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أوراق القاهرة

العدد الثالث 

) المقاربة المصرية الشاملة لتنمية سيناء

 في عهد الرئيس السيسي(

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويري، 
يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة القديمــة، ومــا مثلــه 
اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز 
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع 
القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل 
التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم 
الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، ومحاولــة 
ــى  ــا عل ــتقباًل، وتأثيره ــوالت مس ــذه التح ــر ه ــراف تأثي استش

ــة المنطق

عن أوراق القاهرة:
ــي  ــات، وه ــز رع للدراس ــدارات مرك ــدى إص ــرة، إح أوراق القاه
ــيات  ــل السياس ــى تحلي ــز عل ــة ترك ــات متخصص ــلة دراس سلس
ــي  ــدًا ف ــًا جدي ــس نهج ــة وتعك ــة المصري ــا الدول ــي تتبناه الت
والمســتقبل،  الحاضــر  تمــس  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل 
ــد، خاصــة  وتعكــس رؤيــة وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جدي
السياســات المرتبطــة بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح 
وتطويــر  والتعليــم  والصحــة  االقتصــاد  مجــاالت  فــي 

المجتمــع. 
مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة 
مصــر  بنــاء  إلــى  تهــدف  والتــي  الرئيســية،  المجــاالت  فــي 
الحديثــة فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة 
الدراســات  مــن  مجموعــة  المشــروع  ويضــم  المجتمــع. 
باإلضافــة  القاهــرة”،  “أوراق  عنــوان  تحــت  ســتصدر  التــي 
إلــى سلســلة مــن حلقــات النقــاش، ولقــاءات خاصــة مــن 
المعنييــن بصنــع السياســات هــذه السياســات وتطبيقهــا. 

المشرف العام على أوراق القاهرة
د. أبو الفضل اإلسناوي

إعداد الباجث
عـدنـان مـوسـى 

المحرر
د. أكرم حسام

الهيئة االستشارية ألوراق القاهرة
أ. مجدي الشريف

أ.د. حسن سليمان

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد

ل.د. هاني شعبان العناني

إخراج فني
رمضان جمعة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز رع 

للدراسات االستراتيجية
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تقديم:
ليــس مــن قبيــل المبالغــة أن نســتخدم فــي هــذه الورقــة العـــلمية مصطلــح » العبــور الثانــي« لوصــف الكيفيــة 
التــي تتعامــل بهــا الحكومــة المصريــة منــذ تولــي ســيادة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مســئولية البــالد، 
ــة،  ــويس األربع ــاة الس ــاق قن ــاح أنف ــى افتت ــا عل ــة تعليقه ــادر األجنبي ــن المص ــر م ــه الكثي ــت ب ــا وصف ــذا م فه
حيــث اعتبــرت هــذه الخطــوة بمثابــة العبــور الثانــي لشــرق قنــاة الســويس وشــبه جزيــرة ســيناء، بعــد العبــور 
األول خــالل حــرب أكتوبــر المجيــدة فــي عــام ١973. هــذه المصــادر اهتمــت بالبعــد العســكري واألمنــي لواحــد 
فقــط مــن المشــروعات العظيمــة التــي نفذتهــا الدولــة المصريــة لتغييــر الواقــع الجيواســتراتيجي والديمغرافــي 
والتنمــوي فــي ســيناء، بينمــا تقتضــي اعتبــارات اإلنصــاف وضــرورات التحليــل الموضوعــي أن نلقــي نظــرة شــاملة 
علــى الجهــود المصريــة بهــذا الخصــوص، فمشــروع األنفــاق رغــم عظمتــه وأبعــاده المختلفــة، لكنــه لــم يكــن 
فقــط المشــروع الوحيــد للدولــة باتجــاه ســيناء، حيــث أطلقــت الدولــة فــي عهــد الرئيــس السيســي مجموعــة 
متكاملــة مــن المشــروعات التنمويــة، التــي اســتهدفت اإلنســان فــي ســيناء بالدرجــة األولــى، فــي مجــال الصحــة 

والتعليــم والثقافــة والزراعــة والتنميــة المحليــة ... الــخ. 

ــة،  ــابقة للدول ــود الس ــى الجه ــرة عل ــاء نظ ــة إللق ــاج بداي ــيناء، يحت ــة س ــي تنمي ــة ف ــة الحالي ــم التجرب  إن تقيي
فالدولــة المصريــة لــم تنســى ســيناء، كمــا تحــاول بعــض اإلقــالم غيــر المُدركــة للحقيقــة، أو تلــك التــي 
تســتهدف تشــوية الدولــة المصريــة، ومحاولــة التركيــز علــى قضايــا تتعلــق بالتهميــش والعالقــة بيــن المركــز 
واألطــراف، باعتبارهــا قضايــا معروفــة فــي التجــارب التنمويــة العالميــة واإلقليميــة. إن الحــظ العســر لســيناء 
والــذي جعلهــا - بسســب موقعهــا االســتراتيجي ولكونهــا منطقــة التمــاس المصريــة مــع فلســطين المحتلــة 
وإســرائيل- ســاحة للحــروب التــي خاضهــا الجيــش المصــري الباســل دفاعــًا عــن أرضــه ودفاعــًا عــن األمــة العربيــة، 
فــي ١984 و١956، و١967، و١973، قــد عطــل جهــود التنميــة وإعــادة اإلعمــار لمــا يقــرب مــن 4 عقــود، 
وســاهم ذلــك بــال شــك فــي تأخيــر الوضــع التنمــوي فــي ســيناء، مقارنــة بمناطــق أخــرى بالدولــة، عــالوة علــى 
ــي،  ــريعي والمؤسس ــتويين التش ــى المس ــابقة عل ــارب الس ــا التج ــفت عنه ــي كش ــات الت ــض المعوق ــود بع وج

ــى البعــد األمنــي. كذلــك علــى مســتوى النظــرة الشــاملة للتنميــة، وعــدم قصرهــا فقــط عل

فــي هــذه الورقــة التحليليــة يحــاول مركــز »رع للدراســات االســتراتيجية« تســليط الضــوء علــى التجربــة الراهنــة 
فــي تنميــة ســيناء، للوقــوف علــى أبعادهــا المختلفــة، ومــدى قدرتهــا علــى تجــاوز عقبــات الماضــي، فمــن حــق 
المواطــن المصــري الــذي يعيــش علــى أرض ســيناء أن يعلــم مــاذا تقــدم لــه دولتــه مــن جهــود، حتــى يكــون علــى 
وعــي بــكل األقــالم المســمومة التــي تســتميت فــي تصويــر الوضــع فــي ســيناء علــى غيــر الحقيقــة، مُتوهميــن 
نظريــات غيــر قابلــة للتطبيــق فــي حالــة ســيناء، فســيناء قطعــة أصيلــة وغاليــة مــن التــراب المصــري، والمواطــن 
ــا  ــا المســلحة وألجهزتن الســيناوي مــن أشــرف وأشــجع الرجــال، الذيــن طالمــوا كانــوا العــون والبصيــرة لقواتن
األمنيــة فــي كافــة المعــارك والمواجهــات األمنيــة التــي دارت علــى أرض ســيناء مــن قبــل دول وأجهــزة 

اســتخبارات معاديــة ، وقدمــوا التضحيــات الكبيــرة بأرواحهــم وأموالهــم فــي ســبيل الدفــاع عــن مصــر.
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أواًل- أهمية سيناء لألمن القومي المصري:
لــن نســهب كثيــرًا فــي تفصيــل أهميــة ســيناء لألمــن القومــي المصــري، فالكتابــات فــي هــذا الموضــوع كثيــرة 
ــن  ــدان”، م ــال حم ــة “  جم ــور العالم ــؤرخ والدكت ــنوات الم ــل س ــه قب ــا كتب ــا م ــون أهمه ــا يك ــة، وربم ووافي
حقائــق وتوضيحــات عــن وضــع ســيناء االســتراتيجي، ومــا كتبــه أخــرون فــي الســنوات األخيــرة ونخــص بالذكــر 
مــا كتبــه الدكتــور حســن راتــب عــن ســيناء، فــي ضــوء معايشــته عــن قــرب للتجربــة التنمويــة التــي قامــت بهــا 
ــيناء  ــن س ــة ع ــائل العلمي ــب والرس ــات الكت ــى مئ ــالوة عل ــي، ع ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــي الرئي ــل تول ــة قب الدول

وأهميتهــا االســتراتيجية لمصــر ودورهــا فــي الصــراع العربــي اإلســرائيلي وغيــر ذلــك الكثيــر. 

