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ھل الدولة التعرف قیمتھا وال  !  تعمیر سیناء حتي االن؟   لماذا لم یتم
أھمیتھا االقتصادیة الم تدرك خطورة تركھا بال تعمیر علي المستوي 

ھل  ..  ي األقل؟ تري ما السبب الحقیقي وراء عدم تعمیر سیناءاألمني عل
  تراخ أم جھل أم اھمال؟ ومن یحاسب ھؤالء الذین یضعون   ھذا
أمام العدو ویزینونھا لھ باالھمال واالعراض والتجاھل؟ تري  "  الجزرة "

متي نري سیناء وھي الكنز الحقیقي لمصر وقد تحولت إلي مجتمعات 
 سیاحیة عمرانیة عامرة؟ صناعیة زراعیة

  
ھذه األسئلة وغیرھا ینبغي أال تغیب عن العقل المصري الواعي بل تبقي 
دائما أمام االعین وتخصص لھا المؤتمرات والندوات وفرق العمل 

وتطویرھا  نریدھا مشروعا قومیا یلھب وجدان المصریین ویدفعھم لتعمیر سیناء ..  والمیزانیات والخطط الطموح القابلة للتنفیذ
نریدھا لمصر حائط صد ضد طموحات االعداء ومطامعھم وللمصریین  .. ونقلھا من ھذا الجمود المریب إلي ساحة عمل نشطة

نقطة البدایة لفتح ھذا الملف الخطیر كانت في ھذا الحوار مع الدكتور مصطفي الرفاعي وزیر  ..  مصدرا للخیر والنماء واالزدھار
نولوجیة االسبق وھو احد العلماء والمفكرین المھمومین بسیناء والمؤمنین في نفس الوقت بقیمتھا الصناعة والتنمیة والتك

ویحزن الدكتور الرفاعي أنھ رغم ھذه  .. والعارفین لخصائصھا والمدركین لقیمة تنوعھا الجغرافي واالقتصادي والجیولوجي
ولم نشارك ولو بقدر ضئیل  ..  ت سیناء خارج الكادر بعیدة عن الفكرالمزایا الفریدة التي الیوجد لھا مثیل في العالم أجمع مازال

امتداد    ان جمیع الحكومات المتعاقبة علي   مما لدیھا في برامج وخطط التنمیة في مصر إلي درجة تدعونا ألن نقول بصراحة
غنیمة في    مرة بجعل مقدراتھا وامكاناتھاو ..  مرة بإھمال تنمیة سیناء .. عقود مابعد حرب اكتوبر ارتكبت جریمة في حق الوطن

ماذا علینا ان نفعل لكي نسترد ھذه االرض المقدسة لحضن الوطن األم  ..  واآلن ..!  أیدي حفنة من المنتفعین المقریبن من النظام
 یمكن المضي قدوما في مشروع التنمیة الشاملة ؟ ومن أین نبدأ؟؟وكیف

إلقامة مجتمعات عمرانیة صناعیة مولدة للدخل بعد السیاحة ھي العمل علي استخراج ما في  كل الخبراء أكدوا ان نقطة البدء
بل وھم یراھنون  .. جوف سیناء من ثروات معدنیة ھائلة یراھن الخبراء عل أنھا الباب الملكي لرخاء مصر ولیس سیناء فقط

والشباب المھاجر بحثا عن    لشباب المتعطل عن العمل،علي ان ثروات سیناء المعدنیة ھي التي ستفتح باب االمل لمالیین من ا
 .. مستقبل آمن خارج الوطن

مصطفي الرفاعي وزیر الصناعة والتنمیة التكنولوجیة االسبق نستعرض رؤیتھ واسترایجیاتھ في كیفیة .وفي حدیثنا ھذا مع د
غیره ماذا تضم ھذه الكثبان والرمال من ثروات    تنمیة سیناء وفرص االستفادة من ثرواتھا المعدنیة خاصة انھ یعلم اكثر من

مثلھا مثل دول كثیرة تعیش حالة الرفاھیة اعتمادا علي ثرواتھا المعدنیة أبرزھا    كفیلة بأن تجعل مصر دولة ثریة بمعني الكلمة
 . كندا واسترالیا وجنوب أفریقیا وغیرھا من الدول التي یعتبر التعدین النشاط االول لالقتصاد الوطني

