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  .........تمھيد
لخروج من ظالم لونرسم سويا  خطة  .الحبيب مصر لبلدنايھدف ھذا الكتاب إلى تقديم خريطة طريق 

التخلف وذل التبعية ودوامة الفقر والعنف. ويجب أن ندرك مسؤوليتنا ليس فقط أمام التاريخ واألجيال 
ي تساھم فوولكن أمام العالم كله الذي يتطلع إلى مصر لتلعب دورا إيجابيا في السالم العالمي ، القادمة 

دق نقف سويا  في لحظة صعلينا ان العالمي. فيتناسب مع تاريخھا العريق وثقلھا بما البشرية الحضارة 
مع النفس ، و نراجع سويا وبموضوعية و جدية حساباتنا ومكاسبنا وخسائرنا و محصالتنا ، و نتعرف 

ا ونجد سوي ، بصدق على واقعنا المتخلف  ونحدد أھدافنا ونستثمر نقاط قوتنا ونعالج نقاط ضعفنا
كل ، بل وھدد وجودنا وأبنائناتالحقيقية التى تحيط بنا و طارألخوبموضوعية حلوال لمشاكلنا وندرك ا

   ا.ناألجيال القادمة من بعد

للدراسة في كندا، وظللت أعمل في الخارج حتى  1977وعلى الرغم من أنني قد غادرت مصر في عام 
سنوات متواصلة في التسعينات قضيتھا في مصر.  ومع ذلك ، ظل قلبي وفؤادي وكل  3اآلن، باستثناء 

جوارحي متعلقة بقوة ببلدي مصر...أم الدنيا. واتاح لي عملي بالخارج أن أزور العديد من بالد العالم 
   .واتعرف على تجاربھم الناجحة للنھضة والتنمية وأقارن بينھا وبين ما يحدث في بلدنا الحبيب

لفقراء ھم حكم مبارك أنھا تسير في االتجاه الخاطئ، وكيف أن الوأدركت منذ السنوات األولى 
دراسة تجارب الدول الناشئة مثل دول جنوب  1996الذين يدفعون ثمن أخطاء السياسيين. و بدأت في 

بھرت كثيرا ببرنامج نھضتھا انني  ل. و الحقيقية البد أن أقو1998وزرت ماليزيا في بداية  .شرق أسيا
صل إلى مرتبة الدول تاالسترتيجية ل افيه خطتھ توضعذي وال،   2020المعروف باسم ماليزيا 

حول الماليزي الشعب  مختلف فئات كيف استطاعوا تجميع ولفت نظري  .   2020المتقدمة بحلول عام 
ھذا البرنامج بالرغم من تعدد الجنسيات و الديانات ومستويات التعليم  والفجوة االكبيرة بين األغنياء و 

ول تصور لبرنامج لنھضة مصر مع زميلي الدكتور بدأت بالفعل في كتابة أفة البرنامج. يالفقراء عند بدا
سلسلة من المقاالت تحت عنوان "التغيير لماذا؟ وكيف؟". و  2006أحمد سراح الدين. ونشرنا في عام 

وكنت أطمع أن تتبنى حكومة مبارك بعض في كتاب بنفس العنوان.  ذه المقاالت نشرناھ 2007في عام 
أنه لن يكون ھناك تنمية وال تقدم حقيقي في ظل  2007ام األفكار المنشورة. ولكني أدركت منذ ع

ضعت فيھا مجموعة من المقاالت عن ضرورة الصحوة و 1وانشأت موقع على األنترنت . حكومة مبارك
تفشى سرطان الفساد في جسد  بعد أن ، يناير 25و التغيير. و الحمد  حدثت الصحوة وقامت ثورة 

والجمود السياسي الذي يرفض   الجمود الفكري  وتسلط    والظلمبلدنا الصابر وتوحش االستبداد 
  العصر السريع الخطوات. التغيير والتجديد الضروري والالزم في ھذا 
يناير من أحداث جسام، وما أبتلي به واقعنا المعاصر  25وما يجري في مصر منذ قيام ثورة 

ائي في غياب الرؤية المستقبلية من نكسات متواليات، ھو حصيلة لتخلف أمتنا، وتخبطھا العشو
 في تحويل طاقة الثورة الھائلةمنذ قيام الثورة والتخطيط السليم وفشل القيادات السياسية المتالحقة 

  نحو التنمية و البناء.
  

ھذا الكتاب نداء إلى كل مواطن غيور على عزة فأيھا األخوة واألخوات أبناء وطننا الحبيب 
بلده، إلى كل فتاة و شاب متطلع إلى مستقبل مشرق، إلى كل أب متلھف على مصير أبنائه، إنھا صرخة 

واستغاثة إلى كل مسئول يخشى يوما يقف فيه أمام ربه، إنھا استنفار للتحرك الفوري دفاعا عن امتنا 
تكنولوجية شاسعة و الفجوة االقتصادية رھيبة و تزداد اتساعا مع وعن وجودھا و مصيرھا.  فالفجوة ال

كل دقة ساعة و نبضة قلب في ھذا العصر السريع الخطوات.  وھذا التخلف االقتصادي و الحضاري 
                                                            
1 www.cairo21.org 
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يمثل تحدي حضاري غير مسبوق في تاريخ أمتنا والبد من تعبئة كل طاقات األمة لمواجھته كما حملت 
ت متخفية تحت شعار ءستعمار األوربي التي جاموجات االأمام ية أمام التتار و أمتنا مسوليتھا التاريخ

  .1973إلى نصر مؤزر في عام  1967الدين. وكما استطاعت أمتنا أن تحول حزيمة 
أيھا الشباب إن أي مواطن غيور على أمته يمأل قلبه الحزن و األلم و ننحن نرى أمتنا وقد بددت طاقاتھا 

اتھا و ورخصت دماء أبنائھا، نسينا وصايا هللا ألمتنا "وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ثروأو دمرت ونھبت 
  .ريحكم"

لقد بدا واضحا أيھا الشباب أننا قد أقبلنا على عصر ليس فيه مكان للضعفاء والواھنين والمستسلمين، 
 أن ندرك أن العزة عصر يدوس فيه األقوياء بأقدامھم علي كل القيم واألعراف والقوانين الدولية. علينا

والكرامة ال تستجدى من األقوياء، و نھضة األمم ليست سلعة تستورد،  و التنمية ليست معونة تمن بھا 
  .األمم المتقدمة على األمم المتخلفة النائمة

لقد أثبتت تجارب الشعوب، وھى مازالت تؤكد كل يوم، أن الصحوة الشعبية والنھضة الشاملة  ھي 
ذي نستطيع أن نعبر عليه من الماضي إلى المستقبل، ھو  الوسيلة الوحيدة لمغالبة الطريق الوحيد ال

  .التخلف الذي أرغمت عليه أمتنا؛ كنتيجة طبيعية للقھر واالستبداد
ومن حكمة هللا أن يأتي كل مولود جديد بعد مشقة وآالم وصريخ ونزف دماء، لندرك قيمة ھذه الھبة من 

   .حياتنا وونبذل الغالي والرخيص لنحافظ عليھا هللا ونحرص عليھا وتكون محور
أن العدو الحقيقي ليس المؤامرات الدولية إلن المصايب و الكوارث و التدمير وعلينا جميعا أن ندرك 

وبرك الدماء التي شھدتھا بلدنا كانت من صنع أيدينا. و العدو الحقيقي   ليس فئة أو جماعة أو فرد،  
التخلف والجھل و الفقر الذي يھدد أمتنا ومستقبلھا ووجودھا. وعلي كل حكومة إنما العدو الحقيقي ھو 

أن تدرك أن النھضة المطلوبة أكبر بكثير من أي حكومة ومن أي حزب أو جماعة وأكبر من أي قوة 
منفردة ولو كان الجيش بكل امكانياته. وبدون الدعم الكامل من الشعب ال يمكن أن ننجح في تحقيق 

   .طلوبةالنھضة الم
أن يدرك تماما أن نھضة بلدنا ھي مسؤولية شعب بأكمله بكل أفراده ....حاكما ومحكوما وعلى الشعب 

  وطوائفه وتياراته المختلفة. 
يحدد ھدف قومي سامي نلتف جميعا حوله وھو أن نلحق بركب الدول المتقدمة بحلول عام ھذا الكتاب 

اعفة مضلتحقيقه ب تصادية واجتماعية وتعليمية) (سياسية واق يضع تصور لمنظومة شاملة، و 2035
   . الدخل القومي كل خمس سنوات
  أيھا الشباب أبناء وطننا العريق

إن أمتنا ال ينقصھا الموارد البشرية وال الطبيعية لكي تنھض وتخرج من حالة التأخر والتخلف وتكسر 
الريادي الذي كتبه التاريخ لھا، إن ما ذل التبعية وتنطلق لتسترد مكانتھا بين األمم وتسترجع دورھا 

 ينقصنا حقا ھو العزيمة القوية واإلخالص، ثم التخطيط والعمل.
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	الشاملةوالتنمية الباب أألول حتمية النھضة 
 

، البد أن ندرك أن أخطر ما يھددنا ويھدد وجودنا واستمرار  أيھا األخوة واألخوات أبناء وطننا الحبيب
سرطان يلتھم كل يوم الحضاري واالقتصادي. فالتخلف االقتصادي و الفقر اصبح  أمتنا ھو التخلف

شرائح جديدة من المجتمع ولن يمر وقت طويل  حتى يلتھم ابناء أغني شرائح المجتمع.  وظالم التخلف 
لكن ، و ننتجه وتدني كل ما نقوم به العلمي و التكنولوجي تجلى واضحا ليس فقط في تدھور في كل ما

 ، وفي الجمود الفكري و النظرة الضيقة و القرارات في التخبط  في التخطيط و التنفيذ وفي اتخاذ  أيضا
 ،  وتفجر الخالفات ألتفه األسباب وعدم تقبل الرأي اآلخر وفي طريقة معالجة المشاكل األعمىالتعصب 

ة نظره والمتحضر الجاھل يلجأ إلى العنف لفرض وجھ ألن، وتفشى العنف بين اشقاء الوطن الواحد. 
 يلجأ إلى المنطق والعقل لنشر فكره. 

  
، و نراجع سويا وبموضوعية  أن  نقف سويا  في لحظة صدق مع النفس كتابلھدف حقيقة من ھذه الفا

 م سويا نرسو محصالتنا ، و نتعرف بصدق على واقعنا المتخلف و مكاسبنا وخسائرناو جدية حساباتنا و
والعنف. ويجب أن ندرك مسؤوليتنا ليس فقط  وذل التبعية ودوامة الفقرالخروج من ظالم التخلف خطة 

أمام التاريخ واألجيال القادمة ولكن أمام العالم كله الذي يتطلع إلى مصر لتلعب دورا إيجابيا في السالم 
 العالمي يتناسب مع تاريخھا العريق وثقلھا العالمي قبل أن تتحول إلى مركز تفريخ لإلرھاب الذي يھدد

 االستقرار والسالم في العالم أجمع.  
، بينما الحقائق و األرقام تعكس واقع  ، فالكارثة الكبرى أال ندرك إننا متخلفون و إذا كان التخلف كارثة 

 .مرير و مستقبل عسير ومكان ذليل في المجتمع الدولي الجديد
 
، و ال يصيبنا  دمة أو الخجلوالغرض من ھذه الوقفة مع أنفسنا  أال نخرج منھا إلى حالة من الص 

، و نؤمن بحتمية  ، ولكن أن ندرك أبعاد التحدي وفداحة المسؤولية مباالةالواقع بحالة من اليأس و الال 
ذ تغيير نظرتنا ومعاييرنا في قياس المصالح واتخاضرورة  واقعنا المرير وحتمية التغيير الذاتي وتغيير 

 وننسى خالفاتنا ونطويضرورة النھضة الشاملة فنستنفر الھمم ونشمر عن السواعد القرارات ونؤمن ب
  .ونعبئ كل الطاقات لمواجھة ھذا التحدي الحضاري الخطيرصفحة الماضى وننظر إلى المستقبل 

مقاالت جوفاء. إنما التنمية و وعود كاذبة وإن التنمية و التقدم ليست شعارات ترفع و ال خطب رنانة و 
دم لھم مؤشرات وأرقام طبقا لمعايير و مقاييس. و طبقا لھذه األرقام يصنف االقتصاديون بلدان التق

.  العالم إلى مجموعة البلدان المتقدمة ومجموعة البلدان النامية و مجموعة البلدان الفقيرة
ة ثوسنستعرض سويا المؤشرات االقتصادية و االجتماعية في الفصول ألقادمة. ولكن يھمنا ھنا ثال

  مؤشرات :
 

القومي وھو القيمة الكلية للسلع والخدمات التي أنتجھا المجتمع خالل سنة. والدخل ناتج ال )1(
القومي ھو مجموع دخول المواطنين يضاف إليه صافي العائد من مجموع االستثمارات 

 والموارد الخارجية. 
   .على عدد السكانمتوسط دخل الفرد  ھو الدخل القومي أو اإلنتاج القومي مقسوما       )2(

  
 .معدالت الزيادة السنوية في الدخل القومي أو في دخل الفرد     (3) 
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جاية بعد شوية عن دخل الفرد في مصر اتحسبت ازاي؟.  شافوا الدخل القومي بالجنيه   األرقام اللي
وقسموه على عدد السكان ثم قدروه بالدوالر حسب سعر الصرف في   دولةللحسب الميزانية المعلنة 

  .ذلك الوقت
  

 وطبقا ألخر اإلحصائيات الدولية
  

 1)2011( ةالسن في دوالر ألف    980,2 حوالي مصر في الفرد دخل متوسط  
 دوالر الف 45672 متقدمة دولة 40 في الفرد دخل متوسط 
 ألف  21تقدر ب  2000وكانت ھذه الفجوة عام  . دوالر ألف 42 حوالي الفرد دخل في الفجوة

 .2012إلى عام  2000، أي أنھا تضاعفت في الفترة من عام  دوالر
  في ترتيب الدول في متوسط دخل الفرد. 134وتحتل مصر المركز رقم  

   
  المتقدمة؟ الدول بركب لنلحق المطلوبة التنمية معدالت ھي فما
  يةالصناع الدول في الفرد دخل ومتوسط مصر في الفرد دخل متوسط بين الفجوةيبين   1-1لشكل رقم ا

   .دمةالمتق البلدان بركب واللحاق الفقيرة البالد حظيرة من للخروج المطلوبة التنمية ومعدالت المتقدمة

  
ه ھذ يبين الفجوة في متوسط دخل الفرد في مصر وفي الدول المتقدمة و معدالت التنمية المطلوبة إلغالق  1-1شكل 

  الفجوة.
   

 فإن مثال %5 ھيفي مصر  التنمية معدالت وكانت دوالر ألف 40 ھو اآلن الدخل بين الفارق كان فإذا
 دوالر ألف 90 من أكثر إلى وستصل الوقت بمرور اتساعا ستزداد الفجوة أن على يدل العلوي المنحني
  . 2050 عام بحلول

  دوالر كل شھر. 100تزداد بمعدل و الحقيقة المريرة أيھا األخوة أن ھذه الفجوة 
 دوالرألف  40 ھو المتقدمة الصناعية البالد أحد في الفرد دخلولمزيد من الشرح تعالوا نفترض أن 

 في أما. العام نھاية عند دوالر 1000 بمقدار زاد دخله أن يعنى فھذا ،  %2.5 بمعدل ويزداد سنويا
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 دخله أن يعنى فھذا %5 ھو السنوي دخله نمو ومعدل سنويا دوالر 3000 دخله أن افترضنا فإذا مصر
 سلي و ، اتساعا ازدادت قد المتقدم البلد في قرينه ودخل دخله بين الفجوة وأن ، فقط دوالر 150 زاد قد

  .إغالقھا في بعيد أو قريب أمل أي ھناك
  

ويقول الخبراء أن فتح فرص عمل لقرابة مليون ونصف يدخلون سوق العمل سنويا يحتاج إلى معدالت 
سنويا فلن تساھم من قريب أوبعيد في تقليل فجوة  %6على األقل، وحتى لو حققنا  %6نمو سنوية 

  الدخل بيننا وبين الدول المتقدمة التي تزداد اتساعا مع كل دقة ساعة ونبضة قلب. 
  

يقة األليمة أن أسعار السلع العالمية مثل الوقود والطاقة والمواصالت و الدواء و الغذاء كلھا والحق
ترتفع طبقا لنمو دخل الفرد في الدول المتقدمة. وھذا يعني أنھا تزداد أيضا بمعد اسرع بكثير من زيادة 

المواطنين  دخل الفرد في مصر ولن يمر وقت طويل حتى تكون ابعد من قدرات شرائح جديدة من
 اراألسع في زيادة أو العالمي االقتصاد في تذبذب أي حدث إذاو وتنضم إلى شريحة الفقراء في مصر.

 واقعھا فسيكون القادمة األجيال أما. البلد ھذا بأبناء بالتأكيد ھذا فسيعصف مثال الغذائية للمواد العالمية
  . تضاعفت ستكون الدخل في الفجوة ألن بكثير أسوأ
سنة  15-10سنوات فيمكننا أن نلحق بركب الدول المتقدمة في فترة  5ضاعفنا دخلنا القومي كل  أما إذا

، ثم نصبح  2040على األكثر. وتختفي الفجوة بين دخل الفرد في بلدنا وبين الدول المتقدمة بحلول عام 
  .2045قوة اقتصادية في العالم بحلول عام  10واحدة من أكبر 

  
 5على مضاعفة انتاجنا القومي كل  لنعم أنننھض من نومتنا و إال خيار أمامنا ليس أنه الواضح فمن
 ولكن ضخم تحدى أنه. سنوات على األكثر كما فعلت الصين و غيرھا من بالد جنوب شرق أسيا 6أو 
 نأ وإما التبعيةجھل و المرض ووال الفقر نقبل لنا ولألجيال القادمة من بعدنا  أن فإما. مستحيال ليس
الحضاري  التحدي ونقبل با نستعين أن إما. األمم بين المرموقة والمكانة الكرامة و العزة لھم نترك

 الصليبيين وأمام التتار أمام التاريخية مسؤوليتھا األمة ھذه حملت كما المعركة ونخوضالذي نواجھه 
  .ظالم تحته ومن ظالم فوقه من لجي وبحر عاصف ريح في  ومقدراتنا بلدنا نترك أن وإما

، حققت  الصين والعديد من بالد جنوب شرق أسيا متوسط معدالت تنمية  سنة الماضيةالثالثين  في فترة
، فتمكنت الصين من استغالل ثروتھا البشرية الھائلة ( ربع سكان العالم ) في  %12.5إلى   8.5من 

 . الثمانيناتإحداث طفرات في التنمية منذ بدء برنامجھا االقتصادي في بداية 
 
واستطاعت ماليزيا  مثال وكوريا  في نفس الفترة أن تخرجا من حظيرة البالد المتخلفة وتصبحا قوى  

   .ال يستھان بھا اقتصادية
  .حتى اآلن 1981سنوية منذ عام  %10استطاعت الصين أن تحقق متوسط معدالت تنمية وبالتحديد 

 
  بنھاية  %2.5إلى أقل من  1981عام  %53استطاعت الصين أن تخفض نسبة الفقراء من 

  . 2005 عام
 1985ة  منذ مر 13وتضاعف ھذا الدخل  و دوالر 280 1985 عام الصين في الفرد دخل متوسط وكان
 أآلن وأصبح دوالر 2100 8198 عام مصر في الفرد دخل ان. و على النقيض من ذلك،  ك2010حتى 
. الفترة نفس في أضعاف 6 من أكثر األسعار ارتفاع من بالرغم فقط دوالر 0300 قرابة     

  .سنة فقط من بداية برنامج اإلصالح االقتصادي 30صبحت الصين ثالث قوة اقتصادية في العالم بعد أ
  سنة متتابعة. 30واستطاعت كوريا أن تضاعف دخلھا القومي كل خمس سنوات لمدة 

 
 حققي أن استطاع العريق شعبنا أن  أنفسنا ونذكر دائما نتذكر أن، فيجب  وحتى ال نيأس من أنفسنا

حين حققت مصر  سنوات عشر من أقل في %400 من أكثر القومي إنتاجه بمضاعفة اقتصادية معجزة
حين كانت روح العاشر من رمضان  % 9,5السبعينات أواخر الثمانينات و خالل  نميةت تمتوسط معدال
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وكانت ھذه المعدالت تفوق معدالت  .   14.5، ووصل أحيانا إلى % مازالت متوھجة في صدور األمة
 . أما الصين فلم تكن قد بدأت برنامجھا االقتصادي بعد.النمو في جنوب شرق أسيا

  
موارد بشرية وال طبيعية لكي تنھض من ثبات التخلف و تنطلق لتسترد حقيقة إن أمتنا ال ينقصھا 
  .، ثم تخطيط وعمل نا حقا ھو إيمان با والعزيمة القوية، إنما كل ما ينقص مكانتھا بين األمم

  
  فشل الحلول التقليدية

  
ويجب أن ندرك تماما أن تحقيق الطفرات المطلوبة ال يمكن ألي حكومة أن تحققه وحدھا. فھذا التحدي 

التخلف و الفقر، مواجھة  الضخم ال يمكن أن يتحقق إال إذا أصبح كل فرد جندي في الصف األول في 
  ، وأن نھضة أمته من أجله ولن تتحقق إال به.   مسؤوليته يعرف مھمته ويدرك 

فشلت الحكومات المتالحقة في تحقيق نظرة مستقبلية واستغالل الثروات الطبيعية و البشرية لمواجھة و
تقليدية  حلولدورھا في تقديم التحدي الحضاري اللذي يواجه أمتنا ووجودھا واستمرارھا وحصرت 

مكن ال ي، وھي كلھا حلول وقتية سياسية ولدعم المواد الغذائية  والطاقة لتكون في متناول افراد الشعب
و ستنھار قدرة أي حكومة على توفيرھا مع استمرار ، إلنھا مسكنات وقتية  ، للحكومات أن تستمر فيه

  األوضاع القائمة. فعلى سبيل المثال :
: الحقيقة األليمة إن ھذه القروض ھي ديون على كل فرد من  القروضتوفير الدعم من خالل  -1

ألف جنيه دين على كل  20، أي أكثر من  3تريليون جنيه 1.8الشعب حيث بلغ مجموع الديون 
، وكل  ، وكل شاب وشابة،وكل عاجز وقادر فرد من الشعب (كل مولود رضيع،و كل طفل وطفلة

 عجوز ومريض).
الضرائب يعني اننا ندفع ثمن السلع العالمية بالكامل بطريقة غير مباشرة فجزء توفير الدعم من  -2

من سعر السلعة يدفع تحت مسمى ضرائب. وتؤدي الى تناقص قدرة المواطن على الوفاء 
 بالتزامات الحياة األخرى وتدھور مستمر في مستواه المعيشي.

لتعليم و البنية التحتية وھي تعنى توفير الدعم على حساب ميزانية خدمات أخري مثل الصحة وا -3
 تدھور مستمر في مستوي معيشة المواطن. 

  
وبالتأكيد فھذا الدعم ضروري ويجب أن يستمر إلى مستحقيه من الطبقات الفقيرة ومحدودي 

بين دول العالم، علما بان ترتيب  60 -50الدخل إلى أن يرتفع ترتيب دخل الفرد إلى المرتبة 
. ولكن يجب أن 1-2كما ھو موضح في شكل  134اآلن ھو رقم  3لعالمدخل الفرد بين شعوب ا

وليس فقط مسكنات وقتية سرعان ما تنھار أمام شدة  جذريةيكون ھناك نظرة مستقبلية وحلول 
المرض. ومن الخطورة التفكير في رفع الدعم إلن رفع الدعم عن الطاقة سيؤدي إلى نتائج 

ن المواد الغذائية سيزيد من معاناة الطبقة الفقيرة في ككل ورفع الدعم ع االقتصادسالبة على 
  من الشعب بالمقاييس الدولية.  %50مصر وھي تمثل أكثر من 

  
ننھض من نومتنا ونوحد صفوفنا ونتخطى خالفاتنا وننھض  ي انجذرفالحل الوحيد و الحل ال

كما فعلت الصين و غيرھا من بالد جنوب شرق  %12-10 بين تنمية معدالت نحقق أنببلدنا و
 قرالف نقبل لنا ولألجيال القادمة من بعدنا  أن فإما. مستحيال ليس ولكن ضخم تحدى أنه. أسيا
  .الكرامة و العزة لھم نترك أن وإما والتبعية والذل
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  طبقا لمتوسط دخل الفرد.ترتيب بلدان العالم والتصنيف الدولي   1-2شكل رقم 
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 أفراد ووزارات نص أو أكثر في الدستور وليس مجرد تغييرإن ھدف شعبنا الصابر ليس مجرد تغيير 
  .، ولكن ھدفنا أن نخرج من حظيرة البلدان المتخلفة ونلحق بركب الدول الصناعية المتقدمة وحكومات

، ومن بلد مستورد  ك بزمام التقدم العلميھدفنا أن نتحول من ظالم األمية وذل التخلف إلي بلد يمس
ومستھلك للمنتجات التكنولوجية إلي بلد مصنع لھا ومبدع لھا. ھدفنا بالمفھوم االقتصادي الضيق ھو 

علي األكثر. أما الھدف الشامل فھو تحقيق طفرة اقتصادية سنوات   5 مضاعفة اإلنتاج القومي كل
، ليصل المجتمع إلي أعلي مستوي  الموارد االقتصادية واجتماعية شاملة تفجر طاقات البشر وتستغل

، في جو من التنافس  والعدالة االجتماعية والقيم األخالقية ة السياسية والحري قتصاديمن الرخاء اال
البناء الذي يمكن للمواطن أن يعطي أقصي طاقاته ويجني ثماره ويعمر أرضه ويحافظ علي بيئته 

   .ة العريقةويقدس قيمه الروحية والثقافي
، حلمنا جمعيا وھدفنا جميعا ھو  ة، حلم كل شاب وفتا ، حلم الغني و الفقير وليكن ھدفنا القومي السامي

 .2020، مثل مشروع ماليزيا  ، عام دخول مصر مجموعة الدول المتقدمة 2035مشروع مصر 
 

======================= =========================== 
  المراجع:

  
1- http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CDWorld Bank:   1  

  
2- classifications-http://data.worldbank.org/about/country  

 
 جنيه تريليون 1.8 لتسجل تاريخى لمستوى ترتفع مصر ديون: المركزى البنك -3

  2013 أكتوبر 24 اليوم السابع :الخميس،
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1310409#.UtaHYU3xvHY  

 
4- Dr. Mahathir Bin Mohamad, “Malaysian : The Way Forward (Vision2020)”, 

ups/public/documents/apcity/unpan003223.pdfhttp://unpan1.un.org/intradoc/gro  

  
 

  
 

   



18 
 

  سامي قومي ھدف حول تلتف أن لألمة البدالباب الثاني: 

  .حوله األمة كل تلتف سامي قومي ھدف يحدد أن العريق لشعبنا البد أنه األخوة أيھا الحقيقة

  

 المجتمع حركة تصبح المختلفة المؤسسات و والجماعة الفرد مستوى على ووضوحه الھدف وجود وبدون
وتبدد طاقة الثورة   االتجاھات جميع في صفرا المحصلة تكون و ، األھواء و االتجاھات متضاربة عشوائية

في التدمير بدال من التعمير وتستھلك الطاقات في الھدم بال من البناء وتضيع أوقاتنا في الجدال والكالم 
 ت ونھملءابدال من العمل ونختلف على النصوص وننسى المضمون و نھتم باإلجرا واالحتجاجاتوالوقفات 
  .األھداف

نخرج من حظيرة البالد المتخلفة ونلحق بركب البالد المتقدمة في عشر سنوات على األكثر   أن ھدفنا وليكن
  سنة بإذن هللا. 30-20من  خالل في عظمىال قتصاديةالا قوىمن ال صبحونستمر لن

  .والمكان والزمان الوقت حاجز وتكسريد قفزةً جديدة تسبق الحاضر و تبنى المستقبل نرفنحن 

   .21.... وخطة مصر للقرن    2035ونضع خطط مستقبلية لمصر  خطة 

 الشامل الھدف أما .األكثر على سنوات 5 كل القومي اإلنتاج مضاعفة ھو الضيق االقتصادي بالمفھوم ھدفنا
تفجر طاقات البشر وتستغل الموارد االقتصادية  شاملة أخالقية و اجتماعية و اقتصادية طفرة تحقيق فھو

ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء االجتماعي والحرية السياسية والعدالة االجتماعية والقيم 
 ، في جو من التنافس البناء الذي يمكن للمواطن أن يعطى أقصى طاقاته و يجنى ثماره و يعمر األخالقية
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أرضه و يحافظ على بيئته و يقدس قيمه الروحية و الثقافية العريقة . ھدفنا أن نخرج من حظيرة البلدان 
المتخلفة و نلحق بركب الدول الصناعية المتقدمة. ھدفنا أن نتحول من ظالم األمية وذل التخلف إلى بلد 

لوجية إلى بلد مصنع لھا و مبدع يمسك بزمام التقدم العلمي، ومن بلد مستورد و مستھلك للمنتجات التكنو
  لھا.

  

  

نمو متوسط دخل الفرد طبقا لخطة مضاعفة الدخل القومي كل خمس سنوات بالمقارنة للدخل  1-2شكل 
  المطلوب لدخول شريحة البلدان المتقدمة.

شريحة الدول المتقدمة والمنحنى مصر يبين الدخل المطلوب لدخول  1-2زرق في شكل رقم و و المنحني األ
األخضر يبين النمو المتوقع في دخل الفرد في مصر إذا ضاعفنا دخلنا القومي كل خمس سنوات. ومن 

  سنة على األكثر.  15-10الواضح إننا يمكننا دخول مجموعة الدول المتقدمة خالل 

 ماليزيا وضعته الذي  2020  ماليزيا مشروع مثل ، ومحدد واضح ھدف وھو السامي الھدف ھو ھذا
  .الثمانينات مطلع في لنھضتھا

 ھذا إلى للوصول ورؤيتھم برامجھم في اختلفوا وإن سياسي حزب كل ھدف وھو مخلص مصري كل ھدفو
   .الھدف

  
 األھداف وليس يلتف حول  .، و ال تشكله القيادات نظام شامل يضع القيادات في شتى المجاالتونضع 

  بين الرسالة والرسول. وبين  ة وبين المھمة و المنفذ يعاعوة و الدلدبين افصل األفراد ، نظاما ي
حرص على أن يجيل و لك افاألفراد يتغيرون ويذھبون ويموتون وتبقي شعلة مصر مضيئة يحملھ

     .يسلمھا للجيل الذي يليه
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 لبناء المنشودة التاريخية الطفرة ھذه وإحداث الحديثة الدولة منظومة بناء إن المواطنون األخوة أيھا
 ولكن ضخم تحدى شك بال أنه...األخوة أيھا.... ، الھدف ھذا وتحقيق والعشرين الواحد القرن مصر
 والذل الفقر أبنائنا نورث أن إما ،  أخر خيار أمامنا ليس أنه اإلخوة أيھا الحقيقة و. مستحيال ليس
 نعبئ كل طاقاتناو التحدي ونقبل با نستعين أن إما. األمم بين ومكانة وكرامة عزة لھم نترك أن وإما

 أمام التاريخية مسؤوليتھا األمة ھذه حملت كماالحضاري و االقتصادي  التخلفو إمكانياتنا لمواجھة 
 منو ظالم فوقه من لجي وبحر عاصف ريح في ومقدراتنا بلدنا نترك أن وإما الصليبيين وأمام التتار
  .ظالم تحته

  
  

 ھذه اءأبن في المكنونة اإلبداع و العطاء طاقات نفجر أن و أنفسنا اكتشاف نعيد أن ھو  حقيقة ينقصنا ما إن
 لواء حمليلحق بركب الدول المتقدمة ويسترد دوره التاريخي في  أن يتطلع الذي الشعب أن. المنطقة
 لواء حمل إن. التفكير و اإلبداع مقتول و ، التقليد و التبعية و الذل على مطبوعا يكون أن يمكن ال الحضارة
 و. اإلبداع على قادرا يكون أن و ، العطاء على قادرا حرا اإلنسان يكون أن يعنى بالضرورة الحضارة
 في تهعصم ويترك ، نفسه عن يدافع أن يستطيع ال و ، يلبس ما يصنع ال و ، يأكل ما ينتج ال الذي الشعب

  .الھوان و الذل و الخوف و الفقر ظلومات في إال مكان له ليس ، عدوه يد

  
  

، أما اآلن اصبح  122لمتوسط دخل الفرد ھو رقم  اكان ترتيب مصر الدولى طبق 2011في عام 
ألف دوالر  3حوالي كما ھو موضح بالشكل التالي حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر  134ترتيبنا 

،وھو ھدف يمكن 2025نھاية سنة مع   60 -50في السنة.  فھدفنا أن يرتفع ترتيبنا إلى ليصل بين 
وبحلول عام  .2035ول في عام دثم نستمر لنكون من بين أعلى ال ومراقبته ومتابعته كل سنة. هقياس

  عالمية. اقتصاديةقوة  10نصبح من ضمن أكبر  2045

 هقلتحقي بأكملھا واألمة الدولة منظومة شكلسي الذي ھو ، لتحقيقه نسعى الذي السامي القومي الھدف وھذا
 على األمة مصلحة الجماعات وتؤثر الشخصية المصالح على النفوس في الجماعة مصلحة تعلوا أجله ومن

 قفن وال الكلية األمور وننظر الخالفات وننسى المصالح وتلتقي األحالم وتتواتر اآلمال وتتعانق مصالحھا
ويجب أن   .األمة ھذه أبناء في المكنونة والطاقات العطاء ينابيع يفجر الذي وھو ، الفرعية األمور عند

نطوي صفحة الماضي بكل آالمھا وننسى خالفاتنا ونوحد كلمتنا ونتصافح ونتكاتف من أجل مستقبلنا 
ورغبات الثأر و  االستحواذومستقبل أبنائنا. ويجب أن نسمو بأنفسنا ونتخلص من عقلية الإلقصاء و 

  والسونامي المدمر ....التخلف و الفقر.  لمواجھة الخطر الحقيقي  االنتقام

 شك بال أنه...األخوة أيھا. %12 إلى تصل تنميه معدالتيتطلب بالضرورة أن نحقق .الھدف، ھذا تحقيقو
 طفرات ونحقق اقتصادية المعجزة ھذه نحقق أن على قادرون ونحن. مستحيال ليس ولكن ضخم تحدى
  .والمكان والزمان الوقت حاجز وتكسر المستقبل وتبني الحاضر تسبق

 ال عريقال الشعب ھذا أبناء في المكنونة  واإلبداع العطاء ينابيع أن التاريخ مر على العظيم شعبنا اثبت لقد
 العظيم اشعبن سيكولوجية تفھم أن عليھا الناجحة فالقيادة العظيمة التاريخية التحديات بمواجھة إال تتفجر
   .بالمعجزات إال تتحقق ال عظيمة أھداف إمامه وتضع
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 نھاولك ، لألفراد والمسكن والملبس المأكل إيجاد فقط عاتقھا علي تأخذ التي ھي ليست الناجحة القيادة إن

 تعديت و. بلده لخدمة ومواھبه  طاقاته ليستثمر المناسب المناخ له فتوفر قومية كثروة مواطن كل إلى تنظر
  .العريق شعبنا أبناء في المكنونة اإلبداع وملكات العطاء طاقات وتفجر ھذا
  
  
 منارة و الجيزة أھرامات ، منھا التاريخ عجائب العديد من قبل من العريق الشعب ھذا سواعد بنت لقد

  .ومكتبة االسكندرية وأمثلة أخرى كثيرة يعرفھا السياح ويجھلھا كثير من المصريين اإلسكندرية
  

 ويلةط ولفترات السنين آالف الحضارة لواء حملت قد مصر أن دائماونعلم ابنائنا  أنفسنا نذكرويجب 
 ةقليل لحظات في إال الحضارة لواء منھا يسقط ولم العالم في أخري منطقة أي مثلھا تشھد لم متصلة
. ديدج من المسير لتستأنف حساباتھا وتراجع أنفاسھا لتلتقط ربما قصيرة غفوات الشعوب، عمر من

 الزمان رحلة عبر طريقھا للبشرية أضاءت التي السماوية لألديان مھدا أيضا المنطقة ھذه وكانت
  . السامية الروحية والقيم الفاضلة األخالقية بالقيم

  
 ليةالمسؤو تحمل قد كان. كلھا المنطقة مسؤولية النظير منقطعة ببسالة تحمل قدشعبنا العريق  وكان
 الدين شعار تحت مستترة جاءت التي األوروبي االحتالل موجات أولى صد في والعسكرية المادية

 وكان. العظيم والمعلم الرسول ھذا عن تكون ما أبعد وھي السالم علية والمسيح بالصليب متمسحين
 الشرق سھول اجتاحوا الذين والتتار المغول جحافل رد في والعسكرية المادية المسؤولية تحملت قد

 العربي التراث حفظ في التاريخية المسؤولية المصري الشعب وتحمل. والدمار الخراب معھم حاملين
  .التفكك و الضعف عوامل ضد للمقاومة حصنا وكان واإلسالمي

معات العالم بعد جامعة القروين في المغرب. وكان النظام األكاديمي لألزھر جا ثاني أقدم وكان األزھر
ي تأسيس أولى جامعاتھا من حلقات التدريس وتسلسل الشھادات ھو النموذج الذي لجأت إليه أوروبا ف

  مثل جامعة السربون وأكسفورد.
   
 عنسترج فتعالوا  األطالل، على البكاء من أعيننا وجفت القديم، بالمجد التغني من مللنا قد كنا إذا و

 أن فقط سنوات 6 في استطاعت حين طاقاتھا األمة ھذه اكتشفت قريبة سنوات فمنذ. القريب الماضي
 أبنائھا سواعد استطاعت و, 1973 عام في مؤزر نصر إلى المؤلمة 1967 ونكسة ھزيمة تحول
  .ساعات 6 من أقل في بارليف خط أسطورة تحطم أن با إيمانھا و مھندسيھا وإبداع

  
  
 من يبدأ الحديث التاريخ في دفاعي خط أقوى كان ولكنه عادى خط مجرد ليس الشباب أيھا بارليف خط
 السويس، قناة امتداد على كم 170 وبطول سيناء جزيرة شبه داخل كم 12 عمق وحتى السويس قناة
 للقناة المواجه الجانب على كبير وبانحدار متر 20 من أكثر ارتفاعه ترابي بساتر يبدأ  الخط ھذا وكان

 تصب أنابيب قاعدته في كان كما للدبابات، ثابتة ومصاطب دشم تسمى حصينة نقط بوجود تميز كما ،
   .العبور قواتنا حاولت إذا بالنابالم القناة سطح إلشعال السويس قناة في
 وأنه اقتحامه يمكن ال حصن وأنه العبور مستحيل أنة علي الخط لھذا طويال إسرائيل روجت و 

   السويس، قناة عبور حاول ما إذا فيه جندي آخر عن المصري الجيش إبادة يستطيع
 و السويس قناة عبور من 1973 عام أكتوبر من السادس يوم في المصري الجيش تمكن ولكن

 من مكعب متر ماليين 3 وإزالة   الترابي الساتر اختراق مھندسيھا وإبداع أبنائھا سواعد استطاعت
 مياه مضخات ھو السالح ھذا وكان. الحروب تاريخ في استعماله يسبق لم سالح طريق عن التراب

  .ساعات 6 في تأمينه وتم األسطوري الخط ھذا وسقط  .عال ضغط ذات مخصوصة
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يبين الترتيب الدولى للدول طبقا لمتوسط دخل الفرد بالدوالر و الترتيب الحالى لمصر و ترتيب مصر المتوقع طبقا   1-2شكل 
  لبرنامج التنمية.

  

 

  
  تطبيق نظرية  أنشتين في التنميه !

  ممكن نعمل شوية حسابات بنظرية أنشتين 
)=%85)+ شعب عايز ينھض (%15حكومة ممتازة  ( المعادلة األولى:  -1

  %100نجاح 
) +شعب عايز%0حكومة مش عارفة تعمل إيه (المعادلة الثانية:  -2

  %85) = نجاح %85ينھض(
%85حكومة ممتازة + شعب مش عايز ينھض = فشل المعادلة الثالثة:  -3
  %100حكومة فاشلة+شعب مش عايز ينھض= فشل المعادلة الرابعة:  -4
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علينا أن ندرك أن وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذي طال مداه بين 
ھذا التخلف الذي ارغمنا عليه في سنوات طويلة من االستبداد ،  أمتنا وبين غيرھا من األمم المتقدمة

بفكر جديد وكفاءات ة وقيادة ودماء جديد لألموروالبد واألمر كذلك من مواجھة جذرية والظلم  والفساد. 
تكفل تعبئة جميع الطاقات المعنوية والمادية لألمة لتحمل ھذه المسئولية. إننا في عصر ومتجددة  جديدة 

   .النية وبساطةو الفردية ، و ال يمكن التعامل معه بالقرارات العفوية  اتسم بالسرعة والتخطيط والتعقيد

فالبد أن ندرك أن دور مصر القيادي ،  في القرن الواحد والعشرينفإذا كنا نتطلع أن نلعب دورا قياديا 
لدان تمن بھا البلدان المتقدمة على البدولية ، و التنمية ليست معونة  التقليدبالتبعية وال يأتي بين األمم 
  العزة ال تتحقق بالتذلل وبالمھانة. و التقدم ليس سلعة تستورد  ، و المتخلفة

 لھم نترك أن وإما والذل الفقر أبنائنا نورث أن إما آخر ، خيار أمامنا ليس أنه اإلخوة أيھا الحقيقة و
 الحضاري و التخلف معركة ونخوض التحدي ونقبل با نستعين أن إما. األمم بين ومكانة وكرامة عزة

 دنابل نترك أن وإما الصليبيين وأمام التتار أمام التاريخية مسؤوليتھا األمة ھذه حملت االقتصادي كما
  .ظالم تحته ومن ظالم فوقه من لجي وبحر عاصف ريح في ومقدراتنا

 %400 مرات أربع القومي إنتاجنا بمضاعفة اقتصادية معجزة نحقق أن استطعنا إننا نتذكر أن وعلينا
 يھدأ ولم األموال توظيف شركات على شرسة بھجمة السابق النظام دمرھا ثم 1989 و 1979 عام بين
 أن هللا بمشيئة قادرون ونحن. التسعينات مطلع في سالبا االقتصادي النمو أصبح أن بعد إال يفتر ولم

 ينقصنا ما فكل. سنة 20 من اقل في عالمية اقتصادية قوى لنصبح نستمر وأن اإلنجازات ھذه نسترجع
 و االقتصاديوعمل...ونتحد جميعا لنخوض معركة التخلف  وتخطيط قوية عزيمة ثم با إيمان ھو حقا

  اكتوبر وإيمان العاشر من رمضان. 6الحضاري بعزيمة 

  

  النھضة إرادة شعب يريد أن يكون ................أو ال يكون
  
  

  .......االناس اللي بتدور على النھضة ومستنياھا تيجي وتخبط على بابھ
تقن إيجابي يالنھضة حاجة كدة زي الحب بتكون في داخلك وتغير في اسلوب حياتك وتحولك إلى انسان 

عر وتخليك عايز تساعد كل واحد إلنك بتش .عمله ويعتز بصنعته ويسعى لتطوير مھنته ويجتھد في مذكرته
نجاح أي مصري ھو نجاحك وعارف إن كل عمل إو إنجاز بيقوم بيه بيساھم في النھاية في رفع إن 

وف مضطر ومكس وتخليك تفضل المنتج المصري ولما تشتري منتج مستورد تبقى ك.مستوى معيشت
شعار  "صنع في مصر"  تشعر بالفخر و العزة، ورداءة أي    ترىوعندما  .وبتخبيه وانتا ماشي بيه

  .منتج مصري  امتھانا لكرامتك وجريمة في حق بلدك
  

  بانيينا. لو عايز تعرف أكتر إقرأ عن سلوك الي.لنھضة ل ة يرثفي اعراض ك
-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87-%88%D9%84http://www.ibda3world.com/%D8%B0%D9%87%D9
-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%88%D9%84

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB/  
  

  

============================= ======================================= 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Five‐
year_plans_of_the_People's_Republic_of_China#Fifth_Plan_.281976.E2.80.931980.29 
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ch2.pdf‐2013‐http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi  
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  للشباب المصري اللي مش عارف قيمة مصر ومسؤوليتھا ودوره القيادي في المنطقة بأكملھا -4
  العريفي عن مصر الرحمن عبد محمد. د 2012/12/21 الجمعة خطبة

http://www.youtube.com/watch?v=pJxkzNRkKyw  
  
 
 

 
  

 األمام......... إلى تنظر أن وتجري لتلحق بمن سبقك عليك تنطلق لكي
  تعثرت. الخلف إلى نظرت إذا

 
 
 
 
 
 
 

  أين ذھبت طاقة الثورة؟

 مدة تنفيذ المشروع  الطاقة البشرية  المشروع
الف مصري بالفاس و  30   حفر قناة السويس

  المقطف
  سنوات 10

  سنة واحدة  الف مصري 300لو    حفر قناة السويس

  أسابيع 5  مليون مصري 3لو   حفر قناة السويس
مليون مصري + امكانيات 3لو   حفر قناة السويس

  حديثة +جرارات +حفارات
  إيام   10في 

مشروع ممر التنمية
  للدكتور فاروق الباز

مليون مصري+ امكانيات 3لو 
  حديثة +جرارات +حفارات

  ؟؟؟؟؟؟ يوم

مشروع تعمير وزراعة
  سيناءالف فدان في  400

مليون + امكانيات حديثة 3لو 
  +جرارات +حفارات

  ؟؟؟؟؟؟ يوم

تقدر خسائر مليونية. 31 2012مليونية وفي عام  39 2011بلغ عدد المليونيات سنة 
  مليار جنيه. 320االقتصاد القومي نتيجة المليونيات و الوقفات بأكثر من 
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  وماذا نريد؟:  أھداف التنمية..أين نحن؟ 	الباب الثالث
  

سنوات . أن نلحف بركب الدول  5ھدفنا بالمفھوم االقتصادي الضيق ھو مضاعفة اإلنتاج القومي كل 
  سنة على األكثر. -3530سنة و نصبح من الدول العشرين األكثر تقدما في خالل  15-10المتقدمة خالل 

 نمية التي وضعتھا ماليزيا عامولتحقيق ذلك البد من التخطيط اإلستراتيجي البعيد المدى مثل خطط الت
  .2020لتصبح في قائمة الدول األكثر تقدما بحلول عام  1991

 ة (تھا الخماسيفي خط االقتصاديھائلة منذ بدأ برنامجھا  اقتصاديةواستطاعت الصين أن تحقق قفزات 
  خطط متتالية لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم. 6ولمدة ) 1976-1981

فقط بدخل الفرد ولكن ھناك معايير كثيرة تقاس بھا تقدم الشعوب وتشمل العديد من  والتقدم ال يقاس
  والتعليمية والصحية والبيئية. واالجتماعية االقتصاديةالمعايير 

  

  معايير تقدم الشعوب : 3.1
  

وى وبين المستفي مصر ويقارن بين المستوى الحالي معايير تقدم الشعوب يبين بعض  1وجدول رقم 
المطلوب لنلحق بركب الدول المتقدمة. والجدول أيضا يبين األھداف المطلوب تحقيقھا في خالل األربع 

  خطط الخماسية التالية.
  
  

 : أھداف خطط التنمية الخماسية1-3جدول 

 المدة منذ بداية التخطيط

5 10 15 20 

المؤشر 
المستوى
الحالي  األھــداف المطلوبة 

المتوسط في البالد
المتقدمة

    دخل الفرد 

2 نصيب الفرد من الدخل القومي بالدوالر 1 809 5500
1100

0
2200

0 44000 45000 
%14 في اليوم $1نسبة الفقراء أقل من  2 6% 3% 1% 0% 0% 
%45 في اليوم $2نسبة الفقراء أقل من  3 20% 10% 5% 2% 0% 
14.9 م كجواستھالك الفرد من اللح 4 22 35 45 65 80 
   

  التعليم 
%29 نسبة األمية 5 16% 9% 5% 2% 1.00% 
%3.70 ميزانية التعليم من الدخل القومي 6 6.5 7 7.5 7.5 5 -8% 
%28.00 نسبة طلبة الجامعات إلى الشريحة العمرية 7 35% 40% 45% 45% 45% 
%77.00 نسبة الطلبة في التعليم األعدادي 8 85% 95% 98% 99% 100% 
%0.19 ميزانية البحث و التطوير من الدخل القومي 9 1.2 2 3 4.00% 2 - 5% 

نسبة الحاصلين علي شھادات عليا من الجامعيين 10 -------       7 18 24 32 35.0% 

11 
براءات األختراع الممنوحة سنويا لكل مليون 

0.74 نسمة 100 250 500 650 250-400 
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       الصحيةالرعاية  

12 
عدد الوفيات في األطفال دون الخامسة لكل الف 

33 طفل 18 9 5 4 4 
96.9 نسبة األطفال المطعمين 13 99% 100% 100% 100% 100% 
1.67 مواطن 1000عدد أسرة المستشفيات لكل  14 3 5.5 7 7.5 8 
%4.49 نسبة الرعاية الصحية من الدخل القومي 15 6 7 8 9 7 -12% 
0.55 عدد المستشفيات لكل مائة ألف 16 1 1.6 2.2 3 2.5-4.0 
2.4 مواطن 1000عدد االطباء لكل  17 2.8 3 3.2 3.5 3- 5 
72.4 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 18 74 76 78 80 82 
980 حوادث الطرق لكل مليون 19 550 250 150 80  
480 لكل مليونالطرق حوادث في  عدد القتلى  20 320 220 150 100 68 

        
       المرافق و البنية التحتية 
%96 نسبة السكان التي تصلھم شبكات المياه 21 99% 100% 100% 100% 100% 
1.45 نصيب الفرد من الكھرباء ميجا وات ساعة 22 2.5 3.7 5.4 7 7.5 
22 القدرة األنتاجية للكھرباء جيجا وات 23 32 48 64 82  
%.4 صفر النسبة المولدة من الطاقة الكھربية النووية  24 9% 15% 22% 20-30% 
%1 النسبة المولدة من الطاقة المتجددة 25 3% 5% 8% 12%  
0.76 نسمة 1000الطرق الممھدة كم لكل  26 1.5 2.5 3.7  كم 8-12 5
5200 أطوال السكك الحديدية كم 27 6500 8000 9500 11000  
300 السنوي من االسكان الشعبي و المتوسطالعدد  28 800 1200 1400 1500 x1000 
%86.50 االكتفاء الذاتي في الغذاء 29 90% 94% 96%  

     
    الديون واالستثمارات 

30 
معدل تدفق اإلستثمارات األجنبية بليون$ في 

6.95 السنة 20 35 40 30  
%14.90 الدين الخارجي من الدخل القومي 31 10% 8% 6% 4%  
%66.70 الدين الداخلي من الدخل القومي 32 40% 30% 20% 10%  

     
    العدالة 

5.88  ألف 100عدد القضاة لكل  33 6.5 8 1012 11 
0.23  ألف 100عدد  المحاكم لكل  34 0.35 0.55 0.851.2 1 

     
    مؤشرات أخرى 

%17 نسبة المدخنين 35 10% 6% 5% 4%  
%45 معدل الطالق في خالل الخمس سنوات األولى 36 25% 12% 7% 5%  

     
2011 data* 
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  :والسؤال اآلن

  كيف نضع الخطط و السياسات االستراتيجية لتحقيق ھذه األھداف؟ 3.2
  

  :ھناك اربع خطوات عريضة لتحقيق أھداف التنمية
  

   .وبناء الھيكل التنظيمي للتخطيط أوال: تعبئة الجھود وتوحيد الصفوف
 يھاعل ينطوي التي والتھديدات والفرص والضعف القوة نقاط ثانيا: تقييم الوضع  الحالي وتحديد

   .2035مصر  مشروع
  ثالثا: وضع األھداف ورسم الخطط والسياسات.

  .رابعا: التنفيذ
   .خامسا: المتابعة و المراجعة و التصحيح

  
  

من ھذه الخطوات وأن كنا نرى أنھا تحتاج لمزيد من الدراسة ودائرة وسنعرض تصور سريع لكل 
  واسعة للمناقشة :

  
توعية جميع افراد الشعب بالتحدي  : ويتطلب ذلكالصفوفتعبئة الجھود وتوحيد التوعية و أوال:

وأن العدو الحقيقي ليس . 21 الحضاري الذي يواجه امتنا وضرورة االلتفاف حول مشروع مصر القرن
المؤامرات الدولية إلن المصايب و الكوارث و التدمير وبرك الدماء التي شھدتھا بلدنا كانت من صنع 

ر و الفقوالجھل أيدينا. و العدو الحقيقي   ليس فئة أو جماعة أو فرد،  إنما العدو الحقيقي ھو التخلف 
مة أن تدرك أن النھضة المطلوبة أكبر بكثير من وعلي كل حكوالذي يھدد أمتنا ومستقبلھا ووجودھا. 
وبدون  ولو كان الجيش بكل امكانياته. قوة منفردة يأوأكبر من أي حكومة ومن أي حزب أو جماعة 
   .نجح في تحقيق النھضة المطلوبةنالدعم الكامل من الشعب ال يمكن أن 

بكل أفراده وطوائفه وتياراته  وعلى الشعب أن يدرك تماما أن نھضة بلدنا ھي مسؤولية شعب بأكمله
    المختلفة.

  
 21الدعوة لمشروع مصر التوعية والخطوة األولى لتحقيق ھذا الحلم الكبير وھي مرحلة و الحقيقة أن 

 مسؤولية كل فردوھي في نفس الوقت .  مسؤولية الجميع شعبا وحكومة، حاكما ومحكوما ، ھي أيضا 
ھم ألن الكثيرين ومنو من أجل الشباب و مستقبل أفضل للشباب ولألجيال القادمة.  ألنھا وخاصة الشباب

يناير  25ي ثمار ھذه النھضة. و أالف الشھداء منذ ثورة لن يكون موجودا ليجنربما كاتب ھذه الكلمات 
فنھضة مصر لك ومن وحتى اآلن إنما ضحوا بحياتھم من أجل مستقبل أفضل إلخوانھم من الشباب. 

 ابالشب إال ثمارھا يجني لن ربما أمة أي نھضة إن .ولن تعلو بلدك إال بك ولن تعلو انت إال ببلدك أجلك
 حماس إال يكسره ال ضخم تحدي وھي. للشباب مشرق مستقبل أجل من فھي ثم ومن. القادمة واألجيال
 قديًما الشباب كان ھنا ومن  .الشباب سواعد إال عليه يقدر ال مضني وعمل الشباب، وعزيمة الشباب
نطور الخطوة األولى في التغيير أن و .رايتھا وحاملي قوتھا، وسر نھضتھا، عماد أمة كل في وحديًثا

 أنفسنا من مرحلة االقتناع  بالفكرة إلى مرحلة الدعوة لھا.  

  
نشر الوعي بحتمية النھضة وضرورة تحقيق مشروع مصر وال تبخل بوقتك وجھدك للبلدك  يفكن جند

من أجلك وكل ما جاء في ھذا الكتاب   قضيتك وھمك وحلمك ومحور أحاديثك ومناقشاتك.  هواجعل 21
وھو مستقبل أمة وال يمكن التفريط فيه أو   .فنھضة مصر لك ومن أجلك وملكك وملك الشباب من أمثالك

 يعبر أن العريق شعبنا يستطيع الذي الوحيد الطريق ھىفالصحوة الشعبية وإرادة التغيير . التخلي عنه
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 الموانع و العوائق كل تحطيم  بالضرورة تتطلب الشعوب وصحوة . المستقبل إلى الماضي من عليه
 .وفرضت عليه التخلف و الفقر و الجمود طوال العقود الماضية آمالھا تحقيق إلى طريقھا في تقف التي
 تتحالف أن بالضرورة يتطلب وھذا واحد اتجاه في األمة طاقات تعبأ أن يتطلب الحضاري التحدي إن

 ستناف بوجود التسليم مع التغيير، مرحلة في واحدة وطنية جبھة فيو القوة الوطنية  األحزاب جميع
. نشودالم التقدم و الشاملة التنمية تحقيق وھو الواحد ھدفنا لتحقيق تطرحھا التي البرامج خالل من بناء
 ناورةم ليس والتغيير الدستور، في نصوص أو نص تغيير مجرد ليس التغيير أن تماما نعي أن علينا

 املةش نھضة ھو بالتغيير نعنيه ما إن.  وليس برنامج ترفيھي اعالمي ھزلية مسرحية وليس سياسية
  .والكرامة العزة لحياة جديدة وانطالقة والعشرين، الواحد القرن لمصر جديدة ووالدة

القھر والعنف واالستحواذ واإلقصاء  اتلن تستطيع سياسوال بد للجميع شعبا وحكومة أن يدرك أن 
أن تعبئ طاقات األمة إلنقاذ بلدنا وتعويض ما فات ومواجھة التحدي التاريخي ثأر واإلنتقام ودعوات ال

 .ذي يواجھھاال
  

ن موليس ننظر إلى الماضي لنتعلم منه األخطاء سلبيتھا، كل أخطائھا وبوعلينا إغالق صفحة الماضي 
  .  ألحد النقد و اللوم نوجه وال من أجل أن االتھام نتبادل أصابع نأأجل 

  

  
  الشارع المصري بعد الثورة

  
أن ندرك أن ما تمر به مصر من تخبط وعنف ھي فتنة كبري اختلطت فيه البد وحتى ال نيأس من أنفسنا 

ي وھي تشبه ف .يين وتخفى فيه الباطل بثياب الحق وتباينت فيه األراء ووجھات النظرزو الموااألمور 
أرائھم   اختلفتوبين اصحاب رسول هللا الفتنة الكبرى التى حدثت في التاريخ األسالمي أحداث مالبستھا 

سيوفھم واقتتلوا وقتل منھم من أصواتھم ووتمسك كل حزب بوجھة نظره وجمع حوله مؤيديه وارتفعت 
لسوداء في تاريخ المسلمين لتتعلم ل ھذه البقعة اعقتل بسيوف اخوانھم. وربما شاء هللا بحكمته أن يج

   .حين نقرأھا أن ما نحن فيه حقا ھي فتنةمنھا األجيال القادمة وتتجنب مسار الفتن، ونتعلم منھا أيضا 
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ونلقي السيوف ونتعانق ونتسامح ونسأل هللا أن يغفر لنا وأن ونفيق من غفلتنا من أنفسنا يأس فال ن
خرج ذلك أن تاستطاعت يعد ألمة اإلسالمية أن نتذكر أيضا أن ايجب و يوحد صفوفنا ويؤلف بين قلوبنا.

من تلك الفتنة أقوى مما كانت وأمتدت بعدھا الدولة االسالمية من حدود الصين في الشرق إلى المحيط 
   األطلسي في الغرب.

  
ة من ومن حكمة هللا أن يأتي كل مولود جديد بعد مشقة وآالم وصريخ ونزف دماء، لندرك قيمة ھذه الھب

  لنحافظ عليھا. ونبذل الغالي والرخيص هللا ونحرص عليھا وتكون محور حياتنا و
  

حرب األھلية التي عصفت لفيجب أن نتعلم من التاريخ أن بعد اوحتى ال نيأس من أنفسنا مرة أخرى 
خرج منھا الشعب األمريكي أكثر اصرارا على االتحاد جيال بعد جيل   1865و  1861بأمريكا بين 

نھضة وانشاءات وضعت االساس التي حرقت األخضر واليابس،  ية، وشھدت أمريكا بعد حربھا األھل
   في العالم حتى اآلن. دولة ىلتقدم امريكا لتصبح أقو

  
نرضى لنا ولألجيال القادمة من بعدنا الفقر والذل أو فعلينا جميعا أن نتعايش ونتعاون إلنقاذ بلدنا. 

  .األجيال القادمة من بعدنالعنة ريخ ووالتبعية ونتحمل لعنة التا
  
  
  

الدعوات التي تدعو إلى الكراھية واإلقصاء ال يمكن أن تبني أمة أوتشيد 

مجدا، وما ظھرت في أمة إال وأدت  في النھاية إلى فوضة ودمار ، فھي 

شجرة خبيثة،  متى زرعتھا ال يمكن خلعھا وستظل تأكل األخضر و 

فمسؤليتنا  .والدمار في كل شئ حولھا اليابس حتى ال يبقى إال الموت

  جميعا أن نوئدھا في مھدھا ونزرع فوق قبورھا زھور الحب واألمل.

  .فاتقوا الـــلـــه واصلحوا ذات بينكم
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  . SWOTھناك مدارس عديدة للتخطيط االستراتيجي ولكن أشھرھا طريقة   ثانيا تقييم الوضع الحالي:
ھو أسلوب    SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats) تحليل 

التي ينطوي عليھا أي مشروع وفي ھذه  "نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات"تقييم للتخطيط ل
حديد العوامل الداخلية والخارجية التي في تھذه الطريقة . كما تساعد 2035الحالة ھو مشروع مصر 

  .1-3كما ھي موضحة في شكل  المواتية لتحقيق ھذا الھدفھي المواتية وغير 
على دراسة تحليلية للواقع والظروف الدولية (المحلية والعالمية) وبناء على ھذه الطريقة وتعتمد  

اسيا واقتصاديا ينتائج ھذه الدراسة يتم وضع األھداف ورسم الخطة االستراتيجية ومنظومة األمة (س
السامي الذي نصبوا إليه ويتم تطبيقھا من أعلى إلى أسفل أي بنظرة شاملة  واجتماعيا ) لتحقيق ھدفنا

في كل مرحلة من العموم إلى اتباع نفس االسلوب التحليلي أوال ثم من الشموليات إلى الخصوصيات و
  التفاصيل ومن الكليات على الجزئيات.

  
  

  
  

  .والتھديدات والفرص والضعف القوة نقاط شكل توضيحي لطريقة تحليل 1-3شكل 
  

ائز في خطط التنمية كوھي  عناصر القوة التي تتميز بھا مصر ويمكن أن تستغل كر نقاط القوة: ■
وأولھا الثروة البشرية ثم الميزة الجغرافية (ولھا ابعاد اقليمية ودولية واقتصادية متعددة)  والمناخ 

فضال عن النفط  ، جر ھائلةا، ولدينا موارد معدنية ومح المتجددةالمعتدل والثروات الطبيعية والطاقة 
والشواطئ بما يؤھل مصر لتطوير قطاعات الزراعة المناخ المعتدل والغاز والمياه العذبة والبحيرات و

اك ھنوعات الزراعية و الزراعة الرأسية. ادن والصناوالصيد والصناعات االستخراجية والتحويلية للمع
لدينا كل اإلمكانيات للسياحة الثقافية المرتبطة فت السياحية المتعددة والمتنوعة لمصر.المميزاأيضا 

بميراثنا الحضاري وثروتنا األثرية التي تفوق كل ما عداھا، وسياحة المنتجعات والترفيه والسفاري بما 
طبا ن تكون قموقع استثنائي يؤھل مصر ألأيضا لدينا . ويؤھلنا لمضاعفة حجم وإيرادات قطاع السياحة

رئيسيا جاذبا لالستثمارات ومركزا عالميا للتخزين ولتجارة الترانزيت ولصيانة وإصالح وصناعة 
بي العالم العرونحن أھم دولة  السفن، و مركز صناعي ألوربا للسوق األفريقي و العربي ينافس الصين

وھناك فرص ھائلة لمصر   .ألوروبا. ولدينا المكانة و المقدرة لنكون مركز للطاقة المتجددة في أفريقياو
شعوب وتصنيعيا في مشروعات البنية التحتية في البالد العربية واألفريقية. إنشائيا ولتساھم تقنيا و

التنمية الزراعية في السودان وأفريقيا  تتطلع إلى مصر أن نلعب دورا رئيسيا في و السودان أفريقيا 
مليون فدان (في حين  حجم الرقعة  250اعي بأكثر من حيث تقدر األراضي القابلة للزراعة و المر

 ماليين فدان). 6الزراعية في مصر 
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وھي العوامل الداخلية لتي قد تضعف قدرتنا  على المنافسة وتحقيق األھداف التنموية  نقاط الضعف: ■
من حيث نسبة  160المطلوبة، ومنھا إرتفاع نسبة أالمية بالمقارنة بدول العالم حيث تحتل مصر المركز 

دم بسبب ع واألمن و الخالفات السياسية الداخلية  ، وخلل منظومة التعليمالمتعلمين في عدد السكان،  
وجود النظرة المستقبلية وغياب الھدف القومي السامي الذي تلتف حوله األمة بجميع اتجاھاتھا 

والتقلص المستمر في الرقعة ألزراعية والعجز في الموازنة والقروض الداخلية والخارجية  وتياراتھا.
ين وتضارب السلطات ، وعقم وتضارب القوانا وضعف التصدير وضعف الكفاءة اإلدارية للدولة عموم

، وقضية استقالل القضاء وتخلف النظام اإلداري القضائي وعجز النظام القضائي على توفير  السياسية
ي فالنظام القضائوعدم وجود آلية فعالة لضمان تنفيذ األحكام. الشعور بالعدل واإلنصاف في المجتمع. 

ھو من أھم ، وي تنافسية االقتصاد المصريشكل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية االقتصادية ويرفع من 
األركان التي تبعث الطمأنينة لدى المستثمرين وتزيل ما قد يساورھم من مخاوف حيال استثماراتھم 

  وحقوقھم. 
 

