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العوامل األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية في مصر
أوال  :منو الدخل القومي :
من خالل فتح الباب على تدفق االستثمارات المحلية واألجنبية  ،ولن يتأتى ذلك سوى في
ظل ،استقرار سياسي وأمني ،وقوانين جاذبة مستقرة ،وأساليب تحفيز وترغيب ،والبعد
عن القرارات المفاجئة،وحرية الدخول والخروج لألفراد ورؤوس األموال  ،مع التركيز
الكامل على االستثمارات املفيدة وهي تلك االستثمارات اإلنتاجية والصناعية والخدمية
وليست االستهالكية والتي توجه إنتاجها نحو الداخل والخارج معا وتعطي قيمة مضافة
مرتفعة وتعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة .
ثانيا  :عدالة توزيع الدخل ومنظومة متقدمة للضمان االجتماعي ،واحلد األدنى لألجور:
ال معنى لنمو مرتفع بدون توجيه عادل لثمار هذا النمو ،ويتأتي ذلك بالتركيز على
المشروعات كثيفة العمالة مع عدم إغفال التقدم التكنولوجي ( مثل صناعة المالبس –
صناعة األغذية – بعض الصناعات الخدمية  .. -الخ ) ،مع القضاء على االحتكار وتشجيع
المشروعات الصغيرة ،ومن جهة أخرى إنشاء منظومة متقدمة للضمان االجتماعي من
خالل( توسيع قاعدة المشتركين في صندوق الضمان االجتماعي  -زيادة أعداد المستفيدين
منه – األسر األولى بالرعاية – القرى المحرومة – دعم الطفولة والقرى – دور بنك ناصر
االجتماعي كأداة مصرفية للفقراء  .. -الخ)  ،وضرورة أن يصبح الحد األدنى لألجور حافظا
للمواطن لحياة كريمة.
ثالثا  :القضاء على البطالة :
إن البطالة غول وقنبلة موقوتة قد تقضي على كافة اإلنجازات في لحظة واحدة  ،يجب
سرعة تأهيل المصانع المتعثرة  ،وفتح األبواب لتدفق االستثمارات الخارجية  ،وإعطاء
محفزات جاذبة لل صناعات كثيفة العمالة مع تفعيل موضوع ( إعانة البطالة – دعم المرأة
المعيلة – وغيرها ) .
وهناك عدد من الحلول السريعة مثل تفعيل فكرة (نصف الراتب للمرأة العاملة) وتخليها عن
العمل مما يوفر أماكن شاغرة خصوصا للشباب خريجي الجامعات والمعاهد.
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رابعا  :حماربة التضخم واالنفالت السعري :
خصوصا تضخم السلع الغذائية ،فنسبة كبيرة من الشعب المصري يصنف في خانة الفقراء،
ويأتي ذلك بالرقابة الجادة على األسواق ،وإعادة إحياء فكر جديد يتبنى المجمعات
االستهالكية التعاونية  ،كما أن تنمية التجارة الداخلية وإنشاء المناطق التجارية
المتخ صصة وأسواق الجملة على الطرز الحديثة يحد كثيرا من المغاالة السعرية (
البورصات السلعية)  ،ويخلق التنافس ويقلل التكاليف  ،إن التركيز على تنمية القطاع
الزراعي والتربية الحيوانية بما يوفر المنتجات الغذائية بأسعار معتدلة  ،كفيل بالحد من
التضخم بأسعار الغذاء .
خامسا  :التنمية اإلدارية والتدريب :
ضرررورة اعتمرراد مفهرروم الجررودة الشرراملة فرري مختلررف جوانررب االقتصرراد  ،بحي ر تصرربح
الكفراءة هري المعيرار ،واعتمراد أسرلوب الرقابرة الخارجيرة ،مرع الشرفافية الكاملرة فري أسررلوب
التعيينات  ،من خالل توفير البيانات عن الطلبرات الوظيفيرة والعرروض المتروفرة مرن القطراع
الحكومي والقطاع الخاص بمنتهى الشفافية.
