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لو أصبحت 
رئیساً لمصر

محمود رمضان



٢

..أحلم بأن نستنشقھ معاً ..          للحریة نسیماً       

..أتمنى أن نرفعھا معاً ..          للمجد أعالماً      

..نسعى ألن نعمرھا معاً ..           دور عبادة     

..معاً نفخر بھأن علینا ..           لبالدنا جیشاً       

..نحلم بأن نشیدھا معاً ..            للعلم منارة        

..أسعى أن نتبادلھا معاً ..           للحب وروداً        

..أحلم بأن نحتفل بھا معاً ..            للنصر أعیاداً      

..للدفاع عنھا أرواحنا فداءً ..            للوطن حدوداً      

..سنقضى علیھا معاً ..            للفشل أسباباً  

..سنمھده معاً ..            طریقاً        للمستقبل

..سنغنیھا معاً ..       انى              للسعادة أغ

..سنقیمھا معاً ..       االت            للنجاح احتف

...معاً سننجح 

...معاً سننجح 

...معاً سننجح 



٣

اإلھداء األول

.إلى رئیس جمھوریة مصر العربیة الحالى 

.وإلى رئیس جمھوریة مصر العربیة القادم 

ومن سیحاسب . ..والمسئول األول عن كل السیاسات ... بصفتك الشخص األھم فى مصر 
..أمام هللا عن كل ما یحدث داخل البالد 

أھدى إلیك كتابى ھذا

داعیا هللا أن یكون معینا لك ...متضمنا رؤیتى لمشاكل مصر والطریق إلى حلھا
...أحوال البالد والعباد یساعدك على إصالحماوأن تجد فیھ



٤

اإلھداء الثانى

... لحالى والقادم إلى رئیس مجلس الوزراء المصرى ا

...وإلى كل محافظ فى محافظتھ ... إلى كل وزیر فى وزارتھ 

...إلى السادة أعضاء مجلس النواب المصرى 

...إلى كل مسئول مصرى أیا كان مكانھ 

...إلى كل من یرغب فى الترشح ألى منصب سیاسى 

...وحزبى ... ونقابى ... إلى كل سیاسى 

...وإعالمى . ..وصحفى ... إلى كل باحث 

...إلى كل إنسان حریص على ھذا البلد 

...إلى كل مصرى محب لھذا البلد 

...أھدى إلیك كتابى ھذا -



٥

اإلھداء الثالث-

...بیحلم أنھ یتغلب على فقره ...            إلى كل فقیر        

...بیحلم أنھ یرجع لوطنھ ...            إلى كل مغترب     

...لم یجد یوماً دواءه ...            یض     إلى كل مر

...من التعلمظروف حیاتھ منعتھ...           أمىإلى كل 

...یسعى لزیادة أموالھ ...            إلى كل غنى       

...بیحلم بصناعة مجد جدید لبالدنا ...            إلى كل مصرى    

...یعمل من أجل تقدم بالده ...          إلى كل وطنى      

...والحریة ... عن العدل ...           إلى كل باحث      

...لمستقبل آمن ألوالده ...            إلى كل ساع       

...بمصر أجمل وأقوى وأعظم ...            إلى كل حالم       

...إلى كل من ھتف یوماً ضد الظلم 

...ید من العدل إلى كل من حلم یوماً بمز

...إلى كل من نزف یوماً قطرة دم من أجل الحق 

...إلى كل من بذل روحھ فداءاً لمصر 

...إلى جرح كل مصاب ... إلى روح كل شھید 

...وكره الضعف ... إلى كل من كره الفقر 

...إلى كل من یسعى لینعم بالحریة 



٦

...إلى كل من یحلم بسطوع شمس العلم 

...بجیش مصر أقوى إلى كل من یحلم

...إلى كل من یرغب فى القضاء على الجھل 

.... وإلى كل راغب فى االستقرار ... إلى كل مؤید للثورة 

...إلى كل رجل وامرأة... إلى كل شاب وفتاة     

...وعن مشاركتى لحلمك ... أعبر عن إحساسى بك ... اسمح لى 

...  أشیل معاك ھمك ...  اسمح لى 

...أقولك إنى حاسس إنى مسئول عنك اسمح لى



٧

اإلھداء الرابع-

...اءك كان انتموأیاً ما... بغض النظر عن أى تصنیف ...إلى اإلنسان المصرى 

...٢٠١٨أسمح لى أقدم لك برنامجى للترشح النتخابات رئاسة الجمھوریة سنة 



٨

شكراً 

...لكل من عرفتھ فى حیاتى 

...وأحبائى ... وأصدقائى ... لكل أھلى . ..شكراً 

...لكل مصرى تعلمت منھ درساً ... شكراً 

...لكل من أعطانى یوماً أمالً ... شكراً 

...لمن كان لى یوماً سنداً وعوناً ... وكل الشكر والحب والتقدیر 

أنا ..ا معكأن...لمن قال لى یوما ً ... یوماً لمن وقف معى... والحب والتقدیر كل الشكر 
... قوتك 

...وشكراً لكل مصرى إنسان ... شكراً لكل إنسان مصرى 



٩

أن یقرأ فى ھذا الكتاب أى كلمات جارحة غیر مسئولة أو نقد غیر أو یتوقعمن یرغب*
یدعو ومن یطمع أن یقرأ كتاباً ... موضوعى أو تطرف لفكرة ما أو تعصب أعمى لفریق ما 

... التنازع ویغذى الصراع ویؤجج النار المشتعلة أو یشعل ما خمد منھا یستثمرالنقسام أو
فطبیعتى ... فلن یجد ما یبحث عنھ ... فلیسمح لى أن أنصحھ بعدم إستكمال القراءة 

الشخصیة المعتدلة ومھام ومسئولیات المنصب الرفیع الذى أتحدث عنھ وما یقتضیھ ھذا 
تفكیر الفىووسطیةفى التحلیلموضوعیةوعند الحكمیحتاجھ من عدلما المنصب و
قرارات وحرص على كل أبناء الوطن والمساواة بینھم فى الحقوق والواجبات الفىوعقالنیة

كل ذلك یمنع وینفى أن یجد الباحث عن التطرف أو ... والعمل على النھوض بھم جمیعاً 
... التعصب مبتغاه فى ھذا الكتاب 
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الكتاب ھذا -

كامالً وصادقاً بأن ھذا إیماناً ... بھذا الشعب العظیم وإیماناً ... بھذا الوطن العریق إیماناً -١
...ومركزاً بین األمم أعلى مما نتبوأ ... الوطن وھذا الشعب یستحقان واقعاً أفضل مما نحیاه 

إیماناً ...بقدراتھم وإبداعاتھموإیماناً ... بجینات الحضارة الكامنة فى المصریین إیماناً 
بقدرتنا على تحقیق وإیماناً ... بسھولة تجاوزنا لما نعانیھ إیماناً ...بإمكانیاتھم وطاقاتھم 

... األفضل الذى نحلم بھ جمیعاً المستقبل

...وكان ھذا البرنامج ... كان ھذا الكتاب 

سباب ھذه ثم أ... ثم نحدد ما نعانیھ من أمراض ... محاولة منى أن نفھم أنفسنا أوالً 
وصوالً لشفاء جسد المجتمع المصرى من عللھ ... ثم طریقة عالج األمراض ... األمراض 
...وأمراضھ 

فیھومحاولة لرسم الطریق إلیھ وخطوات السیر... محاولة لتخیل المستقبل الجمیل كما أنھا 
ا نحن نا أفضل مما عشنمحاولة لكى یعیش أبناءو... لمشترك من أجل الوصول إلى ھدفنا ا

اً من كثیرقلیالً اً وأن نعوض نحن جزء... نا ووأن یعیش أحفادنا أفضل مما سیعیشھ أبناء... 
...افتقدناه 

... دنا العزیزة مصر اولتى للمساھمة فى صناعة تقدم بلھذا الكتاب أو البرنامج ھو مح-٢
حاولت من قبل طرحھ على كل المصریین من خالل محاولتى للترشح لمنصب رئیس

وأقوم الیوم بإعادة طرح أفكاره بین دفتى ھذا ... ٢٠١٤، ٢٠١٢فى انتخابات الجمھوریة
معرفة ودراسة ھذه األفكار أوالكتاب لیكون موثقاً ومحفوظاً ومتاحاً أمام كل من یرغب فى

...اإلطالع علیھا 
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ومن یصنع .. .وإنما صنعت تقدمھا بنفسھا ... الدول المتقدمة لم تنشأ أو تولد متقدمة -٣
الذین علیھم رصد ... ھا ھا وقادتھا وزعماؤھا وعلماؤھا ومسؤولوتقدم الدول ھو أبناؤ

الواقع ومعرفة المشاكل وتحلیل األخطاء ووضع الخطط واتخاذ القرارات وتعدیل المسار الذى 
ویخطو ... وتتجدد القیم ... بھ تتحول سلبیات المجتمع إلى ایجابیات وبھ تتصحح المفاھیم 

...المجتمع على طریق التقدم وتبدأ رحلة تحول الدولة من االنھیار إلى االزدھار 

وإنما ورغم أنھا ... متناثرة ومتفرقة أفكارما سیأتى ذكره فى ھذا الكتاب لیست مجموعة-٤
مترابطة ومتناسقة وتشكل فى مجموعھا وبتفاصیلھا ؛ إال أنھاومتنوعةأفكار متعددة

واالجتماعیة ،واالقتصادیة،یتحرك فى كل المستویات السیاسیةمشروع فكرى تنموى 
من أجل أن یغیر من حالة التخبط والمعاناة التى تعیشھا مصر ویعانى منھا ،والثقافیة

وھذا ما أتمنى أن یالحظھ ... ومن أجل الوصول إلى حالة من النجاح والسعادة ،المصریون 
...كار وبعضھا البعض وأن یربط بین األف...القارئ الكریم 

فترةعشت ؛ فقد وفضل كبیر من هللا ،األفكار والقرارات الواردة بھذا الكتاب ھى نعمة-٥
و أحمده أن ھدانى ،واشكر هللا كثیراً ،أبحث عنھا محاوالً التوصل إلیھا حیاتىمن كبیرة
وإنما على كل نعمة زكاة ولكن الشكر على نعمة هللا ال یكون فقط باإلقرار والحمد ... إلیھا 

وشرحھ وعدم ،ونقلھ إلى األخرین،والزكاة الواجبة على العلم ھى نشره،یجب تأدیتھا
...ھو محاولة منى لذلك وھذا البرنامجوھذا الكتاب... كتمھ 

والمرض فى ،والجھل،إننى ال أھدف من ھذا البرنامج إلى مجرد القضاء على الفقر-٦
،والعلماء فى كل التخصصات ،برجال العلم،أھدف إلى أن تمتلئ مصربل ؛مصر فقط 
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وبرجال الدین والفكر ... والمستثمرین فى كل المجاالت والقطاعات ،واألعمالوبرجال المال
ل كالفائض منوأن تصدر مصر،كل التخصصات وبنوابغ الفن والریاضة فى ... واألدب

،ونفعاً ،وعلماً ،خیراً ) بقدر استطاعتنا ( ن األرض وفیملؤ،ھؤالء إلى كل دول العالم
وسالماً 

ومستشاریھ ،ومساعدیھ،ھذا الكتاب إھداء منى إلى السید رئیس الجمھوریة الحالى-٧
وأجھزة ،وإلى األجھزة السیادیة،وإلى كل أجھزة الدولة التنفیذیة والتشریعیة والرقابیة

وما ترونھ ... اً لكم أضعھ تحت أیدیكم لتأخذوا منھ ما تشاءون ھو ملك... البحث والمعلومات 
...محققاً لنجاح بالدنا العزیزة ورفعة شعبھا وتقدمھ 

وأننى فى ھذه السطور أعلن تنازلى عن كل ما یسمى بحقوق الملكیة الفكریة لألفكار -٨
شاء أن ینفذ منھا شیئاً ومن،فمن شاء أن ینقل من ھذه األفكار فلینقل ،الواردة بھذا الكتاب

ومن ... ومن شاء أن یقتبس فلیقتبس و إلى شیئاً منھا فلیدع ،ومن شاء أن یدع،فلینفذ 
أراد أن یشیر إلى أنھ نقل بعض األفكار من ھذا الكتاب وأننى أنا صاحبھا فسوف أكون لھ 

...شاكراً ومن لم یشر إلى ذلك فلن أكون لھ معاتباً 

... ء منى إلى رئیس الجمھوریة القادم وإلى كل رؤساء مصر القادمین ھذا الكتاب إھدا-٩
م فیھ ما یعینكواأن تجدأیاهداعیا ... أضعھ بین یدیك -جل فى عاله -ھذا ما ھدانى إلیھ هللا 

...یساعدك على النھوض بھذا البلد الجمیل ل
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و إھداء منى لكل ھذا الكتاب وھذا البرنامج وھذا الجھد المتواضع فى حب مصر ھ-١٠
ومن سیولدون األحیاء منھم اآلن ،شبابھ وأطفالھ ،رجالھ ونسائھ ،أبناء الشعب المصرى 

عتقدون فى وأدعوكم إلى تبنى ما ت،ائتمنكم على أفكاره ... لكم جمیعاً بعد ذلك ، ھو ملك
...ره إلى نشر أفكا... أدعوكم إلى تنفیذه إذا اقتنعتم بھ كما ... صحتھ وصواب رؤیتھ 

ك أمانة فى رقبة كل وھى كذل... ھذا الكتاب وھذه األفكار ھى ملك لكل من ستقع عیناه علیھا 
...اإلیھمن سیصل علمھ

ھذا الكتاب ھو سنة جدیدة أتمنى أن تكون سنة حسنة فیقلدھا ویستن بھا كل محب -١١
... ویفسر ویحلل ... ویبسط ویفصل... فیكتب ما لدیھ ویشرح ما یقدر علیھ ... لھذا البلد 

...وخیر ھذا الوطن ... ویسأل ویجیب عن كل ما یراه وما یعتقده من أفكار لخیر ھذا الشعب 

برنامجى للترشح -بمشیئة هللا تعالى- ھذا الكتاب وھذا البرنامج أیضا وأخیراً ھو-١٢
إذا أطال هللا فى ف... ٢٠١٨لرئاسة جمھوریة مصر العربیة فى االنتخابات المزمع عقدھا فى 

ووجدت من أبناء بلدى من اقتنع بأفكارى على قید الحیاة سلیماً معافاً ،وكنت... عمرى 
ھو رؤیتى وبرنامجى –إن شاء هللا –فسوف یكون ھذا البرنامج ،وشجعنى على الترشح 

ن أ-فى كل یوم- إال أننى سأظل أعمل وأحاول... الذى سأطرحھ على أبناء الشعب المصرى 
ما أراه غیر واحذف أو أقلل منھ ... فأضیف إلیھ ما أراه أصلح وأنفع ،أطور من أفكاره

...صالح أو غیر نافع

...كل الحب واالحترام لكل المصریین -
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أو باحثاً ،أو متسائالً ،من یرغب فى التواصل معى سواء كان ناقداً كل وكل الشكر والتقدیر ل
...أو مؤیداً ،أو داعماً ،أو ناصحاً ،أو مشجعاً ،

محمود رمضان
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مزایا مصر: الباب األول : الفصل األول 

.الثروة البشریة المتمثلة فى عدد السكان الكبیر وزیادة نسب الشباب -

.قارات كبرى ٣وجود مصر فى قلب العالم وبین ملتقى والموقع الجغرافى المتمیز -

.لمناخ المعتدل ا-

.الثروات الطبیعیة -

.الطاقة المتجددة -

.اآلثار -

.الموارد المعدنیة -

.البحار والبحیرات -

.مساحة مصر الكبیرة -

.الغاز -

.المحاجر الھائلة -

.فى النسخة المطبوعة سیتم عرض ھذا الباب بتفصیل أكثر 
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- :مشاكلنا : الفصل الثانى 

اكل مصر والمصریین كثیرة والكل یعرفھا ؛ ولكنى ال أرغب فى االستفاضة عند الحدیث مش-
ولكنى أیضاً ال أستطیع أن اتجاھلھا .. عنھا ، وال أرغب فى المتاجرة بآالم الناس ومتاعبھا 

... بذكرھا ألننى سأسعى إلى تقدیم الحلول ولكننى سأكتفى ؛ن أكتب عنھا الكثیرلذلك فل... 
فدرجة ... ال یعنى أنھا موجودة دائماً وبنفس الدرجة الحظة أن ذكرى للمشاكل رجو موأ

...ألخرى محافظةومن ... ومن وقت آلخر ... ة ألخرى دحالمشاكل تختلف من وا

-:بعض مشاكلنا-

.البطالة -

.الفقر -

.انخفاض المرتبات -

.غالء األسعار -

.األمیة -

.انخفاض مستوى التعلیم -

.انخفاض مستوى المھنیین -

.بطء التقاضى -

.عدم تنفیذ كل األحكام القضائیة -

.انتشار العنوسة -

.ارتفاع سن الزواج -
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.زیادة حاالت الطالق -

