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 الرؤية

تمسكاً بحقه الوارد  -حزابه علي أساس التعدد الحزبي وفي ظل الديمقراطية الحقيقية إيمانا بحق الشعب في إقامة أ  يناير المجيدة 25بعد قيام ثورة 

 في اتفاقيات حقوق اإلنسان العالمية واإلعالن الدستوري لجمهورية مصر العربية..

مكانتها افيتها واسترجعت ع مصر وقد استعادت يحكمها شعبها الحر بنفسه، دون وصاية أو تبعية، نحن نحلم بمصر المستقبل، مصر قوية متقدمة،

 اإلنسانية. لتشارك بفاعلية في مسيرة تقدم  ،المجيدة في سجل الحضارة

 

" دور رئيسي، كأحد القوى السياسية واالجتماعية الفاعلة والمحفزة لإلصالح، وأن يصبح الغد المصرى الجديد حزب"لصبح ينطمح أن  ومن ثم

 ،شارك بفاعلية بالرأي والدراسة والعمليتواصل بقوة مع جماهير األمة، ليقود مسيرة التطوير، ي، وأن المنتدى الرائد للحوار القومي والعمل الوطني

 .من أجل تحقيق هذا الحلم القومي النبيل

 

 الرسالة

 -حزب الغد المصرى الجديد حزب سياسي يهدف إلي:

وقيادة يلة والسلوكيات البناءة، وتطوير الثقافة الحضارية المصرية، تحفيز الطاقات اإليجابية لألمة، من أجل إحياء القيم األصبعث روح التطوير و

ي بناء مستقبل حتى تحصل مصر على مكانها الالئق بين األمم المتقدمة، وتشارك بصورة فعالة فمسيرة العمل الوطني واإلصالح والتنمية الشاملين، 

 وذلك عبر الوسائل التالية : الحضارة اإلنسانية

 تسامح الديني الذي يهدف إلي حماية حرية العقيدة والمساواة في الحقوق والواجبات، تتبني شعار الدين هلل والوطن للجميع.أوالً: إحياء ال

ثانياً: إحياء الوطنية المصرية التي تهدف إلي تنمية الشعور الوطني وإثبات الذات القومية المصرية، واستعادة خصائص الشخصية المصرية 

 اء إلي الوطن وإلي األمة العربية واإلسالمية والمحيط األفريقي ومع  الشعوب المؤمنة بالسالم كافة.وتعميق جذور االنتم

ماية ثالثاً: تطبيق النظام الديمقراطي االجتماعي كنظام سياسي يهدف إلي حل الصراعات بالطرق السلمية، وضمان التغير السلمي في المجتمع، وح

المساواة القانونية بين المواطنين، وإقامة دولة عصرية نظام الحكم فيها نيابي وبرلماني يقوم علي  الحريات والحقوق السياسية، وتحقيق

 الالمركزية في الحكم واإلدارة ويكون للدولة وظيفة اجتماعية.

بادرة الفردية، وتطبيق نظام رابعاً: تطبيق االقتصاد االجتماعي الحر كنظام اقتصادي يهدف إلي حماية الحقوق والحريات االقتصادية، وتشجيع الم

 السوق ورفع القيود عن النشاط االقتصادي مع مراعاة البعد االجتماعي.

ة خامساً: تطبيق العدالة االجتماعية كنظام اجتماعي يهدف إلي تحرير اإلنسان من جميع صور االستغالل، وتقريب الفوارق بين الدخول، وحماي

 تماعي وبناء دولة عصرية لها وظيفة اجتماعية.الكسب المشروع وتطبيق نظام الضمان االج
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 الهوية السياسية

حزب الغد المصرى الجديد ائتالف سياسي ليبرالي اجتماعي يقبل باآلخر ويؤمن بالفكر الديمقراطي 

االجتماعي ويضم في صفوفه كل القوي الديمقراطية التي تمثل اتجاه الوسط ويمين الوسط ويسار 

ويناضل في سبيل الوطن والحرية والعدالة، ويرفض األفكار  سية المصرية.الوسط في الحياة السيا

 الشمولية والعنصرية، كما يرفض اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره.

الدستوري والسياسي، ويشجع التحرر االقتصادي والتنمية الشاملة إلستكمال التغيير الشامل يسعى  و

والثقافية والتشريعية والسياسية والتقنية، ويؤمن  في مجاالتها الحضارية االجتماعية واالقتصادية

بالتكافل االجتماعي لحماية مصالح غير القادرين وضمان السالم االجتماعي، وبحرية الرأي والعبادة 

لكل الطوائف، وبالقيم المصرية األصيلة، وبحقوق اإلنسان والعدالة والحرية والمساواة بين جميع 

سالم وإقامة عالقات صداقة وتواصل وتعاون مع كل شعوب العالم، أفراد الشعب واإلنسانية، وبال

وبالهوية المصرية واالنتماء العربي واإلسالمي واإلفريقي والبحر متوسطي، وبالمشاركة اإليجابية 

والثقافة الكونية الجديدة، من أجل تقدم اإلنسان ورفاهيته وحقه في أن  الجديد الغدفي تكوين عالم 

 في ظل من قيم الخير والحب والعدل والرحمة.  يعيش سعيداً حراً 
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 األهداف القومية
 

 األهداف االقتصادية

لتصبح من الدول المتقدمة اقتصاديًا، ويتمتع  2020أن تصل مصر بحلول عام : مستوى الحياة الالئق  
 دمة.المواطن المصري بنفس مستوى المعيشة وجودة الحياة التي تماثل تلك الموجودة في الدول المتق

 زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري  وزيادة نسبته في الناتج االقتصادي العالمي نمو إجمالي الناتج المحلي  

تضاؤل نسبة التعامالت في االقتصاد غير المنظور  تصبح مصر مركز التجارة واالستثمار واإلنتاج إقليميا أن
تحقيق فائض متنامي في  مع المعدالت العالميةالوصول لمعدالت إنتاجية الفرد ومعدالت بطالة تتمشى 

رفع وتيرة نمو االنتاج باكبر معدل ممكن، من خالل سياسة رفع مستوى االستثمارات وتحديث  الميزان التجاري 
 الجهاز االنتاجى لمواجهة المعطيات الجديدة التى فرضتها عولمة االسواق 

بواسطة سياسة تعطى االولوية لالستثمارات كذلك  التعبئة من اجل التغلب على مشكلة البطالة والتشغيل 
 االهتمام ببرامج تحقق النفع العام وتشجيع االستثمار الخاص 

تحديد سياسة طموحة للتنمية من خالل تصور متوازن لنمو المجتمع فى اطار سياسة تهدف الى تقوية مستوى  
من الحد االدنى الالزم النطالق ديناميكية البنية االساسية االقتصادية واالجتماعية مع تمكين جميع الجهات 

 التنمية بها.

تنمية القرى اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا واالستثمار فى هذه القرى بما يتفق مع طبيعتها  وتركيبتها السكانية  
 واالنتاجية

 ى المدن الكبر  توجيه النمو العمرانى لتطور المدن لتجنب تضخمها ووضع مشروع قومى لمواجهة ازمة 

تقوية مركز مصر فى االقتصاد الدولى، ومواجهة التقلبات واالنخراط فى الحضارة الصناعية والعلمية والتقنية  
 المعاصرة

 تحسين جودة الحياة والخدماتاألهداف االجتماعية : 

 تحسن معدالت توزيع الدخل بين أفراد وطوائف وفئات الشعب، وبين المدن الكبرى وباقي أجزاء الوطن.  

مستوى الخدمات معدل وفيات األطفال( و خفض  –متوسط العمر رفع الرعاية الصحية )مستويات  تحسين 
 نسبة األميةوتقليص  يةالتعليم

 نسبة من هم تحت خط الفقروتخفيض التكافل االجتماعي تحقيق  

 احترام آدمية اإلنسان وحقوقـه األصيلة 

 تجانس اجتماعي قوي بين مختلف الطوائف في نسيج األمة 



 15 

 قيم اجتماعية وأسرية متينةمل على بناء الع 

 خلخلة الكثافة السكانية 

 محاربة الفقر ، والتهميش ، واالقصاء، من خالل سياسة تهدف لتحقيق العدالة االجتماعية 

 والمعطلين تطبيق مبدأ تعميم التغطية االجتماعية، ومراجعة نظام الضمان االجتماعى ليشمل العاملي 

 ظة على شخصيته المتميزة تحديث المجتمع مع المحاف 

 المحافظة على البيئة كشرط أساسي تلتزم به االنشطة االقتصادية واالجتماعية  
 األهداف السياسية : الديمقراطية والالمركزية

 حكم الشعب لنفسه عن طريق انتخابات حرة مباشرة  

 حرية تكوين األحزاب وإصدار الصحف 

 المعارضة في مجلس الشعب كم وتمثيلمتوازنة بين تمثيل الحزب الحا نسبالوصول ل 

بصورة ال مركزية انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد والالمركزية في اتخاذ القرار وتوزيع الموارد  
 وتصاعد دور حقيقي للحكم المحلي

ووجود اتساق قانوني  ،ينص على مبادئ العمل الوطني وحقوق وواجبات المواطنةبحيث دستور تطوير ال 
 شريعي تنفيذي وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايادستوري ت

 في سلطاتها توازن الدولة وتحقيق المؤسسات تطوير العالقة بين  

وجود نظم إدارية متطورة وديناميكية تشجع العمل الخاص والعام وتجذب االستثمار المحلي واألجنبي وترفع  
 من جودة الحياة

 رد البالد دون تدخل حكومي مباشر إال في أضيق الحدودوجود تشريعات ونظم  تحسن من إدارة موا 

 نسب الجرائم والحوادث واحترام القوانين والشعور باألمن(انخفاض الشعور باألمن ) 
 حضارية وثقافية أهداف 

 ثقافيًا وإعالمياً  الريادة اإلقليميةالمحلي واستعادة ثقافي الستهال  االنتاج و دعم اإل 

 الجديدة الثقافة الكونية  في تكوين الفعالة مشاركةال 

 زيادة الوعي بالهوية واالنتماء  القومي 
 أهداف التنمية البشرية

تطوير وحسن استغالل الموارد البشرية المصرية محليًا وعالميًا واكتشاف ورعاية وحسن توظيف الموهوبين في  
 كل مجال

تحفز وتلهم وتوجه العمل واإلبداع الخاص تعميق االنتماء والمشاركة واإليجابية والترويج للرؤية القومية حتى  
 والعام دون إجبار
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 أهداف التنمية التكنولوجية

في البحث العلمي والقدرة التكنولوجية في المجاالت االستراتيجية  نوعي ملموس تقدمالعمل على إحداث  
طاقة المتجددة، )تكنولوجيا المعلومات، الذكاء االصطناعي والروبوتيكس، هندسة المواد، هندسة الوقود وال

االلكترونيات واالتصاالت، الليزر، الميكانيكا متناهية الصغر، الهندسة الطبية، الطب والعالج، نظم الدفاع 
 والحماية، الغذاء واألنتاج الزراعي، تكنولوجيا التعليم ... إلخ(.

 االبتكار واالختراعتشجيع التقدم العلمي و  
 أهداف  السياسة الخارجية

 اقة قوية مع القوى العربية والعالمية تضمن األمن القومي المصري وجود عالقات صد 

العمل على بناء اتحاد مصرى مغاربى يضم )مصر، السودان ، ليبيا، تونس، الجزائر،المغرب( وتنسيق  
السياسات االقتصادية والمالية والتجارية وادماج النشاطات االنتاجية الرئيسية والسعى لمد خط  سكك حديدية 

 ين هذه البلدان ببعضها وباوروبايربط ب

توثيق التعاون الدولى واعادة احترام السيادة الوطنية ودعم مشاريع الحوار االقتصادى  والثقافى بين الشمال  
 والجنوب ويسهم فى مد جسور الحوار الشامل بين الحضارات

 أهداف تتعلق باألمن القومي والمنظومة الدفاعية

 من القومي المصري والعربياأل منظومةالحفاظ على وتطوير  

 وجود حكومة قوية تتمتع بالشرعية الدستورية تعبر عن الشعب وتكتسب من ذلك قوتها وثقلها 
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 مبادئ الحزب

 نحن نؤمن بالمبادئ التالية كأساس للعمل الوطني:
لمصيرية حق المواطنة يتيح لكل مصري أن يشار  بفاعلية وحرية في مسيرة العمل الوطني واتخاذ القرارات ا 

التي تمس حاضره وغده ومستقبل أوالده. وأن الحرية والديمقراطية ووجود مناخ اقتصادي واجتماعي وثقافي 
 وتشريعي مناسب يدعم االنتماء والعطاء. 

شعب مصر قد جاوز مرحلة الرشد منذ زمن بعيد، واثبت قدرته على احتمال أصعب التضحيات، وحسن تقدير  
ة واإلقليمية والدولية بكل دقة وحرص، وأنه يستطيع إدارة أموره بنفسه دون وصاية المسئولية والظروف المحلي

 من أحد.

العدل هو أساس الحكم، وأن الدستور هو مرجعية القانون، وأن الشعب البد أن يشار  في وضع دستور  
ي واإللهي، حقيقي يعبر عن ضمير األمة ويرسخ مباديء وحقوق اإلنسان، ويتمشى مع مبادئ القانون الطبيع

ويضع المعايير التي تكفل تحقيق العدالة، ويحتوي على الضمانات الكفيلة بالفصل بين السلطات بحيث ال 
تجور سلطة على أخرى، دون التقيد بأية مرجعيات تنفيذية أو اعتبارات شخصية أو نظم سياسية قد تختلف أو 

 تتبدل.

فراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في النظم اإلدارية والقوانين الموضوعة البد أن تتيح أل 
حرية واطمئنان وبأقل القيود، وأن تدخل المشرع في تقنين التعامالت يكون فقط في الحدود المتعارف عليها 
عالميًا في تنظيم المعامالت المدنية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن  حسن النية مفترض في كل 

 حتى يثبت عكس ذلك.األحوال 

الحكومة بأجهزتها اإلدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن   
الشعب قد أوكل لها مهامًا إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن  ممثلي الحكومة في 

دمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون كل تعامالتهم مع الشعب البد وأن يتحلوا بروح الخ
أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي 

يحصل على الخدمات األساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة الحكومة هي 
 الشعب وهيئاته من أجل اإلنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول  المتقدمة. أن تيسر من مهمة أفراد

التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر األمة وتواصل أجيالها، وأن الدستور  
لفرصة يجب أن يحتوي على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح ا

 للشعب أن يستفيد من القدرات الخالقة ألبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.
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مصر هي مهد الحضارة، وأن السالم القائم على العدل يمكن شعوب المنطقة والعالم من التنمية الشاملة  
الثقافة الكونية والنظام العالمي، في وتحقيق الرخاء والرفاهية، ويمكن مصر من المشاركة اإليجابية في تكوين 

 إطار من الحوار والتعاون مع الحضارات والدول األخرى.

وضع مصر كزعيم إقليمي حضاري، يجعلها في مركز رائد بما يحمله ذلك من ثقل استراتيجي ومسئولية  
 قومية.

 

 توجهات عامة 

 ي يتمتع بعبقرية الموقع والمكان.مصر دولة غنية بثرواتها وعقول وسواعد أبنائها، ومركز ثقل إقليم 

مشاكل الجهل والفقر والتخلف يمكن التغلب عليها بالرؤى الطموحة، والحلول العلمية الجادة، التقليدي منها  
 والمستحدث.

التخلص من االنفصام القومي بين توجهات ليبرالية ونظم بيروقراطية موروثة من العصر الشمولي، وازدواجية  
ية، مصحوبًا بتغيير دستوري وإصالح تشريعي جذري، سوف يطلق الطاقات الكامنة للتنمية وعقم النظم اإلدار 

 لتحقيق الرخاء في عقود معدودة من العمل الوطني الجاد.

اإلنسان المصري هو أساس التنمية ومصدر الثروة، وأن تنمية الطاقات البشرية المصرية الخالقة والعاملة  
 وضوعية وطموحة كفيل بتحقيق الغايات بتوفيق هللا.وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية م

األخذ بمنهج التفكير والبحث العلمي والعملي، والتركيز على التنمية الحضارية للقيم والسلوكيات والعادات  
 والنظم هو أساس التقدم والرقي.

 مفتاح النهضة.التنمية الشاملة الحقيقية بجوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية هي  

 النظم اإلدارية هي أدوات لتحقيق مصالح الشعب والوطن وليست هدفًا في حد ذاتها أو أصنام يتعين عبادتها. 

تقدم األمة يعتمد على قدرة الدولة على تبني وتنمية المواهب، وتشجيع من ينجحون في العمل الخاص والعام،  
 لجاد، واتحاد الشعب بكافة طوائفه نحو تحقيق حلم التقدم.واألخذ بيد من قد يتعثر في مسيرة العمل الوطني ا

دور الحكومة هو تهيئة المناخ المناسب للعمل الخاص والحياة اآلمنة الكريمة للمواطنين، وأنها تحفز وال تجبر،  
تنفق وال تنتج، تكلف القطاع الخاص بتنفيذ كل ما يمكن أن يقدمه من خدمات لصالح الحكومة دون أن تتملك 

 ئل إنتاج، تستقطع اليسير من الضرائب بصورة واقعية ومتدرجة بعيدًا عن الجباية والدمغات.وسا

االلتزام بمجانية التعليم والعالج، ال يتعارض مع تخلي الحكومة عن تقديم تلك الخدمات بنفسها، من منطلق أن  
 بأعلى كفاءة القطاع الخاص وقوى المنافسة هي القادرة على تقديم أفضل الخدمات بأقل تكلفة
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القطاع الخاص هو القادر على إحداث التقدم االقتصادي المنشود إذا توفرت له البيئة التشريعية واإلدارية  
 المالئمة.

 هيئات المجتمع المدني غير الحكومية لها دور هام في العمل الوطني والخدمي والتطوعي لرفعة الوطن. 

لحسبان مصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التطبيق، بحيث التشريعات والحلول اإلدارية يجب أن تأخذ في ا 
 تراعي إعادة تأهيل أو تعويض من قد يضار من أي إصالح إداري أو قانوني.
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 مقدمة

ورؤية الحزب للوضع 

الدولي واإلقليمي 

 والمحلي
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 مقدمة البرنامج

 
له لمجرد التميز عن برامج غيرنا من االحزاب ان هذا البرنامج ليس فقط مشروع برنامج لحزب جديد نسعى من خال

" كى نسلم الراية الجيال الحقة فى حالة الغد المصرى الجديدوانما هذا البرنامج الشامل لالنقاذ والنهوض بمصر "
افضل من التى وجدناها عليها اكثر تحضرًا وعصرية ،اكثر تفتحًا واستنارة وديمقراطية لكى نرفع بثقة شعار مصر 

صرية" مصر دولة خالية من اإلدمان ، تحترم حقوق االنسان ، تساعد ذوى االحتياجات الخاصة من المعاقين "دولة ع
، ولكى يكون لمصر موقفها السياسى المستقل وارادتها التى يفرضها وزنها االستراتيجى وقد حاولنا االستفادة من 

" الخروج من ازمات االمس واليوم وفى ى الجديدالغد المصر تجارب االخرين ففى الجانب االقتصادى يستهدف فكر " 
الجانب السياسى نستطيع ان نقول ان الهدف من العمل السياسى هو الوصول الى تداول السلطة والحكم لالشراف على 
ادارة وتدبير الشئون العامة وندر  جيدًا انه ال يمكن لهيئة سياسية ان تحظى بتأييد اإلرادة الشعبية إال إذا خاطبت 

مواطنين ببرنامج يحدد منطلقاتها االساسية ويعكس رغبات المواطنين وطموحاتهم المشروعة ويصغى لهمومهم ال
" الغد المصرى الجديدويستقصى مشاكلهم إلعادة الواقعية الغائبة وانطالقًا من هذه القناعة الراسخة وضعنا برنامج "

صلبة بنينا عليها والمصداقية هدفًا ساميًا سعينا من اجله  السياسى واالقتصادى واالجتماعى الذى كانت الواقعية أرضاً 
 وااللتزام االخالقى والسياسى عقدًا ربطنا انفسنا به.

 
ان سعى الحزب الى الحصول على ثقة المواطنين هو الهدف االسمى والطموح االول وفى سبيل ذلك ال يمكن ان ندفع 

ا النفسنا والتفانى فى العمل والتواضع لرغبات المواطنين والتجاوز شيئًا غير اإلخالص للمبادىء واالهداف التى حددناه
 معهم لكل الصعوبات.

 
وتقييم النتائج المتحصل عليها فى مصر على كافة االصعدة يبين بوضوح القصور الذى تعانى منه اليوم فى مواجهة 

تى تفرض نفسها بشكل يتزايد حدة يومًا بعد التحديدات الملحة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية ال
 يوم. 

  -فعلى المستوى السياسى :

نجد االصالحات السياسية والدستورية والقانونية التى تمت حتى االن غير كافية وشكلية ولم تترجم فعليًا الى مجال  
 الممارسة بالقدر المنشود 
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 -وعلى المستوى االقتصادى:

تواضعًا فى المتوسط وال يفى بالرغبة فى تدار  تخلف البالد بل ان ركود معدالت النمو فان معدل النمو السنوى ظل م
اصبح عقبة حقيقية امام التنمية االجتماعية والثقافية حيث ظلت فئات واسعة من السكان بعيدة عن اى تفعيل حقيقى 

 ى العلى معدالتهللتنمية فزادت معدالت الفقر والحاجة والبطالة ووصل الركود والكساد االقتصاد
 

  -اما على المستوى االجتماعى :

فال شك ان البطالة هى اليوم اكبر هاجس يهيمن على نفسية المواطنين وهى سبب رئيسى لموجة القلق والخوف من 
المستقبل التى تجتاح الغالبية العظمى من االسر امصرية والوعى بجسامة هذه المشكلة اصبح مثار احباط يعم على 

 ى جميع مواقعه سواء فى المؤسسات التعليمية او خارجها فى المدن والقرى.الشباب ف
ولم تعد الوعود المتكررة تمثل اى بصيص من االمل فى هذا المضمار خصوصًا ان الدولة نفسها تؤكد انها فى حكم 

 العاجز عن ايجاد اى حل لهذه المعضلة
 -ا العجز :ذومن مظاهر ه

 االقتصادية  عدم تمكنها من تحريك االلية  -
 عدم ارساء سياسة من شأنها ان تنشط القطاع الخاص الوطنى الذى ينتمى للرأسمالية الوطنية  -
 مظاهر التردى االخالقى الذى يتفشى فى المجتمع ومتمثل فى الفساد وانتشار الرذيلة واالمية والمخدرات والرشوة.  -

اه الواقع الجديد الذى تنتهجه الدولة فى اطار خصوصيات الظرف وما يعنينا بالدرجة االولى هو تحديد مواقفنا بدقة تج
 المصرى ومدى قدرته على تعاطى بعض هذه المعطيات الجديدة.

 
 

 -وتتميز هذه المعطيات الجديدة باالتى:
 هيمنة التجمعات االقتصادية للدول المتقدمة على االقتصاد العالمى فى اطار يخدم مصالحها اواًل. 

ى مجال التجارة نحو التحرير السريع والكامل لتيارات التبادل وهيمنة اسلوب معين يقوم على سيادة االتجاه ف 
المحافظة على التوازنات االساسية الكلية وتراجع الدولة وخصخصة القطاع العام )قطاع االعمل( واحترام 

 حقيقة االسعار

من القطاعات المنتجة حيث ظهرت  التطور السريع فى البنية االقتصادية والمعرفية ادى الى تخلف كثير 
 قطاعات جديدة رائدة تقوم على درجة عالية من المعرفة التقنية.

ان فداحة االزمة التى نواجهها وضخامة المجهودات المطلوبة تبرز اكثر من اى وقت مضى حاجة البالد الى  
ية والتقنية التى تعترضها مشروع مجتمعى طموح يمكن من مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقاف

وتحد من مسيرتها نحو بناء مجتمع ديمقراطى وهو بالضبط ما يطمح اليه الحزب فى مشروعه المجتمعى الذى 
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يهدف الرساء التعادلية االقتصادية واالجتماعية ويتيح للمجتمع فرصة حقيقية للتطور واللحاق بركب االمم 
 المتقدمة فى جميع مجاالت التنمية .

  
 يريد المشروع المجتمعى ان ينقذ البالد من الديمقراطية الشكلية   -لمجال السياسى :ففى ا

 ليدخلها فى غد وعهد جديد
يهدف المشروع الى اخراج البالد من مرحلة يكبلها الركود االقتصادى الى بناء نموذج  -وفى المجال االقتصادى:

 جديد يرتكز على اسس قوية وطاقات الوطن
يهدف الى بناء مجتمع متقدم ومتوازن ومتضامن يتمتع فيه الفرد بحقوقه االقتصادية  -جتماعية:ومن الناحية اال

  -تعليم  –صحة   -سكن   –واالجتماعية والثقافية وذلك من خالل تلبية الحاجات االساسية لمواطن من تغذية 
 خدمات اجتماعية.

النتاج المحلى وتسهيل انخراط البالد فى جميع تطوير البنية االقتصادية فى اتجاه تقويتها ورفع تنافسية ا 
 مجاالت الحضارة الصناعية بما يتفق مع الخصوصية المصرية.

تطوير البنيات االجتماعية ى اتجاه تقليص الفوارق بين مكونات المجتمع واقرار تضامن فعال بينها واعانة  
 وانشاء بنك للفقراء.للبطالة والتغطية الكاملة للرعاية الصحية ورعاية الفئات الفقيرة 

تحديث المجتمع من خالل محو االمية واعطاء التعليم والتكوين والتأهيل والبحث العلمى مكانة جوهرية فى  
 تطوير البالد واالنفتاح على التقنية المعاصرة مع التشبث باالصالة المصرية والعربية والقيم والعادات.

 
 صرى الجديدالغد المحزب وسوف نتناول كمدخل لشرح برنامج 

 
 الحديث عن المتغيرات التى طرأت على الوضع الدولى وما يفرضه ذلك من تبعات 
 التحدث بايجاز عن الوضع العربى والوضع المصرى  
 تصور الحزب لمحددات ومبادىء السياسة الخارجية المصرية بما يكرس المصلحة القومية العليا 
 االستراتيجية التنموية للحزب ومحاورها الرئيسية  

 االصالح االدارى الجهزة الدولة واالدارة المحلية 

 الحديث عن السياسة المالية واالستثمار وكيف يصبح اداة فاعلة لالسراع ببرامج التنمية 

 ضرورة اصالح وتطوير بنية التجارة الخارجية وتنمية الصادرات  

رورة ان تحتل عملية خلق فرص رؤية الحزب لمشكلة البطالة باعتبارها اخطر القضايا التى تواجه الشباب وض 
 عمل للشباب قمة اولويات العمل الوطنى 
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 المشروع القومى لمكافحة االدمان ثم قضية المياه والبيئة واالثار الضارة للتلوث البيئى 

 الحديث عن القطاعات االنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة والسياحة 

 نقل ومواصالت –صحة  –الحديث عن القطاعات الخدمية من تعليم  

 االسكان وضرورة اعداد تشريع جديد لتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر 

 السلطة القضائية باعتبارها تمثل اهم الضمانات الستقرار المجتمع 

 الثقافة واالعالم والشباب والمرأة. 

 
 
 
 
 

 

 دراسة للوضع الدولي واإلقليمي والمحلي من وجهة نظر الحزب

 
 لى :اوالً : الوضع الدو

 
بانتهاء عصر الحرب الباردة واختفاء الصراع االيدولوجى الحاد بين الرأسمالية والشيوعية تولدت مفاهيم عديدة لعل 

 اهمها مفهوم العولمة واهم ما يتسم به هو التداخل فى امور االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسلو .
 

ستعمال ادوات االتصال المباشر مع مئات الماليين فى جميع انحاء العالم وفى بلدنا ندر  جانبًا من هذه الظاهرة عند ا
ودخل العالم بفضل العولمة فى اطار ما سمى بالثورة التكنولوجية الثانية والتى من خاللها تم احالل االلة محل االنسان 

الدولة القومية لصالح الشركات مما ادى الى احداث ثورة كبيرة فى مجال الهندسة الوراثية وادى الى تراجع فى مكانة 
متعددة الجنسية التى احكمت قبضتها على اقتصاديات العالم باسره ويؤكد هذه الحقيقة مقارنة اجمالى ايرادات الشركات 

تريليون دوالر  6.6باجمالى الصادرات العالمية والتى بلغت  97تريليون دورال عام  11.4االكبر والتى بلغت  500الــ 
 سها.فى السنة نف
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 تراجع دور الدولة القومية:

ونظرًا للنمو الرهيب للشركات متعددة الجنسيات وتعاظم نفوذها فلم تعد هذه الرأسمالية فى حاجة الى قوات مسلحة حتى 
على مستوى االمن الداخلى فقد اعتمدت الشركات على نظم امن خاصة تملكها او تستأجرها دون الحاجة ال خدمات 

البريد يشهد العالم حاليًا االعتماد على الشركات الخاصة التى تنقل الرسائل فى اقصى وقت الشرطة. وفى مجال 
 وبمزيد من الكفاءة حتى ان الدول فى اوروبا وامريكا قد تخلت عن المرافق العامة وانكمش دورها االجتماعى.

 العولمة والعالم الثالث والفقر:

العالم الثالث االمر الذى الزم البنك الدولى بالتصدى المباشر لحل  كان الحجم االكبر من كوراث العولمة من نصيب 
قضية الفقر التى انتشرت على نطاق واسع خاصة فى بلدان العالم الثالث واقر البنك ان يكون بين مكونات السياسة 

 االقتصادية لكل دولة اجراءات تخفف من وطأة الفقر على المجتمع.
 ى العام:المنح والمساعدات وتحوالت الرأ

فى الوقت الذى يقدم فيه البنك الدولى هذه المساعدات حدثت تحوالت كبرى فى الرأى العام االوروبى واالمريكى 
ملخصها ان فساد حكومات العالم الثالث اضاع المليارات الكثيرة لذا فهم يروا ان االفضل مساعدة الفقراء فى الداخل 

 قبل فقراء الخارج.
 سباب القوة:فقدان العالم الثالث ال

اذن كيف ينظر العالم فى ظل العولمة الينا حاال ومستقبال؟ تقتضى االجابة عن هذا السؤال التعرف على ما آل اليه 
 امرنا:
فقدت معظم اقطار العالم الثالث بانتهاء الحرب الباردة كل اهمية استراتيجية بعد ان اصبحت الحرب العالمية  

 مستبعدة فى المستقبل المنظور.

دت ملكية الموارد الطبيعية اهميتها وانخفضت اسعارها فى بعض االحوال الى اقل مستوياتها ابان الكساد فق 
االعظم وذلك كنتيجه التطورات االقتصادية والتكنولوجية فى البلدان الصناعية ونتيجة خلق البلدان الصناعية 

 مواد جديدة افضل مما نجده فى الطبيعة.

ين سنه الماضية ما كان مأمواًل فى معظم دول الجنوب بل تراجعت اوضاع عدد لم تحقق التنمية فى الخمس 
من البلدان الى اقل ما حققته فى الستينات من معدالت النمو ووصلت االمور فى بعض االقطار الى انهيار 

 الدولة القومية وذلك بسبب االزدياد الرهيب فى عدد السكان.

ختفاء عدا ما يقدم فى الظروف بالغة القسوة وهذا التخفيض المتوالى معونات التنمية الرسمية فى طريقها لال 
حتى االلغاء الكامل يدخل ضمن اجراءات تخفيض االنفاق العام وضرورة تصفية عجز الميزانية المزمن 

 وتقليص ميزانية الدولة بصفة عامة.
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ة على وجهة نظر الحكومات بدأت الشركات الكوكبية تفرض وجهة نظرها فى التعامل مع مختلف الدول النامي 
فالمصالح العليا للدولة تتراجع امام المصالح االقتصادية للشركات العولمية بعد ان اصبحت هذه الشركات هى 

 التى تقيم اوضاع كل دولة وتزن احتماالت وحجم االرباح التى تتحقق للشركات التى تمد نشاطها اليها .
ائه بعائد صادراتها ال تستحق البقاء بل تمثل عبء على البشرية المجتمعات العاجزة عن انتاج غذائها او شر  

يمكن ان يعرقل تقدمها وبالتالى يجب اسقاط هذه البالد من حساب هذه الشركات. بينما تهتم الشركات العولمية 
السكان بدول العالم الثالث التى تبدو لها اقتصاديًا انها سوق كبيرة لالنتاج الغربى وهذا بدوره مبنى على عدد 

 ونسبة من سيرقون الى صفوة الطبقة الوسطى منهم فى المستقبل.

  

 اهمية الرأى العام :

وفى كلمة قصيرة نستطيع ان نؤكد ان االقطار التى لم تنجح بتلك المقاييس لن تكون طرفًا فى النظام العولمى وستكثر 
واالقليمية ..الخ( فى حياة الشعوب فى جو من العنف  الكوارث )انهيار الدولة، تحكم االتجاهات االثنية والقبلية والدينية

والقتال من الجميع وضد الجميع وتكتمل المآسى بشيوع ايديولوجية السوق التى تطرد الدولة )الضعيفة اصاًل( من 
امكان مواقع القيادة فى عمليات التنمية وكثيرًا من المفكرين عندنا ما زالوا يبحثون فى التناقضات بين الدول الكبرى و 

استفادة بالدنا منها ومعظمهم ال يقدم على طرح قضايا التنمية والتكامل على المستوى العربى النهم تعودوا في الماضى 
مخاطبة الدولة ويبدو حاليًا ان ايديولوجية السوق تجعل خطاب المثقفين لها غير ذى موضوع اذ المفروض ان كل 

رة كما ان من تقبل من المفكرين تلك االيديولوجية يتوهم عدم جدوى شىء سيجد الحل االمثل بفضل اليات السوق الح
 مخاطبة الرأى العام والتأثير فيه كمرحلة ال غنى عنها من يريد التأثير فى صانعى القرار.

 
 ثانيا ً: الوضع العربى :   

بمرحلة تحول  يؤيد الحزب ثورات الشعوب العربية ضد الظلم واإلستبداد حيث يمر الوضع العربى بصفة عامة
سادت االجواء العربية خالل  ديمقراطى إستجابة إلى رغبة الشعوب نحو التغيير والحرية والديمقراطية وذلك بعد أن

االمر الذى ادخل المنطقة في مأزق من التوتر واإلنقسان اجواء من األستبداد والفساد ألقت بظالل االخيرة  العقود
عالة للتحديات والمخاطر التى تحيط بالشعوب العربية بدءًا من الوجود خطير تمثل فى العجز عن المواجهة الف

الصهيونى بايديولوجيته االستعمارية واالستيطانية ومرورًا بالهيمنة االمريكية على المنطقة وتزايد دور دول الجوار داخل 
ت السلفية واستغاللها المشاعر الدينية الوطن العربى "ايران" تركيا،اثيوبيا،وانتهاء بفشل تجارب التنمية وانتشار االتجاها

فضاًل عما ادى اليه العنف والعنف المضاد فى الدول العربية من انهيار  لمساندة األنظمة اإلستبداديةكاداة للتعبئة 
تعصب العرقى بين لاقتصادى وادى ضيق هامش الديمقراطية فى بعض البلدان وغيابها فى البعض الى انتعاش ا

هدد اكثر من قطر عربى باالنقسام والتجزئة أدى إلى إنقسام دولة هامة مثل السودان و للوطن مما  الجماعات المكونة
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الصومال" وكان لتحول الفائض فى موازين المدفوعات فى الدول النفطية الى عجز نتيجة انخفاض اسعار  –"العراق 
 الشعوبفى مجمل االقطار العربية وشعور  النفط وفاتورة حرب الخليج االمر الذى ادى الى انهيار مشروعات التنمية

اءم مع يتو رسى دعائم الديمقراطية والحرية والعدالة و لميالد فكر سياسى جديد للتغيير و العربية بحاجة شديدة وملحة 
لصراع العربى الصهيونى رؤية مغايرة للخروج من االزمة وعلى صعيد القضية االم ونعنى بها االمتغيرات الدولية ويقدم 

اماًل لكل قوى الحق والسالم فى المنطقة العربية فى امكانية  جاءت إنتفاضات الشعب الفلسطينى المتعددة لتعطى فقد
وااللتزام  242وامكانية الضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار  1967اقامة دولة فلسطينية على االرض المحتلة عام 

 آالف الشهداءالفلسطينية  اتم ( وقد قدمت االنتفاضبمرجعية مؤتمر مدريد الذى اقر مبدأ )االرض مقابل السال
لسياسات نازية تمثلت فى القمع والقتل واالغتيال واستخدام الطائرات  الشعب الفلسطينىيزدادون كل يوم وتعرض 

 اتاالنتفاضتلك والدبابات والمدفعية الثقيلة وفرض سياسة الحصار كافة المدن الفلسطينية والقرى فى محاولة لوقف 
 لباسلة.ا
على االراضى  إلستعادة الحقوق العربيةللشجب والتنديد دون اليات فعالة فيما سبق ارتكن الموقف العربى الرسمى قد و 

 المتعنتة والظالمة يةقف االسرائيلاكية تصر على استجابة الفلسطينيين للمو ير مالفلسطينية وبينما الواليات المتحدة اال
ادة عاصمتها دولة مستقلة ذات سيإقامة تهاء حقوق الفلسطينين وضياع املهم فى عنى ببساطة انت والتىاالنتفاضة 

القدس ضياعًا ابديًا وهو األمر الذى يرى الحزب حتمية تغييره ويأمل إقامة فى المرحلة القادمة بع أن أدت الثورات 
بدعم جدى وحقيقى فى العربية إلى إستجابة الحكومات إلرادة شعوبها ومن ثم سوف تحظى القضية الفلسطينية 

 السنوات المقبلة القريبة .
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 ثالثاً : الوضع المصرى :    

بلغت االزمة االقتصادية ذروتها فى مصر خالل االعوام الماضية وتمثلت شواهدها فى ازمة الركود 
الشديد ونقص السيولة وانخفاض قيمة الجنيه المصرى وازدياد العجز فى الميزان التجارى وميزان 

كما انخفضت مساهمة القطاع  الزراعى فى الناتج المحلى من و عات وتفاقم المشاكل االجتماعية المدفو 
من  %48مما ادى الى انخفاض نصيب االجور واصبح خفض معدل مساهمة قطاع الصناعة ان

 .وزادت نسبة البطالةالسكان يعيشون تحت خط الفقر 
ى وال ادل على ذلك من االحصائيات فخر والتر االستثمار فى المجال العقارى على االسكان الفا وتركز

الف مواطن يعيشون فى  150التى رصدت ربع مليون مواطن يعيشون فى العشش باالضافة الى 
الف اسرة يعيشون فى غرفة واحدة   24الف مواطن يعيشون فى المدافن و 13االكشا  الخشبية و

يعيشون فى العشوائيات  %25هم بين %85فاصبح اجمالى االسر التى تعيش فى سكن غير مالئم 
الفساد  وأصبحاضافة الى تدهور التعليم وميزانيات البحث العلمى وتدهور مستوى الخدمات الصحية 

فى اقوى المؤسسات فى الدولة االمر الذى دفع الهيئات الدولية المهتمة بانتشار الفساد ان  ظاهرة متمكنة
رة مؤسفة لالقتصاد المصرى وحوله القتصاد طارد تضع مصر بين الدول االكثر فسادًا اعطى ذلك صو 

مليار دوالر فى الوقت الذى  100لالستثمارات فقد بلغت مدخرات المصريين فى البنو  االوروبية 
انخفضت فيه معدالت االدخار المحلى " المخرج الوحيد من االزمة باالعتماد على الذات" الى نسب 

 خطيرة. 
 
وتها واستمر نظام الحكم فى المضى قدما للعمل بسياساته الرامية الى بلغت االزمة السياسية ذر  حيث 

تقييد التعددية الساسية والفكرية واحتكار السلطة لحساب حزب واحد وراح الحكم يحتكر اجهزة االعالم 
المرئية والمسموعة لتعبر فقط عن سياسات الحزب الحاكم وكأنها ملكية خاصة له كما فرض حالة 

متصلة  وقد مارست اجهزة االمن فى ظل حالة الطوارىء واالعتقاالت العشوائية  الطوارىء بصورة
والتعذيب بصورة منهجية جعلتها سياسة ثابتة معتمدة من الحكم وصدرت سلسلة من القوانين االستثنائية 
التى تنتقص من الهامش الديمقراطى المحدود وتعرضت مؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام وقد وقفت 

زاب المصرية من كل هذه الممارسات موقف العاجز عن التواصل مع المواطنين وربما كان فى االح
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شكل وبنية هذه االحزاب السبب الرئيسى وراء هذا العجز فقد جاء تشكيل معظمها بقرار من السلطة 
دها فافتقدت منذ البداية قواعد جماهيرية تستند عليها والن اغلب هذه االحزاب تكاد تحافظ على وجو 

وكيانها بشق االنفس فان ذلك يؤثر على قدرتها على بلورة رؤى سياسية وتطوير برامج وافكار تتماشى 
مع المتغيرات المحلية والدولية التى يشهدها العالم وفى هذا السياق يصبح النظر فى البحث عن صيغة 

يار رة برامج تتوافق معه هو الخحزبية جديدة وتستوعب متغيرات الواقع عالميًا وعربيًا ومحليًا وتسعى لبلو 
 الوحيد للخروج من االزمة.

يناير ، ثورة حضارية سلمية بحثًا عن الحرية والديمقراطية  25فقام الشعب المصرى العظيم بثورة 
والعدالة اإلجتماعية فقدم أغلى أبناءه وشبابه شهداء فى سبيل حرية األجيال القادمة ولم يبخل بآالف 

بة ورغبة عازمة نحو التغيير إلى األفضل ومازالت تلك الثورة العظيمة التى تحدث المصابين بإرادة صل
 .من تحول ديمقراطى وعدالة إجتماعية عنها العالم كله مستمرة لتحقيق أهدافها



 30 

 المبادىء  واألهداف األساسية للحزب

 
الجتماعية والثقافية التى ترتكز على يحدد برنامج الحزب وافكاره منطلقات الحزب السياسية واختياراته االقتصادية وا

 عدة مبادىء اساسية هى :
 

 أوالً : التشبث القوى بالثوابت الوطنية الراسخة التى تم االجماع الوطنى عليها اال وهى :

الدين االسالمى  الذى يحفظ توازن الشخصية الوطنية فهو مؤسس للوسطية والحوار والتعايش مع االديان االخرى فى 
 ة تجمع اقباط مصر ومسلميها فى بوتقة واحدة.وحدة وطني

نظام الجمهورية البرلمانية الدستورية الديمقراطية االجتماعية فى ظل اختيارات الشعب المصرى عبر االستفتاءات 
السابقة ، ودعم هذا النظام بكل ما يمكن ان يوفر الضمانات المدنية للمجتمع والوحدة الوطنية ويكفل لها جيشًا قةيًا 

 افع عن اراضيها. يد

السيادة الوطنية لمصر فى اعادة حقوقها التاريخية التى ال تنفصل عن حقوق االمة العربية واالسالمية والحقوق 
 االفريقية والدفاع عنها ضد اى عدوان. 

 

 ثانياً : يعلن الحزب ايمانه بالقيم االنسانية العالمية وبكيفية خاصة :

عادها، كما استقرت فى االتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم الميل للكيل حقوق االنسان بمختلف مظاهرها واب 
 بمكيالين.

الديمقراطية كوسيلة من وسائل انتقال السلطة وتداولها حيث يصنع القرار من طرف االغلبية المفرزة بواسطة  
بدأ االنتخاب الحر االنتخابات والملزمة باحترام الدستور ويبقى لالقلية حق االعتراض البناء والتوسع فى م

 المباشر لكافة المواقع الهامة والمؤثرة فى حياة المواطنين.

التعددية الحزبية المعبرة عن التنوع والثراء الفكرى ضد كل اساليب االقصاء والتهميش ورفع كافة القيود على  
 تشكيل االحزاب ومنع انواع التدخل فى شئونها الداخلية .

القتصادية القائمة على حرية االمتال  والتنافس الشريف والحث على االبتكار الطريق الثالث والليبرالية ا 
 واالبداع مع ضرورة وضع الظوابط لتجنب السلبيات 

 ثالثاً : نؤمن بالحوار ونبذ االرهاب : 

كوسيلة واداة لحل المشاكل ورفض المنازعات داخليًا وخارجيًا وان االرهاب بكافة اشكاله مرفوض خصوصًا   
 ب الدولة واحتالل االراضى وحرمان الشعوب من حق تقرير المصير. ارها
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 رابعاً : ندعو الى اعتماد الواقعية السياسية :  

المرتكزة على التحليل العلمى والموضوعى المكانيات وحاجات مصر، اليجاد الحلول بعيدًا عن الوعود           
 البراقة والتصريحات الوردية .

 
 االفكار فى نضالها السياسى الى خلق وتطبيق مشروع مجتمعى يقوم على خامساً : تسعى هذه 

 
الحداثة : حيث يجب البعد عن كل ما يعوق التقدم وان تقوم مختلف المؤسسات والنظم والعالقات فى جميع    -

 المجاالت على اسس من العقالنية والعلم والموضوعية باالنسجام مع الخصوصية المصرية
 ديمة القائمة على مبدأين اساسيين : التنمية المست -

مبدأ االنسجام والشمولية : الذى يفرض بكيفية خاصة تحقيق التوازن التنموى بين المدينة والقرية، بتقليص  
 الفوارق االقتصادية واالجتماعية القائمة بينهما 

لجيل الحاضر دون تخريب مبدأ التوفيق بين احتياجات االجيال الحالية والمستقبلية : فيجب ان تلبى حاجات ا 
للبيئة وال استنزاف للموارد الطبيعية الذى من شأنه ان يعرض احتياجات االجيال المقبلة للخطر ، ولذلك نولى 

 للبيئة اهمية خاصة فى سياستنا التنموية وعدم تحميل االجيال القادمة اعباء ديون او معاهدات مجحفة. 

 
 
 
 
 

 طريق تبني االقتصاد االجتماعى الحر:تحقيق أهداف التنمية القتصادية عن 

  

لقد احكمت الدولة قبضتها على االقتصاد المصرى فى الستينيات، واتبعت اسلوب التخطيط االقتصادى من   
اجل االصالح ولما تعثرت تجربة التخطيط حاولت الدولة نفسها تنشيط اليات السوق وتحرير االقتصاد ويمكن 

لمصرى وتحريره فى العقود االربعة الماضية حيث جرت تحوالت جذرية رصد محاوالت االصالح االقتصادى ا
اكتسب فيها التحرير واالصالح االقتصادى مفاهيم واهداف تتماشى مع طبيعة كل مرحلة وفى مستهل 

الخمسينيات تحو االقتصاد المصرى من اقتصاد رأسمالى فى العهد الملكى الى اقتصاد مختلط تلعب الدولة 
 م  ) فترة الرأسمالية الموجهة(.1960 – 1952توجيهه فى الفترة من  دورًا هامًا في
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م بالتحول االشتراكى بقوانين التأميمات واتباع التخطيط المركزى فى 1970 – 1960وتميزت الفترة من  
 الستينيات واستهدف مضاعفة الدخل القومى.

الج مشكالت االقتصاد المصرى وفى بداية السبعينيات كان من الواضح عدم قدرة نظام التخطيط على ع 
واستهدف االصالح االقتصادى تحرير االقتصاد المصرى ومحاولة اطالق حرية اليات السوق ويرى الحزب ان 

احكمت قبضتها على الحياة االقتصادية وارادت االصالح واستهدفت الرأسمالية  1952يوليو  23حركة 
 الموجهة والتخطيط االقتصادى والتحول االشتراكى

فترة التحول االشتراكى يعود الى اسباب كامنة فى طبيعة النظام االقتصادى في فشل االصالح االقتصادى  ان 
والسياسى واالجتماعى في مصر خالل الستينيات بسبب العجز الذاتى للبيروقراطية السياسية واالقتصادية امام  

 اى محاولة لالصالح الجذرى الشامل.
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 ريق ثالث :االقتصاد االجتماعى الحر كط

 
يعد االقتصاد االجتماعى الحر طريق ثالث بين نظامى التخطيط المركزى واالقتصاد الحر وهو نظام يعمل على        

تحقيق اداء اقتصادى امثل باستخدام اليات السوق وذلك يطلب استقرارًا اقتصاديًا ورعاية حقوق الملكية ومن جهة اخرى 
االجتماعية وهو بذلك يختلف عن نظام االقتصاد الحر الذى ال يسمح اال باقل توفير الضمان االجتماعى والعدالة 

تدخل ممكن للحكومة ويختلف عن نظام التخطيط المركزى الذى تسيطر فيه الحكومة القصى درجة وفى نظام السوق 
دخل باليات السوق االجتماعية على الدولة ان تتدخل فقط عندما ال يوجد نشاط خاص يقوم بذلك وفى تدخلها تراعى الت

واالهداف االقتصادية واالجتنماعية ان تكون متكاملة ومن جهة اخرى ال نتفق مع بعض االراء التى ترى ان حضور 
 الدولة حضورًا مؤثرًا فى عملية التنمية لن يكون اال من خالل "القطاع العام"

 

 المقومات االساسية لالقتصاد االجتماعى الحر :

االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد االجتماعى لنظام السوق االجتماعية فى تحقيق المنافسة  تتلخص االسس         
 الفعالة واالستقرار النقدى والملكية الخاصة.

 
 اوالً : المنافسة الفعالة :

ية واهم عناصر المنافسة الفعالة ضرورة وجود مشروعات اقتصادية تعمل بحرية فى اتخاذ قرارتها وذلك فى نوع وكم  
اسعار السلع والخدمات التى تقدمها وال تتدخل الحكومة فى التسعير او الرقابة على االسعار حتى ال تختل اليات 
السوق مع مراعاة تحقيق الربح ومن الضرورى ان تضمن الحكومة فعالية اليات السوق والمنافسة تجنبًا لالحتكار 

 وللمنافسة الفعالة وظائف اهمها 
هى تحقيق افضل تخصيص للموارد وتشجيع التقدم التكنولوجى وتحقيق اكبر اشباع  قتصاديةالوظيفة اال 

 لرغبات المواطنين
الوظيفة االجتماعية تتمثل فى حماية وتشجيع الحرية الفردية وقياها بالرقابة على السياسة فتضمن حرية  

 ممارسة الديمقراطية.
 ثانياً : االستقرار النقدى :

فحة التضخم الى تدعيم القوة الشرائية فى المجتمع وجميع وظائف اقتصاد السوق يؤدى االصالح النقدى ومكا
 االجتماعية ال يمكن تصور قيامها بدون توفر االستقرار 
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 ثالثاً : الملكية الخاصة :

االعتراف بمبدأ الملكية الخاصة وحمايتها تشريعًا من اهم اسس السوق االجتماعية وهى تسرى على جميع االصول  
 مجتمع فيما عدا الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه تكون ملكية عامة فى ال

والوظيفة االقتصادية للملكية الخاصة شرط جوهرى لحريات المشروعات وحافزًا لرفع المهارة فى العمل من اجل امتال  
ر استخدام الملكية الخاصة اصول كالعقارات واالراضى والسيارات .... والوظيفة االجتماعية تتمثل فى ان القانون يقر 

 فى اغراض مقبولة اجتماعيًا .
 رابعاً : الضمان االجتماعى :

ويتمثل فى التأمين الصحى ضد العجز والشيخوخة والبطالة والمرض وله وظيفة اقتصادية هامة وهى ضمان حرية 
 المنافسة وعد فشل اليات السوق .

 خامساً : عدالة توزيع الدخل :

االجتماعية واعادة الدخل دون التدخل فى اليات السوق وذلك عن طريق قانون ونظام فعال  يمكن تحقيق العدالة
 للضرائب وذلك بفرض ضرائب تصاعدية مرتفعة على الدخول العالية ومنح اعفاءات للدخول المنخفضة 

 سادساً: دور الدولة فى االقتصاد االجتماعى الحر:

لتدخل فقط عند وجود حالة تدعو لتصحيح اليات السوق او حالة عدم فى نظام السوق االجتماعية يسمح للحكومة با
اقبال القطاع الخاص على االستثمار فى مجال حيوى مثل التنمية التكنولوجية والحكومة ال يجب ان تتدخل فى اليات 

 السوق اال لتصحيح مسار وهذا ما يعرف بمبدأ انسجام او امتثال السوق.
 

 نظام السوق االجتماعية كما يلى :ويظهر دور الدولة فى تدعيم 
 

 تضمن الدولة حرية المنافسة باصدار قوانين تمنع االحتكار وترفع القيود التى تواجه المنافسة الحرة. 

 يقوم البنك المركزى بدور هام الستقرار العملة داخليًا وخارجيًا لتحقيق االستقرار النقدى. 

 م فى حماية الملكية الخاصة.للدولة بتشريعاتها واجهزتها القانونية دور ها 

فيما يتعلق بالضمان االجتماعى تشرف الدولة على وكاالت متخصصة فى التأمين الصحى وتأمين البطالة  
 ... ولكنها ال تتدخل فى تسييرها.

 العدالة االجتماعية تضمن الدولة حق التعليم فى جميع مراحله لجميع المواطنين 

 
 قتصاد االجتماعى الحر :سابعاً : التخطيط التأشيرى فى اال

تحدد االهداف وتوضع االساليب الكفيلة بتحقيقها باقل تكلفة اجتماعية ممكنة لوجدنا ان اسلوب التخطيط المركزى لم 
تثبت كفاءته مثل اليات السوق التى تعد اكثر ترشيدًا فى تخصيص الموارد النادرة فى المجتمع وبانتهاج االسلوب 
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تصادية ملزمة للوحدات االقتصادية العامة مما يقتضى النظر الى االهداف الكلية المقررة التأشيرى تكون الخطة االق
للقطاع الخاص على انها اهداف تأشيرية ال تتمتع بقوة الزامية لمختلف وحداته وال يعنى انتفاء صفة االلزام عن 

ر االهداف التأشيرية انما يجرى على التخطيط التأشيرى انه ال يتمتع بفاعلية فى تحقيق اهداف الخطة ذلك الن تقري
اساس من المشاورات المستمرة بين اجهزة تخطيط مرنه وممثلى رجال االعمال ونقابات العمال وجمعيات المستهلكين 
والمنتجين وانه فى ظل التخطيط التأشيرى ال تكتفى سلطات التخطيط بمجرد اعالن الخطة وانما تنتهج من اساليب 

 لغير مباشرة ما يجعل لرجال االعمال الحرية فى انتهاج السبل الكفيلة بتحقيقها.الرقابة المباشرة وا
 ثامناً : الكفاءة االقتصادية فى االقتصاد االجتماعى الحر :

البد لنظام السوق االجتماعية ان يراعى اعتبارات الكفاءة االقتصادية وان يقوم هذا النظام بفاعلية معتمدًا على قوته 
 الذاتية.

 ب تحقيق الكفاءة االقتصادية :ويتطل
 ال يوجد نظام اقتصادى نقى تمامًا ال تختلط عناصره المكونة بعناصر نظم اخرى.

التجربة التاريخية اثبتت ان الهدف الرئيسى لتدخل الدولة هو التأشير فى توزيع اكثر من تحقيق اهداف الكفاءة 
 تدخل الحباط اليات السوق.االنتاجية والنمو وذلك عن طريق نظام ضريبى فعال دون ال

 

بالنسبة للدعم اذا رؤى االبقاء عليه لمساعدة فئات محدودى الدخل فيفضل تقديمه فى شكل نقدى وبذلك يمكنها 
الحصول على السلع واالثمان باسعارها االقتصادية وليس باسعار منخفضة بصورة مصطنعة فاذا اخذ الدعم  شكاًل 

ة اصطناعيًا فان المستهلكين يستفدون اكثر الن المنافسة ستؤدى الى خفض المنح نقديًا وليس عينيًا باثمان منخفض
بصورة طبيعية كما أن النظام االنتاجى سيصبح اكثر فاعلية دون تدخل كبير من الدولة اماالشركات الى ستظل 

تحقيق اهداف كمية  مملوكة للقطاع العام عليها ان تتحمل مسئولية جادة بان تصاغ اهدافها لتحقيق الربح اكثر من
المخرجات النقدية ويجب ان يتر  للشركات العامة حرية الحصول على الموارد التى تحتاجها وان تحدد االثمان فى 

 المستورد الذى يتوازن فيه العرض والطلب.
 

ضل من اجل ار االفالطفرات التكنولوجية فى السنوات االخيرة تجعل تطبيق نظام السوق والعمل على ازدهاره هو االختي
ين األمنية والواقع.التقدم االقتصادى وكذلك اختيار التحرير االقتصادى ولكن ما زالت توجد هنا  بعض التناقضات ب  

 

 تاسعاً : القيم االخالقية فى االقتصاد االجتماعى الحر :

على تعميق المفاهيم  ويؤكد بعض االقتصاديين على االثار االيجابية للقيم االخالقية فى مجال االعمال مما يساعد 
االجتماعية فى اتخاذ قرارات النشاط الخاص وفى رأينا لو توفرت الروح الوطنية واالخالقية المكن تقليص االنشطة 
الطفيلية للرأسمالية االنفتاحية ولعل التدهور االقتصادى فى مصر سببه الحقيقى يبتعد عن االقتصاد ويقترب اكثر من 
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ع عن وجودها فى عالم تكنولوجى متغير ونحن ايضًا لن نخرج من المأزق االقتصادى اال القيم االخالقية التى تداف
 بتحرير هويته الحضارية ونفض الغبار عنه وتقنيته التكنولوجية المتسارعة.

ه فى الواقع وهناك نموذج متميز للتنمية يرتكز على الهوية الحضارية وفى تصورنا ان هذا النموذج تجرى صياغت
ا يلى :المصرى كم  

بالنسبة للدين االسالمى كان من نتائج الصحوة االسالمية فى العقدين الماضيين ايقاظ القيم االخالقية  
 االسالمية فى مواجهة االغتراب.

بالنسبة للدين المسيحى تبدو تجربة الرهبان فى دير ابو مقار جديرة باالهتمام حيث اقاموا مزارع االنتاج  
ار بطريقة علمية وتم توجيه جزء من النظام التعبدى الصارم نحو االنتاج الحيوانى وبعض المحاصيل تد

 فتحققت نتائج اقتصادية جيدة ومنحتهم الحكومة المصرية الف فدان حول الدير لزراعتها.

 اسس النظام السياسى :

ان بحقوقه  وحرياته ان كل نظام سياسى يسعى الى االستقرار وتحقيق التوازن بين الياته وفاعلياته يتمتع االنس     
 ويحقق فيه كامل انسانيته ومجتمع مدنى مشار  وفعال.

 الهوية الوطنية :

ان الهوية الوطنية للشعب المصرى تتبلور بكيفية خاصة فى ديانته وفى ثقافته وحضارته الفرعونية والعربية       
وان صيانة هذه الهوية والدفاع عنها وتنميتها وتمثل اللغة حجر الزاوية فى الحضارة والثقافة المشكلة للهوية الوطنية 

بكل القيم االيجابية ونحن ندعو لتدريس علوم المصريات واللغة الهيلوغريفية كمادة اساسية لمراحل التعليم قبل الجامعى 
 مع تدريس التربية القومية واللغات الحية

 المجتمع المدنى :

مة فى عملية التنمية من خالل المشاركة الفعالة والدور  الذى نعلق اماال عريضة على المجتمع المدنى للمساه    
تلعبه منظماته بين صفوف المواطنين ونراهن فى ذلك على االرتفاع المتزايد لمستوى النضج السياسى والفكرى لدى 

يطة شعب مصر لذلك فاننا نضع من بين اهدافنا تشجيع التزايد المطرد لمؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الوس
على مختلف اشكالها ونعمل على خلق الجو المالئم والمناخ السياسى واالدارى السليم لتنشيط وتفعيل هذه المؤسسات 
من خالل وضع االطر القانونية والسياسية واالقتصادية والثقافية القادرة على بعث الفاعلية ومما سبق يتبنى الحزب 

 الحزاب واستقالليتها الكاملة فى اداء اعمالها فى اطار الدستور.الدفاع عن حرية تكوين النقابات والجمعيات وا
 دولة القانون :  

نسعى فى برنامجنا الى ترسيخ دولة القانون لتنظيم كل االوضاع والعالقات وحيز سلطته واقعة فوق جميع      
 السلطات وسيادته فوق كل االعتبارات 

 يات :ولبلوغ هذا الهدف البد من اعتماد جملة من االل
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)أ(  احترام الدستور وااللتزام باحكامه من طرف جميع الفاعلين وتفعيله وعدم تعطيل احكامه بقوانين  تخالف روحه 
 ومقاصده السامية.

)ب( الفصل بين السلطات لتحقيق مبدأ توزيع الوظائف والصالحيات واالختصاصات ومبدأ الرقابة المتبادلة وبكيفية 
لسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره احد االعمدة االساسية لدولة خاصة حماية مبدأ استقالل ا

 القانون وفى هذا االطار نطالب بالغاء وزارة العدل على ان تنقل اختصاصاتها للمجلس االعلى للقضاء
فى هذا المجال وفى هذا االطار )ج(  تفعيل الرقابة على دستورية القوانين واحترام كامل االليات التى يضعها الدستور 

 نتمسك بمزيد من استقاللية المحكمة الدستورية العليا وان يتم اختيار رئيسها باالقدمية المطلقة او االنتخاب المباشر.
)د(  تدعيم الرقابة القضائية على تصرفات االدارة وقرارتها ليصبح المواطن فى مأمن من التعسف فى استعمال السلطة 

 ف فى استخدامها لذلك فان توسيع دور المحاكم االدارية يعد من اهدافنا فى مجال استكمال دولة القانون لو االنحرا
 
 دور الدولة فى الحياة االقتصادية واالجتماعية :   

م قد حتمت تدخاًل واسعًا من طرف 1952اذا كانت الظروف واالوضاع الداخلية والخارجية فى الحقبة التالية لثورة     
ولة لقيادة عملية التنمية وتوفير الخدمات وتوزيع المنافع واالعباء االقتصادية واالجتماعية فان االوضاع داخليًا الد

وخارجيًا تفرض اليوم على الدولة التخلى عن كثير من التزاماتها وال يعنى االمر انسحابها انسحابًا كاماًل بقدر ما يعنى 
يلها او اعادة تشكيلها مع االحتفاظ دائمًا بدور الحامى للمصلحة العامة  وحقوق اعادة النظر فى الوظائف واالدوار وتعد

 المواطنين وتجنب المجتمع عواقب الفوضى والخروج عن النظام
 

 وبناء عليه فاالمر يتطلب :   
ال يمكن تثبيت دور الدولة وتنميته فى مجاالت معينة وهى المجاالت التى ال يمكن ان تخضع لقوانين السوق و   -   

 ان يطبق عليها المنطق التجارى 
ويجب ان تنسحب الدولة من المجاالت التى تخضع لقوانين السوق والمعايير التجارية وفقًا لقواعد شفافة تحافظ   -  

ال تهدر او يعب الفساد فى قواعد أعلى قيمة االصول التى تتخلى عنها الدولة باعتبارها تراكمًا لثروات الشعب ويجب 
 ف فيها.التصر 

يرى الحزب اعادة النظر فى مجاالت يمكن ان تخضع لقوانين السوق والمعايير التجارية لكنها ذات حساسية   -  
اجتماعية خاصة بحيث يمكن للدولة ان تنسحب انسحابًا جزئيًا بالقدر الذى ال يتر  اثارُا مدمرة على الصعيد 

 االجتماعى.
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ادوارها يفرض تطورًا من اجل اعادة هيكلة مؤسسة الدولة بما يضمن ان اعادة النظر فى وظائف الدولة و   -  
 االستمرارية من ناحية وتحسين مستوى االداء من ناحية اخرى وذلك يستوجب االتى:

 تطوير التشريعات المنظمة الدوار الدولة واستحداث تشريعات جديدة تستجيب لمتطلبات االدوار الجديدة 
ة التحول من االدوار القديمة الى االدوار الجديدة والرقابة عليها لحماية اعادة رسم السياسات لضبط عملي 

مصالح الناس واعادة تنظيم االجهزة الحكومية وباالخص االدارية منها بكيفية يتم من خاللها تدعيم بعض  
من ناحية االجهزة والعالقات بين هذه االجهزة من ناحية وبينها وبين الجمهور والمؤسسات التى تتعامل معها 

 اخرى السيما مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التكامل واالنسجام  

 
 

 المؤسسات السياسية واالدارية :

 الدستور :
يحقق أهداف الثورة وطموحات ضرورة صياغة دستور مصرى جديد وحديث وعصرى فى إطار التحول الديمقراطى نرى 

ان تتحول كثير من المؤسسات واالليات السياسية من  اذ من خالله يجبالشعب المصرى فى دولة مدنية حديثة 
 طابعها التقليدى الى شكلها العصرى على كافة االصعدة الداخلى والخارجى والسياسى واالقتصادى واالجتماعى 

 ننادى باالتى بالنسبة للدستور : 
 .من آية سلطة قادمةاحترامه وااللتزام باحكامه ضرورة :   اوالً 

فى الحياة السياسية ليكون ضابطًا لمختلف التفاعالت واصالح بعض التشريعات التى  يمكن ان تفعل : بتفعيله  ثانياً 
 نصوصه بدال من ان تعطلها.

 .: وضع القوانين التنظيمية المكملة له موضع التطبيق بم ال يخالف روح الدستور  ثالثاً 
 
 

 البرلمان )مجلس الشعب( :
االمة سيادتها يجب ان ينبثق عن انتخابات تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن االرادة ان البرلمان مؤسسة تمارس من خاللها 

اعتماد معايير اخرى تكون خالل الشعبية بنزاهة وشفافية وينبغى ان يمثل البرلمان تمثياًل "عاداًل" لكل المواطنين من 
لقة )الحزبية والمستقلة( مع إعادة تقسيم ونرى أتباع نظام القوائم النسبية المغاكثر قدرة على تحقيق العدالة فى التمثيل 

هو النظام األفضل الذى يحقق الدوائر والسيما للمناطق القروية التى يجب أن تحظى بإهتمام خاص من أجل تنميتها 
نسعى الى تطوير الممارسة التشريعية ليلعب البرلمان دوره الحقيقى فى بناء القواعد القانونية  ذلك التمثيل العادل ، كما
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لحاكمة لمسايرة التحوالت والتطورات المختلفة على الصعيدين الوطنى والدولى ونحن نسعى فى ان يمارس البرلمان ا
وظيفته الرقابية بتفعيل مختلف االليات التى يحددها الدستور لذلك ليصبح العمل الحكومى مطبوعًا بالعقالنية 

ة جديدة لمجلس الشعب وقد اعد الحزب مشروعًا جديدًا والمشروعية ومن اجل هذا سيتبنى الحزب مشروع الئحة داخلي
 لالئحة الداخلية الجديدة بالتعاون مع بعض اساتذة العلوم السياسية 

 

 الحكومة :
نعتبر انه ال يمكن للحكومة ان تظهر بمظهر المؤسسة السياسية الممارسة الختصاصاتها الدستورية بكيفية سليمة 

تع بكل مصادر الشرعية ويسود االنسجام بين اعضائها الذين يجب ان تغلب عليهم وقانونية اال اذا كانت حكومة تتم
 سمة الوزراء ال المديرين سمة السياسيين ال المتسيسين.

 
 وهذا يحتم :

 ان يتم اختيار اعضاء الحكومة من االغلبية البرلمانية او من ائتالف سياسى داخل البرلمان  

ى اختيارات محددة سياسيًا من االغلبية البرلمانية او االئتالف داخل ان يكون البرنامج الحكومى مبنيًا عل 
 البرلمان.

وان مؤسسة رئاسة الوزراء يجب ان تتمتع باالهمية الالئقة وذلك بتعزيز مركز واستقالل رئيس الوزراء من اجل  
 اهمية المؤسسة ومن اجل فاعلية ادارة الشئون العامة.

 القضاء :
وى فى دولة القانون حيث من خالله يفرض القانون سيادته ويحقق احترامه وهو الملجأ الذى يلعب القضاء دور حي    

ينشد فيه المواطن العدل واالنصاف ويسوى المجتمع واالفراد منازعتهم واختالفاتهم القانونية فان الحزب يعمل فى 
 سياسته على : 

ة التنفيذية والتشريعية مهما كانت طبيعة المنازعات تدعيم استقاللية السلطة القضائية استقالاًل تامًا عن السلط 
 المعروضة ومهما كان اطراف النزاع وتنفيذ االحكام الصادرة عليهم بصورة تحقق العدل وترضى المتقاضين.

تزويد مرفق العدل والقضاء باالمكانيات والوسائل البشرية والمادية والتنظيمية ليستطيع القيام بالدور امنوط به  
 ن وجه.على احس

تقريب القضاء من المتقاضين بتعميم المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها على مختلف انحاء القطر المصرى  
 ونحن نقترح مضاعفة اعداد القضاة واالخذ بنظام العمل بالمحاكم على فترتين صباحية ومسائية.   

 :اعادة النظر فى مختلف االجراءات والنصوص التشريعية والتنظيمية من اجل 
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تسهيل اللجوء الى القضاء بتبسيط القواعد وتوضيحها بكيفية تحفظ الحقوق وتحقق    المساواة  بين االطراف  
 المتنازعة.

 التقليل من التكاليف ليكون التقاضى حقًا للجميع وليس امتيازًا يتمتع به ذوو القدرات المادية 

لى ورق اذ ان الخضوع الحكام القضاء يجب ضمان تنفيذ االحكام القضائية حتى ال يبقى العدل مجرد حبر ع 
ان يطول الجميع اصحاب السلطة، المسئولون االداريون، اصحاب النفوذ والمال وان يتسم التنفيذ بالفورية 

تطهير اجهزة القضاء المعاونة مما يشوبها من عيوب حفاظًا  والسرعة ضمانًا لسرعة اعادة الحقوق الى اهلها
 ة المواطن.على القضاء ومصداقيته وثق

 
 االدارة :

الحزب وهو يسجل بأسف وجود خلل كبير فى نظامنا االدارى جعله موضع انتقاد واسع من الداخل والخارج        
 وهو موصوم بعيوب كثيرة ابرزها :

استفحال البيروقراطية وما يرتبط بها من مركزية وبطء فى اتخاذ القرار وروتين فى التعامل االدارى وانفصام   
 دارة عن المجتمع وانعدام للشفافية.لال

جمود الجهاز االدارى وعجزه عن مواكبة التطورات الكمية والنوعية فى تطلعات المواطنين وعجزه عن مسايرة  
التطورات الحديثة فى اساليب التسيير االدارى واحد اسباب ذلك تقادم القوانين والنصوص المنظمة لنشاطات 

 االجهزة االدارية.

ة بمختلف اشكالها السياسية واالدارية والمالية والقضائية يحدث ذلك التراخى والتقصير فى االداء ضعف الرقاب 
  .وتقع التجاوزات ذات االنعكاس السلبى على حقوق المواطن وحريته ومصالحه

حقب كثية  ويدعم هذه العيوب مناخ تراثى ال يزال يحتفظ بكثير من العادات والسلوكيات السلبية التى تراكمت على مر
 .وشكلت عائقًا امام االدارة لتحديث نفسها ويحول دون االصالح والتغيير فى الوطن ككل

 
ومن خالل البرنامج االصالحى الذى يهدف الى بناء ادارة حديثة مواكبة للتطورات محليًا ودوليًا وتعتمد على 

ت المواطنين، ولبلوغ هذا الهدف البد من النظم الحديثة وترتكز على العقالنية والعلم بهدف االستجابة الحتياجا
اصالح الخلل والعمل على تجاوز العيوب المشار اليها من خالل تدابير يجب ان تتخذ على االصعدة 

 االساسية التالية:
 إعادة النظر فى اساليب تدبير الموارد البشرية وذلك يتطلب -1
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 يدة تسمح باعادة نشر الموظفين بوضع مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوظيفية ووضع قوانين ونظم جد
 الشخص المناسب فى المكان المناسب لالستفادة من كل الطاقات 

  إمداد االدارة بالعنصر البشرى الكفء من خالل اعتماد العقالنية فى التوظيف واستكمال التكوين
 والتدريب دوريًا مدة معينة لمسايرة التطورات المستجدة 

 لمعنوية للعاملين فى االدارة وخلق انظمة للتحفيز تدفع الى التفانى فى العمل تحسين االوضاع المادية وا
والمنافسة فيه وضرورة اعادة النظر فى التعويضات الممنوحة لالطر العليا من اجل تقنينها وتحديد 
سقفها فى اعادة مبدأ المساواة داخل الوظيفة اعمومية بهدف نزع هدف االثراء من تقلد المناصب 

 ية.العموم

ترشيد النفقات العمومية بمحاربة التبذير بجميع اشكاله واعتماد نظم حديثة فى مجال اعداد الميزانية  -2
 وصرفها وايجاد اليات فعالة فى المراقبة والتدقيق تكون مساعدة على الترشيد .

 تحسين جودة خدمات المرافق العمومية والرفع من مردوديتها مما يتطلب : -3
 بتداء من تحسين ظروف االستقبال واالرشاد الى السرعة فى تقديم الخدمات الى اعتماد حسن التواصل ا

 االساليب الحديثة فى االعالم واالتصال.
  محاربة الفساد االدارى بكل مظاهره وال سيما الرشوة والوساطة والمحسوبية وتطبيق القانون  على

 الجميع بكيفية متساوية.
 تدعيم نظام الالمركزية االدارية وتفعيل مؤسساتها المختلفة وتطوير نظمها تقريب االدارة من المواطنين ب

ووضع تقنين بالالتمركز االدارى حيث يسند سلطات اتخاذ القرارات الى المصالح االدارية القريبة من 
 مصدر المشاكل النها اكثر قدرة على ايجاد الحلول واكثر تفهمًا للوضاع المحلية

 ة بكيفية تراعى اقتصاد الزمن وحفظ حقوق الناس وتوفير العناء وتقليل التكاليف تبسيط القواعد االداري 

   تجديد الهياكل االدارية ووضع تقسيمات ادارية جديدة  على الصعيد الجغرافى او الوظيفى تكون اكثر
جنب استجابة للتطور فى مجال التسيير االدارى مع مرعاة التنسيق بين االجهزة والمصالح االدارية  لت

 االزدواجية   
 
وضع برنامج للتأهيل الثقافى فى المجال االدارى هدفه خلق ثقافة جديدة لدى اشخاص االدارة ولدى    -4

 المواطنين تسود فيه قيم ايجابية جديدة 
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 التنظيمات المحلية :

امة نظام الدولة العصرية تعتبر التنظيمات المحلية على مختلف مستوياتها اللبنة االولى واالسياسية فى اق          
دولة المؤسسات القائمة على الالمركزية وعدم التركيز واالشرا  الواسع للسكان كما انها تشكل المدرسة االولى للتنشئة 
السياسية للمواطن ناخبًا ومنتخبًا ومجااًل للتمرس السياسى الديمقراطى وبالتالى فهى االداة االفضل لتنفيذ القرار التنموى 

 صعيد المحلى ونظام الحكم المحلى والمجالس المحليةعلى ال
 وقد غدا نظام الحكم اليوم فى حالة الى اعادة النظر فى بعض جوانبه ترمى الى تحقيق ثالثة اهداف اساسية هى:

 ترسيخ الممارسة الديمقراطية على الصعيد المحلى. 
 توسيع المشاركة فى ميادين التنمية المحلية. 

والتضامن بين التنظيمات المحلية والمؤسسات الوسيطة فى المجتمع المدنى )جمعيات  تفعيل اليات التعاون  
 احزاب ( كذلك الجامعات االقليمية . –نقابات  –اهلية 

 : التحول الديمقراطى
 :يةاإلجراءات تتوزع على الميادين التاليتطلب القيام بجملة من بإعتباره من األهداف الرئيسية للثورة تحقيق هذا الهدف ل

إصدار دستور جديد يعبر عن طموحات الشعب المصرى بعد الثورة ويحقق أهدافها لتصبح مصر دولة مدنية   -
حديثة تقوم على أسس المواطنة والمساواة وتكافئ الفرص والعدالة اإلجتماعية وضرورة الفصل التام بين السلطات 

 مهوريةالتشريعية والتنفيذية والقضائية مع تقليص صالحيات رئيس الج
 وتنمية مواردها  وعن اعمالهارفع كافة القيود عن تشكيل األحزاب السياسية  -
إتباع نظام إنتخابى نيابى يحقق تمثيل كافة قوى وأطياف الشعب المصرى وتقوية دور األحزاب فى الحياة السياسية   -

حزبية والمستقلة( وإعادة تقسيم الدوائر ونرى أن ذلك ال يتم إال عبر نظام اإلنتخابات بالقائمة النسبية المغلقة )ال
 على ضوء النظام اإلنتخابى سالف البياناإلنتخابية لتضمن تمثياًل عاداًل 

 الغاء كافة القوانين المقيدة للحرية والسالبة لحق الحياة   -
 ية محليًا وخارجياً ذاعاالتليفزيونية و الخاصة العالم اإلالغاء القيود المفروضة على اصدار الصحف وامتال  وسائل   -

 انتخاب المحافظين باالنتخاب المباشر والعمد بالقرى ورؤساء المدن.  -   
 فتح ابواب العمل السياسى امام طالب الجامعات لحمايتهم من التطرف واالنحراف السلوكى او الشطط الفكرى .  -   
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 الشامل والتنمية التغييرستراتيجية إ

والتى لم  ،الستراتيجية االقتصادية واالجتماعية للعجز الموجود في ا يفترض مراجعة جذريةان تحقيق هذه االهداف 
 .اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً و تستطع ان تهيىء الشروط الضرورية لتحقيق اقالع البالد سياسيًا 

 
 ويتمثل هذا العجز بصفة خاصة فى :

مناخ المساعد على االستثمار وتطوير االطار االدارى ضعف اداء االقتصاد وعجز اجهزة الدولة عن تهيئة ال -
 والتشريعى والقانونى والتنظيمى المساعد عليه.

 التأخر والتراخى فى اعادة هيكلة االقتصاد بصورة تأهله لخوض المنافسة الدولية. -
 ضعف التنمية البشرية وتراجع فضيلة التضامن وتفشى مرض االنتهازية االقتصادية والسياسية. -

 وتتمحور هذه االستراتيجية فى المرتكزات الرئيسية االتية:
 اواًل: تهيئة المناخ المساعد على التنمية وذلك عن طريق تحسين االطار االقتصادى    

 واالجتماعى واالدارى وتحديثه مع التطورات المتسارعة الحاصلة بفعل عولمة االسواق       
 وتغير النظام االقتصادى الدولى.      

 ثانيًا: انتهاج استراتيجية تهدف الى تسريع نمو االنتاج وتقليص البطالة ويتوقف انشاء هذه    
 االهداف على مدى تأهيل المؤسسات االقتصادية لكى تخوض بفاعلية معركة المنافسة     
 الضارية التى تواجهها سواء على نطاق السوق الداخلية او فى االسواق الخارجية.    

 لتطوير الشامل لمشروع القرية االنتاجية واعادة هيكلة القرية المصرية وتطوير النمو ثالثًا: ا 
 الحضرى بها بالشكل الذى يحقق التكامل ال التكرار.    

 رابعًا: جعل االقتصاد فعليًا فى خدمة المجتمع وذلك من خالل تقوية التنمية البشرية وتحقيق
 جتماعية.االدماج االجتماعى وتعميم التغطية اال   

خامسًا: ضبط التوازنات الكلية والتعبئة الشاملة لجميع الوسائل المادية والبشرية المتاحة من اجل تقوية وترشيد وسائل 
 التنفيذ.

 ادوات العمل ومناهجه: تصميم اصالح واعادة

لداخلية والخارجية اصبح ان عدم مالئمة االطار المؤسسى ومناهج العمل المتبعة للحقائق التى انتجتها التحوالت ا     

يمثل عرقلة تمنع االلية القتصادية من افراز ديناميكية حقيقية بل ان جمود وعدم مسايرة االطار االدارى والقانونى 

والتنظيمى وعدم مسايرته لمتطلبات عملية يعد التطور مسئواًل الى حد كبير عن ضعف فعالية المجهود التنموى وتدنى 

 فعالة فى التغيير. قدرته بسبب غياب ارادة
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ويولى الحزب اهمية تهيئة المناخ المالئم من خالل االصالح الشامل والجذرى لالطار المؤسسى بما فيه تعديل ووضع 

 كافة القواعد القانونية والتنظيمية واالساليب االدارية 

 ومن هذا المنطلق تندرج استراتيجية االصالح المنشود تحت اربعة محاور :

الدوات واعادة التدخل فى المجال التنموى بحيث توزع االدوار بين الدول وباقى الفاعلين االقتصاديين مراجعة ا .1

 بشكل يعكس الحاجة الحقيقية للبالد.

اعتبار دور المبادرة الخاصة فى المجهود التنموى لالمة فالبد من تحديد سياسة للقطاع الخاص تفسح امامه  .2

 ر واالبداع .الفرصة كاملة للتحديث والتطوي

مراجعة مناهج العمل والتحول الى المنهج الديمقراطى وتمكينه من الفعالية الالزمة بحيث تمر البالد بنموذج  .3

 جديد فى تدبير اقتصادها وهو هدف ال يمكن تحقيقه بدون انتهاج النمط الديمقراطى فى العمل وتحقيق الالمركزية

مات فى اتجاه تكييفها مع الواقع المتغير وبشكل يحقق استقرارًا حقيقيًا فى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتنظي .4

 ظل قواعد محايدة وشفافة وواضحة للجميع.

 االصالح السياسى والدستورى كما يراه برنامج الحزب:

حقًا فانها تصبح  منذ فجر التاريخ واالنسان يقاوم العبودية والقهر واالستغالل اماًل فى الحرية واذا كانت الحرية        
بال قيمة اذا لم تكن هنا  قوة تحمى هذا الحق. ومن ثم سادت فى العصر الحالى الدعوة واالصرار لكفالة اكبر قدر 

 من الحقوق والحريات فى مواجهة الدولة باعتبارها مستودع السلطة. 
 ما وذكاء وحضارة.لقد انطلق االنسان الحر فى دول الحرية وليس االنسان المصرى باقل من هؤالء عل

الواقع يؤكد ان الديمقراطية تقتضى اختيار الشعب للحكام فالديمقراطية فى النهاية نظام يخضع فيه الحكام للسيادة 
الشعبية وسيادة القانون والحرية وحقوق االنسان وتقوم على اساس التمكن من الممارسة الفعلية للحريات العامة 

 والشخصية. 
لمنهج الديموقراطى التى بلورها بعض المفكرين والساسة فى القارة االوربية خالل السنوات االخيرة ان النظرة المعاصرة ل

 اصبحت تربط بين ثالثة عناصر هى:
 تطبيق الديمقراطية. 
 تحقيق التنمية بمعناها الشامل. 

 حماية االمن الوطنى. 
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 : الغد المصرى الجديد حزبرؤية 

 ضرورة تدعيم الديمقراطية:
 ر الالزم لحل مشاكل الجماهير فال انفصال بين اسلوب الحكم وحل المشاكل.فهى االطا

 االنفراد بالسلطة معطل للمواهب والملكات وعدم تداول السلطة ديكتاتورية واستبداد.

 حرية الصحافة الزمة لكشف االخطاء واالنحرافات بموضوعية وواقعية باعتبارها السلطة الرابعة. 

تفتاءات السليمة واالصالح الدستورى من اجل ضمان كافة حقوق وحريات الشعب السياسية االنتخابات الحرة واالس
 واالقتصادية واالجتماعية.

 ان تحقيق الحرية والديموقراطية تعنى تحقيق حق االنسان المصرى فى الحياة وهو ان يكون او ال يكون.
  

 ولكن اى ديمقراطية نستهدف؟
 لمية الدارة االختالف والتناقض والصراع طبقا لقواعد متفق عليها من كل االطراف.الديمقراطية الليبرالية هى صيغة س

لذا يجب علينا النضال من اجل الديمقراطية الليبرالية حتى نصل لمجتمع تكون الديمقراطية قائمة على مشاركة كل 
الغربية قد ركزت على مفاهيم القوميات والفئات والطبقات فى تحديد مصير وطنهم ، ويالحظ ان االنظمة الرأسمالية 

االقتصاد الحر والمبادرة الشخصية وتقوية القطاع الخاص وربطت بين اقتصاد السوق والحرية فتم اهمال مفهوم العدالة 
االجتماعية ، فالطبقات والجماعات الفقيرة ال تستطيع ان تماارس حريتها فى ظل غياب العدالة االجتماعية وفى مصر 

عن بناء ديموقراطى يمكن ان تشار  فيه كافة الطبقات والفئات والقوميات الن الديموقراطية فى ال يمكننا الحديث 
مصر مازالت فى طور التكوين لذا فعلينا جميعا النضال من اجل الديموقراطية كأولوية ال بديل عنها مع االخذ 

 بالتعددية السياسية الحقيقية.

 

 طموحات الشعب فى إطار الدستور:
م حتى يشعر الناس بالطمأنينة لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية.الغاء 1981ة الطوارىء المستمر منذ الغاء حال

 القوانين االستثنائية المقيدة للحقوق والحريات االساسية والتى اطلق عليها البعض القوانين سيئة السمعة مثل:

العامة  تبشأن االجتماعا 1933لسنة  14نون بشأن التجمهر والقا 1914لسنة  10القانون رقم    -         
 والمظاهرات. 

 الحقوق والحريات:
بعد نضال االنسان من اجل حقوقه وحرياته استقر فى الضمير العالمى لالنسان المعاصر حقوقًا عامة وقد تم         

تلك الحقوق والحريات واصبح  1967تقنين تلك الحقوق العامة بمقتضى اتفاقيتين دوليتين ووقعت عليهما مصر عام 
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العامة مقررة بمقتضى الدستور والقانون ولكن اصبحت معظم هذه الحقوق والحريات العامة مهددة باالنتهاكات المستمرة 
 بسبب حالة الطوارىء والقوانين سيئة السمعة.