األجنبية حولت كثير من الشركات األمريكية  لالستثماراتعندما فتحت الصين ابوابھا  الفرص: ■
من رخص األيدي العاملة من ناحية وطمعا للوصول  لالستفادة واألوربية مراكز تصنيعھا إلى الصين

لقلب السوق الصيني الضخم. ولكن اآلن اصبح التنين الصيني ال يحتاج إلى ھذه االستثمارات األجنبية 
األجنبية وأصبحت ھذه الشركات تواجه صعوبات شديدة في تسويق  اتالتكنولوجيأغلب وال إلى 

فسة المنتجات الصينية خارج الصين. وھنا تبرز مصر كبديل للصين منتجاتھا داخل الصين وفي منا
لتصبح مركز تصنيع للتكنولوجية األوربية واألمريكية وألسواق أفريقية و العالم العربي  في مواجھة 

الطفرة االقتصادية المتوقعة في مصر  أيضا إلى انتعاش اإلقتصاد و ستؤدي زحف التنين الصيني. 
راء المصانع و الماكينات واإلستثمارات الضخمة في المشروعات السياحية و األوروبي من عقود ش

  البنية التحتية.
وثانيا حاجة أوربا إلى الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا تمثل فرص استثمارية ضخمة وتساھم في 

   توفير الطاقة الكھربية لمصر.
تريليون دوالر، وسيأتي  1.2وثالثا وجود فائض استثماري كبير في دول الخليج يقدر بأكثر من  

  شر.  اعالدراستھا وكيفية اجتذابھا في الباب  
ورابعا أفريقيا تمثل سوق ضخم لم نحاول االستفادة منھا حتى اآلن. وھي بحاجة إلى البنية التحتية 

ت الكھرباء و المشروعات الزراعية و الثروة الحيوانية و كشبكات السكك الحديدية و الطرق وشبكا
االستفادة من المياه (جوفية انھار وامطار) بجانب أنھا سوق ضخم للماكينات الزراعية و المالبس و 

  األدوية. 
  
شعور دول خارجية بأن نھضة مصر يھدد مصالحھا السياسية أو االقتصادية وربما  التھديدات: ■

تحاول افشال الجھود واستغالل نقاط ضعفنا إلختراق الصفوف وخلق أو تعميق الخالفات أو التشكيك أو 
قنع انفسنا أوال) سواء نعرقلة الجھود و إفشال المشروعات القومية. يجب أن نقنع المجتمع الدولى (و

نمد يدنا إلى كل من  وأنناألصدقاء او األعداء أن عدونا ومعركتنا ھي التخلف و الفقر و المرض ا
يساعدنا في تحقيق آمالنا ونحن نريد أن نصبح دولة تساھم في السالم واالستقرار العالمي ورفاھية 

تناسب كل البشرية كلھا. ونرحب بكل االستثمارات في مصر وھناك قائمة طويلة من المشاريع التي 
مستثمر وتعود بثمارھا على جميع االطراف. ويجب أن نقنع األصدقاء و األشقاء و العالم كله أن نھضة 

مصر مكسب له ونسعى لخلق فرص للجميع وعندما تتضارب المصالح نتقاسم المكاسب ونفتح فرص 
  جديدة للتعاون يفوز فيه الجميع.

  منفصل.ا باب خصص لھمشكلة المياه وقد و التھديد الثاني ھو 
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تتحدد  فيھا  و تقسيم مراحل التنمية إلى خطوات ثالثا: وضع األھداف ورسم الخطط والسياسات
األولويات و اآلليات لتوجيه األقتصاد ومنظومة الدولة و المجتمع لتحقيق أھداف التنمية. وھنا البد من 

تسمى "السلطة التخطيطية"  فصل التخطيط عن التنفيذ. فتكون ھناك سلطة رابعة في منظومة الدولة
تقوم بھذا الدور. فال بد أن يتم التخطيط بمجلس فني مستقل يضع الخطوط العريضة لألھداف 

االستراتيجية و المشروعات االستراتيجية العمالقة و السياسات االستراتيجية البعيدة المدى والتي ال 
أھداف الخطط الخماسية بالتنسيق مع  تتغير بتغير الحكومات والرؤساء و األفراد و األحزاب. ويضع

لم يتم إنجازه في الخطة السابقة ويضع األھداف العامة  السلطة التنفيذية ويراجع ما تم انجازه وما
للخطة المقبلة ويقترح مشروعات القوانين والسياسات المطلوبة لتنفيذ األھداف المرحلية لعرضھا على 

مجلس الشورى (بالصورة المقترحة كما سيأتي تفصيله) مجلس الشعب. وقد اقترحنا سابقا أن يكون 
  ھو ھذا المجلس.

  
  ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر. رابعا: القياس والمتابعة و المراجعة و التصحيح

ونعني بالقياس ھنا تحديد معايير جودة األداء  وطرق قياسھا وتحديد المستوى المطلوب تحقيقه كل 
   .وير المستمرطمقترحة على مفھوم نظام الجودة الشاملة و التسنة. وتقوم المنظومة ال

حديد معايير لجودة ادائھا وتحدد طرق قياس ھذه توطبقا لھذه المنظومة تقوم مؤسسات الدولة ب
المعايير ويتولى قسم داخلى تجميع البيانات وقياس جودة االداء ومقارنتھا بالمستويات المطلوبة. ثم 

مل تقييم ذاتي ومقارنة جودة األداء مع المستويات المطلوبة بصورة دورية. تقوم مؤسسات الدولة بع
  ومن ثم تقوم بعمل تحليل ألسباب الضعف و التقصير واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصحيح الذاتي.
وبجانب ذلك تقوم الھيئات الحكومية المستقلة و منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الخيرية و 

والبحثية، والتعليمية، و المنظمات الدولية بقياس مستقل لجودة األداء ومقارنتھا بالمعايير  اإلعالمية،
الدولية. وإذا فشلت مؤسسات الدولة في تحقيق جودة األداء التي تتطلع لھا الجماھير أو المستويات 

ومة الحكأو رئيس السلطة األعلى منھا المطلوبة وفقا لخطة التنمية فھنا يجب أن يكون ھناك آلية تمكن 
  من التدخل لتصحيح الخلل الموجود سواء من األفراد أو من الھيكل التنظيمي. جمھوري أو رئيس ال

وھذه المنظومة تضمن لجميع مؤسسات الدولة وسلطاتھا بكافة أنواعھا وعلى اختالف مھامھا 
وذلك لكي تتالءم مع  وأھدافھا أن تقوم دائًما بالتطوير المستمر في عملياتھا وأنشطتھا ومنتجاتھا

مع استقاللية في إدارة شؤونھا الداخلية و  التغيرات المحيطة بھا، وتحقق جودة األداء المطلوب منھا
  تصحيح ذاتي لتحقيق أألھداف المطلوبة منھا. في اتخاذ ما يلزم من

  
  
  

بتناديك دايما مصر مصري، يا قوم   
بإيديك ضيعته اللي مجدي لي عد  

الجمال في مصري يا بالد اي شفت   
مال ترابھا اللي بالدك زي تيجي  
عجب أحوالك كل مصرى يا ليه  

دھب فوق ماشى أنت و فقرك تشكى  
=========  ==================================  

 20 يبلغ النادر الرمال سيناء طن تصدير أن الخارجية، والتجارة الصناعة بوزارة والمعلومات البحوث قطاع رئيس عمران حسين الدكتور أكد
 واالقتصاد المحلية الصناعة على يعود مما دوالر، 1000 إلى التصدير سعر من سيرفع الرمال خام على مضافة قيمة وضع أن حين فى دوالرا،
 المصرى
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  (قياس، تحليل، تصحيح) منظومةشكل توضيحي ل 2-3شكل 
تصحيح) أيضا على الخطط الخماسية للدولة. ففي الصين تبدأ الخطة -تحليل-(قياسوتطبق طريق 

بإعالن أھداف الخطة والسياسات والقوانين و اللوائح واإلجراءات المنظمة لحركة اإلقتصاد في الخمس 
 ةسنين التالية، ويتم إعالنھا في شھر أكتوبر السابق لبدئ الخطة. ويتم الموافقة على الخطة التنفيذي
لخطة التنمية الجديدة في مارس في السنة األولى للخطة على األكثر. وأثناء تنفيذ الخطة يتم قياس 
حركة اإلقتصاد بصورة دورية. وفي السنة الثالثة تقوم الصين بعمل تحليل ألداء اإلقتصاد وتسمي 

ل العامين "مراحعة نصف المدة". وقد تؤدي ھذه المراجعة إلى إجراء تصحيح ألولويات الخطة خال
قاط القوة والضعف المتبقيين إذا لزم األمر. وفي السنة الخامسة يتم عمل تحليل شامل وتحديد  ن

خالل الخمس سنوات المقبلة، ومن ثم يتم وضع أھداف وأولويات الخطة التالية،  والفرص والتھديدات
د في الخطة الخماسية ثم وضع السياسات والقوانين و اللوائح واإلجراءات الدافعة لحركة اإلقتصا

  التالية.
  

  مفھوم القياسية والتحكمية 3.3
  

من أھم المفاھيم الحديثة التي تقوم عليھا النظم المختلفة لتوجيه أي نظام سواء كان نظام اقتصادي او 
اجتماعي او مؤسسة لتحقيق اھدافه ھو ما يسمى بالقياسية و التحكمية. فلكي يمكن توجيه االقتصاد 
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اھداف معينة فال بد من توافر المعلومات (القياسات) عن اداء االنشطة المختلفة في الدولة مثال لتحقيق 
باإلضافة إلى المعلومات عن العوامل اللتي تؤثر فيھا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وھو ما 

ة في السلطسماه الخبراء بمجتمع المعلوماتية . فتوافر ھذه المعلومات ليس فقط مھم لصانعي القرار 
التنفيذية ولكن أيضا في غاية األھمية لعمل دراسات الجدوى للمستثمرين الجدد وللتوسع في األنشطة 

  الموجودة. 
ولھذا فالبد في النظام الجديد أن يوسع دائرة اختصاص الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ليكون 

نشطة الدولة كما سيأتي شرحه فيما بعد. جھازا رقابيا مستقال لقياس جودة الخدمات واألداء في جميع ا
والبد أيضا من إشراك الجامعات والجمعيات الخيرية في عمليات القياس المستمرة لحركة االقتصاد و 

المجتمع ككل.  ولتفعيل ھذه اآللية الھامة من الضروري سن القوانين التي تلزم الدولة والقطاع الخاص 
  بتوفير ھذه المعلومات والبيانات. 

ا الجزء الثاني من ھذه النظرية وھو "التحكمية" ، وتعني قدرة صانعي القرار على توجيه المؤسسة أم
أو النظام لتحقيق أھدافه. وبالتحديد ھنا نعني الصالحيات واآلليات الموكلة و المتوفرة للسلطة التنفيذية 

شرح ھذه اآلليات، فھي للتأثير على مسار األنشطة االقتصادية المختلفة. وليس المجال ھنا لعرض و
فة لرجال االقتصاد والمتخصصين، ولكن يھمنا ھنا أن نؤكد على أھمية تمكين السلطة التنفيذية ومعر

بالقدر المناسب وفي  الشورىمن ھذه اآلليات ولو بصالحيات محدودة بالتشاور مع مجلسي النواب و
الوقت المناسب للتعامل مع التغييرات السريعة في االقتصاد العالمي و الظروف الدولية ولدعم وتمكين 

  الصناعات الوطنية الناشئة لتتمكن من اختراق األسواق العالمية.

  
  

============================= =========================  
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  نميةوالت النھضة ومبادئ أسس ربع:الباب ال
  
عالمة ھامة في تاريخ مصر...مصر القرن الواحد والعشرون. إنه يوم  2011يناير  25لقد كان يوم  

صحوة شباب مصر وشعب مصر، ليقوم باقتحام عنيد لكل العوائق والموانع التي تعترض طريقه إلى 
أمتنا بعد ثباتھا الطويل. أن صحوة العزة والكرامة. فھو بحق ھو يوم والدة جديدة لشعبنا العريق وبداية 

ية والتغيير ثم النھضة الشاملة ھو أملنا الوحيد في أن نسمو بواقعنا إلى مستوى آمالنا، الصحوة الشعب
  إما أن نعيش حياة عزة وكرامة أو نستسلم لدوامة الفقر وذل التبعية  وظالم التخلف و الجھل.

ة الحكومة القائمة استغالل طاقة الثورة الھائللم تستطيع عندما   2013يونيو  30وجاءت مظاھرات 
وأن  تساير طموحات وتوقعات الشباب في إحداث التنمية المطلوبة، لتؤكد مرة أخرى اصرار شباب ھذه 

 األمة على المراقبة و المحاسبة وعلى المضي في طريق التغيير لبناء بلده التي يحلم بھا. 
شباب ھذه وما تلى ذلك من مواجھات دموية وسقوط اآلف من الضحايا من أغلى ثروات ھذا البلد  وھو 

  األمة ( ونسأل هللا أن يتقبلھم جميعا من الشھداء) ، مما يؤكد على ما يلى:
 .مة على صنع حياة أفضل لھا ولألجيال القادمة من بعدھا مھما كانت التضحياتألإصرار ھذه أ -1
أن ھناك اختالفات عميقة  ( وإن كنت أراھا شخصيا غير ذلك) بل واستقطاب خطير بين صفوف  -2

في منھجية تحقيق ذلك ھذا  . ولألسف فإن ھذا اإلختالف ليسجميع المستوياتالشعب على 
فتحول اإلھتمام إلى ، ولكن في من سيقوم بقيادة مسيرة النھضة والتنمية. الحلم واألمل الكبير

األشخاص بدال من األھداف. وبدال من رفع الراية وااللتفاف حولھا ، سقطت الراية واقتتل الناس 
رات اوبدال من توحيد الجھود إلقامة النظام الديمقراطية تفرق الناس حول الشع. على من يحملھا

 رقتغ إذا.  تغرق أن قبل السفينة إلنقاذ نتحد أن اآلن األولوية فلتكن والقنوات التلفزيونية.
 . البحر قاع في يقودھا إن مھارته بلغت مھما قبطان أي يستطيع فلن السفينة

 ينال شٮئ كل عن المسؤولة ھي الحكومة إن واتعودنا السلبية تعلمنا الماضية سنة الستين طوال -3
. ةوالتنمي النھضة عن االمسؤولة وھي للشعب حاجة كل حتوفر اللي وھي بدلنا بتفكر اللي وھي

 لدهب نھضة على وإصرارة الشعبي الوعي واصبح شعبنا، في تحول نقطةيناير  25 ثورةوكانت 
 مالهآ لتحقيق الصحيح اإلتجاه في حكومةأي  ستقود التي ھي وعقوله وسواعده وبيده بشبابه

 فھومم من نغير تعني أن الشعبية فالنھضة بمسيرة الديمقراطية المنشودة.إذا تمسكنا الكبرى 
 ىإل بواقعه يرتفع أن يريد شعب إرادة فالنھضةحكومته.  يقود شعب إلى شعبھا تقود حكومة
الكبرى.فالنھضة المطلوبة إذا ھي حركة شعب بأكمله وھي التي تصنع القيادات وال  آماله

. الشعب في فرد كل مسؤولية مصر نھضة.... حكومة أي من أكبر مصر نھضةيصنعھا أفراد. 
 ذھب.  من طبق على له تقدمھا أو عليه تفرضھا أن حكومة أي تستطيع ولن

 

  

 أجيرا حرا جعله األرض في األنسان يستخلف ان هللا اراد عندما
 واقعال ارض على تتحقق كي التنمية عملية فإن لذلك. مقھورا عبدا وليس
 كل في تنتھي و اإلنسان من أي القاعدة، من أو األصل من تبدأ أن البد

 من أي ولإلنسان، باإلنسان والمتصاعدة المستمرة مراحلھا من مرحلة
 ھوو التنمية، لعملية الرئيسية الوسيلة ھو الحر فاإلنسان. اإلنسان أجل
  .لھا منتِج وأھم لھا منتَج أھم وھو غايتھا ذاته الوقت في
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  يھددنا ويھدد وجودنا واستمرار أمتنا ھو التخلف و الفقر.  الخطر الحقيقي الذيأن ندرك أن وعلينا 
 اتبإحداث طفر ، ال يمكن مواجھتھا إالخطيرة يمثل تحديات حضاريةفالتخلف االقتصادي و التكنولوجي 

ننھض من نومتنا ونوحد صفوفنا ونتخطى  ي انجذرفالحل الوحيد و الحل ال .كبيرة في جميع المجاالت
خالفاتنا وننھض ببلدنا. فالفقر يلتھم كل يوم شرائح جديدة من المجتمع ولن يمر وقت طويل  حتى يلتھم 

نا بلد مستھلك ويقترض ليشتري ابناء أغني شرائح المجتمع.  و التخلف العلمي و التكنولوجي جعل
ابسط انواع المنتجات التكنولوجيا والتقليدية على السواء، حتى اصبح نصيب الفرد من الدين العام 

ألف جنيه،  وفوق ذلك  تجلى التخلف واضحا ليس فقط في تدھور في كل ما ننتجه  20للدولة أكثر من 
لمنظومة وفي اطيط والتنفيذ وفي اتخاذ القرارات، وتدني كل ما نقوم به، ولكن أيضا في التخبط  في التخ

وفي الجمود الفكري والنظرة الضيقة و التعصب األعمي وفي طريقة معالجة اإلدارية للدولة وعموما 
المشاكل،   وتفجر الخالفات ألتفه األسباب، وتفشى العنف بين اشقاء الوطن الواحد. إلن الجاھل يلجأ 

  متحضر يلجأ إلى المنطق والعقل لنشر فكره.إلى العنف لفرض وجھة نظره وال
  

  .حوله األمة كل تلتف سامي قومي ھدف يحدد أن العريق لشعبنا البد أنه األخوة أيھا الحقيقة
دفنا القومي السامي ھو تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وأخالقية شاملة تفجر طاقات البشر وھ

ن ماالجتماعي واالقتصادي ووتستغل الموارد االقتصادية ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء 
واطن ي يمكن للمالسياسية والعدالة االجتماعية والقيم األخالقية ، في جو من التنافس البناء الذ الحريات

أن يعطى أقصى طاقاته و يجنى ثماره ويعمر أرضه ويحافظ على بيئته ويقدس قيمه الروحية والثقافية 
  العريقة.

علينا أن ندرك أن وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذي طال مداه بين  
أمتنا وبين غيرھا من األمم المتقدمة، والبد واألمر كذلك من مواجھة جذرية لألمور؛ ودماء جديدة وقيادة 

ة ة جميع الطاقات المعنوية والماديتعبئتأخذ على عاتقھا  ومتجدد  جديدتؤمن بالعلم كسالح العصر وبفكر 
وھذا التحدي الحضاري الذي يھدد مستقبل امتنا  لشعبنا العريق لتحمل ھذه المسئولية التاريخية

  .ووجودھا
   
وھناك مبادئ وأسس ھامة البد أن تقوم عليھا نھضتنا وھي مستمدة من تاريخنا العريق ومن التجارب  

  : المطلوبة اتد من توافرھا إلحداث الطفرالناجحة لألمم األخرى وھي مقومات الب
   
اإلنسان الحر ھو الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وھو في الوقت ذاته غايتھا. علينا أن  المبدأ األول: 

 85الحكومات الفاشلة تنظر إلى أل و ندرك أن أھم وأكبر ثروة في بلدنا الحبيب ھي ثروتنا البشرية.
ص وتوفير فر ستفادة منھاة قومية يجب االوالحكومة الناجحة تنظر لھم كثر بينما، مليون كأفواه جائعة

فاإلنسان ھو . العمل المناسبة لھم وتوفر المناخ المناسب له ليعطي اقصى طاقاته ومواھبه لخدمة بلده
  أھم ثروة في المجتمع وھو المحرك األساسي للنشاط االقتصادي وھو أھم منتج له ومنتج له.

  
فعملية التنمية كي تتحقق على ارض الواقع البد أن تبدأ من األصل أو من القاعدة، أي من اإلنسان  

وتنتھي في كل مرحلة من مراحلھا المستمرة والمتصاعدة باإلنسان ولإلنسان. والمقياس الحقيقي 
 دريب ورعايةلنجاح برامج التنمية ھو ما أنجزته لإلنسان من تنمية بشرية بكل أشكالھا من تعليم وت

صحية وحرية سياسية ورخاء اقتصادي وقيم دينية وخلقية. والحقيقة انه ال يمكن تحقيق التنمية 
الصحيحة للفرد والوصول إلى االستفادة الكاملة لمھاراته وطاقاته بدون أن يكون متمتعا بالحرية في 

نمية االقتصادية الحديثة فكره وفي ممارسة وطنيته في حدود ثوابت المجتمع. وقد أجمعت نظريات الت
أن مقياس التقدم ليس بما يحققه مجتمع ما من إنتاج أو دخل إنما يقاس بما حققته الحركة االقتصادية 

من تنمية بشرية لألفراد.
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وإذا نظرنا إلى تاريخ النھضة األوربية فقد كان إعالن وثيقة حقوق اإلنسان ھي نقطة التحول في تاريخ  
في تاريخ أمريكا، فقد بدأت نقطة التحول بوضع تصور لحقوق اإلنسان والضمانات  فرنسا الحديث. أما

المطلوبة للحريات، فوضع الدستور األمريكي متضمنا وثيقة الحريات ليرسم النظام السياسي للمجتمع 
الذي يحقق ويضمن الحريات المطلوبة. فكان الھدف من النظام السياسي واضحا، وھو تحقيق وضمان 

المطلوبة . ومازالت تقاس القوانين والتشريعات ونجاح أي حكومة بمدى ما تحقق من ھذه  الحريات
الحريات. وكانت ھذه الحريات ومبادئ الدستور من العلم الضروري الذي يحفظه كل صغير وكبير. 

وأصبحت الممارسة الصحيحة طبقا لھذا لعلم الضروري حتما الزما لضمان نجاح ھذا النظام. وعندما 
سبتمبر، حدث خلل كبير وتخبط في  11النظام األمريكي في تشريع قوانين استثنائية بعد أحداث  بدأ

منظومة المجتمع األمريكي، وطالب الكثير من المفكرين األمريكيين بسرعة إلغاء ھذه القوانين 
 االستثنائية إلنقاذ منظومة المجتمع األمريكي من التھاوي واالنھيار.

نھج الرباني لبناء الحضارة اإلسالمية نجد أن هللا عز وجل عندما أراد أن يعد أمة وإذا نظرنا إلى الم 
لتقود المجتمع البشري، أرسل اآليات القرآنية أوال تدعوا إلخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية 

خرين. رب العباد. وعندما شرع فرائضه دعا الناس ليكونوا أحرارا طائعين مأجورين وليسوا عبيدا مس
ألن هللا يعلم أن العبد المسخر المقھور ال يمكن أن يكون داعيا أو قائدا، وال يمكن بالتالي أن يقيم دولة 

لھا عزة وكرامة، تحرر البشرية من عبودية العباد وتنشر العدل و الفضيلة بين األمم. ثم إنه حرص 
نفذ، بين النظام والقيادة. و كان من علي أن يكون الفاصل واضحا بين الدعوة والداعي، بين المنھج والم

 العلم الضروري الذي يتلقاه المسلم منذ طفولته المبكرة :
  
ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى.-1   
ال إكراه في الدين . -2   
إن هللا يأمركم أن تؤدو األمانات إلى أھلھا و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . -3   
ال ضرر و ال ضرار. -4   
كلوا واشربوا وال تسرفوا إن هللا ال يحب المسرفين . -5   
و أمرھم شورى بينھم .-6   
لعن هللا الراشي و المرتشي.-7   
من غشنا فليس منا. -8   
وتعاونوا على البر و التقوى و ال تتعاونوا على اإلثم و العدوان. -9   
ين .و ال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتد -10   
من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته -11   
من رأى منك منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف -12 

 اإليمان.
  
وكانت ھذه المبادئ وغيرھا من المبادئ السامية ھي العلم الضروري الذي يحفظه كل مواطن منذ  

يراقب ويقيس ويصحح سلوكه ونشاط المجتمع بأسره من حوله بكل صبر ف عومة أظافرهنومنذ  طفولته
 وإصرار.

فاإلنسان وفقا لھذا المنھج الرباني ھو بحق الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية، وھو المسئول عنھا،  
 وھو في الوقت ذاته غايتھا.

أساليب للتنمية تھمل ولقد أثبتت التجارب التي مرت بھا شعوب المنطقة في القرن الماضي أن فرض  
أو تتعارض مع التاريخ الثقافي والقيم الروحية لمجتمعاتنا، أثبتت فشلھا تماما في تعبئة طاقات الشعوب 

بل على العكس أدت إلى خلق تناقضات خطيرة وردود فعل وظھور تيارات  ، ألحضاريلمواجھة التحدي 
سالت الدماء و مألت السجون و صراعات أھدرت الطاقات وأمنظمات إرھابية ودينية متطرفة و

 المعتقالت.
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ولھذا أيھا أإلخوة إن أھم سمة لنھضتنا ھو إيمان ال يتزعزع با وبرسله، ورساالته القدسية التي  
 بعثھا بالحق والھدى إلى اإلنسان في كل زمان ومكان.

  
  
 

 المبدأ الثاني: ھو أن اإلصالح ال يتجزأ، فاإلصالح يجب إن يكون شامال، قضائيا واجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا، فأي محاولة لإلصالح في جھة واحدة ستبوء بالفشل، وربما بنتائج عكسية إذ لم يصاحبھا 
إصالح مماثل في الجھات األخرى. فاإلصالح االقتصادي وحده مع إغفال الجانب االجتماعي سيؤدى 

ما إلى نتائج خطيرة عكسية في المجتمع تھدد بفشل اإلصالح نفسه وتخلق تناقضات و صراعات حت
واإلصالح واإلصالح اإلجتماعي ال يمكن أن يتحقق بدون إصالح النظام القضائي، اجتماعية خطيرة. 

ليس  الدستوري جزء ال يتجزأ من التغيير الشامل واإلصالح الشامل. علينا أن نعي تماما أن التغيير
. إن ما نعنيه ھو رسم الطريق لنھضة شاملة ووالدة جديدة لمصر  مجرد تغيير نص أو أكثر في الدستور

مھمة تاريخية لرسم مستقبل ألمة، إنھا قضية ماليين طحنھم الفقر فھو القرن الواحد والعشرين. ، 
 وأنھكھم المرض، قضية أمة عريقة تخلفت وقضية أمة أبية زلت وتذللت. 

  
 المبدأ الثالث: أن يكون ھناك نظاما سياسيا متعدد األقطاب يحمى عملية التنمية والتغيير ودافعا لھا 

ومستمرا ال تتغير أھدافه واستراتيجياته بتغير األفراد، مع تحقيق حالة من االتزان والمراجعة بين 
ين الشعب ومؤسساته سلطات ھذه األقطاب في الدولة، و وجود نظاما للمراقبة والمحاسبة متبادال ب

وبين الحكومة بشتى مؤسساتھا. إن الھدف أساسا من التطوير السياسي ھو تحسين أداء الدولة عموما 
كنظام سياسي وإداري بتقسيم العمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية. وضمان اتزان بين 

ات باعتبار أن المحليات أكفأ مركزية الحكومة المطلوبة لعمل المشروعات القومية والالمركزية للمحلي
وأكثر فعالية في توصيل الخدمات للمواطنين. وخلق مناخ للتفريخ المستمر للقيادات الجديدة لتبقى أمتنا 
شابة تجدد دمائھا بقيادات جديدة فتختار خير أبنائھا وتعدھم لتولي قيادتھا بحماس وعلم متجدد يتمشى 

دية والعالقات السياسية.مع التعقيد المتزايد في المصالح االقتصا  
 

 المبدأ الرابع: إن من سمات أي حضارة وجود قضاء عادل وحازم وسريع، يحمي الضعيف ويقتص 
للمظلوم مھما صغرت مظلمته ويأخذ بيد الظالم مھما علت منزلته. فينشر اإلحساس باألمن والعدل، 

ولعل كلمة "حكومة" قد نشأت وبالمحاسبة والمسؤولية في شتى العالقات والمعامالت في المجتمع. 
من "الحكم" بين الناس ، و ليس "التحكم" في الناس. وترجع أھمية النظام القضائي إلى أنه يضمن 

اتزان النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي. والقضاء عامل ھام في زيادة كفاءة األفراد 
في المشاكل، واستغالل موارده بدال من والمؤسسات وتوجيه طاقات المجتمع إلى البناء بدال من تبديدھا 

تجميدھا في المنازعات التي تؤدي في النھاية إلى خسارة لجميع األطراف. ووجود قوانين واضحة 
سريع من أھم المؤشرات التي تأخذھا رؤوس األموال العالمية في االعتبار عادل وحازم وونظام قضائي 

حد األدنى لنسبة كون ھناك يحول العالم. ويجب أن  عند تقييم المناخ االستثماري للمناطق والبالد
القضاة لعدد السكان ونسبة وتوزيع المحاكم الجزئية واالبتدائية لعدد السكان وزيادة أعداد الكادر 

القضائي وتدريجھا ليكون ھناك قاضي لكل شارع وكل حي. ولكي تقوم السلطة القضائية بدورھا في 
أن يضمن لھا ضمانات الحماية واالستقاللية للنظام السياسي المنشود البد و .إحداث االتزان المطلوب
باب وھذا ما سنعرضه بالتفصيل في ووجود آلية فعالة تضمن تنفيذ األحكام. ويوفر لھا اإلمكانيات، 

.منفصل   
  

المبدأ الخامس: تأكيد وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية كالنقابات والجمعيات الخيرية باعتبارھا 
من أھم آليات النظام الجديد في إحداث التوازن االجتماعي وخاصة في فترات التغيرات السريعة 
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المتوقعة، فھي تعمل على تجميع األفراد تحت مظالت اجتماعية كبيرة لحمايتھم ورفع المستوى 
ي والمھني لھم، وتستفيد من طاقات الشباب المعطلة وتبعث روح العطاء والعمل التطوعي. االجتماع

ويجب أن يفتح الدستور الجديد الطريق لھذه التكتالت الشعبية للمشاركة أيضا في القرار السياسي 
 والتشريعي الذي يمكن أن يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في منسوبيھا وفي تأثيرھا االجتماعي.

الحقيقة أيھا األخوة أن كثير من ھذه المنظمات تعتمد أساسا عل العمل التطوعي فتزيد من تفاعل الفرد 
مع مجتمعه وإحساسه بالمسئولية وتحول المواطنين من السلبية إلى اإليجابية ومن الالمباالة إلى 

وھناك قضايا كثيرة  االكتراث واالھتمام، وتخرج الفرد من محيط نفسه الضيق إلى محيط أمته الواسع.
ممكن أن تقوم ھذه المنظمات بتقديمھا. الموضوع كبير ويستحق مقال منفصل، ولكن باختصار نحن 

بحاجة إلى تفعيل منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات لحماية البيئة ومنظمات حماية المستھلك وحماية 
باب على الزواج ولحل المريض ومنظمات لمكافحة األمية ولتأھيل الشباب العاطل ولمساعدة الش

المشاكل األسرية ومكافحة اإلدمان وحتى لحماية الحيوان. وتفعيل دور النقابات و االتحادات لتقديم 
الخدمات االجتماعية والتدريبية والقانونية لمنسوبيھا. وھذه المنظمات ھي الصورة الجديدة لألمر 

السنين، { َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ يَْدُعوَن إِلَى  بالمعرف والنھي عن المنكر اللذي حافظ على مجتمعاتنا مئات
) ، فھي آلية ھامة 104اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحوَن (آل عمران
ن وصول الخدمات للتصحيح الذاتي في المجتمع وإيجاد التوازن االجتماعي وحماية الضعفاء وضما

لمستحقيھا. فعلينا أن نغير من أسلوب حياتنا ونتحول من السلبية إلى اإليجابية ونتعاون جميعا في إيجاد 
من  77-76-75(راجع مادة  حلول للمشاكل الكثيرة التي تواجه شعبنا بصبر وإصرار حتى نحقق آمالنا

.)2014دستور    
ووضوحه على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات وبدون وجود الھدف القومي السامي ومرة أخرة 

وتتبدد الجھود وتكثر األھواء، وتصبح المحصلة  في بلدناعشوائية حركة الالمختلفة سوف تتزايد ال
إذا ھي وضع ھيكل لمنظومة الدولة التعديالت الدستورية المستقبلية صفرا في جميع االتجاھات. فمھمة 
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  مشاكلنا ......كيف نحل 

سأحكي لكم قصة عن تجربة شخصية كنت في فترة من الفترات بوصل والدي 
لمدرسة في الھرم وكنا نمشي في طريق بجوار مصرف والطريق يمر على قرية 

وبجوار القرية مصنع صباغة أو دباغة والحظت إنه يرمي كميات كبيرة من 
ف يستعمله أبناء القرية في المواد الكيميائية و الملوثات في المصرف، و المصر

غسيل المالبس و الحلل والعيال يلعبوا فيه والجواميس تستحم فيه إلى آخره. أنا 
 لم أفعل اكنت أسأل نفسي وبحرقة ونقم فين الحكومة توقف ھذه المھزلة وطبع

أي شيء. ومرت األيام وكنت مقيم في الخارج وصادف أن أحد المصانع في 
ا وض المواد الكيميائية. فوجئت بسكان المنطقة اتصلمنطقة قريبة تسرب منه بع

فورا ببعض و عملوا اجتماع، وصوروا الحادثة واتصلوا بجمعيات حماية البيئة 
واتصلوا بمحطات التلفزيون. وقامت جمعية حماية البيئة بعمل تحقيق ورفعت 

قضية بتعويض كبير جدا لسكان المنطقة سواء المتضرر مباشر أو غير مباشر. 
و تركوا الموضوع للحكومة كان الموضوع انتھى بغرامة تافھة يدفعھا ول

  المصنع للحكومة. 
القصة بتورينا بوضوح األسلوب السلبي اللى إحنا متعودين عليه واألسلوب 

اإليجابي الذي يجب أن نقوم به. فعلينا أن  نغير من أسلوب حياتنا ونتحول من 
 إيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي تواجه السلبية إلى اإليجابية ونتعاون جميعا في
  شعبنا بصبر وإصرار حتى نحقق آمالنا.
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	السياسي والدستوري صالحاإلالباب الخامس :
 

 

  ھناك ماليين تنتظر منا الكثير.

	مقدمة 5.1
في ھذا الباب نرسم معا مالمح لنظام سياسي ليقود نھضتنا الشاملة لنخرج من عار التخلف ومصيدة 

 الفقر وذل التبعية ونعيد مكاننا التاريخي الرائد بين األمم.
 

عن ضرورة الصحوة و التغيير وحتمية النھضة الشاملة، فالحقائق و األرقام  بواب السابقةتكلمنا في األ
في المجتمع الدولي الجديد، وقلنا إن إحداث ھذه الطفرة  مھينتعكس واقع مرير ومستقبل عسير ومكان 

التاريخية المنشودة لبناء مصر القرن الواحد والعشرين.، ھو تحدى ضخم ولكن ليس مستحيال. فإما أن 
لحضاري اإما أن نستعين با ونقبل التحدي ،  وومذلة المعونات الدولية التبعيةنورث أبنائنا الفقر وذل 

ونخوض معركة التخلف كما حملت ھذه األمة مسؤوليتھا التاريخية أمام التتار وأمام نا الذي يواجه امت
 الصليبيين فنترك ألبنائنا ولشباب ھذه األمة عزة وكرامة ومكانة بين األمم. 

 
وحددنا في األبواب السابقة ھدفنا القومي السامي الذي تجتمع عليه األمة، فھدفنا الشامل ھو تحقيق 

ة و اجتماعية و أخالقية وحضارية شاملة تفجر طاقات البشر و تستغل الموارد طفرة اقتصادي
االقتصادية ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء االقتصادي العدالة االجتماعية و القيم األخالقية 

  .واتسن، وھدفنا بالمعنى االقتصادي الضيق ھو تعبئة طاقات األمة لمضاعفة إنتاجنا القومي كل خمس 
 وسيكون محور لقائنا في ھذا الباب اإلصالح السياسي و الدستوري المطلوب ليقود عملية التنمية.
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إن الھدف أساسا من التطوير السياسي المقترح ھو تحسين أداء الدولة عموما كنظام سياسي بتقسيم 
 و التطوير ، مع وجود معايير لألداء وألية للتصحيحالعمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية

اتزان بين مركزية الحكومة المطلوبة لعمل  وجود  المستمر. ويضمن النظام السياسي المقترح 
المشروعات القومية والالمركزية للمحليات باعتبار أن المحليات أكفأ وأكثر فعالية في توصيل الخدمات 

ة ات الجديدة لتبقى أمتنا شابللمواطنين. والبد للنظام المنشود أن يخلق مناخ للتفريخ المستمر للقياد
تجدد دمائھا بقيادات جديدة فتختار خيرة أبنائھا وتعدھم لتولي قيادتھا بحماس جديد وعلم متجدد يتمشى 

 مع التعقيد المتزايد في المصالح السياسية والعالقات االقتصادية. 
  

رسم رؤية مستقبلية وربما يستلزم األمر إجراء بعض التعديالت في الدستور في بنود محددة لكي ي
للوطن و ويتبلور حول مھمة وھدف تنعكس في تناسق على نصوص الدستور. فعلى سبيل المثال 

قراطي برلماني وينظم العالقة بين وليضع ألول مرة في تاريخ مصر نظام ديم 1923صيغ دستور 
ول نظام ليرسم  بجدارة عالية  أ 1954الملك والحكومة والبرلمان. بينما جاء مشروع دستور 

في إثناء حرب  1971ديمقراطي جمھوري لمصر منذ فجر التاريخ. وعندما تم صياغة دستور 
. وكان البد 1967كان ھدف األمة واحدا ومحددا وھو إزالة أثار عدوان  1971-1968االستنزاف 

زمة من صياغة الدستور إلعطاء رئيس الجمھورية صالحيات استثنائية تمكنه من تعبئة اإلمكانيات الال
التخاذ قرار الحرب. وربما كان مقبوال أيضا في ھذا الوقت أن تحجم المؤسسات التشريعية والرقابية 

لضمان السرية التامة لھذا القرار الخطير. وتنازلت مؤسسات الدولة وتنازل أبناء الوطن طواعية عن 
م من المشاكل كثير من حقوقھم المشروعة تحت شعار"ال صوت يعلو فوق صوت المعركة" ، بالرغ

المؤقت، إال  1964من الدستور السابق، دستور  1971الكثيرة والمبادئ البالية التي ورثھا دستور 
كان مناسبا للمھمة التي صيغ من أجلھا. وبعد انتھاء حالة الحرب وتوقيع اتفاقية  1971إن دستور 

تخبط في القوانين وشلل كامب ديفد أصبح دستورنا بال ھدف، ونتج عن ذلك عشوائية في القرارات و
لية اكبير في الحياة الديمقراطية وتركيز سلطات كبيرة في أفراد معدودة مع ضعف شديد في فع

المؤسسات الرقابية ومركزية عقيمة. وأصبحت المؤسسات الحكومية والغير حكومية عاجزة عن أن 
اجه تحديات التنمية وتحقيق تساير التغييرات الكثيرة والسريعة التي تمر بھا أمتنا وغير مؤھلة لمو

اآلمال المنشودة ألمتنا. وبدون وجود الھدف ووضوحه على مستوى الفرد والجماعة والمؤسسات 
المختلفة ازدادت العشوائية االجتماعية واالقتصادية و الفكرية وتبددت الجھود وكثرت األھواء، 

 وأصبحت المحصلة صفرا أو سالبة في جميع االتجاھات.
يناير وحتى اآلن قدموا ھذه التضحيات الغالية  25تذكر أن آالف الذين استشھدوا منذ ثورة نأن ويجب 

من أجل مستقبل أفضل لنا ولألجيال القادمة والبد للثورة أن تستمر بكل طاقاتھا لتقوم بقفزة عبر 
نا ريدھا لتعويضاً لما فات، ووصوالً إلى اآلمال الكبرى التي ن ، مسافة التخلف القتصادي والجتماعي

  ولألجيال القادمة من بعھدنا. 
فالبد إذا من تعبئة طاقات األمة المادية و المعنوية نحو ھدف قومي سامي وھو مشروع نھضة مصر. 

إذا دستورنا . فمھمة 2035لندخل مجموعة الدول المتقدمة بحلول عام  2020مثل مشروع ماليزيا 
رسم الخطوط العريضة لمنظومة الدولة واألمة بأكملھا يأن ھي تحقيق ھذه الرؤية المستقبلية لشعبنا و 

  .لتحقيق ھذا الھدف
  

. طيراقالديموقبل أن أعرض عليكم النظام الديمقراطي المقترح، البد أننا نتفق أوال على مفھوم النظام 
ومع أن كلمة الديمقراطية باليونانية تعنى سلطة الشعب، إال أن ھذا المصطلح أصبح كلمة تتردد كثيرا 

 أو بيفرضھا بالطريقة التي تخدم مصالحه.ويفسرھا ل واحد فاھمھما ك ، ولكنعلى األلسن
يقوم النظام الديمقراطي على تقسيم وظائف الدولة بين ثالثة سلطات أو وظائف وھي: السلطة التنفيذية 

 و متمثلة في مجلس الوزراء و السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب وھي التي تسن القوانين
 التشريعات و السلطة القضائية وھي النظام القضائي و المحاكم.
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ارتبط مبدأ فصل السلطات الذي تقوم عليه النظم الديمقراطية الحديثة باسم الفيلسوف الفرنسي 
مونتسكيو، الذي شرح مبدأ فصل السلطات الذي أبرزه في مؤلفه " روح القوانين" الذي ترك أثرا 

 ية للثورة الفرنسية. و يقوم ھذا المبدأ على دعامتين: بارزا في الفلسفة السياس
 
 تقسيم وظائف الدولة إلى ثالث وظائف، ھي التشريعية و التنفيذية و القضائية.  -1
 
 عدم تجميع ھذه الوظائف في ھيئة واحدة.  -2
 

منع فالمبدأ األساسي الذي يقوم عليه أي نظام يسمى ديمقراطي ھو مبدأ الفصل بين ھذه السلطات ل
  :ويدخل تحت ھذا المبدأ أيضا .االستبداد و صيانة الحرية

  
 مبدأ الفصل بين المشرع والمنفذ.   

 
  وبين الخصم و الحكم .ومبدأ الفصل 

  
ويشرح منتسيكو ھذا المعنى بقولة :" إذا جمع شخص واحد أو ھيئة واحدة السلطتين التشريعية و  

التنفيذية ، انعدمت الحرية ... وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثالثة في يد واحدة، و لو كانت 
أن توقف كل الشعب ذاته". و ينتھي من ذلك إلى النتيجة الحتمية في عبارته الشھيرة: " ... يجب 

سلطة عند حدھا بواسطة غيرھا، بحيث ال تستطيع أي سلطة أن تسئ استعمال سلطتھا أو أن تستبد 
 بتلك السلطة". فقد أجمع المفكرون في مختلف العصور على أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 

 
السلطتين فالنظام الديمقراطي الناجح ھو الذي يضمن أن تكون كل سلطة على قدم المساواة مع 

األخراتين، مع وجود نظام للتنسيق و المراجعة و المحاسبة.  فال تستطيع أي سلطة أن تتوحش أو أن 
 تلغي سلطة أخرى.

 
و الحقيقة األولى أيھا األخوة أنه ليس ھناك قالب محدد واحد للنظام الديمقراطي إنما ھناك مبادئ عامة 

يقة و الحق   ق المشاركة الشعبية في إدارة البالد .البد من تحقيقھا ليصبح النظام ديمقراطيا بتحقي
الكبرى أن نجاح أي نظام سياسي مھما كان يتوقف على وعي الجماھير وتفاعلھا معه. فتفاعل 

الجماھير وإصرارھا على المشاركة في صنع القرارات التي تشكل حياتھا وتحدد مصيرھا ومصير 
ستبداد ھو الذي يصحح ويشكل النظام السياسي أبنائھا وتصميمھا على كشف الفساد ومواجھة اال

تدريجيا حتى يصل إلى مرحلة النضوج و الكمال التي تحقق آمال الجماھير. فإرادة الجماھير ھي التي 
  تصيغ وتشكل نظامھا السياسي.

  وحتى ال نيأس من أنفسنا ال بد أن ندرك أن النظم الديمقراطية ال يمكن أن تستورد أو تقلد
طويلة  مرت بھا النظم الديمقراطية في جميع البالد الديمقراطية من عدم االستقرار فھناك فترات 

السياسي ثم تالھا التطوير والتصحيح و التكيف طبقا لظروف كل بلد إلى أن وصل صورته الحالية من 
والحقيقة التطوير والتصحيح لم يتوقف حتى في أعرق الدول في تاريخ  النضوج واالستقرار.

   طية. الديموقرا
 

  تعدد النظم السياسية 5.2
 

و مع تعدد النماذج السياسية إال انه يمكننا أن نقول ھناك نموذجان للبناء السياسي يقع تحتھما الغالبية 
  و النموذج الرئاسي.في العالم، النموذج البرلماني  الديمقراطيةالعظمى من النظم 
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  النموذج البرلماني:

يرئس السلطات الثالثة ولكن له سلطات (أو الملك) وھو نموذج يقوم على وجود رئيسا رمزيا للدولة 
ونشأ ھذا النظام من تطور النظم الملوكية مثل محدودة تضمن اتزان السلطات الثالثة و لو معنويا. 

دولة (أو الملك)  انجلترا كتطور من النظام الملكي للنظام النظام الديمقراطي. وتنحصر سلطات رئيس ال
في تعيين وإعفاء المناصب العليا في الدولة ( وليس بالضرورة إختيارھم أو ترشيحھم) وتمثيل الدولة 

في المحافل الدولية وتوقيع المعاھدات بعد موافقة مجلس الشعب وال يعتبر الرئيس مسئوال عن أداء 
نفيذية و مثال لذلك الھند وإسرائيل . ويعتبر رئيس الوزراء ھو الرئيس الحقيقي للسلطة التالحكومة. 

أما في كندا و إنجلترا فإن الملكة حاليا ھي رئيسة الدولة ( منصب شرفي). وھناك أشكال مختلفة لھذا 
. ففي كثير من النظم رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) اختيارالنظام تختلف فيما بينھا في كيفية 

أو إختياره بواسطة مجلس النواب أو تعيينه  الشعبيجرى انتخابه مباشرة بواسطة الديمقراطية  
  بواسطة رئيس الجمھورية.

ومن مميزات ھذا النظام ھو أن رئيس الدولة (أو الملك/الملكة) يضمن (ولو نظريا) إتزان السلطات 
  الثالثة في حيادية تامة وتمنع توحش أحد السلطات على األخرى. ومن عيوب ھذا النظام

الوزراء من قبل الشعب مثل رئيس الجمھورية يضعف من سلطة رئيس إذا انتخب رئيس  -1
الجمھورية على التدخل أو إقالة رئيس الوزراء وحكومته إذا توحشت الحكومة وتعدت إحدى 

 السلطات األخرى.
إذا عين رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب من الحزب الحائز على أكثر المقاعد في المجلس  -2

تتحالف فيه السلطة التشريعية مع التنفيذية ويؤدي إلى تحويل أحزاب األغلبية قد يخلق مناخا 
 إلى دكتاتورية حزبية.

حكومات ھشة ال ھذا الوضع  واضحة ينتج عنإذا تعددت األحزاب مع عدم وجود أغلبية حزبية  -3
تستمر طويال وينتج عن ذلك عدم استقرار سياسي واقتصادي وعدم قدرة أي حكومة على اتخاذ 

 جراءات جريئة أو تخطيط بعيد المدي ينتج عنه تنمية ونھضة حقيقية. إ
  

  النظام الرئاسي:
ت للسلطارئيسا أما النظام الثاني فھو المعروف بالنظام الرئاسي كما في الواليات المتحدة فال يوجد  

الحكومة الفدرالية ( السلطة التنفيذية الجمھورية أو ، ولكن رئيس الواليات المتحدة ھو رئيس  ةالثالث
الفدرالية)، مع وجود استقالل تام بين السلطة التنفيذية الفدرالية و بين السلطة التشريعية ممثلة في 

(تمثيل  و مجلس الشيوخ(ممثلين عن دوائر انتخابية مقسمة تبعا لتعداد السكان) مجلس العموم 
  لتنسيق بينھم عند اتخاذ القرار السياسي. ، مع و جود نظام لمتساوي لجميع الواليات)

وھذا النظام يكون ناجحا إذا كان ھناك على األقل حزبان متنافسان. أما في حالة وجود حزب أغلبية قوي 
مع سلطات واسعة لرئيس الجمھورية قد يؤدي إلى خلق دكتاتورية حزبية نتيجة تحالف السلطة 

ما في ھذا النظام ھو وضع القواعد واألسس لتحقيق  التنفيذية مع السلطة التشريعية. ولعل اصعب
االتزان بين السلطات،  واالتفاق على آلية حل المنازعات بين السلطات. ومن مميزات النظام الرئاسي 

أنه اكثر استقرارا من النظام الجمھوري البرلماني اللذي من عيوبھا سھولة اسقاط الحكومة وتغيير 
ظام الرئاسي يكون الرئيس قادرا على اتخاذ القرارات وتنفيذھا بسرعة رئيس الوزراء. كما أن في الن

  وكفاءة عالية، وقيادة السلطة التنفيذية في األوقات الحرجة و القيام بالمشروعات الضخمة.   
  

لسلطة التنفيذية.  وھذا اأما النظام في مصر فھناك لبث كبير بين وظيفة رئيس الدولة وبين رئيس 
. فرئيس الجمھورية ھو اللذي يقود 2014وفي دستور  2012جودا حتى في دستور اللبس ما زال مو

  السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت يتمتع بسلطات واسعة فوق السلطة القضائية والتشريعية. 
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) من الدستور تنص على أن رئيس الدولة ھو رئيس الجمھورية 73كانت المادة ( 1971ففي دستور 
) من 137دود بين السلطات لضمان تأدية دورھا الوطني." بينما تنص المادة (وھو " الذي يرعى الح

الدستور على أن يتولى رئيس الجمھورية السلطة التنفيذية و ھو الذي يعين رئيس الوزراء و الوزراء. 
فكانت النتيجة ھي تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية بحكم قربھا من رئيس الدولة، و استمدت قدرتھا من 

ت رئيس الدولة بما له من سلطات دستورية واسعة، و تأثير مباشر وغير مباشر على السلطة سلطا
  بما في ذلك السلطة التشريعية والقضائية.  دولةالتشريعية، ورئاسته المباشرة لكل مؤسسات ال

) على ان "رئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ورئيس السلطة 139تنص المادة ( 2014وفي دستور  
) تمنح رئيس 137وھو الذي يختار ويعين رئيس الوزراء ويشكل الحكومة. بينما المادة (‘ يذية"التنف

)  تعطي رئيس الجمھورية الحق في حل مجلس 146الجمھورية سلطة حل مجلس الشعب. والمادة (
الشعب إذا رفض مجلس الشعب التشكيل الحكومي (مرتان). ويصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة 

وھذه بعض النقاط التي تساعدنا في ان ). 193العليا بقرار من رئيس الجمھورية (المادة  الدستورية
  الخطوط العريضة لنظام ينقل بلدنا من حاضر مظلم ومؤلم إلى مستقبل مشرق.نرسم معا 

  
  

  أھداف النظام السياسي المنشود   5.3
 

 إن الھدف أساسا من النظام المقترح ھو
  تحسين أداء الدولة عموما بتقسيم العمل والتخصصات بما يحقق المصلحة القومية.  -1
ضمان حالة من االتزان السياسي بين السلطات الثالثة تحقق تقسيم السلطات وعدم تداخلھا.  -2

وذلك في ظل مبادئ دستورية تضمن وجود ھذا االتزان وعدم إمكانية تضخم أحد ھذه 
 السلطات أو استبدادھا.

  . األقطاب التي تؤثر في القرار السياسيتعدد  -3
 تداول السلطة فال تكون المناصب حكرا على رموز بعينھا.  -4
تحقيق االتزان المطلوب بين مركزية الحكومة المطلوب للقيام بالمشروعات القومية الضخمة  -5

 و الالمركزية المطلوبة لتوصيل الخدمات للمواطنين بأحسن كفاءة ممكنة.
القضاء لتحقيق العدالة، دون أن يكون ألحد حصانة أمام القانون، وبعيدا عن تأكيد استقاللية  -6

مجاالت التأثير المباشر و الغير مباشر للسلطات األخرى، مع وجود معايير ومقاييس لجودة 
أداء النظام القضائي عموما ومقارنة كفاءة وجودة األداء  بصورة دورية بأحسن النظم 

 القضائية العالمية .
طريق إمام مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية لتشارك أيضا في القرار السياسي فتح ال -7

  .منسوبيھا أو التشريعي الذي سيؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر في مصالح
 .الحكومية والشعبية واإلعالميةالداخلية والمستقلة وتعدد مؤسسات قياس األداء والرقابة،   -8
سات الدينية ( األزھر و الكنيسة) مع وجود شفافية في احترام وضمان استقاللية المؤس  -9

 نظمھا المالية. 
 نشر ثقافة الجودة و التطوير المستمر في مؤسسات الدولة وفي المجتمع ككل. -10
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  ھناك ماليين تنتظر منا الكثير.
  معالم النظام المقترح  5.4

  
 إزالة عم األساسي السياسي بالھيكل احتفظ فقد وسريعا ومقبوال مفھوما المقترح التغيير يكون حتي و

 اةالحي في تبعث التي الالزمة التعديالت وإدخال القائم، السياسي الجمود حالة الي أدت التي المعوقات
  .أمتنا علي تفرض التي المتجددة التحديات لمواجھة الالزمة والفاعلية والحيوية النشاط السياسية

 مجلسالسلطة التنفيذية (الحكومة)، ولكي نقرب الصورة لدور األقطاب الرئيسية في ھيكل الدولة: 
، والسلطة الرقابية ات،  والھيئ)الشورى السلطة التخطيطية (مجلس، (السلطة التشريعية) الشعب

  القضائية .
لنتصور أن لدينا شركة مساھمة كبيرة يملك كل فرد في الوطن سھما فيھا.  فمجلس الشعب ھنا ھو  

ولكي تنجح الشركة فھي تستعين ببيوت  .مجلس اإلدارة التي تتكون من مندوبين عن مالك الشركة
ريبة والقالخبرة والمكاتب االستشارية لعمل دراسة الجدوي ورسم استراتيجيات وأھداف الشركة البعيدة 

والخطط التنفيذية المطلوبة وتقديم الدراسات والمشورة فيما يستجد من أمور. وھذا ھو الدور الفني 
.  وبعد ذلك في صورته المقترحة كسلطة تخطيطية فنية المطلوب من مجلس الشوري (أوالشيوخ)

ة األھداف المطلوب يبحث المالك عن أحسن الكفاءات لتولي المناصب التنفيذية  إلدارة الشركة لتحقيق
في ظروف تقلبات السوق والمنافسة الشرسة. ومن الطبيعي حينئذ أن تعطي السلطة التنفيذية 

الصالحيات المطلوبة لتنفيذ مسئولية تحقيق النھضة الشاملة الموكلة اليھا مع وجود متابعة ورقابة 
ولة عن القياس المستمر ومساءلة مستمرة من قبل مجلس الشعب. و أما السلطة الرقابية فھي المسئ

لجودة منتجات الشركة و الخدمات التي تؤديھا ورضاء العمالء ومراقبة إنجازات الشركة وكفاءة أدائھا 
 .ومقارنتھا باألھداف المطلوبة ومقارنتھا بالشركات المنافسة

  
، لدولةالمالك الحقيقي لالشعب وفي ظل النظام المقترح يكون مجلس الشعب ھو النائب او الوكيل عن 

وھو يمثل حلقة الوصل بين الجماھير و مؤسسات الدولة وھو المنابر التي من خاللھا تعبر الجماھير 
ھو الذي يقوم وعن مطالبھا وآمالھا وآالمھا، وھو الذي يراقب أداء السلطة التنفيذية ويحاسبھا، 

ھداف لتحقيق األ وزراءلمرشحين لمنصب رئيس الجمھورية و يختار رئيس الالقائمة النھائية لباختيار 
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المرجوة طبقا للخطط التي يضعھا مجلس الشورى، و في حدود القوانين و التشريعات التي يسنھا 
مجلس الشعب. وھو يستعين بمجلس الشورى كمجلس فني استشاري لوضع األھداف و الخطط لتحقيق 

م من أن مجلس الشعب ھو النھضة المطلوبة و المكاسب الوطنية التي يطمح إليھا المواطنون. و بالرغ
من مجلس الشورى أو رئيس أيضا  قترحتممكن أن  الذي يشرع القوانين، فإن مشروعات القوانين 

  . حكومةال
 

و إذا كان مجلس الشعب ھو يمثل المالك الحقيقي للدولة، فمن الطبيعي حينئذ أن يعطي السلطة التنفيذية 
ضة الشاملة الموكلة إليھا على أكفأ وجه. إننا ال نريد الصالحيات المطلوبة لتنفيذ مسؤولية تحقيق النھ

ديوك متصارعة و لكننا نريد سلطات تكمل بعضھا بعضا و تؤمن أن مھمتھا أساسا ھو إنجاح غيرھا في 
تأدية مھمته على أكفأ وجه، و بالتالي فأن نجاحھا ھو نجاح غيرھا. و علينا أن نعي جيدا أن ابسط 

  ية بدون صالحيات و ال صالحيات بدون محاسبة. و وجود ھذه العناصر  معا قواعد اإلدارة أن ال مسؤول
 مسؤوليات لتحقيق أھداف محددة  
 صالحيات تمكن من اتخاذ القرار و تنفبذ المھام  
 لقياس جودة األداءنظام ر ويمعاي  
 لمحاسبة و المتابعةوقواعد ل  

  ھي األعمدة الرئيسية ألي نظام تنفيذي ناجح. 
  

الشعب في الحكومة ووأخطر ما يواجه الديمقراطية ھو أن تتحول إلى ديمقراطية إجرائية التي تدخل 
مغارات مظلمة من القوانين واإلجراءات والتفسيرات المتناقضة التي تھدر الوقت و الطاقات في 

ذلك  ىا الحقيقي وھو تحقيق السلطة للشعب. وقد تجلممضمونھالدستر من ونصوص تفرغ الديمقراطية 
مليون مصري بكل  25يناير ساھم فيھا  25جليا في الغاء اول مجلس شعب بانتخابات حقيقية بعد ثورة 

 بمثابة تقديم وتفضيلأمل وحماس وكلف الشعب مليارات من الجنيھات. فاالھتمام الزائد باإلجراءات يعد 
أيضا أنه بينما يحق لمجلس  الوسيلة على الغاية واإلھتمام بالنص وإھمال المضمون.  ومن المتناقضات

الشعب عزل رئيس الجمھورية (المنتخب) وأي من الوزراء ويحق لرئيس الجمھورية عمل استفتاء 
لحل مجلس الشعب فإنه ليس ھناك آلية لحل المنازعات بين السلطة القضائبة وأي من السلطة التنفيذية 

النواب إلى أعضاء المحكمة الدستورية  أو التشريعية. ففي أمريكا يمكن أن توجه تھمة  بواسطة مجلس
ومحاكمته وعزله بواسطة مجلس الشيوخ. ولكن النظام الحالي يجعل المحكمة الدستورية فوق 

المساءلة أو العزل ويجعل السلطة القضائية ھي الخصم والحكم. مع إن ابسط قواعد العدل ھي الفصل 
ارجي إذا فشل إي نظام في تحقيق مھمته التي بين الخصم و الحكم. فال بد من وجود آلية للتصحيح الخ

 والنظام المقترح ھنا يحقق انشأت من أجلھا وفشل في اتخاذ ما يلزم بالتصحيح الداخلى لتحقيق أھدافه.
استقاللية عالية للسلطات الخمسة المقترحة (القضائية، التشريعية، التخطيطية، الرقابية، والتنفيذية)   

وجود حكومة  تنفيذية قوية قادرة على تعبئة طاقات األمة للقيام وفي نفس الوقت يساعد على 
بالمشروعات القومية الضخمة، وفي نفس الوقت تعطي مساحة من الالمركزية للمحافظات و المحليات. 

 .2014ويمكن تحقيق ذلك بتعديات خفيفة وقليلة في دستور 
  

  قواعد اإلتزان بين السلطات الثالثة:  5.5
  

) 4الشعب ھو أعلى سلطة وھو مصدر السلطات كما نصت عليه جميع الدساتير. وتنص المادة ( -1
السيادة للشعب وحده يمارسھا ويحميھا وھو مصدر "على أن   2014في دستور 

السلطات...". وھذا يعني إن ما يقرره الشعب ال يلغيه إال الشعب وما ينتخبه الشعب ال يقيله إال 
ال يستطيع رئيس جمھورية أو سلطة قضائية أن  تلغي مجلس شعب  الشعب. وھذا يعني أن

والرئيس الذي ينتخبه الشعب ال يستطيع أن تقيله السلطة القضائية  .منتخب إال بالرجوع للشعب
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أو مجلس الشعب ذاته إال باستفتاء الشعب.  و الدستور الذي قرره الشعب ال يلغي أو يعدل إال 
الديموقراطية المعروفة في العالم المتحضر.  فال يجوز لرئيس  بالرجوع للشعب طبقا لألساليب

دستور أي أن يصدر إعالن دستوري وال يجوز ألي أحد أن يلغي دستور أقره الشعب. إال أن 
وإي بنود في الدستور قابلة للتعديل و التغيير إذا أقرھا مجلس الشعب و وافق عليھا الشعب في 

  استفتاء لكل مادة جديدة معدلة.
 نھاية ھذا الباب. يصل السلطة التخطيطية عن السلطة التنفيذية. وسيأتي تفصيل ذلك فف -2
ال يستطيع رئيس الجمھورية أو السلطة القضائية حل مجلس الشعب (المنتخب من الشعب) إال  -3

 باستفتاء شعبي.
المنتخب من الشعب) (ال يستطيع مجلس الشعب أو السلطة القضائية إعفاء رئيس الجمھورية  -4

 بإستفتاء شعبي. و إذا صدر ضده حكم جنائي أو أدين بتھمة فساد أو خيانة عظمي من قبل إال
السلطة القضائية فيمكن لرئيس لجمھورية أن يقدم طعنا لمجلس الشعب. وإذا أدين الرئيس أمام 

 مجلس الشعب بتھمة فساد أو خيانة عظمة يقدم إلى محكمة تشكل من قبل السلطة القضائية. 
  .لقضائي يصبح ھيئة قضائية مستقلة وال تتبع لوزير العدلالتفتيش ا -5
 وتعين المناصب القضائية العليا وأعضاء المحكمة الدستورية العليا و رئيس التفتيش القضائي  -6

بقرار من رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس النائب العام بترشيح من مجلس القضاء األعلى 
أي من ھذه المناصب بناء على توصية من التفتيش  الشعب. ويجوز لرئيس الجمھورية إعفاء

، وإعفاء رئيس التفتيش القضائي بناء على توصية من مجلس الشعب. (راجع مزيد القضائي
 ).باب تطوير نظام السبطة اقضائيةالتفصيل في 

سنوات وال يزيد سن العاملين بھا عن  10مدة الخدمة في المناصب العليا للدولة ال تزيد عن  -7
 سنة.  75لسن  الشورى،  ويستثنى من ذلك المستشارين وأعضاء مجلس سنة 65

  
 

   :أقطاب النظام السياسي 5.6
 

 ألعضاء دائمة مكاتب إنشاء يجب ومجلس الشعب، وھو ھنا يمثل الشعب ألمالك الحقيقي للدولة.  -1
تكون ل انتخابية، دائرة كل في  له التابع السياسي حزبه عن النظر بصرف المنتخبين، الشعب مجلس

 التي دماتبالخ المواطنين ولتعريف المواطنين شكاوي لتلقيحلقة اتصال دائم بين الشعب وبين ممثليھم 
 اتالندو ولتنظيم العضو يتطلبھا التي المعلومات ولتوفير عليھا الحصول وكيفية الحكومة توفرھا

 سةلممار العضو يتطلبھا التي اإلدارية الخدمات ولتوفير الجماھير قضايا لمناقشة الالزمة واالجتماعات
ويجب أن تضم الالئحة التنظيمية الداخلية جھاز رقابي لتقييم أداء اعضاء مجلس  .دائرته في مسئولياته

الشعب وكشف االنحرافات مثل جھاز التفتيش القضائي. ورفع التقارير إلى رئيس مجلس الشعب وجھاز 
(راجع منظومة رقابة الجودة و التحسين المستمر داء عالمية. لمراقبة أداء المجلس ككل طبقا لمعايير أ

  .)في الباب الثالث
نھا القائمة النسبية إلاالنتخاب ولتحقيق مبدأ السيادة للشعب يجب أن تكون االنتخابات فردية وإلغاء  

وتقف حائال دون غير مفھومة لكثير من الناس كما إنھا تكون حائل دون اإلختيار المباشر للمواطنين 
ففي أحد  الدوائر صوتت أغلبية المواطنين ألحد القوائم ممارست حقه الدستوري في اختيار من يمثله. 