.الباعة الجائلین -

.عدم االھتمام بالبحث العلمى -

.زیادة حوادث المرور -

.انتشار الدروس الخصوصیة -

.ة غیاب الدیمقراطی-

.انخفاض الرعایة الصحیة -

.الفوارق الطبقیة الكبیرة-

.الفساد -

.انتشار األمراض -

.الرشوة -

.الواسطة -

.المحسوبیة -

.السرقة -

.الغش -

.الكذب -

.االعتداء على أراضى الدولة -
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.العملیات اإلرھابیة -

.التحیز اإلعالمى -

.تسریب االمتحانات -

.ر األلفاظ النابیة فى الشوارع انتشا-

.العشوائیات -

.التحرش -

.اغتراب المصریین فى الخارج -

.الھجرة غیر الشرعیة -

.االنقسام المجتمعى -

.التحایل على القانون -

.غیاب العمل الجماعى -

.ضعف االنتماء -

.تھمیش الشباب -

.الروتین والبیروقراطیة -

.وظفین زیادة أعداد الم-

.تجریف األراضى الزراعیة -

.القبض العشوائى -



١٩

.ھجرة العقول المصریة للخارج -

.زیادة أنواع الضرائب -

.تزویر االنتخابات -

.قبال المواطنین على االنتخابات عدم إ-

.غیاب التسامح وعدم قبول اآلخر -

.االزدحام -

.التخوین واالتھام بعدم الوطنیة -

.ر العقارات انھیا-

.انخفاض مستوى الفنون -

.التطرف الدینى -

.قلة الحدائق -

.مخاوف من نقص متوقع فى میاه نھر النیل -

.زیادة البضائع المستوردة -

.رغبة الشباب فى السفر والھجرة -

.زیادة حاالت التسول -

.غیاب القدوة -

.غالء أسعار العقارات واإلیجارات -
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.یون الدولة زیادة د-

.تلوث الھواء -

.مشاكل اإلیجار القدیم -

.العجز التجارى مع العالم الخارجى -

.الركود االقتصادى مع التضخم -

عالجاً صحیحاً إال إذا حددنا أوالً مشاكلنا نعالج لن نستطیع أن 

؟.. ما ھى مشاكلنا وما ھى أسباب حدوثھا 
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: الباب الثانى 

؟.. ى بدأت مشاكلنا كیف ومت

وأحوال مصر والمصریین الحالیة،عن ظروف-فى الباب السابق-تحدثت : مقدمة -١٣
وحاولت ،نى منھا وتكلمنا عن المشاكل التى نعا،ذكرنا المزایا والممیزات التى نتمتع بھا،
سابق قد تم وأرجو أن یكون تناولنا للباب ال،أن أحصر أغلب المشاكل -بقدر إستطاعتى-

...وعن التھوین ،تبتعد عن التھویل... موضوعیة ومبسطةبطریقة

سأعرض وجھة نظرى فى كیف نشأت ھذه ، وعبر الصفحات القادمةفى الباب الحالى -١٤
؟ وكیف كبرت واستفحلت حتى وصلت مصر إلى .. ولماذا ظھرت ؟.. ومتى ؟.. المشاكل 

أننا لم ندخل حروباً وعلى الرغم منوكیف أننا ، ؟  ..ھذه الدرجة من المشاكل واألمراض 
بل األعجب واألغرب؟ .. إال أننا لم ننجح فى التقدم والنھوض ،عاماً ٤٠منذ ما یزید عن 

فى الصفحات القادمة محاولة لمعرفة ،وأمراضنا ،وزادت مشاكلنا،أننا تأخرنامن ذلك
...السبب فى كل ما نعانیھ 

بدأ فى طرح وجھة نظرى عن مشاكلنا البد أن نسأل أنفسنا أوالً عن مدىقبل أن أ–١٥
...وأن نحدد موقفنا منھا أوالً ،المشاكلعن تلكعدم رضانا رضانا أو 

عن المشاكل التى یحیاھا اآلن ؟ھل الشعب المصرى راض* 

عن نسب البطالة العالیة ؟وھل نحن راضون عن مستوى التعلیم المتدنى ؟ -
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واضطرارنا ،والمحسوبیة،والواسطة،والرشوة،انتشار الفسادراضون عنھل نحن -
للتعامل بھا أحیانا ؟

ھل نحن راضون عن تدنى األخالق وانھیار الكثیر من القیم فى مجتمعنا ؟-

وضیاع الوقت وإھداره فى المواصالت ؟،ھل نحن راضون عن الزحام المرورى-

وزیادة أعداد المصابین ،وانتشار الحوادث،لة الطرق السیئةھل نحن راضون عن حا-
جراء الحوادث؟الوفیاتو

راضون عن اضطرارنا للسفر للعمل بالخارج والغربة والبعد عن األھل والوطن ھل نحن-
؟.. وما یدفعھ المجتمع ثمناً لذلك م الغربة ؟وما یعانیھ المغتربون من آال،حبابواأل

عن التلوث الموجود فى الغذاء والھواء والماء ؟ھل نحن راضون-

والسرطانات التى أصبحت ال ،روساتھل نحن راضون عن انتشار األمراض خاصة الفی-
مصرى ؟عائلةخلو منھا ت

والعنوسة التى یعانى منھا المالیین ؟،رتفاع سن الزواجھل نحن راضون عن ا-

نف الذى أصاب المجتمع ؟والع،ھل نحن راضون عن انتشار الجرائم-

وزیادة حاالت خطف األطفال واختفائھم ؟ن راضون عن ظاھرة أطفال الشوارع ،ھل نح-

وزیادة حاالت الخالفات الزوجیة ،ھل نحن راضون عن ظاھرة زیادة حاالت الطالق-
واألسریة ؟

وعن انھیار المنازل ؟،ھل نحن راضون عن انتشار العشوائیات-

ضون عن زیادة أسعار العقارات ؟ھل نحن را-



٢٣

ھل نحن راضون عن غالء األسعار ؟-

ھل نحن راضون عن الفجوة الكبیرة بین األغنیاء والفقراء ؟-

ھل نحن راضون عن ظاھرة ضعف االنتماء الوطنى لدى الشباب ؟ وزیادة أعداد الراغبین -
والتجنس بجنسیات أخرى ؟،والھجرة،فى السفر

ن عن ظاھرة ضعف اإلقبال على االنتخابات ؟ھل نحن راضو-

وانتشار الفنون الھابطة ؟،ھل نحن راضون عن ندرة الفنون الجیدة-

كبیر من المصریین ؟لدى جزءھل نحن راضون عن انخفاض المستوى العام للثقافة -

ھل نحن راضون عن زیادة حاالت التسول ؟-

وعدم تنفیذ األحكام ،لقضایا لفترات كبیرةھل نحن راضون عن ظاھرة تأخر الفصل فى ا-
سریعاً ؟

وتفضیل المنتج األجنبى على المصرى ؟،ھل نحن راضون عن ضعف اإلنتاج المحلى-

ھل نحن راضون عن استیرادنا ألغلب ما نستعملھ ؟-

ھل نحن راضون عن االنخفاض المستمر للجنیھ المصرى أمام العمالت األجنبیة ؟-

أو ،أو العالم،أو المھندس،الطبیبالمجتمع لم یعد ھو قدوةون عن أن ھل نحن راض-
والراقصة مع احترامنا للجمیع ؟،والمطرب،والممثل،وإنما أصبح العب الكرةالمفكر

أو األماكن العامة ،أماكن عملناأو ،منازلناھل نحن راضون عن كثرة خالفاتنا سواء فى -
؟

اھرة تجریف األراضى الزراعیة من أجل البناء علیھا ؟ن ظھل نحن راضون ع-
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والتلوث البصرى الذى أصاب ذوق ھل نحن راضون عن ظاھرة انتشار المبانى المخالفة ؟-
الكثیر من المصریین ؟

ھل نحن راضون عن حالة فقدان الثقة الموجودة بین الحكومة والمسئولین وجزء كبیر من -
الشعب ؟

التى أصبحت منتشرة فى الشارع المصرى ،األلفاظ الخادشة للحیاءھل نحن راضون عن -
؟.. 

؟.. والسرقة فى المجتمع ،والنصب،والغش،ھل نحن راضون عن زیادة حاالت الكذب-

قانون اإلیجار بھل نحن راضون عن الظلم الواقع على مالك العقارات المستأجرة بما یعرف -
القدیم ؟

وما ،وتعطل المواطنین،والبیروقراطیة الحكومیة،لروتینھل نحن راضون عن ا-
؟..عند إنھاء إجراءات تعاملھم مع المصالح الحكومیة یعانونھ

لو كان لى الحق أن أجیب بالنیابة عن كل المصریین على األسئلة السابقة فإن إجابتى -١٦
...ال:ستكون بالنفى علیھا جمیعاً 

أیضا -ولكننا،ولسنا سعداء بكل تلك المشاكل،نعانیھنحن لسنا راضین عن كل ما
تضخمت بھذا لماذا و،ظھرت ھذه المشاكلیكاد الكثیرون منا ال یعرف لماذا-ولألسف

الحجم ولماذا لم نعد نستطیع القضاء علیھا ؟

كیف تحكمت فینا ولم نستطع التحكم فیھا؟ ،وكیف ظھرت ؟ ،لماذا ظھرت كل تلك المشاكل 
؟و التغلب علیھاأ
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وكیف أصبحت حیاتنا ملیئة بتلك المشاكل ،كیف أصبحت ھذه المشاكل ھى مفردات حیاتنا ؟
؟

عاماً ؟٤٠رغم أننا لم نحارب منذ أكثر من ... لماذا لم تتغیر حیاتنا لألفضل 

رغم أنھ ظل فى الحكم ما یقرب ... لماذا لم ینجح الرئیس حسنى مبارك فى القضاء علیھا 
عاماً ؟٣٠من 

.؟ ولماذا لم تستقر البالد بعدھا ؟٢٠١١ینایر ٢٥لماذا قامت ثورة 

.؟ ولماذا لم تتعدل أحوالنا بعدھا ؟٢٠١٣یونیو ٣٠لماذا قامت ثورة 

بالتأكید ،ولم تظھر من عدم ،فإن كل تلك المشاكل لم تنشأ من فراغ... بالقطع -١٧
واالنھیار ،والتدھور،المسئولة عن كل ھذه المعاناةھناك أسباب ھى... وبالمنطق وبالعقل 

ورؤیتى عن أسباب ،نظرىاسمحوا لى فى الصفحات القادمة أن أحاول طرح وجھة... 
.وكیف تضخمت ؟،وكیف بدأت،مشاكلنا

عنھا فى الباب األول قمنا بالتنویھالتى )الدولة والمجتمع والفرد ( مصر كل مشاكل -١٨
یعود إلىیدة الیوم أو األمس ، وإنما ترجع لسنوات ولعقود ماضیة ، بعضھا لیست ول

مشاكل المجتمعات بصفة عامة فإن الماضى البعید ، وإلىالبعض اآلخر یعودالماضى القریب 
،ونحدد حجمھا... كاألمراض التى تصیب جسم اإلنسان ، البد لكى نعالجھا أن نعرفھا أوال 

األلمذلك أن نعرف أسباب نشأتھا وحدوثھا ، فإذا ما قمنا بتحدیدومدى خطورتھا ، والبد ك
بعد ذلكثم عرفنا أسباب حدوثھ كان من السھل علینا، ومنالمرض تحدیداً دقیقاً صادقاً و

فال عالج جید بدون تشخیص صحیحالسعى نحو إیجاد عالج نافع شاف
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ویحدد أسبابھ،وحجمھ،ضالمرنوعیةوالعكس صحیح ، أى أنھ إذا لم یعرف الطبیب-
فإنھ قد ال یستطیع عالج المریض ، وقد یتخبط فى وصفات وطرق عالجھ ،بطریقة صحیحة

أو یقلل من ،، فیظل یجرب عالجاً ثم عالجاً ، ویستبدل دواًء بدواًء ، ویزید من جرعة
یعتقد-الفى كل األحو-وھو،وربما وفاتھ،وبما قد یؤدى إلى تفاقم حالة المریضجرعة

ویدرك ،ویأمل ویتمنى شفاء المریض ، ولكن ھیھات أن یحدث ذلك قبل أن یعرف الطبیب
...وأسبابھ ،وحجمھ،ویحدد وبوضوح طبیعة المرض

الالزمةوالتحالیل،األشعةو،الفحوصاتولكى ینجح الطبیب فى ذلك فإنھ یلجأ إلى إجراء
.لعالج المناسب وتحدید ا،التى تساعده كثیراً فى معرفة

فى الباب السابق ، حاولت أن أرصد مشاكل مصر والمصریین ، أى أننا تكلمنا عن-١٩
مھا ، وفى ھذا الباب أعرض وآال،وحجمھا،وعن األمراض،الجسد المصرى وأوجاعھ 

إننى فى ھذا الباب أحاول أن أقوم بعمل األشعة ،وجھة نظرى فى تحلیل وتشخیص المرض 
لكى والتحالیل ومحاولة تحلیلھا وفھمھا،ثم بقراءة األشعة،للمجتمع المصرىوالتحالیل

؟... نصل معاً إلى معرفة ماذا حدث لنا ؟ ولماذا صرنا إلى ما نحن فیھ اآلن 

منفصلة فى قد تبدو الذى أقدمھ فى عدة نقاط،واسمحوا لى أن استعرض التحلیل-٢٠
، تتكلم كل نقطة عن موضوع مع بعضھا البعض-نھافى مضمو-ولكنھا مرتبطة،ظاھرھا 

، وقد ال یكون ھناك ارتباط اً مباشراً مختلف قد یرتبط بما قبلھ أو بعده من موضوعات ارتباط
وتربیطھا ،مع بعضھا البعضوالموضوعاتتجمیع النقاطمن المؤكد أنمباشر ، ولكن

متكاملة لما أرغب فى شبھورةسیؤدى إلى تجمیع وتكوین صوتشبیكھا مع بعضھا البعض
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ووصولنا إلى ما ،وتطورھا،طرحھ بخصوص وجھة نظرى فى نشأة مشاكل مصر الحالیة
.نحن علیھ اآلن 

تثبت على حال ، وإنما تتحرك تستقر والالجاریة الالمیاهأنھارتاریخ المجتمعات ك-٢١
تتغیر فیھا اتجاھاتھا ومؤثراتطفاتومثلما تتعرض األنھار لمنع،دائما وتتجدد میاھھا دائما 

،وتتبدل فیھا أحوالھا ، كذلك تتعرض المجتمعات ألحداث ومواقف تتغیر فیھا سیاسیاً 
وتتبدل أحوالھا من قوة إلى ضعف أو من ضعف إلى ...ونفسیاً ،واجتماعیاً ، واقتصادیاً 

.قوة 

–كم المجتمع المصرىواألزمات التى تح،أن بعض الصفات والعاداتعلى الرغم من-
ال یمكننا بالطبعوأحیانا اآلالف ، إال أننا ،ونشأتھا إلى مئات السنین،یرجع أصلھا-حالیاً 

الرجوع إلى ھذه العصور البعیدة ، لتحلیل ما نحن فیھ اآلن من مشاكل وأمراض ، وإال كان 
تحملوبا منھرربما أو ،ونوعا من أنواع الجنون،ھذا التحلیل ضربا من الخیال

.وأجداد األجداد ،األجدادإسنادھا إلىالمسئولیة بأن یتم 

وحتى یصبح تحلیلنا لمشاكلنا منطقیاً ونستطیع أن نربط فیھ بین األسباب والنتائج ، -٢٢
وبین البدایات والنھایات ، وبین األحداث وردود أفعالھا ، فأننى سأبدأ من نقطة زمنیة محددة 

، تلك السنة المتمیزة م ١٩٦٧تاریخ مصر الحدیث أال وھى حرب یونیو وعالمة فارقة فى 
والمؤثرة فى كل جوانب المجتمع المصرى والتى تعتبر وبحق مفترق طرق فى تاریخ 

ومصر قبل .١٩٦٧لیسوا كالمصریین قبل ١٩٦٧المصریین وحیاتھم ، فالمصریون بعد 
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مصرثم نتحرك مع أحداث١٩٦٧تحلیلنا قبل سنبدأ، ١٩٦٧لیست كمصر بعد ١٩٦٧
.الراھن وتغیراتھا حتى نصل إلى الوقت 

وكنقطة بدایة فى ،كمفترق طرق فى تاریخ مصر والمصریین١٩٦٧اختیارى لعام –٢٣
وإنما ،رصد ظھور المشاكل الحالیة ال یعنى أن مصر كانت قبل ذلك ال تعانى من أى مشكالت 

... تاریخ وبعده یعنى أن مشاكل كثیرة قد ظھرت فى ھذا ال

وإما أنھا ... أما السیاسات التى كانت متبعة قبل ذلك فإما أن نتائجھا لم تكن قد ظھرت بعد 
والقضاء على ،مثل الغیاب التام للدیمقراطیة،كانت واضحة وال تحتاج إلى إعادة تأكید

...لصحافة وزیادة القیود على الحریات وا،الرأى الواحدوعودة دولة ،الحیاة الحزبیة

تسیطر فیھا الحكومة على مقدرات ١دولة اشتراكیة مركزیة ١٩٦٧كانت مصر قبل -٢٤
وعلى كل أدوات اإلنتاج من مصانع وشركات ، ویلعب القطاع العام الدور الرئیسى ،االقتصاد

خطة اقتصادیة تستمر ( فى االقتصاد ، وتقوم الحكومة بوضع ما یسمى بالخطة الخمسیة 
تحدد فیھا الدولة المشروعات األساسیة التى ستنشئھا فى كل المجاالت بناًء ) نوات خمسة س

كانت الدولة ھى .درة الدولة واالقتصاد على النمو وطبقا لق،على تحدید احتیاجات المجتمع
والمستشفیات،والجامعات،ھى من تبنى المدارس؛المھیمنة على كل األنشطة االقتصادیة 

ك تأییدى أو اقتناعى بالفكر التى تحققت فى مصر فى فترة الستینیات ال یعنى ذللبعض االنجازاتال یعنى ذكرى ١
ن كنت من المحبین من یؤمنون بالنظریة االشتراكیة كنظام اقتصادى وإفلست م... أو اعتناقى لھ االشتراكى 

عیوباً وأخطاًء كثیرة تفوق النظریة االشتراكیةوأرى فى ... التوزیع فىعدالةالكفایة فى اإلنتاج والألھدافھا وھى 
مجتمعات االشتراكیة وبسبب رغبتھا فى تحقیق المساواة بین الناس فإنھا تسعى إلى وضع ففى ال....نبل أھدافھا 

وتصبح یقل اإلبداع ویقتل الطموح ویھرب الطامحون ویفشل المبدعون أغلب الناس فى قوالب جامدة لذلك 
... ومتشابھة ویصبح الناس متشابھون مثل منتجات الدول االشتراكیة محدودة ومكررةھى سمة المجتمعالنمطیة

فاالقتصاد االشتراكى فى أغلب أحوالھ ال یوفر الحافز الفردى الذى ینتظره ویسعى من أجلھ المبدعون والمتمیزون 
...



