل المروري يصعب مواجھة بعض الكوارث الطبيعية 
كالز�زل و الكوارث العمرانية كالحرائق ، فكيف تتحرك سيارات ا(طفاء أو ا(سعاف أو 
ا(نقاذ فى وجود كارثة كھذه ؟فعلي سبيل المثال فلنتذكر ما أصاب القاھرة من شلل تام يوم 

يجة محاولة المواطنين الوصول إلي منازلھم فى وقت واحد وتأخر وصول نت ١٩٩٢زلزال
بعد نجاح أجھزة ا(نقاذ، فلقد أصبح من المعتداد ا�ن أن تصل سيارة ا(طفاء لموقع الحوادث 

بالتعاون الشعبى،أو أن تصل بعد فوات ا�وان إذا كان الحريق أكبر السكان فى إطفاء الحريق 
تماما إذا واجھت  . إن مدينة تعيش مثل ھذه الظروف يمكن أن تدمرمن ا(مكانيات الشعبية 

  كارثة متوسطة و� نقول كارثة كبيرة .
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 ا�سباب العسكرية : - ٤

  إن القاھرة ھدف مغري للضربات العسكرية المعادية وذلك لعدة أسباب :

يغري من أكبر تجمع للسكان و ا�نشطة ا(قتصادية و البنية ا�ساسية فى مصر ، مما  �
 يريد توجية ضربة موجعة لمصر على تركيز ھجماتة على ھذا الھدف .

الكثافة السكانية العالية تسبب خسائر بشرية كبيرة عند التعرض للقصف خاصة بأسلحة  �
الدمار الشامل التي إزداد إنتشارھا بالمنطقة و ھو ما يزيد من إغراء المھاجمين و 

التھديد بتوجية ضربة لھذه المدينة يضعف من موقف مصر التفاوضى تحت ضغط 
 الھائلة.

وضعف شبكة الطرق يعنى إستحالة ا(خJء السريع لتقليل الخسائر ا(ختناق المرورى  �
حيث أنة  ١٩٨٦عند وجود خطر حقيقي و لنتذكر تجربة حظر التجوال فى فبراير عام 

نين عن تم تنفيذ قرار الحظر بعد موعده المقرر بخمس ساعات نتيجة لعجز المواط
الوصول إلى منازلھم و كذلك يجب أن نأخذ فى ا(عتبار أن صعوبة وصول ا(سعاف و 

 الدفاع المدنى بعد أي ضربة عسكرية يؤدي إلي مضاعفة الخسائر .

راث ا�ثرى يزيد من ا(غراء اسية و العسكرية و المدنية و التالتداخل بين ا�ھداف السي �
 اثاره.بالعدوان ويصعب من عملية تقليل 

  إنشاء عاصمة جديدة لمصر تصبح ضرورة ملحة لRمن القومى :

  حيث أن ذلك يساھم في دعم أمن مصر عن طريقين :

 إنشاء مدينة للحكم و القيادة العسكرية :  - أ

مدينة مؤمنة ضد أسلحة الدمار الشامل تضمن بقاء القيادة السياسية و العسكرية قادرة  •
و طاقة و إتصال خاصة قادرة على العمل فى  على إدارة الموقف و ذات شبكات حركة

 أسوأ الظروف .

مدينة مقامة فى العمق ا(ستراتيجي لمصر بعيدا عن مصادر التھديد و يصعب الوصول  •
 إليھا دون المرور علي عدة خطوط دفاعية .

 تأمين القاھرة ضد الھجمات المدمرة عن طريق :  - ب

العسكرية منھا ، ونزع الغطاء تقليل ا(غراء بضربھا بنقل ا�ھداف السياسية و  •
السياسي عن أي عدو يستھدف مJيين المدنيين بھا محتجا بمحاولة ضرب أھداف 

 عسكرية أوسياسية.

 بحيث تصبح خسائرالضربات أقل بشريا و عمرانيا .تقليل كثافتھا  •

 ھديد جدي بضربھا .ھل حركة إخJء المدينة عند وجود تفتح شرايين للحركة تس •

ا(نقاذ و تقليل التأثيرات التابعة مثل الحرائق عن طريق تسھيل  تحسين إمكانية •
 حركة معدات وفرق ا(نقاذ .
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إن قواتنا المسلحة قادرة بإذن < تعالي على صد أي إعتداء على مصر و � يمكن أن و
ة يمثل أداة من بديJ عن التخطيط العسكري و لكن يكون ما نتحدث عنة من تخطيط عمراني

إلي الكفاءة  المدنية  حياةو يعتبر مساھمة متواضعة من الأدوات التخطيط العسكري 
  العسكرية .

 ا�سباب السياسية و ا,جتماعية: - ٥

 المشروع القومى الذي يلتف حولة الشعب : •

إن وجود مشروع قومي كبير يسبب نقلة نوعية لمصر دائما ما جمع جھود و قلوب 
المصريين حول الدولة ، فكم من المشروعات التي إلتف حولھا المصريين منھا ما 

من ا(حتJل ھو سياسي كتحرير مصر من ا(حتJل ا(نجليزى أو تحرير سيناء 
ى الذي كان لة فعل السحر فى و عمراني كبناء السد العالالصھيونى و منھا ما ھ

نفوس المصريين فإن الشعور با�مل فى المستقبل يغطي على الشعور با(حباط فى 
  الحاضر .

 السخط الشعبى : إجتناب •

ة التي نعاني منھا اليوم ھو تدني معدل الرضا الشعبي لدي المواطنين إن الحالة الصحي
أو التلوث البيئي أو إفتقاد ا�مان و غيرھا �سباب كثيرة قد تكون ا(ختناق المروري المتزايد 

فادية بتجديد ا�مل فى من ا�مور التي تؤدي إلي تزايد السخط الشعبي و كل ھذا يمكن ت
تخفيف العبء لدي المواطن ،كما يمكن أيضا تفريغ الطاقة الفكرية للمجتمع فى مناقشة 

س المؤيدة و المعارضة و الناد من أفكار شكل جاد مفتوح وديموقراطي ، يستفاالموضوع ب
د من نقدھم بل وھجومھم بدون فرض وجھة نظر مسبقة كما يحدث أحيانا لصالح طائفة يستفا
  ما .

 الجغرافي : –إجتناب التشوه ا(جتماعي  •

من الواجب على أصحاب القرار تفادي تفريغ مصر من ا(ستثمارات وفرص العمل و 
  .وعية السكان و مستواھم ا(جتماعي الخبرات و الكفاءات وھو ما يخلق تدنيا فى ن
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 ا�سباب ا,قتصادية : - ٦

 و المال و الوقت : ھدر الجھد •

فعلي سبيل المثال إن عدد الساعات التي يفقدھا العاملون بالقاھرة من يومھم و جھدھم فى 
ا(نتاج ، أو محاولة الوصول إلى مقر عملھم كثيرة جدا كان من الممكن أن تستغل فيى العمل و 

  على ا�قل فى الراحة إستعدادا ليوم جديد من العمل .

ولقد أجمع خبراء ا(قتصاد فى عدة ندوات أن العاصمة يجب أن تنقل من القاھرة إذا إنسدت 
  شراينھا و ھو ما يھدد إقتصادھا .

ن المناطق و كذلك السياحة تقع فى طائلة التھديد أيضا بسبب الظروف البيئية و العمرانية فنجد أ
البكر فى البحر ا�حمر أكثر إغراءا من زحام القاھرة ، مثل ما حدث فى تقرير اللجنة ا�ولمبية 
الدولية التي رفضت إقامة الدورة ا�وليمبية فى القاھرة الذي استند فى رفضة علي خطورة 

Jعبين؟الشلل المروري المتوقع على نجاح الدورة و خطورة تلوث ھواء القاھرة على صحة ال  

فنجد أن رؤوس ا�موال الضخمة التي تنفق (صJح المرور بالقاھرة إذا وجھت نحو نشاط 
  قتصادي بناء يمكن أن توفر العديد من فرص العمل الغالية.إ

 إستغMل فرص ا,ستثمار و التمويل: •

الجديدة ھناك فرصة ذھبية تظھر ھذه ا�يام يمكن أن تكون دافعا للتعجيل بقرار إنشاء العاصمة 
لمصر ، وھو تميز الوضع ا(قتصادي العربي نتيجة إرتفاع أسعار النفط و التي جعلت رؤوس 
ا�موال العربية � تجد منفذا حقيقيا لhستثمار مما دفعھا إلي ا(ندفاع نحو إستثمارات غير حقيقة 

مشروع  فمن الممكن إذا طرح مثل المضاربة فى البورصة و ا(ستثمار العقاري غير البناء.
مستقبلي يحتاج إستثمارات كبيرة مثل عاصمة جديدة لمصر ، أن يجذب رؤوس ا�موال العربية 

  و المصرية لتمويلة إعتمادا على ا�رباح المتوقعة من خJل:

ا(ستثمارات المصرية و العربية التي تستنزف حاليا فى ا(ستثمار العقارى المدمر فى  �
 القاھرة الكبري و ضواحيھا .

ال التي تنفق فى تحسين القاھرة فيلتھمھا النمو العمرانى المتسارع بدون فائدة ا�مو �
 ملموسة .

 عائد إستثمار مباني و أراضي الدولة داخل القاھرة . �

عائد ا(ستثمار السياحي و ا(قتصادي للقاھرة بعد تخفيف عبئھا و عودتھا كمركز  �
 للجذب السياحى .

تالي تحسن الظروف الصحية لسكانھا وضغط تحسين الظروف البيئية للقاھرة و بال �
 نفقات العJج الكبيرة .
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  رة خطر على مصر ؟ھل تضخم القاھ

القاھرة واحدة من أضخم مدن العالم و يصعب تحديد سكانھا عدم وضوح الحدود الوظيفية 
الحدود للمدينة أو إقليمھا التي يتم التفاعل بين المسكن و العمل و الخدمات بالرغم من وضوح 

مليون نسمة أى بين ربع أو ثلث سكان مصر !! و  ٢٥و ٢٠ا(دارية فعدد سكانھا يتراوح بين 
  مھما كان العدد فھو مفزع .

و نجد أن ھذه الظاھرة تزداد سوءا نظرا �ن القاھرة � تزال نقطة جذب ھائلة لمزيد من 
ھرة حيث أنھا تحتوى السكان، فنجد أن نصف خدمات جمھورية مصر العربية تتواجد فى القا

% من أسرة المستشفيات و يتركز بھا حوالي ٤٦% من خدمات التعليم الجامعى و ٥٥على 
% من فرص العمل المصري و ھذا ھو المحور ا�ساسى و الرئيسى للتغير نحو النھضة و ٤٣

  � أبالغ فى ذلك .

ربع السكان بھا ،  إن تركز نصف الخدمات و ا(ستثمارات فى القاھرة بالرغم من وجود حوالى
فنجد أن ھذا يعنى أن سكان القاھرة وحدھم يحصلون على ما يحصل علية ثJث أرباع 
المصريين الذين يقيمون خارجھا ، و يحصل المواطن القاھري على ثJث أضعاف فرص العمل 
و الخدمات التي يحصل عليھا المصري الذي يعيش خارجھا ، و ھذا الخلل يتنافي مع العدالة 

  ي قد يكون الكارثة على مستقبل ھذا الوطن !!.الذ

ويجذب عدم التوازن المزيد من السكان إلي القاھرة بحثا عن الخدمات و فرص العمل و 
ا(ستثمار ، مما يعني نظريا ھجرة نصف سكان مصر إلي القاھرة حتي ينتھي إختJل التوازن 

ل القاھرة إذا أصبح نصف عدد بين الخدمات و عدد السكان ، فھل يتصور أحد ماذا سيصبح حا
مليون نسمة تقريبا أما إذا إستمر إختJل  ٤٣سيصبح عدد سكانھا اليوم يقيمون بھا  مصر سكان

و أصبح نصف سكان مصر وقتھا يقيمون في القاھرة سيصبح  ٢٠٥٠التوازن ھذا حتى عام 
  مليون نسمة تقريبا !! ٨٦عدد سكانھا 

  دث ؟ھل يمكن أن نترك مثل ھذه الكارثة تح

فإن كنا عاجزين عن إدارة العاصمة الحالية ذات العشرين مليون ، فھل سنستطيع إدارة 
  مليون نسمة ؟ ٨٦عاصمة بھا 

قد يجد البعض أن ھذه ا�رقام مبالغ فيھا ، من يجد ذلك فليسأل نفسة كم كان عدد سكان القاھرة 
صف قرن منھا أكثر من من خمسون عاما وھل كان يصدق أحدا يومھا أن القاھرة ستضم بعد ن

  عدد سكان مصر بأكملھا فى ذلك الحين !!.

إن التركز السكاني الحالي يعنى أن القاھرة مدينة شديدة الخطورة عند التعرض �ي كارثة 
طبيعية أو إعتداء خارجي ، وھو ما يعنى أنھا ھدف مغري �ي عدوان و من غير المنطقى 

  لعدو فى ضرب مصر ؟تركيز مزيد من السكان بھا لتسھيل مھمة ا
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  و ماذا سيكون حال باقى مصر ؟

سنجد العديد من المدن و ا�قاليم يتم تفريغھا من أفضل سكانھا و إستثماراتھا لصالح القاھرة ، 
  سنجدھا دولة ذات قلب متضخم و أطراف ھذيلة ،

على مستقبل أن أى جسد يواجة مرضا كھذا مھددا بالموت ، و ھذا السيناريو يحمل خطرا شديدا 
مصر التي سيتم تفريغھا من السكان و خاصة المستويات العالية من المھارات و القدرات فى 

  تتضخم العاصمة ( القاھرة ) سكانيا و عمرانيا إلى حدود يستحيل التعامل معھا .

النمو بشكل أكبر من معدلة الطبيعي  ة و لكن حين يبدأ عضو من الجسد فيو عفوا لقسوة التشبي
لھا ويشغل نسبة أكبر مما ينبغي له ، يصبح ورما سرطانيا ، يقتل الجسد كلة بعدة طرق ، أ، و 

سحب الموارد من كل الجسم لينمو ھو، فيترك الجسم ضعيفا منھار المناعة لفتك ا�مراض التى 
و يضغط العضو المتضخم على شرايين القسم وقنواتة  كان يمكنة فى العادة التغلب عليھا ،

و العصبية فيعيق عملھا ، و ينتحر العضو المتضخم نفسة بالضغط على الشرايين و الغذائية 
فرط ، فيموت الجسد بموتة ! إن ھذه الصورة لمريض يقتلة مالمسالك داخلة نتيجة نموه ال

السرطان ، و � يمكن أن نترك مصر أن تتعرض لھا ،إذا استمرت العاصمة ( القاھرة) فى 
  . التضخم على حساب باقى مصر

  إن أي تخطيط لمستقبل مصر يجب أن يفرض توزيع ا(ستثمارات و الخدمات خارج العاصمة
أما المستقبل فJبد من تقليل  فى مصر و يكفي ما حدث حتى ا�ن ، ( القاھرة) إلى مناطق أخري

قوة جذب القاھرة ، و إنشاء عاصمة سياسية جديدة كنقطة جذب بد� من تقوية القاھرة كنقطة 
  جود العاصمة بھا .جذب بو

إن إنفاق المزيد من المال لتحسين القاھرة دون نقل العاصمة منھا سيكون سببا فى زيادة المشكلة 
� حلھا ، فالمشاكل العمرانية و البيئية التى تواجة العاصمة ( القاھرة) و أرتفاع تكلفة السكن و 

جرة إلي القاھرة ، و يعنى الحياة بشكل عام بھا تمثل عامل طرد يخفف لحد ما من سرعة الھ
ذلك أن تحسين بيئة القاھرة العمرانية دون غيرھا سيكون عامل جذب لمزيد من السكان لھا و 
يكفي أن نتصور أن ا(ستثمارات التي ستنفق لتحسين القاھرة ستعنى خلق المJيين من فرص 

يحول ا�مر إلي التحسين الذي يحدث و العمل بھا و جذب مJيين جديدة من السكان (لتھام 
سباق يائس بين إنفاق المال للتطوير و إبتJع الزيادة المتسارعة لكل ھذه ا�موال و نتائج إنفاقھا 

إن ھذه الحلقة المفرغة يستحيل كسرھا إ� بتوقف ھذه التمييز الكبير للعاصمة ( القاھرة) على  .
تتوزع عليھا ا(ستثمارات بقية مدن مصر فى الخدمات و ا(ستثمار و خلق مراكز جذب جديدة 

و الخدمات بمستوي يقارب العاصمة الحالية ( القاھرة ) إن لم يزد عنھا . بل و نقل عدد من 
ا�نشطة ا(قتصادية و الوظيفية من العاصمة الحالية ( القاھرة ) إلى مدن أخرى تحولھا إلى 

  مناطق جذب إقتصادي و إستثمارى .
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نھضة ھو نقل العاصمة السياسية و ا(دارية من القاھرة إلى موقع و أھم قرار لبداية عصر ال 
بھا الشديد . بل و توفير مجموعة من ة كبيرة تكفي (فJته من تأثير جذجديد يبعد عنھا مساف

على إبطاء  مارات و تخلق فرص للعمل مما يساعدالعواصم ذات وظائف متنوعة تجذب ا(ستث
و حياة ة بالسكان و بالتالي يحسن من نوعية الخدمات النمو السكاني فى ا�ماكن المتكدس

  المواطنين الذي ينعكس بدورة على المظھر الحضاري العام للدولة ككل .
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  الثالث الباب

  إختيار موقع العاصمة الجديدة 

  موقع العاصمة الجديدة :

ة ، ة دولة ، بعض ھذه العوامل تخطيطيھناك العديد من العوامل التي تحدد الموقع ا�مثل لعاصم
  وبعضھا سياسية ، و عادة ما يصلح أكثر من موقع يرجح كل منھم سبب ؟

و نعرض فى ھذا الفصل من الرؤية أسلوب للتعامل مع الموضوع يفتح افاقا جديدة (ختيار 
اج تيح بناءا على دراسة  و رؤية تخطيطية و لكن القرار النھائى بشأن موقع العاصمة الموقع 

لدراسات تفصيلية كمية تحدد المواقع و تفاضل بينھا بناء على كل معايير التقييم ، و أھم معايير 
  التقييم التي بنيت عليھا ھذه الدراسة ھي :

 العJقة بالعاصمة الحالية ( القاھرة ) قربا أو بعدا . •

 العJقة بالسواحل و الحدود الدولية . •

 العJقة بالتجمعات القائمة . •

 عJقة بالنيل .ال •

 البناء على السھل أو الجبل . •

 

  عMقة العاصمة الجديدة بالقاھرة : •

يتنازع متغيران رئيسيان موقع العاصمة الجديدة ، و يدفعھا ا�ول بعيدا عن القاھرة ، و يجذبھا 
  الثاني منھا :

 ا,بتعاد ( الفرار من أسر المدينة العمMقة ): �

كيلومتر مربع  ٣٠٠يجب أن يبعد موقع العاصمة الجديدة عن القاھرة بمسافة � تقل عن 
، حتى � تقع فى أسر القاھرة مثلما حدث للعديد من المدن الجديدة القريبة من القاھرة 
التي تحولت إلي ضواحي سكنية لھا ، مثل مدن الشروق و العبور و السادس من أكتوبر 

الصغيرة التي تضخمت و ما وقع فى أسرھا العديد من القري و العاشر من رمضان . ك
تحولت إلي أحياء عشوائية تحيط بالقاھرة و تحصل على خدماتھا منھا ، و حتي بعض 
المدن القديمة القريبة إنجذبت إلى القاھرة ، مثل قليوب و القناطر و بنھا و الزقازيق . 

ھرة للعمل ، و في بعض ا�حيان فكل ھذه المدن ينتقل سكانھا يوميا من مدنھم للقا
يقيمون بالقاھرة و يعملون فى ھذه المدن . أى أن عJقة السكن و العمل و الخدمات 

  تمارس بحرية على قياس ھذا ا(قليم الضخم .
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و لذلك يجب إختيار موقع العاصمة الجديدة تضمن منع حدوث ذلك ، و قد تم إقتراح 
الرحلة من العاصمة الحالية ( القاھرة ) إلي العاصمة  كيلو متر مربع �ن ٣٠٠مسافة 

الجديدة ستستغرق سبع إلى ثمان سعات ذھابا و إيابا ،أي يوم عمل كامل ، و ھو ما 
  يعني صعوبة أن يسكن شخص ما فى القاھرة و يعمل في ھذه المدينة أو العكس .

أخذنا فى الحسبان كيلو متر مربع إذا  ٥٠٠أو  ٤٠٠و يكمن أن تزيد ھذه المسافة إلى 
التطور فى وسائل المواصJت الذي يوازي رؤية النھوض بالمستقبل الذي يمكن أن 
يقلل من الوقت الJزم لمثل ھذة الرحلة ، و بشكل عام كلما إبتعدنا عن القاھرة كلما 

  ئ العاصمة الحالية .عاصمة الجديدة من أسر زحام و مساوزادت فرصة إفJت ال
كيلو متر مربع تحيط  ٢٥٠دائرة إفتراضية نصف قطرھا  و ھكذا نجد أن ھناك

بالعاصمة الحالية (القاھرة ) يمنع أن تكون بھا العاصمة الجديدة ، وثم يقل تدريجيا كلما 
قيقية على الطرق و ليس كيلو متر مربع المذكورة ھي مسافة ح ٣٠٠إبتعدنا ، فمسافة 

  فتراضى .نصف قطر إ
مدن الدلتا و القناة و ساحل البحر المتوسط بين  و بھذا يخرج من ا(ختيار كل من

  العلمين و العريش ، وكما يخرج من دائرة ا(ختيار جنوبا الفيوم و بني سويف .
و يقع على حدود ھذة الدائرة مدن العلمين ( مارينا ) و شمال الواحات البحرية و المنيا 

  و رأس غارب و العريش . 
مربع أخري يدخل فى ا(ختيار رأس الحكمة و كل  كيلو متر ١٠٠و إذا وسعنا الدائرة 

من الواحات البحرية و جنوب محافظة المنيا و شمال محافظة أسيوط و شرم الشيخ و 
  بناءا على ھذا العامل وحدة يمكن أن تكون العاصمة فى أي مكان يبعد أكثر من ذلك .

  
 مركز الثقل الديموجرافي : �

وھي   -مع عوامل الطرد و ا(بتعاد عن القاھرة   أخري تحقق التوازن و لكن يوجد عوامل 
الحالية ، حيث تتركز معظم الكتلة  روقوع القاھرة تقريبا فى مركز الثقل الديموجرافي لمص

كيلو متر مربع من  ٢٢٠السكانية فى الدلتا و القناة و ا(سكندرية على مسافات � تزيد على 
 ٩٠٠السكان فى الصعيد على مسافات تصل إلي  القاھرة فى الشمال ، بينما يتركز عدد أقل من

كيلو متر مربع جنوب القاھرة ، و تقع القاھرة فى مركز ثقل ھذا التوزيع ، ممثلة أثقل نقطة فية 
  لتركز حوالي خمس سكان مصر بھا .

، فمحاور التنمية التي �  ٢٠٥٠جنوبا فى مصر و من المتوقع أن يتحرك مركز الثقل السكاني 
جوء إليھا يقع ثJث منھا في الجنوب ( البحر ا�حمر و جنوب سيناء ، الصحراء مھرب من الل

  الغربية ، الظھير الصحراوى للصعيد ) بينما يبقي محور الساحل الشمالي فقط فى الشمال .
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لن يبتعد عن القاھرة كثيرا ، فكتلة بھذا الحجم تحرك مركز الثقل و لكن مركز الثقل السكاني 
بمجرد تحركة بعيدا عنھا ، و لھذا يتوقع أن يكون مركز الثقل السكاني الجديد جنوب نحوھا 

  القاھرة بحوالي مائة كيلو متر .

و من المؤكد أن العاصمة ليس من الضرورى أن تكون فى مركز الثقل السكاني كما نشاھد فى 
دولة بعيدين عن معظم عواصم العالم ، ولكن يفضل أ� تبتعد بشكل كبير يجعل معظم سكان ال

العاصمة ، و ھو ما يجعل من غير المفضل أن تكون العاصمة فى أحد أركان الجمھورية أو 
  أقرب حدودھا ، بل أقرب إلى مركز الثقل السكانى .

  

 العMقة بالساحل و المناطق الحدودية : •

، فإن  عنهس الوقت الذي تحتاج فية إلي ا(بتعاد العاصمة إلى ا(قتراب من البحر في نفتحتاج 
سھولة ا(تصال بالعالم الخارجي عنصر ھام تحتاجة العاصمة ، فوجود ميناء بحري يضمن 
سھولة وصول إحتياجات المدينة من الخارج و سھولة تصدير منتجاتھا ، بينما يعني الوجود 
على الساحل سھولة الغزو الخارجي و التعرض لمخاطره ، با(ضافة لخطر زيادة منسوب 

معظم مناطق العالم .  يل و يھدد وجود المدن الساحلية فيقد يحدث على المدي الطوالبحر الذي 
و إن كان ھذا الخطر غير مؤكد أو قريب الحدوث اليوم ، فلم المجازفة بوجود العاصمة فى 

  موقع يھدده خطر فى المستقبل البعيد .

 العاصمة تقع فى العمق ا,ستراتيجى : •

المدن الساحلية فقط بل المدن القريبة من الحدود الدولية عامة ، وخطر الغزو الخارجي � يھدد 
فنJحظ من تاريخ مصر أن الحمJت الصليبية احتلت دمياط و المنصورة و رشيد ، و لكنھا 
عجزت عن الوصول للقاھرة حيث تكسرت موجاتھا مع زيادة المقاومة كلما توغلت فى العمق 

فى الحروب الحديثة إ� أن المدن الحدودية و الساحلية � المزدحم سكانيا ، ورغم التطور الكبير 
أبعد عن مرمي نيران العدو ، وھو نفس ما حدث لمخاطر أكبر من المدن الداخلية  تزال تتعرض

لمدن شمال إسرائيل و جنوب لبنان اللتين تعرضا لخسائر أكبر من باقى مناطق الدولتين فى 
  . ٢٠٠٦حربھما ا�خيرة عام 

موقع العاصمة عامJن متضادان ، محاولة ا(قتراب من البحار لhتصال ، و محاولة لذا يتنازع 
  ا(قتراب من العمق ا(ستراتيجي لتفادي مخاطر الغزو .
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كيلو متر و  ١٠٠الدولية مسافة � تقل عن  و يبدو أن ا�نسب ا(بتعاد عن البحر و الحدود
زادت ھذه المسافة بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية وربما كيلو متر ،  ٢٠٠يفضل أن تزيد إلى 

حتي ا(سرائليين . مما يعني  أكثر بسبب أن ھذه المنطقة كانت دائما بوابة الغزو من الھكسوس 
  خروج سيناء و كذلك مدن القناة من إمكانية وجود العاصمة بھا .ب

، المصدر الثاني للغزو وكذلك يفضل أ� تكون العاصمة المصرية على الساحل البحرالمتوسط 
فى تاريخ مصر ( الرومان ثم الصليبيون ثم الفرنسيون و ا(نجليز ) ، فلم يحدث أن كانت 
عاصمة مصر علي الساحل إ� خJل فترة ا(حتJل اليوناني ثم الروماني ، الذى كان يعتمد على 

  البحر فى ا(تصال بعواصم ھذه الدول فى أوروبا .

اصمة مصر على ساحل البحر ا�حمر رغم أن التاريخ البعيد � يسجل يفضل أ� تكون عوكذلك 
غزو مصر عن طريقة ، إ� أن التاريخ الحديث يسجل مھاجمة ا(سرائليين ساحل البحر ا�حمر 
أثناء حرب ا(ستنزاف ، و كذلك قد يحمل المستقبل مخاطر الغزو من الشرق ، سواء بصعود 

بسبب الصراع على البترول و الممرات المائية لنقله التي أو القوة العسكرية لدول شرق اسيا 
يمثل البحر ا�حمر وحدا من أھمھا. وإن كان عمق ا(بتعاد عن البحر يمكن أن يقل نسبيا 

مصر يمكن التحكم بھا ، أشبة بمنطقة لوعورة المنطقة ووجود عدد محدود من المداخل إلي قلب 
  البحر المتوسط الذي يواجة مناطق سھلية مفتوحة .المضايق ا(ستراتيجية بسيناء ، بعكس 

ورغم قلة التھديد الحالى من الغرب و الجنوب ، فJ يستبعد زيادتة فى المستقبل ، خاصة مع 
  توقع أن تكون أفرقيا ساحة للحرب على البترول فى العقود القليلة القادمة .

لسواحل و الحدود الدولية ، و كيلومتر مربع عن ا ٢٠٠ويعنى ذلك بإختصار أن تبعد العاصمة 
يفضل أن تقترب من مركز ا�راضى المصرية ، أو مركز الثقل الديموجرافي ، الذي يقع فى 

  الصحراء الغربية إلى الغرب قليJ من وادي النيل قرب أسيوط .

 ب من البحر لزيادة ا,تصال :ا,قترا •

ورة إقتصادية ، لذلك يفضل أ� (قتراب منة ضراإن كان ا(بتعاد عن البحر ضرورة أمنية ، ف
كم ، بحيث يكون لھا ميناء بحري  ٣٠٠إلى ٢٠٠صمة الجديدة ععن البحر أكثر من اتبتعد الع

فى مدينة أخري ، ويشبة ذلك عJقة القاھرة بمينائيھا ا�سكندرية و السويس حاليا . ويعنى ذلك 
كم ، وھو ما يعنى  ٣٠٠إلى  ٢٠٠أن موقع العاصمة يجب أن يوجد فى شريط يبعد عن البحر 

، أن وادي النيل بجنوب مصر يصلح لذلك خاصة ضفافة الشرقية نتيجة ا(تصال بالبحر ا�حمر 
وشريط موازي للبحر المتوسط يمر بالفيوم و الواحات البحرية و سيوه يمكن اتصالة بالبحر 

  المتوسط .
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  العMقة بالتجمعات القائمة :

ا�خيرة فى المدن الجديدة ، ظھر أن التجمعات الجديدة التي تنشأ عام من تجربة مصر  ٣٠بعد 
مستقلة تماما يتأخر نموھا عن مثيلتھا التي تبني على نواة عمرانية صغيرة قائمة أو أقرب مدينة 
قريبة تعتمد عليھا فى الخدمات خJل فترة البداية ، فأصبحت مدن الجيل الثاني أقل تطرفا فى 

القائم ، ولكن المشكلة الرئيسية ھى اقتراب التجمع الجديد من تجمع كبير ا(بتعاد عن العمران 
يأسر التجمع الجديد و يحولة إلي مجرد ضاحية أو تابع ، لھذا يحتاج إختيار موقع العاصمة 

و مثل مم ، فتبتعد عن المدن الكبيرة سريعة النى إختيار عJقتھا بالعمران القائالجديدة الحرص ف
ندرية ، بينما يمكن ا(قتراب من مدن متوسطة أوصغيرة ذات مستوي عالى بعد القاھرة و ا�سك

فترة قصيرة من بداية حياتھا مثل الجامعات و المستشفيات ، نظرا (نتقال أسر تامة التكوين من 
كل الفئات العمرية و إنتقال الطبقات العليا ، بعكس المدن الجديدة التقليدية التي يھاجر إليھا 

  لطبقات محدودة الدخل .الشاب و ا

 العMقة بالنيل : •

يفضل أن تقع العاصمة الجديدة علي أحد محاور التنمية المستقبلية ، و نظرا لmسباب 
ا(ستراتيجية يخرج محورا البحر ا�حمر و الساحل الشمالى ، لذا يبقي محورا تنمية الظھير 

  الصحراوى لوادي النيل و الصحراء الغربية .

ة بينھما ، ا(بتعاد عن وادي النيل ھدف فى حد ذاتة بالنسبة لمحاور التنمية ، و تصعب المفاضل
، و لكن  تبقي استدامة التنمية بة محل تساؤل نظرا مما يرشح محور الصحراء الغربية أكثر 

لعدم التحقيق من تجدد الخزان الجوفي العميق للصحراء الغربية ( الخرسان النوبي ) ، مما 
قد تواجة تساؤ�ت بشأن مستقبلھا بعد قرن من الزمان تقريبا ، و  الجديدة يعني أن العاصمة 

عندھا سيصبح من الضرورى توصيل مياه النيل إليھا . و ھو ما يعود بنا إلي تفضيل عدم 
المبالغة فى ا(بتعاد عن وادي النيل بحيث يمكن ا(عتماد علية كمصدر متجدد للمياه . و فى ھذة 

ر إما وضع العاصمة الجديدة فى الظھير الصحراوى للصعيد ، او فى أحد الحالة يكون ا(ختيا
منخفضات الصحراء الغربية ا�قرب إلي النيل مثل وادي الريان أو الواحات البحرية بحيث 

  صيل المياة إلية إذا إقتضت الظروف المستقبلية ذلك .يمكن تو

 البناء على السھل أو الجبل : •

فى السھول فى وادي النيل و الخوف من الجبال ، و لكن مع ضيق إعتاد المصريون على الحياة 
وادي النيل أصبح من الضرورى عليھم التعامل مع الصحراء و مرتفعاتھا .  و إذا تم إختيار 
موقع العاصمة الجديدة فى الظھير الصحراوى للصعيد ، فسيكون من ا�فضل إنشاء العاصمة 

  راوي للصعيد ،على المرتفعات الجديدة فى الظھير الصح
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ي المنخفضة فسيكون من ا�فضل إنشاء العاصمة على المرتفعات المحيطة و ترك ا�راض 
ماء فى الظھير الصحراوى المنخفض سيسبب النمو العمرانى على للزراعة و خاصة أن ال

ا�رض الزراعية القديمة أو المستصلحة فى عقود قادمة . و إذا �حظنا أن الھضبتين الشرقية و 
على النيل ووادية فستكون ھذة ميزة بصرية و جمالية و نفسية كبيرة لسكان الغربية تطJن 

  وارھا .العاصمة الجديدة و مصدر إعجاب لز

بالنسبة للتنمية فى الصحراء الغربية فمعظمھا ھضبة منبسطة مرتفعة تتخللھا بعض أما 
و إن كان يفضل المنخفضات التي تضم الواحات ، و يمكن أن يكون موقع العاصمة على أيھما 

ا(بتعاد عن المنخفضات التي يقل منسوبھا عن سطح البحر ، لسببين : ا�ول خطر زيادة 
و يھدد وجود المدن الساحلية و المنخفضات ر الذي قد يحدث على المدي الطويل منسوب البح

فى معظم مناطق العالم و إن كان ھذا الخطر غير مؤكد أو قريب الحدوث اليوم . فلم المجاذفة 
  بوجود عاصمة فى موقع مھدد فى المستقبل البعيد .

ى المنخفضات فى المستقبل البعيد لتغيير و الثاني إحتمال توصيل مياه النيل أو البحر أو كليھما إل
طبيعة الصحراء المصرية ، و ھو إحتمال كان قد إقترب مع مشروع توصيل مياة النيل بھدف 

ھو الطاقة و الزراعة ، و  توليد الطاقة ، ثم تحويلة إلى مشروع توصيل مياة النيل بھدف مزدوج
ا ضروريا ، لذا يفضل عدم وضع عوائق و�ت التقنية المستقبلية يمكن أن يكون ذلك ھدفمع التح

  مثل ھذة ا(حتما�ت تتمثل فى عاصمة جديدة فى أحد المنخفضات .

  ا,بعاد الجمالية بموقع العاصمة الجديدة :

� يجب ھنا أن ننسي ا�بعاد الجمالية للمدينة ، فجمال القاھرة ونيلھا أحد أسباب ا(رتباط النفسى 
بھا ، لذلك �بد من إختيار موقع لة جمال طبيعى �يقل عن جمال القاھرة ، وھذا ما يزيد من 
فرص إختيار موقع صحراوي مرتفع يطل على النيل ، بحيث يري النيل و ا�رض الزراعية 

و يزخر الظھير الصحراوي للصعيد  أن يلتھم منھا شيئا أو يلوث النھرلمصرية المميزة . دون ا
  تتسم بھذة الميزة الفريدة .بعدد كبير من المواقع التي 

و مما سبق يتلخص لنا أن معظم المعايير ترشح منطقة تتوسط مصر تشمل الظھير الصحراوي 
الصحراوي الشرقى و تمتد غربا حتي ا�طراف للوادي بالمنيا و شمال أسيوط خاصة الظھير 

الشرقية للواحات البحرية .وھى تشكل مثلثا رؤسة المنيا و أسيوط و الواحات البحرية ، مع 
ترجيح الھضبة شرق المنيا المطلة على النيل لموقع العاصمة الجديدة ، ويمكن للدراسات 

سات البصرية و السكانية و ا(قتصادية و التفصيلية للطبوغرافيا و طبيعة التربة و المناخ و الدرا
  ا�منية و العسكرية أن تحدد بدائل الموقع بدقة و تعدھا بشكل واضح (تخاذ القرار السياسى .
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  الرابع الباب

  تجارب مصر و العالم فى نقل العواصم

فكرة نقل العاصنة ليست فكرة جديد، بل ھي عملية مرت بھا معظم دول العالم فى التاريخ القديم 
تنقلت عاصمتھا فى أكثر من عشر مواقع عبر تاريخھا  التيو الحديث ، أول ھذه الدول مصر 

الممتد ، و مرورا بدول عديدة قى العالم نقلت عاصمتھا من المدن الكبري إلي مدن جديدة أصغر 
مخصصة للحكم و ا(دارة السياسية ، و تعرض الفقرات التالية بإختصار بعض ھذه التجارب 

  فى مصر و العالم .

