دور االقتصاد المعرفى فى التنمية المستدامة للمدن
دراسة حالة :مدينة بورسعيد – جمھورية مصر العربية
د .محمود فؤاد محمود
كلية الھندسة – جامعة قناة السويس
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.
٤٦

وتتمثل إشكالية البحث فى أن النمو المستقبلى لمدينة بورسعيد يفرض تحديات قوية أمام صانعى السياسة
االقتصادية ومتخذى القرار حال إنتھاء المرحلة اإلنتقالية لقرار إلغاء المدينة الحرة وزوال النشاط التجارى
بالمدينة .وتتمثل فرضية البحث فى إن اإلستفادة من منظومة اإلقتصاد المعرفى يمكن أن تسھم فى تحقيق ميزة
تنافسية لمدينة بورسعيد أكثر كفاءة ،وأفضل إستغالال للموارد المتاحة ،لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
الشاملة.
ويھدف البحث إلى إعادة صياغة منظومة إقتصاديات مدينة بورسعيد بما يسمح بتعدد وتنوع األنشطة اإلقتصادية
الدافعة للنمو فى ظل تفعيل دور وأھمية اإلقتصاد المعرفى لتحقيق ميزة تنافسية إقتصادية للمدينة من خالل
تحويل المدينة إلى مركز تجارى ومالى عالمى يرتكز على مشروعات إنتاجية تصديرية توسّع من نطاق التبادل
التجارى مع العالم الخارجى وتنشط تجارة الترانزيت.
وتتمثل منھجية البحث فى تناوله من خالل ثالث أجزاء أساسية ھى:
 الجزء األول :اإلطار العام إلقتصاد المعرفة. الجزء الثانى :مقومات مدينة بورسعيد ،وتشخيصھا بإستخدام اإلسلوب التحليلى  SWOTوأھم المؤشراتلجاذبية إعتماد المدينة على اإلقتصاد المعرفي.
 الجزء الثالث :وضع رؤية مستقبلية إلستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد ،تعتمد على محاور رئيسةللتحول نحو اإلقتصاد المعرفى فى إطار خطة عمل مؤسسية.
 ١اإلطار العام إلقتصاد المعرفة
َ
المعرفة
 ١/١مفاھيم ومصطلحات إقتصاد
يعكس مصطلح "إقتصاد المعرفة" " (KE) "Knowledge economyاألھمية المتزايدة للمعرفة فى التنمية
اإلقتصادية .فعلى الرغم مايطلق حول ھذا
المفھوم ،فإن فكرة )َ (KEليست جديدة لكون المعرفة وإستخدامھا كانا
ِ
دائما مكونآ مؤثرآ فى النجاح اإلقتصادى .ففي الحقيقة ،أصبحت المعرفة القاطرة الرئيسي َة للمنافسة والنجاح
معدل اإلنتاج .وإن تطبيق كلتا
اإلقتصادى ،والقيمة المضافة الھائلة إلى اإلنتاج اإلقتصادى من خالل الزيادة في
ِ
التقنيات واألفكار الجديدة على شكل إختراعات وتطبيقات جديدة من المعرفة الحالية جلبا تغيير ثورى إلى كل
ً ][١
األسواق والقطاعات عمليا.
وليس من السھل أن نعرف أَي مدن ناجحة في إقتصاد المعرف َة ،ألن من الصعب تحديد من تكون أوالتكون ذات
إقتصادَ معرفى .ويمكن القول بأن كل اإلقتصاد الرأسمالي يكون إقتصاد معرفى ،فاليوم تحقق أنظمة اإلنتاج
عملياتھا ،على نحو متزايد وتأكيد على المعلومات كقيمة مضافة )ومثال ذلك :خدمات المواقع اإللكترونية،
الثقافة اإللكترونية ،تقنيات اإلتصال والمعلومات )(Information & communicationsTechnologies
][٢
) ، (ICTوالتى تعتمد على المعرفة كمدخل حاسم.
ويوجد عدد من المفاھيم العامة لإلقتصاد المعرفى ) (KEسيتم تناولھا [٣].فيمكن أن نقول إقتصاد المعرف َة ھو
المكون من تجميع شركات حاسبات قوي َة وعقول متعلم َة بشكل جيد جداً وذلك إلنتاج الثروة:
"واجھت المعرفة أھمية عظمى )بالمقارنة بالمصادر والرأسمال الطبيعى ومھارات العمل
المنخفضة(  ،وذلك بإختالف سرعة إقتصاديات منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
"(OECD) "Organisation for Economic Co-Operation and Deveelopment

لتتحرك نحو اإلقتصاد المعرفى" )منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية .(١٩٩٦
"الفكرة من أن المعرفة قاطرة اإلقتصاد َليس فقط وصف لصناعات التقنية المتطورة .إنھا
المصادر الجديدة للميزة التنافسية التي يمكن أَن تقدم إلى كل القطاعات،
تصف مجموعة
ِ
والشركات والمناطق ،من الزراعة وحتى المتعلقة بالبرامج والتقنية الحيوية" )تقرير مقاييس
جديدة إلقتصاد جديد بواسطة  ،Charles Lead Beaterيونيو .(١٩٩٩

٤٧

"يتزايد النجاح اإلقتصادى المبنى على اإلفادة الفعالة لألصول المعنوية مثل المعرفة،
والمھارات وإمكانية اإلبتكار التى تمثل المصدر الرئيسى للميزة التنافسية" .إلقتصاد المعرفة"
وتستخدم لوصف ھذا الھيكل اإلقتصادى الصاعد" ).(ESRC, 2005
"إن مجتمع المعرفة مفھوم أكبر من أن يكون إلتزام متزايد نحو مجال البحوث
والتنمية " .(R&D) "Research & Developmentفھو يغطى كل سمات اإلقتصاد
المعاصر حيث المعرفة مكون داخل القيمة المضافة  -من تصنيع التقنية المتطورة  ICTsمن
خالل خدمات معرفية مكثفة إلى صناعات مبدعة بشكل علنى مثل أجھزة اإلعالم والھندسة
المعمارية ")(Kok, 2004
باختصار" (KE) "Knowledge economyھو إقتصاد يخلق ،وينشر ،ويستخدم المعرف َة ل َتحسين نموه
المھم أن يكون اإلقتصاد المعرفى مكون من مجموعة عناصر متزنة.
ومنافسته .ومن
ِ
 ٢/١أھمية إقتصاد المعرفة

][ ٤

أصبح إقتصاد المعرفة ھو اإلقتصاد التى تسعى إليه الدول المتقدمة ليكون اإلقتصاد السائد ،ويعتمد إقتصاد
المعرفة على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت كوسيط ومحفز وأداة لإلبتكار ولكنھا ليست العامل األساسى
للتغيير ،ولكنھا األداة التى يستطيع بھا رأس المال البشرى أن يطور ويبتكر ويتميز.
ولقد بلغ حجم صناعة المعلومات فى العالم عام  ٢٠٠٠أكثر من ثالثة تريلون دوالر ،تمثل نصف الناتج القومى
للدول الصناعية ،وبلغ حجم السوق العالمية للخدمات المعلوماتية عام  ٢٠٠٠حوالى تريليون دوالر .وفى
الواليات المتحدة األمريكية بلغ اإلستثمار فى مجال المعرفة )اإلستثمار فى األبحاث والتطوير والتعليم العالى
وتكنولوجيا المعلومات وبرمجياتھا( عام  ٢٠٠٢حوالى  %٦,٦من الناتج المحلى اإلجمالى بينما كان %٥,٤
من الناتج المحلى اإلجمالى عام  .١٩٩٤وفى المملكة المتحدة بلغ اإلستثمار فى مجال المعرفة  %٣,٧من الناتج
المحلى اإلجمالى عام  ٢٠٠٢وكان  %٣,٥من الناتج المحلى عام .١٩٩٤
وقد زادت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات فى مجال المعرفة )مثل خدمات األعمال والخدمات المالية
والحاسبات واإلتصاالت واإلعالم( من  ٢٧,٣بليون دوالر عام  ١٩٩٥إلى  ٧٥.٦بليون دوالر عام  ،٢٠٠٥أى
بزيادة أكبر من  .%١٠٠بينما زادت صادراتھا من الخدمات الغير معرفية من  ٢٣,٣بليون دوالر عام -١٩٩٥
 ٣٥,٥بليون دوالر عام  .٢٠٠٥وقد إرتفعت التجارة عبر األنترنت فى الواليات المتحدة المريكية من  ٤٣مليار
دوالر فى عام  ١٩٩٨إلى  ١٣٠٠مليار دوالر عام  ، ٢٠٠٣أما فى بقية الدول المتقدمة إرتفعت التجارة عبر
اإلنترنت من  ٤٥مليار دوالر فى عام  ١٩٩٨لتصل إلى  ٣٢٠٠مليار دوالر عام .٢٠٠٣
وبالنسبة للبحث العلمى واإلبتكارات فنجد إن إنفاق الواليات المتحدة فى ھذا المجال يزيد على إنفاق الدول
المتقدمة األخرى مجتمعة ،مما يساھم فى جعل اإلقتصاد األمريكى األكثر تطورا ودينامية فى العالم ،فقد بلغ
إنفاق الدول الغربية فى ھذا المجال  ٣٦٠مليار دوالر عام  ،٢٠٠٠وكانت حصة الواليات المتحدة منھا ١٨٠
مليارا.
وبالنسبة للصناعات القائمة على المعرفة فبلغ إجمالى القيمة المضافة الناتجة عنھا عام  ٢٠٠٢حوالى %٤٧,٨
فى إيرلندا وبلغت حوالى  %٤٣.١فى الواليات المتحدة وحوالى  %٤٠.٧فى المملكة المتحدة .وقد بلغ مقدار
التغير فى عدد العاملين فى مجال صناعة المعلومات من عام  ١٩٩٥إلى عام  ٢٠٠٥حوالى  %٢٠,٩بالواليات
][٥
المتحدة وحوالى  %٢٣,٩فى اإلتحاد األوربى".
وفى عام  ١٩٨٧كان الناتج المحلى اإلجمالى للفرد اإليرلندى يساوى  %٦٩من نظيره األوربى ،وفى عام
 ٢٠٠٣بلغ  .%١٣٦وتراجعت البطالة فى نفس الفترة من  %١٧إلى  .%٤وإنخفضت الديون الحكومية من
 %١١٢من الناتج المحلى اإلجمالى إلى  .%٣٣وفى عقد التسعينات وصل متوسط نمو الناتج المحلى اإلجمالى
السنوى إلى  .%٦,٩واصبحت مركز التكنولوجيا ألوربا وتمكنت من أن تكون مركز البرمجيات للمنطقة.
وترجع المعجزة األيرلندية بشكل أساسى إلى عاملين رئيسيين وھما :التعليم  ،اإلستثمار األجنبى.