ألن به شخصية مرغوبة ويثق بھا المواطنون. ولكن بعد انتھاء اإلنتخابات فوجئ المواطنين بأن الذي 
والنظام الفردي ال ما انتخبه أحد.  نزل منفردا ھذا الشخص قد يمثلھم شخص آخر من القائمة ولو كان 

ويكون يمنع أن يكون المرشح ممثال عن حزب معين ومؤيدا لمبادئ حزبه وساعيا لتطبيق برنامجه. 
المرشح مدعما من قبل حزبه ويستعمل في حملته األنتخابية االمكانيات المتوفرة لدى حزبه.  وحتى 

كون ان يكون ھناك حد أقصى لشغل مقعد في مجلس يتسم النظام السياسي بالحيوية و التجديد يجب أن ي
  الشعب بثالثة دورات متصلة.
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مرة واحدة ،  للتجديد قابلة  واحدة سنة المجلس رئاسة مدةتكون ايضا ولتحقيق مبدأ تداول السلطة 
وبحد أقصى سنتين خالل دورة المجلس، أو تكون مدة رئاسة المجلس سنتين غير قابلة للتجديد في 

  سنوات.  4نفس دورة المجلس. مدة دورة المجلس 
 
(يشبه النظام األمريكي) وليس رئيس السلطات السلطة التنفيذية رئيس الجمھورية ھو رئيس  -2

ضعھا تب من قبل الشعب، وھو المسئول عن تنفيذ الخطط و األھداف التي يتم اختياره باالنتخاو، الثالثة
يجب و، في حدود التشريعات التي يقرھا مجلس الشعب. ورى/الشيوخ) مجلس الشالسلطة التخطيطية (

تقليص سلطاته السيادية وتأكيد سلطاته التنفيذية. وتعيين المناصب الكبرى في السلطة القضائي و 
بترشيح من السلطة القضائية ممثلة في المجلس األعلى للقضاء وموافقة مجلس الشعب النائب العام تتم 

وبقرار من رئيس الجمھورية. وإعفاء المناصب العليا في السلطة القضائية يتم بناء على توصية من 
رئيس التفتيش القضائي أومن توصية من محكمة تشكل من القانونيين في مجلس الشعب (راجع 

ريكي). وإذا طلب رئيس الجمھورية حل مجلس الشعب يتم عمل استفتاء شعبي عام لحل الدستور األم
مجلس الشعب أو عزل الرئيس. ومحاكمة رئيس الجمھورية تتم بدعوة من مجلس الشعب ومحكمة 

تشكل بواسطة السلطة القضائية، وإذا أقر المجلس سحب الثقة من رئيس الجمھورية يتم عمل استفتاء 
سنوات تتزامن مع  5الرئيس أو حل مجلس الشعب. ومدة الرئاسة يجب أن تكون شعبي على عزل 

خطط التنمية الخماسية للدولة.  ويقدم الرئيس ثالثة اسماء لرئيس الوزارة يختار منھا مجلس الشعب 
   أسماء لمنصب نائب الرئيس يختار الرئيس أحدھم. 3أحدھم. ويقدم مجلس الشعب 

 رئيس انتخاب إعادة ويجوزلتكون متزامنة مع الخطط الخماسية للتنمية.  سنوات خمس الرئاسة مدة 
 بذلك األقل علي الشعب مجلس ثلثا صوت إذا خدمته فترة إنھاء يجوز كما. فقط ثانية لمدة الجمھورية

 والمخابرات الدفاع وزارة تخضع لعزل الرئيس أو حل مجلس الشعب. .شعبي على أن بجري استفتاء 
 ونبالشئ تختص التي الوزارات جميع وتخضع مباشرة الجمھورية لرئيس  الوطني رسوالح والخارجية
 خالل الوزاري التشكيل الوزراء ورئيس الجمھورية رئيس ويقدم. مباشرة الوزراء لرئيس الداخلية
 .الجمھورية رئيس انتخاب قرار صدور من أسابيع ثالثة
 أعضاؤھا يكون أن يجوزال و متخصصة، استشارية مجالس من مناسبا يراه ما الجمھورية رئيس يعين
. وال يجوز للسلطة التنفيذية االستعانة او انتداب غير الشوري ومجلس الشعب مجلس أعضاء من

 المتقاعدين من السلك القضائي. وال يجوز الجمع بين مركزين في أكثر من سلطة في السلطات الخمسة. 
(  غير موجود في الدساتير  جلس فني استشاريوھو م(السلطة التخطيطية)  مجلس الشورى -3

في شتى المجاالت وبعض المتخصصين الخبراء ويختار أعضاءه من المفكرين والعلماء و  السابقة) 
يتولى مسؤولية وضع األھداف والخطط والرؤساء السابقين  و‘ من أعضاء و الحكومات السابقة

مح إليھا المواطنون. وھو الذي يضع مشاريع لتحقيق النھضة المطلوبة والمكاسب الوطنية التي يط
 وسيأتي شرحه بمزيد من التفاصيلالقوانين التي يشرعھا مجلس الشعب. 

 
وستناول منظومة القضاء في باب منفصل ألن السلطة القضائية، ويمثلھا المجلس األعلى للقضاء.  -4

 كما قال ابن خلدون "العدل اساس الملك".
 
(جديدة) وھي مؤسسة فنية مستقلة مھمتھا مراقبة جودة الخدمات و النمو السلطة الرقابية  -5

 االقتصادي و االجتماعي ونشر اإلحصائيات الدورية عن كل األنشطة والخدمات و البيئة.
 
مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة االنتخابات سواء للمحليات أو  ھيئةوھي  :ھيئة تنظيم االنتخابات -6

وقد أضيفت " الھيئة الوطنية لإلنتخابالت" في  الجمھورية او للنقابات لمجلس الشعب أو لرئاسة
لكتونية ونظم المعلومات . ويجب أن تستعين بأحدث النظم اال209و 208في مادتي  2014دستور 

  لزيادة كفاءة العملية األنتخابية وتحصينھا ضد وسائل الغش والتزوير.
 



52 
 

ريق طال 2014وقد فتح دستور ب لتجارية و اتحادات الطالالنقابات و الجمعيات الخيرية و الغرف ا -7
ب دورا فعاال ورئيسيا في إحداث التغيير و التطوير الذاتي ألمتنا. وقد خصصنا لھا باب عامامھا لتل
 منفصل.

 
 25 من لإلفتاء األعلى المجلس ويشكل اءتباإلف المخولة الوحيدة الجھة ھو لإلفتاء األعلى المجلس  - 8

 نصف يمثل أن على األعضاء باقي الجمھورية رئيس ويعين منھم عضو 13 األزھر يختار عضو
 القانون و المعلومات ونظم االجتماع و االقتصاد و الطب في من علماء األقل على المجلس أعضاء

 اقتراح يجوز وال .واإلنسانية الطبيعية العلوم من وغيرھا واألحياء الوراثة وعلوم والكيمياء والزراعة
وللمجلس حق . لإلفتاء األعلى المجلس بموافقة إال اإلسالمي التشريع يمس قانون مشروع مناقشة أو

 انتك إذا إال للدولة ملزمة الفتوى تعتبر االعتراض على إى قانون يصدر يمس الشريعة أإلسالمية  وال
   .ألشعب مجلس أقره إذا إال قانونا تعتبر وال المجلس بإجماع

  
و يتم اختيار أعضائھا من سكان المنطقة باالنتخابات  :للمحليات والمحافظات المجالس المحلية -9

). ولتحقيق االتزان المطلوب بين مركزية 180في المادة ( 2014الحرة كما نص عليه دستور 
للقيام بالمشروعات القومية الضخمة و الالمركزية المطلوبة لتوصيل الخدمات  ةالحكومة المطلوب

اسماء  3تقدم المجالس المحلية المنتخبة للمحافظات قائمة من  للمواطنين بأحسن كفاءة ممكنة
لمنصب المحافظ (من غير األعضاء في المجلس) يعيين منھا رئيس الجمھورية أحدھم. ويرشح وزير 

ء لمنصب مدير أمن المحافظة يختار المجلس المحلي للمحافظة أحدھم. ويحدد القانون اسما 3الداخلية 
مدة المجلس أربع  وقد خصصنا بابا منفصال عن تطوير الحكم المحلي.  اختصاصاتھم وإقاالتھم.

 فيذتن عةومتاب ومسائلتھا التنفيذية األجھزة أداء وتراقب دائرتھا مجال في التشريعية تمارس السلطة  وھي سنوات.
   القانون. ينظمه الذى الوجه على وذلك.  اوحدتھا ميزانية وتناقش الخدمات وجودة المشروعات

كشف التقصير واإلھمال وتساھم في نھضة المجتمع وخطط التنمية من خالل  :الصحف و اإلعالم-10
ابا وقد خصصنا ب .والتصحيح والتوعية واإلرشاد و النقد البناء  و التعليم التوجيهوالفساد وتقوم برسالة 

  منفصال لتناول دور اإلعالم في مشروع نھضة مصر.
  
  
  
  

إن القيادة الناجحة ليست ھي التي تأخذ علي عاتقھا فقط إيجاد المأكل والملبس والمسكن 
المناسب ليستثمر لألفراد ، ولكنھا تنظر إلى كل مواطن كثروة قومية فتوفر له المناخ 

طاقاته  ومواھبه لخدمة بلده. و تتعدي ھذا وتفجر طاقات العطاء وملكات اإلبداع المكنونة 
  .في أبناء شعبنا العريق

  

 
 

  دور الجيش في مشروع نھضة مصر-11
الف تقريبا. ولزيادة عدد المجندين  450حددت اتفاقية كمب د يفد الجيش المصري بما ال يزيد عن 

نقترح أن يدرج المجندين تحت جيش غير عسكري  21ليقوم الجيش بدور فعال في مشروع مصر 
يشرف المجلس األعلى للقوات يسمى الجيش األخضر (لتمييز زيه عن زي القوات المسلحة).  

لى أنشاء وقيادة الجيش األخضر لإلستفادة من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع المسلحة ع
نھضة مصر والمساھمة في المشروعات الوطنية العمالقة لشق الطرق وعمل خطوط السكك الحديدية 

وتعمير الصحراء وبرامج األمن الغذائي وتحقيق اإلكتفاء الذاتي. وإنشاء قاعدة للصناعات الثقيلة 
  ساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التقني و الحرفي للمجندين.وي
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	)ورىشالسلطة التخطيطية (رؤية جديدة لمجلس ال  5.7
  

 

  
   

 فصل التخطيط عن التنفيذ
البد أن يحدد الدستور الجديد سلطة  21إننا ونحن نتطلع إلى بناء منظومة لنھضة مصر في القرن 

سنة على األقل.  20تتولى وضع الخطة اإلستراتيجية البعيدة المدى للتنمية على امتداد فنية محايدة 
وھذه الخطة البد ان تستمر مھما تغيرت الخريطة السياسية من تتابع األحزاب ورؤساء الجمھورية 

والوزارات او حتى مجالس الشعب. ھذه السلطة يجب ان تضم علماء مصر وحكماء األمة و المفكرين 
 قادة عسكريين متقاعدينقتصاديين والمستشارين القانونيين والمعلمين وكبار رجال الصناعة وواال
خبراء متخصصين في جميع المجاالت سواء من أبناء مصر في الداخل او الخارج . وھذا الكيان ھو و

م وھيكل فني وليس سياسي وأعضاءه يتم اختيارھم بناء على خبراتھم وعلمھم وفكرھھم. وھذا المفھ
يفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية التخطيط . ھذا المفھوم الحديث يحقق كفاءة عالية بتقسيم 
العمل والمسؤوليات من ناحية ويضمن االستمرارية و االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

ة تساھم ل ثابتوالتشريعي ويشجع االستثمارات الحقيقية البعيدة المدى التي تؤدى على فتح فرص عم
في القضاء على البطالة وتحقق االستقرار االجتماعي. ونقترح أن يكون ھذا ھو الدور الجديد لمجلس 

 . الشورى
إدارات فنية ومراكز متخصصة وبيوت خبرة لتقديم الدراسات اإلستراتيجية و ھذا المجلس  ويعاون

 التقارير المطلوبة. ويضم إليه المجالس المتخصصة.  
إداريا وفنيا على الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء وجھاز مراقبة جودة  الشورىجلس يشرف م -

  .أألداء
  

  يضع مجلس الشورى الخطة العامة واإلستراتيجية بعيدة المدى للدولة، ويضع الخطط
الخماسية للتنمية للدولة، ويدرس توصيات رئيس الجمھورية ومقترحات مجلس الشعب إلجراء 

األولويات. كما يقوم بدراسة و صياغة مشروعات القوانين وعمل الدراسات تعديالت وتحديث 
الخاصة بذلك إذا طلب منه ذلك. ويقدم المشورة لرئيس الجمھورية و الدراسات التي يتطلبھا 

  .مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو القضائية
  الشعب)، من أعضاء مجلس الشورى (من غير أعضاء مجلس  %25يعين مجلس الشعب

  .من األعضاء و يعين مجلس الشورى نفسه باقي األعضاء %25ويعين رئيس الجمھورية 
 يطلق على عضو المجلس " مستشار الدولة".  
 مدة رئيس مجلس الشورى سنتين ويمكن تجديد المدة مرة  .يختار مجلس الشورى رئيسا له

  .واحدة فقط 
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 قابلة للتجديدسنوات  6ملھم األعضاء المعينين من قبل المجلس نفسه تكون فترة ع.  
  تكون فترة عملھم خمس سنوات ، و المعينين من قبل األعضاء المعينين من قبل رئيس الدولة

الشعب فترة عملھم أربع سنوات ميالدية قابلة للتجديد بالتعيين مره واحدة فقط ( أي مجلس 
 .مدتين متصلتين على األكثر)

 ه بترشيح من قبل المجلس نفسه حتى نھاية فترة في حالة فراغ أي مقعد بالمجلس يتم شغل
  .المقعد الشاغر

 ال يشترط التفرغ لعضوية مجلس الشورى، ويكون التفرغ اختياريا للعضو.  
  تجمد عضوية المستشار إذا وجھت إليه دعوى قضائية حتى ينظر فيھا و يعتبر مفصوال إذا ثبت

  .إدانته في أي تھمة جنائية أو مخلة للشرف
  الشورى إداريا وفنيا على الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ويعين رئيس البنك يشرف مجلس

 اري للبورصة المصرية.دويوخذ رأيه في تعيين الرئيس اإل المركزي.
  دعوايجوز لرئيس الجمھورية ورئيس الوزراء حضور اجتماعات المجلس وكذلك الوزراء إذا 

 إلى ذلك ويكون لھم حق المشاركة في المناقشات دون أن يكون لھم حق التصويت.
  دون أن يكون لھم حق  شرفية لرؤساء الجمھورية السابقينيشمل المجلس على مقاعد

  . التصويت
  
   

	الرقابية السلطة 5.8
  

 االقتصادي والنمو الخدمات جودة ومراقبة قياس مھمتھا مستقلة فنية مؤسسة ھي الرقابية السلطة
 خطط باألھداف ومقارنتھا  البيئة، و والخدمات األنشطة كل عن الدورية اإلحصائيات ونشر واالجتماعي

لجھاز اوھي تطوير لمھمة وصلحيات  .المتقدمة الدولبمثيلتھا في  ومقارنتھا المطلوبة،التنمية 
  .المركزي للتعبئة واإلحصاء ومراقبة الجودة

و التحديث ويضع الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات 
ويتبع  .والمؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة  لمختلف قطاعات الدولةالمستمر للبيانات اللكترونية 

علومات من . وينظم القانون صالحيات ھذه الھيئة وكيفية تجميع المللسلطة التخطيطيةمباشرة 
  مؤسسات الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

 
و الحالة األمنية وثقة  المواطنين رضاء ومدي الخدمات مستوى عن المؤشرات بتقديم يقوم كما

 األخالقية والمؤشرات والبطالة البالد أنحاء جميع في الجريمة معدالت و القضاء يالمواطنبن ف
والحيادية واستعمال األساليب  المطلقة األمانةويراعي . والبيئية والدينية واالقتصادية واالجتماعية

 التي اإلحصائيات يقدم. بعينھا مؤسسه أو معين بفرد يشھر أن يجوز الاإلحصائية و القياسية العلمية.و
(  األفراد و الخيرية الجمعيات و الصناعية و التجارية الغرف و المختلفة الدولة مؤسسات تطلبھا

 يسمح ما حدود فيو اإلعالم  صحافةالعلمية ودراسات السوق ولعمل دراسات الجدوى) ولللألغراض 
.  المعنية الوزارات مع بالتعاون الجودة ونظم الجودة مؤشرات بوضع ويقوم. للدولة القومي األمن به

في توافر ھذه المعلومات مھمة جدا لدراسة السوق وعمل دراسات الجدوى وتقييم المناخ االستثماري 
 مصر وتقييم فعالية الخدمات وجودة األداء ومقارنتھا باأھداف التنمية و بمثيلتھا في البلدان المتقدمة

  زويجو. سريتھا درجة و للنشر، القابلة المعلومات لتصنيف العامة القواعد جمھوريةال رئيس ويحدد 
 رئيسذلك  طلب إذا منيةأ لدواعي محددة ولفترة استثنائية  بصورة معينة بيانات نشر منع أو وقف

   .طلبه على الشورى مجلس ووافق الجمھورية
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  دور األحزاب السياسية: 5.9
   

تعتبر االحزاب السياسية أحد األركان الھامة في النظم الديمقراطية ووسيلة ھامة للشعب للمشاركة 
الفعالة في الحياة السياسية. وھي وسيلة للمراقبة و المحاسبة وكشف الفساد و االنحراف وتصحيح 

فيذية تشكل مسار التنمية. وھي آلية  لصياغة مطالب الشعب وآماله في صورة أھداف وبرامج وخطط تن
األولويات و السياسات التنفيذية لتحقيق ھذه االھداف. ولتوضيح ذلك نضرب بعض األمثال لبرامج ھذه 

 األحزاب:  
  
صالحيات أكبر للحكومة وإعطاء لمشروعات الضخمة ، غالبا ما تضع األولويات ل:  ب الجمھوريةاحزاأل

الحكومة  وترسيخ  الميزانية وفرض الضرائبفي التحكم في المركزية في منظومة األمن والدفاع و
األمن  ة كفاءتھا وبمنظومة الدولة ككل وإصالحھا وزياد مھتماوتغلغل انشطتھا ،  واإل  المركزية
  .و البنية التحتية روالمرو

  
المعاشات والتأمين أنظمة : التركيز على قوانين العمل وحماية العما ل و شتراكيةالعمالية و االاب األحز
  ,واستبدال العشوائيات بمناطق سكانية شعبية متكاملة الخدمات والمرافقسكان الشعبي ي و اإلالصح

دريب و التعليم المجاني والت وتقليل الفجوة بين االغنياء و الفقراء  االجورزيادة النقابات و وتفعيل دور 
و المعوقين و القضاء على  و التنمية البشرية و التأمين ضد البطالة و العجز وحماية األسرة و األرامل

لمحدودي الدخل و  ريبية وتحسين وسائل النقل العام واإلعفاءات الض وصيةظاھرة الدروس الخص
بالصناعات الحرفية و الورش الصغيرة وصغار المالك الزراعيين و الجمعيات التعاونية و  اإلھتمام 

  العام ومشاركة العمال في األرباح. . و التوسع في القطاعالجمعيات الخيرية وجمعيات خدمة المجتمع
  

 :أو اليمينية األحزاب الليبرالية
األھتمام بالصناعات الصغيرة و المتوسطة وتحرير اإلقتصاد من قيود الحكومة وتسھيل إجراءات انشاء 

و توسيع الشركات و اإلھتمام بالبنية التحتية في المناطق الصناعية ومصادر التمويل وضمانات 
البنوك و المعامالت البنكية والشركات المتعثرة و مشاكل التمويل والتصدير و الخامات  القروض شبكات

و اإلجراءات الجمركية  والسياسة الضريبية و البورصة  و الصناعات األساسية ودور الغرف التجارية
 وحماية الصناعات الوطنية و تفضيل المنتج المصري و التدريب المھنى و الفني وشبكات النقل و

المعارض الداخلية و الدولية وتفعيل دور الملحقات التجارية بالسفارات و التحكيم التجاري و القضاية 
  التجارية.

  
  األحزاب الديمقراطية:

تركز على تفعيل الالمركزية و اإلھتمام بالمحليات و إعطائھا نصيب أكبر من الضرائب و ثرواتھا 
ء من الضرائب المحلية وقدرتھا التنافسية على جلب المحلية وحرية أكبر في فرض الضرائب واإلعفا

االستثمارات و التحكم في الخدمات من صحة وتعليم وأمن لرفع مستوى معيشة المحافظات وخاصة 
 الصعيد و المناطق النائية  وتوزيع عادل للخدمات و الثروات واختيار المحافظين ورؤساء المدن.

  
  :المحافظة األحزاب

فع رملة لبناء الفرد و األخالقيات و التمسك بالقيم الروحية  والقضاء على األمية و التعليم كمنظومة شا
االھتمان بالجمعيات الخيرية و العمل التطوعي والتكافل االجتماعي مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة و

ة السمحة دينيومجانية التعليم والرعاية الصحية ، والتنمية البشرية و القنوات الدينية لنشر الثقافة ال
(دون إفراط وال تفريط)   والقنوات التعليمية و الرياضية ، ونشر اخالقيات المھن كلھا. واحترام 

القوانين و األمن و المرور وإدارة أألوقاف وعمل أوقاف للجامعات والتعليم والخدمات الصحية و 
لشعوب العربية و اإلسالمية و تشجيع الجھود الذاتية.  واالھتمام  بالوحدة العربية و التقارب بين ا
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التكامل االقتصادي و الحركة التجارية بين الدول العربية وتوحيد المناھج و الشھادات بين البالد العربية 
 العمل و التملك. وتشجيع البنوك و المعامالت اإلسالمية.  اإلقامة ووإزالة العقبات أمام حرية التنقل و 

  

  
 

======= ====================== ================================ 
  المراجع:

  
 الجمھورية الثانية في مصر -1

 األستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني 
  األستاذ محمد ھالل

http://www.shorouknews.com/sites/republicII/  
  

2- Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, THE SPIRIT OF LAWS,  
Translated by Thomas Nugent, revised by J. V. Prichard 

Based on an public domain edition published in 1914 by G. Bell & Sons, Ltd., London 
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nstitution.orgwww.co  
 

3- A Short Guide To The American Political System 
http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html  

 
4- A Short Guide To The German Political System  

http://rogerdarlington.co.uk/Germanpoliticalsystem.html 
 

5- A Short Guide To The French Political System 
ww.rogerdarlington.me.uk/Frenchpoliticalsystem.htmlhttp://w 

 
6- A Short Guide To The British Political System 

http://www.rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html 
 

7- M. Gopal, Modern Control System Theory, New Age International,1993.   
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  السلطة القضائيةلباب السادس: برنامج تطوير ا
  

  
  
  

  يجب أن تكون:إن من أھم دعائم التنمية وجود قضاء عادل وحازم وسريع. فرسالة النظام القضائي 
  

  "نقتص للمظلوم مھما صغرت مطلبته،
  علت منزلته". أخذ على يد الظالم مھمانو  

  
وترجع أھمية النظام القضائي إلى أنه يضمن اتزان النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي. والقضاء 
العادل عامل ھام في زيادة كفاءة األفراد والمؤسسات وتوجيه طاقات المجتمع وموارده إلى البناء بدال 

ي أغلب الحاالت إلى خسارة جميع األطراف. من تبديدھا في المشاكل والمنازعات التي تؤدي في النھاية ف
سريع من أھم المؤشرات التي تأخذھا رؤوس األموال عادل وووجود قوانين واضحة ونظام قضائي 

    .العالمية في االعتبار عند تقييم المناخ االستثماري للمناطق و البالد حول العالم
  نقاشوھناك بعض البديھيات التي يجب ان نتذكرھا قبل مزيد من ال

  
أن كلمة "حكومة" قد نشأت من "الحكم" بين الناس ، و ليس "التحكم" في الناس. وعلى السلطات 

خلدون في عبارته المشھورة " العدل  نالثالثة أن تتعاون لتحقيق العدل واألمن بين الناس. وكما قال اب
  اساس الملك".

 ب الذي يدفع مرتبات كل العاملين أن الھدف والمھمة األساسية للنظام القضائي كما يتوقعھا الشع
" من قوت الشعب ودمه أن :" يقتص من الظالم مھما علت منزلته وينصف المظلوم دولةفي "ال

مھما صغرت مظلمته"، و يقاس نجاح او فشل أي نظام بما حققه من الھدف الذي انشئ من 
 أجله.

 الضغوط واإلرھاب ولو  أن العصور المظلمة في تاريخ الشعوب تبدأ عندما يتعرض القضاة إلى
  كان من الشعب ذاته.

  أن النظم الديمقراطية الناجحة تقوم على احداث حالة من التوازن بين السلطات الثالثة (السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية). بحيث ال تستطيع إحداھا ان تتوحش وتفرض 

  نفسھا على اآلخرين او تلغي سلطة اخرى.
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 قراطي أن الشعب ھو مصدر السلطات الثالثة وھو وعدة األساسية في أي دستور ديمأن القا
 المرجع األخير إذا حدث نزاع بينھا. 

  أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة وأن أي مسؤولية البد لھا من صالحيات وامكانيات وال مسؤولية
 بدون محاسبة وال محاسبة بدون وسائل لقياس االداء ومعايير لألداء.

 . من أبسط قواعد العدل مبدأ الفصل بين الخصم و الحكم 
    

   .ثقة كبيرة بين أفراد الشعبباحترام ووفيما عدا حاالت قليلة مشبوھة، يتمتع القضاة في مصر عموما 
قت وھي في نفس الووثقة الشعب في النظام القضائي و القضاة ھي أھم معيار لجودة أداء النظام القضائي 

  لوجوده. المبرر الوحيد 
  

على أن السلطة القضائية مستقلة، تتوالھا المحاكم على  2014) في دستور  184وقد نصت المادة ( 
) من  186اختالف أنواعھا ودرجاتھا، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة. كما نصت المادة  ( 

مستقلون وال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون، وال يجوز ألية الدستور الجديد على أن القضاة 
  .سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة

  
 ادفسال مدىيقيس ھو  الفساد مدركاتضمن دول العالم في مقياس الشفافية أو  114وتحتل مصر المركز 

وتقع مصر ليس فقط تحت البالد  .الترتيبالدولة األولى ھى األقل فسادا في و. العام القطاعالحكومي و
ئء ھذا يدل على شالمتقدمة ولكن تحت العديد من البالد العربية و األفريقية وأمريكا الالتينبة. وأن كان 

لذاتي ا هتصحيحالنظام القضائي في مصر وضرورة  فإنما يدل على فداحة المسؤولية الملقاة على عاتق
  عيد اإلتزان في منظومة المجتمع ككل.تمكينه من اداء مھمته ليو ضرورة 

   

  نبذة عن السلطة القضائية في مصر: -6.1
  

القضاء العادي من المحاكم  نتكويتنقسم السلطة القضائية إلى القضاء العادي و القضاء اإلداري.   و
س ويرأوالمخالفات مستوى المدن واألحياء ويتولى القضاية المدنية البسيطة و الجنح  ىالجزئية عل

  المحكمة قاضي واحد. 
وتتبع المحاكم الجزئية المحاكم االبتدائية.  وتقع المحاكم اإلبتدائي في عواصم المحافظات ويرئسھا ثالثة 

بتدائية ويبلغ عدد المحاكم الجزئية واال قضاة.  وھناك إيضا محاكم الجنايات و يرئسھا أيضا ثالثة قضاة. 
في حين عدد ألف  425يون نسمة. أي أن ھناك محكمة لكل مل 85تخدم ة ممحك 200في مصر قرابة 

ألف نسمة.  ويبلغ عدد القضاة  100من الدول األوروبيا حوالي محكمة لكل  االمحاكم في فرنسا وغيرھ
 10.7في حين في فرنسا مثال يبلغ ألف  100لكل قاضي  5.88حوالى المصرية ملين في ھذه المحاكم االع

  ألف.  100قاضي لكل 
محاكم على مستوى الجمھورية. ويعلو محاكم  8ھي في المستوى الثالث محاكم اإلستئناف و ويأتي

 تطلع على مھمةتبمعنة إنھا  االستئناف محكمة الطعن وھي ال تتعامل في القضاية ولكن في القوانين
كمة حم. وھناك أيضا محاكم متخصصة مثل محكمة األسرة وتوحيد تفسير و التطبيق لنصوص القانون

للطفل في مقر كل ومحكمة أو أكثر . توجد محكمة األسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئيةف .الطفل
 ، مدنية ذات الطابع االقتصاديالنازعات للفصل في المقتصادية المحكمة االھناك أيضا ومحافظة. 

 ة فيجب إلغائھاأما محاكم أمن الدول ية للنظر في المنازعات بين صاحب العمل و العمال.محاكم العمالالو
القيام بأعمال تھم تشكل إذا لزم األمر في تھم التجسس أو أو أن  ويجب ان تتوالھا محاكم الجنايات.

   خسائر مادية كبيرة.إلى فقد أرواح وبالفعل إدت منظمة إرھابية 
  

لى إأما القضاء اإلداري فيعرف بمجلس الدولة ويتولى القضاية التى تكون الحكومة طرفا فيھا وينقسم 
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  أقسام:ثالثة 
قسم الفتوى أو االستشارات القانونية ويختص بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي يطلب فيه الرأي 

  من الجھات الحكومية.
  قسم التشريع ويختص بصياغة القوانين أو مراجعة صياغة التشريعات ومشروعات القوانين.

اإلدارية العليا ومحكمة القضاء اإلداري و المحاكم اإلدارية و من المحكمة تكون وي قسم القضاية اإلدارية
  المحاكم التأديبية.

  
  :العامة النيابة 

 ھاإجراءات ومباشرة العامة الدعوى إقامة مھمتھا تكون مصر في قضائية ھيئة ھي المصرية العامة النيابة
 ومحامون مساعدون نـواب يعاونه العام النائب من وتشكل ، بذلك المختصة والمحاكم الجھات أمام

 ."  والتحقيق"  التھمة توجيه" االتھام سلطتي تملك والنيابة .ومساعدون ووكـالء نيابـة ورؤسـاء
 مباشرة ھاإلي تقدم أو الشرطة من عليھا تعرض شكاوى من تتلقاه فيما التحقيق سلطة العامة النيابة وتملك

 نوبوت المجتمع لثتم متخصصة منظمة فھي .والحبس والتفتيش الضبط أو القبض أوامر إصدار ولھا، 
  .متھالم على الجنائي الجزاء وتوقيع العقوبات قانون ألحكام الصحيح بالتطبيق القضاء مطالبة في عنه

  
م على الموظفين اللذين ينسب إليھوظيفتھا التحقيق ورفع الدعوى قضائية وھي ھيئة النيابة اإلدارية: 

فيما يتعلق بانتھاكات القانون أو ومخالفات مالية وإدارية (حتى لو كانت ال تنطوي على جرائم جنائية) 
  .اإلھمال في أداء الواجبات

  .ھيئة قضاية الدولة وھي جھة وظيفتھا تمثيل الدولة في القضاية التي تكون طرفا فيھا
  

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  ووظيفتھا المحكمة الدستوري العليا و أوال وليس أخيرا 
وتفسير نصوص القوانين وغيرھا من النصوص التشريعية. وتختص أيضا في بالفصل في تنازعات 

  االختصاصات بين المحاكم المختلفة أو الھيئات القضائية.
  
  

  مشاكل السلطة القضائية 6.2
  

   :القضائيوفيما يلي عرض مختصر لبعض معوقات النظام 
  

 الھيئات اعضاء من عضوا الف 12 بحوالى مصر ففى القضاة عدديقدر نقص عدد القضاة:  -1
 الداريةا النيابة ووكالء العامة النيابة ووكالء درجاتھم مختلف على القضاة تشمل والتى القضائية
. بينما االستئناف بمحاكم المستشارينمن  2000. منھم حوالي الدولة قضايا ھيئة واعضاء

 قاضى 5000 الجمھورية مستوى على واالبتدائية الجزئية المحاكم فى القضاةيقدر عدد 
 من وھناك. نسمة مليون 85 تعداده البالغ صرلشعب م القضايا ماليين فى  سنويا يفصلون
يمثل نقصا شديدا لعدد القضاة  وھذا. قضائية ومنازعة دعوى من اكثر له يكون من المواطنين

بالنسبة لعدد السكان. فبيمنا المھمة الرئيسية للنظام القضائي تحقيق العدل ونشر االحساس 
أن عدد اقضاة الموكلين بھذه المھمة الرئيسية ال يتجاوز نجد عامة الشعب في نصاف بالعدل واال

  من عدد القضاة. 42%
  
 القضاة ھال يستنكر والتى فعال الموجودة المشاكل من وھى: داريينواال للقضاة والتعيين االختيار مشكلة  
 وخبرة كفاءة عن النظر بصرف الوظيفى التوريث نظام وشاع الموضوعية حسب يتم يعد لم فالتعيين ،

  . واالداريين القضاة ابناء وتفوق



61 
 

  
القضاة الحاصلين على وفي إحدى الدراسات عن القضاة العاملين في المحاكم اإلبتدائية وجد أن عدد 

  .%6.1و الحاصلين على شھادة الماجستير  %1شھادة الدكتوراة ال يتعدى 
  

التأخير الطويل في إصدار األحكام ( والتأخير في العدل ظلم). فتقول إحصائية أجريت في إحدى  -2
يوما. و في  672المحاكم الجزئية أن متوسط عمر القضية في القضايا المدنية أو التجارية 

يوما. ونحن نعتقد من خبراتنا الشخصية إن ھذا  990قضايا التجارية التي تتطلب خبيرا ال
إذا أضفنا إلى ذلك إمكانية االستئناف و من ھذه األرقام أكبر بكثير الحقيقي ربما يكون المتوسط 

الطعن في القضايا وھي أمور شائعة اآلن، فسنجد أن من السھل مد القضايا إلى سنوات طويلة 
عام) يضيع فيھا حق المظلوم ويستمتع فيھا الظالم، و ربما مات خاللھا  14إلي  10(من 

، أو مات الظالم وضاع حق المظلوم إلى يوم القيامة. و قد أدى ذلك إلى  المظلوم محصورا
، و انتشار الشعور باليأس واإلحباط.  عزوف الضعفاء و عامة الشعب عن اللجوء إلى المحاكم

، فيلجأ البعض إلى استخدام القوة الجبرية الفردية  يضا انتشار الفوضىوقد ينتج عن ذلك أ
كانتقام من الظلم  ، أو لالستيالء على حقوق اآلخرين وطرق غير رسمية للحصول على الحقوق

   الواقع عليھم.
  

عدم وجود محاكم جزئية متخصصة (تتبع القضاء اإلداري) للنظر في شكاوى المواطنين   -3
، للنظر مثال في تظلمات مخالفات المرور  ف السلطة أو سوء استخدام السلطةالبسطاء تجاه تعس

والغرامات وتعديات أفراد الشرطة  وحاالت إساءة المعاملة وسوء الخدمات واألضرار الناشئة 
   .عن اإلھمال وغيرھا

  
 ازدياد تعقيد الحياة والعالقات بين األفراد والمؤسسات والعالقات التجارية واالقتصادية -4

ي إحدى فو. والسياسية يتطلب وجود كوادر قضائية متخصصة والتوسع في المحاكم المتخصصة
الدراسات عن القضاة العاملين في المحاكم اإلبتدائية وجد أن عدد القضاة الحاصلين على شھادة 

  .%6.1و الحاصلين على شھادة الماجستير  %1الدكتوراة ال يتعدى 
  

   .ساعد للقضاة وقلة عدد القضاة والمحاكم بالمقارنة بعدد السكانعدم كفاءة النظام اإلداري الم  -5
  

اإلدارية التي تنظر في دعاوى القطاع الخاص ضد الحكومة إلى الوزير المختص  النيابة تبعية -6
   .تمثل خلال خطيرا في أبسط مبادئ العدل

 

تبعية النيابة العامة لوزير العدل مع عدم وجود رقابة مباشرة من ھيئة قضاة المحاكم يجعل  -7
للسلطة التنفيذية تأثير على سير القضاية ويفتح ثغرات تشكك في مصداقية النظام القضائي ككل. 

 جاھزة حلتصب محتوياته فى والتدقيق الدعوى ملف تحضيرتقع عليھا مسؤولية فالنيابة العامة 
 من  فيھا النظر المحكمة مباشرة قبل بالكامل الدعوى وتجھيز. الموضوع محكمة أمام لفصلل

 ، واالتفاق االختالف نقاط وحصر وحصرھا والمستندات البيانات وجمع الخصوم إعالن حيث
 الفصل فى الموضوع قاضى مھمة ٌيسھل الذى األمر. الرئيسى النزاع جوھر تحديد يعنى مما

وعلى ذلك فالنيابة تلعب دورا ھاما في توجيه مسار القضاية إلن القاضي   .وقت بأسرع بالدعوى
في النھاية يحكم بما توفر إليه من أدلة وقوة ومصداقية ھذه األدلة. وإذا كان ھناك تالعب في 

  .النھاية يكون القاضي ھو موضع الشك في عدالته ونزاھته، ففي  لسبب أوآلخر قضيةأوراق ال
    يناير.  25ه الحاالت في فترة حكم مبارك وبعد ثورة ذة عديدة لمثل ھلمثأوقد رأينا 

 

قانون  3000(تقدر بحوالي  تضارب القوانين نتيجة تراكم أجيال مختلفة من القوانين   -8
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. فھناك بنود في القوانين التي أصدرت مؤخرا تتعارض مع قوانين نص تشريعي) 10000و
   .سابقة لم تلغ

  
   .الخبراء في القضايا التجاريةتضارب تقارير  -9

  
تعرض القضاة إلى ضغوط متنوعة في قضايا الرأي العام دون أن يكون ھناك آلية واضحة   -10

  للتعامل مع مثل ھذه القضايا تضمن حماية القاضي واستقالليته في ظل ھذه الظروف.
  

النظام القضائي في مصر مشتق من النظام الفرنسي وھي مدرسة تقوم على الحكم  -11
األدلة وبنص القانون لتقليل تأثير الھوى و الميول الشخصية على األحكام القضائية وتقريب ب

. وبالرغم من المميزات الصريحة و الواضحة لھذه المتشابھةالإلختالف في االحكام في القضاية 
 يالمدرسة إال إنھا ال تعطي للقاضي مرونة الحركة إلنھاء الخالفات بالتصالح وال يستطيع القاض

للحصول على مزيد من المعلومات التي قد  تھمين التفاوض مع المباالتفاق مع النيابة العامة 
 . ومن المفيد إدخال أليات لمثل ھذه الحاالت تدين كبار المجرمين مقابل تخفيف او الغاء العقوبة

ر إلنھا كان من الممكن أن تساعد كثيرا في استرداد مليارات الدوالرات المھربة خارج مص
أن يكون ھناك لجنة قضائية بمثال   . ويمكن إدخال ھذه المرونةبواسطة رموز النظام السابق

  .استشارية يلجأ إليه القاضي للموافقة على ما سيتخذه من إجراءات في مثل ھذه الحاالت
 

عدم وجود آلية لحماية الشھود أو إلخفاء ھوية الشھود (إال للنيابة وقضاة المحكمة) ،  -12
أي من طرفي النزاع ، أو ة الجنائية أو اإلدارية التى يخشى فيه الشھود انتقام في القضاي

   مرؤسيھم وزمالئھم في القضايةاإلدارية
 

نصت الدساتير المصرية المتتابعة على أن القضاة غير قابلين للعزل ولكن ابد من  -13
والمرتشين والمھملين وجود ألية داخلية للتنقية المستمرة للنظام القضائي من الفاسدين 

وعديمي الكفاءة. ومع أن ھؤالء قلة قليلة إال أنھم يسيؤون لسمعة القضاء ككل. وفي النظم 
سنويا من الذين ثبت أنھم  %3-2اإلدارية الناجحة يتم فصل أو إحالة إلى المعاش المبكر من 

 ديدة ومتجددة.من ھذه الفئة. ووھذا يفتح فرص للترقية ولتعيين دماء جديدة شابة بأفكار ج
  

على أن أعضاء المحكمة الدستورية يصدر  2014) في دستور 193تنص المادة  ( -14
تعيينھم  من رئيس الجمھورية، ويجب أيضا موافقة مجلس الشعب على تعيينھم.  وعادة قرار 

ما يصاحب ذلك العديد من المناقشات مع المرشحين ومع شھود أخرى إذا لزم األمر كما ھو 
ظمة الديمقراطية مثل الواليات المتحدة. فمن ابسط قواعد العدل أن يكون لمجلس متبع في األن

  قضائية.لالسلطة ا المناصب العليا فيالشعب حق اإلعتراض على األقل على تعيين أي 
 

وبينما يحق لمجلس الشعب عزل رئيس الجمھورية وأي من الوزراء ويحق لرئيس  -15
ي ف، بينما نجد فإن ليس ھناك آلية لعزل القضاة الجمھورية عمل استفتاء لحل مجلس الشعب 

النظام الديمقراطي األمريكي يمكن أن تقام دعوة (تھمة) ألعضاء المحكمة الدستوري العليا  
بواسطة مجلس النواب ومحاكمته وعزله بواسطة مجلس الشيوخ. ولكن النظام الحالي يجعل 

  السلطة القضائية ھي الخصم والحكم.
 

عدم وجود آلية مستقلة للنظر في الشكاوي والدعاوي المقامة  ضد القضاة بحيث ال  -16
يكون الخصم ھو الحكم. وإن كان والبد من اللجوء للقضاء مرة أخرى ففي مثل ھذه الحاالت 

كمجمعيات حقوق يجب ان يكون ھناك مراقب على األقل من وزارة العدل أو من جھة مستقلة 
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وفي النظام حكم أي شك يسئ من سمعة القضاء المصري ونزاھته. حتى ال يشوب الاإلنسان 
بالرغم من أن ھذا حقه لكي  همعرفة مصير شكوا هيحق ل الحالي إذا تقدم مواطن بشكوى فال

يتظلم على األقل من اى إجراء او قرار يرى أنة قد جانبه الصواب أو تم مجاملة قاضى ما على 
  .خاصة هحساب

 
انتشرت في الفترة األخيرة ظھور بعض القضاة في القنوات  :تسيس القضاة -17

وغالبا ما يتضمن ذلك إبداء الرأي في أمور سياسية تعطي انطباعا بتفضيل أحد  التلفزيونية
والبد من دته ونزاھته. ايجب أن يحافظ القضاء المصري على حيف األحزاب أو األشخاص. 

عالمية نشطة اإلسية واألاط في األمور السيالتورلمنع ملين اوضع لوائح منظمة للقضاة الع
العزل إذا  وأ فباإليقاويعاقب  شخاص عن اآلخر.زاب او األحالتي توحي بتفضيله أحد األ

عالنية في الصحف او المجالت أو القنوات األلكترونية و المسموعة و  ةالسياسيصرح بميوله 
مي لال ينتأولكن يجب  ،،نتخاباتفي صناديق االمع اإلحتاظ بحقة في اإلدالء بصوته  المرئية

لألحزاب  باالنضمامن بعض الواليات في أمريكا تسمح للقضاة ومع إ  لحزب سياسي.
 ، ولكن يجب اال يسمح بذلك في ھناك وسائل مستقلة كثيرة لمراقبة حياد القضاة ألنالسياسية 

 لقضاةاحيدة فقد الشعب الثقة في يمصر لفترة ال تقل عن عشرة سنوات حتى ال يساء فھمھا و
 .ونزاھتھم

 
 بين للتنسيق االعلى المجلس" يسمى ما لتطبيق 2008 سنة 192 قانون صدر  -18

 يمثل وھو. العدل وزير عضويته في ويضم الجمھورية رئيس ويراسه" القضائية الھيئات
  .استقالليته ويھدد القضائية السلطة في التنفيذية للسلطة واضح تغلغل

 
 مامأ ومباشرتھا القضاة على التأديبية الدعاوى ابة العامة التابعة لوزارة العدل إقامةيللن -19

 وظيفة إلى أونقله المعاش إلى قاض إحالة نظر طلب عند المالحظات وإبداء التأديب، مجالس
مما يمثل تھديدا واضحا للقضاة وسيفا مسلط على رقابھم من  صالحيته. أسباب فقد إذا أخرى

 قبل السلطة التنفيذية. 
  

  برنامج تطوير النظام القضائي 6.3 
    

إنشاء كوادر متخصصة من القضاة و خاصة في المجاالت التجارية و الطبية و الحقوق الفكرية  -1
 الحقوق يلتحق بھا خريجي كلياتوتوسيع قاعدة المحاكم المتخصصة، ويتم ذلك بعمل دبلوم في 

وزيادة نسبة  العلوم و الھندسة والطب و الصيدلة و الزراعة و التجارة والسياسة واالقتصاد.
 %25القضاة الحاصلين على دراسات عليا متخصصة ( ماجستير ودكتوراة) بحيث ال تقل عن 

حول من نظام الترقية سنوات. مع وجود نظام مستمر للتطوير المھني و الت 10من القضاة خالل 
المبني على األقدمية إلى نظام يأخذ في اإلعتبار الكفاءة و الدرجات العلمية و التطوير المھني. 
علما بأن في النظم المتبعة في الواليات المتحدة األمريكية وكندا يتطلب االلتحاق في دراسة 

وية العامة فقط كما ھو المحاماة الحصول على شھادة جامعية وليس الحصول على شھادة الثان
اول دورات تدريبية مستمرة لرفع مستوى وكفاءة القضاة من عمل يجب الحال في مصر. و

وقوانين التجارة العقود التجارية دبلومات في الملكية الفكرية الى استعمال نظم المعلومات 
ية وتجارب األدوية الدولية و نظم البورصة و األوراق المالية و المعامالت البنكية واألخطاء الطب

 . ألخ
زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع تعداد السكان وزيادة أعداد المحاكم الجزئية و االبتدائية طبقا   -2

  .للمعايير العالمية
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) على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليھود 3في المادة ( 2014نص دستور  -3
المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة ألحوالھم الشخصية وشؤونھم الدينية واختيار قيادانھم 

إعادة نظم المحاكم الشرعية و محاكم أھل الذمة لتخفيف الضغط عن المحاكم الروحية". ويجب 
    .لألطراف اللجوء إليھا إذا ارتضى كال الطرفين بذلك المدنية ويحق

دراسة إمكانية تكوين مجالس للتصالح للفصل بين الناس بناء على التراضي في النزاعات  -4
نزاعات المدنية البسيطة و النزاعات التجارية لتفادي توصيلھا للمحاكم. وھذا يتطلب لالعائلية وا

القري و النجوع األحياء ووخاصة على مستوى  نازعات.إنشاء كادر مؤھل للبت في مثل ھذه الم
وضباط الشرطة ووكالء مدرسين وأطباء وتجار ومحامين من الجنسين ومن رؤساء القبائل 

  بعد تأھيلھم بدورات تدريبية. النيابة 
تطوير و تحديث القوانين التجارية، و قوانين حماية أسرار الصناعة، و العالمات التجارية، و  -5

ت الفكرية، و حقوق الطباعة، و براءات االختراع، لتتمشى مع القواعد المعمول بھا في الممتلكا
شيط نتاألجنبية ول لالستثماراتب ذخطوة ضرورية لخلق مناخ استثماري جا، كالبلدان المتقدمة

  .الصناعات الوطنية
ة من كافة الھيئات القضائي منتخبين إليه أعضاءيجب أن يضم  للقضاء األعلى مجلسال تشكيل -6

 .سنوات 8و النيابية ويجب اال تزيد عضوية المجلس عن 
 نقضال لمحكمة الفنى المكتب وأعضاء النيابة، وأعضاء النقض مستشارى الختيار قواعد وضع -7

اعد عمل قو تأخذ في اإلعتبار المستوع الفني و العلمي بجانب األقدمية و الخبرة القضائية. و
بحيث ال تكون . أداء القضاة وترقيتھم وتنقالتھم  ينظمھا المجلس األعلى للقضاءثابتة لتقييم 

"األقدمية" ھي الميزان الألساسي في المناصب والتعيينات كما ھو مسلم به اآلن. ويجب إجاد 
باالنتخاب في المناصب األخرى إلتاحة الفرص لألجيال  صب الفنية أوامعايير قياسية في المن

بحيث ال ويشمل ذلك إعادة النظر في سن التقاعد   الدماء في النظام القضائي. الجديدة وتجديد
 ،يكون للقضاة المتقاعدين األولوية في اإلنتدابات واالستشارات و والستين ةالخامسيزيد عن 

مناصب في السلطة التنفيذية  والتشريعية أو القطاع العام والخاص على الويقتصر  شغل 
  القضاة. ىوتقييد وتقليل اإلنتدابات لغير المتقاعدين إلنھا قد تكون وسيلة للتأثير عل المتقاعدين.

 ال توجد معايير قياسية للكفاءة العلمية للقضاة تعتبر في الترقية وال يوجد سلم علمي للقضاة.  -8
اتھا اختصاصعادة النظر في القوانين المنظمة لوزارة العدل والدور المتوقع منھا بحيث ال تتداخل إ -9

مع استقاللية القضاة ويقتصر دورھا على اإلشراف اإلداري و المالي على المحاكم و اتخاذ 
التدابير الالزمة التي من شأنھا ضمان المستوى الالئق بمرافق العدالة في الدولة، ودراسة و 

  تنفيذ ما يرد إليھا من مجلس القضاء األعلى من مقترحات و قرارات.
لتفتيش القضائي يحتاج إلى إعادة النظر فيه جملة وتفصيال ويبدو أنه وضعته النظام الحالي ل -8

النظم السابقة ليكون سيفا على رقاب القضاة وإذاللھم حتى إنه يستعمل تعبيرات مثل "إجراءات 
تأديبية" ال تليق بالقضاة اللذين نكن لھم كل احترام وتبجيل. ويفتح أبواب لمفاسد أخرى أخطر 

ظاھرة الي أنشئت من أجله. وإنما يجب أن يتم التقييم بناء على تقرير سنوي يقدمه من األسباب ال
تقييم والعالمية وطريقة قياسھا وتقيمھا طبقا للنظم القاضي نفسه وطبقا لمعايير واضحة لألداء 

أداء المحكمة التابعة له. ويجب أن تستقل ھيئة التفتيش القضائي عن وزارة العدل وتكون ھيئة 
مستقلة ويختار رئيسھا بواسطة المجلس األعلى للقضاء، على أن يوافق عليه مجلس  قضائية

  وتخضع النيابة العامة للتفتيش القضائي. الشعب و يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمھورية.  
  تكوين شرطة منفصلة لتنفيذ األحكام تتبع النيابة العامة. -9

إنشاء ھيئة اإلحصاء القضائي ومعايير الجودة وھي ھيئة إدارية تتبع وزارة العدل    -10
وينظم القانون اختصاصاتھا وعضويتھا وتعمل على نشر ثقافة الجودة و التطوير المستمر في 
العمل القضائي ووضع معايير ألداء السلطة القضائية عامة و تطوير اإلحصاء القضائي طبقا 

ية. ويجب أن يخول لھا القانون الصالحيات الالزمة لجمع المعلومات من المحاكم للمعايير العالم
والھيئات القضائية. وتقوم بإصدار نشرة شھرية وكتيب سنوي عن كافة األنشطة وجودة أداء 
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 .النظام القضائي ومقارنتھا بالنظم المتبعة في الدول المتقدمة
ع تقوم بطبلنشر الوعي القضائي وية عمل وحدة للعالقات العامة تتبع السلطة القضائ -11

وتوزيع المعلومات و اإلحصائيات عن دور القضاء في المجتمع وتعريف المواطنين و الشباب 
الرحالت استقبال وطالب المدارس بحقوقھم القانونية ووجباتھم وكيفية اللجوء للقضاء. و

  وتعريفھم بالوظائف المختلفة في المحاكم. المدرسية 
معلومات الموحدة لوزارة العدل وإدخال أحدث نظم المعلومات ونظم البحث عمل شبكة ال  -12

يدھم بطرق اتخاذ القرار لتكون في متناول العاملين وعن المعلومات و وتصنيف المعلومات وتز
في القضاء لزيادة كفاءة القضاة ولتنظيم العمل في المحاكم. وعمل قاعدة الكترونية لألحكام 

ختلفة المتشعبة لتكون في متناول الھيئات القضائية والنيابية ومكاتب السابقة والقوانين الم
وربط ھذه الشبكة بالنيابة العامة وبيانات وزارة الداخلية عن األفراد ومخالفات المرور المحامين. 

 ويجب توفير المعلومات وربطحا أيضا بنقابة المحامين لتوفير المعلومات للقضاة عن لمحامين.
  لومات الضريبية وصحفھم الجنائية.معلللقضاة عن ا

 عمل ميثاق شرف (اخالقيات المھنة) للعاملين في السلك القضائي.  -13
ننقل تبعية مصلحة الطب الشرعي إلى ھيئة قضائية مستقلة ويعين رئيسھا من قبل  -14

  المجلس األعلى للقضاء. 
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  الباب السابع: التعليم والتنمية البشرية 
  
  
  

  
  
بقية تصورنا آلليات النھضة الشاملة. وقد ذكرنا من قبل إن عملية التنمية كي  بابتابع في ھذا الن

تتحقق على ارض الواقع البد أن تبدأ من اإلنسان وتنتھي في كل مرحلة من مراحلھا المستمرة 
وتطوير  والمتصاعدة باإلنسان وألجل اإلنسان. ولھذا فإن التنمية البشرية ھي عماد التنمية الشاملة.

ويجب أن يكون ھناك خطة لجعل م إلعداد األجيال القادمة ھو مصدر الطاقة للتنمية الشاملة. التعلي
  سنوال على االكثر.  10التعليم اإللزامي حتى نھاية المرحلة الثانوي في خالل 

مدرس . وطبقا  807,000مدرسة ،  37,000مليون طالب ،  15.5منظومة التعليم فى مصر تضم 
 16951بتدائية يبلغ فإن عدد المدارس اال 2009/2010يم عن العام الدراسي لتقارير وزارة التعل

  .9334322بھافصل دراسي ويبلغ عددد الطالب  242676مدرسة تشمل 
مليار  24حوالى تنفق الدولة فإن فى المدارس الحكومية واالزھر طالب مليون  15.5لدينا  ومع إن 

دوالر على الفرد الواحد فى حين تنفق اسرائيل  250تقريبا من الدخل القومى اى  4.2جنيه اى بنسبه 
مليار جنيه وھو رقم مھول بالنسبه  15الى  10دوالر وتنفق االسرة المصريه فى المقابل حوالى  1500

. وفي إحصائية الى دولة حتى لو انفقت االسرة المصريه نصف ھذا المبلغ فھو مازال رقم كبير جدا
بلغت نسبة الطالب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية  2005م في عانشرتھا إحدى الصحف 

  .في المائة 70 – 61
 

ويعاني التعليم من كثافة طالبية عاليه داخل الفصول و تفشي ظاھرة الدروس الخصوصية وعقم 
ي لالمناھج الدراسية وجمود طرق التدريس وتوجه نظام التعليم نحو تأھيل الطالب لاللتحاق بالتعليم العا
وبطئه في التوسع بالقدر الكافي في مجال التعليم الفني والحرفي بما يتمشى مع احتياجات الصناعة 

من جمھور الشباب،  %20والزراعة والخدمات، مع أن نسبة الذين يلتحقون بالجامعات حوالي 
 ممارسة أيوبالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد ھائلة من الشباب بدون أن تتلقى تعليما مھنيا يؤھلھا ل

  مھنة أو حرفة.
  

 :أھداف التعليم من منظور التنمية الشاملة  7.1 
 

تخريج أجيال واعية بالدور التاريخي ألمتھا والتحديات التي تواجھھا، ومؤمنة بمھمتھا وتدرك  -1
 .حقوق وواجبات المواطنة، تعتز بتراثھا، ومسلحة بأعلى مستويات القيم وأخالقيات التعامل
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البشرية المستمرة من خالل مبدأ التعليم حق للجميع من المھد إلى اللحد بتوفير تحقيق التنمية   -2
فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص لتتمشي مع الفروق في القدرات لدى المواطنين و 
توسيع فرص الخيار لكل الناس لتساعدھم على رفع مستوى معيشتھم وتطوير مھاراتھم ونشر 

 .الصحية والغذائية من خالل التعليم المستمروعي البيئة والثقافة 
بناء الشخصية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية الشاملة، ودفعھا إلحداث الطفرات   -3

المطلوبة، وھذا يعني بالضرورة أن تكون برامج الرعاية الطالبية ورعاية الشباب متكاملة و 
 فية و رياضية وصحية).شاملة (اجتماعية و نفسية وتربوية و إرشادية وثقا

 

 
 

  :برنامج تطوير التعليم	7.2	
  

تغيير متطلبات الحصول على الشھادة الثانوية عن طريق فصلھا من متطلبات االلتحاق بالتعليم  -1
العالي. و يتم ذلك بإدخال نظام النقاط (الساعات) األكاديمية، حيث يتطلب الحصول على الشھادة 

 320ساعة دراسية) مع اشتراط  55(كل نقطة تعادل حوالي نقطة  45الثانوية مثال استكمال 
، ذلك المشروع ”أوجد حال“ساعة من العمل التطوعي ، باإلضافة إلي االشتراك في مشروع 

الذي يبحث فيه الطالب عن إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية والقومية ومن خالله يمارس 
حليل وحل مشاكل مجتمعه إبداء الرأي من الطالب أسلوب العمل الجماعي واألسلوب العلمي في ت

خالل الحوار المفتوح. ويكون القبول بالجامعات  (بجانب الحصول على شھادة الثانوية العامة) 
طبقا لدرجات الطالب قي خمس أو ست مواد إختيارية من خالل اختبارات موحدة ومن الممكن 

االنجليزية أو نظام سات  ي اس أيأن يكون لكل مادة أكثر من مستوى ( مثل اختبارات أي سي ج
  .)  وتوفير مراكز إلجراء ھذه االختبارات عده مرات في العاماالمريكي 

 
تحضير النشء لمواجھه سوق العمل في ظل عصر سريع التغيير ولشق طريقه في الحياة  -2

بنجاح، وتھيئته لدفع عجلة التنمية الشاملة، ولذلك نبدأ بتوسيع دائرة المواد االختيارية في 
المرحلة الثانوية من خالل إدخال مناھج جديدة تشمل بجانب المواد األساسية مواد تھدف إلي 

تحضير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وطرق التقدير الحسابي والتعرف  تعليم كيفيه
على نظم الشركات ومبادئ ألمحاسبة وقوانين ألعمل ومبادئ اإلدارة والجودة الشاملة والتسويق 
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وتوصيل المعلومات كتابيا وشفويا، وكتابة التقارير وكيفيه العمل ألجماعي وطرق إدارة 
مناقشة وفن التفاوض وأساليب التخطيط وطرق اتخاذ ألقرار وكيفية االجتماعات والحوار وال

تنظيم المسابقات والمعارض والندوات واإللمام بتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحاسوب. 
إدخال نظام التعاون في التعليم الثانوي حيث يسمح للطالب االنتظام في برنامج للتدريب 

مھاراته ومواھبه العلمية أو الرياضية أو الفنية كما يمكنه  بالصناعة أو قطاع الخدمات لتنمية
أخذ مواد من المدارس الفنية والمعاھد الصناعية التابعة للوزارة أو المعتمدة منھا.وعمل خطة 

لجعل التعليم الثانوي إلزاميا  كحد أدنى من الثقافة العامة المشتركة والالزمة ألي تخصص 
 مھني.

 
لخصوصية بتشجيع وتنشيط التواجد االلكتروني لمناھج التعليم على مواجھة ظاھرة الدروس ا -3

االنترنت بجميع مراحله وذلك بدعم وتشجيع محاضرات الفيديو و الوسائط المتعددة وجعلھا 
مفتوحة على اإلنترنت ووضع حوافز وجوائز إلسھام المدرسين في إثراء المادة التعليمية على 

رد على اسئلتھم من خالل نظم التواصل االجتماعي على اإلنترنت وتفاعلھم مع الطالب وال
اإلنترنت.  عمل قواعد معلومات لالختبارات فيھا نماذج عديدة من االختبارات في جميع المواد 

مع تقديم اإلجابات النموذجية وتوضيح المنطق وراء كيفيه الوصول إلي اإلجابات الصحيحة 
المدرس عل السواء. كما يجب تشجيع المدرسين  وعرض األمثلة الكثيرة التي تساعد الطالب و

و القطاع الخاص على تأليف الكتب االلكترونية بالوسائط المتعددة ووضعھا على الشبكة 
الموحدة (مقابل تعويضات لحقوق التأليف)، ومطالبه وزارة التعليم بتسجيل شرائط فيديو 

ات المدارس و بيعھا مقابل أسعار للمدرسين المتميزين ( مقابل عائد مادي) و توفيرھا في مكتب
  رمزية أو جعلھا مفتوحة على االنترنت. 

 
تعميق اإلحساس باالنتماء المھني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين ويتحقق  -4

ذلك من خالل الجھد المتواصل للتنمية المھنية للعاملين في ھذا القطاع عن طريق الدورات 
المستمر. تشجيع نقابة المعلمين على توفير الخدمات و التأمينات وبرامج التدريبية والتعليم 

الرعاية الشاملة للمدرسين وعمل ميثاق شرف للمھنة ومراقبة أخالقيات المھنة والحفاظ على 
 شرف و سمعة المھنة.

 
لتخلص من عقم المناھج الدراسية وجمود طرق التدريس من خالل إحداث تغيير جذري في ا -5

ير عند تناول وفھم المواد العلمية واإلنسانية علي السواء. نقل بؤرة االرتكاز من طرق التفك
التعليم إلى التعلم، ومن المعلم إلى المتعلم، ومن الحفظ واالستظھار إلى التفكير والتأمل والتخيل 

واالبتكار ويمكن تحقيق ذلك من خالل تدريب الطالب على استخدام طرق اإلدراك بالقياس 
باط ألحثي و اإلدراك االستنباطي، وعرض المفھوم العلمي من خالل التجربه المعملية واالستن

الحية أو الممثلة علي الحاسوب قبل شرح النظرية وتشجيع الفكر النقدي الموجه للنظرية 
 العلمية والتركيز علي ربط النماذج الرياضية بتطبيقاتھا العملية. 

 
ليم من مقررات دراسية طال عليھا الزمان ، وتقاعس تطوير المناھج الدراسية ومنظومة التع -6

والناظر الى الكتاب المدرسى . معدوھا عن تطويرھا وتحديثھا ، واضافة ما طرأ من جديد عليھا
والجامعى يجده ھزيال مختزال فى صورة مالزم أو مذكرات أو ملخصات ، خالية من الرسوم 

. واإلھتمام بالكتاب الذي ى مدارسنا وجامعاتنا والصور والجداول وغيرھا ، وھو ما ال يوجد اال ف
 ته مداركه وملكا ينميوسع أفقه ، وي، و الطالب ويشجعه على التفكير بدال من الحفظ فتح عقلي

ويجمع المعلومات من ، يبحث عن المعلومة بنفسهيستخدم التقنيات الحديثة وويعلمه كيف 
يعرف كيف يفكر ، ويخترع ويبدع ، ويوجد الحلول للمشكالت التى تعترض ه ومصادر شت
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االنسان ، وھى رسالة التعليم الحقيقى ، والتى تختلف عن التعليم الفاسد الذى يغرس فى طالبه 
  .التقليد واالتباع ، ويقتل فيھم ملكة االبداع والتفكير

 
ع المدارس و اإلدارات التعليمية ليس تعميم نظام الجودة الشاملة و التطوير المستمر في جمي -7

فقط كضرورة لزيادة كفاءة نظام التعليم، ولكن لغرس ھذه المفاھيم الحديثة في األجيال القادمة و 
 لتصبح ممارسة تلقائية لھا في الحياة العملية.

 
إعطاء المدارس حرية وصالحيات أكبر في إدارة ميزانيتھا مع زيادة فاعلية مجالس اآلباء   -8

ياء األمور في تخطيط وتمويل والرقابة اإلدارية والمالية والتنفيذية للمدارس وحل المشاكل وأول
وإشراك المحليات و المحافظات من خالل مندوبين في مجالس اآلباء تحقيقا لمبدأ  .التربوية

خاذ في اتوية نالمرحل الثاالتعليم حق للجميع وان التعليم مسؤولية المجتمع ككل. وإشراك طالب 
 القرار و تمثيلھم في مجالس اآلباء. 

 
 

االھتمام بترسيخ الدقة في العمل وتنمية المھارات الفنية و العلمية و اليدوية واإلدارية من خالل  -9
تعدد األنشطة غير المنھجية و الرحالت والمعسكرات التي تنمي روح العمل الجماعي و تصقل 

عن المواھب القيادية و الزيارات الميدانية و خاصة في المرحلة االبتدائية. والكشف المبكر 
المواھب الرياضية والعلمية و الثقافية والفنية وصقلھا، لتكوين جيل من الموھوبين و المبدعين 

المبتكرين الذين يمكنھم تنمية الحضارة والمساھمة في صناعة التقدم وذلك من خالل توفير 
المناھج المتقدمة للمتفوقين والموھوبين واستخدام طرق التدريس المناسبة لذلك و تنظيم 

مسابقات و المعسكرات و المدارس المتخصصة للموھوبين. عمل معارض دورية و مسابقات ال
على مستوى المحليات و المحافظات ألنشطة و منتجات المدارس وإنجازاتھا و تشجيع الطالب 

اختبارات موحدة وعمل والمدرسين و المدارس وتوزيع الحوافز و الجوائز على المتميزين. 
يدخل الموھوبين بعدھا في مسارات تعليم سريعة ومكثفة  امتحانات شفوية الختيار الموھوبين و

 وبرامج خاصة لتنمية مواھبھم وإعدادھم ليكونو قادة المجتمع.  
 

التوسع في التعليم الثانوي الفني وإعطاء المدارس الفنية صالحيات لمنح دورات وبرامج  -10
ويكون لھذه المدارس مجلس استشاري يتكون أعضاءه من التدريب المھني لغير طالبھا. 

ومندوبين من مجالس المحليات. وذلك لربط مندوبين عن الصناعات المحلية أو الغرف التجارية 
التعليم الفني بالصناعة ولعمل قنوات للتواصل بين التعليم الفني و المؤسسات االقتصادية. 

حيث يمكن للطلب أن يقضي فترة الصيف أو أكثر في وإدخال النظام التعاوني في التعليم الفني 
سمح نظام الساعات في التعليم الثانوي للطالب استكمال نصاب الساعات من الصناعة.  وسي

خالل حصوله على دورات تدريبية أو مھنية في شتى المجاالت. فيمكن مثال لطالب الثانوي أن 
الكھرباء أو إصالح المكيفات أو في يحصل على دورة في مدرسة فنية في النجارة أو أعمال 

   اإلرشاد الزراعي ..الخ
 

 
باالنتساب. تحقيقا ( وجميع مراحل التعليم)  عمل مدارس وفصول مسائية لدراسة الثانوية  -11

 لمبدأ العلم من المھد إلى اللحد و التعليم حق للجميع.
 

ام ياسي نؤكد علي االھتمبناء الشخصية الحركية القادرة على التفاعل مع متطلبات التغيير الس -12
بتوعية الطالب في المرحلة اإلعدادية بحقوق وواجبات المواطنة والمعلوم في الدستور 

بالضرورة والتعرف علي النظام السياسي والحكومي ومؤسسات الدولة والمؤسسات االجتماعية 
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رھا ات التي توفوكيفية التعبير عن الرأي من خالل المنابر الحرة وكيفية اللجوء للقضاء، والخدم
 الحكومة وكيفية الحصول عليھا. 