٢٩

والمتنزھات ، ،والمالعب،والمسارح،والجمعیات التعاونیة،والمصانع،والمساكن،
،والمواصالت،والمالبس،والعالج،والغذاء،وكانت الدولة توفر للمواطن التعلیم

،والمجالت،والصحف،واألجھزة المنزلیة ، وكانت الدولة مالكة لإلذاعة والتلیفزیون
الخ...وأغلب دور السینما 

،وتثقیفھ،وتعلیمھ،ھى من تقوم بتوظیفھكانت الدولة للمواطن ھى كل شيء ؛-٢٥
منغلقا اقتصادیا -وقتھا–وإطعامھ ، كان المجتمع المصرى،وتطعیمھ،وعالجھ،وتجنیده

وال یسمح باالستیراد إال فیما ندر ، ولم یكن السفر سھال مثلما ھو ،یستھلك ما ینتجھ... 
ومعدالت النمو االقتصادى تتناسب مع معدالت ،ن ، وكانت الحیاة مازالت ھادئةالحال اآل

وكذلك ،النمو السكانى إلى حد كبیر ، وكانت احتیاجات المواطن مازالت بسیطة ومحدودة
رفاھیة الحیاة ، فالتكنولوجیا لم تكن مثلما ھى اآلن ، واالختراعات والمنتجات لم تكن بمثل 

.الحیاة بعد ذلك اشھدتھعة التى والسرھذا التنوع 

وكذلك كل األجھزة مثل ، كانت أعداد السیارات والتلیفونات فى مصر قلیلة جداً -٢٦
وكان من یشترى جھاز رادیو أو جھاز تلیفزیون ... الثالجات والغساالت والتكییف وغیرھا 

حیاة الكبیرة جداً ھذه حیث سرعة ال،یامنابھ لفترة طویلة بعكس الحال فى أیظل سعیداً 
...وسرعة ظھور منتجات ومودیالت جدیدة فى كل المنتجات 

وكان حجم القطاع الخاص فى الحیاة ،كان أغلب المصریین یعملون لدى الدولة -٢٧
لذلك كانت الفروق،خاصة بعد قرارات التأمیم فى أوائل الستینات ،االقتصادیة ضعیفاً 



٣٠

وكان االنتقال ،الطبقات لیست ضخمة بمثل ما ھى علیھ اآلن واالقتصادیة بین ،االجتماعیة
.الطبقى من طبقة لطبقة محدوداً أو لم یكن سریعاً أبداً 

السھل علیھم أن یغتنوا أو یثرواولیس من ...كان من السھل على الجمیع أن یعمل ویحیا-

ة ھادئة مھما كانت مازالت موجودة بین أبناء المجتمع فالحیاوالبساطةوكانت القناعة* 
فعدد السكان بالنسبة ،متدنیةفى بعض األحیانمشاكلھا ، والمعیشة سھلة حتى ولو كانت

للمساحة لیس بالكثیر أو الضخم ، ومساحة األراضى المنزرعة تكفى احتیاجات الشعب 
ونسب البطالة،األساسیة والشقق السكنیة متوفرة ویتم عرضھا لإلیجار فال تجد من یسكنھا

.ضعیفة

فكان الشباب یتزوج فى سن مثلما الحال اآلن ،المجتمع یغالى فى المظھریةأغلبولم یكن-
، ولم تكن الرعایة الصحیة قد تقدمت مثلما ھى )إذا رغب فى ذلك ( مبكر وبأقل التكالیف

ولذلك فإن االنفجار فعة خاصة بین الموالید واألطفال ،اآلن ، فكانت نسبة الوفیات مرت
...لم یكن قد بدأ بعد الكبیرالسكانى

یزید فیھ الصدق عن الكذب واإلتقان على ھادئساعدت ھذه العوامل فى تشكیل مجتمع* 
مجتمع یتعاون أكثر مما یتصارع ، تسود فیھ اإلیجابیات عن ؛الغش واألمانة على الخیانة

.السلبیات وتحكمھ األخالق والقیم 

ش أزھى وكانت مصر تعی،فكانت الدولة تعطیھا أھمیة خاصةعلى المستوى الثقافى ،-٢٨
،المؤلفینو،والكتاب،واألدباء،فالمجتمع یزخر بالمفكرینعصور إبداعاتھا الثقافیة ؛

وكانت الفنون راقیة رغم محدودیة مواردھا ورغم عدم وصولھا لكل أبناء ...والمطربین 



٣١

سرحیة ، وموسیقیة ، وم،وفنیة،وروائیة،وقد شھدت تلك الفترة أعماال أدبیةالشعب
...ات فى تاریخ الثقافة المصریة وفكریة تعتبر عالم

فكل ،عرفت الدیون الكبیرة بعدقدعلى المستوى االقتصادى للدولة لم تكن مصر-٢٩
وھى دیون عسكریة ( مدیونیة مصر وقت وفاة الرئیس جمال عبد الناصر كانت ملیار جنیھ 

...)المصرى سبب إعادة تسلیح الجیشلروسیا ب

أكبر منواإلقلیمى والعالقات الدولیة كانت مصر ٢وعلى المستوى السیاسى الخارجى-٣٠
وعضواً مؤسساً ومؤثراً فى حركة عدم ،والقارة األفریقیة،وأقوى دول المنطقة العربیة

، ولم یكن ھناك دول العربیة وكانت لمصر مساعدتھا لدول أفریقیا وللكثیر من ال،االنحیاز 
...یحدث فى الشرق األوسط إال ومصر كانت ھى مفتاحھ ومركزه شئ أو تغییر 

كانت نظرتنا وتأییدنا ألفكار وسیاسات الرئیس الراحل جمال عبد الناصر فإن أحداً ماوأیا-
نت مصر تقدم ال یستطیع أن ینكر الدور الذى كان لمصر وقتھا أفریقیاً وعربیاً وإسالمیاً ، كا

من أجل حصولھا على وتساند الشعوب فى ثوراتھا ضد االحتالل،المساعدات لدول أفریقیا
...االستقالل

٢

حیث ال وجود ألى أحزاب سوى حزب واحد ؛على المستوى السیاسى المحلى لم تكن ھناك حیاة سیاسیة
؛كن ھناك ما یمكن أن یسمى بالمعارضة السیاسیةكما أنھ لم ی،)وھو االتحاد االشتراكى ( فقط

وبالتالى لم تكن ھناك دیمقراطیة فى الحیاة ... نظراً للقیود والمضایقات التى كانت منتشرة ضد الحریات 
...السیاسیة 



٣٢

فى قمتھ خاصة أن مصر كانت المصرىكان الشعور الوطنى واالنتماء لدى المواطن-٣١
ن من أوائل الدول التى تخلصت من االستعمار ، وكان الخطاب السیاسى یصدر للمواط

وأن مصر قادرة على الوقوف ضد أطماع الدول الكبرى ،اإلحساس بالعزة والثقة والكرامة 
وكانت المشروعات الكبرى ،بعدأجھزتھاولم تترھل،وكانت الدولة مازالت رشیقة...

تتزاید عاما بعد عام ، وكانت التوقعات بأن مصر ستصبح دولة كبرى ، كانت األحالم الوطنیة 
نت المجھودات كبیرة ، وكانت اإلنجازات كثیرة ، كانت الدولة تخطو خطوات كلھا كبیرة ، وكا

وجارى إنشاء ،كانت مصانع الحدید والصلب قد بدأ إنشاؤھا و،ثقة على طریق التقدم
،مصنع منھا عربات السكك الحدیدیة١٢٠٠أنشئت الدولة وكذلك... مصانع األلومنیوم 
،والثالجات،والدراجات،والبطاریات،الكھربائیةوالكابالت،وإطارات السیارات

...واألدویة،وشركات األسمدة،والتلیفزیونات،والبوتاجازات

طاً ال وكانت األبحاث النوویة قد بدأت وقطعت شو،فى بناء السد العالى اروكان العمل ج
٣٠٠القاھرة ( ثة وكذلك صنعت مصر طائرة نفا،وبدأ تجمیع أول سیارة مصریة،بأس بھ

تجربة تحترم ( ، وكانت التجارب قد أجریت على صواریخ بعیدة المدى ھى القاھر والظافر ) 
واإلنتاج ،وكانت مصر رائدة فى مجال اإلذاعة والتلیفزیون) حتى ولو لم تكن قد نجحت 

بخر ولكن سرعان ما ت... كل ذلك صنع حالة من الثقة لدى الشعب والقیادة ... السینمائى
...ذلك

، حرب األیام الستة ، وجاءت نتائجھا صادمة وعلى غیر ١٩٦٧وجاءت حرب یونیو -٣٢
المتوقع ، انھزمت مصر وسوریا واألردن وغزة والضفة الغربیة ، واحتلت القدس ، ستة 

واألمة العربیة من حال إلى حال ، وظھر الرئیس ) حكومة وشعباً ( أیام نقلت المجتمع كلھ 
یعلن تحملھ للمسئولیة بعد أن الناصر مخاطباً الشعب وھو حزین منكسرجمال عبدالراحل 



٣٣

وما وراء إسرائیل فى البحر ، ،كان قبل الحرب بأیام قلیلة یعلن بأنھ سیلقى بإسرائیل
...خسرت مصر فى الحرب أغلب سالح طیرانھا وقوتھا العسكریة

فقد احتلت إسرائیل سیناء ؤسفة ،كبیرة وم١٩٦٧كانت ھزیمة مصر العسكریة فى -٣٣
إال أن الھزیمة األكبر واألكثر ووصلت بقواتھا ورابطت على شرق قناة السویس ،،كلھا

ھى الھزیمةھزیمة الجیش واحتالل األرض بل كانت الھزیمة األسوألم تكن ھىتأثیراً 
لمصریین توازنھمفقد الكثیرون من ا،التى تلقاھا الشعب حینھا الرھیبةالنفسیة والصدمة

...بالصدمة ولكنھم اختلفوا فى ردود أفعالھم تجاه الھزیمة -جمیعاً –صیبواوأالنفسى

وتحول الفخر بالوطن ،جزء من المصریین تحولت الثقة لدیھم إلى سخریة من النفس -٣٤
ة فقد ھذا الجزء الثق،وجلد للذات سخریةوتحول االعتزاز إلى ،إلى خجل وآسى ومرارة 

خاصة بعد البیانات والمعلومات التى كان ،السائدة وقتھا ت الوطنیة والسیاسیةبكل الشعارا
... وق التام للجیش المصرى الحرب عن النجاح العسكرى والتفأیامیسمعھا المواطنون أثناء

وأنھ ومنذ اللحظات ... كان یسمعھاماً عن كل ما بواقع مخالف تمبالجمیع یصطدمثم إذ
،المفھوم بل اعتداءات یقابلھا انسحاب الحقیقىللحرب لم تكن ھناك حرباً بالمعنىاألولى

...ومع عدم رد االعتداء ومع فوضى االنسحاب زادت الخسائر البشریة والمادیة 

وحدثت فجوة بین جزء من الشعب ،اھتزت ثقة البعض فى فلسفة المجتمع وسیاساتھ -٣٥
من زیمة نفسیة فإنھ یحتاج إلى ما یساعده على الھروبوكأى مجتمع یتعرض لھ،وحكامھ 

والخوف من ،والنسیان والتخفف من األحمال ونسیان األحالم واآلمال التى لم تتحقق الواقع



٣٤

لذلك نجد أفالم سینمائیة غنائیة خفیفة تستمر عرضھا فى دور العرض ،األحالم الجدیدة 
نظراً ) خلى بالك من زوزو –الشجرة أبى فوق( اً أسبوع٥٠السینمائى لما یزید عن 

لمادتھم الخفیفة التى كانت نفسیة الشعب فى أمس الحاجة إلیھا للتعویض عن ھزیمتھم 
...وانكسارھم 

ویستمر عرضھا ،ولذلك أیضا نجد مسرحیة مثل مدرسة المشاغبین تحقق نجاحاً كبیراً -
الطالب ( جزء من المجتمعحیث كانت ھذه المسرحیة تعبیراً عن رغبة؛لسنوات طویلة 

والتمرد على فكرة الطاعة ،فى الخروج عن سلطة المعلم واألب والحاكم)المشاغبون 
على كسر ھیبتھم واحترامھم نتیجة - أیضاً –بل والعمل،وااللتزام واالنصیاع الكامل لھما 

ر إال عن الھزیمة لم تسفلرغبة العقل الباطن فى االنتقام من تلك السلطة وتلك العالقة التى 
...والنكسة 

االجتماعى وكانت تلك الفترة بدایة ظھور أعمال فنیة تقدم مؤشرات أولیة على التغییر-٣٦
...الذى سیحدث وسیظھر مستقبالً فى المجتمع والنفسى واألخالقى والقیمى

واالتقان فاءوالوواإلخالصفبدالً من تلك األعمال التى كانت تدعم قیم العمل والعلم والصدق
ظھرت أعمال تسخر من قیمة العلم والعمل ؛والحریةواالنتماءوالكرامة واالستقاللوالصبر

...والیأس واالحباط والھروب لمفاھیم الفردیة واألنانیةاوترسخ ،والوطنیة

ھذه األعمال الفنیة كانت بالنسبة للكبار البالغین الناضجین المھزومین الغاضبین نوعاً من * 
ولكنھا كانت وفى نفس الوقت بالنسبة لألطفال ،التنفیس والتعویض النفسى والھروب 

،والمشكل لثقافتھم ووجدانھم وتفكیرھم،والنشء الصغیر ھى المعلم والمربى والموجھ 
ففى الوقت ؛فى بناء شخصیتھم فیما بعد التى ستساھمواللبنة األساسیةوھى العمود الفقرى



٣٥

الكبار من أجل التنفیس عن أنفسھم وعن شعورھم باالنكسار كان الذى كان یضحك فیھ
كبار یشاھدون تلك األعمال كان ال،الصغار یتشكلون وتتكون شخصیاتھم من ھذه األفكار 

...وكان الصغار یشاھدونھا لیتعلموا ویقلدوا. ..لیضحكوا أو لیھربوا

وتوجھات ،فشل فكر المرحلةن صریین راءوا فى الھزیمة إعالناً عآخر من المجزءً -٣٧
، ومستوى علمھا واقتصادھا ،الدولة

ودفعتھم الھزیمة إلى السفر للخارج أو للھجرة ، خاصة بعد أن خففت الدولة من قیود شروط 
السفر للخارج فسافر البعض إلى أمریكا وكندا والبعض إلى أوروبا والبعض إلى أسترالیا 

ت ھذه الفترة بمثابة أول موجة لھجرة المصریین والتى وكان،والیابان وغیرھا من الدول 
...ستزید فیما بعد 

إلى عدم غلبة الفكر ١٩٦٧آخر من المجتمع المصرى أرجع الھزیمة فى جزءً -٣٨
وأن ما حدث ھو ھزیمة للمسلمین من الیھود نظرأ لعدم ،اإلسالمى على كل جوانب الحیاة 

ھر تیار فكرى یرى فى تطبیق أحكام الشریعة ومن ھنا ظ،تطبیقھم للحكم اإلسالمى 
لذا لجأ ،اإلسالمیة ھو الحل لھزیمة إسرائیل وتحریر األراضى المحتلة وتقدم ونصرة األمة 