٤٨

ولقد ركزت سنغافورة على تحسين نوعية التعليم كمدخل للنمو اإلقتصادى ،فخصصت  %٣من الناتج المحلى
اإلجمالى لتطوير العملية التعليمية .وظھرت نتائج تحسين نوعية التعليم فى إنتاجھا المتميز من التكنولوجيا
المتقدمة والتى بلغت  %٦٣من إجمالى صادراتھا عام .٢٠٠٠
 ٣/١خصائص وفوائد اإلقتصاد المعرفى
تستخدم منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ) (OECDمصطلح "اإلقتصاد المعرفى" Knowledge
 (KE) economyلشد اإلنتباه إلى أھمية المعرفة في جميع األنشطة اإلقتصادية .ولقد تطور التعريف مركزا

على القطاعات الصناعية التي تعمل بإستخدامات تقنية عالية متضمنة خدمات مبنية على معرفة عالية .ويحسب
) (KEاآلن ،في المتوسط ،بنصف النشاط اإلقتصادى غير الحكومى ِ◌تقريبا في ) .(OECDوتتمثل الميزات
][٦
الرئيس َة لإلقتصاد المعرفى ) (KEفى التالى:
•
•
•
•

إستثمار وتجارة أكثر في الحاجات المعنوية
تأكيد أكثر على التعليم والتدريب
إستثمارت أجنبية مباشرة كثيرة "(FDI)"Foreign Direct Investment
إستثمارت كثيرة فى مجال البحوث والتنمية ).(R&D

ويمكن أن نرى التطور نحو إقتصاد المعرف َة كإتجاه حتمى يؤثر على كل المدن [٧].وھو َله ميزتان َليستا جديدتين
إنتشار
في حد ذاتھما ،المعرف َة والمعلومات اللذان تكونان المدخالت والمخرجات الرئيسي َة ،وھناك سرعة
ِ
مستمرة فى تزايده في العقد األخير ،فيكون إقتصاد المعرف َة شبكة إقتصادية ،لھا قيمة عالية على العمل الحر
واإلبداع ،وأخيراً ،في عدد متزاي ِد من بحوث القطاعات التقنية الحيوية ،حيث يمثل "أمور حرجة" .وقد جادل
][٨
البعض بأن ظھور إقتصاد أساسه معرفة يمثل إنطالقة رئيسية نتيجة لعدة فوائد تتضح معا فى:
•
•
•
•

إقتصاد جديد" يقدم مكاسب معدل إنتاجية النھائى
إقتصاد جديد" يقدم أسرع نمو غير تضخمي وأسواق لألسھم المالي َة الدائمة الصعود
سمحت ثورة تقنية المعلومات واإلتصال ) (ICTللشركات إلستغالل المعرفة العلمية والتقنية إلعطائھم
تفوق تنافسى لم يسبق له مثيل ،فعلى سبيل المثال ،خفض ومعالجة التكلفة للصفقات بشكل ثابت
أوجد إقتصاد المعرفة الجديد تباعا ً أشكال تنظيمية جديدة بين الشركات فى عالقات تشابكية فى التوظيف
كما أصبح أكثر فأكثر عمالة المعرفة عمال حقيبة ،مستقلون ،أَوبمھن حرة.

َ
المعرفة
على
 ٤/١الركائز األساسية لإلقتصا ِد المبنى
ِ
عرف البنك الدولى أربعة أعمدة كركائز أساسية لإلقتصاد المبنى على المعرف َة :النظام المؤسسى
واإلقتصادى " ،"The Economic and institonal regimeالتعليم " ،"Educationاإلبتكار
" "Innovattionوالبنية المعلوماتية ") "The information infrastructureشكل .(١
الركائز األربعة لإلقتصاد المعرفى
النظام المؤسسى
واإلقتصادى

التعليم

رك
ل مشتكائز
ص ا ا لر
إت بين

البنية
المعلوماتية

اإلبتكار

شكل ) (١الركائز األربعة لإلقتصاد المعرفى
٤٩

][ ٩

ويساعد معھد البنك الدولى لبرنامج المعرفة للتنمية )Knowledge for Development Program (K4D
على بناء قدرة الدول للدخول وإستخدام المعرفة لتصبح أكثر تنافسا ً وأحسن نمواً ورفاھي َة .فيساعد
برنامج ) (K4Dالدول فى تقيم المقارنة َمع اآلخرين على قدرتھم للتنافس في إقتصا ِد المعرفة العالمى .لقد طور
إطار عام من أربعة ركائز لتستخدمھا تلك الدول كأساس إلنتقالِھم إلى إقتصاد المعرفة )جدول .(١
جدول ) : (١الركائز األربعة األساسية إلقتصاد المعرفة ][١٠
الركيزة األولى:
النظام المؤسسى
واإلقتصادى
يجب أَن يزيد نظام الدول
المؤسسى واإلقتصادى
الحوافز لكفاءة اإلستخدام
للمعرفة الحالية والجديدة
وإزدھار العمل الحر.

الركيزة الثانية:
التعليم  ،المھارات
يحتاج سكان الدول إلى
التعليم والمھارات التى
تمكنھم من اإلبتكار
والمشاركة واإلستخدام
الجيد.

 ٥/١قياس المعرفة فى إقتصاديات العالم:

الركيزة الثالثة:
المعلومات واإلتصاالت

الركيزة الرابعة:
نظم اإلبتكار

تحتاج البنية المعلوماتية
الديناميكية ل َتسھيل اإلتصال
الفعال ،ونشر ،ومعالجة
المعلومات.

يجب أن تكون نظم اإلبتكار
للدول ،من شركات،
ومراكز بحوث ،جامعات،
مجالس خبراء،
مستشارون ،ومنظمات
أخرى قادرة على التوجه
المتزايد للمعرفة العالمية،
تستوعبه وتكيفه إلى
الحاجات المحلية ،وخلق
تقنية جديدة

][١١

طور برنامج المعرفة للتنمية ) (K4Dأدا َة تفاعلية َتسمح للدول ل َتمييز المشاكل والفرص التي تواجھھا فى
اإلنتقال إلى إقتصاد المعرف َة ،مع ال َتركيز لجذب السياسة ل َتشجيع اإلستثمارات المستقبلية .وعلى الرغم من أنھا
مصممة للمخططين وصناع السياسة لتقييم المعرفة الوطنية ،فإن منھجية تقييم المعرف َة يمكن أَن تستخدم من قبل
صال بشبكة اإلنترنت ،وتصدر تقارير""Knowledge Assessment Methodolgy
أى فرد على إت ِ
) (KAMالتى تكشف عن َكيفية مقارنة إقتصاد الدول وبعضھا فى السمات المختلفة من إقتصاد المعرف َة.
َ
المعرفة ببطاقة النتائج األساسية KAM
جدول ) :(٢تخطيط الركائز األربعة إلقتصاد
المؤشر

الركائز
النظام المؤسسى واإلقتصادى

تعليم ومھارات السكان

البنية المعلوماتية

نظم اإلبتكار

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

القيود الجمركية وغير الجمركية.
جودة النواحى التنظيمية.
سيادة القانون.
معدل محو األمية للبالغين.
معدل اإللتحاق بالتعليم الثانوى.
معدل اإللتحاق بالتعليم العالى.
عدد خطوط التليفون لكل  ١٠٠٠فرد.
عدد الحاسبات لكل  ١٠٠٠فرد
عدد مستخدمى اإلنترنت لكل  ١٠٠٠فرد.
الدفعات الممنوحة بالدوالر لكل باحث.
مقاالت فى مجالت علمية وتقنية لكل مليون شخص.
براءات اإلختراع الممنوحة عن طريق مكتب الواليات المتحدة لبراءات
اإلختراع والعالمات التجارية لكل مليون شخص.

مالحظة :كل من مؤشرات المعرف َة فى بطاقة النتائج تقابل إحدى الركائز لإلطار العام لإلقتصاد المعرفى )(K4D
٥٠

وأحدث إصدار لـتقرير  ٢٠٠٨ KAMأستند على مقارنة المتغيرات الھيكلية والنوعية لعدد  ٨٣متغيرا التي
تعمل كعوامل لركائز إقتصاد المعرف َة األربعة المذكورة .التى يمكن أن ت َقارن حوالي  ١٤٠دولة فيمابينھم أغلب
اإلقتصاديات المتطورة من منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ) (OECDمنھم  ١٠٠دولة نامي َة .جميع
الـمتغيرات يتم تحويلھا إلى متغيرات قياسية )معيارية( برقم على مقياس تأخذ القيم من صفر )أضعف( إلى ١٠
)أقوى( ،وكل الدول مصنفة على مقياس ترتيبى ليعبر  KAMعن األدا ِء النسبى للدول لإلقتصاد المعرفى.
ويعتبر دليل إقتصاد المعرف َة ) Knowledge Economy Index (KEIاألكثر شيوعا عموما ً للعديد من أدلة
 ،KAM’sوتعتبر الدنمارك أكثر إقتصاد معرفة متقدم عالميا في عام  ،٢٠٠٨طبقا لدليل إقتصاد المعرف َة
) .(KEIويعكس موقعھا األعلى أداءاً قويا ً على ركائز النظام المؤسسى واإلقتصادى ،والتعليم واإلبتكار و َتحتل
السويد ،وفنلندا وھولندا المراكز التالية الثالث فى تصنيف الرتب .أما البرازيل ،والصين ،والھند ،وروسيا ،كل
دليل إقتصاد المعرف َة .إرتفعت روسيا  ٣مواقع والھند
اإلقتصاديات الديناميكية الكبيرة ،أظھرت أداءاً جيداً فى
ِ
إرتفعت  ٤مواقع بالمقارتة بعام  .١٩٩٥أما البرازيل فقد قفزت  ١١موقع إلعلى ،بينما صعدت الصين ١٨
موقع لتأتى في ثانى قائمة الرابحين فى ترتيب دليل إقتصاد المعرفة منذ عام  .١٩٩٥ومنغوليا ،دولة منخفضة
الدخل ،أعلى قائم َة الرابحين بتحسن  ٢٤موقع .كذلك يتضمن الرابحون الكبار دول أخرى منخفضة الدخل مثل
موريتانيا ،فيتنام ،والوس .تغطية  ،KAMمن ناحية الدول والمؤشرات ،نما بمرور الوقت .ففي عام ،٢٠٠١
إحتوى  KAMالبيانات فقط لعدد ٦٠مؤشرا لعدد ٤٠دولة ،أما اآلن فتقرير  ٢٠٠٨ KAMيتضمن  ٨٣مؤشرا
لعدد ١٤٠دولة ،أدت التغطية المحسنة إلى إرتفاع سريع فى إستخدام  ، KAMبعدد مشاھدات الصفحة يزيد
بأكثر من  ٦٠٠بالمائة بين عام  ،٢٠٠٣وعام  .٢٠٠٧وتستند المنھجية التى فى  KAMاإلستمرار للتطور
لعكس اإلبتكار بشكل أفضل ،وتطبيقات ،وقوة إقناع نمو المعرفة.
َ
المعرفة:
 ٦/١تقييم المدن فى إقتصاد