 
 لذا يجب دعم وتعزيز الحقوق والحريات من خالل:

حالة الطوارىء وااللتزام بتطبيق كافة نصوص ضرورة اجراء اصالح دستورى شامل وكذلك الغاء  
 الدستور.

العمل على االلتزام والتنفيذ لتوصيات وقرارات االتفاقيات والمؤتمرات والمواثيق والمعاهدات االقليمية  
والدولية التى التزمت بها مصر وبخاصة االلتزام باالعالن العالمى لحقوق االنسان وااللتزام باتفاقية 

وكذلك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة والقضاء على جميع اشكال  مناهضة التعذيب
 التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين والسالم هو اساس الحرية والعدل.

كفالة حق القوى السياسية المختلفة فى تكوين احزابها دون قيود وكذلك كفالة حرية الصحافة وحرية  
 وضرورة فتح ابواب العمل السياسى امام طالب الجامعة لحمايتهم من مخاطر التطرف .النقابات العمالية 

الديموقراطية فى مصر ال يمكن ان تجد لها قدما اال بتحرير ارزاق المحرومين وذلك بضمان المجتمع  
 الحد االدنى من الحقوق االقتصادية والخدمات االجتماعية لجميع المواطنين.

ين والمعاشات والضمان االجتماعى وتأكيد دور االخالق والقيم الروحية واالديان االهتمام بمظلة التأم 
فاالنسان له حقوق وواجبات نصت عليها الشرائع السماوية ويجب فهمها انسانيًا وعقالنيًا ولذا نقترح هنا 

 واطن مصرى. اصدار قانون التكافل والعدالة االجتماعية وذلك لتوفير الحد الضرورى للحياة الكريمة لكل م

 حماية الملكية بانواعها الثالثة العامة والتعاونية والخاصة. 

حق الشعب فى اختيار حكامه وممثليه وحقه فى مراقبتهم وتغييرهم وعزلهم بارادته واصدار قانون  
 محاكمة الوزراء طبقا لما نص عليه الدستور.

ك رئيس الدولة والهيئة التشريعية وضع التحديدات الواضحة لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بما فى ذل 
 والهيئة التنفيذية.

 تأكيد سلطة مجلس الشعب ووضع وكفالة كل الضمانات لمجلس الشعب حتى يقوم بدوره الحقيقى. 

ضرورة تأكيد الفصل بين السلطات وتأكيد استقالل السلطة القضائية ولذا يجب ان ترفع السلطة  
الزدواج داخل السلطة القضائية والغاء القضاء االستثنائى مثل التنفيذية يدها عن القضاء كما يجب منع ا
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محاكم امن الدولة ونيابة امن الدولة كما يجب اعادة النظر فى جميع القوانين االجرائية التى تكفل تيسير 
 تحقيق العدالة.

كامل الغاء كافة المعتقالت والسجون غير النظامية ووضع السجون النظامية العادية تحت االشراف ال 
 للسلطة القضائية وليس وزارة الداخلية.

تقديم الدعم المادى والمعنوى لكافة المنظمات والروابط التى تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق االنسان  
 وحرياته.

 ضرورة التزام القوانين باحترام قواعد العدالة المتمثلة فى مبادىء االعالن العالمى لحقوق االنسان. 

 فى قانون مباشرة الحقوق السياسية .ضرورة اعادة النظر  

 ضرورة التوسع فى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وان يتم اختيار رئيسها باالنتخاب المباشر. 

ان الديموقراطية ال تنمو وال تستقر اال بالممارسة فعالج الديموقراطية هو مزيد من الديموقراطية وحتى  
من االلتزام باالنتقال بمجتمعنا من ديموقراطية التعبير الى يتالشى ضعف الممارسة السياسية فالبد 

 ديموقراطية المشاركة السياسية.

 اعادة النظر فى المناهج التعليمية واعادة صياغتها علميا وعمليا لمواكبة ثورة العلم. 

انين المكملة ان كثير من المبادىء التى ترد فى الدستور مجملة ال يمكن تنفيذها اال بصدور قوانين تسمى القو 
 للدستور لذا ال يعتبر الدستور نافذا اال باعادة النظر فى القوانين المكملة للدستور.

بغض النظر عن اية ضمانات يمكن ان ينص عليها فى الدستور او فى القانون فقد اثبتت التجارب الماضية فى 
نات االساسية لحماية هذه الحقوق تتمثل فى العالم العربى قدرة الحكام على تخطيها والتحايل عليها ولذا فان الضما

مبدأ سيادة القانون الذى تحميه القوى الفاعلة والمنظمة والتى تضم كافة الملتزمين والمدافعين عن قضايا حقوق 
 االنسان من خالل تجمعاتهم النقابية والمهنية والفكرية والشعبية والطالبية والحزبية.

 

 االصالح الدستورى: 

 :أن يتضمن لذا يجب ديمقراطى بعد الثورة يجب أن يبدأ بإصدار دستور جديد عصرى حديثإن التحول ال
انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه باالنتخاب الحر المباشر ولمدة ال تزيد عن دورتين وال تزيد الدورة  

 الواحدة عن خمس سنوات.

 وتقييد الحرياتتعطيل القوانين فى  تمنحه الحقلرئيس الجمهورية  أية سلطة إستثنائية 

بحيث ال  أحزاب حقيقىكما يجب الحد من سلطات رئيس الجمهورية خاصة فى ظل نظام تعدد  
 المناصب االتية:ان يتولى الى جانب رئاسة الدولة يجوز له 
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  رئاسة السلطة التنفيذية 

  رئاسة المجلس االعلى للهيئات القضائية 

  رئاسة هيئة الشرطة 

  حق حل مجلس الشعب 

  حالة الطوارىء حق اعالن 

  تعيين رئيس الوزراء ونوابهم واقالتهم 

  وله حق اتخاذ اجراءات غير عادية لمواجهة حاالت قيام الخطر المهدد للوحدة الوطنية او سالمة الوطن 

ومع كل هذه السلطات فرئيس  الجمهورية غير مسئول سياسيًا امام مجلس الشعب كما ان رئيس الجمهورية ال  
 لة الخيانة العظمىحاكم اال فى حاي
لذا البد من ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية تنفيذًا للدستور ليحل محل الرئيس اذا قام مانع مؤقت يحول  

 دون مباشرة رئيس الجمهورية الختصاصاته 
ومن اجل توكيد سلطة الشعب وتحقيق كافة مطالبه لنيل كافة حقوقه وحرياته السياسية والمدنية واالقتصادية  

 الدستورية لتحقيق هذا الشأن: المبادئالجتماعية فهنا  بعض وا
  بصورة جدية وحقيقية وشفافة.االشراف على الميزانية العامة الحق فى لمجلس الشعب 
  سحب الثقة من الحكومة او رئيس الحكومة او احد الوزراءوضع الضوابط الضامنة لتفعيل إمكانية 

  سنوات 10ولمدة ال تزيد عن دورتين بحد اقصى ان يكون شيخ االزهر والمفتى باالنتخاب 

 جعل الرئاسة العليا لهيئة الشرطة لوزير الداخلية 

 جعل السجون تابعة لوزارة العدل 

  حق تكوين الجمعيات والنقابات المهنية وبكافة انواعها 

 يلتزم الحزب باحترام الدستور وكافة القوانين وبالشريعة االسالمية وكافة االديان السماوية 
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 مجلس الشعب:

إن مجلس الشعب كمؤسسة تمارس من خاللها االمة سيادتها لذا يجب أن يعاد النظر فى تقسيم الدوائر وفقا لقواعد 
 عدالة التمثيل:

ضرورة ان يمارس البرلمان اختصاصاته وصالحياته التشريعية بكل فعالية ومن اجل ذلك يتبنى الحزب مشروع  
 ب تتضمن اصالحات مؤسسية وديموقراطية الداء المجلسالئحة داخلية جديدة لمجلس الشع

 يتم اختيار اعضاء الحكومة من االغلبية البرلمانية  

إتباع نظام إنتخابى نيابى يحقق تمثيل كافة قوى وأطياف الشعب المصرى وتقوية دور األحزاب فى الحياة ا 
سبية المغلقة )الحزبية والمستقلة( وإعادة السياسية ونرى أن ذلك ال يتم إال عبر نظام اإلنتخابات بالقائمة الن

 تقسيم الدوائر اإلنتخابية لتضمن تمثياًل عاداًل على ضوء النظام اإلنتخابى سالف البيان

 عدم الجمع بين الوظيفة العامة والنيابة مما قد يجعل زعيم المعارضة فى مجلس الشعب موظفا فى الحكومة  

 مجلس الشورى:

يقتصر دور مجلس الشورى فى ابداء الرأى فى مقام سن القوانين بل يشاطر مجلس الشعب ان االوان للنظر فى اال آ
فى هذا المقام ، ولما كانت التشريعات بجميع انواعها هى حجر الزاوية فى االصالح السياسى لذا يجب اعادة النظر 

ادة النظر فى تشريعات االحزاب فى بعض التشريعات وكذلك اعادة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك اع
 السياسية بلوغًا الى تحقيق الديموقراطية 

  كافة الممناصب القضائية.كما قد ان االوان الن تحصل المرأة على حقها الدستورى فى تبوء  
 وكذلك فى مجال تحديث القوانين المتعلقة بممارسة السلطة التنفيذية العمالها وذلك درءًا النحرافها فى استعمال 

السلطة وتحقيق الالمركزية االدارية واالخذ بالمبادىء الحديثة فى البيانات والرقابة واحترام التشريعات وذلك 
 لتحقيق مصالح الجماهير ، ومن هذه القوانين:

قوانين االدارة المحلية والعاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبشركات قطاع االعمال والوظائف القيادية  
 ين االجتماعى والسجل العينى والسجل المدنى.والتأم

وكذلك اعادة النظر فى قوانين االستثمار والقوانين المنظمة للجهاز المصرفى، وكافة القوانين التى تنظم اوجه  
 النشاط االقتصادى المختلفة حتى تتواكب مع ثورة العلم والتكنولوجيا والمعلومات.
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 ضمانات االنتخابات واالستفتاءات:

االنتخابات يراد بها عادة تجديد الشرعية السياسية من خالل فرز موجات من اجيال جديدة من العاملين فى       
الحقل السياسى ولكن النظام االنتخابى فى مصر يحتاج الى تغيير هيكلى فنظام انتخابى يضمن افضل تمثيل لالرادة 

يقوى شعور الناس بان ارادتهم تتدعم عبر اداة تنظيمية تمثل الشعبية من شأنه ان يعيد االعتبار لالحزاب السياسية وان 
 يجب االتى:ل قيام ديموقراطية حقيقية فى مصر فى سبيو  المصالح وتعبىء الطاقات بصفة جماعية وليست فردية

 ضرورة االشراف القضائى الكامل على االنتخابات وذلك على جميع مراحل العملية االنتخابية. 

تقلة ومركزية تشرف على مختلف مراحل العملية االنتخابية وال بد ان يختار المجلس تشكيل لجنة وطنية مس 
 االعلى للهيئات القضائية القضاة الذين يدخلون اللجنة وليس عن طريق وزارة العدل 

هذه اللجنة تتولى االشراف على جميع انواع االنتخابات رئاسية ، تشريعية، محلية وتكون لها وحدها صالحية  
 رسم حدود طبيعة الدوائر واعادة النظر دوريًا فى هذه الدوائر  تحديد

تملك هذه اللجنة وحدها بحكم ما تضمه من خبراء للفصل فى الطعون على المرشحين والناخبين من حيث  
 صالحية الترشيح والتصويت 

وحرية االعالم  ال حرية بال حريات عامة وعلى رأسها حرية تشكيل االحزاب السياسية وحرية العمل والتحر  
 المرئى والمسموع وحرية الصحافة 

تشديد عقوبة الغالامة على المتخلفين بغير عذر عن االدالء باصواتهم فى االنتخابات او االستفتاءات واعتبار  
 التزوير فى االنتخابات جريمة ال تسقط بالتقادم.

او حزب الحكومة فى الدعاية فى  تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين سواء من احزاب المعارضة 
 وسائل االعالم والصحافة.

اعادة النظر فى تحديد الدوائر االنتخابية مع مراعاة عدد الناخبين فى كل دائرة لضمان عدالة التمثيل الرادة  
 الشعب.

 القضاء على االمية السياسية 

الى  االكفأ علما وعمال ضرورة التخلص من النظرة القبلية وسيطرة العصبيات والعنف وذلك للوصول  
 وبرنامجا.

توسيع برامج التدريس والتدريب على المواطنة والمشاركة السياسية والمجتمعية فى مناهج التربية والتعليم من  
 رياض االطفال الى الجامعة.

 للدخول في عصر المعلومات بفاعلية منتجة. عادة توجيه االجيال الجديدةعلومات وإ التكيف مع ثورة الم 
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الحلول العملية تضعف التمثيل السياسى للمرأة المصرية وعزوف األقباط عن المشاركة فى الحياة  وضع 
 السياسية. 

 االدارة المحلية

 

يؤمن الحزب انه ال اصالح بغير اصالح االدارة المحلية باعتبار ان المحليات هى الركيزة االساسية 
الوسيلة المثلى لحسن اداء وظيفتها والقيام بواجباتها التى تستند اليها الولة فى تنفيذ خططها العامة فهى 

 تجاه مواطنيها.
 وتتلخص رؤية الحزب الصالح االدارة المحلية فى النقاط التالية:

تقوية دور االدارة المحلية وذلك بتقليص هيمنة الوصاية عليها وتمكينها من الوسائل المادية  
ر نص قانونى يحدد المعايير الموضوعية لتوزيع والبشرية للقيام بمهامها الالزمة ومن ذلك اصدا

 حصيلة الضريبة المخصصة لها.
 اعطاء الجماعات المحلية دورًا اكبر فى تسيير الخدمات االجتماعية داخل مناطق نفوذها. 
تمكين االدارة المحلية من القيام بدور اكبر فى االقتصاد المحلى واالقليمى من خالل  

 المشتركة.التعاقدات وتكوين المشاريع 

يرى الحزب ضرورة ان يكون موقع محافظ االقليم باالنتخاب الحر  انتخاب المحافظين: 
المباشر لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. كما يسعى الحزب العداد قانون جديد 

ة لالدارة المحلية يسهم هذا القانون فى وضع تصور شامل وفلسفة جديدة لنظام االدارة المحلي
 .يحقق طموحات الجماهير

يرى الحزب اهمية تحديد حجم الوحدات المحلية بما يكفل تحقيق  اعادة تقسيم الجمهورية: 
الكفاءة االدارية مع ضرورة اعادة النظر فى التقسيم االدارى للجمهورية كما يطالب الحزب بان 

النيل ليتوفر لكل  يحقق التقسيم االدارى للمحافظات امتداد حدودها االدارية فى شرق وغرب
 محافظة الظهير الذى يمكنها من التوسع المستقبلى.

يرى الحزب اعادة النظر فى تعدد المستويات التى يشملها تقسيم  تقسيم المحافظات: 
المحافظات بحيث يمكن دمجها فى ثالث مستويات بداًل من التقسيم الخماسى القائم) والذى 
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القرية( وان يكون لكل مستوى اختصاصاته  –الحى  –المدينة  –المركز  –يشمل: المحافظة 
 .وسلطاته الخاصة به دون تدخل من مستوى اخر

  
 البالد القاهرة عاصمةتطوير 

يدعو الحزب الى اعطاء اهمية خاصة للقاهرة بوصفها احدى كبريات مدن العالم والعاصمة السياسية واالجتماعية 
صمة االدارية خارج حدود القاهرة كذلك الوزارات والهيئات الحكومية ويرى الحزب ضرورة نقل العا ،والتاريخية لمصر

ويرى  .والمقابر ومقالب القمامة وربط القاهرة القديمة بالضواحى والمدن الجديدة بوسائل مواصالت رخيصة وسريعة
الحزب الحزب ضرورة دراسة اقرار نظام خاص الدارة العاصمة على غرار ما طبق فى معظم دول العالم ويقترح 

 تطبيق عشرة برامج العادة الوجه االنسانى والحضارى للقاهرة وحمايتها.
 

 الالمركزية

يؤكد الحزب انه قد حان الوقت لتعزيز مفهوم الالمركزية وتوضيح مفهوم الرقابة من قبل الحكومة المركزية على 
ى اقل عدد من المستويات مع الوحدات المحلية وذلك بحصر الجهات التى لها حق مراقبة هذه الوحدات ومجها ف

 ضرورة ان يقتصر دور السياسة العامة والتخطيط والرقابة  
 

 المجالس الشعبية

يؤكد الحزب الى صياغة ألية تضمن توفر الخبرات والكفاءات الالزمة للمجالس الشعبية المحلية وليكن عن طريق 
ن يكون لهم حق التصويت ويطالب الحزب بان يحدد التعيين الى جانب االنتخاب بنسبة محدودة باالغلبية العددية وا

القانون الجديد لالدارة المحلية رؤية كاملة للعالقات االفقية والرأسية بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بجميع 
 مستوياتها حتى ال تؤثر بالسلب على عملية التنمية.   

 

 الطريق الثالث والخروج من االزمة

نف اختيارات حزبنا الجديد تحت الفتة يمكن ان نقف تحتها بحيث تاتى معبرة عن اختياراتنا اذا كان لنا ان نص
 طريق ثالث.  –السياسية واالقتصادية واالجتماعية فنستطيع ان نسمى هذه الالفتة بانها طريق جديد 

   
استطاعت ان تصل االحزاب والطريق الثالث هو حركة سياسية نشطة تقوم بالدور الفعال فيها حكومات غربية متعددة 

التى كونتها للسلطة من خالل انتخابات عامة ومن ثم فهى ليست حركة فكرية نخبوية اطلقها مجموعة من المفكرين 
 .السياسيين بقدر ما هى اعالن بارز عن تحوالت خطيرة فى المزاج السياسى للجماهير
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العملى للسياسات القابلة فعاًل للتنفيذ والقادرة بفعالية على الطريق الثالث فى كلمات بسيطة يعتمد على التوجه التكنيكى 

احداث التغيير ودفع التطور االجتماعى وهذه السياسات تبزغ من الواقع عبر التفاعل معه بمنطق التفكير العلمى وياتى 
 على راس برنامج ) الطريق ثالث ( اولويات محددة اهمها:

 يقية.توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية الحق 

 االصالح الديمقراطى الجذرى والشامل. 

 احترام التعددية الثقافية وقبول كافة نتائجها. 

 الحفاظ على الهويات القومية. 

 التعاون فى مجال القضايا العولمية وعلى رأسها قضايا البيئة والجريمة المنظمة. 

 احياء المجتمع المدنى فى مواجهة الدولة التى غزت المجال العام. 

 الطاقات الخالقة لالنسان فى سياقات ديمقراطية.إطالق  

 تحقيق التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية واالنسانية. 
 لعل اهمها : الجديدةوتعتمد سياسات الطريق الثالث على عدد من االفكار 

 بالضرورة موردًا لها. تلسلع والخدمات وليسمن" توفر اضتالدولة " 

 كز حول التشغيل وضمان الخدمات االساسية.تبنى سياسات اجتماعية تتر  

 المساواة بين جميع المواطنين من مختلف الطوائف فى كافة المجاالت "سياسيًا، قانونيًا...الخ". 

 النظر للمؤسسات االقتصادية الخاصة والعامة على أساس انها تخدم األهداف القومية وتحقق الخطط التنموية.  

 تحفيز االتجاه نحوها.تعظيم وتفعيل دور التعاونيات و  

التوازن بين الفرد والمجتمع والدولة، المسئولية  ان السياسات العامة للطريق الثالث تسعى الى الوصول الى       
وفى ضوء ذلك يقوم الحزب بتطوير أطر الحلول الخاصة بمشاكل المجتمع المصرى بمنهج تطبيقى،  التكاملية بينهم،

 .يات شاملة ال تلقى بااًل على حدود وقيود الحقائق السياسية والخصوصية المحليةبداًل من محاولة فرض ايديولوج
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 اإلصالح الدستوري والتشريعي
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 توجهات دستورية

عبر عنه الرئيس الراحل أنور السادات  ،هدف محددتحقيق طًا به و من 1971لقد صدر الدستور الحالي عام  
إلى الشرعية الدستورية" و "التحول لدولة المؤسسات". وجاء دستور بمصطلح "االنتقال من الشرعية الثورية 

ليدعم االتجاه االشتراكي )السائد وقتئذ(، الذي مثل فيه "االتحاد االشتراكي وتحالف قوى الشعب العامل"  1971
رسخ  نظام الحزب الواحد كبديل عن التعددية الحزبية، التي هي أساس الممارسات الديمقراطية المعروفة. وقد

كان التوجه العام ذلك الدستور توجه الدولة )في ذلك الوقت( المتال  أدوات اإلنتاج الصناعي والخدمي بحيث 
الدستور أن القطاع العام هو الركيزة األساسية لالقتصاد. لقد جاء ذلك الدستور ليعبر عن استمرار  في ذلك

 واالقتصادية. التوجه االشتراكي وما عابه من ضيق مساحة الحريات السياسة

وبعد أعوام قليلة، بدأ التحول من نظام االقتصاد الموجه إلى نظام االقتصاد المفتوح أو ما سمي وقتئذ باالنفتاح  
 االقتصادي.

الحزب  وسمح بالمنابر التي تطورت لتعيد التعددية الحزبية للحياة السياسي المصرية بعد ربع قرن من نظام 
 الواحد.

ولية المحمودة لتنمي الحرية السياسية واالقتصادية، وتعد بتنمية شاملة وازدهار وجاءت هذه الخطوات األ 
قريب، وبات من المنتظر تطوير الدستور ليضع أسسًا جديدة للتوجه العام للدولة نحو الليبرالية ولتحرر 

فتاء الذي ال الممارسة السياسية  والنشاط االقتصادي، ويسمح باالنتخاب الحر المباشر بداًل من نظام االست
 يعطي للشعب أية خيارات أو بدائل.

ومع المرحلة الثانية من اإلصالح االقتصادي والتي بدأت في أواخر الثمانينيات، وما تالها من تصفية القطاع  
 العام، توقعنا مرة أخرى أن يحدث التطوير الدستوري، غير أن ذلك لم يحدث لآلن. 

على الضمانات الكفيلة عى إلى التوافق حول دستور جديد يحتوى المصرى بعد ثورته العظيمة يسإن الشعب  
بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخالقة 

 ألبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.

طني وحقوق وواجبات المواطنة دون تفاصيل خاصة وأن ينص الدستور الجديد على مبادئ عامة للعمل الو  
بنظم تطبيقية أو اعتبارات شخصية أو مؤقتة، وأن يوضح الدور الهام للقطاع الخاص كركيزة أساسية لالقتصاد 

 المصري، تمشيًا مع االتجاه المحلي والعالمي الذي يحد من دور الدولة في امتال  أدوات اإلنتاج االقتصادي

 ، بل ترسخ تلك الحقوق وتضمنها وتكفلها.الدستور مع القانون الطبيعي أو حقوق اإلنسان وأال تتعارض مواد 
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االنفصام  أساسًا لعالج والعمل على ترسيخ دور المؤسسات والتوازن في سلطاتها، بحيث يصبح ذلك الدستور  
نيات، إلى نظام القومي بين نظم تكرس سيطرة الدولة على كل أوجه الحياة وهو ما عدلنا عنه منذ السبعي

 ليبرالي يشجع المواطنين والهيئات الخاصة والمجتمع المدني على دفع عجلة التنمية الشاملة والتقدم

 

 توجهات تشريعية عامة

بدء عملية تنقية التشريعات والقوانين من التضارب والحرص على التماشي مع الدستور الجديد ومبادئ حقوق  
 اسية، مع وضع نظام انتقالي حتى ال تحدث فوضى قانونيةاإلنسان والحرية االقتصادية والسي

 أن تبادر الدولة بتنفيذ أحكام القضاء 

والبعد عن تفعيل أساليب التحكيم المدني في المنازعات بين المواطنين بعضهم وبعض وبين المواطنين والدولة  
 المنازعات القانونية الجدلية

 إلغاء المحاكم االستثنائية 

 ور وزارة العدل بحيث يستقل القضاء كسلطة منفصلة عن السلطة التنفيذيةإعادة النظر في د 

 

 القضــــاءاإلصالح التشريعي ودور 

يقوم القضاء بدور جوهرى فى تأمين الظروف الالزمة للتطور االجتماعى السليم بصفة عامة والتطور االقتصادى 
البنو  والتجارة والنقل والضرائب فيرى الحزب بصفة خاصة وبتعقد المشاكل فى جميع المجاالت خاصة المتعلقة ب

التوسع التوسع فى فكرة المحاكم المتخصصة وانشاء شرطة قضائية تتولى تنفيذ االحكام مع اهمية النشر الفورى 
 لالحكام التى تصدرها المحاكم من خالل صحيفة يومية تصدرها وزارة العدل وتكون متاحة للجمهور.

 
 

 في المجتمعالسلطة القضائية ودورها 

تمثل السلطة القضائية حصن األمان للمجتمع بمؤسساته وأفراده، وللسلطة القضائية مكانة متميزة في المجتمع 
المصري،  لهذا يرى الحزب أهمية التعامل الجاد لتطوير وتحديث أجهزة وزارة العدل، واالهتمام بأطراف السلطة 

 ضع الحـزب فـي أولوياتـه القضايا اآلتية المتعلقة بالسلطة القضائية:القضائية من قضاة ورجال نيابة ومحامين؛ لذلـك ي
 

 القضــاة

يطالب الحزب بخطوات سريعة لسد النقص في أعداد القضاة، واالستمرار في التوسع في المعينين في بداية السلم 
ورة إلحاق أعضاء الهيئات القضائي، مع االلتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا الصدد، كما يؤكد على ضر 
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تأهيلهم عمليًا من خالل األكاديمية القضائية التي تضم المعاهد التعليمية األكثر تخصصًا لالقضائية الجدد فور تعيينهم 
وتطورًا بهدف تحقيق مزيد من االرتقاء بالكفاءة العلمية والفنية، ليس فقط ألعضاء الهيئات القضائية بل أيضًا للخبراء 

 قضاة.وأعوان ال
 

 المحامـــاة

يتبنى الحزب ضرورة االهتمام "بالقضاء الواقف"، ويقترح أن تسعى نقابة المحامين إلى االستفادة من إمكانيات 
األكاديمية القضائية المقترح إنشاؤها في تدريب خريجي كليات الحقوق الراغبين في االشتغال بمهنة المحاماة؛ وذلك 

حصنًا  -ومازالت  -ي، كما يطالب الحزب باستقالل مهنة المحاماة التي كانت لمعالجة القصور في التأهيل الفن
 حصينًا للحرية.

 
 : توحيد التشريعات

ويرى الحزب ضرورة تجميع شتات التشريعات المتناثرة التي تنظم موضوعًا بعينه، وإعادة إصدارها في تقنين واحد 
استحضار التشريع الواجب التطبيق في الدعوى التي يتصدى توفيرًا للجهد الذي يبذله كل من القاضي والمحامي في 

لها، واالستفادة من تقنية المعلومات والحاسوب في هذا المجال، كذلك يرى الحزب ضرورة توفير إصدارات رسمية 
من جهات غير مختصة فنيًا بمراجعتها، كما يطالب الحزب بأن يكون  رهاللقوانين القائمة وتعديالتها؛ لتالفي إصدا

لنقابة المحامين ونادي القضاة وسائر الجمعيات العلمية المعنية بالدراسات القانونية دور ملموس في توفير هذه 
 اإلصدارات.

 
 إجراءات التقاضي :

يطالب الحزب بضرورة حث الجهات اإلدارية على االلتزام بتنفيذ ما يصدر عن لجان فض المنازعات من توصيات، 
الالزمة لذلك، كما يطالب بتقليل الرغبة الحكومية والبيروقراطية في إحالة أي نزاع للقضاء،  وتوفير االعتمادات المالية

إذا ما كانت الحقوق واضحة، كما يرى الحزب ضرورة توفير االعتمادات الخاصة بتنفيذ أحكام النفقة، وسرعة صرفها 
 الت.من بنك ناصر االجتماعي، وتوفير لجان مساعدة قانونية مجانية لهذه الحا

 المحاكم المتخصصة :

صْت للنظر في منازعات االستثمار  المحاكم اإلقتصاديةيدعو الحزب إلى إجراء تقييم موضوعي ألداء  التي ُخص ِّ
سرعة ل هاتحقيق الجوانب السلبية واإليجابية لهذه التجربة ومدىمن أجل التعرف على والمنازعات األخرى المرتبطة بها 

 ألمر الذي يعد مطلبًا أساسيًا لتكريس المناخ الجاذب لالستثمار.البت في هذه المنازعات، ا
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 المحكمة الدستورية :

( من القانون 49ينظر الحزب بعين التقدير الكامل لدور المحكمة الدستورية، ويرفض تعديل الفقرة الثالثة من المادة )
م، فالتعديل 1998( لسنة 168بالقانون رقم )م بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل 1979( لسنة 48رقم )

صدر لتالفي تحميل الدولة بأعباء مالية تثقل كاهلها، إال أن الحزب ينظر إلى أهمية تقصي آثار تطبيق هذا التعديل 
من حيث ما يتضمنه من َقْصر حق االستفادة من الحكم بعدم دستورية نص ما على رافع الدعوى دون غيره ممن 

 المراكز القانونية، بما يستلزم قيام كل واحد منهم برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة. يتساوون معه في
 تنفيذ األحكام :

ويطالب بسرعة تنفيذ ما يصدر من أحكام من خالل التوسع في نظام قاضي التنفيذ، وعدم اقتصار  الحزبيسعى 
ونين القضائيين لشئون التنفيذ، وإنشاء معهد وجوده على المحاكم الجزئية، كما يرى الحزب ضرورة األخذ بنظام المعا

 يتولى تأهيلهم. -يتبع وزارة العدل  -خاص لهم 
 

 شرطة قضائية :

يطالب الحزب باتخاذ خطوات جادة إلنشاء شرطة قضائية متخصصة تتولى تنفيذ األحكام القضائية وتخضع إلشراف 
بأن تكون قدوة في تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام،  قاضي التنفيذ، وفي هذا اإلطار يطالب الحزب الجهات الحكومية 

 مع ضرورة البعد عن إطالة أمد النزاع وخلق منازعات جديدة بإقامة إشكاالت مضادة.
 

 أبنية المحاكم :

تطوير بعض المحاكم الحالية التي ال تفي باحتياجات المترددين عليها من و يطالب الحزب بإنشاء أبنية حديثة للمحاكم، 
 قاضين، ويؤكد الحزب على أهمية زيادة االعتمادات المالية المخصصة لصندوق أبنية المحاكم قضاة ومت

 
 ميكنة المحاكم :

نشر نظام  ويرى الحزب ضرورة العمل على ميكنة المحاكم االبتدائية على مستوى الجمهورية، وأعمال محكمة النقض، 
دخلها هذا النظام، كما يطالب الحزب باالرتقاء بأداء الجهات األرشيف اإللكتروني في سائر محاكم االستئناف التي لم ي

المعاونة للقضاء، وااللتزام بمواصلة اإلنفاق على برامج التحديث والتطوير لهذه الجهات، ويطالب الحزب كذلك 
 بتخصيص معاهد لتأهيلهم.

 األجهزة المعاونة :
 ويطالب الحزب في هذا الصدد :

 ي بعض القرى والمراكز تيسيرًا على المتقاضين.بزيادة أعداد مكاتب الخبراء ف 



 59 

وإمداد مصلحة الخبراء بوسائل التقنية الحديثة بما يمكن الخبراء من إبداء الرأي الفني على أسس سليمة، ويحد  
 من إجراءات الطعن على تقاريرهم.

 ية بالمحافظات. والتوسع في تعيين األطباء الشرعيين، وتوفير مقار جديدة لبعض اإلدارات الطبية الشرع 
 

 الشهر العقاري

يرى الحزب أن ارتفاع سعر الضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو األراضي داخل نطاق )كردون( المدينة قد 
أدى إلى امتناع كثير من المتعاملين في سوق العقارات عن تسجيل وشهر هذه التصرفات، األمر الذي فوت الكثير 

ضاًل عما له من آثار سلبية على حصر الملكية العقارية وإثباتها، ويطالب الحزب بالعمل على على الخزانة العامة ، ف
دمج كافة أنواع الرسوم والضرائب المفروضة على أعمال التوثيق والشهر في نوع واحد أو نوعين على األكثر، بحيث 

ل في صورة طوابع تلصق على طلب اإلجراء تيسيرًا على المتع املين، كما يرى ضرورة إنشاء مجلس يمكن أن ُيحصَّ
مشتر  يضم وزراء العدل والموارد المائية والري واستصالح األراضي والمالية، يختص بالتنسيق بين مصلحة الشهر 
العقاري والتوثيق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية لتحقيق التنسيق في األداء بين هذه 

ة التوسع في إنشاء المزيد من مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق في كافة أنحاء الجمهورية الجهات، مع ضرور 
 لتقريب الخدمة لطالبيها.

 
 خرائط رقمية

يطالب الحزب بمشروع قانون تعميم نظام السجل العيني بعد تالفي السلبيات التي صادفت تطبيقه في عدد من األقاليم 
 ي لمشروع إنشاء خرائط رقمية تفصيلية للملكية في مصر.والقرى، وذلك في إطار السع

 
 

 الشكل اإلداري المقترح للدولة

هنا  عدة تنظيمات إدارية استقرت عليها معظم دول العالم تراعي الفصل بين السلطات وكفاءة وفاعلية األداء والقدرة 
 على توجيه وتشجيع التنمية الشاملة، وتتلخص هذه األشكال اإلدارية في :

دستور يستمد من ثوابت األمة، وحقوق اإلنسان ومبادئ القانون الطبيعي، والمرجعيات الدينية واألخالقية. وهذا  
الدستور يشكل المرجعية الشرعية للعالقة بين السلطات بعضها البعض، والعالقة بين األفراد، والعالقة بين 

بحيث يضمن حقوق المواطن حتى لو اختلف مع  األفراد والسلطات المختلفة، والعالقة بين أي فرد والمجتمع،
 أغلبية المجتمع.
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سلطة تشريعية يختارها الشعب عن طريق االنتخاب الحر، تمثل الشعب، تضع القوانين مسترشدة في ذلك  
 بالدستور والخصائص الفريدة للمجتمع، وتوجه السياسة العامة للدولة

 النزاعات المختلفة بين هيئات وأفراد المجتمعسلطة قضائية، تعمل على تطبيق القوانين والفصل في  

سلطة تنفيذية، يختارها الشعب لفترة محددة عن طريق االنتخاب الحر، وتستمد شرعيتها من استمرار قبول  
ممثلي الشعب لسياساتها وتقديره لحسن أدائها، ويكون على رأس تلك السلطة رئيس الدولة )في النظم 

أو رئيس الوزراء في النظم الملكية أو النظم الجمهورية  -لنظام األمريكي مثل ما نجده في ا –الجمهورية( 
حيث أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب  –التي يعد منصب رئيس الجمهورية منصبًا شرفيًا )مثل ألمانيا 

 شرفي، بينما نجد المستشار هو رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

إلضافة للتمثيل الجغرافي، نقترح أن يضم هذا المجلس ممثلي الطوائف مجلس الشيوخ/الحكماء )استشاري( : با 
 والفئات والنقابات، لتمثيل مصالح وآراء مختلف الجماعات التي تشكل نسيج المجتمع المصري.

وفي بعض النظم، ينتخب الشعب رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للوزراء ويكون لكل منهما سلطات محددة )مثلما  
 الفرنسي(.نجد في النظام 

 
ونرى أن يتم تحول تدريجي نحو الالمركزية بحيث يتم اختيار المحافظين وعمد المدن والقرى واألحياء عن طريق 
االنتخاب المباشر، وبدء حدوث تحول في اإلنفاق الحكومي تدريجيًا ليصبح نسبة متزايدة منه توجه بمعرفة المحافظين 

أن أهل كل منطقة هم أقدر على توجيه خططهم التنموية، مع أهمية وجود والعمد والمجالس المحلية. والسبب في هذا 
تنسيق كامل مع الحكومة المركزية لتنفيذ أهداف إصالحية محددة، وضرورة ربط كل هذه األجهزة بشبكات معلوماتية 

 ذكية ومتقدمة، تحتوي على معلومات وتحليالت دقيقة بطرق عرض ومفاهيم موحدة.

 
 يةدور الحكومة المركز

للحكومة المركزية دور هام في تنفيذ التوجهات الشعبية والتطلع الجماهيري الجارف لإلصالح والتنمية الشاملين. ولكن 
توجهنا األساسي أن الحكومة تخطط وتوجه وال تنتج، تنفق على وتمول عملية توفير الخدمات األساسية دون أن تنفذها 

م بتلك األدوار لزيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودتها، فقد ثبت في بنفسها، بل تتر  القطاع الخاص واألهلي يقو 
كل دول العالم أن قيام الحكومة بتقديم الخدمات بنفسها عادة ما يؤدي إلهدار الموارد وتضخم مصاريف تشغيل 

المجان من الخزانة الخدمات مع سوء جودة تلك الخدمات. ومن هنا، فنحن مع قيام الحكومة بتمويل التعليم والعالج ب
العامة التي يمولها في األصل دافعو الضرائب، ولكن القطاع الخاص هو الذي يقدم تلك الخدمات تبعًا لقواعد المنافسة 

 وطبقًا لتوجهات عامة ومعايير محددة. ويتلخص دور الحكومة في:
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 توجيه التنمية الشاملة عن طريق التشجيع بالحوافز اإليجابية في معظم األحيان 
تحفيز االقتصاد وتشجيع تنمية الطلب المحلي واالستثمار وتسهيل مهمة القطاع الخاص في القيام بدوره في  

 التنمية االقتصادية

ترشيد توزيع الدخل القومي على مختلف قطاعات المجتمع لمراعاة البعد االجتماعي وتحسين معدالت توزيع  
 الدخل

 دائم في آليات السوق معالجة القصور الذي قد يحدث لخلل مؤقت أو  

توفير الخدمات األساسية من تعليم وعالج وتأمينات اجتماعية وأمن )الشرطة( ورعاية ذوي االحتياجات  
 الخاصة

توفير البنية التحتية من شبكات ري وصرف وطرق وكباري وصرف صحي .. إلخ، وتنفيذ ذلك عن طريق  
 لك الخدمات كلما أمكن ذلكالقطاع الخاص، مع تشجيع القطاع الخاص للدخول إلدارة ت

تشجيع التنمية الثقافية والحضارية عن طريق تقديم المنح التي تدعم عمليات اإلنتاج بالنسبة لنوعيات األعمال  
 ذات األهمية القومية والتي قد ال يقبل عليها القطاع الخاص

 التأكد من تنفيذ القانون وتوفير األمن للوطن والمواطن واألرواح والممتلكات 

 قوية وتدعيم المنظومة الدفاعيةت 

 توفير األنظمة اإلدارية التي تيسر من التعامالت وتنظمها في إطار الدستور والقانون  

 

 توجهات إدارية

 
يعاني الوطن حاليًا من وجود أنظمة إدارية عتيقة وبالية ومعوقة للعمل واإلنتاج، تنوء تحت تالل من القوانين المعيبة 

اشتراكية وأخرى تحررية، ولوائح تنفيذية وإجراءات معقدة، تجعل القيام بأي نشاط مع االلتزام المتضاربة بين توجهات 
الحرفي بتلك اللوائح أمرًا مستحياًل، مما نشأ عنه أن "كل شيء ممنوع" وفي نفس الوقت فكثرة اللوائح والقوانين 

تراقها، ليصبح "كل شيء ممكن"، مما أضاع المتضاربة، تفتح الباب لمئات الثغرات التي يمكن الدوران حولها أو اخ
هيبة القانون، وألن الحياة يجب أن تسير، وحينما يضطر أي شخص بسيط أن يكسر القانون للحصول على أبسط 
حقوقه الطبيعية، عندئذ اختلط الشرفاء بالمجرمين، واألبرياء بالجناة، والمعتدين بالضحايا، وأصبح المعتاد هو كسر 

حالة تنفيذه عمليًا، أو عن جهل بدهاليز اإلجراءات والشروح والتفاسير والمنشورات، أو عمدا الغتصاب القانون إما الست
الحقوق، أو بالتعود على االستهانة بالشرعية لعدم جدواها، أو نتيجة لظروف اقتصادية وهياكل أجور غير واقعية، أو 

نتقام منها، وهي كلها ظواهر مرضية أضرت أشد الضرر ببساطة نتيجة لعدم الثقة في الحكومة والرغبة الدفينة في اال
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بطبيعة التعامالت ونضج االقتصاد مما أوقف نموه عند حدود ال يمكن أن يتخطاها بسبب العشوائية وانهيار العقد 
 االجتماعي.

 
 توجهات إدارية عامة

 

أمن أو مصالح  أن األصل أن كل نشاط مسموح دون الحاجة لترخيص أو إذن، عدا األنشطة التي تهدد 
 الوطن أو المواطن أو المجتمع أو البيئة، أو تتعارض مع األخالق أو األديان

النظم اإلدارية تهدف لخدمة المواطنين وليست هدفًا في حد ذاتها أو وسيلة إلخضاع الشعب أو ابتزازه وحصاره  
 والتحكم فيه

لنظم التي تخدم هدفًا هامًا معينًا، وتقليل خطوات تنقية وإعادة تصميم النظم اإلدارية للدولة واإلبقاء فقط على ا 
 وزمن اإلنجاز

إن كثرة اإلجراءات والمبالغة في التحقق من كل خطوة ال يضمن صحة المنظومة أو تحقيق األهداف منها، بل  
 يعطي الفرصة للمزيد من الثغرات والتجاوزات

 تقليص حجم الحكومة وتحسين دخول المسئولين الحكوميين 

والتفويض وسرعة اتخاذ القرار: بعد رفع مستوى المسئولين الحكوميين، يجب تفويضهم في اتخاذ المرونة  
القرارات والعمل بحرية دون الخوف من سيف مسلط على رقابهم عند مخالفة لوائح جامدة، فاللوائح تنظم العمل 

العام وروح القانون، ما دام بصورة عامة ولكن يمكن للمسئول أن يتخذ القرار المناسب الذي يتفق مع الصالح 
 ال يفعل ذلك لمصلحة شخصية أو خاصة، وطالما ال يضر ذلك بمصالح الوطن أو يخل بتكافؤ الفرص

أن تكافؤ الفرص والمساواة، ال يعني المساواة في الظلم، أو تساوي مكافأة الموهوب وغير الموهوب، أو بين من  
 يعملون ومن ال يعملون 

 وبحوث العمليات البد أن تحكم الخدمات الحكومية والنظم اإلدارية  الواقعية وبحوث التسويق 

العمل على إلغاء االزدواجية بين ما هو "قانونيًا مسموح ولكنه عقيم" وبين ما هو "نظريًا ممنوع ولكنه ممكن  
 وواقعي ومرغوب"

 االهتمام بقياس معدل اإلنجاز والدخول في اإليقاع العالمي  

ة وديناميكية تشجع العمل الخاص والعام وتجذب االستثمار المحلي واألجنبي وترفع وجود نظم إدارية متطور  
 من جودة الحياة

وجود نظم إدارية فعالة ذات كفاءة عالية وسياسات رشيدة توجه مسار التنمية لتحقيق اآلمال القومية الطموحة  
 حدودمن خالل حسن إدارة موارد البالد دون تدخل حكومي مباشر إال في أضيق ال
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 االصالح االدارى الجهزة الدولة واالدارة المحلية 
 إصالح اجهزة الدولة

 
إن عدم فاعلية السياسة االقتصادية واالجتماعية المطبقة يرجع الى نوعية االختيارات والى  عدم فعالية اجهزة التنفيذ 

 بصفة عامة على سائر المستويات وغياب النظرة الشمولية الواعية للتطوير
مستوى االدارة فالمركزية االدارية وعدم الشفافية وهيمنة الرشوة والمحسوبية انعكس سلبيًا على عالقة المواطنين  فعلى

 باالدارة فادى الى فجوة بينها وبين المجتمع.
سابقًا فان التسيب وهيمنة المحسوبية  ادى ذلك الى تردى حالة العديد من القطاعات والى  –وعلى نطاق القطاع العام 

امتصاص موارد متزايدة من الميزانية العامة للدولة على شكل اعانات ودعم كذلك اثقال كاهل البالد بالمديونية الداخلية 
 والخارجية .

وقد ادت هذه الوضاع الى تعقيد اشكالية التنمية فاصبح الزمًا االسراع باقرار توزيع سليم لالدوار وتحديد المسئوليات 
القطاع  –قطاع اعمال  –التنمية وهى: )الدولة بمفهومها العام من ادارة وقطاع عام  بين االطراف المشاركة فى

 القطاع التعاونى( –الخاص 
 وتحدد مهام ومسئوليات هذه العناصر بصفة اساسية فيما يلى:

التمسك بدور الدولة كمحر  اساسى للنشاط االقتصادى وضابط للتوازنات االقتصادية واالجتماعية ومن هذا  
 نطلق يجب على الدولة ان تاخذ على عاتقها:الم

انشاء االستثمار والتجهيزات االساسية لتوسيع قاعدة التنمية االقتصادية واالجتماعية وانشاء قطاعات رائدة كلما  
 عجز القطاع الخاص عن التكفل بانشائها.

يف االجتماعية الناتجة عن التحكم فى التوازنات واعادة الهيكلة االقتصادية واالجتماعية مع مواجهة التكال 
 التطورات واالصالحات االقتصادية.

تحقيق التوازن الجغرافى بحيث يتجه جزء هام من مجهود الدولة التنموى الى المناطق االقل نموًا لتمكينها من  
 تدار  تخلفها عن سائر المناطق فى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ى للحد من التفاوت االقتصادى واالجتماعى ورفع مستوى معيشة الفئات االجتماعية تنظيم توزيع الدخل القوم 
 المستضعفة واالكثر فقرًا.

 الحرص على تهيئة المناخ الالزم لتشجيع المبادرة الخاصة وصواًل الى تحقيق التنمية الشاملة.  
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 ولكى يتم تنفيذ مشروع النهضة االقتصادية لذلك يجب االتى: 

 
 ة وتطهيرها من الفساد والرشوةإصالح االدار

ان دور االدارة اساسى فى تدبير شئون البالد وتحقيق برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن هذا المنطلق     
يعتبر الجهاز االدارى للدولة جهازًا استراتيجيًا يتبين من تشخيص احواله تنامى حاالت الفساد االمر الذى يستوجب 

 ح جوهرى فيه.ضرورة احداث اصال
 وفى هذا الصدد يرى الحزب اهمية االخذ بما يلى: 

 
 مواجهة االنحراف والفساد

يرى الحزب ان اول مهامه هو مواجهة االنحراف والفساد بكافة اشكاله وتعقب المفسدين ومواجهة الفساد االدارى تكون 
حاكمة الوزراء وتفعيل دور اجهزة الرقابة بترسيخ قواعد الشفافية وحرية الصحافة واالعالم واصدار قانون جديد لم

الداخلية فى كل وحدات الجهاز االدارى للدولة ويرى الحزب اهمية تقييد وتقليل المواجهة الشخصية بين الموظف 
الحكومى وطالب الخدمة الحكومية واالعمال الكامل لقانون الكسب غير المشروع  والفحص الدقيق القرارات الذمة 

وظفى الدولة مع تاكيد مبدأ عدم سقوط المسئولية عن االنحراف االدارى بتر  الموظف لعمله وعدم المالية لكبار م
 التفرقة بين الموظف الكبير والصغير.

 
 تقريب االدارة من المواطنين 

 وذلك بجعل المواطن مركز االنشغال بالنسبة لكل عمل عمومى ومن ذلك :
افية فى تعامل االجهزة االدارية مع المواطنين وانشاء مراكز للخدمات العامة وعلنية تتسم بالشف  ) أ ( وضع قواعد ثابتة

 فى المناطق القروية واالحياء الفقيرة مع ضرورة فتح بعض المصالح فترة مسائية.
)ب( تنظيم العمل داخل االدارة وتحقيق التوزيع المعقول وذلك باعادة النظر فى نوعية العمل االقتصادى لالدارة على 

 الجهات االقليمية والمحلية واالسراع فى انجاز المشاريع االستثمارية. سائ
 

 ويتناول البرنامج النقاط الرئيسية االتية:
إن الموظفين يمثلون واجهة النظام اإلدراي للدولة الذي يتفاعل مع المواطنين ويقوم بخدمتهم، وبالتالي، البد  

لمنحهم المقابل العادل والمنطقي والمرضي، ضمانًا لحسن من حسن تدريبهم ووضع الهياكل المالية المناسبة 
 أدائهم ونزاهتهم وارتفاع مستوى الخدمات للمواطنين. 



 65 

 وضع سياسة لتسيير ديناميكى للموارد البشرية وفى مقدمتهم العملون بالدولة.   

لرواتب واخضاعه تطبيق نظام تحفيزى مادى ومعنوى داخل االدارة لرفع فعالية اطرها مع التعديل المناسب ل 
 للموضوعية والى حجم ونوع العمل.

وضع هياكل للحوار مع ممثلى الموظفين داخل االدارات لالستفادة من تصوراتهم للتطوير والتحديث والتعرف  
 من خالل هذا الحوار عن مشاكل العمل اليومية وما يلزمها من تعديالت .

ى مجال القضاء ونحن نرى ضرورة تعميم استعمال وضع برامج لتحديث االدارة ومن ذلك تحديث االدارة ف 
 وسائل المعلومات الجديدة لتوضع عليها كل القوانين واللوائح واالحكام بدرجاتها.

 تقليص اجراءات اتخاذ القرارات وتبسيط اساليب التعامل االدارى  

 لقوانين وصدورها .تسريع العمل التشريعى خاصة اصدار اللوائح التنفيذية بمجرد الموافقة على مشاريع ا 

اعتماد منهج الالمركزية االدارية وتدعيمه ماديًا للقضاء على مشكلة التمركز االدارى الذى يمنح سلطة البت   
 فى القرارات لفرد بعينه االمر الذى يسبب التكدس على موقع اخذ القرار.

رار سواء على المستوى االدارى اعادة النظر فى مستويات المسئولية بحيث تمنح استقاللية اكثر فى اتخاذ الق 
 او المالى لمستويات ادنى فى السلم االدارى لتخفيف المركزية.

 تشجيع كل مصلحة على وضع برنامج عمل لها على اساس الحاجات التى يبديها المواطنون. 

 وضع نظام فعال وشفاف للتقييم على اساس مؤشرات للكفاءة. 

لى الذين ال عمل حقيقيًا لهم فى دواوين الحكومة بشرط تأهيلهم التطبيق التدريجى لنظام المعاش المبكر ع 
 العمال خاصة يمكن مزاولتها .

 
 تكوين مجلس استشارى للتطوير اإلداري

ويطالب الحزب بتشكيل مجلس استشارى يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز االدارى يجتمع بانتظام لمراجعة   
كة بالرأى من جمهور المتعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين وتقليل االعتماد ما تم من برامج للتطوير والمشار 

 على اسلوب المكاتبات فى حالة الرغبة فى االستفسار عن اداء خدمة.
 

 توحيد جهات التعامل الحكومي

جمهور من اجل يرى الحزب ضرورة تحقيق مراجعة شاملة للتشريعات واللوائح التنفيذية المصاحبة الداء الخدمات لل
تبسيطها واختصار وتبسيط النماذج واالوراق المستخدمة فى طلب اداء الخدمات وتقصير الدورة المستندية الالزمة 
النجازها ويخول للسلطة مقدمة الخدمة انجاز كافة االتصاالت بباقى الجهات المعنية وتعميم نظام الورديات بالمنافذ 

 دم اهدار وقت المواطنين.التى تقدم خدمات مرتبطة بالجمهور لع
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 تقديم الخدمات عن بعد

يرى الحزب ضرورة البدء فى نظام إنجاز بعض الخدمات للجماهير والمستثمرين عن طريق التليفون والبريد     
واستحداث النظم وسن القوانين الالزمة لذلك. أسوة بالدول المتقدمة والتدقيق فى معايير اختيار الموظفين المتعاملين مع 

 الجمهور.
 

 تطوير المناخ االدارى

يؤكد الحزب ان اعادة هيكلة الجهاز الحكومى تظل مطلبًا اساسيًا لتطبيق النظم االدارية الحديثة وضرورة الحد من 
تضخم الجهاز الحكومى واعادة توزيع القوى البشرية داخله فى ضوء االحتياجات الفعلية للعمل بحيث يوقف التعيين 

 التى بها فائض عمالة. نهائيًا فى الجهات
 

 تطوير الثقافة االدارية

يطالب الحزب بتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والتوظيف الصحيح لها ويشدد الحزب على    
اهمية نشر الثقافة االدارية الحديثة بين مختلف مستويات الكوادر االدارية كذلك التوسع فى انشاء المعاهد او المراكز 

 القومية االقليمية للتنمية االدارية لكافة العاملين بالجهاز االدارى وتحديثها باستمرار.
 
 

 5الغاء القانون 

 الخاص بالقيادات االدارية وفى هذا االطار يرى الحزب االتى : 1991لسنة  5يطالب الحزب بالغاء القانون رقم 
 الجهاز االدارى للدولة. اعادة تنظيم االستعانة بالخبراء والمستشارين فى وحدات  

اعادة تنظيم االستعانة بالعمالة المؤقتة فى وحدات الجهاز االدارى  بما يحقق الوفاء باحتياجاتها الفعلية وفقًا  
 للشروط والقواعد الموضوعية.
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 إلغاء االعالنات الشكلية

بارات النزاهة والحيدة فى اجراء يرى الحزب تطوير سياسات شغل الوظائف العامة بطريق التعيين مع مراعاة اعت     
االختبارات الخاصة بشغل الوظائف المختلفة وفى هذا الصدد يطالب الحزب بالغاء االعالنات الشكلية للوظائف ويكون 

 التعيين حسب درجات التخرج وترتيب المتقدمين.
 

 نقل العاملين لمحافظاتهم

 ف العاملين المادية والمعنوية وتحقيق االستقرار االسرى.يرى الحزب ضرورة نقل العاملين لمحافظتهم لتحسين ظرو    
 

 إقرار الشفافية والمصداقية فى االدارة

محاربة ممارسات الرشوة والمحسوبية التى تسىء الى شفافية عمل االدارات العمومية وتفوت فرص حقيقية  
 لالستثمار.

 حقوق والتزامات الطرفين.اقرار الشفافية فى تعامل الدولة مع االطراف االقتصادية وتأمين  

اقرار رقابة فعلية ومبرمجة على عمل المصالح االدارية وانشاء جهاز لمراقبة اعمال المشاريع الخدمية التى  
 تمت خصخصتها لحماية المتعاملين معها.

 
 إصالح القطاع العام وترشيد الخصخصة

الدولة لممارسة التأثير فى التوازنات  المحافظة على اهمية القطاع العام فى االقتصاد المصرى باعتباره يد 
 االساسية ودفع عجلة التنمية.

 ترشيد المؤسسات التى تظل تحت سيطرة الدولة كاًل وجزءًا فى اتجاه رفع انتاجيتها. 

 تعميم العمل بانتهاج االسلوب التعاقدى كطريقة فعالة لتنشيط عمل المؤسسات الحكومية . 

 يع الشراكة بين القطاع العام والخاص الوطنى واالجنبىتقوية اسلوب االقتصاد المختلط بتشج 

 اقرار مبدأ المراقبة الداخلية للحد من الفساد والرشوة والتربح. 

فيما يخص الخصخصة ال يمانع الحزب فى تحويل المؤسسات من القطاع العام واالعمال الى ملكية القطاع الخاص 
 ويجب ان يتم التحويل فى اطار توافر شروط هى :

 أ ( إحداث صندوق لموارد الخصخصة توظف حصيلته فى احداث استثمارات انتاجية فى) 
 المناطق الفقيرة من البالد واحداث قطاعات صناعية متقدمة اليستطيع القطاع الخاص      
 اقتحامها بسبب ضخامة رأس المال او المخاطرة بشرط عالنية البيع واالعالن عن مجال      
 االموال.استثمار هذه       

 )ب( المحافظة على العمالة الموجودة او تحويلها بعد التأهيل المناسب.
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 )ج( تخصيص نسبة من االسهم للعمال فى المؤسسات.
 )د( تصفية جو الترقب الذى تعيشه الجهات التى قررت الدولة خصخصتها مع المحافظة على 

 حقوق العمال كاملة.    
 

 النهوض بالقطاع التعاونى

ذا القطاع يتعين توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية لترقى الى قطاع فاعل فى االقتصاد الوطنى. لتنمية ه
 ويتعين فى هذا االطار :

دعم المجهود التعاونى والعمل على تعميمه لجميع القطاعات مع التنسيق الالزم لمختلف المصالح المعنية  
 واالطراف المكونة للقطاع.

 ص القانونية المتعلقة بالتعاونيات فى اتجاه تحديثها لتالئم االلفية الثالثة.مراجعة النصو  

 توفير حوافز اكثر جاذبية وتيسير فرص احداث وحدات تعاونية جديدة.  

العمل على اعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية ورفع الهيمنة ذوى النفوذ وتشديد الرقابة  
 هذه التعاونيات اموااًل عامة.   باعتبار اموال 

العمل على تعميم الفكر التعاونى وذلك فى اطار يسمح بفتح االفاق امام عدد من المواطنين للمشارمة فى  
 القرارات التنموية مباشرة 

تسهيل تمويل التعاونيات عن طريق الزام بعض البنو  ذات الطابع التعاونى بالمشاركة فى عضوية بعض  
 لى ان ينسجب البنك بمجرد حصول الكفاية المالية الالزمة لنهوض هذا التجمع التعاونى.التعاونيات ع

 تقوية امتيازات التعاونيات فى مجال االستثمار. 

 الدعوة الدراج التعاون فى المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية. 

ظام فى تعاونيات تمكنهم من االندماج تشجيع خريجى مدارس التعليم المهنى والحرفى والزراعى على االنت 
 الفعلى فى النشاط االقتصادى.

 
 تشجيع المبادرة الخاصة

ويتم هذا من خالل سياسة تهدف الى التشجيع على االستثمار وحرية المبادرة سعيًا الى رفع تنافسية المنتج المصى 
 تجاه المنتجات االجنبية داخليًا وخارجيًا.
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 اصالح مناهج العمل

ذج التنمية قد استنفذ فى مصر فعاًل جميع اغراضه الن الفجوة الحاصلة االن بين السلطة المركزية وبين ان نمو 
تطلعات المواطنين اليمكن تقليصها دون مراجعة جذرية لتقسيم السلطة فعليًا بين السلطات المركزية وممثليها محليًا 

مركزية وتصفية المناخ االجتماعى الذى يسوده عدم الثقة وبين االدارة المحلية وهو ما يعنى تقوية التوجه نحو الال
 واعادة الثقة بين المجتمع واالدارة المركزية والمحلية.

 
 تقوية التوجه نحو الالمركزية

 تمتع المحافظ بحرية المبادرة والتخفيف من سلطة الوصاية المركزية عليه. 
االختيارات االقتصادية واالجتماعية واالقليمية تقوية مشاركة المواطنين والفاعلين االقتصاديين فى تحديد  

 والمحلية.

ان يكون المحافظ المنتخب وسيلة للتنسيق االقتصادى واالدارى بين مختلف برامج التنمية المحلية والبرامج  
 الوطنية.

اعى تمكين المحافظ المنتخب من الوسائل المالية الكافية والقادرة على تغطية برنامجها االقتصادى واالجتم 
 ومن تنمية موارد محافظته الذاتية من اجل هدف االستقالل المالى.

تحقيق التوازن بين مختلف مستويات التنمية المحلية والحد من الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين جهات  
 الوطن.

 

 اقرار الحوار  بين االطراف االقتصادية واالجتماعية

الصريح بين الحكومة واالطراف االقتصادية واالجتماعية فى البالد  إرساء اعراف تفسح المجال للحوار المنتج 
 لضمان نجاح البرامج المحددة.

العمل على ابرام االتفاقيات الجماعية بين النقابات لتفادى اى تعارض مخل فى المصالح بين االطراف  
 االنتاجية 

التى تعينهم مع الدول والهيئات  استشارة ممثلى المهن فى القضايا التى تهم مهنهم خاصة فى المفاوضات 
 االجنبية مثل اتفاقية التجارة الحرة.

تكوين مجالس قطاعية تضم ممثلين الرباب االعمال وممثلين للعمال والجامعات والمعاهد العليا لتدارس احوال  
 القطاع وتحديد االقتراحات الممكن تقديمها للسلطة المعنية

ل فيه مختلف الصناعات والجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث انشاء مجلس اعلى للصنعاة الحديثة تمث 
 العلمى للتداول فى المشاكل التى تواجهها الصناعة. 
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 انشاء مجلس اعلى للصناعة التقليدية والحرفية للحفاظ عليها وتطويرها. 

مة وان يضم تكوين المجلس االقتصادى واالجتماعى ويكون من شأنه ان يعمق التفكير فى الخروج من االز  
جميع الفعاليات من حكومة والتنظيمات المهنية واعضاء المجالس القومية المتخصصة واالحزاب والجامعة 

ومراكز البحث العلمى وعدد محدود من الشخصيات الوطنية المعروفة لبحث القضايا االقتصادية واالجتماعية 
 وايجاد الحلول التى يحتمها الموقف.

 خاصة: ويتعين على المجلس بصفة
ان يقدم اراءه فى مختلف المجاالت الى الحكومة ومجلس الشعب لحل بعض المشاكل االقتصادية واالجتماعية  

 المطروحة على البالد.

ان يدرس التقارير الدورية التى تقدمها اليه المجالس القومية المتخصصة عن احوال البالد  على ان يعطى  
 رأيه وتوصياته فيها.

 شروع الميزانية واقتراحاته بشأنها قبل عرضها على مجلس الشعب.ان يبدى رأيه فى م 

ان يحدد على ضوء الدراسات التوقعية التى ينجزها اقتراحاته لمواجهة المشاكل المحتملة وترسل تقاريره الى  
 الحكومة والى مجلس الشعب والشورى لالفادة باعماله.

وال االجتماعية واالقتصادية خالل السنة الماضية ان يقدم المجلس تقريرًا سنويًا لمجلس الشعب عن االح 
 وتوقعاته عن السنة المقبلة.

  

 اشتراك االطراف االقتصادية فى تحديد برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

يتكون النظام التخطيطى من برامج محلية تحدد فى اطار مخططات اقليمية تصاغ فى مخطط وطنى يضمن التناسق 
 لمحلية ويترجم التوجهات العامة المحددة لالقتصاد ككل.بين المخططات ا

ويتم تحضير التخطيط على اساس مشاركة المواطنين عن طريق ممثليهم وبواسطة الهيئات السياسية والنقابية 
 واالقتصادية واالجتماعية . ويتم اقرار برامج قصيرة االمد  تقوم باصدار ميزانية اقتصادية سنوية تحدد اهداف المخطط

 للدولة  باجهزة متطورة للمحاسبة االقتصادية.
 

 إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة

وإلقرار أسس سليمة للنهضة االقتصادية المنشودة يتحتم اتخاذ جملة من االجراءات الهادفة العادة الثقة بين المجتمع 
 تحقيق مجتمع متكافل. ويقترح الحزب لهذا الغرض:والدولة لخلق جو من المشاركة الفعالة للجميع فى عملية التنمية ل

القيام بحملة توعية لتعميم الشعور بحقوق وواجبات كل االطراف المعنية ودعم الوازع االخالقى لدى المواطنين  
. 
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 التطبيق السليم للقوانين الجارى العمل بها من اجل محاربة جميع مظاهر االنحراف كالرشوة والمحسوبية. 

ة جهاز القضاء وتمتعه بالوسائل المادية والبشرية التى تمكنه من طمأنة المواطنين على ضمان استقاللي 
 حقوقهم.

 اعطاء شعار تقريب الدولة من المواطنين مدلوله الحقيقى ومد جسور ثقة حقيقية. 

 تحقيق فعالية اكبر للدولة بتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. 

 ر فى االجراءات الضريبية فى اعادة ضريبة موحدة.ضمان حد ادنى من الاستقرا 

توفير االرادة السياسية لجعل الرقابة المالية واالقتصادية على اجهزة الدولة ونشاطاتها حقيقية وتشمل تقارير  
 االداء.

  

 اصالح القوانين والتنظيمات وتكييفها مع مقتضيات التطور

طار القانونى والبشرى واالدارى الذى ينظم النشاط عصرنة القوانين ذات البعد االقتصادى وترشيد اال 
 االقتصادى وفى مقدمة هذه القوانين:

قانون منع االحتكار واتاحة المنافسة الداخلية لمنع التجاوزات والقضاء على المضاربة واالحتكار وظواهر حرق  
 البضائع  لكى تتحقق االنتاجية المطلوبة من هذا القانون 

ة البضائع المنتجة محليا او المستوردة والتشجيع على انشاء الجمعيات للدفاع عن تطوير نظام مراقبة جود 
 حقوق المستهلك.

  

 قانون العمل

اصالح القوانين المنظمة للعمل لتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع والتطورات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية   
 االقتصادية واالجتماعية للبالد.

 
 والتنظيمات العقارية اصالح القوانين

ومن ذلك تبسيط مستندات الملكية العقارية التى تعتبر احدى العراقيل لنمو هذا القطاع وادخالها على الكمبيوتر        
وميكنة كافة الخرائط المساحية وتطويرها وتخفيض رسوم الشهر العقارى وخلق انظمة قانونية لتمويل بيع وشراء 

 المال . العقارات للتسهيل على صغار
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 اإلسراع في إيقاع عملية التنمية وتقليص البطالة

وتتمثل االداة االستراتيجية فى هذا المجال فى رفع مستوى االستثمار من اجل تسريع معدالت النمو وتوسيع قاعدة 
فى التشغيل من جهة ورفع مستوى تنافسية االقتصاد الوطنى من جهة اخرى للصمود امام المنافسة االجنبية سواء 

 السوق المحلية او االسواق الخارجية.
 وتتمحور استراتيجية االقالع االقتصادى فى :

 تعبئة الجهود من اجل تقليص البطالة ورفع مستوى استعمال الموارد البشرية والمادية . 
 رفع مستوى االستثمار والنهوض باالستثمار الخاص. 

ثمار واالنتاج والتمويل والتسويق علمًا بان التصدير هو اعتماد استراتيجية للتصدير باالرتياط مع سياسة االست 
 الحلقة الجوهرية فى معالجة المديونية الخارجية للبالد وتوسيع قاعدة التشغيل.

 تأهيل الجهات االنتاجية المصرية واالهتمام بفتح اسواق جديدة امامها. 

 انتهاج سياسة قطاعية تسمح بهيكلة جديدة لالنتاج. 
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 م2020لقاهرة عام تطوير اي لالمشروع القوم

 )رؤية واقعية ونبذة عن اختيارات وتوجهات حزبنا لوقف التدهور الحضري والنهوض بالعاصمة(
 أوالً: القاهرة الكبرى : 

اليوم تعاني من تخمة بشرية رهيبة أربكت برامج التخطيط العمراني لوقف  -بل والقاهرة الكبرى  -أصبحت القاهرة 
همت في خلق مشكالت بيئية، بحيث أصبحت العاصمة من بين مدن العالم التي تعاني من التدهور الحضري وسا

 نسب تلوث عالية، ورغم برامج التخطيط واستراتيجيات التطوير إال أن التدهور مازال مستمرًا. 
صبح القاهرة والتساؤل المطروح اآلن : هل نستطيع في خالل العشرين عامًا المقبلة وقف هذا التدهور؟ هل يمكن أن ت

 باريس الشرق كما كانوا يسمونها في مطلع القرن الفائت؟
  …هذه المدة كم هي قصيرة في عمر البرامج التخطيطية، طويلة جدًا في عمر المواطن المصري 

إننا أمام تحد كبير: إما أن يعود للقاهرة وجهها الحضاري المشرق لتأخذ مكانها في مصاف عواصم العالم المتحضر، 
إذ يسكن منطقة ، أن يستمر التدهور في ظل برامج عقيمة تعتمد على األساليب التقليدية التي ثبت عدم جدواهاوأما 

القاهرة الكبرى اليوم ما يقرب من خمس سكان الدولة، وفضاًل عن العبء الكبير الذى يشكله هذا التركيز الضخم 
لتركيز مخاطره الكبرى من الناحية االستراتيجية للسكان في العاصمة على شبكات المرافق والخدمات، فإن لهذا ا

 والدفاعية.
 

 ثانياً: برامج التخطيط العمراني للعاصمة ونتائجها : 

وظلت القاهرة لماضي، لقد ظهرت المحاوالت اإلصالحية لمشاكل القاهرة الكبرى مبكرًا في الثالثينيات من القرن ا
حتى ترتب على ذلك تخمة بشرية بدأت تظهر  اإلنفاق الحكومي،  ، وتستأثر بالجزء األعظم منتستقطب موارد الثروة

 فيما سمى بمشاكل اإلسكان والزحام.
وتعاقبت برامج  في النصف الثاني من السبعينيات ظلت القاهرة الكبرى تعانى من تراكمات مرحلة التنمية المركزية.و 

ي وفى كل برامج التخطيط أشرفت األجهزة الحكومية التخطيط العمراني للقاهرة الكبرى على الصعيد األكاديمي والتنظيم
فأين كانت  وقامت على تنفيذها ورغم كل ذلك تفجرت مشاكل العاصمة وتفاقمت. ،التنفيذية على وضع هذه الخطط

هذه البرامج اإلصالحية والتخطيطية عندما ظهرت العشش في القاهرة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات وعندما 
من المؤكد أن هنا  خلاًل في العملية التخطيطية في  لمشكلة ودفعت الناس أن يزاحموا موتاهم في المقابر؟!تفجرت ا

 .القاهرة الكبرى ولكننا في معرض برنامجنا هذا لسنا بصدد تقييم هذه التجارب
 

كالت التي يعانى منها فهنا  شيء غائب لم يحظ بالعناية الكافية حتى يومنا هذا وهو العامل السلوكي في تكوين المش
 المجتمع قيد التخطيط وفى صناعة القرار التخطيطي.
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فعلى الرغم من استراتيجية تطوير العاصمة التي تتبناها األجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم والبرامج الثمانية 
لتشريعات القوية النافذة لتفعيل للنهوض بالقاهرة وإعادة وجهها الحضاري إال أننا في حاجة ماسة وملحة إلى مزيد من ا

 هذه االستراتيجية المعلن عنها.
 

 ثالثاً: استراتيجية الحزب : 

ه المتفاقمة لعلنا في حاجة إلى األخذ بأساليب التخطيط العلمية والتي تعتمد على تغيير العامل السلوكي وآثار 
مكن أن يؤدى إليه حل مشاكل العاصمة في االعتبار الدور الكبير الذى ي ويأخذ الحزب .في التدهور العمراني

 وآثاره على تحقيق التنمية القوميـة الشاملـة التـي تحقق طموحـات وتطلعـات أبنـاء شعبنا على جميع المستويات.
 وفى هذا اإلطار يمكننا الحديث عما يلي : 

اضي الزراعية باعتباره إذا كان للطريق الدائري بإسهاماته في وضع حد للتوسع العمراني بالتعدي على األر  -1
حاجزًا طبيعيًا يسمح بامتداد الكتلة العمرانية في اتجاه الصحراء فقط وكذلك تخفيف الضغط المروري داخل 
القاهرة الكبرى وتسهيل الربط بين مداخل ومخارج المناطق الصناعية، فإننا نطالب باستمرار تدعيم هذا الطريق 

 ى بحيث تسمح بخروج حركة المرور من وسط المدينة دون الدخول.بوصالت فرعية على مداخل القاهرة الكبر 
تحجيم حركة النقل اآللي العابر بمنطقة القاهرة، بأن يتضمن التخطيط اإلقليمي لمصر في الوجه القبلي  -2

كمنافذ خارجية بحرية وتطوير مطارات الوجه  -مثل سفاجة والقصير  -االعتماد على موانئ البحر األحمر
ألقصر وأسوان وأسيوط" وتوجيه سكان الصعيد إلى مصايف البحر األحمر بدال من المصايف القبلي "ا
 الشمالية.

جعل القاهرة مدينة مغلقة أمام الهجرة الداخلية ألنه إذا ظلت القاهرة الكبرى منطقة مفتوحة أمام الهجرة  -3
المشكلة ال و يطية قصيرة جدًا، فسيتجاوز عدد سكان اإلقليم ما يزيد على عشرين مليون نسمة في فترة تخط

تقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة بل تمديد شبكات المرافق وإنشاء خدمات جديدة فضاًل عن تجديد 
الشبكات القديمة التي تتحمل طاقة فعلية أكثر من طاقتها التصميمية وما يمثله ذلك من تكاليف باهظة، ورغم 

من أربعين عامًا لكنها لم تأخذ من األجهزة التخطيطية أو التنفيذية أن فكرة غلق القاهرة مضى عليها ما يقرب 
 قسطًا كافيًا من االهتمام وتقييم تجارب البلدان األخرى التي نفذت الفكرة.

 -إغالق القاهرة أمام الهجرة الداخلية ووضعه قيد التنفيذ سيعطى لبرنامج المجتمعات العمرانية الجديدة  -4
دفعة قوية في العمل في  -دينة العاشر من رمضان ومدينة السادات وغيرها خاصة المدن الجديدة كم

 مؤسساتها الصناعية.
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نرى أن التفريغ الجزئي للعاصمة بهدف تقليص حجم القاهرة الكبرى فنحن  التفريغ الجزئي للعاصمة : -5
تنمية المجتمعات رية تناسب العواصم السياسية للدول، وفى نفس الوقت تدفع عجلة اللحصول على بيئة حض

الجديدة أقرب إلى الحل األفضل وال نرى جدوى على اإلطالق لفكرة نقل ،العاصمة وفى هذا اإلطار نرى ما 
 يلي : 

وغلق المقابر الواقعة في قلب الكتلة وتوفير مسكن أدمى الئق لهم سكان العشش وضع الحلول العملية ل -
 السكنية للعاصمة.

الملوثة للبيئة خارج الكتلة العمرانية للعاصمة وكذلك الحرف التي ال يحتاجها االستمرار في نقل األنشطة  -
 المواطن بشكل يومي وتختلط باالستخدام السكنى وتزيد حجم الضوضاء.

تشجيع التفريغ الذاتي للقلب التجاري للعاصمة وبحيث تحل االستخدامات التجارية محل االستخدام السكنى،  -
ألحياء العاصمة القديمة التي تشهد مبانيها القديمة انهيارات دائمة وتسكين شاغليها  فضاًل عن التفريغ الذاتي

 بالتجمعات الجديدة أو المدن التوابع.
إذا كانت متطلبات الحماية المركزية بمنطقة القاهرة الكبرى تبقي على وجود مؤسسات الوظيفة السياسية  -

وزارات الخارجية والداخلية  -مجلس الشورى  -عب مجلس الش –بالعاصمة مثل جهاز رئاسة الجمهورية 
سفارات الدول وقنصلياتها والمنظمات والهيئات الدولية، فهل هنا  ما  -والدفاع واإلعالم والثقافة والتخطيط 

 -يبرر وجود وزارات داخل الكتلة العمرانية للقاهرة بعيدة عن المناطق الحيوية ألنشطتها مثل وزارات الزراعة 
 وزارات الخدمات؟ -الصناعة  -ستصالح األراضي والتعمير ا -الري 

معسكرات القوات المسلحة التي أصبحت جزءًا من النسيج العمراني للعاصمة والتي ما زالت بحوزة الوزارة نقل  -
رغم انتهاء وظيفتها العسكرية مما يشكل عبئًا أكبر على قلب العاصمة، فينبغي استبدال هذه المساحات 

 رى في التجمعات والمستوطنات الجديدة مع استثناء القيادات المساهمة في صنع القرار.بمساحات أخ
االستمرار في فتح المزيد من المحاور المرورية بقلب العاصمة بما يساهم في خلق السيولة واالنسياب  -

ل شاغلي هذه المروري على غرار ما حدث في محور شمال الجمالية الذى نفذته محافظة القاهرة مؤخرًا، ونق
 المحاور إلى التجمعات الجديدة.

مرور اآللي بوسط العاصمة التجاري في الموسكى وقصر النيل واألزبكية وقصره على المشاة المنع حركة  -
 فقط.
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نحن ال نتفق مع وجهة النظر القائلة برفع أسعار الخدمات والمرافق التي يتحملها المواطن في قلب العاصمة  -
ارات بالشكل الذى يجبر قطاعًا كبيرًا من السكان على اللجوء إلى الهوامش سعيًا وراء تفريغ وكذلك رفع اإليج

وسط العاصمة، ألن ذلك سيؤدى إلى تغيير تركيبة العاصمة الديمغرافية بشكل يفقدها كثيرًا من الحرف أو 
 .زحينالوظائف التي تحتاجها بشكل يومي، كما يؤدى إلى أن تحل الطبقة القادرة محل النا
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 التنمية الحضارية

عندما ننظر للعشرات من دول العالم الثالث في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، نجد صفات مشتركة في تلك الدول، 
ليست مجرد مشكلة  المشكلة إذن فالديكتاتورية والفقر والجهل والحكم البوليسي هي القاسم المشتر  بين تلك الدول.

فساد أو تخلف حكومي، بل أن تخلف ودكتاتورية الحكومات إنما هو انعكاس لجهل الشعب وسلبيته وضعفه 
، وانتشار العديد من السلوكيات السلبية، واختفاء القيم األصيلة تحت طبقة صدأة من الفساد الفكري الحضاري 

 واألخالقي.
 يتحقق بمجرد تغيير إحدى الحكومات أو وصول أحد األفراد للحكم، بل وعندما نتحدث عن اإلصالح الشامل، فإنه ال

 أن التنمية الحضارية للشعب هي التي يمكن أن تضمن مناعته الحضارية وقدرته على البقاء.
 

ناها وما نقصده هنا بالحضارة هو "مجموعة القيم والطبائع والسلوكيات وطريقة التفكير والعادات والتقاليد والنظم التي تتب
وفي عبارة مختصرة هي "أسلوب  وتعتنقها مجموعة ما باعتبارها تمثل الحل الحضاري الذي يضمن بقاء المجموعة

وطبقًا لهذا التعريف فإن وجود قيم ال يلتزم بها أحد، أو روح متواكلة ال تتماشى مع تحديات العصر، أو  ".الحياة
وعة،  أو نظم عقيمة تعوق العمل واإلبداع، أو غياب آلليات سلوكيات سلبية تفرز صراعات داخلية بين أفراد المجم

التجدد في فكر المجموعة، وقواعد عملية االنتخاب الطبيعي لتحديد قيادات األمة، فهذه  كلها مظاهر وأعراض للضعف 
 الحضاري الذي يهدد وجود األمة و حاضرها ومستقبلها.

، ول للمجموعة ويستوعب أفرادها باختالفاتهم وتشعب مصالحهموالتنمية الحضارية تستدعي وجود تعريف للهوية، مقب
تحديد رؤية ، مما يتيح ارتباط مصالح أفراد المجموعة وأقدارهم بعضها البعضمع المشتركة  المصالحواالتفاق على 

تقابل مستقبلية قومية مشتركة، يشتر  في وضعها أفراد األمة وممثليهم، توضح األهداف والطموحات والتحديات التي 
االتفاق على القيم والسلوكيات وأطر العمل الفردي والجماعي واألدوار التي على كل فرد أو جماعة أن تلعبه ، و األمة

على تحقيق ، بحيث تكون ملزمة ألفراد المجتمع. والبد من أن يعمل أفراد المجتمع في سبيل تحقيق األهداف القومية
 اجعة المسار أواًل بأول وتعديله وتطوير األهداف كلما لزم األمر.تلك األهداف، كل على قدر استطاعته، مع مر 

 
وألن كل هذه األشياء ال يمكن فرضها على المجموعة، بل البد من أن تلتزم بها طواعية، فإن وظيفة القيادات المتعددة 

رؤى واآلمال ، تستعرض فيه كل هذه العناصر، وتستلهم فيه الديمقراطي لألمة أن تعمل على إحداث حوار قومي
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واألهداف، ثم تبث الرسالة ألفراد األمة حتى تتبنى األمة مسارًا محددًا تتفق عليه األغلبية وترضى األقلية أن تلتزم به 
 وتتبعه حرصًا على وحدة الجماعة وإعالء لشأن األسلوب الديمقراطي والشورى في الحوار والعمل.

 

 ون  ونهضة العلوم واألداب والفن التنمية الثقافية
 

 تنمية اإلنتاج الثقافي والفني واإلعالمي هو أحد أهم أدوات التنمية الحضارية 

 تنمية المعرفة وتدوال المعلومات والبناء على الخبرات السابقة مفتاح التقدم 

تنمية الطلب المحلي على المنتجات الثقافية والفنية عن طريق تقديم الحوافز لقنوات توزيع وتسويق وبث  
 الثقافيةاإلنتاجات 

توفير المناخ الحر الذي يشجع على تنمية الفكر واإلبداع، وتحسين العملية التعليمية وخصخصة قنوات اإلعالم  
 من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، كفيل باستعادة مصر لعافيتها الثقافية

نان ال يمكن أن يكون الحكومة تعطي المنح وتدعم الجهات اإلبداعية من ناشرين ومنتجين وفنانين، ولكن الف 
 موظفًا لدى الحكومة، كما أن الجهات الحكومية ال تقوم بتنفيذ أو نشر أي أعمال فنية

اكتشاف وتنمية القدرات الفنية بصورة مبكرة عن طريق تخصيص جوائز للمبدعين الصغار ومسابقات قومية  
ون واآلداب. نريد أن نرى أطفالنا يتنافسون ترعاها الدولة للمراحل السنية المختلفة وفي كافة مناحي العلوم والفن

 ليحصلوا على جوائز الدولة في القصة والموسيقى والرياضيات والعلوم واللغات

 تشجيع الناشرين والمنتجين عن طريق ضخ طلب حكومي في قطاع اإلنتاج الثقافي.  

 قصر عملية تطوير الكتب المدرسية على القطاع الخاص. 

مدرسية بحيث يصبح تقيم مدى كفاءة المكتبة مدرسية عامل يرفع من درجة تصنيف تشجيع إقامة المكتبات ال 
 المدارس وبالتالي العائد الذي تحصل عليه الجهة التي تدير المنشأة التعليمية.

 
 

 آليات التنمية الثقافية
 الكتــاب : 

يره وتسهيل الحصول عليه، وذلك من يعد الكتاب من أكثر وسائل الثقافة تأثيرًا، لذا يدعو الحزب إلى العمل على تطو 
 خالل اآلتي :

 االرتقاء بمستوى الكتاب من حيث طباعته وإخراجه، بما يتناسب مع انتشار مصادر الثقافة اإللكترونية .   -1
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العمل على تخفيض سعر الكتاب من خالل إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الطباعة  -2
 واألحبار.

تنظيم المهن المرتبطة بالكتاب مثل: الترجمة والطباعة والنشر والتوزيع، بوضع إستراتيجية مستقبلية للترجمة،  -3
 وقاعدة بيانات لألعمال المترجمة والمترجمين في مصر. 

تشجيع تصدير الكتاب المصري إلى الخارج، من خالل التوسع في ترجمته إلى اللغات األجنبية، وفتح أسواق  -4
 ة أمامه.جديد

 اتخـاذ كافـة اإلجراءات التـي تكفل حماية الكتـاب المصـري من السرقة والتزوير. -5
ويطالب الحزب بزيادة عدد المكتبات العامة في كل المحافظات، مع مراعاة نظم الحفـظ والصيانـة المخزنية 

نسيق بين مكتبات مصر كلها لتصب في المدن الجديدة، وتحقيق التكامل بحيث يتم الت وكذلكللمخطوطات والوثائق، 
 في شبكة معلومات واحدة.

 
 السينمــا :

كانت صناعة السينما في مصر هي الصناعة الثانية، وتعاني اآلن صناعة السينما من أزمة تتعلق باإلنتاج والتسويق. 
 لذا يطالب الحزب باآلتي:

اد األدوات الالزمة لها، والتوسع في إنشاء دور تشجيع صناعة السينما من خالل إقرار إعفاءات جمركية على استير  -1
 العرض السينمائي واالرتقاء بمستواها.

االرتقاء بمستوى الفيلم المصري؛ ليمارس دوره في نشر القيم الرفيعة، وتحسين الذوق العام، وإعداد وتنفيذ خطة  -2
 للترويج للفيلم المصري وتسويقه في الخارج.

ية تراث السينما المصرية، بما يتضمنه ذلك من إعداد نيجاتيف بديل من جميع األفالم اإلسراع بإصدار تشريع لحما -3
 المصرية.

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مواجهة سرقة األفالم أو أي محاولة لتدميرها أو تهريبها إلى الخارج. -4
 المســــرح :

لى ما يشوبها من إسفاف، والتوسع في تشييد كما يرى الحزب ضرورة االرتقاء بمستوى النصوص المسرحية والقضاء ع
المسارح الكاملة التجهيز، وتطوير البنية األساسية لها من مباٍن ومعدات، واإلسراع بترميم المسارح المغلقة، والعمل على 

ن، انتشار المسارح التابعة لقصور الثقافة في األقاليم، وتخفيض أسعار تذاكر مسارح الدولة لتوسيع قاعدة المشاهدي
 وزيادة العناية بالمسرح الجامعي والمدرسي باعتبارهما من الركائز األساسية ألية حركة مسرحية حقيقية .