العدید من الحكومات التي تعاقبت علي مصر في زمن الرئیس المخلوع ابرأت ذمتھا تجاه سیناء فأصدرت قرارات متعاقبة لتنمیة 
األمر عند بعضھا أن جعلت من سیناء مشروعا قومیا فأنشأت لھا الھیئات واالجھزة واحتفت بعرض كثیر    سیناء وتطویرھا وبلغ

وان "في كدبة كبیرة "  ولكن بعد سنوات اكتشفنا أننا كنا ..  تعرض زخم الثروات المكدسة في سیناء من الدراسات واالبحاث التي
وإنما بقي عدد سكانھا كما ھو إن لم  .. سیناء لم یزد عدد سكانھا كما كان مخططا لھا إلي ثالثة مالیین نسمة خالل عشر سنوات

بل بدأت عملیات  ..  ناعیة والتعدینیة التي وعدتنا الحكومات المتعاقبة بھاالحال مع المشروعات الص   وھكذا ..  یكن قد تراجع
ھجرة معاكسة من سیناء إلي الوادي بحثا عن لقمة العیش أو البدیل انك تراھم قد بدأوا یعملون علي ھامش القانون وفي 

ام شرف نفس الشيء واصدرت قرارا عص.وعلي نفس المنوال فعلت حكومة د ..  غایة في السوء الینبغي ذكرھا حالیا   ظروف
بتشكیل لجنة علیا تضم ممثلین عن جمیع الوزارات المعنیة بسیناء وحددت لھا مھاما مرسومة القامة مشروع قومي للتعمیر 
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في االھتمام لظروف وقتیة منھا االحتفال بأعیاد اكتوبر أو اعیاد تحریر سیناء ثم یذوي    وكأن الماضي یعید نفسھ فنحن نبالغ
غیر جادین    فھل نحن في حاجة لالنتظار سنوات جدیدة أخري لنتأكد اننا .. الھتمام شیئا فشیئا لیصبح الیوم كاألمس بل اضلا

ولیست لدینا إرادة سیاسیة للتعمیر ؟ وھل نحن بحاجة لتكرار االبحاث والدراسات التي اجریت عدة مرات من قبل والموجودة 
 ! صھا إال وضع الخطط التنفیذیة علي ارض الواقع؟علي ارفف األجھزة والوزرات الینق

 .  مصطفي الرفاعي لیضع لنا رؤیتھ ویرسم معنا خریطة طریق أوال لفھم سیناء وثانیا لتنمیتھا.عدنا إلي د

سیناء ومستقبلھا؟   في البدایة كیف تري

ن حیث المساحة ومن خالل الخرائط العالمیة ھناك معلومة بدیھیة عن سیناء البد من معرفتھا لتقدیر حجمھا الحقیقي م  <<
..  تؤكد ھذه الخرائط أن سیناء جغرافیا تساوي حجم الدلتا من خمس إلي ست مرات وھي علي خط عرض متقارب ..  المعتمدة

جبل  وبھا أھم المناطق الساحلیة السیاحیة والمزارات الدینیة بمصر من .. ومعھا مناخھا معتدل ومتمیز فھي تقع بین بحرین
وھي ملیئة بالمناطق  ..  الطور الذي تجلي بھ سبحانھ وتعالي لسیدنا موسي وممر العائلة المقدسة ودیر سانت كاترین وغیرھا

 ..! الجاذبة للبشر وللسائح العادي والدیني
یعني  ..  ائیلیةوفوق كل ذلك كلھ نحن ندرك أنھا منطقة حرجة وشدیدة الحساسیة ألنھا واقعة علي الحدود المصریة اإلسر  

نعتبرھا منطقة بھا صعوبات علي    واعدة جدا إال أننا   ورغم الظروف المتاحة إلقامة مجتمعات ذات فرص ..  أمن قومي   منطقة
 ..! معیشة المصریین

لھا جھاز لتعمیر  ولذلك أنشئت خصیصا ..  وبالتأكید الدولة تعلم تماما قیمة سیناء وأھمیتھا التاریخیة والحضاریة واألمنیة  
مھمتھ خطة للتعمیر وقد تم تنفیذ احد جوانب ھذه الخطة بإنشاء ما سمي بترعة السالم بفروعھا شماال وجنوبا وھي  ..   سیناء