ولیتھ وتشرف علیھ ر اإلسالمى الذى تقدمھ وتتولى مسئأصحاب ھذا التیار إلى رفض الفك
رت تیارات وحركات إسالمیة وظھ... وغیرھا واألوقافالدولة مثل مؤسسة األزھر الشریف

وھى ما ... فیما بینھاجدیدة على الواقع المصرى تبلورت فیما بعد وتعددت وانقسمت
.سیظھر تأثیراتھا فى المجتمع المصرى فیما بعد 



٣٦

إال أن كانت مفاجئة والصدمة كانت كبیرةورغم أن الھزیمةورغم كل تلك المشاكل-٣٩
وجدد الثقة فى رئیس الجمھوریة ... تسلم للھزیمة الشعب المصرى العظیم رفض أن یس

وأطلق شعاراً كان ... جمال عبد الناصر الذى بدأ فى االستعداد سریعا لمعركة تحریر األرض 
وأنھ ال ... ضروریاً لھذه المرحلة ومعبراً عنھا وھو أن ما أخذ بالقوة ال یسترد إال بالقوة 

.صوت یعلو فوق صوت المعركة 

الخطط وموارد الدولةوتم توجیھ كل،صر فى إعادة بناء القوات المسلحة بدأت م-٤٠
إعادة البناء شدیدة التكلفة ولكنھا مرحلةكانت... المجھودات والمیزانیات لذلكوواألعمال

وضحى الجمیع ،ضحى الشعب من أجل إعادة بناء قواتھ المسلحة ،ضروریة وال فرار منھا 
...من أجل مصر 

حتى ال ) منظومة دفاعیة مضادة للطائرات المعادیة ( ر فى بناء حائط الصواریخ بدأت مص* 
تتعرض أراضى مصر لضربات جویة جدیدة وبدأت فى تجھیز القوات البریة والجویة 

وبدأت معارك االستنزاف التى كانت مكلفة اقتصادیاً ولكنھا ضروریة معنویاً ،والبحریة 
وإیمانھ الكامل بقدرتھ على ،ادة الثقة للجندى المصرىوقد نجحت جزئیا فى إع،وعسكریاً 

...وتحفزه لیوم تحریر األرض ورغبتھ ،القتال وتحقیق النصر 

ألف٧٥٠حوالى ) بورسعید واإلسماعیلیة والسویس ( تم تھجیر سكان مدن القناة -٤١
مختلفةالإلى محافظات الجمھوریة) ألف نسمة ١١حوالى ( إنسان وبعض أبناء سیناء 

بسبب إعادة تسكین المھجرین فى مناطق( فمثل ھذا ضغطاً وعبئاً على جودة الخدمات 
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وانخفضت بالتالى ...مثل الوظائف واإلسكان وأعداد الطلبة فى المدارس وغیرھا) جدیدة 
.إیرادات الدولة من الضرائب 

الذى توقفت فیھفقدت مصر مورداً ھاماً من مصادر دخلھا وھو دخل قناة السویس ا-٤٢
وكذلك فقدت مصر ، ١٩٧٥سنوات حتى تم تطھیرھا وافتتاحھا فى سنة ٨المالحة لمدة 

كما ،السیطرة على آبار البترول الموجودة فى سیناء وفقدت مواردھا من تلك اآلبار 
.انخفضت إیرادات مصر السیاحیة 

وھو ما یعرف باسم اقتصاد ( نتیجة لتحویل میزانیة الدولة إلى دعم المجھود الحربى -٤٣
أعمال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والبنیة وخططفإن) حرب 

ولیس لدیھا اختیارات أخرى كانت الدولة مضطرة إلى ذلكو... أو كادت األساسیة قد توقفت 
شبكات فبدالً من بناء المدارس والمستشفیات والمصانع ورصف الطرق وإقامةوھكذا... 

والمیاه والصرف الصحى تم توجیھ األموال والمیزانیات والتلیفونات والمواصالتالكھرباء
إلى شراء الصواریخ والطائرات والدبابات والمدرعات والبنادق والمدافع والقنابل والرصاص 

بعد ذلك فى ت نتائجھھذا تراجع مستویات البنیة األساسیة وھو ما ظھرنتاجوكان من ... 
بعینیات والثمانینیات حیث زادت أعداد السكان زیادات كبیرة ومثلت ضغطاً على المرافق الس

...أو تحسنت أو تمت صیانتھا التى لم تكن قد زادت

... كان االستعداد لمعركة تحریر األرض یتطلب زیادة قوة الجیش المصرى كیفا وكما -٤٤
ق فترة الخدمة العسكریة لكل المجندین لذلك عملت الدولة على زیادة أعداد الجیش وتم إطال
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أحداً منھمفلم یكن یخرج من الخدمة العسكریة أى ضابط أو جندى وبالتالى لم یكن یعرف... 
؟...متى ستنتھى خدمتھ 

ألف ضابط ٤٠٠ذلك أن القوات المسلحة المصریة ارتفع أعداد قواتھا من نتاجوكان من -
مما ١٩٧٣ملیون ومائتى ألف ضابط وجندى فى فى مصر والیمن إلى ١٩٦٧وجندى فى 

إال أنھ وفى نفس الوقت كان لذلك ١٩٧٣انتصار حرب أكتوبر تحقیقكان لھ أكبر األثر فى
ن أغلب ھؤالء الشباب المجندین لم یستطیعوا العمل أو إذ أفیما بعدأثر سلبى على المجتمع

لزواج وقتھا منخفضاً فأغلب الشباب حیث كان سن ا( االرتباط أوالزواج أثناء فترة تجنیدھم 
وھو ما مثل بدایة مشكلة ارتفاع سن الزواج حیث ،) یتزوجون فى العشرینیات من عمرھم 

ألف ضابط وجندى كان یعنى فى نفس الوقت وجود ٨٠٠أن زیادة أعداد الجیش المصرى بـ 
.تنتظر انتھاء الحرب إلتمام مراسم الزواج تقریباألف فتاة٨٠٠

جمال عبد الناصر الداعمة للفقراء وللضعفاء فى مواجھة الرئیساستمراراً لسیاسات-٤٥
قراراً بتشكیل ما یعرف باسم لجان إعادة تقدیر القیمة ١٩٦٨األغنیاء والمالك أصدر فى 

فى الطلبات المقدمة من السكان المستأجرین للعقارات والحكماإلیجاریة وكانت مھمتھا النظر
األحیانفى أغلب ھذه اللجانقراراتوكانت،ن ارتفاع أسعار اإلیجاراتبخصوص التظلم م

ى العالقة بین وكان من نتیجة سیاسات التدخل ھذه ف... یجاریة أتى بتخفیض القیمة اإلت
والمستأجرین أن انصرف مالك العقارات واألغنیاء عن بناء العقارات بغرض تأجیرھاالمالك

وكان السوق العقارى وقتھا بھ فائض ؛نخفضت بسبب الحربخاصة أن حاالت الزواج قد ا،
...من العقارات التى یبحث أصحابھا عن مستأجر لھا 

ومن ھنا ولدت مشكلة اإلسكان فى مصر وبدأت فى النمو إلى أن زادت وكبرت واستفحلت -
...كما سنرى فیما بعد خاصة مع وجود مؤثرات أخرى أیضاً سنتكلم عنھا فى حینھا 
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ملیون) ٥(ما یقرب من ١٩٧٣إلى ١٩٦٧زاد عدد سكان مصر فى الفترة من عام -٤٦
وإذا ما وضعنا فى االعتبار النقاط السابقة التى تكلمنا عنھا والخاصة بعدم زیادة أو ... نسمة
التى واألزمةالبنیة األساسیة للدولة والمرافق العامة لعرفنا أسباب الفجوةأو صیانة تنمیة 

كانت فى تلك الفترةبدایة المشكلةوكیف أن ،بعد فى مستوى الخدمات العامة حدثت فیما 
...السبعینات والثمانیناتوالتى ظلت تتفاقم حتى انفجرت فى١٩٦٧التى أعقبت حرب 

تحت قیادة الرئیس الراحل أنور السادات بكل ما ١٩٧٣دخلت مصر حرب أكتوبر -٤٧
وحققت معجزة عسكریة لم یصدقھا الصدیق ... ود استطاعت تجھیزه من سالح ومعدات وجن

ووقف العالم مبھوراً بھا وبقوة وشجاعة الجندى المصرى وعبقریة الخطة ودقة ... والعدو 
حطمت مصر حائط خط بارلیف وحطمت معھ الغرور اإلسرائیلى ونظریة تفوق ... التنفیذ 

ر قناة السویس وعبرت أیضاً عبرت مص... ال یقھر أدعى وقتھا أنھالجیش اإلسرائیلى الذى
.٦٧الحالة النفسیة السیئة التى عاشتھا بعد 

وھو تحریك القضیة من مرحلة ... حققت مصر جزءاً كبیراً من أھداف دخولھا الحرب -٤٨
الالسلم والالحرب التى كانت سائدة وقتھا والتى كان یرضى عنھا قطبى العالم وقتھا الوالیات 

إلى مرحلة من التفاوض ) فترة الحرب الباردة ( تحاد السوفیتى المتحدة األمریكیة واال
المتوازن المبنى على قوة مصر بعد أن استطاعت كسر غرور الجیش اإلسرائیلى الذى عاش 

فى حالة غرور وثقة غیر مبررة وبعد أن فرضت مصر على األرض وضعاً ١٩٦٧بعد حرب 
یة التى كانت تستند علیھا من وجود قواتھا جدیداً حرمت فیھ إسرائیل من المزایا اإلستراتیج

.على شاطئ قناة السویس واستفادتھا منھ كحاجز ومانع طبیعى قوى 
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ولكن حكمة القیادة ... كان الموقف االقتصادى لمصر وقت حرب أكتوبر لیس بالجید * 
كل ... المصریة وعظمة شعبھا ووقوف دول عربیة شقیقة ودول أخرى صدیقة بجوار مصر 

...ممكنة بأقل امكانیات ممكنةاعد فى صمود مصر وتحقیقھا أفضل نتائج ذلك س

انتصرت مصر عسكریاً وسیاسیاً ... انتھت حرب أكتوبر بنصر كبیر حققتھ مصر -٤٩
ولكن تغییرات كثیرة حدثت بعد انتھاء الحرب نتجت عنھا مرحلة جدیدة ... ومعنویاً ونفسیاً 

.واالقتصادى والثقافى والنفسى واألخالقى االجتماعى والسیاسىعلى المستوى

وكانت الدول ... دوالر ٢یزید قلیالً عن ٧٣كان سعر برمیل البترول قبل حرب أكتوبر-٥٠
خاصة أن السعر یتم ( دوالرات ٣تسعى لزیادة السعر إلى وتأملالعربیة المصدرة للبترول

فلم یكن یتبقى للدولة ) ترول قسمتھ بین الدول صاحبة األرض والشركة المستخرجة للب
ولكن ... وھو مبلغ زھید وھو دوالر واحد فقطتقریباً صاحبة األرض إال نصف السعر

دول الغرب وإصرارلم تثمر عن نجاح ملحوظ فى ظل تعنتلزیادة األسعارمحاوالتھا
رول إلى أن قامت حرب أكتوبر وقامت الدول العربیة المصدرة للبت... المستوردة للبترول 

بتخفیض إنتاجھا من البترول ووقف تصدیره إلى الوالیات المتحدة األمریكیة والدول الغربیة 
خاصة أن بعض ھذه الدول قدمت إلسرائیل. ..تى وقفت بجانب إسرائیل فى الحرب ال

.مساعدات عسكریة ضخمة وغیر مسبوقة 
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ر البترول عالمیاً إلى ومنع التصدیر زادت أسعاتخفیض إنتاج البترولعلى ضوء قرار -٥١
دوالر للبرمیل واستمرت الزیادة فى األسعار حتى وصلت إلى ما یقرب ١١,٦٥ما یقرب من 

.دوالر فى الثمانینات ٤٠من 

أن ارتفعت عائدات الدول الضخمة فى أسعار البترولكان من نتائج ھذه الزیادات-٥٢
ولیبیا والجزائر والعراق والكویت وقطر العربیة البترولیة مثل السعودیة واإلمارات العربیة

الوفرة المالیة بدأت ھذه الدول مرحلة والطفرةوبناء على ھذه... وسلطنة عمانوالبحرین
وبدأت فى ... جدیدة فى تاریخھا وھى بناء مجتمعات ومدن عصریة وتأسیس بنیة أساسیة 

وعمارات،رات حكومیةوإدا،ومستشفیات،وجامعات،بناء كل ما یلزم لذلك من مدارس
،ومراكز تجاریة،وصرف،هومیا،وشبكات كھرباء،وطرق،ومحاكم،وأبراج،

الخ... ومصانع و ،وحدائق

والمدربةولكن ھذه الدول فى حینھا كانت تفتقد للعناصر البشریة المتعلمة والمؤھلة-٥٣
تملك وفرة العربیةدولة فى المنطقةلصناعة وبناء البنیة األساسیة المطلوبة ولم تكن ھناك 

ولذلك عملت ھذه الدول ... من العنصر البشرى مثلما تملك مصر ومؤھلة ومتعلمةمدربة
التنمویة على استقدام المصریین للعمل فى بالدھا من أجل تنفیذ خططھا ومشروعاتھا

إلى زیادة وقد صادف ذلك موافقة ورغبة من المصریین الذین كانوا فى حاجةوالتعمیریة
دخولھم بعد حرب أكتوبر وارتفاع األسعار العالمیة لكثیر من المواد الخام والمنتجات بعد 

زیادة سعر البترول ومع االنفتاح االقتصادى وما واكبھ من زیادة األسعار وسرعة الحیاة فى 
...مصر 
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مال كان للرئیس السادات وجھة نظر وتوجھ اقتصادى یختلف عن توجھ الرئیس ج-٥٤
عبد الناصر كانت االشتراكیة ھى ما تحكم االقتصاد الرئیسففى عھد... عبد الناصر 

المصرى ولكن الرئیس أنور السادات رأى أن المواطن فى الدول الغربیة الرأسمالیة یعیش 
وأن الدول الرأسمالیة ،فى مستوى اقتصادى أعلى كثیراً من المواطن فى الدول االشتراكیة

ولذلك بدأ عقب حرب أكتوبر فى التحول إلى ... بعكس الدول االشتراكیة تتقدم وتزدھر
١٩٧٣أكتوبركانت قد حاربت فى ) وكما أعلن ( خاصة وأن مصر ... اقتصاد السوق الحر 

القیام بكل األعباء تكلفةولم تعد الدولة قادرة على تحمل ،حتى آخر جنیھ فى میزانیتھا
والتى رأى السادات أن إسناد ،وم بھا وتتحملھا من قبلالتى كانت الدولة تقاالقتصادیة

وأن الحریة االقتصادیة ... أغلبھا إلى القطاع الخاص سوف یحسن من جودتھا وكفاءتھا 
بالتوازن مع إعطاء جرعات من الحریة السیاسیة سوف یثمران عن مجتمع متقدم ومنتج 

تھ األولىحتى ولو تعثرت خطوا

اسة االنفتاح االقتصادى بما فیھا من دعوة المستثمرین العرب ولذلك فقد أعلن سی-٥٥
الخاص وعدم توسع واألجانب للعمل فى مصر وحریة االستیراد والتصدیر وتشجیع القطاع

...سیطرتھ على مقدرات االقتصاد القطاع العام وبالتالى تخفیف

التحقوا بالخدمة بدأت مصر فى تقلیل أعداد المجندین بالجیش المصرى خاصة الذین-٥٦
كما قامت الدولة بتعیین ... ١٩٧٠، ١٩٦٩، ١٩٦٨، ١٩٦٧، ١٩٦٦العسكریة فى 

أغلبھم فى وظائف حكومیة من أجل تعویضھم عن فترة التجنید الطویلة والتى أھدرت من 
عن طریق وزارة بتعیین كل الخریجینوتلتزمكما أن الدولة وقتھا كانت تتكفل...عمرھم

...طبقاً للسیاسات االشتراكیةاملةالقوى الع
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لم تكن ومصانع القطاع العامالعامةوالمرافقالبنیة األساسیة والخدماتوألنولكن -٥٧
بالقدر الكافى الذى یسمح باستیعاب كل تلك األعداد قد توسعت خالل فترة ما بین الحربین

فیا على الھیكل اإلدارى للدولة فقد أصبح أغلب ھؤالء المعینین عبئاً إضا...والحاجة إلیھا 
وزادت أعداد وعمالة زائدة غیر منتجة... وعبئا مالیا على میزانیة القطاع العام والدولة ...