مع ضرورة القضاء على البيروقراطيرة ومرا يتعلرق بتعردد اإلجرراءات الالزمرة والمسرتندات
للحصررول علررى رخصررة تشررغيل أو أرض ..الررخ والعمررل علررى االرتقرراء بمسررتوى العديررد مررن
اإلدارات الحكومية وتشديد أنظمة الرقابرة  ،واعتمراد أنظمرة التردريب المسرتمرة  ،واالهتمرام
األكبر بر التددرب املادارا املتص د مرن خرالل مراكرز تدريبيرة عاليرة المسرتوى واالسرتعانة
بالخبرات األجنبية المتخصصة .
سادسا :حتديث القوانني :
ضرورة معالجة التشوهات القانونية وقدمها والتضارب بينها  ،والقضاء على التشوهات
الضريبية والجمركية  ،وتنظيم مهنة المحاسب القانوني وأمين التفليسة.
سابعا  :الطاقة واملياه والصرف الصحي :
هذا ثالثي ال غنى عنه لحياة آدمية  ،مع التركيز على الطاقات المتجددة كالشمس والرياح
التي هي المستقبل لتوفير طاقة ال تنفذ  ،ويمكن أن يتم ذلك بنظام حق االنتفاع نظرا الرتفاع
تكلفة انشاءها  ،وبخصوص المياه فيجب تغيير طرق التعامل مع نهر النيل  ،بتجريم
3

االعتداء عليه بأي طريقة من طرق االعتداء  ،مع توطيد العالقات بدول حوض النيل
خصوصا أثيوبيا  ،والولوج إلى مجال تحلية مياه البحر الذي أصبح أقل تكلفة ،كذلك فإن
إنشاء شبكات متقدمة ألنظمة الصرف الصحي في القرى المحرومة أمر أساسي مع تغطية
المصارف نظرا لما تسببه من أمراض فتاكة.
ثامنا  :قضية الدعم :
نرى ضرورة التوجه نحو تخفيض الدعم السلعي بالتدريج  ،والتحول نحو الدعم النقدي،
مع إتباع أنظمة مبتكرة لترشيد هذا الدعم " مثل البطاقة االلكرتونية للبنزبن والسوالر
حسب السعة اللترية للسيارة والموديل ،ونؤكد على ضرورة وضع جداول تصنيف للفقراء
واألشد فقرا كي يتم استهدافهم مباشرة بالدعم خصوصا للسلع الغذائية  ،مما ييسر التحول
من دعم السلعة إلى دعم متلقي السلعة .
كذلك نشير إلى ضرورة أال يؤدي دعم السلعة إلى إحدا تشويه لها بالسوق أو بالسلع
المثيلة كما هو حاد حاليا  ،لذلك نؤكد على ضرورة معاملة السلع المدعومة بنفس
أسعارها السوقية ،بأن تتولى الدولة شراءها بسعرها السوقي  ،ثم دعمها لمتلقي
ومستحقي الدعم  ،فيجب الدعم فقط في المرحلة النهائية "مرحلة البيع " .
تاسعا  :ضرورة سيادة اقتصاد الورش ( املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر ) :
من خالله تتحقق األهداف الثال الرئيسية ( نمو الدخل – عدالة التوزيع – القضاء على
البطالة )  ،وهو السر وراء تقدم دول النمور األسيوية وكذلك الصين ،إن الورش الصغيرة
والمتو سطة يجب أن تكون العمود الفقري للتنمية ،مع ضرورة االهتمام بتدريب العمالة
الفنية وينطبق ذلك أيضا على المشروع التجاري والزراعي والخدمي بجوار المشروع
الصناعي .
ويواجه المشروع الصغير عدد من المعوقات مثل ( ضرائب مرتفعة – الحاجة إلى حماية
جمركية – مواصفات وجودة – تراخيص – تأمينات – تمويل – تسويق – تدريب -تنظيم
وإدارة – دعم الدولة – توفير دراسات جاهزة حقيقية – توفير أراضي مرفقة للمصانع
الصغيرة – أدوار الغرف التجارية والصناعية – توفير البيانات الالزمة – إقامة المعارض
وتنشيط الصادرات ) .