  : تاريخ نقل العاصمة فى مصر

رة فى تاريخھا و إن كانت مصر ھي أول دولة مركزية م١٧عاصمة مصر تنقلت من موقعھا 
  فى التاريخ ، فھي أول دولة كان لھا عاصمة ، و أول دولة غيرت موقغ ھذه العاصمة ،

أحد عشر موقعا ،  اصمة مصر خJل تاريخھا الطويل سبع عشر مرة ، منتقلة بينفقد تغيرت ع
�قصر ) بضع مرات ، و منف (شمال القاھرة ) وأون ( عين شمس ) و نذكر منھا طيبة ( ا

  بوبسطة ( الزقازيق ) و تانيس ( صان الحجر ) و أخت اتون عاصمة اخناتون المنيا.

و العاصمتان ا�حدث ھما ا�سكندرية التي كانت عاصمة مصر فى العصرين اليوناني و 
بعده الرومان �نھا ميناء بحري و أقرب الروماني ، وكان إختيار ا�سكندرية لموقعھا زمن 

(مبراطوريتين اليونانية و الرومانية اللتين حكمتا مصر خJل مناطق مصر من عاصمتي ا
عام ، أما العاصمة الحالية فقد تأسست بالفسطاط  ٩٠٠مأي حوالي  ٦٧٠ق م حتى  ٣٠٠الفترة 

ة ھا لتكون ا�قرب إلي المدينميJدية و قد إختار عمرو بن العاص موقع ٦٧٠عام الفتح العربي 
و أمر عمر بن الخطاب أ� يتخذ ا(سكندرية عاصمة حتى المنورة عاصمة الدولة ا(سJمية ، 

احياء متتابعة � يفصل النيل بين المدينة و جيوش المسلمين و بقيت عاصمة مصر متنقلة بين 
ة عام و ھي أطول فترة ف و خمسمائفى نفس الموقع  و بقيت فى ھذا الموقع لمدة تقارب ا�ل

  قضيھا عاصمة مصر فى موقع واحد دون إنتقال .ت

  

  

  

  

علماء الحملة الفرنسية ، وصف مصر مدينة القاھرة الخطوط العربية على عمائر القاھرة سيرة أحمد بن طولون ،  )١(
  .١٧ص  ١٩٩٢منى زھير الشايب ، دار الشايب للنشر  –ترجمة و تحقيق زھير الشايب 

- ٢٩ -  

  



 

 

  

وقد تعددت أسباب تغيير العاصمة ، فأحيانا كانت تتغير بسقوط مصر فى يد قوى أجنبية أو تغير 
ا�سر الحاكمة أو تغيير الديانة كما حدث حين نقل أخناتون العاصمة من طيبة إلي المنيا لhبتعاد 

  .)٢(عن تأثير كھنة امون فى العاصمة القديمة و غيرھا من ا�سباب 

يھا مرتبطا بتغير الحكام و محاولة إنشاء مية ا�ربعة فقد كان ا(نتقال إلا(سJعواصم مصر أما 
مدينة للحكم منفصلة عن الشعب الذي يقيم بالعاصمة ا�قدم و كانت القاھرة الفاطمية ھي أول 
مدينة ملكية مسورة تماما يقيم بھا الخليفة و جنودة و بعد إنتھاء العصر الفاطمي تركھا صJح 

شعب و أسس مقرا للحكم بالقلعة و ظل مقر الحكم ينتقل فى نفس الموقع تقريبا دون الدين لل
  إتخاذ إسم جديد للمدينة .

  تجارب العالم فى نقل العواصم :

تجارب نقل العواصم فى دول العالم و إن كان أشھرھا تجربة نقل العاصمة البرازيلية تعددت 
عديدة أقل شھرة و إن كانت � تقل أھمية ارب من ريو دي جانيرو إلى برازيليا و لكن ھناك تج

.فمن المJحظ وقوع معظم عواصم الدول المستعمرة على السواحل ، ثم إنتقال العديد منھا 
رازيل و الھند التي إنتقلت عاصمتھا بللداخل بعد ا(ستقJل ، كما حدث فى الو�يات المتحدة و ال

  إستقJل الھند عن ا(حتJل البريطانى .من كلتكا الساحلية إلى نيودلھي الداخلية قبل 

 :)٣(الو=يات المتحدة  �

مرات بين إنتقلت عاصمة الو�يات المتحدة أكثر من مرة خJل فترة تأسيس الدولة فتنقلت عدة 
 و فJدلفيا أكبر المدن ا�مريكية فى ھذا الوقت و ذلك منذ تأسيس نيويورك الميناء الرئيسى

بعد حرب ا(ستقJل و حتي ا(ستقرار فى العاصمة الحاليو  ١٧٧٧عام الو�يات المتحدة 
و�ية مير�ند و تعرف بإسم . وقد أنشئت على جزء مستقطع من  ١٨٠٠واشنطون عام 

ن بالشمال الغربي دي سى تمييزا لھا عن و�ية واشنطون واشنطو
Washington.D.C(District of Colombia )    مريكية فترات�بل و قضت العاصمة ا

و ترينتون بنيو جيرسى عام  ١٧٧٧شھرة مثل �نكاستر ببنسلفانيا عام مدن أقل قصيرة فى 
  . ١٧٨٣و انابوليس بمير�ند عام  ١٧٨٤

فقد استمرت فى النمو كأكبر مدينة أمريكية بسبب  ١٧٩٠وبالرغم من نقل العاصمة فJدلفيا عام 
منتصف القرن التاسع عشر يھا فى إرتكاز الصناعة بھا و بقيت كذلك إلى أن تقدمت نيويورك عل

نيويورك ھكذا حتي إنتقلت إلى كاليفورنيا خJل الستينات من القرن العشرين و لكن  و بقيت يين
بقيت نيويورك العاصمة السياسية للعالم بسبب وجود مقر ا�مم المتحدة بھا و بقيت واشنطون 

  ھي العاصمة السياسية بالرغم من أنھا أصغر ھذة المدن .

  .٤٢علماء الحملة الفرنسية ، ص ٢

3 Edward schat , When Capital Citises Move : The Political Geography Of Nation and State Building 

Working Paper , feb 2003 , p 15 . 
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 البرازيل : �

ار نقلھا الداخلية و قد إتخذ قرإنتقلت عاصمة البرازيل من ريوجينيرو الساحلية إلي برازيليا 
يل الذي تم و ذلك حتي يتم تنمية قلب البراز ١٨٩٠صبح جزءا من الدستور البرازيلي عام لي

إھمالة بسبب إستعمار البرتغال الذي ركز التنمية على السواحل و لم يتخذ إجراء فعلي بنقلھا إ� 
و تم نقل  التي تعتبر نصف حجم القاھرة الحاليةبعد زحام ريو دي جينيرو  ١٩٥٦عام 

  .١٩٦٠العاصمة بالفعل عام 

 : ٤الھند  �

�سباب عمرانية و أمنية نتيجة  ١٩٠٧إنتقلت العاصمة الھندية من كلكتا إلى نيودلھي عام 
الخوف من ثورة سكان المناطق الفقيرة و المتدھورة ا(ستعمار ا(نجليزي فى كلكتا و 

ا(نجليز و  ة من التمييز العنصري بينت المدينالمستفيدين منة من ا�ثرياء الھنود ، حيث عان
و لم يتم  أعداد كبيرة من الھنود الفقراء الثائرين علي سوء ا�حوال المعيشية و على ا(حتJل 

ل إلى مدينة جديدة أنشئت بين دلھي و أجرا عاصمة لي أكبر مدن الھند وقتھا مومباي بنقلھا إ
  . الھند أثناء الحكم ا(سJمي لھا بالعصر الماغولي

 ألمانيا : �

تسبب تقسم ألمانيا إلي شرقية و غربية فى نقل عاصمة ألمنيا إلى بون و من المJحظ أن 
العاصمة لم تنتقل إلي إحدي المدن الكبرى مثل ھامبورج أو فرانكفورت أو ميونخ و إنما إنتقلت 

  إلي مدينة صغيرة و ھي بون و عادت بعد ذلك إلى برلين بعد إعادة ا(نحاد .

 باكستان : �

أنشئت عاصمة جديدة ھي إسJم أباد خJل الستينات  ١٩٤٧بعد إستقJل باكستان عن الھند عام 
و لم تبق العاصمي فى كراتشى أكبر مدن باكستان حينھا لتفادي المشاكل المعروفة عن وجود 

  العاصمة السياسية فى كبري مدن الدولة .

أنة ليس من الضرورى أن تكون العاصمة من و من ھنا نجد أن الشاھد فى التجارب السابقة 
أكبر مدن الدولة و كذلك من الممكن أن يكون ھناك عاصمة سياسية و عاصمة إقتصادية و 

  تجارية .

  

  

4 " Search for A New Capital " , The Indian Historian , Bureau , March 1996 . 
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  عاصمة الدولة ليست بالضرورة أكبر مدنھا : 

تھا ليس أكبر مدنھا و الجدول التالي يعرض لعديد من دول العالم أن تكون عاصمت افضل
أسماء بعض الدول التي � تقع عاصمتھا السياسية فى أكبر مدن الدولة و عدد سكان مدنھا 

  بالمليون نسمة : ٢٠٠٠عام 

  )٥(ھا السياسية فى أكبر مدن الدولة بعض الدول التى = تقع عاصمت

  

  

  

The word Fact book  www.CIA.gov/5) Source : (  
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  الباب الخامس

وبھذا نكون قد إنتھينا من فكرة نقل العاصمة و ما يترتب عليھا من محاور للتنمية فى التوسع 
الخارجية و الحد من العمراني و التوسع الزراعي و التوسع الصناعيى و التجارة الداخلية و 

  افة السكانية و التكدس المرورى ، الكث

  و بھذا سنطرح بعد ا�سئلة حول فكرة نقل العاصمة:

  ھل من السھولة تقبل فكرة نقل العاصمة و إنشاء عاصمة جديدة ؟

مسئولين و من المؤكد أنة المقبولة سواء بالنسبة للشعب أو للبالطبع ليست الفكرة بالسھلة و 
ھا العديد من ا(عتراضات �ن مثل ھذه القرارت ليس من الممكن أن تمر دون لسيثار حو

مناقشة مستفيضة و يجب دراسة ا�مر بعناية و تروي و أخذ كل ا(عتراضات على محمل الجد 
و الدراسة �نة � يوجد حل خالي من السلبيات كما �يوجد دواء خال من ا�ثار الجانبية و يجب 

(نتقادات بعقل و حكمة ، و من المؤكد أن بعض ا(عتراضات ضات و االتعامل مع ا(عترا
واقعية و مبرره و بعضھا عاطفى و نفسى و لكليھما كل ا(حترام و � يمكن أن نلوم مصريا 

  على عاطفتة نحو وطنة و عاصمتة التى يعرفھا .

مناقشتھا و ذكر ل العاصمة و و الفقرات التالية تفتح الحوار بعرض بعض التحفظات على نق
  ا(جراءات التي يجب إتباعھا لتفادى المشاكل الحقيقية التي يجب الحذر منھا .

إن عبقرية موقع القاھرة التي تقع فى موقع متميز عند إلتقاء الوادي بالدلتا و بالقرب من موانئ 
ھذا ا(سكندرية و دمياط و السويس و مداخل سيناء فھل من الممكن إتاحة موقع جديد له كل 

  التميز ؟

من ا�فضل عدم توفر كل ھذا التميز فى موقع العاصمة الجديد ! و لعل جوابي ھذا يدھش 
الجميع و لكن إذا حدث و توفر فى العاصمة الجديد ھذا التميز فلما الحاجة إذا إلى نقل العاصمة 

جة وجود �ن ھذا سيؤدى إلى تكرار ما يحدث من تضخم ھائل للقاھرة فى العاصمة الجديدة نتي
كل المغريات التي تقودنا لنفس المشاكل مرة أخرى ، فالمطلوب توزيع عوامل الجذب و النمو و 
ا(ستثمار على مواقع عديدة من أرض مصر حتى � يتم تفريغ مناطق بشكل تام من السكان و 

  الخدمات و الموارد و تركزھا منطقة واحدة .

من كل الجوانب و لكن ھذه المرة بشكل اب و بالعلم ستظل القاھرة محتفظة بطابعھا الجذ
متحضر و صحي و ليس بالشكل الموجود ا�ن الذي يضغط عليھا لدرجة تھددا بالشلل التام و 
يجب ان يشمل موقع العاصمة الجديدة بعض المقومات التي تسمح له بالقيام بدور العاصمة 

الموقع قطب من أقطاب تنمية  لدولة تسعي لمزيد من التحضر الرقى و النظام على أن يكون ھذا
  ھذا الوطن و ليس القطب الوحيد فالمبارة تدار بكل الJعبيين و ليس بJعب واحد .
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إن أي تخطيط لمستقبل مصر يجب أن يفرض توزيع ا(ستثمارات و الخدمات خارج مركز 
ليتركزوا و يسكنوا الثقل السكاني إلي مناطق أخري و إ� سيتم تفريغ مصر تقريبا من سكانھا 

جميعا فى القاھرة نفسھا نظرا لما تتمتع به القاھره  من خدمات و فرص عمل أكثر من أى مكان 
بالجمھورية ، فJبد من تقليل قوة جذب القاھره و إستغJل العاصمة السياسية كنقطة جذب بد� 

  منھا .

ھا كعاصمة سياسية و إقليمية و � يعنى نقل العاصمة السياسية المصرية من القاھرة إنتھاء دور
تحتضن مقر جامعة الدول العربية مثلما تحتضن نيويورك مقر ا�مم المتحدة لتكون عاصمة 
السياسة الدولية دون أن تكون عاصمة الو�يات المتحدة ا�مريكية ، فالقاھرة من الممكن أيضا 

بل و ربما إختيار ية أن تظل عاصمة العالم العربي دون أن تكون عاصمة جمھورية مصر العرب
  قاھرة كعاصمة للعالم العربي حقا .عاصمة سياسية جديدة لمصر يزيد من مصداقية وواقعية ال

ھرامات و ا�زھر و الكنائس ا�كما أن القاھرة ستظل عاصمة التراث المصرى لما تحتويه من 
ة و الترفية و و ستبقي عاصمة للسياحة المصرية بكل ما تحتوية من مغريات الثقافة و الطبيع

ستبقي أيضا عاصمة للثقافة العربية بكل دور النشر و المطابع و مؤسسات ا(نتاج ا(عJمى و 
البث التلفزيونى ا�رضي و الفضائى و المعلوماتى ، بل نقل العاصمة سيزيد من زيادة معد�ت 

  . ا(بداع على كل المستويات السابقة الذي تعتبر المثلث الكامل للدول المتقدمة

ھل من الممكن أن يكون للعاصمة الجديدة قيمة و ثقل حضاري مثل قيمة القاھرة التي تحتضن 
  كل ھذا التاريخ و التراث ؟

العالم العربي  وليس المطلوب من العاصمة الجديدة أن تكون عاصمة ثقافية أو حضارية لمصر أ
بل أن تكون عاصمة سياسية و إدارية لمصر و قطبا للتنمية ا(قتصادية و البشرية فى جزء 
جديد من مصر و � يمنع ذلك من إختيار موقعھا فى مكان لة تاريخ فأغلب أراضي مصر ثرية 

أن  بالتراث ، فغنى القاھرة بالتراث � يعني فقر باقي مصر إلية و العاصمة الجديدة يمكن
  تضيف جمال الطبيعة و جمال العمران إلى قيمة التراث .

  ھل يمكن أن يكون للعاصمة الجديدة إسم مماثل فى القيمة ,سم القاھرة ؟

إن العاصمة الجديدة لن تكون إحدي المدن القائمة بل ستكون مدينة جديدة تقع بالقرب من مدينة 
ديد للعاصمة الجديدة بحيث يعبر عن امال قديمة أو � و فى جميع ا�حوال سيتم إختيار إسم ج

  الشعب المصري ورؤيتة لمستقبل بلده .
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ماذا سنفعل فى كل ا,ستثمارات التي تنفق فى القاھرة اليوم ؟و خاصة ا,ستثملرات العقارية 
و  ھرة إعتمادا على شدة جذبھا للسكانحول القاالھائلة فھناك مدن كاملة يبنيھا المستثمرون 

  تثمارات .ا,س

إن نقل العاصمة لن يحدث فى يوم و ليلة بل ھو خطة تتم فصولة في نصف قرن تقريبا و ھي 
فترة تتجاوز بكثير الزمن الJزم (ستكمال ھذه المشروعات و تحقيق عائدھا المرجو منھا و 
 قرار نقل العاصمة ھو قرار سيوقف معدل نمو القاھرة و لن يفرغھا من السكان ، فمازال ھناك
إحتياجات لمثل ھذه المشروعات لنقل سكان القاھرة من القلب إلي ا�طراف و لكن مع ضرورة 
إضافة نوعيات متعددة من ا(سكان و ا�نشطة ا(قتصادية لھذه التجمعات المحيطة بالقاھرة 
(ستيعاب الطبقات المتوسطة و الفقيرة حتي يمكن نقل بعضھم من قلب المدينة القديمة لتتجانس 

ينة عمرانيا و طبقيا بعد نقل العاصمة منھا و لن تكون ھناك خسائر تواجھة أصحاب المد
على العكس ممكن أن تكون العاصمة الجديد فرصة  ا(ستثمارات الحالية حتي يحاربوا الفكرة بل

  إستثمارية أخري يمكن إنتھازھا .

  الدولة ثقل ھذه التكلفة ؟من أين سيتم تمويل تكلفة إنشاء عاصمة جديدة و ھل تتحمل ميزانية 

إن ا(ستثمارات المطلوبة لتوفير الخدمات و المرافق و ا(سكان للعاملين فى الحكومة سيتم 
دفعھا فى جميع الحا�ت سواء كانت العاصمة فى القاھرة أو فى غيرھا ، و السكان الذين 

، و لكن توفر ذلك فى  سينتقلون للمدينة الجديدة كانوا سيحتاجون لتكلفة ذلك فى مدنھم القديمة
أراضي بكر أقل تكلفة من توفرھا فى مدينة مثقلة بالمشاكل كالقاھرة ، و إن تكلفة مدينة جديدة 
تقل بكثير عشرات المرات عن تكلفة إصJح مدينة قائمة خاصة لو كانت بحجم القاھرة فتكلفة 

ء البنية التحتية ا�ساسية إنشاء الخط الثالث لمترو ا�نفاق أو نفق واحد للسيارات كافية (نشا
إنشاء المباني و المؤسسات الحكومية فمن الممكن تغطيتھا بسھولة من أما تكلفة  لمدينة كاملة !

عائد بيع أو تأجير بعض مقار الحكومة ذات القيمة العقارية الكبيرة بالقاھرة و من الميزانيات 
  المباني القائمة .التي كانت تصرف فى جميع ا�حوال لتوسيع و تحسين و تفخيم 

و يجب على الجميع أن يعلم أننا بصدد بناء دولة قامت بثورة قاصدة الحياة الكريمة و 
  المتحضرة و لھذا فإن التضحية فرض واجب على الجميع حكومة و شعبا .

فھل سيقبل الوزراء و رجال ا�عمال و كبار رجال الدولة و من فى مستواھم ھجر قصورھم و 
  ھجرة إلى مكان مجھول ؟اطاتھم بالقاھرة و الاتھم و إرتبعMق

إن عملية النقل كما ذكرنا سالفا تتم تدريجيا عبر عقود فكل ا�ثرياء و أصحاب المناصب الذين 
لديھم أصول كبيرة بالقاھرة سيقاومون ا(نتقال لفترة مثلما حدث فى البرازيل عند ا(نتقال إلى 

ب لمقر وزاراتھم و أعمالھم مرة أو إثنين إسبوعيا و مع برازيليا و فضلوا البقاء فى ريو و الذھا
  تغير الوجوه و تغيير الوزراء و الموظفين أصبح كبار الموظفين الجدد من العاصمة الجديدة 

- ٣٥ -  



 

 

  

و إختفت ظاھرة التنقل خJل جيل واحد تقريبا و ھو ما يفتح فرصا لhستثمار العقارى فى 
  العمرانية أفضل كثيرا من القاھرة . العاصمة الجديدة التي ستكون بيئتھا

أما بالنسبة للمواطن المتوسط و أسرتة فھل يستطيع ا,نتقال إلى مدينة جديدة و تحمل أعباء 
  ذلك ؟

ظروفة و عند وضع خطة النقل يتم وضع ذلك  اطن�يوجد إجابة واحدة تشمل الجميع فلكل مو
فى ا(عنبار فا(نتقال التدريجى للمؤسسات الحكومية يتيح إمكانية تخيير الموظف بين ا(نتقال 
الفوري و الحصول على بعض المميزات فى الترقية أو فى ا�جر أو فى مسكن و خJل فترة 

لشباب حتي يتم بناء كوادر وظيفية جديدة ا(نتقال تلك يتم التركيز على تعيين موظفين جدد من ا
  إنشاء نظام إداري جديد .   تعمل بإسلوب جديد حيث أن إنشاء عاصمة جديدة �بد أن يواكبة

و � ننسي أن الكثير من ا�سر تنتقل خارج مصر فى إعارة لدول عربية أو أجنبية فلماذا � 
ت ا(غراءات الكافية و ليتذكر الجميع تستطيع نفس ا�سرة ا(نتقال إلى عاصمة جديدة إذا توفر

  أنه يبنى وطن  و إرثا �و�دة و أحفادة .

و بھذا تم الرد على بعض التحفظات التى قد تثار و لكن ا�ھم من كل ھذا أن يكون الجميع 
 Jمخلصين لھذا الوطن بعيدا كل البعد عن التحيز لطائفة معينة أو أي مصالح شخصية فنحن فع

إلي ا(خJص فكم من دولة سقطت فى الھوية و بناھا شعبھا ليس بعددھم و فى امس الحاجة 
  لكن بحبھم و إخJصھم لوطنھم .

وبما أنه تم طرح فكرة نقل العاصمة فى مشروع الدستور الجديد لجمھورية مصر العربية فھذا 
ل الجد يدل علي أن فكرة نقل العاصمة مقبولة شكJ و فكرا و لم يبقي إ� النظر لھا على محم

   وو ضعھا محل دراسة فإن لم تفيد فلن تضر فى شئ .
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  الفصل الثانى 

  رؤية مستقبلية لتنمية سيناء 

إستنادا على ماسبق و ما يترتب علية من تغير ملموس و تنمية فى مJمح جميع أركان الدولة 
ترتب على ذلك توسع فى جميع المجا�ت يفنجد أنة بمجرد طرح فكرة نقل العاصمة  ةالمصري

بقعة ولھذا سنتحدث فى ھذا الفصل عن من صناعة و زراعة و تجارة و تشييد و بناء ... إلخ ، 
غالية من بقاع مصر و تنميتھا أھم مايكون لھذا الوطن أ� و ھي سيناء حيث أن سيناء تمتلك  

  ھا ا(ستغJل الفعلى .الكثير من المقومات و الثروات التي ان ا�وان (ستغJل

  

  مقدمة

سيناء من ا�حتJل ا�سرائيلى، بعد سنوات ممتدة من الكفاح المسلح ومفاوضات السJqم  ترحر

ثم جاء دور التنمية والتعمير والذى تم إقراره من خJqل المشqروع القqومى لتنميqة سqيناء الشاقة، 

الصحراء وإعادة توزيع السqكان. مع مجموعة من المشروعات القومية بھدف تعمير  ١٩٩٤فى 

ولكن لتنمية وتعمير سيناء أھمية خاصqة نظqراً لمqا لھqا مqن أبعqاد أمنيqة وسياسqية بجانqب ا�بعqاد 

ا�قتصادية وا�جتماعية، فالفراغ السqكانى والعمرانqى الqذى تعqانى منqه سqيناء كqان عامqل جqذب 

ع تغيqر المسqميات بجعqل "سqيناء ومqازال عqامJً جاذبqاً مq ١٩٦٧للكيان الصھيونى �حتJلھا فى 

وطن بديل للفلسطينيين" مستغلين فى ذلك تراخى وفشل جھود تعمير سيناء، وقد جاءت ا�حداث 

يناير لتكشف عن وجqود مصqالح أجنبيqة وأيqادى خفيqة للكيqان الصqھيونى  ٢٥المتوالية بعد ثورة 

لمسبوقة التى تشqھدھا سqيناء تعوق عملية التنمية فى سيناء من خJل حالة ا�نفJت ا�منى غير ا

ومحاو�ت الوقيعة بين القبائل السيناوية ووجود بعض العناصر المتطرفة التى وجدت مرتعاً لھا 

فى ظل حالة الغياب ا�منى. وھو ما تنبھت له حكومة الثورة بالتأكيد عن أن المواطن السqيناوى 

سqيناء ، وإعqادة فqتح ملqف  ھو مواطن مصرى من الدرجة ا�ولى بعد سنوات عqانى فيھqا أھqالى

المشروع القومى لتنمية سيناء. وفى ھذا السqياق تحqاول الدراسqة استكشqاف معوقqات التنميqة فqى 

سqqqيناء ومqqqدى إمكانيqqqة اسqqqتئناف المشqqqروع القqqqومى لتنميqqqة سqqqيناء فqqqى ظqqqل الظqqqروف الراھنqqqة 

  والخصوصية التى تتمتع بھا شبه جزيرة سيناء.
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  ولالباب األ 

  االقتصادية واالجتماعية للتنمية فى سيناءالجوانب 

  الموقع واألرض: -١

تحتل شبه جزيرة سيناء الركن الشمالي الشرقي من جمھورية مصر العربية بين دائرتى عqرض 

أى  ٢ألqqف كqqم ٦١شqqرقاً. وتبلqqغ مسqqاحتھا ° ٣٥و° ٣٢شqqما�ً، وبqqين خطqqى طqqول ° ٣١.٥و° ٢٨

% من جملة مساحة مصر.  وتبدو سيناء على الخريطة كمثلث شبه منتظم، يبلغ طولqه ٦حوالى 

قاعدتqه علqى كqم،  ٢١٠كم وأقصى عرضه بين خليجqى السqويس والعقبqة نحqو  ٣٩٠-٣٨٠نحو 

كqqم ورأسqqه عنqqد رأس  ٢٢٠سqqاحل البحqqر المتوسqqط فqqى الشqqمال مqqن رفqqح حتqqى بورفqqؤاد بطqqول 

 وقنqاةوالحqدود المصqرية ا(سqرائيلية فqى الشqرق وخلqيج السqويس  ، وضلعاه خلqيج العقبqةمحمد

  فى الغرب. السويس

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلى ثJثة أقاليم جغرافية تتباين من حيث المكونات الطبيعية والمناخ 

السھل الشمالى تسوده التكوينات الرملية وبحيرة البردويل والمجرى ا�دنى ومقومات الحياة، ف

عريش، والھضاب الوسطى ھى ھضاب جيرية التكوين يقطع سطحھا بعض ا�ودية لوادى ال

المتجھة من الجنوب إلى الشمال أطولھا وادى العريش، أما المرتفعات الجنوبية فتشكل أعلى 

مناطق سيناء ارتفاعاً وأكثرھا تعقيداً، وھى تمثل امتداداً شمالياً لجبال البحر ا�حمر يفصلھا 

  . ١خليج السويسالصدع الذى يشغله 

وتكاد شبه جزيرة سيناء تختزل جيولوجية مصر كلھا، فداخل مساحتھا المحدودة نسبياً تجتمع 

معظم أنواع التكوينات الجيولوجية وطبقات ا�رض والصخور الموجودة فى مصر، لذا فإنھا 

 تعتبر من أھم مناطق مصر الجيولوجية لتنوع صخورھا وإحتوائھا على العديد من الثروات

التعدينية. والواقع أن سيناء تعد امتداداً أو تصغيراً لصحراء مصر الشرقية أكثر منھا امتداداً أو 

تصغيراً لصحراء شبه الجزيرة العربية (كما يدعى البعض)، فJ ھى جزء � يتجرأ من قارة 

  . ٢آسيا و� من شبه الجزيرة العربية
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  ٥٦٠ ، ص ١٩٨٤جمال حمدان، شخصية مصر (دراسة فى عبقرية المكان)، دار الھ�ل،  ١

 ٢٠٠٩ المشروع القومى لتنمية سيناء ،عاطف ھ�ل
www.atef.helals.net/mental_resources/water_resources/siniaatdev.htm 
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تعد سيناء جزءاً من ا(قليم الصحراوى المدارى الحار وإن كانت ھناك بعض ومن حيث المناخ، 

العوامل التى تلطف من درجات الحرارة أھمھا القرب من البحر وا�رتفاع، وقد أدى ا�متداد 

درجة عرضية وتباين مستوى السطح إلى تباين المناخ الذى يبدأ بمناخ البحر  ٣.٥على نحو 

درج إلى أن يصل إلى مناخ الصعيد فى الجنوب، فھناك البيئة الساحلية الشمال ثم يتالمتوسط فى 

شما�ً على امتداد ساحل البحر المتوسط والبيئة الصحراوية الجافة فى منطقة الھضاب الوسطى 

 الجبال يغطيھا قمم بل أن أما جنوباً ورغم شدة الحرارة إ� أن ا�رتفاعات تحد من قسوة المناخ

   .٣الشتاء في الجليد

    

  الموارد المائية  -٢

تقع سيناء ضمن الحزام ا�فريقى الشمالى الجاف، فا�مطqار قليلqة نqادرة وقqد تتحqول إلqى سqيول 

عنيفة مفاجqأة. ولكqن بصqفة عامqة سqيناء أغqزر مطqراً مqن كJq الصqحراوين الشqرقية والغربيqة، 

المطر بعد ذلك من  وشريط الساحل ھو أغزر مناطق سيناء مطراً خاصة كلما اتجھنا شرقاً ويقل

الشمال إلى الجنوب، إ� أنه يعود فى أقصى الجنوب المرتفع ليزداد من جديد تاركqاً الوسqط أشqد 

أجزاء سيناء جفافاً. ومع قلة الغطاء النباتي والمنحدرات الشديدة وارتفاع التضqاريس، قqد تحqدث 

  .٤سيول كبيرة

مم/  ٣٥٠-٣٠٠لغ أقصاھا فى رفح بمعدل كمية ا�مطار السنوية التي تسقط على سيناء قليلة، تب

مqم/ السqنة،  ١٢٥ -١٠٠مم/ السنة، والعqريش  ٢٥٠-٢٠٠السنة، وتقل بعد ذلك فى الشيخ زويد 

مqم/ السqنة عنqد أقصqى الجنqوب  ٢٠مم/ السنة، حتى تصل إلى أقل مqن  ٣٥-٢٥والحسنة ونخل 

صھا التربqة لتصqل إلqى عند رأس محمد. وتتخذ ا�مطار ثJث مسارات عند سقوطھا: إما أن تمت

خزانات المياه السطحية أو العميقة، أو تتجمع على السطح ثم تفيض فى اتجqاه انخفqاض ا�رض 

وانحدارھا مكونqة السqيول، وفqى حالqة ضqعف ا�مطqار فqإن الميqاه تبلqل الطبقqة السqطحية للتربqة 

  .فقط 
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  ٥٤٠، ص جمال حمدان، مرجع سابق
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  ٣٤، ص ٢٠٠٥محافظة جنوب سيناء،  –جھاز شئون البيئة، التوصيف البيئى للمحافظات 



 

 

  

وديqة الموسqمية، التqى . وتجqرى فqوق أرض سqيناء شqبكة كبيqرة مqن ا�٥ثم تكون عرضqة للبخqر

  .٦تستقبل مياه ا�مطار الغزيرة التى تتساقط فوق ا�راضى المرتفعة مكونة سيو�ً عنيفة

وبالنسqبة للميqاه الجوفيqqة، فتتمتqع سqيناء برصqqيد محqدود نسqqبياً مqن مصqادر الميqqاه الجوفيqة، التqqى 

لعمqق الطبقqات الحاملqة تكونت نتيجة تسرب مياه ا�مطار والسيول. وتنقسم المياه الجوفيqة طبقqاً 

إلى خزانات المياه الجوفية القريبة من السطح بالكثبان الرملية ورواسب ا�ودية وتتميqز بسqھولة 

الحصول عليھا بتكاليف منخفضة، والمياه الجوفية العميقة والتى تمثqل جqزءاً رئيسqياً مqن ا(قلqيم 

وتوجqqد علqqى أعمqqاق كبيqqرة ا�رتqqوازى الرسqqوبى، وتنقسqqم إلqqى خزانqqات الحجqqر الرملqqى النqqوبى 

م تحت سطح البحر، وخزانات تكوينات الزمنين الثانى والثالqث فqى ١٠٠٠-٧٠٠تتراوح ما بين 

الساحل الشرقى لخليج السويس والساحل الغربى لخليج العقبة وشمال شرق شqبه جزيqرة سqيناء، 

ه مثqqل عيqqون وقqqد تتqqدفق الميqqاه نحqqو السqqطح نتيجqqة الضqqغط الشqqديد علqqى الطبقqqات الحاملqqة للميqqا

  . ٧موسى

ورغqم جھqqود تنميqqة المqqوارد المائيqqة الذاتيqqة فqqى شqبه جزيqqرة سqqيناء مqqن خJqqل تعليqqة وتقويqqة سqqد 

الروافعة بوادى العريش، وإنشاء سqد الكqرم لتخqزين ميqاه السqيول، وإنشqاء الخزانqات ا�رضqية، 

قارنqqة با�حتياجqqات وحفqqر اRبqqار العميقqqة، إ� أن ھqqذه المqqوارد المائيqqة مازالqqت محqqدودة نسqqبياً م

خاصqqة مqqع عqqدم انتظqqام ا�مطqqار، واسqqتغJل معظqqم مqqوارد الميqqاه الجوفيqqة القريبqqة مqqن السqqطح، 

وارتفاع تكلفة حفر وتشغيل اRبار العميقة، لذا يتم نقل المياه من نھر النيل �غراض الشرب مqن 

الزراعqة عبqر ترعqة العqريش والطqور، و�غqراض  خطوط لنقqل ميqاه الشqرب العذبqة إلqيخJل 

  السJم. 
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  ٥٥ ، ص٢٠٠٧محافظة شمال سيناء،  –جھاز شئون البيئة، التوصيف البيئى للمحافظات  ٥

فريد عبد العال وآخرون، مستقبل التنمية فى محافظات الحدود (بالتطبيق على شبه جزيرة سيناء)، قضايا التخطيط والتنمية رقم  ٦
                     ٢٢)، معھد التخطيط القومى، ص ٢٠١(
  ٢٥-٢٤السابق، ص المرجع  ٧

  ٦مركز المعلومات، تحديات التنمية فى وسط سيناء، مرجع سابق، ص  -محافظة شمال سيناء 



 

 

  

  الثروات التعدينية -٣

تزخر سيناء بالعديد من الخامات التعدينية وباحتياطيات كبيرة يقع معظمھا بوسط سيناء، حيث 

 : ٨تتوفر

الخامات ا�ساسية الJزمة لصناعة ا�سمنت، فيوجد الحجر الجيرى بمنطقة جبل لبنى وجبل  �

، وتوجqد الطفلqة بمنطقqة مليqون طqن ٦٠٠الحJل والمنشرح بنقqاوة عاليqة واحتياطيqات تبلqغ 

مليqqون طqqن، والجqqبس بمنطقqqة  ٢٠المغqqارة وريqqان عنيqqزة وجبqqل الحJqqل باحتيqqاطى يبلqqغ 

  مليون طن. ٢وحول سبخة البردويل باحتياطى يصل إلى الروضة ومصفق ورأس ملعب 

حqول الوديqان بوسqط سqيناء وحqول كما تتوفر بكثرة مواد البناء والرصqف مqن تربqة زلطيqة  �

با(ضqافة إلqى الqزلط والرمqال.  فى حواف جبل المغارة وجبل الحJلدولوميت جبل لبنى، و

فائقqة  (رمال الزجاج)البيضاء  كما تحتوى شبه جزيرة سيناء على أكبر احتياطى من الرمال

 مليون طن بطول الساحل الشمالى. ٤.١، وتوجد الرمال السوداء باحتياطى النقاوة

، والكبريqqت ويوجqqد كلوريqqد الصqqوديوم (ملqqح الطعqqام) حqqول بحيqqرة البردويqqل بكميqqات كبيqqرة �

 ١٦ويوجد الفلسبار فى أكثqر مqن مليون طن فى المنطقة بين العريش ورفح،  ٢٠باحتياطى 

الرخام وأحجار الزينة باحتياطيات كبيرة فqى موقع وبكميات كبيرة في وادي الطور، ويوجد 

جبل يلق وجبل المنشرح ومنطقة المغارة، ويتواجد المنجنيز بكميات إقتصادية بمنطقة دھqب 

   مليون طن. ٩٥وشرم الشيخ، ويقدر ا(حتياطى من خام الكاولين بـ 

له منqذ عصqر الفراعنqة بqالقرب مqن لذى كان يqتم اسqتغJوتشتھر سيناء بتواجد خام النحاس ا �

ھب وسانت كاترين وأبو زنيمة. كما يوجد الرصاص والزنqك والفضqة والqذھب بمنطقqة أم د

 زريق بالقرب من مدينة دھب. 