وتضخم الجھاز اإلدارى للدولة أكثر مما ...أكثر مما یحتاجھ حجم العملوالعاملینالموظفین
مكان ما تضر العمل أكثر مما والمعروف أن كثرة أعداد العاملین والموظفین فى.. .كان 

تفیده حیث تنتشر روح الكسل والتراخى واإلھمال والالمباالة واالعتماد على الغیر وعدم 
تقدیم مرتبات عن) وھى ھنا الدولة ( كما تعجز جھة العمل واإلدارة ... اإلحساس بالقیمة 

...وأجور جیدة للعاملین 

جیش المصرى سعوا إلى االرتباط وإتمام بخروج مئات اآلالف من الشباب من ال-٥٨
أعداد الراغبین فى ... وھنا بدأت مشكلة اإلسكان فى الظھور وبقوة وبشدة ،زواجھم

الدولة لم تبنى شققاً وال مساكن شعبیة... ن عن شقق تتجاوز مئات اآلالف الزواج الباحثی
بناء شقق ص أعرض عن القطاع الخا... ألن میزانیتھا كانت موجھة للتجھیز للحرب جدیدة

بغرض اإلیجار منذ عدة سنوات خوفاً من قرارات لجان إعادة تقدیر أو بیوت جدیدة
كما أن أحداً فى مصر كلھا لم یكن ... ألن البناء بغرض التأجیر لم یعد مربحاً ... اإلیجارات

ھا ب لو حدث ودخلت؟ أو كیف ستنتھى الحر.. یعرف متى سنحارب ؟ أو متى ستنتھى الحرب 
... ؟.. ؟ ومتى سیخرج الشباب من الخدمة العسكریة.. نھزم ؟ وھل سننتصر أم سن.. مصر 

زادت أسعار مطلوبعن المنھاوكأى نتیجة طبیعیة تحدث فى سوق أى سلعة یقل المعروض 
واختفت الالفتات التى ،المعروض ھو شقق للتملیك فقطأغلبالشقق زیادات كبیرة وأصبح



٤٤

وظھرت ظاھرة جدیدة لم تكن موجودة من قبل وھى ...د شقق لإلیجار كانت تعلن عن وجو
٣...خلو الرجل 

رغب الرئیس السادات وأراد وسعى ألن یعیش الشعب المصرى فى مستوى أفضل -٥٩
لذلك فقد انتھج سیاسة االنفتاح االقتصادى على ؛یعوضھ عن سنوات الحرب ومعاناتھا

یدعو ویسعى ویبشر المصریین بأن السنوات القادمة ھى الساداتالرئیسوكان... العالم 
فى سنوات الرخاء معتمداً على أن الدولة سوف تعید بناء اقتصادھا بدون استنزاف مواردھا 

...اإلنفاق الحربى والعسكرى 

وتنمیة ،واإلنتاج،المستثمرون األجانب الذین أتوا إلى مصر لم یأتوا بغرض التصنیع-٦٠
وإنما أتوا بغرض بیع منتجاتھم المصنعة فى ...الشعب المصرىتحسین أحوال و،االقتصاد

وبدأت الماركات األجنبیة ،لذلك زادت عملیات االستیراد بشدة،الخارج إلى الشعب المصرى
على حین لم تكن ... العالمیة والمنتجات المستوردة تغزو األسواق المصریة وتسیطر علیھا 

ة ألنھا لم تعرف فكرة دقادرة على منافسة المنتجات المستورالمصریةمصانع القطاع العام
وتربحتعمل وتنجحھذه المصانعمن قبل بل كانتوالتنوع والتجدیدالتنافس والتطویر

منع مثلوبسبب الحمایة التى كانت توفرھا لھا القوانین االشتراكیة ؛بسبب احتكارھا للسوق
لب مصانع القطاع العام كانت تدار بفكر وعقلیة موظفین باإلضافة إلى أن أغ،االستیراد

...ولیس بفكر وعقلیة رجال أعمال مغامرین طموحیننمطیینتقلیدین

٣

...خلو الراجل ھو مبلغ یحصل علیھ المستأجر مقابل أن یترك المكان المؤجر لمالكھ أو لمستأجر جدید 



٤٥

باإلضافة إلى أن تلك المصانع أصبحت ملیئة ومكدسة بأعداد كبیرة من العاملین -٦١
فى روتینیة وبیروقراطیة والموظفین الذین ال تحتاجھم العملیة اإلنتاجیة والتى تتسبب بالتالى 

تكلفة السلعة ویجعلھا غیر قادرة على المنافسة خاصة وأن منالعمل واإلنتاج مما یرفع
بسبب مصانع كثیرة قد وصلت ماكیناتھا ومعداتھا إلى حالة كبیرة من الترھل والضعف

...والتحدیث التجدیداإلھمال وعدم الصیانة وعدم

أصبح الحصول على شقة یمثل حلماً و،بیرة ومتزایدة صورة كبزادت أسعار الشقق -٦٢
وأصبحت الزیجات ال ... ٤ومانعاً وحاجزاً وعقبة فى طریق أى إنسان... لیس سھالً تحقیقھ 

تتم إال إذا كان الشاب المتقدم للزواج حائزاً على شقة وأصبح السؤال التقلیدى الذى یسألھ 
...؟..یا أبنىعندك شقة : والد أى فتاة للعریس المتقدم 

ولم .. .وانتھت الكثیر من العالقات ... وبسبب أزمة اإلسكان تم رفض الكثیر من العرسان 
...تتم الكثیر من الزیجات 

لم یكن المصریون یفضلون السفر للعمل فى الخارج ولم یعرفوا ھذه الطریقة لطلب -٦٣
فى االقتصادیةقت بھم الظروفولكنھم اضطروا إلیھا بعد أن ضا،الرزق قبل حرب أكتوبر

فسافر ،أضعاف الدخل فى مصر والعمل بالخارجوبعد أن أصبح الدخل من السفر،مصر
المصریون إلى الدول العربیة البترولیة مثل لیبیا والعراق والكویت واإلمارات وقطر 

.ات كانت ھذه الدول فى حالة تعطش لكل المھن والتخصص... والسعودیة والبحرین وعمان 

٤

بنظرة سریعة على األفالم والمسلسالت االجتماعیة التى عبرت عن مصر فى فترة السبعینیات والثمانینیات * 
نجدھا تعبر بأكثر من شكل عن المشاكل االجتماعیة التى عانى منھا المصریون والتى كان السبب األكبر فیھا ھو 

...مشكلة اإلسكان 



٤٦

سافر المصریون من أجل زیادة دخولھم لمواجھة الغالء المتزاید وكان السبب الرئیسى -
.تدبیر األموال لشراء الشقة الالزمة والضروریة لتكوین أسرة السعى من أجلللسفر ھو

مع بدایة االنفتاح امتأل السوق المصرى ببضائع أجنبیة لم یكن المستھلك المصرى -٦٤
... المصریون فى الستینات الحرمان التى عاشھاواالنغالقونظراً لحالة،لیعرفھا من قب

وبدأ المصریون فى تفضیل المنتج ،من المشترینكبیراً إقباالً ھذه المنتجاتوجدت فقد 
ومن ھنا ... عن المنتج المصرى نظراً لتمیزه أو الختالفھ... المستورد على المنتج المحلى

فمن یشرب سجائر مستوردة ؛فى الزیادة وبدأت المظھریة فى الظھورالطبقیةالفجوةبدأت
یشعر بأنھمستوردةاً ومن یستعمل عطور... یشعر بأنھ أفضل ممن یشرب سجائر مصریة 

أفضل ممن یشعر بأنھومن یلبس مالبس مستوردة... مصریة اً أفضل ممن یستعمل عطور
أفضل ممن یأكل شیكوالتة یشعر بأنھردةومن یأكل شیكوالتة مستو...یلبس مالبس مصریة 

.وھكذا مصریة

،والمھندس،الطبیب... سافر المصریون من كافة المھن للعمل فى الدول البترولیة -٦٥
،والممرض،والسائق،ودكتور الجامعة،والقاضى،والمحامى،والمحاسب،والمدرس
،والبنا،والحداد،والنجار،والكھربائى،والسباك،والمیكانیكى،والعامل،واإلدارى

سافر من ال مھنة لھ لكى یعمل الخ كما .... ومندوب المبیعات،والبائع،والعامل،لحالقوا
...فى أى مجال 

وكان ... وحقق أغلبھم ما كانوا یھدفون إلیھ ،سافر كل ھؤالء لیحصلوا على دخل أعلى * 
لتى سافر عائلھا للعمل فى دول النفط وبین من لم یسافر من السھل التمییز بین األسرة ا



٤٧

فكل من ؛والشاب الذى سافر للعمل بالخارج عن الشاب الذى لم یسافر ... عائلھا للخارج 
سافر أصبح أفضل وأعلى دخالً ممن لم یسافر حتى ولو كان أقل مھارة أو كفاءة منھ أو 

ر للعمل بالخارج أصبح یحصل على دخل بل إن الممرض الذى ساف؛اصغر سناً أو أقل خبرة
والعامل الذى سافر أصبح أعلى دخالً من المھندس الذى ... أعلى من الطبیب الذى لم یسافر 

ومدرس الجامعة الذى سافر حصل على دخل أعلى من دخل رئیس الجامعة أو ... لم یسافر 
الفاشلین سافر وعاد ومن كان ال یعمل فى مصر ویعتبر من... عمید الكلیة الذى لم یسافر 

وعدم الحرص وكان ھذا من العوامل التى ساعدت على عدم إتقان العمل...محمالً باألموال 
...فالسفر للخارج أكثر ربحاً من إتقان العمل وإجادتھ ... على جودة العمل

كان ... ومن ھنا بدأت مشاكل مجتمعیة جدیدة فى الظھور فى المجتمع المصرى -٦٦
قبل ذلك یقدر ویحترم ویبجل اإلنسان المتعلم سواء كان طبیباً أو مھندساً أو مدرساً المجتمع 

أما اآلن وفى السبعینات وبعد ... وكان یحترم موظفى الدولة ویحترم ویبجل رجل الدین ... 
أزمة اإلسكانظھور و،وتنوعھااالنفتاح االقتصادى وظھور المنتجات األجنبیة المستوردة

... مة الزواج وسرعة الحیاة ولھاث أغلب المجتمع نحو الحصول على األموال وأزوزیادتھا
ولمن یستطیع ،فإن االحترام ھنا البد أن یتحول ویصبح كل التقدیر لمن یملك األموال

؟ .. ولتصبح الفلسفة الجدیدة ألغلب المجتمع ھى لیس المھم ماذا تعمل ... الحصول علیھا 
؟ .. ؟ ولیس المھم ماذا تقدم للمجتمع .. ھى مؤھالتك العلمیةوما ولیس المھم ماذا تعلمت

؟ ولكن المھم واألھم ھو كم تملك .. والناسولیس المھم ماذا تستطیع أن تفید بھ المجتمع
.. ؟ ھل لدیك شقة .. ؟ ما ھى نوعیة المالبس التى ترتدیھا .. ؟ وما ھو دخلك .. من األموال 

؟ .. ؟ ما ھى األجھزة المنزلیة التى لدیك .. أین تسكن ؟.. ا ؟ وما نوعھ.. ھل لدیك سیارة ؟
الخ... 



٤٨

كذلك اختلفت نظرة المجتمع لألعمال واختلفت األعمال التى تؤدى إلى النجاح وكسب -٦٧
فبعد أن كان العمل الجدى واإلنتاج الحقیقى ھما فقط ما یؤدیان إلى النجاح وكسب ... األموال 

وتجارة ،والتھریب،والوكالة،والعموالت،ى مثل السمسرةاألموال ظھرت أسباب أخر
...وتحویل األراضى الزراعیة ألراضى مبانى ،العملة

... الحیاة أصبحت أكثر غالًء ... تعرض المجتمع لضغوط مادیة واجتماعیة كبیرة -٦٨
ومن یعمل ... من سافر للخارج تضاعف دخلھ ... والمراكز االجتماعیة تتبدل وتتغیر بسرعة 

وكذلك من ،وكذلك من یعمل فى الشركات االستثماریة... فى القطاع الخاص دخلھ أعلى 
... یعمل فى شركات البترول أو البنوك الجدیدة أو فى شركات االستیراد والتوكیالت التجاریة 

المجتمع أما من یعملون بالدولة أو القطاع العام أو الھیئات الحكومیة وھو القطاع األكبر فى 
انقلب الھرم ... وھم من یدیرون ویسیرون أغلب األنشطة فى مصر فأصبحوا األقل دخالً 

فى الستینات كانت ... وبدأ االحتقان االجتماعى فى الظھور ... االجتماعى فى مصر فجأة 
... أما اآلن فالفوارق تزید والفجوة المجتمعیة تتسع ... الفوارق الطبقیة تقل 

كان ھدف المجتمع ھو السعى إلجالء القوات اإلنجلیزیة عن ١٩٥٢یولیو قبل ثورة-٦٩
... ولذلك كان للمجتمع ھدف یسعى إلیھ ویجاھد من أجلھ ...مصر وتحقیق االستقالل التام 

،كان ھدف المجتمع ھو إثبات الوجود أمام القوى الدولیة وإنجاح الثورة١٩٥٢بعد ثورة 
ولھذا كان المجتمع ... وتحقیق التنمیة ،وتحدیث المجتمع،وبناء الدولة،وتأكید الذات

...یعمل ویتقدم وھو أقل نزاعاً وأقل خالفاً 



٤٩

كان ھدف المجتمع ھو تحریر سیناء وإزالة آثار العدوان اإلسرائیلى واسترداد ١٩٦٧وبعد 
) نیة وبحسن ( وأعلنت الدولة ١٩٧٣أما وقد تحقق النصر فى أكتوبر ... العزة والكرامة 

ممثلة فى رئیسھا الراحل أنور السادات أن تلك الحرب كانت آخر الحروب وأن السنوات 
إذن فالمجتمع اآلن لیس لھ ھدف قومى واحد یعمل من أجلھ ... القادمة ھى سنوات الرخاء 

... إذن فالمجتمع لیس لھ ھدف یجاھد من أجلھ ... ویجتمع علیھ ویتحرك الجمیع فى اتجاھھ 
وإذن لیدخل الجمیع فى ... س الجمیع فیما بینھم على أھداف جزئیة صغیرة إذن فلیتناف

إذن ... وإذن لیدب الخالف واالختالف بین الجمیع ... وخالفات شخصیةصراعات مادیة
إذن لیعادى ... لیتوقفوا عن التعاون ولیبدؤوا فى التنافس وفى التناحر وفى اختالق المشاكل 

إذن ... إذن لیخسر الجمیع ... فسھ ولیعادى الجمیع الجمیع المجتمع نفسھ ولیتصارع مع ن
...ولیضعفوا جمیعاً ... وإذن لیدب الضعف فى الجمیع ... لیتخبط الجمیع 

تحت الضغوط المادیة التى أصبحت تحكم المجتمع سافر أغلب الكفاءات والكوادر -٧٠
علمھم وخبرتھم لدول أقل خبرة سافروا لینقلوا... والخبراء من كل المجاالت للعمل بالخارج 

وفى نفس الوقت فإن ھؤالء الكفاءات والخبرات توقفوا عن تطویر أنفسھم حیث ... وعلماً 
...الشغل الشاغل اآلن ھو العودة باألموال إلى أرض الوطن لمجاراة الغالء ولتحقیق الذات 

یھ طفرات من التقدم فى كل ؛ ھذا فى الوقت الذى كان العالم یشھد فولتلبیة الطلبات المتزایدة 
.المجاالت 

؛ وبسفر الكفاءات والخبراء إلى الخارج كان البد من تصعید األقل منھم لیتولوا مناصبھم * 
وھكذا أصبح بعض المدرسین مدرسین أوائل ألن أماكن ؛حتى ال تترك أماكنھم شاغرة

أصبح الصبى و،وھكذا أصبح العامل باشمھندس... وظیفة مدرس أول أصبحت شاغرة 
الخ...اً وأصبح التباع سائق،أسطى 



٥٠

بعد نھایة حرب أكتوبر وقیام الدولة بتعیین مئات اآلالف فى الوظائف الحكومیة وفى -٧١
ومع تراجع دور الدولة اقتصادیاً ومعاناتھا فى االستعدادات الحربیة لحرب ،القطاع العام

لحیاة وزیادة األسعار أصبح دخل أكتوبر ومع تشجیع الدولة للقطاع الخاص وسرعة ا
ولم یكن فى ... أمام األسعار الجدیدة بل إنھ یقل سنویاً اً الموظف الحكومى فى مصر ضعیف

أن تزید المرتبات بنفس )لإلصالح الوظیفىرغم محاوالتھا( إمكان الدولة المنھكة اقتصادیاً 
ة وأصبحوا فى أسفل السلم وبذلك تبدلت أحوال موظفى الدول... نسب زیادة أسعار الحیاة 

... االجتماعى فى السبعینات بعد أن كانوا فى الستینات یعیشون فى مستوى مادى معقول 
...وكانت ھذه الفترة من السبعینیات ھى بدایة ظھور تغیرات اجتماعیة أخرى 

قطاع العام بعض األكفاء والموھوبین والطموحین والمغامرین من موظفى الدولة وال-٧٢
ومنھم من سافر ... من عملھماستقالوااالقتصادیة واالجتماعیةیراتما راءوا تلك التغعند

ومنھم من ... ومنھم من التحق بالشركات االستثماریة الجدیدة فى مصر ... للعمل بالخارج 
وبذلك فقد الجھاز اإلدارى للدولة ؛تأسیس عمل خاص بھ وأاتجھ للعمل بالقطاع الخاص 

فأصبح جزء من موظفى الدولة من ... العام العدید من الكفاءات والخبرات ومصانع القطاع 
وبذلك ضعف الجھاز ؛وقلیلى الكفاءة ،والغیر مغامرین ،والغیر طموحین،الكسالى