 



 81 

 اآلثــــــار :

كما يرى الحزب وضع خطة قومية شاملة إلنقاذ اآلثار المصرية من األخطار التي تهددها كالمياه الجوفية والصرف 
ء كافة المناطق األثرية من التعديات عليها، ونقل المناطق السكنية الصحي، وسرعة االنتهاء من تنفيذ خطة إخال

الواقعة داخل المناطق األثرية إلى أماكن جديدة بعيدة عنها، كذلك يطالب الحزب بوضع الضوابط الالزمة لتأمين 
لحديثة، إلى جانب وحراسة اآلثار، ونقل أكشا  الكهرباء المتاخمة لمناطق اآلثار، وتوفير وسائل اإلطفاء واإلنذار ا

وتوفير االعتمادات المالية الالزمة لسرعة االنتهاء من ،  إعداد العنصر البشري المدرب على استخدام هذه الوسائل
عمليات الترميم المستهدفة، وإجراء مسح أثري شامل آلثار اإلسكندرية، واالهتمام بمشروع إنشاء متحف حي تحت الماء 

ة أثرية ومتحفًا للعمارة اإلسالمية، وتحقيق التوافق واالنسجام بين المناطق األثرية بها، واعتبار مدينة رشيد محمي
من حيث التصميم المعماري؛ للحفاظ على الطابع العام للمنطقة، وتكثيف الجهود الستعادة جميع لها والمباني المجاورة 

في قانون حماية اآلثار ليكون أكثر اآلثار المصرية التي ثبت خروجها من مصر بطرق غير مشروعة، وإعادة النظر 
 حسمًا وردعًا فيما يتعلق بجرائم نهب اآلثار.

 
 اإلعالم

احتكار الدولة لوسائل وقنوات اإلعالم تسبب في قتل الفكر واإلبداع وجعل أبناءنا يفضلون الحصول على  
 الخبر الصادق والتحليل األمين والترفيه الممتع من مصادر أجنبية

يارات في شراء أقمار صناعية وأجهزة حديثة، وبناء مدن إعالمية هي أشياء جيدة، إال أنها إن استثمار المل 
إذا لم تكن حلقة ضمن منظومة إعالمية متكاملة، تزدهر  –بل وتعد إهدار للمال العام  –تصبح عديمة القيمة 

 في مناخ من الحرية وتشجيع الفكر واإلبداع

أكثر مصداقية وجذبًا للجمهور من عشرات المحطات المصرية  لقد أصبحت محطات مستقلة في دول صغيرة 
 الحكومية المكررة والمملة والفارغة من المضمون.

كيف سمحنا ألنفسنا أن نفقد الريادة اإلعالمية، ونخرج عن ركب اإلعالم العالمي، ونتر  أطفالنا وشبابنا هدفًا  
لحديثة، أن ينجحوا في فرض آرائهم وفكرهم علينا في سهاًل للذين استطاعوا باتباع االستراتيجيات اإلعالمية ا

 المنازل.

وفي نفس الوقت، فقدنا مصدرًا هامًا من مصادر الدخل الوطني، لتصبح اآللة اإلعالمية، عبئًا ثقياًل على  
ميزانية الدولة، دون عائد ثقافي أو حضاري أو ترفيهي، وبل لم تستطع حتى إقناع أحد بصدق النشرات 

 مخصصة للترويج لمنجزات الحكومة "المهولة" على مستوى االستهال  المحلي.الدعائية ال

البد من خصخصة جميع وسائل اإلعالم من صحف وقنوات تليفزيونية وإذاعية، وتشجيع األفراد والمؤسسات  
والبنو  على االستثمار طويل المدى في هذا المجال بحوافز موضوعية، وتوفير مناخ ديمقراطي حر يشجع 

 اآلثــار



 82 

داع ويكافئ العمل ويحتضن الموهبة، ويتخلص من المحسوبية والتوريث واالحتكار وتكريس الوسطية اإلب
حتى نستطيع استعادة الريادة اإلقليمية وندخل في مدارات التأثير   Mediocrity & Conformity والنمطية 

 اإليجابي على الثقافة الكونية الجديدة

 
 ياإلعالممقترحات خاصة بتطوير القطاع 

 

 يرى الحزب أهمية أن يكون اإلعالم في خدمة أهداف التنمية 
ويرى الحزب ضرورة توقف الدولة عن احتكار أجهزة اإلعالم وذلك بإلغاء وزارة اإلعالم، وخصخصة هذا  

من قيمة أسهم هذه المؤسسات بعد بيعها، على أن يتم  %50القطاع بمشاركة الدولة، بنسبة ال تتجاوز 
 ع في تصنيع أقمار صناعية مصرية بداًل من شرائها.استثمار أموال البي

 يقف الحزب مع حرية إنشاء محطات اإلذاعة والتلفزيون. 
أهمية تحقيق المصداقية في الموضوعات اإلخبارية، واالهتمام بالوصول للحدث أثناء وقوعه، وعرضه عرضًا  

 صادقًا.
لرأي وتسعى لوصول رأي األحزاب ورجال الفكر أهمية إفساح مجال الحوار ]البرامج الحوارية[ التي تستطلع ا 

  .على اختالف اتجاهاتهم للمشاهد والمستمع في مختلف القضايا التي يتعرض لها الوطن
االهتمام بتأهيل الكفاءات والقيادات اإلعالمية، من مذيعين ومعدين وطواقم فنية؛ لينعكس ذلك على مستوى  

  .المواد اإلعالمية المقدمة للمواطنين
سياسات متوازنة في التعامل مع قضية " التشفير" لبعض القنوات أو المواد اإلعالمية، بما يخدم االرتقاء  وضع 

ل  بمبدأ حق المواطن في المعرفة والتسلية  .بالمنتج اإلعالمي، وال ُيخِّ
رًا عن تحديث خطط وخرائط القنوات الحالية سواء الرئيسية أو المحلية األرضية والفضائية لتكون أكثر تعبي 

المواطن واحتياجاته الفكرية والروحية والترفيهية، وبما يجعلها قادرة على البقاء والتميز في مناخ المنافسة 
 القاسية.

على الطابع المحلي الخاص بكل قناة تلفزيونية من القنوات اإلقليمية؛ للحد من التشابه والتكرار  أهمية الحرص 
. 
لنقل وجهات نظرنا في  -خصوصًا العالم الغربي  -خاطبة شعوب العالم أهمية إنشاء قناة فضائية أو أكثر لم 

 القضايا الهامة؛ لمواجهة طوفان اإلعالم المشوه لصورة العرب والمسلمين في العالم الغربي. 
يتبنى الحزب إنشاء إذاعات جديدة متخصصة تدعم القنوات التلفزيونية الجديدة وتكمل رسالتها في إطار  

 متكاملة. منظومة إعالمية
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 التوسع في سياسة اإلنتاج المشتر  في المجال الدرامي، وخصوصًا مع الدول العربية الشقيقة. 
إلغاء الرقابة على كافة المواد اإلعالمية اإلخبارية أو الحوارية أو السياسية أو الدرامية، إال ما يتعلق باآلداب  

 العامة واحترام األديان السماوية.
سلطة شعبية مستقلة.. السلطة الرابعة، تمارس رسالتها في مناخ آمن الحرية لخدمة الصحافة يجب أن تكون  

 المجتمع.
 يقف الحزب مع حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف والمجالت. 
يسعى الحزب إلى خصخصة الصحف المملوكة للدولة وتحويلها إلى مؤسسات مستقلة يساهم العاملون فيها في  

 أسهم ملكيتها.
لتعديل قانون الصحافة، ويقف ضد تقييد حرية إصدار الصحف، ويقف مع وضع الضمانات يسعى الحزب  

والضوابط القانونية التي تضمن القضاء على الصحافة الصفراء، كما يقف ضد التمويل األجنبي للصحف، 
ويرى أهمية مراقبة ميزانية الصحف عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات، ونشر ميزانيات المؤسسات 

 لصحفية.ا
يقف الحزب مع مبدأ حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها؛ ألنـه السبيل لوصـول  

 المعلومـات والحقائق للمواطـن صاحب المصلحة.
يؤيد الحزب مشروع قانون لحرية الصحافة والصحفيين يتم إقراره تشريعيًا، ويوضع بمعرفة الصحفيين من خالل  

 ية.نقابتهم وجمعيتهم العموم
يرى الحزب أهمية إصدار صحف ذات مقومات عالمية تركز اهتمامها على عرض القضايا المصرية والعربية  

 المهمة بأسلوب يتفهمه القارئ في الخارج.

 

 

 

 المشروع القومي لمواجهة العنف بالثقافة

 
 

  مواجهة اإلرهاب بالفكر

 فعل منظم  فى البدء كانت الكلمة، وتتبلور فكرتنا في تحويل الكلمة إلى 
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لقد توصلت الخطط الرسمية خاصة األمنية إلى فكر الحاملين للمرض وأوقفت أعراض الداء، ولكننا سنحاول  
تكوين مجموعات شبابية منتقاة من ب وذلك  وقاية من لم يصلهم المرض من انتقاله إليهم مهما كانت األسباب.

ة وصواًل لخلق فهم منهجي مشتر  يحملونه بدورهم مواقع جغرافية مختلفة وإدارة حوار معهم كشركاء في الفكر 
 إلى قطاعات أخرى أفقيًا ورأسيًا حتى تتسع تلك الدوائر لتشكل تيارًا فكريًا قادرًا على مواجهة األفكار الظالمية.

 يبقى لكي نحقق هذه الفكرة في بذورها األولى أن نعتمد على شباب مهيأ للتفاعل مع أفكار التنوير، فالثقافة تعد 
 من المكونات األصيلة للمبدع إضافة إلى النزوع الدائم لرواد قصور الثقافة للتعامل المباشر.

 
 األهداف : 

 الحوار من أجل توضيح ماهية مفاهيم العنف التي أسست عليها هذه الجماعات رسالتها للشباب. -1
 تفنيد وتعرية رسائل العنف من خالل رؤية نقدية جوهرية لتلك األفكار. -2
 .استدعاء كل عناصر االستنارة من داخل الذاكرة القومية وإلقاء الضوء عليها وتفعليها  -3
  .تأهيل مجموعات من الشباب قادرة على التصدي لفقه العنف والتبشير لفكر االستنارة -4
ميع الشباب دفع هؤالء الشباب المكونين لتلك المجموعات لكي يكونوا حلقة الوصل بين األفكار المستنيرة ومجا -5

 مبدعين.إيذانا بخلق رواد جدد 
 اآلليات :  
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كتيبات تحتوى على ماهية مفاهيم العنف التي أسست عليها هذه الجماعات رسالتها الفكرية للشباب في المحاور  أواًل:
 الخمسة التالية : 

 النظرة إلى المجتمع ومؤسساته. -1
 النظرة إلى الدولة وأجهزتها. -2
 يير بالقوة.فكر وجوب التغ -3
 فقه األمر بالمعروف والنهى عن المنكر. -4
 النظرة إلى المواطنين المصريين األقباط. -5

 عناوين أولية للكتيبات المقترحة :  ثانيًا:
 الحاكمية.. األصل والمفهوم. -1
 مفهوم الدولة بين الديمقراطية والخالفة. -2
 النظام السياسي بين حزب هللا وحزب الشيطان. -3
 المواطنة والنظرة المشوهة لألقباط. -4
 البرنامج السياسي لجماعات العنف. -5
 المرأة وإشكالية الفقه المتخلف. -6
 الثقافة والفنون وفقه الجمود. -7
 الشباب بين رسائل العنف وفكر التلقين. -8
 مفهوم التنمية والنظرة للبعد الدولي. -9

 مصر البداية.. ولماذا؟ -10
 بات حول ثالث مراحل للتنوير وهى : خمسة كتي ثالثًا:

 فجر التنوير )رفاعة الطهطاوى واإلرساليات(. -1
 محمد عبده(. –بداية النهضة )األفغاني  -2
 لويس عوض(.  -طه حسين –مصطفى وعلى عبد الرازق  –عصر النهضة )سالمه موسى  -3
 تاريخ الوطنية المصرية من عرابي لمبار . -4
 سات.الدستور ودولة المؤس -5

 ورش عمل وندوات ومؤتمرات :  رابعًا:
 الخطة : 

 )أ( الفترة الزمنية للمشروع عشر سنوات.
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 )ب( تنقسم الفترة الزمنية إلى عشر فترات أخـرى مع تقسيم قطاعات الجمهورية إلى قطاعات عشرة.
 * ستة شهور إلنجاز القاعدة الفكرية الخاصة )الكتيبات العشرة للمنطقة المحددة(.

شهور أخرى لتفعيل القاعدة الفكرية )الكتيبات( مع مجموعات رواد قصور الثقافة في هذه المنطقة بالطريقة  * ستة
 التالية : 

 اختيار عشرة من المبدعين الرواد من أنصار التنوير في كل مديرية ثقافة. -1
 .تنظم للرواد العشرة ورشـة عمل للحوار حول الكتيبات بعد استالمها بفترة كافية -2
على أثر ذلك ينظم الرواد العشر الذين انتهوا من ورشة العمل المركزية ورشة عمل في كل مركز من مراكز  -3

 محافظاتهم.
بعد انتهاء كافة ورش العمل المركزية والمحلية تعقد مؤتمرات عامة في كل محافظة للحوار حول هذه األفكار،  -4

 وتفعيلها مع كبار المفكرين في مصر.
 هذه النواة مع الفاعليات الشبابية في مراكز الشباب أو المنتديات العامة أو الحزبية. تتواصل -5
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 البحث العلمي
 

لقد نشأت الحضارة أول ما نشأت في مصر، حيث عرف اإلنسان الزراعة والري والكتابة والحساب والتجارة  
 والهندسة والفلك وتسجيل الوقت

بهين، الذين يعجزون عن البحث واإلبداع في وطنهم، في ظل نظم عقيمة واليوم، نجد لدينا آالف العلماء النا 
 بالية تحارب النجاح وتعاقب االبتكار

وأن نفس هؤالء العلماء تتلقفهم الجامعات ومراكز البحث األجنبية، ليسهموا في النهضة والتقدم في تلك الدول،  
 بينما وطنهم أولى بإبداعهم

ويدار بصورة تتفق مع األهداف القومية، بحيث يسير يدًا بيد مع النشاط أن البحث العلمي البد وأن يوجه  
االقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والمعلوماتي، يسهم في التقدم التكنولوجي ويعضد من الميزة التنافسية 

 للمنتج المصري 

الستفادة العملية البد من ربط الصناعة وشركات القطاع الخاص بالجامعات ومرتكز البحث العلمي بهدف ا 
والتجارية من آالف األبحاث النظرية ومشروعات التخرج في تلك الجامعات والمراكز، بحيث تستطيع شركات 

بتكلفة معقولة، وفي نفس الوقت تحصل   R&Dالقطاع الخاص االستفادة من جهود البحوث والتطوير 
د على استغالل أبحاثها بصورة تجارية، الجامعات ومراكز البحث العلمي على نصيب مناسب وتشار  في العائ

لتستخدم ذلك العائد في تطوير قدراتها البحثية وتحديث معاملها وتمويل المزيد من اأبحاث الموجهة لخدمة 
 الصناعة واالقتصاد والمجتمع.

ومن هنا فالبد من وضع بروتوكوالت تعاون تسمح لشركات القطاع الخاص والهيئات االقتصادية ومؤسسات  
تمع المدني من تكوين "تحالفات استراتيجية" مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، بحيث تتبنى كل المج

مؤسسة مشروعات بعينها من مشروعات التخرج والماجيتسير والدكتوراه وغيرها من البحوث األكاديمية، مما 
 لميًا.يعود بأعظم الفائدة على تحسين قدرة االقتصاد والمنتج المصري على المنافسة عا
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 التنمية البشرية

لو فكرنا بموضوعية، لوجدنا أن الموارد البشرية هي ثروة مصر اإلنسان المصري هو أساس التنمية ومصدر الثروة. 
، وحسن إدارة عملية التنمية البشرية يعظم من العائد على الحقيقية. فالمصريون هم المورد الرئيسي للدخل في البالد

ي نفس الوقت فإن تر  عشرات الماليين يتزايدون في األعداد بدون إعداد أو إدارة، هو أمر . وفذلك المورد األساسي
خطير يهدد مستقبل الوطن، ألن تضاعف حجم البطالة يجعلها مثل قنبلة موقوتة تهدد استقرار الوطن وسالمه 

 االجتماعي.
 
 

 رؤية الحزب لعملية التنمية البشرية

ترتيب مصر فى دليل التنمية البشرية لالمم المتحدة علمًا بان ما تحرزه بعض  ينبه برنامج الحزب لخطورة تواضع
ت الدول من تقدم فى الحد من فقر الدخل ال يعنى بالضرورة حدوث تقدم مماثل فى الحد من الفقر البشرى وقد ذكر 

 %20ًا لمعيار الدخل تبلغ عن االمم المتحدة ان نسبة الفقراء فى مصر وفق ةالصادر المتعددة التنمية البشرية  تقارير
وفقًا لمعيار فقر القدرات وهذا مؤشر خطير يضعه الحزب نصب عينيه خصوصًا ان االمم  %35بينما ترتفع الى 

المتحدة قد اعتمدت فى بناء دليل التنمية البشرية على مؤشرات محدودة حتى يمكن توفر بياناتها فى مختلف دول العالم 
ولية غير ان الحزب يرى ان قياس الفقر البشرى فى مجتمع ما يحتاج الى تدعيم هذا من اجل اجراء المقارنات الد

الدليل بمؤشرات اضافية تقيس اوجه الحرمان الرئيسية وفقًا لالوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المعنى ومن ثم 
ل الدولى ويأخذ فى اعتباره اضافة سيسعى الحزب لبناء دليل مصرى للتنمية البشرية يتغلب على مشكلة محدودية الدلي

 مؤشرات تعكس خصوصية المشكالت التى يعانى منها المجتمع المصرى.
 الرقابة على ما بعد الخصخصة:

واخيرًا يهتم الحزب بما يمكن ان يترتب على خصخصة بعض المرافق الخدمية المهمة واثر ذلك على تكلفة حصول 
مؤسسات للرقابة على اداء هذه المرافق بعد خصخصتها كما سيهتم  محدودى الدخل عليها وسيسعى الحزب القامة

الحزب بتمثيل المستهلكين فيها وفقًا لقواعد دستورية وقانونية تحقق الغرض من هذا التمثيل دون اخالل بحقوق االخرين 
 من المال  الجدد.
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 التعليم

 
 

ج أعداد ضخمة من أشباه المتعلمين، وسوء أن العوائق المتتالية في النظام التعليمي المصمم أساسًا لتخري 
تصميم وتنفيذ العملية التعليمية برمتها، يؤدي لوأد المواهب وقتل اإلبداع وطمس روح التعلم الحقيقية وتعطيل 

 منهج التفكير العلمي.

إن ما يسمى بمكتب التنسيق قد أدى لعواقب وخيمة من وضع الطبيب مكان المهندس، واألديب مكان  
 الموسيقار مكان السمسار.الطبيب، و 

 إن العشوائية الحالية في نظام التعليم تمثل خطرًا فادحًا على أمن الوطن ورفاهية المواطن. 

 إن عملية التعلم البد أن تركز على اكتشاف وتنمية وصقل القدرات والمهارات والمعارف والشخصية المصرية 

 أن اكتشاف وتشجيع وتبني المواهب أساسي لتطور المجتمع 

أنه ال يمكن اختزال قدرات اإلنسان في اختبار مثل الثانوية العامة وال يمكن أن نستبدل خبرة المربين  "بمكتب  
 تنسيق"

أن فلسفة مجانية التعليم يجب أن تهيئ كل طفل ليستطيع أن يصبح مواطنًا نافعًا لنفسه ومجتمعه ويصل  
د إمكانات المجتمع، وال يستدعي ذلك أن تتدخل ألقصى أمكاناته بصرف النظر عن مقدرته المادية، وفي حدو 

الحكومة لتقوم بتأليف الكتب والبرامج وإدارة المدارس والجامعات، بل أنه على الحكومة أن تستخدم قدرات 
القطاع الخاص واألهلي لتنفيذ األهداف التعليمية طبقًا لمعايير موضوعية وعملية، بما يعظم من العائد على 

 مية البشرية، ويصل بكفاءة تلك االستثمارات ألقصى حد ممكناالستثمار في التن

 أن التعلم والتدريب هما عملية تستمر طوال عمر كل مواطن، لتحقيق الرفاهية للمواطن والوطن. 

أن تنمية الطاقات البشرية المصرية الخالقة والعاملة وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية موضوعية وطموحة كفيل  
 وفيق هللا.بتحقيق الغايات بت

الدولة توجه العملية التعليمية وتمولها باعتبارها من أهم أركان عملية التنمية البشرية، فتنفق على التعليم  
األساسي والتدريب المهني، وتدعم التعليم الجامعي وتوفر القروض الميسرة حتى يتعلم كل من يرغب ويمتلك 

ة للموهوبين، ولكنها ال تقدم الخدمات التعليمية بنفسها، بل الحد المعقول من األهلية لذلك، وتقدم المنح السخي
تعهد بذلك للقطاع الخاص واألهلي تحت رقابتها وإشرافها وتوجيهها، بوضع المعايير وتقييم الخدمات وتقديم 

الحوافز التي تضمن تماشي العملية التعليمية لألهداف القومية وطموحات الوطن والمجتمع من ناحية، ومواكبة 
 دث ما وصل له العالم من نظم وتكنولوجيا تعليمية من ناحية أخرى أح
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تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني على أقامة "منظمات إدارة المنشآت التعليمية"،  
ر بحيث يبدأ القطاع الخاص واألهلي تدريجيًا في تقديم الخدمات التعليمية، واستغالل المدارس القائمة بإيجا

موضوعي، وتقوم الدولة بسداد تكلفة تعليم كل طالب عن طريق طرح مناقصات عامة يتم التقييم فيها حسب 
 قواعد موضوعية وتصنيف يراعي:

 جودة الخدمة التعليمية والتربوية المقدمة 

 نسبة المعلمين "المؤهلين" للطلبة 

 جودة المباني والمرافق والمعامل والمالعب والمكتبة 

 الفنية واألدبية والعلمية والعملية والكشفية والمهارية والرياضية جودة األنشطة 

 مدى استخدام الطلبة لتكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم وتنمية المهارات والربط بين األسرة والمدرسة 

 التغذية والعوامل الصحية والبيئية والتربوية .. إلخ 

  يمكن أن يتم التصنيفAccreditation هات خاصة أو منظمات غير حكومية عن طريق ج
Accreditation Bodies معتمدة لتخفيف العبء اإلداري عن الدولة 

  جنيهًا )مثاًل( بينما  2000وعلى سبيل المثال، فإن إدارة مدرسة ثانوية تحصل على تصنيف "أ"، يتم سداد
 جنيهًا لمدرسة مشابهة مصنفة )ج( وهكذا  1300يكون المقابل هو 

 قامة مدارس جديدة في منطقة ذات جدوى اقتصادية منخفضة )بسبب قلة عدد الطلبة مثاًل(، عند الحاجة إل
سوف تزيد مصروفات الطالب التي تتحملها الدولة، أو يقوم صندوق المشروعات التعليمية ببناء المدرسة حيث 

 تديرها إحدى شركات اإلدارة السابق تعريفها

 ية طبقًا لتوجهات وأهداف تربوية عامة يضعها مستشاري الوزارة ... يقوم القطاع الخاص بتطوير الكتب الدراس
 وهكذا

  استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير التعلم والتدريب اإللكتروني للجميع بمقابل رمزي يضمن تحسن كفاءة
 ونوعية التعليم والتدريب

 

 المشروع القومي الكتشاف ودعم الموهوبين
 

ونظرًا للتطورات . بنائها المتفوقين والمبدعين، ومن أجل االهتمام بتنمية الموارد البشريةتتسابق األمم في االهتمام بأ
والمستجدات التي طرأت في هذا الميدان في النواحي العملية والتطبيقية لتقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية واجتماعية 



 91 

ية التنمية االجتماعية واالقتصادية بأقصى طاقة فينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى تتاح لها فرص المشاركة في عمل
 ممكنة.

 ولهذا فإننا نقترح أن يكون العمل على المسار التالي : 
 

 المحور األول: سن الكشف عن الموهبة : 

 أن يكون الكشف عن الموهبة عملية مستمرة. وضرورة االهتمام بالكشف المبكر عن الموهبة -1
 ن الخامسة بداًل من السادسة إلتاحة الفرص لالكتشاف المبكر للموهبة.التبكير في بدء سن اإللزام م -2
تشجيع إنشاء المزيد من رياض األطفال من خالل الجهود الذاتية ومساندة التمويل المجتمعي للوصول إلى نسبة  -3

 ممن هم في السن المناظرة. %60استيعاب قدرها 
 المحور الثاني: أساليب االكتشاف : 

ختبارات والمقاييس وأدوات المالحظة في كل مجاالت الموهبة مع مراعاة استخدام أكثر من أداة وأكثر من إعداد اال -1
 شخص لضمان تكرار السلو  ودقة القياس.

 .إعداد كتيبات بها أنشطة متنوعة ذات االرتباط بمكونات البيئة ومواد بسيطة بهدف الربط بين األسرة والمدرسة  -2
رسية وتوفير اإلمكانيات المادية لها والتأكيد على دور المدرسة من خالل األنشطة الحرة إجراء مسابقات مد -3

 واللقاءات والندوات واألندية واستثمار المؤسسات المجتمعية األخرى خالل العام الدراسي وفى العطالت.
 وفادة منها داخل المدرسة االهتمام بإجراء بحوث ميدانية يقوم بها المعلمون في مجال اكتشاف الموهبة واالست -4

 المدارس األخرى.
 

 المحور الثالث : مسارات االكتشاف 

 المؤسسات المجتمعية": –المدرسة  –األسرة  "
إعداد ملف بكافة قدرات التلميذ من بداية التحاقه بالمدرسة ويستمر معه، يتضمن معلومات خاصة بسماته  -1

ويتم جمع المعلومات باستخدام أساليب تعتمد على المالحظة والحوار الشخصية ومواهبه ومهاراته ومستواه الدراسي، 
 ويشار  التلميذ في ملئها.

 االهتمام بتصميم المبنى المدرسي من حيث الشكل والمساحة والتجهيزات والتقنيات. -2
ة من خالل تهيئة المناخ التعليمي المناسب الذى يساعد على أن يكون للمدرسة دور فاعل في الكشف عن الموهب -3

 توفير مناخ ديمقراطي يدعم أسلوب الرعاية الجيدة للموهبة.
 إعداد قاعدة بيانات للموهوبين بالمدرسة وتصنيفها. -4
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االهتمام بالتربية الوالدية والمجتمعية للمساعدة على اكتشاف الموهبة، وإعداد دليل لألسرة والمدرسة يتضمن طرق  -5
 ط.اكتشاف الموهبة مصوغًا بأسلوب بسي

تكاتف جهود المؤسسات االجتماعية المختلفة واإلعالم لتدعيم مفهوم الكشف عن الموهبة وتنمية وعى األسرة في  -6
 اكتشاف الموهبة وضرورة التنسيق بين هذه المؤسسات والوزارات المعنية.

 تدريب المعلمين والقائمين على اكتشاف الموهبة من خالل دورات تدريبية متخصصة. -7
 ء برامج إعداد المعلم "قبل الخدمة" لتخريج المعلم القائم على اكتشاف الموهبة.إثرا -8
طرق التدريس التي من شأنها تنمية مهارات التعلم  وتطوير المناهج الدراسية التي تساعد على اكتشاف المواهب،  -9

 الذاتي والتعلم التعاوني والتعلم باالكتشاف والتعلم القائم على النشاط الفردي.
شمل مختلف األنشطة والسلو  بل تتطوير أساليب تقويم التالميذ حيث ال تقتصر على قياس التحصيل فقط  -10

 .العام، بحيث يتم التقويم بشكل واقعي
 تعظيم دور مجالس اآلباء بالمشاركة في توثيق العالقة بين المجتمع واألسرة بهدف الكشف عن الموهبة. -11
 وم باكتشاف الموهوبين أدبيًا وماديًا.تحفيز المعلمين أو من يق -12
 إنشاء صندوق قومي وشبكة من المؤسسات األهلية لتبنى وتنمية المواهب. -13

وضع  واستثمارا للثروة البشرية المتميزة،  وذلكإننا سنقوم بإعداد استراتيجية قومية للكشف عن الموهوبين ورعايتهم و 
ية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يمكن ترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذ هذه االستراتيجية على فترات زمنخطة ل

 .متكاملة الكتشاف الموهوبين 

 
 
 

 مشكلة الدروس الخصوصية كمثال على ازدواج الخدمات والنظم وإهدار الموارد

 

فسه هذه المشكلة من المشاكل التي تؤرق الطلبة وأسرهم لحد مرضي، حتى أن وزير التربية والتعليم يقوم بن 
 بمطاردة المدرسين الخصوصيين أماًل في حل المشكلة.

بداية، دعونا نتفق على أنه من حق أي طالب أن يحصل على تعليم خاص سواء في مدرسة خاصة أو عن  
 طريق دروس خاصة.

أن تنص في تعاقدها مع المدرسين العاملين بها عدم جواز أن  -إذا شاءت–ومن حق المنشأة التعليمية أيضًا  
وا بتقاضي أي مقابل مادي عند تقديم مساعدة تعليمية إضافية لطالب نفس المنشأة، بحيث إذا قاموا يقوم

 بمخالفة ذلك الشرط التعاقدي، يكون من حق المدرسة أن تقوم بفسخ التعاقد وفصل المدرس.
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يث ولكن عند تفشي مشكلة الدروس الخاصة لدرجة أن الطالب يحصل على دروس خاصة في كل المواد، بح 
يصبح الحضور للمدرسة أمرًا غير مجدي ويمثل عبئًا ثقياًل على وقت الطالب وصحته دونما فائدة مرجوة، 

بينما تصل تكلفة التعليم "الموازي أو التكميلي" )المجاني في األصل( لعشرات اآلالف من الجنيهات لكل سنة 
 دراسية، فهذا أمر خطير.

سها من الكثير بل واالستدانة لسداد فاتورة التعليم )المجاني( التي عندما تضطر العديد من األسر أن تحرم نف 
مليون  15جنيه لكل واحد من الـ  1700مليار جنيه سنويًا، أي بمعدل  25تتحمل بسببها الدولة عبئًا يساوي 

جنيهًا هو رقم ضخم بالمقاييس التعليمية المصرية، وهنا  المئات من المدارس الخاصة  1700طالب. ورقم 
التي تقدم مستوى تعليمي مقبول )وإن كانت مقيدة بمناهج متخلفة( بمصروفات تقل أو تزيد قلياًل على ذلك 

 الرقم، فهذا شيء محير.

جنيهًا، ال يصل منها للطالب سوى الفتات، ويضيع الباقي في اآللة الحكومية  1700ولكن الواقع أن تلك الـ  
عضها البعض، ويتسرب الزيت والوقود منه في كل مكان، إنه الضخمة التي تشبه محركًا تشتبك تروسه مع ب

محر  قديم صدأ ضخم، يكاد يستهلك كل الوقود لتحريك أجزائه الكثيرة والثقيلة، دون أن يستطيع أن يحر  
 العربة قيد أنملة لألمام.

 ا.نعم لألسف، تضيع كل الموارد داخل تلك اآللة الجهنمية التي يكتوي الطلبة واآلباء بحريقه 

إنها ملهاة عبثية مبكية، تجسد قمة مأساة إهدار موارد المجتمع، وتمثل وال شك جريمة في حق الوطن  
 والمواطن.

هذه الدروس الخصوصية، هي أحد مظاهر االزدواجية التي تسود النظم اإلدارية في الدولة، ودليل على أن  
 ارية فاشلة وال تحقق الهدف منها.مصر دولة غنية إذا توقفنا عن إهدار الموارد في خدمات ونظم إد

فالمدرس الحكومي في النظام األمامي )الشرعي( يقابله المدرس الخاص في النظام الخلفي الموازي )العشوائي  
وغير الشرعي(، والمدرسة الحكومية يقابلها مركز التقوية الخاص، والكتاب المدرسي الكئيب يقابله الكتاب 

)المعوقة لإلبداع( يقابلها شهادات الدبلومة األمريكية أو شهادة الثقافة البريطانية "الخارجي"، والشهادة الثانوية 
 أو البكالوريا الدولية. 

في وسط هذه المأساة المحيرة، تتجاذبه المدرسة الشرعية من ناحية مهددة  -ومعه أسرته–والطالب المسكين  
التقوية الخاصة، ويذهب للمدرسة منتفخ  بتجاوزه نسب الغياب، ويضطر للسهر حتى منتصف الليل في مراكز

 األجفان تطن رأسه من كثرة التلقين والحشو الذي يميز المناهج الدراسية.
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وكأن كل هذا اإلهدار ال يكفي، فنجد أيضًا العشوائية والتخبط، تارة نقوم بإلغاء السنة السادسة، ثم نعيدها، ثم  
الغد المصرى م ثالثة، وهكذا دواليك، ال نعلم ما يأتي به تصبح الثانوية العامة مكونة من سنتين، ثم سنة، ث

 .الجديد

ألف جنيهًا سنويًا لتعليم  100-40هل يعقل والشعب يعاني من الدخول المتردية، أن يضطر اآلباء لسداد  
 طفلين، بينما التعليم مجاني  في الواليات المتحدة )الرأسمالية( ذات الدخول المرتفعة؟

. %100"التميز للجميع" ودليله حصول نسبة ضخمة من الطالب على مجموع يفوق ثم نسمع عن شعارات  
ومع ذلك عجز  %98ماذا يعني شعار "التميز للجميع" من الناحية المنطقية؟ وماذا نقول لطالب حصل على 

 عن االلتحاق بالكلية التي يرغب فيها؟

، البد وأن تتبع منحنى الجرس المشهور، إال إذا إن "المدرج" أو "المسطرة" التي نقوم بقياس أداء الطالب عليها 
 كانت وزارتنا قد نجحت في كسر قوانين الطبيعة وعلم االجتماع.

إن حل مشكلة الدروس الخصوصية يبدأ بتعديل طريقة االختبارات، بحيث أن جزء يسير من االختبار يقيس  
هارات الشخصية ويقيم  طريقة التفكير، التحصيل، والجزء األعظم  يقيس القدرة على التطبيق واإلبداع والم

 وهذه أمور ال تفيد فيها الدروس الخصوصية أو غير الخصوصية إال قلياًل.

 

 األمية

يتم اتباع نفس األسلوب السابق، فتقوم الحكومة بتشجيع قيام شركات أو جمعيات أهلية بالترويج لحمالت محو  
مصروفات ذلك طبقًا لشروط موضوعية واختبارات تقوم بها األمية في المناطق المختلفة، وتقوم الدولة بسداد 

جهة محايدة لضمان تحقيق الهدف من الخدمة، ويمكن أن تتم تلك االختبارات على عدة فترات متباعدة 
 لتشجيع الشركات على استمرار التواصل مع المتدربين وعدم عودتهم لألمية

 التسويقية التي تقدمها للجهة اإلداريةللشركات أن تعطي حوافز مادية للمتعلمين ضمن الخطة  

 

 الشبــاب

 
من سكان مصر في سن الشباب.  %65مصر مجتمع شبابي، تؤكد ذلك أرقام التكوين السكاني للمجتمع، فأكثر من 

قضية أساسية ومحورية في رؤيتنا  -في هذا البرنامج  -هذه الحقيقة البسيطة تجعل الحديث عن الشباب المصري 
 وقضايا المستقبل. لمشاكل كل مصر

 أهم مالمح صورة الشباب المصري في التكوين األشمل.. حال المجتمع ككل.  -وسنرصد 
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 الشباب والتعليم :

 في مراحل التعليم األساسي والثانوي )بجميع أنواعه( يتلقى الشباب  تعليمًا أهم مواصفاته :
 قدراتهم اإلبداعية والمتفردة.)أ( تعليم تلقيني.. يعتمد على الحفظ والنمطية، ويهمل تنمية 

 )ب( مناهج كثيـرة ومثقلة بالحشـو، والمفاهيم النظرية المجردة، نادرًا ما ترتبط بمواقعهم.
 )جـ( فصول مكدسة عدديًا، وأحيانًا تخلو من أبسط الشروط الصحية من حيث اإلنارة والتهوية.

 لمناهج، ولذا ال يعتنون كثيرًا بإقامة حوار مع تالميذهم.بمواقيت محددة لالنتهاء من ا -أساسًا  -)د( معلمون ملزمون 
تفتقد المعامل المجهزة، والمالعب الرياضية، وأدوات تنمية المواهب واكتشاف هؤالء  -في أغلبها  -)هـ( مدارس 

 الشباب )فنية، رياضية، علمية(.
 من التحصيل الكمي والوقتي. )و( نظام دراسي يلتزم بنظام "التيرم" حيث يلهث التلميذ )والمدرس( في نوع

 )ز( لكل هذه األسباب أو بعضها، تصبح الدروس الخصوصية هي الملجأ والمالذ للنجاة من هذه الدوائر المهلكة.
ارتباط التالميذ بقضايا واقعهم ومجتمعهم، مع عدم االهتمام بربط اليوم الدراسي،  -أو يضعف  -ح( ويغيب 

 كة فىالعمل التطوعي وخدمة البيئة.والتحصيل الدراسي، بمفاهيم المشار 
 

 مراحل التعليم الجامعي :
)أ( تتشابه ظروف هذه المرحلة إلى حد كبير مع ظروف التعليم قبل الجامعي .. رغم أهمية تلك المرحلة نجد ان معظم 

 الطالب الشباب يدخلها من باب المجاميع فقط.
ين الطالب وأستاذه في مرحلة الجامعة، من حيث َقْصرها على )ب( ال تختلف العالقة كثيرًا بين التلميذ ومدرسته، وب

 إمداده بنوع من المعرفة بغرض أداء االمتحان فيها فقط.
)جـ( تصاحب ظاهرة التكدس الشباب في انتقاله من الفصل الدراسي إلى مدرج الجامعة، وبالتالي تصعب عملية 

 اكتشاف المواهب والقدرات المتفردة للشباب.
 هيم التلقين وأحادية الرؤيا هي السائدة ويندر الحوار بين الطالب وأستاذه في المدرج، أو خارج المدرج.)د( تظل مفا

)هـ( بل تكاد القوانين المنظمة لعمل الجامعات أن تكر س السلبية، وانصراف الشباب عن االهتمام بالشأن العام، والدليل 
مل الطالبي داخل الجامعة. حيث تجريم العمل السياسي.. وتشكيل على ما نذهب إليه هو اللوائح الطالبية المنظمة للع

 اتحادات طالبية، يتشكل مجلسها من أغلبية من األساتذة والمشرفين .
وبالتالي ينصرف أغلب الطالب عن االهتمام بالمشاركة في االنتخابات الطالبية، فتسود ظاهرة تعيين االتحادات 

 امعات المصرية.الطالبية في الكثير من الكليات والج
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ومع حرمان الطالب داخل الجامعة من االهتمام بالعمل السياسي ، يتكرس لديهم إحساس أن السياسة مدخل للمتاعب 
، وأن االنتخابات عملية شكلية وهزلية، وأنه ال رؤية في جميع األحداث والقضايا إال ما تراه اإلدارة "الحكومة أو 

ص أو طرح الرؤية المغايرة، يعني التمرد والتحول إلى مواجهة سخط السلطة".. وأن الخروج عن هذه النصو 
 اإلدارة/السلطة.

 تؤدي هذه المناخات إلى تنمية الروح السلبية والتهميش السياسي واالجتماعي للشباب، 
الخ،  من ناحية أخرى، فإن مراكز الشباب واألندية.. والتجمعات الثقافية من قصور الثقافة وأندية األدب والمسرح..

وهي أماكن جذب الشباب لالنخراط في الحياة العامة، كل هذه الجهات في معظمها يغلب عليها الطابع البيروقراطي 
وتدخالت الجهات اإلدارية واألمنية، تسلب الشباب حقهم في إدارة أنشطتهم، لذا يضعف إقبال الشباب عليها ويكاد 

يانًا كثيرة تسيطر قلة من المنتفعين على هذه المؤسسات، وتحرم وأح -إال للحزب الحاكم  -يجر م االنتماء الحزبي
 الشباب من االستفادة من إمكانيات هذه المؤسسات.

 كل ما سبق يجعل هذه الهيئات ال تلعب دورها المطلوب في أوساط القطاعات الشبابية.
 

 المنظمات األهلية والشباب : 

ر تضع الكثير من العراقيل أمام مبادرات إنشاؤه كذلك فإن القاعدة نظرًا ألن القوانين المنظمة للعمل األهلي في مص
 ال تتحمس لالنخراط في منظمات العمل األهلي. -في معظمها  -الشبابية 

 الشباب المصري.. وقضاياه األساسية
 

 التعليم.. العمل .. السكن .. الزواج وتكوين أسرة :
 التعليم : -1

عليمية باتت منفصلة عن احتياجات سوق العمالة االجتماعية. وأن أنواعًا كثيرة من ويكفي اإلشارة إلى أن السياسات الت
 التعليم، يغيب عنها الطابع االجتماعي، وتفتقر الى التدريب التأهيلي لتجهيز قطاعات كبيرة من الشباب لسوق العمل.

 
 العمل : -2

حتى  -عند الكثير من شبابنا  -اة وهو مشكلة المشاكل ألغلب شباب مصر، وباتت فرصة العمل تساوي الحي
 العلوم.. الخ(. -أصحـاب المؤهالت العليا منهم، وأصحاب التخصصات الرفيعة )الهندسة  

 لذلك سنعرض بالتفصيل رؤية الحزب في التصدي لقضية البطالة :
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المؤهلين تأهياًل وهي بطالة الخريجين  -في تاريخ مصر المعاصرة  -إن مشكلة البطالة قد بلغت حدًا غير مسبوق  -
 -الزراعـة( باإلضافـة لجيوش الخريجين مـن كليـات )التجـارة  -خريجي كليات العلوم  -جامعيًا عاليًا )المهندسين 

 اآلداب ...الخ( باإلضافة لبطالة خريجي المدارس الثانوية الفنية وفوق المتوسطة ...الخ. -الحقوق 
للشباب أولويات العمل الوطني، فيجب أن تبدأ أواًل برصد الظاهرة لذا يرى الحزب أن تحتل عملية خلق فرص عمل 

وحصرها من خالل أرقام صحيحة، خاصًا في ضوء تضارب األرقام التي تعلنها الجهات الرسمية في هذا الصدد، 
عالوة على عدم واقعية ما ينشر من أرقام حول توفير فرص العمل، لذا يرى الحزب أن تكون هنا  جهة واحدة 

 صة بإصدار األرقام والبيانات المتعلقة بهذه المشكلة.مخت
 البطالة والخصخصة : 

من عوائد الخصخصة إلقامة مشروعات تسهم في الحد من %40يرى الحزب أهمية استخدام نسبة ال تقل  عن 
ه مشكلة البطالة، كما أن هنا  مسئولية كبيرة تقع على عاتق القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة باعتبار 

 من خطط التنمية. %60مسئواًل عن إنجاز 
لذا ال بد من إعادة النظر في التشريعات التي قد تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره في هذا المجال، بحيث 

 ترتبط االمتيازات الممنوحة للمشروع بحجم اإلسهام في مواجهة البطالة.
 ات المختلفة، وبخاصة محافظات الصعيد.مع أهمية التوسع في إقامة المدن الصناعية في المحافظ -
 مع أهمية األخذ بالتدريب التحويلي للعمالة وفقًا الحتياجات سوق العمل. -
ضرورة التوسع في منح األراضي المستصلحة لشباب الخريجين، مع توحيد الجهة المختصة بتوزيع  -

وارد المائية ووزارة الزراعة، ووضع شروط األراضي، لتفادي التناقض القائم حاليًا بين سياسات كل من وزارة الم
 مخففة إلقراض الشباب المستصلح لألراضي.

أن يكون التعيين فى الدولة والقطاع الحكومي من خالل إجراء مسابقات للتعيين في الجهاز اإلداري، وذلك  -
أن يتسم الجهاز المركزي إعمااًل لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن يتم التعيين عن طريق وزارة القوى العاملة، مع أهمية 

 للتنظيم واإلدارة بالمرونة لحل مشكلة البطالة.
أهمية األخذ بمبدأ عدم مد الخدمة لمن تجاوز سن الستين، دون استثناءات، في جميع المجاالت والقطاعات  -

 ملين بالدولة.، وأن يتم تثبيت العمالة المؤقتة في المصالح المختلفة التي أصبحت تمثل كمًا هائاًل من عدد العا
 السكــن :

وهو ثالثة المشاكل وهو مشكلة تستعصي على الحل ما لم تلتزم الدولة بتوفير مسكن مالئم للشباب من خالل 
 التوسع في إسكان الشباب، مع ضرورة تخفيض قيمة مقدمات وأقساط الوحدات السكنية في هذه المشروعات .



 98 

ن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، وكذلك ضرورة تضافر جهود كل من وزارة اإلسكا -
 والبنو ، والتعاونيات، والمحليات لحل هذه المشكلة.

 إلزام شركات اإلسكان التابعة للقطاع الخاص بتخصيص نسبة من هذه الوحدات إلسكان الشباب. -
ي يتم حجزها عن طريق أن تقوم البنو  بإتاحة قروض ميسرة لتمويل إسكان الشباب، بمقدمات الوحدات الت -

 هيئة المجتمعات العمرانية والتعاونيات.
مع ضرورة منح شباب القرى قروضًا ميسرة تمكنهم من إعادة البناء والتحديث للمساكن المقامة بالقرى  -

 لإلسهام في حل المشكلة، مع المحافظة على الرقعة الزراعية.
 الزواج .. وحق تكوين األسرة :

ب الحلم بتكوين أسرة مستقلة جديدة، ويكفي للتدليل على خطورة ما يواجه الشباب من أهم طموحات الشبا
 المصري من مخاطر:

م( أن متوسط سن الزواج قد وصل إلى ما 2000)وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام  
سنة في المتوسط، ووجود ما  37سنة للفتاة المصرية، و سن الزواج بالنسبة للشاب المصري  32يقرب من 
 ماليين فتاة مصرية يدخلن طور "العنوسة.  3يقرب من 

 إذن علينا أن نتخيل َكم  اإلحباط التي تواجهها هذه األجيال من الشباب المصري .
 

 الشباب المصري وأوقات الفراغ :

تغل الشاب وقت فراغه، بقدر ما يعد وقت الفراغ هو المدخل األساسي لفردوس النعيم أو ميزان الجحيم.. فبقدر ما يس -
 نفسه للمستقبل األفضل أو األسوأ.

 فطاقات الشباب وقدراته جبارة ال يمكن تكبيلها أو تعطيلها، فقط يمكن وضعها على الطريق الصحيح .  -
يجابية ويجب االعتناء بتفعيل المؤسسات والهيئات المنوط بها لجذب الشباب الستثمار وقت فراغه بصورة خالقة وإ -

 مثل :
 )أ( األندية ومراكز الشباب والساحات الشعبية.

 )ب( قصور الثقافة واألندية الفنية واألدبية والعلمية.
 )جـ( األحزاب السياسية ومؤسساتها الشبابية.
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الغد حزب رؤية 

 المصرى الجديد

 لالرتقاء بكرة القدم المصرية
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 مقدمة

 سياسة !!! …الرياضة 
ال، ما هو سر اهتمام الملو  والرؤساء بمتابعة نتائج الفرق والمنتخبات في بالدهم في البطوالت اإلقليمية سؤ 

 ات النتصار عالمي أو فوز العب بميدالية أوليمبية.خبوالعالمية.. والسعادة التي تغمر الشارع العربي بتحقيق أحد المنت
ية .. ليس من اآلن ولكن منذ مطلع القرن الماضي .. ما هو سبب ميل رجال السياسة نحو المناصب الرياض 

وفي بحث أصحاب المال عن كراسي اإلدارة الرياضية سواء في األندية أو االتحادات .. والسر وراء أصحاب النفوذ 
 والفلوس لتلك المناصب..

ال تكون اللوائح  لرئاستها من أجل توفير خدمة أفضل لألعضاء ولماذاالمال النفوذ ذوي لماذا تسعى األندية  
 هي صاحبة النفوذ األول في إدارة شئون الرياضة المصرية. 

في نهاية الستينيات اندلعت حرب بين هندراوس والسلفادور وتردد من وكاالت األنباء بأن قيام الحرب بسبب ضربة 
 جزاء احتسبها الحكم في مباراة لكرة القدم بين فريقي البلدين خالل تصفيات كأس العالم.

ذه في كرة القدم التي أقامت الحروب ... ، وأثارت التساؤالت بين الرؤساء والوزراء .. والتي يتابعها كل مسئول في ه
تأثير على أمزجة الشعب .. وانتصار رياضي قد يرسم البسمة على شفاه شعب من ويالت الحرب من  العالم لما لها 

ان وتناسى شهداءه لقليل من الوقت وخرج إلى الشوارع ليعبر مثلما حدث لشعب العراق الذي نسي مآسي الحرب مع إير 
 .1986عن فرحته بتأهل فريقه إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك 

بل أنهم عرفوا طريق المالعب منذ  –واهتمام الرؤساء والملو  بالرياضة والبطوالت الرياضية الكبرى ليس وليد الساعة 
 ات الرياضية من تأثير على الشعوب ودورها في تعميق االنتماء.سنوات لما قبل الميالد لما لالنتصار 

وقبل الميالد أقام الملك " ايفينوس" ملك ليديا في أولمبيا األلعاب األوليمبية القديمة بانتظام كل أربعة سنوات وكان ذلك 
هدنة للحروب المستمرة  قبل الميالد، وكان هدفه سياسيًا من الحركة األوليمبية حيث رأى أنها ستكون أكبر 776سنة 

بين بالد اإلغريق ورأى أنها ستكون " أكبر حركة للسالم عرفتها البشرية " بل أن المشاركة في دورات األلعاب 
األوليمبية من عدمه أصبح ورقة ضغط سياسية تستخدمها الدول ضد بعضها البعض، وأيضًا كان اللعب أو عدمه أداة 

تى تغير من سياستها أو تؤدي إلى تقارب في مواقف الدول مع بعضها ضغط سياسية على الحكومات والدول ح
 البعض، بل أن االتحادات الرياضية العربية قاطعت مصر رياضيًا بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.

فمع سيادة الرأسمالية في العالم الغربي أصبحت لغة المال هي أشهر اللغات التي تتحدث بها البطوالت العالمية 
واألوليمبية، فاألرباح المالية أصبحت محسوبة قبل بدء البطوالت بشهور، وشركات الدعاية واإلعالن توقع العقود منذ 

 إسناد تنظيم البطوالت إلى دول أو مدن، وأصبح الكسب المادي هدفًا من تنظيم البطوالت.
يطرح تحويل األندية إلى شركات مساهمة  ومع اهتمام الحكومة ببيع القطاع العام واالتجاه إلى الخصخصة، بدأ البعض

 وبدأت التجربة في نادي الترسانة. 
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 الئحة االحتراف

اقتناعًا من أن االحتراف في كرة القدم هو الركيزة األساسية لالنطالق إلى أفاق جديدة لرفع مستوى اللعبة في مصر 
 توى األفريقي والعالمي.  وهو نقطة البداية الحقيقية لتحقيق الهدف للمنافسة الفعلية على المس

ال جدال في أن االرتفاع الحالي للمستوى األفريقي خلفية انتشار الالعبين األفارقة في األندية األوروبية كالعبين 
 محترفين مما ساهم في تكوين منتخبات عالية المستوى في البطوالت القارية والعالمية. 

ظهرت في اآلونة األخيرة على المستوى األفريقي الذي هو مدخلنا  لذلك يجب أن نواجه نحن في مصر هذه الطفرة التي
 الطبيعي للمجال الدولي.

 وأهم بنود الئحة االحتراف التي يقترحها الحزب ما يلي:
 إرساء قاعدة الالعب صفة اجتماعية معترف بها كمصدر للمكسب الشريف تحت ظروف تفرغه الكامل للعبة. 
 ين.االرتقاء بمستوى اللعبة والالعب 
 وضع قواعد وضوابط نظامية تحكم عالقة الالعب بالنادي واالتحاد. 
 توفير حرية االنتقال لالعبين وأحكامها. 
 توفير االستقرار المادي والنفسي لالعب وأسرته. 
 تأمين مصادر دخل إضافية لألندية. 

 
 ولوضع هذه الالئحة موضع التنفيذ البد من مالحظة ما يلي:

ع النظام ونفرضه على الجميع، من الالعب إلى المدرب، وفي نصوص الالئحة المعدلة، االحتراف نظام، ونحن نض
والتي عدلت مرات في سنوات البد أن يضع االتحاد تعريفًا للمحترف، وهو من ال يدرس وال يؤدي الخدمة العسكرية وال 

 يعمل أو يلعب في شركة تلك هي البداية!
التي تفرض هذا التفرغ، وعلى األندية أن تضع نظامًا يفرض على الالعبين  تفرغ الالعب للكرة مسئولية اإلدارة، هي

برامج اليوم الكامل، وعلى المدربين أيضًا، من مهام فردية مع العب، أو تجمعات ولقاءات للفريق على مدى اليوم، 
ساعة فليس هذا هو  24والمحاضرات ورفع اللياقة ولم يقل أحد أن يجلس الالعب في النادي  التمريناتالذي يتضمن 

 المقصود!
فرض حضور الالعب إلى النادي في التاسعة صباحًا سيبعده عن حياة السهر، والليالي المالح، والجلوس على 

 المقاهي لتدخين الشيشة علمًا بأن رقابة الالعب على نفسه أهم من رقابة المدرب!
م الالعب يريد أن يكون مهندسًا أو طبيبًا، أو إذا كان المجند والطالب يعامل بمكافأة خاصة غير العقود الباهظة ما دا

 يؤدي الخدمة العسكرية، وأعتقد بأن نظام المكافأة الخاصة معتمد في االحتراف في إيطاليا!



 102 

النادي يتابع المدرب! ويقيم عمله، تمامًا مثلما يراقب ويقيم المدرب الالعب، فما معنى أن يعمل المدرب  
المرتبات وال تشغل كرة القدم كل وقته، وتلك هي مسئولية األندية التي تشكو كل يوم ساعتين في اليوم وبأعلى 

 من نظام االحتراف!
مسئولية التعاقدات تتر  للمدير الفني، وذلك وفقًا لما يحتاجه من مراكز ناقصة، هي مسألة ليست من  

 اختصاص المجلس، واألخير عليه فقط دراسة إمكانية التمويل!
ين ولها تفاصيل، ونقطة البداية عند االتحاد، وقد أسكنا في سنوات االنتقال، والتعاقد وحق النادي في تلك مجرد عناو 

الرعاية ونسبة البائع والمشتري، وتركنا الجوهر، وهو التفرغ وااللتزام، والدقة في العمل .. باختصار تعاملنا مع 
 االحتراف كأنه عقد بيع ابتدائي لشقة!

 ومن هنا نجد أن:
وضوع يستحق ويحتاج إلى وقفة إعالمية ، ووقفة مع اتحاد الكرة لكي يحقق االحتراف شيئًا من األهداف المرجوة الم

 منه ولكي نبعد هذا االحتراف عن االنحراف.
على االتحاد أن يعيد النظر في ملف االحتراف، ويعيد التكافؤ للعالقة غير المتوازية بين النادي والالعب والتي هي 

الالعب تمامًا اآلن، وأن يضع األسس التي على أساسها يتم تحديد سعر الالعب بدال من الوضع المضحك من صالح 
الحالي، ونحن هنا ال نخترع ألن ما أطالب به معمول به في الخارج، وليس معقول أن إيطاليا تضع جدواًل يحدد أسعار 

فتح أبواب المصالح الشخصية التي تموت في االجتهاد الالعبين بينما نحن تركنا المسألة خاضعة لالجتهاد واالجتهاد 
 والتخمين والفصال. 

االتحاد المصري لكرة القدم األندية من إفالس كامل قادم ال محالة، ويعيد لألندية هيبة سقطت،  نقذهل ي 
عبون لها وفيها وحقوقًا ضاعت أمام العبين تضخموا مع هذا االحتراف المعيب إلى أن أصبحوا أكبر من األندية التي يل

 معًا.
 

 الغد المصرى الجديدسماسرة الكرة في مصر من وجهة نظر حزب 

ال تزال كلمة سمسرة من الكلمات القبيحة في قاموس مفردات حياتنا اليومية وباستثناء سماسرة العقارات واألراضي فال 
خيل صاحبها رجاًل يكسب الكثير من نزال نحن المصريين من داخلنا نرفض هذه المهمة.. ال نحترمها وال نحبه .. نت

المال وهو جالس على مقهى أوفي بيته أو مكتبه دون أن يبذل ألي جهد حقيقي يستحق المال الذي وضعه في جيبه 
.. حتى أصبحنا نطلق كلمة سمسار على كل من ال نرضى عنه وعن سلوكه وعن أسلوبه في ممارسة مهنته أيًا كان 

 نوع وطبيعة هذه المهنة.
 من الممكن أن يبقي هذا الحال وأن يدوم كثيرًا طوياًل دون أن تكون أدنى عالقة بكرة القدم.  وكان

حتى جاءت مدام لوازو .. المحامية الفرنسية التي اصطحبها معه من باريس جيرار جيلي المدير الفني السابق لمنتخب 
ألف دوالر  وكان كل ما  25قبضت وسافرت بعدها إلى باريس ولكن بعد أن  -مصر لتحضر معه توقيع العقد 
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استوقف الكثيرين منا هو المبلغ الذي تقاضته المحامية الفرنسية الجميلة .. ولكن لم يستوقف هؤالء الصفة التي جاءت 
بها المحامية إلى القاهرة .. فقد جاءت بدعوى أنها السمسارة التي سهلت وساعدت على عقد هذه الصفقة وأصبح من 

 تعابها.حقها أن تتقاضى أ
كانت الدوالرات التي دفعناها إلى مدام لوازو وهي أول مرة نعترف فيها نحن المصريون رسميًا بحكاية السمسرة في كرة 
القدم .. ولكنها بالقطع ليست أول مرة نتعامل فيها مع هذا النوع من السمسرة بل إننا في الواقع عرفنا هذه السمسرة منذ 

 أن نطبقه ونمارسه في حياتنا وفي مالعبنا. أن عرفنا االحتراف وربما قبل 
السمسرة .. مثل أي مهنة جديدة في مصر .. ال تزال غامضة .. قوانينها وتفاصيلها غير معروفة .. وليس من السهل 

 تحديد من األصلح لممارستها..
ااًل لينشط فيه هؤالء ولو بقى هذا الغموض .. فستتحول السمسرة إلى مهنة لمن ال مهنة له .. وستصبح كرة القدم مج

 الدخالء الذي في كثير من األحيان ال دخل لهم بكرة القدم سواء كممارسين أو عاملين سابقًا بالحقل الرياضي.
في جميع دول العالم مهنة السمسرة لها قيمتها الفعلية في بورصة شراء وبيع الالعبين خاصة وأن هؤالء السماسرة 

 عن طريق اعتقادهم كوكالء رسميين مقيدين لدى االتحاد الدولي للعبة.يحيطون أنفسهم بنطاق من الشرعية 
بل أن هذه المهنة ال يمارسها عادة إال النجوم وأصحاب العالقات القوية سواء داخل بالدهم أو البالد األخرى حتى 

اعية داخل هذه البالد يتمكنوا من متابعة حركة بيع وشراء الالعبين سواء كانوا أوروبيين أو أفارقة ويكن لهم عيون و 
 يعتمدون عليها في انتقاء واختيار المواهب. 

في مصر عملية السمسرة تنقسم إلى شقين مهمين األول السمسرة المحلية التي تتم من خالل البيع والشراء بين أندية 
الكرة في مصر  الدوري المحلي ويكن األهلي والزمالك هما هدف جميع السماسرة ألنهما القوتان العظمتان في عالم

ويملكان الدعم المالي الالزم إلتمام عملية الشراء بالشكل الذي يتناسب مع طموح وأفاق هؤالء السماسرة الذي يريدون 
بالفعل أن تتم بمبالغ كبيرة حتى يحصلوا على عمولتهم بشكل مناسب خاصة وأن باقي الصفقات التي تتم مع األندية 

 يطة تناسب إمكاناتهم المادية. تبحث عن العبين في حدود مالية بس
أما الشق الثاني وهو بيع وشراء الالعبين من الداخل إلى الخارج والعكس وتتم من خالل بعض السماسرة المحدودين. 
الذي يتمتعون بعالقات قوية في الدول األفريقية التي تأتي في المقام األول كسوق أساسية وممول رئيسي لألندية 

 المصرية.
إن هنا  بعض السماسرة خبراتهم محدودة ويتعاملون في شراء الالعبين األفارقة وفي الغالب تكون هذه ورغم ذلك ف

الصفقات معظمها خاسرة وتكلف األندية مبالغ طائلة دون استفادة حقيقية من هؤالء الالعبين وتقع األندية أمام 
التي ضاعت في الالعبين الذي ال يفيدون فريقهم المساءلة من الجماهير الذين دائمًا ما يستفسرون عن أموال النادي 

 بشيء واحد وتكون دكة االحتياطي هي المكان الوحيد لهم.
وأمام هذه الحالة دائمًا ما تلجأ هذه األندية إلى بيع هؤالء الالعبين إلى أندية أخرى بمبالغ ضعيفة في محاولة منهم 

 ام الرياضي".لتعويض خسارتهم أو مبادلتهم بالعبين أخريين. " األهر 
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 حول الالعب ونظام االحتراف الغد المصرى الجديدتوصيات حزب 

الالعب المحترف يجب أن يكون متفرغًا للعبة، وبدون التفرغ يمنع التعاقد معه منعًا باتا، االحتراف نظام،  
محترف، ونحن نضع النظام ونفرضه على الجميع، من الالعب إلى المدرب، البد أن يضع االتحاد تعريفًا لل

 وهو من ال يدرس وال يؤدي الخدمة العسكرية وال يعمل أو يلعب في شركة تلك هي البداية!
صباحًا بالنادي وأداء التدريبات  9تطبيق نظام اليوم الكامل، وشغل الالعبين به من التجمع في الساعة  

 المتنوعة على مدى اليوم، ومنها التدريبات الفردية لتنمية بعض المهارات.
 اشترا  الالعب في أي مباراة إال لناديه أو منتخب بالده فقط. عدم  
 العمل على توضيح بنود الئحة االحتراف والتطبيق الفعلي لها. 
 تقنين عمليات انتقال الالعبين ووضع ضوابط لها. 
 التعامل مع السماسرة المعتمدين من الفيفا في انتقاالت الالعبين فقط لكي ال تتحول األندية إلى مكاتب 

 سمسرة.
 تطبيق االحتراف على كل الفئات من الالعبين والمدربين واإلدارة حتى نجني ثماره. 
طالما أن ليس هنا  احتراف ولن يكون، فإنه ينبغي التحاد الكرة أن يفعل شيئًا واحدًا هو أن يضع نظامًا  

 النتقاالت الالعبين بين األندية يتضمن استقرار الفرق.
قيم عمله، تماما مثلما يراقب ويقيم الالعب فما معنى أن يعمل المدرب ساعتين في النادي يتابع المدرب، وي 

اليوم وبأعلى المرتبات وال تشغل كرة القدم كل وقته، وتلك هي مسئولية األندية التي تشكو كل يوم من نظام 
 االحتراف!

ة، هي مسألة ليست من مسئولية التعاقدات تتر  للمدير الفني، وذلك وفقًا لما يحتاجه من مراكز ناقص 
 اختصاص المجلس، واألخير عليه فقط دراسة إمكانية التمويل!

 

 لكيفية اختيار المدرب األجنبي   الغد المصرى الجديدرؤية حزب 

بد من وضع معايير الختيار أفضل المدربين المناسبين مع وضع في االعتبار التكلفة والقدرة على تحقيق الطموحات ال
 افسة والقدرة على تحقيق البطوالت الكبرى التي يكالب بها الجميع، والبد من أن تكون مؤهالته هي:والقدرة على المن

وضوح السيرة الذاتية للمدرب المرشح من حيث سنة "قدرته على العطاء" وتحقيق العملية التدريبية، وسابقة  
ق التي تولى اإلشراف عليها، أعماله على المستويات الدولية "قيادة منتخبات محترمة" والنتائج مع الفر 

 واإلنجازات التي حققها.
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عرض لمستويات المدربين المناظرين من حيث المقابل المالي، وترتب المدرب المرشح بين أقرانه على مستوى  
 العالم.

دراسة بنود العقد من الناحية القانونية، لكي يكون متوازنًا بين طرفيه من حيث الحقوق والواجبات والشروط  
 زائية.الج

 ربط الراتب والحوافز والتجديد بتحقيق اإلنجازات المرحلية وتحسين النتائج. 
 إشراف المدرب األجنبي المباشر على منتخبات الناشئين والشباب. 
 تكليفه بموجب عقد العمل على تدريب المدربين المصريين. 
ولكن ال نضمن له بالطبع من  ويستطيع كل اتحاد أن يجهز هذه المعايير، ونضمن له موافقة جهاز الرياضة 

 أين سيوفر التمويل الالزم للتعاقد.
يرى أنه إذا تم اختيار مدرب وطني فإنه البد من تدعيم المدرب الوطني  الغد المصرى الجديدفإن حزب  

وإعطائه الفرصة الكاملة والمناسبة في قيادة الفرق والمنتخبات ألن المدربين المصريين بخير وأكثر قدرة على 
 ادة فرقهم ومنتخباتهم، وذلك بسبب الوالء واالنتماء إلى أرض مصر الحبيبة، لذلك يجب:قي
 أن يوجه لجنة المدربين لالهتمام أكثر بالمدربين وتلميعه مثلما يحدث مع المدرب األجنبي. 
التطورات في إنشاء لجنة المدربين لالهتمام أكثر بالمدربين وإعطائهم الدورات التدريبية المستمرة والمتفقة مع  

 عالم كرة القدم.
إعطاء المدرب المصري الفرصة الكاملة مثل المدرب األجنبي من حيث الفترة الزمنية وتوفير اإلمكانيات  

 والوسائل المساعدة والمقابل المادي.
 محاسبة المدربين في األندية والمنتخبات على حساب ما تم إنجازه في فترة زمنية وليس المحاسبة بالقطعة. 
ع تصنيفات للمدربين حسب الخبرة والدورات التدريبية المقدمة، واحتراف عالم التدريب، وإعطاء المدرب وض 

 الثقة الكاملة.

 

 مشكلة السكان
 

 الثروة البشرية هي أهم موارد البالد، وحسن إدارة وتوجيه وتنمية الموارد البشرية هو مفتاح التقدم والقوة 

 ة الخانقة للقطاع الخاص كفيل بتنمية االقتصاد واستيعاب السكانالتحرر االقتصادي ورفع قبضة الدول 
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المشكلة ليست زيادة عدد األطفال في األسرة، فإذا استطاعت إحدى األسر موفورة الموارد أن تنجب عددًا كبيرًا  
ألطفال من األطفال وتوفر لهم الرعاية الوجدانية والصحية والتربوية والتعليمية الالزمة، بحيث ينشأ هؤالء ا

ويشبون مواطنين صالحين منتجين، يساهمون في التنمية اإليجابية للدخل القومي، ليستفيد المجتمع من 
 عطائهم وإنتاجهم.

المشكلة إذًا هي عدم التوازن بين إمكانات وموارد بعض األسر وبين عدد األطفال فيها، وهذا الخلل يؤدي  
والتعليمية واالجتماعية، عندما تعجز األسر محدودة الموارد عن للعديد من المشاكل النفسية والصحية والتربوية 

توفير الرعاية الالزمة ألطفالها، فيشبون قليلي المهارة، ذوي قدرة محدودة على إضافة القيمة وكسب الرزق، أو 
 عاطلين متبطلين عالة على مجتمعهم و أسرهم، أو منحرفين يهددون أمن المجتمع وسالمته.

تثقيف أجيال قوية وقادرة على بناء مستقبل الوطن، البد من تشجيع األسرة المصرية على لتنشئة وتربية و  
التوازن بين إمكاناتها االقتصادية وحجمها العددي، لتحقيق القدر المعقول من االهتمام باألبناء ورعايتهم على 

 أفضل وجه ممكن 

جهل أو فقر وبحسن نية، يمكن حصر  وبالنظر للخصائص الديمجرافية لألسر التي تتسبب في المشكلة عن 
تلك األسر والعمل على االرتقاء بها تحضرًا ووعيًا وتدريبًا، مع دعمها ماديًا بشرط التزامها ببذل جهد ملموس 

 في السعي إلصالح شأنها وتنظيم التوازن بين مواردها وحجمها

العلمي واإلحصائي والمحاكيات المشروع القومي لرعاية والرقي باألسر محدودة الدخل، يستخدم التحليل  
من  %20االجتماعية، لتعريف وتحديد خصائص قطاع عريض من األسر محدودة الدخل التي تمثل حوالي 

تعداد األسر المصرية والتي إذا تركت دون رعاية سوف تنمو دون تخطيط، والتي تحتاج لدعم مالي مباشر، 
اكتساب المهارات وتحسين الدخل، والتخطيط والتوعية  ورعاية صحية واجتماعية، وتوعية أسرية ومعاونة على

 األسرية والتربوية لالرتقاء بتلك األسر وخروجها من دائرة محدودي الدخل المحبطة
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 الصحة

 
 جودة الرعاية الصحية هي أحد المتطلبات األساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن المصري  

 در جزءًا منها وتتحملها الدولة عن غير القادر.إقامة نظم تأمين صحي شامل يتحمل القا 

 تشجيع شركات "إدارة الخدمات الطبية" للتقدم لتأجير وتشغيل المستشفيات العامة 

 تشجيع قيام مستشفيات خاصة أو أهلية تقدم العالج للمواطنين في كل أرجاء مصر 

لدولة بسداد فاتورة عالج المواطنين لتلك التعاقد مع تلك المستشفيات طبقًا لمستوى الخدمة المقدم فيها وتقوم ا 
 المستشفيات الخاصة

 تدخل الدولة لتشجيع إقامة مراكز طبية بالمناطق النائية وضمان وصول  الخدمات الطبية لجميع المواطنين 
 

 التصدي لمشكلة اإلدمان

 عراض المرض.مثل الكثير من الظواهر السلبية التي تحيط بمجتمعنا، اإلدمان في معظم الوقت هو أحد أ  

الخواء الثقافي والضعف الحضاري، واإلحباط العام واالكتئاب القومي واالنفصام اإلداري، وانهيار رموز  
المجتمع  واحدًا بعد اآلخر، مع غياب القدوة والشعور بعدم االنتماء، وعدم إمكانية التغيير أو جدوى اإلصالح، 

سفر للخارج طوال العام بعد أن عجزوا عن الحصول في والبطالة والفساد والمحسوبية، واضطرار اآلباء لل
وطنهم، على العمل الذي يوفر ألسرهم الحد األدنى للعيش الكريم، أو اضطرار آخرين للعمل ليل نهار بحثًا 

عن حلول لمعادالت مادية مستحيلة ومشاكل إجرائية عبثية، هي أسباب عديدة تكمن وراء تردي جودة الحياة 
لف تفشي التفكك األسري والزواج العرفي وتردي القيم وانتشار السلوكيات السلبية ومنها في وطننا وتقبع خ

 اإلدمان
ومع ذلك، وتحت القشرة الصدأة، تكمن الروح المصرية األصيلة في نفوس شبابنا، تظهر وتتجلى في األزمات  

للحقوق العربية، وتأثر الكثير  والمشاكل ذات الطابع القومي، وكلنا نرى مدى انفعال شبابنا في تظاهرات مؤيدة
من الشباب إيجابًا ببعض الدعاة المخلصين على سبيل المثال، لنعرف أننا قد عجزنا عن إلهام هؤالء الشباب 

برؤية واضحة وقيم طيبة تدعمها مشاهدة القدوة. كيف نلوم شبابنا وهم يسمعون يوميًا عن رجال أعمال "نهبوا" 
ات الماليين، وهم ال يجدون عماًل أو أماًل، بأي وجه نعاتبهم وعشرات الوزراء )بتعبير الصحف( المليارات ومئ

 والمحافظون وكبار المسئولين السابقين يدينهم القضاء بالرشوة واستغالل النفوذ والفساد؟
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أن عالج اإلدمان على المدى الطويل يكون عن طريق التنمية الحضارية، ودعم القيم األسرية، وتقديم رؤية   
ية طموحة تتحدى إمكانات هؤالء الشباب، وتدعوهم للعمل على تحقيق تلك اآلمال، عندما يجدون العمل قوم

 بل ويبحث عن مشاركتهم. -المناسب بعد أن ترفع الدولة قبضتها الخانقة عن االقتصاد حتى ينمو ويستوعب 

 مسئولين والحكام وأسرهم.عالج اإلدمان يكون عن طريق تقديم القدوة والبعد عن النفاق وتأليه كبار ال 

 upwardعالج اإلدمان يكون عن طريق تقديم أمل في التغيير لألفضل، وآليات منظمة لالرتقاء االجتماعي  

mobility والشخصي 

عالج اإلدمان يكون عن طريق التنمية الثقافية وتشجيع إنتاج األعمال الفنية الهادفة، وتحرير اإلعالم الوطني،  
لذات أكبادنا فريسة ألفالم أجنبية قد تروج للفساد والعنف والقيم الغريبة عن مجتمعاتنا، أو بداًل من أن نتر  ف

إنتاجات محلية رديئة تعبر عن مشكلة تردي قدراتنا اإلبداعية نتيجة لغياب مناخ الحرية، ووأد االبتكار، مما 
 أثر سلبًا على الذوق العام.

ألسرية، وتطوير المؤسسات التعليمية والجامعية، وتشجيع عالج اإلدمان يكون عن طريق تنمية التوعية ا 
وتقوية المؤسسات الدينية المستنيرة، والجهد الخالق لمؤسسات المجتمع المدني، وكافة مؤسسات وطوائف 

 الشعب.

وعلى المدى القصير، فالبد من تجفيف منابع التهريب وقنوات التوزيع من ناحية، وتشجيع إنشاء المصحات  
 ن ناحية أخرى، ودعم األسر غير القادرة على تحمل تكاليف العالج.المتخصصة م

 

 المشروع القومي لمكافحـــة اإلدمـــان

 م"2020"مصر خالية من اإلدمان عام 
 
 

لقد أصبح إدمان المخدرات آفة اجتماعية، ترتبط ارتباطا وثيقًا بالظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها  
 و متخلفًا.كل شعب، متقدما كان أ

فالشعوب المتقدمة تنتشر بين أبنائها ظاهرة اإلدمان كنوع من الترف الرتفاع مستوى الدخول، وللفراغ الذى  
 .ولغياب الوازع الديني بين شباب تلك الشعوب ، يعيشه بعض األبناء

ل في محيط أعمالهم، أما الشعوب النامية فيلجأ أفرادها إلى اإلدمان نتيجة المجهودات الشاقة التي يبذلها العما 
 .وسوء الحالة المعيشية، والفقر الذى يدعو أصحابه للهروب من مشقات هذه الحياة 
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ذلك الخطر الذى شغل الرأي العام العالمي والرأي العام المصري في الفترة األخيرة. والمقصود  وان الباعث لنا  
سواء أكانت تقليدية أم تخليقية وهى التي يتم  باإلدمان هنا هو إدمان المواد المخدرة بالذات بمختلف أنواعها،

 تركيبها من عناصر أولية داخل المعامل بطرق كيماوية، وتسمى أيضًا العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية.
ولهذا فإن ما نحتاج إليه بحق هو أن يدر  الجميع أن حرب المخدرات والسموم البيضاء بأنواعها كافة في  

 .مصر هي أخطر حروبها
 إن تدمير القوى البشرية بانتشار ظاهرة إدمان المخدرات بين أفرادها يؤدى إلى تعثر خطى التقدم والنماء بها. 

من أجل هذا وحفاظًا على كيان المجتمع المصري المهدد، كان البد من التصدي لهذه الظاهرة، وطرق مكافحتها 
في  –من خالل الدراسة والبحث  -جتماعية وتنحصر رؤيتنا واقتالع جذورها والوقاية منها من آثار سلبية اقتصادية وا

 مواجهة هذه الظاهرة السلبية في اتباع اآلتي:
 

 )أ( في مجال ضبط المخدرات : 

إحكام الرقابة على مختلف مطارات وموانئ الجمهورية إلحباط مخططات المهربين للنفاذ بسمومهم من خالل  -1
 المنافذ الشرعية.

ين أجهزة الشرطة لحصر ومتابعة تحركات األشخاص المعروفين بنشاطهم في مجال المخدرات تكثيف التعاون ب -2
 داخل البالد، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبطهم.

حصر الدول التي تستخدم رعاياها في نقل المواد المخدرة، ووضع الضوابط المالئمة لدخول رعايا هذه الدول إلى  -3
 البالد.

مشتركة من أجهزة المكافحة وقوات األمن المركزي والشرطة المحلية لمناطق الزراعات المخدرة، توجيه الحمالت ال -4
 وأماكن تخزين المخدرات على مستوى الجمهورية.

حصر الثروات التي حققها كبار تجار المخدرات من وراء أنشطتهم اإلجرامية، وتقديم التحريات الالزمة بشأنها  -5
 تخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعها تحت الحراسة ومصادرتها لصالح الشعب.للمدعى العام االشتراكي ال

تقديم تجار المخدرات الذين يفلتون من العدالة رغم نشاطهم وخطورتهم اإلجرامية إلى القضاء التخاذ عدة تدابير  -6
ما بين سنة وعشر  منها: منع أو تحديد اإلقامة في جهة معينة، أو اإليداع في إحدى مؤسسات العمل لمدة تتراوح

وتعديالته وبقانون االشتباه  1960لسنة  182سنوات، وذلك تطبيقًا لألحكام الواردة بقانون مكافحة المخدرات رقم 
 .1980لسنة  110المعدل بالقانون رقم 

والتي االشترا  في المناقشات القانونية الواسعة التي تدور بمجلسي الشعب والشورى والمجالس القومية المتخصصة  -7
تستهدف بحث التعديالت التشريعية المالئمة لمواجهة تفاقم مشكلة اإلدمان للسموم البيضاء وغيرها من المخدرات 

 التقليدية.
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عقد سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية التي يشار  فيها نخبة من رجال الشرطة والقضاء والجامعات والدين واإلعالم  -8
رات لمناقشة السمات المحلية للمشكلة وسبل مواجهتها وتبصير الرأي العام وغيرهم من المهتمين بمشكلة المخد

 بأضرارها.
االهتمام بتدريب العاملين بأجهزة المكافحة على اختالف مواقع عملهم سواء أكانوا من جهاز الشرطة أم الجمار   -9

 أم حرس الحدود.
 

 )ب( في مجال المكافحة : 

 الوقاية من أخطار الظاهرة : 
 ألسرة: دور ا

إن المخدرات لعنة تصيب الفرد، وكارثة تحل بأسرته، ألن تأثير تعاطى المخدرات ينعكس على المجتمع الذى  
 تمثله األسرة وأن األسرة خلية من خاليا المجتمع.

ولقد دلت مؤشرات األبحاث االجتماعية على أن غياب دور البيت وضياع السلطة األبوية من أكبر العوامل  
 لشباب إلى االنحراف وتعاطى المخدرات، التي تدفع ا

 .وهكذا نرى أن رقابة الوالدين، وحسن توجيههما، هو حجر األساس في توقى الخطر قبل وقوعه 
 

 دور المؤسسة الدينية وعلماء الدين : 
مدن، البد من وجود دور ملموس للجمعيات الدينية، إسالمية ومسيحية، وذلك من واقع انتشارها الكبير في القرى وال

واعتبار مكافحة هذه الظاهرة من أهم رساالتها وهنا نتساءل: كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تؤدى دورًا أكثر فعالية من 
 هذا المجال؟

القيام بدور أكبر في التوعية واإلرشاد، وبيان حكم الدين في هذه السموم القاتلة، بأن على علماء الدين مسئولية كبيرة 
الدينية التي تقام بالمساجد والكنائس، وفى المناسبات الدينية المختلفة، ومن خالل لقاءاتهم مع  وذلك من خالل الندوات

 الشباب في تجمعاتهم.
 

 دور المؤسسة اإلعالمية : 
هنا  الكثير من البرامج اإلذاعية والتليفزيونية، والتحقيقات الصحفية، التي تتناول مشكلة المخدرات، والشك في أن لها 

توضيح أبعاد المشكلة، وعرض المخاطر التي يتعرض لها المدمنون، وتوعية المواطنين بمضارها بالنسبة  أثرها في
 للفرد، ولألسرة، وللمجتمع على السواء.

 ولكن كثيرًا ما يتردد السؤال التالي : 
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قدم بطريقة مقنعة، هل ما ينشر صحفيًا، أو يبث إذاعيًا، أو يعرض تليفزيونيًا، كاف في مواجهة هذه الظاهرة؟ وهل ي
بحيث يحدث أثره في المتعاطين فيحسون بما يحيق بهم من مخاطر، وفى غير المتعاطين فيمأل قلوبهم رعبًا من 

 .المخدرات فينأون عنها
الشك في أن اإلجابة عن هذا السؤال صعبة، إذ ليس تحت أيدينا بحوث أجريت على هذا الجانب الخطير من 

ة  تملك أقوى أساليب المكافحة تأثيرًا، ونخص من بينها جهاز التليفزيون الذى اقتحم كل مسئوليات المؤسسة اإلعالمي
  .بيت

 
 دور المؤسسة العلمية والتربوية : 

 في مجتمعنا في معاهد التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي والعالي. المخدرات انتشرت
قبيل أن يتخرج  ء، وشباب مخدوع، لتقتل فيهم نضارة الحياة،يد اآلثمين من مروجي هذه السموم إلى صبية براوامتدت 

 الشباب منهم ليواجهوا العيش وليعملوا في بناء مجتمعهم من العاملين.
فهل تالم األسرة أم يقع اللوم على المدرسة والجامعة؟ الواقع أنهما في المسئولية شريكان، فعلى عاتقهما تقع مسئولية 

 تعصمهم من اإلغراء. التىوالقيم األبناء بالتربية القويمة، 
ومن هنا كان من الضروري أن تضطلع المؤسسات التربوية بدور أكبر في الرقابة والتعاون مع البيت، وأن تعيد إلى 

 األذهان ذلك النمط من العالقة األبوية بين المعلم وتالميذه، ثم أين النشاطات التي تشغلهم وتمأل فراغهم؟
 

 باب والرياضة وأجهزة اإلشراف الشبابية : دور المجلس األعلى للش
يمكن أن يقوم المجلس األعلى للشباب والرياضة وأجهزة اإلشراف الشبابية بدور هام في مجال الوقاية من المخدرات 

 ومكافحتها عن طريق : 
 لة.االهتمام باألنشطة الرياضية على مستوى القاعدة العريضة من الشباب )الممارسة( وليس فقط البطو  -1
 أن تكون جميع برامج األنشطة الرياضية لخدمة القاعدة العريضة. -2
 العمل على توفير مساحة من األرض في كل منطقة لممارسة الرياضة. -3
 االهتمام باألنشطة االجتماعية على مستوى الجامعة والمؤسسات الصناعية. -4
 يس فقط باألندية الكبرى.االهتمام اإلعالمي باألنشطة الرياضية في القرى والمدن ول -5
ينبغي أن تكون القيم والسلوكيات هي المحور الذى تدور حوله هذه األنشطة إذ ال خير في الجسم السليم ما لم يكن  و

 إلى جواره العقل السليم والخلق القويم.
 

 عـــالج اإلدمــــان : 

 في مجال البحث العلمي :
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سبب تعدد أنواعه، ومن ثم ينبغي أن تالحق حملة الوقاية والعالج إن مشكلة اإلدمان في تطور وتغير مستمرين، ب
 أبحاث مستفيضة يقوم بها العلماء المتخصصون من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية.

ضرورة  دعم وإجراء المزيد من الدراسات الوقائية والتتبعية والمعملية والتقويمية لتقدير حجم المشكلة الصحية  -
 لإلدمان.

العمل على إيجاد مركز تجميعي للمعلومات المتعلقة باإلدمان وتبادلها بين العاملين في مجال المكافحة والوقاية  -
 والعالج.

تشجيع عقد المؤتمرات المحلية والعربية والدولية شعبية ورسمية لدراسة مشكالت اإلدمان في مجال المواجهة والوقاية  -
 والعالج والمتابعة.

 
 ي : الجانب الصح

زيادة مراكز العالج ووضع برامج لتشجيع المدمنين على التقدم للعالج وإعادة تأهيلهم وفق أحدث األساليب المعملية  -
سرية حرصًا على العالقات االجتماعية وبمنأى عن مستشفيات األمراض العقلية كلما أمكن ذلك، مع العلى أن تراعى 

 جرمًا مستحقًا للعقاب.اعتبار المدمن مريضًا جديرًا بالعالج ال م
وضع برامج تدريبية للفريق الصحي بالصحة المدرسية لمواجهة مشكلة اإلدمان واألمراض الجسمية والنفسية التي  -

 يعانى منها تالميذ المدارس وقاية لهم من التعرض لتعاطى العقاقير المؤثرة في األعصاب.
المفحوصين من آثار تعاطى المخدرات، مثل قائدي سيارات  ضرورة إجراء الفحوص الطبية والدورية للتأكد من خلو -

 األجرة والنقل والطائرات، والعاملين بإدارة المرافق الخاصة بخدمات الجماهير.
كما تجرى هذه الفحوص على عينات من المتواجدين في مواقع بعض التجمعات البشرية المعرضة إلغراء مروجي 

وتستهدف هذه الفحوص االكتشاف المبكر للخطر، كما أنها تؤدى إلى تقوية  المخدرات، وبخاصة التجمعات الشبابية،
الردع النفسي لإلدمان، واالتصال بالهيئات الدولية للحصول على آخر االكتشافات في مجال الكشف والتحليل والعالج 

 والتأهيل.
 الجانب األسري : 

 .بل وقوعه فهو الرقيب اليقظهو الركن الركين في عملية الوقاية وتدار  الخطر ق–إن البيت 
تكثيف البرامج التي من شأنها تحقيق االتزان االجتماعي األسرى ورعاية األبناء، وكذلك تلك التي تتجه إلى تكثيف  -

 جهود أفراد األسرة ووزارة الشئون االجتماعية والجمعيات األهلية التي تهتم باألسرة.
 عاية أبنائها وتوجيههم وغرس القيم الدينية والخلقية والتربوية فيهم.وضع برامج زمنية تؤكد على دور األسرة في ر  -
 

 الجانب التربوي :
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تكثيف برامج تدريب المعلمين واألخصائيين االجتماعيين التي تهدف إلى تأكيد دور المدرسة األساسي في تربية  -
 .األبناء وتدعيم النواحي التربوية والنفسية واالجتماعية في خدمتها لألبناء

 زيادة دعم خدمات الرعاية االجتماعية المدرسية. -
وضع برنامج تدريبي لتنشيط الدور الوقائي للمدرس واألخصائي االجتماعي، للقيام باكتشـاف الحاالت المبكرة  -

 .لإلدمان بين التالميذ 
 جانب التوجيه الديني : 

جيه الدعاة الدينيين لالهتمام بتبني مشكلة العمل على تبصير المواطنين بحكم الدين في قضية المخدرات، وتو  -
 اإلدمان وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم في ذلك.