خالصــة مــا أجمعــت عليــه معظــم هــذه الدراســات هــو مــا تتمتــع بــه شــبه جزيــرة ســيناء مــن مكانــة خاصــة 
فــي مصــر بفضــل المقومــات الطبيعيــة والبشــرية واإلقتصاديــة الهائلــة التــي تمتلكهــا، فضــاًل عــن أهميتهــا 
السياســية المرتبطــة باألمــن القومــي المصــري، ويضــاف لذلــك محــاور الحركــة والمراكــز االســتراتيجية وطــرق 
التجــارة العالميــة التــي تجســدها ســيناء، ومــا تمثلــه ســيناء كقاعــدة اســتراتيجية بإمكانهــا أن تصبــح قاطــرة 
للنمــو واالســتثمار إذا تــم اســتغاللها، حيــث أشــار المــؤرخ “جمــال حمــدان” فــي كتابــه “ســيناء بيــن الجغرافيــا 
والسياســة” إلــى أهميــة ســيناء، حيــث قــال أنــه “قــد يتوهــم البعــض أن ســيناء صنــدوق مــن الرمــال، ولكــن 
ــا  ــه”. كم ــط كل ــرق األوس ــي الش ــيتحكم ف ــا.. س ــم فيه ــن يتحك ــب م ــن الذه ــدوق م ــي صن ــة ه ــي الحقيق ف
ــد  ــرة، فق ــة كبي ــية واقتصادي ــتراتيجية وسياس ــة اس ــن أهمي ــيناء م ــا لس ــى م ــة عل ــادر المختلف ــت المص أجمع
لعبــت عبــر التاريــخ دورًا عســكريًا خــالل المعــارك والحــروب، وهــي مــن أهــم خطــوط الدفــاع العســكري لمصــر، 
فمثلــث ســيناء عقــدًة تلحــم قــارة إفريقيــا بأســيا، وهــو مــا جعلهــا مركــزًا لألحــداث الكبــرى، ومنحهــا أهميــة 
خاصــة فــي خريطــة التوازنــات الدوليــة واإلقليميــة عبــر مراحــل التاريــخ المتعاقبــة، بينمــا ركــزت كتابــات الدكتــور 
حســن راتــب فــي جانــب منهــا علــى الناحيــة االقتصاديــة ومــا تملكــه ســيناء مــن قــدرات ومــا يمكنهــا أن تمنحــه 
مــن فــرص واعــدة وغيــر مســتغلة لالقتصــاد المصــري للنمــو؛ كونهــا تمثــل بوابــة للعبــور االقتصــادي والولــوج 
داخــل األســواق العربيــة والخليجيــة؛ حيــث تعــد ســيناء امتــدادًا صحراويــًا يربــط قــارة إفريقيــا بقــارة آســيا. هــذا 
باإلضافــة إلــى غناهــا بالثــروة المعدنيــة، فهــي تحتــوى علــى مخــزون هائــل مــن الذهــب والنحــاس والفوســفات 
والحديــد والفحــم والمنجنيــز واليورانيــوم، والكبريــت، والفوســفات، والرصــاص، والزنــك، والكثيــر مــن الخامــات 
التــي تســتخدم فــي الصناعــات مثــل الجبــس والفحــم الحجــري والطفلــة الكربونيــة، كمــا أنهــا تشــتهر بوجــود 
أجــود أنــواع الفيــروز فــي العالــم ) والــذي أســتخدمه المصريــون القدمــاء فــي التزييــن(، ويضــاف لذلــك كميــات 
هائلــة مــن البتــرول، فســيناء تُعــد أحــد أهــم مراكــز البتــرول فــي مصــر،) حوالــي ثلــث إنتــاج مصــر مــن البتــرول(، 
فنجــد مصــادر إنتــاج البتــرول الخــام تتمركــز علــى الســاحل الشــرقي لخليــج الســويس. أيضــًا، تحــوى شــبه جزيــرة 
ســيناء علــى مقومــات ســياحية هائلــة، فطــول شــواطئها التــي التــي تصــل لحوالــي 700 كيلومتــر، تضــم أحــد 
ــن  ــد م ــدل والعدي ــس معت ــة وطق ــات طبيعي ــن محمي ــه م ــاز ب ــا تمت ــم، بم ــي العال ــة ف ــواطئ الرملي ــل الش أجم

الحيوانــات والنباتــات النــادرة.
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ثانياً- محددات التنمية في سيناء: الثابت والمتغير:
ــة وأن  ــتهدفة، خاص ــة المس ــة بالمنطق ــة الخاص ــددات التنمي ــى مح ــرة عل ــاء نظ ــة إلق ــات التنمي ــي دراس تقتض
هــذه المحــددات بهــا جوانــب ثابتــة ال تتغييــر مثــل الموقــع والمنــاخ وطوبغرافيــة األرض وغيرهــا، بينمــا 
توجــد محــددات مُتغيــرة، ينبغــي أن توضــع فــي االعتبــار منهــا عــدد الســكان وفئاتهــم العمريــة، وتوزيعهــم 
ــياقات  ــو الس ــة وه ــر أهمي ــر أكث ــة لمتغي ــة، باإلضاف ــم والبطال ــب التعلي ــك نس ــة، كذل ــى المنطق ــي عل الجغراف
اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالمنطقــة المســتهدفة، خاصــة عندمــا نتكلــم عــن شــبه جزيــرة ســيناء 
العســكري  القــوة والتــوازن  الجيواســتراتيجي، ومــا تمثلــه مــن أهميــة فــي بعــض معــادالت  بموقعهــا 
ــة  ــرائيلي، ونظري ــي اإلس ــراع العرب ــور الص ــق بمح ــا يتعل ــة فيم ــط، خاص ــرق األوس ــب الش ــي قل ــتراتيجي ف واالس

ــري. ــي المص ــن القوم األم

يمكــن اإلشــارة إلــى جملــة مــن العوامــل الحاكمــة للتنميــة فــي ســيناء، والتــي تمثــل بوصلــة الحركــة فــي هــذه 
المنطقــة، وتتمثــل فيمــا يلــي:

1- المحددات الثابتة:

ــم  ــن اإلقلي ــدء م ــوب، تب ــى الجن ــمال إل ــن الش ــيناء م ــي س ــق ف ــالث مناط ــن ث ــز بي ــن التميي ــا: يمك ب- الجغرافي
الســهلي فــي الشــمال، تتناثــر فيــه بعــض التــالل التــي ال يتعــدي ارتفاعهــا مئــات قليلــة مــن األمتــار، وتتكاثــر فيــه 
األوديــة واآلبــار والعيــون، وتســوده التكوينــات الرمليــة والبحيــرات، وأكبــر هــذه البحيرات هــي بحيــرة البردويل. 
أمــا الجــزء األوســط، فيتكــون مــن هضبتيــن همــا هضبــة التيــه وهضبــة العجمــة، ويقطــع ســطحهما بعــض 
األوديــة المتجهــة مــن الجنــوب إلــى الشــمال أبرزهــا وادي العريــش. بينمــا يتشــكل الجــزء الجنوبــي فتســوده 
الجبــال الشــاهقة اإلرتفــاع والمتعــددة القمــم، والتــي تمثــل إمتــدادًا شــماليا لجبــال البحــر األحمر، والتــي تتضمن 
أعلــى قمــة جبليــة، فــي مصــر وهــي قمــة »ســانت كاتريــن« والتــي تبلــغ إرتفاعهــا ٢64٢م فــوق ســطح البحــر، 

إضافــة إلــى جبــل أم شــومر وجبــل موســى.  

أ- الموقــع: تقــع ســيناء فــي قلــب العالــم، فهــي 
وأفريقيــا  آســيا  بيــن  متوســط  بموقــع  تنفــرد 
ــاة الســويس والتــي  ــع قن ــن الغــرب تق ــا، فم وأوروب
التجــارة  لنقــل  دولــي  مائــي  ممــر  أكبــر  تشــكل 
ــرق  ــة الش ــن ناحي ــا م ــوب، أم ــى الجن ــمال إل ــن الش م
ــزة  ــة متمي ــل بواب ــذي يمث ــش وال ــاء العري ــع مين يق
بشــكل  الخليــج  ودول  العربيــة  الــدول  ألســواق 

خــاص.