ترعة مبطنة بشكل علمي عبرت قناة السویس عبر أربع سحارات في عمل ھندسي معتبر لكن مشكلة ترعة السالم انھ البد من 
وال اعلم لماذا لم یتم  ..  وفي الحقیقة الجھاز رغم ذلك لم یفعل شیئا .. باعا ألنھا منخفضة عن مستوي األرضرفع المیاه إلیھا ت

في الوقت الذي نجد الشباب المصري یضحي بحیاتھ  ..  تعمیرھا بعد ھذا الجھد والبدء بتعمیرھا بالسكان وبوسائل الجذب لھم
واالھم  ..  إن أردنا فعال ذلك ..  ء أولي بھم ویمكن توفیر السكن وفرص العمل لھم ھناكبینما سینا ..  راكبا المتوسط للعمل بالخارج

أننا سننقل حوالي خمسة مالیین مصري ونقوم بتوطینھم علي مستوي محترم في سیناء    أننا بشرنا عدة مرات بمقوالت تؤكد
 .  ولكن لألسف إرادة التنفیذ لم تكن موجودة ..  للعمل والحیاة ھناك

عوائق التعمیر
   اذن ما العوائق أمام تعمیر سیناء من وجھة نظركم؟

مثال سمعنا عن كثیر ممن تولوا  ..  ضمن عوامل عدم تعمیر سیناء تعیین بعض محافظین من ذوي الفكر الرتیب   ربما یكون
لكنھم لم یأتوا فماذا  ..  عات لتعمیر سیناءنحن طالبنا المستثمرین ان یأتوا إلي سیناء وإنشاء مشرو :  كمحافظین لسیناء من یردد

 ..!  نفعل
ھل یتصور سیادة  ..  أین فكر المحافظ في جذب المستثمرین وخطتھ بإیجاد حزمة حوافز متمیزة خاصة بسیناء ..  ھل ھذا كالم  

ء من منطقة جرداء الي منطقة أین المشروع القومي لنقل سینا ..  المحافظ انھ بمناشدة المستثمرین بالقدوم لسیناء سوف یأتون
تعج بالشباب المصري القادر علي العمل وبأفضل نوعیات من الشباب المصري الطموح والمتطلع والبد من فكر یحرك مشروعا 

كان تراخي بعض المسئولین وعدم قدرتھم علي االداء الفعال    لكن لألسف   قومیا یلھب وجدان المصریین ویدفعھم لتعمیر سیناء،
 ..! لتعمیر سیناء   عدم الجرأة علي تعمیر سیناء وتظھر آثاره علي المصریین في عدم الجرأة للعمل الجاد وراء

اذن ما الوصفة التي تراھا لتعمیر سیناء؟  

سیناء حتي التتحرك أطماع    البد من خروج جماعي إلي .. اوال البد ان نعلم جمیعا أنھ للخروج من الوادي الضیق إلي سیناء
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..  بالضفة الغربیة   فھم أكثر ارتباطا بسیناء من ارتباطھم .. ونحن نعلم تماما ان أطماع إسرائیل في سیناء مخیفة ..   إسرائیل
اظن لو عندنا إرادة سیاسیة لتعمیر سیناء لفعلنا لكن  ..  سیناء بالنسبة إلسرائیل حلم مسكوت عنھ جھرا ویراودھم سرا دائما

یكون لدیھ    تكلم فقد عن خطط تعمیر سیناء ومشروعات سیناء وكلھ من باب االستھالك المحلي دون انالنظام السابق كان ی
ونحن نرید تعبئة ومشاركة ألن سیناء كما ذكرنا  ..  والدولة بعد الثورة تتمني فعل شيء لسیناء .. مشروع حقیقي لسیناء وتعمیرھا

علینا ان نغیر نظرتنا    واظن ان التعدین مھم جدا ولكن ..  ین وفرص عملبھا كل المشروعات المستقبلیة سیاحة وتعدین وتوط
نرید سلسلة صناعیة تصنع قیمة مضافة تحقق ایرادات اعلي عشرات المرات  .. للمعادن من مجرد نقل المواد الخام فقط وبیعھ

 . من بیع الخامات دون تصنیع
والصناعات القائمة علیھ ولیس باالعتماد علي الزراعة إال في مساحات    التعدینفكر تعمیر سیناء وتنمیتھا البد ان یتجھ ناحیة   