  

  تطوير المستوى المھني والحرفي 7.3
  

  
  
تعاني الصناعة في مصر بعجز شديد في األيدي العاملة المدربة و الفنيين. فنظام التعليم ينصب  

. %20نحو تأھيل الطالب لاللتحاق بالجامعات، مع أن نسبة اللذين يلتحقون بالجامعات حوالي 
بالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد ھائلة كل عام لم تتلقى تعليما مھنيا يؤھلھا لممارسة أي مھنة  و

أو حرفة. و نظرا للتكاليف العالية إلقامة المدارس الصناعية و المعاھد الفنية المتوسطة، فلم 
ت تتمكن الحكومات المتعاقبة من التوسع في ھذا النوع من التعليم بما يتمشى مع احتياجا

   .الصناعة
  
و الحقيقة أن إيجاد الكوادر من الفنيين و العمالة المھرة والمتخصصة ال يحتاج بالضرورة إلى  

سنوات أو أكثر، بل األمر يتطلب  3إنشاء مدارس ومعاھد يقضى بھا الطالب فترة قد تصل إلى 
صصات توسيع برامج التدريب المھني و تنظيم و تقنين المھارات لممارسة الحرف و التخ

المھنية المختلفة. و لتوضيح الصورة عن النظام المقترح نضرب لكم مثال رخص القيادة. فھناك 
امتحان عملي و نظري البد من اجتيازه ليكون الشخص مؤھال لقيادة سيارته الخاصة مثال،  و 

  : يھمنا ھنا أن نالحظ ما يلي
يارات النقل الثقيلة وأخرى تعدد أنواع أو مستويات رخص القيادة مثل رخصة قيادة س   -1

  .لحافالت الركاب
  .امكانية تلقى التدريب في العديد من مدارس قيادة السيارات إذا أراد الشخص ذلك  -2
اشراف إدارات المرور على االمتحانات وإعطاء التراخيص ومراقبة ممارسات حاملي   -3

الرخصة) في حالة إساءة قيادة رخص القيادة، و اتخاذ اإلجراءات التأديبية ( تصل إلي سحب 
   .السيارة و عدم احترام القواعد المنظمة لھا

  .دخول امتحان القيادة متى أراد الشخص  -4
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وھذا النموذج يمكن تطبيقه على العديد من المھن والحرف مع بعض االختالفات. فمثال من  
عين قبل التقدم الممكن أن يشترط  عدد معين من سنين الخبرة في مجال مھني أو حرفي م

الجتياز امتحان يؤھله لمستوى حرفي أعلى. و يمكن أن يتم تقنين مستويات ممارسة المھنة 
ومسؤولية االمتحانات بالتنسيق بين النقابات و الوزارات المعنية. ومن الممكن أيضا أن تتكون 

الدورات  رابطات للتخصصات الفنية النادرة وھي التي تحدد أصول ممارسة المھنة وتشرف على
  .التدريبية و تعقد امتحانات التراخيص للمھنة

  
وسنحاول توضيح النموذج األخير من خالل مثال قصصي يعطي تصورا عن كيف يمكن أن  

  .تتطور مھنة بسيطة لتصل إلى المستوى المطلوب في القرن الواحد و العشرين
  
رأ كثيرا عن تربية ھذه كان أحمد يمتلك محال صغيرا لبيع طيور الزينة و كان يحب أن يق 

الطيور. و كان يقف مع رواد محله من األطفال و الھواة، و يعطي لھم دروسا في تربية طيور 
الزينة. ثم ألف كتابا عن طيور الزينة ليفيد غيره من خالصة تجاربه و يستفيد بما قد يعود عليه 

يبية للھواة و األطفال و من مبيعات الكتاب. فذاع صيته ونمت تجارته، و أصبح ينظم دورات تدر
المدارس و يعطي شھادات لمن يجتازھا. وجذبت تجربته أنظار زمالئه من أصحاب محالت طيور 
  .الزينة، فمنھم من استطاع أن يعمل دورات مشابھة ومنھم من اتصل بأحمد لالستفادة من خبرته

  
ھادات التدريب و أخيرا قرر أحمد و بعض زمالئه تكوين رابطة لطيور الزينة، وأصبحت ش 

تعتمد من الرابطة، و المواد التي تدرس في الدورات موحدة طبقا لما تقرره الرابطة. و أخذت 
الرابطة على عاتقھا نشر الوعي بطير الزينة لتوسيع قاعدة ھواة ھذه الطيور. ومن الناحية 

يبية عن األخرى تعمل الرابطة على تنمية و تحسين مھارات العاملين بھا. فتعطي دورات تدر
إدارة محالت طيور الزينة، و دورات تدريبية عن إدارة مزارع طيور الزينة، ودورات تدريبية 
عن معاملة الزبائن و طرق العرض و التسويق لمحالت طيور الزينة، و دورات عن القواعد 

المنظمة و قوانين استيراد و تصدير طيور الزينة. و حددت المستويات الفنية والخبرات 
بة للفنيين العاملين بمزارع طيور الزينة و تنظم امتحانات لتحديد ھذه المستويات. و المطلو

أصبح للرابطة موقع على شبكة اإلنترنت،  تنشر وتبيع الكتب وشرائط وأقراص الفيديو عن 
طيور الزينة من خالل ھذا الموقع، و تصدر مجلة دورية لھواة طيور الزينة ولتبادل الخبرات في 

الزينة و أسرار المھنة. وغالبا ما تدر ھذه المجالت عائدا كبيرا للرابطة عن طريق  رعاية طيور
اإلعالنات و أيضا من حصيلة المبيعات، التي تشتريھا المدارس و المكتبات العامة بجانب 

األفراد. وتقوم الرابطة أيضا بتنظيم معارض سنوية لطيور الزينة وتحرص على أن يكون لھا 
  .رض الدولية لفتح أسواق جديدة ألعضاء الرابطةتمثيال في المعا

  
و ھذا المثال يوضح جليا كيف يمكن أن تتحول مھنة بسيطة يحترفھا فرد وينمي ممارسته فيھا  

اري في افس التجنإلى ھذا التنظيم و الترابط بما يعود بالنفع على العاملين بھا لتواجه تحديات الت
ن ندرك أن من الممكن تطبيق ھذه التجربة على عدد القرن الواحد و العشرين. ومن السھل أ

  .كبير جدا من المھن و الحرف
  

و ھناك العديد من الجھود األخرى التي يمكن أن تقوم بھا مؤسسات المجتمع وأفراده في التنمية 
المھنية الحرفية بجانب دور الحكومة في التشريع واإللزام والتشجيع والتنسيق والدعم المادي 

  :ومن ھذه الجھود نذكروالفني. 
فتح المدارس لتقديم برامج تدريبية مسائية في شتى المجاالت الحرفية. ووضع  -1

النظم المالئمة إلعطاء إدارات المدارس حرية تشغيلھا في األوقات المسائية 
لخدمة ھذه البرامج بما في ذلك االستعانة بغير أعضاء ھيئة تدريس ھذه 
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ة و تأجير فصولھا للدورات التدريبية المدارس إللقاء الدروس التدريبي
   .المسائية

عمل شرائط "فيديو" يتم عرضھا بصورة منتظمة في القنوات التعليمية، و  -2
تباع بأسعار رمزية لخلق الوعي العام المصاحب للمھن الحرفية مثل اإلرشادات 

الصحية، واإلسعافات األولية، و إرشادات الحفاظ على البيئة وذلك ضروري 
مستوى المھني الحرفي. ويتضمن ھذا العمل أيضا علي شرائط للنھوض لرفع ال

   .بالصناعات الريفية واإلرشاد الزراعي، وصيانة الماكينات الزراعية
   .إرسال بعثات إلى الخارج إلنشاء كوادر من المدربين على مستوى عالمي -3
ت تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة و إدارة المشروعا -4

والتسويق العالمي و طرق تحسين الجودة و غيرھا. وتنظم مسابقة سنوية 
كتاب على األقل، وتوزع جوائز نقدية علي  100الختيار أحسن 

المؤلف/المترجم، و يتم تدعيم تكاليف نشر ھذه الكتب. مع القيام بتشجيع القطاع 
ل الخاص لعمل مجالت في شتى المجاالت المھنية والتجارية وتشجيع رجا

الصناعة على تبني المدارس و المعاھد الصناعية في مناطقھم و األشراف على 
   .إدارتھا

تخصيص قنوات تلفزيونيه لعرض البرامج التعليمية و المھنية، و عمل برامج  -5
تھدف إلي إبراز الدور الھام ألصحاب الحرف وعمل برنامج إعالمي لدعوة 

   .العمل الحرفيين و العمال إلى تحسين الجودة و إتقان
اإلكثار من المكتبات العامة، وقيامھا بدور فعال في رفع المستوى المھني  -6

  ."الحرفي بتوفير النشرات و الكتيبات وأشرطة "الفيديو
إدخال مواد تعليمية و تدريبية في المدارس لتنمية وصقل مھارة الدقة واإلتقان  -7

   .في الجيل الناشئ
تجنيدھم ليكونوا على مستوى فني عمل برامج تدريبية للحرفيين خالل فترة  -8

        .عالي عند انتھاء فترة تدريبھم
عمل معرض سنوي ومسابقات بين الحرفيين لألفكار التي تساعد على تحسين  -9

المنتج أو زيادة اإلنتاج أو تقليل التكلفة، ومساعدتھم على تسجيل براءات 
التدريبي التحادات  تقديم الدعم المادي و الفني و .االختراع أو تسويق أفكارھم

االھتمام بتحديد وتطبيق   .المھنية الناشئة، كعمل حضانات لھذه االتحادات
  .المواصفات القياسية و مواصفات الجودة في شتى المجاالت الفنية

االھتمام ببرامج التدريب الدوري للحرفيين ويمكن توسيع ھذا المفھوم ليشمل  -10
العاملين على كل المستويات ما يكافئ التنمية الوظيفية بحيث يتلقى جميع 

أسبوع على األقل سنويا برامج تدريبية ومحاضرات لرفع مھارات العاملين و 
   .تحسين األداء الوظيفي

   
وأخيرا البد أن نشير ھنا أن التنمية ال تتجزأ، فالتنمية المھنية الحرفية ھي جزء من التنمية 

ة الشاملة. والمقترحات المعروضة ھنا ال يمكن أن البشرية، و التنمية البشرية جزء من التنمي
تنجح تماما على أرض الواقع إال في إطار التنمية  الشاملة، حيث تتضافر و تتفاعل الجھود 

  لتحقيق منظومة التنمية الشاملة.
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  األمية محو 7.4
  

 
 
– 21 March 2011 

Posted in :مصر نھضة مشروع 
 

 اآلن، وحتى 1952 عام منذ مصر في المتعاقبة الحكومات بذلتھا التي الجھود من الرغم علي
 للتعبئة المركزي الجھاز إلحصائيات طبقا األمية نسبة وتقدر. باقية األمية مشكلة زالت فما

 ھي و) األقل على %36ب  تقدرھا الدولية اإلحصائيات بينما( %29 بحوالي واإلحصاء العامة
 القوة شريحة من مواطنة و مواطن مليون 12.5 تمثل لنسبةا ھذه و العالم، في النسب أعلى من

 %63و الذكور من %37 حوالي إلي الجنسين بين الھائل العدد ھذا وينقسم. مصر في العاملة
 .اإلناث من
 

 لكن و حضارية، وحتمية الشاملة للنھضة إرتكازية ضرورة فقط ليس األمية محو أن والحقيقة
 نم وكل المثقفون نحن جميعا فيھا نشترك اجتماعية جريمة مجتمعنا في باقية األمية ترك ألن
 ننح لننعم التعليم نور من حرموا ممن النساء و الرجال من الماليين حق في التعليم من حظا نال
 األسلوب؟ يكون فكيف ممكنا المحو كان وإذا. المعرفة بنور

  
  

للقضاء على األمية، مازالت مصر  1952 بالرغم من الوعود التي اعلنتھا الحكومات المتعاقبة منذ
  بين دول العالم من حيث نسبة األمية بين السكان. 160تحتل المركز 

  والسبب الحقيقي: أن بقاء األمية في مصر قرار سياسي.
  

 
 مھمة يكون أن يجب الشاملة التنمية لتحقيق المطلوبة بالسرعة األمية محو أن نرى نحن

 ليمتع بين المجتمع أفراد جميع فيھا ويساھم لألمة، المعنوية و المادية الطاقات لھا تعبأ قومية،
 ياتالوف نتيجة فينقص واألخر الحين بين قليال سيتأرجح األميين عدد أن فرضنا وإذا. وتعلم
 من أقل إلي تخفيضه سنوات 10 في يمكن فأنه اإللزامي التعليم عن البعض تخلف نتيجة ويزيد

 وافزوبالح التطوع، علي والتحريض وبالتشجيع باإللزام ذاتيا تحقيقه يمكن وھذا. هللا بإذن 1%
األمية  محو برنامج الحكومة وضعت وإذا. اإلعالم موارد من وباالستفادة والتكريم، والتقدير
 خالل %10 إلى األمية تخفيض إلى يھدف ”مواطنة و مواطن تعليم”  اسم تحت قومي كمشروع
 ثم شرية،الب للتنمية الكامل البرنامج لتحقيق المطلوبة الفترة أيضا وھذه البرنامج بدأ منذ سنتين

 منذ سنوات 10 في %1 من أقل إلي ثم البرنامج بدأ منذ سنوات 5 خالل في %5 إلى الوصول
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 ھذه إلى الوصول أن ندرك أن وعلينا. المنشودة الضالة إلي الوصول من تمكنا البرنامج بدأ
 اعليھ سھلة المھمة ستكون ولكن الحالية الحكومة إمكانيات تتعدي قد إمكانات سيتطلب األھداف

 في منھجنا ويتلخص. العريق بلدنا أبناء في المكنونة العطاء طاقات على الحكومة اعتمدت إذا
 :اآلتي

 
 .المصري القطر في األمية لتوزيع جغرافي مسح -
 
 الالزمة البشرية والقوة األمية، محو فصول تجميع أماكن مثل الموارد من االحتياج تقدير -

 والمساجد المدارس مثل أماكن تخصيص. المساعدة التعليمية واألدوات البرنامج، لتنفيذ
 المرحلة طالب إلزام طريق عن البشرية القوة وحشد الحكومية، المباني وبعض والكنائس
 علي الحكومية المصالح إلزام و األمية، محو جھود في ساعة 120 بتغطيه والجامعية الثانوية
 وإعطائھم مھنيا وتأھيلھم المجندين أمية بمحو الجيش إلزام كذلك بھا، العاملين أمية محو

 .بذلك شھادة
  
مة دتجنيد الشباب من الذكور واإلناث الذين لم يلتحقو بالخدمة العسكرية للعمل في الخ -

  شھور على األقل في مشروع محو األمية. 6اإلجتماعية لمدة 
 
 .لذلك المخصصة األماكن جميع في شھرية دورية بصورة األمية محو امتحانات عمل -
 
 إعفاء مثل المطلوب التأھيل يجتازون الذين للمشاركين آخر و للمتطوعين حوافز نظام وضع -

 بعد ولكن أالميين من للمتزوجين إعانة وتقديم بالمال، أو بالمكان أو بالوقت للمتطوعين ضريبي
 الجھود لتكريم القرى و األحياء و المحافظات بين مسابقات وعمل. األمية محو اختبار اجتيازھم
 .الھام القومي المشروع ھذا في المساھمات و االنجازات تقدير و المتميزة

 
 ،قومي مشروع إنه ننسي ال أن وعلينا والشعب الحكومة بين الموارد توفير مسئولية توزيع -

 على المواطنين لتشجيع شامل إعالمي برنامج بعمل تقوم أن الحكومة علي الصدد، ھذا وفي
. البيوت ربات وخاصة البرامج بھذه المشاركة كيفيه وشرح األمية محو برامج في االشتراك
.  األمية إلزالة المجتمع و األفراد على والحضارية الدينية و االجتماعية المسؤولية وتأكيد
 .األمية محو جھود في التطوع على الشباب وحض

 
 ديةاإلرشا البرامج من يتبعھا ما و األمية محو لبرامج موجھة تلفزيونية قناة بتخصيص القيام -

 يف عرضھا و األمية، محو لدروس الكتب و الفيديو و الصوتية الشرائط توزيع. المھني والتأھيل
 األمية محو فصول مراكز و الخيرية الجمعيات و المدارس و العامة والمكتبات القرى نوادي
 و الخاص القطاع و االتحادات و النقابات و الخيرية الجمعيات تشجيع. االنترنيت مواقع وعلي
 تعليم”  في اإلسھام مشروع في للمساھمة األحزاب مكاتب و الخدمة انھوا الذين خاصة األفراد
 . ”مواطنة و مواطن

 
 .وغيرھم للمتطوعين األمية لمحو التعليمية األساليب أفضل علي للتدريب فرص توفير  -
 
 نهع والمندوبين الجھاز ھذا بين للتنسيق بروتوكول ووضع بالحكومة متابعه جھاز تأسيس -

 الشعب مجلس في عضو كل تبنى مع األمية من نسبه بھا التي المحافظات جميع في
 الجھود ينب للتنسيق عمليات غرفة إلى مكتبه فيحول دائرته، في األمية محو مجھودات
  .المجھودات ھذه تواجھھا قد التي المشاكل و المعوقات على للتغلب و المختلفة
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  العلمي والبحث العالي لباب الثامن: التعليما
  

  

  
اد التعليم إلعدالتعليم العالي جزء أساسي في التنمية البشرية وھي عماد التنمية الشاملة. و تطوير 

األجيال القادمة ضرورة إستراتيجية باعتبار التعليم ھو مصدر الطاقة الدافعة للتنمية الشاملة. ولكن 
يعاني التعليم العالي والبحث العلمي من عدم وجود خطة قومية للبحث العلمي وال خطة مدروسة 

مصادر التمويل لألبحاث العلمية و لالحتياجات المستقبلية من التعليم العالي. ھذا باإلضافة إلى ضعف 
عدم وضوح أھداف الخطة التعليمية ومھمتھا وإستراتيجيتھا على المستوى الفردي و اإلداري و 

على وطرق قياسھا جودة واضحة متفق عليھا للمعايير وعدم وجود رقابة و ال ضعف القومي، و
المناھج و التدريس و على الكتاب الجامعي، ھذا  بجانب تفشى سرطان الدروس الخصوصية وعقم 

 المھنة يلتزم بھا المشتغلون فيالمناھج وطرق التدريس وعدم وجود ميثاق شرف و قواعد ألخالقيات 
  .التدريس الجامعي

التدريس و ضعف إمكانيات  ويضاف إلى ذلك أيضا تدني الخدمات و الرعاية للطالب و ألعضاء ھيئات
المكتبات الجامعية وصعوبة الحصول على الدوريات العلمية و ضمور الدعم المخصص لحضور 

لزيارات العلمية وعدم وجود ولتنظيم المؤتمرات وورش العمل المحلية و للقيام باالمؤتمرات العلمية 
 عالتعليم الفني العالي ال يتناسب م آليات لربط الباحثين بمراكز البحوث العالمية. وھناك عجز شديد في

أعداد خريجي الجامعات. و ھناك فجوة مماثلة في الحاصلين على تعليم فوق الجامعي مثل الدبلوم 
    .والماجستير و ما يعادلھما من الدراسات أو التدريب المتخصص

لحق بركب و الحقيقة الغائبة عن صانعي القرار في مصر أنه ال يمكن أن تحدث نھضة في مصر ون
الدول المتقدمة بدون خطة استرتيجية للبحث العلمي في مصر و توفير األمكانيات له. فميزانية البحث 

في إسرائيل  %4.2بينما تبلغ ھذه النسبة  2010طبقا إلحصائيات  %0.23العلمي في مصر ال تتعدى 
  من الدخل القومي في الدول المتقدمة. % 2.2في كوريا ويبلغ حوالي  %3.74و

ويوجد في مصر عدد ال بأس به من مراكز البحوث ومجھزة بإمكانيات بشرية كبيرة ولكن تفتقر للدعم 
المادي وعدم وجود آلية لتسويق نتائج ابحاثھا وتحويلھا إلى منتجات تساھم في االقتصاد القومي 

م يقف حائال أما وتساھم في حل المشاكل الزراعية و الصناعية في البلد. وتعانيي من نظام إداري عقيم 
االنطالق الفكري و البحثي للعلماء.  بجانب عدم وجود خطة لربط البحوث باحتياجات الصناعة ولحماية 

  الثروة الفكرية للباحثين ولمراكز البحوث.
   

 ى من المقترحاتزو قبل أن نعرض الخطة من المفيد أن نراجع باختصار أھداف التعليم حتى يتضح المغ
  :على فاعليتھا في تحقيق األھداف المطلوبة، وھيالمختلفة ونحكم 
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تخريج أجيال واعية بالتحديات التي تواجه أمتھا، ومؤمنة بمھمتھا ومسلحة بأعلى مستويات  -1
   .القيم وأخالقيات التعامل

تحقيق التنمية البشرية المستمرة من خالل مبدأ التعليم حق للجميع من المھد إلى اللحد لتجھيز  -2
ن لسوق العمل بتوفير فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص و توسيع فرص الخيار المواطني

   .لتساعد الشباب على رفع مستوى معيشتھم و تطوير مھاراتھم
أن تكون الجامعات مراكز لإلشعاع الثقافي و العلمي في المجتمع، تساھم في إيجاد حلول  -3

لجديدة وتنشر الثقافة واألسلوب العلمي والتفكير المنطقي لمشاكل المجتمع و تغذي المجتمع باألفكار ا
والوعي السياسي، و تقود الجھود لنقل التكنولوجيا وتوطينھا وتطويرھا، وإعداد الكفاءات و الكوادر 
    .المتخصصة من خالل البحث العلمي والدراسات و التعليم و الدورات التدريب و الندوات و المؤتمرات

  
  

  
إن النھضة التكنولوجية في القرن الواحد والعشرين تعتمد على الحقوق الفكرية والمعلوماتية واستخدام 

الحاسبات. فمثال من المتوقع ازدياد الطلب على تكنولوجية االلكترونيات واالتصاالت والحاسبات، 
و أجھزة نو وتكنووجيا الناوصناعة الماكينات اآللية والربوتيكس، وصناعة األجھزة الطبية، 

االستشعار، والزراعة الرأسية و المزارع اآللية الضخمة (النباتية والحيوانية والسمكية)،  
والتكنولوجية الحيوية و الھندسة الوراثية ونظم اإلدارة الحديثة، ونظم إدارة الجودة الشاملة، وطرق 

لمية وقوانين التجارة العالمية التسويق العالمية ونظم وقوانين التجارة الدولية و إدارة الشركات العا
والحقوق الفكرية، ونظم البنوك وإدارة المحافظ االستثمارية وشركات إدارة األمالك و شركات المخاطرة 

وشركات توظيف األموال و األسواق المالية،  وطرق اإلنشاءات والبنية التحتية المتقدمة التي تعتمد 
وھذا سيفرض على سوق العمل احتياج كبير من   .لتجھيزعلى المواصفات القياسية و الوحدات سابقة ا

  التعليم العالي والمتخصص.
ويعتبر متوسط معدل القبول بالجامعات و المعاھد المصرية اآلن مقبوال رقميا. إال أن ھذه األعداد تفوق  

وزيع بكثير اإلمكانيات المتاحة في الجامعات. ومن ناحية أخرى يعانى نظام التعليم من عدم وجود ت
مدروس في التخصصات المطلوبة و المناھج ونوعية المواد التي تدرس وتمشيھا مع احتياجات 

   .المجتمع الحالية و المستقبلية
  

  	التعليم العالي 8.1 
  

  :في التعليم العالي وفيما يلي بعض المقترحات لآلليات المطلوبة إلحداث التطوير المطلوب
    



80 
 

للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره من أھم الركائز إلحداث زيادة الميزانيات المخصصة  -1
 (راجع أھداف الطفرة التكنولوجية المطلوبة وتوجيھھا طبقا للخطة اإلستراتيجية للتنمية

تنفق الدولة طالب مليون  2.2فى التعليم الجامعى لدينا ف. الخطط الخماسية في الباب الثالث)
جامعات مثل جامعه النيل والجامعة االمريكية  . في حيننهدوالر فى الس 500عليھم اقل من 

  .الف دوالر سنويا 15الى  10تاخد من الطالب حوالى 
 الصناعة الجامعات حيثيقوم على التعاون بين تخصيص برامج لتدعيم البحث العلمي الذي  -2

ملكية من دعم للبحث وتؤول حقوق ال توازي الدولة (على األقل) ما يتقدم به القطاع الخاص
بجوائز سخية من  يعوض المخترعينو . ات الوطنيةالناتجة بالكامل للصناعالفكرية 
    الدولة. 

تدعيم دور مكتبة اإلسكندرية لتصبح واحدة من أكبر المكاتب في المنطقة وتوصيلھا   -3
بقواعد المعلومات والدوريات العالمية وبراءات االختراعات وربطھا بشبكة موحدة 

الجامعية و المحلية و المدرسية لتوفير المراجع العلمية المطلوبة للنھوض للمكتبات 
بالبحث العلمي. وإنشاء شبكة قومية للجامعات تحتوي على قاعدة بيانات عن الرسائل 

المنشورة في جامعاتنا و التقارير الفنية و المقاالت العلمية و الخبراء في شتى المجاالت 
برات و المعلومات بين الباحثين، و لرفع كفاءة تبادل لتكون نافذة ھامة لتبادل الخ

وتزويد الجامعات بأحدث وسائل  المعلومات بين الجامعات وأجھزة الدولة ومؤسساتھا.
االتصاالت وشبكات اتصاالت الفيديو لربط الجامعات والمعاھد بمثيالتھا بالخارج باإلنترنت 

علمية و البحوث و منح شھادات مما يسھل األشراف العلمي المشترك على الرسائل ال
 .مشتركة ومتابعة المؤتمرات و الندوات العلمية الكترونيا

عمل ميزانية ودعم إداري لعقد المؤتمرات و الندوات المحلية و العالمية باعتبارھا آلية  -4
ھامة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ألحدث ما توصل إليه العلم وعمل شبكات للتواصل 

و المختصين من جميع انحاء العالم. وتساھم أيضا في تعريف المجتمع و مع العلماء 
رات وتأثير المتغيالمسؤولين بالتكنولوجيات الجديدة والنظم الجديدة و المواصفات العالمية 

   العالمية علينا في الوقت القريب و البعيد.
الف من العلماء و الخبراء و المتخصصين المصريين في العالم. ويجب  100 منھناك أكثر  -5

االستفادة منھم وانشاء قنوات للتواصل المستمر بينھم وبين جامعاتنا ومراكز بحوثنا لعمل 
البحوث المشتركة واإلشراف المشترك على الرسائل العلمية وفي تقييم المناھج وتطويرھا 

  ارات العلمية وتنظيم المؤتمرات.وتحديث المعامل وتبادل الزي
التوسع في برامج الدراسات العليا و برامج المواد المتخصصة المختلفة باعتبارھا أھم   -6

آليات نقل التكنولوجيا وتوليد براءات االختراع والحقوق الفكرية، وربط ھذه البرامج 
 المھارات منبمشاكل الصناعة و المجتمع ككل. وتجھيز الجامعات بورش على درجة عالية 

لتحويل األفكار إلى نماذج الطباعة المجسمة ماكينات ونظم الھندسة العكسية واإلمكانيات و
مع التدريب المستمر للقائمين عليھا لتساير أحسن النظم  صناعية بسرعة وكفاءة عالية

 . العالمية 
ع في و التوس، ودعمھا في مراحلھا األولى للدراسات العليا والبحوث ات إنشاء جامع -7

وإعدادھا لتصبح مركز جذب عالمي للعلماء و التعليم العالي في الجامعات القائمة 
 .المخترعين وجعلھا مركزا لمدينة للصناعات التكنولوجية و المعلوماتية
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عمل خطة استراتيجية للتنسيق و التكامل بين دور مراكز البحوث و البحث العلمي في  -8
 الجامعات.

عمل نظام للمنح الدراسية يقوم فيھا الطالب بالعمل في مراكز البحوث للحصول على شھادة  -9
  أثناء فترة دراسته الماجستير أو الدكتوراة في مواضيع تخدم األھداف البحثية للمركز 

كمراكز لمعامل المعايرة واالختبارات، ومنح ومراكز البحوث القومية تدعيم دور الجامعات  -10
وعمل دورات تدريبية و عقد  واألمان طبقا للمواصفات العالمية. شھادات الجودة

االمتحانات المھنية ومنح شھادات تخصص بالتنسيق مع النقابات أو المنظمات المھنية 
و ستساھم ھذه الخطوات في ربط الصناعة بالبحث العلمي ونشر الوعي  العالمية.

لمطلوبة لتحسين المنتج ورفع بمواصفات الجودة و توفير الكوادر الفنية المتخصصة ا
   .كفاءة األداء

إيجاد مصادر دخول للجامعات بوضع القواعد المالئمة للجامعات الحكومية و الخاصة  -11
بمصاريف لزيادة دخول الجامعات  )%15-10(  للتوسع في اجتذاب الطلبة غير المصريين

 .أفريقيا و العالولتصبح مصر مركزا عالميا للتعليم و التدريب لمنطقة الشرق األوسط و
الدعوى لمشروع الوقف الخيري للجامعات وتشجيع القطاع الخاص والشركات على تبني  -12

  إنشاء معامل أو وحدات متخصصة أو منشآت للجامعات. 
عمل قاعدة معلومات الكترونية بالمشاكل التقنية التى تواجه الصناعة والحكومة  -13

في إيجاد حلول و مقترحات و دراسات  ومؤسسات المجتمع، التي يمكن أن تساھم الجامعات
لھا من خالل مشروعات الطالب أو مشاريع بحثية ألعضاء ھيئات التدريس. وعمل 

مسابقات ومعارض سنوية لمشاريع الطلبة و نتائج البحوث لكل الجامعات و المعاھد و 
 تكون ملتقى لرجال الصناعة و الحكومة و المستثمرين و العلماء و المبتكرين.  وعمل
مكاتب في الجامعات لمساعدة الطالب و أعضاء ھيئة التدريس على تسويق أفكارھم 

وتكوين الشركات و كتابة دراسات الجودة و تعريفھم بمصادر التمويل و المنح و 
  .المساعدات وطريقة التقديم لھا

إدخال المناھج التي تجھز خريج المرحلة الجامعية ليلعب دورا قياديا في دفع عجلة التنمية  -14
الشاملة،  وتشمل ھذه المواد التعريف بمؤسسات الدولة، ونظم الشركات و قوانين العمل 

والنقابات والجمعيات األھلية، ومبادئ اإلدارة، والجودة الشاملة و التسويق، وعمل 
العمل الجماعي، وطرق إدارة االجتماعات وإدارة الحوار و المناقشة  التقارير وأساليب

وكتابة دراسات الجدوى وأخالقيات الطالب واألخالقيات المھنية، وطرق اتخاذ القرار، 
وإدارة المشروعات. وتدعيم األنشطة الطالبية و رعاية الطالب و إشراك الطالب في اتخاذ 

وتخصيص كراسي دائمة لتمثيل اتحادات الطالب في القرارات داخل الكليات و الجامعات، 
 .مجلس الشعب ومجالس الجامعات

الجزء األكبر منھا  التفاوض مع الجھات التي تمنح معونات دولية أن تمثل المنح الدراسية  -15
  للدراسة في الجامعات العالمية الكبرى.

فيديو القضاء على ظاھرة الدروس الخصوصية بتوفير المحاضرات في صورة أشرطة  -16
تكون متوافرة لإليجار في مكتبات الكليات مقابل رسوم رمزية و مقابل عائد مادي للمدرس. 

وتشجيع أعضاء ھيئات التدريس على تأليف الكتب والمناھج اإللكترونية،  ووضعھا علي 
ألعضاء  ينقابالدور الالشبكة الموحدة للجامعات ( مقابل عائد مادي للمؤلف).  تفعيل 



82 
 

س والعاملين بالجامعات لتقوم بدور فعال في توفير الخدمات الشاملة ھيئات التدري
لمنسوبيھا و تحسين الظروف المعيشية و السكنية لھم، و وضع ميثاق ألخالقيات المھنة و 

   .المحافظة على شرف وسمعة المھنة
جائزة سخية) لألعمال المتميزة كالمقاالت المنشورة و  100-50عمل جوائز سنوية ( -17

االختراع والكتب العلمية والكتب الجامعية والمشاريع التي اكتملت. و عمل جوائز و براءات 
حوافز سنوية ألعضاء ھيئات التدريس المتميزين في التدريس والبحث العلمي و المشاريع 

وخدمة و خدمة المجتمع و النھوض بالمھنة التطبيقية وفي االبتكار وفي خدمة الجامعة 
 .)جائزة أخرى 50-20(األنشطة الطالبية 

وخاصة في المدارس و الجامعات عمل حملة قومية لتشجيع التفكير اإلبتكاري في المجتمع  -18
 تسجيل براءات اإلختراع في مكتب براءة اإلختراع المصري. وإقامةھيل ستشجيع وتو

(على األقل) منھا سنويا  250زين منھم. ويتم اختيار معارض نصف سنوية للمتمي
 على األقل. %10الدولة عالميا، على أن يزيد ھذا العدد سنويا بنسبة  لتسجيلھا على نفقة

فإن عدد براءات اإلختراع التي سجلت في مكتب براءات  2012علما بأنه طبقا إلحصائيات 
فقط لمصريين و الباقي لشركات أجنبية أو إلفراد  92منھا  634االختراع المصري كانت 

براءة  61ختراع لكل مليون مصري، مقابل حوالي براءة ا 1.15غير مصريين. وھذا يعني 
  اختراع لكل مليون في اسرائيل. 

مزيد و الكليات تطوير التنظيم اإلداري للجامعات و يھدف ھذا التطوير إلى إعطاء األقسام  -19
من االستقاللية وحرية أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة شؤونھم وربط الجامعات بالمجتمع و 

قنوات االتصال اإلدارية و تفعيل دور الصناعة والمجتمع والجامعات في حل زيادة فاعلية 
مشاكل كل منھا. و يتم ذلك بأن يكون تعيين رؤساء األقسام والعمداء باالنتخاب وال يجوز 
شغل منصب رئيس قسم أو عميد أكثر من فترتين متتاليتين إال بموافقة الوزير المختص، 

سين : مجلس للشؤون اإلدارية و مجلس للشؤون ويشرف على إدارة الجامعات مجل
األكاديمية. يتم تعيين أعضاء المجلس األكاديمي للكليات والجامعات باالنتخاب على أن 

يكون ھناك كرسي على األقل من خارج الجامعة بقوم بترشيحه المجلس نفسه. ويتكون 
يعين الوزير المختص مجلس الشؤون اإلدارية في الجامعات بانتخاب ثلثي  أعضاءه مثال، و

ن المحافظة مندوب عنھا ويرشح المجلس مقعدين على األقل من يمندوب عن الوزارة و تع
خارج الجامعة (مستشارين وخبراء من رجال الصناعة أو المجتمع). ويرشح كل مجلس 

اسمين لشغل منصب رئيس الجامعة ويعين الوزير المختص واحدا منھم. و ستحدد الالئحة 
  .جامعات تفاصيل وكيفية ومدة و مسؤوليات كل منصبالمنظمة لل

مجلس الشورى (في عين أعضاء المجلس األعلى للجامعات المجلس األعلى للجامعات: ي -20
من قائمة ترشحھم الجامعات (الحكومية والخاصة) طبقا ألعداد ھيئة دوره الجديد المقترح) 

وال عن رسم إستراتيجية و يكون المجلس األعلى للجامعات مسئالتدريس في كل جامعة. 
التعليم وتطوير اللوائح المنظمة للجامعات وتحديد معايير الجودة التعليمية ورقابة أداء 

الجامعات و معادلة البرامج التعليمية واإلشراف على الدوريات العلمية القومية و الشبكة 
لمھنة ويضع اللوائح المنظمة للترقيات والجزاءات وميثاق شرف  القومية للجامعات

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار  5التدريس والبحث العلمي.  عضوية المجلس 
 المجلس رئيسا له يصدر قرار بتعينه من رئيس الحكومة.   
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   تنويع مصادر تمويل الجامعات وتشمل  -21

 التبرعات األھلية   

 المنح الدراسية  

 الجھود الذاتية من قبل األفراد   

  الدراسيةالرسوم أو المصروفات   

 مساھمة الھيئات ورجال األعمال علي التبرع  

 تبرع الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي   

 اإلعانات والقروض التي تقدمھا بعض الدول  

 تطبيق مفھوم الجامعة المنتجة  

 ترشيد اإلنفاق 
من  %5الزام الجامعات الخاصة بعمل صندوق وقف للجامعة تساھم الجامعة فيه بنسبة  -22

لى تقليل المصروفات تدريجيا أو عمل منح إإيراداتھا السنوية. وسيؤدي ھذا الصندوق 
  دراسية للمتفوقين وزيادة دخل الجامعة ودعمھا على المدى البعيد.

  

  نماذج نقل التكنولوجيا 8.2

الباب المالمح الرئيسية لتجارب األمم التي استطاعت أن تخرج من حظيرة البلدان نستعرض في ھذا 
  نتعرف على وسائلھا وأخطائھا. تلحق بادول المتقدمة والمتخلفة و

ولكن البد اوال أن نتفق على بعض التعريفات. وأول مصطلح ھو التكنولوجيا ذاتھا. وھو بإختصار 
الزمة لتصميم ولتصنيع منتج أو عدة منتجات وإنشاء مشروع مجموع المعارف والخبرات والمھارات ال

  ).3لھذا الغرض (مرجع 

أما "نقل التكنولوجيا" فقد جرى فھمه وممارسته حتى اآلن في الوطن العربي على أنه نقل مصنع 
(وسائل إنتاج) لمنتج أو عدة منتجات والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص مجسد 

نوني ويحدد عدداً من الممارسات فيما يتعلق بتعديل عملية اإلنتاج ، وفي السوق المتاحة ،  في سند قا
 وفي المواد المستعملة وطرق تأمينھا.

أما ما نحن بصدده ھنا ھو مفھوم "اكتساب ألتكنولوجيا "  لنعني بھا نقل وتوطين ثم توليد التكنولوجيا 
  محلياً.

ين أو استيعاب التكنولوجيا" فيتم عندما يتمكن المختصون والخطوة األولى لتحقيق ذلك ھي "توط
الوطنيون من فھم عمليات اإلنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرھا وتحسينھا 

لتجاري التطور العالمي لھذه التكنولوجيا وبحيث يبقى المصنع يجاري التنافس العالمي الحاصل نتيجة 
  اد وللعمليات الداخلة في تصنيع ھذا المنتج. التطور التكنولوجي للمو

ولكن لكي نلحق بالدول المتقدمة فعلينا أن نصل إلى مرحلة "توليد التكنولوجيا" بإيجاد تكنولوجيات 
  جديدة مبتكرة أو مطورة محلياً يمكن بواسطتھا تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً.

  كثير بين تجربتھا و النموذج المتوقع ان يكون في مصر.وسنبدأ بتجربة كوريا الجنوبية لوجود تشابه 
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  التجربة الكورية:

استطاعت كوريا في مرحلة نھضتھا األولى ان تضاعف دخل الفرد كل خمس سنوات. فتمكنت من 
خطط خماسية متتابعة. واعتمدت كوريا  في فترة نھضتھا  6مرة في خالل  64مضاعفة دخل الفرد 
  األولى على مايلي:

 .م و التدريب وتنمية العقلية االبتكارية وروح المبادرةالتعلي -1
نقل تكنولوجية التصنيع وخطوط االنتاج وأسرار الصناعة يليھا توطين التكنولوجيا ثم وصلت  -2

 .لى مرحلة توليد التكنولوجيا وتصنيعھاإ
 .االستفادة من خبرات العاملين بالخارج -3
 .التركيز على التصدير -4

يشابه إلى حد كبير تجربة العديد من الدول مثل  سنجا فور و البرازيل و ويالحظ أن ھذا النموذج 
  األرجنتين حتى اليابان والواليات المتحدة في المرحلة األولى من نھضتھم الصناعية.

  وصاحب ذلك ما يلي:

 برنامج قوي للبحث و التطوير لدعم الصناعات الناشئة وتطوير الصناعات القائمة.   -1
بناء قاعدة قوية من الصناعات الثقيلة و الصناعات الكيماوية كضرورة  اتجھت الحكومة إلى -2

استراتيجية لبناء منظومة للصناعات الحربية لحماية بلدھا من تھديدات كوريا الشمالية.  
 فأصبحت الصناعات الثقيلة من أھم مالمح االقتصاد الكوري.

ة نقل التكنولوجية  في صورة اعتمدت كوريا بشكل كبير على االستثمارات الخارجية في مرحل -3
خطوط ووسائل انتاج وتراخيص صناعية ومشروعات مشتركة إلدخال صناعات جديدة وتطوير 

 الصناعات القائمة. 
عمل برنامج لحماية صناعاتھا الوطنية الناشئة مع وجود جو من المنافسة في السوق المحلي  -4

 على األقل.

الصناعات وإيجاد البدائل المحلية وزيادة المقدرة وفي المرحلة التالية ركزت كوريا على توطين 
التنافسية لصناعاتھا الوطنية الناشئة. وتلى ذلك مرحلة استنباط وتوليد وتصنيع تكنولوجيات متقدمة 

  ذات مكانة فريدة وقدرة تنافسية في السوق العالمي.

  التجربة الصينية:

فرة األيدي العاملة والحجم الضخم للسوق اما الصين فقد قام البرنامج الصيني على االستفادة من و
ن يساھمان في تقليل تكلفة االنتاج وسعر المنتج النھائي في السوق العالمي. وتمثل ذلك في يالمحلي اللذ

خطوط االنتاج الضخمة لتتمكن من إيجاد فرص عمل للماليين من البشر. واھتمت الصين بنظم التصنيع 
قديم خدمات التصنيع بعقود للشركات الكبرى. واعتمدت الصين في المرنة التي مكنتھا من المنافسة بت

مراحلھا األولى على نقل التكنولوجيا في صورة خطوط انتاج ولكن سرعان ما استفادت من تراكم 
الخبرات الوطنية في توسيع خطوط االنتاج الموجودة باستعمال الھندسة العكسية وباإلمكانيات المتاحة. 

أن تصدر منتجاتھا الوطنية من جميع انواع المنتجات من المالبس إلى السيارات واآلن تستطيع الصين 
  و السفن والقطارات.

  التجربة الماليزية:



85 
 

ماليين. فاعتمدت  10لم يتعدى عدد سكانھا عن  2020عندما بدأت ماليزيا برنامجھا تحت شعار ماليزيا 
لية مع برنامج تعليمي وتدريب قوي في نھضتھا على الصناعات المتقدمة الي تحقق قيمة مضافة عا

وبرنامج مكثف لإلبتعاث للتعليم الخارجي. وركزت ماليزيا على الصناعات الكترونية وصناعات الدوائر 
الكاملة وصناعة الماكينات واجھزة القياس واألجھزة المنزلية واألجھزة االلكترونية وتكنولوجيا 

عمل مراكز للصناعات االلكترونية وجذب الشركات  المعلومات. أما برنامجھا التكنولوجي فلجأ إلى
االلكترونية إلقامة مصانعھا ومراكز بحوثھا في ماليزيا وحضانات للصناعات الجديدة يلجأ إليھا اصحاب 

وصاحب ذلك برنامج قوي للبحث و التطوير. وأنشأت الحكومة    .األفكار الجديدة من جميع انحاء العالم
  يزية للتطوير التكنولوجي       الشركة المال    1992عام 

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)  

لتقود برنامج لتسويق أو تحويل نتائج البحث و التطوير الوطنية إلى صناعات محلية بإقامة حضانات 
ير انشاء الكثللصناعات التكنولوجية المتقدمة الناشئة وتقديم الدعم المادي واإلداري لھا. فساھمت في 

  من الصناعات الوطنية المتقدمة.

  لمقترح لنقل التكنولوجياالنموذج ا -8.3 

البد ان ندرك أوال أن أي برنامج لنقل التكنولوجيا ال يمكن أن يؤدي ثماره إال من خالل منظومة متزنة 
ل نا من كومتزامنة للنھضة الشاملة. فلو أحضرنا أحسن العازفين الموسيقيين في غرفة واحدة وطلب

واحد منھم في نفس الوقت أن يعزف احسن ما عنده، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة اصوات 
  نشاز وضوضاء مزعجة ومؤلمة.

والنظام المقترح يجمع بين التجربة الكوريه و الماليزيه مع تعديالت لتجنب االخطاء السابقة وتوفيقھا 
  لالستفادة من االمكانيات الموجودة والفرص التي تطرحھا الظروف الحالية. 

الح صمن أھم األعمدة التي تقوم عليھا نھضة األمم ھو التعليم. والتعليم في بلدنا الحبيب يحتاج إلى إ-1
شامل ليكون صانعا ودافعا للنھضة الشاملة. وباألخص يجب أن نصحح الھدف من التعليم الثانوي من 

مجرد الحصول على شھادة الثانوية العامة إلى تجھيز الخريجين بالمھارات الفنية لسوق العمل 
اإلبداع ومھارات انشاء وإدارة المشاريع التجارية. وتخريج شباب من الجامعات مجھزين بثقافة 

  والتطوير المستمر والتنمية المستديمة.

  وتختلف آليات نقل التكنولوجيا طبقا لثالثة محاور تختلف جوھريا في اھدافھا:

وتشمل  إنشاء قاعدة صناعية تقود التصدير وتفتح فرص عمل ألعداد كبيرة من المواطنين. -1
لية و الصناعات التحوياد، وتوجد بدائل محلية تقلل االستيرأيضا صناعات تخفض من االستيراد 

التي تحقق قيمة مضافة لثرواتنا المعدنية بدال من تصديرھا كمواد خام يستفيد منھا 
 المستوردون.

 كصناعة صناعات تكنولوجيا متقدمة تحقق قيم مضافة عالية ونمو سريع في الدخل القومي -2
و البيوتكنولوجي   كترونيةالبرمجيات واألجھزة الطبية واألدوية و التحكم اآللي و الصناعات اال

 .والكيماويات
صناعة استراتيجية وتشمل الصناعات الثقيلة و الصناعات األساسية و األمن الغذائي و الطاقة  -3

 و المياه والصناعات الحربية. 

  ).1-8وسنركز ھنا على   المحورين األولين كما ھو مبين في شكل (
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  المحور األول:

  وتتم فيه نقل التكنولوجية بالخطوات اآلتية:

استيراد خطوط انتاج واسرار الصناعة (تراخيص صناعية) ، ووسائل اإلدارة وضبط الجودة  -1
عطى . وتعلى أن يستفاد من الشريك األجنبي في التصدير والتدريب وإنشاء الكوادر و الخبرات

 متزايدة للتصنيع المحلي والصناعات األولولية للصناعات التصدرية واللتي تعطي نسبة كبيرة
 التي تعطي قيمة مضافة للخامات المحلية وتقلل االستيراد  وتفتح فرص عمل أكبر للمواطنين.

 .زيادة نسبة التصنيع المحلي تدريجيا مع التطوير المستمر للمنتجات -2
 .توسيع خطوط االنتاج بالخبرات الوطنية -3
مع دعم كامل من خالل برامج البحث والتطوير  انشاء قاعدة من الصناعات الوطنية منافسة -4

 .لزيادة قدرتھا على التنافسية التكنولوجية والتسويقية
 مرحلة بناء التكنولوجيات واسرار الصناعة الوطنية والتوسع األفقي والرأسي  -5
 تصدير التكنولوجيا الوطنية وإقامة المصانع في البالد العربية وإفريقيا والبالد النامية -6
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  المحور الثاني: التكنولوجيات المتقدمة 

  ويقوم برنامج توليد وتصنيع التكنولوجيات المتقدمة على ما يلي: 

التنمية البشرية و التعليم، و كما ذكرنا فإن ھذه القضية تتطلب بابا منفصل وتشمل برامج  -1
التوعية واإلرشاد والتعليم ومحو األمية و التدريب ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر 

 والتنمية المستديمة ومھارات االختراع في جميع مراحل التعليم. 
من الدخل القومي سنويا)، إلحداث طفرة في  %3.5ازي برنامج البحث و التطوير( بما يو -2

الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البرمجيات و الصناعات االلكترونية، و 
الماكينات والروبوتات و األجھزة العلمية واألجھزة الطبية، و الصناعات الحربية، و الكيماويات 

و الطاقة  يا النانو والطاقة المتجددة والزراعة الرأسيةو األدوية و الھندسة الوراثية وتكنولوج
 %0.23كانت  2010مصر طبقا إلحصائيات  علما بأن ميزانية البحث و التطوير في. المتجددة

من الدخل القومي، في حين أن نسبة ميزانية البحث و التطوير للدخل القومي في كوريا 
 .%2.5لمتقدمة حوالي و المتوسط في الدول ا %4.2وفي اسرائيل   3.74%

    : المحور الثاني أيضا على شمل يو -3

  .مشروع بنوك التصميمات و البرمجيات المفتوحة  
  . مشروع بنوك المعلومات و أسرار الصناعة و براءات االختراع  
 السيارة المصرية،  -الجرار المصري  -المشروع القومي للتصميمات المفتوحة ( طرق اإلنشاء

 .(. .  
 بحثية التطبيقية ذات التكنولوجية العالية. المشروعات ال  
  .أبحاث استراتيجية للصناعات الحربية  
  .تدعيم الجامعات و مراكز البحوث  
  نظم التوحيد القياسي  
 ومراكز اختبارات الجودة ومطابقة المواصفات العالمية  

إنشاء الشركة الوطنية للصناعات المتقدمة لتوفير حضانات للشركات الناشئة وتقديم الدعم  -4
الفني والتمويلي والتسويقي والتدريبي للمخترعين وتحتوي على مراكز للھندسة العكسية 
وبنوك للتصميمات ودراسات الجدوي وتقيم معارض ومسابقات للتصميمات واالختراعات 

  مخترعين والمستثمرين. وتتولى التنسيق بين ال
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	دور النقابات في نقل التكنولوجيا: 8.4
  

  
  

 غير المنظمات دور وتفعيل من أھم األسس التي يجب أن تقوم عليھا نھضتنا ھو تأكيد
 في الجديد النظام آليات أھم من باعتبارھا الخيرية واالتحادات والجمعيات كالنقابات الحكومية
 كبيرة اجتماعية مظالت تحت األفراد تجميع على تعمل فھي االجتماعي.  التوازن إحداث

 التدريبية و االجتماعية الخدمات وتقديم لھم، والمھني االجتماعي المستوى ورفع لحمايتھم
 .التطوعي والعمل العطاء روح وتبعث الشباب طاقات من لمنسوبيھا. وتستفيد والقانونية

اب ب لقاء ويستحق كبير الموضوع. بتقديمھا المنظمات ھذه تقوم أن ممكن كثيرة قضايا وھناك
   وسنعرض ھنا باختصار الدور المتوقع من النقابات في نقل وتوطين التكنولوجيا: نفصل،م

 تنظيم ورش عمل عن التكنولوجيات الجديدة -1
عمل برامج تدريبية عن التكنولوجيات الجديدة وشھادات اإلحتراف المتخصصة  -2

 العالمية
مجالت تجارية وحرفية إلدخال التكنولوجيات الجديدة ورفع المستوى الحرفي عمل  -3

 والعملي لمنسوبيھا
 المشاركة في إدخال نظم التوحيد القياسي -4
 تنظيم المعارض -5
 عمل حضانات للشركات الجديدة وتقديم الدعم التقني والتمويلي واإلداري لھم -6
 عمل مسابقات للتصميمات المفتوحة -7
 الجدوي للصناعات الصغيرة والمتوسطةعمل بنوك لدراسات  -8
عمل دورات تدريبية عن تأسيس وإدارة الصناعات الصغيرة و المتوسطة والطرق  -9

 المتاحة للدعم والتمويل.

============================== =============== 

  المراجع: 
www.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita  -1 
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التكنولوجية والتنمية العلوم لصندوق التنفيذي المدير الشافعي علي. د  -2  

" Egyptian Strategy for the Enhancement of Scientific Research" 
ft_powhttp://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/tempus/veranstaltungen/microso
51.pdf‐_elshafei.ppt‐erpoint_  

  
  رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا: - 3

http://www.aeascholars.org/bylaws.php  
  

  والطموح الواقع بين مصر في العلمي البحث - 4
‐%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%C3%98‐laboratories/2895‐http://www.mawhopon.net/Science
‐%D9%85%D8%B5%D8%B1‐%D9%81%D9%8A‐%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
‐%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9‐%D8%A8%D9%8A%D9%86

8%AD.html%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D  
  
  وزارة البحث العلمي في مصر - 5

http://www.msr.gov.eg/arabic/  
  
  خريطة مراكز البحوث في مصر - 6

25186242-http://www.slideshare.net/shaymaa2013/ss  
  
  مصر في العلماء مقابر البحوث مراكز - 7
  ٢٠٠٨/ ٢/ ١٧    الھواري طلعت محمد -البھنساوي مھا   تحقيق 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=94060  
    

8 - World Intellectual Property Indicators - 2013 Edition 
http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html 

 

9 - List of countries by research and development spending  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending  
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	االقتصادية التنمية ومشروعات : برامجتاسعالباب ال
 

  إنشاء الجيش األخضر – 1
 مليون مجند(يشرف المجلس األعلى للقوات المسلحة على أنشاء وقيادة الجيش األخضر  -1

) لإلستفادة من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع نھضة مصر والمساھمة على األقل
الحديدية وتعمير في المشروعات الوطنية العمالقة لشق الطرق وعمل خطوط السكك 

وإنشاء قاعدة للصناعات الثقيلة   الصحراء وبرامج األمن الغذائي وتحقيق اإلكتفاء الذاتي
ويساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التقني و الحرفي 

للمجندين. ويساھم الجيش األخضر في عمل شبكة سكك حديدية وطرق تساھم في إعادة 
ربط الوادي بالواحات ومنطقة توشكة و منطقة العوينات وتمتد جنوبا إلى توزيع السكان ت

السودان، وشبكة أخري تساھم في تعمير سيناء واإلستفادة من الثروات الكثيرة الغير 
مستغلة بھا. ولعمل المشروعات القومية كمشروع الدكتور فاروق الباز ومشروع الدكتور 

 الشباب. ممدوح حمزة بالجھود الذاتية و بسواعد

  
  قوانين اإلستثمار:  -2

  الشركات المساھمة الجديدة التي يتم تأسيسھا  خالل فترة سنتين من إصدار ھذا القانون  يعفى
المؤسسين لھا من الضرائب على األرباح الناتجة عن بيع حصصھم من األسھم المدفوعة التي 

اإلعفاء يكون حق للمؤسس تم سدادھا للشركة بالكامل خالل سنة من تاريخ التأسيس. وھذا 
وينطبق فقط على حصة المؤسس طبقا لعقد التأسيس. وھذا الحق ال يسقط إال بزوال الصفة 

  االعتبارية للشركة .
   إعفاء جميع األنشطة التجارية والصناعية و الخدمية من ضريبة االرباح لمدة عشر سنوات

الواحات،  ‘  ناطق التالية (سيناءيناير  التي تمارس نشاطھا الرئيسي في الم 2024تنتھي في 
النوبة،  تشكة، و العوينات) ويتم تحديد حدود ھذه المناطق في القانون. وال يشمل ھذا اإلعفاء 

نصيب المحليات و المحافظات من الضرائب أو من حقوق المحليات في الثروات الموجودة على 
  أرضھا.

  االرباح الناجمة عن األنشطة على الضرائب إعفاء جميع الشركات القائمة و الجديدة من
 التصديرية لمدة سنتين ويعاد تقييم القانون إلعطاء حوافز بنسبة القيمة المضافة للمنتج محليا.

  تسھيل إجراءات تسجيل شركات نظم المعلومات بحيث يمكن للشباب إنشاء شركات مقرھا
زام شركات نظم المنزل الخاص بصرف النظر عن المكان ويتم التسجيل الكترونيا. وإل
على األقل من  %20المعلومات الكبرى التي تحصل على مناقصات من الحكومة بإعطاء 

 األعمال للشركات الناشئة. 
  

 بنك المشروعات : – 3
تقوم الحكومة بعمل دراسات جدوى لمشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة في شتى المجاالت عن 

ت. و تصبح ھذه الدراسات ملك للحكومة، ويمكن طريق المكاتب االستشارية المتخصصة و الجامعا
للمواطنين الحصول عليھا برسوم رمزية من مكاتب خدمة المشروعات الصغيرة في المدن و 

. و على سبيل المثال ومن صفحات الوزارات المحافظات ومن اغرف التجارية وعن طريق األنترنت
دراسة جدوى للمشروعات  1000من مليون جنيه سنويا يمكن عمل أكثر  25بميزانية ال تتعدى 

الصناعية الصغيرة و طباعتھا وتوزيعھا. وتلزم كل وزارة بعمل دراسات جدوى للشركات الصغيرة و 
 .المتوسطة ونشرھا في المجاالت اللتي تقع في دائرة اختصاصتھا
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جاھزة المرافق والورش للشركات الناشئة وللصناعات الصغيرة ” حضانات“وإقامة مجمعات أو 

واإلمكانيات وتؤجر بأسعار رمزية وتسھيالت في الدفع حتى تتمكن الشركات من بدء نشاطھا في أقل 
فترة ممكنة. وتشجيع القطاع الخاص على المساھمة في إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة وتقوم 
ة بداي الحكومة بتقديم دعم إيجاري لھذه الورش لمشروعات الشباب الجديدة لمدة سنتين على األقل من

ألف ورشة من  10مليون جنيه سنويا يمكن أن تدعم أكثر من  120المشروع. بميزانية ال تتعدي 
مليار جنيه  2ألف أسرة وتضيف عائد أنتاجي ال يقل عن  50الممكن أن تفتح فرص عمل ألكثر من 

 سنويا.
 

  بنك التصميمات : -5

 
 

تصميمات الجھزة الكترونية و معدات منح لوضع لتقوم الحكومة بوضع ميزانية سنوية لشراء أو 
المصانع والماكينات، بحيث تعطى تصميمات ھندسية كاملة، و توضح خطوات إنتاجھا و طرق قياس و 

معايرة المنتج و صيانته. و يشمل البرنامج أيضا عمل مسابقات تصميم يدخل فيه األفراد و المكاتب 
ھذه التصميمات ملكا للدولة و تقوم الدولة بتوفير االستشارية و الجامعات و المعاھد العليا. و تصبح 

نسخ منھا للمواطنين و القطاع الخاص مقابل رسوم رمزية، و يمكن االطالع عليھا في المكتبات العامة. 
و يشمل البرنامج أيضا منح بحثية للجامعات لعمل مثل ھذه التصميمات و تشجيع الجامعات على 

لم يتمكن المعھد من تسويقه تؤول ملكية البحث للحكومة و يصبح تسويقھا. وإذا انتھت فترة البحث و
 متاحا لألفراد في بنوك التصميمات.
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 مشروع الترجمة و التأليف : -5

 
يھدف ھذا المشروع إلى تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة، و إدارة المشروعات، 

وضبط الجودة، و المواصفات القياسية العالمية، وغيرھا. وتخصص له و التسويق العالمي، و التمويل، 
ميزانية سنوية توزع عن طريق مسابقات سنوية ، وتوزع على المؤلف/المترجم نقدا، كما يتم تدعيم 

نشر بعضھا من خالل برامج القراءة للجميع . و تشجع النقابات و المجالس الصناعية المتخصصة على 
 المتخصصة في مجال صناعتھا.تبني وتمويل الكتب 

 
 تطوير المناطق الحرة – 6
 

من أھم آليات التطوير السريع ھو اجتذاب الشركات التكنولوجية العالمية إلنشاء مراكز عالمية للتصنيع 
 ومراكز للتطوير في المنطقة، لما تحققه من الفوائد اآلتية:

 
 .توفير فرص عمل بدخول مرتفعة 
  عالمية في مختلف المجاالت .إنشاء كوادر بخبرات 
 .خلق صناعات مغذية للصناعات العالمية تؤدي في النھاية إلى توطين التكنولوجيات المتقدمة 
 .إنعاش االقتصاد المحلى بما يقدمه من خدمات وسياحة 

 
و لكن المعادلة الصعبة أن اجتذاب ھذه الشركات العالمية يتطلب أيضا توافر بنية أساسية و خدمات و 

لة إجراءات وميزات اقتصادية وضرائبية تنافس مناطق كثيرة في العالم تتصارع الجتذاب ھذه سھو
االستثمارات. و إذا لم يكن لدينا ميزة واضحة في كل ھذه العوامل فسيكون من الصعب اجتذاب رؤوس 

 األموال العالمية، و ستكون الخسائر فادحة. فالمسلك المقترح ھو:
 

من الموانئ و المطارات و قريبة من مناطق لھا ميزة سياحية و يتوافر  تخصيص أماكن ضخمة قريبة
حولھا إسكان راق، مثل الساحل الشمالي. وتقوم الدولة بتوفير طرق سريعة إليھا، و خطوط قطارات 
وخطوط المترو السريعة لنقل العمالة منھا واليھا بكفاءة عالية. و نظرا لما يطلبه إنشاء ھذه المناطق 

ارات كبيرة ال تستطيع الدولة توفيرھا إال بالديون الخارجية، فاالقتراح ھنا أن توضع البنية من استثم
 25سنوات إلى  10األساسية لھذه المناطق في مناقصة عالمية مقابل امتياز استغالل المنطقة لمدد بين 
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لميا باسم   سنة طبقا للعائد االقتصادي المتوقع طبقا لدراسات الجدوى وھذه الطريقي معروفة عا
BOOT   نقل الملكية . و يجب دراسة إمكانية أن تقسم المناطق إلى أجزاء تعطى -وشغل-املك-ابني

 امتيازاتھا لشركات مختلفة لضمان استمرار التنافس بينھا.
 

وضع الشروط الخاصة للمنطقة الحرة و التي تسھل خروج و دخول العاملين بھا وشروط وأسعار 
 جھا المنطقة من الدولة و ضمانات للجودة المقدمة.المرافق التي قد تحتا

 
عمل برنامج للتسويق العالمي و اإلعالن عن مميزات المنطقة من حيث الموقع والمناخ و النظام 

الضرائبي وتوافر المرافق و أسعارھا و توافر األيدي العاملة و أسعارھا و المميزات البيئية و السياحية 
 ر اإلسكان الراقي والطرق و المواصالت.في المناطق القريبة و تواف

 
  مشروع مدينة ولت ديزني الكبرى -6

 
 

مليار  5ويھدف ھذا المشروع إلى جعل مصر مركز جذب سياحي عالمي يحقق دخل سنوي ال يقل عن 
دوالر سنويا. وستؤدى عمليات اإلنشاء إلى خلق فرص عمل و إنعاش قطاع اإلنشاء ، و العديد من 

، حيث يتوقع أن تصل مجموع االستثمارات المباشرة و الخدمات المحيطة إلى أكثر الصناعات المحلية 
سنوات. و يفضل أن ينفذ باستثمارات عربية و أجنبية ، مع شروط  4-3مليار دوالر خالل  15من 

سنة، أو  25إلنعاش الصناعة و الخدمات المحلية. و تقوم الدولة بإعطاء حق االمتياز لألرض لمدة 
 ك باألرض.تدخل كشري

  
 مشروع تكنولوجيا المعلومات (إنفوتك) ومدينة العلوم. -7

 
(على غرار القرية الذكية باقرب   وھذه المناطق مجھزة لتناسب شركات المعلوماتية و البرمجيات

مراكز البحث والتطوير المتقدمة و شركات تصميم وإنتاج أكتوبر) ، وجھزة إلقامة  6من مدينة 
األجھزة العلمية و الطبية. وتشمل ھذه المناطق أيضا مباني مخصصة كحضانات للشركات الجديدة، 
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 سنوات. و يتم إنشاء جامعة الدراسات العليا و البحوث بھا 3وتؤجر بأسعار مدعمة لمدة تصل إلى 
 5لتصبح خالل ھذه الجامعات رة من طلبة الدراسات العليا. و تعد لتخريج أعداد كبي أو بالقرب منه 

زيادة رصيد الصناعات الناشئة إلجراء البحوث و  سنوات مركز جذب عالمي للعلماء و المخترعين
وإنشاء الكوادر المتخصصة الالزمة للتوسع الصناعي . من براءات اإلختراع و الملكية الفكرية

بأحدث وسائل االتصاالت وشبكات المعلومات. ھذه الجامعات  تزويد ويجبالسريع في ھذا المجال .
و يكون بالجامعة ورش على درجة عالية من المھارات لتحويل األفكار إلى نمازج صناعية بسرعة 

  وكفاءة عالية. ومعامل للمعايرة واالختبارات . 
  
  
 
 مشروع الحزام التكنولوجي -8

من إنتاجھا، ويفضل  %75على أن تصدر على األقل مناطق صناعية جديدة لجذب مشروعات مشتركة 
أن يكون التمويل المحلي و العربي الشريك األكبر فيھا أو تطرح اسھمھا لإلكتتاب العام . و تعطى ميزات 

لبعض الصناعات الھامة في صورة ضمانات تمويلية للتصدير، أو دخول الحكومة كشريك متخارج في 
 ألساسية الھامة.حالة الصناعات االستراتيجية أو ا

 
 سلسلة المشروعات القومية للتصميمات المفتوحة -9

 

  
 .تصميم الجرار المصري 
 .تصميم السيارة المصرية 
 .تصميم ماكينات اإلنتاج المصرية 
 .تصميم المولد الكھربائي المصري 
 .تصميم السيارة نصف نقل مصرية 
  المحلية و توفر في التكاليف و المواد تصميم وتعميم طرق إنشاء جديدة تستفيد من اإلمكانيات

الخام وتحقق كفاءة وسرعة في اإلنشاء. ويصاحب ذلك وضع نظم للمواصفات القياسية 
 للتصميم المعماري و لإلنشاء.

 
و في ھذه المشروعات تقوم الحكومة مثال بشراء تصميم أحد الجرارات كاملة الصنع وملحقاته، و تجعل 

ة به في متناول الجميع، و يتم طبع و نشر كتيبات وشرائط فيديو عن الرسومات و التصميمات الخاص
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كيفية تصنيع و إنتاج األجزاء المختلفة منه و اختبارھا، بحيث تستطيع الورش الصغيرة إنتاج األجزاء 
 المختلفة منه . فعلى سبيل المثال سيؤدى مشروع الجرار المصري إلى النتائج اآلتية :

 
  .توطين صناعة الجرارات و آالت الزراعة 
 .تحسين األداء و رفع مستوى المھارات الصناعية 
 .نشر وعى وسائل ضبط الجودة 
 . بعث روح المنافسة الصناعية، و وسائل تحسين كفاءة اإلنتاج 
  إنشاء قاعدة من الصناعات المغذية لصناعة السيارات و الماكينات و الصناعات

 الثقيلة.
 