7

ــي 6% مــن  ــك تمثــل حوال ــا، وهــي بذل ــر مربــع تقريب ــيناء نحــو 16 ألــف كيلومت ــغ مســاحة س د- المســاحة: تبل
مســاحة مصــر، كمــا يصــل طــول ســواحلها إلــى 007 كيلومتــر، مــا يعنــي أنهــا تمثــل نخــو 03% مــن إجمالــي 

ــة.  ــواحل المصري ــول الس ط

هـــ - المــوارد الطبيعيــة: تعــد ســيناء مــن أغنــي مناطــق مصــر ثــروة فــي المــوارد الطبيعيــة، ففــي الشــمال توجــد 
مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الخصبــة، كذلــك فجبــال ســيناء ووديانهــا تذخــر بثــروات معدنيــة هائلــة، هــذا 
ــى امتالكهــا ثــروات ســمكية نتيجــة قربهــا مــن شــواطئ البحــر المتوســط وبحيــرة البردويــل مــا  باإلضافــة إل
يكســبها مــوارد صيــد متنوعــة، وأخيــرًا فســيناء تتمتــع بمقومــات ســياحية طبيعيــة تتمثــل فــي المحميــات 

الطبيعيــة والنباتــات الطبيــة وســفاري الصحــراء، ممــا يجعهــا إحــدى الواجهــات الســياحية.

 2- المحددات المتغيرة:

 أ- الســكان: يبلــغ عــدد ســكان شــمال ســيناء حوالــي 450 ألــف مواطــن، تتــوزع علــى 6 مــدن، و85 قريــة، بينمــا 
يبلــغ ســكان محافظــة جنــوب ســيناء حوالــي 111 ألــف مواطــن، موزعــة علــى 9 مدن أشــهرها شــرم الشــيخ، و13 
قريــة. وقــد شــهدت محافظــات ســيناء تغيــرًا فــي تعــداد الســكان والكثافــة الســكانية فــي بعــض المناطــق، 

ارتباطــًا بحركــة التنميــة المتصاعــدة، وكمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي التالــي:
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ــيناء  ــاحة س ــغ مس ــاحة: تبل جـــ - المس
ــا،  ــع تقريب ــر مرب ــف كيلومت ــو 61 أل نح
وهــي بذلــك تمثــل حوالــي %6 مــن 
طــول  يصــل  كمــا  مصــر،  مســاحة 
مــا  كيلومتــر،   700 إلــى  ســواحلها 
مــن   30% نخــو  تمثــل  أنهــا  يعنــي 
المصريــة. الســواحل  طــول  إجمالــي 

 المصدر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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ــد  ــدد جدي ــت مح ــيناء أضاف ــى س ــن وإل ــيناء وم ــر س ــدة عب ــرق الجدي ــبكات الط ــدة: ش ــرق الجدي ــبكات الط  ب- ش
للتنميــة ، حيــث شــبكات الطــرق المرصوفــة وخطــوط الســكك الحديديــة والكبــاري والمطــارات الجويــة التــي تــم 
إنشــاءها علــى قنــاة الســويس، والتــي تتيــح فــرص أوســع لخدمــة عمليــات التصنيــع والتخزيــن وتســهل الوصــول 

إلــى األســواق االســتهالكية.

 ج- الســياقات اإلقليميــة الجديــدة وموقــع شــبه جزيــرة ســيناء منهــا: علــى مــر العقــود الماضيــة ورغــم حصــول 
مصــر علــى اســتقاللها عــن بريطانيــا إال أن بعــض الوثائــق التــي تــم رفــع الســرية عنهــا فــي األرشــيف البريطانــي، 
وقــد تعــرض لهــا مركــز األهــرام للدراســات فــي أحــد دراســاته  ١ ، تكشــف أن هنــاك محــاوالت مســتمرة 
للتشــكيك فــي ســيادة مصــر علــى شــبه جزيــرة ســيناء، ومحــاوالت خبيثــة إلضعــاف الســيطرة المصريــة عليهــا، 
بالحــروب تــارة، وبالعمليــات االســتخباراتية القــذرة تــارة أخــرى. لكــن مصــر  تصــدت بقــوة لــكل هــذه المحــاوالت. 
غيــر أن مــا عــرف بالثــورات العربيــة قــد أنعــش هــذه المحــاوالت مــرة أخــرى، ودخلــت علــى الخــط قــوى إقليميــة 
معاديــة لمصــر، ولعــل بعــض التصريحــات التــي خرجــت مــن القيــادة التركيــة بخصــوص ســيناء، واحتمــاالت نقــل 
العناصــر المتطرفــة مــن ســوريا إلــى ســيناء فــي عــام ٢٠١8 تؤكــد هــذه التوجهــات، وهــو مــا دفــع القيــادة 
ــيناء  ــق س ــي تطوي ــت ف ــي نجح ــيناء، والت ــي س ــاب ف ــى اإلره ــاء عل ــاملة للقض ــة الش ــالق العملي ــة إلط المصري
ــى أن تــم القضــاء عليهــا، عبــر حمــالت مســتمرة نفذتهــا  ــر فــي نطاقــات ضيقــة، إل بالكامــل، وحصــر بــؤر التوت
القــوات المســلحة بالتعــاون مــع كافــة أجهــزة الدولــة، والتــي مــن خاللهــا أمكــن تأمين كافــة مداخــل ومخارج 
شــبه جزيــرة ســيناء مــن كافــة االتجاهــات، وإيقــاف عمليــات التهريــب عبــر األنفــاق، للســالح وغيــره مــن مصــادر 

التجــارة غيــر المشــروعة.

1-  مركز األهرام للدراسات، تعود للقرن املاىض .. وثائق بريطانية تكشف عن مقرتحات خبيثة النتزاع سيناء من مرص، بتاريخ 28 ابريل 2020. 

المصدر: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
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لقــد نجحــت القيــادة السياســية المصريــة الحاليــة فــي تغييــر بعــض المعــادالت االســتراتيجية واألمنيــة الحاكمــة 
لوضــع ســيناء بعــد حــرب اكتوبــر ١973 واتفاقيــة الســالم مــع إســرائيل، حيــث قامت القــوات المســلحة بواجبها 
ــادر  ــرب مص ــرائيلية، لض ــة اإلس ــدود المصري ــق الح ــواًل لمناط ــيناء، وص ــي س ــق ف ــل المناط ــى كام ــل، عل بالكام
اإلرهــاب ورصــد كافــة تحركاتــه ســواء مــن البحــر أو مــن البــر، وهــو األمــر الــذي أزعــج دواًل كثيــرة، كانــت تريــد 
أن تبقــى شــبه جزيــرة ســيناء مرتعــًا لحركــة اإلرهابييــن فــي المنطقــة، تمهيــدًا لطــرح ســيناريوهات أخــرى، لكــن 
القيــادة المصريــة كانــت علــى وعــي مبكــر بــكل هــذه المخططــات، وأحبطتهــا ليــس فقــط بالعمليــة العســكرية 

الشــاملة، لكــن بخطــط تطويــر وتنميــة ســيناء، التــي ســنتعرض لهــا فــي الجــزء الثالــث مــن هــذه الورقــة.
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ثالثاً- العقبات التي واجهت المحاوالت السابقة لتنمية سيناء:
بــدأت إرهاصــات المحــاوالت األولــي لتنميــة ســيناء فــي العصــر الحديــث فــي وقــت مبكــر منــذ منتصــف القــرن 
الماضــي، حيــث بــدأت فكــرة تنميــة ســيناء منــذ ســتينيات القــرن الماضــي وقبــل نكســة 1967، لكــن الفكــرة 
ــى  ــيناء إل ــت س ــد أنضم ــام 1973، وق ــر ع ــرب أكتوب ــد ح ــيناء بع ــترداد أرض س ــم اس ــى ت ــك، حت ــد ذل ــرت بع تعث
اإلدارة المحليــة ألول مــرة بالقــرار الجمهــوري رقــم )811( لســنة 1974، وذلــك بعدمــا كانــت تتبــع ســيناء 
-قبــل هــذا القــرار- ســالح الحــدود، وفــي عــام 1979 صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )84( بتقســيم ســيناء إلــى 
محافظتيــن، همــا شــمال وجنــوب ســينا، مــع اســتقطاع جــزء منها وضمهــا إلــى محافظــات القناة ) بورســعيد- 
واإلســماعيلية- والســويس(، وفــي أعقــاب هــذا القــرار، بــدأت مرحلــة دمــج ســيناء فــي النســيج الوطنــي، وذلــك 

عبــر قوانيــن اإلدارة المحليــة، فضــاًل عــن قــرارات تعميــر وتنميــة ســيناء.