 الجانب  اإلداري : 
دعوة المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان لمباشرة اختصاصاته في مجاالت وضع السياسة والتخطيط وإصدار  -

التنفيذ ويقترح أن يضم المجلس في عضويته كال من وزير القرارات للجهات والهيئات المنوط بها لوضعها موضع 
 الخارجية ليتابع بجهازه تنفيذ البروتوكوالت المعقودة بين الدول ووزير الدفاع.

تشكيل هيئة تابعة للمجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان تقوم بمتابعة تنفيذ خطط المجلس والتنسيق على  -
 مؤسسات الحكومية واألهلية العاملة في مجال المكافحة والوقاية والعالج.المستوى التنفيذي بين الهيئات وال

العمل على دعم وتنسيق دور اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث األجهزة  -
 واإلمكانات التي تؤهلها ألداء مهمتها على أكمل صورة.

 راقبتهم.العمل على حماية رجال ضبط المخدرات وم -
ضرورة تقدير جهود رجال األمن في مجال مكافحة المخدرات بسخاء، ماديًا وأدبيًا، تشجيعًا لهم على أداء عملهم  -

 .المحفوف بالمخاطر
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 التنمية االجتماعية

 
 القرية والمدينة أن سالمة نسيج المجتمع تستدعي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الريف والحضر، وبين 

لقد أثبتت التجربة أن آليات السوق الحر قد نجحت في تقدم اقتصاديات الكثير من الدول التي تبنت نظام  
 اقتصاد السوق 

تلك اآلليات ال تكفي وحدها لتحقيق السعادة للمجتمع وال تأخذ في الحسبان مصالح الفئات غير القادرة أو التي  
 الحصول على الدخل المناسب الذي يوفر لها حقها في الحياة الكريمةقد تتعطل عن العمل أو تعجز عن 

وعليه، فالبد من وجود مجموعة من النظم المساعدة والضمانات التي تعمل على حصول أي مواطن مهما  
ضعفت قدرته على الكسب بصورة مؤقتة أو دائمة، على قدر مناسب من الرعاية االجتماعية والصحية التي 

، وهنا يأتي دور "الطريق الثالث" الذي يتبناه برنامج الحزب إلحداث الحياة الكريمة -ن يعول ولم -تكفل له 
 التوازن بين الحرية االقتصادية والرعاية االجتماعية.

 

 األديان

 
 القيم الدينية هي جوهر ضمير األمة المصرية عبر العصور 

 اديًا في نشر تلك األديان في ربوع األرضأن مصر قد احتضنت جميع األديان السماوية وكان لها دورًا قي 

 اإلنسان المصري بطبعه متدين، ويشكل الدين بالنسبة له مرجعًا رئيسيًا في تكوين القيم وتوجيه السلوكيات 

 حرية العقيدة والعبادة مكفولة للجميع 

 قراروحدة وتماسك نسيج المجتمع المصري بكل طوائفه شرط أساسي للتنمية والتقدم والرخاء واالست 

 البد أن يضم الحزب ومسيرة العمل الوطني عنصري األمة على كافة األصعدة القيادية والتنفيذية. 

 

 مكافحة الفقر

يؤكد الحزب على تحسين اجور العاملين المدنيين فى الدولة من خالل تقرير سلسلة من العالوات الخاصة واصالح 
 ين يكفى المتطلبات الضرورية الستهال  االسرة.الهيكل الوظيفى لهم بحيث يكون االجر االساسى للعامل
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 االجور

يرى الحزب ان الحيلولة دون تدهور مستوى معيشة هذه الفئة بفعل معدالت التضخم يستلزم اعادة النظر بصفة دورية 
فى هيكل االجور وفى حدود االعفاء الضريبى لالعباء العائلية وفى قيمة ما يتقرر من عالوات وهى المهمة التى 

 تعين ان يضطلع بها المجلس القومى لالجور الذى يرى الحزب ضرورة خاصة النشائه فورًا.ي
 المعاشات:

اما بالنسبة للشريحة الثانية من فئة الدخول الثابتة وهم اصحاب المعاشات فان الحزب ينوه بضرورة تعديل اوضاعهم 
 يتناسب مع زيادة دخولهم. المعيشية نظرًا للزيادات الدورية التى طرأت على االسعار بشكل ال

 التأمينات:

ماليين موظف ويضمن الصرف الفورى  10يطالب الحزب بسرعة تنفيذ برنامجًا اضافيًا للتأمين على اسر نحو 
الف جنيه وذلك من خالل زيادة الموارد والعمل على سداد مديونية الهيئة القومية للتأمين  25لتعويض قيمته 

جهات والتنسيق بين الحد االدنى للمعاش فى قوانين التأمين االجتماعى الممولة ذاتيًا االجتماعى لدى العديد من ال
وقيمة المعاشات فى القوانين التى تمول بصفة اساسية من بعض الرسوم والخزانة العامة وكذلك تبنى حمالت توعية 

 باهمية مكافحة التهرب من سداد االشتراكات فى بعض نظم التأمين.
 صغار المنتجين:

يؤكد الحزب على ان االلتزام بمفهوم التنمية االجتماعية يعنى توسيع مجاالت النمو االقتصادى بما يسمح بانخراط 
الفئات الفقيرة فى انشطة مولدة للدخل ومن هنا يأتى االهتمام بتشجيع اقامة المشروعات الصغيرة وتوفير كل 

 التسهيالت الالزمة لها.
 بنك الفقراء:

يسرة للمشروعات الصغيرة وذلك من خالل ان يكون للجمعيات التعاونية واالهلية دور فى تذليل اهم توفير القروض الم
عقبة تواجه هذه المشروعات وهى افتقارها الى الضمانات الالزمة لقروض الصندوق االجتماعى كما يرى الحزب 

مجلس للتنسيق بين مؤسسات االقراض  ضرورة انشاء بنك للفقراء كذلك انشاء المجلس االعلى لالقراض الشعبى وانشاء
 للمنشأت الصغيرة.
 اقراض المزارعين:

من فقراء مصر  %58يبين ان  1997يؤكد الحزب ان تقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومى لعام 
 يعيشون فى الريف وان نصف هؤالء من صغار مال  االراضى وعمال الزراعة.

 ويسعى الحزب لالتى:
 زيادة التسهيالت االئتمانية المتاحة لهذه الفئة. .1

جدولة ديون المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية واالئتمان الزراعى لمدة عشر سنوات للمساهمة فى انقاذ  .2
 الفالح المصرى.
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تخصيص جزء من التمويل المتاح لتنمية فرص العمل فى الريف من خالل اقراض عمال الزراعة واالسر  .3
دودة الدخل لبدء نشاط مكمل للنشاط الزراعى على ان يخصص لكل قرية مبلغًا يتزايد وفقًا لمعدالت االستخدام من مح

 قبل الراغبين فى بدء انشطة اقتصادية.
 
 

 التكافل االجتماعي

 

يوم، تطبيق مبدأ التكافل ورعاية الفئات غير القادرة هو بوليصة أمان لكل فرد في المجتمع، يسددها القادر ال 
 ليستفيد منها هو أو إخوان له غدًا عند الحاجة

أن التنمية االقتصادية البد وأن تأخذ في االعتبار التنمية االجتماعية والثقافية، وأن التخطيط والتنفيذ  
للمشروعات والمدن الجديدة البد وأن يأخذا في الحسبان خلق مجتمعات جديدة متماسكة ومتناسقة تمتد جذورها 

 الجذور األصيلة للمجتمع وقيمه الراسخةلتلتقي مع 

أن قيادة التنمية االجتماعية تستدعي تطوير بعض العادات االجتماعية السلبية والتي ثبت أنها تعوق تقدم  
 المجتمع، دون إخالل بثوابت المجتمع وقيمه

 

 األسرة

المجتمع وقيمه، هو أفضل  األسرة هي عماد المجتمع، واالهتمام بترسيخ واستعادة دور األسرة في قيادة ضمير 
 الطرق لإلصالح والتقدم

وأن نشر الوعي بالقيم والسلوكيات األسرية القويمة ضروري في كل مراحل التعلم ومن خالل كافة قنوات  
اإلعالم، فالحب وحده ال يكفي للتربية، بل البد من الحب والحزم مع غرس القيم واالهتمام بتقديم القدوة على 

 كافة المستويات

شجيع قيام جمعيات أهلية وشركات خاصة بإنشاء مراكز التوعية األسرية، وتشجيع المتزوجين حديثًا على ت 
حضور دورات تأهيلية للتوعية بقيم األسرة وطرق احتواء االختالفات والخالفات الزوجية، وكيفية إدارة 

توافق مع قيمنا االجتماعية والدينية، االقتصاد األسري وتنمية موارد األسرة، والطرق الحديثة في التربية التي ت
إلخ. وتقوم تلك المراكز أيضًا بتقديم االستشارات للزوجين في حالة حدوث مشاكل زوجية أو تعثر الزواج 

 بسبب أو آخر.

 



 118 

 المرأة

المرأة هي األم واألخت واالبنة، وجميعهن لهن أرفع مكانة في ضمير المصري القديم والحديث، وأن األديان  
توصي باألم وبحسن رعايتها، وأنه البد من بذل عناية خاصة لالرتقاء بالمستوى الثقافي للمرأة، ألن جميعها 

 األم هي المدرسة األولى، واالرتقاء بها يضمن التنمية الحضارية على أسس راسخة.
و اللون، وال وأن المواطنين جميعًا سواسية، لهم نفس الحقوق والواجبات، ال مجال للتفرقة بينهم بسبب النوع أ 

 مجال للتمييز في األجور أو فرص الترقي بين رجل وامرأة، إال على أساس العمل والموهبة واإلنتاج

وأن األم تؤدي دورًا هامًا في رعاية األسرة وتربية النشأ، وأن الدولة يجب أن تساعد األم على أن تؤدي دورها  
تخصيص راتب مناسب للعامالت الالئي يرغبن طواعية الهام في تنشئة أجيال المستقبل، بما في ذلك إمكانية 

 في تر  العمل كليًا أو جزئيًا للعناية بأطفالهن

وأنه مع التقدم التقني، البد من إتاحة المزيد من فرص "العمل من المنزل" لربات البيوت، وتشجيع المراكز  
مويلية الالزمة إلنجاح تلك المشروعات الخاصة واألهلية التي تقدم المعونة الفنية واإلدارية والتسويقية والت

المنزلية، وتخفيف األعباء الضريبية عنها ألقصى حد، بما يزيد من الطاقة اإلنتاجية للمجتمع، ويحسن من 
 مستويات دخل األسرة المصرية دون اإلخالل بعملية التربية وحسن تنشئة األجيال الجديدة

ى أن يكون لها القدر المناسب من االستقاللية المادية، ووجود البد من وجود آليات اجتماعية تساعد المرأة عل 
 المراكز التي تساعد ممن قد يتعرضون للعنف المنزلي )سواء رجل أو امرأة!(

 

 
 ومشاركتها في نهضة المجتمع لمــــرأةتنمية دور ا

 
ت حقوقًا لم تساعدها جاهدت المرأة المصرية من أجل الحصول على حقوقها، وتقدمت خطوات وانتكست خطوات، ونال

الظروف على ممارستها، ونالت حقوقًا في بدايات القرن الماضي يأتي اليوم من يحاول أن يسلبها إياها، وفي كل 
 األحوال فإن المرأة المصرية لم تتراجع عن أداء دورها في تنمية وتقدم مجتمعها.

، وأن أي محاولة لعرقلة هذا االهتمام هي عرقلة ونحن نؤكد أن االهتمام بالمرأة وقضاياها هو اهتمام بكل المجتمع
 إلمكانات وطاقات نصف المجتمع.

ومن هنا فنحن، إذ نؤكد على مكانة المرأة المصرية في المجتمع )ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل(، فإننا نعلن انحيازنا التام 
 ككل رجااًل ونساًء.لجميع الحقوق التي تسعى المرأة المصرية؛ لنيلها ألن ذلك في صالح المجتمع 

 
 أوضاع المرأة المصرية باألرقام ودالالتها :
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من إجمالي سكان  %49.2م( حوالي 2000بلغ عدد اإلناث وفقًا لتقارير الجهاز المركزي لإلحصاء )ديسمبر  -
 مصر.

ن قوة م %20ماليين امرأة، أي ما يزيد على  3نسبة النساء المشاركات في سوق العمل تصل الى ما يزيد على  -
 مليون عامل. 16العمل في المجتمع، والتي تزيد على 

 مليون امرأة. 20النساء خارج قوة العمل )الرسمية( يقترب عددهن من  -
ماليين امرأة( يعملن أعمااًل غير منظورة في القطاع الهامشي )المشاغل، الزراعة،  10نصف هذا العدد )حوالي 

 البائعات الجائالت، الشغاالت .. إلخ(.
 من إنتاج الحاصالت الزراعية. %40ماليين فالحة يسهمن بما هو أكثر من  8يقترب عدد الفالحات المصريات من 

أي أن ثلث األسر المصرية  %31.5من األسرة المصرية إلى  %22.5ارتفعت نسبة األسر التي تعولها النساء من 
 تقريبًا تعولها النساء.

 من إجمالي عدد النساء في مصر. %62.5نسبة األمية لدى النساء تصل إلى 
 حسب درجة خطورة المرض. %63و %17نسبة النساء المصابات باألنيميا تتراوح بين 

 (.%24)بينما النسبة عند الرجال  %76إن نسبة النساء المعرضة لإلصابة باالكتئاب تبلغ 

 
 

 ويمكن استخالص بعض الدالالت من هذه األرقام والنسب :
يمثلن نصف المجتمع وال يمكن تطوير ونهضة المجتمع، وهنا  محاوالت ترمي لتعطيل  إن النساء في مصر -1

 نصف طاقاته وإهدارها.
من إجمالي قوة العمل، إال أن ماليين النساء في  %20رغم أن نسبة النساء في قوة العمل الرسمية ال تزيد على  -2

ليل أن ما يزيد على ثلث األسر المصرية تعولها يعملن في مجاالت غير منظورة، والد -في الريف والحضر  -مصر 
 النساء.

خصوصًا في قطاع الصحة والتعليم  -إن النساء المصريات هن ضحايا األزمات االجتماعية وتدهور الخدمات  -3
من الفقراء في  %70وأن الفقر في المجتمع المصري أنثوي، كما هو الحال في اإلحصاءات العالمية )حيث  -والعمل 

 .م من النساء(العال
 المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين :

شهد المجتمع المصري في العقود األخيرة، ومع تصاعد األزمات االقتصادية واالجتماعية، إلصاق مشاكل المجتمع 
تدلل بعض كما  -ومحاولة التراجع عن حقوق المرأة العاملة سواء قانونيًا  -خصوصًا في سوق العمل  -بالمرأة 
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أو بإشاعة مفهوم مخادع عن أن رجوع المرأة للمنزل سيوفر فرص عمل للشباب، أو  -نصوص قانون العمل الموحد 
إعالنات الوظائف )سواء في القطاع الحكومي أو الخاص( التي تنص على أن العمل للذكور فقط .. كل هذه الظواهر 

حققتها المرأة المصرية وسنعرض اآلن ألهم االتفاقيات والمواثيق وغيرها تمثل تراجعًا كبيرًا، في بعض المكاسب التي 
 والقوانين الخاصة بحقوق المرأة العاملة على الصعيدين الدولي والمحلي. 

 على الصعيد الدولي :
صدقت مصر على العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم حقوق العمل، سواء األحكام العامة بالعمل )رجاًل كان 
أو امرأة( أو ببعض األحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء، والتي تمثل اإلطار القانوني لحماية المرأة العاملة، وتوفير 

 الضمانات القانونية ومن أهم ما صد قت مصر عليه االتفاقيات التالية:
 م بشأن عمل النساء لياًل.1948لسنة  89االتفاقية رقم  -1
بشأن المساواة في األجر عند التساوي  100م بشأن حماية األمومة، واالتفاقية رقم 1952لسنة  100االتفاقية رقم  -2

 في العمل.
م( وأصبحت بذلك 1982االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )صدقت عليها مصر عام  -3
 .بمنزلة تشريع داخلي ويأخذ نفس قوته القانونية -وفقًا للدستور المصري  -

 ومن أهم ما جاء فيها من أحكام :
 )أ( الحق في العمل والمساواة مع الرجل.

 )ب( الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في االختيار.
 )جـ( الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب.

 والمرض والعجز والشيخوخة.)د( الحق في الضمـان االجتماعي في حاالت التقاعد والبطالة 
 )هـ( الحق فـي الرعايـة الصحيـة والسالمـة المهنية وحماية وظيفة األمومة واإلنجاب.

 )و( خطر فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع.
 )ز( إدخال نظام اإلجازات المدفوعة األجر مع ضمان عدم فقد المرأة لوظيفتها.

زمة لتمكين المرأة العاملة من أداء عملها بيسر من خالل إنشاء دور الحضانة )ح( توفير الخدمات االجتماعية الال
 لرعاية األطفال.

 )ط( توفير حماية خاصة للمرأة خالل فترة الحمل.
 

 أما على صعيد الدستور والقانون المصري :
 ن أحكام خاصة بالمرأة :أكد الدستور المصري في نصوصه على العديد من األحكام والمبادئ العامة، وأهم ما تناوله م
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 إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للجميع. -1
 تولي الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، دون أدنى تفرقة بسبب الجنس أو األصل. -2
ع، التوفيق بين دور المرأة وواجباتها تجاه أسرتها، وبين أدائها لعملها في المجتم -بمقتضى الدستور -تكفل الدولة  -3

 وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في جميع المجاالت.
 تضمن الدولة تكافؤ الفرص للجميع، دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو األصل أو الديانة التي يعتنقها. -4

 وأما بالنسبة للقواعد المنظمة لعمل المرأة في القوانين المصرية :
لمختلفة متمشية مع المبادئ األساسية لحق المرأة في العمل الواردة في فقد جاءت القوانين والتشريعات المصرية ا

الدستور أو االتفاقيات الدولية كما جاءت متضمنة ألحكام خاصة تنظم عمل المرأة وتحميها وتحمي أمومتها، وتساعدها 
 على أداء وظيفتها ودورها االجتماعي.

 
 ومن أهم هذه القوانين :

 لخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.م ا1978لسنة  47* القانون 
 م الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.1968لسنة  48* القانون 
 م الخاص بعالقات العمل في القطاعين العام والخاص.1981لسنة  137* القانون 
 م )قانون الطفل(.1996لسنة  12* القانون 

 وأهم ما أكدته هذه القوانين :
بجميع المزايا واألحكام المنظمة لعمل وتشغيل العمال دون تمييز، مع عدم اإلخالل بالقواعد )أ( تمتع المرأة العاملة 

 .الخاصة بالمرأة 
)ب( منع تشغيل المرأة لياًل )من الثامنة مساء حتى السابعة صباحًا( إال في أعمال خاصة على سبيل االستثناء، وعلى 

 أن يتولى تحديدها بقرار يصدر من الوزير المختص.
 جـ( عدم تشغيل المرأة فـي األعمال الضارة صحيًا أو أخالقيًا أو في األعمال الشاقة.)

 6يومًا بأجر كامل، على أن تكون أمضت في العمل  90)د( أحقية المرأة في الحصول على إجازة وضع مدتها 
جواز تشغيل المرأة خالل مرات طوال فترة خدمتها، مع التأكيد على عدم  3شهور، ولها الحق في الحصول عليها لمدة 

 يومًا التالية للوضع. 40الـ
 شهرًا التالية للوضع. 18)هـ( أحقية المرأة العاملة في الحصول على فترتين للراحة إلرضاع طفلها خالل الـ 

 مرات طوال 3)و( أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة ال تزيد على سنتين بدون أجر لمدة 
 فترة خدمتها.
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عاملة بإنشاء دار حضانة، أو باالشترا  فـي واحـدة إذا كان  100)هـ( إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من 
 عاملة. 100عدد العامالت أقل من 

)ح( إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من عاملة أن يعلق في مكان واضح نسخة من نظام تشغيل النساء 
 ميع حقوقهن.لتعرف الج

مع ما جاء في  -إلى حد كبير  -من هذا العرض السريع نالحظ أن التنظيم القانوني لعمل المرأة في مصر يتفق 
االتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن على مستوى الواقع العملي سنجد أوضاعًا 

 القطاعان الخاص واألهلي.و ع الحكومي مختلفة تتحدى هذه القوانين.. مسئول عنه القطا
واألهم أن هذه األحكام والمزايا المنظمة لعمل المرأة تنطبق فقط على المرأة العاملة في القطاع الحكومي، أما غيرها 
التي تعمل في القطاعات غير الرسمية أو في الريف أو في الخدمة المنزلية .. إلخ، فهي محرومة من التمتع بأية 

 نية أو أي حقوق عمالية أو أي خدمات تأمينية.حماية قانو 
وأهمية العمل للمرأة ال يعود لمجرد أنه يضمن لها دخاًل ماديًا، وإنما هو ضرورة لتنمية مهاراتها وخبراتها، ولتحقيق 

 وجودها اإلنساني األمر الذي يعود بالفائدة على سائر المجتمع.
 مرأة العاملة تزداد ومن هنا فإن األخطار التي تهدد وتغتال حقوق ال

 ضراوة في الفترة األخيرة مع سياسات العولمة، والتكيف الهيكلي في القطاع االقتصادي في المجتمع.
 

 المرأة المصرية والمشاركة في العمل العام :
ن المحصلة األخيرة لمستوى مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية غير مرضية، فنسبة مشاركة المرأة في إ 

من إجمالـي  %35بالرغم من تنامي الكتلة االنتخابية للمرأة والتي بلغت %2انتخابات مجلس الشعب لم تتجاوز نسبة 
 مـن لهن حـق المشاركة فـي العملية السياسية االنتخابية )ترشيحًا وانتخابًا(.

ائية لنساء لعبن دورًا متميزًا في ورغم )الحق القانوني( للمرأة في الترشيح واالنتخاب، ورغم وجود حاالت نادرة واستثن
 !العمل السياسي، إنما.. ما أبعد المرأة المصرية عن مفهوم المشاركة السياسية

إن حركة المرأة في المشاركة السياسية اآلن تصطدم بعوائق قانونية وتشريعية كبرى، فالمساواة ثابتة بنص الدستور 
 .ومفاهيم سياسية جامدة غير جاذبة  والقانون، ولكنها تواجه بتقاليد وأطر وتنظيمات

 دفاعنًا عن المرأة.. دفاًع عن المجتمع :
تحسين و إن سعينا لصياغة مستقبل أفضل لمصر .. يجعلنا نؤكد على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، 

 أوضاع المرأة المصرية .. ومن هنا فنحن نؤكد على :
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 واجتماعيًا :المصرية اقتصاديًا   تحسين أوضاع المرأة 
 العمل على تعديل وإنقاذ جميع القوانين والتشريعات الضامنة والحامية لحقوق المرأة في مجاالت العمل ومنها : -1

 )أ( حق المرأة في العمل.
 )ب( حق المرأة في األجر المتساوي عن ذات العمل الذي يقوم به الرجل.

سبها كما أقرتها التشريعات والقوانين في مجال رعاية األمومة )جـ( التأكيد والدفاع عن حقوق المرأة العاملة، ومكا
 والطفولة.

 تأهيل المرأة من خالل برنامج تأهيل مهني وتسويقي للسيدات العائالت لألسر  -2
 دعم برامج ومشروعات األسر المنتجة وخصوصًا التي تهتم بالسيدات المنتجات )في الريف(. -
 أة وتأهيل الباحثات عن فرص عمل من خالل الصندوق االجتماعي.تطوير برامج تدريب وتعليم المر  -
 تثبيت العامالت الالتي يعملن بعقود مؤقتة، وتوفير الضمانات القانونية والصحية لهن وألوالدهن. -
لة التصدي لألفكار المطالبة بعودة المرأة للمنزل، كحل ألزمة العمالة المصرية، باعتباره حاًل مغلوطًا ألزمة البطا -

 وتوفير فرص عمل إضافية.
 مساواة المرأة والرجل في قوانين التأمينات االجتماعية سواء في اإلحالة للمعاش أو استحقاق المعاش. -
 .االهتمام بتطبيق القانون الذي يلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من مائة امرأة بإنشاء دور حضانة -
 يعيًا :تحسين أوضاع المرأة قانونيًا وتشر  -3

)أ( وضع المستجدات التشريعية في منظومة قوانين األسرة محل االهتمام وخصوصًا قانون األحوال الشخصية، والعمل 
 واألم(. -على صياغة قانون يحمي األسرة وحقوق المرأة )الزوجة 

سية ألبنائها من )ب( العمل على سرعة إصدار قانون الجنسية بحيث يمنح األم والزوجة المصرية الحق في منح الجن
زوج أجنبي، ويمكن تحسبًا للمخاوف التي يرددها البعض ويتعلل بها لعدم إصدار هذا القانون أن ينص "أنه ال يجوز 

 للزوجة أو األم المتزوجة من جنسية بعينها )إسرائيل( الحصول ألبنائها أو زوجها على الجنسية المصرية".
للحصـول عـلى الجنسـية )إذا رغب(، كما تمنح الزوجة األجنبية للزوج )جـ( مع إعطاء حق للزوج األجنبي لمصريـة 

 المصري الحق في الحصول على جنسيتها.
 1)د( العمل على إنفاذ األحكام المستحدثة في قانون إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية )القانون رقم 

يسهل من عمليات التقاضي في قضايا الطالق والنفقة م، والذي 2000لسنة  91م( والمعدل بالقانون رقم 2000لسنة 
 .وحضانة األوالد.. الخ، وهي اإلجراءات والدهاليز التي تكون المرأة غالبًا ضحية لها بسبب بطء إجراءات التقاضي 

)هـ( العمل على إعمال القوانين التي تعاقب على العنف ضد المرأة، والقوانين التي تضمن حقوق المرأة في حالة 
 لتعسف في استخدام الطالق ضدها، كأسلوب العقاب البدني والمادي والمعنوي.ا
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  .بما يتفق مع روح العصر -فيما يتعلق بقانون األحوال الشخصية  -)و( ضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين 
 فلها الدستور والقانون.)ز( توعية المرأة بالقوانين التي تحكم حياتها )األحوال الشخصية(، وأن تعي حقوقها كما ك

 تحسين أوضاع المرأة ثقافيًا وإعالميًا :
 ويرى الحزب أن ذلك لن يتحقق إال عن طريق:

 المرأة في المجتمع. مكانة مواجهة جادة لجميع األفكار الرجعية التي ترمي النتقاص -
ؤسسـات الحكومية وأجهـزة االهتمام الجاد بمحو أمية النساء .. من خالل مشروع قومي يشار  فيه مختلف الم -

 اإلعالم واألحزاب ومنظمات العمل األهلي.
 االهتمام إعالميًا وثقافيًا بإعالء قيم وفكر المساواة واحترام المرأة  -
العناية بوضع ومفهوم "األنوثة" في المنتج الثقافي والفني والدرامي، والتصدي لكافة المواد اإلعالمية التي تشوه صورة  -

 تعامل معها كسلعة.. المرأة أو ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطفولة
 الطفولة هي األمل في المستقبل، وهي البسمة الطاهرة البريئة في الحاضر

وأنه البد من بذل عناية خاصة لرعاية األطفال وتثقيفهم واكتشاف مواهبهم وميولهم في صورة مبكرة، وصقل تلك 
 المواهب وتنميتها
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 ن الحقيق ألمن المجتمع وسالمة بنيانهوأن الحب وحسن التربية هما الضما

وأن الرعاية الصحية واالجتماعية وحسن تربية وتغذية وتنشئة األطفال هي أول خطوات التنمية البشرية وتعميق الحب 
 واالنتماء للوطن

 
 الطفولةالنهوض ب

 

 اطفال اى أمة رصيدها ومستقبلها لغد أفضل

 

 لظواهر الخاطئة المتعلقة بأوضاع الطفل المصرى فى المجتمع:لذا نود ان نؤكد على  وجود بعض المفاهيم وا
  ظاهرة تشغيل االحداث )عمالة االطفال (

 ظاهرة التسرب من التعليم االساسى وأمية األطفال 
     ظاهرة أوالد الشوارع وادمان االطفال 

      ظاهرة انتشار العنف واالنحراف بين االطفال 

 صورات لحلول ومعالجات سريعة من اجل تحسين اوضاع االطفالوفى ذلك يتقدم الحزب ببعض الت
 

 أوال :  عالج ظواهر الخلل والقصور والحرمان الموجودة    
    ثانيا:ان تجعل برامج أو خطط التنمية قطاع الطفولة الهدف االساسى لها 

    ثالثا: أهمية توحيد الجهود والتنسيق التام بين جميع الجهات 
    عمال وتنفيذ كافة القوانين والمواثيق )المحلية وحزبية( الخاصة بالطفولة رابعا:  اهمية ا 

 كما يرى :
    فى مجال عمالة االطفال:   اهمية توفير الرعاية الحقيقية لالحداث  

   
    في مجال التعليم:    تطوير التعليم وتوجيهه نحو تنمية شخصية الطفل      

  
   ء بالمواد والبرامج التى يتم بثها لالطفال وفى مجال االعالم :   االعتنا

 
 

 كبار السن
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وخاصة الدول المتقدمة والتي نجحت في ضبط النمو السكاني_ يتجه لنمو -مع تقدم الرعاية الصحية، فإن العالم كله 
 شريحة "كبار السن".

 األسريةكبار السن البد وأن يتمتعوا بمزايا خاصة في مجاالت الرعاية الصحية واالجتماعية و 
 تشجيع جميع المؤسسات على تخصيص مزايا تفضيلية لكبار السن في كافة المجاالت

 االهتمام بتشجيع إقامة دور الرعاية لكبار السن، وتقديم األنشطة الثقافية والترفيهية واألسرية لهم
 

 ذوي االحتياجات الخاصة
 

 المعاقون وذوو االحتياجات الخاصة
 

 
األحزاب المصرية والعربية، بطرح أول رؤية متكاملة لقضايا اإلعاقة، وتصور شامل لمواجهة  يتشرف حزبنا بانفراده بين

 ما يتطلبه مجتمع ظلم أكثر من خمسة ماليين مواطن مصري من ذوى االحتياجات الخاصة!!
مي إن وجود مليون وليس خمسة ماليين من المعاقين في مصر هو أمر جدير بأن تحول قضية المعاق إلى همُّ قو 

وضريبة على األصحاء والتزام سياسي واجتماعي على أية حكومة، وحزب يطرح أفكاره ومواقفه األخالقية على الناس 
 ليثقوا فيه أو يسحبوا عنه هذه الثقة.

رغم اإلهمال والتجاهل أن يتحول إلى طاقة وثروة كبيرة تضاف إلى  -قد أكدت الوقائع إن المعاق المصري قادر  و
ن واألمثلة ماثلة في أذهاننا بداية من العمالق طه حسين عميد األدب العربي ونهاية بأبطال العالم في رصيد هذا الوط

معظم الرياضات من المعاقين المصريين الذين يؤكدون بما ال يدع  مجااًل للشك أن معاقًا طبيعيًا قد يكون أصلح كثيرًا 
 للمجتمع والوطن من طبيعي مريض!!

هذه القضية هو طرح برنامج ومشروع قومي لمواجهتها من أجل الوصول إلى خمسة ماليين فليكن شعارنا في طرح 
 .مواطن مصري معاق طبيعي 

أن تشعره  الىنقدم هذا المشروع القومي لكل أسرة تحتضن وحدها وتتحمل وحدها مسئولية طفل معاق، وتسعى 
 بالحضن الدافئ بالتفهم واالندماج في مجتمع بحاجة إليه.

 ه الرؤية الحزبية لكل إنسان حزبي أو غير حزبي أسعده القدر بما حرم منه غيره.نقدم هذ
 

 أواًل: التنمية واإلعاقة : 
في دراسة أعدتها األمم المتحدة أشارت إلى أن كل دوالر تنفقه الدولة على المعاقين يعود إلى الخزانة تسعة دوالرات. 

 سمان أساسيان هما: والتنمية حسب تقسيم علماء االجتماع واالقتصاد ق
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 تنمية اقتصادية تعمل على الزيادة في اإلنتاج وفى الثروة القومية وفى مداخيل األفراد. -1
تنمية اجتماعية تعمل على رفع مستوى الحياة االجتماعية في التعليم والصحة وفى الخدمات المختلفة، غير أن  -2

 .نهما شرط لوجود اآلخرالباحثين رأوا استحالة الفصل بين النوعين ألن كاًل م
وبما أن التنمية بحاجة إلى جهود أبناء المجتمع بكامله فيتضح لنا أن اإلعاقة تشكل عقبة في طريق التنمية، وما 
الدعوة إلى تأهيل المعاق وتدريبه ودمجه في المجتمع إال خطوة على طريق التنمية الذاتية أواًل والمجتمعية ثانيًا بحيث 

ًا من ثمرة جهده بداًل من أن يكون مستهلكًا فقط يعيش عالة على حساب غيره؛ ألن بمقدوره أن يكون منتجًا ومكتسب
 .يساهم بطاقاته األخرى الكامنة بمجاالت مختلفة تحقق للمجتمع المزيد من العطاءات والتقدم

 
 ثانيًا: أهداف المشروع : 

 ة يجب أن تأخذ حجمها الكافي تشخيصًا ثم معالجة.إبراز أهمية اإلعاقة كمشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسي أواًل:
إبراز أهمية أن يستعيد المعاق إنسانيته، وضرورة توظيف قدراته الكامنة ووضع وإضافة مادة في قانون العقوبات  ثانيًا:

 تغلظ عقوبة سب المعاق أو وصفه بنوع اإلعاقة التي يعانى منها حتى ولو كان هذا الوصف حقيقيًا.
رة إزالة األفكار الخاطئة التي تحيط بقضية المعاق وتحوله إلى مهمش ال دور للمجتمع بشأنه، وال دور له ضرو  ثالثًا:

في إدارة هذا المجتمع وأهمية تكوين روابط ومؤسسات وجماعات ضغط للدفاع عن حقوق المعاقين وذوى االحتياجات 
 ني عليه فيها معاقًا رجاًل كان أو سيدة.الخاصة، وتشديد عقوبة االغتصاب أو هتك العرض حال أن يكون المج

تحويل المعاق من معال ومستهلك إلى منتج قادر على إعالة غيره وبناء، كيان اجتماعي واقتصادي يحقق به  رابعًا:
 االندماج مع المجتمع.

ات ووسائل وضع كافة القوانين واللوائح والقرارات التي تحترم حقوق المعاق في وسائل انتقال وطرق وممر  خامسًا:
للصعود والحركة داخل كافة التجمعات الحكومية والتجارية والمحال والمطاعم والمدارس والجامعات والمعاهد والمسارح 

واعتبار هذه الشروط ضمن الشروط األساسية للحصول على أي ترخيص ألي منشأة  ..الخودور العرض السينمائي 
من تكاليفه وإعفاء  %50عم كل كتاب يطبع بطريقة برايل بـ جديدة أو تسعى للحصول على رخصة تجديد، كذلك د

 من الضرائب المفروضة عليها. %50األفالم التي تترجم بلغة اإلشارة من 
كفالة الحقوق السياسية للمعاق كناخب وكمرشح والنص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على إعداد لجان  سادسًا:

كذلك إعفاء أي تجمع من المعاقين الراغبين في تأسيس جمعية ، للمعاقين حركيًا انتخابية خاصة في األدوار السفلية 
 أهلية من أية شروط أو رسوم من تلك الواردة في قانون الجمعيات، ويكتفى فقط بإخطار بأسماء المؤسسين.

ماكن أ %5وضع شروط للموافقة على إنشاء أي معهد تعليمي أو مدرسة أن تتضمن على األقل نسبة  سابعًا:
 مخصصة لنوع محدد من اإلعاقة بدنية أو ذهنية.

وااللتزام الصارم بتطبيق هذه النسبة سواء على  %10إلى  %5رفع النسبة القانونية لفرص العمل للمعاقين من  ثامنًا:
 عاماًل. %50مستوى الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص الذى يتجاوز عدد العاملين فيه 
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 ة : ثالثًا: أنواع اإلعاق

 يمكن أن نقسم أنواع اإلعاقة إلى اآلتي : 
 المعاقون حركيا أو جسديًا :  -1

أنواع  ووينتشر هذا النوع من اإلعاقة في مصر نتيجة انتشار مرض شلل األطفال واإلصابة بالعجز الحركي المخي 
سية تتصل بدخول مصر من الحمى وأيضًا ألسباب وراثية، كما ينتشر هذا النوع من اإلعاقة في مصر ألسباب سيا

حروبًا طويلة أدت إلى وقوع آالف الحاالت في أسر العجز الحركي نتيجة بتر األطراف أو الكسور في العمود الفقري 
النتشار ظاهرة بتر األقدام السكرية  -مثل السكر  -كما أدى انتشار بعض األمراض المزمنة في السنوات األخيرة 

ن الحرب العالمية الثانية والحروب مع إسرائيل كذلك التزايد المفزع لضحايا حوادث تزايد ضحايا األلغام المتخلفة عو 
 الطرق في السنوات العشرة األخيرة بسبب تطور السيارات وعدم تطور شبكة الطرق في مصر.

 المعاقون عقليًا :  -2
السنوات األخيرة وأهمها  اإلعاقة العقلية تعد من أكثر وأخطر وأصعب أنواع اإلعاقة المنتشرة في مصر خاصة في

المعتوه والمتخلف عقليًا بدرجات التخلف المتعارف عليها علميًا، والتي تتباين معها مدى صعوبة التعامل مع هذه 
الحالة أو تلك، والشك أن بعض العادات االجتماعية في مصر كان لها أثر بالغ في تزايد هذه األنواع من اإلعاقة 

رب والتناسل داخل العائالت المغلقة مما يؤدي لتزايد هذه الحاالت في األماكن األقل حضاريًا ج األقاواالعقلية وأهمها ز 
وهذا ما يضاعف من صعوبة توفير الوسائل المناسبة للتعامل المبكر مع هذه الحاالت فضاًل على أن بعض العائالت 

لتحويل حياة هذا المعاق إلى جحيم حيث ترى أن هذا النوع من اإلعاقة معرة لألسرة مما يدفعها بجهل أو سوء فهم 
 يقضى حياته مسجونًا بين جدران غرفة مغلقة دائمًا ال توفر للمعاق الحد األدنى من الحياة اإلنسانية.

 
 المعاقون حواسيًا :  -3

لى هذا النوع من اإلعاقة يتصل بفقدان إحدى الحواس كالبصر أو السمع أو النطق وفقدان القدرة كليًا أو جزئيًا ع
في مصر بشدة منذ سنوات بعيدة، وخطورة هذا النوع من  منتشرهذا النوع من اإلعاقات  واستخدام هذه الحاسة، 

اإلعاقة أننا أمام إنسان مصري مكتمل القدرة على ممارسة الحياة بكافة صورها إال في نطاق ما يتصل بالحاسة التي 
التالي فالعجز عن توظيف وتأهيل المعاق حواسيًا هو عجز حرم منها ألسباب وراثية أو مرضية أو عيوب خلقية، وب

في استثمار طاقة فاعلة شبه مكتملة يمكن أن تضيف الكثير للمجتمع خصوصًا أن معظم من حرمهم هللا من نعمة من 
 .هذه النعم أفاض عليهم بنعم أخرى 

 
 المعاقون المقعدون :  -4
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دمة ألمراض مختلفة مثل مرض القلب والفشل الكلوي والفشل هذا النوع من اإلعاقة يشمل المرضى في حاالت متق
الكبدي ومرضى السل والحاالت المتقدمة من مرضى الربو والحاالت المتقدمة من مرضى السكر، ومن المؤسف أن 

ي نشير للتزايد المذهل في أعداد مرضى الكبد في مصر والفشل الكلوي، نتيجة التلوث في البيئة وغياب التعقيم الجيد ف
 المستشفيات العامة، وعدم توفر موارد مياه الشرب النظيفة وانتشار بعض األمراض مثل البلهارسيا وغيرها.

وخطورة هذه النوعية من اإلعاقة أنها غالبًا من الحاالت التي يصعب إعادة تكيفها مع المجتمع الذى تعايشت معه لفترة 
. 

اء فقط أو محدودي الفائدة للمجتمع بل طال الصفوة والنخبة المثقفة والحقيقة أن هذا النوع من اإلعاقة ال يصيب البسط
والفاعلة والعاملة مما بات معه الخصم مؤثرًا وخطيرًا على المجتمع، وهو ما يحملنا لتبنى مشروعات قومية واسعة 

بما أخذت به لمواجهة هذه الهجمة من األمراض الخطيرة ودعم ما يخصص من أموال للوقاية منها، كذلك بحث األخذ 
العديد من الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية من تشريعات لنقل وزراعة األعضاء في ظل ضمانات حقيقية وضوابط 

 .شرعية
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 رابعًا: أسباب اإلعاقة :
 لقد أشرنا في الجزء الخاص بأنواع اإلعاقة ألسبابها المختلفة ونوجز منها عشرة أسباب : 

 األلغام من الحرب العالمية الثانية مرورًا بالحروب في سيناء مع إسرائيل.العمليات الحربية واستمرار  -1
 العوامل الوراثية. -2
 اإلهمال األسرى وانتشار الجهل خاصة األمراض النفسية والعقلية. -3
 زيادة حوادث الطرق ومعدالت اإلدمان. -4
 الكلوي والكبدي.التلوث البيئي وانتشـار األمراض المستوطنـة والخطيرة مثل الفشل  -5
 انتشار بعض األمراض مثل السكر وأثـره علـى تزايد معدالت العمى وبتر القدم. -6
 الفقر وأثره على صحة األم الحامل وتعرضها لبعض األمراض أو اإلشعاعات. -7
لدوا في من المعاقين حركيًا و  %92الوالدة في غير األماكن المخصصة على أيدي القابالت، وتؤكد الدراسات أن  -8

 فقط منهم ولدوا في المستشفيات. %8المنازل و 
سوء التغذية للطفل في سنواته الخمسة األولى، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن ربع مليون طفل يفقدون  -9

 بصرهم نتيجة نقص فيتامين )أ( في الغذاء المقدم لهم.
السنوات األخيرة عبر حوادث عديدة ومتفرقة وفى  التلوث اإلشعاعي الذي انتشر في مصر وتناولته الصحف في -10

 أماكن مختلفة.
 

 خامسًا: إعالن األمم المتحدة حول حقوق المعاقين : 
والذي  يتبنى الحزب المبادئ الهامة الواردة في إعالن األمم المتحدة حول حقوق المعاقين ويسعى كل عضو فيه لتنفيذه

 ينص على ما يلي:
عاجزًا كليًا أو جزئيًا عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي  كلمة "معاق" تعنى شخصاً  -1

 وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية.
يتمتع المعاقون بجميع الحقوق التي ال يتضمنها هذا البيان، وسيمنح المعاقون جميعهم هذه الحقوق من دون  -2

أو لغة أو سياسة أو طبقة أو قرار أو أي أمر يتعلق بالمعاق نفسه أو  استثناء، وال تمييز بعرق أو لون أو جنس
 عائلته.

للمعاق حق مكتسب في الحصول على االحترام، ومهما يكن سبب اإلعاقة وطبيعتها وخطورتها فللمعاق الحقوق  -3
 األساسية نفسها كما لمواطنيه الذين هم في سنه.

 .التي لألشخاص اآلخرين  للمعاق الحقوق المدنية والسياسية نفسها -4
 .)إضافة عضو صناعي( أو إعادة التأهيل طبيًا  مثلللمعاقين الحق في االستفادة من الخدمات الطبية  -5
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للمعاقين الحق في ضمان اقتصادي واجتماعي وفى حياة كريمة، ولهم الحق حسبما تسمح إعاقتهم في االحتفاظ  -6
 النضمام إلى نقابات العمال.بعملهم أو شغل وظيفة منتجة ومريحة وفى ا

 ستؤخذ الحاجات الخاصة للمعاقين في االعتبار في كل مراحل التخطيط االقتصادي واالجتماعي. -7
للمعاقين حق العيش مع عائالتهم أو مع والديهم بالتبني وحق االشترا  في كل األنشطة االجتماعية واإلبداعية ،  -8

تؤمن له حياة أقرب  وانملة فيما يخص المسكن إال إذا استدعت حالته ذلك ولن يتعرض أي معاق ألي تمييز في المعا
 ما تكون إلى الحياة العادية ألي إنسان في سنه.

 ستؤمن للمعاقين حمايـة مـن كل أشكال االستغالل والتمييز والظلم وانتها  الكرامة. -9
وحماية ممتلكاتهم، أما إذا رفعت ضدهم دعوى  سيكون في وسع المعاقين اإلفادة من الخدمات القانونية لحمايتهم -10

 قضائية فسوف تؤخذ حالتهم الجسدية والعقلية في االعتبار.
 سوف تؤخـذ مشـورة المؤسسات المعنية بالمعاقين لإلفادة منها فيما يتعلق بحقوقهم. -11
 ت في هذا البيان.سيتم إعالم المعاقين وعائالتهم ومجتمعاتهم عبر كل الوسائل بكل الحقوق التي ورد -12

 
 توصيات الحزب : 

انطالقًا من المفاهيم االجتماعية المتقدمة، والتزامًا بمبدأ الشرعية العالمية لحقوق المعاق، وببرنامج العمل العالمي 
 المتعلق بالمعاقين وتماشيًا مع التطور في التعاطف مع المعاقين ومشاكلهم في مصر يرى الحزب اآلتي:

 
 التشريع : أواًل: على صعيد 

 يرى الحزب :
إصدار تشريعات مالئمة تعترف بحقوق المعاق وتحدد التزامات المجتمع تجاهه انطالقًا من اإلعالن العالمي  -1

 لحقوق المعاق ومن أسس العدالة وتكافؤ الفرص.
 إصدار قوانين وتشريعات تحفظ للمعاق حقه في العمل والتوظيف. -2
اء بتوظيف نسبة معينة من المعاقين في القطاعات اإلدارية والحكومية ال تقل عن إصدار قانون يلزم مجلس الوزر  -3

 الموجودة اآلن. %5بداًل من  10%
إلزام المصانع والمؤسسات الخاصة بتوظيف نسبة معينة من المعاقين ومنحها تسهيالت لقاء ذلك ودفع ضريبة  -4

 ي ال تحترم هذا القانون.يعود ريعها لصندوق المعاقين على المصانع والمؤسسات الت
 السعي إلنشاء مجلس قومي لشئون المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة. -5
 

 ثانيًا: على صعيد القرارات : 
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منع أية جهة خدمية أو إنتاجية أو تجارية من الحصول على ترخيص بالبناء أو التجديد دون االلتزام بالشروط  -1
ار هذا الشرط في المدارس والجامعات ومحطات النقل العام والقطارات والمطارات الخاصة بحركة وانتقال المعاقين واعتب

 ودورات المياه العمومية.
 إصدار قرار عن مجلس الوزراء بصرف موازنة خاصة بـ :  -2
 تأهيل وتطوير مركز الرعاية المتخصصة بالمعاقين. -
لدولة، والتزامات القطاع الخاص ببنود الخطة، وضع خطة متكاملة لالهتمام بشئون المعاق، وتحديد التزامات ا -

 ومستلزماتها وتضمين قانون العمل الجديد كل ما يوفر هذه الضمانات.
 

 ثالثًا: الوضع االجتماعي للمعاق : 
 تتولى وزارة الشئون االجتماعية اآلتي: 

 إجراء مسح شامل لكل المعاقين. -1
 إنشاء ملف لكل معاق مع متابعته الدائمة. -2
 التوعية والتأهيل والدعم على صعيد المعاق، والعائلة، والبيئة. -3
 إقامة دورات تأهيلية للعاملين في مجال اإلعاقة. -4
 تفعيل دور المتخصصين )علماء نفس، اجتماع، مرشدين والمعالجين(. -5
 فية والرياضية.العمل على إتاحة المجال أمام المعاقين لالشترا  في مختلف النشاطات الترفيهية والتثقي -6
 إنشاء دائرة مختصة بالرياضة الخاصة بالمعاقين في وزارة الشباب ووزارة الشئون. -7
 االطالع الدائم على عمل المؤسسات الخاصة بالمعاقين ومراقبتها. -8
 لعب دور المنسق بين المؤسسات األهلية ومختلف الوزارات ودور الوسيط بين المعاقين والوزارات المختصة. -9

لتشخيص ل اعتماد الالمركزية في تقديم الخدمات والتوازن الجغرافي في توزيع المؤسسات وإيجاد أجهزة طبية -10
 النهائي لمساعدة المعاق وأهله في كافة المجاالت.

 استحداث مؤسسات تتناسب وعدد المعاقين بعد إجراء إحصاء دقيق لمعرفة حجم الحاجة لمؤسسات جديدة. -11
 سات تهتم باإلعاقة الحركية.استحداث مؤس -12

 
 رابعًا: الوضع الصحي للمعاق : 

 تتولى وزارة الصحة اآلتي: 
 توعية المجتمع بأهمية الوقاية، والتلقيح لألطفال من مرض شلل األطفال. -1
 إلزامية الفحوص الطبية قبل الزواج عبر معامل وزارة الصحة. -2
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زارة عن كل مولود جديد معاق أو عن كل حالة إعاقة تحصل نتيجة إلزام المستشفيات ودور التوليد بإبالغ الو  -3
 لحادث أو مرض.

 إنشاء ملف صحي لكل معاق. -4
 تأمين االستشفاء والمعالجة للحماية من المشاكل التي تسببها اإلعاقة. -5
التي يستعملها ذوو تأمين دور الرعاية الصحية والتوعية وتوزيع األدوية والمعينات الطبية واألجهزة التعويضية  -6

 اإلعاقة.
 إلحاق جميع المعاقين بالضمان الصحي واالجتماعي والعالج المجاني على نفقة الدولة. -7
 إقامة دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة حول اإلعاقة للجسم خصوصًا للممرضات والمستشفيات كافة. -8
 

 خامسًا: بخصوص تربية المعاق : 
 تتولى وزارة التربية اآلتي:

 إتاحة الفرص التعليمية لكل األطفال ذوى الحاجات الخاصة. -1
 تأهيل المدارس المهنية الموجودة وجعلها في متناول المعاقين بدل إنشاء مراكز تأهيل مهنية جديدة. -2
 تعليمهم أدوات خاصة. وإنشاء مدارس خاصة بالمعاقين الذين يصعب اندماجهم في المدارس العادية  -3
 ناهج والبرامج التربوية وإدخال مواد عن اإلعاقة في المناهج التعليمية في مختلف مراحل التعليم.تعديل الم -4
 اعتماد المرونة في قوانين السن للمعاقين بالنسبة للمدارس. -5
 تأمين التجهيزات التربوية ووسائل اإليضاح والمكتبات الناطقة وآالت األحرف النافرة "برايل". -6
 شئون المعاقين في كل جامعة يتولى االهتمام بمشاكل الطالب ذوى الحاجات الخاصة.إنشاء مكتب ل -7
 حث المعلمين على توعية الطالب والنشء الجديد بأن المعاق مواطن كغيره. -8
 أن يكون للتعليم المختص باإلعاقة فرع خاص يضاف إلى فروع الجامعات المصرية. -9

تسهيل حركة المعاقين مادة يتناولها الطالب في كلية الهندسة، وعمل جعل المقاسات الهندسية المعتمدة ل -10
 مسابقات بينهم في تصميم أنسب المساكن الخاصة بالمعاقين باختالف أنواعها.

تطوير مستوى المسئولين الحاليين عن خدمات األطفال التربوية والنفسية والتأهيلية عن طريق دورات وحلقات  -11
 دراسية شاملة.

 فروع ملحقة بدور المعلمين للتدريب على التعليم الخاص بالمعاقين. فتح -12
 إعداد متخصصين تربويين بكل إعاقة. -13
 تفعيل مجالس اآلباء بهدف تفعيل دورها التربوي. -14
 اعتماد بطاقة صحية تربوية لكل معاق. -15
 إنشاء صفوف خاصة بالتخلف المدرسي في كافة المدارس. -16
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 امعية بالتخصص في مجال مساعدة المعاقين.تأمين منح ج -17
 

 سادسًا: على صعيد اإلسكان والبنية التحتية : 
 تأهيل األرصفة واألبنية العامة الرسمية والخاصة وإشارات المرور لتسهيل حركة المعاق. -1
 تأهيل وسائل النقل العام بشكل تمكن المعاق من استخدامها. -2
 ة خطة إسكانية مستقبلية.مالحظة حاجات المعاقين في أي -3
 إعطـاء الحق للمعاقين بإجـراء التعديالت الهندسية الضرورية على الشقق المستأجرة. -4
رفض أو تعديل أي طلب ال يلحظ احتياجات المعاقين في األبنية المزمع إنشاؤها تجارية أو حكومية أو ترفيهية أو  -5

 نواد رياضية أو اجتماعية.
 مساكن أو مراكز سكنية ملحقة بورش عمل لتأمين حياة مستقلة للمتخلفين عقليًا. تشجيع وتبنى إقامة -6
 

 سابعًا: على صعيد العمل : 
 تأمين ضمان الشيخوخة للمعاق. -1
 تأمين الضمان من أخطار العمل. -2
 إنشاء تعاونيات حرفية للمعاقين. -3
 فاء الذاتي.إيجاد ورش للمعاقين الذين ال يتمكنون من الحصول على االكت -4
 إجراء دورات تأهيلية مهنية للمعاقين تتناسب واحتياجات سوق العمل. -5
 تهيئة سوق العمل النخراط المعاقين فيه. -6
 

 ثامنًا: في الشأن اإلعالمي : 
 وزارة اإلعالم تتولى اآلتي: 

 إعداد برامج عن اإلعاقة باالشترا  مع المعاقين أنفسهم. -1
 سلسل يسيئ للمعاقين أو يشوه صورتهم في المجتمع.منع عرض أي فيلم أو م -2
إعطاء أهمية كبري من قبل وسائل اإلعالم لتغطية نشاطات المعاقين وتحركاتهم خصوصًا في البطوالت العالمية  -3

 التي يشار  فيها المعاقون المصريون.
 برامج متخصصة. التوعية الدائمة للوقاية من اإلعاقة وأسبابها ومشاكلها وكيفية تجنبها عبر -4
أما على صعيد نشرات األخبار والبرامج وضع صيغة مناسبة للصم تمكنهم من متابعتها من خالل ترجمتها بلغة  -5

 اإلشارة وتخصيص أحد القنوات المحلية ليكون كل ما تذيعه مترجما بلغة اإلشارة.
 تاسعًا: في الشأن المالى : 
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 رائب الجمركية.إعفاء احتياجات وأجهزة المعاقين من الض -1
 تعديـل نظـام ضريبـة المالهـي كي تخصص نسبة معينة منها لصندوق المعاقين. -2
 

 عاشرًا: على الصعيد الرياضي : 
 تتولى وزارة الشباب والرياضة األتي : 

 إقامة ندوات لتعميم فوائد الرياضة للمعاقين. -1
 يل مالعب خاصة برياضة المعاقين.فتح كافة المالعب أمام الرياضة الخاصة بالمعاقين وتأه -2
 إقامة دورات لتأهيل مدربين وأطباء رياضيين ومعالجين وحكام وإداريين متخصصين برياضة المصابين بإعاقة. -3
إعطاء ساعات رياضية إجبارية في المؤسسات الخاصة بالمعاقين وتحديد برنامج سنوي رياضي لهذه المؤسسات  -4

 لتقييم نشاطها.
 فرق رياضية خاصة بالمعاقين وتأمين المعدات التي تحتاجها كل رياضة. دعم إنشاء -5
 تأمين منح دراسية للتدريب على الرياضة الخاصة بالمعاقين. -6
 المباريات اإلقليمية والدولية الخاصة بالمعاقين.و المشاركة في الدورات الرياضية  -7
 اإلعاقة. إنشاء اتحادات رياضية خاصة لأللعاب المختلفة حسب نوع -8

 حادي عشر: على صعيد وزارة الداخلية : 
إقامة دورات خاصة لرجال الشرطة عن كيفية التعامل مع المعاق، سواء على مستوى أكاديمية الشرطة أو معاهد  -1

 األمناء.
 وضع تصميم في إشارات السير مستقباًل تتالءم مع واقع المعاق )إشارات ناطقة للمكفوفين(. -2
 

 ى صعيد المحليات : ثاني عشر: عل
 تأمين مواقف خاصة لسيارات المعاقين. -1
 .%50االهتمام بمنح تراخيص األكشا  واألسواق التابعة للمحليات للمعاقين وبنسبة ال تقل عن  -2
 

 وأخيرًا: توصيات أخرى مختلفة :
 ضع إشارة عليها.إصدار بطاقة اإلعاقة وإضافة بيانات المعاق في بطاقة الرقم القومي، أو من خالل و  -1
 التشديد على أهمية االكتشاف المبكر والتربية المبكرة للمعاقين من خالل الفحص اإللزامي الدوري لألطفال. -2
التأكيد على دور الهيئات والجمعيات المنبثقة عن المعاقين أنفسهم في التخطيط والتنفيذ وإعفاء هذه الجمعيات من  -3

 كافة الرسوم واإلجراءات.
 أكيد على دور القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لمشروعات تخدم المعاقين.الت -4
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 التأكيد على التعاون مع الدول لتبادل الخبرات في مجال خدمة المعاقين. -5
 التنسيق والتعاون بين القطاع األهلي والقطاع العام وقطاع األعمال في توفير فرص عمل للمعاقين. -6
 قبل المؤسسات لضمان صحة اندماج المعاق اجتماعيًا ومهنيًا بمساعدة الدولة. تشكيل لجان متابعة من -7
 فصل إعاقة الصم عن إعاقة النطق )الصم والبكم(. -8
ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات والجمعيات والمجالس المسئولة عن اإلعاقة، فالخدمات التي تقدم تحتاج  -9

 ن المسئولين.إلى تكامل تام تحت مظلة متكاملة م
عدم استعمال مصطلح "المعاق" باستمرار، واقتراح أن يستخدم مصطلح الطفل أو التلميذ الذى لديه إعاقة  -10

 )معينة( فمن شأن ذلك تسهيل تعديل االتجاهات نحوهم.
ضرورة توفر دليل للمؤسسات والمستشفيات في المراكز المختصة يستخدم بواسطة المتخصصين )وبوجه عام  -11

 تحويل الحاالت إلى المكان المناسب.لألطباء(، ا
ضرورة توافر دليل لالستخدام من قبل الوالدين في مواجهة مشكلة اإلعاقة في األسرة وكيفية رعاية الحالة في  -12

 مراحل العمر المختلفة.
 العناية ببرامج متخصصة في المجاالت المرتبطة باإلعاقة، موجهة للوالدين واألسرة. -13
لعناية ببرامج تساعد األفراد المعاقين، وتركز على مسببات اإلعاقة والوقاية منها )تشخيصًا مبكرًا(، وعالجاتها ا -14

 ومشكالت الرعاية وحلولها.
 ضرورة إلقاء الضوء على برامج المؤسسات )عناصرها ومكوناتها وبرامجها(. -15
من الذين نجحوا في مواجهة اإلعاقة، أو الذين لديهم العناية بعرض نماذج من األفراد المعاقين سواء أكانوا  -16

بقصد زيادة تكيفهم وفعالياتهم. إعاقاتهم وتحليل هذه اإلشكاليات ومسبباتها  -إشكاليات في مواجهة إن أمكن ذلك 
 -وطرق الحلول المختلفة 

توافقهم النفسي واالجتماعي إلقاء الضوء على البرامج واألنشطة الرياضية والفنية للمعاقين في بناء أجسامهم و  -17
 تعديل مفهوم الذات السلبي لديهم إلى مفهوم ذات اجتماعي إيجابي مشار  وخالق.ل

إنشاء جمعية أصدقاء ذوى اإلعاقات يكون الهدف منها تولى مسئولية توجيه وتنفيذ الخدمات ومتابعتها لدى  -18
 الدين والمختصين والمهتمين بتلك األمور.المسئولين كإحدى جماعات الضغط، والتي يمكن أن تجمع بين الو 

تعيين أحد المعاقين عضوًا في مجلس الشعب، وعضو آخر في مجلس الشورى لكي يكونا عونًا للمعاقين في  -19
 متابعة وتعديل التشريعات الخاصة بحقوق ذوى اإلعاقة وحاجاتهم.

حافة( وحق المعاقين في مساحة إعالمية ثابتة التأكيد على التنسيق بين الجهات المختلفة )إذاعة، تلفزيون، ص -20
 تتوجه إلى حل مشاكلهم ومناقشتهم.

 اهتمام خاص باإلعاقة العقلية بإنتاج أشرطة فيديو تستخدم بشكل فردى أو جماعي في المراكز. -21
 إبداء أهمية خاصة لبرامج األطفال والمرأة وإضافة إلى ذلك يطلب من اإلعالم التركيز على :  -22
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 ق المعاق في العمل، التعليم، الصحة.ح -
 تأمين مستقبل األطفال أو األبناء المعاقين في حال غياب أي مصدر يعول عليه، من خالل إنشاء شركة تأمين. -
تنقية كل ما يعرض ويقدم في اإلذاعة والتلفزيون من لهجة السخرية التي تمتزج أحيانًا ببعض فئات اإلعاقة، والتوجه  -

 .الفنانين وهيئات اإلنتاج للفت نظرهم إلى قيمة هذه القضية إلى اتحادات 
 تركيز اإلعالم على ما يقوم به القطاع األهلي، وعدم االقتصار على تغطية المناسبات الرسمية ورموز الدولة. -

ًا على تدريب األمهات داخل المنازل على برامج التخاطب، حيث يمكنهن القيام بتدريب أبنائهن المتخلفين عقلي -23
 .التخاطب

 اقتراح برامج لفظية وغير لفظية تعتمد على اإليقاع. -24
 تعديل الكثير من اختبارات الذكاء وإدخال البنود غير اللفظية في تقييم ذكاء األطفال المتخلفين عقليًا. -25
 رفع الضرائب وكافة الرسوم األخرى عن سماعات المعاقين وغيرها. -26
 إلى اإلكثار من البرامج الخاصة بالمعاقين سمعيًا. دعوة وسائل اإلعالم -27
التوجه إلى وزارة الصناعة لتصنيع سماعات األذن، ورعاية الطفل الكفيف واالهتمام بأسرته، وتوعية الجمهور  -28

 بمشكلة الكفيف الذى يتنقل في زحمة المواصالت.
التعيين في المواقع القيادية وكذلك في المواقع ماليين معاق مصري رقمًا يؤخذ في االعتبار في  5اعتبار رقم  -29

 الحزبية.
 -األخذ في االعتبار عند ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في تعيين عشرة نواب في مجلس الشعب،  -30

أن يتضمن قرار التعيين على األقل عضوًا واحدًا في مجلس  -كذلك تعيين النسبة المخصصة له في مجلس الشورى 
، وعضوين على األقل في مجلس الشورى، وهذا ليس بالغريب فمصر قبل الثورة اختارت طه حسين وزيرًا الشعب
 معاقًا.
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 مواجهة الكوارث

أن ما نسميه الكوارث الطبيعية، إنما هو في معظم األحوال نتيجة الفتقادنا معامالت األمان، كنتيجة لسعي الحكومات 
 10الميزانية المتاحة هي  التكلفة الطبيعية إلقامة مدرسة هو مليون جنيه، وتكون  لتحقيق المستحيل. مثال، عندما يكون 

مدرسة كسبًا لتلميع إعالمي  100مليون جنيه، فإنها تصبح جريمة في حق األطفال األبرياء وأسرهم، أن نسعى لبناء 
، تسبب في انهيار 1992وكذب باألرقام وسعي وراء الكم على حساب الكيف. والدليل على ذلك، أن زلزال عام 

 بينما بقيت المدارس القديمة صامدة في مكانها(. –رس )حديثة البناء وتصدع عشرات المنازل وآالف المدا

ومع ذلك، فالبد من وجود صندوق يخصص لمواجهة الكوارث ويتم التخطيط للتعامل مع الكوارث وإدارة األزمات 
 باستراتيجية واضحة معد لها مسبقًا بصورة جيدة.

 

 لجنة إدارة االزمات:

رمن الشفافية فى تعريف المواطن بحقيقة ما قد يحدث من ازمات فى بعض السلع يرى الحزب ضرورة اتباع اكبر قد
 2000والخطوات الفعلية التى اتخذت لمعالجتها وضرورة تفعيل دور اللجنة العليا الدارة االزمات التى شكلت فى عام 

 وتحويلها الى مؤسسة عمل يومى وليس مؤسسة موسمية.
 

 مشكلة البطالة

كلة في حد ذاتها، بل هي أحد أعراض خنق االقتصاد المصري ومنعه من النمو تحت إن البطالة ليست مش 
وطأة البيروقراطية اإلدارية والعشوائية في القرارات والنظم، وعجز الدولة عن توفير المناخ المناسب للعمل 

 الخالق واإلبداع والنمو.
 البطالة المعلنة.نسبة البطالة الحقيقية )المعلنة والمقنعة( أكبر بكثير من نسبة  
ألف موظف جديد في الحكومة  170أن حل مشكلة البطالة ال يكون عن طريق اإلعالن عن توظيف  

ماليين ونصف مليون موظف ألداء مهام من المفترض أن يؤديها  7المتضخمة التي يعمل )أو ال يعمل( بها 
 ألف موظف. 250

ال يجدون من يستعينون به لمأل المواقع الشاغرة على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة، فإن أصحاب العمل  
وتنمية أعمالهم، لوجود فجوة بين نوعية الخريج الجامعي والمهني وبين المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق 

 العمل.
 أن حسن إدارة وتوجيه عملية التنمية البشرية والتعليم والتدريب يمكن أن يسد هذه الفجوة. 
هو تشجيع القطاع الخاص بحق، وإلغاء االزدواجية في النظم اإلدارية والقوانين واللوائح أن حل مشكلة البطالة  

واإلجراءات، والفكر المتخلف والممارسات التعسفية المعوقة للعمل االقتصادي، وابتعاد الدولة عن التحكم 
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نظريات االقتصادية الجاهل في االقتصاد واستخدام األساليب البوليسية في إدارته، والكف عن "تسييس" ال
 و"تحريك األرقام" و"تجميل الحقائق" والبدء في تسمية األشياء بمسمياتها الحقيقية.

 15)حسب المعلن( في أقل من  %75إلى  %25أن القطاع الخاص الذي نمى نصيبه من الناتج المحلي من  
ة ويستوعب تدريجيًا األعداد أن ينمو بسرع -إذا ابتعدت الدولة عن محاربته )بحسن نية!(  -عامًا، يستطيع 

 الضخمة التي تضاف سنويًا لسوق العمل.
في نفس الوقت، البد من وجود نظم فعالة ضمن منظومة التكافل االجتماعي للوقوف بجانب من يعانون من   

 البطالة مادياً 
صول على والبد أيضًا من معاونة من يعانون من البطالة على إعادة تأهيل أنفسهم لتحسين فرصهم في الح 

 العمل الشريف.
 البطالة:حلول مقترحة لمشكلة 

 
 مقدمــــة :

إن البطالة تؤدي إلى افتقاد األمن االقتصادي حيث يفقد العاطل دخله األساسي مما يعرضه آلالم الفقر والحرمان هو 
 وأسرته. 

د إلى تعاطي المخدرات وتصيبه وثبت أن استمرار حالة البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة، كثيرًا ما يدفع الفر 
حاالت من االكتئاب واالغتراب. فضاًل عن ممارسة العنف والجريمة والتطرف، ما تمثله البطالة من إهدار في قيمة 

 العمل البشري حيث يخسر الوطن  .
عف إن عالج أزمة البطالة هي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد وهي تتمثل في التخلف االقتصادي من ناحية وض

موقع بالدنا النامية في االقتصاد العالمي من ناحية ثانية، وفشل جهود التنمية من ناحية ثالثة وآثار أزمة المديونية 
 الخارجية والخضوع لبرامج الخصخصة والتكيف الهيكلي من ناحية رابعة.

أزمات ومشكالت كثيرة  أن أزمة البطالة يجب النظر إليها على أنها الشكل الخاص الذي تتجسد فيه -ومعنى ذلك 
 تعاني منها مصر. ومن هنا فعالجها يرتبط في الحقيقة بعالج هذه األزمات والمشكالت.

 ( اإلجراءات العاجلة لعالج األزمة:1)
القصد من هذه اإلجراءات هو التحكم في أزمة البطالة والتخفيف من آثارها السلبية وبخاصة االجتماعية وهي تشمل 

 اإلجراءات التالية:
تشغيل الطاقات العاطلة في مختلف قطاعات االقتصاد القومي، وميزة هذا االقتراح أنه سيسهم في زيادة حجم  أواًل:

 العمالة دونما الحاجة إلى إنفاق استثماري جيد.
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إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص المحلي  ثانيًا:
 جنبي. وبخاصة إذا كانت ناجحة وتمد الموازنة العامة للدولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة.واأل

ولما كان العاطلون في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إبقاء أنفسهم وأسرهم على قيد الحياة فالبد إذن من  ثالثًا:
 ظ على مشروعات الضمان االجتماعي والتوسع فيها.توفير الحماية االجتماعية لهم من خالل الحفا

دعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وخاصة في المجاالت كثيفة العمالة )قطاع المقاوالت( وأن تتناسب  رابعًا:
 المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للعمالة.

لنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، األمر الذي من الضروري أن تضع الحكومة برنامجًا ل   :خامساً 
التوسع في برامج  سادسًا: .سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة آلالف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات

ى الكفاءة التدريب والتأهيل في مجال المهن اليدوية  ونصف الماهرة، خاصة أن مزاولة تلك المهن يعتمد أساسًا عل
 الشخصية  والخبـرة ويحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال ويمكن أن يستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة.

 
 (  إجراءات األجل الطويل:2)

إن اقتالع جذور البطالة على المدى الطويل يتوقف على قدرة بالدنا على خلق األسس التي تسمح بتوفير فرص 
 سب مع أعداد من يدخلون سنويًا إلى سوق العمل.إنتاجية متزايدة للتوظف وتتنا

وهذا ال يمكن أن يتحقق إال في ضوء تبني استراتيجية للنمو والعمالة على المدى المتوسط والطويل. إن تنفيذ هذه 
هدف التوظف الكامل يفترض، ضمنًا، أنه ان االستراتيجية لن يتحقق في ضوء االعتماد المطلق على آليات السوق، 

اسي واجتماعي تتواله الدولة بالرعاية من خالل التخطيط وإدارات السياسة االقتصادية واالجتماعية المالئمة خيار سي
 مع مراعاة قوى السوق وآلياتها.

إن تلك االستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي ندعو لها والتي يكون هدف التوظف الكامل ضمن أهدافها الرئيسية 
 كما يلي : –باختصار  –نرسم معالمها  تعتمد على عدة محاور

إن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطًا بخلق فرص عمل منتجة، األمر الذي يتطلب دفعة قوية  أواًل:
 .لالستثمار والنمو في مختلف قطاعات االقتصاد القومي )الزراعة، الصناعة، الخدمات( 

حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التي  %25ا ال يقل عن االرتفاع بمعدل االستثمار القومي إلى م ثانيًا:
 .تدخل سنويًا سوق العمل

هنا  مبالغة تكاد تصل إلى حد الوهم حول الدور اال ان رغم أهمية االستفادة من االستثمارات األجنبية المباشرة  ثالثًا:
ن تأثيرها في توظيف العمالة المحلية أل لة في بالدناالذي تلعبه هذه االستثمارات، في تحقيق النمو ومعالجة أزمة البطا

 يكاد يكون هامشيًا.
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لما كان عنصر العمل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمة فإنه من األهمية مراعاة هذه المسألة عند رسم  رابعًا:
 السياسة الوطنية للتكنولوجيا المالئمة.

وهي ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج مالئم للتنمية البشرية، ينفذ على  ويرتبط بالنقطة السابقة قضية أساسية، خامسًا:
المستوى المتوسط والطويل، ويتسنى من خالله االرتقاء بمستويات التعليم والصحة واإلسكان والرعاية االجتماعية، حيث 

 .بات ذلك أمرًا محتمًا لالرتفاع بمستوى إنتاجية العمل اإلنساني
ن زيادة فرص التوظيف باستمرار، يتعين إعادة النظر، في مكونات سياسات التعليم والتدريب كذلك، فإنه لضما سادسًا:

 حتى يكون هنا  توافق بين مؤهالت العمالة المحلية التي تدخل سنويًا سوق العمل ومتطلبات هذه السوق.
دار على أسس اقتصادية إن أفضل صيغة تفي بأغراض التنمية المتواصلة هي صيغة االقتصاد المختلط الم  سابعًا:

سليمة. وال يجوز القضاء على قطاع ما في سبيل سيطرة قطاع آخر، فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظف 
الكامل سيحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعات: القطاع العام، والخاص والمشتر  والتعاوني وقطاع اإلنتاج السلعي 

 الصغير، وحتى القطاع غير الرسمي.
لما كانت األسواق في البالد النامية مشوهة، وكثيرًا ما تسيطر عليها العناصر االحتكارية والطفيلية، التي كثيرًا  منًا:ثا

ما تسيء إلى استخدام الموارد وتوزيعها على المجاالت المختلفة، فإن التنمية المتواصلة مع التوظف الكامل لن يمكن 
وذلك آليات السوق، بل يقع على الدولة مهام ضخمة إلنجاز هذه التنمية.  تحقيقها باالعتماد المطلق والوحيد على

التنمية المتواصلة المصحوبة بالتوظف  نحوالتخطيط اإلستراتيجي الذي يحفز القطاعات المختلفة للتحر  بممارسة 
مهمة المؤثرة في الكامل. وهي مطالبة بالمحافظة على سلطتها السيادية وتطويرها في وضع القرارات االقتصادية ال

 .تحقيق تلك االستراتيجية
 
 

يعتبر الحزب ان البطالة بمثابة كارثة وطنية تستدعى تعبئة جميع الجهود من اجل مواجهتها والتغلب عليها     
وتحقيق ذلك بوضع ميثاق وطنى تلتزم فيه جميع االطراف السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالعمل على خلق فرص 

 مسئولية عمل بروح ال
بالنسبة للدولة هنا  دور مباشر فى خلق فرص العمل من خالل سياسة طموحة وضرورة تهيئة قاعدة اساسية لتشجيع 

 االستثمار  
والدور الغير مباشر الذى يجب ان تقوم به الدولة هو اعداد المناخ الالزم لالستثمار وتوسيع قاعدة العمالة الجديدة فى 

 الضريبية وقواعد منح اراضى المدن الجديدة للمشروعات الخاصة.اى مشروع كذلك االعفاءات 
 برنامج االشغال ذات النفع العام:
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وهو حلقة هامة فى برنامج الحزب ويهدف الى تشغيل اكبرعدد ممكن من العاطلين فى مصر خاصة المناطق        
 -المجاالت االتية : الفقيرة من خالل العمليات التى تحدد طبيعتها والمدة الزمنية النشأها فى

 مشروعات مد شبكة الطرق وتسريع تشييدها.
 مشروعات توسيع  شبكة الطرق على مختلف انواعها.

 مشروعات ربط المدن الجديدة بالقاهرة كالمواصالت وسكك حديدية سريعة ورخيصة.

 مشروع وطنى للتشجير والمحافظة على البيئة واصالح االراضى الزراعية.

 تشغيل البطالة .

 محو االمية.

 توسيع العمل بعقود مؤقتة فى مجال المقاوالت 

التشجيع على احداث فرص عمل ويتأسس على ذلك انشاء االقتصاد وتوسيع السوق ويرتكز البرنامج على وضع 
 الشروط المتاحة لالستثمار وخلق فرص عمل حقيقية.

 
 

 محدودي الدخل والدعم
هي خياالت يلفها الزيف، وتكذبها تجارب مريرة عمرها خمسين عامًا،  أن مزاعم الدولة بحماية محدودي الدخل إنما

فمحدود الدخل هو صناعة حكومية، انظر لـ سبعة ونصف مليون موظف يعملون )أوال يعملون إن صح التعبير( في 
رهم نصف )ويحصلون على الكفاف بالكاد في المقابل( وهؤالء الماليين يمثلون هم وأس  -بالكاد  -الحكومة. يعملون 

من محدودي الدخل، انظر لهذا لتعلم أن الحكومة  %80تعداد المجتمع المصري، ويمثلون في نفس الوقت أكثر من 
 هي صانعة محدود الدخل بسياساتها المتخبطة وأساليبها العقيمة والبوليسية.

نهم، ربما على أمل أن تحصل أن الحكومات البيروقراطية المتعاقبة عندما أقنعت الماليين بأنها تتبناهم ومسئولة ع
نظرًا لعجزها عن تحقيق األهداف التي  -على تأييدهم وتكتسب من حاجتهم لها سببًا لوجودها الغير مرغوب فيه 

بأنها مسئولة عنهم، فقد قتلت لديهم روح   -لم تحققها  -أعلنتها سببًا لوجودها، عندما خدعت الدولة الماليين بوعود 
ردي والجماعي الخاص، وملكات اإلبداع وعطلت فكر األمة، وجاء تصميم النظم التعليمية الفكر الحر والعمل الف

العقيمة واآللة اإلعالمية المضللة، لتشكل عقول شباب األمة بصورة مشوهة، تفرز وتخرج عشرات الماليين من 
 م في أول كل شهر."الموظفين" الذين ينتظرون من يأخذ بيدهم ويخبرهم ماذا عليهم فعله ليحصلوا على قوته
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وهكذا تضخمت فئة محدودي الدخل ومن يحتاجون لمن يعولهم، واستكان الشعب للفتات الذي تلقيه له الحكومات 
جيوب من يعملون على المتعاقبة، وأخذ هذا الفتات يتآكل عامًا بعد عام من ناحية، وازداد عبأه على االقتصاد القومي و 

 ل االستمرار فيه.من جهة أخرى، حتى وصلنا لوضع مستحي
لقد أصبحت مشكلة محدودي الدخل سالحًا من أسلحة اإلرهاب الفكري، تستخدمه الحكومات في وجه من ينادون 
باإلصالح، على الرغم ما بيناه من أن التدخل الحكومي الجاهل )مهما حسنت النيات( كان وراء مشكلة محدودي 

 الدخل من األساس.
عملية لمشكلة محدودي الدخل وكيفية دعم هذه القطاعات العريضة التي وقعت ضحية واآلن، فإن الحلول العلمية وال

للحكومات المتعاقبة، وسوء إدارة موارد الدولة وتوجهات العمل الوطني، فإن هذه الحلول موجودة وممكنة، عن طريق 
وشبه العاطلين، ويستطيع  التنمية االقتصادية ورفع الحصار عن القطاع الخاص حتى ينمو ويستوعب ماليين العاطلين

أن يزدهر بدرجة تسمح للقدر المعقول الذي يمكن استقطاعه من دخله لدعم عملية التكافل االجتماعي مع المحافظة 
على قدرته على البقاء والمنافسة، فإن هذا القدر سوف ينمو )رغم صغر نسبته( ليكفي ويفيض، ألن القليل من الكثير 

 ل فهو قليل كما أنه يستنزف القليل ليؤول للعدم. كثير، أما الكثير من القلي
ومن الناحية األخرى، فإن إعادة إصالح األجهزة اإلدارية سوف يقلل الموارد الضائعة داخل النظام نفسه، ويعظم كفاءة 

 عملية التوزيع
ف يساعد على انتقال ومن ناحية ثالثة، فإن ازدهار االقتصاد الوطني بعد تخلصه من القبضة البيروقراطية الخانقة سو 

الماليين من تصنيف محدودي الدخل إلى فئة العاملين المنتجين النافعين ألنفسهم وأسرهم ومؤسساتهم واالقتصاد 
 الوطني ككل.

 
 

 التأمينات االجتماعية

 
 فصل التأمينات االجتماعية عن خزينة الدولة

 يةإدارة محافظ استثمار متوازنة لتنمية موارد التأمينات االجتماع
 حاليًا( للنسب العالمية لتشجيع األفراد والمؤسسات على االشترا  %40خفض تعريفة التأمينات االجتماعية )

 

 البيئة
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 لقد استخلف هللا اإلنسان على األرض ليعمرها ويسير في مناكبها سعيًا للرزق الحالل الذي يوفر له الحياة الكريمة
خص شعبًا بعينه )وإن كان يسكن جزءًا منها( أو هي ملك لجيل بمفرده، ولكن األرض ليست ملكًا لفصيلة واحدة، أو ت

فما يحدث في بقعة واحدة، يؤثر بالتبعية على باقي أرجاء األرض، وأن ما يفعله جيل ما قد يخل بحقوق أجيال آتية 
 في الحياة الطيبة، وأن توازن الفصائل البيولوجية ضروري الستمرار الحياة على وجه األرض

زايد النشاط الصناعي بصورة مطردة وغير مسبوقة، وتزايد معدالت حرق الوقود الحراري واستهال  الموارد وأن ت
أو بعض شعوبه، ال يعد عالمة من عالمات التقدم، ولكنه –اإلنسان  -ونصيب–الطبيعية بما يزيد بكثير عن احتياج 

التحكم الواعي في شهواته في ظل من القيم السليمة  مؤشر على اختالل التوازن بين سطوة اإلنسان التقنية وقدرته على
 التي وضعها هللا في ضمير اإلنسان وفطرته النقية

وأنه وإن كان علينا أن نلحق بركب الدول المتقدمة عن طريق التنمية االقتصادية والتقنية، فإننا البد وأن نوازن بين ذلك 
الثقافة الكونية الجديدة بما يضمن عدم اإلخالل بالتوازن البيئي وبين االعتبارات البيئية، بل ونسهم في عملية تطوير 

 الطبيعي

وأن تنمية الوعي البيئي البد وأن يبدأ مع بداية العملية التعليمية بل وقبلها، ألن الحفاظ على البيئة هو في األساس 
 سلو  تحكمه القيم قبل أن تنظمه القوانين والعقوبات

والديانات السماوية، جميعها تحض على المحافظة على الطبيعة والتوازن البيئي وعدم  وأن الحضارة المصرية القديمة،
 اإلسراف في االستهال  بما يفوق احتياج الفرد والمجموعة

 
 

 مصر وقضايا البيئة:

 
 

س البيئة هى االطار الذى يعيش فيه االنسان بما فيه من تربة وماء وهواء وبما فيه من طاقة طبيعة واردة من الشم
وما يسوده من تغيرات طبيعية فى المناخ ويتميز هذا االطار بالتوازن الطبيعى بين العناصر المكونة واطلق عليه 
النظام البيئى " االيكولوجى" وعلى الرغم من ارتباط التنمية بمفهومها الشامل ارتباطًا وثيقًا بمفهوم البيئة نظرًا للتكلفة 

قتصاد فى اى دولة نتيجة لالستخدام الخاطىء للبيئة اال ان الوعى البيئى ما زال االقتصادية العالية التى يتحملها اال
غائبًا خاصة لدى شرائح عليا فى منظومة صناع القرار ومن هنا جاء اهتمامنا فى هذا البرنامج بهذه القضية الخطيرة 

 وما تمثله من عبء على اقتصادنا النامى.
 

 اوالً: تلوث الهواء:
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ميكروجرام / متر  3000 -10المتوسط السنوى لتركيز ثانى اكسيد الكبريت فى الهواء فى حدود  انتوضح القياسات 
مكعب ووجد ان جميع التركيزات التى سجلت فى القاهرة تفوق المعايير االرشادية التى وضعتها منظمة الصحة 

 ميكروجراما/متر مكعب(. 60-40العالمية لحماية صحة االنسان )
ميكروجرام / متر مكعب ( سجلت  1100-500السنوى للجسيمات الكلية العالقة فى جميع المدن )ارتفاع المتوسط 

 اعلى التركيزات فى القاهرة والجيزة والمنيا وجميعها تفوق معايير منظمة الصحة العالمية .