][١٢

المناطق الحضرية  -مختلفة فيمابينھا  -وتمثل بشكل رئيسى المدن نقاط مركزي َة إلقتصاد المعرف َة فى نواح
عديدة .فالمعرفة تنتج ،وتعامل ،وت َتبادل وتتسوق .وأفضل المدن المميزة بالبنية األساسية المعرفية )جامعات،
معاھد تربوية أخرى ،الخ ،(.تساھم بأعلى متوسط من األفراد المتعلمون جيدا ،فى مجال البنية األساسية
اإللكترونية ،وھذه المدن لھا عالقات جيدة من خالل المطارات باإلقتصاد العالمي ،وھم يمثلون وظيفيا كمكان
يتم تبادل المعرفة فيه ،وكحضانات للمھرة والمجموعات الجديدة .في نفس الوقت ،إقتصاد المعرف َة َله ميل إل ْنتاج
إقتصاد ثنائى ،بإستقطاب متزايد بين مستوى عمالة معرفة بأجر جيد ومستوى أقل للناس الذين يفتقرون إلى
المھارات والمصادر للمشاركة .إن اإلستقطاب يحس بقوة كبيرة في المدن الكبرى ويأخذ شكل التوزيع المكانى
الواضح أحيانا ً.
التحليل ،الذى
السؤال تم تطوير إطار
َكيف نحكم على المدن في إقتصاد المعرف َة؟ وإلمكانية اإلجابة على ذلك
ِ
ِ
فيه نميز بين أساسيات  /قواعد المعرفة وأنشطة المعرفة للمدن )شكل .(٢

شكل ) (٢تقييم المدن فى اإلقتصاد المعرفى  :اإلطار التحليلى
٥١

أوال :أساسيات  /قواعد المعرفة:
يتكون المنزل من سبع أساسيات /قواعد ،يشكلون معا النقط َة العام َة إلنطالق مدينة في اإلقتصاد المعرفى :قاعدة
معرفية ،قاعدة إقتصادية ،نوعية الحياة ،مرونة اإلتصال ،تنويع حضرى ،حجم حضرى ،عدالة إجتماعية .ومن
المھم التأكيد على أن السبع قواعد ليس لھم نفس الوزن .فقاعدة المعرف َة والقاعدة اإلقتصادي َة يعتبران كأساسيات
 :فمدن بدون أعداد كبير ِة صحيحة في ھذه المجاالت ستجد صعوبة كبيرة لنجاح بناء وبقاء إقتصاد معرفى ،أما
العوامل الخمسة األخرى يمكن أَن تميز كعوامل مساعدة يضيفون قوة إضافية إلى األساسيات.
ثانيا :األنشطة المعرفية:
ونتسائل كيف تستطيع المدن أَن تصبح أقوى في اإلقتصاد المعرفى؟ ولإلجابة يمكن التميز بين أربعة أنواع من
"األنشطة المعرفية"وھى :نروج اإلبتكار للمعرفة الجديدة ،نروج التطبيق للمعرفة ،جذب العاملين بالمعرفة،
ھم رؤية عالقاتھم المتبادلة،
نطور مجموعات النمو الجديدة .وبعد أن نرى معا أنشطة وقواعد المعرفة ،من ال ُم ِ
والصلة بقواعد اإلقتصاد المعرفى .ھذه العالقات ممثلة تخطيطيا -في شكل رقم ) .(٣حيث تغير األنشطة
المعرفية القاعدتين اإلقتصاديتين الرئيستين :قاعدة المعرف َة والقاعدة اإلقتصادي َة للمدينة .وإن أنشطة المعرف َة
األربعة في مركز الشكل ،في
الصندوق الرمادى الصنف األخير إبتكار مجموعات النمو الجديدة يرتبط بوظيفة
ِ
اآلخرين.

أنشطة معرفية

قاعدة
معرفة جديدة
قاعدة
إقتصادية جديدة

إبتكار معرفة
جديدة
إبتكار مجموعات
نمو جديدة

تطبيق معرفة
جديدة
جذب عمالة
المعرفة

قاعدة معرفة
حالية
قاعدة إقتصادية
حالية

شكل ) (٣أنشطة المعرفة بالمدن

َ
المعرفة ،ومحددات نجاحھا:
المدن فى إقتصاد
 ٧/١دور
ِ
•
•
•
•
•
•
•
•

][١٣

تمثل األقاليم الحضرية النقاط المركزي َة لإلقتصاد المعرفى
تجذب األقاليم الحضرية المميزين
يمثل التنويع في المناطق الحضرية ثروة
يفضل الحجم الكبير
َ
تمثل المدن بيئات جيدة لتبادل المعرفة
في إقتصاد المعرف َة ،األمور متقاربة
يحدد نجاح مدينة في إقتصاد المعرف َة قاعدتھا اإلقتصادية
ھناك عالقة قوية بين األدا ِء والعدالة اإلقتصادية ،الفقر والفصل اإلجتماعى.

 ٨/١الحالة الفنلندية :نموذج لدول اإلقتصاد المعرفى:

][١٤

ليس ھناك طريق وحيد وواضح للدول لإلنتقال إلى اإلقتصاد المعرفى ،فالدول مختلفة بتقاليدھا الخاصة وثقافتھا
وتاريخھا وخلفيتھا .حيث سارت فى طرق مختلفة جدا .بينما يوضح مايكل بورتر ) Michael Porterجامعة
ھارفارد( في كتبه ،تبدأ أكثر الدول تنمية إقتصادھا من مصدر طبيعي كقاطرة فى مرحلة ،ثم تمضى إلى
إستثمار كقاطرة مرحلة ،وبعد ذلك يھدف نحو معرفة قاطرة لإلقتصاد )شكل .(٤
٥٢

شكل ) (٤مراحل التنمية اإلقتصادية بفنلندا

ووتتمثل فى فنلندا ھذه العملية )شكل  ،(٤وھى دولة صغيرة ھامشية في شمال أوروبا ،يبلغ سكانھا خمسة مليون
نسمة) .وھى عرقيا ً األمة األكثر تجانسا ً في أوروبا .بشكل مثير لإلنتباه ،حيث يبلغ الفنلنديون  %٦٠من السكان
الذين يعيشون شمال الدائرة القطبية الشمالية ،لذلك فھى حقيقة قد تساعد على َتفسير تصميم فنلندا الجرئ للتكيف
عند الضرورة لل َبقاء(" [١٥] .وتمثل فنلندا دولة حولت نفسھا بنجاح إلى إقتصاد معرفى في مدة قصيرة .وتمثل
التجربة الفنلندية فى التسعينيات واحدة من عدد قليل من النماذج فى إمكانية أن تصبح المعرفة قوة دافع َة للنمو
َ
والمعلومات
تحول اإلقتصادى .خالل ذلك العقد ،أصبح إقتصاد الدولة األكثر تخصصى فى تقنية اإلتصا َل
وال
ِ
َ
) (ICTفي العالم ،وھكذا أكملت تحركھا من قاطرة المصدر إلى معرفة وإبتكار يقود التنمية .أخيرا ،وفى نھاية
السبعينات ،صنفت فنلندا األقل فى نھاية الترتيب لدول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادي َة ) (OECDفي كثافة
البحوث والتنمية .أما اليوم ،يبلغ إستثمار فنلندا في  %٣,٥تقريبا ً من الناتج المحلى اإلجمالى ) ،(GDPمحققة
أعلى ثانى دولة في منظمة ) (OECDوأعلى ثالث دولة فى العالم ،مباشرة بعد السويد وإسرائيل .باإلضافة إلى
أربع مرات حتى اآلن فى بداية القرن الحادى والعشرون .وصنفت الدولة األولى في دليل منافسة المنتدى
اإلقتصادى العالمي  ، World Economic Forum’s (WEF) competitiveness indexوكأحد األكثر
برنامج منظمة التعاون والتنمية
إقتصاديات تطور تكنولوجيا المعلومات ) .(ITوصنفت األعلى فى دراسات
ِ
اإلقتصادي َة لتقييم الطالب الدولى ) Program for International Student Assessment (PISAلتعلم
المھارات والتحصيل التربوى ،وأيضا ً حققت األعلى بدليل اإلقتصاد المعرفى في مقارنات البنك الدولى.
في فنلندا ،تزامنت الكثافة المعرفية لتخصص اإلنتاج ،والتجارة ،والبحوث وتنمية السلع والخدمات باإلنفتاح
التدريجى لإلقتصاد وإلغاء قيود تنظيم التدفق الكبير .وميزة الحالة الفنلندية النمط غير التقليدى للتجديد الصناعى
من صناعات أساسھا الجوھرى مصدر طبيعى إلى أالت ،ھندسة ،إلكترونيات ،و) .(ICTوھناك عدد قليل ،إذا
وجد ،يعتبر أمثلة أخرى لدول إستطاعت تحويل ھياكلھا الصناعية من مصدر طبيعى وفير إلى كثافة معرفية
عالية وقيمة مضافة بسرعة وبنجاح مثل فنلندا .يمكن أن تتبع أصول إقتصاد المعرفة الفنلندى لمستخدم -منتج
الترابط بين صناعات أساسھا الغابة كمستخدمون أوائل من التقنية المتطورة ،والھندسة الصاعدة ،إلكترونيات
وصناعات ) (ICTفي الستينات والسبعينات )شكل .(٤
ومن المالئم إنعكاس مايمكن أن نتعلمه من التجربة الفنلندية والذى تسترشد به الدول النامية [١٦] .تملك فنلندا
العديد من الخصائص المعينة التى اليمكن أن تتضاعف بسھولة بالعديد من الدول األخرى .يحيط بأولى ھذه
الخصائص موقفين :روح مستقلة من اإلعتماد الذاتى وفكر "موثوق" يختلط بمناخ ،وجغرافية ،ووظائف.
وإشتركت خاصية ثانية معينة مع دول شمالية أخرى وھى َتشمل روح قوية من التماسك ،قيم أخالقية عالية،
تأكيد على المساواة ،وتوزيع دخل متعادل نسبيا ً .وخاصية ثالثة ھى رغبة قومية قوية لإلنفتاح والتفاعل مع
٥٣

العالم الخارجي .بينما ھناك عدة خصائص أخرى قد َتكون فريدة جداً للفنلنديين ،إالإن ھذه الثالثة خصائص
برزت لتمكن فنلندا من ِبناء دولة قومية ناجحة ،ومؤخراً أكثر ،تم تحويل األزمة اإلقتصادية الرئيسة )أزمة
التسعينيات( إلى فرصة وتحولھا نفسھا من إقتصاد ھامشي جداً في أوروبا إلى دولة كثافة معرفية واألكثر تنافسا ً
العالم في أقل من عقد على الجھة األخرى ،السياسات الرئيسية المسئولة كليا عن نجاج فنلندا تكون مطابقة
في
ِ
تماما للجنة واشنطن .وھذه تتضمن:
•
•
•
•
•
•

سيادة القانون
حكم ومسئولية قوية
سياسة إقتصادية كلية مستقرة
قطاع مالى قوى )بعد أزمة التسعينيات(
إنفتاح إلى األفكار الخارجية ونظام التجارة الحر
تركيز قوى على المنافسة المحلية المشجعة

أما السياسات األخرى األقل للجنة واشنطن تتضمن:
•
•
•
•
•

دولة ثروتھا قوية ،وبخاصة تركيزھا القوى جدا فى التعليم
تركيز قوى على تنسيق السياسات بين األجھزة الحكومية الرئيسية فيمابينھم والقطاع المنتج
تركيز قوى على البحوث والتنمية واإلبتكار
نوع جديد من السياسة الصناعية
تركيز قوى على المستقبل.

