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ملخص البحث
لقد أدى التطور المتنامي في تقنيات المعلومات واالتصاالت إلى تطور مواز في جميع األنشطة اإلنسانية .ولم يكن مفھوم
المدينة ككيان حي ببعيد عن ھذا التطور مما أتاح الفرصة بدوره إلى ظھور مفاھيم المدن االلكترونية والرقمية والمعرفية.
وتعتمد طموحات المدن في تحدي النقص المعرفي وعبور الفجوة الرقمية ومحاوالت إنشاء مجتمعات المعرفة
 Knowledge Communitiesالتي ترتكز على أن المساھمة في إبداع مستقبل الكيان اإلنساني ومستقبل البشرية ھو
ركيزة التطور في اإلقتصاد المعتمد على المعرفة "."Knowledge economy
ويتناول البحث التعرف على اإلطار العام إلقتصاد المعرفة من مفاھيم وخصائص ومؤشرات ،مع عرض نموذج لتجربة
فنلندا الرائدة فى مجال اإلقتصاد المعرفى ،ثم إستعراض مقومات مدينة بورسعيد ،وتحليلھا وأھم المؤشرات لجاذبية إعتماد
المدينة على اإلقتصاد المعرفي ،وكيفية اإلفادة من دور اإلقتصاد المعرفى فى التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد بعد قرار
إلغاء المدينة الحرة وذلك بالبدء فى تأھيل المدينة لإلقتصاد المعرفى من خالل إعادة صياغة منظومة إقتصاديات المدينة
بما يسمح بتعدد وتنوع األنشطة اإلقتصادية الدافعة للنمو ،وتحقيق ميزة تنافسية لمدينة بورسعيد بإعتماد إقتصادھا ونمط
حياتھا إعتماداً كبيراً على تكنولوجيا المعلومات ) ، (Information & communications technologiesوتحويلھا
إلى مركز تجارى ومالى عالمى يرتكز إلى مشروعات إنتاجية تصديرية توسع من نطاق التبادل التجارى مع العالم
الخارجى وتنشط تجارة الترانزيت من خالل رؤية مستقبلية إلستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد تعتمد على
محاور رئيسة للتحول نحو اإلقتصاد المعرفي فى إطار خطة عمل مؤسسية.
الكلمات المفتاحية :اإلقتصاد المعرفى  -التنمية المستدامة – المدن المعرفية  -التخطيط اإلستراتيجى  -مدينة بورسعيد

مقدمة
يتم قرار التوزيع المكاني لألنشطة اإلقتصادية للشركات الكونية على أساس إستغالل الموارد االقتصادية المحلية
وسھولة الوصول إلى األسواق بجانب إمكانية اإلتصال بھا بكفاءة ،وينتھي القرار بإختيار مدينة بعينھا كموقع
يضم العملية اإلنتاجية المراد وضعھا في ھذا المكان .وعلى ذلك فإن تفاعل ھذه المدينة المختارة يصبح مباشراً
بالعالم الخارجي دون المرور بباقي المدن بأقاليمھا أوبدولتھا .واإلقتصاد المعرفى ليس ھدفا ولكنه وسيلة ،وھو
أحد مفردات التكنولوجيا الحديثة التي دخلت كافة مجاالت الحياة في ھذا العصر.
لقد ظلت مدينة بورسعيـد – وعلى مدى ربع قرن أويزيد منذ صدور التشريعات بتحويلھا إلى منطقة حرة تعتمد
على نشاط إقتصادى واحد ھو النشاط التجارى كمصدر رئيسيا للتشغيل والدخل ألبناء المحافظة .حيث يعتمد
قوامھا االقتصادى على استيراد السلع االستھالكية )خاصة المالبس الجاھزة واألقمشة( لتسويقھا لزوار المدينة
أوللمحافظات األخرى .إالإنه صدر القانون رقم ) (٥لسنة  ٢٠٠٢بإلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ،مع إعطاء
مھلة خمس سنوات  -كفترة إنتقالية  -يتم خاللھا تقليص النشاط اإلستيرادى للمدينة تدريجيا ً .وكان لقرار إلغاء
المدينة الحرة )تمديد المھلة حتى عام  (٢٠١٢الذى تنتھى معه مرحلة إزدھار التجارة في بورسعيد المدينة
الحرة التي إعتمد أھلھا عليھا علي مدى  ٣٢عاما ،وقد كان لصدور ھذا القانون أثر كبير فى تناقص حاد فى
الطلب السوقى وزيادة حجم البطالة مع كساد النشاط التجارى والخدمات المتصلة ،وھو ما يعكس بدوره على
حجم االستثمارات الخاصة وعلى مستويات الدخول.
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