 
 أن علينا المتقدمة بالبالد ونلحق المتخلفة البالد حظيرة من نخرج لكي أنه األخوة أيھا الحقيقة -9

 قيمة الخام للمواد مصنعة. فنضيف صورة في تصديرھا إلى الخام لمواده مصدر بلد من نتحول
خريطة للصناعات األساسية الموجودة، و الصناعات التصديرية القائمة  ويجب عمل عالية. تصديرية

لضمان عدم و جود اختناقات في المواد األولية و الصناعات المغذية لھا، وعمل خطة للصناعات 
األساسية والتحويلية  المطلوبة لتأمين و جود الخامات االزمة و الخامات االزمة لتحقيق توسعات 

 .بلدنا لشباب عمل فرص تحفونو تصديرية سريعة.
 

 مشروع بنوك المعلومات -11
 

من دخل الدول الصناعية المتقدمة. و أصبحت  %80أصبحت الصناعات المعلوماتية تمثل قرابة 
الصناعات الحديثة و القرارات االقتصادية تدور حول نظم االتصاالت و المواصالت وتوافر المعلومات. 

معلومات ضخمة متصلة بقواعد المعلومات العالمية. و يجب أن  و لذلك فمن الضروري إنشاء قواعد
يعطى أھمية خاصة لقواعد المعلومات التي تحتوى على وسائل التصنيع و براءات االختراع و النشرات 

اإلرشادية و التصميمات السابقة والبرمجيات السابقة و المفتوحة وقواعد البيانات االقتصادية و 
 د القياسي العالمية ومصادر الخامات واآلالت المتخصصة.التسويقية ونظم التوحي

 
 مشروعات التوحيد القياسي -12
 

تھدف ھذه الدراسات و التوصيات إلى تحديد معايير و مواصفات تضمن الجودة و األمان و المحافظة 
 قعلى البيئة و تقليل التكلفة المادية و الزمنية لإلنتاج ولمساعدة الصناعة المحلية على تحقي

المواصفات العالمية المطلوبة للتصدير. كما تھدف إلى عمل مواصفات قياسية للتصميمات المعمارية و 
اإلنشاء  و استحداث طرق للبناء تقوم على زيادة نسبة المكونات المحددة قياسيا والسابقة التجھيز 

عات سية علي مشروبمصانع إنتاج ضخمة تحقق جودة عالية وتكلفة اقل. ويتم تطبيق المواصفات القيا
 االسكان الشعبي و المتوسط  و جميع المباني الحكومية و المدارس. 

 
 المراكز التجارية و الصناعية الموزعة -13
 

تقوم كل محافظة أو مدينة بعمل دراسة اقتصادية واجتماعية تحدد منھا المميزات النسبية التي تتمتع 
المحلية و العالمية إلنعاش المنطقة. وتتبنى بھا وتقدم دراسات جدوى وخطط لجذب االستثمارات 

المحافظات مشاريع إنشاء مناطق للصناعات الصغيرة و مراكز تجارية بتسھيالت و ميزات استثمارية 
 واضحة و مغرية.
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 التنمية الزراعية و الريفية -13
  

  
 

 امتيازات استغالل تشجيع إنشاء شركات كبيرة الستصالح األراضي في مصر و السودان. و تعطى لھا
آالف فدان. و االھتمام بأبحاث تطوير الزراعة الرأسية و المكثفة لرفع كفاءة  5مساحات ال تقل عن 

إنتاج األراضي الزراعية المحدودة في حوض النيل. واالھتمام بالصناعات الريفية اليدوية و صناعات 
تفعيل دور مكاتب االرشاد الزراعي حفظ وتجفيف المنتجات الزراعية و صناعات العلف و األلبان. و

وتشجيع الصناعات التي تستفيد من المخلفات الزراعية كالحطب و القش والتبن و ورد النيل وغيرھا 
وتحويلھا إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تحويل الحطب إلى خشب مضغوط ، ثم إلى قطع 

اضي الزراعية الصغيرة في صورة شركات أثاث و مشغوالت ذات قيمة عالية. و دراسة ضم قطع األر
مساھمة كبيرة نسبيا تستطيع المنافسة و تقلل تكاليف الزراعة و تستطيع زراعة محاصيل تصديرية 

ذات قيمة عالية و عمل صناعات كالتبريد والتجفيف و التعبئة لزيادة و حماية قيمة المنتجات الزراعية. 
 ار المالك في الشركات في حالة انتھائھا أو إفالسھا.و تتكفل الدولة بعمل ضمانات تحمي أصول صغ

 
 النھوض بالصناعات الحربية -15
 

ال تعتبر الصناعات الحربية ضرورة لحماية عملية التنمية من التقلبات و التيارات التي تعصف 
 ربالمنطقة، و لكنھا ضرورة اقتصادية للتصدير لما تحققه من قيمة مضافة و أرباح عالية بسبب احتكا

السوق العالمي بقلة قليلة من الشركات. ويجب أن يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بھذه الصناعات و 
خاصة الصناعات األلكترونية، كنظم االتصاالت و صناعة الرادارات و نظم التنصت و التشفير و 

من الصناعات التشويش و التمويه ونظم التحكم و التوجيه وغيرھا التي ال تحتاج إلى قاعدة ضخمة 
 الثقيلة وتحقق عائد تصديري عالي.



97 
 

 
 السياسة النقدية و التمويلية -16
 

ستوجه االستثمارات العربية أساسا إلى قطاع اإلنشاءات و العقارات لعمل المجمعات التجارية الكبيرة و 
 مباني الشركات العالمية و المشروعات السياحية.

 
 المناطق الحرة.ستوجه االستثمارات األجنبية إلى 

 
توجيه االستثمارات المحلية للدخول في مشروعات مشتركة لتصنيع المنتجات العالمية بغرض التصدير 

 .%70على أن يكون حصة التصدير ال تقل عن 
 

 استمرار سياسة تثبيت سعر الصرف.
 

لنظم . و وضع اتشجيع االستثمار الداخلي الطويل األجل بتنويع أشكال صناديق المعاشات و نظم التأمين
 و القواعد التي تنظم المحافظ االستثمارية لھذه األموال.

 
و ضع النظم و القواعد لشركات توظيف األموال و غيرھا من شركات التمويل المخاطر لما لھا من 

أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني األفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري بكفاءة 
 عالية.

 
 راجعة القوانين المنظمة للشركات لتنويع أشكالھا و طرق أدارتھا.م
 

  تسھيل اإلجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك األجنبية و البنوك اإلسالمية.
  وسنتناول قضية التمويل في باب منفصل 

  
  سلسلة المشروعات العمالقة -17

  
  سنوات 10خالل جيجا وات  10محطات نووية لتوليد الكھرباء إلضافة 
  مشروع مدينة ولت ديزني في الساحل الشمالى  
 مشروع الخط البري بين مصر و السعودية  
 مشروع منخفض القطارة  
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 السويسمشروع محطة صيانة السفن و الخدمات ببورسعيد/  
 تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد  
  ألف فدان في شرق العوينات 220مشروع زراعة  
  تفعيل مشروع توشكا  
  ألف فدان في سيناء 400زراعة مشروع  
 مشروع تطوير الثروة السمكية ببحيرة ناصر والصناعات المرتبطة بھا  
  مشروع ممر التنمية لفاروق الباز  
  مشروع شبكة السكك الحديدية للصحراء الغربية تربط الوادي بالواحات (سيوة و الخارجة و

  ة ثم إلى السودان ودارفور)الداخلة و الفرافرة وتمتد جنوبا لمنطقة العوينات و توشك
 مشروع شبكة السكك الحديدية لسيناء  
  مشروع المدن الجديدة في سيناء (منطقة بير قبطة شرق المناطق الزراعية الجديدة وأخرى

  عند منطقة الممرات بالقرب من المناجم ولعمل كثافة سكانية استرتيجية لحماية سيناء)
  متوسط للشبابماليين شقة إسكان شعبي وإسكان  10مشروع  
 (اسيوط ، الطريق الدولي، شرق السويس ) مشروع مدن صناعية جديدة  
 بويتي، -مشروع مدن سكنية جديدة ( سيناء كما ذكر ، الواحات بالقرب من جبل الحفحوف

 جنوب غرب اسوان بالقرب من منطقة توشكى وبحيرة ناصر)
 مشروع نھر الكونجو  

  

وردنا لھا بابا منفصل وتشمل برامج التوعية واإلرشاد والتعليم التنمية البشرية و التعليم، و قد أ -18
 ومحو األمية و التدريب ونشر ثقافة التطوير المستمر والتنمية المستديمة . 

إحداث طفرة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة البرمجيات و الصناعات  -19
االلكترونية، و الماكينات والروبيتات و األجھزة العلمية واألجھزة الطبية، و الصناعات الحربية، و 

و المؤتمرات الكيماويات و األدوية و الھندسة الوراثية.  ويتم ذلك من خالل برامج البحث العلمي 
وورش العمل والحضانات للشركات الناشئة والمعارض و المسابقات وودعم وتوفير دراسات الجدوى 

لھا  وتقديم ضمانات لتسھيل التمويل لھا وتفضيل منتجاتھا في مشتريات الحكومة والقطاع العام  
فاءات الضريبية وتنسيق ودعم االشتراك في المعارض الدولية وتصدير منتجاتھا، ھذا بجانب اإلع

  وتدعيم برامج البحث والتطوير و التدريب بھا.  

التخطيط لجعل مصر مركزا عالميا للتعليم و للخدمات الطبية  بتشجيع وتسھيل إنشاء الجامعات و  -20
المعاھد الخاصة ومراكز التدريب المتخصصة و المستشفيات والسياحة الطبية ومراكز رعاية المسنين. 

ت وقوانين ورقابة صارمة على جودة األداء وتطبيق المعايير العالمية لتقنين ھذه ويصاحب ذلك آليا
الخدمات وقوانين صارمة لمعاقبة الالستغالل. وھناك تفصيل أكثر عن ھذا اإلجراءات في برنامج تطوير 

  الرعاية الصحية.

بين المركزية تحفيز التخطيط والتطوير المحلي على مستوى المحافظات و المدن وعمل توازن  -21
المطلوبة لتنفيذ المشروعات العمالقة و الالمركزية المطلوبة لرفع كفاءة توصيل الخدمات للمواطنين. 

  ولمزيد من التفصيل راجع برنامج تطوير المحليات. 

عمل خطة شاملة لتوفير الطاقة الكھربية والتوسع في الطاقة النووية و الطاقة المتجددة (انظر  -22
) . وترشيد االستھالك وتوطين ونشر صناعة نظم التكييف 2032تنمية الخمسية حتى أھداف خطط ال

باستعمال الغاز الطبيعي و الطاقة المتجددة. وتخصيص مناطق في خليج السويس للشركات العالمية 
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والمحلية لعمل محطات توليد كھرباء من طاقة الرياح حيث تعد من أكثر المناطق في العالم مالءمة 
ھذه المحطات وتشجيع إقامة مزارع الطاقة الشمسية في الوجه القبلى الصحراء الغربية إلقامة 

  والمناطق النائية.  

  برامج البحث و التطوير ( راجع أيضا باب التعليم العالي والبحث العلمي)، وتشمل أيضا:   -23
  .مشروع بنوك التصميمات و البرمجيات المفتوحة  
  . مشروع بنوك المعلومات و أسرار الصناعة و براءات االختراع  
 السيارة المصرية،  -الجرار المصري  -المشروع القومي للتصميمات المفتوحة ( طرق اإلنشاء

 .(. .  
  .المشروعات البحثية التطبيقية ذات التكنولوجية العالية  
  .أبحاث استراتيجية للصناعات الحربية  
 اكز البحوث وبرامج البحث و التطوير في الشركات. تدعيم الجامعات و مر  
  نظم التوحيد القياسي ومراكز اختبارات الجودة ومطابقة المواصفات العالمية 

  
  

التمويل الداخلي.  يجب وضع القواعد المنظمة إلنشاء وإدارة ورقابة المحافظ االستثمارية   -24
Mutual Funds  ع المدخرات الصغيرة في أوعية استثمارية و تنويعھا باعتبارھا أھم آليات تجمي

كبيرة ومتعددة المجاالت ومتعددة في مستوى العائد والمجازفة، وتكون ھذه األموال متوافرة لشركات 
بنسبة من رأس المال المدفوع في    Venture Capitalالتمويل و البنوك وشركات المخاطرة       

لطويل األجل بتنويع أشكال صناديق المعاشات الغير ھذه الشركات.  و تشجيع االستثمار المحلي ا
حكومية ونظم التأمين وصناديق االدخار. و تشجيع النقابات على إنشاء برامج إضافية للمعاشات 

والتأمينات واالدخار بدرجات متفاوتة في المجازفة. و إعادة تنظيم أموال المعاشات والتأمينات 
خارية والمحافظ االستثمارية لضمان اكبر عائد ألموال المعاشات. الحكومية باستثمارھا في األوعية االد

و وضع التشريعات والقوانين الخاصة بشركات التمويل و شركات توظيف األموال وشركات المخاطرة 
لما لھا من أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني األفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري 

و مراجعة القوانين المنظمة للشركات المساھمة لتنويع أشكالھا وطرق إدارته. و تسھيل بكفاءة عالية. 
اإلجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك األجنبية و البنوك اإلسالمية. و عمل شبكة اتصاالت 
بنوك، لموحدة بالبنوك، و تزويدھا بالطرق الحديثة لمطابقة التوقيعات و التسوية اآللية للشيكات بين ا

وتنويع الخدمات المصرفية وتوفيرھا عن طريق االنترنت، وإدخال الربط اآللي لحسابات العمالء بنظم 
برمجيات المحاسبة لدى الشركات.   وربط ھذه الشبكة بالشبكات العالمية للبنوك لجعل مصر مركزا 

 عالميا رئيسيا للمعامالت والخدمات البنكية والخدمات البنكية االلكترونية.
  

ابتكار و تبني معامالت مالية و محافظ وكروت الكترونية وإجراءات الكترونية لتسھيل التعامل التجاري 
عن طريق االنترنت لتحقيق طفرة سريعة في التصدير عن طريق اإلنترنت. و يتطلب ذلك أيضا تبسيط 

 5000تقل قيمتھا عن إجراءات الشحن والتصدير وتوفيرھا عن طريق االنترنت أو إلغائھا للطرود التي 
جنيه مثال.  و يجب أن تھتم الحكومة بعمل حضانات للشركات الناشئة وتضع نظاما لتأجير األراضي 

الصناعية و الورش حتى ال تضطر المشروعات الناشئة إلى تجميد جزء كبير من رأسمالھا في المباني 
ھا على اإلنتاج و التوسع و و اإلنشاءات و اللجوء إلى مصيدة القروض بدال من تركيز إمكانيات

المنافسة.  ويجب توفير ضمانات لقروض الشركات الناشئة وخاصة لشراء أدوات وماكينات اإلنتاج 
  بسبب إحجام البنوك عن مساعدة الشركات الناشئة.

وضع آلية لضمان القروض لمشروعات الشباب بعمل مثال صندوق تعاوني يساھم فيه المشتركون 
كل قرض مع ضمان الحكومة بنسبة مئوية من القرض. دعوة شركات توظيف  من قيمة %5-2بنسبة 
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األموال اإلسالمية للعودة ألرض الوطن من أمثال الشريف و السعد والريان وغيرھم مع وجود قوانين 
 صارمة لتنظيم شركات توظيف األموال.

 البورصة المصرية: -25
  

ما لھا من قدرة على اجتذاب رؤوس تعتبر البورصة من أھم آليات اإلنعاش االقتصادي ب -1
األموال الداخلية والخارجية على السواء.  و لكي تساھم البورصة في إنعاش االقتصاد وال 

تتحول إلى مضاربات ال تعود بقيمة حقيقية على االقتصاد فال يكفي فقط إعادة تنظيمھا 
مستثمرين ولكن البد من تنظيم آليات أخرى ھامة تساھم في تشجيع وحماية صغار ال

ولتوجيه االستثمارات للتوسع الحقيقي للشركات المساھمة ولتشجيع إنشاء الشركات 
الجديدة. ويجب وضع القواعد المنظمة لضمان الشفافية للشركات المندرجة في البورصة 

والتعامالت المالية لمديري الشركات وأعضاء مجالس إدارتھا وكبار المستثمرين بھا 
تسربھا الشركات وضبط األخبار الزائفة. وتسھيل إجراءات طلبات  ومراقبة األخبار التي

طرح أسھم جديدة للشركات القائمة للتوسع في الشركات وتنويع األسھم المطروحة، 
وإجراءات دمج وتقسيم األسھم، وإجراءات ضم وتقسيم الشركات، ووضع اإلجراءات 

علة للبورصة ويجب االستفادة المنظمة لحركة رؤوس األموال األجنبية لمنع الھزات المفت
من التجربة الصينية لحماية البورصة المصرية من المضاربين اللذين احترفوا االكتساب 

من افتعال الھزات في سواق المال. و دعوة الشركات لعمل دراسات جدوى لتوسعاتھا 
ولمضاعفة رأسمالھا عن طريق طرح اسھم لإلكتتاب في البورصة أو عن طريق شركات 

 ف األموال وصناديق االستثمار، استعدادا للطفرة االقتصادية المتوقعة بإذن هللا.توظي

  دور الصناعات الصغيرة في إحداث الطفرة االقتصادية الكبيرة  -26
من حجم النشاط االقتصادي  %85تمثل الشركات الصغيرة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة قرابة 

 %65من قيمة الصادرات.  وتمثل  %31وى العاملة وتشكل في الواليات المتحدة. وتوظف نصف الق
  مرة عن الشركات الكبيرة. 13من حجم الوظائف الجديدة ويبلغ نسبة براءات االختراع المقدمة 

ولكي تحدث الطفرة االقتصادية المطلوبة البد من تشجيع وتمكين ودعم الشباب لعمل قاعدة قوية من 
  محاور إلحداث ذلك:الصناعات الصغيرة. وھناك عدة 

 توفير دراسات الجدوى كما ذكر -1
 التمويل كما ذكر -2
 التعليم والتدريب -3
 الدعم اإلداري و الفني -4

  
  التعليم و التدريب: -27

فتح فصول مسائية في المدارس و الجامعات لتقديم دورات تدريبية في كتابة دراسات الجودة وإجراءات 
التسويق والنظام الضرائبي و قوانين العمل وغيرھا من تسجيل الشركات ومصادر التمويل وطرق 

مثال  %50الدورات التدريبية لزيادة المھارات في جميع المجاالت . وتؤجر ھذه الفصول لألفراد مقابل 
  من دخل الدورة. وإدخال ھذه المناھج في المرحلة الثانوية وفي الجامعات

ء الكوادر الفنية والتقنية الالزمة إلدخال صناعات تنظم الوزارات المعنية دورات تدريبية فنية إلنشا
  جديدة وللتوسع وتطوير الصناعات القائمة.
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  تقديم الدعم التنظيمي واإلداري  -28
عمل مكاتب في المحافظات والمدن لخدمة المشاريع الصغيرة تقدم استشارات مجانية وتساعد في 

لمنتجات وتربط  أصحاب األفكار رض تسويق لاتأسيس الشركات وتنظم ندوات ومحاضرات ومع
  بالمستثمرين.

 
وااللتزام بادخال اي عمليه تصنيعيه عليھا (قيمه  عدم السماح بتصدير المواد الخام بحالتھا ، -29

مضافه) لزياده حجم التصدير للخارج. فمن مؤشرات تخلف أي بلد أنھا تصدر خاماتھا ومن مؤشرات 
  منتجات لھا قيمة مضافة عالية.تقدم أي بلد أنھا تحول الخامات إلى 
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	 واالستثمار : التمويلعاشرالباب ال

  
  

  لباب وسنتناول في ھذا انستعرض ھنا مزيد من آليات التنمية االقتصادية، 
 الجھود الذاتية  وترشيد اإلنفاق  
  التأمينات اإلجتماعيةأموال  
 الضرائب  
 الديون الداخلية  
 الشركات المتعثرة  
 البورصة واألوراق المالية  
 شركات توظيف األموال  
 قوانين االستثمار  

  
ولكن من المفيد  أن نكرر ھنا مرة أخرى أن التنمية يجب أن تكون شاملة. وعلى ذلك فالتنمية 

قضائي وبخاصة فيما يتعلق بالمنازعات التجارية. االقتصادية يجب أن يصاحبھا تطوير شامل للنظام ال
ھذا بجانب تطوير التعليم وغيرھا من برامج التنمية البشرية. و سنركز في ھذا الفصل على بعض 

 الطرق للتغلب على مشاكل التمويل و توفير االستثمار المحلى وجذب االستثمارات األجنبية.
 
 حقائق وأرقام: 

مليار جنيه دين داخلي ، بينما  1400 بحوالي تقدر 2013األرقام بنھاية إجمالي ديون مصر طبقا آلخر 
من  %80مليار دوالر. ومجموع ھذه الديون  تقدر بأكثر من  46إلى  42يقدر الدين الخارجي بين 

من دخلنا القومي على خدمة ھذه الديون.  %30على  %25اإلنتاج القومي، وتحتاج إلى إنفاق من 
ن الديون يعني أن كل مواطن مصري (سواء رجل أم أمرآة أو طفل أو شيخ) مطالب وھذا الرقم الھائل م

جنيه دين على كل مصري، وكمان كل مولود جديد سيستقبل الدنيا بفاتورة  20000بسداد أكثر من 
 جنيه.  20000مطلوبة السداد ب 

 

   الجھود الذاتية: 10.1
  

  يكون ................أو ال يكون علينا أن ندرك جميعا أن النھضة إرادة شعب يريد أن
أكبر من أي حكومة واليمكن أن نحقق المعجزة إلحداث الطفرات المطلوبة و التحدي المطلوب 

،  وأن نھضة مصر ھو اإال بأن يشعر كل فرد إنھا مسؤوليته وأنه جند لھتي نحلم بھا االقتصادية ال
  حلمه وغايته. 
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  ة أن تقوم بھا وحدھا وھذه بعض المھمات التي ال يمكن للحكوم

مليارات جنيه أخرى على  5مليار جنيه يدفعھا المصريون للعمرة سنويا، بجانب على األقل  ● 11
   ..التسوق والھداية و الفنادق

 50(نفترض أن فتح فرصة عمل تكلف  لو عمل بيھا وقف خيري لتنمية بلدنا بحسبة اقتصادية بسيطة
ألف جنيه، وتكلفة استصالح فدان  500ألف جنيه، ومتوسط رأس المال المطلوب لبدئ مشروع انتاجي 

  ألف جنيه)  40
ألف مشروع انتاجي =   32الف فرصة عمل =  320مليون =    10مليار جنيه  = محوأمية  16

   الف فدان  400استزراع   
  من توفير سنة واحدة. مليار جنيه سنويا إلى اإلنتاج القومي ، وكل ده  6-5تضيف 

  
  جنيھات شھريا على السجائر 110ماليين مدخن مصرى ينفقون  ● 10 

   مليون في الشھر 1100يعني 
  .مليار جنيه في السنة 13يعني اكتر من  

   مليار جنيه  3-4ولة لو كل مدخن قلل التدخين كام سيجارة في اليوم ممكن نوفر بسھ 
الف   100أالف مشروع انتاجي = استزراع    8 الف فرصة عمل = 80= بحسبة اقتصادية بسيطة 

  فدان
  
. مليارات دوالر، بالرغم من أزمة االحتياطي النقدي  وھبوط الجنيه  9السلع االستفزازية تستنزف  ●

واإلحصاء تشير إلي أرقام مفزعة عن فقد صدر عن تقرير صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة 
نوعية ھذا االستيراد السفيه للمصريين، اإلحصائيات تشير إلي أنه تم استيراد سلع استفزازية تقدر 

مليارات دوالر.. ھذه السلع تشمل لعب األطفال والشيكوالته وأغذية القطط والكالب واآليس  9بنحو 
وتضمنت أنواع معينة من الفواكه والمأكوالت  كريم وبودرة الطعمية والحلويات والمخبوزات، 

باإلضافة إلى عطور وأدوات تجميل، وفوانيس رمضان و ياميش رمضان وقائمة أخري طويلة من ھذه 
ألف  750ألف مشروع انتاجي واستزراع  600تفتح ممكن أن ھي تكفي لو قللناھا إلى النصف والسلع، 

  دية.كم من خطوط السكك الحدي 1500فدان أو إضافة 
  
قالت شركة سونى موبايل وفقا إلحصاءات خاصة بالجمعية العلمية لمھندسى االتصاالت بأن  ●

مليارات دوالر سنويا على المحمول سواء فى إجراء المكالمات أو شراء  5المصريين ينفقون نحو 
  .الموبيالتينفق على شراء أحدث األقل مليار جنيه. نصفھا على  35األجھزة، أى ما يعادل نحو 

لى علمدة سنتين على األقل الستطعنا توفير  مليار دوالر الجوال  بالتلفونأن يحتفظ قرر لو كل مصري 
ألف كم من الطرق أو  15إلى  10من  اصالحصيانة وألف فدان أو  150ھذا يعني استصالح األقل. و
  كم من الطرق الجديدة. 400إضافة 

  
  
ن نذكر بعض األرقام عن انتشار المخدرات فى مصر وحجم األموال ويمكننا أيضا أإنتشار المخدرات:  ●

أكد تقرير حكومي صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء أن اإلنفاق علي فقد  يه. التي تنفق عل
مليار جنيه . مقارنة باالستثمارات المنفذة لبعض  27بلغ  2009المخدرات في مصر حتي منتصف عام 

مليار جنيه على  7وحوالى  ،  مليار جنيه 12والكھرباء ،  مليار جنيه  10 هل المياالقطاعات المھمة مث
مضيفة أن من اآلثار السلبية األخرى للمخدرات على االقتصاد القومى تحمل االقتصاد  .الزراعة والرى

يمة ق لنفقات المكافحة والوقاية والعالج باإلضافة إلى تأثير المخدرات على ميزان المدفوعات حيث إن
المخدرات تتم بالعمالت األجنبية. فلو أنفقنا مليار جنيه سنويا على حملة توعية وجھود شعبية للقضاء 
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مليار جنيه وھي تكفي = إضافة محطات كھرباء بالتكنولوجية  15رة فربما وفرنا ھعلى ھذه الظا
  .% 20بمقدار  النووية الجديدة تزيد من القدرة الكھربية لمصر 

  
  
  

 ألمانيادرس من 
  "المال ملكك لكن الموارد ملك المجتمع"
 

 يقول الراوي: تلقيت ھذه الرسالة وأعجبت بھا... 
  ألمانيا بلد صناعي. وھو ينتج أعلى العالمات التجارية مثل بنز، بي أم دبليو، وشركة سيمنز الخ.

ألقل ھذا كان في بلد كھذا،يتوقع الكثيرون رؤية مواطنيھا يعيشون في رغد وحياة فاخرة. على ا
  .انطباعي قبل رحلتي الدراسية

عندما وصلت الى ھامبورغ، رتب زمالئي الموجودين في ھامبورغ جلسة ترحيب لي في أحد المطاعم. 
وعندما دخلنا المطعم، الحظنا أن كثير من الطاوالت كانت فارغة.  وكان ھناك عدد قليل من السيدات 

  .كبيرات السن
لطعام كما طلب المزيد ألننا نشعر بالجوع.. وبما أن المطعم كان ھادئا، وصل كنا جياعا، طلب زميلنا ا

  .الطعام سريعاً. لم نقض الكثير من الوقت في تناول الطعام
عندما غادرنا المكان، كان ھناك حوالي ثلث الطعام متبٍق في األطباق. لم نكد نصل باب المطعم االّ 

عندما تحدثوا ….  السن يتحدثن عنا إلى مالك المطعم!!  وبصوت ينادينا!! الحظنا السيدات كبيرات
إلينا، فھمنا أنھن يشعرن باالستياء إلضاعة الكثير من الطعام.! قال زميلي: "لقد دفعنا ثمن الغذاء الذي 

  .طلبناه فلماذا تتدخلن فيما اليعنيكن؟" إحدى السيدات نظرت الينا بغضب شديد. واتجھت نحو الھاتف
وقت، وصل رجل في زي رسمي قدم نفسه على أنه" ضابط من مؤسسة التأمينات بعد فترة من ال

  .!مارك 50االجتماعية" وحرر لنا مخالفه بقيمة 
قال الضابط بلھجة حازمة "اطلبوا كمية الطعام التي يمكنكم استھالكھا ..... المال لك لكن الموارد 

ليس لديك سبب لھدر ….. ھون نقص المواردللمجتمع. وھناك العديد من اآلخرين في العالم الذين يواج
  .!" الموارد

احمرت وجوھنا خجالً... ولكنا اتفقنا معه.. نحن فعال بحاجة إلى التفكير في ھذا. نحن من بلد ليس غنياً 
بالموارد ومع ذلك ومن أجل حفظ ماء الوجه نطلب الكثير من الطعام عندما ندعو أحدھم ، وبالتالي 

الطعام المھدور والذي يحتاجه اآلخرون. إن ھذا الدرس يجب أن نأخذه على يكون ھناك الكثير من 
 من الطعام. %15إلى  10وربما وفرنا من   .محمل الجد لتغيير عاداتنا السيئة

 
   "فالمال لك، لكن الموارد للمجتمع"

==== ==============================================  
. و  "اإلسراف "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطينفي تعالى قال هللا وقد وھذا الدرس نحن أحق به 

ذير وإھدار موارد المجتمع ينطبق ليس فقط على ما نھدره من الطعام ولكن أيضا على باإلسراف والت
  موارد المجتمع من ماء وكھرباء.
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   سندات بناء مصر ●
أن وقد اقترح كثيرا ،  المكنونة في شعبنا العظيمقدر طاقة العطاء ن نرجوا أن قبل ما نلجأ للقروض 

جنيه وألف جنيه ويكون معاھا ثالثة اختيارات أ)  500جنيه و 100يصدر سندات بناء مصر من فئة 
تبرع وال ترد، من زكاة المال و الصدقات ب) بدون فائدة لمدة سنتين، ج) بدون فائدة خمس سنوات، 

و  . الر ويصاحب ذلك حملة إعالمية في وسائل اإلعالم المصريوياريت يكون أيضا سندات مماثلة بالدو
الحقيقة إنھا لم تلقى االستجابة المتوقعة أو ضاعت في اإلجراءات التنظيمية قبل والدتھا. وترجع ضعف 

االستجابة إلى أزمة عدم الثقة بين الحكومات و الشعب. ونحن نرى أنھا ستكون ناجحة جدا ولكن بعد 
ن الحكومة والشعب وعندما يرى المواطنون اشارات واضحة أن حكومته  تسلك استرداد الثقة بي

الطريق السليم.  وربما يكون ذلك واضحا بعد سنتين من بداية تنفيذ برامج التنمية . وعند طرح ھذه 
السندات من الممكن أن تصنف طبقا ألوجه أنفاقھا ، فعلى سبيل المثال سندات اإلسكان الشعبي، سندات 

ات الصغيرة ، سندات لقروض مشروعات الشباب، سندات لإلستثمار في مشروعات األمن للصناع
  الغذائي، سندات لدعم رغيف الخبز للفقراء، سندات مشروعات تعمير سيناء ..الخ.

" ضاعف معاشكالبعيدة المدى وھو مشروع صندوق " وھناك أيضا نوع آخر من األوعية اإلدخارية 
كصندوق معاش إضافي ويتم استثمارھا مع القطاع الخاص وھي تعامل  سواء للعاملين بالحكومة أو

سنة)  60صندوق المعاشات و التأمينات ويمكن استردادھا كليا أو شھريا عند بلوغ سن المعاش (
 % 10ويكون لھا ميزة باإلضافة إلى قيمتھا التراكمية من االستثمار، حيث تساھم الحكومة بنسبة 

إذا استردت بعد  %25سنة) و 19-10إذا استردت بعد ( %15سنوات) و 9-5استردت بعد ( إذاإضافية 
  . وتصرف بالكامل للورثة عند موت صاحبھا.سنة أو أكثر 20

 
  المصريون بالخارج: ●
  

ماليين وتمثل تحويالتھم لمصر المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد  5يقدر عدد العاملين بالخارج بقرابة 
مليار دوالر بجانب استثمارات  147ات المصريين بالخارج بأكثر من قناة السويس. وتقدر مدخر

إلف عالم.    لألسف جميع الحكومات السابقة فشلت في  86م ھمن،  مليار دوالر 53بالخارج تقدر ب
. ويجب أن ندرك ان لصالح الوطنوخبراتھم العالمية احتواء المصريين في الخارج وتبنى أفكارھم 

مصدر رزق وخرجوا بعد أن ضاقت عليھم سبل الحياة في بلدھم يرجع إلن  الذين تغربوا بحثا عن
 و العلماء من اآلالفالحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تستفيد من مواھبھم وطاقاتھم. بجانب أن 

 من لھم البد وكان السابقة، النظم ظلم تحت الھجرة و مصر من للخروج اضطرت المصرية الكفاءات
 منحتو تقدير بكل لھم ابوابھا البالد ھذه وفتحت. البالد ھذه في للعمل األجنبية الجنسية على الحصول

   .جنسيتھم بازدواج لھم وسمحت والئھم في تتشكك ولم بالكامل السياسية الحقوق لھم
 ةجنسي ازدواج يحمل من بحرمان سابقا قرارا اإلدارية المحكمة أصدرت بلدنا في ذلك من النقيض وعلى
التعيين  من ھؤالء يمنع  2012ومن قبله دستور  2014دستور  ھو وھا الشعب، لمجلس الترشيح من

 ئيسالر اوباما وللعلم فإن باراك. الجمھورية أو الترشيح للمناصب الكبرى للدولة وليس  فقط لرئاسة 
 ولو كان .والدته من األمريكية الجنسية على أوباما حصل إنما أمريكيا، يكن ولم كيني والده األمريكي

صالح الدين األيوبي موجود بيننا لرفض طلبه للترشيح لرئاسة الجمھورية أو رئاسة الوزراء. ويضاف 
 إليه محمد على و الظاھر بيبرس وغيرھم وتغير تاريخ مصر وال يبقى فيه إال الفراعنة. 

 ة لھم للمشاركةأو عدم توفير السبل المناسب الخارج في العاملين من الماليين حرمان ذلك إلى ويضاف
اآلن ،  مع إن ھناك وسائل الكترونية لتحقيق ذلك دون تكلفة تذكر من جانب  حتى االنتخابات في

 دورھم تھميش ومحاولة السياسية حقوقھم من وحرمناھم والئھم في التشكيك ھذا يعقل فھل.  الحكومة
وھناك أمثلة كثيرة  .مصر بناء في المساھمة في لإلسراع نناديھم الوقت نفس وفي بلدنا بناء في

لمحاوالت من شباب مصري حقق انجازات في الخارج ورحبت بھم دول العالم ووفرت لھم اإلمكانيات 
ولكن فضلوا الرجوع لمصر. ولألسف لم يجدوا تقدير وال ترحيب وصدموا بتعقيدات ال نھاية لھا ، 

  وعادوا بخيبة أمل ومرارة وحسرة على بلدنا الحبيب.
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ستفادة من خبراتھم في نقل نوات تواصل مع علمائنا وخبرائنا و كل العاملين بالخارج و االيجب عمل قف

النظم الناجحة في جميع المجاالت وليس فقط في في مجال التعليم و البحث العلمي. ويجب االستعانة بھم 
رات السنين لعشوتمثيلھم في السلطة التخطيطية المقترحة التي تتولى رسم خطط واستراتيجيات التنمية 

  القادمة.
ان تجندھم  ةوجدير بالذكر أن أحد ركائز النھضة الكورية ھي الكوريين بالخارج حيث استطاعت كوري

إلى  ت المتقدمة التكنولوجياالعديد من نقل وكان لھم دور كبير في و الفتح االسواق الجديدة حيثما كانو
ي نقل بل ف ،  لنقل مصانعھا التكنولوجيا إلى كوريا وسيط ھام في إقناع الشركات العالمية. وكانوا كوريا

كوريا. وكثير من الشركات التكنولوجيا الجديدة قامت بكوريين لھم خبرات خارجية  إلىمراكز بحوثھم 
   .واستثمارات كوريين يعملون بالخارج مع شراكة كورية وطنية

عن طريق وضع تمويل جيد ومناسب  ال يمكن استرجاع العلماء الذين ھاجروا إالولكي نكون واقعيين  
مناخا في مصر العلماء والباحثين ھاجروا واستقروا فى الخارج ألنھم لم يجدوا فھؤالء للبحث العلمى، 

بحثا علميا فى مصر ولم يتم االھتمام بھم، ولو وجدوا ذلك الستقروا الستغالل طاقاتھم ومواھبھم وال 
   مشروعات بحثية قومية . وأمكن استعادتھم وذلك من خالل المشاركة فى

   
 ( من مقال للدكتور عبد المنعم السيد) ترشيد اإلنفاق  

إنھاء فوضي المستشارين ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتھم التي تبلغ قرابة سدس 
مخصصات األجور وما في حكمھا, وھو ما سيوفر ھذه الكمية الضخمة من األموال التي كانت تذھب 

  لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقاؤھا غالبا ألسباب تتعلق بالمحسوبية.بشكل غير عادل 
  

الشركات المصرية واألجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز  ائب على ضرمراجعة عقود أو فرض 
 17ألن غالبية عقود المشاركة في اإلنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو ، السترداد حقوقنا منھا

 100 وما زالت كما ھي بعد أن تجاوز سعر البرميل ، دوالرا للبرميل في تسعينيات القرن الماضي
والبد من استرداد حق مصر من ھذه الزيادة من خالل ھذه الضريبة علي غرار ما فعلته دول  . دوالر

  .أخري مثل الجزائر
  

  عار العالمية وتتغير تبعا لھالتتساوي مع األس إجراء تغييرات حاسمة ألسعار تصدير الغاز المصري
عقود  ھي  علي أساس أن عقود بيع الغاز المصري بأسعار بالغة التدني وثابتة ألسبانيا وتركيا واألردن

فاسدة أبرمھا نظام لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. ولو حدث ھذا التغيير فإن مصر يمكن أن 
 .إضافية سنويا مليار جنيه كإيرادات عامة 15 تضيف ما يقرب من

  
 تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغاللھا التي تقترب من الصفر والتي تم وضعھا عام

ثم دخل القطاع الخاص المحلي واألجنبي . علي أساس أن الدولة ھي التي تحتكر استغاللھا  1956
 أنواستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نھبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن ألي قانون جديد 

حسب  مليار جنيه سنويا 25أن يضيف لمصر نحو يرفع رسوم استغالل ھذه الثروة لمستويات اقتصادية
 .تقديرات الھيئة العامة للثروة المعدنية

  
اجعة بنود ميزانية مختلف الجھات الحكومية التابعة للدولة سواء الجھاز اإلداري للدولة أو الجھات مر

والھيئات المستقلة آو شركات القطاع العام وخصوصا الجھات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. 
اإلذاعة والتلفزيون  إتحاد ، ومليار جنيه  185بنك االستثمار القومي المدين بنحو وعلى سبيل المثال 

مليار جنيه وتضخم في العمالة بنحو  17الذي تعاني موازنته من عجز مرحل ( مديونيات متراكمة) تبلغ 
مليار جنيه سنويا، والمؤسسات الصحفية القومية الثمانية  1.5ألف وتضخم في الرواتب بقيمة  43
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آالف  4ألف موظف بينھم  25ا نحو مليارات جنيه ويبلغ عدد العاملين بھ 10المدينة للدولة بنحو 
  .صحفي

  
مليارا مستحقة علي   63 وإحكام نظام التحصيل لمنع التھرب ولتحصيل المتأخرات المتراكمة ومنھا

 .كبار العمالء وحدھم. وتحصيلھا يغني الدولة عن االقتراض من الصندوق أو غيره
  

سفارة مصرية بالخارج  183د ترشيد االنفاق غير الضرورى في كل الجھات ومثال على ذلك وجو
 . سفارة للواليات المتحدة 73مقارنة ب 

  
التي غالبا ما تھدر أو  مليارات جنيه سنويا 9منح والقروض البالغ قيمتھا نحو ترشيد ومراقبة صرف ال

  ال يستفاد منھا بطريقة مدروسة لتحقيق أكبر فائدة.
  
 أي جھة أو مؤسسة حكومية. في  ضعف الحد األدنى 35تطبيق الحد األقصى لألجور بواقع  

  
إصالح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم لألثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية واألجنبية التي تبيع 

إنتاجھا بأعلي من األسعار العالمية في صناعات األسمنت واألسمدة والحديد والسيراميك واأللومنيوم 
 على أن تحاسب بالسعر السوقيتوصيل الغاز الطبيعى لكل من الفنادق والقرى السياحية  . ووالتنقيب
مما سيوفر كتلة  . وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز للطاقة

 استبعاد غير المستحقين للدعم من خالل تطبيق صارمو .مليار جنيه 75 عمالقة من الدعم تصل إلي
ماليين بطاقة يحملھا  7وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين بما سيؤدي إلى استبعاد نحو 

  .حاليا غير المستحقين
   

ضم كامل ارصده الصناديق الخاصه و إدخال كل إيرادات الجھات الحكومية داخل ميزانية الدولة
ضاعھا لكامل اشراف الجھاز مليار جنيه واخ 100للموازنة العامة والتي تحتوي علي اكثر من 

المركزي للمحاسبات مع ضم جميع العاملين الذي تم تعينھم علي مخصصات الصناديق الخاصه لبند 
  .االجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله

  
إعطاء أفضلية في المناقصات الحكومية للمنتجات الوطنية وأفضلية للمنتجات التي بھا نسبة تصنيع 

تقليل الضغط علي العمله االجنبيه وترويج حركه قيمة مضافة أكبر، مما سيؤدي إلى  محلي أعلى أو
  .الصناعه والتجاره الداخليه

   
تقول تقارير الجھاز المركزى  ، حيث خفض اإلنفاق الحكومى الذى تصاعد فى السنوات األخيرة

 للمحاسبات ان المخازن الحكومية متخمة بسبب تزايد المشتريات الحكومية ليس فقط فى قطع الغيار
حظ أن كل الوزارات تقوم بعمليات شراء غير عادية فى لولكن فى كثير من السلع االستھالكية. وو

وزارة المالية تستعيد ما سبق تخصيصه ألي ألن عدم الشراء سيجعل   الشھور األخيرة من العام المالى
 وزارة.
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 إذا إال الدولة ميزانية من سيارات شراء يجب على الحكومة أن تكون قدوة للشعب فيجب أن تلتزم بمنع

 وھذا.  سنة كل %10 المطلوبة التصنيع نسبة وتزداد. األقل على % 40 محلي تصنيع نسبة فيھا كان
 و المعدات جميع على تدريجيا ذلك تعميم ويتم. الشرطة سيارات أنواع جميع على ينطبق أيضا

 الصناعات وتدعيم بتوطين الموردين جميع فنلزم الكمبيوترات حتى و التكييف وأجھزة التجھيزات
   .المحلية
 فيمكنوالسادة الوزراء   الجمھورية برياسة الخاصة)  الرصاص ضد( المصفحة للسيارات بالنسبة
 في جودالمو أو المصانع الحربية وبيع الحربي للتصنيع العربية الھيئة تصفيحھا) في(أو  تصنيعھا
 .العلني المزاد

  
 

   االجتماعية اموال التأمينات 10.2

  
  

مليار جنيه لصندوق  174مليار جنيه ، منھا  298نحو  2009بلغ حجم صندوق المعاشات في سبتمبر 
مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع األعمال العام و الخاص. وتمثل  124العاملين بالقطاع الحكومي و 

مليار جنيه يليھا  223حيث بلغت  ه الصناديقھذاستثمارات الديون الحكومية النصيب األكبر من 
مليار جنيه.  ويزداد صندوق  54.3ايداعات الصندوقين طرف بنك االستثمار القومي و التي بلغت 

تقريبا نتيجة لزيادة عدد المشتركين. أما الزيادة نتيجة استثمارات الصندوق  % 4.2المعاشات بنسبة 
  تكفي لسداد التزامات الصندوق. وھي ال %1.11مليار جنيه وھي أقل من  3.3فقد بلغت 

ويقوم ھذا الصندوق على أسلوب التمويل عن طريق اإلشتراكات التي يساھم فيھا كل من المؤمن عليه  
وصاحب العمل والدولة وتصب ھذه اإلشتراكات فى صندوق مشترك يكفى لمواجھة المزايا المقررة 

  حص عن وجود عجز ألتزمت الدولة بسداده. للمشتركين ويتم دورياً فحص مركزه المالى وإذا أسفر الف
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ويلزم القانون جميع العاملين االشتراك في صندوق التأمين اإلجتماعى  سواء العاملين بالحكومة أو 
القطاع العام أو الخاص. وعلى الھيئة القومية للتأمين اإلجتماعى أن تلتزم بأداء إلتزاماتھا متى تحققت 

 وط اإلستحقاق حتى ولو كان صاحب العمل متھرباً من اإلشتراك. األخطار المؤمن منھا وتوافرت شر
إال أن الحقوق المقررة بقانون التأمين اإلجتماعى ھى وحدھا التى تلتزم الھيئة القومية للتأمين 

اإلجتماعى بھا أما خالف ذلك من زيادات تقررت بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تقوم الھيئة بصرفھا 
  انة العامة بھا وتؤديھا للھيئة. على أن تلتزم الخز

ھناك عدد من األھداف االستثمارية للصندوق البد من تحقيقھا ، منھا زيادة قدرة نظام التأمين علي 
وتوفير الدعم الالزم ماليا لتفادي ظھور العجز  ،  زيادة المزايا وتخفيض االشتراكات في األجل الطويل

بسبب زيادة أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين أو تناقص  المالي نتيجة زيادة اإلنفاق علي المزايا
المؤمن عليھم. فضال عن زيادة قدرة صندوقي التأمين االجتماعي علي تحمل تكلفة تعديل المعاشات 

 سنويا وفقا لمعدالت زيادة نفقات المعيشة أو التضخم وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.
على اموال التأمينات مما يعيق استغاللھا لتحقيق اكبر عائد  و الحقيقة ان الحكومة تسيطر بالكامل

دع الباقي ومليار جنيه وي 223للصناديق. حيث أن ديون الحكومة المباشرة من الصندوق بلغت كما ذكر 
تستغل اساسا في تقديم قروض للجھات الحكومية حيث بلغت  قروض حيث لدى بنك االستثمار القومي 

. والخطير أيضا أن 2012في يونيو  ،  مليار دوالر) 29.7مليار جنيه ( 205البنك للجھات الحكومية 
 26ھذا البنك معرض لإلفالس حيث افادت بعض التقارير بأن خسائر البنك وصلت إلى ما يقرب من 

من جملة  ٪12إلى  ١١، حيث يصل العجز من2012عاما، وحتى نھاية  31مليار جنيه منذ إنشائه قبل 
  ملكية العامة وأصول االستثمار.الموارد وحقوق ال

أن طبيعة االرتباط بين الھيئة القومية للتأمين االجتماعي وبنك االستثمار ووزارة المالية أوجد صعوبات 
  ، حيث تعجز الھيئة عن تنمية مواردھا بالمعدالت المطلوبة ، أمام آلية عمل النظام

ق خاصة بھا ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمة ويجب اإللتزام بمبدأ أن أموال التأمين اإلجتماعى صنادي
ووتمثيل النقابة العامة ألصحاب المعاشات بمقاعد في مجالس إدارة  المالية للخزانة العامة للدولة.

  صناديق المعاشات.
الھيئة الحرية في تكوين وتنويع المحفظة االستثمارية بما يحقق أعلى معدالت العائد  ىويجب أن تعط

الوقت إيجاد التوازن بيت العائد و المخاطرة ويجب االستفادة من تجارب الدول  الممكنة وفي نفس
  المتقدمة وأراء خبراء االقتصاد والتأمين في إدارة محافظ الھيئة. 

يضم في عضويته خبراء لديھم القدرة علي التفكير في إيجاد مجاالت متنوعة ويقترح إنشاء مجلس 
الدراسات ووضع السياسات الخاصة باستثمارات الصندوق وتحديد يتولى عمل و الستثمار األموال.

   .ا طبقا لتقلبات السوق واحتياجات التنميةھقيمحفظته االستثمارية وتوف
وعلى المستوى اإلقتصادى البد أن تساھم نظم التأمين اإلجتماعى فى تنفيذ الخطة اإلقتصادية للدولة  

.  ونقترح أن تشمل للبنوك ظ اإلستثماريةفو المحاودفع ھجلة االستثمار وفي تطوير سوق المال 
  المحفظة االستثمارية مايلي:

اذون الخزانة الحكومية باعتبار أن الحكومة ھي الضامن النھائي للصندوق وتمثل الحد األدنى  -1
للعائد من االستثمارات. وفي نفس الوقت تساعد على توفير السيولة الالزمة للدولة للوفاء 

 بالتزاماتھا.
 توفر السيولة الالزمة لسداد التزاماتھا.  ودائع بنكية وحسابات جارية -2
 .استثمارات في البورصة عن طريق المحافظ االستثمارية بعد دراسة المخاطرة و العائد المتوقع -3
استثمارات في اصول ثابتة تحقق عائد سنوي مع ازدياد قيمة األصول مع الوقت مثل مباني  -4

 العقاري.  مكاتب الشركات واإلستثمار
في الشركات االستثمارية الجديدة فاالستثمار في المشروعات اإلنتاجية المدروسة  راستثما -5

 والناجحة يحقق إلي جانب العائد المناسب والمضمون فرص عمالة جديدة ومنسقة للعمال
 .الشركات المصرية المتداولة في البورصة لدعم توسعاتھا -6
 .ة مثل محطات توليد الكھرباءاالستثمار في مشروعات البنية التحتي -7
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بشرط اال يزيد قيمة تعاقدات الھيئة مع ھذه وتنويعھا االستعانة بالمكاتب االستثمارية المحلية  -8
المكاتب عن قيمة رأس المال المستثمربواسطة اصحاب المكتب نفسه في أي من األتشطة 

 االستثمارية المتفق عليھا وطبقا لقواعد يتفق عليھا.
  

عاشات لشراء ملى استعمال اموال صندوق الا اتلجأت الحكوم سابقمبارك النظام وجدير بالذكر ان في 
حتى  اسھم في شركات قطاع عام متعثرة لغرض ان يستعمل العائد لسداد جزء من ديون ھذه الشركات

ركات ه الشوتم بعد ذلك بيع ھذه الشركات باسعار متدنية ال تتناسب حتى مع اصول ھذ .يمكن تخصيصھا
  وق المعاشات. دمما تسبب في خسائر كبيرة لصن

ستثمارات نحو مشروعات انتاجية تفتح فرص عمل ألبناء العاملين العاطلين وتزيد من ويجب توجيه اال
فع رتتحقق التنمية البشرية ووتدريبية  عدد المشتركين في الصندوق ومشروعات وخدمات ساسية

وھناك مجاالت عديدة ألوجه االستثمارات التي تعود بالفائدة علي   مستوي قدرة العاملين علي التكسب.
عبية الشبناء المساكن لالعمال وال تخل بشرطي الضمان والعائد مثل االستثمار في الجمعيات التعاونية 

حقق فائدة التي تؤجر إلصحاب الحرف وتالمجھزة ومجمعات الصناعات الصغيرة والورش للعمال 
مصانع للوسيارات النقل  التأجير الطويل الذي ينتھي بالتملك لماكينات األنتاج، وعليھممباشرة للمؤمن 

   والمزارع.
 

  النظام الضرائبي: 10.3 
  

على أن "يھدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنيمة  2014تنص المادة من دستور 
  قتصادية." موارد الدولة وتحقيق العدالة االجتماعية و التنمية اإل

  ولذلك فال بد للسياسة الضريبية أن تحقق التوازن بين 
 بين التكليف وعائد الخدمات تحقيق العدالة االجتماعية  -

 من دخل الدولة %76زيادة الحصيلة الضريبية كأھم مورد للدولة ويمثل قرابة  -

اف طبقا لألھد اتستثمارقتصاد ككل وتشجيع وتوجيه االفي تحريك االآلية ديناميكية ھامة  -
  المرحلية للخطة.

  
من السكان تحت الحد العالمي للفقر (دوالر واحد في  %20وطبقا اإلحصائيات الدولية يقع قرابة 

من  %10من االستھالك الكلي، بينما تستھلك أعلى  %3.9من السكان  %10اليوم)، ويستھلك 
ألف دوالر سنويا.  15من السكان يزيد دخلھم عن  %2 . وھناكمن اإلستھالك الكلي 27.6السكان 

يدل علي خلل كبير في توزيع  ألف دوالر. وھذا 25من السكان يزيد دخلھم عن  %1بينما أعلى 
     الدخول.

إجراء تغيير حقيقي وجوھري في نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدي يعفي لذالك يجب  
ويفرض ضرائب علي  ، ويفرض ضرائب عادلة علي األثرياء ، لضريبةالفقراء ومحدودي الدخل من ا

المكاسب الرأسمالية في البورصة وعلي فوائد البنوك والتداول العقاري. والحصيلة المتجددة سنويا 
  لھذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز في عام واحد قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

  )2013لسنة  101 من القانون  8مادة  (ضريبى ھى التعديل لللشرائح الضريبية وفقاً  وا

   .فى السنة معفاة من الضريبةجنيه  5000 الشريحة األولى :حتى 
  )%10جنيه ( 30000جنيه حتى  5000الشريحة الثانية:أكثر من 
  )%15جنيه ( 45000جنيه حتى  30000الشريحة الثالثة:أكثر من 
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  ) %20( جنيه 250000جنيه حتى  45000الشريحة الرابعة:أكثر من 
  ) %25( جنيه 250000الشريحة الخامسة:أكثر من 

  
  المقترحات
  ادنى  من %10(أو شريحة  جنية  12000يكون فى حدود يعفي شريحة  اإلعفاء الضريبى 

بقية االشخاص الطبيعيين سواء المھنيين أو والموظفين ويسري اإلعفاء على  .الدخول)
  .المعاملة الضربيبةدون تمييزفي أصحاب االنشطة البسيطة (المنشآت الفردية) 

  ألف  45 للدخول منتدرج الشرائح الضريبية تتعديل الشريحة الرابعة و الخامسة بحيث
   .اإلجتماعيةالعدالة لتحقيق   ) %35(بحد أقصى  أو أكثر يين جنيهمال 5جنيه إلى 

  وفى  %35وفى الصين تصل إلى  %30الضرائب فى معظم دول العالم تتجاوز العلما بأن
  . %36وفى انجلترا  %42السويد حوالى 

  مطروح منه  الدخل كمجموع الشريحة تحسب لتشجيع اإلستثماروتكوين الشركات الجديدة
 يصدرھا تنفيذية الئحة أو بقانون المذكورة اإلستثمارات وتحدد األستثمارات الجديدة،

المشترك، ودائع  االستثمار في البورصة ،أسھم في صناديق أسھم( الوزراء مجلس
. ويجب أن يحدد )مساھمة جديدة  شركة في شريك استثمارية، شھادات االستثمار، أو

القانون أولويات لإلستثمارات التى تساعد في فتح فرص عمل جديدة وليست المضاربات 
الف جنيه ولكن  250لإلنتاج القومي. فمثال إذا كان دخل الممول الصافي التي ال تضيف 
، فتحسب  اواسھم استثمارية مربوطة  الف منھا في صورة ودائع 100اعاد استثمار 

 .جنيه ألف 250وليس جنيه ألف  150الضريبة على اساس ان الشريحة الضريبية ھي 
   

بة مع نظام آلي للمحاس ةالحسابات البنكية للشركات مباشركترونية الحديثة التي تربط لنظم االلإدخال ا
   .وحساب الضرائب

.تشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة على التسجيل ودفع الضرائب بربط الخدمات الحكومية 
   .بالبطاقات الضريبية

ا في ل بھمالحقة  كبار الممولين المتھربين من دفع الضرائب. وزيادة عدد المحصلين طبقا للنسب المعم
الدول المتقدمة إلن نقص أعداد المحصلين يسبب في ضياع مستحقات للدولة وزيادة المحصلين أكثر 
   .مما يجب يقلل من كفاءة تحصيل الضرائب ويسبب إھدار لميزانية الدولة في صورة أجور غير منتجة

 الكترونيا من خاللتسھيل تقديم النماذج الضريبية الكترونبا ودفع الضرائب الكترونيا و الرسوم 
لحسابات البنكية للعميل ومن خالل المنافذ اآللية للبنوك ومن خالل ماكينات مؤمنة في جميع المصالح ا

الحكومية. وعمل نظم الكترونية لربط حسابات العميل الكترونبا للتوريد المباشر لضريبة المبيعات 
اإلقرار الضريبي وكشف األخطاء.  وحسابات الضرائب المستحقة. ونظم الكترونية ذكية  لمراجعة

من الممولين سنويا على أن يشمل التدقيق إلى خمس سنوات  %10ووعمل نظام للمراجعة والتدقيق ل 
  ماضية.
حيث يعود جزء من الضرائب في صورة خدمات وبالضرائب النظر في نصيب المحليات من إعادة 

  في المنطقة. نشطة التجاريةان المنطقة أو للصناعات و االكمباشرة لس
  

 و الخارجية الديون الداخلية  
 1600إلى  1400تقدر بين  2013إجمالي ديون مصر طبقا آلخر األرقام بنھاية كما ذكرنا من قبل فإن 

في المتوسط  وھي تمثل  مليار دوالر 46إلى  42مليار جنيه دين داخلي ، بينما يقدر الدين الخارجي بين 
  . من إجمالي اإلنفاق العام 27%
 

 :ويقترح في ھذا الصدد التفاوض مع الجھات الدائنة لمصر لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية
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 .إلسقاط جزء من المديونيةلدي الألوساط الدولية  التفاوض
 

تحويل جزء من المديونية إلى مساھمات مباشرة في شركات مساھمة كبرى تؤسسھا الحكومة إلنشاء 
 .دية، مثلما ھو معمول به مع ايطاليامشروعات عمالقة ذات جدوى اقتصا

 
 .إطالة فترة السدادوإلعادة جدولة الديون بمزايا أفضل مثل محاولة تثبيت الفائدة اإلجمالية 

 
وھناك أموال ھائلة في  .فائدة منخفضةشراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بدراسة 

نخفاض سعر الفائدة في البالد المتقدمة إذا ما توافرت لھا العالم يمكن أن تساھم في ھذا المجال بسبب ا
  ضمانات معقولة.

  
اذون الخزانه والبالغ قيمه الدين  المصريه بموجب سندات و ةللحكوم الدائنةالتفاوض مع البنوك 

،  فمن الممكن التفاوض مع  .الداخلي لتسويه المديونيه الحكوميه وتخفيض قيمه الفوائد المحتسبه
 بحيث ال يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئويةالقروض المتراكة لتخفيض الفوائد علي   الدائنةالبنوك 

 نةللمواز مبالغ كبيرةمما سيوفر  عن سعر الفائدة الذي يعطي ألصحاب الودائع في الجھاز المصرفي.
اوض تتيح التف العامه سنويا وھذا امر طبيعي فالظروف الحاليه التي تمر بھا مصر اقتصاديا وسياسيا

   .مع البنوك كأي مدين متعثر
، وإنھاء ملف التشابكات المالية بما يعزز من فرص  تسوية المديونيات المتبادلة للجھات الحكومية

 تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
  
  

  الشركات المتعثرة 10.4
 

صفية تسببت في ت تعتبر مشاكل الشركات المتعسرة بسبب تراكم فوائد البنوك من أخطر المشاكل التي
مئات الشركات المنتجة أو تعجيزھا بطريقة تمنعھا من النمو والمنافسة واالستغالل الكامل لقدراتھا 

اإلنتاجية. والحقيقة الھامة أن تصفية أي شركة منتجة تحت وطأة الديون ال يخدم األھداف القومية وال 
الحلول المقترحة يجب أن يدور حول يضمن للبنك الممول الحصول على مستحقاته. فالھدف من وراء 

خلق ظروف جديدة للشركات المتعثرة الجادة تمكنھا من توفيق أوضاعھا وتحقيق النمو المطلوب 
والقدرة على المنافسة واستغالل كامل لقدراتھا والمحافظة على وظائف العاملين بھا. ويشمل ذلك 

ھذا الھدف يمكن وضع العديد من  الدعم الفني واإلداري و المادي للشركات الجادة. في ضوء
   :االقتراحات

وضع سقف للفوائد المتراكمة على الديون وھو نظام متبع في بعض البلدان الرأسمالية، ووضع قواعد 
معقولة لتحويل الديون إلى حصص في ملكية الشركات، وإنشاء صناديق لقروض بفوائد مخفضة 

  الستبدال الديون عالية الفوائد،
ت المتعسرة من تجميد استحقاقات البنوك الدائنة لفترة محددة حتى تتمكن من توفيق تمكين الشركا 

ففي الواليات المتحدة  من الممكن للشركات المتعسرة  .كما ھو متبع في كثير من بالد العالم أوضاعھا
 من عادة يودع،  11  يكيراألم اإلفالس قانون" من  11 الفصل"من محكمة اإلفالس وضعھا تحت 

 ىعل تنطوي التي اإلفالس أشكال من شكلوھو  .ديونھا ھيكلة إلعادة وقتا تتطلب التي الشركات قبل
حيث يتعاون الدائن و المدين في وضع خطة إلعادة . هوأصول لمدينل التجارية الشؤون تنظيم إعادة

  تنظيم الشركة وإعادة ھيكلة ديونھا ويوافق عليھا كل الدائنون.
بواسطة البنك  بيع األصول مثل المباني و ماكينات اإلنتاج و إعادة استئجارھاامكانية  وومنھا مثال 

   . الدائن أو لطرف ثالث
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وضع اللوائح المنظمة التي تشجع البنوك على الدخول كشريك في حصص رأس المال لتقليل التعارض 
ات الخبر الطبيعي بين مصالح البنوك الدائنة والشركات المقترضة، وبحيث تستفيد الشركات من

 والكفاءات الموجودة لدى البنوك، وليكون للبنوك مسؤولية أكبر في إنجاح ھذه الشركات.
مصنع  وتذليل  4000التي تقدر بأكثر من تشغيل كافه المصانع المغلقه و والبد من العمل على إعادة 

  . مليون عامل 2كافه العقبات امام تشغيلھا وتستوعب ھذه المصانع المغلقه اكثر من 
  

جميع مصانع وشركات الغزل والنسيج فى مصر سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو األستثمارى 
  -: تحتاج إلى تمويل ويجب توفير التمويل عن طريق األتــى

  
الھا زيادة رأس ملشركات مساھمه والغزل و النسيج المتعثرة إلى شركات تغيير الكيان القانونى لجميع 

بطرح اسھمھا في السوق المالي، أو للمستثمرين أو لصناديق االستثمار وتحويل ديون البنوك إلى 
  اسھم. 

  
العمل على سرعة إجراءات التقاضى فى المشاكل الماليه واإلقتصادي التى تنشأ بين المستثمرين 

 كانت حكوميه أو غير حكوميه بعضھم البعض أو التى تنشأ بين المستثمرين والجھات األخرى سواء
تفعيل دور مركز تسوية المنازعات بالھيئه وأعداد المحاكم اإلقتصاديه على مستوى مصر بزيادة 

  .العامه لإلستثمار
  
  

	البورصة واألوراق المالية 10.5

  
تعتبر البورصة من أھم آليات اإلنعاش االقتصادي بما لھا من قدرة على اجتذاب رؤوس األموال الداخلية 

تح ال تفوالخارجية على السواء.  و لكي تساھم البورصة في إنعاش االقتصاد وال تتحول إلى مضاربات 
ات العنيف من سوق المالي عرضة للھزالال تعود بقيمة حقيقية على االقتصاد وتجعل فرص عمل و

وغالبا ما يكون فيه الفائز المضارب  الھزاتارباح كبيرة من ھذه  االمضاربين المحترفين الذين يحققو
فال يكفي فقط إعادة  . األجنبي الذي يخرج بما جمع من اموال البسطاء من المستثمرين المواطنين

ية صغار المستثمرين ولتوجيه تنظيمھا ولكن البد من تنظيم آليات أخرى ھامة تساھم في تشجيع وحما
االستثمارات للتوسع الحقيقي للشركات المساھمة ولتشجيع إنشاء الشركات الجديدة. ويجب وضع 

القواعد المنظمة لضمان الشفافية للشركات المندرجة في البورصة والتعامالت المالية لمديري الشركات 
خبار التي تسربھا الشركات وضبط األخبار وأعضاء مجالس إدارتھا وكبار المستثمرين بھا ومراقبة األ
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الزائفة. وتسھيل إجراءات طلبات طرح أسھم جديدة للشركات القائمة للتوسع في الشركات وتنويع 
، ووضع  ، وإجراءات دمج وتقسيم األسھم، وإجراءات ضم وتقسيم الشركات األسھم المطروحة

الھزات المفتعلة للبورصة ويجب االستفادة من اإلجراءات المنظمة لحركة رؤوس األموال األجنبية لمنع 
التجربة الصينية لحماية البورصة المصرية من المضاربين اللذين احترفوا االكتساب من افتعال الھزات 

إلن وجود  . سة جيدا قبل طرحھاواسة الضريبية سياسة مدريفي سواق المال.  ويجب ان تكون الس
مستثمرين جدد والكن البد من تحويل  واجتذابة السوقية مساحة من المضاربات ضرورية لرفع القيم

 إنشاءو بطرح اسھم جديدة االستثمارات إلى استثمارات حقيقية بالتوسع السريع في الشركات القائمة
  وإدخال مزيد من الشركات المساھمة إلى البورصة. شركات جديدة 

  مزيد من االقتراحات و التوصيات: ليوفيما ي
للتوسع وطرحه في  اسھمتشجيع الشركات المدمجة في البورصة على عمل خطط للتوسع وإصدار  -1

تثمارات في البورصة إلى استثمارات حقيقية تفتح فرص سالبورصة في الوقت المناسب لتحويل اال
 القومي.  إلى الناتجعمل وتضيف 

البورصة اھمة والدخول في التحول إلى شركات مستشجيع ادخال الشركات القائمة و الجديدة على  -2
لتحديث خطوط االنتاج وزيادة  يل الالزموللحصول على التم اوطرح اسھم جديدة لزيادة رأس مالھ

 .االنتاج ولزيادة قدراتھا على التصدير و المنافسة
تشجع االستثمار الحقيقي البعيد  للحوافزأو رسوم ونظام خاص بالبورصة عمل نظام ضرائبي  -3

المضاربات بالقدر الالزم إلنعاش البورصة وتسخينھا دون  مناسب منسمح بقدر المدى وت
ستثمارات الحقيقية بحيث يكون س حجم المضاربات بحجم االاالوصول إلى المرحلة الحرجة وقي

 تزان.اك اتزان دون الوصول إلى منطقة عدم االنھ
المباشر بنظم تسھيل التداول المباشر االلكتروني. ولكن البد ھنا من التحذير من الربط  -4

الكمبيوترالتي تأخذ قرارات البيع والشراء وتنفذھا تلقائيا إلنھا كلھا متشابھة جدا في طريقة عملھا 
وتعتمد على رصد مؤشرات معينة وبالتالي إذا رصدت مؤشر معين فسنفاجئ بآالف الكمبيوترات 

ة تذبذبات البورص تصدر قرارات  بالبيع في نفس الوقت أو الشراء في نفس الوقت مما يزيد من
  ويجعلھا عرضة لالنھيار.      