 ٢مقومات مدينة بورسعيد
 ١/٢التعريف بمدينة بورسعيد:

][١٧

محافظة بورسعيد ھي إحدى المحافظات الست المكونة إلقليم قناة السويس بجانب كل من محافظات اإلسماعيلية،
السويس ،شمال سيناء ،جنوب سيناء والشرقية ،وتقع المحافظـة في الطـرف الشمالي الشرقي للجمھورية على
رأس قناة السويس وساحل البحر المتوسط ،يحدھا شماال البحر المتوسط وجنـوبا بحيـرة المنزلة ومحافظة
اإلسماعيلية ومن الغرب محافظة دمياط ومن الشرق محافظـة شمال سيناء ،حيث تمتــد محافظـة بورسعيـد بين
دائرتـى عرض َ ٣١ْ ١٦َ ، ٣٠ْ ٧شـماالً ،وتمتد بين خطى طول َ ٣٢ْ ٤٠َ ، ٣٢ْ ١٨شـرقا )شكل .(٥

شكل ) (٥موقع محافظة بورسعيد من إقليم قناة السويس
٥٤

 ٢/٢المقومات اإلقتصادية لمدينة بورسعيد
إن مدينة بورسعيد بحجمھا وطبيعتھا المتميزة علي المستوى القومى والدولى تحظى بالموارد التالية:

][١٨

 ١/٢/٢الموارد البشرية
تتسم الموارد البشرية بمحافظة بورسعيد بعد ٍد من الخصائص المميّزة والتى تشكل فى مجملھا ركيزة أساسية
لبناء وتنمية قدرات المجتمع فى مختلف األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية.
][١٩

أ -المالمح السكانية واإلجتماعية:
بلغ حجم سكان محافظة بورسعيد نحو  ٥٧٠٧٦٨نسمة طبقا لتعداد  ،٢٠٠٦وبلغ التوزيع النسبى لسكان
المحافظة  %٢.٢٧من حجـم سكان إقليم قناة السويـس ،ونحـو  %٠.٧٩مـن حجم سكان الجمھوريـة عام
 ٢٠٠٦وبذلك فالمحافظة تأتى في المرتبة الثالثة سكانيا ً بالنسبة إلقليم قناة السويس وفى المرتبة التاسع عشر
بالنسبة للجمھورية .وعن التركيب الحضرى/الريفى للسكان فتعد محافظة بورسعيد محافظة حضرية تمثل فى
مجملھا مدينة حضرية أيضا .وتسھم الھجرة فى النمو السكانى للمحافظة بالموجب ،لما تتسم به المحافظة من
جذب المھاجرين إليھا ،لتركز األنشطة والخدمات بھا ،وتتصدر محافظتى الشرقية والدقھلية أكثر المحافظات
المصدرة إليھا .وتصل نسبة األمية بالمحافظة إلى  ،%١٦,٦وھى تقل بذلك عن المتوسط العام لإلقليم الذى يبلغ
 ،% ٢٧,٩والجمھورية الذى يبلغ  ،%٢٩,٣األمر الذى يعكس البيئة الحضرية للمحافظة والوعى بأھمية التعليم
ودرجة اإلقبال على تعليم األطفال.
ب -المالمح اإلقتصادية:
بلغت تقديرات قوة العمل بالمحافظة عام  [٢٠] ٢٠٠٦نحو  ١٩٤.٠ألف نسمة بنسبة  % ٣٤.٠من جملة السكان،
وترتفع تلك النسبة مقارنة باإلقليم والجمھورية لتسجل  %٣٠,٢٠،% ٣٠,٦٨على التوالى .كما تشير بيانات
المشتغلين الفعليين بقوة العمل حيث بلغت  %٨٨.٩٨والتى تنخفض قليال عن متوسط اإلقليم ) (%٨٩,٩٩وعن
الجمھورية التى تبلغ  .%٩٠,٦٩ويوضح توزيع العاملين فى القطاعات االقتصادية طبقا ً لتعداد  [٢١] ٢٠٠٦أن
حوالى  %١٠.٥من جملة السكان ذوى النشاط اإلقتصادى فوق  ١٥سنة يعملون بقطاع الزراعة ،و%١٩
بقطاع الصناعة والتشييد %٢٨ ،بأنشطة التجارة والنقل %٣٩,٩ ،بأنشطة الخدمات اإلجتماعية والعامة
والشخصية ،و %٢,٤بقطاع المعلومات واإلتصاالت واألنشطة العلمية المتخصصة ،وبصفة عامة يتميّز الھيكل
القطاعى للقوى العاملة بالتركز النسبى فى أنشطة )التجارة ـ الصناعة ـ الخدمات( بما يعكس الطبيعة الحضرية
النسبية للمحافظة.
][٢٢

ج -تطور مؤشرات التنمية البشرية فى مصر على المستوى المحلى:
بتتبع مؤشر التنمية البشرية فى جميع المحافظات على مدار العشر سنوات لتحديد إتجاھات التنمية البشرية على
المستوى المحلى ،ولمعرفة التفاوت فى تقدم عملية التنمية .صنفت المحافظات وفقا لمؤشر التنمية البشرية على
مدار العشر سنوات بإستخدام تقنية التحليل التكرارى والتى تحسب التصنيف العام للمحافظات عن طريق تحديد
المحافظة األكثر تكرارا عند كل رتبة خالل العشر سنوات ولقد صنفت محافظة بورسعيد فى المركز األول فى
كل عام ،ولذلك فإنھا تأتى على قمة ترتيب المحافظات فى ھذه الفترة وتعتبر محافظات السويس والقاھرة
واإلسكندرية ودمياط ھم األربع محافظات األوائل التاليين لھا .أما الفيوم والمنيا وأسيوط وسوھاج وبنى سويف
فھى تأتى كآخر المحافظات تصنيفا خالل ھذه الفترة.
وظلت محافظة بورسعيد ھى األعلى ترتيبا بين محافظات مصر من حيث قيمة مؤشر التنمية البشرية حالل
الفترة التى تم تحليلھا من  ١٩٩٦إلى  ،٢٠٠٦وفى محاولة لفھم األداء الرائع لبورسعيد خالل ھذه الفترة تم
تحليل بعض المؤشرات المھمة باإلضافة إلى مكونات الدليل والثالثة وھى التعليم وتوقع الحياة وإجمالى الناتج
المحلى .وبالرغم من تراجع قيمة مؤشر التنمية البشرية فى بورسعيد عن القيمة التى بلغت  ٠,٨١٦فى ١٩٩٦
فإن مستوى التنمية البشرية الذى سجله مؤشر التنمية البشرية ھو بإستمرار أكبر من قيمة مؤشر التنمية البشرية
على المستوى القومى فى مصر .بالرغم من أن بورسعيد تميزت بإتجاه عام متزايد فى كل قيم المؤشرات
واألدلة )جدول  (٣فإن المؤشرات واألدلة تشير أيضا إلى أن بورسعيد واحھت مستوى مرتفع من التفاوت
فيمايخص مستوى التنمية البشرية وأن عددا من المؤشرات المھمة التى تشمل نسبة القراءة والكتابة ومعدالت
القيد بالمدارس ونصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى وصلت ألعلى معدالتھا فى  ٢٠٠١و ،٢٠٠٣ثم
إنخفضت منذ ذلك الحين.
٥٥

جدول ) (٣رصد مؤشرات بورسعيد
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وھناك متغير مھم فى تقدم بورسعيد وھو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى والذى وصل إلى مستويات
عالية للغاية فى خالل الفترة أعوام  ٢٠٠٤-١٩٩٨بينما تراجع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى مؤخرا
من  ٩٠٧٠دوالر أمريكى فى عام  ٢٠٠٤إلى  ٦٣١٧دوالر أمريكى فى  ٢٠٠٦باإلضافة إلى إنخفاض معامل
األرتباط بين أداة توقع الحياة والتعليم وكذلك مؤشر التنمية البشرية وھو أمر يدعو للقلق.
د -تأثير قناة السويس على إقتصاديات مدينة بورسعيد:
لق د أص بحت قن اة الس ويس م ن األھمي ة بمك ان لك ل م ن التج ارة واالقتص اد الع المي والق ومي .فبالنس بة للتج ارة
العالمية تنقل القناة أكثر من  % ٩٠من حجم التج ارة عل ى الط رق الت ي تخ دمھا القن اة ،وھ ى تمث ل  % ٨,٤م ن
حجم التجارة العالمية .وبالنسبة لإلقتصاد القومي فقد قدمت القناة من ذ االفتت اح الث اني أي ع ام  ١٩٧٥وحت ى ع ام
 ٢٠٠٥لخزينة الدولة أكثر من  ٤٧مليار دوالر من حم والت ص افية ق درھا ح والي  ١٢ملي ار ط ن نتيج ة عب ور
 ٥٤٣ألف سفينة من مختلف األنواع [٢٣] .وجاءت القناة كأكبر عامل إختزال في جغرافية النق ل ،وأع ادت توجي ه
][٢٤
القارات ،فاختزلت قارة إفريقيا بأسرھا في طريق رأس الرجاء الصالح )شكل .(٦

شكل ) (٦الوفر الزمني الذي وفرته القناة على التجارة الدولية عن طريق اختصار رأس الرجاء الصالح

ولق د كون ت قن اة الس ويس معھ ا سلس لة م ن الم دن الجدي دة الت ي تع د أساس ا ً م ن م دن النق ل ،حي ث نش أت مدين ة
بورسعيد .وح ي بورف ؤاد عل ى البح ر المتوس ط ف ي الط رف الش مالي للقن اة ،ولق د كان ت بداي ة ظھورھ ا ف ي س نة
١٨٥٩م .والتي تمكنت رغم حداثتھا المطلقة في أواخر الق رن التاس ع عش ر ،وأوائ ل الق رن العش رين م ن إنت زاع
المرتبة الثالثة بين مدن مصر من مدين ة طنط ا ،ب ل تمكن ت م ن منافس ة اإلس كندرية أھ م الم وانئ المص رية عل ى
اإلطالق.
٥٦