الصيف تراوحت اختلفت تركيزات اكاسيد النيتروجين فى هواء القاهرة من فصل الخر وكانت اكثر ارتفاعًا فى فصل 
 ميكرجرام/ متر مكعب وهى تفوق بكثير المتوسط السنوى وفقًا للمعايير االمريكية. 1400و 370بين 

 47و20ولقد اظهرت القياسات التى اجريت فى القاهرة ان تركيز اول اكسيد الكربون فى الهواء كان يتراوح بين 
 العالمية .ملليجرامًا / متر مكعب تزيد على ما اوصت به منظمة الصحة 

ميكروجرامًا / متر مكعب ولقد حدث انخفاض طفيف فى  3.1كانت تركيزات الرصاص فى هواء القاهرة تتراوح بين 
هذه التركيزات مؤخرًا لتعميم استخدام البنزين الخالى من الرصاص ولكن ال تزال معدالته مرتفعة ويرجع الى االنبعاثات 

 ن من الرصاص سنويًا.ط1100من مسابك الرصاص والتى تقدر بنحو 

 
 وقد تسبب التلوث الهوائى فى مصر فى عدد من االثار الصحية ونوجز اهمها فى التالى:

 
ماليين نسمة تتركز بنسبة كبيرة فى  10يقدر عدد السكان المعرضين لتركيزات غير صحية لملوثات الهواء بنحو 

 القاهرة الكبرى واالسكندرية.

من سكان المنطقة يعانون امراض الجهاز  %20شبرا الخيمة الصناعية ان نحو ظهر من مسح طبى اجرى فى منطقة 
 التنفسى لتعرضهم لمستويات مرتفعة من ثانى اكسيد الكبريت والدخان.

من تالميذ المدارس يعانون امراض   %29اظهر مسح صحى للمناطق المتاخمة لمصانع االسمنت بمنطقة حلوان ان 
 ذ مدارس المناطق الريفية البعيدة.الجهاز التنفسى مقارنة بتالمي

   
 
 



 146 

 المرافق والخدمات
 

 البنية التحتية

لقد نجحت الدولة إلى حد كبير في تطوير البنية التحتية في مصر من شبكات اتصاالت وكهرباء ومياه عذبة وطرق 
 وكباري وصرف صحي عندما ابتعدت عن تنفيذ وإدارة تلك الخدمات بنفسها

الدولة هو تخطيط وتوفير بنية أساسية مناسبة تساعد على التنمية الشاملة، إال أن تنفيذ وإدارة  ورغم إن من أهم وظائف
ذلك بكفاءة، البد وأن يتم عن طريق تعهد الدولة للقطاع الخاص بالتنفيذ واإلدارة بل والتشغيل كلما سمحت الظروف 

 بذلك.

رضية، عندما تكفلت المنافسة بين الشركات المقدمة ومثال ذلك، نجاح قطاع االتصاالت والتليفونات المحمولة واأل
للخدمة، بتحسين كفاءة الخدمة، وانتشار التغطية الجغرافية، وانخفاض تكلفتها على المواطن والدولة، بل وتصدير تلك 

 الخدمات لدول عربية وأجنبية.

ر"، في مجاالت عديدة، مثل السكك ومع اتساع السوق المصري وتطوره، البد من االبتعاد التدريجي عن فكرة "االحتكا
إلى شركات القطاع الخاص مع وضع ضوابط رقابية صارمة لضمان تقديم  وإسنادهاالحديدية، النقل والمواصالت، 

 .خدمة متميزة للمواطنين بأسعار فى متناول المستهلك

 
 

 الصحة

 االنسان هدف اية سياسة تهدف لتنمية المجتمع وتطويره

 المزيد من المشروعات الصحية  ريويتطلع الحزب الى توف
 العالج على نفقة الدولة  و الرعاية الصحية

 تسهيل اجراءات توصيل خدمات للمرضى فى القرى والمراكز من خالل اختيار اكثر من مقر للمجالس الطبية .1

رب المرضى االهتمام بستشفيات االمراض النفسية والعصبية وتوزيعها على مستوى الجمهورية ووقف ظاهرة تس .2

 النفسيين. 

 االطباء:  

مع ضرورة االرتفاء بالوضع  المادى لألطباء المصريين وتقديم الحوافز المالية   -وضع مناهج وبرامج تدريبية مفصلة 

 المناسبة لهم ..
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 الدواء :

 الحلول المالئمة لمشكلة نقص انواع االدوية الهامة ويجب ترشيد استهال  الدواء .

 التامين الصحى: 

 توفير نظام شامل للتأمين الصحى على طالب المدارس والجامعات وكذا جميع العاملين فى القطاعين العام والخاص .

 

 

 

 النقـــل والمواصـــالت

 الركيزة الهامةأن الطرق والنقل والمواصالت ووسائل االتصال بكافة أنواعها، خصوصًا الحديثة، تمثل فىشك مما ال

 .فيه لتنمية المتواصلةلتطوير المجتمع وإحداث ا

 

 : على النحو التاليالوسائل  ر تلكلتطوي رؤية الحزب
 الطـــرق :

 .)أ( يتبنى الحزب برنامجًا عاجاًل لالنتهاء من شبكة الطرق الرئيسية السريعة على مستوى الجمهورية

ى الكبيرة؛ ألن ذلك يؤدى القر  ويجب االهتمام بمد شبكة الطرق الفرعية، ورصف الطرق الترابية في المحافظات  )ب(

 إلى التخفيف عن الطرق السريعة وتقليل الحوادث، ويشجع على عدم االزدحام في المدن الكبرى.

 

 هنا  ضرورة التخاذ الخطوات التالية :و 

 .(BOTالتوسع فيما يطرح على القطاع الخاص من شبكات الطرق السريعة بنظام )

 الهيئة العامة للطرق والكباري" سرعة إعداد مشروع القانون الخاص بتحويل "

ضرورة اإلعالن عن جدول زمني لتنفيذ المطالب المتعددة في هذا القطاع بحيث تعطى األولوية للمناطق الكثيفة 

 .السكان

 
 السكك الحديدية:

دى يرى الحزب أهمية إصالح الهياكل التمويلية لهيئة السكك الحديدية من خالل مساعدتها في استرداد مستحقاتها ل

 .الهيئات
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 النقل البحري :

كما يرى الحزب ضرورة االرتقاء بأسلوب إدارة الموانئ المصرية من خالل توحيد جهات اإلشراف عليها وتبسيط 

إجراءات التعامل بها، وتطوير الخدمات األرضية بالموانئ للقضاء على بطء وسوء عمليات الوزن والتداول والشحن 

 والتوزيع

 
 األسطول البحري :

ؤكد الحزب وجود قصور يشوب خطة تطوير منظومة النقل البحري، حيث تتركز الجهود في مجال إنشاء وتطوير وي

 الموانئ

 
 قناة السويس :

يرى الحزب ضرورة االهتمام بتطوير القناة والوصول بها إلى غاطس أكبر عامًا تلو اآلخر؛ حتى تستوعب المزيد من 

 داء في تعميق القناة وتوسيع مجراهاوضرورة رفع معدالت األ السفن العمالقة

 
 النقل النهري :

يرى الحزب ضرورة مساهمة النقل النهري في حركة التجارة الداخلية والنقل من وإلى الموانئ البحرية في ظل نمو حركة 

 النقل المتعددة الوسائط، مع االهتمام بتأمين المالحة النهرية

 
 النقل الجوي :

رات ومدها بأحدث أجهزة المراقبة الجوية، وتطوير إدارة المطارات والترويج لبناء مطارات كما يرى الحزب تطوير المطا

 (BOTبنظام الـ )

 
 

 الهيئة القومية لألنفاق :

 مترو أنفاق القاهرة الكبرى ل وإستكمال الخطط المقررةيرى الحزب سرعة البدء في مشروعي مترو أنفاق اإلسكندرية، 

 
 البريـد :

عدد المنافذ البريدية لمواكبة حركة التنمية والتعمير بالمناطق الجديدة، مع تدبير االعتمادات المالية  يرى الحزب زيادة

 الالزمة لتحديث المكاتب القائمة، وتعميم أسلوب ميكنة العمل في المكاتب البريدية، 
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 إلسكـــــان ا

تأجر يعمل على توازن مصالح الطرفين،. يرى الحزب ضرورة إعداد تشريع جديد لتنظيم العالقة بين المالك والمس
ويطالب الحزب بتوفير األراضي المرفقة بشروط تتالءم مـع قـدرات المواطنين، مـن خـالل تنمية المناطق الجديدة، 
وبالظهير الصحراوي المتاخم لكل محافظة؛ حتى يتسنى للمواطنين بناء المساكن عليهـا، وخصوصًا قطاعـي اإلسكـان 

 وسـط، كما يرى الحزب اآلتي :الشعبـي والمت
تعديل قانون التعاون اإلسكاني لمواجهة الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي، مـع دعم الجمعيات التعاونية  -1

 لإلسكان، وإزالة العقبات التي تعترض عملها.
لية، واالشتراطات البنائية؛ نظرًا لما إعادة النظر في القرارات واألوامر العسكرية التي تنظم أعمال البناء والهدم والتع -2

 نجم عنها من ارتبا  حركة البناء والتشييد، واإلضرار بها.
 العشوائيات :تطوير 

يرى الحزب ضرورة االلتزام بتطوير، وتحديث األوضاع االجتماعية بجميع المناطق العشوائية بما يحقق توفيق أوضاع 
 قدرتهم . ساكنيها، مع عدم إرهاقهم بأعباء مالية تفوق 

 التخطيط العمراني :
يرى الحزب ضرورة االنتهاء من إعداد المخططات العمرانية، وتحديد كردونات المدن والقرى، وقواعد البناء فيها بما 
يحقق استقرار األوضاع، والحفاظ على الرقعة الزراعية. كما يطالب الحزب بعدم االعتداد بالتصوير الجوي الذي تم في 

إعداد مخططات جديدة لحدود المحافظات إلعادة توزيع األراضي، ووحدات اإلسكان الشعبي والمتوسط. الثمانينيات، و 
 ويرى الحزب في هذا الصدد ضرورة سرعة حل مشكلة أراضي المتخلالت بالتنسيق مع أجهزة المحليات المعنية.

 
 المجتمعات العمرانية الجديدة :

 يرى الحزب اآلتي :
دات الالزمة إلنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات والمرافق  في ضرورة توفير االعتما -1

 المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
النظر في إمكانية إدارة المجتمعات والمدن العمرانية الجديدة بأسلوب اإلدارة الذاتية بعيدًا عن اإلدارة المحلية،  -2

 خدماتها.بحيث تكون كل مدينة مستقلة بمرافقها و 
التوسع في إنشاء المصانع داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في  -3

 إنشاء هذه المصانع؛ لجذب العمالة، وبالتالي تعمير هذه المدن.
سير أمر االنتقال منها مد خطوط النقل والمواصالت إلى المدن الجديدة، وربطها بالمدن الكبرى القريبة منها لتي -4

 وإليها.
مراجعة أسعار الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء كثرة الشكوى من ارتفاع أسعارها  -5

 بما يفوق القدرة المالية للشباب.
 الميـــاه :
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صيانة هذه المشروعات، يرى الحزب مراعاة االهتمام بصيانة مشروعات المياه، وإنشاء شركات متخصصة لتشغيل و 
(، B.O.Tبما يقلل الفاقد من المياه النقية، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات مياه الشرب بنظام الـ )

وخصوصًا في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومراعاة التنسيق بين األجهزة المحلية والمراكز المختلفة، في 
اه الشرب، ومراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة في توزيع مشروعات المياه عليها، التخطيط والتنفيذ لمشروعات مي

ووضع نظام موحد لتسعير المياه يقوم على نظام الشرائح المتغيرة التي تتناسب مع االستهال  الفعلي للمياه، وعدم 
 اللجوء إلى نظام التقدير الجزافي.

 
 الصرف الصحي :

المالية الالزمة لالنتهاء من مشروعات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها منذ فترة يرى الحزب تدبير االعتمادات 
طويلة، مع سرعة صرف مستحقات الشركات القائمة على التنفيذ؛ ألن تأخير التنفيذ يترتب عليه زيادة في التكلفة، 

طرق، والمناطق التي تقام بها واالهتمام بعمليات الصيانة الدورية حفاظًا على هذه المشروعات، وااللتزام بإعادة ال
تيسير سبل المرور والتنقل خاللها، ويؤكد الحزب على لشبكات الصرف إلى حالها األول أو أفضل منها بعد االنتهاء ، 

ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واألجهزة المعنية؛ للحصول على الموافقات الالزمة 
لصرف الصحي، وتوفير الكفاءات الفنية الالزمة لحسن تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي إلقامة مشروعات ا

 بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى المالي للعاملين في هذا القطاع.
 
 
 
 

 توجهات اقتصادية
 

 نحن نرى أن االقتصاد المصري لديه قوة كامنة جبارة بناء على قوة العناصر التالية:
نمو الطلب المحلي باطراد: نتيجة للتعداد الهائل ومعدالت االستهال  المتدنية حاليًا، ومؤشرات عديدة إمكانية  

تدل على طموح كل شرائح المجتمع لتنمية قدرتها الشرائية وأنماطها االستهالكية، فهنا  فرصة ضخمة لتنمية 
 الكية متشبعة.الطلب المحلي ال تتوفر في المجتمعات التي وصلت بالفعل ألنماط استه

إمكانية تنمية العرض )اإلنتاج( المحلي: من المالحظ أن معظم المصانع وقطاعات الخدمات )فيما عدا بعض  
القطاعات( تعاني من تدني نسب التشغيل )أو اإلشغال أو االستغالل( بما يعني إمكانية مضاعفة اإلنتاج دون 

اعفة اإلنتاج سوف تأتي أساسًا من تشغيل ورديات االحتياج إلضافة استثمارات رأسمالية ضخمة، بل أن مض
إضافية )عن طريق إضافة عمالة جديدة تحصل بدورها على زيادة في الدخل تتحول لقدرة شرائية تنمي الطلب 
المحلي وهكذا(. وهذا يبشر بأن الضغوط التضخمية التي قد تصاحب تنمية الطلب المحلي بصورة كبيرة سوف 
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وف يلجأ أواًل لحصد مكاسب البيع من اإلنتاج الحدي، ويستفيد من انخفاض نصيب تكون محدودة، فالصانع س
التكلفة الثابتة في اإلنتاج اإلضافي، ولن يتحمس لرفع األسعار حتى يقترب من نسبة التشغيل الكامل، وخاصة 

بة التشغيل يزيد مع وجود المنافسة األجنبية مع رفع الحواجز الجمركية تدريجيًا. في نفس الوقت فإن زيادة نس
من القدرة التنافسية لإلنتاج المحلي ويشجع أصحاب األعمال على االستثمار في تطوير منتجات جديدة 

 وخطوط جديدة.

 

ولالستفادة بهذه القوى الكامنة، ولكي يجتاز االقتصاد المصري مرحلة الركود الشديد و"فقدان االتجاه" التي يعاني منها 
 ى عدة محاور وأهمها:حاليًا، البد من العمل عل

 
: ليس فقط بهدف  Boosting Global Competitivenessتنمية تنافسية المنتج المصري واالقتصاد المصري 

تنمية الصادرات، وإنما أيضًا بهدف تنمية القدرة على مواجهة المنافسة األجنبية في األسواق المحلية وخاصة مع رفع 
من اإلجراءات التي تتجلى فيها مشاركة القطاع الخاص والبنو  والجهاز  الحماية الجمركية. وهذا يستدعي العديد

الحكومي والتشريعي وأجهزة اإلعالم ومنظمات األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك، بهدف الوصول لهذا 
 الهدف المصيري. 

 

لشرائية لدى شرائح جديدة )عالوة على تنمية القدرة الشرائية لدى مختلف الشرائح وخاصة المهمشة : إن تنمية القدرة ا
 الشرائح النشطة حاليًا( يستدعي:

 تشجيع اإلئتمان الشخصي والعائلي بحيث يستفيد منه شرائح جديدة

 تنشيط االقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عنه

 خفض الضرائب وإلغاء الدمغات واألعباء المستحدثة واإلجراءات اإلدارية المعقدة

 ناعات والمنشآت الصغيرة وقطاع االقتصاد العائلي على النمو بعيدًا عن المالحقة والجبايةتشجيع الص

 

ولكي نتعرف على أسباب الضعف الحالي والركود الخانق فعلينا أن نتذكر الحقائق التالية. أن نصيب القطاع الخاص 
مرات في نفس الفترة. أن  3ي قد تضاعف . أن الناتج المحل%25من إجمالي الناتج المحلي في أواخر الثمانينات كان 

. أي أن ناتج القطاع الخاص قد %75مرات ليصبح  3نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي قد تضاعف أيضًا 
عامًا، وهو معدل مذهل. في نفس الوقت، فإن "الشاسيه" العتيق المناسب  15مرات في  10-8تضاعف حوالي 

ذي كان يتحر  بالكاد في الثمانينات، قد أصبح اآلن ينوء بحمل المحر  للمحر  االقتصادي محدود القدرة ال
مرات. نعم، إن الهيكل اإلداري والتشريعي والسياسي  10االقتصادي الثقيل الذي تضاعف حجمه ووزنه وقدرته 

بسيكولوجية  واإلعالمي للدولة، لم يعد بقادر على أن يحتوي أو حتى "يتشعبط" في االقتصاد الذي نما بسرعة، مدفوعاً 
إيجابية نتجت عن تجاوب المستثمرين لوعود الحكومة باإلصالح في النصف األول من التسعينيات، وهي الوعود التي 

 ال زالت الحكومة تتعثر في تنفيذها عمليًا وتشريعيًا وإداريًا وفكريًا.
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كنها تدور بما يسمح لنا بالحياة أيًا كانت ول –والدليل على هذا، أننا نرى أن العجلة االقتصادية ال زالت تدور )بصعوبة 
جودتها(، وذلك رغم مئات المليارات التي ضاعت في مأساة توظيف األموال أو ملهاة الساحل الشمالي، أو فاجعة 
القروض المتعثرة. رغم كل هذه المئات من  المليارات، فال زلنا نجد المأكل والملبس والخدمات، وهذا ألن جزءًا كبيرًا 

 قتصاد ال زال يتركز "تحت األرض" أو فيما يسمى "باالقتصاد غير المنظور" من حسن الحظ .من اال
 

وعالوة على عدم قدرة النظم اإلدارية والتشريعية والبنكية والسياسات النقدية على مواكبة االقتصاد وما نتج عن ذلك من 
في رؤوس وطبيعة تفكير القائمين على االقتصاد احتكا  شديد و"زرجنة" معوقة، فإننا نرى أن المشكلة األكبر تكمن 

والتجارة والصناعة واإلعالم والبنو ، فمعظمهم من خريجي مدرسة الستينات االشتراكية، يؤمنون في قرارة أنفسهم أن 
عليهم "توجيه بل وإدارة االقتصاد"، وأن المستهلك "جاهل" وال يعرف مصلحته، وأن التاجر "مستغل وغشاش"، وأن رجل 

عمال "نصاب يستعد للهرب بالقروض"، وأن عليهم هم أن يقوموا بالتدخل بالقرارات البوليسية "لضبط األسواق" و األ
"تسعير" السلع والخدمات و "العمالت"، ومطاردة "المخالفين" و "المتربحين"، ومحاربة "اإلتجار" والقبض على 

 "المتعثرين".
 

لم يصدقوا ولو للحظة أن السوق  -ين تغنوا "بحتمية الحل  االشتراكي"أولئك الذ –لم يصدق سدنة معبد االشتراكية 
يمكن أن يدير نفسه بنفسه، وأن المنافسة كفيلة بضبطه، وأن المستهلك "أدرى" بمصلحته، وأن الغشاش يطرده السوق، 

أساسه توازن بين وأن سمعة التاجر هي رأسماله، وأنه من الطبيعي أن يهدف التاجر والمصنع للربح، وأن هذا الربح 
زيادة كم اإلنتاج، واالرتفاع بجودة المنتج، وكفاءة عملية اإلنتاج، ووضع هامش ربح معقول. نعم، إن من يؤمنون 
"بالحرية االقتصادية" ثم ينادون "بالسيطرة على األسعار" ومن يقومون "بتسعير الجنيه رغم تعويمه"، وغيرها من 

من االنفصام يصعب الشفاء منها، ألنهم حقيقة يؤمنون بضرورة التحكم في  المتناقضات، لديهم حالة مرضية فريدة
األسواق عن طريق اإلجراءات البوليسية والقمعية والعقبات اإلجرائية، ولم يتعظوا من تجارب عشرات الدول )ومنها 

قهر، ودكتاتورية الرأي، مصر( لعشرات السنوات. وهذه حالة فكرية مرضية معدية، تبدأ من نبذ الديمقراطية، والحكم بال
وغيرها من األفكار العتيقة التي تزين لصاحب القرار فكرة أنه يستطيع وحده أن يقف عقبة أمام الماليين، يمنعهم من 

 تداول السلع والخدمات بصورة طبيعية وأنه قادر على "كسر" آليات السوق.
 

 وفي المقابل فإننا نؤمن بالتوجهات العامة التالية:
 قتصادية واالعتماد على قوى السوق والمنافسة الشريفةالحرية اال

 رفع الحواجز الجمركية المادية واإلجرائية لتقوية الصناعة المحلية

 عدم ملكية الدولة ألي من أدوات اإلنتاج الصناعي أو الخدمي

ابية للقطاع الخاص، الدولة تضمن توفر السلع والخدمات االستراتيجية بأسعار معقولة عن طريق تقديم الحوافز اإليج
 -وتطور باستمرار  –ولكن الدولة ال تتدخل بصورة مباشرة في اإلنتاج أو األنشطة التجارية، بل أن دورها هو أن توفر 

 من البيئة السياسية والتشريعية واإلدارية واالقتصادية التي تشجع على حدوث اإلنطالق االقتصادي والتنمية المستدامة

 لي وخفض الضرائب وتوحيدها وإلغاء الدمغات واألعباء المستحدثةتشجيع االستثمار المح



 153 

تشجيع تنمية االستهال  المحلي وخاصة من السلع المصنعة محليًا عن طريق التوسع في االئتمان االستهالكي وذلك 
 للوصول القتصاديات الحجم وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري قبل التفكير في التصدير

مدار للجنيه المصري بحيث ال يصبح هنا  مبرر لوجود السوق السوداء في العملة، والبعد عن تدعيم التعويم ال
 الواردات

 تشجيع النجاح واألخذ بيد من يتعثر

 البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية

االستراتيجية التي يمكن لمصر أن  تعديل حوافز االستثمار لتشجع المشروعات ذات القيمة المضافة وفي المجاالت
تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات االستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على 

 تطويرها

 تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي واإلداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص

 والصناعة وتشجيع قطاع التجارة والتسويق إلغاء وزارة التموين ودمج وزارة التجارة

نشر فكرة أن "االستهال  هو الغاية النهائية للنشاط االقتصادي" وأن "زيادة اإلنتاج إن لم ترتبط بتسويق أو استهال  
محلي أو عالمي" فهي تمثل إهدار للموارد، والبد من تشجيع االستهال  لتحفيز االقتصاد الوطني عن طريق توفير 

 استهالكي بأسعار فائدة منخفضة وتشجيع انتشار بطاقات اإلئتمان.ائتمان 

تسويق وتوزيع وتصدير دون تمييز لطرف عن  -صناعة  -تشجيع سلسلة العمل االقتصادي بجوانبها من استيراد 
لسماسرة آخر والقضاء على التصنيف السلبي للتجارة مقارنة بالصناعة )المصنعين الشرفاء مقابل التجار والمتالعبين وا

 الجشعين والمستوردين المنتفعين .. إلخ(

 البعد عن حماية أو تشجيع أو تبني الصناعات التي ال يمكن أن نكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية

 تسمية األشياء بالمسميات الحقيقية وتوصيل الدعم لمستحقيه مباشرة

 أن تصبح مصر مركز التجارة واالستثمار واإلنتاج إقليمياً 

االقتصاد العائلي ودعمه ورفع األعباء الروتينية أو المالحقة الضرائبية له ما دام في حدود االكتفاء الذاتي  تشجيع
 لألسرة.

 
 

 اإلصالح االقتصادي

 
 منطلقـات عامـــة :

لة خلق حوار بين الفعاليات االقتصادية على الصعيد الوطني واإلقليمي  والمحلي للعمل على توسيع قاعدة العما أواًل:
 المتاحة، وحل المشاكل التي تواجه المشروعات في هذا الميدان.

 إعطـاء معيار التشغيل أهمية أكبر في منح االمتيازات التي تمنحها الدولة لالستثمارات. ثانيًا:
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إنشاء صندوق للمساعدة على إعادة هيكلة المشروعات التي يهددها اإلفالس ويمكن إصالحها، أو التي تمر  ثالثًا:
 وبات، وذلك من أجل المحافظة على مستوى فرص العمل التي توفرها هذه الشركات.بصع
 وضع برنامج إلنعاش المشروعات المتوسطة والصغيرة ويشمل :   رابعًا:

تطوير شبكة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والحث على إحداث شبكات تعاون فيما بينها في بعض الخدمات  -1
 اإلستراتيجية.

حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رؤوس أموال بأقل التكاليف، وتكويـن صناديـق لالدخار تسهيل  -2
 المشروعـات.هذه  طويـل المـدى، مخصصـة لتمويـل

سن قانون اجتماعي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يشجع بصفة خاصة على تحفيز هذه المشروعات  -3
 والرفع من مستوى العاملين فيها.

 تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التقنيات الحديثة. -4
 رفع الحواجز اإلدارية أمام المستثمرين، والتشجيع على تكثيف خلق المشروعات وتوسيع نشاط الموجود منها. -5
اًل تقليص شروط القروض بالنسبة للمستثمرين الجدد خاصة في فترة االنطالق وتوسيع هامش المخصصات لها بد -6

 من توجيهه لكبار المستثمرين فقط.
تشجيع الشباب على خوض النشاط االستثماري وإصالح جوانب النقص في السياسة المتبعة، وذلك بصفة خاصة  -7

 عن طريق :
 تخفيض تكلفة القروض اإلنتاجية. -
ار وضع قسط من األراضي المخصصة ألغراض صناعية في مختلف المناطق رهن إشارة الشباب من صغ -

 المستثمرين.
 تأخذ الدولة على عاتقها إنشاء الدراسة التقنية ودراسة الجدوى لبعض المشاريع التي ينوي الشباب إنشاءها. -
 تقليص سن التقاعد واعتباره حقًا للمشتغل، مع مراجعة مناسبة لمعاشات المتقاعدين وتعويضاتهم. -8
دى بقصد تمكينهم من عمل مشروعات جديدة مع ضمان عودتهم السماح للعاملين بإمكانية التمتع بتفرغ طويل الم -9

 إلى عملهم في حالة رغبتهم في ذلك.
وضع برنامج لتطوير القروض الصغيرة وذلك من خالل بنك خاص وليس عن طريق صندوق يوسط البنو   -10

 التجارية!!
 

 سياسة التكوين والتأهيل :
 وتتلخص رؤيتنا لذلك فى : 

يجين، والعمل على مالءمة تكوين الخريجين مع متطلبات سوق العمل وذلك بعمل حصر معالجة بطالة الخر  -1
 واضح للتخصصات المطلوبة واإلعالن عنها.

وضع برنامج للمساعدة على التأهيل يتيح إمكانية تكوين تكميلي للعاطلين من حاملي الشهادات، وذلك لتسهيل  -2
 إدماجهم في سوق العمل.

 مهنية في البرامج، وتشجيعها على إنعاش هذه البرامج.إشرا  التنظيمات ال -3
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 .إصالح النظام التعليمي، وجعله نظامًا يعطي لجميع المواطنين فرصة التأهيل المهني طوال الحياة -4
 

 العالقة بين التجارة والصناعة

 االقتصادي إن التقدم في مجاالت التجارة والصناعة والخدمات هي وجوه متعددة لعملة واحدة، هي التقدم
وأنه ال وجه لتفضيل الصناعة على التجارة، أو النظر بدونية للتجار أو المسوقين، ألن التسويق يجب أن يقود عملية 

 إنتاج السلع والخدمات

أن االستهال  هو غاية النشاط االقتصادي، وأن شعارات "زيادة اإلنتاج" هي شعارات حسنة النية ولكنها سيئة األثر 
 ولوجية العمل االقتصادي والبيئة المحيطة بهعلى توجيه سيك

أن زيادة اإلنتاج في حد ذاته قد يعني امتالء المخازن بسلع راكدة ال يمكن تصريفها وتمثل إهدارًا لطاقات وموارد 
 الوطن.

 
 
 

 التنمية الصناعية
 

فوعة بالعديد من حوافز لقد قفزت مصر قفزات هائلة في السنوات العشرين األخيرة في مجال التنمية الصناعية، مد
االستثمار، وبوعود اإلصالح االقتصادي التي دفعت المستثمر المصري ألن يتجاوب معها ويراهن على مستقبل أوالده 

 في بلده.
ومع هذا، فقد عانت التنمية الصناعية من ضعف الربط مع التسويق، وضآلة االستثمار في البحوث والتطوير، وتدني 

ي بسبب الحماية وأيضًا بسبب تفشي العقبات اإلدارية والضريبية الخانقة والمصاريف "الخفية" تنافسية المنتج المصر 
 التي تتسبب في ظهور التكلفة غير المنظورة.

ووجدنا االستثمار الصناعي غالبًا ما يكون في مشروعات ذات "قيمة مضافة منخفضة"، وعادة ما يكون األساس 
من الصناعات هو السعر المنافس، ولم يمكن تحقيق ذلك في ظل دعم الحكومة التنافسي الحاكم في  هذه النوعية 

 للجنيه المصري )أي دعم المنتج األجنبي على حساب المنتج المصري(!!

وجاء االستثمار الصناعي مركزًا في الصناعات الغذائية وصناعات التجميع، عالوة على الصناعات التي تخدم أساسًا 
مثل السيراميك واألسمنت وحديد التسليح، رغم أن ذلك القطاع يعاني من ركود هيكلي منذ قطاع التشييد والبناء  

 الثمانينيات مما أثر سلبًا على حيوية ودوران االقتصاد المصري ككل.

 إننا نرى أن نبدأ في تعديل حوافز االستثمار بحيث:

 تشجع المشروعات ذات القيمة المضافة العالية



 156 

 ن أن تكتسب ميزة تنافسية عالميةتشجع الصناعات التي يمك

 تشجع الربط بين التسويق )وخاصة التسويق الدولي( وبين النشاط الصناعي للمشروع.

 تشجع تعميق استخدام تكنولوجيا المعلومات في نشاط المنشأة

 تشجع االبتكار واالستثمار في البحوث والتطوير والربط بين مراكز البحث العلمي والصناعة

 روعات المكررة والتي من الصعب أن تحقق ميزة تنافسية عالميةترشد من المش

 Importتغيير الفكر الصناعي من فكر "رد الفعل" ذي األسلوب "الدفاعي" الذي يهدف للحد من االستيراد 

Substitution Orientation   للفكر التصنيعي الذي يتمتع بروح المبادأة بهدف اقتحام األسواق العالميةOutward 

Export Oriented. 

 دعم الصناعة بمراكز معلومات وخدمات تقنية ومواصفات قياسية ومعلومات وخدمات تسويقية وإدارية.

 دعم عمليات التطوير اإلداري والهيكلي وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات

 

 القطاعات اإلنتاجيةتطوير 
 الصنـاعـــة

كتفاء بمجلس أعلى تكون مهمته األولى هي تطوير منتجات الصناعة المصرية يرى الحزب إلغاء وزارة الصناعة، واال
واالرتقاء بجودتها، حتى يمكنها الصمود داخليًا بعد فتح األسواق وفقًا اللتزامات مصر في اتفاقية منظمة التجارة 

صادرات المصرية، مع العالمية من ناحية، وحتى تستطيع تحقيق ما تستهدفه خطة الدولة من إحداث طفرة في حجم ال
سرعة توظيف التقنية المتطورة لتحديث قواعد اإلنتاج، وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على أهمية التنسيق بين القطاعات 
التي تحظى باألولوية، ويطالب الحزب بأن تبادر كل وزارة أو هيئة في المجاالت ذات الصلة بالصناعة بوضع برامج 

 ذا المجال ويؤكد على اإلسراع في التقدم بمشروعات القوانين التي تسهم في تحقيقتطوير الصناعات التي يشملها ه
 .المشروع القومي للتنمية التقنية

 الصناعات الصغيـرة :

يرى الحزب أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الضرورية للتنمية الصناعية، ألنها تمثل قطاعًا كبيرًا 
التحويلية والمغذية للصناعات الكبرى، ولذا يطالب الحزب بالقضاء على ما تواجهه هذه  ومؤثرًا في مجال الصناعات

الصناعات من صعوبات في الحصول على مدخالتها، من عمالة ماهرة، وتقنية مالئمة، وأيضًا تسويق وتصريف 
 منتجاتها.

قة، وإعادة هيكلة الصناعة لتحقيق * اقتصاد الطاقة، وفق برنامج محكم يعتمد على سن تنظيمات للحد من تبذير الطا
 هذا الغرض.

 * تدعيم االختيار النووي في إنتاج الطاقة الكهربائية.
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 الصناعات التحويلية :

تعميق اإلدماج االقتصادي لتقوية الصناعات التحويلية للمواد األولية، وتوجيه اإلنتاج الصناعي لتلبية االحتياجات  -1
 الداخلية للقطاعات اإلنتاجية.

 تركيز التصنيع على القطاعات التي يتوفر فيها لمصر مزايا نسبية حقيقية. -2
تطوير الصناعات الميكانيكية وتوسيع مجاالتها، ومن ذلك القيام بصناعة اآلالت واألدوات الزراعية التي يمكن  -3

 إنتاجها باعتبار الظروف البنيوية الخاصة لوحداتنا اإلنتاجية.
تي من المواد األساسية كالسكر والمواد الدهنية، مع تمكين الفالح من األجر المجزي لكي يقبل تحقيق االكتفاء الذا -4

 على إنتاج المواد الالزمة لنمو التصنيع الزراعي.
 تطوير صناعة الحفظ والتعليب للمنتجات الزراعية. -5
 ترشيد صناعة األدوية وتطويرها وذلك باآلتي : -6

 المواطنين بثمن يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية. )أ( توفير األدوية في متناول
)ب( العمل على تنمية صناعة األدوية بحيث تباع بأسعار مناسبة، خصوصًا المائتى دواء التي تعتبرها منظمة الصحة 

 العالمية أدوية أساسية بالنسبة للدول الساعية إلى النمو.
 بالدواء المصري. -)جـ( التفكيـر في غزو السوق األفريقيـة، العربية 

)د( رفع القيمة المضافة الوطنية بالنسبة إلنتاج األدوية، وذلك بتطوير صناعة المواد األولية ونصف المصنعة داخل 
مع تطوير البحث العلمي الصيدلي، والحث على تخصيص جزء من أرباح شركات هذا القطاع لهذا الغرض،  -مصر 

 ة الجات.خصوصًا مع دخولنا مراحل جديدة من اتفاقي
 )و( إدخال نظام تعبئة األدوية حسب وصفة الطبيب في الصيدليات لتخفيض المهدر من الدواء.

 
 الصناعة التقليدية :

يعتبر ميدان الصناعة الحرفية التقليدية من أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية ؛ فهو يساهم في تدعيم خزينة 
حيث يساعد على الحد من البطالة بشكل فعال، مع ضمان العيش الكريم لعدد الدولة، باإلضافة إلى فوائده االجتماعية 

كبير من العاملين في الحرف اليدوية البسيطة، وفي مقدمتها صناعة الجلود واألحذية والمشغوالت اليدوية ومنتجات 
 خان الخليلي وغيرها.

 توصيات الحزب في مجال قطاع المناجم والمحاجر :
 وات المعدنية والمناجم والمحاجر، وتمنح حق استغاللها بشروط تعاقدية شفافة ورقابة دقيقة.تمتلك الدولة الثر  -1
تطوير القانون الحالي للمناجم والمحاجر فيما يخص استغالل المناجم، وقيمة هذا االستغالل التقليدي، وعلى  -2

 ألمراض المهنية.النظام األساسي لعمال المناجم، وما يتعلق بسالمة العمال والتعويضات عن ا
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 قطـــاع الطاقـــة :

يوصى الحزب بوضع برنامج وطني للطاقة يهدف إلى توفيرها بأسعار مناسبة للنشاطات االقتصادية واالجتماعية 
 والمنزلية.

 ويتمحور هذا البرنامج في النقاط التالية :
 كمصدر طاقة رخيص ونظيف. اإلسراع بوضع وتنفيذ برنامج لتعميم الغاز في كل محافظات مصر وقراها،  -1
وضع برنامج للطاقات المتجددة، باستغالل الخصوصية المناخية في إنتاج وتطوير تجهيزات توليد الطاقة الشمسية  -2

 كقطاع بديل.
 الحرص على توزيع جغرافي متوازن للمحطات الكهربائية الجديدة. -3

 الثروة المعدنيـــة :

الل العشوائي لمصادر البالد من الثروات المعدنية، وفي هذا اإلطار، هنا  يرى الحزب العمل على الحد من االستغ
حاجة ماسة لوجود تشريع يوقف الهدر المستمر لخامات المناجم والمحاجر، والقضاء على انتشار ما يتم إنتاجه من 

مشروع قانون جديد خامات بعيدًا عن أية رقابة مثل ملح السياحات، وهو األمر الذي كان من الممكن أن يتصدى له 
للمناجم والمحاجر والمالحات، ويرى الحزب ضرورة تشجيع قيام المناجم الصغيرة التي ال تحتاج إلى استثمارات كبيرة 
أو ماكينات ومعدات ثقيلة، باإلضافة إلى قدرتها على استيعاب عمالة كثيفة، والتأكيد على أهمية فتح أسواق جديدة أمام 

ت التعدينية، وبخاصة في الدول المطلة على البحر األحمر لوجود الموانئ وسهولة النقل، الصادرات المصرية للخاما
 وتحديد أسعار الخامات وأسعار المنتج النهائي في ضوء األسعار العالمية 

 
 الكهرباء والطاقـــة :

ولتدعيم شبكات المدن،  يرى الحزب ضرورة العناية باإلحالل والتجديد للحفاظ على األصول القائمة في قطاع الكهرباء
والقرى لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي، ولتقليل الفاقد في توليد الكهرباء، وفي شبكات الربط والنقل والتوزيع واالنتهاء 
من إنارة جميع القرى والنجوع الموجودة على أرض مصر بهدف تحسين نمط الحياة في المجتمعات الريفية، وتوسيع 

ة وتشجيع استصالح األراضي، واإلسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين دول المشرق نطاق ميكنة الزراع
بما يؤدي إلى توفير وحدات االحتياطي بالشبكة، ويساهم في تعزيز التعاون بين األقطار العربية في  والمغرب العربي

يطالب الحزب أيضًا بدعم الشرائح الثالثة مشروعات البنية األساسية تمهيدًا إلقامة السوق العربية المشتركة، كما 
كيلو وات في الشهر، وعدم إجراء أية تعديالت على أسعار  200إلى 50األولى، وهي شرائح االستهال  ألقل من 

 الكهرباء، ويطالب كذلك بصدور قرار بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 
 البــترول :

بيعي كبديل الستخدام البوتاجاز ، بما يساهم في الحد من استيراد البوتاجاز وتوفير يرى الحزب تعظيم دور الغاز الط
العمالت الصعبة واإلقالل من المشكالت المتعلقة باسطوانات البوتاجاز، ويرى الحزب االهتمام بمشروعات تصدير 

امات المحلية، وفي هذا الغاز الطبيعي، ولكن مع ضرورة الحفاظ على احتياطي كاف لمجابهة التوسع في االستخد
الصدد يرفض الحزب مشروع نقل الغاز إلسرائيل، ويؤيد اتفاق نقل وتوزيع الغاز المصري بين مصر واألردن وسوريا 
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ولبنان، الذي يعتبر بداية إلقامة سوق عربية مشتركة للغاز، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الصناعات البترولية 
 والبتروكيماويات.

 تكنولوجيةالتنمية ال

البد من تشجيع االستثمار في البحوث والتطوير في مؤسسات القطاع الخاص، وربط ذلك مع الجامعات ومراكز 
 البحث العلمي

الخطة القومية للتنمية التكنولوجية البد وأن تهدف للوصول لقدرات تتقاطع مع )أو تماثل( االتجاهات العالمية بعد فترة 
ي التقليد ومحاولة إعادة اختراع العجلة، بل وضع رؤية مستقبلية ترصد وتحلل اتجاهات محددة، بما يعني عدم البدء ف

 المسار التقني ومحاولة الوصول لقدرات منافسة بعد فترة محددة.

تشجيع والعمل على تنمية قدراتنا في مجاالت التنمية التكنولوجية الهامة، وقيام الحكومة بخلق طلب محلي في العديد 
التكنولوجية ذات األهمية االستراتيجية )مثل تكنولوجيا المعلومات، الذكاء االصطناعي والروبوتيكس،  من القطاعات

هندسة المواد، هندسة الوقود والطاقة المتجددة، االلكترونيات واالتصاالت، الليزر، الميكانيكا متناهية الصغر، الهندسة 
الحماية، الغذاء واألنتاج الزراعي، تكنولوجيا التعليم ... إلخ(، الطبية، وهندسة الجينات، الطب والعالج، نظم الدفاع و 

 وذلك في إطار خطة قومية واضحة المعالم

 بحيث نستطيع أن نتخصص في عدة فروع تقنية معينة نكتسب فيها تفردًا تنافسيًا. nicheالبحث عن ثغرات تقنية  

 الزراعة

 نتاجهاإن هللا قد حبا مصر بأرض خصبة فريدة في خصائصها وإ

 اإلنتاج الزراعي ذو قيمة استراتيجية ال يمكن التغاضي عنها، والبد من حسن إدارته ضمانًا ألمن المواطن والوطن
 أن تفتيت التربة الزراعية في الوادي والدلتا قد أدى النخفاض اإلنتاجية، وتآكل األرض الزراعية تحت زحف العمران

بينما نتر  أجود تربة في العالم في الوادي والدلتا، نتركها تزرع  وأنه من السخف أن نسعى الستصالح أراض بور
بوسائل وآليات غير مجدية اقتصاديا، في الوقت الذي يمكن أن ننهض بإنتاجيتها باتباع منهج التفكير العلمي 

 واالقتصادي السليم

اسات غير تقليدية، قد تشمل وأنه البد من تشجيع الوصول لمزارع ذات اقتصاديات حجم معقولة، عن طريق آليات وسي
جذب المال  تطوعيًا عن طريق تقديم أراض شاسعة لهم في مناطق مستصلحة في إطار تنمية عمرانية واجتماعية 

 متكاملة

على المزارعين أو  -متدنية–وأن اإلنتاج الزراعي هو جزء من اقتصاد السوق، وال يوجد مبرر لفرض أسعار معينة 
بعينها، بل يجب مراعاة الوصول لمقابل عادل ومغري للنشاط الزراعي الستعادة عافية  إجبارهم على زراعة محاصيل

 هذا القطاع االقتصادي الهام واالستراتيجي، والحد من الهجرة الداخلية
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 توصيات الحزب فى مجال الزراعة:

لمشكلة التوسعات الحتمية يطالب الحزب باالسراع فى تحديد الحيز العمرانى للقرى وكردونات المدن والبحث عن حلول 
خصوصًا فى القرى لذا تبدو اهمية اعادة النظر فى تخطيط القرى والبناء فى المساحات البور والتوسع فى مشروعات 

 اصالح البنية االنتاجية للتربة الزراعية والتغلب على ارتفاع مستوى المياه الجوفية بها.
 استصالح االراضى:

يسيرات التى تؤدى الى جذب المزيد من االستثمارات الى هذا النشاط وااللتزام باالسعار يطالب الحزب بزيادة الت      
التى حددتها الدولة لبيع االراضى القابلة لالستصالح والتوسع فى تقديم الخدمات الزراعية والتركيز على استغالل 

ة استخدام اساليب الرى المتطورة االراضى الجديدة فى انتاج المحاصيل غير التقليدية ونشر الوعى الخاص باهمي
 للحفاظ على المياه والمعالجات للقضاء على ظاهرة وضع اليد فى االراضى القابلة لالستصالح .

 ثانيًا: فيما يتعلق بالتوسع الرأسى:
 انتاج وتوفير التقاوى:

ملكيتها وضرورة التركيز  ويشير الحزب الى اهمية التوسع فى انتاج التقاوى وتشجيع استنباط السالالت وحفظ حقوق    
على االصناف التى تتالئم واذواق المستهلكين داخليًا وخارجيًا وزيادة الدور الرقابى من جانب الحكومة على هذا 

 االلتزام االنتاجى الهام .
 السماد:

ى استخدام يؤكد الحزب على ضرورة دراسة االثار السلبية على مواصفات المنتج الزراعى التى تحدث نتيجة االسراف ف
االسمدة الكيماوية وتالفى ذلك بزيادة التركيز على االسمدة العضوية والبيولوجية وتوعية المزارعين بخفض معدالت 
االستخدام القل حد ممكن كما يطالب بالنظر فى اعفاء االسمدة المستوردة التى ليس لها بديل محلى من الرسوم 

 والضرائب.
 المبيدات:

حتياجاتنا من المبيدات الفطرية والحشرية وتنمية الوعى لتنفيذ برامج المكافحة اليدوية يرى الحزب ضرورة خفض ا
باعتبار ان ذلك يحقق امرين اساسيين اولهما: خفض تكلفة المنتج وثانيهما: الحفاظ على البيئة من التلوث مع وقف  

مقاومة األفات التى تظهر فى صورة  استخدام المبيدات الممنوعة دوليًا كما يطالب الحزب بتحمل الدولة لتكاليف
 وبائية.

 االرشاد الزراعى:
يرى الحزب زيادة معدالت التدريب للمرشدين الزراعيين وتجهيز القوافل االرشادية الالزمة لنشر الوعى االنتاجى 

لزراعى للمزارعين والتعاون مع الجامعات االقليمية والمعاهد الزراعية المتخصصة الداء دور فعال فى االرشاد ا
والتنسيق بين مختلف االجهزة البحثية واالرشادية للربط بين البحوث التطبيقية والواقع الحقلى وزيادة مساحة االرشاد 

 الزراعى باجهزة االعالم بانشاء قناة تليفزيونية متخصصة فى هذا المجال.
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 االئتمان الزراعى:
وضع الضوابط التى تكفل السيطرة على اتساع هذه يرى الحزب ضرورة حسم مشكالت الديون المتعثرة بشكل جذرى و 

 المشكلة وخفض اسعار الفائدة على القروض الزراعية.
 التصدير الزراعى:

يرى الحزب توجيه المزيد من االهتمام النشاء بنية اساسية تصديرية تتناسب وحجم وحدات االنتاج الزراعى وقدرات 
بالعمليات التسويقية فى الخارج وتحديد سعر ضمان لبيع المنتجين الزراعيين وانشاء شركات متخصصة تقوم 

الحاصالت الزراعية يعلن قبل بدء موسم الزراعة واستخدام هذا السعر كأداة من ادوات توجيه التركيب المحصولى لدرء 
 مخاطر تراكم مخزون من السلع الزراعية غير قابل للتسويق داخليًا او خارجيًا.

 التعاون الزراعى: 
ب ان التعاون الزراعى تضاءلت قدرته على انجاز دوره الذى حدده الدستور فى خدمة االنتاج الزراعى خاصة يرى الحز 

بعد التحول الى اليات السوق ويطالب بتنقية البنيان التعاونى وتحول وحداته الى وحدات اقتصادية فعالة يناط بها تقديم 
تصدير السلع الزراعية اليها واعادة النظر فى العالقة بين مستلزمات االنتاج العضائها وفتح االسواق الخارجية ل

الحكومة والتعاونيات بما يتيح للحركة التعاونية القدرة على تعديل سياساتها مع ضرورة انشاء بنك للتعاون او صناديق 
 استثمارية تساعد على تقديم التمويل الالزم للزراع.

 القطن:
ا هذا المحصول بالنسبة لالقتصاد القومى المصرى اال انه يتعرض لمشاكل رغم االهمية الخاصة التى ينفرد به    

كبيرة لذا يرى الحزب استمرار دفع البحوث التى تستهدف رفع انتاجية المحصول وتحسيت صفاته الغزلية حتى يمكن 
ة الحوافز السعرية الوفاء باحتياجت الغزل والنسيج المحلية واستمرار الحفاظ على االسواق المصرية فى الخارج وزياد

لصالح الزراع لتحفزهم على مضاعفة الجهد لتحسين االنتاج وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيالت لهم لخفض تكلفة 
 االنتاج.

 توصيات الحزب فى مجال االنتاج الحيوانى:

االمصال واللقاحات يرى الحزب التركيز على مقاومة االمراض التى تصيب الماشية والدواجن وتوفير االدوية و       
والعناية البيطرية وتوجيه المزيد من االستثمارات لهذا النشاط كذلك االهتمام بتصنيع االعالف من خامات محلية 
والتركيز على العالئق الخضراء واستغالل االراضى الجديدة فى االنشطة المتعلقة باالنتاج الحيوانى لتالفى خطورة 

 الرئيسى الصابة الماشية بمرض جنون البقر . استيراد االعالف حيث انها السبب
 كما يطالب بزيادة معدالت التوسع فى مشروعات تربية البتلو وتوفير االستثمارات والقروض الميسرة للمربين.
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 الموارد المائية
 المياه

 تتكون مصادر المياه فى مصر من: 
م يبلغ نصيب مصر الثابت 1959التفاقية النيل عام مياه نهر النيل الذى يعتبر هو المصدر الرئيسى للمياه  وطبقًا 

 مليار متر مكعب سنويًا. 55.5من مياه النيل 

مليارات متر مكعب سنويًا منها السباب  3مياه جوفيه متجددة فى وادى النيل والدلتا وال يمكن سحب اكثر من 
 اقتصادية وفنية للحفاظ على التوازن الهيدروجيولوجى فى هذه المناطق .

ه جوفية متجددة على امتداد الساحل الشمالى الغربى من االسكندرية الى السلوم مصدرها الرئيسى من االمطار ميا
 مليار متر مكعب فى الزراعة . 2.2يستغل منها 

مياه جوفية غير متجددة فى الغالب فى الصحارى المصرية خصوصًا الصحراء الغربية وسيناء ويقدر اقصى سحب 
 ار متر مكعب سنويًا.ملي4.9منها بحوالى 

 مليار متر مكعب موزعة كاالتى: 80.4م نحو 2017بينما تبلغ احتياجاتنا عام 
 اواًل: أليات لزيادة الموارد المائية:

 سنويًا. 3الف فدان سنويًا لتوفير حوالى مليار م 900تحديد مساحة االرز بما ال يزيد على 

بطالة عقب انتهاء موسم الشتل فى  6ايام عمالة و 4لة ليصبح بطا 4ايام عمالة و 4تغيير مناوبات رى االرز من 
 سنويًا . 3مليار م1.5يونيه لتوفير 

 من مياه رى االرز . %15يومًا لتوفير  160يومًا بداًل من  135التوسع فى زراعة اصناف االرز المبكرة والتى تحتاج 

يوم مياه ارض مستديمة لتوفير  15م مياه مشاتل ويو  15توحيد ميعاد الزراعة خالل النصف االول من مايو وهو يوفر 
 . 3مليار م

بطالة لتوفير مليار  10ايام عمالة و 5بطالة بداًل من  12ايام عمالة و 6تغيير مناوبات رى المحاصيل الشتوية الى 
 لمحصول البرسيم. 3م

المنيا حتى اسوان  منع زراعة محصول قصب السكر )الخاص بالعصير( خارج حزام االنتاج بمصانع السكر من
 من المياه سنويًا. 3مليار م 0.75واحالل البنجر لتوفير 

ارشاد المزارعين الى طريقة الزراعة على مصاطب من الريشتين خصوصًا محصولى القطن والذرة الشامية لتوفير مليار 
 سنويًا. 3م

ن تبدأ التسوية بالمحاصيل ذات االهتمام بعمليات التسوية فى االراضى التى تروى بطريقة الرى السطحى على ا
 سنويًا. 3مليار م 0.5االحتياجات المائية العالية مثل قصب السكر واالرز لتوفير 

 سنويًا وتؤدى االليات من 3تطوير الرى فى اراضى الوادى والدلتا لتوفير حوالى مليار م

 سنويًا. 3مليار م 3.75( لتوفير 9( الى )5)
 المائية غير التقليدية:ثانيًا: أليات لزيادة الموارد 

 مليار متر مكعب / سنه( ومنها: 17) لتوفير حوالى 
 مياه الصرف الزراعى:

 سنويًا. 3مليارات م 8سنويا ويمكن اعادة استخدام حوالى  3مليار م 14تبلغ مياه الصرف الزراعى حوالى  



 163 

مليارات  5م وما بعده الى حوالى 2000سنويا عام  3مليارات م 3مياه الصرف الصحى: تقدر كميات الصرف الصحى بنحو 
 ويمكن اعادة استخدامها بعد معالجتها. 3م

 سنويًا. 3مليارات م 4المياه الجوفية: ويمكن استخدام حوالى 

 تحلية المياه المالحة: وهو خيار القرن القادم كمورد غير تقليدى ويمكن ان توفر االليات 

 سنويًا. 3مليار م 17حوالى ( وحدها )اى دون تحلية المياه المالحة( 1-3)

 وهى كمية تكفى لزراعة  3مليار م 25الخالصة: ان األليات المختلفة تصل الى حوالى 
 ماليين فدان حسب التركيب المحصولى المطلوب. 5 -4

 توصيات الحزب غى مجال الموارد المائية: 
مناسيبه والتوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير يرى الحزب ضرورة تنفيذ مشروع تطوير مجرى نهر النيل لضبط قطاعاته و     

الرى فى االراضى القديمة حيث القت نجاحًا بفضل ما حققته تلك المشروعات من نتائج سواء فى مجال الترشيد او مجال 
 اصالح التربة وضرورة االهتمام بعمليات صيانة المجارى والمنشأت المائية .

 دول الحوض:
يتم تنفيذه من مشروعات فى دول حوض النيل يكون من شأنها التأثير على حصة مصر  كما يحذر الحزب لما يمكن ان    

والتحر  للتنسيق بين دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات اعالى النيل وتحقيق التعاون بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات 
 لبلدين.اعالى النيل لتحقيق الزيادة المستهدفة من المياه والتى تنعكس اقتصاديًا على ا

 القرية المصرية والقطاع الزراعى:
ان تنمية القرية بمفهومها الشامل تقتضى تعبئة جميع الموارد المادية والبشرية وتنظيم استغاللها بشكل عقالنى يتيح        

تى يضمن االكتفاء تطورًا ذاتيًا مستمرًا وال يتم بدون ضمان التغيرات البنيوية الالزمة حتى تحقق تطور كامل للقطاع الزراعى ح
 الذاتي من المحاصيل :

 
 
 

 الزراعة
 مقدمة:

اذا اضفنا المساحات التى  %1.6من نسبة االراضى فى مصر، وتزيد هذه النسبة بمقدار  %3تبلغ نسبة االراضى الزراعية 
ه الحصة من اقل وتعتبر هذ  %0.12تغطيها االشجار واالحراش والنباتات البرية ويبلغ نصيب الفراد من الرقع الزراعية 

تروى بالوسائل الحديثة وقد زادت المساحة المحصولية  %2من االرض بالطرق التقليدية بينما  %98المعدالت فى العالم وتروى 
 زيادة متواضعة ال تتناسب مع حجم التوسع االفقى " االستصالح" وحجم ما ينفق على تطوير التوسع الرأسى "البحوث الزراعية"

 الى اربع درجات : –من حيث الجودة االنتاجية  –فى مصر  وتنقسم االراضى 
 من الدرجة االولى " اعلى انتاجية ".       6.1%

 من الدرجة الثانية.     44.8%

 من الدرجة الثالثة.     38.9%

 من الدرجة الرابعة " ادنى انتاجية ".     10.2%
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اع نسبة الواردات الزراعية بشكل يمثل عبئًا كبيرًا على الميزان التجارى وتعانى الزراعة من مشاكل كثيرة االمر الذى ادى الى ارتف
 المصرى ودفع اعدادًا كبيرة الى سوق البطالة كفائض عن العمالة الزراعية.

ولعل اهم مشكالت الزراعة المصرية التى تحتاج الى استراتيجية تنموية شاملة باالضافة لعدد من الحلول العاجلة حتى ال تتفاقم 
 تصل الى طريق مسدود هى:و 

 تأكل االراضى الزراعية القديمة " ذات الجودة العالية " وتدنى معدالت الجدوى االقتصادية لالراضى المستصلحة.

 ضعف المعدالت االنتاجية بالنسبة للتوسع الرأسى وانخفاض العائد االقتصادى لمشروعات البحوث الزراعية.

ى مستوى االئتمان فى القطاع الزراعى مقارنة بنسبة مساهمته فى الناتج االجمالى ضعف االستثمار االجنبى والمحلى وتدن
 المحلى.

وضع تصورات واستراتيجيات غير علمية وغير مدروسة خاصة باستصالح االراضى وتحديدًا فيما يخص المشروعات الزراعية 
 الكبرى مثال " توشكى"

قدرة الحيوانية وتدنى مستوى التطور التقنى فى استخدام مستلزمات االنتاج تدنى معدالت استخدام القدرة الميكانيكية لحساب ال
 الزراعى.

التخطيط التأشيرى وتغير التركيب المحصولى وما يترتب عليه من نتائج سيئة على مستوى االنتاجية من ناحية وضعف 
 االراضى من ناحية اخرى.

 ".فات لالراضى الجديدة "المستصلحةليه من نتائج ومضاعتفتيت الملكية الزراعية وانتقال هذا المرض وما يترتب ع

 عدم االهتمام بقضايا الموارد الحيوية وتوليد التقنية ونقلها لحل المشكالت التى تواجه الزراعة

 من حجم العمالة فى جميع القطاعات االنتاجية. %35.7انعدام االتجاه نحو التدريب والتأهيل للعمالة الزراعية التى تمثل 

 االستخدام السيىء للموارد المائية عصب عملية الزراعة .  -10

 وسنحاول عرض مجموعة من الحلول لهذه المشكالت الخاصة بالزراعة:
 تأكل االراضى الزراعية القديمة " ذات الجودة العالية " وتدنى معدالت الجدوى االقتصادية  اواًل:

 لالرضى المستصلحة.       
 االراضى القديمة:

فقط اجمالى المساحة الزراعية المتاحة وهذا  %12.49الى  %38.3انخفضت مساحة اراضى الدرجة االولى من           
يعنى انخفاض الجدارة االنتاجية الكثر من ربع االراضى الزراعية المصرية خالل خمسة عشر عامًا فقط فى الوقت الذى 

 خامسة وكانت الزيادة اشد وضوحًا فى اراضى الدرجة الثالثة والرابعة.ارتفعت فيه نسبة اراضى الرتب االدنى من الثانية وحتى ال
ومن العوامل المؤثرة فى انحسار مساحات االراضى ذات الجدارة االنتاجية المرتفعة نتيجة لالسراف فى استخدام المياه وسوء 

ئمة واستخدام االمخصبات الكيميائية حالة الصرف واهدار التركيبتين الطبيعية والكيمائية للتربة فى دورات زراعية غير مال
 الملوثة للبيئة الزراعية  كذلك  التوسع العمرانى بالبناء على االراضى الزراعية باالضافة الى عمليات تبوير االراضى .
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 االراضى الجديدة :
ير الى ان نحو مليون فدان اال ان مجمل الدراسات تش 2.54رغم التوسع الهائل فى استصالح االراضى الذى تجاوز 

من هذه المساحات دخلت مرحلة االنتاج الفعلى وان الجزء المتبقى كل ما تم فيه هو تمهيد البنية االساسية  68%
 لعمليات االستصالح فقط.

 وهنا تظهر اهمية التعرف على الحقائق التالية والتى بنيت على اساس السعة االنتاجية لهذه االراضى:
يدخل فعاًل فى العملية االنتاجية كما ان نصف االراضى المستصلحة فقط هو القادر  ثلث االراضى المستصلحة لم

 على اعطاء انتاج فعلى يخضع لمعايير التقييم االقتصادى.

 االراضى المستصلحة التى وصلت الى مرحلة االنتاجية الجدية ال تزيد على نصف مليون فدان على احسن تقدير.

من  %5من اجمالى قيمة االنتاج النباتى على المستوى القومى و %14.9اكثر من لم يتعد نصيب االراضى الجديدة 
من اجمالى قيمة االنتاج السمكى فى ذلك القطاع عام  %11اجمالى قيمة االنتاج الحيوانى على المستوى القومى و

 م.1995

م من اهميتها من ناحية يشير ذلك الى تدنى مساهمة االراضى الجديدة فى اجمالى الدخل القومى الزراعى بالرغ
 المساحة وضعف االستثمار االجنبى والمحلى وتدنى مستوى االئتمان فى القطاع الزراعى.

 تطور االستثمارات الزراعية:
انخفضت االهمية النسبية الستثمارات قطاع الزراعة الى اجمالى االستثمارات فى القطاعات السلعية خالل الخطة 

 %16م نحو 1981 -1975بينما كانت فى الفترة من  %12الخمسية االولى الى حوالى 
( ارتفعت االستثمارات المنفذة بقطاع الزراعة والرى والصرف واالستصالح الى 92-87وفى الخطة الخمسية الثانية )

  %17.4مليار جنيه كذلك زادت االهمية النسبية لالستثمارات الى  9.7حوالى 
مليار جنيه كما ان االهمية  17ين ان اجمالى االستثمارات المنفذة بلغت ( يتب97-92وفى الخطة الخمسية الثالثة )

 %22النسبية الجمالى االستثمارات فى قطاع الزراعة الى اجمالى االستثمارات فى القطاعات السلعية زادت الى حوالى 
. 

نثل ترعة السالم والتجهيز  يمكن القول ان اهتمام الدولة ارتبط بصفة خاصة بالمشروعات ذات العالقة بالتوسع االفقى
 لمشروعات جنوب الوادى.

 االستثمار االجنبى فى قطاع الزراعة:
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محدودية مساهمة القروض االجنبية فى حجم الناتج الزراعى بالرغم من مساهمة الناتج الزراعى بما يقارب  من الثابت
 من حجم الناتج القومى. %20من 

التى قدمت لقطاع الزراعة الى ان المنح المخصصة للمشروعات البحثية  ويشير تحليل المنح والمساعدات االجنبية
استحوذت على جانب كبير من تلك المنح ومردود ذلك على الناتج الزراعى محددًا ويتطلب ذلك اعادة النظر فى تقييم 

الزراعى من خالل العائد وخالصة القول : انه بالرغم من سخاء المشرع المصرى تجاه المستثمرين اال ان االستثمار 
 القروض والمنح لم يتناسب مع ذلك السخاء.

 تطور االئتمان المصرفى لقطاع الزراعة:
يعتبر االئتمان المصرفى احد مرتكزات التمويل الزراعى المهمة والالزمة لمختلف العمليات واالنشطة االنتاجية الزراعية  

 ويل الزراعى بمصر والبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى هو عصب التم
ن نسبة االئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من مختلف مصادر االئتمان المحلى الى االئتمان الممنوح فإ ورغم ذلك

بالرغم من مساهمة قطاع الزراعة فى حجم الناتج القومى بما يقرب من  ضئيلة وغير مناسبةلمختلف القطاعات 
20%. 

 جل:توزيع القروض القصيرة والمتوسطة  اال
لجأت السياسة االئتمانية منذ منتصف الثمانينات الى توجيه قروض االنتاج النباتى نحو القروض النقدية على 
حساب القروض العينية وذلك حتى يمكن التغلب على مشكالت بيع مستلزمات االنتاج من جانب بعض المزارعين 

على المعدالت االنتاجية اما بالنسبة للقروض  بهدف الحصول على سيولة مالية وهو االمر الذى كان يؤثر بالسلب
قصيرة االجل لمختلف االغراض عدا " االنتاج النباتى" فقد تناقصت االهمية النسبية لها مما يشير الى ضعف 
القروض المخصصة لتلك االنشطة خالل السنوات االخيرة اما القروض االستثمارية المتوسطة وطويلة االجل فهى 

ى ضمانات يصعب تحقيقها لدى صغار المزارعين االمر الذى يحتم ضرورة اعادة صياغة تعتمد فى منحها عل
االهداف التنموية للبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى والقطاع المصرفى بما يتالئم مع المتغيرات االقتصادية 

 والمحلية واالقليمية.
 التوسع فى االراضى الزراعية الجديدة:

م منها نصف مليون فدان على االقل بمشروع 2017ماليين فدان لالستصالح حتى عام  3اختيار  وقد رئى انه يمكن
 جنوب الوادى 
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الف  150مليون فدان بمعدل سنوى  3.4م بنحو 2017وتحدد وثيقة اخرى خطة التوسع االفقى المستقبلى حتى عام 
 فدان كاالتى:

 ترعة السالم.الف فدان بمنطقة شمال سيناء تروى بمياه         400
 الف فدان بوسط وجنوب سيناء تروى من ترعة الشيخ زايد  

 وترعة التوسع والمياه الجوفية.               
 الف فدان بوسط سيناء تروى من المياه المتوقع الحصول عليها من جونجلى.

 الف فدان 126.5تنمية باقى مناطق شمال مصر باستصالح مساحة مليون و

 التى:على النحو ا     
                
 الف فدان بمناطق شرق الدلتا 477.5

 الف فدان بمناطق وسط الدلتا 140

 االف فدان بمناطق غرب الدلتا ومطروح 404

 االف فدان بمناطق شمال الصعيد 105

 الف فدان بمناطق الساحل الشمالى الغربى 148

 ان بمحافظات جنوب مصرمليون فد 1.5استغالل الموارد االرضية البالغ مساحتها 
 )اسيوط / سوهاج ( قنا ، اسوان، الوادى الجديد ، على النحو التالى:          

   
 الف فدان جنوب الوادى 445

 الف فدان ترعة الشيخ زايد 550

 االف فدان بمحافظات الصعيد 508

 الف فدان بمثلث حاليب وشالتين 60

بالغ من قبل الدولة حيث تسعى من خالله الحداث التوازن السكانى بين ويحظى مشروع تنمية جنوب الوادى باهتمام 
 طرفى الوادى.

 ويقوم المشروع على تنفيذ االعمال التالية:
 25تنفيذ انشاءات عمالقة فى اقصى الجنوب الغربى للبالد تتضمن انشاء محطة رفع كبرى باجمالى صرف يصل الى 

ة من مياه بحيرة ناصر  وكذلك انشاء قناة رئيسية يصل طولها نحو فى حالة اقصى االحتياجات مستفاد 3مليون م
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كم  ابتداء من محطة الطرد العمومية وحتى واحة باريس باالضافة الى مجموعة من الترع الرئيسية باطوال تتراوح 320
 من المياه سنويًا. 3مليار م 5.7كم للترعة الواحدة وذلك بهدف نقل نحو 80،  40بين 

مليار جنيه باالضافة الى ما يرافق هذا كله من مشروعات للبنية 10.5فع عمالقة تتجاوز قيمتها انشاء محطات ر 
 مليار جنيه مصرى. 20التحتية تتفاوت التقديرات بشأن تكلفتها حيث تصل الى نحو 

حة انشاء مجتمع جديد ومستقر ينتج ويستهلك فى منطقة مدار السرطان وما يتطلبه من ترويض للبيئة لتصبح صال
من المساحة الكلية  %25القامة هذا المجتمع ومن طموحات المشروع الوصول بمساحة المعمور من ارض مصر الى 

. 

 قضية الموارد االرضية:
مليون فدان من رتب الدرجة  3.4تشير البيانات عن تصنيف التربة فى الوادى الجديد وجنوب الوادى الى توفر نحو    

ة اخرى يذكر كثير من خبراء التربة انه  ال يوجد من الناحية الفنية ما يعوق استزراع اية االولى حتى الرابعة ومن ناحي
تربة اال اذا كانت هنا  موانع جيولوجية تتعلق بطبيعة سطح االرض فى هذه المنطقة فهذه المنطقة تتميز جيلوجيًا 

 باالتى:
 متر فى السنة(.  16-8) أ ( الكثبان الرملية سريعة الحركة ) 

 ( المنخفضات والوديان العميقة.)ب
 )ج( عدم وجود مخرج للصرف.

وهى معوقات من الممكن ان تصيب بالضرر المساحات التى يجرى استزراعها وهى من اهم التحديات التى تواجه هذا 
 المشروع والتى يجب ان تؤخذ فى االعتبار عند تحديد انواع الزراعات ونمط التركيب المحصولى فى هذه المنطقة.

 قضية المياه )ريًا وصرفًا(:
المطروح حاليًا هو ان االحتياجات المائية للتوسع الزراعى فى مساحة نصف مليون فدان تصل الكثر من خمسة 

 %20مليارات من االمتار المكعبة من المياه وطبقًا للتقديرات المعلنة فانه بعد اضافة احتياجات غسيل التربة 
 .3م11500فان االحتياجات المائية السنوية للفدان ستكون حوالى  %80الرى  وبافتراض مستوى كفاءة عام لنظام

 وهنا  مجموعة من القضايا ال بد من اثارتها:
 ) أ ( اثر احالل الكمية نفسها من مياه الصرف على خصوبة التربة واالنتاج الزراعى فى الوادى القديم

 اه الصرف(.والدلتا )مشكلة التلوث وتركز على االمالح فى مي      
)ب( امكانية توفير كميات من المياه المستخدمة حاليًا فى الرى فى الوادى القديم والدلتافى ظل التركيب الحيازى 

 5لالراضى الزراعية وما يرتبط به من نمط للتركيب المحصولى واالنتاج الزراعى اذ تشكل الحيازات الصغيرة )اقل من



 169 

ت والتركيب المحصولى يقوم على تحقيق االكتفاء الذاتى للفالح كما يتصف ويسودها نمط الزراعا  %70افدنه( نحو 
 الحائزون بضعف القدرة االقتصادية وبالتالى صعف قدرتهم على استخدام التقنية المتطورة.

ى )ج( نسبة البخر العالية من ناحية وطبيعة التربة المسامية وعالية النفاذية من ناحية اخرى والفقد الناتج عن ذلك ف
 المياه .

 ) د( حتى االن ال توجد حلول فنية لمشكلة صرف مياه الرى الزائد فى هذه المنطقة.
 جنيه/ للفدان.2500)هـ( التكاليف العالية للرى والتى يقدرها البعض بنحو 

 الظروف المناخية والبيئتان الطبيعية واالقتصادية:
سنة مع وجود فصل شتوى معتدل يؤدى ذلك الرتفاع درجة تتميز المنطقة بارتفاع درجة الحرارة معظم شهور ال     

البخر وشدة االضاءة ذات تأثيرات على امكانية النمو للكثير من السالالت النباتية والحيوانية كما تتصف المنطقة 
بالبعد عن التركز السكانى واسواق االستهال  ومراكزانتاج مستلزمات االنتاج والخدمات ويترتب على ذلك ارتفاع 

 تكاليف النقل واالنتاج وقله االشتغال او االستثمار فى هذه المناطق.
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 االستثمارات المقدرة للمشروع:
م ومن اهم تخصيصات هذه 2017مليارات جنيه حتى عام  3.5تقدر جملة االستثمارات الخاصة بالمشروع بنحو 

 االستثمارات ما يلى:
 

 الستثمارات(من جملة ا %17.3مليار جنيه لقطاع السياحة ) 82.7

 من جملة االستثمارات( %30.9مليار جنيه للتنميتين العمرانية والريفية وقطاع االسكان) 94.2

 من جملة االستثمارات( %7.8مليار جنيه لقطاع الزراعة ) 23.9

قيمة من  %40مليار جنيه وهو ما يمثل  15.25هذه االرقام تعنى ان متوسط االستثمارات المقدرة سنويًا سيصل الى 
االستثمارات السنوية الحالية فى كل القطاعات )الحكومى والخاص( اى انه يجب مضاعفة رقم االستثمارات السنوية 

 مع استمرارها لمدة عشرين عامًا مع مراعاه احتياجات المجتمع.
 تدنى معدالت استنزاف القدرة:

 ليون عامل م6.3القدرة البشرية: طبقًا لالحصاءات قدرت العمالة الزراعية بنحو 
 حصان ميكانيكى 630000= 10/  1×6300000اجمالى القدرة البشرية المتاحة = 

 مليون فدان  7.6والمساحة الزراعية االجمالية تقدربحوالى 
 حصان ميكانيكى / فدان  0.08=  630000/7600000يصبح نصيب الفدان من القدرة البشرية = 

ثور  300000مليون رأس باالضافة لنحو  5.77لتى تعمل فى الزراعة بنحو القدرة الحيوانية: تقدر اعداد الحيوانات ا
 تستعمل فى العمل فقط لذا

 رأس 6070000= 300000+  5770000اجمالى الحيوانات المتاحة للعمل = 
 وحيث ان القدرة المتوسطة للحيوان الواحد هى حوالى نصف حصان فان:

 حصان ميكانيكى 3035000= 2/  1×6070000اجمالى القدرة الحيوانية المتاحة = 
 حصان  0.39=305000/760000وعلى ذلك فان نصيب الفدان من القدرة الحيوانية = 

 ميكانيكى/ فدان
القدرة الميكانيكية: نظرًا الن الجرار الزراعى هو المصدر االساسى للقدرة الميكانيكية فى الزراعة المصرية فان تقدير 

جرار  89068د على تقدير اعداد الجرارات الصالحة للعمل وقدر عدد الصالح منها نصيب الفدان من هذا النوع يعتم
  %60حصان تعمل بكفاءة جر متوسطة قدرها  4383960.4ومجموع قدرتها 

حصان ميكانيكى  2630376.2=  60/100×4383960.4من ذلك فان القدرة الميكانيكية المتاحة من الجرارات = 
 حصان ميكانيكى / فدان  0.34=2630376.2/7600000ة الميكانيكية = ويكون نصيب الفدان من القدر 
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 فان نصيب الفدان من القدرة الكلية المتاحة فى الزراعة المصرية
 حصان ميكانيكى موزعة كالتالى: 0.81=  0.34+ 0.39+  0.0.8=  

 مصدر بشرى  9.9%

 مصدر حيوانى 48.1%

 مصدر ميكانيكى 42.00%

 ومن ذلك يتضح االتى:
 انخفاض نصيب الفدان من القدرة البشرية المتاحة فى الزراعة المصرية كمصدر لقوة الجر.

 تفوق القدرة المستمدة من المصدر الحيوانى فى الزراعة المصرية حيث تفوق القدرة المستمدة

 من كل من المصدر الميكانيكى والمصدرالبشرى.    

 من اجمالى القدرة %42.00ى تقدر بحوالى نظرًا الن القدرة المستمدة من المصدر الميكانيك

 المتاحة لذا تظهر اهميةالتوسع فى استخدام الميكنة وتوجيه الحيوان النتاج اللحم واللبن.
 التركيب المحصولى:

وتتحول السياسة المتعلقة بالتركيب المحصولى من التخطيط المركزى الى التخطيط التأشيرى النتهاج سياسة        
 ادى ويمكن ان يتحقق ذلك من االهداف التالية:التحرر االقتص

تحقيق قدر مناسب من االمن الغذائى من خالل المحاصيل الرئيسية كالحبوب والمحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية 
 واالعالف لعدم تعريض الدولة لتنافس المنتجات االجنبية.

 ة فى انتاجها.تشجيع انتاج الحاصيل التصديرية خصوصًا التى تتمتع بمصر نسبي

 تنظيم استغالل الموارد الزراعية المحدودة خاصة الموارد المائية واالرضية والبشرية.

تحقيق التوازن بين االنتاج للغذاء والتصدير من ناحية )واالنتاج للصناعة من ناحية ثانية( وكذلك تحقيق التوازن فى 
 لالستهال  الحيوانى من ناحية ثالثة.استغالل الموارد بين االنتاج لالستهال  االدمى واالنتاج 

 تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية لتشجيع المنتج على تحسين انتاجه وزيادته.

 االهتمام بتنظيم االنتاج الزراعى فى شكل دورات زراعية مناسبة تعمل على المحافظة على خصوبة التربة 

 الزراعية المختلفة ونوعية المحاصيل واالصناف التى تجود بها. مراعاة التناسب الكامل بين المناطق

 تشجيع انتشار التكامل الزراعى الصناعى وفقًا لالمكانات االنتاجية لكل اقليم.

تنشيط االنتاج من اجل التصدير بالعمل على تشجيع انتاج محاصيل تصديرية معينة فى بعض االقاليم التى تجود بها 
 الفائض الى فكرة تخطيط االنتاج من اجل التصدير حفاظًا على سمعة المنتجات المصرية. للتحرر من فكرة تصدير

 تحقيق التوازن بين االنتاج ومستلزمات االنتاج المتوفرة فى الدولة اهمها التقاوى 
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 واالسمدة والمعدات والمبيدات.       

نظيره فى االراضى الجديدة بحيث تسهم احداث نوع من التكامل بين التركيب المحصولى فى االراضى القديمة و 
 االراضى الجديدة بالتوسع فى انتاج محاصيل يصعب التوسع فيها فى االراضى القديمة كالفاكهة واالعالف.

يجب ان تبذل جهود جبارة لتوجيه المزارعين باساليب غير مباشرة خالل االرشاد الزراعى واجهزة التمويل الزراعى 
العقبات امام االنظمة التسويقية المحلية ودعم دور التسويق الخارجى بفتح االسواق الخارجية  والنظام التعاونى وازالة

 ومحاربة االغراق.

 تفتيت االرض الزراعية:
يتضح ان عملية التركيز الرأسمالى فى ملكية االراضى الزراعية تسرى منذ الخمسينيات فقد تدعمت وباستمرار وهذه 

ذت خالل فترة الخمسينيات وامداداتها فى فترة الستينيات قد ادت الى ابطاء عملية تركيز االجراءات االصالحية التى نف
فدان ( ونزع ملكيتها من ايدى  50فدان و اكثر من  50الى  10ملكية االراضى فى ايدى الفئات العليا )اكثر من 

الحياة االقتصادية ودعت الى تحرير  الفئات الدنيا)اقل من خمسة افدنه( ولكن ما ان بدأت الدولة بتخفيف قبضتها على
التجارة واتجهت الى االمتناع عن التدخل فى قطاع الزراعة وحددت العالقة بين المالك والمستأجر من الرقابة المباشرة 

ا للقانون فتزايد النصيب النسبى للفئات العليا كذلك تزايد العدد النسبى للمال  فى الفئة الدنيا وتناقصم فى الفئات العلي
 مما يعكس تناقص متوسط مساحة الملكية فى الفئة الدنيا وتزايدها فى الفئات العليا.

من جهة اخرى فى ظل التحوالت الجارفة نحو الرأسمالية واقتصاد السوق وانتعاش احوال شرائح اجتماعية كثيرة 
تعادة جزء مما فقدته  خالل استطاعت ان تكون ثروات هائلة واستطاعت الشريحة العليا امتال  االرض الزراعية واس

العقود السابقة فارتفع نصيبها على حساب الشرائح المتوسطة وتحكم هذه الظواهر اتجاهات التغيرات فى حيازة االراضى 
افدنه(  10فى هذه الفترة وشهد هذا الوضع بعض التحسن النسبى على حساب الشرائح المتوسطة والعليا )اكثر من 

 حو تفتيت ملكية وحيازة االراضى الزراعية   ويعكس هذا اتجاها قويا ن
 ضعف الموارد الحيوية والمؤسسات البحثية: 

على الرغم من ان النظام البحثى خالل العقدين االخيرين قد انتج ثروة من التقنيات المتطورة اال ان المعدالت        
 %65و  %40ول اخرى بما يتراوح بين االنتاجية المحققة فى الزراعة المصرية قد تخلفت عن تلك المحققة فى د

وتجمع الدراسات على ان المهمة االساسية للنظام القومى للبحوث الزراعية هى توليد التقنية لحل المشكالت التى تواجه 
الزراعة المصرية  واولى الخطوات الواجبة هى انشاء بنك للمعلومات المتعلقة بالموارد الحيوية لسهولة حصرها 

يمها وهى خطوة تأخرت كثيرًا وربما يتضح اهمية التقييم االقتصادى للموارد الحيوية من تقدير ما يمكن وتصنيفها وتقي
ان نحصل عليه نتيجة استغالل مكونات هذه الموارد فى تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الكثير من المجاالت من 

 اهمها:
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 طور صناعتها.زيادة انتاجية االصناف النباتية والحيوانية الحالية وت
 استخدام الكائنات الدقيقة فى التسمين ومكافحة االفات.

 االستخدامات الصناعية والصحية وغيرهما.

تبين التقديرات ان المحاصيل الحقلية تأتى فى المرتبة االولى تليها محاصيل الفاكهة تليها محاصيل الخضر و 
حتياجات من العمالة تأمين انتاج كاف لتموين ثم النباتات الطبية والعطرية من حيث االهمية النسبية  لال

 القطاع الصناعات الغذائية.
توفير الشروط الالزمة لضمان الحقوق المادية والمعنوية للفالح ولسكان القرى لتمكينهم للعيش ونرى ضرورة 

 الكريم فى ظل اعادة تنمية شاملة عبر مشاريع متكاملة تشار  فيها كافة القطاعات.

 الح الموجه للتصدير لجلب العملة الصعبة.تقوية دور الف

 تطوير االنتاج الزراعى ليرقى الى مستوى قابل للمنافسة الدولية.

 حماية البيئة والموارد الطبيعية وتطويرها ومواجهة التجريف والتصحر وكذلك صيانة المنشأت المائية.

 

 توصيات الحزب فى مجال الفالحة:

نية للقطاع الزراعى يمكن ان تتم فى اعادة اصالح شامل يحقق زيادة يرى الحزب ان التنمية العقال     
االنتاجية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للقطاع عن طريق نمو االنتاج لتغطية الحاجات االساسية التى 

 يفرضها التزايد السكانى وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل الفردى 
 اور رئيسية :وتتبلور السياسة المقترحة فى ثالثة مح

 اصالح الهياكل العقارية
 تطوير مناهج العمل.

 تعبئة الموارد المادية والبشرية.
 
 

 توصيات الحزب فى مجال االستثمار واالستغالل الزراعى:

 

تكثيف دعم الدولة لالستثمارات الفالحية المنتجة لعوامل االنتاج االساسية من الناحية المالية والتقنية والتنظيمية 
العانات بالزامية استثمار االراضى فى اعادة برنامج تنموى شامل ومحدد ى الزمن للوحدة االنتاجية وربط ا

 وذلك بقصد االستغالل الكامل لمقدرات البالد الزراعية.
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البالد الزراعية ومن ذلك االلزام باستثمار االراضى واتخاذ   وضع سياسة محكمة لالستغالل الكامل لمقدرات
 ونية واالقتصادية واالدارية لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق.االجراءات القان
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تمكين الفالحين المنتجين من التأمين ضد االخطار الطبيعية والتقلبات المناخية وأفات الطيور والحشرات الضارة وكل 
 انواع االمراض المعضلة بتعريفة مخفضة

يد برنامج طويل االمد لتحسين االجناس الحيوانية والتوسع فى تعميم تنمية االنتاج الحيوانى واحياء مشروع "البتلو" وتحد
مشاريع تحسين المزارع وتكوين تعاونيات النتاج االعالف مع تكثيف الجهد التقنى والصحى لحماية الماشية وجعله 

 مجانيًا بالنسبة للفئات الضعيفة من الفالحين.

 ى تحد من فاعليته.االهتمام بالطب البيطرى وزيادة دوره وتذليل العقبات الت

تكثيف التشجير النتاج مختلف الثمار مع عصرنة طرق الجمع والتخزين والتسويق وتنظيم الفالحين فى نموذج تعاونى 
 سليم ويجب تكثيف الجهود لمقاومة االفات.

 االهتمام بصناعة تحويل المواد محليًا.

 عى وتشجيع تقريبها من مراكز االنتاج. تكثيف التجهيزات االقتصادية والتجارية المرتبطة بالقطاع الزرا 

 توصيات الحزب فى مجال تمويل األنشطة الزراعية:

امداد الفالحين بالتمويل الالزم مع مالئمة سياسة القرض الزراعى لوضعية كل فئة من الوحدات االنتاجية وخصوصًا 
 يس كما يفعل بنك التسليف الزراعى.الصغيرة والمتوسطة والطويلة مدروسة وموافق عليها من الفالحين المعنيين ول

 جدولة الديون المستحقة على الفالحين الصغار مع الغاء الفوائد المترتبة عليهم لصالح بنك االئتمان الزراعى.

مراعاة اال يفقد بنك االئتمان الزراعى صفته التنموية واالجتماعية التى انشىء من اجلها لصالح صفته البنكية وذلك 
لقروض والتأمين على هذه القروض ضد الكوارث الطبيعية ونقترح اعداد صندوق ينشأ لهذا الغرض بتخفيض فوائد ا

 داخل البنك.

 دعم زراعة االشجار المثمرة.

وفى مجال التكوين واالرشاد ويرى الحزب ضرورة رفع الميزانية المخصصة للبحث الزراعى وربط دراسات       
 جهزة ويتناول كافة المهتمين بالتنمية الزراعية.البحث الزراعى بما تقوم به مختلف اال

وتكثيف البحث العلمى فى ميدان المواد الغذائية االساسية للرفع من االنتاجية وتحقيق االمن الغذائى وتوجيه  
لحل المشاكل المحلية وايجاد التقنية المالئمة لكل اوضاع القطاع الزراعى خاصة بالنسبة للمناطق الخاصة 

 والوحدات االنتاجية الصغيرة والمتوسطة.باالستصالح 
وتعميم المعرفة التقنية على جميع المنتجين وامداد هياكل االرشاد مع مالئمتها لخصوصيات كل منطقة واخذ  

 مستجدات البحث والتعليم الزراعى بعين االعتبار.
  

 توصيات الحزب فى مجال التسويق واالئتمان:
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والتشجيع على تنظيم المنتجين فى نموذج تعاونى لتسويق منتجاتهم وتوسيع طاقة  اصالح التسويق للمنتجات الزراعية
 التخزين للحبوب واالعالف ووضع خطط لتصريف االرز وقصب السكر.