أما الجانب الذي ینبغي الترویج لھ والتاثیث لھ فھو ان ندرك جمیعا ان سیناء تتمتع بمناخ بعید عن التلوث في    محدودة جدا
ولكن كما نعرف فإن النظام السابق  ..  یعة الخالبة ھناكالمناطق الساحلیة ومن الممكن قیام انشطة سیاحیة تستفید من سخاء الطب

ربما ال یكون للنظام السابق مؤامرة علي سیناء ولكن كان النظام السابق  .. كان ال یرغب في العمل الجاد وسیناء ابرز نموذج
 . غیر مشروعة   بطرق النظام كان شاطرا في تجارة االراضي والتصرف فیھا بعد ذلك .. یفتقر للرؤیة والقدرة علي الفعل

المشروع القومي

ھل تعتقد ان اعالن تعمیر سیناء مشروعا قومیا لحكومة شرف یجدي في ھذه المرحلة؟

المشروعات القومیة التي حدث فیھا تعبئة عامة ھي أفضل المشروعات مثل تلك التي تمت علي مستوي شعبي سواء كان السد 
وھنا یجب أن نحترم العلم  .. شعبنا في التعبئة و في شحذ روحھ للتحدي والبناء ویقودنا وتتجلي عظمة ..  العالي أو حرب أكتوبر

والمعرفة لتعمیر سیناء وال یمكن تكرار تجریة التكنوقراط في تعمیر سیناء كما حدث مع النظام السابق التي لم تسفر عن شيء 
 . ملموس علي االرض رغم الدعایة الكبیرة التي تصاحب ھذه األفكار

 لو أنك المسئول حالیا من أي نقطة تبدأ؟

وقد كانت مطمعا وشھدت العدید من الغزوات علي مر  .. كیف نعمر سیناء وھي فارغة من السكان ..  البد أن نسأل أنفسنا أوال
التي أصبحت إذن البد أن نعي ان سیناء ھي الحل الحتمي للخروج من الوادي الضیق ومن القاھرة والمدن الكبري  ..  التاریخ
وأتساءل لماذا عندنا فقر في الفكر یجعلنا نترك سیناء فارغة من السكان وھي من الممكن تأخذ اعدادا كبیرة من السكان  ..  خانقة

یشرف وینسق وینفذ الحلم    لماذا ال نشكل لجنة علیا یرأسھا شخص بدرجة وزیر .. تریح الوادي وتزیل عنھ كثیرا من مشكالتھ
 ..!  المصري

ویجب ان تراعي انك تتعامل مع مشروعات سیاحیة كبري لھا رؤیة استراتیجیة ومشروعات صناعیة كبري تقوم علي التعدین   
ولو  .. ومشروعات إلقامة مجتمعات عمرانیة متكاملة تصلح لحیاة الناس بھا مواصالت واتصاالت ومدارس ومستشفیات وغیره

د لجھازھا ان یضم خبراء مصریین مشھودا لھم في تخصصاتھم وعقول مبكرة ولجنة اردنا وصلحت النوایا في تعمیر سیناء الب
استشاریة تضم خبراء في التخطیط والتعمیر والري والمیاه الجوفیة والبترول والجیولوجیا والتعدین والصناعة وھیئة التنمیة 

التصاالت التشریع من وزارة العدل واتحاد الصناعیة والطاقة والكھرباء والزراعة والقوات المسلحة والسیاحیة والطرق وا
 .. المقاولین ھذه لجنة علیا

ھناك من یقول  .  المھم أننا لكي نعمر سیناء البد أن یكون ھناك فكر وراء التعمیر ورؤیة واضحة تقول لنا ماذا نرید من سیناء  
إذن البد من تحدید متفق علیھ  ..  ي اي مشروعھذه منطقة سیاحیة وھذه منطقة تابعة لجھاز سیادي یعني ممنوع العمل فیھا ف

ھذه المواني لآلن لم نستطع  .. ھناك میناء العریش ومیناء آخر یحاولون بناءه وھو شرق التفریعة ..   الستخدامات االراضي
ة یعني كلھ جھة الصناعات في المناطق المختلف   إتمامھا بالكیفیة التي تحقق أفضل عائد اقتصادي ثم ھناك مھمة اخري لتحدید