وأدى نشاط حركة المالحة في القناة إلى إيجاد نشاط إقتصادي في ميناء بورسعيد والسويس قوامه الرئيس تموين
السفن الع ابرة ب الوقود ،والم اء الع ذب ،واألغذي ة وغي ر ذل ك مم ا ق د يحت اج إلي ه الس فن أو الرك اب  [٢٥] .وك ان
لموقع بورسعيد الجغرافي المتفرد األثرالكبير بأن جعلھا ميناء تجاري يربط حركة التج ارة ب ين الش رق والغ رب
من خ الل قن اة الس ويس .وبع د إنتص ارأكتوبر ف ي ع ام  ،١٩٧٣فق د وض ح اإلھتم ام الكبيرال ذي أبدت ه الدول ة م ن
خالل إيجاد أنشطة إقتصادية جديدة ،ثم إقامة نظام المنطقة الح رة للتطبي ق عل ى مين اء بورس عيد بتع ديل الق وانين
الجمركية وصدورقانون جمركي جديد رق م  ٦٦لع ام  ،[٢٦]١٩٧٣ث م ص دور ق رار الس يد رئ يس الجمھوري ة رق م
 ٢٤لسنة  ١٩٧٥باعتباربورسعيد منطقة حرة إعتباراً من  .[٢٧]١٩٧٥/ ١٢/ ٣١وكان ھذا ل ه األث ر الواض ح ف ي
إزدھارحركة التجارة الداخلية بالمحافظة ،مما جعلھا تلف ت األنظ ار لكونھ ا س وقا ً ممي زاً للس لع االس تھالكية ،مم ا
أدى إلى إتخاذ كثيرمن أبنائھا مھنة التجارة سواء بالعمل الحروالبيع والشراء أوباإلستيراد والتصدير ،مم ا يش كل
حوالي  %٤٥من إجمالي الدخل المحلي للمحافظة ،والذي كان له األث ر الب الغ عل ى المس توى اإلقتص ادي لكثي ر
من أبناء المحافظة.
][٢٨

 ٢/٢/٢الموارد الطبيعية والعمرانية

أ -الموارد الطبيعية واألرضية:
تمثل الموارد الطبيعية أحد المقومات الرئيسية لإلستثمار والتنمية ،وھى تشمل المحميات الطبيعية والموارد
المائية والموارد األرضية باإلضافة إلى الموارد األثرية والسياحية .فبالنسبة للمحميات الطبيعية فتضم محافظة
بورسعيد عدد من المحميات الطبيعية تتمثل في :محمية أشتوم الجميل ،محمية جزيرة تنيس .وبالنسبة للموارد
المائية بمحافظة بورسعيد تتمثل في المياه السطحية النيلية ويتم إستخدامھا في مساحة محدودة من منطقة القناة
وسيناء )١٥٠ألف فدان( .وبالنسبة للموارد األرضية فالتتوفر في نطاق محافظة بورسعيد ثروات معدنية تذكر
باستثناء ملح الطعام المستخرج من مالحات بورفؤاد ،وتم إكتشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في حقلين
ھما حقل بورفؤاد وحقل بورسعيد حيث تتوفر إمكانيات كبيرة للغاز الطبيعي بالمنطقة البحرية شمال وشمال
شرق بورسعيد ويجرى حاليا إستغالل بعض حقول الغاز الطبيعي بھذه المنطقة مثل حقل وقار وبورفؤاد
والتمساح ،وأسھمت ھذه اإلكتشافات في تحويل المحافظة إلى منطقة تنمية للغاز الطبيعي وأصبح بھا أكبر
محطة معالجة وإسالة للغاز الطبيعي في الشرق األوسط على مساحة  ٤٥٢فدان غرب بورسعيد.
أما بالنسبة للموارد الزراعية ،فيالحظ تواضع نصيب الفرد من األراضي الزراعية بمحافظة بورسعيد إذ
اليتعدى  ٠,٠٥فدان/نسمة ،حيث يرجع ذلك إلعتبارھا محافظة حضرية ذات مدينة واحدة ولموقعھا الجغرافي.
وتضم محافظة بورسعيد العديد من الموارد األثرية والسياحية والمزارات الدينية ،ويتمثل النشاط السياحي
الحالي في بورسعيد في :السياحة الدولية )سياحة رجال األعمال( ،سياحة اليخوت وسياحة الترانزيت ،السياحة
الداخلية وتتمثل في سياحة التسوق والتي تمتد على مدار العام بأعداد كبيرة من السياحة الداخلية من جميع
المحافظات بالجمھورية ،ويجرى التردد عليھا خاصة في مناسبات وتوقيتات معينة ،سياحة الشواطئ الترفيھية
بغرض االصطياف في موسم الصيف )نمط الدخول المتوسطة( .وبالنسبة للموارد الصناعية تضم المحافظة
قاعدة صناعية ضخمة والتى ترتبط بصفة رئيسية بالمنطقة الحرة كما تضم صناعات تكميلية ووسيطة
لصناعات أخرى مثل صناعات الغزل والنسيج والمالبس الجاھزة واألسمدة والكيماويات والمبيدات ،وكذلك
صناعات تقطير السكر وغيرھا من الصناعات الحديثة واإللكترونية .والمنتجات الجلدية وتعبئة الحاصالت
والمواد الغذائية والكيماويات والعطور والصناعات المعدنية .مع تواجد العديد من الصناعات المتوسطة
والصغيرة من صنع شباك الصيد وحديد التسليح ،وصناعات حرفية عديدة .مع وجود مناطق صناعية تحت
اإلنشاء مثل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة إجمالية  ٨٧.٦كم ،٢والمنطقة الصناعية جنوب
بورسعيد.
ب -الموارد العمرانية:
الھيكل اإلدارى لمحافظة بورسعيد تمثل فى كونھا محافظة حضرية وفى مجملھا مدينة حضرية أيضا ،تضم
سبعة أحياء تتمثل في :الشرق ،العرب ،المناخ ،بورفؤاد ،الضواحي ،الزھور ،الجنوب .وتقتصر التجمعات شبة
الريفية بالمحافظة على حيين ھما :حى المناخ ويقع غرب بورسعيد ،ويضم تجمعات األربعين والخرايطة
والمناصرة والديبة ،وحى الضواحى الذى يضم تجمعات القابوطى والرسوة والكاب وأم خلف وبحر البقر
والخرز والمراحات داخل بحيرة المنزلة .وتبلغ المساحة اإلجمالية لمحافظة بورسعيد حوالي  ١٣٤٤.٩٦كم٢
أى  ٣٢٠,١ألف فدان تمثل  %١,٧من جملة مساحة إقليم قناة السويس %٠,١٣ ،تقريبا ً من جملة مساحة
الجمھورية ،وتبلغ المساحة المأھولة للمحافظة حوالى ١٣٢٠,٦٨كم ٢بنسبة ، %٩٨,١٩من إجمالى المساحة
اإلجمالية للمحافظة ،وتشغل إستعماالت األراضى البور المسطح األكبر بنسبة  %٦٧من إجمالى المساحة
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المأھولة للمحافظة ،يليھا اإلستعماالت العمرانية والتى تصل الى  %٢٨,١من جملة المساحة المأھولـة ،ثم
األراضى الزراعيـة داخل الزمام بنسبة  %٢,٢من جملة المساحـة المأھولـة وتصل نسبة األراضى الصحراوية
بالمحافظة إلى  %١.٨من إجمالى المساحة الكلية لھا].[٢٩
وتتميّز محافظة بورسعيد بوجود شبكة جيّدة ومتكاملة من الطرق التى تتصل إتصاال جيدا بشبكات الطرق
بمحافظات القناة وسيناء وكذلك بمحافظات شرق وغرب الدلتا والساحل الشمالي الغربي وكذلك القاھرة
والقليوبية .وأھم الطرق القومية التي تمر بھا الطريق الدولي الساحلي – الذي يمتد من السلوم وحتى العريش.
وترتبط محافظة بورسعيد بشبكة خطوط سكك حديدية ،تربطھا مباشرة بمحافظة اإلسماعيلية ومنھا لباقي
محافظات القناة والشبكة القومية للسكك الحديدية.
وترتبط محافظة بورسعيد بشبكة النقل المائي الداخلي من خالل ربط محافظة بورسعيد مع محافظة الدقھلية عن
طريق بحيرة المنزلة بواسطة لنشات تستخدم خط مالحي يربط بين بورسعيد ومدينة المطرية .وعلى الرغم من
وقوع محافظة بورسعيد على قناة السويس إال إنھا ال تخدم حركة نقل داخلية بينھا وبين المدن الواقعة على القناة
بشكل منتظم ،وكذلك ال ترتبط بباقي المجارى المائية الداخلية .وترتبط محافظة بورسعيد مالحيا ً بالعالم
الخارجي من خالل ميناء بورسعيد ،بالمدخل الشمالي لقناة السويس بمدينة بورسعيد وھو متعدد اإلغراض بطاقة
 ٤.٧مليون طن/سنويا ،وإنشاء ميناء محوري على مساحة ٢٢.٥كم ٢بمشروع المنطقة الحرة شرق التفريعة
ببورسعيد لخدمة المنطقة الصناعيـة وخدمة الزيادة المتوقعة في حركة الصادر والوارد نتيجة لنمو االقتصاد
المصـري وجـذب أكبـر حجـم ممكن من تجـارة الحاويـات والتـرانزيـت .وبالنسبة للنقل الجوى فيوجد
بالمحافظة مطار واحد وھو مطار بورسعيد المحلى ،يقع بمدينة بورسعيد والحركة علية غير منتظمة وقد تم
تطويره حديثا وإنارته الستقبال الطيران الليلي ،وبه صالتان للسفر والوصول تتسعان لعدد  ٢٥٠راكب  /ساعة.
ويتوفر بالمحافظة شبكة اإلتصاالت والكھرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.
 ٣/٢/٢تشخيص الوضع الراھن بإستخدام تحليل SWOT
يمكن رصد المالمح والخصائص الرئيسية للوضع الراھن بمدينة بورسعيد بإستخدام إسلوب التحليل SWOT
 ،analysisواإلعتماد على نتائج ھذا األسلوب لإلخذ فى اإلعتبار عند وضع الرؤية المستقبلية لإلقتصاد
المعرفى للمدينة .والذى تتمثل أھم محاوره فيمايلى :
أ -نقاط القوة Strengths
 تتمتع مدينة بورسعيد بموقع إستراتيجى ھام وبإمكانات تنموية كبيرة تؤھّلھا لتحقيق طفرة إقتصاديةوإجتماعية واإلرتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين.
 موقع جغرافي متميز يؤھلھا لتكون ميناء عالمى للتجارة والترانزيت ،كذلك وجود ميناء شرق بورسعيد)الميناء المحوري الجديد( حيث يتميز بموقع جغرافي فريد في ملتقي القارات الثالث عند المدخل الشمالي
لقناة السويس ،وھو ينشيء مدينة متكاملة بكافة مرافقھا )الرصيف والخدمات البحرية المرتبطة به وتموين
السفن ومارينا الخدمات البحرية والمنطقة الصناعية الخاصة بالميناء(.
 وجود عدد من المشروعات القومية الكبرى فى نطاق المحافظة وإقليمھا ،مثل مشروعات التنمية الزراعيةالقائمة على مياه النيل حول ترعة السالم ،ومشروعات التنمية الصناعية وميناء الحاويات بشرق بورسعيد.
 تمتلك المدينة ميزة تنافسية للصناعات التصديرية بإعتبارھا في قلب ميناء عالمي علي ممر مائي ضخم.ب -نقاط الضعف Weaknesses
 ظلت بورسعيـد – وعلى مدى أكثر من ربع قرن منذ صدور التشريعات بتحويلھا إلى منطقة حرة تعتمدعلى نشاط إقتصادى واحد ھو النشاط التجارى كمصدر رئيسى للتشغيل والدخل سواء بشكل مباشر
أوغير مباشر.
ُ
 ھشاشة البنيان االقتصادى وغياب التوظيف األمثل لموارد المحافظة وإمكاناتھا التنموية فى ظل أحاديةالنشاط للنمط السائد الذى يغلب عليه الطابع التجارى اإلستيـرادى.
 تعانى محافظة بورسعيد من محدودية األراضى حيث أنھا تكاد تكون شبه محاطة بالمسطحات المائية :البحر المتوسط شماالً ،وبحيرة المنزلة غربا ً وجنوباً ،وقناة السويس ومالحة بورفؤاد شرقـا ً.
 الفترة اإلنتقالية إللغاء المنطقة الحرة غير كافية إلحداث التحول من النشاط التجاري وإعداد الناس للنشاطألنشطة إقتصادية أخرى.
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ج -الفرص المتاحة Opportunities
 الحاجة إلى توسيع دائرة النشاط االقتصادى وتنويع ھيكله بما يسمح بتعددية النشاطات ،خاصــة فى ظلاإلتفاقـات اإلقليميـة المعاصــرة ،وعلى رأسھا إتفاقية المشاركة المصرية /األوروبية وما تتيحه من إمكانات
إستغالل الموقع اإلستراتيجى لبورسعيد كمدخل لقناة السويس وكظھير أساسى لدول منطقة حوض البحر
المتوسط.
 ظھور أنشطة جديدة مثل مشروعات البترول والغاز التي استوعبت جزءا من العمالة والمنتظر أن يفتحمشروع ميناء شرق بورسعيد والمشروعات الصناعية المرتبطة به مجاالت جديدة ألبناء بورسعيد.
 ميزة تجارة الترانزيت وإمكانية تحقيق مشروع تنموي في ھذا النطاق في شرق )بورسعيد( وإقامة الميناءالجديد الذي ينقل المدينة نقلة تاريخية كبري.
 جعل بورسعيد مركزا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تمتلك مقومات سياحية كبيرة تستدعي الدعاية لھا ..بإعتبارھا مدينة ھادئة وقريبة الموقع يمكن أن يكونلسياحة المؤتمرات المختلفة موقع متميز في تحريك نشاط المدينة اإلقتصادي .
د -المخاطر المحتملة Threats