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عاشرا  :إصالح التعليم :
يعد أحد أهم الخطوات اإلستراتيجية الواجب على الدولة اتخاذها  ،من خالل رفع قيمة
المعلم والمدرسة  ،وتحقيق الرقابة ،واعتماد التفتيش الخارجي كأحد أهم الوسائل إلصالح
العملية التعليمية  ،حي يقوم فريق مدرب بالتفتيش وتقديم الخبرات (هيئة مستقلة عن
التربية والتعليم) ولها محددات عالمية وواضحة لكل العاملين والمدارس والعملية
التعليمية) وهذا األسلوب يتم إتباعه في العديد من الدول المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا
واستراليا وغيرهم ،مع إعطاء االهتمام البالغ بالتعليم الصناعي الفني والكليات الهندسية
التي يجب أن يكون خريجيها قاطرة التنمية .
حادي عشر  :تطوير التجارة الداخلية :
يمكن أن تشكل التجارة الداخلية قيمة مضافة مضاعفة لالقتصاد ،ويأتي تطوير التجارة
الداخلية من مختلف المداخل ( نظام البورصات السلعية وفقا ألسس علمية صحيحة  -إنشاء
مناطق تجارية متخصصة – الرقابة على األسواق – استغالل الفاقد في السلع الغذائية –
تفعيل أكبر لدور الغرف التجارية والصناعية –  ...الخ ) .
ثاني عشر  :النقل واللوجستيات وتطوير املوانئ واملطارات والنقل النهري :
زيادة االستثمارات في هذا القطاع ورفع كفاءة الطرق والموانئ والتوسع في إنشاء الموانئ
البحرية وخطو ط السكك الحديدية  ،واالهتمام بالنقل النهري مع فصل التداخل بين وزارة
النقل والعديد من الوزارات.
ثالث عشر  :التوجه اخلارجي :
نرى توجها حميدا تقوم به مؤسسة الرئاسة والحكومة  ،بالتوجه شرقا وجنوبا (التوجه
األفريقي  -التوجه نحو أسيا – التوجه نحو الصين -التوجه نحو دول البريك).
رابع عشر  :السياسات االستريادية والتصديرية :
تغيير هذه السياسات ( بتشجيع استيراد الفكر وتصديره أيضا  ،وخفض االستيراد
االستهالكي – اضطالع التمثيل التجاري بدوره – إلغاء أي ضرائب على وسائل اإلنتاج أو
مكوناته المخصصة للتصدير – وضع آلية رقابية تضمن عدم التالعب – االسترداد الفوري
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لضريبة المبيعات بعد التصدير مباشرة  ... -الخ)  ،مع ضرورة اعتبار

مستوى جودة املنتج

امل را خط أمحر .

خامس عشر  :معاهد البحث العلمي
تطوير البح العلمي وزيادة المخصصات سواء للوزارة أو األكاديمية  ،وتشجيع
الباحثين والت رويج لبراءات االختراع المكدسة في األدراج باآلالف  ،ثم يأتي ضرورة إنشاء
صروح علمية عمالقة مثل مدينة زويل العلمية لتعليم األجيال الناشئة على احد ما وصلت
إليه التكنولوجيا العالمية في مختلف التخصصات مثل (تكنولوجيا الطب الجيني والطاقة
المتجددة وتكنولوجيا الفيمتو والنانو) ،وأفضل طريقة لزيادة كفاءة معاهد البح العلمي هي
إنشاء صناديق تكنولوجيا لتمويلها حتى يصبح اعتمادها على نفسها وتحويلها إلى
مؤسسات شبه حكومية أو مستقلة ذاتيا ويديرها مديرون مدربون مهنيا ،ومن أهم الخدمات
التي يمكن أن تؤديها معاهد البح العلمي ( اإلرشاد والترويج الصناعي  -الخدمات
الداعمة – التدريب ) .
سادس عشر  :مفهوم االستدامة البيئية وتدوير املخلفات :
والمقصود هنا كيفية الحفاظ على البيئة واستغاللها االستغالل األمثل دون اإلضرار بها ،
والتشديد على المسئولية البيئية للشركات الصناعية ،مع تطبيق العقوبات الصارمة في حال
اإلخالل بالشروط البيئية خصوصا للمصانع الملوثة ( مصانع األسمدة – األسمنت –
السيراميك  ... -الخ )  ،أما تدوير المخلفات فيحتاج إلى تنظيم يدمج فيه الفكر الجديد مع
رأس المال واستغالل الطاقات المعطلة .