...اإلدارى للدولة والقطاع العام أكثر مما كان 

من أجل تحسین بعض موظفى الدولة والقطاع العام فى محاولة منھم لزیادة دخلھم -٧٣
وا إلى العمل فى مھنة أخرى بعد انتھاء فترة شتھم ومجاراة األسعار الجدیدة لجأمستوى معی

وكان ھذا شیئاً غیر مألوفاً من قبل حیث ینص القانون على عدم جواز ( عملھم األساسى 
أو فتح ،خاصفلجأ البعض إلى المشاركة فى مشروع... )عمل الموظف بأى عمل آخر 



٥١

أو ) ... تاكسى ( أو العمل على سیارة أجرة ،فى ذلك وأبناءهارى ولتساعده زوجتھمحل تج
العمل بأجر فى محل تجارى أو إحدى العیادات أو أحد مكاتب الھندسة أو المحاسبة أو 

الخ وكان ھذا التوجھ ھو بدایة أسباب ... بیعھا إعادة أو فى شراء بعض السلع و،المحاماة 
وبمرور األیام ،عملھم أو ذھابھم إلى عملھم وھم متعبین مرھقینتزویغ الموظفین من 

أصبح ھؤالء الموظفین حریصین على عملھم الثانى أكثر من عملھم األساسى حیث أن العمل 
یحقق لھم دخالً أعلى یعینھم على تلبیة طلبات الحیاة وأسعارھا الذىالثانى اإلضافى ھو 

ء الموظفین ماھرین فى خلق األسباب التى یتركون ویوما بعد یوم أصبح ھؤال... المرتفعة 
مصالح المواطنین المترددین على حرصھم على إنھاءوأصبح ... بسببھا عملھم الحكومى 

وبدأ بعض الموظفین فى تكوین فلسفة جدیدة لكیفیة ...یقل تدریجیاً جھة عملھم الحكومى
.الخاصة منھا تعاملھم مع الوظیفة وكیفیة االستفادة 

فكثیر من ؛بدأت ظاھرة التفكك األسرى فى الظھور ... مع زیادة الطابع المادى للحیاة -٧٤
وال ... األسر المصریة یسافر عائلھا للخارج ویستمر فى سفره وغربتھ لسنوات طویلة 

یكون نصیب األسرة من التواصل مع عائلھا سوى أجازات قصیرة سنویة أو كل عدة  
...سنوات 

ففى وقائع ؛من الزیجات قد تمت بدون أن یرى العریس عروسھ فى الواقع بل إن كثیراً 
ول على كثیرة كان العریس مسافراً للعمل بالخارج ویرغب فى الزواج ولكنھ ال یستطیع الحص

فیرسل ألھلھ فى مصر لیختاروا لھ عروسة ) شد الحاجة إلیھ الذى فى أ( أجازة من عملھ 
حیاتھما فى الغربة ولیتعرفا الزوجانتسافر لھ العروس لیبدأثم ... ویتم عقد القران بتوكیل 

ومن كان یتردد على مطار القاھرة فى السبعینات ... على بعضھما بعد أن یكونا قد تزوجا 
...الزفافوالثمانینات یستطیع أن یتذكر وبسھولة مشھد سفر بعض الزوجات بفستان 
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التى لم یسافر تلكدأ یصیب بعض األسر منكذلك فإن الكثیر من التفكك األسرى قد ب-٧٥
فكان األب فى دوامة ... ولكنھ كان یعمل فى مصر فى مھنتین وأحیاناً أكثر ... عائلھا للخارج 

مما أثر بالطبع على عدم حفاظ الكثیر ... مستمرة من العمل من أجل توفیر متطلبات االسرة 
...تتمیز بھ قبل ذلك من األسر المصریة على تماسكھا وترابطھا التى كانت

ومن أسباب زیادة بعض حاالت التفكك األسرى أیضاً ھو خروج المرأة المصریة للعمل خاصة 
...الضغوط االقتصادیة بأن كثیر من حاالت عمل المرأة كانت بسب

بعض موظفى الدولة من ضعاف النفوس وجدوا فى وظیفتھم وسلطتھم فرصة لزیادة -٧٦
وا فى استغالل وظیفتھم والحصول على رشاوى من مجاراة الغالء فبدأحتى یستطیعوا دخلھم

اإلجراءات الحكومیة وضعف مرتبات موظفى قیداتعوتوبین بطء وروتین... المواطنین 
مرتباتھم المتدنیة وبین سرعة الحیاة الفجوة بینمنومعاناتھموغضب بعضھم،الدولة

اجة إلى دفع الرشاوى لتسھیل اإلجراءات االقتصادیة ونموھا وغالء األسعار نشأت الح
فى ... والتخلص من التأجیل والتسویف والبیروقراطیة ورغبة فى اإلنجاز وتوفیر الوقت 

فتح ،بدل شاى ،ھدایا ،أطلق البعض على ھذه الرشاوى أسماء مھذبة مثل إكرامیات البدء 
...حة وذلك حتى ال یصارح نفسھ بالحقیقة وھى أنھا رشاوى صری... مخك 

بدأت ... انتشرت بمرور الوقتبدأت ھذه االنحرافات فى الجھاز اإلدارى محدودة ثم-٧٧
بدأت على خجل وعلى استحیاء ثم أصبحت أكثر جرأة بل أصبح یتم ... صغیرة ثم كبرت 
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وأحیاناً یتم الدخول فى مناقشات ومفاوضات من أجل تحدید قیمة ،المطالبة بھا صراحة
...الرشوة 

ثم انتشرت وزادت حتى أصبحت ھى ... بدأت ھذه الرشاوى بطریقة استثنائیة بین القلة * 
بدأت ھذه الرشاوى لكى یتمكن الموظف من ... واالستثناء ھو عدم المطالبة بھا ،القاعدة

ثم أصبحت ھذه ... سد حاجاتھ ولیتمكن من تلبیة الحد األدنى الحتیاجاتھ واحتیاجات عائلتھ 
ولتكوین الثروات ... بعد ھى الطریقة والوسیلة المتالك كل وسائل الرفاھیة الرشاوى فیما 

...وامتالك الزائد عن الحاجة 

یرون فى عملھم فرصة لزیادة والمحافظاتوھكذا أصبح البعض من العاملین باألحیاء-٧٨
من والبعض ،والبعض من العاملین فى الجمارك ،دخلھم والبعض من العاملین فى المرور 

والبعض من العاملین فى اإلعالنات القضائیة ،العاملین فى تنفیذ األحكام القضائیة 
،والبعض من العاملین فى الضرائب ،والبعض من العاملین فى التموین ،ومحضرى الحجز 

،والبعض من العاملین فى إدارات السجون ،والبعض من العاملین فى أقسام الشرطة 
،والبعض من العاملین فى قطاع اإلسكان ،الرقابة واإلشراف والبعض من العاملین فى

والبعض من العاملین فى إدارات المزادات ،والبعض من العاملین فى إدارات المشتریات 
والبعض من العاملین فى إدارات ،والبعض من العاملین فى المخازن ،والمناقصات 

والبعض من ،رات النقل والتعیین والبعض من العاملین فى إدا،التراخیص والتصاریح 
الخ... العاملین والعامالت بالتمریض فى المستشفیات 

ن رغماً عن إرادتھم تحت ضغط الظروف المادیة وكان ھذا ظفیفى البدء فسد بعض المو
...لھم فى الفساد حقاً رأىمن الموظفین استثناءاً ثم أتى بعد ذلك جیل آخر 



٥٤

وزاد معدل الموالید لیصبح ... قلیالً السبعینات فى مصر تحسنت الرعایة الصحیة فى-٧٩
لم تكن والعمرانیةولكن معدالت التنمیة الحقیقیة واإلنتاجیة... ملیون نسمة تقریباً سنویاً 

فما یحدث أن البعض یسافر للعمل بالخارج ویعود أو یرسل األموال ... تزید بنفس الزیادة 
قتصادیة فى مصر فكانت تجاریة عبارة عن استیراد أما أغلب األنشطة اال... إلى مصر 

وبالتالى بدأ العجز فى میزان المدفوعات وبدأت ... فى مصر واستھالكھالبضائع وبیعھا
...وبدأت قروض مصر تزداد ...مصر فى تلقى الكثیر من المعونات 

األراضى فالحكومة أو الدولة ھى المسیطرة على ... التوسع العمرانى محدود كان-٨٠
وفى نفس الوقت فإن ... وھى ال تعطیھا للمواطنین إال بعد أن تقوم ھى بتوصیل المرافق لھا 

من قبل الدولة أقل بكثیر جداً من أعداد ) التى یتم تجھیزھا بالمرافق ( األراضى المرفقة 
وھنا بدأت كل مشاكل مصر... وأعدادھمواحتیاجات السكان ومن احتیاجات الموالید الجدد

...فى  التضخم 

تقوم الدولة ،ولكن الحكومة ال تساعدھم على ذلك... السكان یتزایدون ویحتاجون للتوسع * 
العقارات ... االزدحام یزید ... بالتوسع العمرانى المحدد الذى ال یكفى الزیادة السكنیة

ب شركات أصحا... نشاط المقاوالت یزدھر ... أسعارھا ترتفع یومیاً وأسبوعیاً وشھریاً 
یتم ھدم ... المقاوالت وأصحاب العمارات یشیدون األبراج فى الشوارع والحوارى الضیقة 

بعض العمارات یتم ... الفیالت والمنازل المتوسطة االرتفاع لكى یتم بناء األبراج مكانھا 
وكل الشقق ،فالبیع مضمون؛شدیدةزمنیةوبسرعةمعماریةبناؤھا بدون مواصفات

؟ العشوائیات تنشأ على حدود المدن ..لماذا االنتظار ولماذا یتم بناؤھا بجودةف؛محجوزة
أو تؤجل توقیت الزواج عدة أسعار العقارات الغالیة تمنع الشباب من الزواج... الكبرى 
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بعض الشباب یتزوج فى شقة والدتھ أو فى ... وترفع تكلفة إنشاء أى مشروع ... سنوات
...بدأت مصر تعرف تجریف األراضى الزراعیة والبناء علیھا و... شقة والد العروسة 

زیادة أعداد الھجرة الداخلیة من ... المشروعات الجدیدة تقام فى المدن الرئیسیة فقط -٨١
عض الفقراء وممن ال مأوى ب... الصعید والدلتا إلى القاھرة واإلسكندریة والمدن طلباً للرزق 

البعض یسكن فى مناطق لم ... لمقابر بسبب غالء العقارات ون للسكنى فى أحواش الھم یلجأ
أعداد ... وتزدھر العشوائیات ... یتم توصیل الكھرباء إلیھا أو المیاه أو الصرف الصحى 

المدارس الحكومیة الجدیدة قلیلة والقطاع الخاص یتوسع فى االستثمار فى التعلیم وفى نفس 
یرتفعالطلبة فى الفصول متوسط عدد... والتالمیذ الوقت أعداد المدارس ال تكفى لكل الطلبة

وبسبب أزمة قلة المدارس یتم بناء مبانى على مالعب المدارس فتصبح المدارس بال ... 
...ویبدأ جیل جدید ال یعرف أن المدارس كانت بھا مالعب من قبل ... مالعب 

وق الحر واالنفتاح أعلن السادات عن سیاسة اقتصادیة جدیدة وھى اقتصادیات الس-٨٢
من سریعاً ولكنھ لم یستطع التخلص... وتشجیع القطاع الخاص ٥والتوجھ الرأسمالى

... مظاھر كثیرة للدولة االشتراكیة فأصبحت مصر مشتتة ال ھى رأسمالیة وال ھى اشتراكیة 
رض الواقع من مشروعات ة اشتراكیة ولكن كل ما یجرى على أینص دستورھا على أنھا دول

...دة یقول أنھا دولة رأسمالیة جدی

٥

نظراً ألن الفترة الزمنیة التى حاول فیھا ذلك –رحمة هللا علیھ –ت وھذا ال یعتبر فشالً من الرئیس السادا
ھذا باإلضافة إلى القضایا ... لم تكن كافیة إلحداث ھذا التغییر فى فكر المجتمع والذى یحتاج لسنوات 

السیاسیة الداخلیة والخارجیة التى كان فكر الرئیس السادات أیضاً فیھا سابقاً لعصره وأحیاناً صادماً 
...للكثیرین 
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فالدولة مازالت تدعم السلع ... وھكذا لم یكن للدولة ھویة اقتصادیة واضحة محددة * 
ومازالت تلتزم بتعیین الخریجین عن طریق وزارة القوى العاملة ومازالت تبنى ،األساسیة

حین أنھا تعلن على... ومازالت توزع التموین على المواطنین ،شققاً لإلسكان الشعبى
تشجیعھا للقطاع الخاص وللتعمیر ولكنھا ال توفر األراضى الكافیة للتوسع وال تشجع على 

...التوسع الحقیقى 

كان الرئیس الراحل أنور السادات رئیساً من طراز مختلف أراد أن یغیر الحیاة فى -٨٣
ووقف ... أحیاناً مصر سریعاً وبسرعة أعلى من درجة تقبل المجتمع فوقع ھو فى أخطاء

حاول السادات أن یتخلى عن فعلى المستوى االقتصادى... أخرى ضده تیار مجتمعى أحیاناً 
فظلت الدولة تلتزم بتعیین كل ،النظام االشتراكى ولكنھ لم یستطع أن یفعل ذلك بصورة كاملة

...الخریجین كمسئولیة اجتماعیة حتى ولو لم یكن العمل الحكومى فى حاجة إلیھم 

لتقلیل الدعم ورفع أسعار بعض ١٩٧٧محاولتھ فى ینایر تراجع الرئیس السادات عنكما 
وبذلك استمرت الدولة فى تقدیم الدعم ... ینایر ١٨، ١٧المظاھرات فى بعد قیامالمنتجات 

% ٢٥ومع مرور السنوات ومع كل زیادة للسكان تزید قیمة الدعم حتى وصلت نسبتھ إلى 
...ات الدولة من إجمالى إیراد

الذى وقع فیھ الرئیس السادات وسار علیھ كل ) من وجھة نظرى ( أما الخطأ األكبر -٨٤
من جاء بعده ھو عدم تطبیق النظام الرأسمالى بطریقة صحیحة تساعد على زیادة اإلنتاج 

ھم بتشجیعھم وتحفیزوذلكواالستفادة من الثروة البشریة الكبیرة... زیادات حقیقیة وكبیرة 
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" وإزالة العقبات من أمامھم تطبیقاً للمبدأ االقتصادى األھم واألكبر فى النظام الرأسمالى وھو 
.. " ...دعھ یمر .. دعھ یعمل 

وقیامھا ... الخطأ األكبر والكارثى فى استمرار سیطرة الدولة على األراضى وقد تجسد ھذا
وصرف صحى وتلیفونات قبل ھى بتجھیز األراضى بكل المرافق من طرق وكھرباء ومیاه 

أقل ورغم كثرتھاوبالقطع وبالطبع كانت مجھودات الدولة فى ھذا القطاع... طرحھا للبیع 
وترتب على ذلك ... زیادة السكان وزیادة النشاط معدالت كثیراً من احتیاجات المصریین و

ة من قبل تفاقم مشاكل كانت موجودمشاكل جدیدة لم تكن تعرفھا مصر باإلضافة إلى نشوء
...