 تناقص حاد فى الطلب السوقى وزيادة حجم البطالة مع كساد النشاط التجارى والخدمات المتصلة ،وھو ماينعكس بدوره على حجم اإلستثمارات الخاصة وعلى مستويات الدخول.
 األطر المؤسسية الصارمة واإلعتماد على أساليب التخطيط التقليدية والخطط الخمسية. اإلفتقار إلي التنسيق األفقي بين األدارات المحلية بالمدينة والتردد العام في تبادل المعلومات يجعلالمبادرات المتعددة-القطاع صعبة التنفيذ.
 نظم اإلصالحات المالية المحلية تجعل المدينة غير قادرة على تمويل مشاريعھا الرئيسية بمفردھا عنطريق القنوات التقليدية.
 تداعيات مشكلة األمية وما يترتب عليھا من كثافة سكانية وتخلف حضارى. تداعيات تدنى اإلنفاق الحكومى على إستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. ٤/٢/٢أھم مؤشرات جاذبية مدينة بورسعيد للتحول نحو اإلقتصاد المعرفى
شھدت المحافظة عبر العقود الماضية عدة تحوالت أفرزتھا األحداث الدولية واإلقليمية والمحلية ّأثرت بصورة
وبأخرى على قوامھا اإلقتصادى ومستتبعاته اإلجتماعية ،لعل أبرزھا الفترة التى عاصرت تحويل مدينة
بورسعيد إلى مدينة حرة ،وما صاحب ذلك من إزدھار ورواج تجارى إنعكس إيجابا ً على مستويات دخول
ومعيشة أبناء المحافظة .وتعتبر المدينة نقطة إلتقاء شواطئ ثالث قارات )آسيا وأفريقيا وأوروبا( ومحور إنتقال
التجارة العالمية بين الشرق والغرب وسھولة إتصالھا بالعالم الخارجي ،وترتبط إرتباط وثيق بالحركة المالحية
لقناة السويس والخدمات المصاحبة لھا .كما تعتبر بورسعيد ھي بوابة مصر الشرقية لحركة السياحة العالمية
خاصة سياحة السفن واليخوت ،وھي المحافظة الوحيدة التي تمتلك ميناءين على قارتين مختلفين الميناء القديم
وميناء شرق بورسعيد .وظلت محافظة بورسعيد األعلى ترتيبا بين محافظات مصر من حيث مؤشر التنمية
البشرية خالل الفترة التى تم تحليلھا من  .٢٠٠٦-١٩٩٦كما تتميز المدينة بوجود مقر لفرع جامعة قناة السويس
بكلياتھا العملية ومراكزھا البحثية وكوادرھا العلمية .وبالتالى تمثل المدينة حالة خاصة لكونھا فى مرحلة التحول
من إقتصاد تجارى وخدمى وإمكانية تأھيلھا لإلقتصاد المعرفى.
 ٣التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد فى ظل التحول نحو اإلقتصاد المعرفى
بعد صدور القانون رقم ) (٥لسنة  ٢٠٠٢بإلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ،مع تقليص النشاط اإلستيرادى
للمدينة تدريجيا ،وكان لقرار إلغاء المدينة الحرة )تمديد المھلة حتى عام  (٢٠١٢أثر كبير فى تناقص حاد فى
الطلب السوقى وزيادة حجم البطالة مع كساد النشاط التجارى والخدمات المتصلة ،وھو ماينعكس بدوره على
حجم اإلستثمارات الخاصة وعلى مستويات الدخول ويظھر العديد من التساؤالت حول مستقبل المدينة التي ظلت
لفترة طويلة )على مدى  ٣٢عام( تعتمد على التجارة كنشاط رئيسي لھا يمكن بلورتھا ـ بإيجاز ـ فى التساؤالت
التالية:
 كيف يمكن إعادة صياغة منظومة اإلقتصاد البورسعيدى بما يسمح بتعدد وتنوع األنشطة اإلقتصادية الدافعةللنمو والتحول نحو اإلقتصاد المعرفى؟
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 كيف يمكن اإلستفادة من الموقع اإلستراتيجي للمحافظة علي مدخل قناة السويس؟ وما ھي الفرص المتاحة منمشروعات إقتصادية؟ وكيف يمكن تأھيل مختلف األنشطة بالمدينة لتتكيف مع ھذا التحول؟
 كيف يمكــن تأھيل المجتمع البورسعيدى لقبول التحوالت الجذرية فى بنيـان إقتصـاد المدينة وبما يتوافقوالنظام االقتصادى "الجديد"؟
 ماھى الرؤية وإستراتيجية التنمية المستدامة األكثر فعالية فى إحداث التحول نحو اإلقتصاد المعرفى؟ومن ھذا المنطلق ،تتجلّى أھمية إعداد رؤية مستقبلية للمحافظة تأخذ بعين اإلعتبار مقومات التنمية ومحدداتھا
وما تحظى به بورسعيد من مزايا نسبية وتنافسية فى شتى مجاالت الحياة اإلقتصادية ،وفى إطار تكاملى يتوافق
واالستراتيجية المكانية القومية والمشروع القومى طويل المدى لتنمية محافظات القناة وسيناء .ونظرا لحداثة
فكرة تحول بعض المدن المصرية نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى ،والحالة الخاصة لمدينة بورسعيد
من مرحلة التحول من اإلقتصاد الخدمى والتجارى فإن ھناك ثمة إجراءات يمكن أن تتخذھا المدينة لإلعداد
لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة للمدينة والتحول نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى تتمثل فى ست
خطوات أساسية:
• تحريك األطراف المعنية Stakeholders
• تحليل وتقييم الوضع الراھن للمدينة بإستخدام اإلسلوب التحليلى SWOT

•
•
•
•

وضع الرؤية المستقبلية للمدينة للتحول نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى
وضع إستراتيجية للتنمية المستدامة وتحديد المشروعات واإلجراءات ذات األولوية
التنفيذ المرحلي وتحديد مؤشرات التنفيذ
المتابعة والتقييم