سابع عشر  :التخطيط العمراني الصحيح :
ه و ذلك التخطيط الذي يساعد على تحقيق التنمية ،من خالل إنشاء مباني سكنية قريبة
بالمناطق الصناعية  ،وإنشاء مباني صديقة للبيئة ،ومراعاة موازنة التكلفة والعائد .
ثامن عشر  :مدن املعارض واملؤمترات :
إن أحد أسرار تفوق الصين عالميا هو وجود اهتمام بالغ بإقامة المعارض والمؤتمرات
على أحد الطرز حي يعقد يوميا بمدن الصين عشرات المعارض المتنوعة ،لذلك يجب
وضع إستراتيجية مستقبلية بأن تصبح القاهرة واإلسكندرية "يمكن كذلك األقصر وأسوان"
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مركزين إلقامة المعارض والمؤتمرات ،وال ننسى أهمية ذلك لتشجيع سياحة المؤتمرات بما
يجذب ماليين السائحين ذوي المالءة المالية .
تاسع عشر  :حرية تداول املعلومات :
إن توافر معلومة صحيحة وفي الوقت المناسب  ،أمر في غاية األهمية لكل مؤسسة أو فرد
 ،خصوصا المعلومات الصناعية والتجارية  ،لذلك نرى ضرورة االهتمام بإنشاء شبكات
معلومات في مختلف المجاالت ووضع قواعد بيانات للمشروعات  ،ويوجد جهاز بالفعل
مسئول عن ذلك وهو جهاز التعبئة العامة واإلحصاء الذي يعمل فيه اآلالف من الموظفين
،لكنه مكبل األيدي وغير فعال في أحيان كثيرة ،والدليل على ذلك الفشل الذريع الذي القاه
مشروع الشبكة الصناعية .
عشرون  :البورصة املصرية :
تعد أحد أهم الوسائل لجذب االستثمارات ورءوس األموال األجنبية ،كما تعد أحد أهم وسائل
التمويل في العصر الحدي وتفتقد البورصة المصرية عدد من األدوات الرقابية وتشديد
العقوبات على المخالفين ،بحي يتم تطوير أساليب إدارتها وتحقيق الرقابة الفعالة بما
يجعلها أكثر موثوقية لجذب األموال .
احلادي والعشرون  :النظام الضرييب العادل :
هو ذلك النظام الذي يأخذ حق الدولة  ،وفي نفس الوقت يسعى لتخفيف العبء عن الطبقات
الفقيرة والمتوسطة  ،وفي هذه الحالة يمكن التعامل بصرامة مع التهرب الضريبي .
الثاني والعشرون  :الديون املتعثرة :
تفعيل دور الدولة كوسيط بين المتعثر والبنك الدائن ،مع ضرورة منح إعفراءات وتسرهيالت،
بما يحقق مصلحة المتعثر والبنوك .
الثالث والعشرون  :دعم الصادرات :
ونعني بذلك عدم تخلي الحكومة عن الشركات التي استطاعت غزو األسواق الخارجية،
فيجب دعمها بكل سبل الدعم في ظل منافسة خارجية شرسة وضعف في االقتصاد العالمي .
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الرابع والعشرون  :التيسريات اجلمركية :
ضرورة إعداد مشروع قانون جمارك جديد يستمد بعض أحكامه من التشريعات الجمركية
المقارنة بالدول األخرى  ،بحي يتم العمل على تيسير أكبر لإلجراءات الجمركية وخاصة
الضرائب الجمركية .
اخلامس والعشرون  :الربط بني الوزارات املختلفة :
القضاء على التداخل بين اختصاصات الوزارات مثل هيئة المشروعات الزراعية ووزارة
الزراعة – كذلك الربط على أساس المصلحة المشتركة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة
الصناعة .
السادس والعشرون  :املمارسات االحتاارية رييلة :
يجب تشديد العقاب حال ارتكابها  ،مع إعفاء كامل للمبلغ .
السابع والعشرون  :االقتصاد غري الرمسي والباعة اجلائلني :
هي مشكلة مؤرقة ،حي
الخصوص.