 . نحن محتاجون للخبرة األجنبیة من الدول التي خاضت تجارب شبیة ..   نضع لھا خطة
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إلي أي مدي تمثل الصناعات المعدنیة قیمة مضافة لالقتصاد؟

..  القتصادوھذا ھو قلب ا ..  ھذا ھو السؤال المھم كیف یمكن لنا من خالل الصناعات التعدینیة صنع قیمة مضافة تزداد باستمرار
وھذا االمر تفوقت فیھ أوربا وأمریكا إنھم یملكون التكنولوجیا وفي تقدیري أن  ..  كلما زادت القیمة المضافة كان اقتصادك اكبر

مظلة الدولة یجب ان  .. عدم وجود إمكانات مادیة للدولة ال یمنعھا من استیراد التكنولوجیا وفي إقامة مدن جدیدة جاذبة للسكان
األرض ال یجب أن تكون للنصابین ومسقعي االراضي األنشطة لم  ..  میع الشركات العاملة والبد لشركات الدولة أن تعملتمتد لج

الفكر الحدیث ان الصناعة التعدینیة الموجودة في سیناء البد ان تستغل في صناعة تكنولوجیا  ..  تعد مقصورة علي حمل وامشي
  . فھذا فكر كارثي   أما فكر حمل للمیناء وبیع ..  حدیثة

فوجئت بان    2005   وكأن النظام السابق الیعي ما یفعل في الشركات التي تعمل في ھذا المجال أي الثروة المعدنیة ففي عام  
في الوقت الذي تعمل الشركات في صحراء لیست  ..  غالي یصدر قرارا بإلغاء إعفاءات الضرائب علي شركات التعدین   بطرس
وكأنك ترید أن تخرب ھذه الصناعة في المناطق النائیة التي من  ..  ولیس لھا ماء وال حیاة والیوجد تحفیز للشركات معبدة

واألغرب انھ لم تكن تحقق ایة حصیلة من  ..  المفروض ان تمتليء بالمستثمرین ألنھم سیفیدون ویستفیدون ویربح الجمیع
 . لعدم وجود فكر متطور یحكم والتشریعات الخاصة بالثروة المعدنیة وھرب المستثمرون .. الضرائب في ھذه المناطق

التشریعات التعدینیة

تساھم التشریعات في دفع أعمال التعدین؟   كیف

  في مصر البد من اصدار تشریعات بھا تحفیز للشركات للعمل بنشاط التعدین فال یمكن ان تأتي أي شركة عالمیة محترمة دون
نظام من الثروات المعدنیة في مصر علي نظام المشاركة بین الحكومة والمستثمر االجنبي    وحتي اآلن یقوم ..  نحوافز بالتعدی

فھو یأتي إلي مصر ویحصل علي فرصة للبحث عن البترول مثال من خالل مزایدات عاملیة واذا تم االكتشاف یؤول كل البترول 
لكن البنك الدولي یروج لشكل    اخري   وھناك صور   نموذج مطبق في بالد عدیدةإلي ان یسترد ما تم انفاقھ علي نشاطھ ھذا ال
نتعھد بتكوین  :  یردون .. ماذا ستفعلون لنا :  یكون السؤال من المجتمع المحلي ..  معین لو أرادت شركة ان تعمل نشاطا تعدینیا

یكون ھناك التزام مجتمعي بتطور المجتمع بإنشاء بنیة كوادر ورفع مستوي المعیشة لھذه المنطقة ودفع إیجار لألرض یعني 
في المنطقة والمحافظة عل البیئة وھكذا یستفید المجتمع وتستفید الشركة ویكون    اساسیة والمساعدة في تحسین شكل الحیاة

  إلي   5   تتراوح ما بینمرحبا بھا إلي جانب ما تسدده الشركة للدولة من حقوق تتمثل في الضرائب وفي اتاوة من مجمل االرباح 
10٪  . 