 ١/٣الرؤية المستقبلية لمدينة بورسعيد
بدراسة مقومات مدينة بورسعيد السكانية واإلقتصادية والعمرانية ،وبإسترجاع تحليل نقاط القوة والضعف
والفرص والمخاطر بالتركيز على تنمية القدرة التنافسية للمدينة لتصبح )مدينة إقتصادھا مبنى على المعرفة( من
خالل إنشاء مدينة علمية متكاملة )منطقة تكنولوجية( تكون بمثابة تجمع عمراني واسع يشمل جميع األنشطة كي
تتفاعل فيما بينھا ،تكون الجامعة ومقرھا ببورفؤاد بمراكزھا البحثية وكوادرھا العلمية نواة لألبحاث العلمية
والتطبيقات التكنولوجية ،لتخصصات الھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية وزراعة األراضي
القاحلة والمواد المتقدمة وتطبيقات الليزر والمواد الطبيعية والبيئية ،كذلك الطاقات الجديدة والمتجددة
والكيماويات الدقيقة ،وكلھا مجاالت بحثية تطبقھا مجتمعات البلدان المتقدمة .باإلضافة للصناعات التكنولوجية
والشركات ورجال األعمال والشباب والمھتمين باألنشطة التكنولوجية ومنطقة أعمال وأبحاث بھا معامل
وحضانات تكنولوجية ،إلعداد الشباب للدخول في عالم التكنولوجيا ،كذلك المناطق السكنية للعاملين في األنشطة
التكنولوجية ،ومراكزمالية ومركز لوجستي ومؤسسة صحية عالجية ومركز علوم الفضاء .
وتسعى المدينة إليجاد اآلليات التي تربط بينھا وبين مراكز ومعاھد البحوث بصفة عامة ،ومساعدة جھات
اإلنتاج على تطبيق وإستخدام التكنولوجيا المتطورة ،وتطوير الوسائل الحديثة في الصناعة ،بما يحقق التميز
للمنتج المصرى وجعله قادرً ا على المنافسة.
وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للمدينة الى تحويل مدينة بورسعيد إلى مركز ثقل إقتصادي إقليمى وعالمى يعتمد
على األنشطة الخدمية والصناعية الحديثة الجاذبة لرؤوس األموال مع تعظيم األنشطة االقتصادية الموجودة
بالمدينة من خالل توجيه الرؤية نحو المشروعات واألولويات التي يمكن تنفيذھا ليصبح شعار مدينة بورسعيد
فى المستقبل :بورسعيد  :مدينة إقتصادية معرفية.
ومن ھنا فإن ھناك العديد من األھداف التى يجب الوصول إلى تحقيق ھذه الرؤية يمكن تلخيصھا فى:
 مدينة حضرية جميلة ذات طابع عمرانى مميز يحاكى الحداثة العمرانية والتاريخ الطويل للمدينة .يسود فيھامالمح المدنية والتقدم والرقى الحضارى ،مخططة غير عشوائية ،ذات تركيب وظيفي واضح ،وقطاعات
متجانسة بحجم عمراني مناسب ،ونمو مستقبلي محدد.
 مدينة إقتصادية :توفر مستويات معيشية مرتفعة لجميع المواطنين تھتم بقضايا الفقر والمھمشين والمرأةواألقليات ذات قاعدة إقتصادية تنموية توفر فرص عمل متعددة فى كافة المجاالت اإلقتصادية بمختلف
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قطاعاتھا .وتوظيف مصادر الدخل فى أفضل صورة ،والتكامل فى أداء الدور الوظيفي القومى واإلقليمى لھا.
وإستغالل موقعھا المتميز فى تفعيل دورھا العالمى كمنفذ للجمھورية إلى الشرق األوسط وأوربا ،تتوافر بھا
كافة المقومات التى تجعلھا مدينة إقليمية عالمية قادرة على التواصل ومواكبة المتغيرات العالمية.
 مدينة معرفية :يعتمد إقتصادھا ونمط حياتھا إعتماداً كبيراً على تقنيات المعلومات واالتصاالت واإللكتروني اتالدقيقة والتقنية الحيوية والمواد الجديدة واألدوات الدقيقة والطاقة المتجددة.
 ٢/٣إستراتيجية التنمية المستدامة للمدينة )(City Development Strategy- CDS

تعتمد إستراتيجية تنمية المدينة للتحول نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى وتحقيق إستدامة التنمية على
اإلستفادة من الموارد المتاحة بالمدينة وتوجيھھا لتنمية اإلقتصاد المحلى وتعزيز القدرات التنافسية اإلقتصادية،
فضال عن تغطية القضايا الخاصة بخفض وطأة الفقر واألوجه البيئية والحضرية والبنية األساسية والمالية
واالرتقاء بجودة الحياة لكل مواطنيھا من خالل األتى:
•

•
•
•
•
•

•

التحول إلى اإلقتصاد الصناعي المكثف برؤؤس أموال ضخمة من خالل التسويق لجذب إستثمارات خارجية
أكثر للمدينة والجذب الفعال لإلستثمارات وتعظيم اإلستفادة من األنشطة الصناعية الموجودة بالمدينة والتى
تمثلت فى الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ،صناعة الغزل والنسيج والمالبس والجلود ،الصناعات
الكيميائية والدوائية ،والصناعات المعدنية واألالت والنقل ،الصناعات االلكترونية.
إختيار عدد محدود من القطاعات الواعدة )الصناعة – التجارة( لتتميز بھا وتنافس على المستوى العالمي،
مثل إنشاء مركز تجارة عالمى ،إنشاء مركز عالمى لسوق المال والبورصة ،إنشاء مركز عالمى لصناعة
وتسويق األزياء والموضة ،إنشاء مجمع فنادق على أعلى مستوى.
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الخدمية المرتبطة بھا ،مثل التكنولوجيا البيولوجية،
الصناعات المتعلقة باألقمار الصناعية وعلوم الفضاء ،Multimedia ،صناعة االتصاالت وتقنيات الكمبيوتر
والبرمجيات.
تطوير مجموعة من الدراسات المتخصصة للتسويق تعتمد على الواقع اإلقتصادي والمقومات المتاحة بالمدينة
فى المجاالت التقنية التالية :تقنيات المعلومات واالتصاالت واإللكترونيات الدقيقة والتقنية الحيوية والمواد
الجديدة واألدوات الدقيقة والطاقة المتجددة.
اإلستثمار الفعال في مجال التعليم ونشر المعرفة واالبتكار مع اإلھتمام بالثقافة والتراث المحلي.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعات إقتصادية إستراتيجية )مركزمالى ومركز لوجستي
ومركز جامعي ومؤسسة صحية عالجية ومركز علوم الفضاء ومؤسسات البرمجيات الرقمية( ولتفعيل عملية
تنفيذ تلك المشروعات الحيوية الھامة يمكن تخصيص قطعة أرض بمنطقة بورفؤاد إلقامة ھذه المشروعات
مع إنشاء إدارة متخصصة بمجلس المدينة للتسويق والشراكة مع القطاع الخاص .
تسھيل إجراءات إعتماد المشروعات وخلق آلية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أى صعوبات تواجه التنفيذ.

 ٣/٣محاور إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد
تعتمد إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد للتحول نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى على أربعة
محاور أوركائز رئيسية وھى التى يتبنھا البنك الدولى فى قياس إقتصاد المعرفة للدول ،وأھم التوجھات
المستقبلية لألنشطة والمشروعات المحققة لنجاح إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة بورسعيد والمبينة فى جدول
).(٤
 ٤/٣خطة العمل المؤسسي
تتمثل أھم العوائق أمام تنفيذ ھذا الفكر الجديد لمدينة بورسعيد للتحول نحو مجتمع مبنى على اإلقتصاد المعرفى
فى األطر المؤسسية الصارمة واإلعتماد على أساليب التخطيط التقليدية والخطط الخمسية ،كما أن اإلفتقار إلي
التنسيق األفقي بين اإلدارات المحلية بالمدينة والتردد العام في تبادل المعلومات يجعل المبادرات المتعددة-القطاع
صعبة التنفيذ .وترتكز خطة العمل المؤسسى فى عملية التحول إلى اإلقتصاد المبنى على المعرفة لمدينة
بورسعيد فى خطة عمل مجتمعية يشارك فيھا الحكومة )ممثلة فى اإلدارة المحلية والجامعات والمراكز البحثية(
والقطاع الخاص واألھالى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات األھلية وھى جزء رئيسى من إستراتيجية
عملية التحول إلى اإلقتصاد المبنى على المعرفة للمدينة حيث تركز خطة العمل المجتمعية على اآلتي:
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جدول ) (٤محاور إستراتيجية التنمية واألنشطة والمشروعات المقترحة لمدينة بورسعيد
المحاور

كفاءة أداء
النظام
المؤسسى
واإلقتصادى

التعليم

اإلبتكار

البنية
المعلوماتية
)تكنولوجيا
المعلومات
واإلتصاالت(

اإلستراتيجية

األنشطة  /المشروعات

 تطوير منظومة العمل المؤسسى إلدارة التنميةالعمرانية.
 الدعم الموسسى وبناء القدرات والتدريبلإلدارة المحلية.
 التوظيف األمثل للموارد المالية المتاحة لتنميةمصادر الدخل المحلى.
 تعزيز بناء القدرات المعرفية وتطوير الفكرالقيادي والمشاركة المجتمعية.
 العمل على حرية تداول البيانات والمعلوماتوديموقراطية المعرفة والشراكة المعرفية.

 إنشاء مراكز المعلومات ،وإعداد قاعدة بياناتجغرافية حديثة.
 إنشاء إدارة للتعاون والتنسيق مع الجھاتالمانحة.
 دورات تدريبية للعاملين باإلدارات المحلية فيمجاالت التقنيات الحديثة.
 إنشاء مكتب فنى دائم لتفعيل التطوير المؤسسى. وضع مخطط إستراتيجى للمدينة مبنى علىاإلقتصاد المعرفى.

 تعظيم الميزة النسبية لموقع المدينة. تنويع القاعدة اإلقتصادية للمدينه وتعظيم العائدمن إستغالل الموارد واألمكانات.
 التركيز على القطاعات الواعده وخاصةالصناعة والتجارة.
 دعم القطاع الخاص لزيادة فرص العمل ولحلقضية البطالة.
 تعبئة اإلستثمارات ورفع كفاءة تخصيصالموارد المالية لتنفيذ مشروعات التنمية.

 إنشاء مركز تجارة عالمى. إنشاء مركز عالمى لسوق المال والبورصة. إنشاء مركز عالمى لصناعة وتسويق المالبسوالموضة.
 إقامة مرسى لليخوت. إقامة مشروعات سياحية متنوعة وخاصةالفئات العليا ) ٥&٤نجوم( ،وتنشيط سياحة
المؤتمرات بالمنطقة.

 تنشيط وتحفيز الموارد البشرية كمورد أساسىمن موارد التنمية.
 تطوير التعليم بما يتوافق مع طبيعة بورسعيدكبلد يتعامل مع البواخر وحركة اإلستثمار
المتوقعة فى مشروعات الغاز والبترول
وصناعة البتروكيماويات وتأھيل شباب
الخريجين لھذه األنشطة.
 تحقيق مستوى تعليمي وتدريبي متميزللمواطنين مما يجذب اإلستثمارات المحلية
واإلقليمية والعالمية.

 رفع كفاءة ومھارات الموارد البشرية بمايتفقمع متطلبات سوق العمل.
 إنشاء المدارس واألقسام المتخصصة بالكلياتفى مجاالت تقنية المعلومات واإلتصاالت.

 اإلستثمار الفعال في مجال التعليم ونشر المعرفةواإلبتكار مع اإلھتمام بالثقافة والتراث المحلي.
 جذب اإلستثمارات األجنبية المالية والمعرفيةفى التجارة العالمية وحركة التجارة لدول
جنوب شرق آسيا.

 إنشاء وحدات للتطوير التقني فى المجاالتالتقنية التالية :تقنيات المعلومات واالتصاالت
واإللكترونيات الدقيقة والتقنية الحيوية والمواد
الجديدة واألدوات الدقيقة والطاقة المتجددة.
 التعاون مع المؤسسات والمنظمات القوميةوالدولية في مجال نقل التقنية.