يوجد البترول بجنوب سqيناء وعلqى الرصqيف القqارى داخqل خلqيج وبالنسبة لخامات الطاقة،  �

بJعqيم  –بJعqيم بqرى  –فيqران  –مطارمqه  –عسqل  –(سدر السويس وأھم حقول ا(نتاج 

، كمqا توجqد الطفلqة الكربونيqة فqي منطقتqي بدعqة وثqورة، رأس جارا) –أبو رديس –بحرى 

 مليون طن. ٢٢ورواسب الفحم بمنطقة المغارة وتقدر احتياطياته المؤكدة بحوالى 
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  هيكل النشاط االقتصادى -٤

اقتصqادية  أنشطة ظھور والصحراوية إلى الساحلية البيئة ما بين سيناء في الجغرافي التباين أدى

مسqتقرة تقqوم علqى  غيqر وأخqرى والصqيد والسqياحة، تعمل بالزراعqة البيئة الساحلية في مستقرة

 البتqرول واسqتخراج التعqدين ا�خqرى مثqل عqن ا�نشqطة فضJqً  الرعي فqى البيئqة الصqحراوية،

  الطبيعي، كالتالى: والغاز

النشqqاط الزراعqqى علqqى سqqاحل البحqqر المتوسqqط فqqى ا�سqqاس، حيqqث يوجqqد شqqريط مqqن  يقqqوم �

الطينية الصالحة للزراعة وموارد مائيqة معقولqة اعتمqاداً علqى ا�مطqار  –ا�راضى الرملية 

واRبار، فا�مطار تسقط فتروى بعqض المحاصqيل مباشqرة، ثqم تتسqرب فqى الكثبqان الرمليqة 

اق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع متناثرة حqول اRبqار . وخارج النط٩لتختزن فى قاعھا

 فى بعض ا�ودية فى وسط سيناء، وجنوباً تقوم الزراعة فى وادى فيران وسانت كاترين.

كما يقوم نشاط الصيد فى الساحل الشمالى على البحر المتوسqط وبحيqرة البردويqل والتqى لqم  �

الية، ممqا سqاعد علqى إنتqاج نوعيqة مqن تتعرض للتلوث والردم كمثيلتھqا مqن البحيqرات الشqم

طqن مqن  ٩٢٥٧ بلغتذات سمعه محلية وعالمية  البورى) –القاروص  –(الدنيس ا�سماك 

 .٢٠٠٨فى  طن من البحر المتوسط ٢٥٩٦بحيرة البردويل و 

زراعى ورعوى وسياحى محدود ويقوم النشاط ا�قتصادى  نشاط السويس وبھا خليج منطقة �

واستخراج البترول، أما منطقة خليج العقبqة فھqى مqن أھqم وأشqھر المنqاطق بھا على التعدين 

  السياحية فى العالم (شرم الشيخ ودھب ونويبع وطابا).

فھqى صqحراء جqرداء تنqدر بھqا مصqادر  وسqط سqيناء ورغqم مسqاحتھا الشاسqعة، أمqا منطقqة �

لزراعqة والرعqى البدو، ويكاد يقتصر النشاط ا�قتصادى بھا على ا من سكانھا ومعظم المياه

 محدود، رغم أنھا تضم معظم ثروات سيناء التعدينية. على نطاق

ومن ھذه الصورة يتضح تركز النشاط ا�قتصادى وبالطبع السكان على سواحل سqيناء، مqع  �

وجود تقسيم واضح لنوعية النشاط ا�قتصادى اعتماداً علqى المqوارد: فالسqاحل الشqمالى ھqو 

الساحل الغربى فھو سqاحل التعqدين والرعqى والسqاحل الشqرقى  ساحل الزراعة والصيد، أما

  ھو ساحل السياحة، تاركاً وسط سيناء شبه خالياً من النشاط والسكان.
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كqqذلك يبqqدو نمqqط النشqqاط ا�قتصqqادى اسqqتغJلى ولqqيس تعميqqرى، حيqqث يقqqوم علqqى اسqqتغJل  �

وطين السكان وتعميqر المكqان، الموارد ا�قتصادية المتاحة لتوليد الدخل دون أن يھدف إلى ت

 وھو ما ينطبق تحديداً على خليجى السويس والعقبة. 

وھو ما يعنى أن ھناك الكثير من الخطqوات التqى ينبغqى المضqى فيھqا قqدماً لخلqق مجتمعqات  �

عمرانية متكاملة ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من زراعة وصناعة وخدمات، وليس مناطق 

ريعاً مع أى ھزة فى ھذا النشاط، وينطبق ذلك بالذات علqى نشqاط أحادية النشاط، قد تنھار س

 السياحة والذى يتأثر سريعاً بأى ھزات اقتصادية أو سياسية بالداخل أو بالخارج.

  

  الجوانب ا=جتماعية وخصوصية المجتمع السيناوى -٥

السqكان  للسكان فى سيناء طبيعة مميزة تختلف عن باقى مناطق الجمھورية، ليس فقqط لقلqة عqدد

علqqqى المسqqqاحة أو التوزيqqqع المتنqqqاثر للسqqqكان، فھqqqذا ھqqqو الqqqنمط المعتqqqاد للسqqqكان فqqqى المنqqqاطق 

الصحراوية، ولكن �ن التوزيع النوعى للسكان ما بqين ذكqور وإنqاث لqه طبيعqة مختلفqة، كمqا أن 

لنوعيqqة وأصqqول ھqqؤ�ء السqqكان وضqqعية خاصqqة، فھنqqاك السqqكان ا�صqqليين مqqن البqqدو بعqqاداتھم 

دھم التى تختلف عن عqادات وتقاليqد السqكان الوافqدين مqن الqوادى والqدلتا، وبqين ھqذا وذاك وتقالي

يوجد السائحين وبعض العاملين القادمين من الqدول الغربيqة بفكqرھم وطريقqة معيشqتھم المغqايرة 

تمامqqاً لطبيعqqة مجتمعاتنqqا الشqqرقية، ورغqqم أن ھqqذا التنqqوع ُيثqqرى الجوانqqب ا�جتماعيqqة للمجتمqqع 

  اوى، إ� أن المخاطر منه � يمكن إغفالھا، ولكن � يسع المجال لذكرھا.السين

 ٥١٧حqوالى  ٢٠٠٩عدد السكان: بلغ عدد سqكان محqافظتى شqمال وجنqوب سqيناء فqى عqام   )أ 

% منھم يقطنqون فqى ٧٠.٣% من إجمالى عدد السكان فى مصر،  ٠.٦٨ألف نسمة، بنسبة 

ألف  ٤٩.٨( ١٩٦٠مرات من بين تعدادى  ١٠شمال سيناء،. فقد تضاعف عدد سكان سيناء 

ألف نسمة). حيث حدثت طفرة سكانية، خاصة بعد تحرير سqيناء،  ٤٩٣.١( ٢٠٠٦نسمة) و

ساھم فيھا ھجqرة العمالqة مqن الqوادى والqدلتا للعمqل فqى التعqدين والسqياحة. ، فqإن محqافظتى 

 شمال وجنوب سيناء من المحافظات الجاذبة للسكان،
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مليqqون نسqqمة فqqى  ٣لطبع لqqيس كمqqا ھqqو مسqqتھدف بqqأن يتخطqqى حجqqم السqqكان وإن كqqان بqqا 

، وھqqذا يqqدل علqqى تراخqqى جھqqود التنميqqة التqqى لqqم تqqنجح فqqى إيقqqاف تيqqار الھجqqرة إلqqى ٢٠١٧

 القاھرة الكبرى وتوجيھه لتعمير الصحراء خاصة فى سيناء. 

 عqن كبيرة بنسبة الذكور عدد نوع السكان: إذا دققنا النظر إلى بيانات السكان، نJحظ زيادة  )ب 

الشيخ، حيث يبلغ  شرم مثل السياحية في المناطق وتحديداً  سيناء، جنوب ، خاصة فى ا(ناث

عqqدد الqqذكور ضqqعف عqqدد ا(نqqاث تقريبqqاً، وھqqو مqqا يعنqqى أن الھجqqرة إلqqى سqqيناء ھqqى ھجqqرة 

ذكورية بغرض العمل فى المقام ا�ول وليس بغرض التوطن وا�ستقرار، رغم مرور أكثqر 

السqياحة رغqم أھميتھqا  علqى القائمqة ا�قتصqادية من ثJثين عاماً على تحرير سيناء. فالتنمية

 بتوطين لتعمير سيناء الھدف ا�ستراتيجي تحقق لكنھا � فى زيادة التشغيل والدخل القومى،

 .السكان فيھا

لمنqqاطق توزيqqع السqqكان: ويأخqqذ التوزيqqع المكqqانى للسqqكان فqqى سqqيناء نمطqqاً مميqqزاً تتسqqم بqqه ا  )ج 

الصحراوية، فوجود التربة الخصبة ووفرة المياه ساعدا على الزراعة فى المنqاطق الشqمالية 

مqqن سqqيناء، كمqqا أن وجqqود البتqqرول ومنqqاطق الجqqذب السqqياحى سqqاعد علqqى جqqذب سqqكان فqqى 

الجنوب. وعكس ذلك فإن فقر التربة وندرة سqقوط ا�مطqار، وقلqة الميqاه الجوفيqة وملوحتھqا 

با(ضافة إلى مخلفات الحرب حد من الوجqود البشqرى فqى الوسqط. وھqذه  فى بعض ا�حيان

و ،. ١٠العوامل رسمت الصورة العامة لتوزيع السكان ومجqا�ت العمqل والنشqاط ا�قتصqادى

، يليqه بئqر العبqد ورفqqح تقريبqا % مqن جملqة سqكان شqمال سqيناء٤٠.٩يضqم مركqز العqريش 

% من السكان يعيشون ٩٠المراكز الشمالية فـ والشيخ زويد، حيث يوجد تركزاً واضحاً فى 

% مqqن السqqكان فqqى وسqqط سqqيناء ١٠% مqqن مسqqاحة المحافظqqة، فqqى حqqين يعqqيش ٢١علqqى 

% مqqqن مسqqqاحة المحافظqqqة والتqqqى تسqqqود فيھqqqا البيئqqqة ٧٩(مركqqqزى الحسqqqنة ونخqqqل) علqqqى 

الصحراوية وتقع فى أغلبھا الھضاب، و� يختلف الوضqع كثيqراً فqى محافظqة جنqوب سqيناء 

 % من سكان المحافظة فى شرم الشيخ.٤٦.٢يتركز  حيث
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                                 ٤٣-٤٢المرجع السابق، ص  ١٠



 

 

  

 سكاناً  ا�كثر القبائل وتتركز ،تقريبا  القبائل أقدم من قبيلة ١٢ سيناء في يقيمنوعية السكان:   )د 

السqويس،  السqويس وخلqيج قنqاة فqي شqرق الواقعqة المناطق وفي شما�ً  الساحلية المناطق في

والخqوخ  وأشqجار النخيqل الفواكqه بسqاتين وزراعqة والغqنم ا(بqل تربيqة ھو الرئيسي نشاطھا

 ا�سماك، ومع أزدھار نشاط السياحة بدأ عدد كبير من البدو فى ا�شتغال به. وھناك وصيد

تحqqول مqqن الحالqqة البدويqqة إلqqى الحالqqة الحضqqرية، ومqqن حالqqة ا�نتقqqال إلqqى حالqqة ا�سqqتقرار، 

   ويشھد سيناء، جنوب سكان % من٦وحوالي  سيناء شمال سكان محافظة البدو ُثلث ويمثل

أقqل  أمqا رفqح مركqز زويqد ثqم الشqيخ مركqز يليqه سيناء في للبدو تجمع أكبر العبد بئر مركز

   .١١سيناء جنوب في ونويبع الشيخ وشرم دھب مراكز نصيب فمن البدو سكان من نسبة
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، ٢٠١٧ عqام السويس حتى قناة و سيناء �قليم الشاملة العمرانية التنمية استراتيجية تطوير دراسة و تقييممجدى البسطويسى وآخرون،  ١١

   ٧٤ص  ٧٠، ص ٢٠٠٧التاسع، أبريل  الدولي الھندسي ا�زھر مؤتمر



 

 

  

  

  الباب الثاني

  تقييم تجربة التنمية فى سيناء 

تعمد المستعمر البريطانى ترسيخ فكqرة عqزل سqيناء  ١٨٨٢بعد ا�حتJل البريطانى لمصر عام 

بإجراءات إدارية ونقاط للجمارك والجوازات عبر قنqاة السqويس، وبعqد انتھqاء الحكqم البريطqانى 

ھذه المنطقة إ� بعد انتصارات وضعت سيناء تحت الحكم العسكرى ولم يتم ا�نتباه �ھمية تنمية 

تqqم  ١٩٧٩، وفqqى ١٩٧٤. فأنضqqمت سqqيناء �ول مqqرة إلqqى ا(دارة المحليqqة فqqى ١٩٧٣أكتqqوبر 

تقسيمھا إلى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء. وقqد أضqيفت مسqاحات مqن سqيناء شqرق قنqاة 

فة معظqم كqم تقريبqاً مqن قنqاة السqويس. حيqث تمqت إضqا ٢٠السويس إلى محافظات القنqاة بعمqق 

سھل الطينة إلى محافظqة بورسqعيد، وشqرق البحيqرات والقنطqرة شqرق إلqى ا(سqماعيلية، وقسqم 

الشط إلى محافظة السويس، حيث لم تعد القناة تمثل حاجزاً إدارياً يعزل شqبه جزيqرة سqيناء عqن 

  . ١٢ مصر

  المشروع القومى لتنمية سيناء -١

تينيات القرن الماضى، إ� أنه بعد توقيqع معاھqدة كانت ھناك عدة أفكار لتعمير سيناء فى بداية س

بqدأت فكqرة المشqروع تqدخل حيqز التفكيqر الجqدى، وتqم البqدأ فqى  ١٩٧٩كامب دافيد فqى مqارس 

، حqين أعلنqت وزارة الزراعqة واستصJqح ا�راضqى جqدوى ١٩٨٦مرحلة التخطيط الفعلى فى 

الھيئqة العامqة لمشqروعات ، أعqدت ١٩٨٩ألف فدان فى شمال سيناء. وفى عqام  ٢٥٠استصJح 

التنمية الزراعيqة واستصJqح ا�راضqى دراسqة جqدوى لمشqروع شqمال سqيناء للتنميqة الزراعيqة 

ألqqف فqqدان فqqى سqqھول السqqرو  ١٣٥تqqم إضqqافة  ١٩٩٠ألqqف فqqدان. وفqqى عqqام  ٢٦٥(ستصJqqح 

أقqqر مجلqqس الqqوزراء  ١٩٩٤ألqqف فqqدان، وفqqى أكتqqوبر  ٤٠٠والقqqوارير لتصqqبح المسqqاحة الكليqqة 

). ٢٠١٧-١٩٩٤راتيجية لتنميqqة سqqيناء وأصqqبحت إحqqدى مشqqروعات خطqqة التنميqqة الشqqاملة (اسqqت

  تم إعادة رسم استراتيجية التنمية لتضم محافظات القناة حيث بلغت التكلفة  ٢٠٠٠وفى سبتمبر 

لجنqوب سqيناء  ٤٦.٦مليqار لشqمال سqيناء،  ٦٤مليqار جنيqه منھqا  ١١٠.٦ا�ستثمارية ا(جماليqة 

  . ١٣% من اجمالى ا�ستثمارات٦٧.٥الخاص  ويمثل ا(نفاق
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  ٥، ص ٢٠٠٩مركز المعلومات، التوجه اiستراتيجى للدولة لتعمير وتنمية سيناء، ابريل  - محافظة شمال سيناء  ١٢

  http://www.sis.gov.eg/VR/sinia/html/sina05.htmالھيئة العامة ل�ستع�مات، 
  www.atef.helals.net/mental_resources/water_resources/siniaatdev.htmسابق،  عاطف ھ�ل، مرجع ١٣

  ١٦٠ فريد عبد العال وآخرون، مرجع سابق، ص



 

 

  

 ٣وكان المشروع يھدف إلى المساھمة في حل المشكلة السكانية في الوادي وتوطين ما يزيد عن 

ألqف فرصqة عمqل مqن  ٨٠٠مليون مواطن لخلق مجتمعqات عمرانيqة متكاملqة وتqوفير أكثqر مqن 

  خJل عدد من المشروعات الكبرى، أھمھا:

 ٤٠٠ألف فدان منھا  ٦٤٠مشروع ترعة السJم، وتھدف إلى استصJح واستزراع نحو  �

 ٣مليار م ٤.٤٥وتقدر احتياجاته المائية السنوية بنحو   ألف فدان شرق قناة السويس بسيناء، 

ويتوزع الزمام غرب قناة   ،١:١من مياه الصرف الزراعى المخلوطة مع مياه النيل بنسبة 

السويس بين أربع محافظات ھى دمياط والدقھلية والشرقية وا(سماعيلية، كما يدخل جزء 

من أراضى شرق القناة (سھل الطينة والقنطرة شرق) فى زمام محافظتى بورسعيد 

ع ترعة السJم جد�ً بالنسبة لتكلفة ا�ستصJح وتوصيل مياه وا(سماعيلية. وقد أثار مشرو

الرى، وملوحة ا�راضى ومشاكل الصرف الزراعى وأثرھا على المياه الجوفية، مع وجود 

مخاوف من أن استخدام مياه ترعة السJم بحالتھا الملوثة الراھنة يمكن أن يشكل خطراً 

  . ١٤على البيئة فى سيناء

بين سيناء وباقى أجزاء الجمھورية، فبخJف نفق الشھيد أحمد حمدى الربط العضوي  تحقيق �

الكqوبري المعلqق جنqوب القنطqرة وكqوبري   : شمال السويس تم إنشاء جسرين فوق القناة ھما

الفqqردان المتحqqرك للسqqكك الحديديqqة، فضJqqً عqqن مqqد خqqط السqqكة الحديqqد بqqين ا(سqqماعيلية 

وتحولت قضqبانه إلqي بقايqا حديqد ن بئر العبد ، إ� أن مشروع السكة الحديد توقف ع١٥ورفح

 يتم سرقتھا.

قام الجھاز التنفيذى لتعمير سيناء التابع لوزارة ا(سكان بتنفيذ عدد من المشروعات لتوفير  �

مياه الشرب والصرف الصحى والكھرباء والطرق وكذلك المرافق الJزمة للخدمات 

والشرطة وا�وقاف والمبانى الحكومية  ا�ساسية، أى التعليم والعJج وا(سعاف والمطافئ

  .١٦ودور العبادة.. إلخ
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 الصqناعات واسqتغJل مqوارد والمرافqق الJزمqة لتqوطين الصqناعية المناطق من عدد إقامة �

ففى شمال سيناء تم إنشqاء منطقqة الصqناعات الثقيلqة بوسqط سqيناء ومنطقqة  .التعدينية الثروة

الصناعات الحرفية بالمساعيد والمنطقة الصناعية ببئر العبqد والمنطقqة الصqناعية بqالعريش، 

وفى جنوب سيناء توجد المنطقqة الصqناعية بqأبو زنيمqة، وقqد قامqت  ھqذه المنqاطق باجتqذاب 

ن عدم اكتمال أعمال البنية التحتية بھqا، فيوجqد فqى شqمال عدد محدود من المصانع ناھيك ع

منشqqآت صqqناعية  ٩آ�ف عامqqل وفqqى جنqqوب سqqيناء  ٣منشqqآة صqqناعية توظqqف  ٦٦سqqيناء 

فى جنوب  ١٣٦ورشة حرفية فى شمال سيناء و ٨١٤ألف عامل با(ضافة إلى  ٤.٤توظف 

 سيناء، ھذا بالطبع بخJف المناجم والمحاجر. 

  

 فى سيناءأخطاء التنمية  -٢

رغqqم تنفيqqذ عqqدد مqqن المشqqروعات الھامqqة فqqي مجqqال الكھربqqاء والطqqرق والمرافqqق والخqqدمات 

ا�ساسية وإنفاق المليارات من الجنيھات فى إطqار المشqروع القqومى لتنميqة سqيناء، إ� أن نسqبة 

مليqqون بqqل بالكqqاد بلqqغ ُسqqدس ھqqذا  ٣% ولqqم يصqqل عqqدد السqqكان إلqqى ٣٠-٢٠التنفيqqذ لqqم تتجqqاوز 

سنة علqى بqدء المشqروع، فضJqً عqن عqدم اسqتفادة أھqالى سqيناء منqه  ١٧ھدف رغم مرور المست

واسqqتمرار معانqqاتھم ومشqqاكلھم، ووجqqود قصqqور شqqديد فqqي ا�ھتمqqام بوسqqط سqqيناء والتqqي تعqqاني 

مشاكل كثيرة رغم أھميتھا ا�ستراتيجية. وقد أرجع البعض مسئولية إخفاق المشروع إلى أخطاء 

رة والفساد وضعف التمويل وضعف التنسqيق بqين الجھqات المعنيqة، وسqواء التخطيط وسوء ا(دا

المJحظqات أكان أحد ھذه ا�سباب أو جميعھا لqه دوراً فqى إخفqاق المشqروع، فھنqاك الكثيqر مqن 

  على أداء المشروع، وھى:

التنمية غير المتوازنة بالتركيز على قطاع واحد ھو السياحة، ومدينة واحدة ھى شرم الشqيخ  �

فرغم تحول شرم الشيخ إلqي أن تمس قطاع عريض من السكان الحاليين والمستھدفين،  دون

منتجع سياحي عالمي، إ� أن ذلك كان يصب فى النھاية فى مصلحة عدد محدود مqن رجqال 

 ا�عمال.
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حتqqى التنميqqة فqqى قطqqاع السqqياحة أغفلqqت كونqqه شqqديد الحساسqqية والتqqأثر با�وضqqاع السياسqqية  �

وا�جتماعية وا�منية فى نطاق الشرق ا�وسط وليس فى مصر فحسب، وبالتالى كان يجqب 

ا�ھتمام بالسياحة الداخلية حتى تعوض أى إخفاقات فى السياحة الخارجية نتيجة أية عوامqل 

 داخلية أو خارجية.

على الرغم من وجود العديqد مqن المشqروعات السqياحية والتعدينيqة بمحافظqة جنqوب سqيناء،  �

توظف عدد � بqأس بھqا مqن القqوة العاملqة، إ� أن مqن جqاءوا مqن الqوادى والqدلتا للعمqل فqى 

قطاعى السياحة والبترول كqانوا مqن الqذكور بqدون أسqرھم،  فالمشqروعات ا�سqتثمارية فqى 

 سيناء كان ھدفھا ا�ساسى الربح وليس توطين السكان.

�سqتثمارات الخاصqة والتqى جqاءت وھذه نتيجة طبيعية �عتماد الخطة بشqكل أساسqى علqى ا �

دون المستوى، نتيجة الحاجة إلى استثمارات ضخمة فى فترات ا(نشاء ا�ولى وعدم اكتمال 

مشروعات البنيqة ا�ساسqية، با(ضqافة إلqى البعqد عqن ا�سqواق وعqدم تqوفر العمالqة المقيمqة 

�مqqر عqqن المؤھلqqة، ممqqا يرفqqع معqqدل المخqqاطر للقطqqاع الخqqاص الqqذى يحجqqم فqqى نھايqqة ا

  ا�ستثمار.  

الميqاه،  تqوفر عqدم صqعوبة أكثqر سqيناء جنqوب فqي السqكان توطين تجعل التي العوامل ومن �

 العذبة. ولكqن غير والمياه البحر مياه تحلية تكنولوجيا السياحي لوجود النمو تعيق � فالمياه

 فqي عائلھqا مرتفعة بالنسبة لmسqرة المصqرية متوسqطة الqدخل التqى يعمqل التحلية ھذه تكلفة

 النيل مياه أو محدودة جوفية مياه على الحضرية المناطق ا�سر في تعتمد السياحة. لذا قطاع

 الزيqادة جqراء الميqاه على المتنامي بالطلب أن تفي تستطيع � المصادر ھذه ولكن المنقولة،

 .١٧السكانية

الدولqqة لعqqدة تqqأخر تنفيqqذ مسqqتھدفات المشqqروع القqqومى لتنميqqة سqqيناء، وذلqqك بسqqبب إقqqرار  �

مشروعات قوميqة فqى نفqس الوقqت. ومqع ضqعف المqوارد تqم تنفيqذ أجqزاء مqن المشqروعات 

العمJقة فى سيناء ولم تستكمل مثل ترعة السJم، وتطqوير مينqاء العqريش البحqرى، وإعqادة 

تشغيل منجم فحم المغqارة، ومشqروع اسqتغJل الكبريqت بشqرق العqريش، ومشqروع المجمqع 

 .١٨سكة الحديد من ا(سماعيلية إلى رفحالكيميائى، وخط ال
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لم تحظى المناطق المستقطعة من سqيناء مqن جھqة شqرق قنqاة السqويس با�ھتمqام المطلqوب،  �

ا�مqqر الqqذى أدى إلqqى اعتبqqار ھqqذه المنqqاطق منqqاطق طqqاردة واعتمادھqqا علqqى منطقqqة غqqرب 

ايqدة شqرق قنqاة السويس فى الخqدمات وا�سqتيطان، والمفqروض أن تكqون منqاطق تنميqة متز

 . ١٩السويس تعتمد على أسلوب مد العمران شرقاً بالتدريج

تأخر تنفيذ المخططات العمرانية للمدن والقqرى بالمحافظqة وظھqور العشqوائيات، ممqا سqاھم  �

 ألف نسمة!!! ٤٥منطقة عشوائية فى شمال سيناء تضم حوالى  ٣٧فى ظھور 

ا�رض والمqواد الخqام، كمqا لqم تشqھد طفqرة فسيناء لم تشqھد إقامqة صqناعات كبqرى رغqم تqوافر 

وبqالطبع لqن تقqوم نھضqة  زراعية حتqي ترعqة السJqم ترتفqع درجqة ملوحتھqا وأخطارھqا البيئيqة.

حقيقية بالمشاريع السياحية فقط، ولكن بالتنمية الزراعية والصناعية التي تستوعب شqباب سqيناء 

غيqqر مqqن شqqر ا�نخqqراط فqqى أنشqqطة  وتقلqqل مqqن إحساسqqھم بالمعانqqاة والفقqqر والبطالqqة، وتقqqيھم

 مشروعة. 

  

  المعوقات ا�منية والسياسية للتنمية فى سيناء -٣

تؤكد الخبرة التاريخية على أن سيناء كانت معبqراً للغqزوات التqى تعرضqت لھqا مصqر علqى مqر 

  التاريخ مما خلق لھا وضعاً أمنياً خاصاً كان بمثابة عائق لتنميتھا، كالتالى:

الجغرافى، حيث تقع سيناء على خط المواجھة مqع العqدو ا�سqرائيلى، وھqو مqا جعqل الموقع  �

 .١٩٧٣و  ١٩٦٧و  ١٩٥٦ھذه المنطقة مسرحاً لثJثة حروب كبرى فى 

الفراغ السكانى خاصة فى وسط سيناء، وتباعد المسqافات بqين التجمعqات البدويqة، والطبيعqة  �

مجموعات بدوية ووافدين مqن دلتqا ووادى غير المتجانسة لسكان سيناء الذين يتوزعون بين 

 النيل وأقليات فلسطينية. 

% من سكان سيناء ليست لھم بطاقات رقم قومى، وھqو ٢٦الحصول على الجنسية، فحوالى  �

مqqا يكشqqف أنھqqم � يحملqqون الجنسqqية المصqqرية، مqqع أنھqqم وآبqqائھم وأجqqدادھم مولqqدون فqqي 

 .٢٠مصر
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مشqqكلة تملqqك ا�راضqqي، حيqqث يعqqانى بqqدو سqqيناء مqqن قqqرار تقنqqين ا�وضqqاع الqqذى اتخذتqqه  �

 الحكومة. كما أن القرار الخاص باستبدال تمليك ا�راضى بحق ا�نتفاع أدى إلى إحجام 

المستثمرين عن التوجه لJستثمار فى سيناء، خاصة أن ھناك موافقات أمنية خاصة لكل مشروع 

ضية اللبنانى وجيه سياج الذى حصل علqى أرض سqياحية فqى طابqا وتبqين وذلك إثر قعلى حدا. 

 �حقاً شراكته مع شركة إسرائيلية.  

حيqث  -فأرض سيناء ھى حق أصيل للدولة المصqرية، فمqا حqدث مqع ا�راضqى الفلسqطينية  �

بشqqرائھا مqqن مJqqك  ١٩٤٨% مqqن أراضqqى فلسqqطين فqqى يqqد اليھqqود حتqqى عqqام ٨.٨وقعqqت 

خلqق ھاجسqاً مqن بيqع أراضqى سqيناء  -وسوريين ومن بعض الفلسطينيين إقطاعيين لبنانيين 

 للمستثمرين ا�جانب.

معاھدة كامب ديفيد، والتى وضعت شروًطا قاسية على انتشار وتحرك الجيش المصرى فqى  �

مما أوجد فراغاً أمنياً فى شبه جزيرة سيناء ذات المساحة الشاسعة، وقqد أدى ضqعف  سيناء،

التواجqqد ا�منqqى فqqى وسqqط سqqيناء و وعqqورة المنطقqqة إلqqى التعqqاون بqqين المتطqqرفين دينيqqاً 

والخqqqارجين علqqqى القqqqانون، كمqqqا سqqqھل عمليqqqات زراعqqqة المخqqqدرات وتھريqqqب البضqqqائع 

ة بين مصر وفلسطين بمساعدة بعض العناصر مqن والمتفجرات والسJح عبر الحدود الممتد

 البدو. 

كما أن حوادث التسqلل بqين الحqدود ومخاطرھqا � تنتھqى، فيوميqاً يتسqلل عqدد ا�فارقqة عبqر  �

الحدود فى محاولة للھروب إلى إسرائيل، كما تتسلل بعض العناصر المتطرفqة علqى الحqدود 

ة قضية التھريqب عبqر ا�نفqاق فqى ما بين مصر وإسرائيل، ومصر وفلسطين، ويزيد المشكل

مدينqqة رفqqح، ورغqqم قيqqام السqqلطات المصqqرية بفqqتح معبqqر رفqqح بشqqكل يqqومى تيسqqيراً علqqى 

الفلسطينيين، إ� أن ا�نفاق مازالت تعمل وتمثل مصدر دخل كبير للمھربين، الذين يھربqون 

 السلع المدعمة والمسروقة والسJح والمخدرات.

الُمكلفة بحماية حدود سيناء والحفاظ على أمنھا وسJqمتھا،  وإذا كانت الشرطة المصرية ھى �

فإن الثقة بين رجل الشرطة والمواطن السيناوى مفقودة، حيث لم تتم مراعاة طبيعة المجتمع 

السيناوى ولم تتوقف يوماً شكاوى البدو من معاملqة الشqرطة المتعسqفة معھqم خJqل عمليqات 

 .مطاردة زراعة المخدرات ومحاربة التھريب
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إقامة الرئيس السابق لفترات طويلة فى شرم الشيخ وعقد الكثير من المؤتمرات الدوليqة بھqا،  �

استدعى إجراءات أمنية مشددة حول ھذه المدينqة وأوجqد وضqعاً غريبqاً علqى بقعqة مqن بقqاع 

مصqqر، حيqqث أصqqبح المصqqريين يعqqانون عنqqد دخqqولھم وخqqروجھم إليھqqا بqqدافع ا�مqqن، بينمqqا 

السqائحون ا(سqرائيليون دون أى إزعqاج فqى شqرم الشqيخ وطابqا وبqاقى مqدن جنqوب يتجول 

  سيناء.

  منطقة وسط سيناء: - ٤

ساھمت العديد من العوامل فى تركز السكان والعمران والنشاط ا�قتصادى على سواحل سqيناء، 

بينما خلت مساحات شاسعة في الوسqط خاصqة منqاطق الھضqاب والجبqال. وتشqغل منطقqة وسqط 

أى أكثر بقليل من ُثلث مساحة شبه جزيرة  ٢كم ٢١٦٥٦سيناء (مركزى الحسنة ونخل) مساحة 

والتqى تضqم بعqض القبائqل  -ألqف نسqمة فقqط. وتمثqل منطقqة وسqط سqيناء  ٣٥.٨سيناء ويقطنھqا 

منطقqqة طqqرد �ھلھqqا بسqqبب قسqqوة الظqqqروف  -العربيqqة مثqqل التqqرابين وا�حيqqوات والسqqواركة 

الجغرافيqqة مqqن حيqqث السqqطح والتضqqاريس والمنqqاخ ونقqqص المشqqروعات التنمويqqة التqqى تجqqذب 

qمط�ار ونqqدرة الميqqاه الجوفيqة الJزمqqة للشqqرب السqكان، حيqqث تعqانى مqqن نqqدرة وتذبqذب سqqقوط ا

  . ٢١م ١٢٠٠والزراعة وتوفرھا على أعماق كبيرة تصل إلى أكثر من 

كما لعبت العوامل العسكرية دوراً مؤثراً فى انخفاض الكثافة السكانية بالمنطقة وعدم استقرارھا 

ية علqى إفqراغ حيث كانت المنطقة مسqرحاً للعمليqات العسqكرية  وقqد سqاعدت العوامqل ا�قتصqاد

المنطقة من البشر لكونھا منطقة صحراوية تعتمد فى زراعتھا على مياه ا�مطار والرعى بشكل 

أساسى، وما يتم اسqتخراجه مqن المqواد الخqام التعدينيqة دون إنشqاء قاعqدة تصqنيعية تجعqل المqادة 

مسqافات بqين . لqذا تعqانى منطقqة وسqط سqيناء مqن تباعqد ال٢٢الخام حلقة من حلقات تنمية المنطقqة

التجمعات البدوية والقرى، مع بدء نqزوح سqكانھا إلqى مسqار ترعqة السJqم فqى السqاحل الشqمالى 

والمحافظات المجاورة نظراً لمرور المنطقة بحالة جفاف شديدة فى السنوات ا�خيرة، وما يعنيه 

  دود مصر ، وتأثير ذلك السلبى على البعد ا�منى لح٢٣من تفريغ المنطقة من سكانھا ا�صليين
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الشرقية حيث تضم منطقة وسط سيناء معظم الحqدود الشqرقية مqع إسqرائيل وھqى خqط المواجھqة 

وقد كان لتنمية وسط سيناء نصيباً فى المشروع القومى لتنمية سيناء،  ا�ول فى حالة أى عدوان.

  كما كان لھا نصيباً فى ا(خفاق الذى لحق بھذا المشروع على النحو التالى:

أجل التنمية الزراعية لوسط سqيناء، كqان مqن المقqرر توصqيل ترعqة السJqم إلqى منطقqة من  �

فqqداناً مqqن سqqھول وادى العqqريش فqqى  ١٣٥السqqرو والقqqوارير، بھqqدف استصJqqح واسqqتزراع 

المنطقة التى تتميز أراضيھا بأنھqا سqھلة وصqالحة للزراعqة، وتعqد السqرو والقqوارير بمثابqة 

Jخيرة لترعة الس�م القادمة من سھل الطينة غرب قناة السqويس، وھqو مqا لqم ينفqذ المحطة ا

  حتى اRن.

محqاجر الqزلط  –تتركز معظم خامات الثروة المعدنية فى منطقة وسط سqيناء (فحqم المغqارة  �

 ، ورغم إنشاء منـطقة الصناعات والرخام فى جبل يلق...) وتخترقھا العديد من الطرق

الخامات التعدينية الموجودة بالمنطقة إ� أنه � يوجد مكان لھا الثقيلة بوسط سيناء، لJسـتفادة من 

  .على الخريطة الصناعية، و� توجد صناعة بھا عدا صناعة ا�سمنت

ناھيك عما يعانيه أھل ھذه المنطقة من ضqعف البنيqة التحتيqة مqن الميqاه والكھربqاء، وتوقqف  �

   عبد مروراً بوسط سيناء.العمل فى خطوط السكة الحديد من القنطرة غرب وحتي بئر ال
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  الباب الثالث

  رؤية جديدة للتنمية فى سيناء

  ا�بعاد الدولية والمخاطر المحيطة بسيناء -١

مqqع تكqqرر ا�عتqqداءات علqqى أقسqqام الشqqرطة فqqى شqqمال سqqيناء وتفجيqqر خطqqوط الغqqاز الموصqqلة 

وكqذلك إستشqھاد عqدد مqن ) ٢٠١١نqوفمبر  -أشqھر(فبراير  ٩مرات خJل  ٧(سرائيل وا�ردن 

ر ا(رھابيqة والتفجيqرات ، ومqع وجqود بعqض العناصq ٢٠١٢أغسطس  ٦الجنود المصريين فى 

ة تزايqqدت الضqqغوط علqqى النظqqام فqqي مصqqر الqqذى بqqدا بمظھqqر غيqqر فqqى مدينqqة إيJqqت ا(سqqرائيلي

المسqqيطر علqqى ا�وضqqاع، وظھqqرت بعqqض الqqدعوات مqqن إسqqرائيل والو�يqqات المتحqqدة لمصqqر 

بضرورة إحكام السيطرة على الحدود. ومع تنامى الشعور بالكراھية من جانب الشعب المصرى 

qدود فqى الحqريين علqود المصqطس بعد حادث مقتل عدد من الجنqن ٢٠١٢ى أغسqه مqا أعقبqوم ،

أعتداءات على السفارة ا(سرائيلية فى مصر، ازدادت العJقات توتراً بين القاھرة وتل أبيب بعد 

  ية كامب ديفيد ومعاھدة السJم.عاماً من السJم والتطبيع البارد فى أعقاب اتفاق ٣٢

qكلة تضqرائيل مشqتواجه إسqة سqنوات القادمqل السJqرى، فخqة آخqاع ومن ناحيqى قطqة فqخم الكثاف

غزة، ا�كثر كثافة على مستوى العالم، فالكثافة السكانية لmراضي الفلسطينية مرتفعة بشكل عام 

مليqqون شqqخص فqqي مسqqاحة �  ١.٥وفqqي قطqqاع غqqزة بشqqكل خqqاص، ويعqqود ذلqqك لتركqqز حqqوالي 

ت عqام معظمھم من الJجئين الفلسطينيين الذين ُھجqروا مqن قqراھم التqي احتلq ٢كم ٣٦٥تتجاوز 

، ھذا با(ضافة إلqى الزيqادة الطبيعيqة المرتفعqة التqي يتسqم بھqا المجتمqع الفلسqطيني، ومqع ١٩٤٨

  مطالبة الفلسطينيين بحق العودة.