كیف یري وزیر الصناعة األسبق مستقبل الثروة المعدنیة في مصر؟

والثروات  .. اضمحالل إنتاج البترول   الثروات المعدنیة في مصر ھي البدیل األوحد في مجاالت استغالل الثروات الطبیعیة في ظل
وتمثل  .. غنیة بالثروات المعدنیة   مصر   وكلنا نعلم أن .. ل ثروة البترول الناضبةالمعدنیة تمثل تعویضا للدخل الناتج عن استغال

والغریب أن نقرأ في بعض وسائل اإلعالم أن الثروة  ..  الصحراء الشرقیة كنزا كبیرا للثروات المعدنیة البد من االنتباه إلیھ
م عجیب وغریب مما یعني عدم التدقیق فیما ینشر ألن ھذه الثروات كال .. المعدنیة في مصر ال تمثل دخال لنا أكثر من ملیون جنیھ

یمكن ان تدر ملیارات الدوالرات لمصر سنویا إذا احسنا االستفادة منھا ووضعنا لھا انظمة مماثلة لما یجري في العالم تسمح 
 .  باجتذاب الشركات الكبري والجادة

أولي المھام
جیع االستفادة من الثروة التعدینیة؟ماذا فعلت وقت أن كنت في الوزارة لتش
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ونبع ذلك من  .. السیاسة التعدینیة تحتاج من یعمل علي تشجیعھا والنھوض بھا وكانت من أولي مھام الوزارة عندما تولیت
شركات الجادین من ال   وقد حال دون فتح أبواب االستثمار أمام .. إدراك حجم وقیمة ھذه الثروة وتنوعھا وعظم القیمة المضافة

العالمیة في الماضي وقلة المتخصصین في ھندسة التعدین رغم وفرة أعداد الجیولوجیین ورغم ذلك حقق العاملون بھیئة 
وال توجد الكوادر والمؤسسات القادرة علي تقدیر االحتیاطیات  ..   المساحة الجیولوجیة انجازا جیدا في مجال االستكشاف

 .  جیا االستخراجواالقتصادیات والترویج ونقل تكنولو

ماذا یمنع ھذه الشركات العالمیة ان تأتي اآلن؟   في رأیك

وقد روجنا  ..  ولكن نقول البد من الدعایة وجذب الشركات الكبري ..  تعمیم ھذا الحكم ونقول ان الشركات التأتي مطلقا   ال نستطیع
وقمنا بتبسیط واختصار  .. ة االنترنت وفي المؤتمرات الدولیةلھذا اللون من االستثمار بنشر نتائج المسح الجیولوجي علي شبك

اجراءات التفاوض والتعاقد إلي اربعة اشھر بتطبیق قانون االستثمار بدال من استصدار قانون لكل امتیاز حیث كان یستغرق 
م بأبودیاب بالصحراء الشرقیة وتم تطبیق ذلك التعاقد مع شركة استرالیة الستغالل خامات التانتالم والنیوبیو ..  ثالث سنوات

إتاوة مبیعات للدولة ثم اقتسام األرباح علي أن یتحمل الشریك    ٪ ٥.٦ وھي سداد  .. بشروط ممتازة لم یسبق الحصول علیھا
 . اخراج المنتج النھائي   حتي   االجنبي تمویل جمیع االستثمارات والنفقات للمشروع

شریكا عامال في شركة العملیات حتي تتاح الفرصة لھ  )  ھیئة المساحة الجیولوجیة (  المصريویعني االتفاق ان یكون الجانب   
وتم اإلعالن عن أول كشف تجاري حدیث عن الذھب لشركة استرالیة في منطقة السكري  .. لتكوین الكوادر واكتساب الخبرة

 .  في مصربالصحراء الشرقیة كفاتحة الستغالل ثروات المعادن النبیلة والنادرة 
وطبیعة النشاط في الذھب  ..  وھناك فارق إذا كانت الشركة قادمة علي منطقة معروف الموجود بھا أو یقوم بعملیة االستكشاف
إما إذا لم یجد یعوض علیھ  .. أن تأتي الشركة وتنقب عن الذھب فإذا وجد نبدأ في عمل شركة مشتركة للتصرف في ھذا الذھب

 .. ه طبیعة التنقیب في الذھبھذ .  ربنا فیما أنفقھ

لكن ھناك شركات تبدو كأنھا تعطل البحث عن المعادن في مصر مثلما یحدث في خام التنتالم النادر 
فلماذا التتم مراقبة ومتابعة ھذه  ..  وتفوت علي الدولة فرصا كان یمكن ان تحقق عائدات جیدة