يجب ضمهم لالقتصاد الرسمي وتفعيل دور الغرف التجارية بهذا

الثامن والعشرون  :توفري األراضي الصناعية :
معالجة المشكالت المتعلقة بصعوبة الحصول على األراضي الصناعية المرفقة .
التاسع والعشرون  :إزالة األلغام :
هنرراك ماليررين األفدنررة غيررر المسررتغلة فرري السرراحل الشررمالي وسرريناء والصررحراء الشرررقية
والغربية نتيجرة األلغرام الموجرودة أو المشرتبه بوجودهرا ،خصوصرا فري منطقرة العلمرين فري
الساحل الشمالي  ،وهذه األلغام تؤدى إلى تعطيل زراعة أراضى تقدر بحوالي 3ماليين فدان
مهجورة منذ 60عامرا ولريس ذلرك فقرط برل ترؤثر علرى منراطق التنقيرب علرى البتررول والغراز
ووقف مشروعات تنمية الساحل الشمالي ووقف مشرروع مرنخفض القطرارة المقتررح لتوليرد
الطاقة بسبب اعتراض األلغام لطريق القناة المقترح شقها .
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الثالثون  :املناطق الصناعية املتخصصة:
تفعيرررل الخريطرررة االسرررتثمارية بوضررروح وشرررفافية ،وأن تشرررمل جميرررع األراضررري المتاحرررة
لالسررتثمار بالمرردن الجديرردة وبالمنرراطق الصررناعية وبالمحليررات سررواء مسرراحتها أو حرردودها
وأسعارها أو األنشطة التي تصلح لها ،ويجب أن يشرمل تخطريط المنراطق الصرناعية الجديردة
مسرراحات مالئمررة لكررل مررن أصررحاب المشررروعات الكبيرررة وأصررحاب المشررروعات الصررغيرة،
ويجب أن تكون ذات أسعار جاذبة.
احلادي والثالثون  :الزراعة وتفتيت األراضي الزراعية ودعم الفالح :
بتفعيررل العقوبررات المغلظررة بخصرروص اإلعتررداء الصررارى علررى أراضرري الرردلتا ،مررع زيررادة
االسررتثمارات المخصصررة للزراعررة واإلنفرراق الحكررومي وتوزيررع األراضرري المرفقررة وتطرروير
وإصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية ،وإطالق اليد نحو تعمير الصحراء  ،ويعتبر تفتيت
األراضرري مررن أول أسررباب ترردهور الزراعررة بمصررر فتفتيررت األراض ري الزراعيررة بعررد إنهرراء
االشتراكية جعل كل مزارع يزرع المحصول األكثر ربحا واألقل جهردا لرألرض ممرا أثرر علرى
زراعات كثيرة وأجهد األرض الزراعية وجعلنا نحاول استيرادها من الخارج  ،وعلى الدولة
عمررل خطررة زراعيررة كاملررة علررى مسررتوى الجمهوريررة وعلررى الفررالح االلتررزام بهررا وذلررك مررع
تشررجيع الفررالح وعرردم إجهرراض حقرره وربحرره  ،ويررأتي ضرررورة دعررم الفررالح وهررو مررن أهررم
الموارد البشرية  ،وعلى الدولة إعادة تأهيل الفالحين عبر تنشيط مراكز اإلرشاد الزراعي ،
وضرررورة االرتقرراء بررالريف المصررري ووضررع نظررام للتخطرريط التأشرريري مررن خررالل إنشرراء
بورصات سلعية  ،وضرورة إنشاء هيئة للموارد الوراثية وعلم الجينات التري هري المسرتقبل
الحقيقي للتنمية الزراعية والحيوانية.
الثاني والثالثون  :غزو الصحراء
الصحراء المصرية مازالت من أهم التحديات التري تواجره التوسرع العمرانري فري مصرر  ،لرذا
فيجررب االهتمررام بمركررز بحررو الصررحراء ،ذلررك المركررز الررذي يضررم خيرررة علمرراء مصررر فرري
مجاالت تعمير وتنمية الصحراء فيحتوي المركز علرى حلرول واختراعرات ومشراريع ضرخمة
لمشرراكل التنميررة والتقرردم ،وبمصررر ثررروات هائلررة فرري الصررحراء مررن منرراجم ومحرراجر للرمررال
الزجاجيررة والرمررال السرروداء بسرريناء  ،وأيضررا أراض كثيرررة يمكررن زراعتهررا وتنميتهررا مثررل
مشروع توشكي وشرق العوينات .