وقد تدفع الحالة ا�منية المتردية والفراغ السكانى الذى تعانى منه سيناء، إسرائيل لتتخذھا ذريعة 

مصر على تأمين الحدود والزعم بأن سيناء  لضم جزء من أراضى سيناء تحت دعوى عدم قدرة

أن وزيqر خارجيqة  ٢٠٠٦ة والتى تعود إلqى يابات، فقد كشفت بعض الوثائق السرمنطقة اضطر

إسرائيل اقترح حل مشكJت إسرائيل مع غزة على حساب مصر، من خJل إعادة ترسيم حqدود 

المصqرى أن يشqارك القطاع حتي يتم ضqم أراضqى مصqرية مqن سqيناء إليqه، وأن علqى الجانqب 

  فعلياً في تسوية القضية الفلسطينية من خJل إعطاء جزء من أراضيه للفلسطينيين،
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مع وجود كثير من التلميحات والتصريحات ا(سqرائيلية أن علqى مصqر أن تتحمqل عqبء قطqاع 

  غزة بعد أن قامت مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم.

الدقيقة، فإن المعالجة ا�منية � تكفى وحqدھا فqى سqيناء، فqرغم وفى ظل ھذه الظروف السياسية 

أھمية العمليات العسكرية لhمساك بالمتطرفين والخارجين على القqانون، إ� أنھqا � تمثqل سqوى 

جزء يسير من حماية سيناء. فبجانب الحل ا�منqى ھنqاك الحqل التنمqوى الqذى يھqدف إلqى تعميqر 

 ون حائط الصد وخط الدفاع ا�ول عن المدخل الشرقى لمصر.سيناء وتوطين السكان بھا، لتك

  أھمية وجدوى التنمية فى سيناء -٢

مصر وإن كانت فى حاجة لتعمير الصحراء من خJل إحياء مشqروع توشqكي وشqرق العوينqات 

والبدء فى مشروع ممر التنمية، لكن الحاجة أكثqر إلحاحqاً اRن أكثqر مqن أى وقqت مضqى لتنميqة 

وتعمير سيناء باعتبارھا قضية أمن قومى. و� يعتبر البعد ا�منى ا�ستراتيجى ھو الدافع لتنميqة 

بل ھناك أيضاً ُبعد اقتصادي يجعل لسيناء ا�ولوية ا�ولى فى التنمية عند مقارنتھا ببqاقى  سيناء،

  ا�قاليم التنموية المقترحة (الساحل الشمال الغربى، ساحل البحر ا�حمر، جنوب مصر)، 

  

 وذلك لmسباب التالية:

� qqqررة والفشqqqدوان المتكqqqد دروس العqqqة، وبعqqqمني�ل المسqqqتمر مqqqن الناحيqqqة ا(سqqqتراتيجية وا

لمشروعات التنمية فى سيناء وتجدد المخqاطر علqى الحqدود الشqرقية، أصqبحت تنميqة سqيناء 

 من خJل الزراعة والصناعة والعمران أمر فائق ا�ھمية.

خاصqة أن تنميqة سqيناء لqن تشqكل عبئqاً ضqqاغطاً علqى موازنqة الدولqة، �ن بھqا مqن المqqوارد  �

كن أن يعوض سريعاً ا�ستثمارات المنفقة فيھqا، حيqث ا�قتصادية وا(مكانيات الحياتية ما يم

المنqqqاخ المعتqqqدل نسqqqبياً والقqqqرب مqqqن المqqqدن الحضqqqرية ا�ساسqqqية (بورسqqqعيد والسqqqويس)، 

وإمكانيqqات ا�تصqqال الخqqارجى مqqن خJqqل البحqqرين المتوسqqط وا�حمqqر، با(ضqqافة إلqqى قنqqاة 

(مكانيqqات فqqى مختلqqف ، مqqع وفqqرة فqqى المqqوارد واالسqqويس ومqqا تمثلqqه مqqن أھميqqة لوجيسqqتية

 المجا�ت من زراعة وتعدين وصناعة وصيد وسياحة.
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و� أدل علqqى ذلqqك أن العqqدو الصqqھيونى اسqqتطاع اسqqتغJل صqqحارى سqqيناء خJqqل سqqنوات  �

علqى  والقيqام بتنميqة سqياحية محqدودة رديqس، البتqرول مqن حقqول أبqو ا�حqتJل، باسqتخراج

ودھب ونويبع، كمqا قqام بإنشqاء  الشيخ شرم في صغيرة منتجعات بإنشاء العقبة، خليج ساحل

ومحqاو�ت اسqتمالة البqدو باسqتفادتھم بqبعض  السريعة والمطارات الحربيqة، الطرق عدد من

سqنة   ٣٠، أمqا السqلطات المصqرية ورغqم  مqرور ٢٤العائد ا�قتصادي مqن النشqاط السqياحي

 ة.على تحرير سيناء لم تستطع تحقيق التنمية المنشود

بعد مرور أكثر من ثJثqين عامqاً مqن التوجqه إلqى الصqحراء سqواء بالمشqروعات القوميqة أو  �

المجتمعqqات العمرانيqqة الجديqqدة لqqم تqqنجح تجربqqة نقqqل المqqواطن المصqqرى للصqqحراء، نظqqراً 

�رتباط ا(نسان المصرى بالنيل منذ قqديم ا�زل وحتqى اRن، كمqا كqان للمqدن الواقعqة علqى 

يباً من السكان نظراً لكونھا مراكqز تجاريqة ولظروفھqا المناخيqة ا�فضqل البحر المتوسط نص

وا�مطار ا�غزر نسبياً، ولكن كلما اتجھنا جنوباً وغرباً قلت جاذبية المكان للسكان لظروف 

الحر والجفاف والعزلة، وذلك حتى نصل إلى الحدود المصرية مع كJ مqن ليبيqا والسqودان، 

لحياة، لذا لم تلقى مشqروعات توشqكى وشqرق العوينqات نجاحqاً حيث قسوة المناخ وصعوبة ا

 با(ضافة إلى المشاكل الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات. سكان، فى جذب ال

وفى مقابل ذلك تأتى سيناء فريدة بين أقاليم مصر فqى وضqعيتھا الطبيعيqة، فھqى أكثqر أقqاليم  �

qة سqثJا ثqة لھqر منطقqى مصqيناء مصر جزرية وأقلھا قارية، فليس فqوى سqة سqواحل محيط

(حتى أن قناة السqويس حولqت السqاحلين المنفصqلين فqى الشqمال والجنqوب إلqى سqاحل واحqد 

متصل يلف شبه الجزيرة من جميع الجھات إ� على حدود فلسqطين)، فلسqيناء أطqول سqاحل 

% فقqط مqن مسqاحة مصqر تسqتأثر بثلqث سqواحل ٦.١نسبة إلى مساحتھا، فسيناء التى تمثqل 

معظqم رقعتھqا يقqل كqم، أى أن  ٢٠٠عد نقطة عن الساحل فى سqيناء � تزيqد عqن مصر، وأب

أغزر  ورغم محدودية مواردھا المائية فإن سيناء. ٢٥عن ذلك كثيراً فى مدى بعده عن البحر

 مع إمكانية استغJل مياه ا�مطار والسيول. مطراً  صحارى مصر
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ومن ناحية آخرى ارتفاع نسبة استھJك المياه بqالبخر وتكلفqة رفqع الميqاه يعنqى عqدم جqدوى  �

ا�ستصJqqح فqqى الجنqqوب، فحتqqى وإن وجqqدت المqqوارد وا�راضqqى الصqqالحة للزراعqqة، فqqإن 

قسqqوة المنqqاخ والعزلqqة لqqن تشqqجع علqqى تqqوطن السqqكان، ورغqqم إمكانيqqات التنميqqة علqqى طqqول 

والمنqqاطق المتاخمqqة لqqه، حيqqث القqqرب مqqن البحqqر المتوسqqط السqqاحل الشqqمالى الغربqqى لمصqqر 

سqqاعد علqqى تلطيqqف المنqqاخ وا�تصqqال بالعqqالم الخqqارجى وسqqقوط ا�مطqqار، وقابليqqة التربqqة 

 لJستزراع وا�ستصJح، إ� أن انتشار ا�لغام على مساحات واسعة يعوق عملية التنمية. 

سيناء ُبعداً جديداً يختلف عqن بqاقى  التنوع المناخى والجغرافى والجيولوجى علىوقد أضفى  �

، وھو تعدد مجا�ت ومحاور التنميqة بھqا، حيqث توجqد أراضqى زراعيqة خصqبة أقاليم مصر

قابلqqة لJسqqتزراع اعتمqqاداً علqqى ميqqاه ا�مطqqار والميqqاه الجوفيqqة وميqqاه النيqqل المنقولqqة وتتنqqوع 

دويل، كما أن سيناء غنية الثروات السمكية اعتماداً على شواطئ البحر المتوسط وبحيرة البر

بالبترول والموارد المعدنيqة وتتمتqع بتنqوع واسqع فqي تركيqب التربqة مqن الرمqال الھشqة إلqى 

خJبqة با(ضqافة إلqى  طبيعيqة ، وأخيراً وليس آخراً فإن سيناء تتمتع بمناظرالصخور النارية

الشاطئية أو الدينية  اءسو أنواعھا بكافة مما يفتح المجال واسعاً أمام السياحة تاريخھا العريق

  .أو البيئية أو ا(ستشفائية أو سياحة المؤتمرات

وبا(ضافة إلى المزايا الطبيعية، ھنqاك عqدد مqن المزايqا المكتسqبة حيqث تتمتqع سqيناء بشqبكة  �

طqرق ومنافqذ بريqة ومqqوانئ ومطqارات تتqيح المجqال للوصqqول بسqھولة ويسqر إلqى ا�سqqواق 

% من الطqرق القوميqة ١١.٤كم بنسبة  ٥٤٥٨ق القومية بھا ا�ستھJكية، فتبلغ أطوال الطر

 المصرية وترتبط بھا عبر عدد من معابر على طول مجرى قناة السويس، كما توجد بھا 

    العديد من الموانئ البحرية، أھمھا ميناء العريش على البحر المتوسط وھو ذو طاقة متواضعة     

مليqqون طqqن، با(ضqqافة إلqqى عqqدد مqqن  ١.٢ا�سqqتيعابية وطاقتqqه  ٢كqqم ٠.٢٣حيqqث تبلqqغ مسqqاحته 

فيوجqد مطqار  الموانئ السياحية والبترولية والتعدينية على البحر ا�حمر، وبالنسبة للنقqل الجqوى

شرم الشيخ الqدولى وھqو أھمھqا وأكثرھqا حركqة، با(ضqافة إلqى مطqار العqريش وسqانت كqاترين 

  .ة ويستخدم للقوات متعددة الجنسياتوالطور وطابا وھى مطارات صغيرة، ومطار الجور
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  رؤية جديدة للمشروع القومى لتنمية سيناء -٣

أخطاء الماضى يجب عدم تكرارھا فى المستقبل، وما توقف من المشqروع القqومى لتنميqة سqيناء 

يمكن إحياؤه واستكماله، ولعل أھم مJمح تعطيل ھذا المشروع أن ترعة السJم لم يتم استكمالھا 

وخqqط السqqكة الحديديqqة توقqqف العمqqل بqqه، والمنqqاطق الصqqناعية لqqم توضqqع بعqqد علqqي الخريطqqة 

الصqqناعية لمصqqر، وھqqذا يمكqqن اسqqتكماله بمزيqqد مqqن العمqqل والمqqوارد الماليqqة. لكqqن ھنqqاك عqqدد 

اعتبارات يجب ا�نتبqاه لھqا عنqد تنميqة سqيناء، فسqيناء بموقعھqا وتركيبتھqا ا�جتماعيqة ومشqاكلھا 

كبة، تجعل لقضية التنمية بھا أبعاد متعددة ومعقدة، وھذه ھى أھم القضايا التى يجqب ا�منية المر

  أخذھا فى الحسبان:

 عاداتqه لqه مقqيم نوعqان مqن السqكان أحqدھما اRن سيناء للسكان: يسكن ا�جتماعية التركيبة �

 تحقيق ھموطموحاته المختلفة، ومن الم سلوكياته له وافد واRخر المتوارثة، وتقاليده وأعرافه

بينھمqا، فسqيناء تضqم أكبqر تجمqع لبqدو مصqر ويحqرص ھqؤ�ء علqى التأكيqد علqى  التجqانس

انتمqqائھم القبليqqة وھqqو مqqا يqqدعونا لمراعqqاة أھميqqة تطqqوير ھqqذه المجتمعqqات مqqع الحفqqاظ علqqى 

 .٢٦مقوماتھا وثقافتھا

 ھqي سqيناء فqي ا�رض ملكيqة في ا�صل وا�ستثمار: أن اليد ووضع الملكية بين الموائمة  •

 الدولqة ملكيqة بqين والموائمqة سqيناء، �ھqل ننكرھqا أن حقوقqاً � يمكqن ھنqاك أن إ� للدولqة

 ومعوقqات، مشqاكل نفسqه أمqام التنمية، حتqى � يجqد المسqتثمر يصب فى صالح اليد ووضع

 المصqالح تحقيqق العJقة بما يضمن ھذه ومحددة لشكل واضحة صياغة إيجاد من ھنا و�بد

  ويمنع استخدام أساليب ملتوية قد تؤدى إلى تملك ا�جانب �راضي سيناء.، ٢٧للجميع

 مqع القادمة الري ومياه للشرب الصالحة العJقة بين المياه والسكان: إن كميات المياه العذبة •

 مqن المزيqد تتطلب ھامة ومساحة ا�رض، لھى عJقة السكان وعJقتھا بحجم السJم ترعة

 فqي المجتمqع الجديqد احتياجqات مqع تتناسqب حتqى السqليمة مائيqةال المقننqات لتحديqد البحqث

 ، فJ يمكن التوسع فى التنمية دون إيجاد حل لمشكلة المياه.٢٨سيناء
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دراسة جدوى توصيل ترعة السJم لمنطقة السر والقqوارير، والموازنqة فqى ھqذا الشqأن بqين  •

فإذا كان وصول ترعة السJم لمنطقة السqر والقqوارير قضqية المخاطر ا�منية وا�قتصادية. 

أمqqن قqqومى � يمكqqن قيqqاس تكلفتھqqا بالمكسqqب والخسqqارة، إ� أن تكلفqqة ا�ستصJqqح والqqرى 

 المرتفعة، والوضع المائى الحرج التى تعانى منه مصر وعدم وصول مياه النيل إلى كل 

تصqqرفات التqqرع، يجعلنqqا نعيqqد النظqqر فqqى ا�راضqqى القديمqqة فqqى الqqوادى والqqدلتا وجفqqاف نھايqqة 

توصيل ترعة السJم لوسط سيناء ليكون البديل لتنمية وسط سqيناء ھqو النھqوض بالصqناعة فيھqا 

 اعتماداً على الثروات المعدنية.

الموائمة بين ا�ستثمارات العامة والخاصة: فJ يمكن ا�عتماد كلية على القطاع الخاص فى  •

ى، فالقطاع الخاص له ھدف واحد ھو الربح بينما المشروعات المشروعات القومية الكبر

 القومية متعددة ا�ھداف وغالباً ما ترجح فيھا كفة ا�ھداف ا�جتماعية والسياسية أكثر من 

ا�قتصادية، ولكن ھذا � يعنى عدم مساھمة القطاع الخاص، ولكن على الدولة أو�ً أن تلعب 

  .خJل بناء شبكة البنية التحتية وتقديم الدعم الفنى والمالىدور المسھل لعمل القطاع الخاص من 

دعم السكان المحليين فى عملية التنمية مع التأكيد على ھويتھم المصرية، خاصة أن ا(عJم  •

فى الفترة السابقة لعب دوراً فى ترسيخ صورة مشوھة عن قبائل سيناء بعدم تمتعھم بqالو�ء 

التھريب والسJح وا�عمال المشبوھة، وبا(ضافة إلى لمصر وعملھم فى تجارة المخدرات و

تحميلھم مسئولية التفجيرات ا(رھابية فى شرم الشيخ ودھqب وتعqاونھم مqع بعqض العناصqر 

الفلسطينية المتطرفة، مما خلق ھqوة واسqعة بqين عناصqر الشqعب الواحqد بqين سqكان الqوادى 

إصJqqح مqqا أفسqqده بتقqqديم الصqqورة والqqدلتا وأھqqل سqqيناء، وقqqد آن ا�وان أن يقqqوم ا(عJqqم ب

 ا(يجابية الصحيحة عن قبائل سيناء.
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  خطوات على طريق التنمية فى سيناء -٤

وفى مواجھة كل ھذه المشاكل، قامت حكومة الثورة بإتخاذ عدد من الخطوات على طريق تنمية 

  سيناء، كالتالى:

تيسqqيرات وأولويqqة �ھqqالى سqqيناء  وضqqع آليqqة لتمليqqك أراضqqى سqqيناء للمصqqريين، بمqqا يعطqqى �

والمستثمرين المصريين لتملqك ھqذه ا�راضqى، حيqث يحqق للمصqريين والشqركات المملqوك 

رأس مالھqqا بالكامqqل لمصqqريين تملqqك ا�راضqqي والعقqqارات بمنqqاطق التنميqqة بسqqيناء، ويكqqون 

اً كحqد عام ٩٩التصرف في ا�راضي والعقارات في مناطق التنمية بنظام حق ا�نتفاع لمدة 

  أقصى.

ا�ستفادة من العمالة الوطنية من أبناء سيناء فى مشاريع التنمية المختلفة بھا، كمqا تqم تحديqد  �

حصة مناسبة �بناء سيناء لشqغل وظqائف فqى الشqركات التابعqة للحكومqة والقطqاع الخqاص، 

  و�ول مرة يتقدم أبناء سيناء لJلتحاق بكلية الشرطة.

فqى سqيناء تسqمى محافظqة وسqط سqيناء، حيqث إن ھqذه المنطقqة دراسة إنشqاء محافظqة ثالثqة  �

حqافظتين وبعيqدة عqن التنميqة، وإن كqان ھنqاك إتجqاه آخqر يعqارض فقيرة جداً لوقوعھا بين م

  إعادة التقسيم بل ويطالب بدمج المحافظتين فى محافظة واحدة.

وتحت إشqراف  إنشاء ھيئة عليا لتنمية سيناء تصدر بقانون خاص ويكون لھا موازنة مستقلة �

رئيس الوزراء، وھناك اقتراحات تنادى بإنشاء وزارة مؤقتة لتنمية سيناء تنتھى مھمتھqا مqع 

  ا�نتھاء من تنمية سيناء على غرار وزارة السد العالى.

ورغم الجھد المبذول إ� أن ھناك عدد من التحفظات عليه، حتى � تتحqول ھqذه ا(جqراءات إلqى 

ذ إعداد المشروع القومى لتنمية سيناء، تم إنشاء العديد من ا�جھزة حبر على ورق كسابقيھا، فمن

لتقوم على تنفيذه، تسير حيناً وتتعثر أحياناً دون أن يكون ھناك إستراتيجية واضحة وھادفة تعمل 

  :٢٩على تحقيق البعدين ا�منى والتنموى، ومن ھذه الھيئات التى تعاقبت عليه

ا(سكان وتم إنشاؤه بعد تحريرھا وكان من مھامه ربط  جھاز تعمير سيناء وھو تابع لوزارة �

 سيناء بالوطن ا�م.

ألqف  ٤٠٠جھاز تنمية شمال سيناء وتم إنشاؤه فqى بدايqة تسqعينيات القqرن الماضqى لخدمqة   �

 .فدان على مسار ترعة السJم
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 ٢٠١١سبتمبر  ٦س�مة الرقيعى، سيناء وحق العودة، جريدة اليوم السابع،  ٢٩

www.youm7.com/News.asp?NewsID=487520& 



 

 

 

 

ولqqqم تسqqqتكمل عqqqامين وتqqqم إلغائھqqqا وتوزيqqqع  ٢٠٠٧الشqqqركة القابضqqqة لتنميqqqة سqqqيناء فqqqى  �

 .تصاصھااخ

لجنة تنمية سيناء والجھاز الوطنى لتنمية سيناء وصندوق تنمية سيناء وھqى مسqميات نشqأت  �

  ولم تقم بإجراءات عملية على أرض الواقع.  ٢٠١١وحتى عام  ٢٠٠٨بعد عام 

والتخqوف اRن مqqن أن تكqqون تلqك الھيئqqة كسqqابقيھا وتتشqqبع بجھqاز إدارى علqqى حسqqاب ا�ھqqداف 

تنميqة شqبه الجزيqرة بتخطqيط سqليم ومqدروس بعنايqة ووفقqاً لجqدول زمنqى الفنية التى تعمل على 

  وآلية تنفيذ وأولويات. 

  

  استراتيجية تنمية سيناء صناعياً  -٥

الخطqqوة ا�ھqqم علqqى طريqqق تنميqqة سqqيناء، ھqqى التخطqqيط (قامqqة مجتمqqع صqqناعى كبيqqر فqqى شqqبه 

سيناء لن تتأتى إ� من خJل التنمية جزيرة سيناء اعتماداً على ثرواتھا التعدينية الضخمة. فتنمية 

الصqqناعية، وذلqqك لقqqدرة الصqqناعة علqqى تشqqغيل عqqدد كبيqqر مqqن العمالqqة واجتqqذاب الصqqناعات 

والخدمات المساعدة والمكملة لھا، بينما التنمية السياحية رغم ما تدره مqن دخqل كبيqر فقqد أثبتqت 

أمqا التنميqة الزراعيqة والتqى �  التجربة أن قدرتھا على توطين السكان وتعميqر المكqان محqدودة،

تقqqل أھميqqة عqqن التنميqqة الصqqناعية فتواجھھqqا مشqqكلة محدوديqqة المqqوارد المائيqqة، فqqإن ا�عتمqqاد 

 ٣مليqار م ٢.٣ا�ساسى فى استصJح ا�راضى فى شمال سيناء على ترعة السJqم التqى تحمqل 

آ�ف فqqدان  ٧صJqqح مqqن الميqqاه المحليqqة �ست ٣مليqqون م ٨٠ألqqف فqqدان مقابqqل  �٢٧٥ستصJqqح 

، وإن كان ھذا � ينفى أھميqة تنميqة ٣٠ألف فدان ٢٠من مياه السيول �ستصJح  ٣مليون م ٩٠و

كافة القطاعات ا�قتصادية الزراعية والسمكية والسياحية فqى شqبه جزيqرة سqيناء وكqذلك التنميqة 

  :٣١البشرية، بجانب التنمية الصناعية والتى تقوم على عدة محاور إقليمية
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  ١٥، ص ٢٠١١لتنمية الصناعية، مقومات التنمية الصناعية بمحافظة شمال سيناء، أكتوبر ل العامة ھيئةال ٣٠

، ٢٠٠٨استراتيجية التنمية الصناعية بمحور قناه السويس، نوفمبر الھيئة العامة للتنمية الصناعية،  ٣١
www.ida.gov.eg/databank/details.asp 

 يةالقوم ھيئةالصناعية لشبه جزيرة سيناء، عرض مقدم فى ورشة عمل "التنمية المتكاملة فى سيناء"، ال عبد الوھاب حلمى، التنمية 
  ٢٠١١سبتمبر  ٢٠- ١٩ل�ستشعار عن بعد وبحوث الفضاء، 



 

 

  

محور قناة السويس الصqناعي: ويشqمل وادي التكنولوجيqا با(سqماعيلية، ويھqدف إلqى إنشqاء  −

منطقqqة للصqqناعات العلميqqة والتكنولوجيqqة، والمنطقqqة الصqqناعية والمنطقqqة ا�قتصqqادية شqqرق 

بورسعيد والتى تحتوى على صناعات خدمية وتجميqع البضqائع (عqادة تصqديرھا، وكJھمqا 

 ية لقناة السويس. (با(ضافة إلى مشروع غرب خليج السويس)يقع بالضفة الشرق

المحور الساحلى لسيناء ويضم المنطقة الحرة برفح وآخرى بميناء العqريش لخدمqة ا�نشqطة  −

المرتبطqqqة بالمينqqqاء والمخqqqازن والثJجqqqات، والمنطقqqqة الصqqqناعية جنqqqوب العqqqريش وتشqqqمل 

الحرفيqqqة بالمسqqqاعيد للصqqqناعات الصqqqناعات المعدنيqqqة ومqqqواد البنqqqاء، ومنطقqqqة الصqqqناعات 

الصغيرة والصqناعات البيئيqة، ومJحqة سqبيكة (نتqاج ملqح الطعqام وكربونqات الصqوديوم..، 

والمنطقة الصناعية بالشيخ زويد للصناعات الغذائية ومواد البناء..، والمنطقة الصناعية ببئر 

يش يوجqد المحqور العبد للصناعات المرتبطqة للصqيد والتصqنيع الزراعqى، وجنوبqاً مqن العqر

يضqم منطقqة الصqناعات الثقيلqة ببغqداد اعتمqاداً علqى الثqروات التعدينيqة فqى  ا�وسط، والqذى

 .التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق فى ا(سماعيلية) وسط سيناء (ويقابله وادى

التعqدين محور التنمية الصناعية علqى الضqفة الشqرقية لخلqيج السqويس: وتتركqز فيqه أنشqطة  −

 –أبqو زنيمqة  –والبترول ويضم المناطق الصناعية من الشمال إلى الجنوب فqى رأس سqدر 

  رأس جاره. –رأس راية  –الطور  –أبو رديس 

  وترتكز خطط التنمية الصناعية لسيناء على:

ا�ھمية الكبرى لمحور قناة السويس فى تنمية سيناء، فوادى التكنولوجيا والمنطقة الصناعية  −

بورسعيد يقعان فى الجانب الغربى لشبه جزيرة سيناء ليكونا بمثابة نواه تدفع بالتعمير بشرق 

 غرب خليج السويس رغم أنه موجه لتنمية ساحل البحر األحمر جنوبًا،  شرقاً داخل سيناء، أما مشروع

qن أن يتكامqل إ� أنه يقابله عدد من المناطق الصناعية على الساحل الشرقى لخليج السويس ويمك

 ھذان المحوران سوياً.

التوسqqع فqqى إنشqqاء المنqqاطق ا�قتصqqادية والصqqناعية والحqqرة فqqى المواقqqع المتميqqزة، وعلqqى  −

ا�خص قرب الموانئ، لتعمل كمناطق جذب للشركات العالمية (قامة صناعاتھا بھqا وإعqادة 

 تصديرھا.
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(خاصة فى مجال التنميqة الصqناعية) والتqى  ٣٢ومن خJل التعرض للخطط المتتالية لتنمية سيناء

تبعت المشروع القومى لتنميqة سqيناء، مثqل اسqتراتيجية التنميqة الصqناعية لمحqور قنqاة السqويس، 

والمشروع القومى لتنمية سيناء صناعياً والذى تم عرضه مؤخراً علqى مجلqس الqوزراء، يتضqح 

أن كqqان التركيqqز ا�كبqqر علqqى التنميqqة أن التوجqqه العqqام أصqqبح للتنميqqة الصqqناعية فqqى سqqيناء بعqqد 

الزراعية، نتيجة ثبوت عدم جدوى التنمية الزراعية فى تحقيق التنمية المنشqودة، كمqا نJحqظ أن 

ھqqqذه الخطqqqط وا�سqqqتراتيجيات اعتمqqqدت علqqqى بعضqqqھا الqqqبعض، بإضqqqافة المزيqqqد مqqqن المنqqqاطق 

 فة..، ولدينا عليھqا عqدد مqنالصناعية أو تغيير فى محاور التنمية الصناعية والصناعات المستھد

    :نوجزھا فى التالى التحفظات

عدد المناطق والمشروعات الصناعية المقترحة فى سيناء كبير، وھى المشكلة المعتادة التqى  −

بالبدء فى منطقة صناعية)،  ٩٤تتعرض لھا كل المناطق الصناعية فى مصر (والتى تخطت 

، ومن ا�جدى فqى ھqذه ضوء محدودية المواردكافة المناطق وعدم ا�نتھاء من أى منھا فى 

البدء بعدد من المشروعات فى إطار منظومة متكاملة للتنمية، يqتم تحديqدھا وفقqاً لعqدد الحالة 

تqأثير المشqروع فqى حqل أكثqر مqن  –(عدد السكان الذين سيخدمھم المشqروع من ا�ولويات 

مqqدى تqqوفر  –مشqqروع قqqائم اسqqتكمال  –عqqدد المنqqاطق التqqى سqqيخدمھا المشqqروع  –مشqqكلة 

الموارد الذاتية للمشروع)، وقد كان المعيار ا�رجح فى ھذا الشأن ھو استكمال المشروعات 

  القائمة قبل البدء فى مشروعات جديدة.

ا�ھتمqام بالمراحqل المختلفqqة للمشqروع: فإخفqqاق المشqروع القqqومى لتنميqة سqqيناء وغيqره مqqن  −

 سيناء لم يكن نتيجة لفشل فى التخطيط فقط، لذا  الخطط والمشروعات التى استھدفت تنمية

فإن معالجة المشكلة � تتطلب وضع خطة جديدة كل بضع سنوات بد�ً مqن الخطqة السqابقة التqى 

لم تنجح، خاصة أن أى منھا لم يقدم جديد، بqل يتطلqب ا�مqر ا�ھتمqام بعمليqات التنفيqذ والتمويqل 

  لك متابعة ورقابة أداء ھذه المشروعات.وا(دارة والتنسيق بين مشروعات الخطة وكذ
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  لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة الوثائق التالية: ٣٢

  ١٩٩٤قومى لتنمية سيناء ، القاھرة وزارة التخطيط، اللجنة الوزارية العليا لتنمية سيناء، المشروع ال
   ٢٠٠٨استراتيجية التنمية الصناعية بمحور قناه السويس، نوفمبر الھيئة العامة للتنمية الصناعية، 

 ٢٠١٠ھيئة التنمية الصناعية، استراتيجية التنمية الصناعية لمحافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء، فبراير 
  ٢٠١١ناعية لشبه جزيرة سيناء، سبتمبر عبد الوھاب حلمى، التنمية الص 



 

 

 

المشروعات الصناعية المقترحة فى سqيناء ركqزت علqى ُبعqد واحqد لقيqام ھqذه المشqروعات،  −

وھqqو تqqوافر المqqادة الخqqام، وكمqqا ھqqو معqqروف فqqى أدبيqqات التqqوطن الصqqناعى أنqqه مqqع تطqqور 

كعامqل محqدد للتqوطن الصqناعى وسائل النقqل وا�نتقqال تراجعqت أھميqة المqواد الخqام كثيqراً 

مقابل صعود عوامل آخرى، تتمثqل فqى وجqود ا�سqواق والعمالqة والمqوردين با(ضqافة إلqى 

العJقqqqات والتشqqqابكات التqqqى تربطھqqqا بالشqqqركات العاملqqqة فqqqى نفqqqس المجqqqال أو الصqqqناعات 

qان مqيناء، وكqرة سqبه جزيqى شqد فqن والخدمات المكملة لھا، وھى العناصر التى لم تتوفر بع

 ا�حرى توجيه بعض ا�ھتمام لھا.
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  الفصل الثالث

  الزراعي القطاعرؤية إستراتيجية لتنمية 

  مقدمة

يعتمد ا�قتصاد المصرى تقليدياً وبصورة ملموسة على القطاع الزراعى كمصدر للغذاء 

% مqqqن ٥٥لنحqqqو وا�ليqqqاف والمنتجqqqات ا�خqqqرى ، كمqqqا يqqqوفر القطqqqاع الزراعqqqى سqqqبل الحيqqqاة 

% من إجمالى القوة العاملة. وبا(ضافة إلى ذلqك يسqاھم القطqاع ٣٤المواطنين ويعمل به حوالى 

% مqqن إجمqqالى الصqqادرات ٢٠% مqqن النqqاتج المحلqqى ا(جمqqالى وحqqوالى ٢٠الزراعqqى بنحqqو 

  وموارد العملة الصعبة.

مزيqد مqن إيqرادات ويزداد ا�حتياج للمنتجات الزراعية نتيجة لنمو السكان والحاجة إلى 

التصqqدير.  وھqqذا يتطلqqب زيqqادة التركيqqز علqqى البحqqوث الزراعيqqة للتعqqرف علqqى المعوقqqات التqqى 

تواجه القطاع الزراعى ولوضع الحلول باسqتخدام التكنولوجيqات المناسqبة خاصqة فqى ا�راضqى 

  المستصلحة والمنزرعة حديثاً.

لية نقل التكنولوجيا وا�نشطة ا(رشادية ولقد كان ھناك دائماً استجابة عالية من المزارعين لعم
  والحوافز السعرية.

وقqqد شqqھد العqqالم فqqى اRونqqة ا�خيqqرة كثيqqراً مqqن التطqqورات السqqريعة والجذريqqة علqqى  

المستوى السياسى وا�قتصادى، مثل انھيار ا�تحاد السوفيتى فى أوائل التسqعينات إلqى عqدد مqن 

لسqوق الحqر وظھqور كثيqر مqن التكqتJت ا�قتصqادية دول الكتلة الشرقية التى اختqارت اقتصqاد ا

.  وقqد واكqب ھqذه التطqورات ظھqور المنظمqة EU,ASEAN and NAFTAا(قليميqة مثqل  

لتلعqب دوراً رئيسqياً وتكqون بمثابqة الضqلع الثالqث مqن مثلqث النظqام    WTOالعالميqة للتجqارة  

qدولى الqك الqدولى والبنqد الqندوق النقqع صqالمى مqرين ا�قتصادى العqخRلعين اqن الضJكqذين يش

. ولقيqام منظمqة التجqارة العالميqة انعكاسqات إيجابيqة أو سqلبية علqى  �Briton Woodsتفاقيqة 

اقتصاديات الدول النامية وا�قل نمواً على حد سqواء ، حيqث أن تحريqر التجqارة العالميqة سqيؤثر 

  بدرجات مختلفة على اقتصاديات العديد من الدول ومنھا مصر.
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بدايqqة المحادثqqات الخاصqqة بالشqqراكة ا�وربيqqة المصqqرية بھqqدف  ١٩٩٥ولقqqد شqqھد العqqام 

. وقد اشتركت الھيئqات الحكوميqة مqع  ١٩٧٧صياغة إطار جديد ليحل محل اتفاقية التعاون لعام 

رجال ا�عمال فى العمل على إنشاء وضع تفاوضى مصرى آخذين فى ا�عتبqار كافqة المصqالح 

اعتمqqدت مصqqر علqqى مزاياھqqا النسqqبية والتنافسqqية خJqqل محادثاتھqqا مqqع ا�تحqqاد  القوميqqة. وقqqد

ا�وروبى مع السعى لتعظيم المزايا الموجودة فى إطار المحادثات المصرية ا�وروبية. ولتحقيق 

اندماج مصر فى ا�قتصqاد العqالمى،   تqم إعqادة ھيكلqة ا�قتصqاد لزيqادة الكفqاءة والجqدارة الفنيqة 

. وقqqد تqqم تشqqجيع القطqqاع الخqqاص لكqqى يلعqqب دوراً رئيسqqياً فqqى العمليqqة ا(نتاجيqqة وا�قتصqqادية

والتسويقية وأنشطة ا�ستيراد والتصدير. ولقqد حqدث انخفqاض شqديد للتكqاليف التحويليqة كمqا تqم 

  تھيئة مناخ استثمارى صديق من خJل مزيد من السياسات ا�قتصادية والتشريعية.

الخطqqوات ا�ولqqى لتحريqqر الزراعqqة المصqqرية باسqqتخدام ولقqqد شqqھدت فتqqرة الثمانينqqات 

أسلوب التحول التدريجى لتجنب ا�ضرار الغير محسوبة والتى يمكن أن تصيب جموع الضعفاء 

من المنتجين والمستھلكين  على حد سواء. وقد تحول ا�قتصاد الزراعى من التخطيط المركزى 

والمنتجqqات علqqى نفسqqھا وينحصqqر دور  إلqqى التخطqqيط التأشqqيرى حيqqث تعتمqqد أسqqواق المqqدخJت

الدولqqة فqqى وضqqع القواعqqد القانونيqqة والقيqqام بالqqدور التسqqھيلى ، كمqqا تقqqوم الدولqqة بإعqqادة صqqياغة 

سياسة توزيع وإدارة الموارد فى ا�قتصاد الزراعى، وتعظيم الدور الqذى يلعبqه القطqاع الخqاص 

نميqة. وتتضqمن سياسqات ا(صJqح والتعاونيات والقطاعqات الغيqر رسqمية فqى تحقيqق أھqداف الت

إلغqqاء الqqدعم علqqى المqqدخJت وعqqدم تqqدخل الحكومqqة فqqى تسqqعير المنqqتج، وإلغqqاء نظqqام التوريqqد 

ا(جبارى لحصة  من المحاصيل، وإزالة كل المعوقات أمام اشqتراك القطqاع الخqاص فqى عمليqة 

  التسويق والتصنيع الزراعى.