 زيادة اإلستثمارات الموجھة لقطاع البنيةالمعلوماتية من الناتج القومي.
 تعبئة الموارد لإلمداد بالمرافق والبنيةالمعلوماتية.
 تضمين عمليات المشاركة المجتمعية فى توفيرالموارد المالية فى مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت.
 الربط والتنسيق مع مشروع وادى التكنولوجياوالتكامل بين المشروعات المقترحة بإقليم قناة
السويس.
 توفير وسائل النقل وخدماتھا الالزمة لزيادةعالقتھا اإلرتباطية الوظيفية على كافة
المستويات اإلقليمية والمحلية.

 إقامة شبكات اإلتصاالت السلكية والالسلكيةالفعالة بواسطة القطاع الخاص التي يمكن أن
يعتمد عليھا المواطنون في أداء مختلف األنشطة
المطلوبة.
 جذب ميناء شرق بورسعيد للتجارة العالميةوحركة التجارة لدول جنوب شرق آسيا.
 الربط المباشر لضفتى القناة )نفق  /كوبرى /فرى بوت  /تلفريك. (....
 توسيع وتطوير طريق القاھرة  /بورسعيدالدولى الحر المزمع إنشاؤه ليتناسب مع كوبرى
مبارك السالم العلوى.
 تطوير مطار بورسعيد ليكون مطارا دوليا يسھمفي تنشيط الحركة السياحية والتجارية.
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مدى المشاركة في إتخاذ القرار.
تحديد أدوار ومسئوليات المؤسسات المدنية في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات مع األطراف األخرى.
بناء القدرات لمؤسسات وأفراد المجتمع المدنى من خالل:
 إقتراح تعديل وتقوية الھياكل المؤسسية الحالية لتضمين مسئوليات تنفيذ خطط العمل. تطوير المھارات الالزمة وبناء القدرات لتنفيذ خطط العمل. إقتراح تعديل األطر اإلدارية والقانونية الالزمة لتنفيذ عملية التحول إلى اإلقتصاد المبنى على المعرفة. آليات تخصيص التمويل والدعم المادى لتنفيذ خطط العمل للمشروعات المتفق عليھا.تنمية الوعي الكافي لدى المواطنين بأھمية اإللتزام بمتطلبات عملية التحول إلى اإلقتصاد المبنى على
المعرفة للمدينة وتحقيق أھدافه العاجلة واآلجلة.
تغيير مستوى مھارات سكان المدينة حيث ستكون أنماط المھارات والحرف الموجودة حاليا ً على درجة
عالية من األھمية في المستقبل لكن سيتطلب األمر مھارات إضافية في تكنولوجيا المعلومات ،الھندسة
الكھربائية والميكانيكية ،تكنولوجيا عملية التصنيع وغيرھا.
تنمية الموارد البشرية والتدريب لتحقيق تحسن إنتاجية الفرد في العمل ،وقدرته على كسب الدخل ورفع
مستوى معيشته وكذلك تتسع فرصته في مستقبله العملي.
تنمية قدرات العاملين لتحقيق إھتماماتھم الفردية والجماعية .
مواكبة تعليم وتدريب األفراد لعصر مجتمع المعرفة ،واإلتصاالت والتقنيات الحديثة.
تنمية القدرة على الفھم والتواصل مع الشعوب من الثقافات المختلفة ليتواكب مع عصر مجتمع المعرفة.
تمكين القطاع الخاص من تحسين جودة منتجاته وخدماته وكسب موقع تنافسي في األسواق العالمية.

 ٤نتائج البحث
يعتمد مفھوم اإلقتصاد المعرفى بصورة جوھرية على تقنيات المعلومات واالتصاالت ) (ICTالتي أصبحت
بصورة متزايدة محركا قويا للتحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية  .وھناك صلة قوية بين إكتساب المعرفة والقدرة
اإلنتاجية للمجتمع  .وتتضح ھذه الصلة بأوضح صورھا في األنشطة اإلنتاجية ذات القيمة المضافة العالية التي
تقوم على الكثافة المعرفية وتحدد تنافسية الدولة على الصعيد العالمي.
وترتكز منظومة عملية التحول إلى اإلقتصاد المبنى على المعرفة ،على أربعة محاور رئيسية تتمثل فى كفاءة
أداء النظام المؤسسى واإلقتصادى ،التعليم ،اإلبتكار ،البنية المعلوماتية )تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت(
تعمل فى إطار منظومة متكاملة من المؤشرات وتقويمھا بصورة مستمرة .وقد بدأت العديد من الدول فى تشجيع
تنمية بعض مدنھا والتى تتميز بتوافر المقومات اإلقتصادية والبشرية والبنية األساسية على فكر اإلقتصاد المبنى
على المعرفة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للمدن بحيث تصبح تلك المدن بمثابة قاطرات للنمو تسھم فى
تنمية اإلقتصاد المحلى والقومى على السواء .وتلعب المدن واألقاليم فى ظل اإلقتصاد المعرفى دورا حيويا من
أجل تحقيق المشروعات التنموية المستھدفة بھا من خالل جذب المؤسسات متعددة الجنسيات ودفع نمو
المؤسسات المحلية وخلق ظروف جاذبة لموارد جديدة.
ويمثل موقع مدينة بورسعيد نقطة إلتقاء ثالث قارات )آسيا وأفريقيا وأوروبا( ومحور إنتقال التجارة العالمية بين
الشرق والغرب وسھولة إتصالھا بالعالم الخارجي ،وترتبط المدينة إرتباط وثيق بالحركة المالحية لقناة السويس
والخدمات المصاحبة لھا .وھي المحافظة الوحيدة التي تمتلك ميناءين على قارتين مختلفين الميناء القديم وميناء
شرق بورسعيد .وتكمن األھمية اإلقتصادية لمدينة بورسعيد من حيث كونھا ميناء ھام على المدخل الشمالي لقناة
السويس ،وأثرذلك على طابع المدينة ونوعية نشاط أھلھا سواء بالتجارة أوالصيد أواألنشطة السياحية،
والمقومات اإلقتصادية بالمدينة ترتكزعلى ) التجارة الداخلية والخارجية – السياحة(.
ويجب إعادة صياغة منظومة إقتصاديات مدينة بورسعيد بما يسمح بتعدد وتنوع النشاطات اإلقتصادية الدافعة
للنمو وبما يتوافق والنظام االقتصادى الجديد "اإلقتصاد المعرفى" فى ضوء صدور القانون رقم ) (٥لسنة
 ٢٠٠٢بإلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ،وقرار إلغاء المدينة الحرة ،حيث ظلت المدينة لفترة طويلة )على
مدى  ٣٢عام( تعتمد على التجارة كنشاط رئيسي لھا ،وذلك فى ضوء إمكانية تأھيل المجتمع البورسعيدى لقبول
التحوالت الجذرية فى بنيـان إقتصـاد المدينة وبما يتوافق والنظام االقتصادى الجديد "التحول نحو اإلقتصاد
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المعرفى" حيث ظلت محافظة بورسعيد األعلى ترتيبا بين محافظات مصر من حيث مؤشرات التنمية البشرية
خالل الفترة التى تم تحليلھا من .٢٠٠٦-١٩٩٦
ويمكن تأھيل مدينة بورسعيد لتصبح قاطرة للنمو المبنى على اإلقتصاد المعرفى ولتسھم فى تنمية اإلقتصاد
المحلى والقومى على السواء نظرا لما تتمتع به محافظة بورسعيد من موقع إستراتيجى ھام وإمكانات تنموية
ھائلة تؤھلھا للتحول نحو مجتمع يشكل إإلقتصاد المعرفى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق طفرة
إقتصادية وإجتماعية واإلرتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين.
 ٥توصيات البحث
-

-

أھمية وجود الرؤية اإلستراتيجية لتفعيل دور اإلقتصاد المعرفي على مستوى صنع القرار السياسى
والتوزيع المتزن للمدن والمجتمعات المعرفية التنموية وتكاملھا فى المخططات القومية واإلقليمية والمحلية.
أھمية المشاركة المجتمعية للحكومة والقطاع الخاص واألھالى ومنظمات المجتمع المدنى فى إدراك الحاجة
الملحة للتغيير ،وخاصة لألجيال الجديدة المتطلعة للمعرفة بعد تھيئتھا في التجمعات المعرفية المختارة
بصفتھم ھدف التنمية.
صياغة المخططات اإلستراتيجية للمدن التي تطمح أن تكون مدنا معرفية من خالل تبنيھا لمخططات
إستراتيجية معرفية .يشكل اإلقتصاد المعرفي الركيزة األساسية فى وضع ھذه المخططات حيث يتم التركيز
فيھا على إنتاج وتوزيع المعرفة وتطبيقھا فى إطار التنمية المستدامة لھذه المدن.
مراعاة األسس التخطيطية للمدن المعرفية كتجارة المعرفة  knowledge commerceوالحكومة المعرفية
 knowledge governanceومخططات المناطق المعرفية  knowledge zonesومنظومة
الشبكات  networksواإلتصاالت )information and telecommunication technologies (ict
لتسھل عمليات تبادل المعرفة والمعلومات وإستخداماتھا.
البد أن تكون تنمية الموارد البشرية" مناسبة " لإلقتصاديات المعرفية الناشئة في المدن لكي تصبح الموارد
البشرية أصال من أصول التنافسية.
إسھام القطاع الخاص المحلى والمنظمات الدولية والمحلية فى األفكار والتنفيذ وتسويق فرص التنمية لدى
المستثمرين مما يسرع عملية اإلستثمار على أسس سليمة.
وضع إستراتيجية متطورة لنظم التعليم فى جميع مراحله والتأھيل والتدريب واإلبداع بحيث تسمح بالتنافس
فى مجال تطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت وتتوافق مع عصر المعرفة.
البد من توفير بيئة مواتية تتسم بالشفافية واألسلوب العلمى فى إتخاذ القرارات ودعم المؤسسات اإلقتصادية
التى تتبنى فكر التطوير والتغيير لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المبنى على اإلقتصاد المعرفى.
أھمية تشجيع الدولة على تنمية قطاعات البحث والتطوير واإلبتكار وبناء القدرات فى مجاالت تقنية
المعلومات واإلتصاالت المرتكز على اإلقتصاد المعرفى مع ضمان مشاركة المجتمع المدنى والقطاع
الخاص لزيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلى والدولى.
خلق طلب على مشروعات اإلقتصاد المعرفى المقترحة – والترويج لھا على المستوى المحلى والعربى
واألجنبى ولدى الھيئات والجھات المانحة عن طريق تھيئة بيئة األعمال ووضع السياسات والقواعد العامة
وتحديد الحوافز والمزايا الجاذبة لإلستثمار.
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