التمسك بسياسة تحديد اثمان المنتجات الزراعية بهدف تشجيع االنتاج وضمان دخل عادل للفالح ويجب بصفة 
 خاصة:

وتشديد الرقابة عليها عند االنتاج واالستيراد حتى تبقى فى مستوى معقول ومشجع ضبط اسعار عوامل االنتاج 
 وبالجودة المطلوبة لعصرنة طرق االنتاج.

 ضمان حد ادنى الئتمان المنتجات الغذائية االساسية ليكون مشجعًا ومسايرًا لتكاليف االنتاج.

ن غالبًا المورد االساسى او الوحيد للفالح الصغير دعم المنتجات التى تتأثر بالتقلبات المناخية او االفات وتكو 
 والمتوسط بصفة خاصة وينبغى ان تمنح المساعدات فى هذه المجاالت.

رفع الظلم الذى يلحق بالفالحين عند تسويق منتجاتهم ويتعلق االمر مثاًل بالمنتجات السكرية واالرز حيث يعانى الفالح 
 ى ضبط الوزن وتقدير جودة المحصول ومنحه الثمن فورًا.من صعوبات النقل ومباشرة حق الرقابة عل
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 التسويق الدولي والتصدير والتجارة الخارجية

 
إن المفهوم الحديث للتسويق يقتضي أن يتم التخطيط واإلنتاج والتسعير وكافة السياسات التسويقية بناء على دراسة 

مجرد بيع الفائض من إنتاج قد ال يناسب تلك  رغبات المستهلكين والوضع التنافسي لألسواق المستهدفة، وليس
 األسواق.

 
يرى الحزب ضرورة وخطورة إصالح وتطوير بنية التجارة الخارجية، باعتبار أن تعظيم حجم الصادرات المصرية لم و 

يعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما هو هدف يجب أن تتضافر لبلوغه كافة مؤسسات المجتمع على أن تكرس الحكومة 
 دها لتذليل ما يعترضه من عقبات.جهو 

 
ويرى الحزب ضرورة توفير الظروف المالئمة للمنتجين حتى تتاح لهم ذات الفرص المتوفرة لمنافسيهم من حيث حرية 
األسواق وتواضع األعباء المؤثرة على تكاليف اإلنتاج، مع كفاءة األجهزة الحكومية التي يتعاملون معها ومساعدتهم 

الفات مع شركات التجارة في الخارج، وكذا االنضمام الى أكبر عدد ممكن من مناطق التجارة الحرة على الدخول في تح
 في العالم ويرى الحزب اآلتي :

 تنمية الصادرات :

إن استمرار زيادة العجز في الميزان التجاري يشكل خطورة على االقتصاد القومي ويحتاج الى الوقوف عنده وتدارس 
 ن الهدف الذي يجب أن تكثف له الجهود هو تحقيق طفرة طموحه في الصادرات المصرية.أسبابه خاصة إذا كا

 
 وفي هذا السياق يجب مالحظة اآلتي :

تعاني المنتجات المصرية من انخفاض جودة العديد منها، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، وهو  -1
حم واالعتماد المتبادل بين القاعدة اإلنتاجية من ناحية، ومراكز األمر الذي بات يتطلب تحقيق قدر أكبر من التال

البحث والتطوير، من ناحية أخرى، وفي اتجاه المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اإلنفاق خاصة على البحوث 
يام بدور التطبيقية في مجال تطوير اإلنتاج وزيادة المستويات التكنولوجية للسلع الصناعية، ويرى الحزب ضرورة الق

فعال في إعادة تأهيل الصناعة المحلية، وتقديم المعونة الفنية للوحدات اإلنتاجية لالرتقاء بمستوى الجودة على أسس 
 اقتصادية، إلى جانب إنشاء وحدات لوضع المواصفات القياسية والفنية لمراقبة الجودة في كافة المجتمعات الصناعية. 

ج نوعين من السلع، أحدهما للتصدير تطبق عليه معايير الجودة والمواصفات ازدواجية اإلنتاج : بمعنى إنتا -2
القياسية المطلوبة، واآلخر يوجه للسوق المحلية فال يخضع ألي شكل من أشكال الرقابة أو تطبيق معايير الجودة، 
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حافز لدى المستثمر وهو األمر الذي عكس آثاره السلبية على الصادرات المصرية من نواح عدة، لعل أهمها تراجع ال
المصري على اإلنتاج بغرض التصدير تحت تأثير ارتفاع معدالت الربح في حالة اإلنتاج للسوق المحلية، هذا 
باإلضافة الى تشويه صورة الكثير من السلع المصرية بسبب تصدير بعض السلع غير المطابقة للمواصفات الى عدد 

 اية على مستوى تنافسية السلع المصرية.من األسواق الخارجية، وهو ما انعكس في النه
من ثم يرى الحزب ضرورة اعتماد نظام للجودة يتطابق مع النظام العالمي ويلتزم به المنتج المصري، مع إحكام  -3

 حلقات الرقابة على جودة المنتجات المصرية سواء أكانت موجهة للسوق المحلية أو للتصدير.
 أعباء التصدير :

تاج الموجه للتصدير ما زال محماًل بالعديد من األعباء المالية التي تثقل كاهله. ممثلة في مجموعة يرى الحزب أن اإلن
متنوعة من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة التي ال تسترد بالكامل عند التصدير، وتنعكس على تكلفته 

لك بافتراض تحقيقه لنفس المستوى من الجودة ، النهائية على نحو يقلل من قدرته التنافسية فيما يتعلق بالسعر، وذ
بالمقارنة بالسلع األجنبية المنافسة. من هنا سيسعى الحزب إلعفاء السلع االستثمارية والخامات ومستلزمات اإلنتاج 

 التي ال يوجد منها إنتاج محلي من الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم األخرى.
 
 

 تمويل التصدير :

ة توجيه المصارف العاملة في مصر لتخصيص جزء من القروض للنشاط التصديري بسعر فائدة يرى الحزب ضرور 
منخفض يتوازن مع سعر الفائدة السائدة عالميا، وكذا دراسة االقتراح الخاص بإنشاء بنك خاص لتمويل التصدير يتولى 

صادرات القائم حاليا هو بنك تجاري ، خاصة وأن بنك تنمية ال%5تمويل الصادرات بأسعار فائدة مدعمة ال تزيد على 
 صرف يقوم بتمويل الصادرات طبقا للعرف واألحوال التجارية.

 التأمين على الصادرات :

كما يرى الحزب ضرورة تفعيل مجال التأمين على الصادرات ضد مخاطر عدم السداد سواء ألسباب تجارية أو غير 
أمين المختلفة لشركة ضمان الصادرات إليجاد أكبر قدر من تجارية، ومن ثم يرى الحزب أهمية مشاركة شركات الت

التغطية التأمينية، وبحث إنشاء هيئة حكومية توفر خدمات ضمان الصادرات، كما هو الحال في عدد من دول العالم 
ن المتقدم، ويرى الحزب أهمية االستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص والرقابة النوعية بما يضم

 جودة مستلزمات اإلنتاج والسلع الوسيطة المستوردة.
 

 تطويـــر الموانئ :

من ناحية أخرى يرى الحزب أن احتكار الشركات الحكومية لخدمات الموانئ قد أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الخدمات، 
م القطاع الخاص كما أن الحكومة عندما فتحت باب المنافسة في هذا المجال ربطته بشروط معقدة أدت إلى إحجا
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المصري عن الدخول فيه، ومن ثم يرى الحزب ضرورة تشجيع القطاع الخاص المصري على تأسيس شركات تنشئ 
محطات تصديرية متطورة ومجهزة في الموانئ لتقليل التالف وزيادة فرص وصول البضائع في الحالة المطلوبة، مع 

 ط إجراءات تملك المصريين لسفن أعالي البحار.إعادة النظر في أسس تسعير خدمات الموانئ، كذلك تبسي
 

 النقـــل الجـــوي :

أما بالنسبة للنقل الجوي فتأتي مشكلة عدم توفر الفراغات وارتفاع أسعارها في مقدمة مشكالته مما يعوق العملية 
وتحقيق المنافسة التصديرية، ومن ثم نرى تطوير المطارات القائمة داخل الجمهورية لتصبح قادرة على الشحن الجوي 

 بين أداء هذه المطارات. 
أما فيما يتعلق بتسويق الصادرات فالحزب يرى عدم وجود قاعدة معلومات متكاملة عن اإلنتاج المصري، من حيث 
الوحدات اإلنتاجية والطاقات المتاحة والنوعيات واألسعار، فضاًل على ضعف خبرة أغلب المصدرين المصريين 

 باألسواق الخارجية.
ذا يرى الحزب أهمية أن تتولى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية من خالل مكاتب خبرة متخصصة إعداد دراسات ل

مفصلة عن األسواق الخارجية لكل سلعة تصديرية ولكل دولة والتعرف على أذواق وأنماط المستهلكين بها، وكذا اللوائح 
 ضع كل هذه المعلومات تحت نظر المصدرين.والقوانين التي تحكم دخول السلع في هذه األسواق، وو 

 التجارة اإللكترونية :

يرى الحزب أهمية االستفادة من التجارة اإللكترونية، وهو ما يتطلب إيجاد البنية األساسية الالزمة لها وتطوير 
 التشريعات والجمار  والضرائب وتوفير عناصر األمان لها.

 غي أن تحظى بعناية خاصة وجهد متميز في إطار هذه الخطة.والشك أن األسواق العربية واإلفريقية ينب
 تأهيل الجهات اإلنتاجية لمواجهة تحديات العولمة:

حيث إن الغالبية العظمى تجد نفسها عاجزة عن مواجهة منافسة المنتجات األجنبية سواء في السوق المحلية أو في 
 اآلتي: األسواق الخارجية وقد انتبه الحزب لهذه اإلشكالية ويقترح

المفاوضة من أجل تمويل جديد لالتحاد األوربي لتأهيل وإعادة هيكلة الصناعة المصرية يرقى إلى مستوى  -
مكاتب الفحص( الختيار الشركات -االحتياجات الحقيقية لالقتصاد المصري وتشكيل لجان )من الدول والبنو  

 فرضها معالجة هذه اإلشكالية.المرشحة لالستفادة من إمكانية التمويل وذلك بالسرعة التي ت
خلق صندوق للتضامن وذلك لتمويل االنعكاسات االجتماعية لتأهيل العمال والشركات لمواجهة ما تفرضه الجات  -

 من شروط.
 العاملة الخاصة من الناحية الضريبية للشركات التي تمول التأهيل وإعادة الهيكلة بوسائلها الخاصة. -
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التشار  بين االتحاد األوروبي ودول جنوب البحر األبيض المتوسط مع تخصيصه اإلسراع لتطبيق برنامج  -
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 وضع آليات لضمان المؤسسات التي في حاجة إلى تمويل برنامجها للتأهيل. -
 

 االتجـــاه غربـــاً :

عها في إعادة مجموعة متماسكة ذات إن المغرب العربي والسودان هو المجال الذي يسمح بتنمية مصر والتعاون م
إستراتيجية واضحة تدعم االستقالل الجماعي لهذه الدول تجاه األسواق الخارجية كقوة اقتصادية وزراعية وصناعية 
فاعلة منتظمة في إعداد سوق مشتركة في مجال اقتصادي أوسع يركز انتماءها لألمة العربية اإلسالمية وللقارة 

 التنمية والتقدم ويقتضي ذلك اآلتي: األفريقية الساعية إلى
العمل على تنفيذ االتفاقيات التي تمت المصادقة عليها وخصوصًا التي من شأنها تكثيف العالقات التجارية بين  -1

 مصر، ودول اتحاد المغرب العربي، وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المندمجة.
ت االقتصادية والمالية والضريبية لتفادي التناقضات الحاصلة، وتسهيل تنسيق التشريعات المختلفة في المجاال -2

 تطبيق السياسات المقررة.
التعجيل بقيام تبادل حر للمنتجات ذات المصدر والمنشأ المغاربي على مستوى مصر واالتحاد، ويقتضي ذلك  -3

المغاربية المصرية من كل القيود والحوافز استكمال االتفاقية التجارية والتعريفية بالبروتوكوالت لتحرير المبادالت 
 الجمركية وغير الجمركية.

التنسيق بين السياسات الوطنية االقتصادية العامة والقطاعية المطبقة في مصر والمغرب العربي بقصد التمهيد  -4
 لعملية إدماج االقتصاد المصري المغاربي.

 غاربية عن الخارج.وضع تعريفة جمركية مشتركة تفصل مصر والمجموعة الم -5
 تكثيف شبكات النقل البري والجوي والبحري وتطوير شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية المصرية. -6

فالعجز التجاري المزمن الذي يبلغ منذ سنوات طويلة أرقامًا ضخمة يبين ضعف تنافسية اقتصادنا، وغياب إستراتيجية 
ي تطبيق سياسة تقليص الضرائب الجمركية على الواردات تطبيقًا تجارية طويلة األمد ، خاصة وأن مصر شرعت ف

التفاقية الجات واتفاقية منطقة التبادل الحر التي أبرمت مع العديد من الدول والتجمعات في أفريقيا )الكومسا( ومع 
ستوردا خالصا العالم العربي، وسوف تصل هذه السياسة إلى ذروتها خالل السنوات القادمة بحيث ستجعل من بالدنا م

 في عدد من المنتجات والقطاعات.
 وتتلخص اإلجراءات  التي يقترحها الحزب  فيما يلي : 
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انتهاج دبلوماسية اقتصادية قوية في جميع األسواق بحيث إن الحق في التوازن التجاري يمكن أن يدرس بطريقة  -1
 منفردة حسب وضعية كل سوق بمفرده.

ل الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط التي يمكن أن يكون مصدر رصد االعتمادات من أجل تأهي -2
 تمويلها إما محليا أو دوليا.

المفاوضة لعقد اتفاق مع االتحاد األوربي بحيث تدرج في إطار األبعاد السياسية واالقتصادية والمالية بما فيها  -3
 ر في مقابل العمالق األوربي.الديون وكذلك القضايا االجتماعية، ويأخذ في االعتبار حجم مص

اتخاذ إجراءات فورية في مجال النقل البري والبحري والجوى في اتجاه االستفادة من تخفيضات ضريبية ، ومن  -4
جهة أخرى فإن تكثيف أسطول النقل البحري ضروريًا في ظل التجارة الدولية الحرة، ويجب أن تمنح امتيازات لشركات 

 هيل وصول المنتجات المصرية إلى األسواق المقصودة.النقل الجوي الدولية لتس
 تعبئة التعاون المالي والتقني الدولي وإشرا  رجال األعمال المصريين في االستفادة منهم في إعداد فعال ومتناسق. -5
تشجيع الشراكة واالستثمار األجنبي بمقتضيات عملية وعاجلة في مجال الحصول على أراضى األنشطة  -6

 ية وتسهيل اإلجراءات الخاصة بذلك.االقتصاد
إنشاء مؤسسات جديدة لتنسيق الصادرات حسب القطاعات الفرعية، تعمل تحت إشراف الوزارة التي يتبع لها كل  -7

 قطاع.. وسيعهد إلى هذه المؤسسات بالمهام اآلتية :
 تجنيب المنتج المصري منافسة ذاتية في األسواق الدولية. -
ين بالتنظيمات المعمول بها في األسواق خصوصًا وأن هذه التنظيمات تزداد تعقيدا يوما بعد تعميم معرفة المصدر  -

 يوم.
 إخبار المصدرين بالمستجدات في مجال التجارة الدولية. -
 تحديـد العوائق أمـام التصدير واكتشـاف الحلول الصحيحة لذلك من خالل حوار دائم مع المصدرين. -
 خدمة عالمة "صنع في مصر".وضع سياسة إعالنية في  -
اتخاذ استراتيجية مشتركة من أجل النفاذ إلى األسواق وغزوها في مجال الجودة والترتيبات العملية والعرض والسعر  -

 قبل كل شيء.
استغالل اإلمكانات المتاحة في الجات إلى أبعد حدود، سواء من حيث ما يوفره التعاون في مجال تشجيع  -8

 ندوق األخضر" من مساعدات تقدمها الدولة لمختلف حلقات اإلنتاج والتصدير.الصادرات أو "الص
 تطوير آليات التمويل والضمان والتأمين لتوسيع تنشيط التجارة الخارجية. -9

تحسين وتنمية التجهيزات األساسية في ميدان الطرق والموانئ والمواصالت السلكية والالسلكية وتقوية األساطيل  -10
 نقل البحري والجوي والبري.الوطنية لل



 182 

إعطاء دفعة جديدة للنظام الخاص بالمواصفات القياسية المصرية بقصد حماية النسيج االقتصادي الوطني  -11
 والسوق الداخلية من الممارسات التجارية غير الشرعية.

ى يضمن مصالح المستهلك تطوير نظام مراقبة جودة البضائع المنتجة محليا أو المستوردة وجعله أكثر فعالية حت -12
 الوطني ويحترم األسواق الخارجية.

توفير الشروط الالزمة لجذب المستثمر األجنبي وتشجيعه على إبرام اتفاقيات شراكة مع المنتجين المصريين  -13
 وخصوصًا في قطاع التصدير.

في أحسن الشروط والحصول التشجيع على تكوين تعاونيات لصغار المنتجين حتى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم  -14
 على المواد األولية الالزمة في ظروف مواتية من حيث العرض واألسعار والجودة.

 تعزيز مكانة مصر في األسواق التقليدية والتفاوضية حتى ترقى مبادالتنا التجارية إلى المستوى المنشود. -15
فريقية ومنح عناية خاصة للتجارة مع أقطار اتحاد تكثيف العالقات التجارية مع البلدان العربية واألسواق األ -16

 المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي ومنطقة البحر األبيض المتوسط.
الحرص في عالقات الشراكة مع االتحاد األوربي باعتبارهاضرورة لتدعيم االتحاد األوربي لمصر في تحقيق  -17

 افسية .اإلصالحات البنيوية الضرورية لتقوية قدرتها التن
 التكيف مع المناخ الدولي واالندماج المغاربي :

إن األوضاع الحالية للجهات اإلنتاجية المصرية على ضوء اتفاقية "الجات" تضع مشكلة قدرة الجهات اإلنتاجية على 
 المنافسة.

بالظروف التي ويقتضي ذلك رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية من خالل هيكلة القطاعات اإلنتاجية واالهتمام 
ترفع من القدرة على تحسين اإلنتاجية وضبط التكاليف، ومن جهة أخرى العمل على تحقيق االندماج اإلقليمي وتقوية 

 مركز دول المنطقة ككل في مواجهة التحديات االقتصادية والتقنية المفروضة عليها.
 ترشيد الواردات :

أن مرحلة االنتقالية وحال وجود ضغوط على الصناعة المحلية، يمكن على الرغم من إيماننا بحرية التجارة، فإنه في ال
تستند سياسة ترشيد الواردات إلى دراسة شاملة لهيكل الواردات من ناحيـة، ومتطلبات خطـط التنمية االقتصاديـة 

فز والتيسيرات من ناحية أخرى، مع ضرورة ربط الحوا -خصوصًا السلع االستثمارية والوسيطة  -واالجتماعية والتقنية 
 المقررة للمستوردين بنوعية وإراداتهم بحيث تتدرج تلك الحوافز وفقًا لمدى تلبيتها لمتطلبات التنمية.

تشمل مواصفاتها، وإتاحتها للمنتجين لتشجيعهم على  -كما يرى الحزب ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الواردات 
ولكن على المدى الطويل، البد من التركيز على  ودرجة الجودة. تصنيع تلك الواردات محليًا بذات المواصفات

 الصناعات القادرة على المنافسة العالمية، وفتح الباب أمام التجارة العالمية دون أية قيود. 
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 وقف التهريب : 

الحزب سيسعى إن تقليل الجمار  والحواجز االستيرادية يقضي على التهريب من جذوره، وفي المرحلة االنتقالية، 
إلجراءات حقيقية لسد الثغرات التي تستغل في تهريب السلع من الدوائر الجمركية، وإغراق األسواق المحلية بها بما 
يؤثر سلبًا على الصناعة المصرية، هذا مع تفعيل دور جهاز مكافحة الدعم واإلغراق وسرعة تغذيته بالكفاءات القانونية 

غيرات التجارية المتسارعة للنظام العالمي من خالل وضع وتنفيذ آليات محددة واالقتصادية المؤهلة للتعامل مع المت
تضمن الربط بين الواردات والصادرات على غرار الصفقات المتكافئة وفي هذا الشأن يرى الحزب ضرورة إقامة 

االستفادة من اتحادات نوعية للمستوردين التي أصبحت الحاجة ماسة إليها، لدعم السياسة االستيرادية، وتحقيق 
 الصفقات التي تتم في إطار هذه السياسة.

 األوراق الماليــة :

يرى الحزب أن سوق األوراق المالية في مصر هي إحدى اآلليات التي من المأمول أن تلعب دورًا مهمًا في هذه 
اج تعاظمها الى اآلونةوهى تعد عنصرًا هامًا من عناصر جذب االستثمارات والمدخرات الخارجية لمصر، والتي يحت

كيان رسمي يتصف بالشفافية واالستقرار، ومن هنا يرى الحزب اآلتي إنشاء صندوق تأمين المتعاملين في األوراق 
 المالية، وتفعيل سوق السندات، وتحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين صناديق االستثمار واألفراد والشركات.

 
 السندات المحلية :

إصدار سندات محلية خاصة بكل محافظة لتمويل مشروعاتها ذاتيًا، تطرح على سكان المحافظة  يرى الحزب ضرورة
اإلعالم بالمعالجة  لالكتتاب فيها، وتوضيح الفرص والمحاذير المرتبطة باالستثمار في األسهم والسندات، مع التزام وسائل

جيع صغار المدخرين الذين تجمع بينهم وحدة الموضوعية لما يجري بالبورصة، وتشجيع إنشاء نوادي االستثمار لتش
العمل و النقابات والروابط العمالية والنوادي الرياضية واالجتماعية والمصانع والشركات، ووضع النظم الرقابية التي 
تكفل تحجيم المعامالت غير المشروعة للتعامل في ظل سوق حرة كما يؤكد الحزب على أهمية تدعيم اإلفصاح المالي 

شركات التي تتداول أسهمها في البورصة، واإلسراع في استصدار قانون ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة، مع إلزام في ال
 كافة الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عرض قوائمها المالية.

 

 السياحة

 
ة في بيانها من زيادة الدخل ينوه الحزب الى اإلنجازات التي تحققت في قطاع السياحة والتى أشارت إليها الحكوم

 السياحي في الربع األول من هذا العام. 
 لذلك يتقدم الحزب ببعض االراء الهامة لالرتقاء بقطاع السياحة فى مصر :
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 اوال : االئتمان السياحــي :

مع أهمية  يرى الحزب ضرورة أن تميز السياسات االئتمانية بين االستثمار العقاري واالستثمار السياحي، بما يتفق 
 السياحة كصناعة ضرورية لما تتمتع به مصر من مقومات سياحية ليست موجودة عند كثير من الدول  

 ثانيا : األسعــار والجــودة :

يطالب الحزب االهتمام بعنصر الجودة في شقيه وهما: نوعية الخدمة المقدمة، وسعرها التنافسي، ويؤكد الحزب على 
 ودة كل ما يقدم من خدمات سياحية وأسعارها .أهمية إحكام الرقابة على ج

 ثالثا : السياحة النيليـــة :

تتمتع مصر بميزة نسبية فيما يتعلق بالسياحة النيلية، ولذا ينبغي معالجة السلبيات في هذا المجال وأهمها : سرعة 
 االنتهاء من بناء المراسي

المهنية، ومستويات المهارة الالزمة لكل مهنة في قطاع  . كما يرى الحزب أن هنا  حاجة ملحة إلنشاء نظام للمعايير
 السياحة، بما يتفق مع المستويات العالمية.

 
 
 
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 
 صناعة البرمجيات :

يرى الحزب ضرورة االهتمام بصناعة البرمجيات نظرًا ألنها ال تحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة، فضاًل عن تمتع 
يها بميزة نسبية بسبب ما تملكه من كفاءات بشرية مؤهلة، ويرى الحزب تشجيع االستثمار في مجال صناعة مصر ف

 .البرمجيات في مصر
 

 الثروة الفكرية

 السيارة مرسيدس والسيارة الفيات يحتوي كل منهما على نفس القدر من المواد الخام واألولية 
 ات عالية وبراءات االختراع والعالمة التجارية وهم عناصر الفرق بينهما يكمن في القيمة المضافة من تقني

 الثروة الفكرية.

  البد من تنمية الثروة الفكرية وتشجيع استغاللها في تعظيم القيمة المضافة لكل المنتجات والخدمات بما فيها
 المنتجات الزراعية
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 ورة المعلومات، بل أن نستغل هذا مصر أساسًا دولة مصدرة للفكر، وعليه، فال يجب أن نفزع من العولمة أو ث
لتعظيم نسبة مشاركة الناتج المصري في االقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري بخطوات 

 بل ووثبات سريعة، تقفز فوق الحواجز التقليدية واألنماط المعتادة للتنمية

  التنموي الجديد، تحسين عملية التعليم وتشجيع أن أساس تنمية الثروة الفكرية يبدأ بالترويج لتبني هذا االتجاه
الموهبة واالبتعاد عن التلقين واالستظهار، مع خلق مناخ إعالمي حر يشجع اإلبداع واإلنتاج الفكري، وخلق 

 طلب حكومي )ولو غير حقيقي بصورة مؤقتة( على صناعات الفكر والبحث واإلبداع
 
 

 التنمية العمرانية

 يدة ال عالقة له بالتنمية العمرانيةأن بناء مدن األشباح الجد 
  وأن التنمية الشاملة بمفهومها االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي، هي التي يمكن أن تجعل قطاعات

عريضة من الشعب تبدأ في إقامة مجتمعات جديدة على أسس راسخة من القيم المصرية األصيلة، وعلى 
 ومتكاملة أسس اقتصادية واجتماعية و خدمية سليمة

  كم من شواطئ مصر هو جريمة في حق الوطن وتعد على حق المواطنين في  3000إن قيام الدولة ببيع
التمتع بالشواطئ، واعتداء على البيئة وعلى حقوق األجيال القادمة، وال عالقة له بالتنمية العمرانية أو 

 السياحية.
 ن الغابات األسمنتية في الساحل الشمالي، في أن تعطيل موارد الدولة في تشجيع إقامة عشرات اآلالف م

وحدات سكنية قبيحة ال يستغلها أحد سوى أليام معدودة كل عام، هو إهدار للمال العام والخاص، وخنق لكفاءة 
 االقتصاد المصري في تدوير أصوله وموارده النقدية واإلنتاجية

 احية تعمل على تسويق هذه الوحدات إن عالج هذا العبث يمكن أن يبدأ بتشجيع قيام شركات خدمات سي
األسمنتية )أو ما يصلح منها( للسائح العالمي  والعربي والمحلي، مع تنمية الخدمات السياحية وتشجيع إقامة 
 مجتمعات عمرانية جديدة وحقيقية )وليس غابات إضافية( في تلك المنطقة لتعمل في كل أو معظم أشهر العام

 لدولة عندما فرضت على المالك ظلمًا أن يقوم بإيجار الوحدات السكنية أن مشكلة اإلسكان هي من صنع ا
بأسعار غير واقعية، أماًل منها في أن تكسب الشعبية لدى القطاعات محدودة الدخل، فماذا كانت النتيجة؟ هل 

نيهات استفاد محدود الدخل؟ في ذلك الوقت كانت البالد تمتلئ بالشقق الخالية بإيجارات معقولة عبارة عن ج
معدودة. هل استفادت الفئات محدودة الدخل من هذه الحلول البوليسية التي تجافي المنطق وتهدر الحقوق 

 األساسية لإلنسان في التملك والقواعد القانونية التي تفترض أن العقد هو شريعة المتعاقدين؟
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  ة إسكان مستحكمة واختفاء فكرة عامًا لتكتشف أن تلك الحلول إنما تسببت في مشكل 40لماذا استغرقت الدولة
أنها تعمل لصالحهم عندما  -ربما بحسن نية-اإليجار مما أضر أساسًا بمحدودي الدخل )الذين زعمت الدولة 

 -أصدرت تلك القوانين التي تهدر القانون الطبيعي(  وكانت النتيجة أن قطاعات عريضة من الشباب 
أو اضطرت ألن تتزوج ثم تقيم مع أسرها األصلية، مما من محدودي الدخل  عجزت عن الزواج  -والكهول 

 أدى لتفشى الفساد األخالقي والزواج العرفي والعديد من المشاكل االجتماعية والحضارية المدمرة
  إن خوف البنو  من تقديم القروض بدون ضمانات عقارية قد أدى لتوقف عجلة التنمية االقتصادية لتصبح

على فئة قليلة من رجال األعمال والمقاولين، مما أدى لتركز النشاط  فرص الحصول على قروض مقصورة
االقتصادي في بناء العقارات وما يسمى زيفًا بالقرى السياحية، ولجوء رجال الصناعة للعمل في مجال شراء 

دولة األراضي وتقسيمها وإعادة تقييمها لعدم مقدرتهم على مواصلة النشاط الصناعي لعدم جدواه نتيجة تخبط ال
 في سياساتها النقدية واالئتمانية وأسعار الصرف ومعوقات االستثمار

 
 

 السياسة المالية واالستثمار
 اوالً: السياسة المالية والنقدية:

يعرب الحزب عن قلقه ازاء المستجدات التى طرأت على الواقع االقتصادى ومن ابرزها ازمة السيولة، تقلبات سعر 
عامالت البينية فى السوق المصرية وهى تنعكس بشكل مباشر على االوضاع المعيشية الصرف، حالة الركود فى الت

لكل المصريين وتشكل استحالة شبه تامة لتحقيق اية معدالت للتنمية واهم هذه االزمات ورؤية الحزب للخروج منها 
 على المستوى العاجل:



 187 

 ازمة السيولة:

مستوى القومى ادى الى تقلص امكانات البنو  فى التوسع فى حدث اضطراب فى معدالت النمو فى السيولة على ال
االقراض بعد ان افرطت لسنوات فى االقراض بغير ضمانات وبالتالى انخفض التمويل الموجه لقطاع االعمال الخاص 

ث تدهور حاد فى نشاطها انعكس على مستويات التوظيف واستغالل الطاقات االنتاجية بها ويرى الحزب ان من ثم حد
مواجهتها من قبل اجراءات اقتصادية عاجلة لزيادة الموارد وسداد مديونيات الحكومة للقطاعين  نهذه االزمات البد م

 الخاص وقطاع االعمال والكف عن التالعب بسعر الصرف
 سعر الصرف:

 دمتها اليورو.نرى ضرورة العدول عن سياسة ربط الجنيه المصرى بالدوالر والتحول الى سلة العمالت الدولية وفى مق
 تنشيط دورة السيولة:

يرى الحزب اعادة توجيه االنفاق الحكومى الجارى واالستثمارى فى الموازنة العامة بما يساعد على تنشيط الدورة 
 االقتصادية وذلك فى استخدام جزء من عوائد الخصخصة والبترول فى تمويل استثمارات حكومية.

 
 ضبط االقراض:

حيث شابه تدخل الفساد السياسى إذ يجب أن تتسم بالشفافية ن لقطاع االعمال الخاص ضبط التوسع فى االئتما
بما يساعد على تمويل انشطة ذات عائد حقيقى مع اهمية تطوير عملية االستعالم عن العمالء من خالل والنزاهة 

ضاع المستثمرين المتعثرين البنو  للراغبين فى االقراض وفى هذا االطار يعتقد الحزب فى ضرورة مراجعة البنو  الو 
الجادين ومساندتهم بما يضمن عدم خروجهم من السوق وسدادهم لمستحقات الجهاز المصرفى وسيسعى الحزب لتقديم 
منظومة من القوانين تستهدف تطوير الجهاز المصرفى وتحديث انظمة العمل به واعطاء مزيد من القوة واالستقاللية 

 للبنك المركزى.
 

 زمة:الخروج من اال
واذا كان الخروج من المشكالت التى تواجه االقتصاد المصرى يمثل أولوية ملحة فى برنامج الحزب فان الحزب يؤكد 
اهمية التكامل والتنسيق بين اليات السياسة المالية والنقدية من اجل تصحيح االختالالت البنيوية التى قد تفرز ازمات 

 الجتماعية واالقتصادية.اقتصادية ومن اجل تحقيق اهداف التنمية ا
 لذا فالحزب يقترح النقاط االتية:  

 ضرورة خفض عبء االنفاق العام االستثمارى عن الموازنة العامة للدولة خصوصًا 
 فى قطاعات الخدمات وايضًا خفض عبء وكارثة تمويل الهيئات االقتصادية على االنفاق العام       
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 جوانب االسراف واالنفاق المظهرى وحظر تقرير اية االستمرار فى سياسة االبتعاد عن كافة 

 اعتمادات للصرف على اغراض غير مرتبطة باالنتاج .
ضرورة العمل على خفض حجم الدين العام الداخلى حيث ان االعتماد فقط على نسبة هذا الدين الى الناتج المحلى 

 ذا الدين على االنفاق العام.االجمالى يعطى دالالت غير دقيقة النه يغفل اثر تزايد عبء خدمة ه

ضرورة بذل مزيد من الجهد من اجل زيادة معدالت االدخار فى مصر من خالل تنمية رأس المال المحلى وسوق 
 السندات حيث ان معدل االدخار المحلى السائد 

خفضًا ايضًا سنويًا ومن %7يعد منخفضًا عن تحقيق معدل النمو المستهدف للناتج القومى فى الخطة والمقدر بنحو 
 عن الدول ذات التصنيفات المشابهة لمصر على الصعيد الدولى.

 تنمية االيرادات:
يرى الحزب اهمية تنمية ايرادات الدولة باعتبارها مرتكزًا اساسيًا للسياسة المالية ويود الحزب ان يركز على زيادة موارد 

 الدولة بشكل مباشر من خالل التحر  فى مجالين اساسيين:
 ا : الهيكل الضريبى:اولهم

اعادة النظر فى الهيكل الضريبى حيث ان المغاالة فى سعر الضريبة يضعف من حصيلتها ويكون دافعًا للتهرب منها 
قطاع االعمال  لى السداد لذا يتبنى الحزب مطالبةكذلك يضر بالنشاط االقتصادى مما يؤثر على قدرة الممولين ع

 الرباح التجارية والصناعية.باعادة النظر فى سعر الضريبة على ا
 ثانيهما : دعم حصيلة الرسوم الجمركية:

وذلك من خالل القضاء على المشكالت العملية التى تواجه المتعاملين مع الجمار  بصفة عامة والمستوردين 
منافذ والمصدرين بصفة خاصة فيما يتعلق بمشكلة االسعار الحكمية او مشكلة فحص العينات او مشكلة التهرب من ال

 الجمركية او اعداد القيادات البشرية العاملة فى هذه المنافذ.
 تقييم الخصخصة:

اهمية تقييم االسلوب المتبع فى تنفيذ برنامج الخصخصة واستخدام عوائده حيث يرى الحزب عدة اعتبارات بتعين  
 وضعها فى االعتبار:

 زامه باقامة توسعات استثمارية فيها : ان شراء القطاع الخاص لالصول المعروضة للبيع دون الاوالً 
 يتسبب فى بطء الدورة االقتصادية نتيجة المتصاص جانب من السيولة المتاحة لدى القطاع       
 الخاص.      

 : ضرورة تقييم مدى قدرة البورصة المصرية على استيعاب ما يتم طرحه من اسهم للشركات ثانياً 
 التى يتم خصخصتها.       
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  :فساد البنو 
يرى الحزب ضرورة التزام البنو  المصرية باتباع المعايير الحسابية العالمية عند اعداد تقاريرها المالية وخاصة فيما 
يتعلق بمستوى القروض غير المنتظمة الذى ما زالت تعتبره البنو  انه من البيانات الخاصة بها مما يعد مخالفًا 

 ضرورة االلتزام بقواعد الرقابة المصرفية الدولية. لالعراف المصرفية الدولية ويدعو الحزب الى
 االستثمار:

يرى الحزب ان مستوى خدمات االستثمار دون المستوى المنشود وينبه الحزب الى خطورة غياب اول واهم ما يحتاجه 
 المستثمر من اجل اتخاذ قراره على اسس صحيحة وواقعية ونعنى بذلك الخريطة الكاملة التى تحدد فرص وحجم

االستثمارات المتاحة فى مصر وتوزيعها جغرافيًا وقطاعيًا وايضًا البيانات الكاملة والمحدثة باستمرار عن اهم مؤشرات 
االقتصاد المصرى سيسعى الحزب الجل اعداد هذه البيانات والخرائط وتزويد المستثمرين بها وباتاحتها فى نشرات 

 ت لدعم االستثمار فى مصر.دورية ومنتظمة وبثها ايضًا على موقع باالنترن
 مجمع الخدمات:

يرى الحزب ان التعقيدات االدارية ال تزال هى مصدر الشكوى الرئيسية للمستثمرين لذا يرى ضرورة توحيد جهة التعامل 
مع المستثمرين ويرى ضرورة قيام هيئة االستثمار بانشاء مجمع دائم للخدمات يتيح إنهاء االجراءات الالزمة فى موقع 

 د ويعد هذا المجمع خطوة صحيحة البد ان تستكمل بخطوات اخرى مثل:واح
انشاء شبكة من مجمعات الخدمات فى مختلف المحافظات ترتبط بالمجمع المركزى بقواعد وبيانات متطورة واجهزة 

 اتصال حديثة.
هو الجهة المسئولة اصدار القرارات الالزمة لكى يتمتع هذا المجمع وفروعه بصالحيات كاملة وواضحة بحيث يصبح 

عن الحصول بالنيابة عن المستثمرين على جميع الموافقات والتراخيص الالزمة النشاء وتشغيل مشروعاتهم وعلى ان 
 تكون هذه المجمعات ايضًا بدياًل لمكاتب خدمة المستثمرين فى المحافظات والتى فشلت فى تحقيق الهدف منها.

طيطها من الداخل بشكل يسمح بتأدية الخدمات بدرجة عالية من الكفاءة اختيار مواقع مناسبة لهذه المجمعات وتخ
 وتزويدها بالكفاءات المؤهلة للتعامل مع المستثمرين بطريقة واعية مع احكام الرقابة عليها.
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 دليل المستثمر:
المحددة النجازها اعداد " دليل المستثمر" يوضح له كافة االوراق واالجراءات المطلوبة القامة مشروعه والتوقيتات 

 والنفقات المطلوبة فى كل خطوة.
 تكرار المشروعات:

ضرورة وجود جهة مسئولة عن تقييم دراسات الجدوى التى يتقدم بها المستثمر وموافاة المستثمر والهيئة العامة 
قع فيها لالستثمار برأيها فى ذلك خاصة بعدما كشفت حالة الركود التى اصيبت بها السوق المصرية عن اخطاء و 

القطاع الخاص الوطنى، بتركز االستثمار في قطاعات محدودة مما أدى إلى فشل العديد من تلك المشروعات وحدوث 
 ركود اقتصادي.

 تخصيص االراضى:
يطالب الحزب بتوحيد اجراءات تخصيص االراضى وبسرعة اقامة البنية االساسية بها وضرورة القيام بخريطة موحدة 

تنازع الجهات على ملكيتها والقيام بحصر المناطق التى بدىء فى تنفيذ البنية االساسية فيها من لهذه االراضى تحسم 
 اجل توفير التمويل الالزم الستكمالها وفقًا لالولويات 

كما يرى الحزب ضرورة حل مشكلة التباطوء فى اجراءات تمليك االراضى للمشروعات التى بدأت انتاجها بالفعل مما 
 ستقرار.يهدد بعدم اال

 الترويج لالستثمارات:
وفيما يتعلق بالترويج لالستثمار فى مصر فان الحزب يرى الغاء معظم مؤسسات التمثيل الدبلوماسى والمكاتب 
التجارية بالخارج وتوفير نفقاتها المهولة وسيسعى الحزب لالعتماد على فكرة االستعانة بشركات ومكاتب متخصصة 

 ًا للمنافسة الشرسة التى تتسم بها سوق االستثمار العالمى.ذات خبرة فى هذا المجال نظر 
 حوافز االستثمار:

سيسعى الحزب الى اهمية استخدام حوافز االستثمار لتحقيق اولويات خطط التنمية وتحقيق العدالة فى توزيع 
هات االستثمارية االستثمارات بين مناطق الجمهورية واستخدامها كاداة لعالج ما كشفت عنه اوجه الخلل فى التوج

 للقطاع الخاص الوطنى بعيدًا عن استخدام ادوات القهر البوليسى
 ولذلك نرى:

تطوير وابراز روح االستثمار عند الشباب الى جانب االهتمام بتكوينه المهنى والحرفى لدفعه الى الرقى والسعى لغد 
 افضل.

 
 رفع مستوى االستثمار والنهوض بالمشروعات:
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لنمو وتوسيع قاعدة التشغيل يتوقف على مستوى االستثمارات المنجزة ومدى الطلب الكلى من ان تسريع معدالت ا
 المنتجات الوطنية ويعنى هذا ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية كلية تعتمد على :

 رفع مستوى الطلب الكلى الداخلى مع التحكم فى الضغوط التضخمية.
 ر.رفع مستوى الطلب الخارجى وذلك بتشجيع التصدي

 انتهاج سياسة اندماجية لالقتصاد الوطنى من خالل استراتيجية محددة للنمو القطاعى.

وتهدف السياسة االستثمارية من جهة الى رفع القدرة االستثمارية للدولة بواسطة تعبئة فائض فى الميزانية من خالل 
ستثمار الخاص المحلى واالجنبى وذلك ترشيد نفقات الدولة وتقوية مداخيلها العادية ومن جهة اخرى الى تقوية اال

 باعداد المناخ الالزم لذلك.
ويعتبر الحزب ان المشروعات االستثمارية عنصرًا استراتيجيًا يلعب دورًا جوهريًا فى عملية التطور االقتصادى 

الحوالها واالجتماعى للبالد ويتعين اضفاء اعتبار خاص على االستثمارات الخاصة ومساعدتها على معالجة شمولية 
 من جميع النواحى االقتصادية والمالية والبشرية.

 اإلصالح الضريبي
ومن اهم مالمح النظام الضريبى الموحد الذى يراه الحزب ضامنًا لتطبيق اصالح ضريبى يضمن العدالة ويساهم فى 

 خطط التنمية ويشجع المستثمرين ما يلى:
خضوع على ضوء دالئل النمو االقتصادى بما يخدم االحتياجات مراجعة دورية السعار الضريبة وسياسات االعفاء وال

 التمويلية.

التنسيق بين احكام التشريعات الضريبية المختلفة المباشرة وغير المباشرة على ضوء القانون فى مجال الضرائب على 
 الدخل.

 توزيع العبء الضريبى على اساس التوزيع الوظيفى للدخل القومى.

 الدنى لالعفاءات العائلية على ضوء التطور فى نفقات المعيشة لالسر المصرية.مراجعة دورية للحد ا

 الحد من السياسة الضريبية غير المباشرة التى تتحملها الفئات االجتماعية المحدودة القدرات.

 تطوير الجهاز الضريبى ليتمكن من تحقيق العوائد الضريبية المستهدفة ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبى.

سراع فى تطبيق الرقم الضريبى القومى وتحسين مستوى وشروط التمويل وتنقية المناخ االقتصادى واالجتماعى وفتح اال
 افاق االبداع والتجديد امام:

 ) أ(  حل مشكلة التعامل مع االدارة.
 )ب(  اقرار اسلوب الشفافية والوضوح فى تعامل االدارة والضرب بشدة على ايدى المرتشين.      
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القضاء على التعقيدات التى تشوب اساليب االدارة على مختلف المستويات لتحفيز روح المبادرة وتسهيل (  )ج      
 االجراءات االدارية فى جميع مرافق الدولة.

 )د(  االسراع بتسديد ما بذمة الدولة والمؤسسات العامة واالدارة المحلية للشركات الخاصة       
 على مستوى مجلس الوزراء لمتابعة هذه القضية. وتشكيل لجنة            

)و(  توجيه الضرائب فى اتجاه االستثمار وتقوية التمويل الذاتى تخفيف العبء الجبائى مع ضمان حد ادنى من       
 االستقرار الضريبىلهذا يدعو الحزب لتطبيق نظام ضريبى جديد وموحد  

 تحسين مستوى وشروط التمويل:
ذاتى للمشروعات والشركات بواسطة اجراءات ضريبية محددة كاالعفاء من نسبة معينة من حاصل تشجيع التمويل ال

 الضريبة على الشركات بشرط استثماره فى مشروعات جديدة.

 تخفيض تكاليف القروض.

 التشجيع على ان تحويل المشروعات العائلية االقتصادية الى شركات اقتصادية ذات كيانات كبيرة.

للمشاركة تساهم فيه االجهزة المالية المتخصصة للدولة والبنو  وشركات التامين واالستثمار والصندوق انشاء صندوق 
الصندوق مساهمته  مثاًل ويسترد %25االجتماعى مهمته المساهمة فى رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى حدود 

 بمجرد تمكن هذه الكيانات من االستغناء عنها.

 حث على توسيع رأسمال الشركات بزيادة رأسمالها بواسطة اصدار اسهم.بذل كل الجهود لل

انشاء صندوق لمساعدة الشركات التى تجتاز صعوبات مالية اذ تستطيع الدولة ان تدخل كشريك مؤقت من خالل البنو  
 ال المقدمة.التي تقدم االموال الالزمة على ان تنسحب بمجرد تمكن الشركة من القدرة الفعلية على إعادة االمو 

انشاء بنك للشباب تكون مهمته اكتشاف فرص االستثمار وخلق فرص العمل واعداد دراسات الجدوى المتعلقة بها وتوضع 
هذه الدراسات واالفكار رهن اشارة المستثمرين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة مع تبسيط االجراءات والحصول على 

 نسيق مع السلطات االقليمية والمحلية بالمحافظات.االراضى وان تقام فروع لهه المؤسسة بالت

 تقوية شبكة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجعلها االكثر اندماجًا وكثافة وتنافسية.

 انشاء صندوق لضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الشباب.   - 10        
 المتوسطة تهدف الى زيادة تنافسيتهاوضع خطة العادة هيكلة الشركات الصغيرة و  -11        

 مع المحافظة على العمالة.
 اعطاء االسبقية لخريجى المدارس الزراعية وكلياتها فى شراء االراضى الزراعية المملوكة للدولة. -12        

 حل مشكلة قلة مناطق االنشطة االقتصادية والصناعية:
 ويجب ان يكون هنا  التزام زمنى محدد  حل االشكال المتمثل فى نقص عدد المناطق الصناعية
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 بانشاء المناطق الصناعية التى تمت الموافقة على اقامتها.
 انشاء جهة مكلفة بانعاش المناطق ذات االنشطة االقتصادية والصناعية والتصدى لحل المشاكل 

خصوصًا المتنازع  تسوية االوضاع القانونية لالراضى المخصصة النشاء مناطق ذات انشطة اقتصادية وصناعية
 عليها بين المحليات ووزارة التعمير والزراعة.

 اعداد خريطة لكل المواقع الصالحة الستقبال مشاريع ذات طبيعة صناعية او سياحية او اقتصادية.

 تشجيع انشاء النقابات العمالية والمهنية فى المناطق ذات االنشطة االقتصادية والصناعية الجديدة.

 تف وتوفير الخدمات االساسية فى ميدان االتصال فى هذه المناطق.توسيع شبكة الها

 انشاء احياء عمالية بالقرب من المناطق ذات االنشطة االقتصادية والصناعية.

 سنوات مثاًل(. 10تطبيق فكرة البيع االيجارى لالراضى الصناعية للمستثمرين لمدة محددة )

 عرض تشريعات االستثمار:

تشريعات الجديدة على منظمات االعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعات باعتبارهم يطالب الحزب بعرض ال
شريكًا اساسيًا فى عملية التنمية كما يطالب الحزب بعض التعديالت على قانون ضمانات وحوافز االستثمار والئحته 

 التنفيذية.
 تشجيع االعمار فى المدن الجديدة:

ت الخدمية فى المجتمعات العمرانية الجديدة بالمزايا واالعفاءات التى يتضمنها سيسعى الحزب الن تتمتع المشروعا
قانون ضمانات وحوافز االستثمار لتشجيع التنمية واالعمار فى تلك المجتمعات خاصة سيناء شرقًا وغربًا وشمااًل 

 وجنوبًا.
 القانون الموحد لالستثمار:

اعداد قانون موحد للشركات بما يضمن توحيد جهة التأسيس ويرى يرى الحزب ضرورة اعادة قانون موحد لالستثمار و 
الحزب ضرورة القضاء على التمييز فى المعاملة بين شركات االشخاص وشركات االموال التى هى اولى بالرعاية كما 

ولم تستخرج رخصة  1997( لسنة 8يطالب ايضًا بمعالجة اوضاع الشركات التى تأسست قبل صدور القانون )
 يل اال بعد صدوره.التشغ

 المستثمر الصغير:

يرى الحزب ضرورة استخدام سياسة الحوافز واالعفاءات لتشجيع المستثمر الصغير ويطالب الحزب بمنح اصحاب هذه 
الصناعات االراضى باسعار رمزية فى المدن الصناعية الجديدة وان تعطى لهم كافة التسهيالت المصرفية بحيث يكون 

 االول للبنك مع منحهم اعفاءات ضريبية ملموسة ولمدد طويلة.المشروع هو الضامن 
 تشوهات التعريفة الجمركية:
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يرى الحزب ضرورة عالج تشوهات التعريفة الجمركية حتى ال تكون الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع 
 اكبر من تلك السلع المستوردة التامة الصنع.

 

 تخفيض اسعار الطاقة:

ب لتخفيض اسعار الطاقة الالزمة للمشروعات الصناعية خصوصًا الكهرباء والغاء القيود سيسعى الحز 
المفروضة على زيادة الطاقة والتصدى لمشكلة مغاالة شركات الكهرباء فى المحافظات فى تقدير تكلفة 

 توصيالت الكهرباء الى المصانع.
ية لالراضى فيما بين المناطق الحرة مما كما يعد الحزب بحل مشكلة التفاوت الكبير فى القيمة االيجار 

 يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مشروعات هذه المناطق.
 

 :BOTشروط الـــ 

يشدد الحزب على ضرورة ان يكون منح االعفاءات والمزايا وفق اطار واضح يحقق التوازن بين تحفيز 
وفى هذا الصدد يرى  المستثمرين من جانب والمحافظة على حقوق الدولة والمجتمع من جانب اخر

 الحزب:
اتخاذ اجراءات رادعة فى حالة مخالفة المشروعات لتراخيص المزاولة او التباطؤ عن عمد فى تنفيذ 

 الجدول الزمنى للمشروع.

احكام الرقابة على مشروعات المناطق الحرة الخاصة من حيث استمرار استيفائها للشروط التى تؤهلها 
اهمها اال تقل صادرات المشروع عن نصف منتجاته واحكام الرقابة على للتمتع بمزايا هذه المناطق و 

 عمليات التهريب منها ومن المناطق الحرة العامة.

مجموعة من الشروط االساسية   BOTضرورة تضمين عقود المشروعات التى يتم تنفيذها باسلوب الـ 
 الة التى تضمن حقوق الدولة وانجاز اهدافها  فيما يتعلق بمحاربة البط

ضرورة النص فى العقود على عدم استيراد اى من مكونات المشروع اال فى حالة عدم وجود بديل محلى 
 له وايضًا عدم استقدام عمالة اجنبية فى االعمال التى تتوفر مهاراتها محلياً 

ات عدم السماح للجانب االجنبى باالقتراض من البنو  الوطنية من واقع ان احد االهداف لهذه المشروع
 هو تخفيف العبء على التمويل المحلى من خالل اتاحة مصادر تمويل اجنبية.  
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 منع االحتكار:

ان الحديث عن ضبط االسعار فى ظل اقتصاديات السوق ال يمكن ان يتحقق فى غياب التشريعات التى تنظم 
 االحتكار ومن  ثم تمنع استغالل الفئات الضعيفة من المنتجين والمستهلكين.

 السلعى:الدعم 

ويرى الحزب اهمية الدعم السلعى كاحد اليات الحفاظ على التوازن بين االسعار واجور الطبقات محدودة الدخل كما 
يرى انه مازالت هنا  حاجة كبيرة لتحسين نظم االستهداف فى هذا المجال خاصة من خالل تنقية البطاقات التموينية 

 لعى خدمة ما يسمى بالفئات الحساسة فى المجتمع.كما يتبنى الحزب ضرورة ان يستهدف الدعم الس
 رغيف الخبز:

وفيما يتعلق باهم السلع التى تدعمها الدولة وتستأثر بالنصيب االكبر من المبالغ المخصصة للدعم وهى رغيف الخبز 
مة حيث فالحزب يرى ضرورة التصدى للفاقد الكبير فى عملية انتاج الدقيق من خالل تطوير وتحديث المطاحن القدي

فقط من مخصصات دعم رغيف الخبز هى التى تصل الى مستحقيه ويتبنى الحزب اتخاذ  %35يرى الحزب ان 
خطوات جادة من اجل تعميم رغيف الخبز المخلوط من القمح والذرة ترشيدًا الستهال  القمح فضاًل على ضرورة 

 .التوسع فى زراعة القمح وتقليل االحتياج الستيراده بالعملة الصعبة
 الدعم الخدمى:

يرى الحزب ان الفقر له مفهومان متكامالن هما: فقر الدخل وفقر القدرات البشرية ويرى الحزب ان صورة تراكم رأس 
المال البشرى فى مصر تعتبر من اكثر معوقات تحقيق النمو االقتصادى والتنمية االجتماعية وان القضاء على الفقر 

ت االنفاق العام وزيادة فعاليته وكفاءته فى مجاالت الخدمات االساسية كالتعليم البشرى يستلزم اعادة ترتيب اولويا
 والصحة واالسكان والمرافق.
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 التنمية السياسية

خالل المائة عام األخيرة، مرت العديد من الدول بنظم حكم مختلفة، تراوحت من الشيوعية، لالشتراكية،  
 ، والرأسمالية .. إلخ.لالشتراكية الديمقراطية، للفاشية والنازية

وبداية، كانت الواليات المتحدة تمثل قمة الرأسمالية التي تتميز بندرة تدخل الدولة وضعف اإلنفاق الحكومي  
 على الخدمات التي تستهلك بصورة جماعية.

د " الذي ُطرح في الواليات المتحدة في الثالثينات عقب أزمة الركو  New  Square Dealوبعد "العقد الجديد  
على الخدمات االجتماعية مثل الصحة والتعليم وإعانات تدريجيًا االقتصادي الخانقة، زاد اإلنفاق الحكومي 

، متطرفًا في التوجه الرأسمالي ، لتقترب الواليات المتحدة في الخمسين عامًا األخيرة، وهي التي تعد قطباً البطالة
 غرب أوروبا.من نماذج االشتراكية الديمقراطية المطبقة في شمال و 

وفي نفس الوقت، انهار الستار الحديدي وهرولت دول شرق أوروبا )بما فيها روسيا( تصلح من أنظمتها  
االقتصادية والسياسية على أمل أن تستطيع االنضمام لحلف الناتو والسوق األوروبية المشتركة في أقرب 

 ية التي تدعو لإلعجاب.فرصة. حتى الصين، مرت بسلسلة من اإلصالحات االقتصادية والسياس

وجاءت كل تلك التجارب لتثبت أن هنا  طريقًا وسيطًا، يقترب من تطبيقه نجوم األقطاب اإليديلوجية المتنافرة  
 .The Third Way، وهو الطريق الذي يرمز له البعض بالطريق الثالث أصالً 

، فلم Convergence ضها البعضوفي واقع األمر فأن النظم السياسية واالقتصادية قد اقتربت جدًا من بع 
تعد تستطيع أن ترى الفرق بين سياسات حزب العمال تحت زعامة "توني بلير" وحزب المحافظين تحت زعامة 

 "جون ميجور" أو حتى "مارجريت ثاتشر".
إدارة التطبيق و  لم تعد اإليديولوجية تتحكم في النظم السياسية أو االقتصادية، وأصبح المفتاح هو حسن 

 صاد بالسياسات التحفيزية إيجابًا وسلبًا دون تدخل حكومي مباشر.االقت
ولم يظهر لنا بديل ناجح أفضل من الديمقراطية والحفاظ على حقوق اإلنسان واالنتخابات الحرة المباشرة وحرية  

 الرأي والتعبير.
رية أو الدينية مثل كوريا أما الدول التي ال زالت تتمسك بتوريث الحكم أو تأليه الحكام أو الدكتاتورية العسك 

 الشمالية أو كوبا، فتعاني من الركود االقتصادي واإلفالس وتدني مستويات المعيشة لحد المجاعة.
 ولعل السبب الرئيسي هو أن تلك النظم تعمل ضد الطبيعة البشرية التي تعمل وتزدهر وتبدع في مناخ الحرية 
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 تطوير عملية المشاركة السياسية:

 
نفسه مجددًا هو قضية التربية السياسية للشباب التى يجب ان تجمع بين الفكر يناير  25بع ثورة ذى يطرح ان االمر ال

ومؤسساته المجتمعية حيث أثبت الشباب المصرى خالل هذه الثورة النظرى وبين الممارسة الفعلية فى الواقع الحياتى 
 وات القليلة الماضية.إستعداده التام بل وتأهله لقيادة الحياة السياسية فى السن

 ويتقدم الحزب بالتوصيات االتية:
 .وربطها بالرقم القومى معالجة القصور االدارى فى الجداول االنتخابية وتنسيقها مع استعمال الحاسب االلى

التشريعات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والقضاء على ما يكتنفها من غموض او تناقض  فلسفةضرورة النظر فى 
 حين بمفهوم اكثر دستورية ومنطقية.ن القضايا كازدواج الجنسية والموطن االنتخابى وتحديد الصفة االنتخابية للمرشبشأ

ناخب والحزب يدر  ما يعنيه  400اعادة تقسيم اللجان االنتخابية بحيث ال يزيد عدد المقيدين فى اللجنة الواحدة على 
ية نسبة العداد اعضاء الهيئات القضائية فانها لترى ان حل هذه المعضلة ذلك فيما يتعلق بزيادة عدد الدوائر االنتخاب

 يكمن فى زيادة عدد مراحل اجراء العملية االنتخابية الى ستة مراحل بداًل من ثالثة.

درة يطالب الحزب كافة االحزاب القائمة فى الساحة السياسية بضرورة االهتمام الدائم بتكوين واعداد القيادات الحزبية القا
على ممارسة العمل السياسى واالرتباط بقواعدها الحزبية فى المحافظات والتواصل مع الشباب بلغة يفهمها وتعبر عنه 

 وتجتذب الكتلة الشعبية .                              

 توصيات

 إلغاء حالة الطوارئ 

 انتخابات حرة ونزيهة

 ية ومنظمة ومنتظمة.ضمانات دستورية لتداول السلطة بصورة شرعية، وسلم
 

 المصالحة القومية

إن مرض األحادية في التفكير والنظر لألمور بمفهوم األبيض ضد األسود أو )طيب مقابل شرير( أو )مال  مقابل 
 .شيطان( أو )بطل مقابل خائن( هي أعراض للمراهقة الفكرية وتلويث الحكم السليم بالعواطف والميول الشخصية

غلول ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبار ، كلهم زعماء وقادة أن أحمد عرابي وسعد ز 
وطنيون مخلصون، حاول كل منهم اإلصالح على قدر استطاعته وفي سياق ظروف ومواقف تاريخية مختلفة، ومن 

 .جاربالعار أن نغفل أو نهمش دور أي منهم في مسيرة العمل الوطني رغم اختالفات الرؤى ونتائج الت
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 .أن الحاكم هو في النهاية إنسان يخطأ ويصيب
 .أن زعماء األمة يحتلون في ضميرها مكانة عالية ال تهزها اختالفات التوجهات أو تباين اإلنجازات

أن شباب األمة يتشوقون للنماذج الوطنية والقدوة، وأن تلطيخ صور هؤالء الزعماء تحت أي دعاوى، هي أمور لها أسوأ 
 .ويه الضمير القومي وهدم القدوة واإلطاحة بالرموز والمثلاألثر في تش

 

 تشجيع التداول السلمي

  العمل على غرس ثقافة سياسية تؤمن باإليجابية، والمشاركة الشعبية، والتعددية، والقبول باآلخر، وتداول
والسلبية، باالة الالماإلحساس بالالجدوائية، والعبثية، واإلحباط، و السلطة، هو الوسيلة الرئيسية للقضاء على 

 وعدم االنتماء.

  تجمد الفكر واألداء إلى  ؤدي، فإن ذلك يعدم وجود آليات تغيير شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمةفي ظل
وعزوف أبناء األمة عن المشاركة في العمل الوطني، وحدوث انفصام قومي وشيوع السلبية وهجرة العقول 

 والتخلف عن ركب التقدم والحضارة.
 
 

 اس واستطالع رأي الشعبقي

 
  البد من معرفة رغبات الشعب )أو أي فئة معينة معنية بموضوع خاص( ودراسة احتياجاته وأنماط استخدام

 .والتفاعل مع أي نظام إداري أو قانون أو خدمة جديدة

 البد من السماح بوجود آليات قياس رأي الشعب تجاه أي موضوع من الموضوعات، وتجاه األداء الحكومي ،
بل وتشجيع وجود ذلك في المحافظات والمدن المختلفة لتتعرف على رأي أهل كل منطقة تجاه الموضوعات 

 .المحلية أو التي قد تهم فئة معينة
 

 يتبناها الحزب لتدعيم المشاركة السياسية آليات

 
 على أساس من  إقامة الندوات لفتح باب الحوار القومي وتعريف الهوية المصرية وتطوير الثقافة الحضارية

 القيم المصرية األصيلة.
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  تشجيع المشاركة الشعبية في العمل السياسي وخاصة من الشباب، عن طريق لستخدام آليات اإلعالم
 والتواصل والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير دور فعال وحقيقي لكل من يرغب في المشاركة.

 حزب وتنبه المواطنين لضرورة المشاركة إصدار صحف وإنشاء محطات إذاعية وفضائية تعبر عن مبادئ ال
 في عملية اإلصالح على الفور قبل أن يفوت األوان

 مشروع الدستور الجديد. المساهمة الحيوية والفعالة عبر برلمان منتخب فى 
 .العمل على ضم أفضل العناصر من كافة القوى الشعبية والوطنية في كافة أرجاء وفئات وطوائف الوطن 

 لوعي السياسي وتشجيع المشاركة اإليجابية لتحقيق األهداف القومية.العمل على نشر ا 

  القيام بالبحوث والدراسات لتحليل ومعالجة األمراض الثقافية واالجتماعية التي تعاني منها األمة وتتسبب في
 ضعفها.

 بديلة  زنةتكوين حكومة ظل جادة، تطور السياسات والبدائل التي تضمن تحقيق األهداف القومية، وتضع موا
 بصورة واقعية في ضوء الموارد الوطنية المتاحة. التغييرعملية لإلنفاق الحكومي وتمويل 

 .التركيز على السلوكيات اإليجابية والنماذج البناءة في المجتمع لتكون قدوة لنا جميعًا في طريق البناء الجديد 

 لمصري في إعادة بناء الحضارة المصرية الدعوة لإليجابية والمشاركة الفعالة من جميع قطاعات المجتمع ا
 الجديدة.

  المشاركة مع كافة القوى الوطنية والجمعيات األهلية في العمل الوطني، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والتطوير
 المنشود وعلى أساس من احترام الشرعية وإعالء الصالح العام.

 الوطن العربي وفي كافة أنحاء ي مصر و فاألهلية ت الجمعيااألحزاب والقوى السياسية و  التواصل اإليجابي مع
 العالم بهدف تنمية حوار الحضارات واإلسهام في بناء الثقافة الكونية الجديدة.

 
 
 
 
 

 تنمية العالقات الدولية

 السياسة الخارجية والنظام الدولى:

 تنطلق افكار الحزب فى تصورها للسياسة الخارجية على المبادئ التالية
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 ة المنازعات والمشاكل القائمة بين الدول بالطرق السلمية وعلى اساس الشرعية الدولية. مبدأ تسوي

مبدأ االحترام المتبادل بين الدول من خالل االلتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لبعضها الذى من شأنه قد يشكل 
 انتهاكًا للسيادة الوطنية .

نوات المتاحة لذلك والسيما التعاون فى اطار االمم المتحدة والمنظمات التابعة مبدأ التعاون بين الدول باستخدام كل الق
 لها.

 االهداف:

انطالقًا من هذه النقاط يسعى الحزب الى ان تعمل السياسة الخارجية والدبلوماسية على تحقيق االهداف  االساسية 
 التالية:
 ة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الدفاع عن المصالح القومية والوطنية لمصر على جميع االصعد

 والحضارية حماية االمن الوطنى بمفهومه الشامل.
  بناء شبكة واسعة من العالقات التعاونية بين اكبر عدد ممكن من الدول فى العالم عن طريق الدبلوماسية

 الرسمية والشعبية.
 يةالمساهمة في االندماج فى المجتمع الدولى دون المساس بالهوية القوم 

  ويرى الحزب ان الوسيلة االساسية لتحقيق هذا الهدف هى الحضور الدائم والفعال فى المؤتمرات والمنظمات
 الدولية بانتداب العناصر البشرية ذات الكفاءة والقدرة على المشاركة والتفاعل االيجابى 

 واق الجديدة وبصفة خاصة فى البحث عن االسواق والمنافع المادية لمواجهة العولمة االقتصادية والسيما االس
 غرب ووسط افريقيا حيث اصبحت االسواق من المظاهر االساسية فى العالقات الدولية.

 السياسة الخارجية والتجمعات االقليمية:

ان مشروع المغرب العربى الذى يضم مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب خيار استراتيجى هام يراهن     
 هو رهان يفرض على الدبلوماسية المصرية ان تتحر  على عدة مستويات اهمها:عليه الحزب و 

العمل على تجاوز االشكاليات والتناقضات المعوقة للمشروع المغاربى باعتماد الحوار المبنى على القيم االساسية 
 المستقرة فى التعامل بين الدول.

ها اذ البد ان يبنى مشروع المغرب العربى على مصالح السعى الى بحث الديناميكية فى االتفاقيات واعادة تنشيط
 ملموسة وحقيقية للدول االعضاء حتى يثبت وجوده ويضمن استمراريته.

المغاربى المشتر  اطاره الرسمى الى االطار الشعبى ليساهم  –السودانى  –العمل على ان يتجاوز العمل المصرى 
 ع الحكومات ان تتراجع عن تنفيذ هذا المشروع .المجتمع المدنى مساهمة فعالة معه حتى ال تستطي
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 العالم العربى:

ان انتماء مصر الى العالم العربى يفرضه االنتماء المشتر  الى الدين واللغة والثقافة ونعتبر ان التضامن العربى      
 هو اساس جدول اعمال السياسة الخارجية المصرية لذا فالمطلوب من الدبلوماسية المصرية:

الى رأب التصدع العربى واحتواء الخالفات العربية فى مواجهة العدو الصهيونى وحالة االنحياز االمريكى  السعى
 السرائيل وعداءها للعرب بعد احداث مركز التجارة العالمى .

 تفعيل اليات التضامن العربى وتدعيم مؤسساته كالجامعة العربية والمنظمات التابعة لها .

العربى والسيما االقتصادى اليجاد ارضية من المصالح المادية والمعنوية لربط اواصر العالم تكثيف العمل الوظيفى 
 العربى ببعضه.

العمل على اعادة النظر فى البنية التنظيمية والقانونية والمؤسسة للنظام االقليمى العربى بتعديل ميثاق الجامعة العربية 
 .او وضع ميثاق جديد يساير التطورات التى حدثت 

وعلى الدبلوماسية المصرية ان تدعم شبكة العالقات الثنائية بين مصر والدول العربية بقصد جلب االستثمارات العربية 
 الى مصر وفتح االسواق العربية امام الصادرات وتشغيل االيدى العاملة المصرية.

 العالم االسالمى:

المصرية يحتم ان تكون العالقات مع الدول االسالمية  ان االسالم الذى يشكل اهم المقومات االساسية للهوية      
متميزة بصفة خاصة نظرًا لتوفر العديد من المنافع والمصالح حيث يمكن ان تشكل السوق االسالمية مجااًل واسعًا امام 

سالمية فى الصادرات المصرية ويمكن االستفادة من التقدم التقنى من باكستان وايران كما يجب تقوية الصلة بالدول اال
 االتحاد السوفيتى السابق كذلك االقليات االسالمية فى الهند ودول اسيا الوسطى وشرق وجنوب اسيا.

 االتجاه االفريقى:

تشكل افريقيا العمق االستراتيجى لمصر ومع ذلك فان السياسة الخارجية المصرية قد اتى عليها حين من الدهر    
يا وكان له انعكاسات سلبية كثيرة على المصالح المصرية وعليه فاننا نرى ان سجلت فيه تراخيًا فى االهتمام بافريق

 السياسة المذكورة يجب ان تبنى على استراتيجية قوامها ما يلى :
 ) أ ( تعزيز موقع مصر فى افريقيا من خالل ربط المزيد من العالقات الثنائية مع الدول االفريقية.

 الجة المشاكل االفريقية ومحاولة البحث لها عن حلول.)ب( استمرارية الحضور المصرى فى مع
 )ج( انعاش المبادالت التجارية بين مصر ودول افريقيا الن مصر فى امس الحاجة الى االسواق االفريقية

مليون نسمة كما يجب مراجعة كل ما يتصل بتجمع )الكوميسا( لتحديد مردوده ووضع  600التى تضم اكثر من     
 م.2001فادة مصر من االتحاد االفريقى الذى انضمت اليه عام تصور جديد الست
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 الخيار االوروبى :

ان ارتباط مصر بدول اوروبا او بعضها تفرضه عوامل الجغرافيا والتاريخ والعالقات على مختلف المستويات       
 ان هذا االختيار اليجب ان يفهم وانطالقًا من كل هذا جعلت مصر من توطيد العالقات مع اوربا اختيارًا استراتيجيًا اال

 بانه خضوع لالمر الواقع بل انه يعبر عن ارادة سياسة تتسم بالرشد والحكمة.
 ادوات السياسة الخارجية:

يؤمن الحزب بان السياسة الخارجية ال يمكن ان تحقق اهدافها المنشودة اال باعتماد ادوات محكمة التنظيم وبناء عليه 
عناصر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والقدرة على اداء مهامها ويجب ان تبادر القطاعات فاننا نرى ان نختار ال

 الحكومية المختلفة الى ربط عالقات التعاون مع نظيراتها فى مختلف الدول .
 يرى الحزب ان يكثف البرلمان المصرى من اهتماماته بالمسائل الدولية والسياسة الخارجية 

الدولة لم تعد هى الفاعل الوحيد فى المجال الدولى فقد ظهر فاعلون اخرون كالفعاليات الحزبية وادراكاً من الحزب ان 
والنقابية والثقافية والفكرية واالعالمية واالقتصادية وكل طاقات المجتمع المدنى لربطها مع نظيراتها االجنبية لخدمة 

 السياسة الخارجية.

 العربية واالسالمية واالفريقية فضاًل عن موقع وزير الخارجية الحالى.ويرى الحزب ضرورة وجود وزير دولة للشئون 
 

 العولمة

أن العولمة هي ظاهرة تشمل العديد من االتجاهات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وأنها نشأت نتيجة للتطور التقني 
ورغم أن الشركات العمالقة متعددة  وذوبان الحواجز والحدود بين األسواق والدول والسماوات والحضارات المختلفة.

الجنسيات والتي تنتمي لدول العالم المتقدم قد تكون هي المستفيد األكبر من هذه الظاهرة، بما يمثله هذا من مخاطر 
وسلبيات للدول النامية واألقل تقدمًا، فإن العولمة في نفس الوقت  تعطي فرصة للدول النامية للتقدم والقفز فوق العوائق 

 ي كانت تفرضها األنماط التقليدية للتنمية.الت
وأن مصر بثقلها الحضاري والتاريخي والبشري، وعزيمة أبنائها وإصرارهم على التقدم، قادرة على المشاركة في خلق 

 الثقافة الكونية الجديدة، والحصول على نصيب عادل في االقتصاد العالمي الجديد.

شعبها الطبيعي للسالم والتواصل مع الحضارات األخرى، يجعلها في وضع وأن وزن مصر السياسي واإلقليمي، وميل 
فريد لقيادة عملية الحوار بين الحضارات، واإلسهام في الوصول تدريجيًا لنظام عالمي جديد، يقوم على العدل واحترام 

 اآلخر، والمحافظة على ثروات وموارد األرض واتزانها البيئي
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 سلبيات وإيجابيات العولمة : 

يرى الحزب أن العولمة من القضايا التي ما زالت غامضة على المواطن المصري ولذا فضلنا قبل أن نحدد موقف 
  .حزبنا من اإليجابيات والسلبيات المتصلة بالعولمة، أن نضع في البداية تعريفًا وتوضيحًا مفصاًل للفكرة

 أوالً: ماذا يقصد بالعولمة ؟

مع بزوغ ظاهرة العولمة التي تتحدد مجاالتها في االقتصاد والمال والتجارة وتقنية  لقد تزامنت نهاية القرن العشرين
التواصل، ويسرى مفعولها على حياة اإلنسان بجميع أبعادها المجتمعية والثقافية ، ويراد من كل هذا اختزال العالم في 

 "قرية صغيرة".
صاد، كما أنها نظام عالمي يشمل المال والتسويق فالعولمة هي إذن نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة االقت

 والمبادالت واالتصال ويشمل أيضًا مجال السياسة والفكر واإليديولوجيا.
فالعولمة من "العالم" وتعني نقل اختصاصات الدولة وسلطتها في المجالين االقتصادي واإلعالمي، ومن ثم في السياسة 

 مبراطورية العالمية الجديدة ركائز ثالث :والثقافة أيضًا إلى مؤسسات عالمية. ولإل
الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية التي تتولى التسيير والقيادة عبر العالم، وهى بذلك تحل محل الدولة في كل  -

 مكان.
د بينهم ويجمعهم ما تلقيه إل - يهم أبناء البشر في كل مكان من الكرة األرضية،القادرون على االستهال ،والذين يوح 

 .العولمة من سلع وبضائع ومنتجات إلكترونية تخلق فيهم ميواًل وأذواقًا ورغبات مشتركة
ضاء السيبرنيتى" وهو بحق "وطن" جديد ال ينتمي إلى الجغرافيا وال إلى التاريخ، هو "وطن" بدون حدود وبدون ف"ال -

 .ة اإللكترونية ذاكرة وبدون تراث، إنه "الوطن" الذى تبنيه شبكات االتصال المعلوماتي
( بالفرنسية تعنى إلغاء حدود الدولة القومية في المجال االقتصادي )المالي Mondialisationإن العولمة أي )

 والتجاري(،وتر  األمور تتحر  في هذا المجال عبر العالم وداخل فضاء يشمل الكرة األرضية جميعها.
أمريكا ليفيد تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل، ( فقد ظهر في Globalizationأما المصطلح اإلنجليزي )

 أمامه ليغزو العالم. ومعنى هذا أن األمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النموذج األمريكي وإفساح المجال
ويرى باحثون آخرون أن هنا  أربع عمليات أساسية للعولمة وهى المنافسـة بين القوى العظمى، واالبتكار التقني، 

عولمة اإلنتاج، والتبادل والتحديث، يبدو إذن أن مسألة تحديد مفهوم العولمة تتأثر أساسًا باتجاهات الباحثين وانتشار 
 وانحيازاتهم اإليديولوجية.

وإذا أردنا تعريف شامل للعولمة فالبد أن نضع في االعتبار ثالث عمليات تكشف عن جوهرها: العملية األولى تتعلق 
تصبح مشاعة لدى جميع الناس، العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول، والعملية بانتشار المعلومات بحيث 

الثالثة هي زيادة معدالت التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات، وكل هذه العمليات قد تؤدى إلى نتائج سلبية 
 آلخر.بالنسبة إلى بعض المجتمعات، وإلى نتائج إيجابية بالنسبة إلى بعضها ا
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 .جوهر عملية العولمة يتمثل في سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني و
 

 ثانياً: العولمة واالقتصاد :

لقد ظهر مفهوم العولمة أواًل في مجال االقتصاد للتعبير عن ظاهرة اتساع فضاء اإلنتاج والتجارة ليشمل السوق 
 .العالمية بأجمعها

السبعينيات  التى كانت عددها فىشركات ومؤسسات متعددة الجنسية، لفي ظل العولمة خاضعًا القتصاد اأصبح و 
قد اتسع حجم عولمة االقتصاد مع بداية التسعينيات و شركة.  40.000شركة، لكن حاليًا تجاوز  100محددًا في حوالي 

أسواق المنتجات والخدمات العالمية من جهة  نتيجة الترابط الذى أحكم بين رؤوس األموال العالمية من جهة، وبين
 .ثانية، وبفضل تسارع الدول التي لم تلتحق بمنظمة التجارة )الجات( إلى االنخراط فيها وااللتزام باتفاقية التجارة العالمية

ل العولمة أنتجت الفقر بشكل عام وذلك بسبب تعميق التفاوت، ونتج عن العولمة انتشار البطالة وتسريح العماو 
ألف عامل في المتوسط  400شركة كبرى في العالم بتسريح  500قامت  20والموظفين )في العقد األخير من القرن الـ 

كل سنة، وذلك رغم ازدياد أرباحها(، فإذا كان النمو االقتصادي في الماضي يخلق فرص العمل، فإن النمو االقتصادي 
تميز عهد العولمة الجديدة بتحرير األنشطة االقتصادية في  وفي إطار العولمة يؤدى إلى تخفيض عدد فرص العمل، 

العالم، فعندما ساهم التقليص التدريجي لحقوق الجمار  في توسيع المبادالت من خالل مختلف مفاوضات الجات منذ 
ز الجمركية في نهاية الحرب العالمية الثانية، جاءت جولة "األورجواى"، والتي انتهت باتفاقية مراكش لتقر بإزالة الحواج

 مجال التجارة الدولية،وتطبيق مقتضيات التحرير على تبادل الخدمات.
وقد تجلت مظاهر العولمة في الثمانينيات من خالل توسيع الكتلة المالية، مما أدى إلى إزالة الحواجز بين األسواق 

 .المالية
 

 ثالثاً: العولمة والتواصل: 

التصال بين الثقافات، فالهاتف )المحمول( وشبكات األقمار الصناعية، ودمج افي مجال  تطور كبيرلالعولمة أدت  لقد
حدث بالنسبة  ومااإلعالميات والتواصالت، خصوصًا من خالل اإلنترنت كلها أدوات جديدة لهذا االندماج الكوكبي. 

المكان، بحيث حدود ن و الزما قيود في عصرنا دورًا كبيرًا في تحرير الشركات من تلعبأصبحت التى لشبكة اإلنترنت، 
صفحة من مصر إلى ساحل العاج عن  40وثيقة من  فإرسالإن مزاياها على مستوى السرعة والكلفة باتت متعددة، 

جنيهًا، أما عن طريق المراسلة اإللكترونية فإن ذلك يتطلب دقيقتين  75أيام وكلفة  5طريق البريد العادي كانت تأخذ 
 وبثمن ال يذكر.

نجم على نخبة معينة مما  اإلنترنت هو اقتصار استخداموجهه السلبي والالوجه اإليجابي لإلنترنت، هذه بعض جوانب 
 عنه التمييز بين متعلمين وأميين، رجال ونساء، أغنياء وفقراء. 
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من خالل اإلنترنت أصبح المجرمون والقراصنة يخترقون شبكات وينفذون عمليات، كما أصبحوا بالتالي يؤثرون على و 
 رجال األعمال والسياسة. عالم

 
 

 رابعاً: العولمة وإشكالية النمو الديموغرافي:

 
لقد تميز هذا القرن بانفجار النمو الديموغرافي، وحسب إحصائيات منظمة األمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان 

العائلي، حيث  من تشجيع التخطيط م، وهذا االنفجار الديموغرافي تسارع بالرغم2013العالم إلى سبعة ماليين نسمة عام 
 أصبحوا يخططون فيما يخص الوالدة وعدد األطفال. من األزواج على الكرة األرضية %60إن 

العالمي، حيث يزيد هذا االختالل  من النمو الديموغرافي %98نجد أن الدول السائرة في طريق النمو قد تمركز بداخلها  و
دية، فلم يشهد في الوقت السابق عمق الهوة بين األغنياء والفقراء عما هي عليه اليوم، الديموغرافي من حدة الالمساواة الما

تاركين بذلك معظم  من الثروات العالمية %86من السكان األكثر غنى من سكان العالم يسيطرون على  %20حيث إن 
ارع العولمة في جميع المجاالت لم سكان العالم يعيشون في الفقر، وحسب تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية فإن تس

التنمية البشرية، ونظرًا لقلة تواكبه بالمقابل مبادرات من قبل السلطات السياسية واالقتصادية لمواجهة انعكاساتها على 
اإلمكانيات في بعض بلدان الجنوب، تسبب النمو الديموغرافي في تكديس جيوش من العاطلين، وانتشار أحزمة البؤس 

من خالل بيوت الصفيح واألحياء المهمشة. وما زالت نسبة األمية في هذه البلدان مرتفعة في عصر العولمة، ضمن المدن 
من نصف المجتمع، أكثر تفشي األمية في  وهى مشكلة عويصة إذ من الصعب أن تطور هذه البلدان في بنيتها في ظل

، فبأي األساليب ستواجه هذه مشاكل االجتماعيةي مشكلة فشل سياسات وبرامج سياسية لحل الهوالواقع أن المشكلة 
البلدان تحدى العولمة في زمن ما زال نصف مجتمعها يعيش ظروفًا اجتماعية قاسية )األمية، الجهل، المجاعة، 
األمراض، السكن غير الالئق، البطالة...(؟ وأغلبية مجتمعاتها ما زالت تعيش ظروف القهر االجتماعي واالستغالل 

 وغياب الديمقراطية وانتها  حقوق اإلنسان؟االقتصادي، 
 

 خامساً: العولمة والتجسس التجاري وتقنية األقمار الصناعية : 

منذ غزو الفضاء لم تكن مهمة أقمار التجسس قاصرة على تعزيز الرقابة األمنية لجهاز الدولة فحسب، فقد ظلت طيلة 
 كورقـة ضغـط التخـاذ القرارات وتطبيق اتفاقيات نزع السالح. عقود إحدى رموز الحرب الباردة، إذ كانت تستعمل أحياناً 

انتهاء الحرب الباردة فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الخاصة إلطالق أقمار صناعية، وتشكلت منافسة في وب
األقمار هذا الصدد لممارسة تجارة بيع الصور، وبدون شك أن االطالع على أسرار الغير بواسطة تقنية التجسس عبر 

الصناعية قد يؤدى إلى استغاللها في كشف وضرب نقاط الضعف لدى العدو، ولعل أبرز ميزات أقمار التجسس 
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التجارية هي أنها تمنح باقي بلدان العالم حق االستفادة من معلومات مصورة باتت على مدى عهود طويلة حكرًا على 
في األمر أن هذه التقنية الجديدة أصبحت في متناول شركات دول أمريكا وفرنسا والهند والصين وإسرائيل، والمثير 

وهيئات غير حكومية، وكل من يستطيع شراء خدماتها، وهذه األقمار قادرة على ترصد أدق التفاصيل الخاصة بالدول 
ية كانت غن -مثل القواعد العسكرية والكوارث البيئية وتوزيع الثروات المعدنية وهى تستطيع تعرية كل ما كانت الدول 

 11تقنية األقمار التجسسية أصيبت بخيبة كبيرة عقب أحداث و تسعى إلخفائه عن أنظار العالم الخارجي  -أم فقيرة 
القدرات فى م والتي تعرضت بسببها أمريكا وأقمارها وأجهزة استخباراتها ألكبر صدمة هزت الثقة 2001نوفمبر 

 يكية.التجسسية الفائقة القدرة للواليات المتحدة األمر 
كما طرحت هذه الحادثة على أمريكا والغرب ضرورة البحث عن قيم إنسانية واجتماعية للعولمة في القرن الجديد، 

 .تحفظ للدول األكثر فقرًا الحق في الحياة قبل أن يتحول العالم إلى غابة يتقاسم خيراتها الدول الغنية بجشع
 

 تشريعات العولمة :

ت العولمة على فرضها انتزاعًا من السلطة التشريعية القومية واهمها اتفاقية "الجات" ونعنى بها المعاهدات التى عمل
م وتم تغيير اسمها بعد التوقيع عليها الى "منظمة التجارة العالمية"وهى على الرغم من االسم المضلل ليست 1994

لتسهيالت التى يتبادلها االطراف فيما منظمة دولية لكنها اتفاقية متعددة االطراف يحرم من ينشق عليها تلقائيًا من ا
بينهم وبالتالى يدفع ثمنًا غاليًا يتجسد فى اغالق اهم اسواق العالم امام صادراته وقد تضمنت اتفاقية الجات عدة بنود 

 اساسية يأتى على قمتها:
 

 اوالً : التجارة الدولية فى السلع :

الدولية فى السلع يلتزم كل طرف فى االتفاقية بتنفيذه وبالتالى م تشريعًا متكاماًل يحكم التجارة 1994تضمنت "الجات" 
يتولى تعديل التشريعات الوطنية وفقًا لنصوص االتفاقية ويؤكد هذا المفهوم النص على ضرورة تعميم "شرط الدولة 

فى اتجاه انشاء  االولى بالرعاية" والذى بمقتضاه يتمتع كل االطراف باى ميزة تقرها دولة ما لدولة اخرى التى تتكامل
سوق موحدة وتضمنت هذه التشريعات انهاء الحماية الجمركية ومعاملة االجنبى نفس المعاملة التى تلقاها الشركات 
الوطنية حتى فى مجال المشتريات الحكومية وانهاء االتفاقيات الخاصة بتحديد حصص االستيراد وصواًل الى خضوع 

 راف لتشريع لم يصدر اصاًل من السلطة التشريعية فيها.كامل للتجارة الخارجية لكل الدول االط
 

 ثانياً : حقوق الملكية الفكرية :

يتبين حرص الشركات المتعددة الجنسية التى تملك بالفعل تلك المعارف المتطورة والتى تسهم بجزء كبير من تكلفة 
انونية ومثال ذلك في صناعة الدواء والتى البحث العلمى والتطوير على تاكيد ملكيتها وحماية هذا الحق بكل السبل الق
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حققت نجاحًا كبيراً  فى مصر والهند وهى تمثل النسبة االكبر من االدوية المتعددة االغراض التى يستهلكها المرضى 
"كاالسبرين" مع اطالق اسم محلى عليه بعيدًا عن االسم التجارى الذى اختارته شركات الدواء الكبرى وبمقتضى الجات 

على الشركات المحلية دفع رسوم ترخيص للشركة التى اخرجت الدواء الى السوق حيث ان تلك الرسوم تؤدى  سيكون 
 بالضرورة الى رفع السعر بما قد يخرج عن متناول محدودي الدخل.