فى ا�قتصاد القومى المصرى حيث عمل على الدوام  ولقد كان لقطاع الزراعة دائماً دوره الرائد
فى إطار ا�ستراتيجيات الشاملة متوافقاً مع طبيعة كل مرحلة ومع التغيرات السياسية 

  وا�قتصادية وا�جتماعية على المستويات القومية وا(قليمية والدولية. 
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  ا�ھداف العامة لخطة التنمية الزراعية :

ية الزراعية من وحدة ا�راضى والمياه من خJل ا�ستخدام ا�كفأ لھذه زيادة ا(نتاج  •

  الموارد المحدودة.

  تخفيض تكاليف ا(نتاج.  •

  زيادة الناتج الزراعى القومى ودخول المزارعين.  •

  صيانة الموارد ا�رضية والمائية والتى تعتبر أھم أھداف التنمية الزراعية فى مصر.  •

ا�رضqqية والمائيqqة المتاحqqة مqqن خJqqل اسqqتخدام ا�سqqاليب الفنيqqة ذات التوسqqع فqqى المqqوارد   •

  الجدوى ا�قتصادية وبوسائل تحافظ على البيئة.

  توفير ا�من الغذائى وتخفيض حدة الفقر للنمو السكانى المطرد.  •

  زيادة فرص العمل فى المناطق الريفية.  •

  حماية البيئة.  •

• qqاع الزراعqqن قطqqوھات مqqات والتشqqة المعوقqqى إزالqqاص فqqاع الخqqاركة القطqqجيع مشqqة ، وتش

  مختلف ا�نشطة الزراعية.

  تشجيع المزارعين على تطبيق ا�ساليب التقنية الحديثة . •

التوسع فى استصJح ا�راضى الجديدة، زيادة ا(نتاج ودخqول المqزارعين لتحسqين مسqتوى  •

  معيشتھم.

اع الزراعة فى عملية التنمية تشجيع الصادرات لتحسين ميزان النقد ا�جنبى وزيادة مساھمة قط
  ا�جتماعية وا�قتصادية فى مصر.
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  الباب ا�ول 

  نظم المؤسسات البحثية الزراعيةتطوير 

  المقدمة: - ١

بدأت البحوث الزراعية منذ زمن بعيد وقد تعرضت (عادة الھيكل التنظيمى عدة مqرات 

وحالياً فإن مركز البحوث الزراعية ھو المؤسسة البحثية الزراعية الرئيسية المسئولة عن تطبيق 

حثية ا�خرى زراعة ومختلف المؤسسات البال كلياتالبحوث على المستوى القومى بالتعاون مع 

يتمتع ھذا المركز بالشخصية ا�عتبارية ويدار بواسطة مجلqس إدارة بالزراعة حيث  ذات الصلة

برئاسة وزير الزراعة وعضوية مديرى المعاھد البحثية والمعامل المركزية والمحطqات البحثيqة 

  وا(قليمية.

إن إنشاء المجلس القqومى للبحqوث الزراعيqة مqع مجلqس إدارة مركqز البحqوث الزراعيqة يكفqل ف 

  ق اRتى:تحقي

  وضع أولويات فعالة للبحوث وتخصيص الموارد.  -١

  التنسيق والتنفيذ الجيد لمختلف ا�نشطة البحثية.  -٢

اقتqqراح تنفيqqذ بqqرامج جديqqدة علqqى أسqqاس ا�ولويqqات وا�حتياجqqات وفقqqاً للسياسqqات   -٣

  وا�ستراتيجيات على المستوى القومى.

يسھل معالجة المشاكل المعوقة  مجالس ا(قليمية للبحوث وا(رشاد سوفالكما إن إنشاء 

دية فqى المنqاطق للتنمية الزراعية والتى يمكن دراستھا بدقqة مqن خJqل الھيئqات البحثيqة وا(رشqا

. ومqqن ا�ھميqqة بمكqqان التمثيqqل المناسqqب للقطqqاع الخqqاص وممثلqqى المqqزارعين فqqى ھqqذه ا(قليميqqة

حاجqة إلqى مزيqد مqن الqدعم فqى  المجالس ا(قليمية. وما زالت العJقة بين ا(رشاد والبحqوث فqى

إطار مؤسسى. كما أن العJقة بين معاھد مركز البحوث الزراعية والجامعات ومختلqف المعاھqد 

البحثية ا�خqرى ومصqادر المعلومqات � زالqت غيqر مقننqة وھنqاك ضqرورة أيضqاً لوضqعھا فqى 

  إطار مؤسسى ثابت. 

لبحوث الزراعية وكل من ا�نشطة ولذا فJبد من حشد الجھود لتقنين العJقة بين مركز ا
  ا(رشادية ومختلف المؤسسات البحثية ا�خرى فى مصر وذلك لتحسين وتطوير نتائج البحوث.

  

  

-٦٨ -  



 

 

  

  تطور نظام البحوث الزراعية: - ٢

  المؤسسات البحثية الحكومية:  ) أ

بواسطة الجمعية  ١٨٩٧بدأ نظام البحوث الزراعية القومية فى مصر مبكراً منذ عام 

وفى ميت الديبة فى  ١٩٠٠الملكية. وقد بدأ إنشاء المواقع التجريبية فى الجيزة عام  الزراعية

. كما تم تنظيم ١٩٠٩كيلو متر من القاھرة عام  ١٥وفى بھتيم على بعد  ١٩٠١شمال الدلتا عام 

لتنفيذ البحوث فى مجال تربية النبات والحيوان  ١٩٠٣عدة فروع وأقسام بحثية فى عام 

 ١٩٠٤مياء الزراعية وإنتاج التقاوى. كما أنشئ معمًل للعلوم البيطرية عام والحشرات والكي

  (نتاج ا�مصال واللقاحات ضد كوليرا الدواجن وتنفيذ ا�نشطة التشخيصية ذات العJقة.

(نشاء ا(دارة الزراعية  ١٩١٠لعام  ٣٤وقد أصدرت الحكومة المصرية القرار رقم 

ن مسئولة عن تنفيذ البحوث الزراعية وإنتاج التقاوى ضمن وزارة ا�شغال العمومية لتكو

وا(رشاد الخاص بإنتاج المحاصيل (مع التركيز على محصول القطن) وإجراء تحاليل التربة 

) تم إنشاء وزارة الزراعة والتى  ١٩١٣والسماد ومكافحة اRفات. وبعد ثJثة سنوات (فى عام 

  تضمنت أقساماً فنية لتلك التخصصات.

من التنظيم لوزارة الزراعة فقد صدرت عدة قرارات فى العقود التالية فى أعوام ولمزيد 

). حيث أنشئ قطاع ا(نتاج الزراعى ضمن  ١٩٥٨،  ١٩٥٧،  ١٩٥٠،  ١٩٤٩،  ١٩٤٤(

متضمناً إدارات الزراعة والبساتين ووقاية النبات وا�راضى  ١٩٦٣وزارة الزراعة عام 

صدر القرار الجمھورى  ١٩٧١ية وإنتاج التقاوى. وفى عام وا(نتاج الحيوانى والمعامل البيطر

بإنشاء الھيئة العامة للبحوث الزراعية والتى ضمت جميع ا�نشطة البحثية فى  ٢٤٢٥رقم 

  وزارة الزراعة تحت إدارة واحدة.

وقد تم تشكيل مركز البحوث الزراعية كھيئة شبه مستقلة تتكون من مجلس إدارة 

فقد تم إعادة تنظيم  ١٩٨٣لسنة  ١٩مباشرة للقرار الجمھورى  رقم  برئاسة الوزير، وكنتيجة

  مركز البحوث الزراعية  على نطاق واسع.
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وبموجب ھذا القرار فقد اعتبر مركز البحوث الزراعية مؤسسة علمية بحثية وإرشادية 

مصر. كما منح ولمجلس إدارته صJحية مباشرة لتنفيذ مختلف ا�نشطة البحثية وا(رشادية فى 

مركز البحوث الزراعية مسئولية إدارة ما يسمى  ١٩٨٢لسنة  ٤٨٣القرار الجمھورى رقم 

بالمزارع الحكومية ا(نتاجية والتى كانت تابعة للھيئة العامة لhنتاج الزراعى. وتبلغ مساحة ھذه 

  سية.فدان كانت مخصصة (نتاج تقاوى ا�ساس لمعظم المحاصيل الرئي ٢٤٠٠٠المزارع نحو 

فدانا مخصصة  ٣١٥٠ويعتبر مركز البحوث الزراعية مسئو� عن إدارة مساحة 

لتجارب بحوث المحاصيل والحيوان وإنتاج التقاوى المحسنة لمختلف ا�صناف والس�Jت. كما 

يعتبر مركز البحوث الزراعية ھو المؤسسة البحثية التطبيقية الرئيسية المسئولة عن البحوث  ، 

رئيسياً فى تحقيق التقدم التقنى المطلوب لتحقيق التنمية الزراعية فى مصر. إن  كما يلعب دوراً 

الھدف البحثى لمركز البحوث الزراعية ھو صياغة واستخدام التقنية الزراعية المناسبة لضمان 

  التنمية المستمرة لhنتاج الزراعى.

المحاصيل الحقلية ويتأثر ا(نتاج الزراعى إيجابياً بإنتاج ا�صناف الجديدة لمختلف 

والبستانية با(ضافة إلى إنتاج وتحسين الس�Jت الحيوانية الجديدة. إن تحقيق ا(نتاج المطلوب 

واستخدام أساليب ا(دارة المناسبة لھذه الس�Jت الوراثية الجديدة النباتية والحيوانية تؤدى إلى 

ر الغذاء للمجتمع. ولذلك فإن نوع زيادة ملموسة فى ا(نتاج وبالتالى زيادة دخل المزارع وتوفي

البحوث المنفذة فى مركز البحوث الزراعية ھى با�ساس بحوثاً تطبيقية لخدمة ا�قتصاد 

  المصرى وازدھار المجتمع ورفاھية الشعب المصرى.
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ويلعب مركز البحوث الزراعية دوراً رئيسياً فى مجال ا,رشاد ويمكن تلخيص الدور 

  لمركز البحوث الزراعية فى مجال ا,رشاد فيما يلى:الرئيسى 

إجراء التجارب الحقلية فى حقول المزارعين (قناع المزارعين المشاركين بتنفيذ حزمة   •

التوصيات الحديثة التى تؤدى لزيادة ا(نتاج. كما أنھا تؤثر بطريقة غير مباشرة على 

  فى مساحات أكبر.المزارعين الغير مشاركين من خJل نشر ھذه التوصيات 

تدريب مھندسى ا(رشاد وممثلى القرية من خJل إلقاء محاضرات تتضمن حزم التوصيات   •

الجديدة التى تؤدى لزيادة ا(نتاج مع العمل على زيادة فھم وإدراك وإقناع المزارعين 

  بتطبيق ا�ساليب التقنية الحديثة.

ويتم تنفيذ ھذه الحمJت من خJل  القيام بحمJت قومية بھدف زيادة إنتاج محاصيل معينة  •

التعاون بين مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة المنتشرة على المستوى القومى 

با(ضافة إلى المؤسسات البحثية الزراعية ا�خرى وتمول أكاديمية البحث العلمى 

لمحاصيل والتكنولوجيا ھذه الحمJت القومية التى تؤدى إلى زيادة ملموسة فى إنتاج بعض ا

  مثل القمح والذرة وا�رز.

ومن الجدير بالمJحظة أن وكيل المركز لhرشاد يعتبر مسئو�ً عن ا�نشطة الحقلية 

ونقل التكنولوجيا ، وھناك بعض مراكز أو معاھد البحوث الحكومية با(ضافة إلى مركز 

 التنمية الزراعية.البحوث الزراعية تساھم بإيجابية فى عملية البحوث الزراعية وبالتالى فى 

  

  ب) معاھد التعليم والتدريب والبحوث:

بدأ التعليم الجامعى فى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر بإنشاء كليات الھندسة 

والطب والعلوم البيطرية والزراعة والحقوق والتجارة ولقد كان الھدف الرئيسى فى ھذا الوقت 

  ال الحكومة.ھو تدريب وتخريج الكوادر المتخصصة لتسيير أعم

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر زاد الوعى وشكل عنصراً ضاغطاً فى 

بتعليم الفنون  ١٩٠٨الحملة القومية (نشاء الجامعة الحرة (الغير حكومية). حيث بدأت عام 

أصدرت الحكومة قانوناً بإنشاء "الجامعة المصرية" والتى أضافت  ١٩٣٥واRداب ، وفى عام 

عة الحرة كليات الطب والحقوق بجانب كلية جديدة للعلوم.. وقد أطلق عليھا اسم جامعة إلى الجام

فؤاد ا�ول ثم تغير إلى جامعة القاھرة ، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء جامعات جديدة كما أضيفت 

  كليات جديدة إلى الجامعات القديمة.
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كلية  ١٧إلى نحو   ١٩٩٠/١٩٩١ھذا وقد وصل عدد كليات الزراعة فى العام الجامعى 

كليات للطب البيطرى. والمھمة الرئيسية لھذه الكليات  ١٠جامعة. وفوق ذلك فإن ھناك  ١٢تتبع 

  ھو التعليم ومنح درجة البكالوريوس فى مختلف فروع العلوم الزراعية والبيطرية.

ا (الماجستير العلمية العلي وھذه الكليات ھى الھيئات الوحيدة المسئولة عن منح الدرجات

كتوراة) كما تقوم الجامعات بتعليم وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة لكل فروع البحوث والد

الزراعية والعلوم البيطرية.   ھذه الكوادر البشرية تعمل فى مركز البحوث الزراعية ومختلف 

عية ھم خريجو أقسام وزارة الزراعة. إن جميع الكوادر البشرية العاملة فى مركز البحوث الزرا

جامعة. وتقوم كليات الزراعة والعلوم  ١٢كليات الزراعة والطب البيطرى والتى تتبع حالياً 

البيطرية بتنفيذ البحوث فى مجال العلوم النباتية وا(نتاج الحيوانى والمجا�ت ذات الصلة. 

والمساحة  فداناً. ١٢٦٠إلى  ٢٦وھناك مزرعة تجريبية لكل كلية زراعة تتراوح مساحتھا بين 

فدان. وتتميز البحوث  ٤١٠٠الكلية للمزارع التجريبية لكليات الزراعة الخمسة عشر تبلغ نحو 

المنفذة بواسطة أعضاء ھيئة التدريس بكل كلية بأنھا ذات طابع أكاديمى أكثر منھا تطبيقى..  

ير من بمعنى آخر فإن غالبية البحوث المنفذة فى الجامعات ھى بحوث أساسية بينما جزء صغ

  ھذه البحوث ذو طبيعة تطبيقية.

  

  ج) شركات القطاع الخاص المھتمة بالبحوث:

شركة قطاع  ٢٢با(ضافة إلى المعاھد البحثية الحكومية والجامعات فھناك أكثر من 

  خاص للتقاوى وعدة شركات أخرى تعمل فى مجال الكيماويات الزراعية وبحوث المبيدات.

وى التابعة للقطاع الخاص بإنشاء أقسام للبحوث لتحسين وقد قام العديد من شركات التقا

ا�صناف التى يقومون بإنتاجھا. وتعتمد بعض ھذه الشركات تعتمد على مركز البحوث 

الزراعية والجامعات للحصول على الھجن الجديدة ويدفعون رسوم ملكية �ستخدام ھذه 

لبحوث والجامعات فى استمرار الس�Jت ويعتبر ذلك مصدراً جديداً للتمويل يدعم معاھد ا

ا�نشطة البحثية بھا. ويتم إنفاق نسبة مئوية محددة من ھذا التمويل على حقوق المربين. وفى 

اRونة ا�خيرة فقد تم إنشاء عدة جامعات خاصة فى ا�راضى الصحراوية الحديثة ا�ستصJح. 

  البحوث الزراعية والتنمية. ومما �شك فيه أن ھذه الجامعات ستساھم فى المستقبل، فى مجا�ت
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ھذا وتمثل المؤسسات البحثية الحكومية المشار إليھا سالفا والجامعات وشركات القطاع 

الخاص، النظام القومى للبحوث الزراعية فى مصر. ويسير التعاون والتكامل بين مركز 

  ح.زراعية والجامعات المصرية بنجاالبحوث الزراعية والمؤسسات البحثية ال

  د) شبكة البحوث الزراعية:

تقوم  المؤسسات الحكومية والجامعات با(ضافة إلى القطاع الخاص بتنفيذ ا�نشطة   

البحثية فى مصر.  ويتم تنفيذ البحوث الخاصة بوزارة الزراعة واستصJح ا�راضى بصفة 

المياه أساسية فى مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى لبحوث 

التابع لوزارة الرى والموارد المائية والمركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى 

  والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

معھدا بحثيا و   العديدويتم تنفيذ ا�نشطة البحثية لمركز البحوث الزراعية فى شبكة تضم   

والعديد من  متخصصةالبحوث ال اتمحط قليمية و ا(بحوث المعامل مركزية و  محطات 

      المواقع ا�ختبارية.

  استمرارية ومMئمة البرامج البحثية:  - ٣

  أ ) وضع البرنامج وتحديد ا�ولويات واشتراك المستفيدين فى ذلك: 

أوضحت ا(ستراتيجية الزراعية أن ا�ھداف البعيدة للتنمية الزراعية ھى زيادة ا(نتاج 

ن وحدتى ا�رض والمياه وخفض تكلفة وحدة ا(نتاج وزيادة الناتج القومى ودخول م

المزارعين. ومن خJل ھذه ا�ھداف البعيدة فإن ھناك عدة أھداف محددة تتضمن المحافظة على 

الموارد ا�رضية والمائية وتحقيق ا�من الغذائى والقضاء على الفقر واستدامة ا(نتاج الزراعى 

حماية البيئة وزيادة فرص العمل بالريف وتحسين ميزان النقد ا�جنبى من خJل دعم والموارد و

  وزيادة الصادرات.

إن أھداف التنمية الزراعية المشار إليھا يمكن أن تترجم إلى أھداف بحثية تطبيقية تكون   

  دليJ فى تحديد ا�نشطة البحثية وترتيب وتحديد ا�ولويات.

م البحثية ھى تنفيذ البحوث طبقا �حتياجات القطاع الزراعى إن المھمة ا�ساسية للنظ  

وبالتالى استنباط وتطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة المناسبة إلى المزارعين لتحقيق التنمية 

  الزراعية.
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إن المستفيدين الرئيسيين للنظام البحثى ھم المنتجين الزراعيين والمستھلكين ومختلف ا(دارات 

ة وا(رشادية وواضعى السياسة الزراعية وصانعى القرار ومختلف نظم البحوث القومية الخدمي

  والھيئات البحثية ا(قليمية والدولية وعالم المعرفة.

ومن الجدير بالذكر أن توفير التمويل من خJل المعونة ا�جنبية قد ساعد  على تحقيق   

تلف المؤسسات البحثية فى مصر.. كما التكامل بين مختلف أنشطة مركز البحوث الزراعية ومخ

أن إنشاء المجلس القومى للبحوث الزراعية فى مصر وا�ربعة مجالس إقليمية التى تضم ممثلين 

من مختلف الجھات الزراعية البحثية المعنية بأنشطتھا المختلفة ، با(ضافة إلى أن تمثيل القطاع 

يز وتقوية ھذا التعاون والتنسيق بين الخاص والمزارعين فى ھذه المجالس كان ضروريا لتعز

  مختلف ھذه الجھات.

كما أن اشتراك المستفيدين فى ھذه المجالس قد منحھم الفرصة لوضع خطة ا�نشطة   

البحثية بناًء على ا�ولويات المطلوبة من خJل علماء مركز البحوث الزراعية. وفوق ذلك فلقد 

فذة من الموارد ا�جنبية و�ول مرة إنشاء ساعدت المخصصات البحثية المتاحة للبحوث المن

المجلس القومى للبحوث الزراعية والذى شجع الباحثين من مختلف المعاھد البحثية لتخطيط 

  وصياغة وتنفيذ ا�نشطة البحثية بالتعاون بين كافة التخصصات.

  ربط البرامج بسياسة التنمية القومية وأولويات القطاع الزراعى  -    ب

ا�بحاث المشتركة على فكرة أساسية ھى العمل الجماعى لحل مشاكل يعتمد تنفيذ 

ا(نتاج الزراعى. ويقوم مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بوضع خطط وتنظيم وتنفيذ 

البحوث الزراعية ووضع سياسات التدريب وا(رشاد الزراعى. ھذه السياسات تترجم إلى برامج 

تركة بالتعاون بين المعاھد البحثية والمعامل المركزية..  للتنفيذ إما بصورة فردية أو بصورة مش

وعموما فإن البرامج البحثية عادة ما توجه إلى محصول أو نظام معين. كما أن التنفيذ الفعال 

للبرامج البحثية يعتمد أساساً على استدامة وتطوير الھيكل التنظيمى لمركز البحوث الزراعية 

  ن مع المؤسسات المحلية والدولية.ا وتنمية التعاوودعم قدراته فى نقل التكنولوجي

  الروابط الداخلية والخارجية للنظام البحثى  -ج

من ا�ھمية بمكان أن تقوم المؤسسات البحثية بوضع نظام فعال لJتصال مع مختلف 

الجھات البحثية المناظرة محليا ودوليا ومع العمJء الرئيسيين على المستوى القومى مثل 

  سياسات ونظام نقل واستخدام التكنولوجيا.واضعى ال
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إن المستفيدين الرئيسيين من بحوث مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء ھم 

المزارعين والمنتجين والمستثمرين والعاملين فى مجال التصنيع الزراعى ومنتجى التقاوى 

  ة العامة وصانعى القرار.والھيئات المعنية بمراقبة الجودة وقطاع الخدمات الزراعي

كما أن المستفيدين الرئيسيين للبحوث الجامعية ھم عالم المعرفة والصناعات الزراعية   

  والمزارعين والھيئات ا(رشادية ،والعامة. 

ومن الضرورى �ى مؤسسة بحثية إقامة روابط رسميه وغير رسميه بين مختلف   

وث. ولذلك فقد تم تدعيم وتطوير الروابط بين الباحثين وعمJئھم لتحقيق فعالية وتأثير البح

مى وخارجياً على مركز البحوث الزراعية والمستفيدين الرئيسيين داخلياً على المستوى القو

  المستوى الدولى.

  الروابط الداخلية :

   -يھدف دعم الروابط بين مختلف الجھات البحثية على المستوى القومى إلى ما يلى :

ميزانية الحكومة وا�ستثمارات المختلفة من الحكومة والقطاع  ضمان الدعم المالى من -١

  الخاص.

  تطوير التكنولوجيا المناسبة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية. -٢

تطبيق التكنولوجيا بمشاركة المزارعين والھيئات ا(رشادية ومختلف الجھات المستفيدة  -٣

  والمعنية.

  تلف المؤسسات الحكومية والغير حكومية.تقديم الخدمات الفنية لمخ -٤

تدريب الكوادر ا(رشادية والمزارعين وآخرين ،وھناك حاجة ضرورية لدعم وتقوية  -٥

  الروابط بين البحوث وا(رشاد ووضعھا فى صورة مؤسسية.

وفوق ذلك فإن دعم الروابط بين باحثى مركز البحوث الزراعية وكJً من المؤسسات 

والكادر الجامعى المحلى يمثل حجر الزاوية لتأكيد فاعلية نظام البحوث البحثية الزراعية 

الزراعية على المستوى القومى. ويجب وضع آليات لتسھيل مساھمة مؤسسات البحوث السلعية 

والجامعات فى تنفيذ برامج البحوث السلعية على مستوى الدولة والتى تھدف إلى ا�ستخدام 

  لية المتاحة.ا�مثل للموارد البشرية والما

ومن الضرورى مJحظة أن الدور التعليمى للجامعات يختلف كلية عن دور المؤسسات 

البحثية التطبيقية. وفى نفس الوقت فJ يمكن لمركز البحوث الزراعية أن يحل محل الجامعات 

  فى أداء دورھا فى تنمية الموارد البشرية. 
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محل المؤسسات البحثية على المستوى  وبالمثل فإن الجامعات ليست مؤھلة لكى تحل

القومى فى أداء دورھا فى استنباط التكنولوجيا الجديدة والخروج بمجموعة التوصيات المJئمة 

القابلة للتطبيق بواسطة المزارعين. وينبغى أن تقوم ھذه المؤسسات الزراعية المختلفة بدورھا 

  متنافسة. فى تطوير وتنفيذ أنشطة بحثية وتدريبية متكاملة وغير

وھناك حاجة ماسة لوضع آلية لمزيد من الدعم للعJقة بين المؤسسات البحثية وكليات 

الزراعة والطب البيطرى على المستوى القومى. مما يساعد فى مشاركتھم فى البرامج البحثية 

المتكاملة على المستوى القومى التى تؤدى إلى ا�ستخدام ا�مثل للموارد المالية والطبيعية 

  والبشرية المتاحة.

ومما �شك فيه أن التكامل بين مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية يمكن أن 

يلعب دوراً مؤثراً وفعا�ً لمزيد من التنمية الزراعية المستدامة فى مصر. كما أنه من الضرورى 

بينما ينبغى  أن تكون ا�بحاث التى ينفذھا مركز البحوث الزراعية ذات صفة تطبيقية ومJئمة،

 أن تھتم الجامعات والمركز القومى للبحوث بالبحوث ا�ساسية  وا�ستراتيجية.    

  

  الروابط الخارجية:

يحتفظ النظام البحثى بشبكة من العJقات مع مختلف المراكز البحثية ا(قليمية والدولية، 

قروض والمنح ھذه العJقات أو الروابط يمكن أن تغطى المساعدات المالية من خJل ال

الضرورية لتحسين المورد المالى ا�ساسى للنظام البحثى ولتنفيذ ا�نشطة البحثية. كما أن 

المعونة الفنية من مختلف المراكز القطرية وا(قليمية والدولية تقوم با(مداد بالمورثات الجينية 

القدرات والمدخJت لتحسين المحاصيل والمشاركة الفعالة فى ا�نشطة البحثية المشتركة وبناء 

البحثية والترابط ا(قليمى للبحوث من خJل المشاركة فى شبكات البحوث ا(قليمية بين الدول 

  وبعضھا.

 ,ACSAD ويرتبط مركز البحوث الزراعية بالعديد من المراكز ا(قليمية مثل

CGIAR, AOAD   مركزاً دولياً وبصفة خاصة    ١٦و       CIP, ICARDA, 

IFPRI, IRRI, IBPGR, IGRISAT, CIMMYT    با(ضافة إلى التعاون القائم بين

  المعاھد التابعة لمركز البحوث الزراعية والجامعات فى معظم الدول النامية.
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  بحوث الطاقة البشرية:  -د

باحqqث   ٧٠٠٠مqqن حسqqن الطqqالع أن عqqدد الكqqوادر البحثيqqة المؤھلqqة فqqى مصqqر يبلqqغ نحqqو 

تقريبا(ذكور وإناث)  من الحاصلين على درجة الqدكتوراه فqى الزراعqة أو العلqوم المرتبطqة بھqا 

يعملqqون فqqى مركqqز البحqqوث الزراعيqqة والجامعqqات والمركqqز القqqومى للبحqqوث ومركqqز بحqqوث 

حوث الميqاه ومختلqف المؤسسqات البحثيqة وتحديqداً  للنqوع البشqرى الصحراء والمركز القومى لب

% من إجمالى الكادر الوظيفى. ويضqم مركqز البحqوث الزراعيqة ٣٠فيمثل العنصر النسائى نحو

مqن الحاصqلين علqى درجqة الqدكتوراه يعملqون فqى تقريبqا   ٢٥٩٢كأھم جھة بحثية تطبيقية نحqو 

تقريبا   ٤٠٠١(كليات الزراعة والطب البيطرى) نحو مجال البحوث بينما يضم النظام الجامعى 

  من الحاصلين على درجة الدكتوراه يعملون فى مجالى التعليم والبحوث. 

طالqب تقريبqا يشqكلون مصqدراً  ٥٠٠٠ويبلغ عدد طJب الدراسqات العليqا بالجامعqات أكثqر مqن  

والقطاع الخاص بالحاصqلين  كافياً لتزويد المعاھد البحثية والجامعات ومختلف الھيئات الحكومية

  على درجتى الماجستير والدكتوراه.

ويعتبر توزيع الكqادر البحثqى داخqل مركqز البحqوث الزراعيqة غيqر مناسqب حيqث يعمqل 

% مqqن إجمqqالى ھqqذا الكqqادر فqqى المقqqر الرئيسqqى لمختلqqف المعاھqqد البحثيqqة والمعامqqل ٥٠نحqqو 

  التدريب. المركزية ويمثلون كبار الباحثين وعلى درجة عالية من

ومqqن الجqqدير بالqqذكر أنqqه يتqqوفر تسqqھيJت كافيqqة فqqى معظqqم مراكqqز البحqqوث وا(رشqqاد 

والمحطqqات البحثيqqة لتنفيqqذ البحqqوث التطبيقيqqة المناسqqبة. كمqqا يتqqوفر تسqqھيJت ا(قامqqة وا(سqqكان 

  للباحثين والكادر المعاون ، با(ضافة إلى بيوت الضيافة المجھزة.

  ٣٠٠٠٠ى المعqqاون فqqى مركqqز البحqqوث الزراعيqqة نحqqو كمqqا يبلqqغ عqqدد الكqqادر الqqوظيف

يمثلqqون عبئqqاً علqqى الميزانيqqة السqqنوية للمركqqز خاصqqة فيمqqا يتعلqqق بqqرواتبھم وصqqعوبة إدارة ھqqذا 

الفائض من العمالqة الqذى يعqانى أغلبيqتھم مqن نقqص المھqارات والخبqرة. ومqن الضqرورى تنفيqذ 

  كادر البحثى بصورة أكثر فعالية.برامج تدريبية متميزة للكادر المعاون لمساعدة ال

وقqqد سqqاھمت المعونqqات ا�جنبيqqة فqqى تqqوفير بعqqض التسqqھيJت بالمحطqqات البحثيqqة مثqqل 

  تزويد المعامل والمكتبات بالمعدات الضرورية وتجديد أو إنشاء  بعض التجھيزات ا(سكانية. 
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ودعqم احتياجqات مqزارع وفوق ذلك فقد استعملت المعونات ا�جنبية بفاعلية فى تحqديث 

  المحطات البحثية وتزويدھا بآ�ت الفحص الJزمة لزيادة الدقة والثقة فى برامج الفحص.

كمqqqا أن ھنqqqاك نظامqqqاً داخqqqل مركqqqز البحqqqوث الزراعيqqqة والمؤسسqqqات البحثيqqqة ا�خqqqرى 

والجامعqqات لتqqوفير التqqدريب ا�كqqاديمى محليqqاً أو بالخqqارج  لمسqqاعدى البqqاحثين الحاصqqلين علqqى 

  رجتى البكالوريوس والماجستير  لضمان شغل المواقع التى تخلو فى المستقبل.د

من الحاصلين  ٥٠٠٠ويزيد عدد طJب الدراسات العليا المتدربين بالجامعات حالياً عن 

علqqى درجتqqى الماجسqqqتير والqqدكتوراه. وھqqqذا العqqدد كqqqافى لتزويqqد مختلqqqف المؤسسqqات البحثيqqqة 

ية والقطاع الخاص بالمؤھلين الحاصلين على ھذه الدرجات والجامعات ومختلف الجھات الحكوم

العلميqqة. وفqqوق ذلqqك فھنqqاك فqqرص للتqqدريب الخqqارجى للطJqqب ا�كثqqر تميqqزاً وتعتمqqد ھqqذه المqqنح 

الدراسية على التمويل الحكومى بصفة أساسqية با(ضqافة إلqى بعqض المqنح والqدعم المqالى الqذى 

  لفة.تقدمه مختلف الجھات المانحة والدول المخت

  وھناك معوقين رئيسين �ستخدام الموارد البشرية فى مركز البحوث الزراعية: 

ھqqو التوزيqqع الغيqqر متqqوازن للعلمqqاء بqqين المقqqر الرئيسqqى والمحطqqات  المع̂^وق ا�ول •

  البحثية ا(قليمية. 

  ھو تجميع عدد كبير من الكوادر العلمية فى مكان واحد. الثانىالمعوق  •

متنامية فى النظام الجامعى وھى حصول أعضاء الھيئة التدريسية وھناك ظاھرة واقعية 

على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مqن نفqس الكليqة، وتصqل نسqبة أعضqاء ھيئqة 

% مqن الحاصqqلين علqqى ٧٠التqدريس الqqذين ينطبqق علqqيھم ھqذه الظqqاھرة فqى بعqqض الكليqات إلqqى 

  درجة الدكتوراه.

ن نقص الفنيين المھqرة  لمسqاعدة العلمqاء فqى تنفيqذ مختلqف وتعانى المؤسسات البحثية م

ا�نشطة البحثية. وھناك حاجة ماسة لدعم المھارات فqى مجqال تنظqيم وإدارة البحqوث الزراعيqة 

التى تعانى قصوراً فى ھذا الشأن. كما يحتاج مدراء المحطات البحثيqة والمqزارع إلqى مزيqد مqن 

  التدريب.
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  تحسين ا=ستقرار المؤسسى:  -٥

تعرض مركز البحوث الزراعية خJل العقدين ا�خيرين إلى عدة عمليات إعادة التنظيم 

والھيكلqqة. حيqqث تqqم إنشqqاء خمسqqة معاھqqد متميqqزة للبحqqوث وا(رشqqاد مقرھqqا الرئيسqqى بqqالجيزة، 

يزه (جنوب الدلتا) با(ضافة إلى أربعة مواقع أخرى للبحوث وا(رشاد بسخا (شمال الدلتا) والجم

  وسدس (مصر الوسطى) وشندويل (مصر العليا).

وقد أنشئ معھد بحوث الھندسة الوراثية من خJل المعونة ا�مريكية وتم تزويده بأفضل 

التجھيqqزات، كمqqا تqqم إقامqqة بعqqض المعاھqqد ا�خqqرى مثqqل معھqqد بحqqوث تكنولوجيqqا الغqqذاء وتسqqعة 

انحة  حسب ا�حتياجqات الحقيقيqة .. ولqذلك فقqد معامل مركزية من خJل دعم بعض الجھات الم

حقق مركز البحوث الزراعيqة نمqواً واكتسqب ثقqة فqى المجتمqع الزراعqى مqن خJqل المسqاعدات 

ا�جنبية كنتيجة للزيادة الملموسة فى المحصول وا(نتاج لمعظم السلع الزراعيqة بسqبب اسqتخدام 

  نية. ا�صناف الجديدة المحسنة واتباع حزم التوصيات الف

وبا(ضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء عدة محطات بحثية فqى ا�راضqى الصqحراوية الحديثqة 

  ا�ستصJح لتزويد المزارعين بالمعلومات وا�ساليب الفنية المطلوبة.

  

  ھياكل البرامج البحثية وتوزيعھا على المناطق الزراعية البيئية:  - ٦

qاتى والحيqاج النبqى ا(نتqة علqادية تركز البرامج البحثيqب ا�قتصqمكى والجوانqوانى والس

وا�جتماعية والتغير السلعى واستخدام ا�راضى والمياه. وقد يتضمن كل برنامج رئيسى واحqداً 

أو أكثر من البرامج الفرعية. ويعتبر المشqروع البحثqى ھqو وحqدة التشqغيل للبرنqامج الرئيسqى و 

  الفرعى.

البيئيqqة يعتبqqر المظلqqة التqqى تضqqم إن تطبيqqق البحqqوث علqqى أسqqاس المنqqاطق الزراعيqqة و

مختلف نظqم ا(نتqاج الزراعqى (النبqاتى والحيqوانى والسqمكى وا(نتqاج المتكامqل) وكqذا مجqا�ت 

البحوث (تحسqين الصqفات الوراثيqة وعناصqر ا(نتqاج وعناصqر الوقايqة والدراسqات ا�جتماعيqة 

منطقة بيئيqة زراعيqة سqيكون  وا�قتصادية الدقيقة وعمليات ما بعد الحصاد). وبناء عليه فإن كل

لھqqا نظqqم ا(نتqqاج الخاصqqة بھqqا. بحيqqث يتضqqمن كqqل نظqqام منھqqا مجموعqqات سqqلعية وغيqqر سqqلعية 

  وبالتالى فإن كل منطقة سيكون لھا المجا�ت البحثية الخاصة بھا.
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كمqqا تqqم التحديqqد الqqدقيق لبحqqوث المجموعqqات السqqلعية والغيqqر سqqلعية ووضqqعھا ضqqمن 

ية داخل ا�ربعة مناطق الزراعية البيئية المتضمنة (ا�راضى القديمة وا�راضى المجا�ت البحث

الجديqqدة والواحqqات ومنqqاطق الزراعqqة المطريqqة) ونظqqم ا(نتqqاج (النبqqاتى والحيqqوانى والسqqمكى 

  وا(نتاج المتكامل).