٦- :قلة األراضى التى تقوم الدولة بترفیقھا وطرحھا للبیع تسبب فى اآلتى -٨٥

مما ... زیادة أسعار األراضى بصورة مستمرة ودائمة وبطریقة مبالغ فیھا وغیر مبررة -
دفع حائزى األراضى ومالكھا إلى حبسھا عن االستعمال طمعاً فى تحقیق مكاسب كبیرة 

...اء بیعھا بعد فترة وبدون إضافة أى شيء أو جھد أو تعمیر على األرض وضخمة من ور

ارتفاع أسعار األراضى وضع عقبات مالیة رفعت من تكلفة تأسیس أى مشروع وبالتالى -
ودائماً وأبداً كانت األراضى ... مما یحتاجھ السوق كماً وكیفاً أعداد المشروعات أقلأصبحت

...رقماً صعباً فى دراسة جدوى أى مشروع وأسعارھا عائقاً أساسیاً و

ومع زیادة ،ـوقلتھابسبب ارتفاع سعر األراضىالمشروعاتتأسیسمع ارتفاع تكلفة-
یدى العاملة مع عدم األجور والمرتبات نظراً لتوفر األأعداد السكان بدأت تحدث البطالة وقلة 

...توافر فرص عمل تكفى الجمیع 

٦

...ھذه النتائج والمشاكل بدأت فى السبعینیات وتأكدت فى الثمانینیات والتسعینات من القرن الماضى * 
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ت الھجرة الداخلیة من األقالیم إلى المدن وساءت أحوال المدن مع قلة فرص العمل زاد-
ومع قلة المرتبات زادت الرغبة فى السفر للعمل بالخارج ... وازدحمت وظھرت العشوائیات 

...شرعیة ن طریق عقود قانونیة أو ھجرة غیرسواء ع

ل البناء علیھا ارتفاع أسعار األراضى والعقارات أدى إلى تجریف األراضى الزراعیة من أج-
...وھو ما تسبب فى تدمیر جزء كبیر من أراضى مصر الخصبة 

ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى نشوء ظاھرة العشوائیات فى المبانى والتى لم تكن مصر -
ثم زادت المناطق العشوائیة بصورة كبیرة حتى أصبحت تضم المالیین من ،تعرفھا من قبل 

تعد العشوائیات فى المناطق واألماكن فقط بل أصبح ھناك وبعد فترة لم... المصریین 
فى وعشوائیات ... وعشوائیات فى الذوق ...عشوائیات فى األخالق وعشوائیات فى التفكیر 

...الفن والثقافة 

...ظھرت ظاھرة سكنى المصریین فى مناطق القبور وأحواشھا -

...ارتفع سن الزواج وارتفعت نسبة العنوسة -

الزوج لمجرد أنوتمت زیجات كثیرة ...ت حاالت الطالق وزادت أعداد أطفال الشوارع زاد-
...كان یمتلك شقة وأمواالً للزواج ولیس ألن ھناك توافق بین الزوجین 

، والخیانة ،والنصب،والغش،وزاد الكذب،مع ضیق الحالة االقتصادیة تدنت األخالق-
...وكل أنواع الجرائم ،والسرقة

ت أعداداختفت المالعب من المدارس ولم تزد أعداد األندیة ومراكز الشباب مثلما زاد-
...السكان 

...واإلدمان ،واالتجار،وزادت حاالت التعاطى،انتشرت المخدرات-
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...زادت الفجوة االقتصادیة بین سكان المدن واألقالیم -

فزاد االزدحام ؛ارات وأبراج فى مكانھاتم ھدم اآلالف من المنازل القدیمة وبناء عم-
وثم اقتالع األشجار ... وانتظار السیاراتوالتكدس وظھرت واستفحلت أزمة المرور 

وقام البعض بتعلیة أدوار ...والقضاء على المساحات الخضراء من أجل البناء على األرض 
فوقھا لى البناء وأضطر بعض ساكنى المساكن الشعبیة إ،على مبانى ال تتحمل التعلیة

...من البلكونات وارھا أو الخروج ببروزوبج

روادھا وزادت وضاقت المقاھى على ...ضاقت الشوارع وزادت أعداد الباعة الجائلین -
...خارج المحالت وعلى األرصفةحاالت عرض المحالت التجاریة لبضائعھم

مناسبة والمشجعة لجأ الكثیر من مع ارتفاع تكلفة التصنیع وعدم توفر البیئة الصناعیة ال-
بالبضائع األسواقفامتألت ؛رجال المال واألعمال إلى االستیراد والتوسع فى ذلك

أماممنافسةالالمستوردة وبدأت المنتجات المصریة فى االختفاء لعدم قدرتھا على الصمود أو 
...ذو التكلفة األرخص واألشكال المتنوعةالمنتج المستورد

راضى الدولة ووضع الید وتزویر األوراق نتشرت ظاھرة االعتداء على أھرت واظ-
...والتوكیالت من أجل االستیالء على العقارات واألراضى الغیر معروف مالكھا 

ومع زیادة حاالت سرقة األراضى كان البد من وجود وانتشار األسلحة لدى مغتصبى -
...عنھا األراضى من أجل حمایة األراضى المسروقة والدفاع

ظھر فساد تخصیص األراضى وفساد كبار مسئولى الدولة فى إعطاء األراضى لكبار رجال         -
ومنھم من أخذھا بأبخس ،فمنھم من أخذھا مجاناً وبدون دفع أیھ أموال للدولة،األعمال
ع من وكل نو... ثم باعھا بالمتر ) متر ٤٢٠٠( ومنھم من اشترى األرض بالفدان ،األثمان

...بالمالیین والملیارات ھؤالء حقق من وراء ذلك الفساد أرباح ومكاسب تقدر
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وبالتالى ... وبدأت فى استرداد باقى سیناء ... عقدت مصر معاھدة سالم مع إسرائیل –٨٦
ا بأنفسھم وبدأت الخالفات نشغلوولذلك ا... حولھا المصریون لم تعد ھناك قضیة قومیة یلتف 

...الداخلیة فى الظھور فى المجتمع 

وھم من كانوا منذ سنوات ( فظھرت فتنة وخالفات بین بعض المسلمین وبعض المسیحین 
) ...قلیلة یحاربون مع بعضھم البعض ضد عدو الوطن ومحتل أراضیھ 

سك بالدین عند المجتمع وإحیاء ھا ما یدعو إلى تجدید التموظھرت تیارات إسالمیة متعددة من
...إلى الخروج على الحاكم ولو كان بالعنف ومنھا ما یدعو ،ھ والحرص علیھاسنن

... وبدأت الخالفات العائلیة واألسریة تزداد ،وظھرت احتقانات اجتماعیة بین بعض الطبقات
وبدأت االنتماءات ،النتماءات الوطنیة تقلبدأت ا... بین الجیران تزداد وبدأت المشاكل 
...الشخصیة تزید 

رحل الرئیس السادات بعد اغتیالھ فى یوم االحتفال بنصر أكتوبر ولم یمھلھ القدر -٨٧
...الستكمال رؤیتھ وتولى الرئیس حسنى مبارك رئاسة الجمھوریة 

ادات لیكون نائباً لھ نظراً لما السالرئیسمخلصاً وقد اختارهكان الرئیس مبارك رجالً وطنیاً 
لسالح الطیران ولكن الرئیس اً عندما كان مدیراً للكلیة الجویة وقائد٦٧قام بھ بعد حرب 

حسنى مبارك كان مختلفاً عن سابقیھ السادات وجمال عبد الناصر فى كونھ لم تكن لھ أیة 
لیعمل بالسیاسة وإدارة أو یؤھلھااھتمامات سیاسیة فى شبابھ ولم یتخیل نفسھ ولم یعد ذاتھ

...شئون المجتمع ولذلك حاول السیر على خطى الرئیس السادات ولم یحاول أن یغیر شیئاً 

اقتصادى لیطلب من المتخصصین أن عقد الرئیس حسنى مبارك فى بدایة رئاستھ مؤتمر 
كات فأشاروا بضرورة إنشاء بنیة أساسیة تشمل شب؛یقدموا نصائحھم لتنمیة مصر اقتصادیاً 
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الخ وأخذ الرئیس حسنى ... وكبارى ،وتلیفونات،وطرق،وصرف،ومیاه،كھرباء
مبارك فى تنفیذ تلك التوصیات واستمر فى تنفیذھا محاوالً أن تفوق معدالت التنمیة 

فظلت مظاھر العمل والتنمیة تتزاید ؛معدالت النمو السكانى ولكن ھذا لم یحدثاالقتصادیة 
...اجع تتزاید وظلت معدالت التر

كان الرئیس حسنى مبارك مختلفاً عن الرئیسین جمال عبد الناصر ومحمد أنور –٨٨
السادات فھما قد ذھبا إلى السیاسة وعمال بھا نتیجة الختیارھما ولرغبتھما أما ھو فقد جاءت 

داء ھ فى فترة وجوده فى الحكم أشبھ باألولذلك كان أدائ،ولم یذھب ھو إلیھاالسیاسة إلیھ 
٧والبعید عن الرغبة فى التغییر ،والبعید عن التجدید،الوظیفى الروتینى البعید عن االبتكار

فمصر فى فترة رئاسة ؛األحوال تتغیر واألداء یتبدل مع تغییر رئیس الوزراءولذلك كانت
كمال الجنزورى عن . عاطف صدقى تختلف عن مصر فى فترة د. علي لطفى أو د. وزارة د

...أحمد نظیف . عاطف عبید عن فترة د. دفترة

تعیش مصر حالة من ... مرت سنوات حكم الرئیس مبارك شبھ متشابھة وال جدید فیھا 
... السالم مع إسرائیل وتحاول أن تستفید بھا فى تحقیق طفرة اقتصادیة ولكنھا ال تحدث 

تكبر ولكنھا تضعف ... تتمنى الكثیر ولكنھا تنجح فى القلیل،مصر تتحرك ولكنھا ال تتقدم 
ال ... تزداد أعداد المصریین وتزداد مشاكلھم ... ویتقدم العالم أمیال لألمامتخطو خطوات...

المستوى ... االھتمامات فردیة أو فئویة أو قبلیة ... قضیة قومیة یعیشون من أجلھا 
التمسك بالقیم ... الفساد ینتشر ویؤكد وجوده ... جودة العمل تتراجع ... التعلیمى یتراجع 

٧

كان الرئیس جمال عبد الناصر ذو كاریزما متمیزة وكذلك كان الرئیس محمد أنور السادات ذو كاریزما متمیزة * 
فھذه ؛إلى الحكم وھو یختلف عنھما ھو شیئاً طبیعیاً ومنطقیاً وما حدث بعد ذلك من وصول الرئیس حسنى مبارك 

...فال یمكن أن یكونوا كلھم ذو توجھ واحد ؛ھى دورة الحیاة وسنتھا فى تعاقب الرؤساء والزعماء
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... المشاكل االقتصادیة تتزاید ... دخیلة على المجتمعتظھر وتنتشر قیم جدیدة... یتراجع 
البعض یسعى لتقلید ... الھویة المصریة تتعرض لمؤثرات كثیرة ... الفوارق الطبقیة تتزاید 

تنتشر أكثر مما مظاھر الدین والتدین...الغرب والبعض یتأثر بالنجاح المادى لدول الخلیج 
...تنتشر قیم وأخالقیات الدین 

مصر الزالت ال تمتلك رؤیة متمیزة ... دخلت مصر والعالم فى األلفیة المیالدیة الثالثة –٨٩
یتكلم عما ینجزه ویقدم مبرراتھ ... الرئیس حسنى مبارك ال یزال فى الحكم ... ولكنھا تحاول 

من الموجودین حول الرئیس فى االختفاء وبدأ جیل بدأ جیل... لعدم تحقق النجاح المطلوب 
تدریجیاً یختفى دور القطاع العام فى مصر ویتم خصخصتھ فى صفقات ... آخر فى الظھور 

... دور رجال األعمال یزداد تأثیرا فى مجال المال والسیاسة ... یشوب الكثیر منھا الفساد 
المنتفعون من نظام ... طیة غائب مظاھر الدیمقراطیة الشكلیة موجودة وجوھر الدیمقرا

دیون مصر تزداد عاماً بعد ... والمتضررون ینتقدونھ وھم كثرة ،الحكم یشیدون بھ وھم قلة
التلیفونات ( مظاھر العولمة واألجھزة التكنولوجیة بدأت فى االنتشار والتطور ... عام 

زیادة مستخدمى –مولة أجھزة الكمبیوتر المكتبیة والمح–المحمولة والكامیرات الرقمیة 
–زیادة شركات الطیران –انتشار القنوات الفضائیة وانخفاض أسعار أجھزتھا –االنترنت 

... )زیادة أعداد السیارات 

ومع زیادة كل مظاھر العولمة والتكنولوجیا بدأ معھا حراك اجتماعى سیاسى لم یلحظھ أحداً 
ولم تعد ،ویتواصلون أسرع ،ھمون أعمقویف،بدأ المصریون یعرفون أكثر... فى بدایتھ 

استمد الناس معلوماتھم من بل ؛للمعلوماتالدولة وأجھزة إعالمھا ھى المصدر الوحید 
، والتى ال تتوقف عن العمل لمدة ھائیةنترنت الغیر ن، ومن مواقع اإلختلفةالفضائیات الم
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وبدأت الحیاة ... كومى ومن الصحف الخاصة التى بدأت فى منافسة اإلعالم الحساعة٢٤
...تصبح أكثر سرعة 

ظھرت عالمات كثیرة تدل على فشل نظام الحكم ٢٠٠٠فى السنوات التى أعقبت عام -٩٠
... ٢٠٠٢حادث قطار الصعید فى عام ... ولكنھا كانت عالمات متفرقة ومن ھذه الحوادث 

–ر الموندیال صف–یة انتشار كبیر ألمراض السرطان والفشل الكلوى والفیروسات الكبد
–غرق العبارة المصریة –سقوط طائرة –غرق معدیات –حوادث طرق كثیرة ومستمرة 

ارتفاع -انھیار صخرة الدویقة –حریق قصر ثقافة بنى سویف–احتراق مجلس الشورى
فجوة اجتماعیة كبیرة بین سكان العشوائیات وسكان –سن الزواج وزیادة حاالت الطالق 

...٨ونداتالكومبا

، جدیدة وزادت الوقفات االحتجاجیة على المستوى السیاسى ظھرت حركات معارضة–٩١
وكثرت األقاویل ... وزادت التوعیة السیاسیة ،واالضرابات،والمظاھرات،واالعتصامات

والبعض ... البعض وافق ... فى حكم مصرحول سعى ابن رئیس الجمھوریة لیخلف والده
...وتمر سنوات... والبعض رآه استحالة حدوث ذلك ... البعض رآه األفضل و... رفض 

...وكثیرون مضرورون ،من النظام الحاكمقلیلون مستفیدون

الغاضبون كثیرون ... المحاوالت للتغییر كثیرة لكنھا ال تتبلور فى رؤیة أو خطة واضحة 
تمرة ولكن بدون نتائج محاوالت البحث عن فكر أو شخص بدیل مس،لكنھم متفرقون

٨

،ومسلسالت تلیفزیونیة،حاول الفن المصرى رصد ھذه المرحلة والتعبیر عن سیئاتھا فى أفالم سینمائیة* 
.ودافع البعض عن ذلك فقال أنھ تعبیر عن الواقع؛ فظھر الرصد والتعبیر حزیناً مؤسفاً ؛وروایات،وقصص
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ورأى ... ٢٠١١، بدایة ٢٠١٠إلى أن قامت الثورة التونسیة فى نھایة ؛واضحة
المصریون والعالم كیف أن تجمع أعداد كبیرة من الشعب التونسى فى الشوارع والمیادین 

وظھرت فى األفق بوادر خروج للمصریین إلى ... أجبرت رئیس الجمھوریة على الرحیل 
تفادى حدوث نموذج الحاكموحاول النظام ،وقال البعض أن مصر لیست تونس... المیادین 

والغضب فى الصدور كان ... فالوقت كان ضیقاً ومتأخراً ؛تونس فى مصر ولكنھ لم یستطع 
ینایر ٢٥وجاء یوم ... مة والمشاكل واألزمات كانت متراكمة ومتضخ،كبیراً ومؤكداً 

أعتقد النظام الحاكم ،اً یوم١٨ة بأعداد كبیرة لمدة عظیمرج المصریون فى ثورة وخ٢٠١١
ظلت ... ولم یدرك الفرق بین المظاھرة والثورة ... بأن الثورة یمكن القضاء علیھا أمنیا 

األعداد تتزاید یوماً بعد یوم وتعلن عن إصرارھا ورغبتھا فى إحداث تغییر وأنھم یبحثون عن 
حدد المصریون ھدفھم من الثورة مبكراً وصاغوه ،ونھ حیاة أفضل من ذلك الواقع الذى یعیش

أعلن المصریون عن " ... عدالة اجتماعیة –حریة –عیش " فى الشعار الذى رفعوه 
یوماً فقط أن یجبروا الرئیس السابق ١٨واستطاعوا فى خالل ... غضبھم وحددوا أھدافھم 

٣٠فیھ ما یقرب من حسنى مبارك عن تخلیھ عن منصب رئیس الجمھوریة الذى امضى 
...عاماً 

وعاشت مصر حالة ... نوقلیلوالذى لم یكن یتوقعھ إال فوجئ الكثیرون برحیل مبارك-٩٢
بناء اإلنسان التى الفشل فى واالھمالالنتائج السیئة لمرحلةوظھرت ،كبیرة من السیولة

ورة فى إزاحة فبعد أن نجحت الث؛عاشتھا مصر طوال عھد الرئیس السابق حسنى مبارك 
ورغم كثرة األصوات والشخصیات ؛الرئیس والكثیر من رجالھ أخذ المجتمع فى التخبط 

وآالف البرامج والندوات لثورة وكثرة االحزاب واالئتالفاتوالوجوه التى ظھرت بعد ا
والمؤتمرات وآالف المطبوعات واألوراق والصحف وعشرات ومئات المرشحین وآالف 
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ومالیین الكلمات على مواقع التواصل ... ف صفحات الفیس بوك وآال... التصریحات 
إال أنھ ظھر جلیاً أن مصر تعانى من فراغ مدھش وضخم فى العقول البناءة ؛االجتماعى 

...كار غیر النمطیة رة على طرح الحلول المبدعة واألفالقاد

خرین مدعین أو مبارك وتخبطت البالد ما بین وطنیین صادقین وآالرئیس حسنىرحل–٩٣
فظھرت ،رحل الرئیس مبارك وظھرت سوءات الفشل الذى ولد ونما فى عصره... طامعین 

وزادت المطالبات ... وكثرت حاالت السرقة واالعتداء ،وانتشرت األسلحة،الفوضى األمنیة
واالعتداء على األراضى والمبانى،وحاالت قطع الطرق،الفئویة واالعتصامات واالضرابات

وزاد قلق بعض االستثمار األجنبى ،وھرب كثیر من رؤوس األموال للخارج...المخالفة 
وأثر كل ذلك على حالة االقتصاد ... وانخفضت أعداد السیاح ،فتقل نشاطھ من مصر