 
 ثالثاً : التجارة فى الخدمات :

ت عنها اتفاقية تفصيلية تسمى " م ان التعامل الدولى يحظى بكل التسهيالت المقررة للسلع وتفرع1994قررت "جات"
االتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات " ويشمل مفهوم الخدمات كل خدمة تؤدى نظير مقابل نقدى وتمثل الخدمات 

 المالية ركنًا بالغ االهمية فهى تضم كل المعامالت المالية.
 

 رابعاً : مشروع قانون موحد لالستثمار وتشريع للعمل:

على توفير الحرية الكاملة والضمانات الالزمة لحركة االستثمار على كوكبنا كله ونصت على  م1994اكدت " جات" 
ضرورة االتفاق على ملحق باالتفاقية يفصل نصوص هذا التشريع وازاء تراجع مستوى المعيشة فى عدد من الدول 

التى تنتجها بعض دول العالم  الغنية وزيادة نسب البطالة زعم البعض ان سبب الركود هو منافسة الدول الصناعية
الثالث والتى تصدرها الى اسواق اوروبا وامريكا باسعار ارخص لذلك فان اوضاع العمالة المتدنية تعد بمنزلة دعم 
للسلع المصدرة يشكل اغراقًا يدفع المستوردين ان يفرضوا عليها ضرائب تعادل الدعم ومن ثم ظهرت فكرة وضع تشريع 

 ول االعضاء فى الجات  دولى تلتزم به كل الد
 

 خامساً : سلطة التنفيذ على الدول :

م هو انشاء نوع من السلطة التنفيذية التى تحرص على تطبيق تشريعات العولمة 1994والجديد الذى استخدمته "جات"
الدول التى تضمنتها االتفاقية ويؤكد هذا المعنى ان منظمة التجارة العالمية تبنى جهاز تفتيش على مدى التزام 

االعضاء فيها بالقواعد التى شرعتها وترسل مجموعة من المفتشين لتقصى االحوال فى كل دولة مرة كل خمس سنوات 
 بصفة دورية.

 
 سادساً : انشاء نظام قضائى دولى :

 وطبقاً " للجات" فان اطرافها ملزمون بعرض ما ينشأ بينهم من نزاعات متعلقة باالمور التى تصدت لها االتفاقيات
وقررتها على مجلس التحكيم المشكل بمعرفة منظمة التجارة العالمية والذى يضم عددًا من القضاة وهو االمر الذى لم 
تستطع ان تنفذه حتى االن محكمة العدل الدولية فى الهاى بهولندا ونوجز فلسفة منظمة التجارة العالمية التى وضعتها 
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حاولة تطوير او تحسين العالقات بين االسواق المختلفة وانما بصدد الشركات المتعددة الجنسية انها ليست بصدد م
 صياغة دستور لسوق عولمية واحدة 

 يطرح علينا ذلك دراسة متأنية لوضع وترتيب اولوياتنا بشكل مختلف يضمن التعامل الجدى مع هذه المتغيرات .
 
 

 العالقة بين الشمال والجنوب

 
 تمع الدولي على تحقيق التوازن بين رغبة كل شعب في التقدم والرفاهية أن السالم العالمي يرتبط بقدرة المج

والرخاء، وبين تحقيق قدر معقول من مستوى المعيشة المقبول لإلنسان في كل مكان، دون أن تحتكر مجموعة 
 صغيرة من الدول القيمة المضافة عن طريق التحكم في ضوابط التجارة العالمية أو خفض أسعار المواد الخام

  أن المبادئ اإلنسانية تدعو الذين يملكون ألن يتنازلوا طواعية عن بعض امتيازاتهم التي نجحوا في الحصول
عليها في ظل ظروف دولية معينة، حتى ينعم أخوانهم في اإلنسانية بقدر معقول من العيش الكريم، وأن تفاقم 

 تى يعم السالم والحب والتآخي عالمنا الصغيرمشكلة ديون الدول الفقيرة والمستعمرات السابقة البد وأن تحل ح

 

 اإلرهاب

  ،نحن نرفض اإلرهاب بكل أشكاله وصوره، ولكننا ندعو العالم أن يعمل على تجنب أسبابه وتجفيف منابعه
عن طريق تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي على الجميع واالبتعاد عن ازدواجية المعايير، ألن عجز 

ول على حقوقها المشروعة بصورة سلمية منظمة وعن طريق منظمات دولية ذات آليات مجموعة ما من الحص
مجدية، يدفع بعض أفرادها لتبني العنف واتخاذ سبل وحلول متطرفة في سبيل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه 

 عن طريق الشرعية الدولية

  وبالذات "مجلس األمن" الذي يجب أن وبالتالي البد من العمل على تطوير ميثاق وآليات منظمة األمم المتحدة
تتسع عضويته الدائمة لتنضم إليها دول تمثل قارات إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا بصورة أفضل، والعمل على 
التخلص من تحكم مجموعة محدودة من القوى العظمى في قرارات وفاعليات مجلس األمن، مع تقوية آليات 

 التقاضي والعدالة الدولية.
 لتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدول الفقيرة والنامية، تسهم في عالج اإلحباط ومحاربة الفقر وهو أن ا

 .التأمين الحقيق ضد اإلرهاب

 
 
 



 209 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغد المصرى الجديدوجهة نظر حزب 

 في

 كيفية تعامل مصر مع
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 مقدمة

 عليها الموقعين لألعضاء ملزمة -العالمية التجارة اتفاقية ملحقات أحد- الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية أصبحت أن منذ
 المعرفة على الهيمنة بينها من المتقدمة للدول خبيثة أغراضا تخفي االتفاقية هذه أن يرى  من بين يتوقف ال والجدل

 وما االتفاقية بنود أن يرى  من وبين, به تسمح الذي بالقدر إال النامية الدول إلى جياالتكنولو  هذه نقل وعدم والتكنولوجيا
 الملكية حقوق  استغالل وسوء االحتكار منع النامية للدول يضمن أن يمكن محلية تشريعات من الدول تفرضه أن يمكن

 .الفكرية

 الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية لبيان السعي لخال من االتفاقية موضوع يعالج إلى أن الغد المصرى الجديدويسعى حزب 
 .لمصر مواجهتها يمكن وكيف االتفاقية لهذه السلبية وذلك لتوضيح اآلثار لها، والتاريخية العلمية والخلفية

 

الغد الملكية الفكرية من وجهة نظر حزب  حقوق اتفاقية أوال: تعريف

 :المصرى الجديد

 منذ المتقدمة الدول من -ضمنا أو صراحة- مثارا كان الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية عليه تعمل الذي الموضوع -1
 عليه عملت الذي الموضوع. االتفاقية عن نتكلم وال االتفاقية عليه عملت الذي الموضوع عن نتكلم هنا ونحن. سنوات

 جولة في طرحت فإنها اقيةاالتف عن أما, الموضوع عن هذا. لها حل ومطلوب مشكلة المتقدمة الدول اعتبرته االتفاقية
 والمفاوضات. العالمية التجارة منظمة أنشأت التي المفاوضات في جولة أهم هي أورغواي جولة أن ومعروف, أورغواي

 15 يوم دولة 117 قامت جوالت من سبقها وما الجولة هذه على وبناء ،1993 إلى 1986 من امتدت الجولة هذه في
 المملكة في النهائي التوقيع يكون  أن وتقرر العالمية، التجارة منظمة اتفاقية على قيعبالتو  1993 األول كانون / ديسمبر
 .الجات محل العالمية التجارة منظمة حلت أن ذلك على وترتب ،1994 نيسان/ أبريل في المغربية

 هي األمور وهذه. ينوالمبتكر  والمكتشفين والمخترعين المؤلفين حقوق  حماية هو الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية هدف -2
 بوسيلتين الحماية هذه تحقيق على الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية عملت وقد. الفكرية الملكية حقوق  عليها يطلق ما

 كان سواء الحق، هذا من باالستفادة الفكري  الحق مالك من تصريح على الحصول هي األولى الوسيلة: رئيسيتين
 أن أي االنتفاع؛ لهذا ثمنا التصريح هذا على يحصل الذي يدفع أن هي الثانية ةالوسيل. غيره أو اكتشافا أو اختراعا

 .الملكية حقوق  من تعتبر التي التجارية العالمة أو االكتشاف أو االختراع من استفاد ألنه المال من مبلغا يدفع
 :تشمل وهي ومتنوعة كثيرة الفكرية الملكية حقوق  عليها تعمل التي المجاالت -3

 .االختراع اتبراء ـ
 .النشر حقوق  ـ
 .الصوتية التسجيالت ومنتجي الفنانين حقوق  ـ
 .التجارية واألسرار الصناعية والتصميمات المنشأ مصدر فيها بما التجارية العالمات ـ
 .البيانات وتجميع اآللي الحاسب برامج ـ
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 .اإلذاعة وهيئات الصوتية التسجيالت ومنتجي المؤدين حقوق  ـ
 

 .لجغرافيةا المؤشرات ـ
 ويتبين فيها، تداخل أو تكرار وجود من بالرغم فصلناها وقد الملكية، حقوق  اتفاقية عليها تعمل التي المجاالت هي هذه
 بالعالمات يتعلق ما وكذلك واإلداري  والتكنولوجي العلمي التقدم في يدخل ما كل استوعبت أنها المجاالت هذه من

 .ةجغرافي مؤشرات كانت لو حتى التجارية
 :منها وإجراءات مبادئ الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية استلزمت -4

 ما قوانينها تتضمن أن أو الفكرية الملكية حقوق  بحماية خاص قانون  بإصدار االتفاقية إلى المنضمة الدول تقوم أن ـ
 .الغرض بهذا يفي

 .واالعتباريين الطبيعيين األشخاص على االتفاقية تطبق ـ
 ،1967 باريس معاهدة ومنها الموضوع، نفس على تعمل أخرى  واتفاقيات الفكرية الملكية حقوق  تفاقيةا بين الربط تم ـ

 .1971 برن  ومعاهدة
 فيما لمواطنيها تمنحها التي المعاملة عن تقل ال معاملة األعضاء األخرى  البلدان مواطني منح األعضاء البلدان تلتزم ـ

 .الفكرية الملكية بحقوق  يتعلق
 .الفكرية الملكية حقوق  على بالرعاية األولى والدولة الوطنية المعاملة مبدأ تطبيق ـ
 ومن العالمية، التجارة منظمة إنشاء من سنة مرور بعد الفكرية الملكية حقوق  باتفاقية العمل يبدأ أن على االتفاق تم ـ

 .1995 منتصف في سريانها وبدأ ،1994 نيسان/ إبريل في أنشئت المنظمة هذه أن المعروف
 :الغد المصرى الجديدالفكرية كما يراها حزب  الملكية حقوق التفاقية التاريخية العلمية ثانيا: الخلفية

 هذا على األمر يبدو وقد الدولية االقتصادية العالقات مشكالت ضمن مشكلة أصبح العلمي البحث تمويل       
 أكاديمية مؤسسات -غالبا- وتتبناه والمخترعين، ماءالعل عمل بطبيعته العلمي البحث أن ذلك تساؤل موضع النحو
 هذا على أمر يصبح فكيف طبيعته، حيث من العلمي البحث هو هذا. جامعات أو علمية معاهد أو بحوث مراكز سواء
 مشكالت ضمن وأصبحت ذلك تعدت قد المشكلة تكون  قد بل الدولية، االقتصادية العالقات مشكالت ضمن النحو

 .علمية أو سياسية أو اقتصادية سواء يةالدول العالقات
 المتقدمة البالد في العلمي البحث على اإلنفاق هو الدولية العالقات مشكالت إلى العلمي األمر هذا نقل الذي السبب
 النامية البالد في العلمي البحث على اإلنفاق أن إلى -تزال ال تكون  وقد- اإلحصاءات أشارت. النامية والبالد

 .المتقدمة البالد في مثيله عن جدا منخفضا يكون  دق بل منخفض
 اختراعات من يحمله بما العلمي البحث على اإلنفاق تكلفة تتحمل التي هي أنها ذلك من المتقدمة البالد واستنتجت
 نم تستفيد والنامية المتقدمة كله العالم بلدان فإن التكلفة هذه المتقدمة البالد تتحمل وبينما. جديدة واكتشافات

 .به اإلسراع أو التقدم تحقيق وفي الدولة بناء في العلمية البحوث من الناتجة واالكتشافات االختراعات
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 على اإلنفاق في تساهم أن دون  العلمية البحوث من تستفيد بأنها النامية البلدان تتهم المتقدمة البالد جعل األمر هذا
 .البحوث هذه في تكلفة تتحمل أن بدون  أي البحوث، هذه

 تكلفة من جزءا األخيرة لتحميل مفاوضات في النامية البلدان مع المتقدمة البلدان تدخل أن المتصور من يكن لم
 .جماعية أو فردية المفاوضات هذه أكانت سواء البحوث،

 لدانالب إن صراحة أكثر وبعبارة. المتقدمة البلدان لمصلحة المشكلة لهذه الحل قدمت الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية
 البلدان تجريها التي العلمية البحوث في تكلفة تتحمل أن على النامية البلدان لتجبر االتفاقية هذه أعدت المتقدمة

 .بحثية مراكز أو مؤسسات أو أفراد بمعرفة سواء المتقدمة،
 فإن الفكرية ملكيةال حقوق  اتفاقية وهو عنه نتكلم الذي بالموضوع تتعلق أخرى  فكرة إلى الفكرة هذه من ننتقل أن قبل

 الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية على بناء النامية ومنها مصر البلدان تدفعه سوف ما هل: وهو مطروحا تساؤال هنا 
 النامية البالد الستغالل وسيلة إلى يتحول سوف األمر أن أو عليها، تحصل التي االستفادة مع متساويا يكون  سوف

 .اآلن؟ إلى يحدث يزال وال الدولية العالقات تاريخ والط حدث كما المتقدمة البالد لصالح
 شرحناه الذي النحو على يستفيد ومن واكتشافات اختراعات من عليه يترتب وما العلمي البحث على ينفق من قضية
 .الفكرية الملكية حقوق  التفاقية التاريخية العلمية الخلفية عناصر أحد تمثل
 الثورة عصر يعيش العالم أن المعروف من التاريخية، العلمية الخلفية ههذ قضايا ضمن تدخل أخرى  قضية توجد

. المعلوماتية عصر أو المعلوماتية ثورة أنها ومنها االتصاالت، ثورة أنها منها الكثيرة أسماؤها لها الثورة وهذه الثالثة،
 وتطوراته وسرعته شموله في ثيلم له يعرف لم تكنولوجيا تطورا يعيش العالم بأن العلمية الثورة هذه تلخيص ويمكن

 .المتنوعة وتطبيقاته المتالحقة
 جيدا قرأت المتقدمة الدول. الدولية العالقات وتطور بل المجتمعات تطور يحكم سوف الذي هو التكنولوجي التطور هذا
 اتفاقية لصياغة تقدمةالم الدول جهود وراء كانت القراءة هذه أن والشك نواحيها، كل من التكنولوجية العلمية الثورة هذه

 .تقبلها الدول جعل ثم الفكرية الملكية حقوق 
 اإلنفاق وضآلة الكافي االهتمام عدم حيث من اآلن عليه هي مصر على ما في العلمي البحث أوضاع استمرت إذا

 فإن الحال هذا ىعل األمر استمر إذا والتكنولوجي، العلمي للتقدم المالئمة البيئة وجود وعدم والخبراء العلماء وإهمال
 تتيح بحيث الثالثة الثورة هذه في والتحكم السيطرة من المتقدمة الدول تمكن سوف الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية

 .تشاء عمن وتمنعها تشاء لمن منها االستفادة

الغد المصرى الملكية الفكرية من وجهة نظر حزب  حقوق واتفاقية مصر

 :الجديد

 ومن النامية, بل على البالد العربية، مصر والبالد ليس فقط على السلبية آثارها لها الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية -1
 :السلبية اآلثار هذه أهم
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 حقوق  اتفاقية عليها تعمل التي الدولية العالقات في المنطقة هي الجديدة والتكنولوجيا للتكنولوجيا، مستوردة مصر -أ
 .باهظة تكون  سوف الفكرية الملكية حقوق  على للحصول مصر تتحملها سوف يالت المالية التكلفة. الفكرية الملكية

 الحصول بعد إال الفكرية الملكية حقوق  من أيا تستخدم أال عليها الموافقة البالد الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية تلزم -ب
 من تحدد بحيث تتحكم ةالمتقدم البالد يجعل سوف األمر هذا. بها االنتفاع يجيز مالكها من رسمي ترخيص على

مصر وغيرها من البالد  صالح لغير التمييز هو والمتوقع. تعطي متى تحدد وكذلك تعطيه، ال ومن الترخيص تعطيه
 .ذلك صحة على دليل المنطقة في الجارية واألحداث معروفة واألسباب النامية

 ومنها النامية البالد فيها تكون  أن ترى  التي ةالتكنولوجي المرحلة تحدد المتقدمة البالد تجعل سوف االتفاقية هذه -ج
 .العربية البالد

 والتكنولوجي العلمي التطور الخصوص وجه على الصناعة وهذه الدواء، صناعة ومنها أهميتها لها صناعات هنا  -د
 البالد في الصناعات هذه على سلبية آثارا أنتجت الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية حيوي، وكذلك ومتالحق سريع فيها

 .تطبيقها يكتمل أن قبل وذلك العربية البالد ومنها النامية
 جدا بعيد حد إلى عقدت الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية. الحربية الصناعات مثل خطورتها لها صناعات هنا  -هـ

 .الصناعة لهذه الحديثة التكنولوجيا على الحصول إمكانية
 تقاطع أن نرى  ال فإننا العربية مصر والبالد ضد الفكرية الملكية حقوق  قيةالتفا السلبية اآلثار هذه من بالرغم -2

 نفسها تعزل وأال فيه فاعلة تظل أن ويجب الدولي المجتمع من جزء مصر ألن منها، تنسحب أو االتفاقية هذه مصر
 .الدولية االتفاقيات من غيرها ومع الفكرية الملكية حقوق  اتفاقية مع مصر لتعامل أساسي شرط هذا. عنه

 عليه تعمل الذي الموضوع ومع االتفاقية هذه مع تتعامل أن مطالبة العربية البالد فإن األساسي الشرط هذا بجانب
 :نقترحها التي السياسات ومن. متنوعة بسياسات

 لحياةا تشمل البيئة وهذه. والمخترعين للعلماء المالئمة البيئة إيجاد على مصر والبالد العربية تعمل أن يجب -أ
 .واالقتصادية واإلدارية السياسية

 البحث على اإلنفاق وكذلك للعلماء المالئمة المكافأة تشمل المتطلبات وهذه المالية، متطلباته له العلمي البحث -ب
 .العلمي البحث على اإلنفاق تزيد بأن مطالبة العربية البالد. المعملي والتجهيز العلمي

 أي فإن ذلك وأمام. كثيرة مؤسسات وتعاون  تضافر إلى يحتاج وكذلك ضخمة انياتميز  إلى العلمي البحث يحتاج -ج
 في وتتكامل العربية البالد تتعاون  أن مطلوب ولذلك والمالي، البشري  بركنيه ذلك توفير تستطيع لن بمفردها عربية دولة

 .العربية البالد كل يجمع شامل لتكامل سبيال يكون  ذلك ولعل العلمي، البحث
 االبتكارات يشجع سوف األمر هذا إن. أساسي شرط العربية البالد داخل في العربي لإلنسان الفكرية الحقوق  ايةحم -د

 علميا تستقل أن العربية البالد يمكن فإنه السابقة المقترحات مع وتفاعل اكتمل إذا األمر هذا إن بل. ويحفزها
 .وتكنولوجيا
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 اجهة لمو الغد المصرى الجديدحزب رؤية 

 آثار اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية

 متغيرات البيئة الدوليةوغيرها من  
 مصريةالصناعة الدوائية العلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة

ثالث خصوصيات رئيسية تجعل منه السلعة األكثر حرجا  -كسلعة-للدواء أن  الغد المصرى الجديديرى حزب        
 TRIPSنعكاسات المحتملة لتطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة اجتماعيا واقتصاديا فيما يتعلق باال

. 
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أن  هيعنها، والخصوصية الثانية  يستغنيالدواء سلعة ال يمكن لمن يحتاجها أن  أن فيالخصوصية األولى تتمثل  
وهى تتطور باستمرار لزوم الحصول الدواء سلعة توجد على الدوام منذ عرفها اإلنسان، ولم تتوقف الحاجة إليها فقط، 

 العالجية لمستجدات مرضية جديدة. 0على عالج أحسن، وكذلك لزوم المجابهة
 على البحث العلمى العميق والمتواصل.  الدوائيوأما الخصوصية الثالثة فتختص باعتماد االبتكار 

مضافة عالية تجعل منه السلعة  سر تمتع الدواء بقيمة -إلى حد كبير-إن هذه الخصوصيات الثالث تفسر       
األكثر ربحية على الطالق بين جميع السلع المشروعة. وكذلك السلعة األهم عند التعامل مع اتفاقية حقوق الملكية 

 الفكرية.
فى  المصريةيهدف إلى بحث أوضاع وفرص صناعة الدواء  الغد المصرى الجديدحزب من هذا المنظور فإن        

وكيفية ات )أو تحديات( البيئة الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية )تريبس(،إطار مواجهة متغير 
ذلك مع األخذ فى االعتبار لضرورتين. الضرورة األولى هى الحاجة إلى تقدم مواجهة اآلثار السلبية لهذه المتغيرات,و 

 اطنين من الدواء.هذه الصناعة، وأما الضرورة الثانية فتختص بالوفاء بحاجات المو 
 

 ا يلي:مالنظر فيالتعامل مع الهدف المشار إليه يتطلب يرى أن  الغد المصرى الجديدحزب أن وبناءا على ماسبق ف
 أوضاع الصناعة الدوائية على المستوى الدولى. 
  المصرية.أوضاع الصناعة الدوائية 
 كية الفكرية من هذه التحدياتومكانة حقوق المل مصريةالتحديات التى تواجه الصناعة الدوائية ال. 
  إيجابيا مع التحديات التى  المصريةالمتطلبات والسيناريوهات بشأن الممكن فى تفاعل الصناعة الدوائية

 ".تريبس"تجابهها وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 
 
 

 أوضاع الصناعة الدوائية على المستوى الدولى -أوال 
 لدواء:السوق العالمى ل -أ 

، ومن المالحظ عند متابعة نمو هذه السوق أنها 2000بليون دوالر عام  373تقدر السوق العالمية للدواء بحجم حوالى 
 تنمو فى الربع قرن األخير بسرعة لها طبيعة أسيه، 

ت )وهى شركة عابرة القارات متخصصة فى اإلحصاءات الدوائية( أن تزداد مبيعا IMSهذا، وتتوقع مصادر شركة 
. وطبقا لمصادر نفس الشركة 2004بليون دوالر عام  506لتبلغ  %8.1الدواء على مستوى العالم بمتوسط سنوى قدره 

 كانت بالترتيب كالتالى )بالبليون دوالر(: 2000فإن األسواق الثمانية األولى فى العالم عام 
 ( 95.822الواليات المتحدة.) 
 ( 51.984اليابان.) 
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 ( 14.614ألمانيا.) 
  (.13.504نسا )فر 
 ( 9.201إيطاليا.) 
 ( 9.084المملكة المتحدة.) 
 ( 5.359أسبانيا.) 
 ( 5.185البرازيل.) 

تبلغ حجم هذه السوق حوالى  1996هذا، وبالنسبة لسوق الخامات الدوائية من المواد الفعالة فإنه طبقا إلحصاءات عام 
خضع لبراءات اختراع. وقد تمكنت بعض الدول النامية بليون دوالر، منها مواد خام بحجم حوالى واحد بليون دوالر ت 9

)خاصة الصين والهند واألرجنتين وكوريا( من المنافسة فى السوق الدوائية الخام بحيث قد وصل حجم صادرات المواد 
ة بليون دوالر. والجدير باالنتباه أن الصين قد تمكنت من إحراز قو  2قدر حوالى  1996الخام من الدول النامية عام 

تنافسية ناجحة فى مجال هام وهو صناعات التخمير الخاصة بإنتاج المضادات الحيوية، وكذلك فعلت كوبا بالنسبة 
 لعدد من المنتجات الدوائية المصنعة بالتكنولوجيا الحيوية.

 المتغيرات الخاصة بالسياسات: -ب 

 واالقتصادي اإلداري بتوجيهات التسيير بهذه المتغيرات المستجدات الخاصة  الغد المصرى الجديديقصد حزب      
 إلى المستجدات التالية:الحزب شير يتمييزا لها عن المتغيرات المعرفية أو التكنولوجية، وفى هذا الخصوص 

 التحالفات االستراتيجية بين الشركات وبعضها البعض أو بين الشركات ومعاهد البحوث. - 1
الت صناعة الدواء تسترعى االنتباه منذ منتصف الثمانينات، وقد وجد أنها بدأت ظاهرة التحالفات االستراتيجية فى مجا

فى المتوسط. وتنشأ أغلب هذه التحالفات من أجل أهداف  %28تزداد سنويا على مدى التسعينيات بمعدل حوالى 
 بحثية تطويرية، كما ينشأ بعضها من أجل أهداف تسويقية.

، وقيام شركات كبرى بشراء شركات أخرى أصغر منها  mega mergersاالندماج بين شركات عالمية كبرى  - 2
acquisitions . 

 
تهدف عمليات االندماج بين الشركات أو استحواذ شركات على شركات أخرى إلى زيادة قدرات التنافس واالحتكار. هنا 

* قد بلغت مجموع  1999 تجدر اإلشارة إلى أن الشركات العشرين األولى فى مبيعات األدوية على مستوى العالم عام
من االستهال  العالمى للدواء فى ذلك العام.  %62.706بليون دوالر وهو حجم يعادل قدر  211و  318مبيعاتها 

من اإلنتاج العالمى، والثالث شركات األولى )وهى  %44.412هذا، بينما تبلغ مبيعات العشرة شركات األولى قدر 
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من حجم السوق العالمى. والجدير باإلشارة أن نصيب  %17.861( قدر جالكسو سميث كالين *، وفايزر، ومير 
 .%7.0 - 6.7كاًل من جالكسو سميث كالين وفايزا على حدى من السوق العالمى يبلغ حاليا 

 

 توافق المواصفات على مستوى عالمى: - 3

 
لشركات الكبرى، حيث يحدث ذلك يجرى توافق المواصفات وتطوير مستويات التوافق طبقا للتقدم العلمى التكنولوجى ل

. ويرى  International Congress of Harmonization Processمن خالل لقاءات المؤتمر الدولى للتوافق. 
 - Harmonالبعض فى هذا االتجاه قدرًا من التهديد للمنتجين والدول األقل نموا حيث يمثل بالنسبة لهم 

Imperialism ارتقاء  -على الدوام  -ملية التوافق فى المواصفات، حيث من المتوقع ، أو االستعمار القائم على ع
 المواصفات طبقا الستيعاب وتمكن الالعبين الكبار )الشركات العالمية الكبرى(.

 
  Genericsتزايد االهتمام باألدوية الجنسية - 4

 
لى متاحة للتصنيع دون إذن من األدوية الجنسية هى تلك التى زالت عنها حماية براءات اختراعها، فتصبح بالتا

 أصحاب البراءات ويمكن مبيعها باالسم النوعى للدواء )وليس االسم التجارى(.
لقد بدأت صناعة األدوية الجنسية فى االزدهار فى منتصف سبعينات القرن الماضى وعلى وجه الخصوص فى 

ة الصحة العالمية عن وضعية الدواء فى العالم الواليات المتحدة األمريكية. وطبقا للتقرير الوحيد الذى أصدرته منظم
 كان كالتالى: 1985فإن نصيب األدوية الجنسية فى أسواق بعض البلدان المتقدمة عام  1988عام 

 
 (.%9بريطانيا ) -( %11إيطاليا ) -( %19اليابان ) -( %21كندا ) -( %25الواليات المتحدة )

بخصوص نصيب األدوية الجنسية فى أسواق البلدان المتقدمة. وأما فى هذا، ونعتقد بازدياد كبير فى الوقت الحالى 
أحيانا. ومن المعروف أن الدواء الجنسى ينخفض  %90البلدان النامية فإن نسبة األدوية الجنسية ترتفع جدًا وتتعدى 

ن براءة االختراع. أو أقل بالنسبة لسعر الدواء المباع باالسم التجارى تحت حماية سريا %20سعره بحيث قد يصل إلى 
وقد لوحظ مؤخرا أن بعض الشركات العالمية الكبرى تستحوز على شركات صغيرة تكون مهمتها إنتاج األدوية الجنسية 

 التى كانت فى الملك الخاص لهذه الشركات العالمية الكبرى.
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يات( بحثية أو تطويرية محددة استعانة شركات الدواء الكبرى بوحدات بحثية صغيرة خارجها فى إجراء جزئيات )مقطوع - 5

Research and development outsourcing : 

 

يهدف هذا االتجاه إلى االستفادة القصوى من التنوع والتراكم المعرفى فى الوحدات البحثية خارج الشركة مع استخدام 
 أقل ما يمكن من موارد بشرية ومادية.

 

اسات على الدواء وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة بدء العمل باتفاقيات الجات بما لها من انعك - 6

TRIPS: 

 

من المعروف أن الشركات الدوائية العالمية كانت محركًا رئيسيا لتضمين اتفاقيات التجارة العالمية االتفاقية الخاصة 
، بل Processط على عملية التوصل إلى دواء جديد بحقوق الملكية الفكرية، والتى تقضى بتطبيق نظام البراءة ليس فق

أيضا على المنتج الدوائى نفسه، وذلك على مدى فترة حماية للبراءة ال تقل عن عشرين عامًا. هذا، وقد ظهر مؤخرًا 
ر إدرا  متزايد لدى البلدان النامية وعدد كبير من الجمعيات المدنية لخطورة العديد من مواد هذه االتفاقية على توف

 األدوية والصحة العامة فى بلدان الجنوب )أنظر الجزئيين الثالث والرابع من هذا التقرير(.
 الممارسات السلبية فى البيئة الدوائية الدولية - 7

تعرضنا لممارسات سلبية سواء من حيث التحضير  -على اإلطالق  -ربما يمكن اعتبار الدواء أكثر السلع المشروعة 
إلخ. إننا هنا نشير فقط إلى بعض األمثلة لهذه الممارسات ……... ويق أو االحتكار أو التكلفة أو التخريب أو التس

 والتى من شأن الوعى بها التحفيز على المزيد من االنتباه والتحسب على المستويات المحلية والدولية.
 

 ( اإلدعاء بتكاليف مغالى فيها بشدة بشأن البحوث الدوائية:1 -)مثال 
ت الدواء العالمية منذ سبعينات القرن العشرين على نشر أرقام وهمية عن متطلبات التوصل إلى مادة درجت شركا

 500إلى  300دوائية جديدة. من أبرز هذه المتطلبات أن المادة الدوائية الجديدة تكون نتاج جهد بحثى تطويرى يتكلف 
عشرة آالف مركب. وباإلضافة إلى أننا قد نبهنا  مليون دوالر يجرى خالله تخليق مركبات كيميائية تصل إلى حوالى

* على أسس علمية إلى زيف هذه االدعاءات والتى اعتبرنا القصد منها وضع حاجز نفسى أمام اآلخرين  1985عام 
** أن متوسط التكلفة  1987يمنعهم من الدخول فى مجال بحوث األدوية الجديدة، فقد أوضح بحث آخر نشر عام 

فى  Consumer groups( نشرت إحدى جماعات المستهلكين 2001دوالر ومؤخرًا )يوليو  مليون  65هو فقط 
الواليات المتحدة تقريرًا يقضى بأن متوسط التكلفة الحقيقية للتوصل إلى دواء جديد يسمح له بالنزول إلى األسواق هى 

 مليون دوالر. 71 - 57فقط 
ها بخصوص أنشطة البحوث والتطوير تعود إلى أن هذه إن أهمية كشف الحقيقة بشأن إدعاء تكاليف مغالى في

التكاليف تمثل السبب الرئيسى الذى تركز عليه شركات الدواء العالمية فى المطالبة بحقوق ملكية فكرية قوية وطويلة 
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 Fortuneالمدى لألدوية الجديدة. وباإلضافة إلى بحوث التكلفة التى تناقض هذا اإلدعاء، فإن تقريرًا أخر نشر مؤخرًا )

Magazine, April, 2000  يكشف أن متوسط أرباح أعلى خمسمائة شركة دوائية تحقيقا لألرباح على مستوى )
العالم يزيد كثيرًا عن متوسط أرباح أعلى خمسمائة شركة صناعية أخرى )من جميع الصناعات( تحقيقا لألرباح، وأن 

قدر ثالث أضعاف ونصف  1999األخيرة حتى بلغت عام هذه الزيادة تتزايد باستمرار على مدى العقود الثالثة 
 )بالقياس بمعدل األرباح إلى العائدات(.

إن إدعاء الشركات الدوائية العالمية بأن السبب وراء األرباح العالية هو التكلفة الباهظة ألنشطة األبحاث والتطوير ربما 
الثالثمائة شركة األعلى فى اإلنفاق على أنشطة البحوث  يعد ادعاءًا مشكوكًا فيه إذا ما أخذنا فى االعتبار أن من بين

 SCRIP, 2250, Julyشركة دوائية أو تتضمن أعمالها عمليات دوائية كبيرة ) 51والتطوير فى العالم توجد فقط عدد 

18 th,1997,p.10 1997.ذلك رغم التفوق الكبير المشار إليه أعاله بخصوص أرباح شركات الدواء ،). 
 استخدام نشرات دوائية إعالمية معيبة:( 2 -)مثال 

لإلعالم الدوائى معايير أخالقية يطلب من الشركات الدوائية لاللتزام بها، ومن شأن هذه المعايير تجنب تكوين رؤية 
غير سلمية للدواء يكون من شأنها إساءة وصفه أو إساءة استخدامه. ومن األمثلة على الممارسات الخاطئة فى هذا 

ن المادة اإلعالمية ألحد أدوية عالج مرض السكر بيانات من هذا النوع بحيث تطلب األمر تدخل الخصوص تضمي
 ,SKB (SCRIP, 2594إليقاف هذا السلو  من جانب الشركة المنتجة  FDAمنظمة األغذية واألدوية األمريكية 

Nov.22, 2000 ,P. 15 ًمع شركة كبرى أخرى هى  .( والجدير باإلشارة أن هذه الشركة الكبرى قد اتحدت مؤخرا
شركة جالكسو بحيث قد كونا العمالق الدوائى األول فى العالم جالكسو سميث كالين والذى يصل نصيبه من السوق 

 .% 7العالمى حوالى 
 

 ( الغش والفساد فى قضايا دوائية:3 -)مثال 
ستينات وسبعينات القرن فى  -إلى حد ما-كانت ممارسات الغش فى محتويات الدواء من الممارسات الشائعة 

الماضى. وفى السنوات األخيرة من القرن العشرين تكاد تكون هذه الممارسات قد تالشت تماما من سلوكيات الشركات 
المحترمة على المستويات الدولية أو المحلية، إال أنه يبدو أن احتمالية الغش بواسطة شركات كبرى ال تزال غير 

البرازيلية أن عبوات من دواء لمنع الحمل ينتج بواسطة فرع إحدى الشركات العالمية  منعدمة حيث قد اكتشفت الحكومة
( مما جعل وزير الصحة البرازيلى يوقف SCRIP, 2348, July,1,1998. P. 17بها ال يحتوى على المادة الفعالة )

 العمل فى مصانع الشركة لمدة خمسة أيام.
(* إلى مداهمة 1995ال األدوية اضطرار البوليس اإليطالى )فى مارس ومن األمثلة على قضايا الفساد فى مج      

وثيقة فى إطار اتهام أستاذ طب بمعاملة  4000المكاتب الرئيسية لثالث شركات دوائية عابرة الجنسيات للحصول على 
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ات. ومن تفضيلية لهذه الشركات فى عطاءات تختص بإمدادات من األدوية نظير رشاوى تقاضاها تحت مسمى استشار 
الملفت لالنتباه أن الفساد فى البيئة الدوائية يمتد أيضا إلى التعاقدات الخاصة ببيع الشركات )أو استحواذها( لبعضها 
البعض. من األمثلة على ذلك قضية الرشاوى التى طالت عدد من المسؤولين عن شركة افيماكس األمريكية حال بيعها 

تعدت الجزاءات المالية الموقعة بواسطة السلطات األمريكية على المتهمين  (، وقد1995لشركة جالكسو اإلنجليزية )
 قدر بليونين ونصف من الدوالرات.

 ( االلتفاف حول مصالح البلدان النامية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تريبس.4 -)مثال 
شركة( مع السلطات فى جنوب  39مية مجتمعة )عدد ربما يكون االلتفاف األشهر هنا هو نزاع شركات الدواء العال

أفريقيا بشأن مواد تشريعية تتعلق بممارسة الترخيص اإلجبارى لتصنيع أدوية اإليدز محليا، وقد استمر هذا النزاع 
إلى التنازل  -أمام ضغط الرأى العام العالمى  -قضائيا على مدى عشرات األشهر حتى اضطرت الشركات العالمية 

. لكن باإلضافة إلى ذلك هنا  محاوالت من الشركات األمريكية الستصدار براءات 2001إبريل  19اع فى عن النز 
تتعلق بمصادر فلكورية لألدوية فى الدول النامية وعلى رأسها الهند، وهنا  أيضا محاوالت من الشركات العالمية 

بالمنتجات الكيميائية الزراعية والصيدلية )قرار الستغالل قرار رئيس الوزراء المصرى بشأن سرية المعلومات الخاصة 
(. وفى 2001( فى إيقاف إنتاج حوالى مائتى مستحضر دوائى يجرى إنتاجها فى مصر )مايو 2000لسنة  2211رقم 

إطار توجه مشابه نجحت شركة أمريكية هى أيالى ليللى )رغم سريان الفترة االنتقالية التفاقية حقوق الملكية الفكرية، 
أن التشريع المصرى الموائم لها لم يصدر بعد( فى الحصول من أكاديمية البحث العلمى المصرية على شهادة  ورغم

حيث هى األولى من نوعها فى  1برقم  8/8/2001حق تسويق استئثارى ألحد أدويتها، وقد صدرت هذه الشهادة فى 
  .صول على نفس الحق ألحد أدويتهامصر. الجدير باالنتباه أن نفس الشركة كانت قد خسرت فى الصين للح

 المتغيرات الخاصة بأنشطة البحث والتطوير والتغيير التكنولوجى: -ج 
 

متوسط اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير الدوائى أن  الغد المصرى الجديديرى حزب طبقا لإلحصاءات المنشورة 
ن الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا )الغربية( من جملة المبيعات. وبالرغم من ا %17.3يبلغ على مستوى العالم 

واليابان هى الكتل الدولية المستحوزة على القوة الفاعلة فى أنشطة البحث والتطوير، فإن بلدانا أخرى )منها بعض 
الدول النامية( قد بدأت بالفعل فى تحقيق قدرات بحث وتطوير دوائى تجعل لها مساهمات مهمة على مستوى إنتاج 

دوائية جديدة. من هذه البلدان الصين وكندا وإسرائيل والهند و أسبانيا ، ذلك باإلضافة إلى تميز كوبا على جميع  مواد
بلدان الدول النامية فى مجال التوصل إلى إنتاج مواد دوائية بالتكنولوجيا الحيوية عن طريق بحوث الهندسة العكسية 

دولة. الجدير باإلشارة هنا أن اإلنجاز  124اتها إلى عدد إلى مستوى تصدير بعض منتج 1996حيث توصلت عام 



 222 

 1986بدأ نشاطه عام  ICIGBالكوبى قد تحقق من خالل إنشاء مركزًا لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 
 وهو مركز متكامل للبحوث واإلنتاج فى مجاالت الزراعة والدواء والبيئة. 

إلى أهم التوجهات البحثية التطويرية التكنولوجية فى  -بإيجاز-اإلشارة أهمية  يدالغد المصرى الجدهنا يرى حزب و 
 صناعة الدواء كما يلى:

والغربلة الفارماكولوجية السريعة جدًا  combinatorial chemistryاستخدام تكنولوجيات الكيمياء التوافيقية  - 1
High - throughput screening مركبات الكيميائية وكذلك غربلتها بيولوجيا فى فى التوصل إلى اآلالف من ال

غصون ساعات وليس سنوات كما كان يحدث من قبل. والجدير باإلشارة أن التكنولوجيات المذكورة تعتمد على التوليف 
كاز على التقانى بين تقنيات متقدمة مثل المعلوماتية والبيولوجيا الجزيئية والمواد الجديدة واألتمتة والنمنمة، وذلك باالرت

  combinationsالمفهوم الحسابى الخاص بالتوافيق 
 
 استحداث منتجات دوائية باستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. - 2
 

ويعتقد أن هذا االتجاه يشغل حوالى نصف االستثمارات الجارية إلنتاج أدوية جديدة. ومن المهم هنا اإلشارة إلى ان 
سيؤدى إلى ثورة كبرى فى عالم الدواء حيث من  2000لبشرى والذى تم اإلعالن عنه فى يونيو التعرف على الجينوم ا

( التى يعمل عليها الدواء ليحدث مفعولة من حوالى  receptorsالمتوقع أن يزيد عدد األماكن الرئيسية )المستقبالت 
الجينومية الجديدة. إن هذه الثورة ستؤدى  )فى المتوسط( بعد االستغالل الدوائى للمعارف 4000حاليا إلى حوالى  300

إلى تغييرات نوعية فيما يتعلق بدقة األثر الدوائى وبعالج أمراض لم يكن لها عالجات من قبل، كما يتوقع أيضًا أن 
 يبدأ عالج الكثير من األمراض قبل ظهور المرض.

مأمونية، حيث قد ثبت حديثًا طبقا لظاهرة  التوصل إلى تخليق المادة الدوائية فى أنقى صورها الفعالة واألكثر - 3
من المواد الدوائية المعروفة تتكون من مركبين متماثلين كيميائيا  % 40أن حوالى  chiralityعملية تسمى األيدية 

يكون أحدهما فقط هو األكثر فعالية أو األكثر  -فى معظم األحيان-، ذلك بينما  enantiomersومغايرين فيزيائيا 
 مأمونية.

القطرات ..إلخ( واستحداث أنظمة جديدة لتوصيل الدواء إلى  -الكبسوالت  -تطوير األشكال الصيدلية )األقراص  - 4
  New delivery systemsالمكان المقصود داخل الجسم 
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الغد المصرى مصرية كما يراها حزب ثانيا: أوضاع الصناعة الدوائية ال

 :الجديد

ضرورة تناول هذه األوضاع من نطاق  الغد المصرى الجديدئية المصرية يرى حزب عند تناول أوضاع الصناعة الدوا
أشمل وهو النطاق العربي ألنه هو النطاق األقرب واألسهل من حيث أمكانية حماية الصناعة الدوائية المصرية خاصة 

صرية عن مثلياتها في باقي من ناحية التصدير إلى األسواق العربية وايضا لعدم اختالف أوضاع الصناعة الدوائية الم
 الدول العربية.

قدر  2000عام  بلغ حجم استهال  األدوية فى البلدان العربية مجتمعةوبالتالي عند تناول األوضاع عربيا فإننا نجد أن 
من حجم السوق العالمى للدواء، وتكاد تكون الصناعة الدوائية العربية  %1.5بليون دوالر والذى يكافئ حوالى  6.284

 -قصورة على التشكيل الصيدلى، أى الدمج الصناعى للمواد الخام فى صورة أشكال صيدلية مختلفة )أقراص م
إلخ( طبقا لطرق معروفة. وهذا، وتملك أغلب البلدان العربية )جميع البلدان عدا الكويت ……..  -مراهم  -كبسوالت 

هماتها فى تغطية متطلبات االستهال  المحلى بين وقطر وموريتانيا والصومال وجيبوتى( صناعات دوائية تتراوح مسا
 %95)المغرب( وحوالى  %85)اليمن( فى الحد األدنى بينما ترتفع هذه المساهمات لتصل إلى  %15)لبنان( و 12%

نجد ان خمسة فقط من البلدان العربية تقوم بتصدير  2000)مصر(. وأما عن التصدير فإنه طبقا إلحصائيات عام 
 ج حدودها.أدوية إلى خار 

 توضح ما يلى:ومنها المصرية إن المتابعة التحليلية ألوضاع الصناعة الدوائية العربية 
طوال  %47 - 44أن حجم تغطية صناعة الدواء العربية لالستهال  المحلى العربى ظل فى مدى ثابت وهو  -أ 

مصنعًا على  230دة اآلن وعددها ، وذلك رغم أن معظم المصانع العربية الموجو 1999وحتى عام  1975الفترة منذ 
 .1975األقل قد تم بناؤها بعد عام 

إنه بالرغم من أن قيمة اإلنتاج الوطنى من األدوية قد تضاعف حوالى تسع مرات على مدى الربع قرن األخير،  -ب 
ت المواد الخام من من احتياجا %90إال أن االهتمام بإنتاج المواد الخام ظل محدودًا للغاية حيث يجرى استيراد حوالى 

 الخارج.
أن األردن هى أكثر البلدان العربية تصديرًا للدواء رغم أنها قد بدأت صناعتها فى أواخر سبعينات القرن  -ج 

 الماضى، بينما تأتى مصر )والتى بدأت فيها الصناعة قبل ذلك بأربعين عاما( فى المرتبة الثانية.
أكبر مما تنمو رأسيا. ذلك بمعنى أنها تنمو فى عدد المصانع المتشابهة فى أن صناعة الدواء العربية تنمو أفقيا  -د 

القدرة التكنولوجية، حيث ال يحدث فى هذه المصانع تطور نوعى ينقلها إلى قدرات تكنولوجية أعلى وقيم مضاعفة 
 أكبر.
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بأنشطة البحث والتطوير فى  أن االهتمام باألبحاث والتطوير ضئيل للغاية. وبينما تكاد تكون البيانات الخاصة -هـ 
 صناعة الدواء العربية معدومة، فإنه يمكن جذب االنتباه من خالل المعلومات التى أمكن التوصل إليها إلى ما يلى:

 
 أن أنشطة البحث والتطوير فى صناعة الدواء العربية هى فى األغلب أنشطة رقابة على الجودة. - 1
ألبحاث والتطوير بالنسبة للمبيعات فى الشركات المصرية تتراوح بين أن التكلفة الكلية لمسمى أنشطة ا - 2

 .%2.389، و0.846%
ذلك بينما معظم هذه الشركات من شركات القطاع العام والتى تحملت مسؤولية رئيسية فى تغطية االستهال  المحلى 

صرى وكذلك عدد كبير من فى مصر قبل تسعينات القرن الماضى، كما ساهمت فى إمداد شركات القطاع الخاص الم
 الشركات العربية بالكوادر الفنية.

 
من تكلفة أنشطة البحث والتطوير فى الشركات المصرية تستهلك فى تغطية بند  %75إلى  50أن حوالى  - 3

 األجور.
ًا أن بصيص أمل متواضع )لكنه مهم كبداية( قد بدأ يظهر فى شركة النيل لألدوية فى مصر وذلك بقيامها مؤخر  - 4

بنقل التكنولوجيا الحيوية إلنتاج األنترفيرون وبقيامها بأبحاث لتطوير الشكل الصيدلى ألدويتها. كما أن بصيصا آخر 
لألمل قد بدأ يظهر فى أنشطة بحثية تطويرية تقوم بها الشركة األردنية إلنتاج األدوية فى األردن من خالل االتجاه إلى 

موجودة وكذلك بالدخول فى مجال إنتاج أدوات التشخيص المعملى إحداث تطوير بسيط متصاعد فى منتجات 
 باستخدام التقانات الحيوية.

أن الصناعة الدوائية العربية لم تنتبه إلى أهمية اآلليات العالمية الجديدة فى تنمية وتطوير أعمالها، وذلك مثل آلية  -و 
ومثل آلية إجراء بحوث تطويرية باالعتماد على وحدات  التحالفات االستراتيجية فى مجاالت البحث والتطوير والتسويق،

، وإن كان عددًا محدودًا جدًا من الشركات )خاصة  Research and development outsourcingبحثية خارجية 
 فى األردن والسعودية( قد بدأ أنشطة متواضعة فى اتجاهات مشابهة.

وجى فى المنطقة العربية )على اليابسة وفى البحر( كإمكانية ندرة أو غياب التوجه نحو استثمار التنوع البيول -ز 
 عظيمة للتطوير الدوائى طويل المدى.

 
غيبة دور فعال للحكومات بشأن تطوير صناعات الدواء العربية. فبينما تمارس العديد من الحكومات * )فى  -  

المثال( إجراءات وترتيبات محددة فى المجاالت إنجلترا والبرتغال وأسبانيا والهند والصين وكوريا الجنوبية على سبيل 
الدوائية بخصوص تشجيع التواصل بين المؤسسات البحثية والصناعية، والتحفيز على إنشاء التحالفات االستراتيجية 



 225 

محليا ودوليا، واالستثمار فى التكنولوجيات الجديدة، وتطوير التنافسية على المستوى العالمى )سواء بالنسبة 
ت أو المواد الخام(، وتنشيط البحوث األساسية، فإن الحكومات العربية بوجه عام ال تمارس دورًا نشطا فى للمستحضرا

 تحضير وحفز وتوجيه وضبط توجهات صناعة الدواء.
 
 

من  العربيةالمصرية وثالثاً: التحديات التى تجابه الصناعات الدوائية 

 :الغد المصرى الجديدوجهة نظر حزب 

   

ان من شأن التحديات أن تتداخل سلبيًا مع الواقع فإن من شأن فهمها واستيعابها التحفيز والتمكن فى إذا ك      
التعامل اإليجابى معها. هذا بالضبط هو ما ينطبق على التحديات التى تجابه صناعة الدواء العربية، حيث إذا تركت 

ات الجماهير، وإما إذا تم التعامل اإليجابى معها فإن فى لتتداخل سلبيًا مع الواقع فإنها ستؤثر سلبًا على الوفاء بحاج
ذلك قدر من االمتال  لمفاتيح التسيير بخصوص سلعة ال يمكن االستغناء عنها وتتطور وترتفع أسعارها وتزداد الحاجة 

يات خارجية، إليها باستمرار. هذا، ويمكن تصنيف التحديات التى تجابه صناعة الدواء العربية إلى نوعين رئيسيين، تحد
وتحديات ذاتية. ومن الضرورى فى التعامل مع هذين النوعين من التحديات اكتشاف نوعية االرتباط )أو العامل 

 المشتر ( بينهما.
 

 التحديات الخارجية:أوال:

التقانية، تتضمن التحديات الخارجية أبعادًا متعددة، يمكن مقاربتها من زاويتين. زاوية تختص باألبعاد اإلدارية و        
 وأخرى تختص باألبعاد المرتبطة باتفاقيات التجارة العالمية وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.

 (التحديات المتعلقة باألبعاد اإلدارية والتقانية:1)
إلى تعداد  ضآلة حجم السوق الدوائية العربية بالنسبة للسوق الدوائية العالمية )سواء كنسبة مطلقة أو بالرجوع-أ

السكان(، وهو األمر الذى يتطلب أعلى قدر من الترابط والتنسيق بين أعضاء هذه السوق حتى يمكن التأثير اإليجابى 
 فى مجريات األمور الدوائية )مثل التسعير ونقل التكنولوجيا .. الخ(.

 ثل الهند والبرازيل والصين.وجود تخلف نسبى فى المسيرة الدوائية العربية بالمقارنة ببعض الدول النامية م-ب
تطور آليات التسيير اإلدارى للصناعة الدوائية فى البيئة الدولية بقدر لم تجتهد الصناعة الدوائية العربية لمالحقته -ج

أو التطوير على غراره بعد، ومن أمثلة هذه اآلليات التحالفات االستراتيجية، والعملقة بين الشركات، واالستحواذ على 
إجراء مقطوعيات )أو جزئيات( بحثية بعقود مع وحدات بحثية خارجية، واالشترا  مع آخرين فى شبكات شركات، و 
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 بحثية.
وجود ممارسات سلبية فى البيئة الدولية للصناعة الدوائية بقدر كبير يستدعى وجود حذر واستخبار جماعى عربى -د

 بشأن هذه الممارسات.
طوير وفى المواصفات وفى األنظمة الصيدلية، األمر الذى يتطلب جهود تغيرات متسارعة فى أنشطة البحث والت-ه 

 مكثفة ومتواصلة وطنيًا وقوميًا أو إقليميا من أجل التنظيم والتنسيق والمواءمة واالستفادة.
 التحديات المتعلقة باتفاقيات التجارة العالمية -2

 تنشأ هذه التحديات من خالل ثالث آليات رئيسية، وهى:
 لنفاذية لألسواقإتاحة ا-
 االلتزام بالمواصفات المقبولة عالميا-
 حماية حقوق الملكية الفكرية-

، وأن اتفاقية  research - based industryونظرًا لطبيعة صناعة الدواء باعتبارها صناعة تقوم على األبحاث 
 -بالنسبة للدواء  -العالمية( تختص حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة )وهى إحدى اتفاقيات الجات أو التجارة 

بالتعامل مع حقوق البراءات المتولدة عن أنشطة البحث والتطوير الدوائى، فإننا نشير هنا إلى أن هذه االتفاقية تزخر 
 بتناقضات ومعوقات يتعاظم إدراكها عند الممارسة نتناول فيما يلى ثالث نماذج لها:

 كحد أدنى لحماية براءات االختراع.النموذج األول: فرض فترة عشرين عامًا 
مع التطور المتواصل فى العلم والتكنولوجيا وخاصة فى مجال الدواء يجرى باستمرار تقصير لدورات حياة المنتجات. 
معنى ذلك أن وضع حد أدنى قدره عشرون عامًا لحماية البراءات يعد أمر غير منطقيًا حيث تنتهى دورة حياة المنتج 

بل مرور العشرين عامًا بفترات تطول أو تقصر حسب نوع المنتج، وبالتالى يكون هنا  تمديد )أو المستحضر( ق
للحماية بدون مبرر، وهو األمر الذى يؤدى إلى تأخير كبير فى االستفادة العامة من المنتج، خاصة بواسطة بلدان 

رادات ريعات المعارف التكنولوجية بأكثر العالم الثالث. ذلك فى الوقت الذى تتشبع فيه الشركات العالمية الكبرى بإي
 كثيرًا مما تستحق كمقابل لتغطية تكاليف األبحاث.

إلى أنه طبقًا للدراسات والمتابعات المنشورة فى الواليات المتحدة األمريكية بواسطة بعض  -كحالة  -هنا نشير 
 Lobbyingلكبرى تقوم بعمل ضغوط الجماعات العاملة من أجل حماية المستهلك فيها، فإن إحدى شركات الدواء ا

الكونجرس ..( من أجل الحصول على مد لالحتكار  -على الجهات المعنية باتخاذ القرار والتأثير فيه )الحكومة 
الخاص بإحدى أدويتها لمدة ثالث سنوات )إضافة إلى الفترة األصلية الممنوحة لبراءة الدواء(. الملفت لالنتباه أن 

م مجموعة من السياسيين وذويهم للتأثير فى عملية اتخاذ القرار، وقد ضم هذا الفريق )طبقًا الشركة كونت فريقا يض
( ليندا داشلى زوجة زعيم األقلية فى مجلس الشيوخ، وكذلك بيتر كنايت مدير Public Citizenلتقرير منشور لجماعة 
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وعلى  1996غ المنفقة على هذه الحملة منذ . وقد بلغ حجم المبال1996جور عام  -حملة االنتخابات الرئاسية كلينتون 
مليون دوالر طبقًا لتقرير الجماعة المشار إليها. ذلك بينما كانت المبيعات العالمية  18.2مدى السنوات األربع التالية 

كار بليون دوالر. الجدير باإلشارة هنا هو أن تمديد البراءة يعنى االحتفاظ باالحت 2.7للدواء موضوع الحملة قد بلغت 
ومنع شركات الدواء األخرى )سواء فى الواليات المتحدة أو فى أى بلد أخر( من إنتاج الدواء باسمه العلمى وليس 
باالسم التجارى الخاضع لالبتكار بواسطة الشركة األم. والمعروف أن إنتاج الدواء باالسم العلمى )أو النوعى( 

generic name أو أقل  %20ية الفكرية( من شأنه تخفيض سعر الدواء إلى )بعد انقضاء سريان فترى حماية الملك
مقارنة بثمنه األصلى ، وهو اإلجراء الذى من شأنه إتاحة الدواء لمحدودى الدخل وللفقراء فى أمريكا وفى جميع بلدان 

 العالم.
 

الفترة الممنوحة لها )وهى  يبقى فيما يتعلق بمحاوالت الشركات الدوائية الكبرى تمديد فترة احتكارها لمنتجاتها ألكثر من
عشرون عامًا على األقل(، أن هذه المحاوالت تأخذ أيضًا أشكااًل أخرى غير مباشرة )نقصد غير الضغط السياسى( من 
هذه األشكال إدخال تعديل ما على الدواء )وذلك مثل تحضيره بدرجة نقاء أكبر(، وهو األمر الذى قد يؤدى إلى تطويل 

الشركة المحتكرة للدواء لفترة ربما تصل إلى عشر سنوات أو يزيد. هنا نجذب االنتباه إلى أنه من فترة الحماية لمصلحة 
طلب تم قبوله لتسجيل دواء جديد بواسطة هيئة األغذية واألدوية األمريكية على مدى التسعينات من  857مجموع 

ميائية جديدة تمامًا، بينما اختصت بقية طلبًا فقط كانت تختص بأدوية تعتبر مواد كي 311القرن العشرين، نجد أن 
 الطلبات بمنتجات دوائية معروفة من قبل تمت صياغتها فى مستحضرات أو توليفات دوائية جديدة.

 النموذج الثانى: الصعوبات المتناهية فى تطبيق الترخيص اإلجبارى.
الترخيص بإنتاج منتج ما إلحدى يعنى حق الترخيص اإلجبارى، والمنصوص عليه فى التريبس، أن للدولة أن تمنح 

الشركات الوطنية، وذلك مادامت فى حاجة إلى هذا المنتج لمواجهة احتياجات وطنية ملحة يصعب تلبيتها من خالل 
االحتكارات واألسعار التى تفرضها الشركات العالمية الكبرى صاحبة البراءة. فعلى سبيل المثال بلغ سعر عبوة من 

ينما يمكن أن تتكلف فقط ثلث دوالر واحد بالتصنيع المحلى غير االحتكارى. لقد حاولت دوالر ب 18دواء لإليدز 
حكومة جنوب أفريقيا ممارسة هذا الحق بخصوص أدوية اإليدز ، إال أن الشركات العالمية قد أقامت النزاع ضدها 

بالماليين. هنا يتضح عمليًا وجود عدد  واتهمتها بالسرقة واستمر النزاع عشرات األشهر بينما عدد الوفيات باإليدز يتزايد
من الصعوبات أمام البلدان النامية بشأن ممارسة الترخيص اإلجبارى. وبينما يمكن أن تكون هنا  صعوبة معرفية 

تكنولوجية بخصوص إنتاج المنتج موضوع البراءة. إال أن الصعوبات السياسية تعد األهم واألخطر، وتتمثل فى 
عن الشركات الدولية الكبرى أو الدول التى تنتمى إليها. وفى هذا الخصوص ننوه إلى دور  ممارسات إرهابية تصدر

اإلرادة السياسية للدولة فى عدم السماح للشركات متعديات الجنسية بممارسة أطماعها فى فرض منتجاتها بأسعار عالية 
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ال أدوية اإليدز مما أدى إلى خفض )ملحوظة : مارست الحكومة البرازيلية فى هذا الشأن نموذجًا يحتذى فى مج
، وكان لذلك نتائج إيجابية مهمة بالنسبة لخفض معدل وفيات مرضى اإليدز وتوفير صرف مئات %79أسعارها بنسبة 

 الماليين من الدوالرات فى المستشفيات(.
 النموذج الثالث : احتكار براءات على مكتشفات فى جسم اإلنسان

ات )بمثابة احتكارات( بخصوص التتابعات الجينية المسئولة عن المتغيرات المرضية فى طبقًا للتريبس فإنه تمنح براء
جسم اإلنسان. إن البراءة الممنوحة هنا ال تمثل مجرد اعترافًا بسبق فى المعرفة العلمية بقدر ما تمثل فرصة الحتكار 

ضية. وألن هذه البراءة تتعلق أمر ما يتصل بمرض يمكن أن يحدث ألى إنسان فى أى مكان على سطح الكرة األر 
بمعرفة يمكن أن تؤدى إلى اكتشاف أدوية جديدة فمن شأن احتكار هذه المعرفة أن يصبح المصير الصحى لكل إنسان 

على سطح الكرة األرضية رجاًل كان أو أمراه، طفاًل أم شيخًا مرهونًا ليس بإنجازات البحث العلمى، وإنما بتوجهات 
 ى البراءات.وتحالفات ومصالح محتكر 

وإذا كانت النماذج السابق اإلشارة إليها كأمثلة للتناقضات والمعوقات داخل االتفاقية من الممكن تالفيها من       
من  يرى أنه الغد المصرى الجديدحزب  خالل ضغوط الرأى العام العالمى الهادف إلى مراجعة هذه االتفاقية، فإن

 -أو إزالة  -وجهات العامة التفاقية التجارة العالمية )حتى بفرض التغلب العلمى المحتمل أن يكون لهذه االتفاقية وللت
 التناقضات السابق اإلشارة إليها( انعكاسات سلبية على صناعة الدواء العربية تتمثل فيما يلى:

 
سعار (إمكانية قدوم منافسين أجانب بمنتجات مثيلة وأسعار أقل ومواصفات أحسن، وهو ما قد يخفض من أ2-1)

 األدوية الجنسية، بينما يؤدى إلى تدهور الصناعات المحلية.
( توصل صناعة الدواء المتقدمة إلى أدوية جديدة يكون للمواطن العربى حاجة إليها وال يمكن تصنيعها له محليًا 2-2)

 بسبب حقوق الملكية الفكرية، وفى نفس الوقت يصعب إتاحتها له من خالل األسعار العالمية.
إحباط قدرات البحث والتطوير العربية حيث قد يرى البعض أن الخيار أمامها إما التفوق على بحوث الشركات  (2-3)

 العالمية أو التوقف.
( االرتفاع التدريجى فى فاتورة استيراد الدواء وبتسارع يعتمد على تعقد وخصوصية التقانات المتطورة المستخدمة 2-4)

 فى إنتاج أدوية المستقبل.
 

 التحديات الذاتية:ا:ثاني
غياب رؤية إستراتيجية وطنية أو عربية لتطوير صناعة الدواء، وفى غيبة مثل هذه الرؤية تحدث أخطاء منهجية -1

شديدة أو ساذجة )مثل االستمرار فى تقييم تقدم الصناعة الدوائية بمعيار تغطية االستهال  المحلى، ومثل قيام شركة 
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توم أمريكى فى إنشاء شركة لبحوث وتطوير الدواء فى غيبة سياسات أو تكتالت أو دوائية وطنية بمشاركة كونسوري
 تحالفات بحثية وطنية*(.

)موعد بدء تنفيذ اتفاقية تريبس(. والجدير  2005ندرة أو غيبة القدرة )أو اإلمكانية( على النظر فيما وراء عام -2
ن العام والخاص( قد تجمعوا على الفور مرتين عام بالذكر هنا أن رؤساء الشركات الوطنية فى مصر )من القطاعي

بمجرد علمهم بطلب الشركات األجنبية إيقاف إنتاج مائتى دواء مصرى )فى شهر مايو( وكذلك بمجرد علمهم  2001
حصول شركة أمريكية على حق التسويق االستثمارى ألحد أدويتها )فى شهر سبتمبر(، لكنهم لم يتجمعوا أبدًا بنفس 

لجدية والحمية من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمجابهة ما بعد انتهاء الفترة االنتقالية لتطبيق اتفاقية تريبس السرعة وا
 . 2004والتى تنتهى بنهاية ديسمبر 

 تأخر نمو صناعة الخامات الدوائية ، وكذلك التأخر فى تنظيم الصناعة الدوائية القائمة على التكنولوجيات الحيوية.-3
 نافسية المحلية داخل رقعة استهالكية محدودة.الرضا بالت-4
 غيبة التنسيق بشأن خطط وتوجهات اإلنتاج وهو األمر الذى يؤدى إلى تشابه المنتجات.-5
 غياب إستراتيجية عربية للتسويق المحلى والخارجى.-6
 ضعف مستويات الجودة )عند األخذ فى االعتبار التنافسية العالمية(.-7
 لشراء شركات وطنية ونجاحها فى ذلك عدة مرات )فى مصر على وجه الخصوص(. دخول شركات عالمية-8
 العامل المشتر  بين التحديات الخارجية والذاتية:-ج

فى تقديرنا أن هذا العامل المشتر  هو تردى القدرة العربية بخصوص استشراف المستقبل فى مجال صناعة الدواء. إن 
اصة أو عن جهالة أو عن كسل( هو السبب وراء األعراض الرئيسية للتخلف هذا التردى )سواء هو ناتج عن مصالح خ

وفى غياب الحس بالحاجة الملحة للعمل  فى الصناعة الدوائية العربية، والتى تتمثل فى غياب أنشطة البحث والتطوير
إلى حد كبير  -مثل ألخ( ، كما تت… المشتر  )سواء فى شكل تحالفات أو تكتالت أو شبكات بحثية أو برامج تسويقية 

فى عدم توفر الشفافية فى المعلومات وفى عدم االلتزام بحسن اختيار القيادات. إن هذه األعراض المختلفة والناجمة  -
عن اإلخفاق فى استشراف المستقبل هى نفسها مسببه للمزيد من اإلخفاق وللمزيد من التشرنق داخل الحاجز النفسى 

 وكذلك المزيد والمزيد من الشلل فى التعامل مع قضايا ومستقبليات حقوق الملكية الفكرية. المانع لالتجاه إلى االبتكار،
 :الغد المصرى الجديدمن وجهة نظر حزب  رابعًا: المتطلبات بشأن المستقبل

مجاعة فى وجود وفرة. هذا هو حال صناعة الدواء فى المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص فى مصر، فهذه      
بطبيعتها تقوم أساسًا على البحث العلمى واألنشطة التطويرية ، لكنها فى منطقتنا العربية تخلو من أنشطة  الصناعة

بحث وتطوير فعالة، ذلك رغم الوفرة الموجودة من المؤهلين تعليميًا وعلميًا وفنيًا، والمتمثلة فى مئات من الباحثين فى 
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يات العلوم والصيدلية والزراعة والطب والهندسة والمنتشرين فى مجاالت دوائية )أو مرتبطة بالدواء( من خريجى كل
 وحدات البحث العلمى فى مصر وفى بلدان عربية أخرى.

ن التعامل مع المتطلبات المتعلقة بمستقبل صناعة الدواء العربية ال يمكن أن يكون أ الغد المصرى الجديدويرى حزب 
لحاجز النفسى المضاد للتنمية الدوائية الحقيقية والذى زرع فينا صحيحًا دون االنطالق من منصة ترتكز على كسر ا

بواسطة كتابات ودعائيات متعدية الجنسية غير دقيقة وزائفة. إنها تلك البيانات التى أخذت تنتشر وتتردد منذ سبعينات 
تخليق مركبات كيميائية القرن العشرين، والقائلة بأن الدواء الجديد يأتى عادة من خالل جهود بحثية رهيبة يتم فيها 

 مليون دوالر.  500إلى  300يصل عددها إلى عشرة آالف مركب وتتكلف فى حدود 
وفضاًل عن الشك المنهجى فى هذه االدعاءات المغالى فيها إلى حد كبير جدًا، كما أوضحنا من قبل فإننا        

أن من شأن التعامل  الغد المصرى الجديدحزب  دعتقينجذب االنتباه إلى مستجدات فى البيئة الدولية لصناعة الدواء 
 اإليجابى معها استيعاب أعلى للممكنات والمتطلبات الخاصة بالمستقبل. من أهم هذه المستجدات ما يلى:

أن العملقة )أو االتحاد بين الشركات الكبرى( ال تؤدى بالضرورة وبشكل تلقائى إلى تحسن المبيعات والقدرات -أ
ركات التى تم اتحادها )أو عملقتها ( تتعرض النخفاض فى سرعة القفزات اإلنتاجية والقفزات الناتجة بل أن الش,البحثية

عن البحث والتطوير بالمقارنة بسرعة القفزات المماثلة فى هذه الشركات قبل اتحادها، وهو األمر الذى جعل المحللين 
 منظور الخوف من اتحاد بين المنافسين يظنون بأن الشركات الكبرى تلجأ إلى االتحاد )أو العملقة( من

أن عمليات العملقة واالستحواذ بين الشركات الكبرى فى عالم الدواء ال تحرم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم -ب
حيث أنه من الثابت فى الخصوص أن كفاءة الشركات  Value Creation Potentialمن قدرات توليد القيمة 

 .دة أعلى الصغيرة والمتوسطة تكون عا
أنه من الثابت عمليًا أن شركات صغيرة أو متوسطة الحجم قد تمكنت بإدارة حميدة وميزانيات بحثية منخفضة نسبيًا -ج

مليون دوالر( أن تتواصل إلى مواد دوائية جديدة وإلى تحقيق تنافسيات وتحالفات لها وجود على المستوى  30)أقل من 
 ة الميرال برودس فارمافى أسبانيا وتيفا فى إسرائيل.العالمى، ومن أمثلة هذه الشركات شرك

أن اإلنجازات البحثية الكبرى للشركات الدوائية العمالقة تتم من خالل تعاونات هامة وحرجة بين هذه الشركات -د
الكبرى وشركات أخرى بحثية صغيرة، وأن الشركات البحثية الصغيرة خاصة )فى مجال األدوية المنتجة بواسطة 

 لوجيات الحيوية( تحقق نجاحات عالمية سريعة ومتواصلة.التكنو 
أن التطويرات الدوائية المهمة والمنتجة لقيمة مضافة كبيرة ال تنتج فقط من بحوث التوصل إلى مواد دوائية جديدة  -هـ

شكال الصيدلية )والتى قد تعلو فيها درجة المخاطرة المالية(، وإنما أيضا من أعمال وأنشطة البحوث المتعلقة بتطوير األ
 وهى أنشطة أقل تكلفة ومخاطرة ماليًا وأسرع عطاءًا.
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لكي يمكن للصناعة الدوائية المصرية والعربية أن تتفاعل مع  الغد المصرى الجديدختاما: أهم توصيات حزب 
 التحديات التي تواجهها:

ملية بمثابة سوق كبيرة خاصة عند التنسيق والتوافق داخل السوق الدوائية العربية بحيث تصبح من الناحية الع-1
 التعامل مع قضايا المواد الخام ونقل وتطوير التكنولوجيا.

 تصنيف الصناعة الدوائية العربية القائمة )على المستويين القطرى واالقليمى( إلى نوعين:-2
 genericsصناعة األدوية الجنسية أو النوعية والمسماة -
 research - basedحوث الصناعة الدوائية القائمة على الب-

 مع اتخاذ ما يلزم من ترتيبات ومتطلبات وتحالفات من أجل إيجاد وتحقيق النمو لكال الصناعيتين.
رفع نسبة الصرف على أنشطة البحث والتطوير وترشيد عمليات إدارة هذه األنشطة مع قيام الحكومات بأدوار -3

شيدة بذاتها وتبذلها حكومات دول أخرى فى هذا الشأن )فى إيجابية فى هذا الخصوص باالسترشاد بأدوار حكومية ر 
 أسبانيا وإنجلترا والبرتغال وسنغافورة والهند على سبيل المثال(.

قيام األنظمة المدنية الراعية لصناعة الدواء العربية على المستويين القطرى واإلقليمى )مثل االتحاد العربى لمنتجى -4
رى( بالتعاون فى التوصل إلى رؤية إستراتيجية بشأن تطوير صناعة الدواء العربية، األدوية ، واتحاد الصناعات المص

 مع االستفادة باستيعاب تفصيلى لتجارب من دول أخرى )مثل الهند وأسبانيا والبرازيل(.
كز بحوث التحالف بين الشركات الدوائية العربية وبالتعاون مع البنو  العربية والمستثمرين العرب من أجل إنشاء مر -5

وتطوير دوائى عربى تكون مهمته عمل اختراقات بحثية تطويرية عربية والمساهمة فى تنسيق أنشطة البحوث والتطوير 
 أجنبية. -العربية وكذلك إنشاء التحالفات البحثية العربية عربية والعربية 

 التنسيق اإلنتاجى والتسويقى بين أعضاء الصناعة الدوائية العربية.-6
الحكومات( من أجل إدخال تغييرات على  -الجمعيات األهلية  -على المستوى العربى )الصناعة الدوائية  التضامن-7

 اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بحيث تتفق مع المصالح اإلنسانية عامة ومصالح شعوب الجنوب على وجه الخصوص.

 :قترح ما يلىي الغد المصرى الجديدفأن حزب وكأمثلة لهذه التغييرات 
ج )بفتح التاء( حيث دورة حياة المنتج تختلف من مجال إلى آخر. ذلك تغيير فترة الحماية للبراءات بحسب نوع المنتَ -أ

مع إخضاع فترة الحماية للتعديل الدورى اعتمادًا على التسارع فى دورات حياة المنتجات على تنوعها، وهو األمر الذى 
 فى االتفاقية. 33يستوجب تعديل الفقرة 

تنظيم وتقنين للشفافية بخصوص اقتصاديات المنتجات )من خالل آليات منظمة التجارة العالمية( بالقدر الذى -ب
يخدم تحديد الفترة المناسبة للبراءة من منظور التشجيع على االبتكار وتغطية تكلفة األبحاث، وليس من منظور اكتساب 
 أكبر ريع ممكن وبشكل شبه مطلق.
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فى ملكية البراءات التى تحصل عليها الشركات ومعاهد البحوث األجنبية وتكون ناتجة عن ج_المشاركة الوطنية 
تحويرات من منتجات وطنية تراثية أو تحويرات تعتمد على عناصر من التراث الوطنى. وطبقًا لهذا التوجه نشير إلى 

ث وتطويرات باالعتماد على متطلبين أساسيين. األول هو ضرورة حصول الجهة األجنبية على األذن بإجراء بحو 
المنتج الوطنى أو على عناصر من التراث الوطنى. وأما الثانى، فهو ضرورة مشاركة البلد األم فى نسبة من عائدات 

مثاًل( فى حالة %70براءة االختراع، على أن تحدد هذه النسبة طبقًا لدرجة التطوير الحادث، بحيث تكون عالية )
 مثال( فى حالة التطوير الجذرى. %15التطوير البسيط، ومنخفضة )

اعتبار تسجيل البراءة لمواطنى ومؤسسات البلدان النامية األعضاء فى المنظمة تسجياًل فى عموم بقية البلدان -د
 األعضاء.

استحداث مواد قانونية يكون من شأنها الحد من قدرة الشركات متعديات الجنسية وكذلك البلدان المتقدمة على القيام -هـ
 إجراء تعسفية إرهابية ضد البلدان التى تمارس حقوقها فى الترخيص اإلجبارى.ب
استحداث آلية جديدة )فى إطار منظمة التجارة العالمية( تكون مهمتها مساعدة الدول النامية على تجنب  -و

موارده على الصعوبات الفنية والمالية بخصوص فض المنازعات. وربما يمكن فى هذا اإلطار إنشاء صندوق تعتمد 
 مساهمات الدول والشركات الدولية الكبرى، وذلك بنسب مئوية محددة طبقًا لمؤشرات اقتصادية معينة.

للبراءة، وهو األمر الذى  Living Processesوالعمليات الحياتية  Life Formsعدم إخضاع أشكال الحياة -ح
 ( فى االتفاقية.b)27.3يستوجب تعديل الفقرة 

 التفاضلى للمنتجات طبقًا القتصاديات البلدان والمناطق المختلفة فى العالم.تشجيع التسعير -ط
تشجيع وتنظيم وتطوير إمكانيات ومجاالت االستخدام الحكومى لبراءات االختراع فى إطار المنفعة العامة )وليس - 

 التجارة(، وهو حق تستخدمه البلدان المتقدمة بكفاءة.
بارى ألية منتجات تعتبر بواسطة )منظمات دولية( من قبيل األساسيات الستمرارية السماح التلقائى بالترخيص اإلج-ل

 الحياة.
اعتبار الوصول للبيانات الكاملة الخاصة بالدراسات المعملية والسريرية على األدوية أمرًا حميدًا بالنسبة إلتاحة -م

لبراءة ، وهو األمر الذى يتطلب التوضيح  ، أى ليس فيه خرق  rational drug useوتشجيع االستخدام السليم للدواء 
 فى االتفاقية. 39.3وحسن االستخدام للفقرة 

االتجاه إلى عمل تحالفات إستراتيجية مع الصناعات الدوائية التى يمكن أن تكون لديها خبرات فنية كبيرة فى -8
 التعامل مع تطبيق الترخيص اإلجبارى لألدوية )مثل: الهند والبرازيل(.

 . القدرات العربية الخاصة بتطوير وتقييم ومتابعة جودة المستحضرات الدوائية والمواد الخام المتعلقة بالدواءتطوير -9
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 ةــــمقدم

 
ئمة لتطوير اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر، في هذا من الصيغ المالالصغيرة د تنمية الصناعات ـتع

الخصوص، يالحظ تميز الوضع النسبي للصناعات الصغيرة في االقتصاد المصري، حيث تصل المنشآت 
وبصفة عامة، بلغ  %91.8الصغيرة إلى إجمالي منشآت القطاع الخاص، في الصناعات التمويلية، إلى 

في  %78رة من المنشآت التي تعمل في الصناعات التمويلية حوالي النصيب النسبي للمشروعات الصغي
 ،، عالوة على ما سبق، تعتبر الصناعات الصغيرة بمثابة الشبكة المغذية للصناعات المتوسطة والثقيلةتوسطالم

 تساهم الصناعات الصغيرة في توفير فرص العمل، ومن ثم مواجهة مشكلة البطالة.  ،فضاًل على ذلك
تشجيع المواطنين، ال سيما " الغد المصرى الجديد زبـح تنمية الصناعات الصغيرة "من وجهة نظريقصد بـ "

 ".الشباب، على إقامة مشروعات صغيرة جديدة مع تطوير المشروعات الصغيرة القائمة
في الحقيقة، يجب أن تأخذ قضية تنمية الصناعات الصغيرة موقعًا مهمًا في إطار أي برنامج لتحديث 

فبالرغم من تميز الوضع  ,عة أو تنمية الصادرات، ومن ثم في أي مشروع مقترح لتحديث الدولة المصريةالصنا
ي النسبي للصناعات الصغيرة في االقتصاد المصري إال أنه يالحظ اتجاه نسبة القيمة المضافة الصافية ف

 . الصناعات الصغيرة إلى االنخفاض
ويمكن تفسير ذلك بطبيعة  ساهمتها في توليد فرص العملفاض مأيضًا اتسمت الصناعات الصغيرة بانخ

 المشكالت التي تواجه هذه الصناعات، مما قد يؤثر على مساهمتها في االقتصاد المصري.
في التمويل، والتسويق، وافتقاد التكامل أو  الغد المصرى الجديدمن وجهة نظر حزب وتتلخص هذه المشكالت 

نشاط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، باإلضافة إلى مشكلة التدريب، العالقة التعاقدية المنتظمة بين 
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في ارتفاع أسعار المنتجات، مما يؤثر سلبًا على أرباح هذه  –بالطبع  –وارتفاع تكاليف اإلنتاج التي تنعكس 
 .الصناعات

 ي:تآلفي ا الغد المصرى الجديدزب ح وتتمثل أهمية دعم الصناعات الصغيرة من وجهة نظر
في جذب وتعبئة المدخرات الصغيرة والتمويل الذاتي حيث تعتبر هي أحد مجاالت الصغيرة مساهمة الصناعات 

فرص عمل جديدة حيث أنها تعتمد أساسًا على محدودية رأس المال مما يعد عنصرًا لجذب صغار  خلق
 المدخرين.

الة، فالبطالة تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة هنا  عالقة وثيقة بين تنمية ودعم المشروعات الصغيرة ومشكلة البط
ن في مزيد من االهتمام بالصناعات الصغيرة، فهذه الصناعات الصغيرة توفر اآلالف من فرص موحلها يك

العمل الحر للشباب العاطلين وباألخص شباب الجامعات الذي يزداد كل عام وينتظر الوظائف الحكومية 
 فبتسهيل إقامة ودعم تلك الصناعات الصغيرة وتمليكها للشباب فسو  المحدودة من حيث العدد والعائد ولكن

تجارب الدول  يزول العديد من تلك المخاوف والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر والتي تؤكد
 أن الحل يكمن في العمل الحر والمشروعات الصغيرة. اآلخرى 

باب، فالشباب يحتاج في بداية الطريق إلى من يمد االهتمام بالصناعات الصغيرة يحقق هدف نفسي لدى الش
إليه يد العون حتى يساعده على تكملة المسيرة واالهتمام بتلك المشروعات والتحول من الوظائف الحكومية إلى 
العمل الحر الذي يحقق الفائدة للجميع، إلى جانب أن ذلك يوطد الثقة لدى الشباب في قيادات وطنه ويزيده 

حتى ال يصبح حاقدًا وناقمًا على المجتمع، وبالتالي فاالهتمام بالصناعات الصغيرة إلى جانب انتماء للوطن 
 أنه يحقق هدف مادي اقتصادي فإنه يحقق هدف أخالقي نفسي. 

وهنا  بعد آخر أيضًا وهو أن االهتمام ودعم الصناعات الصغيرة يحقق نوع من عدالة التوزيع في الدخل 
 ن ال يملكون.القومي بين من يملكون وم

أصبحت قضية دعم التصدير من القضايا الملحة اآلن والتي تؤكد القيادة السياسية عليها دائمًا، لذلك فإن المشروعات 
الصغيرة تستطيع أن تساهم في تنمية الصادرات الصناعية حيث أن منتجات الصناعات الصغيرة غالبًا ما يظهر فيها 

 ورواجًا في األسواق الخارجية. قبوالً فن ومهارات العمل اليدوي الذي يلقي 
لمديري المشروعات، كما أن صاحب المشروع الصغير  يةتساعد المشروعات الصغيرة على تنمية القدرات اإلدارية والتنظيم

غالبًا ما تكون كفاءته اإلدارية والتنظيمية محدودة لصغر حجم اإلنتاج، ومع مرور الوقت وكبر النشاط في المشروع 

الصغيرة الذي يشكلون قاعدة من أصحاب المشروعات  نمو الكفاءة اإلدارية والتنظيمية لقطاع عريضالصغير ت
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أساسية لحمل أعباء التنمية خالل مراحلها المتقدمة سواء كان ذلك من خالل تطوير المشروعات الصغيرة أو 
 ن خالل:إقامة المشروعات الكبيرة إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة للصناعات الكبيرة م

 إعداد العمالة الماهرة.

 خفض تكاليف اإلنتاج.
مساهمة الصناعات الصغيرة في التنمية اإلقليمية، فالصناعات الصغيرة تتميز بالقدرة عل االنتشار الجغرافي بعكس 
 الوضع في الصناعات الكبيرة التي تميل إلى التركز في المدن والمناطق الصناعية ويرجع ذلك إلى تمتع الصناعات

 الصغيرة بمرونة في اختيار أماكن توطنها لما يتوفر من مقومات.
مساهمة الصناعات الصغيرة غالبًا في تنمية الصادرات الصناعية حيث أن منتجات الصناعات الصغيرة غالبًا ما 

صناعات يظهر فيها فن ومهارات العمل اليدوي الذي يلقى قبواًل ورواجًا في األسواق الخارجية إلى جانب اعتماد ال
وبالتالي تكتسب ميزة تنافسية في أسواق ,الصغيرة على فنون إنتاجية كثيفة العمل مما يخفض من تكلفة الوحدة المنتجة 

للتصدير بقدر أكبر من المرونة في التحول من خط إنتاج آلخر ومن سوق آلخر النخفاض حجم إنتاجها على المدى 
 القصير.

 لتكامل الصناعي، الذي ينقسم إلى:مساهمة الصناعات الصغيرة في تحقيق ا
استخدام كل منها لمنتجات األخرى  من خالل تكامل مباشر، ويعني االرتباط بين المنشآت الصناعية الكبيرة والصغيرة

 كعنصر إنتاجي في عملياتها اإلنتاجية.
ت أو عقود بين تكامل غير مباشر، وهو ما يأخذ صورة تخصص بين الصناعات الكبيرة والصغيرة دون أية اتفاقا

 الطرفين.
اهتمام العديد من الوزارات، والجهات الحكومية المختلفة بتنمية الصناعات الصغيرة، يستلزم تدخل المشرع لبلورة هذا 

 االهتمام في قوانين ملزمة.
 