  
  حجم ونظام المؤسسة البحثية: - ٧

لمائيqqة تعتمqqد مصqqر اعتمqqادا نظqqراً لمحدوديqqة ا�راضqqى القابلqqة للزراعqqة وكqqذا المqqوارد ا

كبيراً  ربما أكثر من أى دولة على مستوى العالم، على البحوث لتوفير ا(نتاج الغqذائى ، ولqذلك 

فمqqqن ا�ھميqqqة وجqqqود برنqqqامج للبحqqqوث الزراعيqqqة ذو كفqqqاءة وجqqqودة عاليqqqة لتحقيqqqق ا�سqqqتقرار 

  ا�قتصادى والسياسى فى المستقبل.

ارد البشرية المدربة مqع تqوفير ظqروف عمqل أفضqل كما أن توخى الدقة فى اختيار المو

  يمكن أن يساھم بدرجة كبيرة فى التنمية الزراعية وزيادة ا(نتاج.

ومqqن الواضqqح أن البنيqqة ا�ساسqqية للبحqqوث فqqى ا�راضqqى القديمqqة تعتبqqر مناسqqبة لتنفيqqذ 

حثqى حيqث أن مختلف ا�نشطة البحثية المطلوبة. إ� أن ھناك حاجة إلى إعqادة توزيqع الكqادر الب

  نسبة الباحثين فى محطات البحوث قليلة بالمقارنة بالعدد ا(جمالى.

وعJوة على ذلك فھناك حاجة عاجلة (قامة المزيqد مqن المحطqات البحثيqة فqى المنqاطق 

الصحراوية الحديثة ا�ستصJح لتزويد ھذه المناطق بالمعلومات وا�سqاليب الفنيqة الحديثqة. كمqا 

  .مة نظام لجذب الباحثين المتميزين للعمل فى المناطق الجديدةأنه من الضرورى إقا

  استدامة موارد التمويل المحلية: - ٨

كما أسلفنا سابقاً فإنqه بتqوفر المسqاعدات الماليqة ا�جنبيqة يمكqن تشqغيل المqوارد البشqرية 

التqqى تعمqqل فqqى مجqqال البحqqوث الزراعيqqة بصqqورة فعالqqة إلqqى حqqد كبيqqر ، ويرجqqع ھqqذا إلqqى تqqوفر 

التمويqqqل الJqqqزم لتغطيqqqة تكqqqاليف التشqqqغيل والتqqqدريب وصqqqيانة أدوات البحqqqث. ومqqqن مصqqqدر 

  الضرورى استمرار تلك المساعدات ا�جنبية حتى يتم توفير التمويل المحلى المناسب.

وينبغى على النظام القومى للبحوث الزراعية البحث عqن مصqادر تمويqل جديqدة خJqف 

مصqqرية أن المسqqاعدات ا�جنبيqqة ليسqqت دائمqqة وھqqذا التمويqqل الحكqqومى. كمqqا تqqدرك الحكومqqة ال

حيqث أن ، يوضح السبب فى زيادة مساھمة الحكومة المصرية للبحوث الزراعية عاماً بعد آخqر 

  الزيادة المضطردة فى الرواتب تؤدى إلى استقرار أوضاع الباحثين.
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و من المؤكد وعموماً فھناك د�ئل مبشرة لزيادة إسھامات الحكومة المالية عاماً بعد عام 

إن مشاركة وتضمين القطاع الخاص و  أنھا تأثرت بھذه المرحلة و الظروف التي تمر بھا البJد 

فى العملية البحثية سيؤدى حتماً إلى استقرار واسqتدامة النظqام البحثqى فqى مصqر حيqث سqيعطى 

  فرصة للباحثين للعمل مع القطاع الخاص فى مختلف المجا�ت وا�نشطة البحثية.ذلك 

  

  المتابعة والتقييم: - ٩

يتضمن مركز البحqوث الزراعيqة نظامqاً لمتابعqة وتقيqيم البحqوث بھqدف ضqمان تخطqيط 

  وتنفيذ التجارب والدراسات وبرامج التربية بكفاءة.

أو على مستوى ا�قسام مرتين فى العام  وتتم مراجعة داخلية للبرامج الرئيسية والفرعية

لعqqqرض ومناقشqqqة وتقيqqqيم النتqqqائج وأيضqqqاً لمناقشqqqة ووضqqqع خطqqqة البرنqqqامج الجديqqqد والتجqqqارب 

  المقترحة.

ويتضqqمن برنqqامج المتابعqqة خJqqل الموسqqم الزيqqارات الحقليqqة لكبqqار البqqاحثين ومqqديرى 

qتم تقqqك يqوق ذلqqة. وفqد البحثيqqام والمعاھqقس�ديم تقqqارير شqھرية وربqqع سqqنوية البqرامج البحثيqqة وا

ونصف سنوية. كما يتم تقديم التقارير النھائية إلى المعاھد ومديرى البرامج. وتعقد بعض معاھqد 

مركز البحوث الزراعية وجميع مديرى البرامج ورش عمل سنوية لمناقشة النتائج وا(نجqازات. 

ات لمناقشqqة جميqqع أنشqqطة كمqqا يعقqqد مركqqز البحqqوث الزراعيqqة اجتماعqqاً عامqqاً كqqل أربعqqة سqqنو

وإنجازات البحوث. وتقqوم المعاھqد البحثيqة والبqرامج التابعqة لمركqز البحqوث الزراعيqة بعqرض 

  نتائج ا�بحاث وخططھا على مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية لمناقشتھا والموافقة عليھا.

يؤخqذ بعqين  وفيما يتعلق بتقيqيم أداء الكqادر البحثqى فلqيس ھنqاك نظqام محqدد لqذلك ولكqن

  ى تخطيط وتنفيذ ا�نشطة البحثية.ا�عتبار مدى المساھمة الشخصية ف

  سياسة وأولوية البحوث:     -١٠

تتضمن أولويات دعم مساھمة النظام القqومى للبحqوث الزراعيqة فqى الزراعqة المصqرية نقطتqين 

  رئيسيتين:

  تعزيز البناء المؤسسى للنظام القومى للبحوث الزراعية.        . أ

  المجا�ت البحثية المطلوب تنفيذھا فى بداية القرن الجديد.   . ب

إن تنqqوع المنqqاطق الزراعيqqة البيئيqqة وتنqqوع نظqqم ا(نتqqاج فqqى حاجqqة مؤكqqدة إلqqى تغييqqر 

  استراتيجى من أجل تركيز ا�نشطة البحثية لتغطى المدى الواسع من النظم البيئية.
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البqرامج البحثيqة القوميqة المناسqبة تمثqل  إن الJمركزية مصحوبة بالتعاون والتنسيق بين

  ا�ستراتيجية الفعالة لتعويض تكاليف البحوث.

 -ويعتبر إنشاء المجالس ا(قليمية للبحqوث وا(رشqاد للمنqاطق الخمسqة المسqتھدفة (الqدلتا

غرب الدلتا، الساحل الشمالى الغربى، مصر العليا والوسطى، شرق الدلتا وسيناء) شرطاً أساسياً 

ق ا�حتياجات ذات ا�ولوية دون إضعاف للموارد المالية والبشqرية للqنظم القوميqة للبحqوث لتحقي

الزراعية . وقد تم اختيار ھذه المناطق على أساس المJمح الواضحة المميزة للبيئة بھا وإمكانيqة 

 السيطرة على تنوع أنظمة إدارة ا(نتاج السائدة فى الزراعة المصرية. ويخدم كل منطقqة مركqز

متميز لmنشطة البحثية التطبيقية من أجل استنباط الس�Jت الوراثية المناسبة وتحسين المورثات 

  الجينية  وا�ساليب الزراعية المJئمة لظروف المستفيدين النھائيين فى كل منطقة بيئية زراعية.

لqة ، تعتمد مصر اعتماداً كبيqراً علqى البحqوث للتوسqع فqى إنتqاج الغqذاء أكثqر مqن أى دو

أخرى فى العالم نظراً لمحدودية ا�راضى الزراعية والمqوارد المائيqة. والمسqتھلك ھqو المسqتفيد 

ا�ول من ھذه البحوث والذى � يقتصر ا�مر على إمداده بكميات كافيqة مqن الغqذاء ولكqن أيضqاً 

  بنوعية جيدة وتكاليف أقل.

كفاءة وجوده عالية يحقق ولذلك فمن ا�ھمية بمكان وجود برنامج للبحوث الزراعية ذو 

ا�سqqتقرار ا�قتصqqادى والسياسqqى فqqى المسqqتقبل. وعلqqى الqqرغم مqqن أن كثيqqراً مqqن ا(نجqqازات قqqد 

تحققت من خJل البحوث الزراعية فى الماضqى إ� أن ھنqاك حاجqة لبqذل مزيqد مqن الجھqود فqى 

  ھذا الشأن.

الزراعية فى مصqر  ولقد ساھمت المساعدات ا�جنبية إلى حد كبير فى تحسين ا(نتاجية

خJل الخمسة عشر عاماً ا�خيرة من خJqل دعqم البحqوث وسياسqة ا(صJqح ومختلqف البqرامج 

ا�خرى. ومع ذلك فJزال ھناك حاجة لمزيqد مqن تحسqين وتطqوير البنيqة ا�ساسqية للبحqوث مqع 

مى، التأكيqqد علqqى تنميqqة المqqوارد البشqqرية وإقامqqة وحqqدة للمqqوارد الوراثيqqة علqqى المسqqتوى القqqو

وا�رتفqqاع بqqالخبرة المكتسqqبة السqqابقة فqqى نقqqل التكنولوجيqqا، واسqqتمرار تطqqوير ا(رشqqاد والتعلqqيم 

وأساليب ا�تصال وآليات نقqل المعلومqات للمسqتفيدين النھqائيين. وتعتبqر عمليqة نقqل التكنولوجيqا 

 نقطqqة محوريqqة فqqى جميqqع خطqqوات تطبيqqق البحqqوث. وبالتqqالى ينبغqqى أن تتqqوفر نفقqqات التشqqغيل

  المناسبة لضمان كفاءة تنفيذ البحوث والبرامج ا(رشادية.
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وتتركز جھود مركز البحوث الزراعية فqى مصqر علqى اسqتخدام ثJثqة نظqم تكنولوجيqة 

  متقدمة لدعم التنمية الزراعية.

  حيث تستخدم التكنولوجيا الصناعية لhدارة المناسبة للموارد القومية.  النظام ا�ول:

يتضمن النظم الخبيرة للحاسب اRلى كأدوات لتعظqيم ا(نتاجيqة مqن خJqل تحسqين  انى:النظام الث

  ورفع القدرات (دارة المحصول من خJل النموذج الصديق للتوصيل الخارجى للمعلومات. 

اسqqتخدام الھندسqqة الوراثيqqة (سqqراع التقqqدم فqqى مجqqال التكنولوجيqqا الحيويqqة لqqدعم  النظ̂^ام الثال̂^ث:

  الزراعة.  

ن الqqدور الرئيسqqى للنظqqام البحثqqى ھqqو تنفيqqذ البحqqوث بنqqاءاً علqqى احتياجqqات القطqqاع إو 

الزراعى. كمqا أن مھمqة البحqوث ھqى اسqتخدام المعلومqات والتكنولوجيqا المتقدمqة لحqل المشqاكل 

الزراعيqqة لتحقيqqق أھqqداف التنميqqة الزراعيqqة ولqqذلك فqqإن ا�ھqqداف العامqqة والمعينqqة �سqqتراتيجية 

ة السابق ذكرھا يمكن ترجمتھا إلى أھداف بحثية تنفيذية من أجل تحديqد ا�نشqطة التنمية الزراعي

  البحثية وترتيب أولوياتھا.

  

  :وفيما يلى ا�ھداف البحثية المقترحة والمشاكل التى ينبغى مواجھتھا   

اسqqتمرار وتqqدعيم العمqqل البحثqqى فqqى مركqqز البحqqوث الزراعيqqة فqqى المجqqا�ت المختلفqqة علqqى  -١

القومى .. مما يؤدى إلى التعqاون بqين العلمqاء مqن مختلqف المعاھqد التابعqة لمركqز المستوى 

البحqqوث الزراعيqqة ، وأيضqqا بqqين علمqqاء مركqqز البحqqوث الزراعيqqة والجامعqqات ومختلqqف 

مؤسسqqات البحqqوث الزراعيqqة .  كمqqا أن العمqqل علqqى أسqqاس البرنqqامج القqqومى سيسqqاعد فqqى 

مويل من ھيئات التمويل الدولية مثل ھيئة المعونqة التركيز على مشاكل البحوث، وتسھيل الت

ا�مريكيqqة ، واشqqتراك العلمqqاء مqqن داخqqل وخqqارج مركqqز البحqqوث الزراعيqqة بمqqا فqqى ذلqqك 

  الباحثين العاملين فى القطاع الخاص، فى حل المشاكل التى تواجه الزراعة المصرية.

عمل وا(دارة لتتماشqى مqع توحيد جھود مجالس البحوث وا(رشاد ا(قليمية وتغيير أسلوب ال -٢

البرامج القومية ا�ساسية لضمان نشر البحوث و حزمة التوصيات ا(رشqادية علqى مسqتوى 

القريqqة والمqqزارع. ومqqع تqqوفر التمويqqل فإنqqه يمكqqن زيqqادة عqqدد البqqرامج طبقqqا لmولويqqات 

 وا�حتياجات.
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عqن طريqق زيqادة إنتاجيqة  تھدف البحوث لزيادة العائqد مqن وحqدتى ا�رض والميqاه المتاحqة -٣

جميqqع المحاصqqيل مqqن وحqqدتى ا�رض والميqqاه وھqqذا الھqqدف سqqيكون علqqى درجqqة عاليqqة مqqن 

ا�ھمية فى المستقبل.  وھناك بالفعل العديد من البحوث الموجھة (نتاج المزيد من المنتجات 

من وحدة ا�رض.. ومن الضرورى استمرار وتكثيqف ھqذه البحqوث ، ومqن ا�ھميqة بمكqان 

يادة ا(نتاجية من وحدة المياه .. حيث من ا�رجح أن يكون ھناك قصوراً فqى ھqذا المqورد ز

مسqqتقبJ. ھqqذا ومqqن المعqqروف أن ا�بحqqاث التqqى تqqؤدى لزيqqادة ا(نتاجيqqة مqqن وحqqدة ا�رض 

  تؤدى على التوازى إلى تحسين ا(نتاجية من وحدة المياه.

، وھqqذا يتضqqمن تحمqqل المحتqqوى العqqالى  اسqqتنباط الس�Jqqت ا�كثqqر تحمJqq لhجھqqاد البيئqqى  -٤

لmمJح فى التربة والمياه ودرجqة الحqرارة العاليqة وشqح الميqاه والجفqاف والضqغوط المائيqة 

الخ وتزداد أھميqة ھqذه ا�بحqاث خاصqة عنqد الحاجqة �سqتخدام ميqاه رى مخلوطqة بميqاه  �

وسqqائل جديqqدة  الصqqرف ذات الدرجqqة العاليqqة مqqن الملوحqqة .. وھنqqاك حاجqqة إلqqى البحqqث عqqن

للمحافظة على المياه كمورد سيكون أكثر قصورا ويعتقد أنqه يمكqن اسqتنباط س�Jqت تعطqى 

ا(نتاج المرغوب بأقqل احتياجqات مائيqة ، وسqيكون مqن المفيqد زراعqة المحاصqيل البسqتانية 

  التى تتحمل درجات الحرارة المنخفضة فى موسم الشتاء فى الجزء الشمالى من مصر.

نفيذ مزيد من البحوث فى ا�راضى الجديدة ، حيث تنفق الحكومة المصرية مبالغ من المھم ت -٥

كبيرة على جھود استصJح ا�راضى ومن المھم أن تكون ھذه ا�راضى منتجة �قصى حد 

ممكqqن لتعظqqيم العائqqد منھqqا والqqذى يمكqqن أن يتحقqqق مqqن خJqqل زيqqادة حجqqم ا�سqqتثمارات فqqى 

qqاك قصqqاطق .. وھنqqذه المنqqح ھJqqع استصqqى التوسqqتخدام فqqسJة لqqا المتاحqqى التكنولوجيqqور ف

الزراعqqى بھqqذه المنqqاطق الصqqحراوية ، كمqqا أن معظqqم  التكنولوجيqqا المسqqتخدمة فqqى الqqوادى 

  والدلتا تعتبر غير مJئمة لmراضى الجديدة.

من الضرورى تركيز ا�نشطة البحثية فى تحقيق التنميqة الزراعيqة المسqتدامة .. كمqا ينبغqى  -٦

تخطيط وتنفيذ وتقييم البحوث من منظور ھذه ا�ستدامة  .. ولقد قدمت لجنة ا(رشاد الفنى لـ 

CGIAR  اءqqqة للوفqqqوارد الزراعيqqqة للمqqqو " ا(دارة الناجحqqqتدامة وھqqqسJازاً لqqqاً ممتqqqتعريف

ت ا(نسqqانية المتغيqqرة مqqع المحافظqqة علqqى المqqوارد الطبيعيqqة ا�ساسqqية وتجنqqب با�حتياجqqا

التدھور البيئى".  والوفاء با�حتياجات ا(نسانية المتزايدة من المنتجات الزراعية فى مصqر 

يعنى أن تكون التنمية الزراعية مستدامة . ومqن الضqرورى أن تكqون ھqذه ا�سqتدامة معنيqة 

 بيئة والموارد الطبيعية.. أيضاً بتفادى تدھور ال
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  إ� أنه � يمكن المحافظة على ا�ستدامة فى ظل المدخJت الزراعية القليلة .  

والحقيقة أن ھناك احتياج أكثر للمدخJت الزراعية تحت مختلف الظروف، لمواجھة ا�حتياجات 

ھqqذه المqqدخJت تسqqبب  المتناميqqة للبشqqر مqqن الغqqذاء والمنتجqqات الزراعيqqة ا�خqqرى. أمqqا إذا كانqqت

تدميرا للبيئة، فJبد للبحوث أن تساعد فى إيجاد وسائل لتخفيف أو منع ھذا التدمير مqع اسqتمرار 

  حل المشاكل التى استعملت ھذه المدخJت لحلھا.

للمحافظة على ا�ستدامة ينبغqى أن يبqذل  مبيدات اRفاتالتربية لتخفيف الحاجة إلى استخدام  -٧

لجھqqد لتربيqqة النباتqات المقاومqqة أو المتحملqqة ل�فqات .. إن اسqqتنباط ھqqذه مربqوا النباتqqات كqل ا

الس�Jت لن يقلqل  التqدمير المتوقqع لصqحة ا(نسqان والبيئqة مqن مبيqدات اRفqات فحسqب بqل 

ويمكن أيضا أن يقلل التكqاليف التqى يتكبqدھا المqزارع. ولqنفس ھqذه ا�سqباب فينبغqى تطqوير 

ات .. كما ينبغqى أن تھqتم ا�بحqاث أيضqا بدراسqة التوسqع فqى وتشجيع المكافحة الحيوية ل�ف

  استخدام أساليب المكافحة المتكاملة.

كqqqذلك فqqqإن الجھqqqود البحثيqqqة يجqqqب أن تھqqqدف إلqqqى تحسqqqين الصqqqنف (خاصqqqة  اسqqqتنباط 

ا�صqqناف مبكqqرة النضqqج مqqن أجqqل تكثيqqف أكثqqر �سqqتخدامات ا�راضqqى )، وزيqqادة التوسqqع فqqى 

نتqqاج وإنتqqاج أصqqناف محسqqنة مqqن المحاصqqيل الزيتيqqة ومحاصqqيل زراعqqة ا�صqqناف عاليqqة ا(

ا�عJف واستعمال المنتجات النباتية والحيوانية الثانوية، وتحسين نظم الرى الحقلى وأنشطة مqا 

بعqqد الحصqqاد والصqqناعات الزراعيqqة والتجqqاوب مqqع أفضqqليات المنتجqqين المسqqتھلكين وبكqqل مqqن 

  ا�سواق المحلية وأسواق التصدير.

  

لتمتع مصر بظروف مناخية مJئمة على مدار العام فقد اعتبرت كأنھا صوبة زجاجية  نظرا -٨

كبيرة حيqث يمكqن الqتحكم نسqبيا فqى الظqروف البيئيqة .. وھqذا يعطqى لمصqر فرصqا ممتqازة 

(نتاج وتصدير المحاصيل البستانية عالية القيمة ، وتتمثل المحددات فى الحاجة إلى كل  من 

جھqqود لتوسqqيع وتحسqqين طاقqqات ا�سqqواق المحليqqة والدوليqqة..  ويعتبqqر البحqqوث التنمويqqة  وال

القصور فى مجqال المعلومqات الخاصqة بqنظم التسqويق محqدداً للفوائqد التqى يمكqن أن يحققھqا 

المزارع نتيجqة تحسqين ا(نتqاج .  ولqذا ينبغqى أن تسqير جھqود ا(نتqاج والتسqويق علqى نحqو 

  متوازى.

  

-٨٥ -  

  



 

 

  

إن الوضع الحالى فqى قطqاع ا(نتqاج الحيqوانى يفتqرض وجqود إمكانيqات كبيqرة للتحسqين .    - ٩

وھناك حاجة لبذل الجھود البحثية المJئمة ، مع التركيز على البحوث المرتبطة بتغذيqة الحيqوان 

  بھدف تحسين إنتاجية الماشية والدواجن وا�سماك وتوفير احتياجاتھم من العلف .

وإنتاجيqqqة المحاصqqqيل ا(سqqqتراتيجية مثqqqل (القمqqqح والqqqذرة الشqqqامية تحسqqqين إنتqqqاج  -١٠

والمحاصيل السكرية والمحاصيل الزيتية) من أجل تحقيق زيادة فى ا�كتفqاء الqذاتى مqن 

  ھذه المحاصيل الغذائية الرئيسية.

تحسين الصناعات الزراعية خاصة الصناعات الغذائية مqع تطqوير التجqارة كوسqيلة  -١١

 افة من القطاع الزراعى.لزيادة القيمة المض

  

تدعيم وتحسين الروابط بين المؤسسات البحثية والمستفيدين منھا ووضqعھا فqى صqورة   -١٢

مؤسسqqية .  إن الخطqqوة ا�ولqqى لھqqذه الqqروابط القويqqة ينبغqqى أن تكqqون فqqى مجqqال نقqqل 

التكنولوجيا ، من أجل تطبيق حزم التكنولوجيا بفعالية .  با(ضافة إلqى ضqرورة تعزيqز 

بط مqqع المعاھqqد البحثيqqة ا�خqqرى داخqqل مصqqر (بمqqا فqqى ذلqqك الجامعqqات والقطqqاع الqqروا

الخqqاص والجھqqات ا�خqqرى) ، ومqqع المعاھqqد البحثيqqة خqqارج مصqqر( متضqqمنة مؤسسqqات 

البحوث والتنمية المحلية وا(قليميqة والدوليqة) وذلqك لJسqتفادة مqن المqنح وتبqادل المqواد 

  لقدرات والشراكة.والمعلومات وتنسيق البحوث وتعزيز بناء ا
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  الباب الثاني 

  استراتيجية تنمية مصادر البروتين الحيوانى فى مصر 

  

، فإن ھناك  قبل البدء فى مناقشة استراتيجية تنمية مصادر البروتين الحيوانى فى مصر  

تصور خاطئ وشائع ينبغى تصحيحه، فھناك جدل دائم حول وجود تنافس مباشر بين ا(نتاج 

الخ .  كما أن ھناك  �الحيوانى والداجنى وا(نسان، حول استھJك الحبوب مثل الذرة والقمح 

إدعاء آخر بوجود تنافس مباشر للحيوانات فى استخدام ا�راضى، حيث أن جزءاً كبيراً من 

م ھذه ا�راضى لزراعة �راضى تزرع برسيم خJل موسم الشتاء فى الوقت الذى يمكن استخداا

  ل وبعض محاصيل الخضر.والقمح والف

ھذا التصور الخاطئ الذى كان سائدا فى السياسات وا�ستراتيجيات الزراعية السابقة   

  كان له انعكاس سلبى على تحسين ا(نتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

إن الجدل حول المنافسة بين الحيوانات والدواجن وا(نسان يمكن أن يكون صحيحا إذا   

كان ھناك إھدار أو تبديد للحبوب المستھلكة بواسطة الحيوانات والدواجن و� تستخدم فى تخليق 

 ا�حماض ا�مينية الھامة والتى � يمكن استبدالھا والJزمة لتحسين البناء البدنى والعقلى للسكان

.. كما أن التصور الخاطئ فى التوسع فى زراعة القمح على حساب المساحة المنزرعة برسيم 

ثبت أنه أمر غير عملى، حيث أن كل الدورات التى تتضمن البرسيم ( التحريش أو المسقاوى) 

تتميز بأعلى عائد نقدى للمزارعين ، فضJ عن أھمية البرسيم فى بناء خصوبة التربة فى جميع 

�راضى ، ولذلك فستعتمد ا�ستراتيجية الحالية على فكرة الميزة النسبية بين جميع أنواع ا

  المحاصيل والحيوانات والنباتات.
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  استراتيجية تنمية إنتاج البروتين الحيوانى - ١

  -تعتمد استراتيجية تنمية إنتاج البروتين الحيوانى على المحاور التالية :  

  للفرد من البروتين الحيوانى وفقا للمعايير الدولية.تحقيق مستوى مقبول   •

  الوصول إلى مستوى إنتاج يؤمن أفضل قوة شرائية تفاوضية فى ا�سواق العالمية.  •

عند التخطيط لھذه الزيادة فى إنتاج البروتين الحيوانى المحلى ينبغى ا�خذ فى ا�عتبار   •

  الميزة ا�قتصادية النسبية لجميع مصادر البروتين.

أن تصبح العJقة بين تنمية القطاع الحيوانى ومختلف القطاعات الزراعية ا�خرى عJقة   •

  قوية على مستوى كل النظم المزرعية وا(نتاج.

إلقاء الضوء على النوع البشرى فى قطاع إنتاج البروتين الحيوانى .. وتعزيز ودعم دور   •

  المرأة فى ا(نتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

Jل استخدام ا(دارة الشاملة الجيدة يمكن تحقيق إنتاج سلع البروتين الحيوانى ومن خ  •

  الصديق للبيئة.

  

  سياسات تنمية إنتاج البروتين الحيوانى - ٢

يمكن التعبير عن السياسات المتبعة لتنمية إنتاج السلع الغنية بالبروتين الحيوانى من   

  -خJل أربعة مداخل:

  

  ا�ول: تنمية الموارد

  .ظيم ا(نتاج وتقليل الفاقدتع  •

  .الوصول با(نتاج المتميز إلى المعايير الدولية  •

  التحول من تسويق المادة الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة.  •

 تأكيد مفھوم إدارة الجودة.  •
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  الثانى : المنظمات

البروتين الحيوانى تنشيط دور جمعيات ا(صJح الزراعى والجمعيات الزراعية فى إنتاج   •

.  

التوسع فى أنشطة الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية واتحادات منتجى الجاموس   •

  وجمعيات مصنعى ا�عJف بين المزارعين.

  تشكيل مجالس سلعية جديدة ودعم أنشطة المجالس الموجودة.  •

  

  الثالث: النظم

  .إنشاء نظم إنتاج يمكن تقديره  •

  .لفة لمختلف السلع للوصول إلى مستويات مناسبة من التكاملتصنيف نظم ا(نتاج المخت  •

  .تدعيم فكرة إقامة مزارع ا(نتاج الحيوانى  •

  

  الرابع : التمويل

  .وضع سياسات تمويلية للتنمية المستدامة لhنتاج الحيوانى •

  .تشجيع القطاع على أن يكون أكثر استيعابا للتمويل مع تحقيق التمويل الذاتى •

 .ا�ئتمان والرھن وضع منھج لضمان •

•   

  ا=عتبارات الخاصة للتنمية: �

  دور النوع البشرى :  - أ

من المعلوم جيداً دور المرأة فى إنتاج مصادر الغذاء بالبروتين الحيوانى فى مصر 

القديمة كما تم تسجيلھا على جدران معابد الفراعنة. وفى مصر الحديثة تعمل النساء فى الريف 

للزراعة ومقاومة الحشائش ومقاومة دودة القطن وحصاد  يداً بيد مع أزواجھن فى الحقول

  المحاصيل.

وعندما نأتى إلى إنتاج مصادر التغذية بالبروتين الحيوانى نجد أن المرأة مسئولة أيضاً 

  عن تربية صغار العجول وحلب الحيوانات وتصنيع بعض اللبن إلى منتجات محددة. 
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المھارات الفنية للمرأة فى ھذا الشأن مثل  ومع ذلك فھناك دائماً مجال كبير لرفع

التدريب على كيفية  إنتاج اللبن النظيف واستخدام المرأة للوسائل التكنولوجية لتصنيع ا�لبان 

(نتاج مختلف ا�صناف والمنتجات عالية الجودة. وفى القطاع ا�قتصادى تعتبر المرأة أكثر 

ن بكفاءة أعلى من الرجل فى تربية صغار كفاءة من الرجل فى عمليات الحليب. كما يتمتع

العجول. وبا(ضافة لذلك تتجه معظم مصانع تجھيز اللحوم والدواجن وا�سماك لتشغيل المرأة 

  حيث أنھا أكثر إيجابية فى ھذا النوع من العمل من الرجل.

  

  البيئة:  -ب 

خJل عملية  تؤكد ا�ستراتيجية الحالية الحاجة إلى الحفاظ على البيئة نظيفة وصديقة

إنتاج أى غذاء بروتين حيوانى وكذا  إعادة تدوير مخلفات الحيوانات والدواجن إلى سماد 

عضوى يمكن إعادته مرة أخرى لmرض لرفع خصوبتھا وتحديد عدد الحيوانات أو كثافتھا فى 

ادة الحظائر إلى العدد المناسب لتجنب تلوث المياه الجوفية بمركبات النتروجين والمعادن، وإع

استخدام المنتجات الثانوية للمجازر بقطاعات الدواجن والحيوانات وا�سماك وتحويلھا إلى 

  مركزات بروتينية حيوانية لتغذية الدواجن وا�سماك.

إن حظر تسويق الدجاج والطيور الحية على ا�قل فى المدن الكبرى مثل القاھرة 

لى تجنب مخاطر نقل ا�مراض من وا(سكندرية ومختلف المدن المماثلة يمكن أن يعمل ع

  الطيور الوارده من مختلف المحافظات.

و� ينبغى الترخيص بإنشاء مجازر يدوية أو نصف آلية حتى يتوفر بھا نظام لنقل 

مخلفات المجازر الثانوية إلى مصانع معالجة المخلفات، بد�ً من التخلص منھا فى نظام الصرف 

  با(ضافة إلى المخاطر البيئية. الصحى مما يسبب خسارة لمنتجات قيمة

كما أن المنتجات الثانوية لعملية تصنيع الجبن مثل شرش اللبن يمكن استخدامه فى 

تصنيع بدائل اللبن أو تغذية الحيوانات الكبيرة أو (نتاج الJكتوز ومختلف المنتجات القيمة بد�ً 

  من التخلص منه كيفما أتفق مما يسبب تلوثاً للبيئة.
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  ا�راضى الحديثة ا=ستصMح/ الزراعة العضوية: -ج

تؤكد الخطط الحالية وبدرجة كبيرة على الحاجة إلى ا(سراع فى تنمية ا(نتاج  

الحيوانى خاصة قطاع ا�لبان حيث يتوقع أن يكون ھذا القطاع ا�كثر استيعاباً للمدخJت المالية 

  والتكنولوجية. 

ا�راضى الحديثة ا�ستصJح ليست فقط ضرورة لضمان إن تنمية ا(نتاج الحيوانى فى 

نجاح الزراعة العضوية بل أيضاً لتجنب المخاطر البيئية التى ترجع إلى ا�ستخدام الزائد 

  للكيماويات.

ومن الضرورى تنمية ا(نتاج الحيوانى فى حJيب وشJتين وتوشكى فى جنوب مصر 

  مجترة ھى المناسبة لھذه المناطق.ولكن ربما تكون الجمال والحيوانات الصغيرة ال

  

  فرص العمل: -د

مؤقتة فى الغير مباشرة أو المباشرة أو العمل ال فرص  الكثيرمنمن المتوقع توفير 

  .قطاعات ا(نتاج الحيوانى والدواجن وا�سماك 

وستتوفر فرص العمل ھذه فى مزارع ا(نتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومصانع 

ومصانع تجھيز ا�سماك ومصانع المستخلصات ونقل مكونات ا�عJف ثم ا�عJف والمجازر 

  ا�عJف نفسھا والمنتجات النھائية لmغذية البروتينية الحيوانية.

  

  دور المزارع الصغير فى ا=ستراتيجية الحالية: -ھـ

أكدت ا�ستراتيجية الحالية على دور المزارع الصغير بصفة عامة. والتى تتضمن 

وط ا�ئتمان المتاحة لكل قطاع والتى يمكن من خJلھا ايضا تقديم المساعدات تسھيJت خط

  الفنية إلى المنتجين.

  

  قطاع اللحوم الحمراء: - و

يغطى مشروع تسمين البقر والجاموس بالتعاون مع الصندوق ا�جتماعى كل صغار 

  رأس أو أكثر. ٢-١المزارعين خاصة أولئك الحائزين على 
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كما أن كل المزارعين مؤھلين للحصول على قروض (تمويل تسمين البتلو) من  

 ٤٥٠كجم وزن قائم أو إلى  ٢٥٠الحكومة لتربية صغار عجول الجاموس الحديثة الو�دة إلى 

كجم وزن قائم بد�ً من ذبح ھذه العجول الصغيرة بالنظام التقليدى عند وزن قائم يتراوح بين 

ى ا�بقار يحصلون على قروض من الصندوق ا�جتماعى لتربية كجم. كما أن مرب ٨٠-٦٠

كجم ولذلك فإن كل المزارعين الحائزين على ماشية ھم  ٤٥٠العجول الصغيرة حتى وزن قائم 

  مشاركون رئيسيون فى ا�ستراتيجية.

  

  قطاع ا�لبان: -ز

ا�لبان  تؤكد ا�ستراتيجية الحالية وبدرجة كبيرة على أھمية التوسع فى أنشطة تصنيع

% من قطاع ا�لبان. ولتحقيق ھذا الھدف فإن ٨- ٦المتوسطة الحجم والتى تمثل حالياً نحو 

صغار المزارعين مؤھلين حالياً للحصول على قروض من برنامج تنمية القطاع للتوسع فى 

رأس. وبا(ضافة لذلك فقد تم تطوير  ٥-١رأس بد�ً من  ٢٠-١٥نشاطھم حتى يصل المعدل إلى 

بيب صغير للحليب ونظام لتكويد (تشفير) اللبن. وفوق ذلك فإن السياسة التى تطبقھا خط أنا

وزارة الزراعة حالياً تتضمن تدريب المزارعين على كيفية إنتاج اللبن الطازج النظيف وتصنيع 

  ا�لبان (نتاج منتجات لھا قيمة مضافة.     

ة عن حاجة القطاع التجارى كذا يمكن أن يتم شراء صغار العجول أو ا�بقار الزائد

بواسطة مزارع ا�لبان متوسطة الحجم. أما ا�بقار والعجول الصغيرة المنتخبة من كل من 

القطاع التجارى ومزارع ا�لبان متوسطة الحجم فسيقوم بشرائھا المزارع الصغير مما يؤدى 

نتاج الموجه للسوق لتحسين إنتاجيته وتنتقل به من مجرد منتج لJستھJك ا�سرى  إلى نظام ا(

. إن عملية تصنيع السيJج والتصنيع الحقلى أو المزرعى لmعJف سيمتص الكثير من ا�يدى 

  العاملة  ويوفر فرص عمل أكثر فى ھذا القطاع. 

كذلك فإن قيام صغار المزارعين بتصنيع ا�لبان   (مثل إنتاج منتجات ا�لبان أو 

تح أبوابا جديدة �متصاص المزيد من ا�يدى العاملة المنتجات ذات القيمة المضافة) سوف يف

  لتسويق ھذه المنتجات.
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  إنتاج الدواجن:  •

تشجع الحكومة المصرية صغار المزارعين على إنتاج الدواجن فى الساحات الخلفية 

للمنازل (إنتاج الدواجن المنزلى) بتقديم قروض من خJل الصندوق المركزى لتنمية ا(نتاج 

الحيوانى وبرنامج دعم القطاعات المتعددة وذلك لتربية الدجاج با(ضافة (نتاج بيض المائدة 

حتى تتحول القرية إلى مكان أكثر إنتاجية. وفى الواقع فإن ھذه ا�نواع يتم تسويقھا أحياناً باسم ( 

  لJنكماش.البلدى)  ولھا أسعار مميزة .  وأخيراً فإن ھذا القطاع الفرعى قابل للتوسع وليس 

  

  قطاع ا�سماك: •

يتمتع قطاع ا�سماك أيضاً بتسھيJت إئتمانية  من خJل برنامج دعم القطاعات المتعددة 

وھو متاح لجميع منتجى ا�سماك لتطوير أنشطتھم كما يتضمن أيضاً صغار منتجى ا�سماك 

  بصفة عامة.