وتحــت عنــوان “مشــروع زمــزم الجديــد”، نشــرت مجلــة “أكتوبــر” اإلســبوعية فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 16 ينايــر 
1979 تقريــرًا أشــارت فيــه أن الرئيــس الراحــل “أنــور الســادات” قــد أطلــق إشــارة البــدء فــي حفــر ترعــة الســالم. 
لكــن عمليــة التخطيــط الفعليــة بــدأت فــي 1986 حيــن أعلنــت وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي عــن إمكانيــة 
اســتصالح 250 ألــف فــدان فــي شــمال ســيناء، بيــد أنــه فــي عــام 1990 تــم إضافــة 135 ألــف فــدان للمســاحة 
الســابقة، ليصبــح إجمالــي مســاحة المشــروع هــي 400 ألــف فــدان. وفــي أكتوبــر 1994، أقــر مجلــس الــوزراء 
المصــري اإلســتراتيجية الشــاملة لتنميــة ســيناء أطلــق عليــه “ المشــروع القومــي لتنميــة ســيناء«، والتــي أصبــح 
أحــد مشــروعات خطــة التنميــة الشــاملة، وقــد بلغــت التكلفــة االســتثمارية المقــدرة الســتراتيجية ســيناء حتــى 
عــام ٢٠١7 نحــو ١١٠.6 مليــار جنيــة، وذلــك بهــدف توفيــر 8٠٠ ألــف فرصــة عمــل واســتصالح وزراعــة 4٠٠ ألــف 

فــدان.٢

بيــد أن هــذه المحــاوالت واإلســتراتيجيات التــي وضعــت لــم تــف بالمنشــود لتحقيــق التنميــة الحقيقيــة لســيناء، 
حيــث واجهــت الكثيــر مــن العقبــات التــي حالــت دون تحقيــق المنشــود، ولعــل أبــرز هــذه التحديــات مــا يلــي: 

ــرات  ــي الفت ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــن تحقي ــئولة ع ــات المس ــن الجه ــة م ــة والمتابع ــود الرقاب ــاب جه ١- غي
الســابقة، وعــدم االهتمــام بوضــع تصــور شــامل للتنميــة، دون االنحيــاز لبعــد علــى حســاب بعــد أخــر، حيــث دأبــت 
الحكومــات المتعاقبــة علــى اإلعــالن عــن مشــروعات كبــرى دون إتخاذ أي إجــراءات فعليــة علــى اإلرض لتنفيذها، 
كمــا فــرض البعــد األمنــي نفســه علــى النظــرة الشــاملة للتنميــة خــالل التجــارب الســابقة، ومــن ثــم لــم تحقــق 
ــتهدفا  ــي كان مس ــية الت ــط الخمس ــس خط ــدار الخم ــى م ــا، عل ــوة منه ــج المرج ــة النتائ ــتراتيجية القديم االس

تنفيذهــا حتــى عــام ٢٠١7.3

2- التوجه االسرتاتيجي للدولة لتعمري وتنمية سيناء، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء، إبريل 2009.

3- عبداملنعم السيد، تنمية سيناء أمن وطن، ورقة منشورة ملركز القاهرة للدراسات االقتصادية واالسرتاتيجية، 2014.
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ــي  ــة الت ــى المرون ــا إل ــار بعضه ــيناء، وإفتق ــي س ــتثمار ف ــة واالس ــة للتنمي ــن المنظم ــض القواني ــارب بع 2- تض
ــريعية  ــات التش ــر العقب ــيناء، وتعتب ــة س ــة تنمي ــي عملي ــاركة ف ــة للمش ــة والوطني ــتثمارات األجنبي ــز اإلس تحف
والقانونيــة مــن أهــم التحديــات التــي واجهــت المحــاوالت الســابقة فــي تنميــة ســيناء، فقــد كان االســتثمار 
فــي ســيناء خاضعــًا للمنظومــة التشــريعية التــي تحكــم االســتثمار فــي مصــر بشــكل عــام، فضــاًل عــن القانــون 

ــيناء. ــروعات فــي س ــك األراضــى والمش ــم تمل ــذي ينظ ــام ٢٠١٢ وال ــم ١4 لع رق
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رابعًا:- المقاربة الشاملة: جهود الرئيس السيسي في تغيير واقع سيناء:

عملــت القيــادة السياســية الراهنــة علــى تالفــي األخطــاء ومواجهــة التحديــات التــي قوضــت المســاهمات 
الســابقة فــي مســار عمليــة تنميــة ســيناء، حيــث اعتمــدت علــى إطــار متكامــل مــن البيئــة القانونيــة 
والمؤسســية، والتــي تكفــل تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة، وتجــاوز الجمــود البيروقراطي المثبــط والمُعيق 
لإلنجــاز ، وهــو ليــس فقــط اســتيعاب لــدروس التجــارب الســابقة، وإنمــا رجوعــًا للعلــم واســتنادًا لمــا كتبــه 
كبــار المفكريــن االســتراتيجيين عــن ســيناء، ومنهــم المــؤرخ الفــذ “جمــال حمــدان” الــذي أشــار فــي كتــاب 
ــى أنــه ”لــم يعــد معنــى ألن يتوقــف ارتبــاط ســيناء  ــا” إل “ســيناء فــي االســتراتيجية والسياســة والجغرافي
بمصــر الــوادي عبــر القنــاة علــى كوبــري قابــل للتدميــر، ولكــن البــد مــن سلســلة مــن األنفــاق تحــت القنــاة 
تحمــل شــرايين المواصــالت، ألنهــا ســتكون بمثابــة إعــادة تحقيــق للوحــدة األرضيــة بيــن الــوادي وســيناء“. 
ــي  ــدروس، يراع ــتراتيجي م ــط اس ــق تخطي ــة، وف ــية الحالي ــادة السياس ــه القي ــت علي ــذي عمل ــر ال ــو األم وه
كافــة االعتبــارات التنمويــة واألمنيــة والعســكرية ، وبالفعــل تــم تنفيــذ هــذا المشــروع، وافتتــاح نفقيــن 

فــي بورســعيد، ونفقيــن فــي اإلســماعيلية، ونفــق جديــد فــي الســويس.

ــيناء،  ــرة س ــبه جزي ــا لش ــة إهتمامه ــية المصري ــادة السياس ــت القي ــة، وجه ــت الماضي ــنوات الس ــالل الس خ
ودفعــت – فــي إطــار إهتمامهــا الشــامل بكافــة جوانــب الدولــة- إلــى اإلســراع فــي عمليــة التنميــة 
ــى  ــة لترق ــروات االقتصادي ــتثمار الث ــة واس ــة والعمراني ــط الديموغرافي ــع الخط ــيناء، ووض ــتدامة لس المس
ــة  ــن إقام ــة تتضم ــع خطــط فاعل ــق، ووض ــات والمراف ــة الخدم ــا بكاف ــاملة، ومده ــة الش ــيناء بالتنمي س
مشــروعات تنمويــة متكاملــة، وتوفيــر التمويــل الــالزم لهــا، وكذلــك العمــل علــى تحفيــز المواطنيــن علــى 
اإلقامــة والعمــل فــي ســيناء، وهــو مــا ســينعكس علــى تعزيــز دمــج ســيناء فــي النســيج القومــي المصــري، 
ــن  ــاًل ع ــي، فض ــي والوطن ــتثمار األجنب ــا لإلس ــادة جاذبيته ــتثمرين، وزي ــام المس ــرة إهتم ــي دائ ــا ف وإدخاله

ــرق.  ــة الش ــن جه ــري م ــي المص ــن القوم ــي لألم ــي والسياس ــدد األمن ــز المح تعزي

وقد تجسد ذلك في المحاور التالية:

١- تعديالت على قانون إنشاء “الجهاز الوطني لتنمية سيناء”:

تعــددت التعديــالت التــي أصدرتهــا الدولــة علــى القوانيــن الحاكمــة لتنميــة ســيناء، ففــي عــام 2015 صــدر قــرار 
بقانــون رقــم 95 لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 14 لعــام 2012 بشــأن التنميــة 
ــة لســيناء، وهــي التعديــالت التــي أتاحــت –بقــرار مــن مجلــس إدارة الجهــاز الوطنــي لتنميــة ســيناء-  المتكامل
ــآت  ــالك المنش ــن إلمت ــر المصريي ــية وغي ــي الجنس ــن مزدوج ــن المصريي ــن م ــن واالعتباريي ــخاص الطبيعيي لألش
المبنيــة فــي المنطقــة دون األرض المقامــة عليهــا، وتقريــر حــق انتفــاع لغيــر المصرييــن بوحــدات بغــرض 
اإلقامــة فيهــا بالمنطقــة لمــدة أقصاهــا 50 ســنة، كمــا أتاحــت التعديــالت –بعــد موافقــة رئيــس الجمهورية- 
معاملــة مــن يتمتــع بجنســية إحــدى الــدول العربيــة المعاملــة المقــررة للمصرييــن بالنســبة للوحــدات بغــرض 
اإلقامــة، كذلــك -بشــروط محــددة- يجــوز االســتثناء مــن نســبة مشــاركة المصرييــن فــي الشــركات األجنبيــة 
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التــي تقــوم بتنفيــذ مشــروعات تنميــة متكاملــة فــي المنطقــة كمحــاور للتنميــة، وقد عمــدت هــذه التعديالت 
إلــى إزالــة كافــة العوائــق أمــام اإلســتتثمار، وطرح حزمــة من المحفــزات أمــام المســتثمرين الوطنييــن واألجانب 

للمشــاركة فــي تنمية ســيناء.

