عبدالعاطي سالمان :2102 ،مشروع العصر لتنمية مصر

http://kenanaonline.com/absalman/

الحلقة5 :

التنمية الشاملة لسيناء
إن غالبية المسئولين يعلمون أهمية تنمية سيناء وخاصة إذا كانت تنمية

شاملة سواء من الناحية التعدينية والصناعية والزراعية والسياحية والمناطق الحرة

للصناعة والتجارة العالمية .بالنظر إلي خريطة سيناء وما تشمله من مقومات في
المجاالت المختلفة ونتيجة لفحص خرائطها الطبوغرافية والجيولوجية والتعدينية

والمائية ومالمح تربتها فقد وجدت أنه يمكن أن تتم تنمية سيناء في مجاالت شتي
وبحيث نصل في النهاية إلي تنمية شاملة لسيناء (شكل  24و  ،)24وفيما يلي

المجاالت التي أقترحها:

أوال :االستثمار التعديني والصناعي

من الدراسة التي قمت بها منذ عام  4002والخاصة بمشروع العصر لتنمية

مص ــر ،وفيما يتعلق بتنمية سيناء فإن هذا النوع من االستثمار يجب أن يأخذ أهمية
قصوي وذلك من خالل إنشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر

الطبيعية والخامات القريبة من محاور التنمية المقترح إقامتهاعلي الطرق الرئيسية التي
تقطع سيناء من الغرب إلي الشرق.
تمثل مواقع مراكز االستثمار التعديني والصناعي المقترحة والموضحة علي

الخريطة (شكل  )44مواقع تقريبية وسوف تخضع المواقع النهائية لتلك المراكز

لدراسات عديدة منها نوعية وكميات المصادر الطبيعية القريبة منها ،مقومات التنمية

المتاحة ومالئمة هذا الموقع من الناحية البيئية والمخاطر الطبيعية والنواحي

االستراتيجية والسكانية.
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شكل  :24مجاالت التنمية الشاملة المقترحة والممكنه في سيناء
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التنمية الشام ة
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C3

شكل  :24خريطة توضح مواقع ونوعية التنمية الشاملة في سيناء
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ثانيا :االستثمار الزراعي
تعتبر سيناء مناسبة لالستثمار الزراعي ولكن بكميات محدودة ،وذلك بسبب قلة المياه
المتـ ـ ـاح ـ ـ ة ما عدا المنطقة المحيطة بمشروع ترعة السالم في شمال سيناء (شكل  .)24يمكن

زراعة حوالي  400ألف فدان بمنطقة ترعة السالم .وانني أري أن هذا المشروع يستحق أن يؤخذ
في االعتبار ويتم تفعيله فورا ،باإلضافة إلي حل مشكلة تملك األراضي ألهل سيناء والقادمين من
المناطق المختلفة من مناطق الصعيد بوادي النيل والدلتا.

أما المنطقة الثانية والتي يمكن إعتبارها مناسبة للتنمية الزراعية – إذا ما ثبت وجود مياه

جوفية بها  -فهي تقع بمنطقة سهل القاع بجنوب غرب سيناء (شكل  .)24لذلك ال بد من
دراسة مقومات تلك المنطقة من ناحية االستثمار الزراعي مثل كمية المياه الجوفية الموجودة
بالمنطقة والمساحات والتربة المناسبة ونوعية الزراعات التي تالئم هذه البيئة.

شكل  :25صورة فضائية توضح موقع مشروع ترعة السالم بشمال سيناء
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S.4.5

شكل  :24صورة فضائية توضح موقع مشروع سهل القاع الزراعي المقترح بجنوب سيناء

c1

مرا الت ا والصناعة
ال ر الم تر ة ي سينا
c2

c1

c2

c3

c2

89

شكل  :24خريطة لسيناء موقع عليها مراكز التجارة والصناعة الحرة المقترح إقامتها لتنمية
سيناء

ثالثا :مناطق حرة صناعية وتجارية وخدمات بحرية
يعتبر هذا النشاط من أنفع األنشطة المقترحة لتنمية المنطقة شرق قناة السويس (شكل
 ) 22والتي تعتبر من أهم الممرات المائية للسفن العالمية ،ويقترح إقامة ثالثة مناطق حرة علي
نسق منطقة جبل علي في دبي بدولة اإلمارات العربية .ويقترح أن تكون تلك المناطق الصناعية

والتجارية الحرة هي:


منطقة شرق بور سعيد للصناعة والتجارة الحرة



منطقة شرق السويس للصناعة والتجارة الحرة



منطقة نويبع للتجارة والصناعة الحرة

وقد تم اختيار هذه ا لمناطق علي أساس ارتباطها باألسواق العالمية وخطوط المالحة
البحرية .تمثل منطقة شرق بور سعيد إحدي المراكز الهامة حيث أنها تقع شرق ميناء بور سعيد
المدخل الشمالي لقناة السويس وتربط بين أوروبا وأمريكا وشمال إفريقيا .أما مركز شرق السويس

فله أهمية كبيرة حيث يعتبر المدخل الجنوبي لقناة السويس ويربط مصر بقارة آسيا وجنوب
إفريقيا .بالنسبة لمنطقة نويبع فهي تعتبر من المراكز الهامة المقترحة حيث تربط بين مصر من
جهة والمملة العربية السعودية ودول الخليج من جهة أخري .وتجدر اإلشارة إلي أن المناطق

المقترحة للتجارة والصناعة الحرة تشتمل علي بنية تحتية متكاملة حيث يوجد بكل منها ميناء
بحري دولي ،كذلك يوجد مطارات دولية قريبة بالقرب من كل منها.

وفيما يلي مختصر لوصف منطقة جبل علي لالسترشاد به في إقامة المناطق الحرة شرق

قناة السويس مع األخذ في االعتبار الظروف االقتصادية المصرية:
. http://www.minshawi.com/other/taushory5.htm

تم انشاء سلطة المنطقة الحرة ،كهيئة حكومية مسؤولة عن االشراف على المنطقة الحرة في

جبل علي ،بموجب مرسوم صادر عن حكومة دبي بتاريخ /9شباط ،5994/وتضمنت مسؤوليات
السلطة اصدار التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة العمل وتقديم المساعدة والخبرة الفنية،
كالمساعدة في التزويد بمصادر الطاقة والقوى العاملة المتضمنة توظيف العمالة واعداد تأشيرات
االقامة وتوفير السكن والمواصالت ،والمرافق والخدمات الطبية باالضافة الى خدمات التأمين

والرد على استفسارات وطلبات المستثمرين.
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ولتحديد النظم القانونية التي تحكم المنطقة ،صدرت الالئحة التنفيذية رقم 99/5وفقًا للقانون /2/

لسنة  ./5994/وقد منحت المنطقة الحرة امتيازات كثيرة لجذب رؤوس األموال واستثمارها
كاالعفاء من الضرائب والقيود التجارية ،وتوفير العمالة ذات الخبرة المطلوبة من سوق العمل
بسهولة ويسر ،واالعفاء من وجود الشريك المواطن وذلك بموجب القانون الذي ينص على ان
المنطقة الحرة لها كيانها القانوني بتوفير البنية األساسية من مرافق وانشاءات ،في تجهيز المكاتب
والمصانع والمستودعات الجاهزة لإليجار.

رابعا :االستثمار السياحي
ال أحد ينكر فوائد االستثمار السياحي فهو يعتبر من أهم المجاالت التي يمكن أن تضيف
إلي خزينة الدولة مليارات الجنيهات ،وتعتبر سيناء من أهم المناطق العالمية التي يوجد بها
مقومات لالسثمار السياحي ففيها الشواطئ المتميزة بجمال رمالها وأماكن الغوص والحياة البحرية
المتنوعة وطقسها البديع في معظم فصول العام .هذا باإلضافة إلي وجودها في مكان قريب من

معظم قارات العالم .وأهم المناطق المناسبة للنشاط السياحي هي شواطئ خليج العقبة وخليج
السويس و البحر األبيض المتوسط فيوجد بها العديد من المنتجعات والقري السياحية .أضف إلي
ذلك يمكن تنشيط السياحة الدينية مثل دير سانت كاثرين وجبل موسي ومنطقة طور سيناء وغيرها
من األماكن التي لها أصل تاريخي وديني .وتجدر اإلشارة إلي وجود أماكن جبلية فريدة في
مناظرها وطبيعتها وتكاوينها وتراكيبها الجيولوجية والتي يمكن أن تكون مقصدا لسياحة السفاري أو
السياحة العلمية الهادفة (شكل  .)29كذلك السياحة العالجية الخاصة بعالج بعض األمراض
الجلدية وروماتزم المفاصل وغيرها من األمراض في بعض المناطق الشاطئية مثل حمام فرعون

وغيرها.
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شكل  :24أنواع االستثمار السياحي المختلفة في سيناء