كبيرة على أھمية تحسين وأخيراً فمما �شك فيه أن ا�ستراتيجية الحالية تؤكد وبدرجة 

  أوضاع المزارع الصغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

  

  

وقد نفذت وزارة الزراع^ة واستص^Mح ا�راض^ى مجموع^ة م^ن ا,ج^راءات لتحقي^ق الزي^ادة ف^ى 

  لقطاع ا�سماك :ا,نتاج 

  حظر تجفيف البحيرات والبرك الداخلية .  •

  تطوير وتحسين المصادر الطبيعية الداخلية.  •

  تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية للصيادين وإمدادھم بمعدات الصيد بقروض ميسرة.  •

  إصدار التشريعات لضمان عدم تلوث البيئة المائية.  •

وضع قيود على عدد قوارب الصيد فqى كqل منطقqة وحظqر الصqيد خJqل موسqم تqزاوج  •

ا�سماك فى تلك المناطق والتحكم فى حجم فتحات الشباك فى كل منطقqة وإقامqة قنqوات 

ا�تصال (البوغاز) بين مياه البحر والبحيرات الداخلية وزيادة العمق حول ھذه المعابر، 

 يرة إلى البحر للتزاوج، بما يسمح بعبور ا�سماك من البح
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ودخول زريعة السمك من البحر إلى البحيرة والسماح بعملية الصqيد فqى المنqاطق البكqر 

المتاخمة لشJتين وحJيب وأبو رماد، با(ضافة إلى التوسع فى المزارع المائيqة الكثيفqة 

   .وشبه الكثيفة فى كJ من المياه العذبة ومياه البحر 

  .ل التكنولوجية المستخدمة فى عملية صيد وتسويق ھذه السلعة القابلة للتلف تحديث الوسائ  •

  .تدريب الصيادين   •

  .دعم البحوث السمكية  •

وحيث أن ا�سماك ھى أقدر ا�حياء على تحويل العلف إلى بروتين حيوانى ، فإن 

  ن.التوسع فى إنتاج ا�سماك سيلعب دورا ھاما فى زيادة نصيب الفرد من ھذا البروتي
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  ثالثالباب ال

  آليات ا=ستراتيجية الزراعية

  مقدمة: - ١

تعتبqqر ا�سqqتراتيجية الزراعيqqة المصqqرية اسqqتمراراً لعمليqqة تحريqqر ا�قتصqqاد الزراعqqى. 

حيqqث يqqتم تطبيqqق آليqqات السqqوق الحqqرة علqqى حركqqة السqqوق.وتعتمد ا�سqqتراتيجية علqqى الخبqqرة 

  حتى اRن. وقد تم وضع ا�ستراتيجية على ا�سس التالية:التراكمية منذ الثمانينات 

إن الزراعqة ھqqى نظqqام متكامqqل تتكqون مqqن ثJثqqة قطاعqqات فرعيqة تتقqqاطع مqqع القطاعqqات  ا�ول:

ا�خqqرى لJقتصqqاد القqqومى وھqqى (أ) القطqqاع المزرعqqى ويضqqم المqqوارد الطبيعيqqة، رأس المqqال 

الزراعqqة ويتضqqمن إنتqqاج وتصqqنيع وتسqqويق  والعمالqqة والكفqqاءات ا(داريqqة، (ب) قطqqاع مqqا قبqqل

المدخJت الزراعية، (ج) قطاع مqا بعqد الحصqاد ويتضqمن أنشqطة متعqددة مثqل الفqرز والتqدريج 

وتعبئة وتسqويق المنqتج الزراعqى لmسqواق المحليqة وا�جنبيqة. وتشqكل أفضqليات المسqتھلك قqوة 

اقع ا�سqواق عبqر قطqاع مqا بعqد الدفع المستمرة للنظام. وتعتبر ا�سعار مؤشرات مرسلة من مو

الحصاد إلى قطاع ا(نتاج والqذى يسqتجيب باسqتعمال المqدخJت المناسqبة (نتqاج منتجqات عاليqة 

الجqqودة وفقqqاً للمعqqايير الخاصqqة بكqqل سqqوق. ولqqذلك فqqإن قqqدرة ا�سqqواق علqqى تقqqدير المؤشqqرات 

  �ستعمال ا�مثل للموارد.               السعرية أمر ھام لنجاح البيئة التنافسية الشاملة من أجل التحديد وا

إن تعزيqز البيئqqة التنافسqية وإقامqqة البنيqة ا�ساسqqية الخدميqة المطلوبqqة، تسqتلزم المشqqاركة  الث^انى:

العامة والخاصqة فqى تحديqد ا�حتياجqات المشqتركة والتنسqيق والتكامqل بqين دورى القطqاع العqام 

  والخاص.

  ما تستطيع من أجل:ضل يجب على الدولة القيام بأف الثالث:

  دعم الجمعيات (التعاونيات، المجالس السلعية واتحادات المنتجين وما شابه).  -١

  جمع وتحليل ونشر معلومات السوق المتعلقة با(نتاج والطلب وا�سعار.  -٢

تفعيqqل وتطبيqqق القqqوانين والقواعqqد الخاصqqة بالتqqدريج والمعqqايير القياسqqية متضqqمنة معامqqل   -٣

  وضمان الجودة. تعريف أمان المنتج

إن التحqqول إلqqى اقتصqqاد السqqوق الحqqر ھqqو عبqqارة عqqن حزمqqة تتطلqqب تجريqqد الدولqqة مqqن 

ا�نفqqراد با�نشqqطة ا(نتاجيqqة إلqqى خلqqق بيئqqة صqqديقة تسqqمح باشqqتراك أكبqqر للقطqqاع الخqqاص فqqى 

   -التى يمكن أن تقوم بھا الدولة:عمليتى ا(نتاج والخدمات. وفيما يلى بعض ا�دوار الصحيحة 

خلق بيئة تنافسqية تتضqمن تنفيqذ قqانون ا�مانqة ومنqع الغqش وا�حتيqال بqين العqاملين  -أ 

  با�سواق.
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التخطيط الموجه لضمان ا�سqتخدام ا�كفqأ للمqوارد. ويمكqن تقqديم مزيqد مqن الqدعم  -ب 

لھqqذا الموضqqوع مqqن خJqqل نشqqر المعلومqqات ا�قتصqqادية الدقيقqqة فqqى التوقيتqqات المناسqqبة 

  المنتجين للعمل وفقاً للخطة الموجھه.لتحفيز 

تشجيع التوسع ا�فقى خارج الوادى القديم والدلتا لزيادة ا(نتاج، وخلق فرص عمل  -ج 

  جديدة وتوسيع المساحة المأھولة بالدولة.

  تصميم وتنفيذ الحمJت القومية لزيادة ا(نتاج الزراعى. -د 

حلية والعالمية متضمناً تشجيع ا�ستثمار ا(صJح التشريعى ليتJئم مع التغيرات الم - ھ

  الزراعى فى مصر.

  تطبيق وتفعيل ا(جراءات الضرورية لحماية البيئة. -و 

  

  دور التعاونيات الزراعية: - ٢

لعبqqت الجمعيqqات التعاونيqqة الزراعيqqة منqqذ الخمسqqينيات دوراً ھامqqاً ورئيسqqياً فqqى تنفيqqذ 

 ١٩٥٦لسqنة  ٣١٧لك بناءاً علqى القqوانين السياسات الزراعية خJل حقبة التخطيط المركزى وذ

. ولقqqد كqqان حqqائزو ا�راضqqى مqqرغمين علqqى ا�شqqتراك فqqى عضqqوية ھqqذه ١٩٦٩لسqqنة  ٥١و

التعاونيات من أجل الحصول على المqدخJت الزراعيqة وخqدمات التسqويق ضqمن نظqام التوريqد 

ولة وشqركات تجھيqز ا(جبارى با�سعار المقررة، وذلك للوفاء باحتياجات الصناعة المملوكة للد

  وتصدير السلع.

ولقد نجحت التعاونيات الزراعية مqن خJqل بqرامج ا�ئتمqان الزراعqى فqى زيqادة حصqة 

الوحدة المساحية فى القروض النقديqة والعينيqة.  كمqا سqاعدت فqى انتشqار الميكنqة الزراعيqة مqن 

تجميqع حيqازات  خJل تأمين قروض لشراء ا�Rت الزراعيqة، وبالمثqل فلقqد سqاعدت فqى بqرامج

ا�راضى (نتاج المحاصيل الرئيسية. إ� أن المزارعين لم يكن لqديھم إ� مرونqة قليلqة فqى إدارة 

  تعاونياتھم فظلوا مقيدين فى نشاطھم وفقاً لما تقرره الدولة.

وعندما بدأت مصر برنامجھqا الطمqوح لhصJqح ا�قتصqادى، تعqرض دور التعاونيqات 

  اع زراعى أكثر تحرراً. لتغيرات  ملحوظة فى ظل قط

  

  

  

-٩٦ -  



 

 

  

  وھناك نظرة جديدة لھذا الدور طبقاً للمفاھيم التالية:

  ضرورة أن يقوم أعضاء الجمعيات التعاونية بإدارتھا وفقاً للنظم الديمقراطية. -أ 

إدارة ھqqذه التعاونيqqات كمنظمqqات غيqqر حكوميqqة لتكqqون قqqادرة علqqى المنافسqqة فqqى  -ب 

  اقتصاد السوق الحر.

  يجب توفير الموارد الطبيعية والبشرية والمالية للتعاونيات الزراعية. -ج 

  ضرورة تقليل التدخل الحكومى إلى الحد ا�دنى. -د 

ضqqرورة تنفيqqذ التqqدريب المناسqqب لتحسqqين المعqqارف والمھqqارات والقqqدرات للكqqادر  - ھ

  الوظيفى المنوط بإدارة التعاونيات.

من مزيداً من المرونة للتعاونيqات فqى تطqوير وضع تشريعات جديدة للتعاونيات تض -و 

ا�عتماد على النفس وتشجيع المبادرات والتفاعل مع قوى السوق وا�خذ بفqرص العمqل 

  الجيد.

يمكن اندماج التعاونيات العاملة  فى مجا�ت ا(نتاج والتسويق وا(مداد بالمدخJت،  -ز 

  وذلك لمزيد من الكفاءة وجنى فوائد أفضل.

التركيب الحيازى المفتت تصبح التعاونيات الزراعيqة بqديJً منطقيqاً. فعنqدما فى ضوء و 

يتملك منتجو المدخJت وأنشطة ما بعد الحصاد حجما كبيرا للسqوق فقqد يحqدث انحqراف �تqزان 

السqوق ممqا يqؤدى إلqى فشqل السqوق نتيجqqة لmربqاح الكبيqرة لمنتجqى المqدخJت وأنشqطة مqا بعqqد 

ين بينما ترتفع ا�سqعار للمسqتھلكين. وللتعاونيqات القqدرة علqى إعqادة الحصاد على حساب المنتج

  ا�تزان المطلوب لضمان حق المنتجين الزراعيين.

  دور وزارة الزراعة واستصMح ا�راضى فى معلومات السوق: - ٣

تعتبqqر معلومqqات السqqوق عنصqqراً حاسqqماً لنجqqاح آليqqات السqqوق الحqqر. وبqqالرغم مqqن أن 

زراعqqة مqqا يشqqاءون وبيqqع المنqqتج إلqqى مqqن يريqqدون باختيqqارھم، وبنqqاء علqqى للمqqزارعين الحريqqة ل

ا�سqعار المعروضqqة فqإنھم فqqى حاجqة إلqqى معلومqات دقيقqqة ومتزامنqة �خqqذ القqرارات الصqqحيحة 

  المتعلقة بالزراعة والتسويق.
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تس^تھلك وتعتبر عملية تجمي^ع البيان^ات والتحلي^ل والنش^ر م^ن العملي^ات المكلف^ة والت^ى 

  لRسباب التالية:

تنوع المصادر وبخاصة الوسيلة ا(عJمية ا(ليكترونية. مما يستلزم الفحqص الqدقيق  -أ 

  واختيار البيانات المناسبة.

ضqqرورة التركيqqز علqqى البيانqqات المتعلقqqة بالقطqqاع والشqqديدة ا�رتبqqاط. كمqqا يجqqب  -ب 

تجqqات وأسqqعار ا�سqqواق جدولqqة ومعالجqqة العqqرض والطلqqب الخاصqqين بالمqqدخJت والمن

المحليqqة والعالميqqة للخqqروج بمؤشqqرات صqqحيحة. وتحتqqاج وزارة الزراعqqة واستصJqqح 

  ا�راضى إلى إعادة صياغة استراتيجيتھا لhحصاءات الزراعية والمعلومات.

  التعرف على واستكمال المعلومات الضرورية الغير متاحة حالياً. -ج 

ستصJqح ا�راضqى بإنشqاء خqط ربqط إليكترونqى ينبغى أن تقوم وزارة الزراعة وا  -د 

مqqع الqqوزارات والھيئqqات التqqى تتعامqqل مqqع المعلومqqات الزراعيqqة مثqqل وزارة التجqqارة 

الداخلية ووزارة ا�قتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولى ومركز 

مqqن ا�فضqqل المعلومqqات ودعqqم اتخqqاذ القqqرار التqqابع لرئاسqqة مجلqqس الqqوزراء. كمqqا أنqqه 

التركيqqز علqqى المعلومqqات السqqعرية الحاليqqة والمسqqتقبلية لكqqل مqqن المqqدخJت والمنتجqqات 

    والتى تشتمل على:الزراعية 

  ا(نتاج والمخزون من المواسم السابقة.  •

  طلبات المستھلكين والوسطاء فى كل مرحلة من مراحل التسويق.  •

  ا�سعار عند كل مرحلة من مراحل التسويق.  •

  المدخJت والمنتجات المتوقعة.أسعار   •

    تعنى بنوعين من المعلومات:إن تحليل البيانات التى تتعامل مع أنواع معلومات السوق 

  ب) التوقع المستقبلى للسلعة        أ) وضع السلعة

  

  دور الدولة فى أنشطة التسويق الزراعى:  -٤

  يمكن تلخيص دور الدولة فى مجال التسويق الزراعى فيما يلى:

  تقديم الخدمات الداعمة للتسويق مثل التدريج ، المعايير القياسية والفحص والمعلومات.  -أ 
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وضع القواعد والقيم التسويقية التى تحمى كافqة عمJqء السqوق. ويھqدف ھqذا العمqل المqنظم  -ب 

لمنqع ا�حتكqار والتصqرفات الخاطئqة ا�خqرى. وقqد تqqم وضqع وتفعيqل قqوانين أمانqة التعامqل فqqى 

ا�قتصاديات المتقدمة لضمان عدالة ممارسات السوق مع مراجعتھqا بانتظqام فqى ضqوء ظqروف 

  السوق. 

دعqqم اتحqqاد المنتجqqين فqqى سqqعيھم لتحسqqين تسqqويق محاصqqيلھم. و� يسqqتثنى مqqن ذلqqك الqqدور  -ج 

  التسويقى للتعاونيات الزراعية بما فى ذلك مختلف الترتيبات التعاقدية.

  اتخاذ ا(جراءات الضرورية لحماية المزارعين من التذبذب الحاد لmسعار. -د 

  لسلع الغذائية بخلق استخدامات جديدة.تصميم وتنفيذ برامج لزيادة الطلب على ا - ھ

  إجراء دراسات تھدف إلى تطوير وتحسين التسويق. -و 

  تقديم الخدمات ا(رشادية للمنتجين والمستھلكين. -ز 

  

  دور المجالس السلعية:    -٥

فى إطqار التqزام الحكومqة بتنفيqذ سياسqة ا(صJqحات فمqن الضqرورى المشqاركة العامqة 

يqqع ا�كفqqأ للمqqوارد ولتشqqجيع التنqqافس. وفqqى ھqqذا المضqqمار فمطلqqوب مqqن والخاصqqة لتqqدعيم التوز

الدولة أن تقيم البنية ا�ساسية بصفة منتظمة بينما على القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة فى 

إقامة ا�تحادات والمجالس السلعية لتوفير احتياجات ومصالح أعضqائھا. ويوجqد حاليqاً نمqوذجين 

  المجلس السلعى للمحاصيل البستانية وا�تحاد المصرى لmرز.فى ھذا ا(طار ھما 

  

  المجلس السلعى للمحاصيل البستانية: -٦

استجابة لسياسات التحرر ا�قتصادى فى القطاع الزراعى فقد استجاب القطاع الفرعqى  

أدت للمحاصيل البستانية إيجابياً لسياسة ا(صJحات من خJل زيادة المنتج الطازج بوفرة زائدة 

  إلى التأثير السالب على أسعار المحاصيل البستانية.

  ولقد أخذ المجلس السلعى للمحاصيل البستانية على عاتقه تحقيق ا�ھداف التالية:

  تزويد ا�عضاء بمعلومات السوق.  -١

توجيه البحوث لحل مشاكل القطاع الفرعى متضqمنة البحqوث المتعqددة ا�نظمqة والمرتبطqة   -٢

 ى فيھا. بالتسويق كجزء رئيس
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كما كانت ضمن أولويات البحqوث تلqك المتعلقqة بتحليqل التكلفة/العائqد للتكنولوجيqات الجديqدة  -٣

ودراسqqات تنافسqqية السqqلع البسqqتانية الطازجqqة والمصqqنعة وأفضqqليات المسqqتھلكين وقqqدرات 

المنافسين وتقنيات التسويق. إن الھqدف مqن عمqل المجqالس ھqو التعqاون مqع مختلqف أنشqطة 

التربية وا(رشاد التسويقى جنباً إلى جنب مqع جھqود وزارة الزراعqة واستصJqح ا�راضqى 

  فى ھذا الشأن.

وضع نظم التدريج والمعايير القياسية وضمان الجودة لكل من ا�سqواق المحليqة والعالميqة.   -٤

وسوف يساعد المجلس فى عملية صياغة المعqايير القياسqية بالتعqاون مqع الھيئqات الحكوميqة 

  المعنية حتى يتم وضع وتفعيل التشريعات والقواعد الضرورية بين كافة عمJء السوق.

ا�خ^ذ ف^ى ا=عتب^ار  م^عئات الحكومية المعنية مqن أجqل  صqياغة السياسqات التنسيق مع الھي  -٥

  ا�دوار التالية للدولة:

  : ا(مداد بمعلومات السوق. ١-٤

  : ضمان نجاح السوق. ٢-٤

: المحافظة على المناخ التنافسى ومراقبة أوجه القصور المحتملة مثqل ا�حتكqار و  ٣-٤

  ا�تحادات ا�حتكارية.

  تحاد المنتجين والتعاونيات التى تعمل على تحسين قدراتھا التسويقية لھا.: تدعيم ا ٤-٤

  : تقديم الدعم السياسى فى اتفاقيات التجارة الدولية. ٥-٤

: تqqدعيم بحqqوث التسqqويق بھqqدف زيqqادة الطلqqب علqqى المنتجqqات المصqqرية القابلqqة  ٦-٤

  للتصدير وتحسين الكفاءة ا�قتصادية.

ة للتسqqويق والتqqى تشqqمل الطqqرق والمqqوانئ والنقqqل الجqqوى : تحqqديث البنيqqة ا�ساسqqي ٧-٤

  وخدمات ا�تصال.

  : تشجيع الخدمات ا(رشادية الخاصة بالتجھيز والتسويق الزراعى.٨-٤

  : إعادة النظر فى منھج التسويق وبرامج التدريب الخاصة بذلك. ٩-٤
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مqqع المجqqالس السqqلعية  ويمكqqن تنفيqqذ ھqqذه القواعqqد الحكوميqqة علqqى أفضqqل وجqqه بالتعqqاون

المتخصصة مثqل مجلqس المحاصqيل البسqتانية والqذى يعمqل كھيئqة وسqطية تطوعيqة بqين عمJqء 

السوق والدولة. ھqذه المشqاركة العامqة والخاصqة تعنqى تحقيqق الفوائqد للقطqاع التجqارى وبالتqالى 

  لJقتصاد القومى.

عqqن احتياجqqات  ويجqqب أن يعبqqر البرنqqامج الحكqqومى لجمqqع وتحليqqل ونشqqر المعلومqqات

المنتجqqين والتجqqار والصqqانعين والمصqqدرين. كمqqا يجqqب أن يعتمqqد برنqqامج بحqqوث التسqqويق علqqى 

تعريف واضح للقضايا والمشاكل الرئيسية المطلوب دراستھا. كذا يجب أن يطبqق نظqام التqدريج 

 مواصفات معينة عالمية مقبولqة بكqل مqن ا�سqواق العالميqة والمحليqة. وفqى كqل ا�حqوال ينصqح

بالتنسيق بين ممثلى المجالس السلعية والحكومة لزيادة القيمqة المضqافة مqن ھqذا القطqاع الفرعqى 

  الھام لJقتصاد الزراعى المصرى. كما أن التنسيق مطلوب ايضا فى مجال صياغة السياسات.

  

  التنسيق من أجل ترويج الصادرات مع  المؤسسات المعنية بذلك - ٧

مqن زيqادة حجqم الصqادرات أو تقليqل التكلفqة خاصqة إن ضغط الطلب يمكن  المصدرين 

حينما يمتص السوق المحلى ا�حجام التى � تتجاوز حد الخسارة. ولذلك فإن تشجيع الصqادرات 

يزيد من الربحية خاصة عنqد اختqراق أسqواق جديqدة. كمqا أنھqا تحسqن تنافسqية ا�سqواق المحليqة 

  الشركات المشتركة. والعالمية على حد سواء وتخلق أيضاً فرصاً لقيام

ھذا وينتج نجاح أنشطة التصدير عن ا(مداد المتجانس  بمنتجات عالية الجqودة بصqرف 

النظر عن حجم النشاط التصديرى. ويتطلب اختراق السوق الحصول على معلومات دقيقqة وفqى 

فة التوقيت المناسب عن تفضيل المستھلك ومواصفات التعبئqة والمنqاخ السqائد با�سqواق المسqتھد

والتعريفة الجمركية والمستندات المطلوبة. وبا(ضافة إلى ھqذه المعلومqات فيجqب تصqميم خطqط 

الترويج بأسلوب يqتJئم مqع الqنظم ا�سqتھJكية فqى أسqواق التصqدير والمنqاخ ا(دارى والقqانونى 

 السائد. وليس ھناك طرف واحد يستطيع أن يتحمل تكاليف مثل ھذه المھqام المتنوعqة والمتعqددة.

  وھى فى الحقيقة واحدة من المھام الرئيسية للمجالس السلعية.
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  دور المشاركة العامة والخاصة فى صياغة التشريعات الضرورية لتنمية القطاع: -٨

تضع الحكومة التشريعات والنظم والتوجيھات التى تكافح الغش وتشجع التجارة العادلة  

فى مناخ تنافسى. ويمكن للكادر الفنى للمجلس السلعى أن يساعد الھيئqة التشqريعية علqى صqياغة 

  القوانين وثيقة الصلة التى تدعم الجھود الجارية لتنمية القطاع.

  

  دور ا=تحادات السلعية: -٩

ا�تحqqادات السqqلعية ھqqى ھيئqqات تطوعيqqة ترعqqى مصqqالح أعضqqائھا. وتqqتلخص نظqqرتھم 

ورسالتھم فى السعى إلى تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتجھيز وتصدير السلع التى تھم ا�عضاء بما 

  وفيما يلى أھداف ا=تحادات السلعية:يتJئم مع سياسات الدولة والمعايير القياسية العالمية. 

لمنتجqين والمصqنعين والھيئqات المعنيqة لتطqوير ا�صqناف المطلوبqة لmسqواق التنسيق بين ا  -١

  المحلية والعالمية.

التنسيق بين المنتجين والتجار والمصنعين والمصدرين كمجموعة، وبqين جمqوع المشqترين   -٢

  والھيئات الحكومية.

  تحديث المھارات الفنية لmعضاء.  -٣

  لومات ا�قتصادية المتعلقة بأنشطة ا�عضاء.جمع وتحليل ونشر البيانات ا(حصائية والمع  -٤

تqqرويج الصqqqادرات وإجqqqراء البحqqqوث التسqqqويقية ذات العJقqqة بكqqqل مqqqن ا�سqqqواق المحليqqqة   -٥

  والعالمية.

  تطوير القدرات الفنية وا(دارية والمالية لعناصر القطاع الموجودة.  -٦

الجيqد فqى ا�سqواق تصميم معايير قياسية للتدريج والجودة لتحديث الصناعة وفرض اسمھا   -٧

  المحلية والعالمية.

تمثيqqل مصqqر فqqى النqqدوات الدوليqqة وتمثيqqل الصqqناعة فqqى المناسqqبات المحليqqة التqqى تتنqqاول   -٨

  سياسات ا(نتاج والتسويق.

  إنشاء آلية لفض النزاع بين أعضاء ا�تحاد وبينھم وبين مختلف عمJء السوق.  -٩

 لتطوير ا(نتاج والتسويق والتصنيع. تدعيم المراكز البحثية والتدريبية فى محاولتھم  -١٠
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  تطوير أنشطة البنك الرئيسى للتنمية وا=ئتمان الزراعى: - ١٠

أوضحت الدراسات ا�خيرة الحاجة إلى مزيد مqن ا�سqتقرار والمqوارد قليلqة التكلفqة لتمويqل  - ١

نظام ا�ئتمان الزراعى مما يمكن النظام من تقديم خدمات فعالة بسqعر فائqدة مناسqب لطبيعqة 

 ا�نشطة الزراعية التى تتميز بانخفاض العائد وزيادة المخاطر. 

  تحقيق ھذا الھدف:وفيما يلى بعض الوسائل الMزمة ل

فqqتح بqqاب ا�كتتqqاب فqqى رأس مqqال البنqqك لمختلqqف البنqqوك التجاريqqة وا�فqqراد والشخصqqيات   •

  ا�عتبارية (العامة والخاصة على السواء).

  الترخيص للبنك بإصدار سندات قرض بضمان وزارة المالية.  •

ويلqة ا�جqل قيام ينك التنمية وا�ئتمان الزراعى على مستوى المحافظqات بتقqديم قqروض ط  •

ذات فوائد منخفضة لتأمين استقرار الموارد الJزمة لتمويل العمليqات ا�ئتمانيqة علqى المqدى 

  المتوسط.

يجب ا�ھتمqام بصqفة خاصqة بتجميqع المqدخرات لزيqادة اعتمqاد البنqك علqى المqوارد الذاتيqة   •

جال فqيمكن أن للتمويل وا(قJل من لجوء البنك لJقتراض من البنوك التجارية. وفى ھذا الم

  يشجع البنك على فتح حسابات جارية لجذب المرأة الريفية إلى ا�دخار .

جذب مزيد مqن الوفqورات غيqر المزرعيqة والحصqول علqى حصqة معقولqة مqن التحqويJت   •

  النقدية بالمناطق الريفية.

•  qول حاليqى تحqنوات، والتqدة سqاً الترخيص للبنك باحتجاز الفائض من موارده المالية لديه لع

إلqqى البنqqك المركqqزى المصqqرى، وذلqqك لتqqوفير السqqيولة المطلوبqqة لزيqqادة القqqروض ا�ئتمانيqqة 

للزراعqqة والتنميqqة الريفيqqة. ويمكqqن اعتبqqار فqqائض المqqوارد الماليqqة المحتجqqزة بالبنqqك كوديعqqة 

  حكومية طويلة ا�جل ومنخفضة الفوائد.

تغطى القروض الريفية بما فى ذلك تنويع أنشطة البنك الرئيسى للتنمية وا�ئتمان الزراعى ل  -٢

  قروض التصنيع الزراعى والتسويق وا�نشطة غير المزرعية مثل مشاريع المرأة الريفية.

يجب على البنك أن ينسحب بالتدريج من أنشطته غير المصرفية حتى تتمكن التعاونيات من   -٣

. ويبقى البنك آلية القيام بدورھا على الوجه ا�كمل لكى تحل محل البنك فى توزيع المدخJت

مفيدة لتوزيع المدخJت عنqد ظھqور أى اختناقqات. وفqى نفqس الوقqت فمqن الممكqن أن ينظqر 

 البنك فى إنشاء شركات توزيع مشتركة.
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يجب أن يعمل البنك الرئيسى للتنمية وا�ئتمان الزراعى علqى خفqض تكلفqة القqروض التqى   -٤

تھqا بqالبنوك التجاريqة ا�خqرى. كمqا ينبغqى إعqادة % والتى � يمكqن مقارن٤.٨تقدر حالياً بـ 

  النظر فى معايير التوزيع الجغرافى لشبكة فروع البنك ومعالجة مشكلة العمالة الزائدة .

يجب أ� يتجاوز سqعر الفائqدة معqدل التضqخم الجqارى مضqافاً إليqه التكلفqة الحقيقيqة لhqدارة   -٥

  الرشيدة .

  ة للمشاريع المقدمة للبنك بغرض التمويل.التحقق من الجدوى الفنية وا�قتصادي  -٦

  تخصيص مزيد من الوقت والجھد �ستعادة القروض.  -٧

تيسqqير الضqqمانات المطلوبqqة مqqن صqqغار المنتجqqين والتعاونيqqات بqqالتركيز أكثqqر علqqى الثقqqة   -٨

  ا�ئتمانية وا�نشطة ا�قتصادية القابلة للتطبيق أكثر من الضمانات العقارية.

  

  التعاونيات فى تقديم ا=ئتمان:تنشيط دور  -١١

مع التحول التدريجى فى دور البنqك الرئيسqى للتنميqة وا�ئتمqان الزراعqى عqن ا�نشqطة 

الغير مصرفية فقد أصبح للتعاونيات الزراعية كقطاع فرعى دور رئيسى فى نظام آليات السوق 

ول^دعم ھ^ذه الزراعيqة. الحر. وتعتبر عملية تقديم القروض من بين الوظائف الجديدة للتعاونيات 

  الوظيفة فيقترح النموذج التالى:

إنشاء بنك تعاونى برأس مال تساھم فيه التعاونيات بالقدر المناسب لوضعھا المالى. وتتكون   -١

  موارد البنك التعاونى من رأس مال مستحق وودائع للتعاونيات المشتركة والغير مشتركة.

لمqqال المصqqدر وإصqqدار أسqqھم جديqqدة متميqqزة زيqqادة قqqدرات التمويqqل الqqذاتى بزيqqادة رأس ا  -٢

  وصناديق تمويل وزيادة احتياطات البنك.

تشqqqجيع العمليqqqات التجاريqqqة والصqqqفقات بqqqqين التعاونيqqqات متضqqqمنة المشqqqاريع المشqqqqتركة  -٣

  وا�قتراض البينى.

تشجيع التأمين التعاونى المتعدد ا�غراض كمصدر لتعبئة صناديق ا�مqوال التعاونيqة والتqى  -٤

  تستخدم لخدمة أھداف التعاونيات.يمكن أن 

ا�خذ فى ا�عتبار إمكانية تحقيqق مشqاركة مqع القطqاع الخqاص (قامqة منشqآت أو مؤسسqات  -٥

  تحتاج إلى موارد مالية أكثر من قدرة قطاع التعاونيات.

تطqqوير التعاونيqqات الزراعيqqة لتعمqqل ككيانqqات اقتصqqادية مسqqتقلة تتجqqاوز أنشqqطتھا الھيكqqل  -٦

 ا(دارى للقرية.
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وھqqذا يتطلqqب النظqqر بعqqين ا�عتبqqار إلqqى إدخqqال بعqqض التحسqqينات علqqى قqqانون وقواعqqد 

  التعاونيات.

  

  دور البحوث الزراعية وا,رشاد -١٢

ھناك حاجة ملحة لسد الفجوة بين مجتمع البحوث الزراعية والعqاملين با(رشqاد لضqمان 

  المجتمع الزراعى ،وصول المعلومات الخاصة بنتائج البحوث فى التوقيت المناسب إلى 

  -ولعبور ھذه الفجوة من الضرورى اتخاذ الخطوات التالية:

تعريف وتحديد أدوار ومھام معھد بحوث ا(رشqاد الزراعqى والتنميqة الريفيqة التqابع لمركqز  - ١

البحqqوث الزراعيqqة وقطqqاع ا(رشqqاد الزراعqqى التqqابع لqqوزارة الزراعqqة واستصJqqح ا�راضqqى ، 

على تحسين التوصيات الفنية من خJل ا�ستخدام الفعال لنتqائج البحqوث وينبغى أن يركز ا�ول 

.. أما الثانى فيركز على توصيل الحزم الفنية المحسqنة مqن خJqل المرشqدين الqزراعيين بqالقرى 

إلى المنتجين الزراعيين لتحقيق الھدف النھائى وھو تحسين نظم وإدارة المحصqول بمqا فqى ذلqك 

  ة.تسويق المنتجات الزراعي

  

تحqqديث المھqqارات ا(داريqqة والفنيqqة للبqqاحثين والمرشqqدين الqqزراعيين فqqى القqqرى ومqqديرى   - ٢

الزراعة من خJل برامج تنمية القوى البشرية ، مع تشجيع زيادة المعرفة والمھارات والقqدرات 

على مستوى القطاع من خJل تصميم وتنفيqذ البqرامج التدريبيqة داخqل وخqارج الqوطن مqع ربqط 

  الحوافز بمعد�ت ا�داء.منح 

  

تحويل اتجاھات المزارعين من ا�سqتقبال السqلبى للتوصqيات الفنيqة لhرشqاد الزراعqى إلqى  - ٣

  ا�شتراك النشط فى ھذه العملية .

  

دعqqم التنسqqيق بqqين الqqنظم الزراعيqqة القوميqqة مثqqل مركqqز البحqqوث الزراعيqqة ومركqqز بحqqوث  - ٤

  ات الزراعة على المستوى القومى .. الصحراء ومركز البحوث المائية مع كلي
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  -حيث ينبغى أن يؤدى التنسيق إلى تحقيق ما يلى:

  نظام بحثى موجه وھادف وأكثر فعالية يخدم وبدرجة عالية ا�ھداف الزراعية القومية .  •

  اتباع أسلوب حل المشاكل فى التعامل مع المعوقات الجارية لزيادة نمو القطاع الزراعى.  •

 تعزيز خدمات ا(رشاد الزراعى لزيادة ثقة المزارعين فى المؤسسة الرسمية لhرشاد.  •

  

  

حيث أن الزراعة ھى نظام متكامل فمن  الضرورى أن تقوم المؤسسة الزراعيqة ا(رشqادية  - ٥

بتقديم الخدمات ا(رشادية إلqى كqل مكونqات النظqام متضqمنة القطاعqات الفرعيqة مثqل المqدخJت 

  تسويق وأنشطة ما بعد الحصاد والتصنيع.وا(نتاج وال

  دور البحوث الزراعية  - ١٣

تعتبر البحوث الزراعية ھqى ا�سqاس الqذى تعتمqد عليqه عمليqة التنميqة الزراعيqة .. وقqد   

قامت وزارة الزراعة واستصJح ا�راضى بصياغة استراتيجية للبحوث الزراعية فى منتصqف 

  -تشمل النقاط التالية:التسعينات 

كمال الخطqqوات ا�ولqqى لسياسqqة إصJqqح البحqqوث وبحqqوث ا(نتqqاج وا(نتاجيqqة مqqن أجqqل اسqqت .١

  تحسين مستوى معيشة السكان فى ريف مصر.

إنشاء روابqط عضqوية بqين نظqم البحqوث الزراعيqة لضqمان مسqتوى عqالى مqن التنسqيق فqى  .٢

  تصميم وتنفيذ البرامج البحثية ولتجنب احتمال ازدواجية الجھود.

مبادرات البحثية للمساعدة فى حل مشاكل التنميqة ا(قليميqة ولضqمان كفqاءة وضع أولويات لل .٣

  توزيع واستخدام الموارد.

تشجيع اشتراك القطاع الخاص فى برامج البحوث الزراعية من خJل عضويته المباشرة فى  .٤

  مجالس البحوث الزراعية.

  

توصqqيل نتqqائج  وذلqqك لqqدعم العJقqqة بqqين البحqqوث وا(رشqqاد ليصqqبح ا�خيqqر بمثابqqة قنqqاة

  البحوث إلى المجتمعات الزراعية ونقل المشاكل التى تواجه المزارعين إلى الباحثين الزراعيين.
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  -وتركز برامج البحوث الزراعية على المجا=ت اdتية:

اسqتنباط الس�Jqqت المبكqرة النضqqج عاليqqة ا(نتqاج والمقاومqqة ( متضqمنة المقاومqqة ل�فqqات  -١

  جفاف والملوحة).وا�مراض وال

تحسqqqين إدارة المqqqوارد الطبيعيqqqة لزيqqqادة الكفqqqاءة ا�قتصqqqادية لتوزيqqqع واسqqqتخدام المqqqورد  -٢

  ا�ساسى (ا�راضى والمياه).

زيادة الكفاءة ا(نتاجية للعمالة الزراعية من خJل ا(رشاد والتدريب مع التركيز الخqاص  -٣

  ية.على تدريب المرأة الريفية لتعظيم دورھا فى التنم

تطوير التكنولوجيات الزراعيqة لتناسqب المqوارد المحqدودة للميqاه واحتياجqات المqزارعين  -٤

  ولحل  مشاكل ا�راضى الجديدة.

  منح عناية خاصة لmبعاد ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية لبحوث التنمية. -٥

  

كل التqى ومن الضرورى وجود نظام إرشاد زراعى فعال لنقqل التكنولوجيqا ولنقqل المشqا

تواجqه المqqزارعين إلqqى مجتمعqqات البحqqوث الزراعيqة ، وتعتبqqر الحمJqqت القوميqqة لتحسqqين إنتqqاج 

وإنتاجية المحاصيل الرئيسية أمثلة جيدة للروابط الموجودة بqين البحqوث وا(رشqاد والتqى تqؤدى 

qتخدام المبيqن اسqل مqية وتقلqيل الرئيسqة المحاصqاج وإنتاجيqى إنتqدات إلى حدوث زيادة ملموسة ف

  وزيادة ا�تجاه نحو الزراعة النظيفة التى تحسن من تنافسية مصر فى ا�سواق العالمية.