5- Mutual Funds و تنويعھا باعتبارھا أھم آليات تجميع المدخرات الصغيرة في   المحافظ المالية
وأكثر ضمانا  أوعية استثمارية كبيرة ومتعددة المجاالت ومتعددة في مستوى العائد والمجازفة

وتكون ھذه األموال  وتناسب أكثر صغار المستثمرين.تعدد الشركات التي تستثمر فيھا بسبب 
بنسبة من    Venture Capitalمتوافرة لشركات التمويل و البنوك وشركات المخاطرة        

رأس المال المدفوع في ھذه الشركات.   و تشجيع االستثمار المحلي الطويل األجل بتنويع أشكال 
ن وصناديق االدخار. و تشجيع النقابات على إنشاء صناديق المعاشات الغير حكومية ونظم التأمي

برامج إضافية للمعاشات والتأمينات واالدخار بدرجات متفاوتة في المجازفة. و إعادة تنظيم أموال 
المعاشات والتأمينات الحكومية باستثمارھا في األوعية االدخارية والمحافظ االستثمارية لضمان 

التشريعات والقوانين الخاصة بشركات التمويل و شركات  اكبر عائد ألموال المعاشات. و وضع
توظيف األموال وشركات المخاطرة لما لھا من أھمية في تسھيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني 
األفكار الجديدة و تحويلھا إلى قالب تجاري بكفاءة عالية. و مراجعة القوانين المنظمة للشركات 

ارته. و تسھيل اإلجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك المساھمة لتنويع أشكالھا وطرق إد
األجنبية و البنوك اإلسالمية. و عمل شبكة اتصاالت موحدة بالبنوك، و تزويدھا بالطرق الحديثة 
لمطابقة التوقيعات و التسوية اآللية للشيكات بين البنوك، وتنويع الخدمات المصرفية وتوفيرھا 

الربط اآللي لحسابات العمالء بنظم برمجيات المحاسبة لدى عن طريق االنترنت، وإدخال 
الشركات.   وربط ھذه الشبكة بالشبكات العالمية للبنوك لجعل مصر مركزا عالميا رئيسيا 

 للمعامالت والخدمات البنكية والخدمات البنكية االلكترونية.
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  شركات توظيف األموال 10.6
  

. وقد ظھرت صورة 1978ية السبعينيات و تحديداً في عام بدأت نشأة ظاھرة توظيف األموال في نھا
وتوظيفھا في النشاط االستثماري ، وھي ما تجميع المدخرات جديدة من الشركات التي تعمل في مجال 

ِرفت بشركات توظيف األموال، وقد استطاعت ھذه الشركات أن تجتذب مجموعةً كبيرة من أصحاب ع
ألحكام وقواعد  وفقاركيزتين أساسيتيھن :  إعالنھا أنھا تتعامل و؛ وذلك العتمادھا على دخراتالم

الشريعة أإلسالمية ، وأن العوائد التي تقوم بتوزيعھا دوريًّا وبانتظام تزيد كثيًرا عن العوائد السائدة 
عھا المؤسسات االقتصادية بصفة عامة ، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة   .التي تحقِّقھا وتوزِّ

من انخفاض أسعار  فترةال هلما إتسم به ھذ ، الثمانينات ازدھار نشاط توظيف األموال فشھدت فترة 
وقد كانت تلك الظروف االقتصادية مناخاً ُمناسباً لظھور ھذا النشاط ، الذى اجتذب   بنوك.الفائدة بال

 عائد جزءا كبيرا من رؤوس األموال المتوسطة والصغيرة وصغار الُمدخرات وصغار المستثمرين نظير
 شھرياً. % 3شھرى أو سنوى تجاوز أحياناً 

ن مصادر أموال ھذه الشركات من مصدرين أساسين ھما: رأس المال المدفوع من أصحاب  وتتكوَّ
الشركات، وأموال الموِدعين أو الودائع تحت شرط المشاركة في الرباح وفي الخسارة، وتمثِّل الودائع 

 لنسبي لھا من شركة ألخرى.العنصر الرئيس لھا، وإن اختلف الوزن ا
 
ُ◌عتَبر ھذه الشركات أداةً فعَّالة في مجال االستثمار؛ حيث تقوم بدور جوھري في الحياة االقتصادية ت

المعاِصرة؛ تمويالً واستثماًرا، وإنتاًجا وتوزيًعا، وتَُعدُّ المؤسسات النقدية التي تتخصَّص في تجميع 
من أھم ھذه  -ل االستثمار بصور مختلفة من ناحية أخرى المدََّخرات من ناحية، واستخدامھا لتموي

 .الشركات في االقتصاد المعاصر
وكانت شركات توظيف األموال من أھم العوامل في إحداث نھضة اقتصادية خالل عقد الثمانينات بسبب 

قدرتھا الفائقة على تجميع المدخرات الصغيرة في أوعية استثمارية ضخمة بجانب الحرية المطلقة 
للقائمين عليھا في اتخاذ القرارات السريعة و الدخول في مشروعات ومعامالت تتسم بالمجازفة مع 
الربح العالى السريع. كما قامت بمساعدة الشركات المتعسرة واستيراد الآلالت و الخامات للمصانع 

شأت شركات وأحيانا للدولة و الدخول في شراكة مع الشركات القائمة لتوسيع خطوط اإلنتاج ،  وأن
  الستصالح األراضي و إقامة المصانع  وكانت لھا شبكة دولية ساھمت في فتح اسواق جديدة للتصدير.

    2002و الشكل البياني اآلتي من أرقام نشرھا البنك الدولي سنة 
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  2005 -1970نمو نصيب الفرد من األنتاج القومي بين   1-10كل ش
  

و الشكل يبين بوضوح نمو اإلنتاج القومي مقسوما على عدد السكان (نصيب الفرد من النتاج القومي) 
. ويالحظ ھنا حقيقة ھامة يجب أن يعرفھا الجيل الجديد ليدرك أننا قادرون 1993و عام  1979بين عام 

خوات لقد كان على تحقيق معدالت تعادل وتفوق ما حققته دول جنوب شرق أسيا. أيھا األخوة و األ
حين كانت روح العاشر  % 9,5يقدر   1989إلى  1979متوسط معدل التنمية في مصر في الفترة بين 

من رمضان مازالت متوھجة في صدور األمة وكانت ھذه المعدالت تفوق معدالت النمو في جنوب شرق 
س القتصادي الذي بدأه الرئيأسيا. أما الصين فلم تكن قد بدأت برنامجھا االقتصادي بعد. وأدى االنفتاح ا

أنور السادات في نھاية السبعينات و ظاھرة شركات توظيف األموال في الثمانينات إلى استمرار 
 %20االنتعاش االقتصادي حتى نھاي الثمانينات.   كما حقق القطاع الصناعي أعلى نمو له حتى بلغ 

. ويبين الشكل أيضا أننا استطعنا %14السنوات سنويا.  وبلغ معدل النمو في اإلنتاج القومي في أحد 
.  و يالحظ أن أعلى دخل 1989إلى  1979في عشر سنوات بين  %400مضاعفة دخل الفرد أكثر من 

للفرد كان في أواخر الثمانينات حين حقق اإلنتاج القومي أعلى رقم له عندما وصلت إنتاجية المصانع و 
جية لھا . وكان ھذا النجاح بالرغم من تفشي ظاھرة الشراء و المزارع الجديدة إلى أعلي معدالت إنتا

 .اإلسراف بعد عقدين من التقشف والحرمان
 

ثم جاءت النكسة االقتصادية الكبرى بانھيار شركات توظيف األموال وانھار معھا االقتصاد المصري 
دخل القومي وتزايد و حتى منتصف التسعينات تدنى مطرد في ال 1989فشھدت السنوات التالية منذ عام 

األسعار وانخفاض في دخل الفرد الحقيقي أدى إلى دخول مصر إلى حظيرة البلدان الفقيرة منذ بداية 
 .التسعينات وحتى مطلع القرن الواحد و العشرين

. وھي في الحقيقة ربما تكون  %0.3وانخفضت معدالت التنمية عند بداية التسعينات حتى وصلت إلى  
ر أكث تذنا في االعتبار زيادة االسعار وزيادة عدد السكان. كما ازدادت البطالة بعد أن فقدسالبة إذا ما أخ

  من مليون اسرة وظائفھا نتيجة انھيار شركات توظيف األموال.
ى إحداث نمو اقتصادي سريع وعلى أوسع نطاق، توظيف األموال فيوبالرغم من نجاح ھذه شركات 

األفراد، إال أنھا تعرَّضت لحملة كبيرة من االنتقادات، وتضاربت  وقدرتھا الفائقة على احتذاب أموال
اآلراء ما بين مؤيِّد وُمعاِرض لھذه الشركات، وخصوًصا أن العمل في بعض ھذه الشركات يعتمد على 

خبرة القائمين على إدارتھا دون االعتماد على وجود قواعد علمية يسترشد بھا القائمون عليھا من 
وقد استمرَّت ھذه الشركات تمارس عملھا غير المقنَّن في تجميع  .لتنظيم والتوظيفحيث اإلدارةُ وا

األموال واستخداماتھا لما يقرب من عشر سنوات، مع غياب القواعد التي تضمن السالمة المالية لبعض 
ھذه الشركات التي تزاول عملھا دون ضوابط معروفة ، ودون التقيد بأصول محاسبية تتناسب مع حجم 

  ألموال التي جمعْتھا.ا
ومن ناحية أخري ادت ھذه الظاھرة إلى تناقص حاد في أموال المودعين لدى البنوك الوطنية و 

وأدى إلى اضعاف قدرة الحكومة على اللجوء إلى القروض الداخلية  الحكومية وتناقص السيولة البنكية
زيادة كبيرة في الطلب على الدوالر ونتج عن حركة االنتعاش االقتصادي  لتوفير السيولة اللزمة لھا. 

لشراء الماكينات وخطوط االنتاج ومعدات المصانع التي شھدت طفرة كبيرة في فترة زمنية قصيرة مما 
أدى إلى تناقص االحطياطي الحكومي من العملة الصعبة وعدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة 

لسوداء للعمالت اأجنبية. واتھمت الحكومة شركات المطلوبة لحركة التنمية فتفشت ظاھرة السوق ا
  توظيف األموال بأنھا السبب في تناقص االحتياط لمتاجرتھم في سوق األوراق المالية.

ظھرت القوى االسالمية واضحة وكان  1987ومما زاد الطين بلة أنه في انتخابات مجلس الشعب عام 
مرشحين اإلسالميين،  وتأثيرھھم المتزايد على تأثير رموز شركات توظيف األموال واضحا في دعم ال

الشارع المصري. وكان ذلك مؤشرا خطيرا لصانعي القرار السياسي في مصر على خطورة نمو ھذا 
 انتباه كثير من الدول والصحفللقوة اإلسالمية المارد وطموحاته السياسية. كما لفت التاثير السياسي 

ر األسالمي في المنطقة وخطورته على النظم الموجودة. فبدأت مخاوفھم من توحش التيا ثارالعالمية وا
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الصحف ووسائل اإلعالم المحلية والعالمية حملة محمومة للتخويف و التشكيك في ظاھرة شركات 
توظيف األموال. فقامت الحكومة بتوجيه التھم لرموز ھذه الشركات واستولى المدعي االشتراكي على 

  م بحجة تأمين أموال المودعين. اموالھم ، وقام بتصفية اصولھ
جديد من المؤسسات المالية في اللتقنين وتنظيم ھذا النوع  1988لسنة  146وصدر قانون رقم 

االقتصاد المصري؛ من حيث إنشاؤھا، ومزاولة نشاطھا، والرقابة عليھا، ولكن في الواقع جاء ليقضي 
انعاش االقتصاد. وطبقا لموقع وزارة  على ھذه الظاھرة بالرغم من أھميتھا وقدرتھا الفائقة على

  الداخلية المصري 
, إلنشاء تلك الشركات , سواء  1988لسنة  146" ونظراً للضوابط الصارمة التى حددھا القانون رقم 

بالنسبة للشكل القانونى أو حجم رأس المال , واإلشراف الُمباشر للبنك المركزى والھيئة العامة لُسوق 
فإنهُ تجُدر اإلشارة إلى أنهُ لم تُؤسس شركة لتلقى األموال منذ صدور القانون ,  المال على أعمالھا ,

 وحتى اآلن" 
 

و الخطأ الثاني الذي ارتكبته الحكومة في معالجة ظاھرة شركات توظيف األموال أن الحكومة لجأت في 
دوالر إلى وذلك  لتشجيع التحويالت من ال %18ذلك الوقت إلى رفع سعر الفائدة حتى و صل إلى 

الجنيه وكبديل لشركات توظيف األموال. وبالرغم من نجاح ھذه السياسة المالية في زيادة احتياطي 
الدولة من الدوالر، إال إنھا أدت إلى تدھور و انكماش االستثمارات الصناعية و إفالس أعداد ضخمة من 

ن المنافسة في األسواق المصانع و المزارع التي أنشأت في فترة االنفتاح. و عجزت الصناعة ع
العالمية وخروجھا تماما من ھذه األسواق. وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى 

مما أدى إلى تدھور األحوال  السابقشكل الرھيب، وتسارع انھيار االقتصاد المصري كما في 
  .تاالجتماعية وظھور األفكار المتطرفة وحوادث اإلرھاب في مطلع التسعينا

  
و بصرف النظر على اننا نسمي ھذه الشركات أسالمية أو غير أسالمية  فمن المنظور االقتصادي 

البحت ھي شركات مخاطرة  تعتمد بدرجة كبيرة على خبرة اصحابھا في إنشاء الشركات وتبني األفكار 
ويل نتاج وتموتحويلھا إلى منتجات وتصحيح أوضاع الشركات المتعسرة. كما تقوم بتـاجير ماكينات اإل

شراء المواد الخام والدخول كشريك في الشركات الجديدة. فالبد من السماح لھذا النوع من الشركات 
  وتقنين عمله.

 
وھناك دراسات إقتصادية عديدة تحض إلى بذل المزيد من الجھود في العديد من البلدان إلزالة العقبات 

التي تحول دون تجريب أشكال اقتصادية جديدة وإتاحة مساحة من المخاطرة في االقتصاد. وھناك حاجة 
شركات الجديدة إلى آلية تمويلية بشكل خاص فيما يتعلق المراحل األولى من تشكيل األعمال و ال

وتطوير وانتاج وتسويق التكنولوجيات الجديدة. فھي تقوم بتوفير راس مال في المراحل األولى لألفكار 
( حيث احتماالت الفشل تكون كبيرة) وتوفر التقاء بين من لديھم أفكار ولكن ليس عندھم الخبرة 

نتجات وشركات تعود بالنفع على السوقية ومن لديھم المال والخبرة التسويقية لتحويل االفكار إلى م
الطرفين وعلى االقتصاد ككل.  ھذا النوع  من التمويل يقوم به رأس المال المعروف بسم شركات 

  venture capital.   المخاطرة أو رأس المال اإلستثماري     
وھو يشبه كثيرا الدور اللذي تقوم به شركات توظيف األموال. ونحب أن نؤكد أن رأس المال 

ستثماري ليس ھو النوع الوحيد من التمويل وھذا أمر مھم في ھذا السياق، ولكن كال التمويل اال
  الرسمية وغير الرسمية تلعب دورا متميزا في مراحل نمو وتشغيل الشركات.  

و الحقيقة أن شركات توظيف األموال في الثمانينات كانت يملكھا ويديرھا أفراد أو عائالت ولديھم روح 
وخبرة كبيرة في التعامل مع السوق. ويجب النظر إليھم كثروة قومية يجب االستفادة منھم  المخاطرة

وتوجيھھم بحيث يستفاد منھم مع وجود اتزان بين طموحاتھم والدور المطلوب منھم في عملية التنمية 
افية شفودون اإلضرار بالجوانب إإلقتصادية أألخري عن طريق ايجاد صيغة مقبولة لتنظيم األنشطة مع 

  .وضمانات لحقوق المستثمرين
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وفي تجارب الدول األخري نجد أن الحكومات نفسھا  تخصص لھم جزء من االستثمارات القومية لما  
. وجدير ودعمھا بالمال و الخبرة  لھم من تأثير كبير على تقوية نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة

س الدور لما عليھا من قيود شديدة لضمان اموال بالذكر أن البنوك العادية ال تستطيع أن تقوم بنف
المودعين. أما شركات توظيف األموال   فتقوم على اساس االتفاق بين الشركة و المودعين على تحمل 

  المشاركة في الربح وفي الخسارة.
وعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون ھناك تصنيف لھذه الشركات يتم قياسه بصورة دورية وبناء 

عليه يحدد لھا نسبة اموال المودعيين إلى اموال المؤسسين. فمثال عند بداية النشاط تكون ھذه النسبة 
ة قصوى تعادل وطبقا لنجاحھا واصولھا يسمح لھا بزيادة ھذه النسبة تدريجيا إلى أن تصل نسب 1:1

النسبة التي يحددھا البنك المركزي للبنوك. ويجب ايضا تمكينھم من استثمار المحافظ االستثمارية     
Mutual Funds     عالية المخاطرة. -المصنفة  عالية العائد  

ليعطي حرية أكثر و مساحة أكبر لھذه الشركات في تحفيز  1988فال بد من إعادة النظر في قانون 
النمو االقتصادي ودعم الشركات الصغيرة و المتوسطة. وخاصة أن إحداث الطفرة االقتصادية  وتسريع

المطلوبة تتطلب من القيادة السياسية تفكير متفتح وغير تقليدي ، تفكير يتقبل جميع االفكار و الطاقات 
ودة ويدرك و المواھب الموجودة في ابناء وطننا ويعمل على كسبه وتجنيدھا لتحقيق النھضة المنش

  . 1989أخطاء الحكومة في عام 
 

  
 

  قوانين االستثمار 10.7
 

تريليون دوالر ، وعلينا أن نخطط الجتذاب ولو  1.3يوجد فائض استثماري في منطقة الخليج يقدر ب 
منھا خالل األربع سنوات القادمة. كل المطلوب ھو وجود تصور أولي للمشروعات الضخمة  10%

العائد المتوقع و التسھيالت المقدمة لھذه المشروعات، ويجب أن نتعلم من تجربة وحجم االستثمارات و 
) وھناك أيضا سنة 20في فترة  تريليون دوالر 3دبي في اجتذاب االستثمارات العربية واألجنبية (

، باإلضافة إلى أألموال مليار دوالر 150مدخرات المصريين و األموال المھربة بالخارج وھي تقدر ب
 .يناير 25نظام السابق بعد قيام ثورة الھربتھا رموز  التي

  
) ، للذين يؤسسون شركات  capital gainإصدار قانون إلعفاء الضرائب عن أرباح المستثمرين (

  .مساھمة من تاريخ صدور القانون ولمدة عامين لتشجيع إنشاء شركات جديدة

 الضرائب لمدة محددة بحيث تحسب  تعديل قانونب وتكوين الشركات الجديدة  لتشجيع اإلستثمار
مطروح منه االستثمارات الجديدة ويحدد القانون أو الالئحة  الدخل الضريبية كمجموع الشريحة
   ستثمارات المسموح بھا.لالالتنفيذية 

 المنزل مقرھا شركات إنشاء للشباب يمكن بحيث المعلومات نظم شركات تسجيل إجراءات تسھيل
 تيال الكبرى المعلومات نظم شركات وإلزام. الكترونيا التسجيل ويتم المكان عن النظر بصرف الخاص
وإعفاء . الناشئة للشركات األعمال من األقل على %20 بإعطاء الحكومة من مناقصات على تحصل

 5شركات نظم المعلومات و البرمجيات الجديدة المساھمة التي يتم إنشائھا من تاريخ القانون ولمدة 
  أعوام من تاريخ تسجيلھا.  3أعوام ،  من الضريبة لمدة 

مما يشجع التقاء األفكار والكفاءات مع رأس و المحليات عمل معارض ألفكارالشباب تنظمھا النقابات  
 ركات تتبنى أفكار الشباب. المال وإنشاء ش
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ابتكار و تبني معامالت مالية و محافظ وكروت الكترونية وإجراءات الكترونية لتسھيل التعامل التجاري 
عن طريق االنترنت لتحقيق طفرة سريعة في التصدير عن طريق اإلنترنت. و يتطلب ذلك أيضا تبسيط 

 5000أو إلغائھا للطرود التي تقل قيمتھا عن إجراءات الشحن والتصدير وتوفيرھا عن طريق االنترنت 
  جنيه مثال.

  
الخاص بشركات توظيف األموال لما لھا من أھمية كبيرة في دفع عجلة  1988إعادة النظر في قانون 

التنمية ودعم الشركات الصغيرة و المتوسطة واإلھتمام بشركات المخاطرة لدورھا الھام في دعم األفكار 
  حويلھا إلى منتجات تكنولوجيا.في مراحلھا األولى وت

  
الجاھزة ضع نظاما لتأجير األراضي الصناعية و الورش وو ،  حضانات للشركات الناشئةإقامة 

حتى ال تضطر المشروعات الناشئة إلى تجميد جزء كبير من رأسمالھا في المباني و الخدمات 
  اإلنتاج و التوسع و المنافسة. إلى اإلنشاءات و اللجوء إلى مصيدة القروض بدال من تركيز إمكانياتھا 

  
وخاصة لشراء أدوات وماكينات اإلنتاج ولمشروعات الشباب توفير ضمانات لقروض الشركات الناشئة 

أو إنشاء صندوق تأمين للقروض يساھم فيه بنسبة  بسبب إحجام البنوك عن مساعدة الشركات الناشئة.
  من قيمة القرض يتم تحديدھا وفقا لدراسة أو بالتفاوض مع شركات التأمين. 3-5%
  

إيجاد طرق تمويل جديدة تناسب الصناعات الصغيرة و المتوسطة وخاصة الناشئة منھا مثل تأجير 
  والمواد الخام بالتقسيط.الماكينات ومعدات الورش و ادوات االنتاج ووسائل النقل 

  
كثير من الدول المصدرة لديھا بنوك وصناديق لتمويل التصدير فيمكن للبنوك الوطنية للتفاوض معھا 

ير أو بطريق التأج لورش و المصانع الصغيرة وتقسيط ثمنھا للشبابلنتاج المثال الستيراد ماكينات ا
    .الطوي

  
ق في العالم تتنافس على اجتذاب المستثمرين،  ويتطلب علينا أن ندرك جيدا أن ھناك عشرات المناط

ذلك خلق مناخ استثماري ينافس و يتفوق على مراكز جذب االستثمارات العالمية.   ويتحقق ھذا المناخ 
أوال بتبسيط اإلجراءات و شفافية المعامالت، ونزاھة التعامل وعمل مراكز لتقديم جميع الخدمات 

الميزات النسبية لمناطق المشروعات االستثمارية. وعمل حمالت إعالمية المطلوبة للمستثمر، وإبراز 
عن األداء العالي لھذه الخدمات والمميزات المتوافرة للمستثمر في مصر. وعلى المالحق التجارية في 

السفارات المصرية أن تقوم بدور ھام في تنظيم حمالت الدعاية و اإلعالن عن المناطق الصالحة 
تثمار بمصر من حيث الموقع والمناخ وتوافر الخدمات والمرافق وأسعارھا وتوافر لمشروعات االس

األيدي العاملة وأسعارھا والمميزات البيئية والسياحية في المناطق القريبة وتوافر اإلسكان الراقي 
والطرق السريعة والمواصالت. وعمل مكاتب عالقات عامة تقدم خدمات خاصة للمستثمرين تقوم 

ور المستثمر ما له وما علية ( اإلعفاءات والضرائب علي سبيل المثال ) وإزالة أي غموض بتوضيح د
قد يعوق فھم القوانين الخاصة باستثمار األموال األجنبية مما قد ينتج عنة نفور من إدخال ھذه األموال 

جاد حلول لما إلي مصر وھروبھا إلي أسواق دولية أخري، وتسھيل اإلجراءات القانونية واإلدارية و إي
وعلى سبيل المثال في ماليزيا كان المستثمر األجنبى إذا دخل أحد قد يجده من مشاكل أو صعوبات. 

مراكز الحضانات للمشروعات الجديدة في الصباح فيمكنه إنھاء جميع األوراق الالزمة بما في ذلك فتح 
  الحساب البنكي وتسجيل شركته وبدأ نشاط شركته قبل انتھاء اليوم.

بين الدول. ولتسجيل نشاط تجاري  109طبقا للتصنيف الدولي لمناخ االستثمار فتحتل مصر المرطز و
أيام بينما في كندا يتم التسجيل بخطوة واحدة والحصول على السجل  8خطواط  تأخذ  7تحتاج إلى 

 لصناعية فتأخذأيام ( إلنه يرسل بالبريد لمقر الشركة المذكور في الطلب). أما األنشطة ا 4التجاري في 
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شھور، بينما تسجيل  6خطوات أكبر بكثير، فعلى سبيل المثال للحصول على تصريح يناء ربما يأخذ 
  شھور. 3ملكية  أرض قد يأخذ 

    
 Small Businessأنشاء مكاتب خدمة الشركات الصغيرة و المتوسطة على غرار مكاتب     

Administration (SBA)        لتقديم المشورة والتدريب و المعلومات في الواليات المتحدة
  جميع التعامالت الحكومية.توفير وتبسيط اإلجراءات و

                                                 
  ودعوة رجال األعمال لحضور مؤتمرات عن فرص االستثمار بمصر. 

  
أن تعمل الحكومة على تثبيت سعر صرف الجنيه إلعادة الثقة للمستثمر المحلي و األجنبي تمكنه يجب 

 من عمل دراسات الجدوى لمشاريعه على أسس ثابتة كما فعلت الصين.  
 

نظرا للطبيعة المختلفة لمصادر االستثمار فنحن نقترح أن توجه االستثمارات العربية أساسا إلى قطاع 
عقارات لعمل المجمعات التجارية الكبيرة و مباني الشركات العالمية و المشروعات اإلنشاءات و ال

السياحية. بينما توجه االستثمارات األجنبية إلى المناطق الحرة، أو للدخول مع رؤوس األموال المحلية 
 في مشروعات مشتركة لتصنيع المنتجات العالمية بغرض التصدير على أن يكون حصة التصدير ال تقل

وھناك تجارب صناعية ناجحة في دول الخليج  ومن السھل اقناع اصحابھا بعمل  مثال. %70عن 
 مصانع شبيھا في مصر برؤوس اموال مشتركة.

 
رسم خريطة استثمارية بالتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات رجال األعمال لتحديد اإلختناقات في 

وفي مراحل التصدير وإعطاء األولويات في الصناعات  الصناعات التحويلية أو األساسية أو في الخامات
وتحديد المنتجات األساسية  ودراسة أكفأ السبل للتغلب عليھا.  الناشئة إلزالة ھذه اإلختناقات.

  االسترتيجية التي تحتاجھا الصناعة وتأسيس شركات نصف حكومية أو حكومية لتوطينھا. 
  
  

 . يناير 25ما قبل التعويضات والغرامات من رموز نظام  10.9
  

ربما ال يتفق كثيرين معي ولكن من األمانة أن أعرضه. إننا ونحن نتطلع وھذا الرأي الذي سأعرضه 
 5إلى عھد جديد تتوحد فيه أألمة وتتكاتف وتتعاون لتحقيق حلمنا المشترك ونضاعف دخلنا القومي كل 

سنوات، البد أن ننظر لألمام. فلكي تنھض وتجري لتلحق بمن سبقك فعليك أن تنظر لألمام، وإذا نظرت 
  ف تعثرت مرة أخرى. إلى الخل

 الو نردھا أن يمكن ال البناء في ليساھم يده يمد أن يريد من وكل فلھذا البد أن نطوي صفحة الماضي. 
 ذهھ وعادى عارض من كل يجعل أن هللا نسأل ونحن للناس هللا فتحھا التي التوبة باب نقفل أن يمكننا
 دالولي بن وخالد الخطاب ابن وعمر سفيان أبو أمثال منھم ويجعل الحبيب الوطن ھذا بھم يعز أن الثورة

 ويرد هللا إلى يتوب أن البائن النظام في تورط من لكل الدعوة نوجه ونحن. جھل أبي بن وعكرمة
 وطننا رفعة على العمل و شعبة وخدمة لوطنه الوالء على هللا ويعاھد أمكن ما أصحابھا إلى الحقوق
   .األمم بين التاريخي مكاننا واسترداد

ويتم فتح حساب قومي في البنوك يمكن اإليداع فيه دون تسجيل معلومات المودع ، تستقبل أموال من 
 أراد طواعية رد أموال يشك في أنھا كسبت بغير حق. 

 يناير 25 ثورة أبطال من المعوقين و للشھداء العادل للتعويض المردودة األموال من جزء ويخصص
 أقسام في الضرب من أو االعتقال تحت مات ممن السابق نظامال وظلم استبداد ضحايا من وغيرھم
باقي يخصص لمساعدة الشباب وتشجيع لومن مات أو أصيب في األحداث التى تلت الثورة. و ا .الشرطة

  ودعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة.



122 
 

ي يالسياسية فويجب التصالح مع رجال األعمال السابقين الذين تورطوا في صفقات فاسدة مع رموز 
النظام السابق ، ومنھا التعھد الشفوي و الكتابي بأن يعمل ما في جھده و بكل إمكانياته لتحقيق أھداف 

الف فرصة عمل أو إنشاء  150التنمية ودفع عجلة التقدم. و يفضل أن يتعھد بعمل استثمارات مثل فتح 
، وكلھا أھداف  %100من مصانعه ة يألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل أو زيادة القدرة التصدير 100

ملموسة يستطيع أن يفھمھا ويحققھا بمواھبه في إدارة األعمال واستثمار رأس المال.  بمعنى آخر اننا 
نرى أن خير وسيلة للتكفير عن  األخطاء السابقة ھي المساھمة العملية  في مشروع نھضة مصر...  

 . 21مصر القرن 
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	: المرافق والبنية التحتيةحادي عشرالباب ال
  

  
 

لكي نحقق نمو اقتصادي سريع فالبد أن تقوم المرحلة القادمة على اإلستثمارالكثيف و إجتزاب 
اإلستثمارات الضخمة. والبنية التحتية ھي من أھم العوامل التي تأخذ في تقييم المناخ اإلستثماري في 

ية ك حديدية عالأي بلد إلنھا تحسن انتاجية ھذه االستثمارات. فأي صناعة  موجھة للتصدير تحتاج لسك
األداء وشبكات للنقل البحري وموانئ ذات كفاءة عالية. والسياحة تحتاج إلى السفر الجوي بكثافة 

وكفاءة عالية، وجميع النشاط االقتصادي يحتاج إلى جودة وكفاءة وتنوع وسائل شحن ونقل البضائع، 
ر والالسلكية وشبكات الكمبيوتويحتاج أيضا إلى توافر الطاقة وتوزيعھا وشبكات االتصاالت السلكية 

واإلنترنت. وتوفر البنية التحتية و الخدمات ليس فقط حق لجميع المواطنين ولكن تحسين جودته ليصل 
مستوى معيشة المواطن المصري إلى مستويات الدول المتقدمة ھو الھدف األساسي من عملية التنمية 

 . 21وھو غاية ھدفنا القومي ...مشروع مصر 
  

  بنية التحتية ما يلي:وتشمل ال
 الطرق 
 السكك الحديدية  
 مترو األنفاق والمواصالت العامة  
 المواني  
 المطارات  
 المياه والصرف الصحي  
 (البترولية والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والكھربية) الطاقة  

  

  مشاكل البنية التحتية: 	 11.1
  

  الطرق:
شبكة الطرق البرية في منطقة الدلتا وحوض النيل تعتبر جيدة من حيث التغطية وتكاد تصل إلى كل 
القرى في ھذه المنطقة. و لكن ينقصھا الصيانة المستمرة مما أدى إلى تدھور مستمر في حالة ھذه 

 ن حوادثالطرق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع فاتورة قطع غيار السيارات والشاحنات وتسبب في كثير م
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الطرق وفقد األرواح والممتلكات وتعطيل المرور وفقدان ساعات العمل وتعطل حركة الشحن ونقل 
البضائع وخسائر للتجار و المستثمرين. وھي تكاليف تدفع من الدخل القومي بطريقة مباشرة أو غير 

ئية تقر المناطق النامباشرة وقد تفوق تكلفتھا تكلفة صيانة الطرق في أول األمر. و من ناحية أخري تف
مثل الواحات وسيناء ومناطق جنوب الوادي إلى شبكة طرق ممھدة ومناسبة تساعد على رفع مستوى 

المعيشة في ھذه المناطق واستغالل ثرواتھا وتصدير منتجاتھا. ووجود ھذه الشبكة من الطرق ليس 
 عادة توزيع السكان وتقليلفقط ھدف قومي لتوصيل الخدمات لجميع المواطنين ولكن أيضا يساعد في إ

  الكثافة السكانية الشديدة من الشريط األخضر الضيق حول النيل.
وتعاني القاھرة و اإلسكندرية من االختناقات المرورية بصورة دائمة. والبد من عمل دراسة شاملة عن 

 ال إنه ينبغيالكثافة المرورية ومنه يمكن إيجاد حلول تقنية لتقليل ھذه االختناقات كحلول وقتية. إ
سنوات لمواجھة  10التخطيط فورا لمضاعفة شبكة الطرق الرئيسية في القاھرة والمدن الكبرى خالل 

  االحتياجات المرورية المتوقعة في الفترة القادمة التي ستشھد نموا سريعا في جميع االتجاھات.
المرور. فعلى سبيل ولعل أھم موضوع في سياق الحديث عن شبكة الطرق ھو ظاھرة ارتفاع حوادث  

ألف سيارة، بينما تبلغ ھذه  100وفاة لكل  156المثال تبلغ نسبة الوفيات من الحوادث المرورية  
ألف سيارة في البلدان المتقدمة. ھذه األرقام ال تشمل نسبة المصابين و المعاقين  100لكل  15النسبة 

عالج وخسائر ساعات العمل التي يتحملھا من الحوادث المرورية وال تشمل الخسائر المادية وفاتورة ال
االقتصاد القومي. والحقيقة أن العامل الرئيسي في ھذه الحوادث ھو عدم االنضباط المروري،  وھذا 

االنضباط ال يتطلب قروض دولية  وال مستثمر أجنبي وال تكاليف باھظة إنما يمكن تحقيقه بحمالت 
  فعالية الشرطة المرورية.التوعية المستمرة باإلعالم الحكومي وزيادة 

  
  المياه والصرف الصحي 

من السكان في المدن، ولكن كغيرھا من المرافق عانت خالل سنوات  %95تغطي شبكة المياه قرابة 
طويلة من ضعف الصيانة مما أدي إلى تلوث المياه في بعض المناطق وكثير من القرى و تسبب في 

ع نسبة الوفيات بين األطفال. ويجب ترشيد استعمال مياه انتشار اإلصابة بالنزالت المعوية و ارتفا
الشرب بحمالت التوعية المستمرة. وإدخال شبكة من مياه الصرف المعالجة (بعد دراسة جدواھا) لري 
الحدائق العامة والخاصة واشجار الشوارع في تخطيط المدن و التجمعات السكانية الجديدة. ويوجد في 

تجمع سكاني (نجوع، كفور، وعزب) و يقدر نسبة سكان المدن الذين  2000قرية بجانب  4600مصر 
. %84بينما نسبة السكان الذين تصلھم شبكات صرف صحي  %95تصلھم مياه لمنازلھم حوالى 

وعلى النقيض من ذلك فإن نسبة السكان خارج المدن الذين تصلھن مياه الشرب لمنازلھم حوالي 
  فقط. %26تتعدى  والذين تصلھم شبكات صرف صحي ال 70%

تغطي إمدادات المياه بصورة شبه تامة المناطق الحضرية والريفية في مصر، لكن التحدي الكبير الذي 
يواجه البيئة والصحة العامة في الوقت الراھن ھو التخلص بصورة آمنة من مياه الصرف في قرى 

الريفية تتمتع بنوع ما من  في المائة على األقل من األسر في المناطق 85مصر. وعلى الرغم من أن 
مرافق الصرف الصحي (عادة بيارات)، فإن ھناك نسبة محدودة من القرى تتمتع بمرافق لتجميع مياه 

الصرف ونقلھا ومعالجتھا بصورة آمنة. وفي الوقت الحالي، يتم تصريف مياه الصرف (عادة دون 
في المصارف والترع تھديداً خطيراً  معالجة) في مصارف زراعية وأحياناً في ترع. ويمثل تلوث المياه

للصحة العامة. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات المياه الجوفية ال سيما في منطقة الدلتا يجعل 
  معظم البيارات وسائل غير فعالة للتخلص اآلمن من مياه الصرف.

الصحي وتحتاج  وھناك اقتراحات متعددة تھدف إليجاد انسب الطرق لتطوير شبكات المياه و الصرف
إلى دراسة مقارنة لجدواھا. ھذا بجانب مشروعات عديدة في سياق التنفيذ ال يتسع السياق لسردھا ھنا 

  وبعضھا تعثر نتيجة ظروف عدم االستقرار التي مرت بھا مصر ويجب إعادة تفعيلھا.
  
  المواني والمطارات 
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 تصادي و السياحي الحالي، وفي احصائيةتعتبر شبكة المطارات في مصر مقبولة بالمقارنة بالنشاط اإلق
وضعت مطار القاھرة ضمن اسوأ اربعة مطارات من حيث تأخير الطيران.  2010نشرتھا فوربس عام 

إال أن في تقييم آخر كان مطار القاھرة الرابع في المطارات األفريقية بعد مطارات جنوب افريقيا. 
. والحقيقة يجب أن نسعى لجعل 2012في سنة  100إلى  2011سنة  82وانخفض ترتيبه العالمي من 
على مستوى العالم واإلرتفاع بمستوى مطار القاھرة خاصة ليكون  100مطاراتنا من ضمن المراكز 

مطار على مستوى العالم. وموقعنا الجغرافي  يؤھله ليكون مركز لحركة الطيران بين  25ضمن ال 
لتوسيع جميع مطاراتنا لمضاعفة السعة الحالية أفريقيا وأوروبا وأسيا. ويجب أن يكون ھناك خطة 

سنة على األكثر. مع تحسين جودة الخدمات وتنويعھا مع التركيز على ميزة نوعية نتميز بھا  15خالل 
دون سائر المطارات وتزيد من الحركة السياحية في مصر. ومنھا مثال أن يتميز مطار القاھرة بأرخص 

أو ارخص الخدمات المالحية ليكون مركز للحركة المالحية في العام  اسعار لألسواق الحرة في العالم
ويجب االستفادة من الخبرات الموجودة   .ويزيد من الحركة السياحية بوضع عروض سياحية للعابرين

لعمل شركة عالمية مساھمة مصرية إلدارة المطارات باستثمارات عربية وشراكة مع شركات عالمية. 
اآلن نحو االستعانة بشركات متخصصة إلدارة المطارات وسيجعل لھذه الشركة  إلن االتجاه العالمي

سوقا كبيرا في البالد العربية وافريقيا وكثير من الدول األسيوية. وستكون خطوة جديدة في مجال 
صناعة الخدمات العالمية. وجدير بالذكر أن شركة اورسكوم المصرية حققت نجاحا عالميا في مجال 

  اإلتصاالت الالسلكية واستطاعت الفوز بالعديد من العقود في البالد العربية واألفريقية. خدمات شبكات
  

وعلينا االستعداد لمواجھة الطفرة الصناعية المقبلة والتحول من مجتمع مستورد إلى إقتصاد قائم على 
ي مجال ة فالتصدير بتطوير وتحديث موانينا البحرية أيضا فھي تحتاج إلى نقلة نوعية كبيرة وخاص

التخليصات واإلجراءات الجمركية سواء للوارد أو الصادر بجانب زيادة سعتھا الحركية والتخزينية. فقد 
مكتب. و  40يوم واستلزمت التعامل مع  45قدرت إجراءات تخليص بعض المعدات الصناعية بقرابة 

درية  ليصبح من أكبر مواني التطوير الثاني التوسع  الكمي ، علما بان ھناك خطة لتوسع ميناء االسكن
. وتشمل ھذه المشاريع إعادة تخطيط المنطقة الغربية في الميناء وربطھا 2025العالم بحلول عام 

ألف متر مربع للميناء، وتخطيط وإنشاء المرحلة األولى من  117بالطريق الساحلي الدولي، وإضافة 
ع تشمل مناطق الخدمات والورش وانتظار ألف متر مرب 200منطقة الخدمات الخارجية للميناء بمساحة 

الشاحنات، وتأھيل وتوسيع ساحات دخول وخروج الشاحنات في المدخل الرئيس للمنطقة الشرقية 
 وتجھيزھا بالبوابات اإللكترونية. 

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء محطة القطارات السياحية لخدمة ركاب السياحة في الميناء واستكمال 
العام للمنطقة الغربية واستكمال مشروع نظام المراقبة الھاتفية واستكمال مشروع وتنسيق الموقع 

النظام المتكامل للموازين اإللكترونية وتطوير وتحديث مقر اإلدارة البحرية والمرشدين وبرج المراقبة 
  الراداري وتحديث منطقة الخدمات البحرية وإنشاء رصيف الخدمات في الميناء. 

  
  ية و الغاز الطبيعيالمواد البترول

مليون طن  489خالل السنوات العشر الماضية بلغ استھالك المصريين من المنتجات البترولية والغاز 
مليار دوالر، وكمية االستھالك المحلي من المنتجات البترولية  152قيمتھا بالسعر العالمي في حدود 

مليون طن، أي زيادة في  62.8إلي حوالي  1999/2000مليون طن عام  37.6والغازات قفزت من 
قام قطاع البترول بتوفيرھا من اإلنتاج المحلي لمعامل التكرير والشركات االستثمارية،  ٪76حدود 

 305وأيضاً االستيراد من الخارج، ولذلك ارتفع حجم الدعم أيضاً، حيث بلغ خالل العقد السابق حوالي 
 2008/2009قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز في  مليار جنيه من الموارد الذاتية للقطاع، وقد بلغت

أي زيادة تقدر بعشرة  1999/2000مليار جنيه في عام  5.3مليار جنيه مقابل  52.7وحدة إلي 
 .2010أضعاف، وذلك وفقاً لبيانات مجلة الھالل البترولي في يوليو 

مليار  20والغازات إلي حوالي  ومن المتوقع أن يصل االحتياطي المتبقي من الزيت الخام والمتكثفات
 .وفقاً لنفس المصدر 2012/2013برميل مكافئ في عام 
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من الدعم ال يذھب لمستحقيه وأن دعم  ٪60أكدت بيانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن 
 .2011مليار جنيه حتي نوفمبر  90الطاقة يكلف الدولة سنوياً 

للباحث شريف عبد الودود  من إلغاء الدعم مباشرة، وفضلت تنفيذ ومن ناحية أخرى حذرت دراسة 
برنامج لترشيد وإعادة ھيكلة الدعم في ظل مناخ اقتصادي مناسب وال سيما خالل فترات النمو المرتفع 
وانخفاض أسعار البترول العالمية حتي ال يؤثر بالسالب علي االقتصاد، خاصة معدالت التضخم والنمو 

ي الناتج المحلي، مع الوضع في االعتبار النواحي االقتصادية واالجتماعية للمواطنين، الحقيقي إلجمال
 .خاصة الشرائح محدودة الدخل والقطاع الصناعي

من  ٪75وتبنت الدراسة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، بجانب ترشيد الدعم، حيث يمثل الغاز 
قاً وف -لطاقة، فسعر طن السوالر في السوق العالمي احتياطي الثروة البترولية، ويعد أرخص أنواع ا

دوالر، وسعر طن  112.74دوالر للطن، بينما يباع في السوق المحلي ب  381.23يصل إلي  -للدراسة 
دوالر في  32.26دوالراً مقابل  350دوالراً، وسعر طن البوتاجاز  49دوالراً مقابل  155المازوت 

أوضحت الدراسة أن التحول .ودوالر 187.90دوالراً مقابل  440السوق المحلي، وسعر طن البنزين 
دوالر في كل مليون وحدة حرارية بريطانية، ومن المازوت  6.5من السوالر إلي الغاز الطبيعي يوفر 

 .دوالر 5.41دوالر، ومن البنزين  6.62دوالر، ومن البوتاجاز  2.52
     

  السكك الحديدية -11.2
  

تعد السكك الحديدية المصرية من أقدم الخطوط في العالم، وكان الخط الحديدي بين اإلسكندرية وكفر 
ھو الخط الثاني في العالم بعد الخط اإلنجليزي. ثم استكمل خط القاھرة اإلسكندرية  1854الزيات عام 

خال خطوط السكك وھو الخط األول في القارة اإلفريقية والوطن العربي. واستمر الحماس إلد 1856
بعد نجاح خطوط السكك  1874الحديدية حتى تم توصيل الخطوط الحديدية إلى مدينة أسيوط في عام 

تم مد خط سكك حديدية بين القاھرة  1872الحديدي بين السويس والقاھرة واإلسكندرية. وفي عام 
ت الخطوط الحديدية ، ثم مد1898وحلوان. ووصلت خطوط السكك الحديدية إلى مدينة األقصر في عام 

. وھذا التاريخ المشرف نجده محفورا في كتب ومتاحف تاريخ 1926إلى وادي حلفا في السودان عام 
 50السكك الحديدية في العالم. و تعد السكك الحديدية المصرية من أقدم الخطوط في العالم وتتكون من 

قطار يومياً منھا نحو  1300دية نحو كيلو متر ويسير علي الشبكة الحدي 9500خطاً وتصل أطوالھا الي 
  مليون راكب سنوياً  800مليون راكب يومياً أي ما يعادل   2.3 قطاراً للركاب وتنقل نحو  1250

ومقابل ھذا التاريخ المشرف نفجع ونتحسر على ما آلت إليه ھيئة السكك الحديدية وقطاراتھا وخطوط 
قوط الضحايا بالمئات بين قتلي وجرحي. والحقيقة تشغيلھا وكل ركن فيھا  ووقوع كوارث القطارات وس

أن ھذا المرفق الھام ھو من أھم الشرايين في جسد أي بلد وكفاءة تشغيله ترتبط ارتباطا وثيقا بالحركة 
االقتصادية في البلد. وما أصاب ھذا المرفق من جمود وتخلف إنما يعكس بحق حالة الجمود والتخلف 

  في المجتمع.  الذي استشرى في قطاعات كثيرة
  عاماً. 30أن المشكلة ليست ترك ھيئة السكك الحديدية دون تطوير وتحديث علي امتداد أكثر من 

ولكن المشكلة الحقيقية كانت ھي جمود فكر القيادة  في حكومة مبارك وغياب الرؤية المستقبلية وعدم  
لسابق عن االستفادة من ثروتنا القدرة على التفكير االستراتيجي وعشوائية القرارات، وعجز النظام ا

البشرية الھائلة وفشلھا في تفجير طاقات العطاء واإلبداع المكنونة في أبنائھا ،  فصار الجمود والتخلف 
  والفساد سرطان يدمر مظاھر الحياة في بلدنا المنكوب.

ة بحج ولنضرب مثال على ذلك ھو حال خطوط السكك الحديدية في الھند والصين حتى ال يأتي البعض
عن  2005الزيادة الكبيرة في عدد السكان. وھذه األرقام منقولة من تقرير للبنك الدولي صدر في مارس 

  .( عشر سنوات)2002-1992تطور قطاع السكك الحديدية في ھذين البلدين في الفترة من 
ترة ) في ھذه الف %250فقد استطاعت الصين أن تزيد من قدرة ھذه الخطوط مرتين ونصف ( يعني 

في الھند). حتى ساھم ھذا القطاع في زيادة  %69(مقابل   %90ورفعت إنتاجية العاملين بھذا القطاع 
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وزادت نسبة الخطوط  %24، وزادت أطوال الخطوط الحديدية بنسبة  %2الدخل القومي بنسبة 
 من حركة نقل البضائع في %14.5.  ويمثل ھذا القطاع %48والخطوط المكھربة  %69المزدوجة 
فقط في مصر. ويضاف إلى ذلك أن ھذا  %7من حركة نقل البضائع في الھند مقابل  %30الصين و

التطوير تم أغلبه بجھود ذاتية. وأقتصر االعتماد على الخبرات العالمية لغرض نقل التكنولوجيا ولتوطين 
خبرتھا إلى الصناعات الالزمة لھذا المرفق الحيوي.  وبعد ذلك أصبحت الصين قادرة على أن تصدر 

. والحقيقة أيھا األخوة أن التطور في قطاع السكك بقاء في التخلفالبلدان المتخلفة  والتي  تصر على 
الحديدية في الصين ليس ظاھرة استثنائية في أحد مرافق الصين ولكنه ارتبط بحركة منظومة للتطوير 

  الشامل في كافة القطاعات.
مكن احداث إصالح سريع في ھذا القطاع مع إعادة تشكيل ھيكله و الحقيقة أنه بميزانية صغيرة نسبيا ي

التنظيمي. فعلى سبيل المثال ھناك الكثير من الجرارات يمكن تحديثھا بتكلفة قليلة بتغيير نظم التحكم من 
النظم الميكانيكية إلى النظم االلكترونية،  وھناك العديد من الشركات تبيع حلول جاھزة وقليلة التكاليف. 

الممكن توطين ھذه التكنولوجية في أقل من سنتين. وقد علمنا أن شركة كندية قد قامت بدراسة  ومن
  بتمويل من صندوق التنمية الكويتي. 2003جرار للھيئة بالفعل عام  200لتحديث 

ومشروعات تحديث اإلشارات والتحويالت يمكن أن تتم من خالل شركات مشتركة بخطة مدروسة يشترط 
نصيب الجھود الذاتية (زيادة القيمة المضافة محليا تدريجيا )  سنويا حتى نتحول من عليھا زيادة 

االستيراد إلى االكتفاء الذاتي ثم إلى التصدير إلى العالم العربي ودول أفريقيا. ويجب أن يكون ھناك 
    .توجيھات وتشريعات واضحة لتفضيل المنتجات التي لھا أعلى نسبة تصنيع أو قيمة مضافة محلية

أما تطوير الورش والصيانة فھذا يتطلب أوال تحديث أإلدارة وإعادة تدريب العاملين على كافة المستويات 
ثم تحديث الماكينات وعمل خطة إلدخال الصناعات المغذية المطلوبة ليتم صناعة عربات البضائع وعربات 

  الركاب كما كانت تصنع في ورش الھيئة سابقا.
  

قليل التكدس السكاني حول النيل فيجب وضع خطة مستقبلية لمد السكك الحديدية وإذا كنا نسعى حقا لت
إلى المناطق النائية ويشمل ذلك ربط واحة سيوه بالواحات البحرية والوادي الجديد إلى واحة الفرافرة 

ية عوالواحات الخارجة، وجنوبا إلى منطقة توشكا ومنطقة العوينات الستغالل الثروات واإلمكانيات الزرا
المعطلة في ھذه المناطق، وجنوبا إلى وادي حلفا إلى السودان الشقيق لتسھيل نقل منتجاتنا إلى أفريقيا. 
وفي منطقة سيناء شماال إلى العريش وغزة وجنوبا إلى شرم الشيخ وشرقا إلى طابا ونويبع.  ويجب 

، ومن المتوقع أن يكون قادرا استغالل إمكانيات الجيش الكبيرة لمد ھذه الخطوط وتطوير الطرق الموازية
مليار  3كم حوالي  1000كم سنويا وبأقل تكلفة. (التكلفة العالمية إلضافة  250على إضافة ما ال يقل عن 

دوالر). ومن الممكن أيضا االستفادة من إمكانيات المصانع الحربية لتجميع وإنتاج المعدات الثقيلة الالزمة 
  لھذا المشروع الحضاري.

كم/ساعة)  بين القاھرة واإلسكندرية ومرسى مطروح (  250-160إنشاء خط سريع ( والعمل على
ويستكمل إلى المغرب العربي) وآخر إلى األقصر وأسوان وجنوبا إلٮى الخرطوم وثالث إلى السويس 
والغردقة. وربط المدن الجديدة بشبكات السكك الحديدية المكھربة ويتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص. 

  ه لتوطين الخبرات وتصديرھا إلى البالد العربية واإلفريقية. وتشجيع
كما يجب عمل خطة لربط المدن الصناعية الموجودة والتي في مرحلة التخطيط بالموانئ والمطارات 
بخطوط سكك حديدية وعمل خطة لزيادة نصيب السكك الحديدية في حركة نقل البضائع وجعله شبكة 

  النقل البري والنقل النھري.  متكاملة من السكك الحديدية و
ويجب أن نعمل ليس فقط لحل مشاكلنا ولكن لنقل التكنولوجيا واكتساب الخبرات وتصديرھا. فمثال يمكن 
عن طريق الشراكة مع أوروبا وخاصة فرنسا عمل مشروع أفريقي ضخم لربط افريقيا بشبكة سكك 

نقل البضائع البرية. وافريقيا ال تحتاج إلى  حديدية. إلن السكك الحديدية مازالت ارخص وسائل التنقل و
  أحدث التكنولوجيا و تساعد افريقيا كثيرا لإلستفادة من ثرواتھا ورفع المستوى المعيشة ألبنائھا.  
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ويجب أن نحذر أيضا أن حال السكك الحديدية ينطبق أيضا على حال الطرق، فحركة التطوير ال تتمشى 
اجات المستقبلية إلحداث إي تطوير اقتصادي يخرجنا من دوامة التخلف مع زيادة السكان وال توفي االحتي

  و مستنقع الفقر.
ونكرر ونقول أن الفجوة االقتصادية والحضارية تزداد اتساعا مع كل دقة ساعة ونبضة قلب. فمن الواضح 

تحدى ضخم أنه ليس أمامنا خيار إال أن نخطط لمضاعفة اإلنتاج القومي كل خمس سنوات عل األكثر. أنه 
إن أمتنا ال ينقصھا الموارد البشرية وال الطبيعية لكي تنھض وتخرج من حالة التأخر  .ولكن ليس مستحيال

والتخلف وتكسر ذل التبعية وتنطلق لتسترد مكانتھا بين األمم وتسترجع دورھا الريادي الذي كتبه التاريخ 
نا ا وھو حسبلھا، إن ما ينقصنا حقا ھو العزيمة القوية واإلخالص، ثم التخطيط والعمل وأن نستعين ب

  .ونعم الوكيل
علينا أن ندرك جميعا، حكومة وشعبا، حاكما، ومحكوما أن التغيير يعني بالضرورة أن نؤمن بحتمية 
التغيير وأن نكون صادقين مع أنفسنا ومع هللا عز وجل، وأن ندرك أن التغيير ليس شعارات ترفع وليس 

مسئولية تاريخية وضرورة حتمية إلنقاذ أمتنا مناورات سياسة ومكاسب فردية ولكنه قضية مصيرية و
 وأبنائنا من ذل التخلف وعار الجھل ودوامة الفقر ومستنقع التبعية.

وال يمكن أن يتحقق التغيير الشامل المطلوب إال أن يؤمن كل فرد أن التغيير مسئوليته، وأنه حارس له، 
 .يحرص علي دوامه، يدافع عنه ويساھم في إنجاحه ويراقب مسيرته

فعلينا جميعا شعبا وحكاما أن نتصالح مع أنفسنا وأن نتبنى موازيين جديدة في قياس األمور والمصالح، 
وأساليب جديدة في إدارة شؤوننا وفي طريقة اتخاذ القرار والتدريب المستمر الكتساب مھارات جديدة، 

  للتغيير الذاتي.  مع شغف وحرص على التطوير المتواصل لما نقوم به من أعمال. ھذا ھو الطريق
 أو تغيير حكومات علينا أن نعي تماما أن التغيير ليس مجرد تغيير دستور أو نصوص في الدستور،

إن ما نعنيه بالتغيير ھو نھضة شاملة ووالدة جديدة لمصر القرن الواحد والعشرين، إنھا قضية  ورؤساء 
ية مستقبل أجيال.. قضية وجود أمة مصيرية وحتمية تاريخية ومسئولية أمام هللا عز وجل.. إنھا قض

   واستمرارھا.
  
  
  

  الكھرباء – 11.3
  

من السكان. ولكن تعاني الصناعات الناشئة و المناطق النائية من بطئ  %98تغطي الكھرباء قرابة 
يوم وھي نسب تقدر  143اإلجراءات لتوصيل الكھرباء ، حيث تقدر بعض اإلحصائيات مدة التأخير 

مثيالتھا في الدول المتقدمة. ويسبب طول اإلجراءات و األوراق المطلوبة تأخير بدأ بعشر أمثال 
  المشروعات و المصانع الجديدة.

  

ويعاني قطاع الكھرباء في مصر من االنقطاع المستمر للتيار الكھرباء بسبب عجز الطاقة المنتجة عن 
البد من ايجاد حلول سريعة وتخطيط تلبية احتياجات المواطنين و الصناعة. وھي تمثل مشكلة خطيرة و

جيجا وات، يبلغ الطلب على الكھرباء في  23لحل ھذه المشكلة. فبينما تبلغ أقصى قدرة مولدة حوالى 
من إجمالي أالستھالك، بينما نصيب  %42 ويمثل االستھالك المنزلي  جيجا وات. 25.5ساعات الذروة 

  .%32االستھالك الصناعي يمثل 
مع الزيادة السريعة في استھالك الكھرباء بسبب اإلقبال على  2008شكلة منذ عام وقد ظھرت ھذه الم

تركيب أجھزة التكييف مع النمو البطئ في القدرة الكھربية المنتجة . فبينما كان متوسط نصيب الفرد 
كيلو وات ساعة سنة   1782كيلو وات ساعة فقد بلغ    1350  2000من الكھرباء المولدة سنة 

ويقدر الخبراء أن عدد أجھزة التكييف المركبة في المنازل   . فقط سنويا  % 2.8معدل زيادة  ب  2010
آالف جھاز يوميا في شھور  6-5ماليين جھاز، و تقدر مبيعات أجھزة التكييف بين  7إلى  6اآلن بين 
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اء كھربالصيف. وبحسبة صغيرة فإن إضافة جھاز تكييف واحد لشقة  يزيد من استھالك األسرة من ال
  (مع ترشيد االستعمال).  %100بنسبة ال تقل عن  

كيلو وات ساعة تقريبا. بينما المتوسط  2730ويبلغ المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الطاقة الكھربية  
و مع زيادة االستثمارات يتوقع أن يتضاعف نصيب الصناعة كيلو وات ساعة.  7000في الدول المتقدمة 

جيجا وات خالل العامين ألقادمين،  5المقبلة. فالبد اذا من إجراءات سريعة إلضافة خالل الخمس سنوات 
جيجا وات على األقل في خالل  50باإلضافة إلى تخطيط جاد لتحقيق قفزات غير تقليدية للوصول إلى قدرة 

ألنه ال يمكن تحقيق  2032جيجا وات بحلول عام  100سنوات على األكثر، والوصول إلى قدرة  10
  التنمية المطلوبة بدون مضاعفة انتاج ھذا القطاع.

  المقترحات:
تشجيع استعمال الغاز الطبيعي في نظم التكييف. مع إن ھذه التكنولوجيا معروفة من عشرات  -1

السنين إال انھا اختفت تقريبا خالل التسعينات بسبب ارتفاع سعر الغاز في أمريكا واوروبا. إال 
بدأ اإلقبال يزداد على ھذه التكنولوجيا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي  انه في خالل السنوات الماضية

في امريكا بكميات كبيرة. وتوطين ھذه التكنولوجيا بمصر  يمثل فرص استثمارية كبيرة في 
السوق المحلى والتصدير سواء لالستعمال المنزلي أو االستعمال التجاري للموالت والمباني 

 الضخمة و المباني الحكومية.
بالسماح للمستثمرين المحليين واألجانب الخاص  1996الصادر عام  100فعيل القانون رقم ت -2

بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكھرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة. 
ويتطلب ذلك اإلسراع بإصدار الالئحة الخاصة بتوصيل المزارع الشمسية والھوائية 

الطاقة الكھربية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بشبكة توزيع (مشروعات انتاج وتوريد 
الكھرباء. وتقوم الوزارة بعمل نماذج دراسات جدوى للمزارع الشمسية ووضع ھذه الدراسات 

على الصفحة االلكترونية للوزارة. ووضع حوافز لشراء الطاقة من المستثمرين مثال ضمان حد 
ميجا وات). بينما  25إلى  2.5مشروعات الصغيرة (ادنى لسعر شراء الكيلووات ساعة لل

مليون وات واكثر تتم بمناقصة لتوريد الكھرباء (وليس إلنشاء  100المشروعات الضخمة 
جيجا  5المحطات) . وكل المطلوب ھنا ھو الئحة تنفيذية مع حوافز للمستثمرين يمكن توفير 

 لدولة أعباء استثمارية جديدة. وات قدرة إضافية في اقل من سنتين دون تحميل ميزانية ا
طاقة الرياح: تعتبر منطقة خليج السويس الممتدة من الزعفرانة إلى جبل الزيت من أحسن  -3

المناطق عالميا لتوليد الكھرباء باستعمال الطواحين الھوائية حيث تبلغ متوسط سرعة الرياح 
يبية بتمويل حكومي متر في الثانية. وقد تم بالفعل إنشاء عدة محطات تجر 10إلى  7من 

كم مربع في  140وتبرعات دولية بمنطقة الزعفرانة وجبل الزيت. كما تم تخصيص قرابة 
كم مربع في منطقة جبل الزيت لمحطات الرياح. وھناك مناطق كثيرة  198منطقة الزعفرانة و 

لھا نفس المميزات في سيناء في الضفة الشرقية لخليج السويس. و المطلوب األن تخصيص 
ناطق جديدة وتقسيم المناطق المذكورة للمستثمرين بطريق المناقصات لتوريد الكھرباء م

للشبكة الموحدة بالسعر الذي اتفق عليه. ويكون المستثمر مسؤوال بالكامل على اإلنشاء و 
التشغيل بحيث ال تتحمل الدولة قروض جديدة لعمل ھذه المشروعات. ويكفي أنھا استثمرت في 

بية إلثبات الجدوى االقتصادية لھذه المشروعات. وحتى يمكن للمستثمر تقديم المراحل التجري
مثال) عبر  %30سعر منخفض لھيئة ألكھرباء يسمح للمستثمر بتصدير نسبة من انتاجه ( 

 شبكتنا الدولية. 
  

محطات نووية، يستوعب موقع  8يتضمن البرنامج النووى المصرى بناء الطاقة النووية:    -4
وتقدر خسائر مصر من تأخر ألمشروع النووي  ميجاوات،1000بمتوسط قدرة   4الضبعة منھا 

كتور إبراھيم العسيرى كبير المفتشين بالوكالة مليار جنيه طبقا للد 200المصري بأكثر من 
وجدير بالذكر انه في االعوام القليلة الماضية حدث تطورات الدولية للطاقة الذرية سابقا. 

 مجال الطاقة النووية النظيفة باستعمال الثوريوم بدال من اليورانيوم.تكنولوجية سريعة في 
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والتكنولوجية الجديدة  الثوريوم.ر بالذكر أن مصر تعد سادس دولة في العالم في مخزون يوجد
آمنة تماما حيث ال توجد أخطار من احتمال انصھار المفاعل كما ھو الحال في مفاعالت 

مليار دوالر، فأن  1.1فة محطة نووية إلنتاج جيجا وات باليورانيوم اليورانيوم . وبينما تبلغ تكل
مليون  250تكلفة نفس المحطة باستعمال تكنولوجية الثوريوم من المتوقع ان تكون حوالى 

 62دوالر فقط.  وقد بدأت الصين بالفعل في توطين ھذه التكنولوجية ، وقد بدأت الھند في إقامة 
 .2025سيتم تشغيلھا بحلول عام   مفاعل بتكنولوجيا الثوريوم

 
جيجاوات من المحطات  10الطاقة الحرارية:  طبقا لھيئة الكھرباء ھناك خطة إلضافة    -5

مليار جنيه. وھي خطوة  60بتكلفة متوقعة تقدر  2012/2017البخارية خالل الخطة الخماسية 
رة في االستھالك المنزلي ھامة لمواجھة الزيادة المتوقعة من متطلبات الصناعة و الزيادة الكبي

. ويجب دراسة احتماالت حدوث اتفاقية عالمية بخصوص تقليل أو منع انبعاث ثاني اكسيد 
الكربون من محطات القوى الكھربية وتأثيرھا على الجدوى االقتصادية للمشروعات ومدي ما 

  ستسببه من إضافة إلى فاتورة الكھرباء.

ص المحلي واألجنبي على الدخول في مجال توليد الكھرباء من ولعل من األفضل ھو تشجيع القطاع الخا
خالل مناقصات لتوليد الكھرباء للشبكة بعقود طويلة األجل. دون الحاجة ألى االقتراض لتنفيذ ھذه 

  المشروعات.