غیر الجاد منھا؟   الشركات وإبعاد

 ..  في الصحف یزید األمر خطورة وفي تقدیري أنھ ال جدوي من إثارتھ حالیاإثارة ھذا الموضوع 

الرمال السوداء
سمعنا أن وزارة الصناعة قامت بإلغاء التعاقد مع الشركة التي جاءت الستغالل الرمال السوداء 

بسبب عدم جدیتھا وتراخیھا في اعمال الكشف؟

..  حر األحمر وتعود أھمیتھا إلي انھ قد وجد فیھا كمیات ضئیلة من مواد مشعةالرمال السوداء ھي رمال توجد علي شواطئ الب
ومنذ الیوم األول اعلم انھ فاشل ألنھ لیس  .. المواد المشعة منھا لالستفادة منھا   وقد حاولت بعض الشركات استخالص

 . ولیس عندي فكرة عن حكایة إلغاء التعاقد .. اقتصادیا

غنیة بالذھب وان مناجم السكري التي تعد من اھم عشرة مناجم    ثیرة بمصریقال ان ھناك مناطق ك
للذھب في العالم االن لیست ھي األكبر في الصحراء الشرقیة وان ھناك ما ھو اكبر منھا في نفس 

فكیف تري مستقبل انتاج الذھب في مصر؟ .  المنطقة
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واھم ھذه    ھذه المناطق ودلونا علینا   لمصریین أول من عرفوابدایة معلومة مھمة البد أن یعلمھا الناس وھو ان قدماء ا
المناطق ھي الفواخیر والمروات وحمامة البرامیة وكل ھذه األماكن اشتغل علیھا قدماء المصریین ألنھم أدركوا وعرفوا بطرقھم 

عد كان فرعون مصر سیتي األول قد تعرف ومنطقة الفواخیر بھا منجم وا ..  والكوارتز الملئ بخام الذھب   الخاصة بعروق المرو
واخبره مدیر المنجم بشكوي أن درجة  ..  والتقي رئیس المنجم والعمال  - كما جاء في الكتب القدیمة  - بنفسھ علي ھذا المنجم

عظم ھذا  طبعا زیارة سیتي تدل علي .. الحرارة عالیة في المنجم والمیاه مملحة كل ھذا مدون في البردیات المصریة القدیمة
 . المنجم وأھمیتھ

وزارة للتعدین
ھل تتفق مع إنشاء وزارة خاصة للثروة المعدنیة؟

وبعثت بعدة مذكرات للوزراء السابقین نظرا ألھمیة الثروة المعدنیة التي توجد الكثیر من شواھدھا في  ..   نادیت بذلك كثیرا
وزارة الصناعة وھیئة المساحة الجیولوجیة علي أراضي النشاط االراضي المصریة وحین كنت بالوزارة نجحنا في فرض والیة 

التعدیني بقرار من رئیس الوزراء ونجح ھذا القرار في فض االشتباك وتداخل االختصاصات بین أجھزة الدولة ومثلت ھذه 
ھیئة المساحة من أراضي مصر وتفاوضنا مع وزیر التنمیة المحلیة واتفقنا علي عودة اإلشراف الفني ل  ٥.٨١ االراضي 

أو ننشئ ھیئة خاصة  ..  الجیولوجیة علي نشاط المحاجر ومراقبة عملیات االستخراج بما یحافظ علي الثروات ویمنع إھدارھا
  یعني ھیئة للبترول والتعدین ومندمجة في البترول «  بترومین »  التي أنشأت ھیئة خاصة تحت اسم   مثلما ھو الحال في السعودیة

 .  البترول والتعدین وتصبح ھیئة
وفي رأیي ان وجود ھذه الوزارة باختصاصات واضحة وقدرات وامكانات تسمح لھا باستكشاف المعادن في انحاء مصر ثم   

الترویج لھا عالمیا واالشراف علي عملیات البحث والتنقیب واالستخراج والتسویق سیكون عمال وطنیا في مصالح مصر 
بل انھ یمكن ان یحقق ایرادات تعادل البترول والسیاحة وایراد قناة  ..  امة عن ثروة البترول الناضبةویمكنھ تعویض الخزانة الع

  . لننفذ ھذا التوجھ وان نوكل امره لمن یستطیع تحقیقھ   المھم ان تكون لدینا االرادة السیاسیة .. السویس معا