نشــير إلــى أن الجهــاز الوطنــي لتنميــة ســيناء هــو هيئــة عامــة إقتصاديــة تتبع رئاســة مجلــس الــوزراء، وأعتمدت 
فكــرة إنشــاء هــذا الجهــاز علــى الطــرح الخــاص بضــرورة فصــل آليــة التخطيــط واإلشــراف والمتابعــة التــي يقــوم 
بهــا الجهــاز عــن آليــة التنفيــذ التــي تقــوم بهــا الــوزارات والمحافظــات، وقــد نصــت المــادة الثانيــة من المرســوم 
ــي 16  ــا ف ــي حددته ــاز والت ــام الجه ــيناء مه ــي س ــة ف ــة المتكامل ــأن التنمي ــنة 2012 بش ــم 14 لس ــون رق بقان
مهمــة. وقــد أصــدر رئيــس الــوزراء القــرار رقــم 915 لســنة 2012 بشــأن النظــام األساســي للجهــاز، والقــرار رقــم 
959 لســنة 2012 بشــأن الالئحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم 14 الخــاص بإنشــاء هــذا الجهــاز. ويقــوم 
ــداد  ــي إع ــاهم ف ــه يس ــا أن ــيناء، كم ــرة س ــبه جزي ــة ش ــة لتنمي ــيق والمتابع ــط والتنس ــام التخطي ــاز بمه الجه
ــة  ــة المختلف ــات الدول ــع جه ــيق م ــك التنس ــاف لذل ــوزراء، ويض ــس ال ــى مجل ــا عل ــتثمارية لعرضه ــط اإلس الخط
إلصــداء التشــريعات المختلفــة التــي تهــئ منــاخ التنميــة فــي ســيناء، فضــاًل عــن تحديــد أولويــات اإلنفــاق فــي 

ســيناء.

2- توجيه االستثمارات في البنية التحتية في سيناء:

قامــت الحكومــة المصريــة علــى مــدار األعــوام األخيــرة بمجموعة مــن اإلنجــازات الهائلة والســريعة فــي تطوير 
منطقــة شــبه جزيــرة ســيناء، وذلــك فــي إطــار التعامــل مــع ســيناء بإعتبارهــا جــزء رئيــس فــي األمــن القومــي 
ــة  ــة والعمراني ــروعات التنموي ــن المش ــد م ــذ العدي ــى تنفي ــة عل ــتراتيجية المصري ــزت االس ــد أرتك ــري، وق المص
والخدميــة واالســتثمارية بشــكل متــوازي، مــن خــالل تدعيــم البينــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات بهــدف توجيــه 
ــة  ــك بتكلف ــة، وذل ــذه المنطق ــي ه ــة قاطن ــين معيش ــة لتحس ــة، وكمحاول ــذه المنطق ــى ه ــتثمارات إل االس
بلغــت منــذ ٢٠١4 نحــو 6٠٠ مليــار جنيــه. ولقــد تمثلــت أوجــه التطــور التــي قامــت بهــا الدولــة المصريــة لتنميــة 

ســيناء فــي مجموعــة مــن المحــاور، وذلــك علــى النحــو التالــي:

)١( شبكة الطرق: شمل هذا المحور انشاء وتطوير شبكة ضخمة من الطرق بطول وصل إلى   
حوالي ٢4٠٠ كيلومتر، كما تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس، فضاًل عن نفق الشهيد   

أحمد حمدى )٢(، باإلضافة إلى تطوير 6 موانئ وإنشاء أرصفة الميناء البحري، ويجري اآلن إنشاء   
كوبــري الســكة الحديــد الشــرقي الجديــد »الفــردان«، فضــاًل عــن العمــل علــى إنشــاء خمســة كبــاري عائمــة علــى 

ــي:  ــا يل ــدة م ــرق الجدي ــم الط ــن أه ــويس. وم ــاة الس قن
ــون  ــي ١٢٠ ملي ــت حوال ــة بلغ ــام ٢٠١5 بتكلف ــي ع ــه ف ــم افتتاح ــيخ: ت ــرم الش ــط بش ــق األوس )أ( الطري

ــه. ــوازي ل ــات الم ــق الدراج ــة طري ــق الخدم ــمل طري ــه، يش جني
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)ب( طريــق شــرم الشــيخ الجديــد: تــم االنتهــاء مــن طريــق شــرم الشــيخ الجديــد بتكلفــة إجماليــة بلغــت 
3.5 مليــار جنيــه، وتــم تصميــم الطريــق بحيــث يمــر بمجموعــة مــن المــدن منهــا )رأس ســدر، أبــو زنيمــة، 
طــور ســيناء، أبــو رديــس(، هــذا باإلضافــة إلــى تزيــد الطريــق بمحطــات تمويــن الســيارات بلــغ عددهــم ١4 

. محطة

)ج( إنشــاء طريــق محــور التنميــة بطــول 9٠ كيلــو مــن أجــل خدمــة التجمعــات الســكنية الجديــدة فــي 
شــرق قنــاة الســويس وربطهــا بالدلتــا غــرب القنــاة. باإلضافــة إلــى إنشــاء 4 وصــالت فرعيــة لربــط طريــق 

محــور التنميــة بالطريــق الســاحلي بطــول 6١ كيلــو متــر١8.

)د( طريــق وادي ســعال - ســانت كاتريــن: تـــم االنتهــاء مـــن المرحلــة األولــى فــي أكتوبـــر ٢٠١9، والتــي 
تتضمـــن رصـــف وتطويـــر ورفـع كفـاءة الطريـــق الـذي يبلـغ طولـه 75 كـم بتكلفـــة 3٠٠ مليـون جنيه. 
وتـــم وضـــع كل العالمات اإلرشــادية، والتحذيريـــة، ووســـائل الســالمة المرورية، عقـــب إنهـــاء أعمـــال 

الرصـف.

)هـــ( محــور 3٠ يونيــو: تــم االنتهــاء منــه فــي نوفمبــر ٢٠١9 بتكلفــة إجماليــة 5.٢ مليــار جنيــه، وقــد 
ــن  ــة ضم ــكان المصري ــوزارة اإلس ــع ل ــيناء التاب ــر س ــاز تعمي ــالل جه ــن خ ــروع م ــذا المش ــط ه ــم تخطي ت

خطــة الرئيــس السيســي الخاصــة بالطــرق.

)و( طريــق الجاللــة: تــم االنتهــاء منــه فــي يوليــو ٢٠١7 بتكلفــة إجماليــة بلغــت 45٢3 مليــون جنيــه، 
بهــدف تطويــر وتنميــة العيــن الســخنة ومنطقــة الجاللــة الجديــدة، ويعــد هــذا الطريــق األســهل 

ــة. ــى الغردق ــول إل للوص

ــن  ــة- العي ــق القطامي ــر طري ــرة عب ــر بالقاه ــر األحم ــط البح ــة: يرب ــخنة – الزعفران ــن الس ــق العي )ز( طري
الســخنة؛ حيــث يبــدأ مــن جنــوب بــور ســعيد ويقطـــع طريـــق الســـويس والعـــن الســـخنة فــي منطقـــة 
وادي حجـــول، إلــى ان يصــل جنوبًــا متقاطعًــا مــع طريــق بنــي ســويف- الزعفرانــة. كذلــك فهــو يتصــل 

ــو ــور 3٠ يوني بمح
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)٢( شــبكة األنفــاق: وهــــي عبــارة عــن أربعــة أنفــــاق تمتــــد أســــفل قنــــاة الســــويس، وقــد بلغــت 
تكلفتهــا ١٢ مليــــار جنيــــه، تــم االنتهــاء مــن المشــروع عــام ٢٠١9، ويتمثـــل المشـــروع فـــي نفقـــي 
اإلسماعيلية اللذيـن يصـالن إلـى سـيناء فـي مـدة زمنيـة تتـراوح بيـن ١5-٢٠ دقيقـة، ونفقـي بورسـعيد 
اللذيـن يربطـان غـرب مـدن القنـاة بشـرقها لتسـهيل حركـة التجـارة فـي منطقـة إقليـم قنـاة السـويس، 
ــط  ــدف رب ــل ٢٠٢٠ به ــي ابري ــه ف ــم افتتاح ــذي ت ــدي ، وال ــد حم ــهيد أحم ــق الش ــر نف ــة لتطوي باإلضاف