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الثالث والثالثون  :القضاء على الرتبية العشوائية للحيوانات املزرعية :
هذه آفة متجذرة يجب القضاء عليهرا بالتردريج ،فرإن تربيرة الحيوانرات بالمنرازل أو المرزارع
الصغيرة الغير مجهزة أمر ال يجوز حي تصبح ناقلرة لألمرراض بصرورة كبيررة عرالوة علرى
أنها تزيد التكلفة مقارنة بالمزارع الكبررى ،إن أمرور التثقيرف والرقابرة الجرادة ترؤتي ثمارهرا
على المدى الطويل.
الرابع والثالثون  :التقنيات احلديثة للري :
حي من المتوقع من انخفاض حصيلة مصر من مياه النيل ،عالوة على التوسع المطررد فري
اسررتزراع األراضرري الصررحراوية ،لررذلك فررإن تقنيررة الررري الحديثررة هرري األمررل فرري التوسررع
الزراعي وتهدف إلى الوصول إلى أقل حد ممكرن مرن اسرتهالك الميراه وبرأعلى كفراءة ممكنرة
مثل ( الري بالرذاذ -جهاز الملفات اآللي – الري الموضعي بالرشاشرات أو التنقريط أو الرري
المتقطع ) وغيرها من أساليب الري الحدي .
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صناعات إسرتايييية أساسية بج

التفو يياا

صناعة البرتوكيماويات
تشجيع صناعة البتروكيماويات ودعمها  ،حي أنها األساس لقيام جانب كبير من
المشروعات الصغيرة ( صناعات بالستيكية  -مواسير -قطع غيار سيارات –  ...الخ).
الصناعات االلارتونية
وتعد الصناعات اإللكترونية هي السبب المباشر في النمو الهائل للدول األسيوية  ،وهنا
يأتي ليس فقط توفير البنية التحتية  ،ولكن األهم هو تطوير رأس المال البشري  ،وتوفير
احتياجاته مع التدريب المهاري المستمر  ،وابتعا البعثات الخارجية.
تصنيع اآلالت واملاكينات :
التحول إلى تصنيع اآلالت والماكينات  ،حي تساهم بفعالية في خفض تكاليف المنتج
النهائي  ،مما يعد عامل هام لتشجيع الصادرات من مختلف المنتجات .
صناعة الربجميات وجماالت التعهيد " خدمات املعلومات " :
استطاعت الهند تحقيق تفوق كبير في هذه المجاالت ،ومصر قد خطت خطوات جادة في
مجال تقديم خدمات التعهيد ،وكذلك توجد عناصر ال بأس بها من المبرمجين الممتازين .
الصناعات التعدينية :
استغالل الثروة المعدنية التي تم إغفالها طوال العقود الماضية ،حي يوجد تنوع كبير في
هذه الثروات من (نحاس – فوسفات – ذهب – فحم – طفلة وكاولينة – رمال بيضاء
وسوداء – ..الخ ) هذه الميزات يجب تحويلها إلي قدرات تنافسية لتشجيع التنمية وجذب
المواطنين للعيش هو إلنشاء مجتمعات جديدة .
وكذلك فهناك مافيا منظمة تنهب الثروة المحجرية وعلى الحكومة إقامة مناطق صناعية
وموانئ جافة ومناطق حرة وتخزينية حول المناجم لوقف نهبها واستغاللها بصورة أفضل.
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تظوير أسواق اجلملة :
من خالل استبدالها بنظام البورصات السلعية واسع االنتشار في العالم المتقدم ،والذي
يضمن تحقيق أسعار عادلة ،وتبادل السلع ذات المواصفات الجيدة ،ويؤدي إلى إحداث
نهضة صناعية كبرى.
صناعة الدواجن
صناعة متكاملة لها أصول وقادرة على توفير البروتين الحيواني بسعر معتدل.