  -وتركز استراتيجية التنمية الزراعية فى مجال ا,رشاد الزراعى على النقاط التالية :

  دعم العJقة بين البحوث وا(رشاد لتعظيم الفائدة من نتائج البحوث. -١

ل التسqqويق والخqqدمات ا�ستشqqارية للميqqاه وا(رشqqاد للمqqرأة التوسqqع فqqى نشqqاط ا(رشqqاد ليشqqم -٢

  الريفية.

وإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخqدمات ا(رشqادية لمqا بعqد البيqع بواسqطة تجqار التقqاوى  -٣

  ومزودى الخدمة الزراعية.

تqدريب العqاملين با(رشqqاد علqى طqرق ا(رشqqاد الحديثqة المتضqمنة المشqqاركة ا(رشqادية مqqع  -٤

  ائل ا(رشادية الJزمة لدعم رسالتھم.توفير الوس

  إعادة ھيكلة المؤسسة الزراعية ا(رشادية لضمان آداء أفضل. -٥

  تعزيز المعامل المركزية وتعريف التجمعات المزرعية بالخدمات التى يقدمونھا. -٦

 إقامة نظام شفاف وواضح للمتابعة والتقييم. -٧
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وا(رشqqاد والتسqqويق مqqع مزيqqد مqqن تطqqوير تعزيqqز العJقqqات البينيqqة بqqين مؤسسqqات ا�ئتمqqان  -٨

  العJقة بين ا(رشاد الزراعى ووسائل ا(عJم ا(ليكترونية.

التوسqqع فqqى بqqرامج محqqو ا�ميqqة فqqى الريqqف المصqqرى لتحسqqين ا�سqqتجابة لhرشqqاد ونقqqل  -٩

  التكنولوجيا.

  

  دور التدريب - ١٤

بر استثمارا على المدى يعتبر التدريب ھو المدخل �كتساب وامتJك التكنولوجيا كما يعت  

البعيد لقاعدة الموارد البشرية.  ولذلك تقوم وزارة الزراعqة واستصJqح ا�راضqى بتنفيqذ بqرامج 

تدريبيqqة داخqqل وخqqارج الqqوطن لتحسqqين المعqqارف والمھqqارات وقqqدرات القqqوى العاملqqة الزراعيqqة 

  وا(دارة الزراعية.

تqدريب العمالqة التqى تqم ا�سqتغناء  كما تركqز اسqتراتيجية التنميqة الزراعيqة  علqى إعqادة  

  عنھا نتيجة (عادة  إعادة ھيكلة المؤسسات أو المشاريع المملوكة للدولة.

  -وفيما يلى مجا=ت التدريب التى يجب التركيز عليھا:  

  تدريب العناصر ا(رشادية. -١

  تدريب المستثمرين فى ا�راضى الجديدة. -٢

  تدريب الكادر ا(دارى الزراعى. -٣

  الحصاد وما بعد الحصاد. التدريب على -٤

  التدريب فى مجال التسويق. -٥

  التدريب على استخدام الحاسبات اRلية. -٦

  تعتبر متابعة المدربين وتقييم البرامج التدريبية جزءا رئيسيا من العملية التدريبية. -٧
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  نموذج من تجارب بعض الدول ا�خري فى ا,تمان الزراعي و أثرة على النو ا,قتصادي 

  تجربة الو=يات المتحدة )(

  دور رأس المال المخاطر في تمويل البحوث الزراعية 

لقد برز رأس المال المخاطر في الو�يات المتحدة في الخمسينات استجابة �حتياجات 
تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة  في مجال البحوث و التطوير ومجال التقدم 

التكنولوجي في مجال التكنولوجيا الزراعية ، وتوفر إيرادات شركات المخاطر أرباحاً  
أسھم المشاركة بعد نجاح الشركات و شعبية منتجاتھا ، مرتفعة ، فضJً عن إعادة بيع 

ولقد دعم ھذا النمط من التمويل منافسة الو�يات المتحدة لليابان في عمليا البحوث و 
التطوير ومن حيث تفوق نموھا ا�قتصادي ، حيث أن ھذا ا�سلوب في التمويل عبارة 

ات البحوث و التطوير عن رؤوس أموال  تتراكم في البنوك و تقدم لتمويل مشروع
الزراعية و المشروعات العلمية و ا�بتكارات ، حيث أحدث ھذا ا�سلوب في التمويل  
طفرة في إنتاج الو�يات المتحدة للمعدات و اRليات الزراعية عالية التكنولوجيا ،بعد أن 

اسة تحولت البنوك من نظام ا(قراض ذو الفائدة المرتفعة إلى نظام المشاركة ، ومن در
الضمانات إلى دراسة الجدوى ،كما ساھم في تمويل عمليات البحوث و التطوير في 

USA  نھا تضخ بصورة غير ظاھرة وتؤدي�ما يسمى بالنقود المJئكية ،وسميت بذلك 
لنتائج ملموسة على القطاع العلمي ومن ثم على نمو اقتصاد الو�يات ككل ،حيث 

ار الممولين  لتمويل مشروعات البحوث و يضخھا القطاع العائلي و ا�سر من صغ
، لم  تؤثر  ١٩٨٧التطوير الزراعية وا�بتكارات ،وعند حدوث أزمة سوق المال عام 

أزمة سوق ا�وراق المالية على أسھم شركات المخاطر لزيدة الثقة بھا من قبل أصحابھا 
، وبينما كانت ، وميلھم لJستمرار في تملكھا مما جعلھا مستقلة عن أسواق رأس المال 

سبب نجاح وتوسع البحوث و التطويرالزراعية  في الو�يات المتحدة ،سارعت كل 
الدول المتقدمة لتطبيق ھذا ا�سلوب في تمويل عمليات البحوث و التطوير الزراعي 
،ولكن اختلفت النتائج ،حيث تعثرت إيطاليا و أسبانيا و ألمانيا بينما نجحت في المملكة 

  . ويعود سبب إخفاقھا لما يلي: امتحدة وھولندا

  فاقت نسبة ا(قراض عن المشاركة -

  تحيز نظام الضرائب لجانب القروض بالنسبة لmسھم  -

  إدارتھا بتدخل من الدولة عن طريق جھاز بيروقراطي لم يعتمد على الحوافز الفردية .
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  :الو=يات المتحدةتوسع ا=ئتمان الزراعي لتمويل محاصيل   ا�من الغذائي في   

مليون بوشل للصادرات   ٢٠زراعة القمح  وصلت زيادة صادرات القمح ا�ميركي 

 ١٥انتاج    ٢٠١١/٢٠١٢في عام  وعن السنة  السابقة ،  ٢٠١١/ ٢٠١٠للعام الحالي  

ألف بوشل  عند ٢٦في فصل الصيف بينما يزيد \مليون بوشل  زيادة عن الشھر السابق 

  .ي زراعة القمح الشتائ

و جدير بالذكر أن الو�يات المتحدة تعد من أكبر المصادر التي  توفر المعونات الغذائية 

لدول أفريقيا  وعلى رأسھا مصر ، لتحل مشكJت ا�من الغذائي لتلك الدول في ا�جل 

القصير ، إ� أنھا وفقاً �حد الوثائق الصادرة عن المكتب الجھوي ا�ميركي �فريقيا ، 

من أصل عشر دول تعد المستورد ا�كبر للمواد الزراعية ا�مريكية وھو ما أن ثمانية 

للمزارع ا�ميركي ، و ا�قتصاد الوطني للو�يات   -حسب الوثيقة  –يعود بالفائدة 

المتحدة ، فعلى سبيل المثال تعد زيادة الكمية المصدرة من الغاز الطبيعي الجزائري 

نصيبھا من المعونات الغذائية المخصصة �فريقيا ،  للو�يات المتحدة كان  بسبب ارتفاع

حيث أن الھدف ا�ساسي من المعونات الغذائية ا�ميركية ھو فتح أسواق تجارية و 

توسيع الحالية من المنتجات الزراعية ا�مريكية، حيث تقوم الدول المستفيدة من 

عانات الغذائية ، المعونات بإحJل الصادرات ا�مريكية من السلع الزراعية محل ا(

وذلك �ن الغرض من ھذه ا(عانات ليس إيجاد حل للمشكJت الغذائية في مصر و إنما 

حفز الصادرات التجارية للو�يات المتحدة ، ولذلك  ومن ھذا الھدف للو�يات المتحدة 

وغيرھا من الدول المانحة للمعونات ، نستنتج  أھمية وضع استراتيجية محكمة لتنمية 

 اتنا الزراعية لتحقيق التنمية المستديمة و ا�من الغذائي لمصر .استثمار
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   تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بأسلوب السلم  

إن التمويل بأسلوب السلم ھو أحد أساليب البنوك ا�سJمية في التمويل ، وكما قال 

المغني في حديثه عن ھذا ا�سلوب في التمويل " و�ن الناس بحاجة إليه �ن أرباب 

الزروع و الثمار و التجارات يحتاجون الى النفقة على أنفسھم و عليھا لتكمل ، وقد 

السلم ليرتفقوا ، ويرتفق المسلم با�سترخاص و� يعرض تعوزھم النفقة ، فيجوز لھم 

  نفسه لمغبة الفائدة " 

و عقد السلم ھو عقد يبرم بين البنك و المزارع ، ويسمى سلم �ن المزارع يتسلم رأس 

المال ثم يرد الثمن  عند أجل محدد ، و عند حلول ا�جل ولم يوفي المزارع فللبنك أن 

رع  ويسترد رأس المال، أو أن يصبر عليه ، وعقد السلم يفسخ العقد بينه وبين المزا

يتشابه مع الخيارات في  أسواق المال العالمية في أن كJھما عقد، كما يتشابه مع 

المستقبليات في أن كJھما عقد آجل يتم تسليم المبيع في المستقبل ، ولكن تختلف العقود 

ل تسليم رأس المال للمزارع  اRجلة  مع عقود السلم في أن السلم يقوم على تعجي

وتأخير المسلم فيه وھو المحصول ،بينما تلك العقود يتم تسليم جزء فقط من رأس المال 

ومن ھنا يكون ھناك تأخير للثمن والمثمن . كما أن العقود اRجلة تمكن المشتري من 

ت عقود بيع ما اشتراه قبل قبضه وھذا يخالف عقد السلم ، كما أن البنوك السودانية ضمن

السلم مبدأ يسمى مبدأ ا(حسان  لتJفي مشكلة اختJل ا�سعار حيث تنشأ فروق في 

ا�سعار ما بين وقت إبرام العقود ووقت تسليم المحاصيل المسلم فيھا ،حيث يتفق البنك 

و المزارع إزالة الضرر البالغ  الذي يقع على أحد الطرفين نتيجة �ختJف كبير في 

لحصاد ،كما أن ذلك ا�سلوب وسع حجم ا�ئتمان الموجه للقطاع سعر المحصول وقت ا

الزراعي في السودان بعدما كانت البنوك التجارية تحجم عن منح القروض للقطاع 

الزراعي ، وبعد تطبيق ھذا النظام حدثت طفرة في حجم التمويل الزراعي بصيغة السلم 

زاد في السنة ا�ولى لتطبيق  ، فقد ١٩٩٠مليون جنيه عام  ٣٢٦فبعد أن كان � يتعدى 

مليون جنيه عام  ١٣٩١٣مليون جنيه والى  ١٧٥٩الى  ١٩٩١ھذا ا�سلوب وھي سنة 

  ھذا بخJف تمويل البنك الزراعي بالتمويل الزراعي بأسلوب السلم ،  ١٩٩٢/١٩٩٣
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كما أن ھذا ا�سلوب في التمويل حسن كثيرا  أداء المؤسسات الزراعية بسبب توفير 

لتمويل في الوقت المناسب ،أضف لذلك أن المؤسسات الزراعية كانت تعجز عن سداد ا

ما عليھا من ديون ، و� تستطيع السداد لبنك السودان بسبب ضعف العائد من المنتجات 

الزراعية  أو بسبب الفساد ا(داري و المالي و تدھور العمليات الزراعية ،  و لذلك 

، ولقد تJشت تلك المشكJت بعد تطبيق ھذا  ا�سلوب   تراكمت الديون على المزارعين

من التمويل ، كما استطاعت البنوك تكوين  مخزون من المحاصيل التي مولتھا سلماً 

وقامت إما بتمويلھا داخليا أو تصريفھا ،كما أن صيغ عقود السلم كانت مرنة من حيث 

موسم الحصاد ،كما أن  أن استطاع المزارعين أن يسددوا القروض عيناً وبعد نھاية

البنوك تعالج في ھذا ا�سلوب الفوارق في سعر المحصول بين بداية الموسم و نھايته 

لصالح المزارعين ، كما ساھم في سھولة تسويق المحاصيل الزراعية  ، و على الجانب 

اRخر  عمل  السلم على استرداد القطاع المصرفي لقروضه بعدما كانت تعاني من 

ادھا  نتيجة لتعثر تصريف المزارعين للمحاصيل الزراعية ،  كما أن السلم تأخر استرد

أفضل من الشيل وھو ( الحصول على التمويل من ا�فراد ) �ن ا�خير يظلم 

المزارعين كثيرا �ن الممول الفرد يعرض أسعارا متدنية للغاية عن أسعار الحصاد 

لم . كما أنه يعد بديJ عن التمويل بينما يراعي البنك ذلك لصالح المزارع في ظل الس

التنموي  بالعجز و الذي تلجأ له السلطات المالية ، ولكن يتطلب ذلك ا�سلوب اتساق 

السياسات المالية و النقدية مع السياسات التمويلية للبنوك حتى � تقيد أو تحبط تلك 

ا�رباح التجربة من خJل ضرورة توفير السيولة للوسائط المالية لتوفر ھوامش 

المناسبة للمودعين والمساھمين من عملية  بيع المحاصيل  و التي يجب أن تتمكن 

البنوك من بيعھا نقدا  أيضاً .كما أن أسلوب المرابحة و المشاركة دعم دور تجربة 

  .البنوك في تمويل المزارعين بأسلوب السلم 
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  :تجربة التأمين و ا=ستثمار الزراعي في اسرائيل  

    

 NISبليون   ٢٦.٥حيث بلغت ٢٠١٠ارتفعت ا(نتاجية الزراعية في اسرائيل  في عام 

. بينما ارتفعت قيمة المدخJت الزراعية   ٢٠٠٩%    عن عام ٠.٨بزيادة اسمية قدرھا 

%  مقارنة بعام ٧.١بزيادة اسمية قدرھا  NISبليون  ١٥.٦لتصل الى   ٢٠١٠في عام

و  ٢٠١٠لحرارية التي اجتاحت اسرائيل في عام . وذلك بالرغم من الموجات ا ٢٠٠٩

% من   كمية الخضار المنتج من البطاطس و البطيخ  و ١٤التي أدت �نخفاض قدره 

%  في  ١٠%  مقارنة بزيادة قدرھا  ١.٩لحق ذلك انخفاض قي كمية الصادرات قدره 

 ٢٠١٠م %  في عا٨.٣السنة السابقة ، كما ارتفعت اسعار الصادرات الزراعية بنسبة 

% للكميات المصدرة من ٤٣.٧حيث ارتفعت الصادرات  ٢٠٠٩، وذلك مقارنة بعام 

%   في فاكھة ٦.٣كانت ھناك زيادة قدرت  ٢٠٠٩ا�فوكادو . ومقارنة بعام 

بمقدار  ٢٠٠٩الحمضيات ، بينما انخفضت صادرات الطماطم الصغيرة  مقارنة بعام 

% وذلك في ١٦خصبات بمقدار و الم ١٨% . كما انخفضت أسعار ا�سمدة ٢٢.٦

صالح ا�ستثمار الزراعي في اسرائيل  . ويJحظ من ا�رقام السابقة أنه بالرغم من 

انخفاض انتاجية بعض المحاصيل الزراعية  بسبب الظروف الطبيعية ا� ان الزيادة في 

انتاجية محاصيل أخرى أدت في المحصلة النھائية ارتفاع ا�نتاجية الزراعية في عام 

  ٢٠٠٩وھو العام الذي تعرضت له الحاصJت للموجه الحارة عن العام السابق   ٢٠١٠

والذي لم تتعرض له الزراعة لمشكلة مماثلة ، وھذا يعني أن التنبؤ بالمشكJت الطبيعية 

و الذي يتبعه إدارة ناجحة لmزمات من خJل تنظيم جيد و آلية مرنة �متصاص 

يخفف قدر ا�مكان من حدة آثار الظروف الطبيعية على  المشكJت الطبيعية بالقدر الذي

ا�ستثمار الزراعي .  وذلك إلى جانب تعويِض شركاِت التأمين عن �ضراِر الطبيعيِة ، 

تعويض للجفاِف، تعويض لِحَصِص الماِء المخّفضِة،  الحشراِت و ا�مراض  التي 

مواجھة ظروف عدم تصيب المحاصيل الزراعية لتخفيف ا�ضرار عن المزارعين و 

  التأكد  .
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 الرابع الفصل

ا,قتصاد والتوظيف ا�خضر فى مصر رؤية حول     

 مقدمة:

من الربط بين ا(قتصاد والبيئة وُيعرف ا(قتصاد ” ا(قتصاد ا�خضر ” جاء مصطلح

يقوم ا�خضربشكل عام بأنه نموذج جديد من نماذج التنمية ا�قتصادية السريعة النمو، والذي 

أساسه على المعرفة لJقتصاديات البيئية والتي تھدف الى معالجة العJقة المتبادلة ما بين 

ا(قتصاديات ا(نسانية و النظام البيئي الطبيعي، وا�ثر العكسي للنشاطات ا(نسانية على التغير 

أساسه المناخي، وا(حتباس الحراري، وھو يناقض نموذج ما يعرف با(قتصاد ا�سود والذي 

 يقوم على إستخدام الوقود ا�حفوري مثل الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي.

 والمحافظةويتبنى ا(قتصاد ا�خضر الطاقة الخضراء التي يتم توليدھا بواسطة الطاقة المتجددة، 

على مصادر الطاقة واستخداماتھا كمصادر طاقة فعالة، وفي خلق ما يعرف بفرص العمل 

الذي يشمل الزراعة العضوية وتشجيع المنتجات العضوية ” الخضراء، وا(نتاج ا�خضر 

والمتاجر الخضراء با(ضافة إلى ضمانة النمو ا�قتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث 

  ،لحراري، واستنزاف الموارد الطبيعيةالبيئي، وا�حتباس ا

الفقر وتحقيق أھداف ا�لفية ا(نمائية الى   وصفة بيئية لخفض نسبة ».. ا�قتصاد ا�خضر«

جانب ا�ْسِتْثمار في الطاقِة النظيفِة، وحركة مواصJت مستدامة، وانشاء غابات وزراعة صديقة 

ول إلى أھداف مقبولة عالميا والوص» اقتصاد أخضر«وھي عناصر جوھرية لبناء  للبيئة 

بل إن استثمار اثنين في المائة من الناتج المحلي ا(جمالي العالمي في عشرة قطاعات  لَتقليص 

رئيسية يمكن أن يبدأ مرحلة انتقالية نحو اقتصاد اخضر يمتاز بانخفاض الكربون وكفاءة 

ف برنامج ا�مم المتحدة للبيئة ا�قتصاد ا�خضر  على أنه ا�قتصاد الذي ينتج الموارد. ويعر�

عنه تحسن في رفاھية ا(نسان والمساواة ا�جتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من 

المخاطر البيئية وندرة الموارد ا(يكولوجية. ويمكن أن ننظر لJقتصاد ا�خضر في أبسط 

ا أنه يستوعب صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد كم

  جميع الفئات ا�جتماعية.
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وكثر مؤخرا التحدث عن الوظائف الخضراء، ففي العالم اRن يتحركون نحو تطوير التقنيات و   

ولكن ما ھو بالضبط العمل أو الوظيفة أو المھنة أو ا�فراد للعمل بالوظائف والمھن الخضراء ! 

أو مھنة؟ وكيف يمكن ا�نتقال من الشغل  الشغل ا�خضر؟ وكيف يمكن أن نجد ھكذا عمل

  التقليدي إلى آخر  'أكثر خضرة'؟!  

إن الوظائف الخضراء تركز عموما حول سمات المسؤولية ا�جتماعية و حماية البيئة و  

ا�ستمرارية و التقنيات البديلة و كفاءة استخدام الطاقة و الوعي البيئي.المحافظين على ا�حياء 

يين أمثلة جيدة للوظائف الخضراء التقليدية.لكن مع قليل من التفكير خارج ھذه والمصممين البيئ

أو أكثر خضرة على  - الحلقة أو ھذا التحديد، فأن أي مھنة تقريبا يمكن أن تصبح خضراء 

  ا�قل!

  أقتراحات:

فيما يلي بضعة اقتراحات للبدء بعمل أو بمھنة خضراء، أو تحويل العمل والشغل الحالي ليكون 

  أكثر خضرة:

المھندسون ومشغلو مولدات الطاقة التقليدية من حرارية أو غازية يمكنھم أن يصبحوا  •

أكثر خضارا عند تعاملھم بالطاقة البديلة فيعتمدوا في عملھم على توفير وتوليد الطاقة 

  من ا�لواح الشمسية و توربينات ومراوح الرياح.

وا عن تفاصيل مھنتھم المتوارثة المتخصصين بعمل وتركيب السقوف يمكن أن يبتعد •

  ويصبحوا خبراء في تركيب اللوحات الشمسية.

المسوقين ومندوبي المبيعات والمروجين للبضائع يمكن أن يتحولوا نحو الترويج  •

لmطعمة الطبيعية والعضوية والمنتجات و منتجات البناء الصديقة للبيئة وكذلك ا�لبسة 

 التي ھي من العائلة الخضراء.
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الكھربائيين والسباكين يمكن أن يجعلوا من مھنھم لتكون أكثر خضارا وذلك بالتدوير  •

الصحيح للمواد المنبوذة وبتجديد القديم من المعدات وا�نظمة المستھلكة بأخرى تعمل 

 Geothermalأو الحرارة ا�رضية  Passive Solarعلى الطاقة الشمسية 

Systems دية وتراكيب المياه ذات الصرف المقنن وتركيب ا(ضاءة ا�قتصا

Lighting and Low-water Appliances .والتي أخذت تراد شعبية مخرا 

  

ا�ختصاصيون من المحامين و المحاسبين والموظفين ذوي الياقات البيضاء وآخرين  •

كثيرين يمكنھم ا�نتقال للعمل في أو مع شركات تعنى أو يركز فيھا على ا�ستمرارية 

Sustainability .وقضايا البيئية  

المصممون والمعماريون والنجارون يمكن أن يحولوا اھتمامھم نحو ا�بنية الخضراء  •

Green Building .  

مJك ا�راضي والفJحون و البستانيون يمكنھم أن يكونا أكثر خضارا بالتوفيرھم  •

ضوية و بالترويج للمواطن الزراعة المستمرة وفي اعتمادھم الزراعة و المزارع الع

للنباتات الطبيعية يعتمد فيھا على ا�سمدة الطبيعية بد� من ا�سمدة الكيمياوية 

واستخدامھم لطرق السقي المقنن والبزل الصحيح والتشجيع على الزراعة الخضراء 

  والمكثفة على أسطح ا�بنية. 

عي و أصحاب المطاعم والطباخين وربات البيوت باعتمادھم على كل ما ھو طبي •

 عضوي و صديق للبيئة في ما يقدمونه من أطعمة ومشروبات.

و أخيرا من الممكن إنشاء المعھد المصري للنمو ا�خضر ويھدف ھذا المعھد إلى  •

تطبيق نظريات النمو ا�خضر ونشر نماذج النمو و تدريب جميع التخصصات  السابق 

 ذكرھا .

رة الدولة لشؤون البيئة فى مصر فأقترح ومما سبق و نظرا للدور المشھود الذي تقوم به وزا

للنھوض بفكرة ا(قتصاد ا�خضر     الحكومة دراسة ا(قتراحات السابقة  ودعمھا من قبل  عمل

  على مدار السنوات القادمة ،
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  و فيما يلى نموذج من توقعات ا�مم المتحدة حول الوظائف الخضراء  و الطلب عليھا :

  حول الوظائف الخضراءتوقعات ا�مم المتحدة 

  تتوّقع ا�مم المتحدة انتعاش الطلب على الوظائف الخضراء.

  

 



 

 

   

  وفي تقرير عنى بالوظائف الخضراء تحت شعار: 

ربون ومستديم، ممول من قبل برنامج البيئة لmمم المّتحدة محترم في عالم منخفض الكنحو عمل 

الخضراء، وجد بأن ھناك مزيد من كجزء من مبادرة عن التوقعات المستقبلية للوظائف 

الوظائف ستكون متاحة عند ا�عتماد على الطاقة البديلة بد� من المصادر التقليدية، فأن التحول 

  عن النفط والغاز والفحم كمصدر للطاقة سيكسب سوق العمل مزيد من فرص العمل.

  :وحسب التفاصيل في التقرير

متاحة    PV Photovoltaic  يلوح شمس   ١٧٠,٠٠٠   كان ھناك ٢٠٠٦  في عام  •

 منھا في الو�يات المّتحدة. ١٥,٧٠٠   حول العالم،

  مليون وظيفة وفرصة عمل. ٦.٣ يتوقع أن يكون ھناك  ٢٠٣٠بحلول عام  •

وأنظمة الحرارة الشمسية نمو شغل كبير    PVسيتيح تركيب وصيانة ا�لواح الشمسية  •

  وفرص عمل كثيرة.

بالعاملين والمھارات الJزمة للتعامل مع التقنيات لديھا نقص   بينت عدة بلدان بأن •

  الجديدة وحاجات الصناعات الخضراء.

نما  PVأن سوق تصنيع وتركيب الوحدات والمكونات الشمسية  •

، ٢٠٠٦ دو�ر في عام   بليون    ١٥.٦إلى  ٢٠٠٣  دو�ر في عام    بليون  ٤.٧  من 

  .٢٠١٦بليون دو�ر بحلول عام    ٦٩.٣ومن المحتمل أن يكون 

سيمثل إنتاج الطاقة الكھربائية من مصادر  ٢٠٣٠بحلول عام  •

  من إنتاج الكھرباء العالمي.   % ١١.٢ حوالي   PV  الشمسية

 California Public Interest Research Group    عن دراسة لـ •

(CALPIRG)      فرصة عمل دائمة في تشغيل    ٣.٠٠٠بان ھناك طلب حالي لـ

 ت والطرق المستحدثة. وصيانة مثل ھذه التقنيا
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سيتيح  ٢٠١٧فأنه بحلول عام  The Solar Initiative of New York  طبقا لـ •

فرصة عمل للتركيب والنصب   ٣.٠٠٠  نمو وتطور كھرباء من الشمس في الو�ية

  فرصة عمل في التصنيع و التسويق.  ١٠.٠٠٠والصيانة وأكثر من 

عند اعتماد  The Union of Concerned Scientists (UCS)  في تحليل لـ •

 Renewable Electricity Standard  معيارية الكھرباء المتجددة

  وظيفة في عموم البJد. ١٨٥.٠٠٠  سيخلق 

في    The American Solar Energy Society (ASES)في دراسة لـ  •

فرصة  ٢٠٠.٠٠٠وجدوا بأن قطاع الطاقة المتجددة في أمريكا سيستوعب  ٢٠٠٦   عام

سيكون  ٢٠٣٠وبحلول عام   بصورة غير مباشرة،  ٢٤٦.٠٠٠عمل بصورة مباشرة و 

مليون وظيفة مباشرة و غير مباشرة حسب سياقات العمل  ١.٣ذلك بحدود 

مليون فرصة عند اعتماد  ٧.٩، و يصل إلى  Business-As-Usual المعتادة 

ويتضمن ذلك  Strong National Policies  السياقات والسياسات الوطنية القوية

  . R & D و نشاطات البحث والتطوير  Standardsو المعايير  Targetsا�ھداف 

بين    PV (  Photovoltaicمتوسط النمو السنوي لصناعات الطاقة الشمسية ( •

بليون دو�ر وفي  ١٢% وعائدات المبيعات العالمية ٤٠ھو  ٢٠٠٥و ٢٠٠٠ا�عوام 

  بليون دو�ر. ٢٧.٥يتوقع أن يكون  ٢٠١٢في عام بليون دو�ر و  ٢٧كان  ٢٠٠٦عام 

حسب PV (  Photovoltaicخارطة الطريق (نتاج متطلبات الطاقة الشمسية ( •

U.S. Solar Energy Industries Association (SEIA)  فأنھا تقترح بأن

و  ٢٠١٥  بحلول العام ٦٢.٠٠٠اليوم إلى  ٢٠.٠٠٠يرتفع التوظيف من 

@.٢٠٥٠  بحلول العام ٣٥٠.٠٠٠و إلى   ٢٠٣٠عام بحلول ال ٢٦٠.٠٠٠ إلى  @

  

  

  

  

  

  

  

-١١٩-  



 

 

  

  التوصيات:

  

� بqqد مqqن عمqqل دراسqqة شqqاملة و موضqqوعية متدرجqqة فqqى بالنسqqبة لفكqqرة نقqqل العاصqqمة  .١

تنفيذھا لفكرة نقل العاصمة المصرية إلي موقع جديد و تحليل ما يترتب عليھا من صالح 

عليھqا مqن مشqاكل و ا(سqتعداد لمواجھتھqا و الوطن و دراسة شاملة أيضا لما قد يترتqب 

يجب على الجميع وضع رؤيqة موحqدة مqن أجqل تحقيqق ھqذا الھqدف و العمqل علqي قلqب 

 رجل واحد لصالح ھذا الوطن ، و ا(نطJق به بما يليق أن يكون .

 مناقشة ا�سباب الموضوعية و النفسية التي تعارض فكرة نقل العاصمة . .٢

للوفqqاء با(حتياجqqات التخطيطيqqة مqqن إسqqكان و مواقqqع المقqqار  تحديqqد ا(جqqراءات الJزمqqة .٣

 الحكومية و الخدمات الJزمة لذلك .

لتصبح عاصمة إقتصادية و سياحية لمصر و المنطقة العربية تحديد وضع مدينة القاھرة  .٤

 ووضع رؤية تليق بإسمھا و تاريخھا  و توسيع فكرة ا(ستغJل الثقافي و الحضاري .

شqروع تنميqة سqيناء صqناعياً ، والqذى تqم طرحqه مqؤخراً، مqن أمqل فqى رغم ما يبعثه م  .٥

إيجاد تنمية حقيقية فى سيناء اعتماداً على الصناعة خاصqة مqع تqوفر المqوارد التعدينيqة، 

ورغم وجود إرادة حقيقية من السلطات المصرية فى تفعيل وا(سراع بعملية التنمية فqى 

ما شھدته من دراسات ومخططات ومشqروعات سيناء، إ� أن تجربة التنمية فى سيناء و

ولم ينفذ منھqا إ� النqذر اليسqير علqى أرض الواقqع، على أرفف المكتبات وجدت طريقھا 

يحتم علينا التكاتف من أجل إنجاح المشروع والتغلب على العقبات المعتادة، من ضqعف 

إلqى عرقلqة أى التمويل وفساد ا(دارة وعدم التنسيق بين الجھات المعنيqة، والqذى تqؤدى 

فقد آن ا�وان للتوقف عن البحث والدراسqة والبqدء الفعلqى فqى  مبادرة للتنمية فى مصر.

% ٢٥% مqن سqqطح سqيناء مؤھqqل للتوسqع العمرانqqى والتنميqة منھqqا ٥٠العمqل، فحqqوالى 

صالحة للبدء فqى تنميھqا مباشqرة، وھنqاك عqدد مqن المقترحqات للبqدء فqى تنميqة سqريعة، 

  نوجزھا فى التالى:

لتنميqqة الصqqناعية � تqqتم فqqى فqqراغ، فيجqqب أن يسqqبقھا مشqqروعات البنيqqة التحتيqqة، خاصqqة ا  - أ

مشروعات النقل ا�ساسqية لتسqھيل حركqة النقqل والتجqارة مqن خJqل تطqوير مينqاء العqريش 

كمنفذ بحرى رئيسى، واستكمال خط السكة الحديد ا(سماعيلية/رفح، وتوسعة وتطوير مطار 

 العريش.
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دفعة قوية لمشروع وادى التكنولوجيا والذى يعد من أھم المناطق الصqناعية التqى تqم إعطاء   - ب

إھمالھا ووأدھqا فqى بqدايتھا، كqذلك ا�ھتمqام بالتنميqة الزراعيqة علqى طqول قنqاه السqويس فqى 

القنطqqرة شqqرق وغيرھqqا حيqqث أن ھqqذه المنqqاطق يسqqھل تنميتھqqا، لكونھqqا جqqزء مqqن محافظqqات 

تنميتھا يمكن التوسع فى التنمية جھqة الشqرق وھqى الفلسqفة مqن  مأھولة بالسكان. ومن خJل

 إعادة ترسيم الحدود وضم جزء من شبه جزيرة سيناء إلى محافظات القناة.

 

دفع بدو سيناء للمساھمة والمشاركة فى التنميqة الحقيقيqة لسqيناء، بمqا يسqاھم فqى حqل مشqكلة   - ت

غير مشروعة، ويشعر البqدو بqتملكھم البطالة بين شباب سيناء ويجنبھم ا�نخراط فى أنشطة 

 واستفادتھم من ھذه المشروعات ويدفعھم لحمايتھا.

شqqqبه جزيqqqرة سqqqيناء مqqqن المنqqqاطق غيqqqر المأھولqqqة حتqqqى ولqqqو كانqqqت واعqqqدة وبالتqqqالى فqqqإن   - ث

ا�ستثمارات الصناعية بھqا تحمqل درجqة عاليqة مqن المخqاطرة ، لqذا تqم إنشqاء مظلqة محفqزة 

في شكل الشركة القابضة لتنمية سيناء، وھى شركة مساھمة  ٢٠٠٧لJستثمار في سيناء فى 

مصqqرية مملوكqqة بالكامqqل للحكومqqة المصqqرية بھqqدف القيqqام با�عمqqال التسqqويقية والدعائيqqة 

للمشروعات، والمشاركة فqى رؤوس أمqوال الشqركات الجديqدة فqى سqيناء، وإعqداد دراسqات 

ا، ورغم عدم وضوح أسباب إلغqاء الجدوى والخرائط ا�ستثمارية للصناعات المقترح إقامتھ

ھذه الشركة، إ� أنه من الھام خروجھا للنور مرة آخqرى لتحفيqز ودعqم القطqاع الخqاص فqى 

 سيناء.

فتح بqاب ا(سqتثمار ا�مqن للعqرب و ا�جانqب و تqوفير جميqع إحتياجqات المسqتثمرين بمqا �   - ج

فتqqرة مبqqادرة يخqqل مqqن مصqqالح الqqبJد و علٮqqي سqqبيل المثqqال فقqqد طرحqqت دولqqة قطqqر منqqذ 

لhستثمار بھا و توفير الشريك القطري أيضا و إقامة مكاتب لخدمة العمJء ( المسqتثمرين ) 

و تحديqqد مجqqا�ت ا(سqqتثمارات المتاحqqة لھqqم فيجqqب علينqqا دراسqqة التجqqارب الناجحqqة للqqدول 

 ا�خري.
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لتشqqجيع نمqqو القطqqاع بالنسqqبة للتنميqqة فqqى مجqqال الزراعqqة يجqqب إسqqتخدام السياسqqة التحفيزيqqة  -٦

الزراعي و إعطا ا�ولوية لhئتمان الموجة للقطاع الزراعي مقارنة با�ولويات التي تحصل 

و العمل علqي خفqض ا�عبqاء علqى الفئqة التqي تعمqل بھqذا المجqال ’ عليه القطاعات ا�خرى 

qام و معqري العqقة المعنوية  بين معد�ت نمو ا(قتصاد المصJد�ت للوصول إلي تحقيق الع

 نمو ا(قتصاد الزراعي .

تقديم مقترحات حول سياسة التنمية الزراعية و التوجqة إلqى نمqو الجانqب ا(سqتراتيجي منھqا  -٧

سواء كان بالتوسع فى إستصJح ا�راضى أو زيادة المساحات المزروعة لبعض المحاصيل 

 و توسيع ا(ستثمارات فى تلك المحاصيل لتكون دفعا لنو ا(قتصاد الكلي .

راسqqqة التجqqqارب الدوليqqqة الناجحqqqة فqqqى مجqqqال الزراعqqqة و تنميتھqqqا مثqqqل تجربqqqة الو�يqqqات د -٨

المتحدةا�مريكية و إسرائيل و السودان بالرغم من ان الqدول المتقدمqة كالو�يqات المتحqدة � 

تقqqوم إقتصqqادياتھا علqqى نمqqو ا(قتصqqاد الزراعيqqى إ� أن حكومتھqqا تqqولي أھميqqة كبqqري لھqqذا 

 بة . المجال و العاملين

تقيqqيم الوضqqع الحqqالي للجمعيqqات التعاونيqqة الزراعيqqة بمصqqر و تحديqqد مبqqررات إعqqادة ھيكلqqة  - ٩

البنيqqان التعqqاوني الزراعqqى ودراسqqة المعوقqqات التqqي تواجqqة عمليqqة التطqqوير ووضqqع الوسqqيلة 

 للتغلب على ھذة المعوقات و المشاكل .
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