ســيناء بدلتــا النيــل ممــا ســهل انتقــال المواطنيــن اليومــي مــن مــكان ألخــر.
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ــر  ــى توفي ــيناء عل ــة س ــة تنمي ــار عملي ــي إط ــة ف ــة المصري ــدت الدول ــكان: عم ــروعات اإلس ــور مش )4( مح
الســكن المالئــم ألبنــاء ســيناء، ومــن ثــم تــم إنشــاء وحــدات اإلســكان االجتماعــي بعــدد بلــغ 46949 وحــدة 
ــيات،  ــة الروس ــر منطق ــكنية لتطوي ــدة س ــاء 5٠٠ وح ــًا، وإنش ــزاًل بدوي ــاء ٢٢9٠ من ــن إنش ــاًل ع ــكنية، فض س
ويضــاف لذلــك اإلنتهــاء مــن بنــاء عــدة مــدن جديــدة، علــى غــرار مدينــة اإلســماعيلية الجديــدة )تضــم 
ــبه  ــكنية(، وش ــدة س ــم 434٠ وح ــعيد« )تض ــرق بورس ــر »ش ــالم مص ــة س ــكنية(، و مدين ــدة س 5٢٠١9وح
االنتهــاء مــن المراحــل األولــى مــن إنشــاء مدينــة رفــح الجديــدة، والتــي خُطــط لتكــون مدينــة ســكنية حضاريــة 

ــكنية(. ــدة س ــدة)١٠٠١6 وح ــح الجدي ــة، رف متكامل

)3( شــبكة المطــارات: وأهمهــا مــا يلــي: مطــار ســانت كاتريــن ومطــار رأس ســدر الدولــي. ومطــار البردويــل: 
تــم البــدء فــي االنشــاء فــي فبرايــر ٢٠١8، ويشـــتمل علـــى ممـــر لصالـــح الطـــيران المدنــي، كمـــا تتضمـــن الخطــة 

إنشـــاء 3 وصـــالت فرعيـــة لربـــط الممــر المدنــي بالممر العســكري.
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كذلــك، تــم اســتكمال التشــطيبات النهائيــة لعــدد ١٢٠٠ وحــدة ســكنية بمنطقــة المســاعيد بالعريــش، 
باإلضافــة إلــى إعــادة تأهيــل ٢5 عمــارة مــن عمــارات المســاعيد بإجمالــي تكلفــة بلغــت 9٠ مليــون جنيــه. كمــا 
ــة. وقــد تــم  ــى أراضــي الدول تــم إعــداد أراضــي مقســمة بمنطقــة الرويســات لنقــل المواطنيــن المتعدييــن عل
إنشــاء مدينــة اإلســماعيلية الجديــدة شــرق قنــاة الســويس الجديــدة، بحيــث تضــم خمــس أحيــاء تشــتمل علــى 
ــي،  ــكان االجتماع ــن اإلس ــوع بي ــكنية، تتن ــدة س ــف وح ــدد 57 أل ــي ع ــال بأجمال ــارات و١٢٢٠ في ــدد 33١٠ عم ع
ــة  ــة بمدين ــات فرعي ــق خدم ــذ 4 مناط ــى تنفي ــة إل ــالت. إضاف ــة الفي ــب منطق ــى جان ــز إل ــادي والمتمي واالقتص
اإلســماعيلية الجديــدة، تشــمل محــالت تجاريــة، مراكــز صحيــة، مــدارس، أســواق، ســجل مدنــي، منطقــة 
خدمــات رئيســية، مبنــي للمحافظــة، مديريــة األمــن، مستشــفيات، مســاجد وكنيســة. أيضــًا، تــم إنشــاء عــدد 
١9٠ منــزاًل بدويًــا فــي قــرى مدينــة القنطــرة شــرق وغــرب اإلســماعيلية، بإجمالــي تكلفــة بلغــت ٢6 مليــون 
جنيــه. باإلضافــة إلــى ١٢٠ منــزل بقــرى أبــو زنيمــة ورأس ســدر وســانت كاتريــن وطــور ســيناء، و65 منــزل بقــرى 

محافظــة شــمال ســيناء.
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)5( محــور مشــروعات التنميــة الصناعيــة: وفيمــا يتعلــق بهــذا المحــور، فقــد تــم تنفيــذ خمســة مناطــق 
صناعيــة جديــدة فــي بئــر العبــد والقنطــرة شــرق ووســط ســيناء وأبــو زنيمــة والعريــش، باإلضافــة إلــى إنشــاء 
منطقــة حرفيــة وســوق للجملــة بمســاحة 38.8 فدانــًا ومصنــع أســمنت بطاقــة إنتاجيــة 7 مالييــن طن ســنويًا 
بمدينــة العريــش، فضــاًل عــن إنشــاء مصنــع لتصنيــع وتعبئــة األســماك بمســاحة ٢5 ألــف متــر مربــع، وبطاقــة 
ــة  ــة بطاق ــام بالجفجاف ــات الرخ ــع لصناع ــاء مجم ــك إنش ــرق، وكذل ــرة ش ــنويًا بالقنط ــن س ــة ٢5٠٠ ط إنتاجي
إنتاجيــة 3 مالييــن م٢ ســنويًا. كذلــك تــم إنشــاء مركــز لخدمــات المســتثمرين بشــرم الشــيخ، وتــم ضــخ  ١١7.8 
مليــون جنيــه كقــروض لتمويــل 74٠ مشــروعًا صغيــرًا ومتناهــي الصغــر ببرنامــج »مشــروعك«. ومــن أهــم 

المشــروعات العمالقــة فــي هــذا المحــور مــا يلــي: 

)أ( مجمــع األســمدة الفوســفاتية: تضمنــت إنشـــاء مصنـــع علـــى مســـاحة ٢ مليـــون متــر مربــع، يشــتمل علــى 
ثــالث خطــوط إلنتــاج، وقــد ســاعد المجمــع فــي توفيــر مــا يقــرب مــن 7٠٠ فرصــة عمــل ألبنــاء ســيناء ومــدن 

القنــاة.

)ب( مجمــع مصانــع الرخــام: تم انشــاءه على مســـاحة ٢ مليـــون مـــر مربـــع، ويشــتمل على منطقة للتشــغيالت 
الفنيــة ومنطقــة للتدويــر والتــداول. كذلــك فقــد أتــاح المصنــع العديــد مــن فــرص العمــل.

)ج( مصنــع الرفلــة الثالــث: تـــم إنشــاء المصنــع علــى مســـاحة 3١٠ ألــف متــر مربـــع، وبلغــت الطاقــة اإلنتاجيــة لــه 
مــا يقــرب مــن مليــون ونصــف طــن يوميًــا.
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)6( محور مشروعات التنمية الزراعية: 

فــي إطــار جهــود الدولــة فــي هــذا المحــور، فقــد تــم إنشــاء ١8 تجمعًــا تنمويــًا، كمــا تــم تنفيــذ 59٠7 حــوض 
بمشــروع االســتزراع الســمكي بســيناء، كــذا، تــم اإلنتهــاء مــن تنفيــذ ٢5٠ ألــف متــر مربــع )مــن إجمالــي 5٠٠ 
ألــف متــر مربــع( مــن أعمــال التكريــك ببحيــرة البردويــل، وإنشــاء 4 قــرى للصياديــن بمنطقــة »إغزيــوان«، 
ويضــاف لذلــك اإلنتهــاء مــن اســتصالح ٢75 ألــف فــدان )مــن إجمالــي 4٠٠ ألــف فــدان( بمشــروع تنميــة ســيناء 

بتكلفــة 5 مليــارات جنيــه، ونرصــد االنجــازات التاليــة:

)أ( قــام جهــاز تعميــر ســيناء خــالل الفتــرة الماضيــة باســتغالل ميــاه اآلبــار لزراعــة أكثــر مــن 5٠ فدانــًا بحدائــق 
ــزارع  ــي م ــل ف ــة تتمث ــروعات رعوي ــاء مش ــمكية، وأنش ــزارع س ــاء م ــى إنش ــة إل ــح، باإلضاف ــة والموال الفاكه

ــن. ــزارع للدواج ــام، وم لألغن

)ب( تــم اســتصالح البنيــة األساســية وزراعــة )7٠٠( فــدان زيتــون وإنشــاء 85٠ صوبــة زراعيــة مــن خــالل تعــاون 
كل مــن الجمعيــة العموميــة لنســاء مصــر جمعيــة مــن أجــل مصــر وتوزيعهــا علــى البــدو بنســبة.