صناعة األمساك
سواء الصيد البحرري أو االسرتزراع السرمكي ،إن لمصرر إمكانيرات هائلرة كثرروة طبيعيرة مرن
شررواطئ وأنهررار لكنهررا غيررر مسررتغلة بشرركل أمثررل وعلررى سرربيل المثررال فقررد فرضررت السررلطات
المصرية شروطا علي صيادين بحيرة البردويل عند عودة سيناء إلي السيادة المصرية علي
عكس ما قامت به إسرائيل قبل عودة سيناء إلي مصر فكانت تصدر أسماك بحيررة البردويرل
للخارج .
تربية املاشية
نرى عدم وجود مزايا لمصر في تربية الماشرية نظررا لالحتيراج إلرى العشرب األخضرر  ،لرذلك
نري ضرورة االعتماد على التربية خارج القطر المصرري ،وأيضرا التشرديد بعردم ذبرح البتلرو
ألن مصر الدولرة الوحيردة التري ترذبح العجرل فري سرن 40و50يومرا ووزنره كرضريع50كيلرو
والمفترض أال يذبح إلي أن يصرل إلري450كيلرو  ،وعلرى المعهرد القرومي للبحرو اسرتحدا
فصائل ماشية تتناسب مع البيئة المصرية .
صناعة املبيدات احلشرية :
يجب إنشاء صناعة مصرية متقدمة في هذا المجال ،ألن لكل دولة طبيعة معينة ،فربما يتم
تصميم دواء في دول قد يكون غير مالئم بالدرجة الكافية للطبيعة المصرية .
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صناعة األعالف املتقدمة :
تؤدي إلى تخفيض كبير بالتكاليف والمساهمة بفعالية في الحد  ،وهناك عدد كبير من الدول
النامية بها صناعات أعالف متقدمة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل وغيرهم .
صناعة البذور ودعمها :
فالبذور الجيدة هي األساس لزراعة جيدة.
صناعة الزيوت :
لألسف نستورد منها كميات هائلة  ،يجرب بردال مرن اسرتيراد الزيروت الخرام ثرم تكريرهرا ،هرو
استيراد البذور نفسها ثم عصرها .
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مناطق مشروعات إسرتايييية
تنمية سيناء:
سيناء منطقة اقتصادية ذات طابع خاص فعلى الدولة تحويل مدن القناة الثال من ناحيتي
الغرب والشرق إلى مراكز لصناعة السفن في مدخل القناة وتحديدا في المنطقة مابين بور
فؤاد وبئر العبد  ،وإقامة اكبر مركز لصيانة السفن  ،أو عمل مراكز لتقديم الخدمات للسفن
العابرة للقناة تدر عوائد ضخمة  ،وتوفير فرص عمل ،ويمكن تحويل المناطق الواقعة علي
جانبي القناة إلى ملتقى تجاري عالمي – ولنا المثل على ذلك في الدول األسيوية المتطرفة
في بعد المسافة مثل شنغهاي وهونج كونج ودبي  ...وغيرهم .
منخفض القطارة:
تصل مساحة المنخفض ألكثر من  3أضعاف مساحة الدلتا  ،هذه المنطقة قل أن توجد في
العديد من دول العالم  ،وضرورة إعداد مخطط استراتيجي الستغالها  ،والفصل في اآلراء
المختلفة ما بين توصيل مياه البحر إلى المنخفض أم توصيل مياه النيل أم االكتفاء بإقامة
تجمعات وإعادة اكتشاف باطنه أو تخصيص األرض للزراعة ..وعدد كبير من المقترحات ،
لذلك فهذا واجب العلماء المتخصصين خصوصا من الجيولوجيين والجغرافيين .
حبرية ناصر وما حوهلا .
فهذه البحيرة تعد من اكبر البحيرات الصناعية في العالم  ،ولم تستغل أي استغالل  ،خوفا
من تلوثها كبنك مائي لمصر  ،ولكن حسن التنظيم والرقابة كفيالن بعدم هدر استغاللها
واستغالل شواطئها بشكل أمثل .
املشروعات الزراعية الاربى:
هي مشروعات مثمرة ولكنها طويلة األمد  ،وتحقق طفرة كبيرة اقتصادية واجتماعية،
وتؤدي إلى خلخلة الوادي من السكان ،وإحياء المدن والتجمعات السكانية الجديدة.
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