ھناك طلب متزايد على الطاقة في أوروبا، أال أن ھذه لصناعة تواجه مشاكل متعسرة بسبب  -6
اسعار البترول و الغاز الطبيعي من ناحية و قوانين المحافظة على البيئة االرتفاع المستمر في 

من ناحية أخرى. والمجموعة األوربية وخاصة المانيا تتطلع إلي عمل مشاريع ضخمة في 
شمال افريقيا لتوليد الطاقة أِلوروبا من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية النظيفة. ويمكن 

سنة للشركات  25-20صحراء الغربية وتأجيرھا بحق انتفاع لمدة تخصيص منطقة جديدة في ال
العالمية إلقامة مراكز ضخمة لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية أو من محطات نووية بطريق 

يورد الى الشبكة ) %25(من انتاجھم و الباقي  %75الثوريوم، ويكون لھم حق تصدير 
 . الضرائب مقابل اإلعفاء منالمصرية لإلستھالك المحلي 

  

  :مشروع قناة السويس 11.4

 أن ماك)  أوروبا – أسيا – أفريقيا(  القديم العالم قارات بين يربط مائى ممر وأكبر أھم ھي السويس قناة
). العالمية التجارة من %10ب تقدلر(   خالله من تمر التى الدولية التجارة حجم فى تكمن أھميته
 استفادة أى دون فقط السفن لعبور يستخدم العالمى المائى الممر ھذا ظل السابقة الفترات وطوال
 التى الحاوية على مضافة قيمة من مصر عليه تحصل فما.  كم 193 طوله البالغ الممر ھذا من حقيقية
 بينما والتفريغ والشحن فقط المرور فى متمثلة دوالر 100 إلى المتوسط فى تصل السويس بقناة تمر
 دوالر 5000 و 3000 إلى المضافة القيمة ھذه تصل بھولندا روتردام كميناء أوروبية أخرى موانى فى

 عملب نقم ولم الجديد العالمى اإلقتصاد لمتطلبات يستجيب لم المصري االقتصاد أن ذلك فى والسبب
 ليبالتع خدمات بھا كاملة مدن أخرى دول فيه تقيم الذى الوقت فى وخدمية تصنيعية لوجيستية مراكز

 أن المتوقع ومن. والتفريغ الشحن من التقليدية الخدمات إلى إضافة الخدمات من وغيرھا والتغليف
  .خاصة السويس قناة ولمدن عامة المصرى لالقتصاد حقيقية تنمية قاطرة  المشروع ھذا يكون
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  الميع وصناعي لوجستي كمركز السويس قناة إلقليم الكاملة الرؤية تتحدد السابقة للدراسات وطبقا
 يضم حيث والسياحة، والتجارة المتطورة والصناعات اللوجستية الخدمات مجال في عالميا ينافس
 من أربعة جذب امكانيات به ويتوافر واإلسماعيلية، والسويس بورسعيد ھي محافظات ثالث االقليم

 واالتصاالت والسياحة، والطاقة، واللوجستيات، النقل وھي العالم، في نموا واألكثر واألنشطة المجاالت
 إلى يصل قد المشروع ھذا من المتوقع العائد أن الدراسات بعض قدرت وقد المعلومات والتكنولوجيا

  .دوالر مليار 300

  

 مسييت كما اإلسلوب ھذا في النظر إعادة ويجب ميزانيتھا عبر الدولة من المشروع لتمويل اتجاه وھناك
   .الحقا مناقشته

 المقترح الشورى مجلس بواسطة يتم أن يجب الضخمة االستراتيجية المشروعات ھذه لمثل والتخطيط
 وتفقد والرؤساء الحكومات و الوزارات تغيرت مھما تغيير بدون يستمر حتى) التخطيطية السلطة(

 كيفية في اآلراء اختالف بسبب الوطنية استثماراتنا ونفقد العالمية اإلستثمارات إمام مصداقيتھا مصر
 المدى بعيدة آثار عنھا ينجم ما سرعان وقتية سياسية مكاسب لتحقيق سريعة قرارات اتخاذ او التنفيذ
 أخري إلى وزارة من درجة 180 المشروعات تنفيذ سياسة في التحول. متعددة اجيال نتائجھا يتحمل
 رةمباش وخسائر المشاريع تعطيل إلى وتؤدي المستثمرين أمام مصداقيتھا مصر وتفقد سلبية ظاھرة
 ودالعق إلغاء أو تغيير عن تعويضات من الدولة ميزانية تتحمله قد ما بجانب بالميارات مباشرة وغير

  .المبرمة

    

 على ديدالج القناة مشروع إلنشاء المتوقعة السلبية التأثيرات حول وإقليميا عربيا خارجيا جدل اثير وقد
 تردد بعدما خاصة دبي ميناء ومنھا لمصر اإلقليمي المحيط في والموجودة المشابھة البحرية الموانئ

 بعض ونشرت. واإلمارات مصر بين العالقات لتوتر الرئيسي السبب ھو السويس قناة مشروع أن من
 يثح دبي؛ خاصة اإلمارات، القتصاد كارثة أكبر سيصبح قناة إقليم تطوير مشروع أن الغربية الصحف

 ھو السويس قناة موقع وإن البحرية، الموانئ لوجيستيات على قائما إنتاجيا وليس خدمي اقتصادھا إن
 قهغل يمكن الذي العربي الخليج داخل مكان في المنزوية دبي مدينة من أفضل دولي استراتيجي موقع
  .إيران مع صراع نشب ما إذا

 إلحداث عنھا غنى ال الخليجية و اإلماراتية األموال رؤوس أن مصر تدركھا أن يجب التي والحقيقة
 ثماريةاالست وخبراتھا دبي في الناجحة التجربة من االستفادة أيضا ويجب المطلوبة اإلقتصادية الطفرة

 إلنھا العرب األشقاء بين وخاصة المنطقة في الھدام التنافس تجنب ويجب. المجال ھذا في اإلدارية و
 .اإلستثماري و اإلقتصادي للتكامل اتفاقيات إلى الوصول ويمكن. األطراف جميع خسائر إلى ستؤدي
 المالحة خدمة أساسا يھدف المصري المشروع أن وخاصة ، المنطقة في التخصصات لتوزيع وخريطة

 المنافس أن ندرك أن وعلينا. السويس قناة في العابرة والسفن المتوسط البحر حوض شرق في
    .وصقلية وقبرص وإيطاليا إسرائيل سيكون السويس قناة لمشروع الحقيقي

 لكذ مقابل في تحصل أن يمكن اإلمراتي للشريك المنافسة المشاريع بعض عن مصر تخلت لو وحتى   
 على تعود وعقارية صناعية وأنشطة متعددة  اقتصادية أنشطة في ضخمة استثمارات على

 العكس وعلى سياسي استقطاب أي تتجنب أن السياسية القيادة وعلى. عنه تخلت ما مصربأضعاف
 اإلزدھار ھذا في شريك وانه له مكاسب تحقق مصر نھضة أن يشعر طرف كل لجعل كثيرة طرق ھناك

 إلى فقط ليس االعداء فنحول. الضخمة الكيكة ھذه في نصيب له ان الجميع يشعر أن ويجب. اإلقتصادي
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 إلى أثرھا ستمتد التي التاريخية النھضة ھذه في ھاما طرفا إنه يشعر شركاء، إلى ولكن أصدقاء
 .بأكملھا المنطقة

   تمويل البنية التحتية 11.5
  

ليس فقط كھدف قومي لرفع االستثمار المستدام في البنية التحتية.  كما ذكرنا سابقا فإن البد من
التطوير القائم على االستثمار مستوى المعيشة للمواطنين ولكن أيضا إلن المرحلة القادمة تقوم على 

من أھم العوامل في إجتذاب االستثمارات البنية التحتية ھي ود ووج (بناء على استثمارات ضخمة) 
وسنستعرض فيما يلى بعض  لزيادة كفاءة ھذه االستثمارات.المحرك الرئيسي لالضخمة وھي 

 المقترحات لتمويل البنية التحتية 
  

  القروض الدولية
التي عصفت ببلدان احب ان أبدأ أوال بعرض مختصر لدرس من التاريخ الدولي وھو أألزمة المالية 
 1970إلى عام  1960كثيرة في امريكا الالتينية  في القرن الماضي وخاصة البرازيل.  ففي الفترة من 

كان ھناك اھتمام كبير بين الشركات األمريكية واالستثمارات العالمية نحو ألبرازيل الستغالل الثروات 
فيد من التنوع المناخي ومن رخص األيدي نية وصناعة األخشاب و الزراعات المختلفة التي تستدالمع

العاملة. وكانت العقبة الرئيسية الجتذاب ھذه االستثمارات ھي ضعف البنية التحتية من طرق وكباري 
وشبكات كھربية. ولجذب ھذه االستثمارات لجأت الحكومة البرازيلية إلى القروض الدولية لتوفير البنية 

ولتقليل االستيراد استخدمت مزيد من القروض إلقامة صناعات  التحتية لھذه االستثمارات المتوقعة.
مليار دوالر وجھت أغلبھا لخدمة  54وطنية بديلة عن االستيراد حتى بلغت ديونھا الخارجية أكثر من 

المستثمر األجنبي دون استثمار مناسب يرفع من مستوى المعيشة للمواطنين. وبالرغم من نجاح ھذه 
ثمارات وزيادة في التصدير وازدياد اإلنتاج القومي إال أن بعد خصم نصيب السياسة في جذب  االست

سنويا  %6المستثمر األجنبي ودفع أقساط الفوائد على ھذه الديون تناقص دخل الفرد بمعدل يصل على 
بفائدة على ابناء الوطن ولم تستطع البرازيل الوفاء بالتزامات الديون وظلت ھذه الستثمارات ولم تعود 

  األزمة تعصف بالبرازيل وغيرھا من دول أمريكا الالتينية لعشرات السنين.   ھذه
والدرس المستفاد من ھذه القصة التاريخية ھي حقيقة عدم جدوى القروض في إيجاد حلول ترفع من 
دخل الفرد وتحسن مستوى معيشته وسنلقي مزيد من الضوء على ديون مصر باألخص في الفصول 

  القادمة.
  

  (PPP) ين القطاعين العام والخاصالشراكة ب
تلجأ الحكومة إلى االستعانة بالقطاع الخاص في العديد من مراحل انشاء وإدارة خدمات البنية التحتية،   

 فعلى سبيل المثال: 
  تصميم البنية التحتية 
  بناء البنية التحتية 
  صيانة البنية التحتية 
  توفير المعدات 
  صيانة المعدات 
  توفير الخدمات الوسيطة 
 خدمات تزويد المستخدمين النھائيين  

  
في تقديم الخدمات عموما و في    PPP) (وھناك العديد من اشكال الشراكة بين القطاع العام و الخاص 

وفيھا يلتزم الشريك الخاص بتوفير مجموعة   إنشاء وإدارة الخدمات التحتية و المرافق بصورة خاصة
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بعض مستويات األداء المحددة و المتفق عليھا،  ويراقب الشريك العام (الحكومة او من الخدمات وفقا ل
القطاع العام) جودة األداء طبقا لمعايير ومستويات متفق عليھا ويدفع الخدمات أو يمنح الشريك الخاص 

 الحق في جمع الرسوم من المستخدمين.
قة او في أكثر من مرحلة أو كلھا. فمثال ومن الممكن أن تكون ھذه الشراكة في احدى المراحل الساب

سيارات أو معدات أو أجھزة كمبيوتر لمشروع ما يمكن تأجيرھا بعقود طويلة من قطاع خاص وقد يلتزم 
المورد أيضا بصيانتھا بدال من أن تلجأ الحكومة إلى االقتراض أو استقطاع ميزانية شراء المعدات من 

 بنود ھامة. 
  ذه الشراكة :وسنذكر ھنا بعض انواع ھ 

وفيه يقوم الشريك الخاص ببناء وإدارة     Build-Operate (BO)   تشغيل" -طريقة  "بناء
المشروعات وفيھا يتم تمويل المشروع من الدولة عبر ميزانيتھا. ولكن يتم طرح البنية االساسية فى 

نية طرح اجزاء من ) النظام الخاص ببناء المشروعات والتشغيل.  الى جانب امكاBOمناقصات بنظم (
  المشروع لالكتتاب العام للمواطنين. 

  
سنة  25-15)  فھو يشبه النظام السابق ولكن يتم بعقود طويلة من BOTنقل"  (-تشغيل-أنظام "بناء

  ويلتزم فيه الطرف الخاص بتسليم المشروع عند نھاية المدة.
  

كثر شيوعا. وھي ألمفضلة و ا)    وھي الطريقة الBOOTنقل"     (-تشغيال-امتالك-طريقة "بناء
التي يقوم فيھا الشريك بتحمل مسؤولية التمويل وبناء وتشغيل المشروع مقابل تحصيل الرسوم مباشرة 

من المستخدم أو من الحكومة. وھناك تجارب كثيرة ناجحة لمثل ھذه الشراكة في شق وصيانة الطرق 
ديدية والمواصالت داخل المدن مقابل تحصيل رسوم مرور وانشاء الكباري وخطوط السكك الح

ومحطات القوى الكھربية وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والمستشفيات. وتتحمل الحكومة 
تخصيص األراضي للمشروع وربما نزع الملكية إذا لزم األمر (كشق الطرق وإنشاء خطوط سكك 

  سنة. 25-15حديدية). وعادة ما يكون حق اإلستغالل لفترة محددة بين 
وقد اثبتت طرق الشراكة فعاليتھا في إحداث تطوير سريع في البنية التحتية وتحسين الخدمة للمستھلك  

  النھائي.
  

  التمويل الذاتي والجھوذ الذاتية:
على الحكومة أن تتحمل المسؤولية الكاملة في إقامة شبكات المياه والصرف الصحي والطرق 

لبا ما تكون غير مجدية اقتصاديا لشراكة القطاع الخاص. وأيضا والكھرباء  للمناطق النائية إلنھا غا
بسبب تعقيدات نزع المكية وتعارض وتداخل سلطات المحليات و المحافظات. ولكن على الحكومة 

تشجيع توطين الصناعات المغذية و الضرورية لمشروعات البنية التحتية لتقليل االعتماد على االستيراد 
لدولية لتوفير العملة الصعبة الالزمة لشراء متطلبات المشاريع.  وتوطين ھذه و اللجوء إلى القروض ا

التكنولوجية و الخبرات يمكن أن يفتح فرص تصديرية كبيرة في البالد العربية واإلفريقية. ويجب فتح 
الطريق إلنشاء شركات متخصصة في مجال البنية التحتية بنظام اإلكتتاب العام وتدخل الحكومة فيه 

  . %49-25يك بنسبة من بشر
  

  الجيش المصري:
وقد اثبت الجيش المصري قدرة ھندسية وإدارية عالية في شق الطرق وإقامة الكباري واستصالح 

االراضي. ويجب أن يكلف الجيش المصري بالمساھمة في عمل شبكة طرق حديثة وعمل خطوط سكك 
النيل بالواحات ومنطقة توشكا وشرق حديدية وشبكات كھرباء تربط المناطق النائية.  فتربط وادي 

العوينات والنوبة إلى وادي حلفة. ويستفاد من ھذه الخبرات في عمل شركات عالمية لمد السكك 
الحديدية و الطرق وشبكات الكھرباء تستھدف السوق األفريقي و العربي.   وسنعرض مزيد من النقاش 

  في فصل الحق.
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  تطوير قطاع الخدمات الصحيةالباب الثاني عشر: 
 

  

 تطوير قطاع الخدمات الصحية

حق لكل مواطن يكفله الدستور. فيھدف ھذا البرنامج إلى توفير الرعاية الطبية  الرعاية الصحية  
المجانية إلى الفقراء و المسنين و أرباب المعاشات، والتوسع في المستشفيات الحكومية المجانية مع 
وجود مراقبة وضمانات للوصول بمستوى الخدمات الصحية طبقا للمعايير الدولية في البالد المتقدمة. 

  ويبين الجدول التالي األھداف المطلوب تحقيقھا خالل خطط التنمية الخماسية

   الخطة الخماسية    

 المؤشر
المستوى
 4 3 2 1 الحالي

المتوسط في البالد
 المتقدمة

33 عدد الوفيات في األطفال دون الخامسة لكل الف طفل 18 9 5 4 4 
96.9 نسبة األطفال المطعمين 99% 100% 100% 100% 100% 

1.67 مواطن 1000عدد أسرة المستشفيات لكل  3 5.5 7 7.5 8 
%4.49 نسبة الرعاية الصحية من الدخل القومي 6 7 8 9 7 -12% 

0.55 لكل مائة ألف   عدد المستشفيات 1 1.6 2.2 3 2.5-4.0 
2.4 مواطن 1000عدد االطباء لكل  2.8 3 3.2 3.5  1000لكل  5 -3

72.4 عند الوالدةمتوسط العمر المتوقع  74 76 78 80 82 
%17 نسبة المدخنين 10% 6% 5% 4%   

%4.9  نصيب الرعاية الصحية في ميزانية الدولة 7.5 9.5 11.5 12.5 12.5% 

ومن ناحية أخرى يضمن البرنامج المقترح وصول الرعاية الصحية لجميع للعاملين و أسرھم من خالل 
  .مظالت تأمينية جماعية

أن تصبح مصر مركزا عالميا للرعاية الصحية، ككل وو يھدف برنامج تطوير القطاع الصحي أيضا 
سنوات مثال. و ھناك  5بحيث يدر ھذا القطاع االقتصادي دخال يصل إلي أربعة مليارات دوالر خالل 

ر أخرى ميزات نوعية كثيرة لمصر تؤھلھا للقيام بھذا الدور بنجاح. و سيؤدي ھذا التطوير إلى مصاد
للدخل غير مباشرة بما سيحدثه من إنعاش للصناعات المغذية والخدمات المرتبطة به مثل الفنادق 

 .وإجار الشقق المفروشة، بجانب إنعاش صناعة األدوية و توطين صناعة األجھزة الطبية
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 التوسعو الحقيقة انه لكي تفوز مصر بھذا الدور البد من عمل تطوير كمي و كيفي لھذا القطاع. فمع 
الكمي المتوقع في ھذا القطاع البد من تحقيق مستويات للجودة التقنية و اإلدارية تتمشى مع المعايير 

 .العالمية المطلوبة في ھذا القطاع

 :و فيما يلي عرضا مختصرا لآلليات المطلوبة إلحداث ھذا التطوير

  المستشفيات و المراكز تطبيق نظام الجودة الشاملة: تعطي الحكومة فترة سنتين مثال لجميع
الطبية للحصول على شھادة الجودة الشاملة من خالل المكاتب االستشارية التي تعتمدھا وزارة 
الصحة. و تتولى ھذه المكاتب المتابعة الدورية و تقديم االستشارات. و يطلب من كل مستشفى 

عن مؤشرات و مركز طبي أن ينشر سنويا تقرير مختصر (طبقا لنموذج من وزارة الصحة) 
الجودة و األداء. و يجب أن يتم تنفيذ ھذا البرنامج فورا في المستشفيات التعليمية. وتقوم 

 .وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ ھذا البرنامج
  .تشجيع النقابات و شركات التأمين لعمل مظالت للتأمين الصحي الجماعي للعاملين وأسرھم

نيات مراقبة معايير جودة األداء، و التفاوض حيث يمكن لھذه المؤسسات بما لديھا من إمكا
للحصول على أقل األسعار و أحسن الخدمات من األطباء و المستشفيات و المراكز الطبية 

 .المعتمدة
  دراسة إمكانية توفير الخدمات المجانية للفقراء والمسنين وأرباب المعاشات من خالل شركات

دد وتج على مستوى للرعاية الصحية للمواطنينالتأمين عن طريق المناقصات العامة لتوفير أ
ويتم مراقبة أداء الخدمات وتوقيع الجزاءات إذا حدث تقصير. ومن  .كل سنتين أو ثالثة سنوات

الممكن أن يكون للمحافظات الحرية في اختيار شركة التأمين مما يعطي مساحة للمنافسة بين 
 شركات التأمين ويرفع جودة أداء خدمات التأمين. 

 قنين اإلجراءات الطبية و العمليات لمنع المبالغات في أسعار الخدمات الطبية و حتى يمكن ت
اكتشاف حاالت اإلھمال أو االستغالل. و وضع معايير للمستشفيات لتقنين مستوى الخدمة 

 .الطبية ( إمكانيات وكوادر) و مستوى الخدمات غير الطبية للنزالء
 د إھمال واستغالل العاملين من األفراد و المستشفيات تشجيع ودعم جمعيات حماية المرضى ض

 .و العيادات
  تشجيع التعليم الطبي الخاص الذي يرتبط برنامجه التدريسي بأحد المراكز الطبية العالمية

 .المعروفة و يشترط أن يتبعه مستشفيات تعليمية مجانية
  ليم بمصاريف لغير مثال من األماكن للتع %15السماح للجامعات الحكومية أن تحتفظ ب

المصريين، و يوجه ھذا الدخل لتطوير المعامل و تحسين اإلمكانيات و رفع دخول أعضاء ھيئة 
التدريس و العاملين بھا، وسيؤدي ھذا التغيير إلى تحسين األداء لتكون الشھادات المعطاة 

 .معترف بھا دوليا
 اضرات و الندوات لرفع تشجيع النقابات على عمل الدورات التدريبية المتخصصة و المح

مستوى منسوبيھا و جعلھا شرطا للحصول على الترقيات و العالوات. و توفير اإلمكانيات 
 .الالزمة لھا لوضع ھذه المواد في متناول منسوبيھا من خالل االنترنت

  تشجيع النقابات على أن تلعب دورا إيجابيا في نشر و تطبيق أخالقيات المھنة والمحافظة على
 .مھنة ومحاسبة من يسئ إلى سمعة المھنةشرف ال

  إنشاء األكاديمية العربية للعلوم الطبية التي تتولى نشر الدوريات العلمية المحكمة و تقوم
بنشرھا عن طريق اإلنترنت. كما تقوم بتنظيم المؤتمرات العلمية بالتعاون مع الجمعيات العلمية 

  لجميع الجامعات و ربطھا بشبكة المكتبات.العالمية. عمل قاعدة موحدة للبحوث و الرسائل 
  عمل مشروع قاعدة العلوم الطبية اإللكترونية تكون في متناول األطباء عن طريق اإلنترنت و

 .تزودھم باإلرشادات و الخبرات عن األمراض الشائعة في مصر
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  عمل الشبكة الموحدة لربط المستشفيات و الوحدات الصحية و المراكز البحثية عن طريق
  اإلنترنت، وضمان وصولھا لألماكن النائية. 

  ساعة يقدم االستشارات الفورية لألطباء عن طريق  24عمل مركز استشاري إلكتروني يعمل
في شتى و االستشاريين اإلنترنت، ويتناوب فيه أعضاء من ھيئات التدريس و الخبراء 

 .المجاالت
  المستشفيات التعليمية. و يوضع نماذج يتم تسجيل الفيديو لجميع العمليات والتي تجرى في

منھا لدى مكتبات الجامعات و تنشر أيضا عن طريق اإلنترنت حتى يتمكن الجيل الجديد من 
األطباء من االستفادة من خبرات األساتذة في أي وقت ومن أي مكان. و عمل موسوعة طبية 

فيرھا لألطباء عن األمراض الشائعة في مصر و تنشر في صورة أقراص مدمجة و يتم تو
حديثي التخرج وخاصة المكلفين بالعمل في الريف و األماكن النائية. ودراسة إمكانية تدريب 

األطباء الجدد في المستشفيات المركزية في المحافظات قبل توزيعھم على الوحدات الصحية في 
 .القرى

 اداتتشجيع القطاع الخاص على عمل مجالت تجارية للمستشفيات و لألطباء و للعي. 
 تشجيع االستثمار المحلي و العربي في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية السياحية. 
  التوسع في تصنيع األدوية التي ال تحتاج ترخيص من الشركات العالمية (التي انتھت فترة

حمايتھا القانونية) ، على أن تنتج طبقا للمواصفات العالمية لتوفير الدواء بأقل أسعار، 
 .في تصديره إلفريقيا و العالم الثالث والتوسع

  تشجيع جمعيات حماية المريض لكشف حاالت االھمال الطبي وحاالت أساءة المعاملة أو التمييز
في المعاملة بين المواطنين ومساعدتھم في رفع القضاية أمام الجھات القانونية و الحصول 

أداء المستشفيات و المراكز  على تعويض عادل. كم تقوم ھذه الجمعيات بتقييم ونشر جودة
 الطبية واستطالع أراء المواطنين لمترددين على ھذه المراكز و المستشفيات. 

 اإليمانوأخيرا نقول األفكار موجودة والھمم مطلوبة وشرط النجاح في التغيير والتنمية والنھوض ھو 
   با ثم العزيمة و العمل.
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  و المناطق النائية الباب الثالث عشر: الحكم المحلي
 
 

نتناول في ھذا الفصل قضية تطوير الحكم المحلي.  تھدف ھذه االقتراحات إلى إعطاء المحليات مزيدا 
ميزانيتھا وتنويع مصادر من االستقاللية في إدارة شؤونھا واختيار المسئولين عنھا وفي صرف 

 دخلھا واستقالليتھا في تحديد األولويات في الميزانية ورقابة أكبر في صرف ھذه الميزانيات.
) ، وأعطى الطريق 183) إلى (175المحليات و المحافظات في المواد من ( 2014وقد نظم دستور 

نھاء إظات و المحليات ولعمل تعديالت جوھرية إلعطاء مزيدا من الحرية و االستقاللية للمحاف
   المركزية العقيمة التي كانت سائدة ومازالت حتى اآلن.

) على أن تكفل الدولة الالمركزية اإلدارية و المالية و اإلقتصادية ، وينظم القانون 176فتنص المادة (
 وسائل تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المرافق المحلية و النھوض بھا وحسن إدارتھا ويحدد

 البرنامج الزمني لنقل السلطات و الموازنات إلى وحدات اإلدارة المحلية".
) على أن " يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردھا ما 178وتنص المادة (

تخصصه الدولة لھا من موارد و الضرائب و الرسوم ذات الطابع المحلي أألصلية و اإلضافية ، وتطبق 
لھا  القواعد و اإلجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة وكل ذلك على النحو اللذي ينظمه في تحصي
 القانون."

مدة أربع ل) على أن " تنتخب كل وحدة محلية مجلسا باإلقتراع العام المباشر، 180وتنص المادة (
النشاط المختلفة و  سنوات، ...." وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه

 ممارسة أدوات الرقابة على األجھزة التنفيذية....".
و والحقيقة أنه إذا تم بالفعل تفعيل ھذه النصوص الدستورية بقوانين واضحة فستؤدي إلى نقلة نوعية 

للنھوض بالمحليات و توزيع عادل للثروات ووصول الخدمات إلى المناطق المھمشة مثل النوبة و 
ناء وقري الصعيد. الواحات وسي  

 
محافظة . ويرأس كل محافظة محافظ ومجلس تنفيذي يعينه رئيس الجمھورية.  26تنقسم البالد إلى 

منطقة إدارية. وتوجد مجالس شعبية منتخبة على  126وعلى المستوى الذي يلي المحافظة توجد 
محدودة جدا مقارنة  مجالس الشعبية صالحيات ھذه الكانت مستوى المحافظة والمنطقة، ولكن 

بلدية مدينة. ويدير البلديات مجلس  199بلدية قروية و  4496يوجد في مصر  .بالمجالس التنفيذية
تنفيذي تعينه الحكومة المركزية. وتجري االنتخابات البلدية للمجالس الشعبية كل أربع سنوات. أما 

بالمئة) ينتمون إلى  95من أعضائھا ( الغالبية العظمى وكان  سلطات المجالس المنتخبة فقليلة نسبيا،
 الحزب الحاكم، أي الحزب الوطني الديمقراطي.

بصالحيات محدودة نسبيا من االستقالل المالي تتمتع الھيئات الحكومية المحلية في مصر وكانت 
والضريبي. فجميع ميزانيات المحافظات والمناطق والبلديات جزء من الميزانية المركزية المعتمدة من 

بالمئة من عائدات اإلدارات  90الحكومة المركزية  إلىبل مجلس الشعب. وتبلغ األموال المحولة ق
المحلية. والبلديات مسئولة عن الرعاية الصحية والتعليم وعن تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات 

مات بجانب العامة. والوضع الحالي يعاني من مركزية شديدة أدت إلى تدھور شديد في مستوى الخد
عجز الحكومة المركزية عن انجاز المشروعات االقتصادية الضخمة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى 

 المعيشة أو إحداث النمو االقتصادي المطلوب.
ويجب على القوانين الجديدة للمحليات أن تفعل المبادئ الجميلة التي صيغت في دستور لتصحح 

يناير. 25ل ثورة األوضاع التي خلفھا النظام السابق قب  
 

و الحقيقة أن ھناك نطاق واسع من التصورات بين الخبراء والمختصين حول تحديد صالحيات 
الحكومة المركزية والمحافظات والبلديات. وينعكس ھذا على النماذج الكثيرة المطبقة في بلدان العالم 



144 
 

ورفع مستوى المعيشة بينما  المتقدم. وعموما الالمركزية أكثر كفاءة في توصيل الخدمات للمواطنين
تساعد المركزية القوية الحكومة على القيام باإلنجازات الضخمة والمشروعات الكبيرة ولكن في أحيان 

كثيرة قد تكون على حساب الطبقات الفقيرة من الشعب،  أو ربما بالتضحية بأجيال بأكملھا مقابل 
للتنمية في مصر البد أن يكون بالشعب ومن وعود ال تتحقق وأعذار واھية. ونحن نري أن أي برنامج 

  أجل الشعب. 
وحتى يكون التغيير المقترح مفھوما ومقبوال وسريعا فقد احتفظ بالھيكل السياسي األساسي مع إزالة 
المعوقات التي أدت إلى تدھور الخدمات ومستوى المعيشة، وإدخال التعديالت الالزمة التي تبعث في 

وية والفاعلية واإليجابية الالزمة لتحريك األنشطة االقتصادية في شتى المحافظات والبلديات الحي
  المجاالت. 

  

  وفيما يلي عرض موجز لھذه المقترحات لتفعيل الالمركزية السياسية و اإلدارية و المالية:
  

) من دستور 180ولعل أھم آلية في تفعيل الالمركزية ھي المجالس شعبية  التي نصت عليھا المادة (
ويجب أن تأتي انتخابات ھذه المجالس بعد انتھاء انتخابات مجلس الشعب ويختار المجلس له   .2014

رئيسا وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة خالل دورة المجلس عمال بمبدأ تداول 
  . ءوتكون القرارات منبثقة عن اجماع حقيقي لألعضا السلطة وال يكون ھذا المنصب حكرا ألحد

أسماء لمنصب المحافظ. يعين رئيس الوزراء و احد منھم لوظيفة  3الشعبي للمحافظة يرشح المجلس  
  المحافظ. 

بعد موافقة  اسماء لمنصب مدير األمن بالمحافظة و يعين المحافظ أحدھم 3و يرشح وزير الداخلية 
  . المجلس الشعبي للمحافظة

  و يعين المحافظ مجلسا تنفيذيا له إلدارة المحافظة. 
وإلبعاد الشبھات المتعلقة بنزاھة االنتخابات يجب أن ال تتم عملية تحرير وإعداد جداول الناخبين تحت 

وصاية وإشراف السلطة التنفيذية. وتتم اإلنتخابات المحلية بواسطة الھيئة الوطنية لإلنتخابات التي 
  ). 208ي مادة (نص عليھا الدستور ف

  
ويتولى المجلس الشعبي للمحافظة مناقشة الخطة العامة طبقا لخطط  التنمية واعتماد الميزانية السنوية 

ومناقشة ما قد يتطلب من تعديالت بھا وتلقي طلبات وشكاوي المحليات ورقابة جودة الخدمات التي 
ن المحلية والموافقة على المشروعات تؤديھا الحكومة المركزية والمحلية، ووضع التشريعات والقواني

والمناقصات التي تزيد عن حد معين يحدده الوزير المختص. وعادة تكون جلسات المجالس الشعبية 
مفتوحة و يعلن عن موعدھا في الجريدة المحلية ، وال تكون الجلسات مغلقة إال بموافقة الوزير 

يرا شھريا لمجلس المحافظة. و يجوز أن المختص أو في حضور قاضى المنطقة.  يقدم المحافظ تقر
 %75يطلب المجلس الشعبي للمحافظة من رئيس الوزراء إقالة المحافظ إذا صوت المجلس بأغلبية 

على األقل. ويحق للجان من أعضاء المجالس الشعبية القيام بزيارات ميدانية ( في وجود الصحافة 
المستشفيات واإلدارات الحكومية المختلفة كجھة مستقلة أو أحد القضاة من المنطقة) للمدارس و

  واألقسام والسجون.
  

وستؤدي ھذه اإلجراءات إلى رفع مستوى الخدمات في المحليات والمحافظات، كما ستخلق آليات تمكن 
المحافظات والبلديات من توجيه إمكانياتھا لالستفادة من الميزات النوعية لھا لتنشيط الحركة التجارية 

بنائھا وخلق جو من التنافس البناء بين المحافظات الجتذاب المستثمرين وفتح فرص عمل أل
والمتسوقين على السواء، و التعاون والتنسيق بينھا القتراح المشاريع التنموية الكبيرة لكي تقوم 

إقامة اسابيع تسويقية لكل محافظة ومدينة موزعة على  والحكومة المركزية بتمويلھا جزئيا أو كليا. 
لسنة لتنشيط الحركة التجارية و التسويقية بھا.مدار ا  
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وال يجوز إقامة مشروع استثماري في المنطقة إال بموافقة المجلس الشعبي للمحافظة ودراسة تأثيره  
لمحافظة. ويجب أن تنص القوانين الجديدة المنظمة للمحليات على االبيئي والصحي و االقتصادى على 

المعدنية و الطبيعية التي تستخرج من اراضي المحافظة وھذا الحق ال ضريبة او عائد من الثروات 
يمكن اسقاطة أو تعديله إال بموافقة المجلس التشريعي للمحافظة.  فمن الظلم أن تعطي الحكومة حق 

استغالل الذھب مثال من محافظة سيناء دون أن بعود ھذا المشروع بأي فائدة على أھالى المنطقة 
معيشة أو تحسين مستوى الخدمات ألھالي المنطقة.  ىوتساھم في رفع مست  

 
 

  

 مشروع تطوير النوبة
تخصص مناطق ساحلية من بحيرة ناصر القريبة من قرى النوبة لعمل مزارع سمكية بنظام 

االحواض السمكية الشبكية الطافية توزع على أھل النوبة بعقود منفعة وكل قطعة بطول حوالي  
، ويتم (تتغير حسب مستوى المياه في البحيرة)متر مثال  50متر ساحلى وبعمق ساحلى  50

ونية لمزارع االسماك النوبيين تتولى التسويق ونقل االسماك وتوفير الخدمات انشاء جمعية تعا
للمزارعين. وتقوم وزارة الزراعة بعمل دراسات الجودة ووالتعريف بمصادر التمويل لھذه 
المزارع الصغيرة كما تقوم ھي و الجامعات بعمل حمالت ترشيد وتدريب للمزارعين وتقوم 

الالزم لمساعدة اھالي النوبة لعمل ورش النتاج مستلزمات   وزارة الصناعة بتوفير الدعم
  المزارع.

  
 

تتولى المحافظة األشراف على الرعاية الصحية و الرياضية ومراقبة أداء المدارس الحكومية وإدارة  
األمن والطوارئ والكوارث، والمحافظة على البيئة ورقابة تطبيق مواصفات الجودة في األنشطة التي 

القطاع الخاص والخدمات التي تقدمھا الجمعيات الخيرية والمستشفيات، وتطبق القوانين يقوم بھا 
واللوائح المنظمة لألنشطة التجارية. كما تتولى أيضا دعم األسر الفقيرة ومشروعات البنية األساسية 

 والطرق والمواصالت الداخلية  .ورخص السيارات و تراخيص الصحف المحلية.
مھمات النظافة والتجميل و تراخيص البناء و التراخيص الصناعية والتجارية وتتولى المحليات  

وتقسيم المناطق ومجالس التصالح األھلية واإلطفاء واإلسعاف و إدارة المنافع العامة.  وتشرف 
دة وصناديق والمحليات على األوقاف وإنشاء صناديق للزكاة واإلشراف على صناديق الزكاة الموج

لھا.  و اإلشراف على المدارس من خالل مندوبين عن المحلية في مجالس اآلباء.  النذور التابعة
وتخصص جزء من الضرائب العقارية والسكنية لتدعيم المدارس واألنشطة الطالبية وتدعيم دروس 

صيانة و ومحو االمية، وتمويلالتقوية في المدارس والفصول المسائية للتنمية المھنية والحرفية 
ائق واإلنارة، والتوعية والدعاية والتسويق لتنشيط الحركة التجارية واجتذاب المستثمرين وإنشاء الحد

وإلحداث انتعاش اقتصادي في المنطقة وخلق فرص وظيفية لمواطنيھا مثل تدعيم برامج التدريب 
يك للشركات المحلية ألبناء المنطقة وتأجير األراضي التي تملكھا الدولة للمشروعات، أو الدخول كشر

 باألرض أو إنشاء حضانات للصناعات الناشئة.
 

للمحافظة و الباقي للدولة. و  %30من عائد المحلية للمحليات  %25توزع ضريبة المبيعات بنسبة 
تخصص المحافظة صندوق تكافل عام للكوارث و الطوارئ و يصرف ما تبقى منه لمساعدة البلديات 

 %30للمحافظة و  %30للمحليات و  %40بنسبة  الفقيرة. توزع الضرائب العقارية والتراخيص
للدولة ( عل سبيل المثال).  و تتولى المحافظات والبلديات حصر ممتلكات و ثروات الدولة في منطقتھا 

و االستفادة منھا لخلق مصادر دخل جديدة و متجددة للمحافظات و المحليات. ووضع التشريعات لتقسيم 
ة من المنطقة بين الحكومة المركزية والمحافظة التابعة لھا حصيلة الثروات الطبيعية المستخرج

المنطقة. يجوز للمحليات وضع قواعد وقوانين محلية وفرض ما تراه مناسبا من رسوم بموافقة 
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المجالس الشعبية بما يتمشى مع الصالح العام للمحلية على أال يتعارض ذلك مع القواعد العامة التي 
ن أو الدستور.تقرھا المحافظة أو القواني  
على األقل من المشروعات المشتركة التي تتقدم بھا محليتان أو أكثر. %50و تقوم المحافظة بتمويل   

تقوم الحكومة المركزية بعمل دورات تدريبية بصورة دورية لكافة العاملين في المحافظات والبلديات 
ھذه اإلدارات، ويمكن االستفادة من إلدخال أحدث أساليب اإلدارة وخدمة المواطنين ولرفع كفاءة أداء 

عشرات البرامج والمنح المجانية المتوفرة لدى األمم المتحدة والمؤسسات الدولية ومن الدول 
المتقدمة.  وعلى الحكومة المركزية تشجيع المحافظات على وضع خطط تنموية بمساعدة مجلس 

ي.  مثال لذلك أن تقرر أحد المحافظات الشورى لتستفيد من ميزاتھا النوعية لتحقق تميز وتفوق اقتصاد
أن يكون ھدفھا أن تصبح مركزا لزراعة الزھور التصديرية والنباتات الطبية وتقوم المحافظة 

باالستعانة بالخبراء على مستوى الدولة ومن خارجھا لوضع الخطط المطلوبة لتوفير البذور والشتالت 
وعمل مراكز للتجميع و الحفظ والتسويق والنقل  والنشرات اإلرشادية و تشجيع المزارعين وتدريبھم

والتصدير. كما تقوم بالتنسيق بين المزارعين والتجار والمصدرين والخبراء والممولين واألسواق 
الداخلية والخارجية وبين الحكومة للحصول على الدعم المالي واإلداري والفني إلنجاح المشروع. 

كزا للصناعات الزراعية وأخري لإلنتاج الحيواني وثالثة وبالمثل يمكن أن تخطط محافظة لتصبح مر
لصناعة اآلالت الزراعية ورابعة لمزارع األسماك وخامسة إلقامة المشروعات السياحية. ومن المفيد 

أن يكون طابع التخصص أيضا سمة للمدن الصناعية الجديدة مثل البرمجيات وااللكترونيات، وصناعة 
ت األدوية والكيماويات، والصناعات البترولية، مما يساعد كثيرا في السيارات والحافالت، وصناعا

 اختيار المنطقة و إنشاء البنية التحتية وتوفير الخدمات األساسية المطلوبة بكفاءة عالية.
أجرت الحكومة المصرية عددا من الدراسات  وبدأ وجدير بالذكر أن في السنوات األخيرة من قبل الثورة 

بھدف زيادة القدرة المؤسسية لإلدارات  برامج بالتنسيق مع الجھات المانحة الدوليةتنفيذ عدد من ال
المحلية وتحسين كفاءتھا اإلدارية. وعمل مسؤولون حكوميون بمساعدة وكالة المساعدات الخارجية 
ه األميركية على تطوير برنامج لتعزيز عملية نقل الصالحيات إلى اإلدارات المحلية ولزيادة مشاركة ھذ

اإلدارات في مجال التنمية الريفية ولكن لألسف لم تكن بجدية وقناعة من قبل النظام السابق بقدر ما ھي 
 استجابة للضغوط خارجية وطمعا في الحصول على أموال المنح الخارجية. 

============================= ================= =================  
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  ات التنميةفي مشروع جيشالدور  : شررابع عالفصل ال
  

  2014الجيش المصري في دستور  
 الجيش األخضر  
 (اسرائيل وإيران) التھديدات المتوقعة  
 إيران)-اسرائيل-مقارنة بين القدرة العسكرية (مصر  

  

  2014الجيش المصري في دستور  14.1

 ، والحفاظ على أن القوات المسلحة ملك للشعب مھمتھا حماية البالد 2014 في دستور) 200تنص المادة ( -1
ھيئة أو  على أي فرد أو ، ويحظر القواتھذه وحدھا ھى التى تنشئ ، و الدولة  على أمنھا وسالمة أراضيھا

 ويكون للقوات المسلحة مجلس عسكرية أو شبه عسكرية.أو فرق أو تنظيمات جماعة إنشاء تشكيالت جھة أو 
  أعلى على النحو اللذي ينظمه القانون. 

 أن وزير الدفاع ھو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباتھا. ى) عل201وتنص المادة ( -2
) على إنشاء مجلس للدفاع الوطني ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين 203كما نصت المادة ( -3

القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيه البالد وسالمتھا ومناقشة موازنة 
 في مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة

) على إنشاء مجلس لألمن القومي ويختص بإستراتيجيات تحقيق أمن البالد ومواجھة 205ونصت المادة ( -4
توائھا وتحديد مصادر األخطار على األمن القومي حاالت الكوارث واألزمات بشتى انواعھا واتخاذ ما يلزم الح

 المصري في الداخل و الخارج واإلجراءات الالزمة للتصدي لھا على المستويين الرسمي و الشعبي. 
) فھي تنص على أن ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة و الترقية و التقاعد في 202أما المادة ( -5

لمادة أيضا اختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. والمادة القوات المسلحة وتحدد ا
) تقرر أن القضاء العسكري جھة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجلرائم المتعلقة 204(

 ء عسكري.مدني أمام قضا ةالجرائم التي يجوز فيھا محاكم ت المادةددوح .بالقوات المسلحة وضباطه وافرادھا
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  بعض االقتراحات لتفعيل دور الجيش في برامج التنمية 14.2

اإلدارية و التنفيذية للقوات المسلحة و التنسيق بين إدارات الجيش  ليةوألمسؤيتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة 
يش و الذاتي التمويلي والعسكري للج االكتفاءويعمل علي تحقيق ، للقوات المسلحة اإلستراتيجيةالمختلفة وتنفيذ الخطة 

يساھم في خطة التنمية وبناء البنية األساسية وتنفيذ المشروعات الوطنية العمالقة وتعمير الصحراء وبناء قاعدة وطنية 
 عن الدفاع مسؤولية تحمل على قادرة لتكون المسلحةوھو المسئول عن تحقيق استعداد القوات   للصناعات الثقيلة.

  .بھا تلحق قد التي الخارجية والتھديدات االخطار ومواجھة اراضيھا كوتماس وحدة

اسماء من أعضاء المجلس  3للقوات المسلحة. يرشح المجلس األعلى للقوات المسلحة  العاموزير الدفاع ھو القائد 
أحدھم وزيرا للدفاع ويرئس وزير الدفاع  ةالجمھوريو يعين رئيس  ،األعلى للقوات المسلحة لمنصب وزير الدفاع

  المجلس األعلى للقوات المسلحة. ويحق لرئيس الجمھورية إقالته. 

سنوات وال يجوز تجديدھا إال مرة واحدة. ويبين القانون شروط الخدمة  6مدة عضوية المجلس األعلى للقوات المسلحة 
  ت المسلحة.والترقية فى القوات المسلحة وعضوية المجلس األعلى للقوا

ال يجوز لرئيس الجمھورية إتخاذ قرار الحرب إال بالتنسيق وبتفويض من المجلس األعلى للقوات المسلحة ومجلس  -5
الشعب، وال يجوز لرئيس الجمھورية التوقيع على اتفاقيات للدفاع المشترك أو إبرام صفقات شراء اسلحة إال بالتنسيق 

في مناورات مشتركة مع قوات أجنبية إال  االشتراك يجوز للقوات المسلحة مع المجلس األعلى للقوات المسلحة. وال
  . الجمھوريةمجلس الدفاع الوطني وموافقة رئيس بموافقة 

ال يجوز إرسال أى قوات مسلحة إلى الخارج إال بموافقة مجلس الدفاع الوطني وبتفويض من مجلس الشعب و ال يجوز 
  االرضي المصرية إال بموافقة  مجلس الشعب على بالمرابطة أجنبية قوات ألي السماح

(جيش من المجندين يقوم باألعمال المدنية الجيش األخضر أنشاء المسلحة إداريا على يشرف المجلس األعلى للقوات 
من الطاقة الشعبية الھائلة في تنفيذ مشروع نھضة مصر والمساھمة في المشروعات  لالستفادة وال يحمل السالح) 
تعمير الصحراء وبرامج األمن الغذائي استصالح والطرق وعمل خطوط السكك الحديدية وتمھيد الوطنية العمالقة ل

 .ني و الحرفي للمجندينالذاتي. ويساھم الجيش األخضر في محو أمية المجندين ورفع المستوى التق االكتفاءوتحقيق 
سنويا يحول من لم يجند للقوات المسلحة للخدمة في الف  800من الرجال قرابة اإللزامي يبلغ عدد البالغين لسن التجنيد 
  طوعين لفترات محدودة للعمل في الجيش األخضر.تالجيش األخضر ويمكن قبول م

 والذين تسريحھم، يتم الذين المجندين من الماھرة مالةبالع الدولة إمدادتساھم القوات المسلحة والجيش األخضر في 
رة وتعطى لھم عند تسريحھم شھادات خب المختلفة المجاالت في المھني التدريب مستويات أرقى تجنيدھم فترة خالل يتلقون

  .موثقة وشھادات مھنية معتمدة لمن تجاوز االمتحانات المھنية

  العسكرية كميزانية منفصلة  في الموازنة العامة للدولة.وتدرج ميزانية األعمال المدنية غير 

يجوز لرئيس الوزراء تكليف الجيش للقيام بمشروعات مدنية (كرصف طرق، إقامة كباري، حفر أنفاق، شق طرق سكك 
حديدية، استصالح اراضي ...)   باألمر المباشر من ميزانية الدولة. مع وجود نظام للحوافز للعاملين في ھذه 

  روعات .المش

يجوز لرئيس الوزراء و الوزراء شراء أي معدات أو تجھيزات (غير عسكرية) باألمر المباشر من المصانع الحربية أو 
   .من الھيئة العربية للتصنيع، على أن تتم وفق لوائح منظمة أو قانون يصدره مجلس الشعب

أيام  3ى أألمن العام في الدولة لمدة ال تزيد عن يجوز لمجلس الوزراء بعد موافقة البرلمان أستدعاء الجيش للحفاظ عل
  مجلس الشعب.ال يجوز مدھا إال بموافقة و

ويجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس أألمن القومي استدعاء الجيش في حاالت الكوارث الطبيعية مثل السيول أو 
    .الزالزل أو األوبئة ولفترة محددة ال يمكن مدھا إال بموافقة مجلس الشعب
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أعضاء  منھم على األقل من 6في مجلس الشورى (في دوره الجديد كسلطة تخطيطية) يكون  عضو  11من  تشكل لجنة
سنة)  15-10سابقين في القوات المسلحة وخبراء عسكريين لوضع رؤية مستقبلية وخطة استراتيجية بعيدة المدى (

للقوات المسلحة لتحقيق اكتفاء ذاتي عسكري في األمداد و التسليح، والتحول من الكم إلى الكيف وبرامج البحث و 
  .21نمية وبرنامج نھضة مصر القرن في الت جيشالتطوير ولرسم الخطة التفصيلية لدور ال

أن تلزم الشركات الموردة لألسلحة بتصنيع أجزاء في المصانع الحربية أو في شركات مشتركة  على القيادة العسكرية
كما يجب أن   ، الحربي التصنيع المصدرة ، ويجب أن يكون ھناك برنامج لتطوير الدول من األسلحة الستيراد كشرط

الحربي وخاصة في مجال الحرب  التصنيع في المساھمة القطاع الخاص على تشّجع لكي األجل ةطويل يكون ھناك خطط
االلكترونية ونظم االتصاالت ونظم التشفير والتشويش وصناعة الرادارات ونظم التحكم والتوجيه وغيرھا من 

 التكنولوجيات الحربية. 

  
  
  

  التھديدات المتوقعة (اسرائيل وإيران) 14.3
  

الستثمارات الوطنية و العربية و العالمية من مغامرات الطامعين و ووجود جيش قوي رادع لحماية التنمية االبد من 
الحاقدين وكل من تسول له نفسه أن يغامر بتھديد أمن مصر. ويجب أن يدرك الجميع أننا نؤمن بأن السالم ھو المناخ 

ضرورة للسالم الدائم. وفي نفس الوقت ال يمكن توفير حياة الالزم للرقي باإلنسان. وأن توفير حياة كريمة للمواطنين 
كريمة أمنة للمواطنين إال بتحقيق السالم الدائم. ونحن نؤمن أنه يمكن دائما إيجاد حلول سلمية تكفل التعايش السلمي 

ير للعدالة و وتحقيق العدل و االتزان بين المصالح و المكاسب لجميع االطراف وال يمكن إقامة سالم عادل بدون معاي
الحياة الكريمة طبقا للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق االنسان التي حددتھا األمم المتحدة وھي معروفة  الجميع. ويجب ان 

  تقوم عالقاتنا الدولية على المعايير اآلتية:

 احترام المعاھدات الدولية القائمة وأي تغيير البد أن يتم بموافقة جميع االطراف. -1
يدنا إلى كل من يساعدنا في حربنا ضد التخلف و الفقر. ونساھم ونساعد كل بلد للتغلب على التخلف ونحن نمد  -2

  .  كضرورة للسالم واالستقرار العالمي و الفقر
 اإلھتمام بعمل اتفاقيات تعاون إقليمية ودولية وايجاد حلول دائمة وبروتوكالت لحل المشاكل فور ظھورھا. -3
بشرية وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أكثر بكثير مما قد يقدمه األطراف من الحروب اسوأ ما أخترعته ال -4

 تنازالت على مائدة المفوضات.

فلماذا إذا نحتاج إلى قوى عسكرية مكلفة وكان من الممكن توجيه ھذه االستثمارات إلى مشروعات 
 تنمية؟

وبالتحديد إسرائيل و إيران. وھذه األطماع ألخطورة تكمن في الدول المجاورة التي لھا اطماع توسعية في المنطقة 
تردد علنا في صحفھم وكتبھم وأيضا تدرس في كتاتيبھم. بل يرددھا العديد من الرموز السياسة ويتبناھا أحزاب أو ت

تيارات سياسية. وھنك خطورة دائمة قائمة من ظھور حزب سياسي أو زعيم  متطرف مع ظروف دولية تغريه للقيام 
منطقة لتحقيق أحالمھم. فال بد إذا من وجود قوة رادعة تضمن ووجود السالم واالتزان في المنطقة.  بمغامرات في ال

أمن واستقرار منطقة الخليج ككل ومع إنه ال توجد تھديد مباشر على مصر من إيران إال أن على الجميع أن يدرك 
كانت دائما ھي الدرع أن مصر  و  ، 21ر جزء ال يتجزأ من االسترايجية األمنية لمصر الالزمة لتحقيق مشروع مص

مي لاعالإننا نؤمن بالسالم  مع ، التتار وضد الصليبيينكاملة ضد  المسؤوليةتحملت  الحامي للمنطقة وكانت قد
يج على منطقة الخل اعتداءإذا وقع أي  األيديال يمكن أن تقف مصر مكتوفة  نولك .بشتى الطرق هى تحقيقإلونسعى 
اء ترسانة رادعة من الصواريخ نويجب على مصر أن تطور من قدراتھا على التحرك السريع وب إيرانمن قبل 

 مبنية الدول كل مع متوازنة عالقات إقامة إلى سنسعى أخرى ناحية ومن يرانية.إلھداف إلألالقادرة على الوصول 
لكل منطقة الخليج بما في ذلك  وضمان األمن واالستقرار والسالمومنھا إيران   اإلقتصادية المصالح تبادل على

  إيران نفسھا.
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 ناحية من لھا حيوية عالقات إيران ستفقد الخليج في من قبل إيران مغامرة أي أن قناعة ھناكويجب أن يكون 
   .إيران من خسائر ستتحمله بما يقارن ال مكاسب من الحرب ستحققه ما وأن مصر من ورادع حازم موقف وستجد

مشابه تجاه إسرائيل. وعلى اسرائيل  أن تدرك ان مصر مفتاح ھام لھا إلقامة عالقات اقتصادية  ينا أن نتبع سياسةوعل
ھا. إال إنه  ال يمكن إقامة سالم دائم بقوة السالح إنما السالم الدائم يكون بقناعة جميع األطراف ورغبة لفي المنطقة ك

 لواحتالل الضفة الغربية وغزة وجدت اسرائي 1967فبعد حرب   في التعايش الذي يحقق مكاسب لجميع األطراف.
لى الدولة اليھودية إلن سيسبب في اختالل منظومة المجتمع إنفسھا في مأذق خطير. فھي ال تستطيع ضم ھذه المناطق 

االسرائيلي،  فلن تسطيع اعطائھم حقوق المواطنة كاملة وحقوقھم السياسية  كمواطنين اسرائيليين ولن يمر وقت 
بحوا أغلبية ويصلوا إلى قمة الحكم في المنظومة االسرائيلية. وفي نفس الوقت ال تستطيع التخلي عنھم طويل حتى يص

نتقام بعد عقود طويلة من الظلم و االضھاد. تعاظم قوتھم و الرغبة في االواعطائھم الحكم الذاتي بسبب التخوف من 
تحاول اسرائيل االستفادة من الكثافة السكانية لم  فظلت ھذه المناطق حتى اآلن تعاني من ظلم بائن وتھميش. و

للفلسطينيين في المناطق المحتلة كقوة بشرية لكثير من الصناعات التي تضيف إلى اإلقتصاد االسرائيلي وفي نفس 
الوقت ترفع من مستوى المعيشة في المناطق المحتلة. وھذه الماليين تمثل أيضا قوة شرائية كبيرة للمنتجات 

كلما ارتفع مستوى معيشتھا. بل على العكس فمنطقة غزة تعاني من تدھور أو عدم توافر ابسط اإلحتياجات اإلسرائيلية 
 874الف دوالر ،  ال يتعدى مستوى المعيشة في غزة  33.8دل ااإلنسانية فبينما مستوع المعيشة في اسرائيل يع

لصحية والتعليم المتاح للمناطق المحتلة عامة خدمات و الرعاية البجانب الفجوة الھائلة في مستوى ا   . ھذادوالر
) في غزة.  وھذه %32وأعلى من ذلك بكثير (قرابة  %26.5طالة في المناطق المحتلة بال ةو تبلغ نسب .وغزة خاصة

ھاد المستمر لھم يخلق مناخ خطير للتطرف وال يمكن ضمان سالم وال طضالفجوة في الدخل ومستوى المعيشة مع اال
   .ھذا الخلل الخطير المنطقة مع استمرار وجودفي  أمن واستقرار

ونحن نرى أن إقامة سالم عادل ودائم في المنطقة ال يمكن أن يقوم بدون إيجاد حياة كريمة ومستوى معيشة الئق طبقا 
لمبادئ األمم المتحدة،  وإسرائيل لديھا فرصة اقتصادية لعمل صناعات تمتص األيدي العاملة الفلسطينية ويمكن 

أو أكثر من العمالة الفلسطينية.  %75من مصانعھا التي لديھا منتجاتھا للبالد العربية ومنھا مصر  تصديرمن رائيل اس
ومن الممكن لمصر اإلستفادة من التكنولوجيا اإلسرائيلية ومن الكثافة السكانية في قطاع غزة في إقامة منطقة حرة 

اسرائيلية ومصرية وعربية ودولية تستفيد من رمال سيناء للصناعات الكترونية بالقرب من غزة برؤوس أموال 
وتحوله إلى منتجات الكترونية بقيمة اقتصادية عالية جدا لتكون ھذه المنطقة على غرار تايوان وھونج كونج. وإذا 

  ترددت إسرائيل فلدينا خطط بديلة للقيام بھذه المشروعات بدون إسرائيل.
األطراف إلجاد سالم عادل في المنطقة ولن نسمح بأي عمليات عسكرية في  سياستنا واضحة وھي سنتعاون مع جميع

المنطقة إلنھا ستضر بالمصالح االقتصادية لنا و بالتالي لن نقبل أن أن تقوم اسرائيل باإلعتداء على إيران إلنه سيحدث 
مل ارات المتوقعة. و سنعخلل خطير في إتزان المنطقة وسيسبب أضرار لمنطقة الخليج وھي المصدر الرئيسي لالستثم

على تجنب جميع الحلول العسكرية مھما كانت مبرراتھا إلنھا فشلت دائما في تحقيق نھايات حاسمة وتركت بؤرات من 
 وسنعمل على أن نجعل المنطقة كلھا خالية من اسلحة الدمار الشامل ومن أى صور لمنطقة.ااعدم اإلستقرار في 

  السلحة الھجومية.ل
=========== ============================= ================  

  المراجع:
 

 إيران)-اسرائيل-مقارنة بين القدرة العسكرية (مصر -1
http://www.globalfirepower.com/ 

  
  

2- Arab‐Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars 
 By Anthony H. Cordesman, Stanford University Press  

http://www.sup.org/book.cgi?id=16449  
 

3- Jane's Military Capabilities Intelligence Centre Module 
Jane’s Military Capabilities provides comprehensive reference data and critical analysis of the 

world’s armed forces. 
capabilities/index.aspx‐http://www.ihs.com/products/janes/security/military 

 
4- A Mighty Arsenal: Egypt's Military Build‐Up, 1979–1999 

David Honig  
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Policy #447, March 21, 2000 
‐build‐military‐egypts‐arsenal‐ymight‐analysis/view/a‐http://www.washingtoninstitute.org/policy

19791999‐up  
  

5- Economy of the Palestinian territories  
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Palestinian_territories  

 
 
 
 
   



152 
 

 

   : دور اإلعالم والصحافةعشرخامس الفصل ال
 
 

 
  2014اإلعالم والصحف في دستور  
 المنظومة اإلعالمية  
  دور اإلعالم والصحف  
 معايير أداء اإلعالم و الصحف 

 

	2014اإلعالم و الصحافة في دستور -15.1
  

 تتمتععلى تكوين المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم كھيئة مستقلة  2014) في دستور 211تنص المادة (
بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفني و المالي و اإلداري وموازنتھا مستقلة. ويختص المجلس 

بتنظيم شئون اإلعالم المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة و الرقمية وغيرھا. ويكون 
لى المجلس مسئوال عن ضمان وحماية حرية الصحافة واإلعالم المقررة بالدستور، و الحفاظ ع

استقاللھا وحيادھا وتعدديتھا وتنوعھا ومنع الممارسات االحتكارية و مراقبة سالمة مصادر تمويل 
المؤسسات الصحفية واإلعالمية ووضع الضوابط و المعايير الالزمة لضمان التزام الصحافة ووسائل 

في القانون.  اإلعالم بأصول المھنة وأخالقياتھا ومقتضيات األمن القومي وذلك على الوجه المبين
  ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، واألوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

) على تشكيل الھيئة الوطنية 212وبالنسبة لإلعالم المملوك للدولة فقد نص الدستور في المادة (
صولھا ا للصحافة كھيئة مستقلة تقوم عل إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرھا وتنمية

وضمان تحديثھا واستقاللھا وحيادھا والتزامھا بأداء مھني وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون 
تشكيل الھيئة ونظام عملھا واألوضاع الوظيفية للعاملين فيھا.  ويؤخذ رأي الھيئة في مشروعات 

  القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملھا.
ھيئة الوطنية لإلعالم كھيئة مستقلة تقوم عل إدارة المؤسسات ) على إنشاء ال213وتنص المادة (

اإلعالمية المرئية و المسموعة و الرقمية المملوكة للدولة وتطويرھا وتنمية اصولھا وضمان استقاللھا 
وحيادھا والتزامھا بأداء مھني وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الھيئة ونظام عملھا 

ية للعاملين فيھا.  ويؤخذ رأي الھيئة في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة واألوضاع الوظيف
  بمجال عملھا.
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  المطلوبةالمنظومة اإلعالمية - 15.2

  اإلعالم الحكومي

ويتمثل في قناة تلفزيونية إخبارية واحدة وصحيفة واحدة (القناة األولي) تنقل األخبار المحلية و  
عبر عن وجھة نظر الحكومة. وتنشر اراء مختفة ولكن غير ملزمة وتقدم العالمية وأخبارالحكومية وت

الرياضية واإلقتصادية و الفنية المحلية والعالمية وتحليلية وعلمية وتعليمية السياسية وأألخبار 
وتثقيفية وتھتم بصفة خاصة بالتحليل السياسي واالقتصادي لما يجري حولنا ،وتكشف مصادر 

لتي يمكن أن يؤثر علينا سلبيا، وتبين لنا الفرص السياسية و اإلقتصادية التي الخطورة و التھديدات ا
 العالمية.   يمكن كسبھا من ھذه األحداث

  وكالة انباء الشرق األوسط

كشركة مساھمة تملكھا دور الصحف  1955ديسمبر  15تأسست وكالة أنباء الشرق األوسط في 
صدر قرار بتأميم الوكالة مع باقى المؤسسات الصحفية التي تم  1960المصرية، إال إنه في عام 

كمؤسسة  1978تأميمھا بعد قيام ثورة يوليو؛ وأصبحت تتبع وزارة اإلعالم حتى استقر وضعھا عام 
  ة قومية تتبع مجلس الشورى المصري مثلھا في ذلك مثل باقي المؤسسات الصحفية القومية. صحفي

,يجب أن تسترد دورھا لتكون منافسة ألكبر وكاالت األنباء العالمية مثل رويترز في تغطية األحداث 
ة مستقلالعالمية وفي أآلمانة و قواعد السلوك واألخالقيات الصحفية.  ويجب أن تعود كشركة مساھمة 

وھي تملك اآلن أالف المراسلين  1951. وجدير بالذكر أن رويترز انشأت سنة  %51تملك الدولة فيه 
لغة، بينما وكالة أنباء الشرق األوسط ال يعمل به اآلن  20دولة وتغطي  94مدينة في  200في أكثر من 

  موظف.   400سوي 

  منذ نشأتھا وحتى اآلن ھي: أھداف الوكالة: كانت أھداف وكالة أنباء الشرق األوسط 

  الحصول على األنباء من مختلف المصادر الداخلية والخارجية وبثھا وتسويقھا، باعتبارھا
  وكالة أنباء إقليمية. 

  الحصول على األنباء العالمية والمحلية وتصنيفھا وإصدارھا وتوزيعھا بما يضمن سرعة
  وصولھا صادقة كاملة إلى من يحتاج إلى ھذه الخدمة.

  تحليل األنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات بما يھم الرأي العام المحلي
  والعالمي، وإصدارھا وتسويقھا بشتى الوسائل.

  .استخالص اتجاھات الرأي العام من مختلف المصادر  
  إعداد مختلف المواد الصحفية من تحقيقات وصور وأبحاث ودراسات وتسويقھا في الداخل

  والخارج. 
 صدار النشرات النوعية المتخصصة باللغة العربية واللغات األجنبية في شتى المجاالت إ

  التي تھم المشتركين. 
  تقديم الخدمات اإلخبارية الخاصة لوكاالت األنباء العالمية ولمراسلي وسائل اإلعالم

  المقيمين بالقاھرة أو بالمنطقة. 
 تقديم خدماتھا الفنية للمشتركين ووكاالت األنباء .  
  تقديم خبراتھا الصحفية الفنية لوكاالت األنباء الوطنية في العالم العربي وأفريقيا ودول

  العالم الثالث. 
  .إعداد وتسويق األفالم التلفزيونية اإلخبارية عن األحداث المحلية والعالمية  



154 
 

 ات تبادل خدمات الوكالة مع أجھزة اإلعالم المحلية والعالمية، وذلك عن طريق عقد اتفاقي
  التبادل واالشتراك والنقل والتسويق. 

  القيام بخدمات ألجھزة الدولة والوزارات وذلك عن طريق مكاتبھا ومراسليھا في الداخل
  والخارج.

  القنوات العامة:

تتبع وزارة اإلعالم (وطنية ومحلية على مستوى ملك الدولة والقنوات العامة ھي قنوات قومية 
اوقات متكافئة لوجھات النظر المتباينة وھي يجب ان تتسم بالحيادية المحافظات) وھي ملزمة بإعطاء 

مع الحفاظ على الحياء العام ودون إثارة الفتن الطائفية أو المساس بالثوابت الدينية ويجب ان تكون 
نوافذ للنقد البناء وكشف اإلنحراف و التقصير والفساد وتوصيل معاناة الجماھير إلى المسؤولين.  