خامسا :التنمية البشرية
تعتبر التنمية البشرية أساسا لنجاح المشروعات التنموية ،حيث أن اإلنسان بعقله وعلمه
وخبرته وثقافته وطرق إدارته يمكنه أن يبدع ويحقق النجاح ألي مشروع تنموي ،لذلك كانت التنمية
البشرية من أهم مقومات النجاح الالزمة والمؤثرة في مشروعات التنمية ويجب أن يتم االهتمام بها

واعطائها أولوية أولي في خطط التنمية .ويقترح أن تشتمل أساسيات التنمية البشرية علي إقامة
جامعة ومتحف ومدارس فنية ومراكز للتدريب ( شكل  .)29يوضح شكل  29المجاالت المقترحة
للتنمية البشرية ،وقد تم اختيار نوعية الكليات علي أساس ارتباطها بإعداد القاعدة العلمية والتقنية
والعمالة المدربة المناسبة لمجاالت التنمية وخاصة االستثمار التعديني والصناعي والمجاالت عالية

التقنية .وتجدر اإلشارة بأن هذا المقترح يمثل اجتهادا شخصيا علي حسب تصوراتي ويمكن
اإلضافة أو التعديل في نوعية الكليات

أو إعطاء تفصيالت أكثر لتوضيح بعضا من تلك

المجاالت.
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شكل  :24مجاالت التنمية البشرية المقترحة للتنمية الشاملة في سيناء

لقد كان سبب تسمية الجامعة المقترحة ( جامعة سيناء للعلوم والتكنولوجيا) أنني مقتنع
أن العلم والتكنولوجيا هم أساس التقدم وركيزة التنمية .أما عن نوعية الكليات المقترحة فهي ترتبط
ارتباطا وثيقا بمجاالت التنمية المطلوبة في سيناء فمثال فإن غالبية أراضي سيناء هي جبال

وهضاب وصخور وسهول فال يمكن أن يغيب عنا أهمية وضرورة وجود كلية علوم األرض
(الجيولوجيا-المعادن والصخور -الخامات وغيرها) .أما عن كلية الهندسة والطاقة فإن البعض
يمكن أن يعتب ر أن هناك غرابة في هذه التسمية ولكن تكمن أهمية ذلك في الهدف حيث أن وجود
معادن وخامات ومصادر طبيعية في سيناء يستلزم وجود هندسة التعدين والتي تختص بالطرق
الهندسية الستخراج المعادن والصخور االقتصادية من باطن األرض ،أما عن الطاقة فهي من

الموضوعات الهامة والالزمة لمشروعات التنمية بجميع أنواعها ،فهناك أهمية بالغة لدراسة واعداد
الكوادر المتخصصة في مجاالت الطاقة المختلفة سواءا الطاقة الشمسية أو الح ارربة أو الرياح أو

الطاقة النووية .أما عن كلية تكنولوجيا الحاسبات والبرمجيات فال أحد يجهل أهمية هذا الفرع في
شتي نواحي التنمية والمشروعات الصناعية .ترجع أهمية كلية الزراعة إلي الحاجة في التوسع
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الزراعي وخاصة في شمال سيناء وسهل القاع وهذا يحتم االهتمام بإعداد الكوادر المتخصصة في
هذا المجال وخاصة الزراعات الصحراوية وما يرتبط بها من مشروعات تنموية.
وتجدر اإلشارة أن إقامة مدارس فنية ومراكز للتدريب ترتبط بأنشطة التعدين وطرق الحفر
االستكشافي عن الخامات والمصادر الطبيعة وتجهيز صخور الزينة وطرق التحاليل المختلفة

وغيرها .كل هذا سوف يدعم ويساعد جميع األنشطة الخاصة بتنمية سيناء في المجاالت
التعدينية والصناعية وشتي أنشطة المشروعات االستثمارية.
أما عن أهمية إقامة متحف سيناء فإن ذلك يعتبر ذا أهمية بالغة حيث أنه سوف يحتوي
علي قسم للصخور والمعادن وتاريخ سيناء الحضاري علي مر العصور والمظاهر الطبيعية

والبيئية وغيرها من المجاالت .يمثل هذا المتحف المقترح نقطة جذب سياحي وخاصة في
النواحي الثقافية والتعليمية والدينية وغيرها.