 :لتنمية الصناعات الصغيرة الغد المصرى الجديدتوصيات حزب 

ئيسية في الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية أن تكون المشروعات الصغيرة إحدى المكونات الر  .1
 باإلضافة إلى تحديد التشابك القطاعي بين المشروعات الصغيرة وغيرها من القطاعات.

خلق البيئة االقتصادية التي تشجع الشباب على المبادرة بإنشاء مثل هذه المشروعات من خالل القضاء على  .2
تكافؤ الفرص ومكافحة أساليب الوساطة والمحسوبية التي تعتبر اآلن شرطًا الفساد الذي يؤدي إلى حجب مبدأ 

إلمكانية حصول الشباب على القروض وأن يكون هنا  مصارحة وشفافية ومصداقية بحيث تتاح الفرص 
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لالستثمار في ضوء بيانات فعلية وواقعية عن فرص االستثمار وليس مجرد شعارات وخطب خالية من 
 المضمون.

لمشروعات الصغيرة من حيث نوعيتها والمنتجات التي تقوم بإنتاجها الطاقة اإلنتاجية لسح شامل إجراء م .3
هذه المنتجات وغيرها، حيث يساعد جهات التخطيط والتنفيذ  قالفعلية، نوعية المواد الخام المستخدمة، تسوي

يرة وربطها بالمزايا المادية على رسم السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق أهداف التخطيط للمشروعات الصغ
 والمكانية التي تتحقق من انتشار المشروعات الصغيرة بداًل من تركزها في القاهرة والحضر.

تخفيض الضرائب على هذه المشروعات وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها  مع تيسير تمويلها  .4
 فرص العمل.  خلقبقروض ميسرة كنوع من االستثمار في مجال 

تيسير منح األراضي للمشروعات والعمل على تزويدها بالمرافق الضرورية والبنية األساسية، مما يساعد على  .5
 تقليل التكلفة االستثمارية للمشروع.

التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم الخدمات التنظيمية والفنية والتمويلية لدعم  .6
 موحدة وتعريف إجرائي واضح لهذا القطاع. المشروعات الصغيرة في ظل سياسة

إنشاء مراكز تدعيم االرتباط بين المشروعات الصغيرة والكبيرة بالتعاون مع المنظمات المعنية كاتحادات  .7
 الصناعات والغرف التجارية، وجمعيات رجال األعمال.

 ضرورة إنشاء مؤسسة مالية متخصصة أو بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة. .8
اء اتحاد أو نقابة خاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة يكون من مهامها رعاية هذه المشروعات بمختلف إنش .9

 الوسائل.
التخفيف من طلب الضمانات مما ال يتالءم وطبيعة المشروعات الصغيرة وقدرات الشباب على توفير هذه  .10

ح فترات سماح وسداد مناسب الضمانات، وإسقاط الفوائد عن أصحاب المشروعات المتعثرة في السداد وفت
 حسب طبيعة المشروعات.

دعم القدرة التسويقية وتنمية هذه المشروعات من خالل إنشاء شركة لتسويق منتجات الصناعات الصغيرة  .11
 والمتوسطة سواء تم تمويلها من الصندوق أو غير ذلك.

لمعارض واألسواق الدولية وضع خطة لتعريف الدول األجنبية بالمنتجات المحلية من خالل المشاركة في ا .12
 وتنظيم حمالت تصديرية من خالل المجالت والندوات.

مكافحة إغراق السوق المحلية بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تنافس منتجات المشروع  .13
 الصغير مع تخفيض الرسوم الجمركية على واردات هذه المشروعات من المواد الخام والوسيطة.

 مخصصات أكثر لهذا المجال. توفير ية عمليات المتابعة من جانب الصندوق االجتماعي للتنمية من خاللتقو  .14
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 تسهيل إجراءات التراخيص وغيرها من اإلجراءات اإلدارية واختصارها. .15
 تشجيع البحوث ونقل التكنولوجيا والتطوير وخدمات التدريب والدعم الفني والتسويق. .16
ة الجهات المعنية بها يتولى رسم السياسات والبرامج واقتراح التعديالت التشريعية إيجاد إطار مؤسسي يضم كاف .17

والتنظيمية وتقديم الحوافز المختلفة للنصوص بها وحصر احتياجات المصانع الكبيرة من األجزاء المغذية 
 والمستلزمات األساسية والكميات المطلوبة والمواصفات القياسية.

ية للصناعات الصغيرة ومن هنا، نجد أن الجهاز المصرفي له دور كبير في تمويل تقديم التسهيالت االئتمان .18
الصناعات الصغيرة وتشجيع مثل هذه المشروعات الصغيرة الحجم حتى يكون هنا  اآلالف من المشروعات 

و شركات لتحقيق التنمية المنشودة. فالتنمية ال يمكن أن تتم باالعتماد على عدد محدود من الشركات العائلية أ
األشخاص. كما تصبح مخاطر اإلقراض كبيرة، كلما تركزت في عدد محدود من الوحدات والمشروعات، وهو 
ما يدفع النظام االئتماني للتوسع في تشجيع المشروعات الصغيرة تنويعًا لإلقراض ودرءا للمخاطر من جانب، 

 آخر. ولتوسيع القاعدة اإلنتاجية وزيادة عدد مشروعات التنمية من جانب
يمكن رفع كفاءة المشروع من خالل تعظيم استفادته من برامج اإلقراض المختلفة. ويتضمن ذلك جمع  .19

المعلومات المختلفة عن شروط اإلقراض، وأنواع األنشطة الممولة، وكيف يمكن خلق عالقة بين األنشطة 
ات غير التمويلية التي تقدمها هذه القائمة، واختيار النشاط وفقًا ألسلوب الطلب المشتق، واالستفادة من الخدم

 الخدمات.
االستفادة من الخدمات الحديثة، وتطبيقها على المشروعات الصغيرة. تعتمد البرامج التقليدية المتوافرة في  .20

على  تمويلها على تقديم القرض في صورة نقدية. ولقد نتج عن ذلك عدم قدرة العديد من المشروعات الصغيرة
ولهذا تم استحداث وسائل تمويلية تدعم المشروعات الصغيرة بصورة  ,سلوب التمويلياالعتماد على هذا األ

 عينية. 

 وتتمثل أهم هذه الوسائل في:
  شراء الفواتير بالجملةFactoring.  
  التأجير التمويليLeasing. 

  Factoringشراء الفواتير بالجملة  -أ

مويل، وحفظ حسابات، وتحصيل أوراق القبض بتقديم خدمات الت Factorهو عقد تقوم بمقتضاه شركة  
 والحماية من مخاطر االئتمان مقابل تنازل العميل عن أوراقه التجارية بالبيع أو الرهن.

 Leasingالتأجير التمويلي  -ب

المنشأة  –يعتبر التأجير التمويلي وسيلة من وسائل التمويل العيني، بمقتضاه تؤجر إحدى شركات التأجير التمويلي 
إلى المستأجر أو آلية أو عقار يحتاجه في مشروع إنتاجي أو خدمي، يقوم بتنفيذه لمدة معينة  –مسجلة لهذا الغرض وال
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في مقابل أجرة معينة يؤديها المستأجر للمؤجر التمويلي طوال مدة اإليجار، وله أن يختار شراء المعدة أو اآللة أو 
عقد اإليجار، والتي يراعى في تحديدها مجموع قيمة األجرة التي أداها  العقار بالقيمة المحددة سلفًا والمتفق عليها في

 المستأجر طوال مدة اإليجار.
 تدعيم خدمات التوجيه واإلرشاد الصناعي.

 تحقيق التكامل بين الصناعات الصغيرة وكل من الصناعات المتوسطة والكبيرة.
اعة والبنو  في توفير برامج تدريبية في دراسات الجدوى التعاون بين كل من الصندوق االجتماعي للتنمية ووزارة الصن

 المتكاملة والمهارات الفنية، ومهارات اإلدارة والتسويق، وذلك ألصحاب الصناعات الصغيرة.
 تطوير وسائل الدعاية والتسويق للمنتج.

لمعارض الدولية توسيع منافذ بيع أو تصدير منتجات هذه الصناعات بإعداد المعارض المحلية، واالشترا  في ا
 العالمية. 
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 في الغد المصرى الجديدحزب رؤية 

 مجال التجارة اإللكترونية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وذلك بعد  1996ظهر ما يعرف بالتجارة اإللكترونية في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي وبالتحديد في عام 
م الكبير في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعد التجارة اإللكترونية أحد نتاج الثورة الهائلة في عالم االتصاالت والتقد

عملية العولمة والتي ألقت بظاللها على مختلف أشكال الحياة البشرية، والتي اتخذت أشكااًل عديدة منها العولمة المالية 
حاسبات وشبكات االتصاالت والتبادل و العولمة االستهالكية.. وغيرها، ورغم أن استخدام الوسائل اإللكترونية كال

اإللكتروني للبيانات قد ظهر منذ بداية الستينات إال أنه كان مقتصرًا على المصارف والبنو  والمنظمات والمؤسسات 
الضخمة التي يمكنها استخدام الحاسبات الكبيرة وشبكات االتصاالت باهظة التكاليف. ولكن بعد ذلك أصبح الترابط 

ألطراف المختلفة وخاصة عبر اإلنترنت أمرًا في غاية البساطة والسهولة، وفي مختلف المنظمات والتراسل بين ا
والشركات بمختلف أحجامها )الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضًا(، بل وفي متناول األفراد أيضًا، األمر الذي أدى إلى 

 ظهور وتسارع انتشار التجارة اإللكترونية.
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 -:الغد المصرى الجديدونية من وجهة نظر حزب مفهوم التجارة اإللكتر

 
هنا  تعريفات متعددة للتجارة اإللكترونية منها ذلك التعريف الذي أخذ به مشروع القانون المصري، وهو تعريف ضيق 
يقصر التجارة اإللكترونية على عمليات تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيط إلكتروني وهو اإلنترنت، إال أن 

إللكتروني يمكن أن يتسع ليشمل إلى جانب اإلنترنت، وسائط إلكترونية أخرى مثل الشبكات الخاصة المغلقة الوسيط ا
 على متعاملين محددين مسبقًا كتلك التي تستخدمها شركات الطيران والبورصات وغيرها.

 
إنتاج السلع والخدمات أما التعريف الثاني فهو ذلك الذي تأخذ به منظمات التجارة العالمية، ويركز على أنشطة 

 وتوزيعها وتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشتري من خالل الوسائط اإللكترونية.
 

ويدور التعريف الثالث وهو تعريف دأبت األوساط األكاديمية عليهن وهو أن مفهوم التجارة اإللكترونية يعد مرادفًا 
الشبكات وباستخدام أنظمة الكمبيوتر سواء كانت هذه لمفهوم األعمال التجارية، أي إنجاز األعمال والوظائف عبر 

الوظائف داخلية تختص بإنجاز األعمال المختلفة داخل الشركة مثل إدارة اإلنتاج واألفراد، أو وظائف خارجية تختص 
 بإنجاز األعمال بين الشركات بعضها البعض، أو بين الشركات والمستهلكين، مثل أعمال اإلعالن والتسويق والتمويل

 والتفاوض والبيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.
يعرف التجارة اإللكترونية بأنها "عملية إنتاج وتوزيع  -وهو األقرب للشمول  -أما التعريف الرابع للتجارة اإللكترونية 

مي وبيع وتسليم السلع والخدمات بالوسائل اإللكترونية وفتح قنوات االتصال مباشرة بين المجتمع المحلي واإلقلي
والدولي، باستخدام وسائل االتصال اإللكتروني والحصول على المعلومات من أفضل األسواق بما يساعد على زيادة 
القدرة اإلنتاجية ووضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خريطة التجارة الدولية وتحقيق السرعة االنسيابية 

 المطلوبة في إبرام الصفقات"
 

اإللكترونية تتخذ لها طابعًا خاصًا يميزها عن األنواع األخرى من التجارة سواء كان ذلك في ومن المالحظ أن التجارة 
مجال التجارة المحلية أو الدولية، حيث أن المحدد األساسي فيها هو الكم الهائل من انتقال المعلومات واجتذاب 

 والتي تشبع وتخلف حاجات إنسانية جديدة. التكنولوجيا المتقدمة وظهور سلع وخدمات جديدة طبقًا للمتغيرات الحالية
 

وال تختلف أهمية التجارة اإللكترونية حاليًا من حيث األهمية بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية على حد سواء من 
 منطلق حرص كليهما على االستمرار في عملية التنمية االقتصادية بما يتواكب مع ظروف كل دولة.
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 :ة اإللكترونية في مصراألوضاع الراهنة للتجار

تعتبر مصر من الدول التي قطعت شوطًا معقواًل في مجال التجارة اإللكترونية، مقارنة بباقي الدول العربية،  
-Eبتشكيل لجنة التجارة اإللكترونية  Internet society in Egyptحيث قامت رابطة اإلنترنت في مصر 

Commerce Committee  كمبادرة من مصر لتدعيم وبناء الوعي بشأن التجارة  وذلك 1997في أكتوبر عام
اإللكترونية واإلنترنت في مصر. وكانت تهدف هذه اللجنة إلى مزيد من التفاهم والتفاوض بين القطاع الخاص والعام 

تشكلت اللجنة القومية للتجارة  1999في مصر حول الموضوعات المشتركة بشأن التجارة اإللكترونية، وفي عام 
ترونية في ظل وصاية وزارة التجارة ولقد تأسست لجان أخرى فرعية منبثقة عن اللجنة القومية وذلك في قطاعات اإللك

عديدة )قانونية، مصرفية، تعليمية وغيرها( وذلك لدعم صناعي القرار والساسة في مصر بشأن تطبيق التجارة 
 اإللكترونية.

  
أي تجارة تتم  Business to Businessصر، منها على سبيل المثال وهنا  مستويات عديدة للتجارة اإللكترونية في م

بين الشركات، إال أنها مازالت في مراحلها األولية حيث هنا  شركات قليلة العدد في مصر عملت في مجال 
 االستثمارات عبر شبكة اإلنترنت.

 
ي بنك وشركة راية القابضة في أغسطس بالتعاون بين سيت  Ciranetوكانت المبادرة األولى في هذا المجال هي إنشاء 

وذلك كنقطة االنطالق األولى للعمل في مجال التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت في مصر وفي منطقة  2000
  MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  
إال أنها  Business to Consumerومستوى أخر للتجارة اإللكترونية في تقديم خدمات من الشركات إلى المستهلكين 

ضئيلة جدًا في مصر مقارنة بالدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية، ومستوى ثالث يتم على مستوى 
، حيث مع إنشاء وزارة االتصاالت بشأن تكنولوجيا المعلومات وذلك Government to Governmentالحكومات 

دعم االقتصاد المصري لالندماج في السوق العالمي،  كعنصر أساسي لتدعيم قاعدة المعلومات في مصر وأيضاً 
والهدف من الحكومة اإللكترونية في العمل على سرعة انسياب المعلومات وسرعة وصولها بدقة وتسهيل عملية اتخاذ 

 القرارات في مصر.
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نقطة التجارة في قيام الحكومة المصرية بتأسيس  Government to Businessومستوى رابع بين الحكومة والشركات 
الدولية المصرية والتي أصبحت تعمل تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية، لتكون واحدة من شبكة نقطة التجارة العالمية 

 دولة مؤسسة لنقطة تجارة في العالم. 19والتي جعلت مصر واحدة من 
على شبكة اإلنترنت، بجانب نشر مصنع  2000ويمكن أن نشير هنا إلى ترويج المنتجات الوطنية المتميزة ألكثر من 

 آالف مصدر كل حسب نشاطه. 4آالف مصنع باإلضافة إلى تعريف العالم بـ  7بيانات تفصيلية عن 
فرصة تصدير، ووصل عدد المستفيدين منها  8439وصل عدد الفرص الواردة من خالل الشبكة للسوق المصرية إلى 

فرصة استيراد بلغ عدد  4222ة تصدير للبالد العربية، فرص 457فرصة تصدير ألمريكا،  591منها  5735إلى 
فرصة في مجال  104 –مستفيد  236، فرص استثمار بلغ عدد المستفيدين منها 1200-1240المستفيدين منها 

 الخدمات.
 7268فرصة واردة. وعدد المستفيدين منها  3094أما عن عدد الفرص المستقبلة من خالل اإلنترنت فقد بلغت 

في مجال تجارة الحيوانات الحية  432مستثمر،  1542منتجات غذائية يستفيد منها  725وبياناتها كالتالي: مستفيد، 
 444منتجات جلدية يستفيد منها  144مستثمر،  717منتجات نسيجية يستفيد منها  372مستثمر،  737يستفيد منها 

 مستثمر. 1396فرصة أخرى يستفيد منها  369مستثمر، 
 

 المشتركين في اإلنترنت في مصر: جدول يوضح عدد
 معدل التغير األلف مشتر  الفترة

1996/1997 45 %. 
1997/1998 100 122.2% 
1998/1999 180 80% 
1999/2000 400 122.2% 
2000/2001 650 62.5% 

 45ن وصل عدد المشتركي 96/97وتتضح الزيادة الملحوظة في عدد المشتركين في اإلنترنت في مصر حيث في عام 
وهذا بدوره يرجع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة  2000/2001ألف مشتر  عام  650ألف مشتر  بينما وصل 

في أولوية االهتمام  1991المصرية في تنمية القدرات التكنولوجية في مصر ومبادرة وزارة االتصاالت منذ عام 
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر.

 أن التجارة اإللكترونية تساهم في األتي: المصرى الجديدالغد ويرى حزب 
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أي توفير قاعدة معلوماتية غنية واتصال   Product Promotionتحسين أداء وحدات األعمال، حيث الترويج للمنتج 
 Time toمباشر مع العمالء وترويج المنتج من خالل الكتالوجات بجانب التوقيت المناسب لتوصيل الخدمة والمنتج 

Market  . 
من البحث على شبكة اإلنترنت وتقديم المعلومات  New Business Modelsتقديم نماذج جديدة من األعمال 

 والتدريب.
 Virtualأي إنشاء نوع من الشراكة الظاهرية  Collaboration and Developmentالتعاون والتطوير 

Partnership نها والصغيرة. أي إنجاز المنتج النهائي بسرعة أكبر التعاون بين شركات السلع والخدمات الكبيرة م
 وطرحه في األسواق خالل زمن قصير.

 الطابع الدولي أو العالمي للتجارة اإللكترونية.
 غياب المستندات الورقية للمعامالت في التجارة اإللكترونية.

امل، وعدم وجود الحاجة إلى وسطاء في التكاليف المنخفضة للمعامالت باإلضافة لرفع كفاءة األداء والفاعلية في التع
 العملية التجارية.

 كل المعامالت تتم بوسائل إلكترونية بدء من وسائل العرض وتبادل المعلومات وحتى إجراء المفاوضات التجارية.
 الوضوح الكامل للمعلومات لالنتشار الواسع لإلنترنت في جميع دول العالم.

 مكوناته.سرعة تلبية احتياجات السوق وتحديد 
 

 :الغد المصرى الجديدإيجابيات التجارة اإللكترونية من وجهة نظر حزب 

 
 تعتبر التجارة اإللكترونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاق األسواق المحلية لتصبح على مستوى العالم.

 تساعد على سرعة االستجابة لطلبات العمالء إذا ما قورنت بالمعامالت الورقية.
 اليف المراسالت والدعاية واإلعالن والتوزيع والتصميم والتصنيع.تعمل على تخفيض تك

 تقليل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون من خالل تخفيض زمن معالجة البيانات أو المعلومات المتعلقة بالطلبات.
 توفير نظم المعلومات الالزمة لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية.

 صفات ومعاينة البضائع والتعاقد، وسداد الثمنإمكانية التعرف على األسعار والموا
 قدرة الدول النامية على النفاذ إلى أسواق التصدير إلمكانية التسوق على نطاق عالمي.

 يجد أن هنا  سلبيات للتجارة اإللكترونية يجب تالفيها: الغد المصرى الجديدوعلى الرغم من هذه اإليجابيات فإن حزب 
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 ةلتجارة اإللكترونياسلبيات 

 .البطاقات المزيفة 
 .عدم وجود مستندات ورقية مدعمة لطلبات الشراء 
  احتمال حدوث تعاقدات صورية باستخدام شبكة اإلنترنت، وحدوث حاالت نصب واحتيال بسبب عدم القدرة

 على التحقق من شخصية المتعاملين.
 لية للدول المستوردة.إمكانية طلب استيراد سلع محظور استيرادها أو محظور بيعها في األسواق المح 
 .إمكانية اختراق شبكة اإلنترنت وإفشاء أسرار العمالء والشركات والبنو  إلى منافسيهم 
 .عدم قدرة المشتري على فحص السلعة قبل الشراء 

  مشاكل استخدام النقود الرقمية والتخوف من انتشارها قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل األموال مع ضعف
 الرقابة على النقد.

 

لتحقيق الطفرة المرغوبة في  الغد المصرى الجديدرؤى وتوصيات حزب 

 مجال التجارة اإللكترونية في مصر والعالم العربي:

 
، حيث يعاني أكثر من  ًً من العالم العربي من األمية،  % 38.7إن الفجوة التكنولوجيا بين العاملم الغربي هائلة جدَا

من نساء الوطن العربي منها، وبالرغم من هذا فنجد أن  %51بي حيث تعاني والتي تنتشر أكثر بين نساء العالم العر 
من المواقع على اإلنترنت  %65اإلنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي يبلغ نصف بالمائة!! كما أن أكثر من 

لشبكة العالمية وهذا من إجمالي محتوى ا %0.1باللغة اإلنجليزية، فيما ال يمثل المحتوى العربي على اإلنترنت سوى 
 بدوره يوضح ضعف التواجد التكنولوجي العربي.

من القادرين على التعامل التجاري  %92تتبع أهمية التواجد العربي في مجال التجارة اإللكترونية من أن نحو 
عربية اإللكتروني يستخدمون مواقع غير عربية، مما سيعرض السلع العربية إلى مخاطر جمة إن لم تتجه الدول ال

)حكومة وأشخاص( بقوة نحو استخدام التجارة اإللكترونية للتعريف بالسلع العربية وتعميق حضورهم وفعاليتهم 
 ومنافساتهم في األسواق التجارية العالمية المفتوحة عبر شبكات االتصال المختلفة.
ي مصر والعالم العربي وما يمكن أن من هنا يتضح أهمية دور التجارة اإللكترونية كأحد مقومات التنمية االقتصادية ف

تؤدي إليه من تشجيع تدفق رؤوس األموال العربية البينية وبالتالي المساهمة في تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية، إال 
أن هذا األمر يستوجب ضرورة التنسيق الجيد والفعال بين الدول العربية في هذا الصدد واتباع عدد من السياسات تقوم 
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الشفافية والوعي الجيد للمتغيرات الجديدة التي تحدث في المنطقة العربية حتى يمكن للدول العربية أن تواجه  على
 التحديات الجديدة التي تفرضها المتغيرات اإلقليمية والدولية على المنطقة.

عمل على الحد من كما يستوجب األمر ضرورة التعاون بين الحكومات العربية بإصدار التشريعات الرادعة التي ت
عمليات التزييف اإللكتروني والقرصنة وغيرها من الجرائم التي تمثل عقبة أمام التجارة اإللكترونية. فضاًل عن ضرورة 
قيام الدول العربية بتهيئة البنية التحتية لالتصاالت لمثل هذه الخدمات التي تتم عبر شبكات اإلنترنت ألنها بمثابة 

على المعلومات وانسيابها بصورة سريعة ودقيقة، وكذا االتقاق حول سعر صرف  عمل قوي في حرية الحصول
العمالت اإللكترونية وما إذا كان يمكن توحيد سعر الصرف للعمالت اإللكترونية التي تصدر في الدول العربية, أن 

 يقتصر األمر على التعامل بعملة كل دولة عند عمليات التصدير فيما بينها.
ات التكنولوجية في العالم العربي فبينما هي جيدة في اإلمارات ومصر ولبنان والسعودية، تجدها فقيرة في وتتباين القدر 

الصومال والسودان، يرجع هذا إلى افتقار تلك الدول إلى البنية التحتية األساسية الالزمة لإلتصاالت، وهو ما يمكن 
الستثمارات العربية في مجال االتصاالت والخدمات حله عن طريق تشجيع التعاون بين البلدان العربية ودعم ا

المعلوماتية وضرورة توافر الكوادر البشرية المؤهلة الستعمال تكنولوجيا المعلومات وصيانة األجهزة وإيجاد نوع من 
 الوعي العام لدى الشركات والجمهور بأهمية تكنولوجيا المعلومات وما يمكن أن تقدمه من منافع.

على أن التجارة اإللكترونية لم تعد خيارًا نقبل به أو نرفضه وإنما اصبح ضرورة  المصرى الجديدالغد ويؤكد حزب 
حتمية تفرض وجودها على جميع االقتصاديين وأصحاب األعمال في العالم، وإضافة إلى ذلك يجب على العالم العربي 

والناحية الثقافية للمحافظة على لغتهم وثقافتهم التي  ككل أن يولي اهتمامًا كبيرًا إلى المحتوى العربي من الناحية اللغوية
تتعرض لمخاطر جمة من عدم قدرتهم على مجابة التقدم والثورات السريعة والمتالحقة في عالم تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات حتى يمكن للعالم العربي أن يحيا ويتواصل في قرية تكنولوجية واحدة.
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 قضيـــة الميـــــاه

 األزمـــة والمخــرج

ولكنه من وجهة نظرنا  -نقطة ساخنة في برنامج حزبي يسعي لتشكيل مستقبل مصر برؤية علمية  تعتبر قضية المياه
 .التي لم يلتفت إليها أي حزب سياسي في مصر والحديث األهم واألساسي،  -

حتى  –نقة باتت تهدد حاضرنا ومستقبلنا، مازال هنا  كثير من المصريين فى الوقت الذى نعاني فيه من أزمة مياه خا
يتحدثون عن امتالكنا لمياه كثيرة في النيل يجب استخدامها في تخضير صحارينا الواسعة، دون أن  -المتعلمين منهم 

إنه إذا استمرت األحوال  يعلموا أن مصر دخلت مرحلة المجاعة المائية منذ بداية التسعينيات، وطبقًا لرأي خبراء كبار
 من األراضي الزراعية الحالية. %60على ما هي عليه ستعجز مصر عن زراعة 

يستدعي لخروج من األزمة فإن ا رؤيتنا لألزمة بكل تجلياتها الدولية والمحلية، الذي يوضح من خالل برنامج حزبناو 
تجاهات السياسية والفكرية باإلضافة لالستعانة شكيل مجلس قومي للمياه ، ويندرج تحت عضويته خبراء من جميع االت

 بخبرائنا وعلمائنا الموجودين خارج الوطن لوضع خريطة واقعية وغير حالمة لألزمة، وطرق الخروج منها، 
ونحن في الحزب سنقوم بالمساهمة الفعالة بدور أساسي في هذا المجلس، إنقاذًا لمستقبل مصر وتجنبًا لحروب يتشكل 

 .21ل توزيع حصص المياه في الشرق األوسط في القرن الـ شبحها اآلن حو 
 

 األبعاد الدولية للمشكلة :

األول: البعد اإلسرائيلي،  –وهو ما يخصنا في مصر  -هنا  بعدان دوليان لمشكلة المياه خاصة في حوض النيل 
المحرض لدول أفريقيا للضغط  والثاني: البعد األفريقي الذي ال ينفصل عن البعد األول، حيث إن إسرائيل تقوم بدور

 على مصر بخصوص مياه النيل لالستجابة لمشاريع إسرائيل.
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 أوال: البعد اإلسرائيلي :

إن نقطة المياه كانت بؤرة الحلم الصهيوني بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى في قلب الصحراء، ابتداء من طلب 
م لتحويل مياه النيل إلى سيناء 1903يطانية في عام تيودور هرتزل الذى تقدم به إلى الحكومتين المصرية والبر 

لتوطين المهاجرين اليهود بها، وتجسدت المخاطر السياسية حول استخدام مياه النيل في السبعينيات، عندما 
كجزء من  –بادر الرئيس السادات باإلعالن عن توصيل جزء من حصة مصر في مياه النيل إلى إسرائيل 

م، وقد أثارت الفكرة اعتراضات شديدة داخل المجتمع المصري بجانب رفض 1979في عام  –صفقة السالم 
 59، 29الدول األفريقية وعلى رأسها أثيوبيا للفكرة باعتبارها تعد خرقا التفاقيات المياه الموقعة عامي 

في صيغ  م، األمر الذى دفع بعض القوي الدولية وعلى رأسها أمريكا إلى التفكير1977والتفاقيات فيينا عام 
أخرى تحقق نفس الهدف، وآخر هذه األفكار المطروحة هى فكرة تسعير المياه الدولية وبيعها وتقضي الفكرة 
بإنشاء صندوق مشتر  يضم حسابًا لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد، يقدر من خالله 

مة مياه بديلة، وتدفع الدولة قيمة كل الماء ثمن الماء دوليًا على أساس معادلة قيمة المتر المكعب ألرخص قي
الذى تستهلكه " أواًل، ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشتر ، فإما أن يكون الحساب 
مدينًا فتدفع الدولة الفرق، أو دائنًا فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي، بغض النظر عن 

 27.5يات الموقعة، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا الحقوق التاريخية واالتفاق
 .مليار دوالر أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه 

 
 

 ثانياً: البعد األفريقي :

نافورة مياه أفريقيا، وعلى الرغم من أن معظم زراعتها  -من وجهة نظر علماء الجغرافيا  -تعتبر أثيوبيا 
مشروعًا  40إلى تنفيذ  إال أنها تسعىمطر، أي أنها ال تحتاج بدرجة كبيرة إلى مياه النيل، تقوم على ال

مائيًا على النيل األزرق لتنمية األراضي الواقعة على الحدود السودانية األثيوبية، وتشمل هذه المشاريع 
لزم هذه المشروعات مليار  . وات من الكهرباء، وتست 38ألف هكتار، وإنتاج  400سدًا لري  26إنشاء 

 مليار متر مكعب من المياه تأتى على حساب حصة مصر والسودان،  80
 

كما تعارض أثيوبيا مشروع ترعة السالم المصري، الرامي إلى إنشاء ترعة عبر القنطرة من دمياط إلى 
ة ألف فدان، وأخيرًا فإن أثيوبيا تصر منذ بداي 600سيناء تمر من أسفل قناة السويس الستصالح 

 ألسباب داخلية  -التسعينيات 
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إعادة تقسيم المياه بين دول حوض النيل طبقًا الحتياجات كل دولة، وتؤكد أنها ال  على -وخارجية 
 أنها تمت في عهود استعمارية. بدعوى م 1959تعترف باالتفاقيات القديمة وعلى رأسها اتفاقية 

 
 ثالثاً: السودان :

داني، وتأثيره الفعال على تأخير تنفيذ المراحل الثالث لقناة جونجلي، والتي تعتمد باستبعاد ما يحدث في الجنوب السو 
عليها السياسة الرسمية المصرية في زيادة حصة مصر من مياه النيل، فإن عددًا من األصوات بدأ يرتفع في السودان 

حيث  -خصوصًا السودان و  -مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الحصص المقررة من مياه النيل لدول الحوض 
يؤدي تزايد عدد السكان، واتساع المساحات المروية، واستغالل المياه في الصناعة إلى تضاعف طلب السودان علي 

 3كم 10أنه سيحتاج الى اى مليار متر مكعب،  20حصة السودان من مياه النيل بجميع فروعه وروافده  تبلغو  المياه
 ساب حصة مصر.سنويًا، و لن يأتي هذا إال على ح

 البدائل والمقترحات :

عقبات كثيرة،  امامهايعد نهر النيل والمياه الجوفية المصدرين الرئيسيين للمياه في مصر، ونظرًا ألن المياه الجوفية 
أهمها التكلفة الكبرى لالستخراج، والنقص المستمد في المخزون وصواًل إلى مرحلة النفاد، األمر الذي يعطي للنيل 

 -األولي واألخيرة كمورد رئيسي للمياه في مصر، ومن هذا المنطلق يقدم الحزب بدائله ومقترحاته التي تشكل  األهمية
إستراتيجية مصر المستقبلية تجاه ضبط وزيادة إيراد النيل في المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالي  -من وجهة نظره 

 : 
السياسة ب اواخل الحدود، وتقليل الفاقد منها سواء بالطرق الطبيعية أواًل: العمل على ترشيد استخدام مياه النيل د

قصب  -الزراعية على الري بالغمر، والتركيب المحصولي الذي يتضمن محاصيل ذات حاجة كبرى للمياه مثل )األرز 
 السكر(.

، 1929تفاقيتي ثانيًا: عدم السماح بالمساس بأي جزء من حق مصر التاريخي والمكتسب في مياه النيل طبقا ال
 م.1977لسنة  1،2م والمؤيدة باتفاقيتي فيينا رقمي 1959

إيراد نهر النيل،  من زيادةثالثًا: السعي جاهدين لتوطيد موقع مصر داخل القارة اإلفريقية لخدمة مصالحها االقتصادية، 
 وذلك بتنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الحوض.

تي تضم جميع الدول النيلية لبحث كل مشروعات أعالي النيل، وترشيد رابعًا: السعي إلنشاء هيئة حوض النيل ال
 مسارها بما يخدم صالح كل الدول.

 خامسًا: العمل على خلق الظروف المالئمة لتنفيذ مشروعات أعالي النيل، واالستعداد لذلك فنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
ء من مياهه وفق حاجتها الفعلية وفي إطار ما لديها من سادسًا: تحقيق مبدأ أحقية دول أعالي النيل في استخدام جز 

 موارد أخرى.
سابعًا: ضرورة التحر  الفعلي إلقامة بعض المشروعات الهامة التي تمت دراستها بالفعل، وترتيبها حسب األهمية 

 ومن هذه المشروعات : .وإمكانية التنفيذ
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من  %70بحيرة البرلس إلى بحيرة عذبة، وكذلك تحويل )أ( مشروع التخزين في البحيرات الشمالية : لضمان تحويل 
تخزين المياه التي تصرف في البحر خالل السدة لمن مساحتها  %30بحيرة المنزلة إلى بحيرة عذبة، مع اإلبقاء على 

 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. 3.5الشتوية مما يوفر 
أن التوسع في إنشاء المصارف المغطاة وتحسين شبكات  )ب( مياه الصرف والمياه الجوفية : حيث ذكرت التقارير

مليارات متر مكعب على االستخدام  6الصرف سيؤدي إلى زيادة استخدام مياه الصرف في عمليات الري بزيادة قدرها 
 .الحالي 

من مياه )ج( مشروعات التخزين أعالي النيل الستعادة الفواقد : أكدت الدراسات إمكانية استقطاب الفواقد الضخمة 
مليار متر مكعب سنويًا تقسم مناصفة بين كل من مصر  18النيل في منطقة المستنقعات جنوب السودان و توفير 

 والسودان، ويتم توفير هذه الكمية عبر المشروعات اآلتية :
مرحلتيه مليارات متر مكعب من المياه التي تضيع في منطقة السدود بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلي ب 7استقطاب  -1

 األولي والثانية، وزيادة كفاءة التخزين في البحيرات الشمالية.
مليارات متر مكعب من المياه الضائعة في حوض بحر الغزال، ويستدعي ذلك حفر قنوات لتجميع  7استقطاب  -2

 مياه األنهار والخور داخل حدود السودان.
قعات مشار، وهو ما يتطلب إنشاء قنوات جديدة داخل مليارات متر مكعب من المياه الضائعة في مستن 4توفير  -3

 حدود السودان.
المشروعات السابقة ال يمكن تنفيذها إال بوجود مصري قوي على الساحة األفريقية، كذلك ضرورة الوجود ان ثامنًا: 

تحريض الدول  بالتصدي للمشروعات اإلسرائيلية الرامية إلى -وبخاصة أثيوبيا  -المؤثر على ساحة القرن األفريقي 
 األفريقية لالنقضاض على مكاسب مصر وحقها التاريخي في مياه النيل.

 واتخاذ موقف نهائي فى هذا الشأن.تاسعًا: التصدي بكل حسم لألفكار األمريكية المطروحة بشأن تسعير المياه دوليا، 
أساليب الري البالية، التي تكلفنا فاقد الستخدامات السيئة و لعاشرًا:  تسعير مياه الري داخل الحدود المصرية لوضع حد 

 مليار متر مكعب سنويًا. 16مياه يصل إلى 
 حادي عشر: تعظيم االستفادة من مياه األمطار واستخدام التقنية الحديثة في مجال تحلية مياه البحر.

صص لمياه الشرب، ثاني عشر: تقسيم شبكة مياه الشرب إلى قسمين كما هو متبع في جميع أنحاء العالم جزء منها يخ
 والجزء اآلخر لالستخدامات األخرى المختلفة.

م 2025وفى هذا الصدد يؤكد الحزب على ضرورة التعامل العاجل مع هذه المشكلة، واعتبار ربع القرن القادم حتى 
 .أعوام عمل متصلة من أجل خلق أرضية صلبة لالنطالق في رحاب التنمية والتحديث في مصر
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 مقدمة

أثبت الطب في معظم دول العالم، بما في ذلك العالم العربي واإلسالمي، أن في اإلمكان إنقاذ عدد كبير من  
ئهم التي ال تؤدي وظيفتها، وذلك وفق قواعد المرضى إذا ما استبدلت أعضاء صحيحة من أجسام بشرية أخرى بأعضا

 وقيود طبية تتصل في جوهرها بمدى سريان الحياة في العضو المنقول، ومدى تقبل الجسم المنقول إليه لهذا العضو.
عدم مواكبة التشريع المصري للنظام العالمي في شأن إقرار مشروعات  الغد المصرى الجديدويرى حزب  

م نقل وزراعة األعضاء أدت إلى تحميل بعض المصريين المعنيين بنقل وزراعة األعضاء عنتًا القوانين الخاصة بتنظي
أضعاف ما  -أو تتحمل عنهم الدولة  –شديدًا، فإما أن ينتظروا الموت بآالمهم، أو أن يسافروا إلى الخارج فيتحملوا 

 كان يمكن أن ينفق في مصر على نقل وزراعة األعضاء.
أن في استعراض النقاط التي تثار في شأن تنظيم عملية نقل وزراعة األعضاء  رى الجديدالغد المصويرى حزب 

ودراستها ما يسمح باتخاذ قرار حاسم بشأن التوصل إلى تشريع ينظم هذه العملية، خاصة على ضوء ما تبناه المؤتمر 
مبادئ األساسية لنقل وزراعة من اصدرا قرار في شأن تطوير ال 1987األربعون لمنظمة الصحة العالمية في مايو 

دولة في العالم بإصدار  82، وقيام أكثر من 1991مايو  13األعضاء البشرية، واعتماده النهائي لهذه المبادئ في 
وتجريم االتجار فيها، وتحقيق بعض الدول العربية الشقيقة ومن  تشريعات وقوانين تنظم عمليات نقل وزراعة األعضاء 

يت السبق في تنظيم هذه العمليات وتجرم االتجار فيها، فعلى سبيل المثال، تشير اإلحصاءات بينها السعودية والكو 
علمية زرع قلب وذلك في الفترة من  53عملية زرع كبد، و 94عملية كلى، و 1823السعودية إلى أنه تم إجراء 

بد، وثالثة مراكز للقلب والرئة، مركزًا لزراعة الكلى وأربعة مراكز للك 11وحدها، كما يوجد بالسعودية  1980-1996
 وثمانية مراكز للقرنية.

 الغد المصرى الجديدوباإلضافة إلى الضرورة العلمية والطبية لتنظيم عمليات نقل وزراعة األعضاء فإن حزب  
ة يولي اهتمامًا باالعتبارات اإلنسانية حيث تؤكد تقارير وإحصاءات وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئ

من هؤالء  %72من سكان الريف المصري مصابون بأمراض مزمنة في الكبد، و %63العامة واإلحصاء أن نسبة 
مصابون بتليف في الكبد وهي الصورة النهائية للكبد بعد اإلصابة بالبلهارسيا أو فيروس االلتهاب الكبدي، وهذا التليف 

من الوفيات في ريف مصر من سن  %55سرطان، وهنا  يؤدي إلى نزيف دموي أو دوالي المريء أو غيبوبة كبدية 
سنويًا، أي  %35سنة سببها دوالي المريء .. وتذكر اإلحصاءات أن مشكلة الفشل الكلوي تتزايد بنسبة  45إلى  25

 مليون جنيه سنويًا قيمة الغسيل الكلوي. 55ألف مريض سنويًا، وأن الدولة تتحمل  30ما يقرب من 
مرضى أحوج لعمليات نقل األعضاء في الداخل خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السفر لذا فإن النوع من ال 

للخارج وإجراء هذه العمليات هنا  بتكلفة تربو على المليون جنيه لزراعة كبد واحد مثاًل..، هذا إلى جانب أن معظم 
وهو ما يعني انتظار طابور قد  الدول التي يسافر إليها المصريون لزرع األعضاء تعطي أولوية ألبنائها دون األجانب،

 يطول أكثر مما يحتمل المريض.
يرى أن ظاهرة العولمة وما أفرزته من ضغوط اقتصادية  الغد المصرى الجديدعالوة على ما سبق، فإن حزب  

ة على الدول النامية قد أدت إلى تزايد احتماالت االتجار باألعضاء البشرية عبر الحدود، وبروز مافيا دولية لتجار 
األعضاء تمتد من الهند شرقًا إلى البرازيل غربًا مرورًا بدول مثل تركيا وبلغاريا والمجر، مما ال يتفق مع المبادئ 
الرئيسية اإلنسانية ويتعارض مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وروح دستور منظمة الصحة العالمية، وهو ما يشكل 

وتعريض الصحة العامة لمخاطر غير محسوبة يمكن أن يتسبب فيها  أيضًا مصدرًا لتهديد سالمة المجتمع المصري 
انتقال األوبئة واألمراض المستحدثة مثل اإليدز، وذلك في حالة إجراء عمليات نقل األعضاء في الخارج أو السماح 

 استيراد األعضاء البشرية من الخارج.
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 :الغد المصرى الجديدؤية حزب آراء الفقهاء وعلماء الدين اإلسالمي والمسيحي الذين يدعمون ر 

وجعلت الشريعة  22/5/1980نظرًا ألن الدستور المصري، منذ زمن التعديل الذي لحق بالمادة الثانية منه في 
اإلسالمية هي "المصدر الرئيسي للتشريع" قد قيد بذلك سلطة المشرع فيما يسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة 

وألزمه بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، بحيث  لتشريعات سابقة على هذا التاريخ
إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع هذه المبادئ يكون قد وقع في المخالفة الدستورية، فإنه لذلك يتعين عرض 

لشرعي أوال، حتى إذا ما وضح أن النقاط المشار إليها آنفًا على بساط البحث في الفقه اإلسالمي للتعرف على حكمها ا
الحلول التشريعية المقترحة ال تخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية، كان للمشرع المصري رخصة األخذ بها، في ضوء 

 المصلحة القومية.
البشرية إلى رأي  في رؤيته ألهمية إصدار قانون ينظم عملية نقل وزراعة األعضاء الغد المصرى الجديدويستند حزب 

من أصحاب الفضيلة: األستاذ الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر، واألستاذ الدكتور نصر فريد عدد 
واصل مفتي الديار المصرية السابق واألستاذ الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ األزهر السابق رحمه هللا، والشيخ 

بابا اإلسكندرية والكرازة المرقسية، واألستاذ الدكتور يوسف  أحمد حسن الباقوري رحمه هللا، وقداسة البابا شنودة الثالث
 القرضاوي وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس هيئة كبار العلماء الراحل في السعودية.

 وتنطلق فتوى هؤالء جميعًا بالموافقة والتأييد لمشروع قانون ينظم عملية نقل وزراعة األعضاء.
مة الفقه اإلسالمي المعاصرين إلى جواز هذا االستئصال، وفي ذلك يقول اإلمام الشيخ اتجهت الغالبية العظمى من أئ

جاد الحق على جاد الحق شيخ األزهر السابق في بحث أعده للمؤتمر التاسع لمجمع البحوث اإلسالمية، وورد في فتواه 
إرادة فيما يتعلق بشخصه، وإن المنشورة في المجلد العاشر من فتاوى دار اإلفتاء المصرية أن: كل إنسان صاحب 

من سورة البقرة "وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  195كانت إرادته مقيدة بالنطاق المستفاد من قول هللا تعالى في اآلية رقم 
من سورة النساء "وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم  290واحسنوا إن هللا يحب المحسنين" وقوله تعالى في اآلية رقم 

 مًا".رحي
ويقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق في بحث قدمه لمجمع البحوث اإلسالمية إبان بحث 
مشروع القانون الذي كانت تعده وزارة الصحة والسكان: وال يمنع من الترخيص القول بأن جسد اإلنسان ملك هلل تعالى 

فيما ال يملك ألننا نقول بأن الكون كله ملك هلل .. لقوله تعالى "هلل وليس ملكًا لإلنسان، وال يحق لإلنسان أن يتصرف 
ملك السموات واألرض وما فيهن"، واإلنسان ضمن هذا الكون، ومع ذلك فقد استخلفنا هللا تعالى في كل ما نملك خالفة 

منه"، فال يخرج  من سورة الجاثية " وسخر لكم ما في السموات واألرض جميعاً  13شرعية، وقال تعالى في اآلية 
 عن ذلك اإلذن العام من هللا. –بما يحقق المصلحة له ولغيره  –تصرف اإلنسان في جسده 

ومن الطبيعي أن يكون جواز االستئصال غير وارد إال على ما يقبل التجديد أو التعويض أو ما يقوم بوظيفته عضو 
لمأخوذ منه العضو مما يخرج عن النطاق آخر يفي بحاجة الجسم، وإال كان في هذا االستئصال قتل للشخص ا

المسموح به، سواء أذن فيه أم لم يأذن، ألنه إن أذن كان انتحارًا، وإن لم يأذن كان قتاًل لنفس بغير حق، وكالهما 
 محرم، وذلك على نحو ما عبرت به لجنة الفتوى باألزهر برئاسة الشيخ عبد هللا المشد.

تئصال مفضيًا إلى الموت وإنما يجب أن يكون فيه ضرر بالغ منقول منه، إذ على أنه ال يكفي للحظر أن يكون االس
أن الضرر ال يزال بالضرر، أي ال يزال بضرر مثله أو أكبر منه، ومرجع ذلك تقرير الطبيب الثقة سواء أكان مسلمًا 

رة في هذا الشأن أم غير مسلم، على نحو ما ذهب إليه اإلمام مالك بن أنس، وقد صرحت ذلك بعض الفتاوى الصاد
وفتوى فضيلة الدكتور  سيد طنطاوي  الصادرة في   -المشار إليها   –منها فتوى اإلمام جاد الحق على جاد الحق 
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، وهما موضحتان في مذكرته المقدمة لمجتمع البحوث اإلسالمية إبان 14/12/1993، وأخرى صادرة في 5/2/1989
 والسكان.نظره مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة 

وقد نصت بعض الفتاوى الشرعية على أال يكون في نقل وزراعة األعضاء ما يؤدي إلى اختالط األنساب "كنقل 
بأن الخصية  26/10/1989إلى  23الخصية والمبيض"، وعللت ذلك ندوة فقهية طبية عقدت في الكويت في الفترة من 

 نجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيين وحدهما.والمبيض يستمران في متلق جديد، مما تكون معه ثمرة اإل
كذلك اشترط بعض الفقهاء المعاصرين أن يرجح إمكان االنتفاع بالعضو المنقول بعد نقله وزراعته، فإن كان الغالب 

 على العضو فساده بمجرد نزعه أو كانت زراعته لم تتجاوز بعد مرحلة التجارب فأنه ال يجوز استئصاله. 
وى ضرورة أن يوافق المنقول منه على االستئصال إعمااًل لحقه في سالمة جسده ولحقه في بذل ما وقد أوضحت الفتا

من سورة الحشر  9ينطوي على إحياء غيره، إيثارًا له على نفسه، وذلك كله استجابة لقوله سبحانه وتعالى في اآلية رقم 
 "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".

رضي بعد إحاطته بمغبة االستئصال وأضراره، وأن يكون رضاًء حرًا ممن يملكه، فإذا كان وال بد أن يكون هنا  
صغيرًا أو مجنونًا فرضاؤه ال يعتد به، كما أن وليه أو القيم عليه ال يمكنه الرضا عنه، إذ ال يجوز لهما شرعًا التبرع 

 لمال ممنوع من باب أولى.وكقاعدة عامة وبالتالي فإن تبرعهما بما هو أعلى وأشرف من ا -بماله 
كتابة ، وإن كان هذا هو ما اختارته بعض الفتاوى اإلسالمية، ومنها  –بالشروط السابقة  –وال يشترط أن يكون الرضا 

 ما صدر عن مجمع البحوث اإلسالمية بمناسبة دراسته لمشروع قانون وزارة الصحة والسكان.
 برضائه في أي وقت شاء، دون قيد أو شرط. وال ريب في أنه يكونه للمنقول منه أن يرجع عنه

 
 

الغد التساؤالت التي تطرحها عملية نقل وزراعة األعضاء وإجابات حزب 

 عليها؟ المصرى الجديد

 أواًل: هل يسمح بالنقل والزراعة عند الحاجة أم عند الضرورة؟
ن الضرر الذي يصيب المنقول مما ال ريب فيه شرعًا أن النفع الذي يعود على المنقول إليه أن يكون أكبر م 

منه، إذ أن الضرر ال يزال مثله أو أكبر منه، ولذلك قالوا أنه ال يجوز للجائع أن يأخذ طعام مثله عن طريق السرقة أو 
 ما يشبهها، كما أنه ال تفرض نفقة على الفقير لقريبه. 

يقصدها الشارع الحكيم من تشريعه غير أنه يالحظ في هذا الصدد أن فقهاء اإلسالم يقولون أن المصالح التي  
قد تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينيه، ويعرف اإلمام أبو اسحق الشاطبي في كتابه "الموافقات" المصالح الضرورية 
بأنها: هي التي البد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على 

ت حياة، وفي األخرى فرص النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، ويقول عن الحاجية أنها ما يفتقر فساد وتهارج وفو 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، أما التحسينية فهي التي تسعى إلى األخذ 

 بما يليق من محاسن العادات ومكارم األخالق. 
يثور التساؤل التالي: هل يجب السماح باالستئصال، كأن تتوافر للمنقول إليه ضرورة ملحة أم ومن ثم فإنه  

يكفي أن تقوم الحاجة، فإذا كان طالب النقل يتمتع بكلية تقوم بوظائفها على شكل يحفظ عليه حياته، فهل تنقل إليه 
قد يلقاه مستقباًل، أم آلن ذلك محظورًا كلية أخرى من شخص حي استجابة لحاجته وتيسيرًا عليه برفع الحرج الذي 

 شرعًا لعدم قيام الضرورة الملجئة؟
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إن التمعن في الفتاوى التي صدرت في شأن نقل وزراعة األعضاء يؤكد اشتراط الضرورة القصوى في النقل بين 
قصوى  األحياء، وبالتالي فإنه ال يقبل استئصال جزء من شخص حي إلشباع حاجة شخص آخر ال تحملها ضرورة

تتطلبها المحافظة على حياته أو قيام جسمه بوظائفه الضرورية للحياة، فحاجة المنقول إليه العضو تقابلها حاجة 
 المنقول منه، وال محل لتفضيل حاجة على مثلها، فالكل في نظر اإلسالم سواء.

 ثانيًا: هل يجوز التنازل عن العضو البشري بمقابل؟
لى أن أجزاء اإلنسان ال تقبل التعامل بالبيع والشراء ونحوها، لمنافاة ذلك لتكريم ال خالف في الفقه اإلسالمي ع 

من سورة اإلسراء "ولقد كرمنا بني أدم" وذلك ألن اعتباره  70هللا له، على نحو ما يشهد به في قوله تعالى في اآلية 
صلى هللا عليه وسلم مما رواه ابن حجز  مااًل يتداول يشعره باالبتذال والمهانة، هذا إلى جانب ما صح عن رسول هللا

في فتح البارئ، من أنه قال: قال هللا عز وجل: "ثالثة أنا أخصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع 
 حرًا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه حقه".

م البشري فإن التبرع بها جائز وفق ما صرحت به على أنه إذا كان من غير الجائز بيع أو شراء أجزاء الجس 
الفتاوى الشرعية، ذلك آلن هذا الجسم، وإن كان وديعة من هللا سبحانه وتعالى، فإن اإلنسان بما ال يضر المتبرع ضررًا 

 بليغًا إلنقاذ حياة غيره، ذلك إيثار، وتلك صدقة تبلغ أعلى الصدقات.
إذا جاز التبرع لشخص معين، فإنه يجوز أيضًا التبرع لمؤسسة مثل "بنك" وقد نص بعض الفقهاء المعاصرين على أنه 

لسنة  103خاص تحفظ فيه األعضاء لتمنح لمن يضطر إليها في الوقت الطبي المالئم، وقد صدر القرار بقانون رقم 
 في شأن إعادة تنظيم بنو  العيون على هدى ما أفتوا به. 1962

 لنقله وزراعته في شخص حي؟ثالثًا: جواز استقطاع جزء من ميت 
صرحت الفتاوى الشرعية، ماعدا النذر اليسير منها، بأن استقطاع جزء من الميت لتحقيق أغراض عالجية لدى  

األحياء ال يتضمن مساسًا بالكرامة اإلنسانية، بل على العكس من ذلك يحمل معنى التضامن اإلنساني في أسمى 
 صوره.

ص عليه الفقهاء من جواز شق بطن من ماتت حاماًل والجنين يتحر  في وقد استدل المفتون بذلك بما ن 
أحشائها وترجى حياته بعد إخراجه، إعمااًل لقاعدة "الضرورات تبيح المحذورات" وإن الضرر األشد يزال بالضرر 

، صونًا لحياة األخف، والتي سندها القرآن الكريم والسنة الشريفة )ومن تطبيقاتها األكل من إنسان ميت عند الضرورة
الحي من الموت جوعًا إعمااًل لقاعدة اختيار أهون الضررين(. فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
أخفهما، وإذا جاز األكل من جسم اآلدمي الميت ضرورة، جاز أخذ بعضه نقاًل إلنسان حي صونًا لحياته متى ترجحت 

ذا كان أخذ عين الميت لترقيع قرنية عين المكفوف يحقق مصلحة، ترجح مصلحة فائدته وحاجته للجزء المنقول إليه. فإ
المحافظة على الميت جاز ذلك شرعًا، آلن الضرر يلحق الميت الذي تؤخذ عينه بعد وفاته، وليس هذا ابتذااًل وال 

ة راجحة أو لغير حاجة اعتداء على حرمته مما هو منهي عنه شرعًا، آلن النهي إنما يكون إذا كان التعدي لغير مصلح
 ماسة.

وعلى ضوء هذه المبادئ استقر رأي اإلفتاء على جواز التشريح، ال لغرض خدمة الدعوى الجنائية أو اتخاذ  
االحتياطات في زمن األوبئة فحسب، وإنما أيضًا ألغراض التعلم والتعليم، وذلك على نحو ما أفتى به المرحوم الشيخ 

 كبار العلماء السابق بالمملكة العربية السعودية. عبد العزيز بن باز رئيس هيئة
وجدير بالذكر أن االستقطاع من الميت يختلف عن االستئصال من الحي، فليس للميت ضرورة أو حاجة  

تقتضي االحتفاظ له بالجزء المراد استقطاعه، وبالتالي فإنه يكفي أن تتوافر للحي حاجة للنقل، وليس من المحتم أن 
قصوى. فنقل كلية إلى المريض من ميت ال يستلزم أن تكون كليته األخرى غير صالحة وأن تكون تتوافر ضرورة 
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حياته متوقفة على نقل الكلية إليه، وإنما يكفي أن تكو حالته الصحية تتطلب ذلك، بمعنى أن تكون له حاجته طبية 
 إلى الكلية المنقولة.

أن يكون هذا النقل هو الذي سوف يرده بصيرًا بعد أن ومثل ذلك: نقل قرنية عين ميت إلى حي؛ ال يستلزم  
 كان كفيفًا، وإنما يكفي أن يكون في ذلك استجابة لحاجته الصحية لها.

قد ال تكون صريحة في إنزال الحاجة منزل الضرورة  -التي تيسر االطالع على نصوصها  -على أن الفتاوى  
النقل من الميت على قاعدة "الضروريات تبيح المحذورات" قد في هذا الشأن، وإنما على العكس من ذلك فإن تأصيل 

 يشير إلى استلزام الضرورة بالمعنى االصطالحي.
ومع ذلك قد يكون تنزيل الحاجة منزل الضرورة في شأن االستقطاع من الميت أمرًا مستساغًا،  فحاجة األحياء  

لى كرامة الميت وهما يرجحان عليها، مما يقتضي إلى العالج ورفع ضرر األمراض وخطرها ال يقابله غير الحفاظ ع
 درء أعظم المفسدين ضررًا بارتكاب أخفقها.

واالستقطاع من الميت، وإن كانت بعض الفتاوى ال تستلزم إذنًا به إال أن الغالب األعم من هذه الفتاوى تشترط  
إلى أن لآلدمي بعض والية على جسده، وإنه أن يأذن الميت بذلك حال حياته، أو يأذن ورثته بعد وفاته، وهذا استنادًا 

 بعد وفاته تكون هذه الوالية الجزئية ألوليائه من الورثة.
وقد رأى بعض العلماء المعاصرين أنه إذا يصدر اإلذن من الميت حال حياته وال من ورثته بعد مماته، أو  

كالنيابة العامة( أن تأذن بذلك. واختلفوا كان المتوفى مجهول الشخصية فإنه يجوز أن يعهد لسلطة عامة في الدولة )
في المحكوم بإعدامه فألحقه بعضهم بمجهول الشخصية، وأخضعه آخرون لحكم الشخص السوي وذلك باعتبار أن 

 الحكم بإعدامه ال يغير شيئًا من حقه أو حق أوليائه من بعده على جثته.
، ويتم دفنه دون مراسم، وقد ال يسعى أهله إلى وإذا كان المحكوم بإعدامه يعد مهدر الدم في حدود القانون  

استالم جثته، ويتم تنفيذ حكم اإلعدام عليه تحت إشراف طبي دقيق، وليس في استقطاع جزء منه دون إذنه مخالفة لما 
في يعد مبدأ من مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإن السماح باالستقطاع منه يمثل فائدة لألحياء، تتيح للتشريع أن يأذن به 

 نطاق محدد يستجيب لحاجات، مع الحرص على كرامة الميت وعدم ابتذاله. 
وهنا  رأي أخر يرى عدم افتراض موافقة المتوفى مجهول الشخصية على التبرع بعضو أو أكثر من أعضائه،  

 كما ال يصح أن ينوب عنه في ذلك النائب العام، وال يجوز المساس بجسده منعًا للتالعب.
رأي إلى أنه يتحتم أيضًا موافقة المحكوم عليه باإلعدام قبل تنفيذ الحكم على التبرع ببعض ويذهب هذا ال 

 أعضائه، وال يجوز مطلقًا أن ينوب عنه في ذلك النائب العام.
في شأن إعادة تنظيم بنو  العيون، قد  1962لسنة  103وجدير بالذكر في هذا الشأن، أن القرار بقانون رقم  

 انية منه على أنه: تحصل هذه البنو  على العيون من المصادر اآلتية:نص في المادة الث
 عيون األشخاص الذين يوصون أو يتبرعون بها.

 عيون األشخاص التي يتقرر استئصالها طبيًا.
 عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.

 عيون من ينفذ فيهم حكم اإلعدام.
 عيون الموتى مجهولي الشخصية.

 : متى يعتبر الشخص ميتًا؟ وكيف نحكم عليه؟رابعاً 
ال ريب أن التحقيق من الوفاة أو السماح باستئصال جزء من المتوفى أمر بالغ األهمية والخطورة، إذ أن  

 األقدام على شئ من ذلك قبل الوفاة هو نوع من القتل الذي يعاقب عليه شرعا وقانونًا.
 وقد يخفي في بعض الحاالت أو يختلط مع عالمات أخرى. وهو مع خطورته وخطورة آثاره دقيق جدًا، 
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ويزيد األمر صعوبة أن الطب قد يبدو غير حاسم في تحديد عالمات يقينية للموت، فمع قطع كثير من  
الهيئات الطبية بأن موت جذع المخ يعتبر متًا لجسم وإن استمر عمل الرئتين والقلب أو غيرهما اصطناعيا، فإن بعض 

 رضون في هذا ويعرضون أمثلة تبين أن الموت فيها لم يحدث رغم موت جذع المخ.األطباء يعا
وإذا كان ما انطوت عليه بعض كتب الفقه اإلسالمي القديمة من عالمات للموت ليست في حقيقتها عالمات  

دمته وزارة جازمة، وقد تجاوزها الطب الحديث، فإن مجمع البحوث اإلسالمية عند مناقشته لمشروع القانون الذي ق
الصحة والسكان قد اختار أن يعرف الموت بأنه "مفارقة الحياة لإلنسان مفارقة تامة بحيث تتوقف كل األعضاء بعدها 

 توقفًا تاما عن أداء وظيفتها، وأن ذلك ال يثبت إال بشهادة أطباء ثقة متخصصين".
أن يعتبر الشخص قد مات  1986نة أما مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن المؤتمر اإلسالمي فقد اختار س 

 إذا أثبتت إحدى العالمتين التاليتين:
 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه.

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطاًل نهائيًا، وحكم األطباء واألخصائيون الخبراء بأن هذا العطل ال رجعة فيه وأخذ 
 ي التحليل.دماغه ف

 خامسًا: ضوابط التحقق من سالمة عمليات نقل وزراعة األعضاء ؟ 
هنا  محاذير عديدة يجب أن توضع الضوابط في مواجهتها عند نقل األعضاء، إذ يجب مثاًل التحقق من أن  

للرعاية،  رضاء المتبرع صدر ممن يملكه عن إرادة حرة. وعن بصر وبصيرة بالعواقب، وأن تكون حرمة الموتى محالً 
وأن ال يسمح بالتربح أو المتاجرة في علميات نقل األعضاء، وأن يخضع األطباء القائمون على هذه العمليات 
والمؤسسات المتصلة بها إلشراف دقيق من الدولة، وفي ذات الوقت يجب أن تقوم تلك الضوابط على شئ من الثقة 

 تهدفة.بعيدًا عن الشك الذي يقف عقبة في سبيل الغايات المس
  :أن  للتشريع المنظم في هذا الشأن خيارات عديدة، أهمها الضوابط التالية الغد المصرى الجديديرى حزب 

أن يكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي )وقد اختار ذلك مجمع البحوث اإلسالمية، كما اشترطه مشروع: 
لصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب عند اجتماعهم في القانون العربي الموحد لعمليات زراعة األعضاء البشرية ا

 (.1986تونس سنة 
ضرورة موافقة األقارب إذا لم يكن المتوفى قد أوصى )وقد اشترط المشروع العربي الموحد أن تكون القرابة حتى الدرجة 

تقريبًا جاءت وثيقة الثانية، وأال يكون المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسده. وبمثل ذلك 
منظمة الصحة العالمية، دون تحديد درجة القرابة، ورأى مجمع البحوث اإلسالمية االكتفاء بإذن السلطة التي يحددها 

عند  –القانون إذا كان الميت المجهول الشخصية أو محكومًا عليه باإلعدام، وكان فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي 
 قد رأى عدم وجود موجب الستئذان أهل المتوفى(. -صمامات والشرايين مناقشة مشروع قانون بنو  ال

 أن يحظر النقل إذا كان زرع العضو قد يؤدي إلى اختالط األنساب، وهو ما اشترطه مجمع البحوث اإلسالمية.
 أن تعطى األولوية في االستقطاع للمتوفى الذي أوصى حال حياته، وللمحكوم بإعدامه، ومجهول الشخصية )وقد

عند  -تضمنت وثيقة منظمة الصحة العالمية إعطاء األولوية لجثث الموتى، ورأى مجلس هيئة كبار علماء السعودية 
 االكتفاء بجثث األموات غير معصومي الدماء(. -اإلفتاء بتشريح الجثث للتعلم والتعليم 

بأي مقابل مادي )وقد نصت على  أن ينص على حظر التعامل تجاريًا في األعضاء، وحظر بيعها وشرائها أو تبادلها
 ذلك جميع الفتاوى ومشروعات القوانين(.

أن يحظر أي إعالن عن االحتياج، أو توافر أي عضو بشري مقابل مال )وقد نص على ذلك في وثيقة منظمة الصحة 
 العالمية(.
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توافر لديهم االعتقاد بأن هذا أن يمتنع األطباء والعاملون في الحقل الطبي عن المشاركة في أية عملية زرع أعضاء إذا 
العضو كان محاًل التفاق تجاري. )وقد نصت على ذلك وثيقة منظمة الصحة العالمية، كما تضمنه المشروع العربي 

 الموحد، ومشروع مجمع البحوث اإلسالمية(.
به، وأن تتم هذه أن يحاط المتبرع علمًا بكافة النتائج الصحية المحتملة والمترتبة على استئصال العضو المتبرع 

اإلحاطة من قبل فريق طبي مختص، وذلك بعد إجراء فحص كامل )وقد نص على ذلك المشروع العربي الموحد، 
 ومشروع مجمع البحوث اإلسالمية(.

أن يكون التحقق من الوفاة بصورة قاطعة وبواسطة لجنة تشكل من ثالثة أطباء اختصاصيين على األقل بينهم طبيب 
راض العصبية، وأال يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية )وقد نص على ذلك المشروع العربي اختصاصي في األم

الموحد ومشروع القانون المقترح من مجمع البحوث اإلسالمية، وأخذت به وثيقة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطب 
باإلشراف الطبي على المحتاجين لزرع اإلسالمي بالكويت، التي اشترطت أال يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يقومون 

 األعضاء(.
أن تتم عملية االستئصال والزرع في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض، وفق 
اإلجراءات والشروط التي يصدر بها قرار وزير الصحة والسكان )وقد نص على ذلك المشروع العربي الموحد، ومشروع 

 ح من مجمع البحوث اإلسالمية(.القانون المقتر 
أن تكون األعضاء المستقطعة من جثث الموتى متاحة لكل مريض على أساس االحتياج الطبي وليس على اعتبار 

 مادي أو اعتبار آخر )وقد نص على ذلك في وثيقة منظمة الصحة العالمية، وأشار مشروع القانون العربي الموحد(.
ة أحكام القانون المنظم لنقل وزراعة األعضاء، وأن تكون مناسبة للجرم الذي أن توضع عقوبة جنائية على مخالف

ارتكب )وقد فصل في العقوبات الجنائية المقترحة مشروع القانون المقدم إلى لجنة االقتراحات بمجلس الشعب بشأن 
 البشرية(. تنظيم نقل وزراعة األعضاء 

للمرضى في إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ، وكذلك هنا   أن هنا  ضرورة طبية الغد المصرى الجديدويرى حزب 
ضرورة علمية وهي مسايرة التطورات العلمية في مجال الطب على المستوى العالمي والذي تتبوأ فيه عمليات نقل 

م مكانة بارزة بين العمليات الجراحية، وكانت المشكلة التي تواجه تلك العمليات هي رفض الجس وزراعة األعضاء 
 -البشري للعضو الغريب المنقول، ولكن مع تطور عمليات نقل وزراعة األعضاء، ونجاح البحوث في صناعة الدواء 

اكتشفت عقاقير تقلل من رفض الجسم للعضو المزروع بنسبة عالية من الفعالية واألمان، وتتطور حاليًا بأساليب جديدة 
 عر األدوية الالزمة لها نسبيًا.انتهت إلى ارتفاع نجاح تلك العمليات، مع اعتدال س

ويعتبر الدم أكثر األنسجة المستعملة اليوم في إنقاذ حياة اإلنسان، وأكثر الوسائل الناجحة انتشارًا منذ أكثر من  
نقل النخاع  -إضافة إلى ذلك  -قرن من الزمان، ويلي ذلك نقل قرنية العين. وتشمل عمليات نقل األعضاء واألنسجة 

دة والعظام واألوتار واألربطة وصمامات القلب والعضالت وكذلك الرئة والبنكرياس واألمعاء وغيرها، وكلها والجلد واألور 
 ثبت نجاحها يقينًا.

إن نقل عضو من إنسان حي إنسان آخر يجب أال يتم إال في حالة االحتياج الضروري من األعضاء  
إنسان حالته حرجة. وقد ثبت عالميًا نجاح هذا اإلجراء،  المتكررة، وعندما يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة إلنقاذ

 وعاشت ألوف المرضى بعد هذا اإلجراء عشرات السنين مع تقدم ذلك التخصص منذ الستينات.
 

 أن هذه اإلجراءات تتلخص في أربعة اتجاهات: الغد المصرى الجديديرى حزب 
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الدم في حاالت النزيف والصدمة والعمليات الكبرى، وكذلك نقل األنسجة التي يستطيع الجسم تجديدها، مثل نقل  أواًل:
نقل خاليا النخاع في حاالت السرطان المتقدم واحتياج المريض للعالج اإلشعاعي أو الكيماوي بجرعات تقضى على 

 النخاع الشوكي وتؤثر على حياة المريض.
يتين أو غيرهما، إذا يمكن نقل إحدى يلتجأ في بعض الحاالت إلى نقل عضو من أعضاء متكررة مثل الكل ثانيًا:

 الكليتين من فرد سليم إلى شخص يفترض استحالة عالجه إال بنقل كلية حية، وال يتم ذلك إال بعد عدة محددات:
 أن يكون العطاء تبرعًا وليس مقابل أو فائدة مرجوة، أو إجبار أو من خالل تصرف غير مشروع.

 حتياج مباشر للعضو المطلوب نقله.أن يكون المتبرع خاليًا من أي مرض أو ا
أن يبصر الشخص المنقول منه بكل االحتماالت التي قد تحدث مهما كانت نسبتها ضئيلة، وأن يعطى النصح 

 المناسب قبل أن يتخذ قرارًا مكتوبًا بالموافقة.
ل القرنية واألوتار لقد تأكد أن بعض األعضاء تستمر فيها الحياة لمدد متغيرة بعد الوفاة المؤكدة، مث ثالثًا: 

 والعظام وغيرها، حيث يمكن نقلها لشخص محتاج في فترة ال تزيد على عدة ساعات بعد الوفاة مباشرة.
هنا  احتمال علمي ثبت جدواه في عشرات اآلالف من الحاالت، على مدى الثالثين عاما الماضية، رابعًا:  

 -مع فشل جميع وسائل العالج  -أو الرئتين أو الكليتين إلنقاذ مريض ميئوس منه في حاالت أمراض الكبد أو القلب
حيث يمكن نقل عضو حي من إنسان ثبت انتهاء احتماالت استمراره حيا من الحوادث التي يتأكد فيها موت جذع 
 المخ، وهذه الحاالت لها أساليب تشخيصية محددة ومؤكدة علميًا باالختبارات والفحوصات اإلكلينيكية والهروإلكترونية

والمعملية. حيث تتوقف الوظائف الحيوية كلها من نبض وتنفس، وتتوقف الدورة الدموية، وإذا تر  المصاب دقائق 
تتأكد نهاية حياته. إذ يبدأ تعفن الجثة في دقائق محدودة، لكنه إذا  شخص قبل حدوث تلك الحالة فإنه يمكن إبقاء 

اعتمادا على تقدم العلم، إذ يمكن استمرار نبضات القلب  – المريض المتوقع وفاته، وإحياؤه اصطناعيًا بفضل هللا
ساعة في األطفال،  24وإجراء تنفس صناعي، مع ضبط الوظائف الحيوية للجسم كيمائيًا لمدد تصل إلى أكثر من 

 وأقل من ذلك فيمن هم أكبر سنًا.
حاليل والفحوصات اإلكلينيكية وتكرار أساليب تقييم حالة المتوفى العائش اصطناعيًا كل ساعة، حيث تعاد الت 

، وعندها Artificialحتى تثبت حالة الموت المحقق، ويمكن اعتبار المصاب حيًا اصطناعيًا  -حتى رسم المخ تكرارا 
 يمكن االستفادة إنسانيًا من أعضاء هذا الميت الحي. 

 
 ل أو بحثًا عن مصلحة وفائدة:سواء بجه -حفاظًا على سالمة اإلجراء والتصرف  الغد المصرى الجديدتحفظات حزب 

 التأكد من تشخيص موت جذع المخ بكافة الوسائل الدقيقة والمحددة علميًا.
أن يتأكد ذلك بواسطة متخصصين في األمراض العصبية والرعاية المركزة والطب الشرعي، تختارهم الدولة، وليس من 

 بين المتخصصين في مكان العالج.
 له مصلحة أو فائدة أو عالقة بموضوع نقل األعضاء، أو من يمت إليهم بصلة. أال يكون هنا  تدخل من أي شخص

 أن يكون المنقول منه خاليًا من األمراض والصفات التي قد تنتقل إلى المنقول إليه.
أن تكون المؤسسة القومية المسئولة عن مستوى تطبيق عمليات نقل األعضاء منضبطة وتعمل تحت إشراف وزارة 

لة دستوريًا، وتحدد الموافقة على إجراءات رعاية المصاب ونقله من مكان الحادث، ومستوى القدرة على الصحة المسئو 
أداء تلك الجراحات المتقدمة، كما تحدد إجراءات الحفاظ على وظائف المصاب )وليس إعادة الحياة( من خالل 

 إجراءات وأساليب علمية سليمة وعلى أعلى مستوى من الدقة.
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جيل من األطباء والكيماويين وأخصائي المعمل والجراحين والممرضات بقدرات متميزة، حتى يواجهون ويجب أن يعد 
ساعة يوميًا بالتناوب، من خالل برامج محددة ويكونوا قادرين على  24هذه الحاالت المركبة ويعملوا كفريق مؤهل لمدة 

ة، ومن ال تتوافر فيه أي من تلك المؤهالت يمنع من مواجهة المسئوليات الالزمة لهذه العمليات بكفاءة وإخالص وأمان
 مزاولة هذا النوع من العالج، ويقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وقد يتصور البعض احتماالت الخطأ في التشخيص في بعض حاالت الغيبوبة العميقة والتي يتأكد فيها احتفاظ جذع 
يعمالن، ويظل المريض على قيد الحياة ولكن في غيبوبة عميقة  المخ بنشاطه، حيث يظل مركز التنفس والدورة الدموية

)وهذه قد تؤخذ على أنها موت جذع المخ خطأ(. تلك قضية يتعامل معها العالم علميًا وليست مجاال إلحداث الشك 
ويلة أو والبلبلة. وذلك وراء الوقوع في خطأ في حاالت الغيبوبة العميقة بسبب التعرض لدرجات حرارة منخفضة لمدة ط

 للتسمم الكيماوي، وهذه تشخيصها ليس من الصعوبة.
لذا فإن قضية نقل وزراعة األعضاء البشرية قضية علمية أخالقية، لها انعكاسات إنسانية وطبية ملحة، ولها عوائد 

لوسائل مطلوبة إنقاذا للحياة وعالجًا لمرضى ميئوس من عالجهم، والبد من حسم موضوع تشخيص الوفاة اإلكلينيكية با
 المستخدمة اليوم والتي تؤكد موت جذع المخ والتوقف الكامل ألي احتمال عن عودة النشاط إليه.

وباإلضافة إلى ذلك فإن اقتحام هذا المجال يعود على المهنة الطبية بمزايا أحرزتها الدول التي تقدمت في هذا 
ى اكتشاف الحاالت التي يمكن عالجها دون المضمار، من رفع مستوى الرعاية لخدمة مصابي الحوادث، والعمل عل

 غيرها.
كذلك فإن هذا اإلجراء يرفع مستوى الخدمات الطبية المطلوبة بدءًا من وسائل التشخيص المبكر، وتوفير وسائل النقل 

 إلى وحدات الرعاية المركزة، ووسائل منع التحلل الرمي، والتلوث بكافة أنواعه.
في حالة استعداد دائم للقيام بواجبهم، إما إلنقاذ المصاب أو اإلفادة من نقل  كما يتعين وضع األطباء المتخصصين

 بعض األعضاء لعالج مرضى مصابين لزراعة أنسجة لهم إنقاذا لحياتهم بأذن هللا.
يرى أن هنا  حاجة ملحة إلصدار قانون ينظم نقل وزراعة األعضاء،  الغد المصرى الجديدوفي النهاية فإن حزب 

ارات إنسانية تتعلق بمعاناة اآلالف من المواطنين من أمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والقلب والذين وذلك العتب
يتزايد عددهم عامًا بعد عام نظرًا لصعوبة السفر إلى الخارج وإجراءات عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية الجديدة 

مي في مجال عمليات نقل وزراعة األعضاء، واعتبارات لهم، واعتبارات علمية ترتبط بتطور البحث العلمي واإلقلي
أخالقية تحجم من احتماالت إساءة تعامل البعض مع أعضاء الجسد البشري ال سيما لو حدث ذلك لتحقيق مكاسب 
مادية واالتجار بأعضاء الجسد البشري في مصر واالتجار بها عبر الحدود بما في ذلك من مساس بسالمة المجتمع 

وبئة واألمراض الفتاكة مثل اإليدز إلى داخل مصر من جراء استيراد أعضاء بشرية من الخارج، أو إجراء وانتقال األ
ًِّ  عمليات نقل وزراعة أعضاء   مكونة لمصريين في الخارج.ِّ
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 الغد المصرى الجديدحزب ؤية ر

 ألحقية متعدد الجنسية في مباشرة الحقوق السياسية

 
مساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي األصل في العالقات بين الدولة أن ال الغد المصرى الجديديرى حزب  

والمواطن أو بين المواطنين أنفسهم، وبالتالي فإن أحقية المصري الذي يحمل جنسيات أخرى في تحمل واجبات 
و األصل الثابت في والتزامات مصريته وأيضًا في التمتع بالحقوق واالمتيازات التي تتيحها له الجنسية المصرية ه

 التعامل مع المصريين الذين يحملون جنسيات أخرى.
في رؤيته هذه إلى المواثيق واالتفاقات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر  الغد المصرى الجديدويستند حزب 

والتي تؤكد  1930عام وبالتالي يكون لها األولوية المطلقة على القانون الداخلي ومن هذه االتفاقيات اتفاقية "الهاي" ل
 أن متعدد الجنسية يعتبر وطنيًا في أية دولة يحمل جنسيتها وذلك في المادة الثالثة منها.

ويضاف إلى ذلك أن هنا  جانب كبير من الفقه القانوني المصري يؤكد على أن إذا كان الشخص يتمتع بالجنسية 
مصر على أنه من الوطنيين، وعلى هذا األساس فهذا  المصرية إلى جانب تمتعه بجنسية دولة أخرى، فإنه يعامل في

المصري يحق له التمتع بكافة الحقوق المقررة للمصريين أيًا ما كان نوعها، أي سواء أكان مصدرها القانون العام أو 
من  القانون الخاص، كما يتحمل بجميع االلتزامات الملقاة على عاتقهم، أو بعبارة أخرى متى كانت الجنسيات المصرية

الجنسيات التي يحملها مزدوج الجنسية أو متعددها فإن المبدأ العام يتبلور في النظر إليه على أنه وطني وإال لتجردت 
من كل معنى قانوني لها. ويكون له بذلك حق الدخول إلى مصر واإلقامة فيها وتولي  -الجنسية في هذا اإلطار 

لس النيابية، كما ال يمكن أن يتخذ في مواجهته قرار اإلبعاد، وله حق الوظائف العامة وحق االنتخابات والترشيح للمجا
التي يقتصر فيها التقدم على من يحملون جنسية البلد فقط دون جنسيات التقدم للمسابقات القاصرة على الوطنيين 

ًً أن يلتزم بأداء الخدمة العسكرية وأن يدفع الضرائب بوصفه وطنيًا فهذا هو ا لذي يعطي الجنسية أخرى، وعليه أيضًا
 معناها السياسي والقانوني وبدون ما سبق سيتم إفراغ الجنسية من مضمونها.

من  25 ، كما تدعما المادة 1971كفلها الدستور المصري الدائم الصار عام  الغد المصرى الجديدورؤية حزب       
(، وقانون 10)م 1975ون الجنسية تناسق مع مسلك المشروع المصري في قانتنسجم و وتالقانون المدني المصري، 

( اللذين يقران أن للمصري الذي يتجنس بجنسية دولة أجنبية الحق في االحتفاظ 10الهجرة ورعاية المصرين بالخارج )م
بالجنسية المصرية، ومعنى ذلك أن المشروع المصري قام بتكريس مبدأ تعدد الجنسيات صراحة مدفوعًا في ذلك 

بجانب جنسيته المصرية  اعية واالقتصادية التي تدفع المصري للتجنس بجنسية أجنبيةبالظروف الجديدة، االجتم
 .األصلية

يضع استثناًء على ما سبق وهو حالة ما إذا كانت إحدى  الغد المصرى الجديدولكن على الرغم من ذلك فإن حزب 
وبالتالي يرى الحزب معاملة  حرب،جنسية دولة معادية في زمن الالجنسيات التي يحملها المصري متعدد الجنسية هي 
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إذا ثبت انتمائه الفعلي لهذه الدولة رغم  –متعدد الجنسيات في هذه الحالة معاملة األجانب من رعايا الدولة المعادية 
على األمن القومي المصري،  الغد المصرى الجديدتمتعه في نفس الوقت بالجنسية المصرية وذلك حرصًا من حزب 

بشكل تعسفي وغير منطقي  عدمهامن  –إطالق يد السلطات في تحديد من هي الدولة المعادية عدم غير أنه يلزم 
 حيث يجب على السلطات المعنية توخي الحذر والدقة عند االستعانة بهذا االستثناء في حكمها على متعدد الجنسية.

وائح والقوانين التي تنظم علمية وغيرها من الل 1879،1882،1923وعند النظر في الدساتير القديمة بدأ من دستور 
وتعديالته "قانون االنتخابات" نجد أن الثابت أنها لم تشترط  1935لسنة  148االنتخابات ومنها المرسوم بقانون رقم 

في الناخب أو النائب إال أن يكون مصريًا، أو بما يفيد عدم وجود منع المصري متعدد الجنسية من أن يمارس حقوقه 
 يكون ناخبًا أو نائبًا.السياسية، بأن 

الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق  1956لسنة  73نجد أن قانون رقم  1952يوليو  23أما بالنسبة لألوضاع بعد ثورة 
السياسية فقد نصت المادة األولى على أن كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميالدية أن يباشر بنفسه 

جلس الشعب مع أعضاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية الحقوق السياسية ومنا انتخاب أعضاء م
واإلضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، ولم يشر إلى متعدد الجنسية،. أما المادة الثانية من هذا 

ن قاموا بارتكاب القانون والتي تحدد األشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية ومنهم على سبيل المثال م
جرائم أو من سبق فرد الحراسة على أموالهم، أو من سبق فصله من العاملين في الدولة ألسباب معينة، وبالتالي فإننا 

 نجد أنه لم يتم ذكر المصري متعدد الجنسية في هذه الحاالت التي يحرم فيها الشخص ممارسة كافة حقوقه السياسية.
في شأن مجلس الشعب في مادته الخامسة والمعدلة بموجب القانون رقم  1972لسنة  38وعند النظر إلى القانون رقم 

، على أنه مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم 1983لسنة  114، والقانون رقم 1976لسنة  109
 مصري.مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من أب 

في التعامل مع المصري  الغد المصرى الجديدتوصيات ختامية لحزب  

 متعدد الجنسية:

استنادا إلى كل ما سبق من أحكام وقوانين سواء دولية أو داخلية وأيضًا استنادًا إلى منطق األمور وردع الدستور 
 يرى ما يلي: الغد المصرى الجديدالمصري فإن حزب 

لمصريين في الحقوق والواجبات سواء كان المواطن المصري رجل أو امرأة مسلم أو قبطي، المساواة بين المواطنين ا
 أسود أو أبيض، يحمل جنسيات أخرى أم ال فالكل متساويين طالما أنهم مصريون ويحملون الجنسية المصرية.

ية التي يكفلها الدستور فيما يتعلق بالمصري الذي يحمل جنسيات أخرى يكون له الحق في التمتع بكافة حقوقه السياس
المصري سواء بالمشاركة في االنتخابات باالنتخاب أو الترشيح أو االنضمام لألحزاب السياسية وممارسة العمل 

 السياسي أو أي حقوق أخرى باعتباره مواطنًا مصريًا.
رصًا من يستثنى مما سبق كل مصري يحمل جنسية دولة معادية لمصر أو دولة في حالة حرب مع مصر كذلك ح

، على أنه يجب وضع حدود وقيود على السلطات على سالمة األمن القومي المصري  الغد المصرى الجديدحزب 
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المعنية لضمان عدم تجريد مواطن مصري من جنسيته المصرية وبالتالي حقوقه السياسية والمدنية بشكل تعسفي 
بعد االطالع على المعلومات واألدلة التي قدمتها  –وبحيث يكون القضاء المصري هو الجهة الوحيدة التي لها الحق 

في الحكم النهائي بسحب الجنسية المصرية والتجريد من الحقوق السياسية والمدنية مع حق  –السلطات المختصة 
المواطن المصري في تلك الحالة في الطعن قانونًا على القرار وممارسة كافة حقوقه القضائية حتى يصدر الحكم 

 ريده من مصريته من عدمه.النهائي بتج

في أن تعدل المحكمة الموقرة قضاءها بالنسبة ألبناء مصر الذي يحملون  الغد المصرى الجديدختامًا، يأمل حزب 
الجنسية األجنبية وأن تعيد لهم الحقوق الدستورية التي حرموا منها بمقتضى تلك األحكام دون نقصان أو تقييد إعالء 

 واستمرار لدول مجلس الدولة المصري الرائد والتاريخي في حماية الحقوق والحريات.لمشروعية وسيادة القانون 