ية األخبار المحلية وتعمل على نشر الوعى العام ونشر األخالقيات وتنشيط الحركة وتھتم بتغط
اأٌلقتصادية ورفع المستوى التقني و المھني وحل مشاكل الجماھير وتعريف الجماھير بالمبادرات 

الفردية والشعبية الناجحة و أألدء المتميز للموظفين والمؤسسات ونشر أخبار المخترعين و المبتكرين 
  ن الشباب .  ويجب أن يكون لھذه القنوات معايير موحدة تشرف عليھا وزارة اإلعالم.م

  القنوت التعليمية

. تھتم بنشر الدروس العلمية لجميع المراحل التعليمية تملكھا الدولة ھي قنوات تعليمية وثقافية ومھنية
بيئي و األجتماعي و ورفع المستوى الحرفي و المھني وأخالقيات المھنة ونشر الوعي الصحي وال

السوك الحضاري، مع   إھتمام خاص بمحو األمية. ونشر ثقافة العمل التطوعي و الجھود الذاتية  
والتعريف بالجھود وتعطي مساحة إعالمية للجمعيات الخيرية والمشاريع و الشركات الصغيرة  

لجمعيات األھلية. وتھتم وتعريف الشباب بالفرص المختلفة والمساعدات المتوفرة من الحكومة و من ا
بأخبار التكنولوجيا وتاريخ المخترعات العربية واإلسالمية و الفرعونية و أخبار المخترعين من 

  الشباب.  

  إإلعالم الموجه

ومواقع انترنت بلغات متعددة لتعريف العالم بالثقافة تملكھا الدولة جه ھي قنوات تلفزيونية واإلعالم الم 
المصرية وتقدم مواد ترفيھية وعلمية وأخبار محلية وتحليالت ذات أھمية المصرية وبالمنتجات 

  .في البالد المستھدفة وتقدم إعالنات بنسب متعارف عليھا لتسويق منتجاتناالمستھدفة.  مناطقلل

  اإلعالم اإللكترونية 

صر ويھتم بتواجد الكتروني في مواقع التواصل اإلجتماعي بلغات متعددة لنشر المعلومات عن م
وتصحيح المفاھيم الخاطئة عن مصر والتعريف بفرص االستثمار في مصر و المنتجات المصرية وتأييد 

  ونشر االراء اإليجابية عن مصر في كل بلد وكل لغة.

  القنوات و الصحف الخاصة:

من الطبيعي لھذه القنوات أن تكون ربحية بالتالي فال نتوقع أن يكون لھا شبكة مستقلة كبيرة من  
راسلين. وغالبا ما تركز أكثر على توك شو و المواد الترفيھية و اإلعالنات ونقل األخبار الرياضية الم

من خالل الشبكات العالمية. ولكن يجب أيضا أن تخضع لضوابط عامة وأخالقيات مھنية يضعھا المجلس 
  مطلوب منھا بعد قليل.األعلى لتنظيم اإلعالم وفقا للمنظمات اإلعالمية العالمية. وسنتكلم عن الدور ال
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  دور اإلعالم والصحف  - 15.3
  

لقد صار اإلعالم حقا ھو سالح القرن الواحد والعشرين، وھو فن وعلم، وھو رسالة سياسية وثقافية 
وتعليمية واقتصادية. و إننا لنعتبر الصحفيين و اإلعالميين ھم جنود الخط األمامي في معركة الصحوة 

  والنھضة الشاملة.
فتحقيق التغيير الشامل المنشود يتطلب أن يؤمن كل فرد أن نھضة أمتنا مسئوليته، وأنه جند لھا، يدافع 
عنھا ويتفاعل معھا ويساھم في إنجاحھا ويراقب مسيرتھا ويحرص علي استمرارھا. وسنستعرض في 

  رسالتنا ھذه الدور المطلوب من اإلعالميين والصحفيين في النھضة الشاملة. 
 

م ھو سالح القرن الواحد والعشرين...فھو أمضي في عمق التأثير ومساحة التأثير من أكثر فاإلعال
األسلحة تدميرا للمجتمعات وھو في نفس الوقت من أقوى وأكفأ آليات بناء األمم. إنه حقا سالح عجيب، 

وھو  فھو سالح دفاعي تارة، وسالح ھجومي تارة أخرى، و وسيلة لتحييد األعداء وكسب األصدقاء،
أيضا قادر على إحياء الشعوب النائمة وتخدير الشعوب طواعية، وھو وسيلة لإلرشاد والتوجيه 

والتعليم، و وسيلة رقابة لكشف الفساد واالنحراف، وھو البوتقة التي تنشأ فيھا األفكار وتنضج فيھا 
  اآلراء، وھو وسيلة لتسويق المنتجات وجذب االستثمارات وفتح األسواق الجديدة.

فوسائل اإلعالم ھي بحق سالحنا األول في معركة الصحوة والنھضة الشاملة. ولذلك أيھا المشتغلون  
باإلعالم انتم الخط األول في صفوف المعركة وانتم المرابطون في حصون األمة تصدون عنھا الھجمات 

تم اء الوطن وانالشرسة على أمتكم الغالية. وتصدون نار الفتن والخالفات ومحاوالت التفريق بين ابن
المنارات في أوقات الظلمات تنيرون ألمتنا في أوقات التخبط و اليأس وتطردون اشباح الكراھية و 

  العنف.
  ........أنتم حقا جنود الحاضر وصناع المستقبل. 

 %80ونحن في مستھل القرن الواحد والعشرين أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت المعلوماتية تمثل 
دول المتقدمة. وما يجري من أحداث قد تبعد آالف الكيلومترات عنا ، ربما يكون تأثيرھا من اقتصاد ال

علينا أسرع وأعمق مما قد يسببه الحدث نفسه ألمم أقرب جغرافيا له منا. فنحن نريد إعالما يتسم 
ا نبالعمق والدراسة والتحليل. يقف على الخبر فور حدوثه ويستشف مدلوالته ، ويستقرئ تأثيره علي

  وعلى العالم ، ويبين لنا كيف نتعامل معه وكيف نستفيد من نتائجه اقتصاديا وسياسيا.
و قد شھد التاريخ الحديث أمثلة كثيرة لتأثير وسائل اإلعالم على الشعوب فرأينا مثال الدور الذي لعبه 

احدا. ورأينا دور اإلعالم األمريكي الموجه في انھيار االتحاد السوفييتي دون أن يكلف أمريكا جنديا و
وسائل اإلعالم التي تملكھا الصھيونية في تشكيل الرأي العام األمريكي وتوجيه السياسة األمريكية. كما 
استطاعت إحدى المحطات الموجھة للعالم العربي أن تشكل الساحة السياسية في العالم العربي بإشعال 

شاھدنا أيضا كيف أن مقالة واحدة تنشر ضد نار الفتن والخالفات بين حكام المنطقة لسنوات طويلة. و
مصر في إحدى الصحف أو المجالت العالمية قد تسبب في انھيار الموسم السياحي في مصر، وتكيل 

  ضربة أليمة لالقتصاد المصري.
وھناك أمثلة كثيرة تبين كيف استطاعت حكومات إلھاء شعوبھا وتضليلھا لضمان مصالحھا الشخصية 

وأمثلة أيضا عديدة عن حكومات استخدمت وسائل اإلعالم لتخلق نھضة وصحوة في وبقائھا في الحكم، 
الشعوب لتخرج من ھوة الفقر وتلحق بركب التقدم. وما عانته مصر من الفتن والخالفات التي اھدرت 

الدماء والثروات نتيجة لغياب الھدف و الرؤية المستقبلية بين النخبة السياسية من ناحية وعدم وضوح 
  الة و األمانة الملقاة على وسائأل اإلعالم من جھة أخرى.الرس

و بالرغم من عراقة مصر في مجال الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وما تملكه من قنوات فضائية 
وإمكانيات إعالمية، وبالرغم من ثقلھا اإلقليمي والعالمي، إال أن اإلعالم المصري فقد دوره القيادي في 

المصرية في مشاكلنا المحلية واتخذت قنواتنا الفضائية الطابع الترفيھي المنطقة. فغاصت الصحف 
وفقدت لواء الريادة وتركت المنارة اإلخبارية لمحطات جديدة بالرغم من الخبرات واإلمكانيات المتوفرة 
للجھاز اإلعالمي المصري. إن العالم العربي والعالم بأسره يتطلع إلى مصر لكي توحد كلمتھا وتتخطى 
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فاتھا وتسترد دورھا التاريخي وتقود التغيير في المنطقة إلعادة االتزان إلى المنطقة وإعادة العزة خال
 والكرامة إلى شعبھا.

 
 الصحوة معركة في األمامي الخط جنود لنعتبركم إننا... اإلعالميين من األمة جنود....الشباب أيھا

 والرؤية واضح اإلعالمي والدور واضح اإلعالمي الھدف يكون أن إذا فالبد التنمية، و والنھضة
  :اآلتية المھام إليكم نوكل نحن وھا. واضحة المستقبلية

  
نريد أن يكون لنا محطات فضائية ومواقع على اإلنترنت بجميع لغات العالم لشرح قضايانا و توضيح  -1

من  يدة لصادراتنا. والبدثقافتنا وكسب األصدقاء وتحييد األعداء، ولتسويق منتجاتنا وفتح أسواق جد
االھتمام بالقنوات اإلنجليزية خاصة لمواجھة الحملة الشرسة إللباس الحق وتشويه صورتنا وتراثنا، 

  ولكسب ومناصرة األصدقاء، ولتأييد األصوات المعتدلة، وكأداة ھامة لتفعيل تحركاتنا السياسية. 
  
نريد برامج اجتماعية لمحاربة الفساد واألمراض االجتماعية التي أھلكت مجتمعاتنا، ولبعث روح  -2

الثقة واالنتماء في شعبنا العريق، ونشر األخالق الحميدة والمثل العليا والتعاليم الصحيحة لديننا الحنيف 
  بال مغاالة وال تفريط. 

  
تستكين لمحو األمية، ليس فقط ألن ذلك ضرورة اقتصادية  ال بد أن يقوم اإلعالم بحملة ال تفتر وال -3

للنھضة الشاملة، وليس أيضا أنھا خسارة لنا جميعا من ضياع المواھب والطاقات المكنونة لدى الكثير 
منھم ممن حرمتھم ظروفھم االقتصادية من فرصة التعليم، ولكن ألن بقاء األمية جريمة اجتماعية 

ن نال حظا من التعليم في حق الماليين من الرجال والنساء ممن حرموا من يشترك فيھا المثقفون وكل م
  نعمة التعليم. 

  
نريد صحفا محلية على مستوى المحافظات والمدن والقرى لتنشيط الحركة التجارية وتوعية  -4

المواطنين ولعرض المشاكل والحلول المحلية وتعريف المواطنين باألنشطة الرياضية و االجتماعية 
 لي فيوالدينية والسياسية المحلية وكذلك الخدمات التي توفرھا الحكومة والجمعيات الخيرية واألھا

  المنطقة، ولتجميع الجھود الذاتية والتطوعية لحل المشاكل المحلية. 
  
موجھة إلى أصحاب الحرف والمھن بشتى وبرامج سمعية وبصرية نريد مجالت حرفية وتقنية  -5

المجاالت تعمل على زيادة إنتاجية األفراد وتطوير عملھم وتعريفھم بما يستجد من وسائل وأدوات 
جودة والمواصفات القياسية والقوانين والتشريعات التنظيمية ونظم السالمة، وماكينات ونظم ال

  وتعريفھم بالدورات التدريبية وفرص العمل، والمناقصات والمشروعات في مجاالتھم.
   

وتحسين أدائھا. ويتم ذلك بعمل مقاييس ومعايير لجودة اإلعالمية العمل المستمر لتطوير القنوات  -6
مدى فاعلية برامجھا المختلفة امھا بمعايير المھنة المتعارف عليھا عالميا، وقياس والتزھذه القنوات 

والوسائل المستخدمة فيھا في توصيل المعلومات وتحقيق الرسالة المطلوبة منھا من واقع الدراسات 
   الميدانية.

  
بالخدمات التي نريد برامج تعليمية وإرشادية لرفع مستوي الوعي العام عند المواطنين والتوعية  -7

تؤديھا الحكومة واإلجراءات المتبعة في المصالح الحكومية، وكيفية الحصول على حق ضائع، وإلى أي 
  جھة تكون الشكوى، وكيف يلجأ إلى القضاء، والجمعيات األھلية الخيرية التي يمكن أن تساعده.
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فة بنظم الجودة الشاملة ونظم نريد برامج تعليمية وإرشادية لرفع المستوى اإلداري، ولنشر المعر -8
إدارة التطوير المستمر، وطرق اتخاذ القرار، حتى تصبح شعارات قومية وممارسات تلقائية في جميع 

  أعمالنا. 
  
نريد برامج جريئة ومتنوعة تعرض الرأي اآلخر، وتكشف االنحراف، وتواجه المسئولين، و تبرز  -9

  االقتراحات البناءة.
 

نريد وسائل لقياس ومتابعة أراء الشعب واتجاھاته و وعيه ومدى تفاعله مع األحداث وتتسم  -10
  باألمانة و الحيادية و المصداقية. 

 
نريد شركات فنية إلنتاج أشرطة فيديو لمحو األمية، وللبرامج التدريبية في جميع المجاالت مثل  -11

اعات الصغيرة وإدارة المتاجر والمحالت الصناعات المنزلية والصناعات الريفية والحرفية والصن
والورش والمزارع وإدارة المشروعات ودراسات الجدوى للصناعات الصغيرة ونظم ضبط الجودة 

  وإدارة الجودة الشاملة. 
  

نريد قنوات قومية لإلعالم الجماھيري تعطي أوقات متساوية لألحزاب السياسية ولوجھات النظر  -12
 األنشطة واألحداث لجميع األقطاب السياسية المختلفة.  المختلفة في حيادية وتبث جميع

 
وأخيرا، وألن اإلعالم أمانة ورسالة، فالبد من ميثاق شرف للعاملين بالصحافة وللعاملين   -13

باإلعالم يضع الضوابط األخالقية واإلجراءات التأديبية ويخلق نوع من الرقابة الذاتية من أھل 
ضمن احترام ثوابت المجتمع وقيمه الروحية واألخالقية،  المھنة ويصون شرف وسمعة المھنة وي

 وصيانة الوحدة الوطنية واألمن القومي للبالد.
 

تفعيل دور القناة العبرية الموجھة إلسرائيل وتوصيلھا إلى المنزل اإلسرائيلي من خالل الشبكات   -14
قل الحرب النفسية إلى الفضائية والمواقع االكترونية  ونظام الكوابل كأداة ھامة لدعم وتفعيل ون

داخل إسرائيل. إن ھذه القناة تحتاج إلى استراتيجية واضحة وخطة مدروسة وبرنامج إعالمي جيد، 
وقدر مناسب من اإلمكانيات البشرية والفنية لدى القائمين على إدارتھا، وتدريب مستمر لطاقم ھذه 

والتي بدونھا مجتمعة ستكون لي، وقدر كبير من المصداقية ومعرفة جيدة بالشعب االسرائيالقناة، 
ھذه القناة بمثابة إھدارا للمال وتقصير في تجنيد واستغالل سالح معنوي ھام في كتائب الحرب 

النفسية، األمر الذي لن يغفره التاريخ. وعلينا أن ندرك أن الحرب الباردة لن تنتھي مادامت ھناك 
أن حلقات الصراع لن تنتھي بتوقيع  أصوات في إسرائيل تنادي بدولة من النيل للفرات، كما

اتفاقيات التسوية مع إسرائيل مادامت تحرص على تفوقھا العسكري وامتالكھا ألسلحة الدمار 
  الشامل.

أيھا الشباب....جنود األمة من اإلعالميين.. .. يا آمل ھذه األمة ويا مستقبلھا المنشود. ھذا عرض 
أيھا الشباب....جنود األمة من اإلعالميين.. .. يا آمل  ممختصر لمھام وھموم كبيرة نلقيھا على عاتقك

. فعلى كل ھذه األمة ويا مستقبلھا المنشود. ھذا عرض مختصر لمھام وھموم كبيرة نلقيھا على عاتقكم
يتبنى قضية، فتصبح ھمه وھدفه يعيش لھا ويجند نفسه لھا، ويتفاعل معھا ويخلص لھا، واحد منكم أن 

حوله للدعوى لھا، وربما يتحمل األذى والمعاناة من أجلھا، فيضحي لھا يتحدث عنھا ويجند من 
   ...ويناضل من اجلھا حتى يرفعھا وترفعه، وتعزه ويعزھا

  ونحن على إيمان ويقين أنكم أھل لھا ولن تخذلوا أمتكم أبدا... فإن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمال.
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  معايير أداء اإلعالم و الصحف -15.4
  

مال باستعفي الفترة السابقة إذا حاولنا وصف حال اإلعالم في مصر  هأيھا األخوة واألخوات أنوالحقيقة 
حد طبقا لوصف أ انه "في حالة من الفوضى" في المعايير المھنية جد اجمل من نلم أكثر التعبيرات أدبا 

رية قوانين التي تنظم حوذلك لغياب النقابات الصحافية المنظمة والمواثيق األخالقية الملزمة والالكتاب. 
اإلعالم ومھنيته.  وال بد أن يتوفر حد أدنى من معايير المھنية لكي تستحق الصحافة اسمھا طبقا للتوصيف 

  العالمي للمھنة.
والبد من العمل على تأسيس إعالم مھني حر يلتزم بميثاق واخالقيات مھنية. ويجب ان تلعب النقابات  

والمحا فظة على شرف وسمعة المھنة و تؤدي دورا فعاال في المراقبة  الدور الرئيسي في تنظيم المھنة
و المحاسبة والتحقيق في شكاوى المواطنين من قبل تصعيد الخالفات للقضاء. ومن ناحية أخري عليھا 

افة و اإلعالم من تسلط القوى الخارجية سواء أكانت سياسية أو حأيضا حماية منسوبيھا وحرية الص
  رأسمالية. 

ة له إمكانيات مادية وبشرية لمراقبة ورصد عالتاب اتعلى الدولة أن توفر للمجلس أألعلى و الھيئ ويجب
منظومة التنمية ومشروع  يالمنظومة اإلعالمية طبقا لمعايير األداء العالمبة من ناحية ومساھمتھا ف

و األخالقي و تشمل ھذه المعايير البعد المعرفي و المھني  ننھضة مصر من ناحية أخري. و يجب ا
  التفاعلي.

جب أن يتعاون الجميع إلصالح اإلطار التشريعي الذي يضمن التوازن بين حرية الصحافة و اإلعالم يو
   من ناحية والحقوق الطبيعية لألشخاص وحقوق المجتمع وحقوق وأمن الدولة ككل في الجانب اآلخر.

حكم على المتھمين قبل كلمة العدالة، ة والتدخل اإلعالم في التأثير على القضالويجب وضع الحدود 
 تحث على الكراھية أو البرامج التي تستضيف أفراد وأحاديث خطب المقاالت ولوعدم وجود انضباطية ل

، كما ھو  بعينھا مناطقفئة من الشعب أو ضد أفراد أوجماعات أوأو السخرية عنف لا التمييز اوأو
  المتقدمة.في البالد ويعاقب عليه القانون  معمول به 

 
والحقيقة إيھا األخوة أن قضية أخالقيات وأصول مھنة الصحافة و اإلعالم ال تحتاج الى مجادالت 

و   .ا كثير من الدول و المؤسسات الدولية في صياغتھا ونشرھانومناقشاط وأراء وفلسفات إلن قد سبق
ومنھا مثال الجمعية العالمية ثلة من ھذه المواثيق واألعراف مالمراجع في آخر ھذا الباب تحتوى على أ

 للصحفيين المحترفين. 
 

 
 

Society of Professional Journalists Code of Ethics 
Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment 
is the forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the 
journalist is to further those ends by seeking truth and providing a fair and 
comprehensive account of events and issues. Conscientious journalists from all media 
and specialties strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional 
integrity is the cornerstone of a journalist's credibility. Members of the Society share 
a dedication to ethical behavior and adopt this code to declare the Society's principles 
and standards of practice.  
http://www.spj.org/ethicscode.asp  
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  حوض النيلالمياه وعشر: السودان وسادس الباب ال
  
  يتناول ھذا الباب الموضوعات اآلتية 

 مصر و السودان  
 مصر وحوض النيل  
 امشروع نھر الكونجو  

  

  مصر و السودان 16.1
  
  
  
  

  
  

 ابحاث معھد فى 2008 سبتمبر 4 فى في محاضرة القاھا ، الصھيونى االمن وزير ديختر استعرض آفى
 ، عام بشكل الرئيسية العربية الدول اضعاف استراتيجية اسرائيل في  االسرائيلى القومى االمن

 وضمات تفوقھا وأمنھا فى اسرائيل قوة تعظيم اجل من كواجب وضرورة وقدرتھا طاقاتھا واستنزاف
 الخفية الحرب ووسائل والدبلوماسية تارة والنار الحديد استخدام عليھا يحتم ما وھو ، االعداء مواجھة

   اخرى. وذكر أن  تارة
 مثل لدول منافسة قوية اقليمية دولة يصبح ان الممكن من كان ، الشاسعة ومساحته بموارده السودان
 لھذا يسمح ان يجب ال فانه وعليه لمصر، استراتيجيا عمقا يشكل انه كما . والسعودية والعراق مصر
 منه المبادرة وانتزاع اضعافه على العمل من . والبد العربى العالم قوة الى مضافة قوة يصبح ان البلد
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 االستراتيجى المنظور من يمثل ما وھو ومجزأ ضعيف موحدة. ويجب أن يبقى السودان قوية دولة لبناء
  . االسرائيلى القومى االمن ضرورات من ضرورة
 جيرتف على العمل:  ھو السودان مع التعامل فى واحدا استراتيجيا خطا الصھاينة الزعماء كل تبنى ولقد

 السودان غرب فى للتدخل الوقت حان في دارفور. وانه ثم الجنوب فى ومستعصية مزمنة ازمات
 اقليمية دولة السودان لكي ال تكون السودان جنوب فى اسرائيل فعلته ما لتكرار والوسائل اآللية وبنفس
  . إلسرائيل المواجھة العربية الدول دعم على قادرة كبرى

 
 84ب  1974و الثروات الطبيعية سنة  قدر المساحة القابلة للزراعة في السودان طبقا لوزارة الزراعةت

  مليون فدان 120فدان) بينما تبلغ المساحات الصالحة للرعي بأكثر من  2.38مليون ھكتار (ھكتار =
رض المزروعة وھذا الحجم الھائل من اإلمكانيات الزراعية ليست فقط لھا أھمية لمصر (حيث األ

له و لدول مائي لمصر بل للعالم العربي بأكذغلاھكتار) لألمن  4والقابلة للزراعة في مصر ال تتعدى 
  إفريقيا المجاورة التي تعاني من مجاعات مزمنة.

والتحليا اآلتي منقول (مع بعض التصريف) من مقالة لالستاذ فھمي ھويدي بعنوان " ماذا يريد 
  السودان من مصر؟" .

روب والمؤامرات مثخناً لقد خرج السودان من مشاريع التدويل والحفيقول االستاذ فھمي ھويدي 
بالجراح. مھدداً في وحدته، ومھدداً في نسيجه االجتماعي ومھدداً في ثرواته، ومھدداً في خياراته 

السياسية واألمنية واالقتصادية، وفي ظل ھذه الظروف يطرح السؤال الكبير: ماذا يريد السودان من 
  مصر؟

) إن للسودان مطالب آنية، وأخرى مرحلية، في الرد على السؤال يمكننا أن نقول (د فھمي ھويدي
  :وثالثة إستراتيجية، يمكن إجمالھا في اآلتي

أوالً على الصعيد اآلني والمستعجل، فإن السودان يحتاج إلى الخبرة والدبلوماسية المصرية والعربية "
. لعالميللخروج من أزمة دارفور، التي أصبحت في ظرف سنوات قليلة القضية األولى على المستوى ا

وتستمد قضية دارفور أھميتھا من ارتباطھا بالنفوذ الفرنسي واألمريكي في غرب إفريقيا، وخوف 
فرنسا من زوال إمبراطوريتھا الفرانكوفونية، نتيجة للتحوالت العميقة السكانية والعسكرية والثقافية 

في ظل حرب أھلية أصبحت في إقليم دارفور، ونتيجة ألخطاء حكومة الخرطوم في إدارة معركتھا ھناك، 
  .خارج نطاق السيطرة

عادة تشكيل الخريطة السودانية إلمر  بذات الظروف إلنھا تتريد الخرطوم أيضاً من القاھرة المساندة 
السياسية من الخارج. ولذلك تأثيره الكبير على مصر والعالم العربي ودول الجوار، ألن السودان يعاقب 

ولإلحاطة بمصر، وللتمكين لمشاريع معادية للوحدة والمصير المشترك، الذي نه جنوب مصر، إلأساساً 
  .كان السودان قد فرط فيه

كذلك يريد السودان تصفية اآلثار السلبية لوضعية حاليب، خصوصاً أن التيارات االنعزالية في السودان 
ل، تحويلھا إلى منطقة تكام قد تتخذھا قميص عثمان إلفساد العالقات بين البلدين. وليتھا تعالج بإعالن

  .في ظل إدارة مشتركة ومشاريع مشتركة، حتى تكون رصيداً للوحدة ورصيداً لمشاريع الحريات األربع
كذلك يتطلع السودانيون إلى المعاملة بالمثل في تنفيذ اتفاقيات الحريات األربع، وما فيھا من حرية 

والعمل. وقد طبق السودان البند المتعلق بالتنقل، لالنتقال وتحويل األموال والبضائع وحرية التملك 
بإلغاء التأشيرات تماماً للمصريين. وتجني العمالة المصرية ثمار ھذا اإلنجاز في حين ال تزال السلطات 
المصرية تتردد في إزالة حاجز التأشيرة عن أھم شريحة سودانية، أعني شريحة الشباب من الذكور ما 

لك يريد السودانيون فتح الجامعة المصرية وفرص الدراسات العليا لھم، عاماً. كذ 50إلى  18بين 
  .بمعاملتھم ذات معاملة المصريين، فيما يخص إلغاء الرسوم وتعقيدات الموافقة األمنية وغيرھا

يريد السودانيون أيضاً اإلسراع بتنفيذ المشاريع التعليمية التي وعدت بھا مصر، مثل مشروع الجامعة 
   .امعة اإلسكندرية في جوبا، مع التوأمة مع الجامعات السودانيةالتقنية وج
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أما مرحلياً، فالمطلوب إكمال مشروع قناة جونقلى، خصوصاً أن الظروف السياسية واألمنية مواتية،   •
مع إجراء التعديالت المطلوبة، ألن الرعاة في جنوب السودان امتعضوا ألنھا كانت خالية من الجسور، 

ى تعويق حركة الماشية. وھذه الجسور تعد صمام حركة الحياة وبدونھا ال يتم انتقال البشر. مما أدى إل
ومعروف أن قناة جونقلى حاضرة وسليمة، وتم إنجاز ثلثيھا قبل حرب الجنوب األخيرة. ولم يبق إال 

صر ستخت إكمال الثلث المتبقي، وإعادة تطھيرھا لتتدفق المياه وتبدأ المالحة وينطلق التواصل، حيث
   .الطريق ما بين يور إلى ملكال من أسبوعين إلى يومين أو ثالثة

 
على الصعيد المرحلي أيضاً، مطلوب إنجاز مشروعات الري المعلقة، والمشاريع الزراعية التي 

تستوعب األيادي العاملة السودانية والمصرية، األمر الذي يوفر األمن الغذائي لشطري الوادي ويمھد 
من الناحية اإلستراتيجية، مطلوب التفكير في مشاريع  .امل المنشود على مختلف األصعدةالطريق للتك

الري العمالقة لدارفور ومصر من البحيرات الجوفية، ومن القنوات التي يمكن مدھا من خط تقسيم 
ة من عالمياه ما بين الكونغو والسودان. مطلوب أيضاً تبني أيديولوجية للوحدة السودانية المصرية، ناب

خصوصيات السودان وتنوعه، ومؤمنة الحتياجات مصر المختلفة. وفي ھذا اإلطار يجب أن يتطلع 
  . انتھي."القطران للعلم الواحد والجيش الواحد، والرؤية األمنية المشتركة

.   
بجانب ما تمثله السودان لمصر من بعد استراتيجي لـتأمين  منابع النيل، فالسودان ھو بوابة مصر إلى 

السوق األفريقي. فأفريقيا و السودان تحتاج إلى بنية تحتية ونھضة تعليمية و صحية وزراعية ومن 
  .طرافالممكن أن تلعب مصر دورا كبيرا يعود بالنفع على جميع األ

ستثمار في انشاء صناعات الميكنة وھناك فرص استثمارية ضخمة في مجال الزراعة في السودان واال
   الزراعية في السودان.

ساھم الشركات المصرية (مع شراكة أوربيا) في عمل شبكة السكك الحديدية  والطرق تفمن الممكن أن  
رش  وتقام و بتكنولوجيا أوروبيا ومراكز تصنيع ضخمة في مصر و السودان،ريقية فد الإلتربط البال
ب فرص بجان فريقيةد األاء البالنتساھم في توظيف اآلالف من أباالفريقية ف دبالالفي موزعة للصيانة 

  . العمل الناشئة من تقديم الخدمات على امتداد خطوط السكك الحديدية
  
 

  المياه وحوض النيل.....التعاون وليس المواجھة  16.2
  

بين بريطانيا واثيوبيا و  1902مايو  15اتفاقية  من أھم اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحوض النيل ھي
بأي مشروعات تمنع تدفق المياه من روافد النيل إال بموافقة الحكومة  التي تنص على إال تقوم اثيوبيا

  البريطانيا وحكومة السودان.
بين مصر و السودان (تحت الحكم البريطاني) وكانت تنص على  1929ثم اتفاقية السابع من مايو 

فقط مليارات  4مليار متر مكعب مقابل  48تقسيم مياه النيل بين مصر و السودان فتعطي مصر 
  للسودان.
 18.5مليار متر مكعب مقابل  55.5بين مصر و السودان حيث تعطي لمصر الحق في  1959واتفاقية 

حيث أنھا وقعت تحت  1929متر مكعب للسودان. وفي الفترة األخيرة اعترضت أثيوبيا على اتفاقية 
دول من حوض النيل عدا اإلحتالل البريطاني (السودان ) و اإليطالي (أثيوبيا) وطالبت أثيوبيا وخمس 

  مصر والسودان بإعادة النظر في بنود اإلتفاقية.
  

مليار متر مكعب تسقط كلھا خارج   1660وتقدر كمية األمطار التي تسقط على حوض النيل سنويا ب 
بما في ذلك نصيب مصر الذي لم يتغير منذ  %4الحدود المصرية. وال يستغل منه ھذه الكمية الكبيرة إال 
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فقط من الناتج األجمالى لمصادر   %3.3مليار متر مكعب وھي تمثل  55.5حتى لو احتفظنا عام.  50
  حوض النيل.

مليار متر مكعب. فبجانب نصيب مصر من مياه النيل ھناك   63.6يقدر النصيب الكلي لمصر من المياه بـ 
تر مكعب من إعادة مليار م 5.4مليار من المياه الجوفية و 1.4األمطار و  مليار متر مكعب من 1.3

ھكتار والتي يمكن  3وتقدر المساحة المزروعة في مصر حوالي الصرف الزراعي.  استخدام مياه
  ھكتار.  4.4زراعتھا بماء النيل 

و الحقيقة أن نصيب الفرد من الماء يتناقص مع زيادة السكان حتى وصل اآلن إلى حد الفقر اآلن وھو 
  مليار متر مكعب.  90بأكثر من   2035وتقدر احتياجات مصر من المياه في متر مكعب في السنة.  800

من المياه التى تصل إلى الحدود المصرية وتبلغ متوسط المياه  % 90وتمثل المياه القادمة من اثيوبيا 
مليار متر مكعب وما يصل إلى الحدود  50السنوية القادمة للنيل األبيض من الحدود السودانية 

  مليار متر مكعب.   11بر نھر عتبرة بحوالى ع السودانيى
  

 6األثيوبي: تقوم أثيوبيا ببناء سد قرب الحدود السودانية لتوليد الكھرباء بطاقة قد تصل إلى النھضةسد 
مليار متر مكعب أى يعادل أو يزيد على التدفق  74تسع خافه جيجا وات  وسيكون ھذا السد بحيرة 

   السنوي من الھضبة األثيوبية.
ي يل الذاتفلجأت أوال إلى التموالمشروع وكانت اثيوبيا قد وجدت صعوبة بالغة في إيجاد تمويل لھذا 

  مليارات دوالر) لبناء السد. 6تعرض حاليا فى السوق العالمى سندات حكوميه بمبلغ ( يوھ
ى ترضنا أن ھذه البحيرة سيتم ملؤھا خالل خمس أو ست سنوات فمن المتوقع أن تؤدي إلفوإذا ا

وتسبب أزمة مائية خطيرة  % 15لى إ %12انخفاض كمية المياه التى تصل إلى مصر سنويا بمقار 
لمصر إذا ما لم يتم اإلستعداد لھا من االن. كما ستؤدي إل انخفاض منسوب المياه خلف السد العالي 

  . %10إلى  6ونقص انتاج الكھرباء بنسبة من 
  

رخيصة. يمكن لمصر أن تطالب اثيوبيا بتعويضات في  ومن ناحية أخرى سيوفر السد طاقة كھربية
سندات تعطي لمصر شراكة دائمة في السد وفي إدارته  وغيرھا اسھم أوصورة كھرباء أو في صورة 

من االتفاقيات االقتصادية التي قد تعوض مصر عن األضرار الناشئة. ومن ناحية أخري سيؤدي السد 
من  تحولسيساعدھا للوصول المياه إلى السودان بصورة منتظمة ويجنبھا الفياضانات الموسمية و إلى

  الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة.
  

ومع إن ھذا السد لم يكن الغرض منه ھو االستفادة من الماء في الزراعة بقدر ماھو لتوليد الكھرباء 
مليون ھكتار على األقل وإرتريا تتطلع إلى  2زراعة تبلغ  ولكن الحقيقية أن اثيوبيا لديھا امكانيات

مليون ھكتار من نھر عتبرة،  وھناك دراسات إلقامة سدود لتوفير المياه لھذه الزراعات  1.5زراعة  
  مما سيھدد امن مصر المائي مباشرة.

  
سد تولدة خلف الوھناك شكوك كبيرة حول القدرة الحقيقية للسد فمن الخبراء من يقترح أن البحيرة الم

أكبر بكثير من إحتياجات توليد الكھرباء. وبالتالي يمكن تقليل األضرار عن مصر إذا أمكن إقناع اثيوبيا 
ر الدين د.نادر نوفنيا بتعديالت غير مكلفة على السد لتقليل من حجم البحيرة المتولدة خلفه. فيقترح 

ية ويتمشي مع طبيعة السد المزدوج والذي الحل األمثل والذي نراه صحيحا من الناحية العلم محمد
يتكون من قطعتين منفصلتين تماما, األولي ھي السد الرئيسي الذي يولد ستة آالف ميجاوات من 

مليار متر مكعب من  14.5توربينا فرنسي الصنع وال تزيد سعة بحيرته علي 16الكھرباء عن طريق
تكفي لتوليد الكھرباء المشار إليھا دون نقصان. وھذه الكمية من المياه  ، المياه مھما بلغ ارتفاعه

وھو مبني خرساني صخري منفصل تماما عن  SaddleDamالجزء الثاني من السد وھو السد الفرعي
مترـ ويقوم بغلق ممر جانبي لمياه البحيرة إذا مازاد  4800مترا وبطول 45 جسم السد ويبلغ ارتفاعه

مليار متر مكعب لسعة  60 بين جبلين وبما يضيف مليار متر مكعب عبر مسافة 14.5حجمھا علي
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البحيرة دون أي داع ودون أن تضيف قدرات كھربية أو مياھا للري لخلو المنطقة الصخرية للسد من 
األراضي الزراعية وال توفر مياه شرب لسكان الجبال في إثيوبيا ألنھا تقع في أدني منسوب علي 

كيلومتر مثال حتي تصل إلي أديس أبابا  700 رفعھا لمسافةالحدود السودانية مباشرة وال يمكن 
 .العاصمة

كما أن ھناك تخوف من أنھيار السد مما قد يسبب كارثة على السودان ومصر. علما بأنه سجلت 
  أو أكثر خال القرن العشرين الماضي.  6.5قوة بزلزال في اثيوبيا  16المراصد 

 
كم  500تمتد بحيرة ناصر ألكثر من في بحيرة ناصر.  ومخزون مصر اإلستراتيجي من المياه يتمثل

كنم داخل الحدود السودانية. وتغطي 150كم داخل الحدود المصرية و  350جنوب اسوان، منھا حوالى 
كم عندما يكون عمق  5416كم مربع. وتبلغ طول شواطئ البحيرة  6000البحيرة مساحة تقرب من 

متر. وتبلغ المساحة  180عندما يكون عمق المياه  7875متر، وتبلغ  طول الشواطئ  160المياه 
كم مربع عندما يبلغ  6276متر ، بينما يبلغ  160كم مربع عندما يكون عمق المياه  3048المائية 
مليار متر مكعب، وتقدر كمية المياه المفقودة بالبخر من  162م. وتبلغ سعة الخزان  180العمق 

  من نصيب مصر من المياه.  % 30إلى  20عب تمثل من مليارمتر مك 16إلى  10البحيرة بين 
مليار متر مكعب من المياه تقسم بالتساوي بين  8وإذا استكملنا مشروع قناة بحر الغزال فسوف نضيف 

  مصر و السودان.
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ومن ناحية أخري تتطلع بالد حوض النيل إلى نصيب أكبر لمياه النيل وخاصة اثيوبيا والسودان وارتريا 

بالرغم من الكم الھائل من األمطار التي تسقط على اثيوبيا،  إال إنھا موسمية وتتقلب كميتھا سنويا 
وات الجفاف، كما تتھم وتحتاج إلى سدود لتحويل الزراعة الموسمية إلى زراعة دائمة وحمايتھا من سن

بالد حوض النيل مصر باستحواذ مياه النيل وأن كمية المياه التي تحصل عليھا مصر تھدر منه كميات 
كما أن كمية المياه  .ستفاد منھا مصر وال بالد حوض النيلتكبيرة في بحيرة ناصر بالبخر وال 

منه على األقل  %40يمكن توفير  مليار متر 36.5وھي تقارب في مصر المستعملة بالفعل في الزراعة 
  بترشيد الري.

وبالمقارنة بين الموارد المائية المصرية واإلثيوبية نجد أن موارد إثيوبيا من مياه األنھار المتجددة تبلغ 
 71مليار متر مكعب سنويا، يخرج منھا إلي نھر النيل عبر النيل األزرق ونھري عطبرة والسوبات 122

مليار متر مكعب صافية وھو ما يساوي بالتقريب الحصة  51ي يتبقي إلثيوبيا مليار متر مكعب وبالتال
مليار متر مكعب من األمطار سنويا تتمتع بھا إثيوبيا وتقوم عليھا  936المصرية ولكن يضاف إليھا 

  زراعاتھا النظيفة والعضوية بينما األمطار غائبة تماما عن مصر.
أخرين من  3 ويتوقع اإلنتھاء من 1990لكھرباء مندذ عام سدود بغرض توليد ا 8وقد أقامت أثيوبيا 

  ضمنھم سد النھضة خالل السنوات القليلة القادمة.
  ."ولذلك قامت دول حوض النيل بمبادرة عرفت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل

مبادرة حوض النيل، ھي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، 
تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول  1999بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. وفي فبراير 

م ل. وقد تاجتماعي) بين ھذه الدو -حوض النيل العشر، بھدف تدعيم أواصر التعاون اإلقليمي (سوشيو
عي، من االجتما-لى التعاون لتحقيق تنمية مستدامة في المجال السياسيإتوقيھا في تنزانيا. وھي تھدف 

  خالل االستغالل المتساوي والمتكامل لإلمكانيات. ومن ضمن أھداف ھذه التفاقية:
  

 االستغالل خالل من اجتماعي،-السوشيو المجال في مستدامة تنمية إلي الوصول -1
   .النيل نھر حوض يوفرھا التي المشتركة لإلمكانيات المتساوي

 لجميع والسالم األمن، لضمان مستدامة بصورة النيل لنھر المائية المصادر تنمية -2
   .النيل حوض دول شعوب

 للموارد األمثل واالستخدام النيل، حوض دول بين المياه إدارة نظم فاعلية علي العمل -3
   .المائية

   .النھر ضفتي دول بين المشترك التعاون آليات علي العمل -4
   .النيل حوض دول بين االقتصادية والتنمية الفقر استئصال علي العمل -5
 يإل التخطيط مرحلة من وانتقالھا الدول، بين التعاون برنامج نتائج فاعلية من التأكد -6

  . التنفيذ مرحلة
  
  

  مجاالت التعاون

  المياه  
  تنوع األحياء المائية  
  استئصال الفقر  
  الغابات  
  الجفاف  
  إطارات التنمية المستدامة  
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  الطاقة من أجل التنمية المستدامة  
  الزراعة  
  حفظ وإدارة الموارد الطبيعية  
  التنمية المستدامة في القارة اإلفريقية  
  تغيير أنماط االستھالك واإلنتاج الغير صحية  
  التنمية المستدامة في ظل العولمة  

دورا ھامة ورائدا من خالل ھذه االتفاقية. ولكن لألسف أھملھا تماما  وكان من الممكن لمصر أن تلعب
  نظام مبارك  وترك إلسرائل الباب مفتوحا للتغلغل وااللتفاف في إفريقيا حول مصر.

يا فريقيا تمثل عمقا استراتيجيا لمصر و افريق البد لمصر أن تلعب دورا إيجابيا وقياديا في افريقيا.  فا
الكثير من مشاكلھا السياسية واالقتصادية و التعليمية. وال يمكن الوصول الى  تتطلع على مصر لحل

  افريقيا إال بمشاراكة وتعاون (أقرب إلى الوحدة) مع السودان.
ويجب أن ندرك تماما أن من نتائج نظام مبارك أن مصر فقدت مصداقيتھا ومكانھا الريادي في افريقيا. 

بين األمم وخاصة افريقيا فيجب أن يتم من خالل األھتمام بمشاكلھا و إذا كنا نتطلع أن نسترد مكانتنا 
اسلوب المواجھة والتعاون لحل مشاكلنا المشتركة. ويجب أيضا أن يدرك صانعي السياسة في مصر أن 

ر في لھا مكانة وثقل كبياثيوبيا و التھديد مع اثيوبيا سيكون له اثار سلبية بعيدة المدى على مصر ألن 
لن تستطيع مصر الوصول إلى قلب أفريقيا وتنفيذ مشروع نھر الكونجو بدون الوساطة و افريقيا 

  األثيوبية.
   

  وھذا الكتاب يقدم اإلقتراح كاآلتي:
إنشاء صندوق تنمية حوض النيل تموله مصر وتشرف عليه مصر بواقع جنيه مصري واحد  -1

مكعب سنويا من مياه مليار متر  55.5عن كل متر مكعب من المياه يزيد عن حصة مصر وھي 
النيل. وھذا الصندوق يستخدم لمشروعات التعليم و الصحة و الزراعة والبنية التحتية التي 

تعود بالنفع المشترك لدول حوض النيل ويفعل مبادرة حوض. وعلى سبيل المثال (انشاء 
 نيل،مدارس وجامعات، منح للتعليم، انشاء شبكة كھرباء من أثيوبيا إلى باقي بالد حوض ال

مشروعات زراعية، طرق وسكك حديدية ووحدات رعاية صحية وادوية ومستشفيات الخ ). 
وسيؤدي ھذا الصندوق إلى تقوية العالقات السياسية واإلقتصادية و اإلجتماعية بين دول 

  يفتح اسواق لمصر في أفريقيا بأسرھا. ويسترد دور مصر القيادي في افريقيا وحوض النيل و
  

 ترشيد الري -2
علينا أن نتخذ اجراءات وتحركات داخلية لتحسين استخدام ما تحت أيدينا من مياه.. وإذا كان ذلك 
من أھم الواجبات فى الظروف العادية، فإن علينا أن نضاعف ھذه اإلجراءات حتى يمكننا مواجھة 

 وبي.ثي، لمدة خمس سنوات على األقل بعد استكمال إنشاء السد األمتوقع ومؤكد فى مياه النيلنقص 
يستلزم وضع خطة عاجلة للتقليل من المحاصيل التي تحتاج على ماء كثيف مثل األرز وقصب  ذاوھ

  السكر و الموز. واستبدال الري بالغمر بطرق ري حديثة توفرمياه الري.
  

ويجب أيضا وقف تصريف مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى إلى النيل و الرياحات و الترع 
ك فى نفوق كثير من األسماك بسبب ارتفاع معدل التلوث. وقد تسبب ھذا التلوث ،  وتظھر آثار ذل

في انتشار  األورام والفيروسات وأمراض الكلى و حاالت الفشل الكلوى. وإننا لو نجحنا فى تقليل 
معدل ھذا التلوث فسوف تنخفض ميزانية العالج الصحى. ويجب أن تقوم المحليات بكل المحافظات 

 ية النھر والترع من ھذا التلوث. بدورھا لحما
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  مشروع نھر الكونجو 16.3
  

كما ذكر فإن نصيب الفرد في مصر من الماء يتناقص مع زيادة السكان حتى وصل اآلن إلى حد الفقر 
مليار  90بأكثر من   2035وتقدر احتياجات مصر من المياه في متر مكعب في السنة.  800اآلن وھو 

  متر مكعب. 
وال بد من التفكير في حلول غير تقليدية لمواجھة ھذه المشكلة الخطيرة التي تھددنا وتھدد األجيال 

  القادمة.  
ينبع نھر الكونغو من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، و يعد ثاني أطول نھر في أفريقيا 

ئي بعد نھر األمازون حيث يلقي ھذا النھر بعد نھر النيل، و ثاني أكبر نھر في العالم من حيث الدفق الما
ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط األطلسي. وتقدر كمية المياه التي تنساب إلى 

  طن من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نھر النيل بخمسة عشر مرة. 41700البحر قرابة 
ھر الكونغو بنھر النيل ھي فكرة مشروع ضخم مشروع نھر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط ن
 وھي -حسب دراسات القائمين على المشروع  -مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة 

مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. مضمون الفكرة شق قناة تصل نھر الكونغو بأحد روافد 
 نھر النيل في السودان .

م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور 1980فعلي ألول مرة عام ظھرت الفكرة بشكل 
إبراھيم مصطفى كامل والدكتور إبراھيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن 

الطبيعة الجغرافية للنھر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر 
الشركة العالمية المتخصصة في تقديم االستشارات االستراتيجية االمريكية لعمل التصور  دي ليتل

  المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر .
مليون  80مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة  95ھذا المشروع من الممكن أن يوفر لمصر 

مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة  112سنوات إلى  10د فدان تزداد بالتدرج بع
 الصحراء الغربية.

 .المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كھربائية تقدر بعشر أضعاف مايولده السد العالي. 2
 مليون فدان صالحة للزراعة. 320الكونغو)  -السودان  -.المشروع يوفر للدول الثالثة (مصر 3
 

ولكي ينجح ھذا المشروع الدولي الضخم يجب أن يتم باستثمارات دولية تشترك فيه العديد من الدول 
من ناحية واشراك وإرضاء جميع الدول و الشعوب و المجتمعات القبلية التي يمر بھا المشروع. وإقناع 

ع من منظور جميع الألطراف بالمكاسب التي ستعود عليه من المشروع. فيجب اال يتم عرض المشرو
وكمشروع الفوائد التي ستعود على مصر و لكن من منظور أھمية المشروع للقارة األفريقية كلھا 

للمستثمرين وفرص اإلستثمارات الدولية. ويجب دراسة التأثيرات الموجبة و عالمي يفتح فرص ھائلة 
اضات أو محاوالت المجتمعات الي يمر بھا المشروع لتجنب ما قد يثار ضده من اعتر ىالسالبة عل

  لإلضرار بالمشروع او إيقافه من األعداء و الحاقدين.
================= ===================== ===  
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	التنمية في للدولة المطلوب الباب السابع عشر: الدور
 
 لألفراد، والمسكن والملبس المأكل إيجاد فقط عاتقھا علي تأخذ التي ھي ليست الناجحة اإلدارة إن

 ةلخدم ومواھبه طاقاته ليستثمر المناسب المناخ له فتوفر قومية كثروة مواطن كل إلى تنظر ولكنھا
 عرض يلي ما وفي. مواطنيھا في المكنونة اإلبداع وملكات العطاء طاقات وتفجر ھذا تتعدي و. بلده

 :الشاملة النھضة مرحلة في الحكومة من المطلوب للدورللخطوط العريضة  سريع
 

 والتعبئة والتنظيم واإلعداد التخطيط -1
 

 .ومعنوية ومادية بشرية إمكانيات من لذلك يتطلب وما المطلوب السريع التطور إلحداث الخطط وضع
 وتوزيع المناسبة األماكن في المناسبة والمھارات الخبرات ووضع الزمنية والجداول األھداف وتحديد
 خمس كل القومي الدخل ولمضاعفة واالجتماعي السياسي اإلصالح لتنفيذ الھمم وتعبئة المھام
 نوالدينيي العلميين العلماء كبار من الشورى مجلس يشكل المقترح السياسي النظام في و. سنوات

 يف والخبراء الصناعة رجال وكبار القانونيين والمستشارين والمعلمين واالقتصاديين والمفكرين
 لتقديم خبرة وبيوت متخصصة ومراكز فنية إدارات ويعاونه واالستراتيجية الحيوية المجاالت
 عيدةب اإلستراتيجية والخطة األھداف الشوري مجلس يضع. المطلوبة والتقارير اإلستراتيجية الدراسات
 ةالمطلوب الطفرة لتحقيق المجاالت شتي في المطلوبة واألھداف الخماسية الخطط ويضع للدولة المدي
 السلطة رئيس وھو الجمھورية رئيس ويكون. المواطنون اليھا يطمح التي الوطنية والتطلعات واآلمال
 يالت التنموية األھداف وتحقيق الخطط تنفيذ عن المسئول وھو ،)الدولة رئيس وليس( التنفيذية
 تعددم سياسيا نظاما فيكون. الشعب مجلس يقرھا التي التشريعات حدود في الشورى، مجلس يضعھا
 األفراد، بتغير واستراتيجياته أھدافه تتغير ال األقطاب

 
  التنشيط -2

 
تبنى وت. القائمة الصناعات ولتطوير وتوطينھا، التكنولوجيا نقل بغرض بحثية برامج الحكومة تضع

 الجدوى لدراساتالمفتوحة وبنوك  للتصميمات بنوك وتنشئإقامة الندوات و المؤتمرات و المعارض. 
 اتالصناع إنعاش بھدف القياسية والمواصفات المعايير تضع كما. والوزارات بالجامعات خبرة وبيوت
 نقدية سياسة بعمل تقوم كما المنتج وجودة األداء وتحسين التكاليف وتقليل التجارية والحركة المحلية
 مساعداتال وتقديم. االستثمارية األنشطة في المطلوب االتزان ولتحقيق االستثمار لتشجيع وضريبية
 دخلت أو. التصدير في للتوسع القائمة وللصناعات الناشئة، الصغيرة للشركات القروض وضمانات

 طيةلتغ منح وتقديم الجديدة المشاريع بھذه الخاصة اإلنتاج وسائل أو المنتجات لتطوير مباشر بدعم
 اتللمنتج معارض وعمل الخارجية األسواق عن المعلومات بتوفير تقوم كما. والتطوير البحث تكاليف

 قيقلتح المصرية السفارات في التجاريين الملحقين ليةاوفع دور وزيادة العالم، بلدان في المصرية
 لمصنعا نسبة لزيادة والقائمة االستثمارية للشركات ضريبية ميزات وتضع. المطلوبة التصدير أھداف
 جميعت خطوط تنشئ أن الضخمة التعاقدات على وتفرض. االنتاج من التصديرية الحصة ولزيادة داخليا
 الدول من كثير تفعل كما التعاقدات من العائد ولزيادة محلية عمل فرص لفتح محلية تطوير ومراكز

 .السعودية و الصين مثل
 

 التنسيق -3
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 التمويلية المؤسسات التقاء طريقھا عن يتم التي واللقاءات الندوات وعمل التجارية، الغرف دعم

 عمليات انطالق تعوق التي المشاكل لبحث الحكومة وممثلي االستشارية والمكاتب الصناعة ورجال
 تتبني أن يمكن كما. العلمي البحث ومراكز الصناعة بين اللقاءات وتنسيق. الصناعة في اإلنتاج
 مثل المتخصصة الشركات من العديد تعاون إلى تحتاج التي الضخمة المشروعات تنسيق الحكومة
 .الحرة األسواق ومناطق الجديدة والتكنولوجية الصناعية المدن إنشاء

 
 التسھيل -4

 
ووضع معايير جودة ألداء الحكومة وتحديد طرق  وتبسيطھا واإلدارية القانونية اإلجراءات تسھيل

 وإنشاء قياسھا وأھداف جودة أداء محددة تعمل للوصول لھا وتحسينھا ومقارنتھا بالبالد المتقدمة.
 وإداريا سياسيا والمحليات المحافظات دور وتفعيل والمدن، المحافظات مستوى على حكومية مجمعات
 ة،الصغير والمشروعات الجديدة للمشروعات اإلدارية المساعدات بتقديم الحكومة تقوم كما. واقتصاديا
 رمزية بأسعار وتؤجر واإلمكانيات المرافق جاھزة الناشئة للشركات ”حضانات“ أو مجمعات وإقامة

 .ممكنة فترة أقل في نشاطھا بدء من الشركات تتمكن حتى الدفع في وتسھيالت
 

  االستثمار -5
 

 وأ الھامة، األساسية أو اإلستراتيجية الصناعات حالة في كشريك تدخل أن أو تمتلك أن للدولة يمكن
 إلى تحتاج قد والتي العالية المخاطرة صفة لھا التي الجديدة المشروعات في متخارج كشريك خلدت

 اكلم الدولية الديون مصيدة إلى اللجوء تتجنب أن الحكومة علي ويجب. ثمارھا لتؤتى عديدة سنوات
 الجھود على أمكن كلما اإلعتماد إلى وتتجه الكبيرة األساسية البنية مشروعات على للصرف أمكن
 ةمھم أجنبي كان ولو الخاص القطاع إعطاء ويجوز. المجال ھذا في الصين تجربة من ويستفاد الذاتية
 وأ امتيازات مقابل) الضخمة الكھربية القوى محطات مثل( األساسية البنية ومشروعات خدمات تقديم

 من االقتراض في مباشرة الدولة تتورط أن دون طويلة عقود أو ضمانات أو ضريبية إعفاءات
 بملكية الدولة تحتفظ أن ويجب. لألسعار وروابط للجودة ضمانات وجود مع الدولية المؤسسات

 للنمو الضرورية األساسية والصناعات الحربية و اإلستراتيجية للصناعات األساسية القاعدة
 صالخا القطاع يحجم التي الضرورية الصناعية أو الخدمية األنشطة تمتلك أن الدولة وعلى الصناعي،

 .بھا القيام عن
 

 التشريع -6
 

 والمحاسبة المراقبة مبدأ ولتحقيق والسياسي الدستوري لإلصالح فورا الالزمة الخطوات اتخاذ
 األھداف لتحقيق العامة للمصلحة طبقا االستثمارات لتوجيه الالزمة التشريعات ووضع. والحزم

 ولتجنب الموضوعة، للخطة طبقا االستثمارات أنشطة اتزان ولضمان االحتكار ولمنع المنشودة،
 .المطلوب السريع النمو لتحقيق المعوقات وإزالة االختناقات

وإصالح وتطوير منظومة القضاء كما وكيفا وتطبيق نظم قواعد البيانات اإللكترونية من قوانين 
وأحكام سابقة وتطبيق نظم اإلحصاء القضائي ومعايير الجودة و الجودة الشاملة وإنشاء كوادر ولوائح 

جديدة متخصصة في للمحاماة وللقضاة للتعامل مع النزاعات التجارية في المجاالت المختلفة و 
نفيذ ية لتوإيجاد آل الحقوق الفكرية و األخطاء الطبية وأمن نظم المعلومات وغيرھا القضايا المستحدثة.

  األحكام بشرطة تكون تابعة للنيابة العامة أو ھيئة نيابية مستقلة. 
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 الخدمات تقديم -7
 
ورفع مستوى المعيشة  التنمية لعملية الالزمة والمرافق الخدمات توفير للحكومة األساسية المھام من

 صرفوال االتصال وشبكات والكھرباء المياهنية التحتية للمرافق مثل بتوفير ال مثل ،بمعناه الشامل 
والطاقة وضمان وصولھا إلي جميع المواطنين و المناطق  العامة والمواصالت والطرق الصحي
   .التنمية لخطة طبقاو الرعاية الصحية  واألمن التعليمبجانب  ،النائية

 في للتحكم ضوابط ووجود االحتكار، عدم ضمان بشرط الخدمات ھذه تقديم للشركات يحق وعموما
 أساسية بنية من يلزمھا وما الخدمات ھذه تقديم ألن ونظرا. تقديمھا وجودة الخدمات ھذه أسعار
 أو رقصي امتياز مقابل الخدمات ھذه بتقديم الخاص القطاع يقوم أن يفضل ، ضخمة استثمارات تتطلب
 هھذ لتقديم باھظة ضرائب لفرض أو الدولية القروض إلى اللجوء الحكومة تتجنب حتى المدى بعيد

 .الخدمات
 

 الدخل لمحدودي الشعبي اإلسكان وتوفير ، والصحية واالجتماعية الثقافية الخدمات الدولة وتكفل
 زمنية لخطط وطبقا المعيشة مستوى لرفع المستمر وتطويرھا وانتظام يسر فى النائية والمناطق
 والبطالة العمل عن العجز ومعاشات والصحي، االجتماعي التأمين خدمات الدولة وتكفل. محددة

 الكوارث من المواطنين لحماية البرامج وتضع. للقانون وفقا وذلك ، جميعا للمواطنين والشيخوخة
 و المادية األضرار عن العادل التعويض وتكفل وقوعھا حالة في الرعاية و المسكن وتوفير الطبيعية
 لىإللذكور واألناث ولجميع االعمار من المھد  للمواطنين لتعليمتوفير فرص ا الدولة وتكفل. البدنية
 اللحد.

 
 والتوعية واإلرشاد التوجيه -8

 
 اإلعالم خالل فمن. ومتطلباتھما والتنمية البناء مراحل مع يتفاعل جاد إعالمي برنامج وجود من البد
 يعي وأن. القضائية القنوات خالل من عليھا الحصول وكيفية بحقوقه مواطن كل يعي أن يمكن

 الذي الحضاري التحدي ووضوح التنمية أھداف فمعرفة. التنمية عملية في المطلوب ودوره بواجباته
 أھم من والمواطنين الحكومة بين المفقودة الثقة وإعادة التنمية برنامج بأھمية والقناعة األمة يواجه
 والفخر واالعتزاز الوطن وحب الوطنية روح يبعث أن اإلعالم على. الشاملة التنمية نجاح عوامل

 لسيحم ألنه به ويعتز ومنتجه عمله الصانع يتقن فعندما. التطوعي والعمل العطاء وروح بمنتجاته
 قبلي وعندما العالم، بالد في ولمصر للصانع سفيرا المنتج ھذا سيكون وألنه ”مصر في صنع“ عالمة

 فقط ذلك عند ،”مصر في صنع“ عالمة يحمل ألنه به يفخر و المصري المنتج شراء على المستھلك
 مليةع قيادة في بثقل يشارك أن أيضا اإلعالم وعلى. األمم بين مشرق مستقبل إلى نتطلع أن يمكننا

 اميةس روحية قيم من لديھا بما األمم بين تتميز أمتنا لتصبح والديني، واألخالقي االجتماعي اإلصالح
 والتطوير الحرفي و األمية محو مشروع في بثقل يشارك أن أيضا اإلعالم وعلى. فاضلة أخالقية وقيم

 .إعالمي دور فقط وليس وتربوي وتعليمي تثقيفي دور وله الجماھير معلم فاإلعالم المھني.
 

 جميع على بالحكومة للعاملين توعية حملة أيضا والتنمية للتغيير اإلعالمي البرنامج ويشمل
 نم ذلك يتطلبه ما و بھا، القيام في الحكومية المصالح ومسؤوليات ودور التنمية بأھداف المستويات

 .الحكومية المصالح أداء لجودة جديدة لمعايير طبقا معھم والتعامل المواطنين لحقوق جديدة رؤية
 

 البناء التحدي روح وتنمية التشجيع -9
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 لىع. المنطقة ھذه أبناء في الكامنة واإلبداع العطاء طاقات نفجر وأن أنفسنا، اكتشاف نعيد أن علينا
 نم السادس يوم في العبور في تجلت التي المستحيل تحدي روح جديد من تبعث أن الناجحة القيادة
 قتحقي إلى تتطلع التي البناء التحدي روح إنھا ساعات، عدة في بارليف خط أسطورة وحطمت أكتوبر

 كل على تنعكس أن يجب الروح ھذه. اإلنجازات من العادي تتعدي والتي األرقام وتحطيم المعجزات
 الدينيةو واألمنية االقتصاديةالعلمية والتجارية وو التعليمية و والثقافية الرياضية : المجتمع أنشطة
 والجوائز الحوافز تضع أن الدولة وعلى. والخدمية والنشطة الخيرية و العمل التطوعي  والفنية
. و المتميزين في جميع المجاالت المبدعين و الرواد و المتفوقين لتكريم واالحتفاالت المسابقات وتنظم
 لفنيا اإلنتاج وقطاع والكتاب األدباء تشجع كما. ”نستطيع هللا وبعون.…لھا أھل نحن”  شعارنا وليكن
 من وغيرھا بطوالتھم وقصص أكتوبر 6 أبطال كذكرى التحدي روح تحيي التي األفالم إصدار على

 لجتعا التي الھادفة القصص و. التاريخ مر وعلى والقديم المعاصر التاريخ في واإلنجازات البطوالت
 ويتق و التعاون وروح األخالقية القيم تزرع التي والقصص لھا، الحلول بتقديم االجتماعية المشاكل
 .النشء لدى اإلبداع و االختراع ملكة
 

 المعطلة والطاقات المحلية الموارد استغالل -10
 

. البداية في ذكرنا كما الدولة عاتق علي كبير حمل إنھا علي تعامل أال يجب السكاني التعداد زيادة
 . وعلى الحكومة أن تضع البرامج لالستفادة من البلدفي ھذا  ةثروھي أكبر وأھم  البشرية فالطاقة
اإلھتمام بمشروعات الشباب و  طريق عن وذلك بناءة، طاقة إلى وتحويلھا المعطلة الشباب طاقات

الصغيرة و المتوسطة إلنھا أكثر كفاءة قي استيعاب األيدي العاملة. و نشر ثقافة العمل الصناعات 
 اريعشم وتجنيد الشباب فيالعمل، معسكراتالتطوعي و تفعيل دور الجمعيات الخيرية في المجتمع و

 الجيش إمكانيات من واالستفادة. األمية ومحو الغذائي واألمنواستصالح االراضي  التصحر مكافحة
 كبرأ لتحقيق الحربية المصانع وتطوير الحديدية، السكك وخطوط والكباري الطرق إنشاء في الضخمة

   .الذاتي االكتفاء من قدر
ويجب منع أو تقليل تصدير ثرواتنا الطبيعية دون إضافة قيمة لھا محلية مع وجود خطة لزيادة القيمة 

طبيعية التي يمكن استغاللھا اقتصاديا، المضافة تدريجيا. وعمل مسح جيولوجي لتحديد الثروات ال
  وعمل دراسات جدوي لھا قبل عرضھا في مزايدة تضمن أكبر عائد للدولة منھا. 

و التعاون مع الغرف التجارية لعمل خريطة للصناعات األساسية والتحويلية  و المغزية المطلوبة 
 ة.ية وقيمة المنتجات المصدرموزيادة كلإلزالة اإلختناقات وزيادة كفاءة السلسلة التصنيعية للمنتجات 
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  عن المؤلف

  

 د/ مصطفى الشافعي

  1982سنة  حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة مكجيل في كندا
عاما في أمريكا وكندا 14قضي أكثر من   

 يعمل أستاذ في قسم ھندسة النظم بجامعة الملك فھد للبترول و المعادن 
بحثا علميا 051نشر ما يزيد عن   

  شارك في عدد كبير من المشاريع البحثية والقومية في المجاالت التنموية ونقل التكنولوجية 
اختراع أمريكية و عالمية ةبراء 15أكثر من  ساھم في  

 حصل على العديد من الجوائز وشھادات التقدير
2006 ين"،ألف كتاب " التغيير لماذا؟ وكيف؟ " مع الدكتور أحمد الھادي يس سراج الد  
 ونشر العديد من المقاالت في الصحف المصرية عن ضرورة وكيفية التغيير 

"منصور عبد القادر" الناشط  اسم تحت للتغيير الوطنية الجمعية حركة في و ، 2008 منذ إبريل 6 حركة في ساھم  
https://www.facebook.com/mansour.abdelqader 

  "21 القرن في مصر نھضة برنامج"   عليه أطلق  مصر لنھضة  برنامج  2007   عام منذالمؤلف   وضع               
  في صفحات

http://www.cairo21.org/ 
http://www.new.cairo21.org/ 

http://www.misr21.org/ 
  

www.egypt4better.com   ومن قبل (2006-2003)   في صفحة 
  لمزيد عن المؤلف

www.elshafei.com  
 ولإلتصال بالمؤلف 

Cairo21@gmail.com; dr.moustafa.elshafei@gmail.com 
   

يا أمي متخافيش آسف يأ أمي و
يا مصر،  يا أم الدنيا، وارفعي 

، سامحي حقك علياراسك و
امسكي ابنك و حبوس راسك و

ھشفي جرحك ،تاني في ايديا
لحد ما اشوفك  كيبمش ھسو

حرة وأبية
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ص 6:43الساعة  2011يناير  15احدى مداخالت منصور عبد القادر بتاريخ   
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  2011يناير  16مداخالت منصور عبد القادر يوم 
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  تمثال نھضة مصر للفنان الراحل محمود مختار
   