 -5فوائد المشروع
 -1تعميررر صررحراء سرريناء واضررافة عرردة ماليرري إلرري سرركانها :إن هــذا المشــروع ســوف يســهم
بحق في تعمير جزءا كبير من سيناء .كذلك لـن يـتم صـرف اعتمـادات ماليـة كبيـرة علـي إعدادبنيـة
تحتية جديدة حيـث أن معظـم تلـك المحـاور عليهـا طـرق جيـدة ،وبعضـها يشـتمل علـي خطـوط قـوي
كهربائي ــة ومي ــاه .ه ــذا باإلض ــافة إل ــي أن ــه س ــوف يح ــدث نش ــاطا ه ــائال ف ــي س ــيناء ويس ــاعد عل ــي

تصــحيح التوزيــع الســكاني فــي مصــر ،حي ـث أن تنــوع األنشــطة حــول تلــك المحــاور ســوف يســاعد
علي تخفيف الضغط السكاني علـي بعـض المحافظـات المكتظـة بالسـكان مثـل القـاهرة واإلسـكندرية
وبعض مناطق الدلتا.
-4المساهمة في حل مشكلة البطالة في سيناء :إن هذا المشـروع العمـالق وبمـا يشـتمل عليـه مـن
أنش ــطة تعديني ــة وص ــناعية وس ــياحية وزراعي ــة متع ــددة س ــوف يس ــاهم بق ــدر كبي ــر ف ــي ح ــل مش ــكلة
البطالــة فــي ســيناء ،حيــث أنــه سيســاهم فــي خلــق فــرص عمــل عديــدة ومتنوعــة ،كمــا أن االســتثمار
الواف ــد س ــوف يس ــاعد عل ــي إدخ ــال تقني ــات حديث ــة ومتقدم ــة وف ــرص تدريبي ــة جي ــدة تس ــاهم ف ــي رف ــع
المستوي الفني للعمالة المصرية.

89

 -4أهمية المشروع لألم القومي المصري :يمثل هذا المشروع أهمية بالغـة لممـن القـومي حيـث
أن تعميــر س ــيناء ســيجعلها مأهول ــة أكثــر بالس ــكان لوج ــود األنشــطة المتنوع ــة ،ولــذا س ــوف تك ــون
عائقا ألي تسلل أو عدوان خارجي إليها وتمثل درعا واقيا للمنطقة الشرقية من مصر.
وتجــدر اإلشــارة إلــي أن فك ـرة هــذا المشــروع تعتبــر تخطيطــا مســتقبليا واســع النطــاق لتنميــة
ســيناء ويمكــن إضــافة المقترحــات إليهــا أو تعــديلها ود ارســة جــدوى م ارحــل تنفيــذها وأولويــات التنفيــذ،

ولكننــي أعتقــد أنهــا تمثــل هــدفا اســتراتيجيا يمكنــه أن يعــالج الكثيــر مــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا
سيناء خاصة ومصر عموما ويدفعها نحو النمو بخطي سريعة ووثابة.

 -4الخالصة والتوصيات
تعتبر التنمية من المشروعات الالزمة لتقدم األمة المصرية ،وتشمل التنمية عدة محاور
أساسية من أهمها التنمية السياحية والتنمية الزراعية والتنمية التعدينية والصناعية .لقد أولت
الدولة إهتماما ملحوظا إل ي محور التنمية السياحية في سيناء حيث قامت بإقامة العديد من
المنتجعات والقري السياحية والفنادق علي شواطئ سيناء ومعظم تلك المشروعات ال يستمتع بها

إال عدد قليال من الطبقة الغنية والتي تمثل أقل من  %40من الشعب المصري .ورغم ذلك فإنه
ليس هناك إختالف علي أهمية ال تنمية السياحية فإنها تدر دخال كبي ار علي خزينة الدولة وتمثل

أحد مواردها المالية الهامة .لكن التنمية السياحية ال تبني أمة ولكنها تساعد في تدبير موارد
إضافية.
أما التنمية الزراعية فهي مهمة ولكنها محدودة وذلك بسبب نقص المياه في الوقت الحالي

وشحها في المستقبل ،هذا باإلضافة إلي مشاكل المياه الحالية بين دول حوض النيل .مع ذلك
يمكن إقامة مشروعات تنمية زراعية محدودة في سيناء في منطقتين رئيسيتين هما شمال سيناء
حول موقع مشروع ترعة السالم ،حيث يمكن أن يتم استصالح واستزراع حوالي  200ألف فدان
في تلك المنطقة .أما الموقع ال ثاني فإنني أقترح منطقة سهل القاع لكي تكون هدفا للتنمية
الزراعية إذا ما ثبت وجود كميات كافية من المياه الجوفية ،وذلك يتطلب دراسات جيولوجية

وجيوفيزيقية تفصيلية الستكشاف وتقدير كميات المياه الجوفية في سهل القاع بمنطقة جنوب
غرب سيناء حتي يمكن تحديد المساحة الت ي يمكن زراعتها وفي نفس الوقت ليتم دراسة نوعية

التربة ونوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها.