ــدو  ــى ب ــا عل ــة وتوزيعه ــة زراعي ــاء 35٠ صوب ــد، وإنش ــر العب ــة بئ ــدان بمنطق ــاحة 9765 ف ــتصالح مس )ج( اس
ــيناء. س
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)7( محور مشروعات الكهرباء والطاقة:

فيمــا يتعلــق بهــذا المحــور، فقــد اشــتملت مشــروعات الكهربــاء علــى أعمــال إنــارة الطــرق، وأعمــال تدعيــم 
وتوصيــل الكهربــاء إلــى القــرى والمــدن والمراكــز فــي محافظــة جنــوب ســيناء، مثــل مدينــة الفــردوس 
ــاء  ــبكات الكهرب ــل ش ــم توصي ــا ت ــيخ. كم ــرم الش ــة ش ــات مدين ــدر وتجمع ــة رأس س ــة ومدين ــات الرين وتجمع
لمــدن وتجمعــات محافظــة شــمال ســيناء األكثــر احتياجًــا، بــكل مــن العريــش وبئــر العبــد ونخــل والحســنة، 
بإجمالــي تكلفــة 3٠ مليــون جنيــه. إضافــة إلــى انشــاء محطــات محــوالت للكهربــاء فــي القنطــرة وقاطيــة وبئــر 
العبــد ورمانــة بالوظــة، باإلضافــة إلــى محطــة محــوالت بغــداد لتكــون مســتعدة لخدمــة المناطــق الصناعيــة 
الثقيلــة، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة ســعة المحــوالت بنحــو 396 ميجــا فولــت أمبيــر، ليصــل بذلــك إجمالــي ســعات 
ــوب  ــي جن ــر ف ــت أمبي ــا فول ــل 36١8 ميج ــيناء، مقاب ــمال س ــي ش ــر ف ــت أمبي ــا فول ــى ٢٠٠٠ ميج ــوالت إل المح
ســيناء، وقــد بلــغ أعــداد مــن تــم توصيــل التغذيــة الكهربائيــة إليــه فــي شــمال ســيناء حــوال ٢٢ أألف مشــترك، 
ليصــل بذلــك إجمالــي عــدد المشــتركين إلــى حــوال ١59 ألــف مشــترك فــي شــمال ســيناء، مقابــل 9٢ ألــف فــي 
جنــوب ســيناء،  أيضــًا، تــم إنشــاء عــدة محطــات لتوليــد الطاقــة مــن الريــاح، فــي إطــار إهتمــام الدولــة بالطقــاة 
ــدر  ــة تق ــدرة توليدي ــة بق ــم 3٠٠ توربين ــي تض ــت، والت ــل الزي ــاح جب ــة ري ــرار محط ــى غ ــة، عل ــددة والنظيف المتج
بـــ58٠ ميجــاوت، والتــي تعــد واحــدة مــن أكبــر محطــات الريــاح فــي العالــم، وكذلــك محطــة ريــاح رأس غــارب، 

ــية. ــة الشمس ــرادق للطاق ــة أبوغ ــك محط ــاوات، وكذل ــة ٢5٠ ميج ــدرة توليدي بق

)8( محور مشروعات والصرف الصحي ومياه الشرب:

بالنســبة للمشــروعات التــي تــم تنفيذهــا، فقــد تــم إنفــاق 70 مليــار جنيــه لالســتثمار فــي قطــاع الميــاه، وقــد 
ــى  ــه حت ــار جني ــة ١.3ملي ــيول بتكلف ــال الس ــي أعم ــتثمار ف ــى اس ــة إل ــيناء، باإلضاف ــي س ــرًا ف ــر 453 بئ ــم حف ت
ــم  ــذا، ت ــيناء. ك ــور س ــة ط ــي مدين ــذه ف ــم تنفي ــي ت ــرف الصح ــل للص ــروع متكام ــى مش ــة إل ــام٢٠٢٠، إضاف ع
ــي  ــة، بإجمال ــي الزراع ــرف ف ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــاه وإع ــة المي ــرابيوم لمعالج ــي س ــة ف ــر محط ــاء أكب إنش

ــه. ــار جني ــت ١5 ملي ــة بلغ تكلف

كذلــك، تــم إنشــاء محطــات لتوصيــل ميــاه النيــل إلــى ســيناء بطاقــة 3٠٠ ألــف متــر مكعب/يــوم، باإلضافــة إلــى 
اإلنتهــاء مــن نســبة 65 % مــن المســتهدف مــن محطــات تحليــة الميــاه فــي ســيناء، وذلــك بطاقــة إنتاجيــة 
بلغــت 6٠٠ مليــون متــر مكعــب ســنويًا، وبتكلفــة بلغــت ١3 مليــار جنيــه، ولعــل أبرز هــذه المحطات هــي محطة 
ميــاه أبــو الجلــود، ومحطــة تحليــة البحــر بحــي المســاعيد، ومحطــة تحليــة ميــاه البحــر بدهــب، ومحطــة تحليــة 
نويبــع، كمــا تــم إنشــاء محطــة تحليــة ميــاه مدينــة الجاللــة، وحطــة تحليــة الميــاة بمدينــة الطــور، وحطــة بحــر 
البقــر. ليصبــح إجمالــي عــدد محطــات الميــاه 3٠ محطــة بمحافظــة شــمال ســيناء، و١١ محطــة بمحافظــة جنــوب 

ء. سينا
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جدول ١عدد محطات المياه النقية في محافظات سيناء

إجماليتحليةآبارسطحية

272130شمال سيناء
13711جنوب سيناء
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)9( محور الصحة:

فيمــا يتعلــق بمحــور الصحــة، فقــد أولتــه الدولــة إهتمامــًا كبيــرًا، حيث تــم تنفيذ عــدد مــن المشــروعات الكبيرى 
فــي قطــاع الصحــة فــي ســيناء، مــن خــالل اإلنتهــاء مــن ١3 مستشــفى و4٢ وحــدة صحيــة، فضــاًل عــن إنشــاء 
مخــزن اســتراتيجي لألدويــة بمدينــة العريــش. وقــد باتــت ســيناء تتمتــع بوجــود عــدد جيــد مــن المستشــفيات، 

فقــد قامــت القــوات المســلحة بإنشــاء وتطويــر عــدد كبيــر مــن المستشــفيات فــي ســيناء ومنهــا:

)أ( مستشــفى بئــر العبــد المركــزي: تعــد مستشــفى بئــر العبــد مــن أكبــر المستشــفيات فــي ســيناء، فقــد 
ــادات  ــى عي ــوي عل ــفى تحت ــة، فالمستش ــدات الطبي ــزة والمع ــدث األجه ــا بأح ــاءها وتجهيزه ــم إنش ت

جاهــزة لخدمــة المواطنيــن فــي جميــع التخصصــات.
)ب( مستشــفى نخــل المركــزي الجديــد: والتــي تحتــوي علــى ١5 عيــادة خارجيــة، و٢6 ســرير عنايــة مركــزة، 

و8 حضانــات، و5 غــرف عمليــات مجهــزة بأحــدث األجهــزة.
ــه، وشــملت  ــون جني ــة تعــدت 7٠ ملي ــي تكلف ــو رديــس: تــم تطويرهــا بإجمال ــفى أب ــر مستش )ج( تطوي
ــرف  ــدد غ ــادة ع ــك دم وزي ــعة وبن ــل أش ــل ومعام ــل تحالي ــفى بمعام ــد المستش ــر تزوي ــة التطوي عمل

ــات. ــات والحضان العملي
ــن  ــل الرني ــفى بمعام ــد المستش ــر تزوي ــة التطوي ــملت عملي ــام: ش ــش الع ــفى العري ــر مستش )د( تطوي
ــروق.  ــوالدة والح ــام ال ــر أقس ــملت تطوي ــك ش ــب، كذل ــطرة القل ــات قس ــا لعملي ــي وتأهيله المغناطيس
وقــد أدت كل هــذه الجهــود التــي بذلــت لتطويــر قطــاع الصحــة فــي ســيناء إلــى زيــادة أعــداد المستشــفيات 
وتقديــم الخدمــات الطبيــة للمواطنيــن بأفضــل شــكل، ويتضــح هــذا مــن خــالل الشــكل البيانــي التالــي والــذي 
يوضــح تطــور أعــداد األســرة فــي المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة فــي محافظــات ســيناء خــالل عامــي 

٢٠١6 و٢٠١8:
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)١٠( محور التعليم:

ــة فــي تنميــة  ــة، واســتكمااًل لجهــود الدول يعــد قطــاع التعليــم مــن أهــم القطاعــات التــي تهتــم بهــا الدول
قطــاع التعليــم، فقــد قامــت بالعديــد مــن المشــروعات التــي تضمنــت رفــع كفــاءة المــدارس والجامعــات فــي 
محافظــات ســيناء، حيــث تــم انشــاء 64 مدرســة، وتطويــر 85 أخــرى، باإلضافــة إلــى تحســين جــودة وكفــاءة 
ــدارس  ــدد الم ــادة ع ــي زي ــة ف ــود جلي ــذه الجه ــار ه ــح ثم ــة. وتتض ــاء المحافظ ــة أرج ــة بكاف ــات التعليمي الخدم
ــام ٢٠١8،  ــة ع ــى 8١8 مدرس ــل إل ــدارس ازداد ليص ــدد الم ــد أن ع ــة، فنج ــوام الماضي ــدار األع ــى م ــول عل والفص

ــل. ــكل فص ــالب ل ــذ والط ــدد التالمي ــول وع ــدد الفص ــك ازداد ع ــام ٢٠١9. كذل ــة ع و84٠ مدرس

ــز واللتــان  أمــا بالنســبة للتعليــم الجامعــي، فقــد تــم إنشــاء جامعــة العريــش وجامعــة ســلمان بــن عبــد العزي
تضمــان عــدد كبيــر مــن مختلــف الكليــات، باإلضافــة إلــى إنشــاء 9 معاهــد إلــى جانــب الجامعــات الخاصــة. كذلــك 
ــر  ــر قص ــة تطوي ــت تكلف ــا بلغ ــه، بينم ــون جني ــت 38.١ ملي ــة بلغ ــيخ بتكلف ــرم الش ــة بش ــر ثقاف ــر قص ــم تطوي ت
ثقافــة بمدينــة العريــش حوالــي 35 مليــون جنيــه. أيضــًا، تــم تنفيــذ عــدة مشــروعات فــي قطــاع الشــباب 
والرياضــة، لعــل أبرزهــا اإلنتهــاء مــن إنشــاء المدينــة الشــبابية والرياضيــة بشــرم الشــيخ بتكلفــة بلغــت حوالــي 
ــى  ــة المغطــاة بشــرم الشــيخ بتكلفــة 55 مليــون جنيــه، إضافــة إل 3١7.5 مليــون جنيــه، كمــا تــم إنشــاء الصال

ــه. ــون جني ــي 9٢ ملي ــا حوال ــت تكلفته ــي بلغ ــش والت ــاة بالعري ــة المغط الصال
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الخالصة والتوصيات
فــي الواقــع، يعــد أبــرز مــا يميــز القيــادة السياســية الحاليــة للدولــة المصريــة، هــو ولوجهــا للملفــات الشــائكة 
ــا،  ــدي له ــي التص ــة ف ــود الماضي ــالل العق ــة خ ــة المتعاقب ــات المصري ــرددت الحكوم ــي ت ــدًا، والت ــر تعقي واألكث
للحيلولــة دون إثــارة الــرأي العــام، وكذلــك، تجنــب حــدوث أي إخفاقــات ســوف تتحملهــا أمــام التاريــخ والشــعب، 
فــي المقابــل، عمــدت القيــادة السياســية الحاليــة إلــى اســتغالل كافــة قــدرات الدولــة، والعمــل علــى بلورتهــا 
فــي رؤيــة اســتراتيجية شــاملة، تســتهدف تحقيــق التنميــة الشــاملة المســتدامة لمصــر، ووضعهــا فــي مصــاف 

الــدول المتقدمــة فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة وغيــر مســبوقة مقارنــة بتجــارب التنميــة فــي دول العالــم.

شــرعت الدولــة المصريــة منــذ ٢٠١4 إلــى إعــادة ســيناء بشــكل حقيقــي ومتكامــل وشــامل إلــى النســيج التنموي 
المصــري، والقضــاء علــى المجموعــات اإلرهابيــة التــي اســتغلت الظــروف األمنيــة الصعبــة التــي مــرت بهــا الدولــة 
عقــب أحــداث ٢٠١١ ، حيــث تعمــل الدولــة علــى تحويــل ســيناء إلــى واحــة عمرانيــة وزراعيــة واســتثمارية قــادرة 
علــى أن تقــود قاطــرة التنميــة فــي الدولــة المصريــة نظــرًا لمقوماتهــا الهائلــة. وبالنظــر إلــى الجهــود المبذولــة 
ــازًا  ــل إنج ــن- يمث ــن والدوليي ــة – المصريي ــاد والتنمي ــراء االقتص ــًا لخب ــة، فوفق ــت الماضي ــنوات الس ــالل الس خ
حقيقيــًا وغيــر متوقــع، ويشــهد بذلــك األرقــام الفعليــة المتحققــة علــى أرض الواقــع، والتــي تــم اإلنتهــاء مــن 
أجــزاء ونســب كبيــرة مــن المســتهدف فيهــا، ومــن ثــم يرجــح أن يتــم اإلنتهــاء مــن األجــزاء المتبقيــة قبــل 

الموعــد المحــدد وفقــًا لرؤيــة مصــر ٢٠3٠ بوقــت طويــل.

مــن بيــن اإليجابيــات الهامــة التــي تنطــوي تحــت الجهــود الراهنــة للدولــة المصريــة، هــي الرؤيــة الشــاملة لكافــة 
األقاليــم المصريــة، بحيــث ركــزت القيــادة السياســية علــى توجيــه إهتمامهــا بشــكل عــادل لكافــة ربــوع 
الجمهوريــة، دون أن تســتثني أي جــزء، ولعــل هــذا مــا يدفــع نحــو إنجــاح الجهــود المصريــة فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة، والوصــول إلــى التطلعــات المنشــودة. 

وفــي إطــار بيئــة الحوكمــة التــي تشــجعها الدولــة المصريــة، والتــي تبغــى مــن خاللهــا المشــاركة الفاعلــة مــن 
كافــة الفواعــل واألفــراد لدفــع عجلــة التنميــة فــي مصــر، فيمكــن فــي ضــوء ذلــك وضــع عــدد مــن التوصيــات 

لصانــع القــرار المصــري، تتمثــل أبرزهــا فيمــا يلــي:

ســيناء، . 1 بتنميــة  لإلســراع  التفضيليــة  والميــزات  المحفــزات  مــن  حــزم  بــث  فــي  اإلســتمرار  ضــرورة 
تشــمل حــزم تشــجيعية للمواطنيــن علــى الســكن واإلقامــة فــي ســيناء، باإلضافــة إلــى حوافــز خاصــة 

للمســتثمرين لتشــجيعهم علــى ضــخ اســتثماراتهم وتنفيــذ مشــروعات هنــاك.

إعــداد خريطــة لرصــد األراضــي الصالحــة للزراعــة، واســتثمارها فــي زارعــة الفواكــه والخضــروات الفاخــرة . 2
التــي يمكــن تصديرهــا مباشــرة.

ــتوعب . 3 ــات تس ــا إمكان ــة لديه ــو زنيم ــة أب ــاًل منطق ــتغلة، فمث ــر المس ــيناء غي ــات س ــي إمكاني ــر ف النظ
إقامــة أكبــر منطقــة صناعيــة فــي العالــم، فهــي جاهــزة الســتقبال أكثــر مــن 500 مصنــع، واســتيعاب 
مــا يقــرب مــن مليــون مواطــن، فقــد يســاعد هــذا فــي إقامــة مجتمــع عمرانــي يحقــق التنميــة للدولــة، 

ممــا يســاعد فــي النهايــة علــى القضــاء علــى أي بيئــة أو منــاخ يســمح بإيــواء اإلرهــاب.
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الدفــع نحــو اإلســراع فــي تنفيــذ المنطقــة االقتصاديــة لمحــور قنــاة الســويس، نظــرا للســياق اإلقليمــي . 4
ــي  ــة، ف ــرة المقبل ــي الفت ــويس ف ــاة الس ــر قن ــة عب ــارة الدولي ــي التج ــادة ف ــو زي ــه نح ــذي يتج ــي ال والدول
ــز نفوذهــا فــي القــارة األوروبيــة واألمريكيــة، وهــو  ظــل اتجــاه القــوى االقتصاديــة األســيوية لتعزي
مــا يعنــي تنشــيط لحركــة التجــارة الدوليــة المــارة بقنــاة الســويس، وهــو مــا ســيوفر مئــات اآلالف مــن 
ــي  ــة ف ــة واألجنبي ــتثمارات الوطني ــن اإلس ــد م ــذب مزي ــام ج ــال أم ــح المج ــباب، ويفت ــل للش ــرص العم ف

هــذه المنطقــة.
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