أما التنمية عن طريق االستثمار التعديني الصناعي في شبه جزيرة سيناء – موضوع هذه
الدراسة الرئيسي– فهو من وجهة نظري أنه األمل والمستقبل لتنمية حقيقة في مصر واذا ما تم
ال بدأ في تنفيذها فإن ذلك سوف ينقل مصر إلي مكانتها الطبيعية التي تستحقها بين دول العالم.
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لذلك يجب أن تولي الحكومة المصرية إهتماما بالغا لهذا المشروع حيث أنه يمثل هدفا استراتيجيا
وتنمويا للمستقبل القريب والبعيد ويمكنه أن يعالـج الكثير من المشاكـ ــل التي تعاني منها مصر
ويدفعـ ـ ــها نحو النمــو باستثمار مصادرها التعدينية بإقامة المراكز االستثمارية التي تتحــول إلي

مدن صناعي ــة متخصص ـ ـ ـ ــة.

المتوسط

البحر ا بي

بور سعيد

لعري

فلسطي

مشروع ترعة السالم الزراعي

شمال سيناء
ب داد

جبل الم ارة

االسماعيلية

الحسنة

تنمية شمال سيناء

مصنع أسمنت سيناء
 : 5مدينة البردويل  :4مدينة الم ارة  :4مشروع ترعة السالم
عبدالعاطي سالما 4 14-4 4
د :درع التنمية الشرقي

منطقة حرة

شكل  -5أ :صورة فضائية موقع عليها المناطق المقترح تنميتها في شمال سيناء واقامة مد مليونية

صناعية متخصصة بشمال سيناء درع التنمية  ،يظهر أيضا مشروع ترعة السالم لالستثمار الزراعي واحدي
المواقع المقترحة إلقامة مد حرة علي قناة السويس ).(C.3

تجدر اإلشارة إلي أن من مميزات هذا المشروع المقترح أنه يمكن تنفيذه علي مراحل
وحسب أهمية الموقع المنا سب من الناحية االستراتيجية ،وكذلك حسب المقومات المتوفرة لنجاح
هذا المشروع .من وجهة نظري فإنني أري أن تنمية شمال سيناء تمثل أولوية أولي من الناحية
االستراتيجية ،فإن المواقع المقترحة قد أختيرت بعناية لتمثل حائط سد عمراني وبشري شرق

منطقة الممرات وبالقرب من حدودنا الشرقية مع دولــة فلسطـين المغتصبة ،وقد أطلقت عليه
درع التنمية (شكل -40أ وشكل -40ب) .ويتقسم درع التنمية إلي درعين رئيسيين أحدهم
والثاني د، 4

ويمثل

د1

د1

مشاريع االستثمار الزراعي بمنطقة ترعة السالم والصناعات الغذائية
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المرتبطة بها ووحدات لتجهيز الصادرات الزراعية .كذلك يشتمل هذا الدرع علي المجمع
الصناعي المقترح إقامته في منطقة بحيرة البردويل والذي تم ذكر مكوناته بالتفصيل في مركز

بحيرة البردويل المقترح سابقا.

شكل  -5ب :صورة فضائية موقع عليها درع التنمية بشمال سيناء حيث يمثل د 1االستثمار الزراعي
والصناعي ويمثل د 4االستثمار التعديني والصناعي.

أما درع التنمية الثاني (د ، 4شكل -40ب) فهو يمثل درع اتنمية االستثمارية الشرقي،
ويحتوي هذا الدرع علي مشروعات تنموية في مجال التعدين والتحجير ووحدات لتجهيز الرخام
وخامات مواد البناء واألسمنت وكربونات الكالسيوم ،ويمكن أن يتم تعمير المنطقة المحتوية علي
هذا الدرع من العريش إلي منطقة جبل المغارة ،وهكذا تصبح منطقة شرق سيناء قد تم تعميرها

واقامة ماليين العاملين في هذه المنطقة مما يشكل درعا قويا ألمن سيناء وبالتالي أمن مصر
القومي.
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