...المصرى فازداد سوءاً 

.. .ن كان اتحادھم ھو سبب رحیلھ رحل الرئیس مبارك وانقسم من وقفوا ضده وبعد أ-٩٤
وظھرت حركات وائتالفات ... ظھرت أحزاب إسالمیة كثیرة وظھرت أحزاب لیبرالیة كثیرة 

ثوریة ثم عاد ظھور بعض رجال عصر الرئیس مبارك وانقسم المجتمع إلى ثوار وفلول 
واتھم كل ،فصیل من ھذه الفصائل انقسم فیما بینھأن كلبل... وإسالمیین ولیبرالیین 
وبدالً من أن یتعلم الجمیع دروس الوحدة والتعاون وإیثار المصلحة ،فصیل الفصیل اآلخر 

وبدالً ،على المصالح الفئویة راح الجمیع یبحث عن المكاسب الفئویة أو الشخصیةالوطنیة 
من أن یتجھ الجمیع إلى البحث عن الطریق الذى نستطیع بھ صنع مستقبل أفضل للجمیع راح 
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وھكذا مضت ... فى الفریق اآلخر كفریق یتھم ویشكوكل٩الجمیع یتصارعون ضد الجمیع
...ینایر ٢٥سنوات ما بعد 

مبارك وزادت مشاكل المصریین فظن البعض أن الثورة ھى الرئیس حسنىرحل–٩٥
رؤساء ٤مبارك وجاء من بعده الرئیسرحل... السبب ونسوا أن غیاب الرؤیة ھو السبب 

مبارك الرئیسرحل... وعود وكان لكل منھم أسلوب وقدم كل منھم،تولوا قیادة البالد 
ومازال ... ومازالت مصر تبحث عن الطریق الذى یضعھا فى المكانة التى تستحقھا 

متاعبھم وتحول الوعود المصریون یبحثون عن الرؤیة التى تعدل من أحوالھم وتخفف عنھم 
...التى یسمعونھا إلى واقع یعیشونھ

ومن ،المصرى الذى تراجعت أحوالھ وھو من كان یحلم بتحسنھا قلبى مع الشعب –٩٦
...غابت عنھ ابتسامتھ وھو العاشق للضحكة 

دعائى بالرحمة والمغفرة لكل من دفع روحھ أو بذل جھداً أو سعى من أجل الحق والخیر 
...وتقدم مصر وسعادة شعبھا 

...عذرى لكل مسئول حاول أن یصلح فلم یستطع 

وأن ننجح فى صناعة ،ن نكون قد أستوعبنا أخطاء كل تجاربنا وأال نكررھا أملى ورجائى أ
...مستقبل أفضل لمصر ولكل المصریین 

٩

،فھذه الفترة شھدت اخفاقات أكثر مما شھدت نجاحات ؛ینایر بالتفصیل٢٥تعمدت أال أكتب ما حدث بعد ثورة * 
ومع ... مما شھدت من تعاون واتحاد عات أكثرارمما شھدت تقدم ، وشھدت انقسامات وصوشھدت تأخر أكثر 

وإنما أسعى وأتمنى أن أكون ؛احترامى للجمیع فأنا ال أسعى ألن أكون سبباً فى خالف أو سبباً فى زیادة االنقسام
...سبباً فى وحدة المصریین واتحادھم وعملھم ونجاحھم 
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وكلى أمل وتفاؤل بأننا نستطیع أن نحقق ما ،كلى إیمان بأننا نستحق أفضل مما نحن فیھ 
...نحلم بھ 
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ل البدایةقب: لو أصبحت رئیسا لمصر       : الباب الثالث 

قبل أن أبدأ فى عرض البرنامج والرؤیة التى أراھا لحل مشاكلنا أود أن أطرح بعض -٩٧
النقاط التى یمكن بھا للقارئ العزیز فھم األفكار الواردة فى ھذا الكتاب والتعامل معھا بطریقة  

...أفضل 

عن كیفیة عانى منھا مصر والمصریون وعند بحثى عند بحثى عن المشاكل التى ت-٩٨
عدم تمكننا من القضاء علیھا أو أسباب وعن أسباب استفحالھا و،نشأتھا وكیفیة تطورھا 

عدم المسئول عنلم أھتم بالبحث عن من كان سبباً فى ھذه المشاكل أو؛لھا لإیجاد الحلو
البحث عن شخص محدد وإنما كان ھدفى ھو الوصول لتحدید المرض أكثر من... حلھا 

ء المناسب وتحدیده ووصفھ البحث عن الحل والدواكان ھدفى ھو العمل على كما ...التھامھ 
...بغض النظر عن الطبیب الذى سیتولى العنایة بالمریض ومتابعة حالتھ 

فى الدول والمجتمعات المتأخرة یكون الحدیث واالختالف والرھان والحوار عن -٩٩
أما ... كون الحدیث والحوار حول األحداث وفى الدول والمجتمعات المتوسطة ی... األشخاص 

فیكون االھتمام )نكون منھا نسعى لكىوالتى أتمنى أن(فى الدول والمجتمعات المتقدمة 
كان المطلوب ومشكلة ما ظھرتفإذا ما ،االھتمام باألشخاص أو األحداثباألفكار أكثر من 

كلة الطریقة التى یمكن بھا حل المشفإن التركیز یكون على الفكرة أو... البحث عن حالً لھا
فإذا ما طرحت فكرة جدیدة فى المجتمع تلقاھا ؛ولیس على الشخص الذى سیقوم بحلھا

كونوبدون التوقف عنولیس البحث عن طبیب،عن الدواء من منطلق البحثالجمیع 
احترام وتتم یتم استقبال األفكار الجدیدة بكل وبذلك ... صاحب الفكرة مشھوراً أو مغموراً 
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یتكون تراث بذلك و... دراستھا ومناقشتھا والتفكیر فیھا والتعدیل علیھا وتطویرھا وتحدیثھا
... ومن المشاكل وحلولھا ... إنسانى ومجتمعى من الفكر والعلم ومن التجارب ودروسھا 

ن فكرة یتخلى المجتمع ع-أیضاً –وبذلك...وبذلك تتقدم المجتمعات ... یصبح ملكاً للجمیع 
...ویتحول إلى مجتمع یقوده الفكر والعلم والبحث والتعاون ... تقدیس األشخاص 

عن أى نقد أو تحلیل قد یعتقد البعض أنھ موجھ لشخص ما أو -مقدماً -أعتذر–١٠٠
وال أدعو إلى ذلك وال ... فلست من ھواة نقد األشخاص لذاتھم ... مسئول ما أو لحاكم ما 

-أساساً وفى المقام األول-ا أسلوبى وطریقة تفكیرى ومنھجى العملى یعتمدوإنم،أحبذ ذلك 
على تحلیل األفعال ودوافعھا وأسبابھا ثم معرفة النتائج التى ترتبت علیھا وتحلیلھا والربط 

وھو أسلوب أعتقد أنھ یعتمد على ؛بین ھذه وتلك وصوالً إما إلى التأیید أو الرفض 
وعلى تقییم األفعال بناء على النتائج ولیس بناء على ،خصنة الموضوعیة ولیس على الش

وعلى تقییم أفعال المسئولین بسبب وظائفھم ولیس بسبب أشخاصھم أو إنتماءاتھم ،األھواء 
...

فلسفة اإلصالح فى ھذا البرنامج تنطلق من ركیزة أساسیة وھى أن الحكومة -١٠١
فعلیھم أیضاً أن یكونوا شركاء فى التقدمنھیارواالوالشعب مثلما كانوا شركاء فى التدھور

...واالزدھار

فالحكومة ھى ؛ولكن البدایة دائما یجب أن تكون من جانب الحكومة والحاكم والمسئولین 
وخطط ... ووضع االستراتیجیات ... المسئولة عن تحدید السیاسات وإصدار القوانین 

ق الحاكم ووثق فیھ واقتنع بأفكاره وأسلوبھ ولكن على الشعب أیضا إذا ما صد... اإلصالح 
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فیتناقشا معاً وأن یتفاعل الشعب مع الحكومة والحاكم ...وینفذأن یستجیب ویتعاون
...وكل ذلك من أجل أن ینجحا معاً ... ویفكروا معاً ویعملوا معاً 

تحیالً إن إعادة تجدید شباب الدولة المصریة وصناعة مجد جدید لھا لیس شیئاً مس-١٠٢
منفالبدلكى یتحققصعب ووإنما ھو تحدى،وفى نفس الوقت فھو لیس باألمر الھین ... 

توافر الجھود وتضافرھا وتوحدھا وجود رؤیة واضحة لإلصالح ثم بعد ذلك البد من
...وإخالصھا 

مؤمن أنا بأن كل ما یحتاجھ المواطن یجب على الدولة توفیره ومؤمن أنا بأن كل -١٠٣
لذا ... ومؤمن أنا بأن كل االیجابیات علینا أن نسعى لتحقیقھا ،اكل یجب أن یتم حلھا المش

أو انجاز مرحلة ثم مرحلة ،فإن ھذا البرنامج فى أغلب أحوالھ ال یؤمن بفكرة العمل بالتوالى 
وأنھ ال مانع من تأجیل ... أى علینا أن نحل مشكلة ما ثم ننتقل بعدھا إلى حل مشكلة أخرى ؛
ولكن ھذا البرنامج یؤمن ویعمل ،عمل فى حل مشاكل كثیرة ألن امكانیاتھا غیر متوفرة ال

بفلسفة العمل بالتوازى على كل المحاور ومن أجل حل كل المشاكل وصوالً لإلصالح الكامل 
قد تكون ھناك خطوات سریعة لحل أحدى المشاكل وخطوات أخرى أقل سرعة لحل ... 

أن یكون العمل متوازیاً من أجل الوصول سریعاً إلى اللحظة التى ولكن البد ... مشكلة أخرى 
...مصر كل المجاالت فى     نشعر فیھا جمیعاً بالتغییر فى مستوى ونوعیة الحیاة فى

والحریة البد أن یستمتع بھا ،فتوفیر فرص العمل البد وأن یتوازى مع الدخل المناسب 
غذاء البد أن یكون بالتوازى مع توعیة العقول وتوفیر ال،المواطن مثلما یسعد باألمن 

،وبناء المشروعات البد أیضاً أال یكون لھا األولویة على بناء اإلنسان ،وتعلیمھا وتثقیفھا 
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وتقدم الدولة ال ،والصحة الجیدة لیست فقط توفیر عالج وإنما األفضل منھا توفیر الوقایة
وھكذا ...احة المواطن من الخطوة األولى یكون على حساب المواطن وإنما یكون من أجل ر

...

لذلك ومن أجل كل ما سبق فإن العمل بالتوازى ھو أسلوب وسمة وفكر وفلسفة ھذا البرنامج 
وأرجو أن یالحظ القارئ الكریم ذلك وأن یتفھم البرنامج بھذا ) بقدر اإلمكان واالمكانیات ( 

فى یأتى ذكرھا فى الصفحات التالیةالتى سوأن یربط بین األحداث والسیاسات،المعنى 
...ضوء ھذا التفسیر 

أو كما یقولون أفكار ... الكثیر من األفكار الواردة فى ھذا البرنامج جدیدة ومبتكرة -١٠٤
والكثیر منھا لم یتم تطبیقھ من قبل فى ،خارج الصندوق فھى غیر تقلیدیة وغیر نمطیة 

ولكنھا لیست اختراعات فى شبھ باالختراعات الجدیدة وبعضھا أ،مصر وأحیاناً فى العالم كلھ 
اختراعات فى علوم السیاسةولكنھا... مجال الھندسة أو الفیزیاء أو الكیمیاء أو األجھزة 

لذلك فمن الطبیعى جداً أن یصاب البعض ؛وإدارة المجتمعات وأنظمة الحكم واالقتصاد
ألنھا تخالف أفكاراً أخرى وثوابت ؛نھا أو یسمعونھاأوبالصدمة أو االنزعاج عندما یقر

سنوات طویلة فمن المعروف واعتادوا علیھاكثیرة تربوا علیھا وعاشوھا وسمعوھا وقالوھا
إن محاولة تحریك أو تغییر األفكار الراسخة والثابتة فى العقول أو تجدید السیاسات 

ویلة ھى من أصعب واإلجراءات والعادات المعمول بھا والمستقرة فى المجتمعات لفترة ط
وألننى مؤمن ...ولكن ھى محاولة منى لذلك،المھام التى من الممكن أن یقوم بھا إنسان

فسأظل أدعو إلیھا وأحاول نشرھا على أمل أن یعرفھا المجتمع بأفكارى الجدیدةومقتنع 
فض ولذلك أرجو من القارئ العزیز أال یتعجل أو یتسرع بر،وأجد من یساعدنى على تنفیذھا 

وأدعوه أن یؤجل حكمھ على ما قد یتعجب منھ وذلك لفترة ... ما قد یراه جدیداً أو غریباً 
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یقوم خاللھا بتخیل النتائج والتغییرات التى ستحدث فى المجتمع بعد تنفیذ الفكرة ...زمنیة ما
بالقبول أو الرفض حق سواءوفى نھایة األمر فالحكم والقرار،أو القرار الذى یرفضھ 

...وكل االحترام والتقدیر للجمیع ... اسى مكفول لكل شخص أس

فھى ال ؛ھذا الكتاب تتبع أسلوب جدید وعالج مختلف یضمھاالبرنامج واألفكار التى -١٠٥
تتحدث بمفردات لغة السیاسیین التقلیدیة النمطیة ذات المعانى الكبیرة والمصطلحات الضخمة 

كما ،فى حیاة الشعب وفى تقدم الوطنایة تغییراً حقیقیاً والتى قد ال ینتج عنھا فى النھ... 
ولكنك عزیزى القارئ سوف تجد منھج مختلف ... ال تتحدث أیضاً عن العمومیات فقط أنھا 

یعتمد على حل مشاكل اإلنسان الحیاتیة وفى أحیان كثیرة یتطرق إلى تفاصیل كثیرة وذلك من 
مجتمع وصوالً إلنسان والمصرى فى كل جوانبھ أجل العمل على إعادة بناء شخصیة اإلنسان 

...مثقف منتج قوى متقدم متعلم واعٍ 

وأرجو أن یالحظ القارئ أیضاً أنھ قد ال یقرأ الكثیر من الكلمات والشعارات واألھداف التى 
ولكنھ سیجد اإلجراءات والسیاسات التى سیساعد تطبیقھا على ... نتمنى جمیعاً تحقیقھا 

والمعنى من ھذا أننى أكره المتاجرة بالشعارات التى عانینا منھا ... داف تحقیق ھذه األھ
...جمیعاً فى فترات كثیرة 

لقد تغیر العالم من حولنا فى القرن الماضى والقرن الحالى تغیراً كبیراً وضخماً فى -١٠٦
... -مة عول–إنتاج –علم –ثقافة –معرفة –تكنولوجیا ( نواحى كثیرة من نواحى الحیاة 

وتغیرت معھ مصر وتغیر المصریون بشكل أو بآخر إال أننا لم نتغیر بنفس القدر ) ... الخ 
وذلك على ... على مستوى النظم السیاسیة واالقتصادیة واإلداریة واالجتماعیة والتعلیمیة 
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وة الرغم من أن طریقة نظام الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وإدارة األفراد ألنفسھم ھى الخط
...األولى واألھم لتطور المجتمع وتغلبھ على مشاكلھ واجتیازه للعقبات التى تواجھھ 

بدون أن نتعرف على أخطائنا الناجحونلقد حاولنا أن نصل إلى ما وصل إلیھ اآلخرون
ما استعماللقد قلدنا اآلخرین فى كثیر من األحیان فى... كما فعلوا ھمونحللھا ونغیرھا

...م نحاول أن نكتشف أنفسنا أو نطلق قدراتنا لإلبداع أبدعوا فیھ ول

النتائج رغم أننا لم نغیر        تغیرانتظرنا ... لقد غیرنا الشكل ولكننا لم نغیر الجوھر 
...األسباب 

موجھ فى المقام ) وأرجو أن یالحظ القارئ العزیز ذلك ( لذا فإن اھتمامى فى ھذا البرنامج 
تغییر وإزالة كل ... تغییر كل الظروف التى تمنعنا عن العمل والتقدم ...األول إلى التغییر 

لتسمح وبسیطةوترتیب البیت المصرى بطریقة جدیدة... المعوقات التى تتسبب فى تأخرنا 
... باالستفادة بكل مواردنا المھدرة وطاقاتنا المعطلة بحیث تتحول المعوقات إلى محفزات لنا

والخامل إلى ... ویتحول العاطل إلى عامل ... إلى ثروات مستثمرة وتتحول الثروات المھدرة 
...والمھزوم إلى منتصر ... ویتحول المستھلك إلى منتج ... ناشط 

ھذا البرنامج ھو محاولة منى لطرح رؤیة لنظام سیاسى وإدارى واقتصادى -١٠٧
أجل الخروج من ومجتمعى جدید نستطیع بھ مواجھة ظروفنا الحالیة والتعامل معھا من 

والخروج من عنق الزجاجة التى نعانى منھا انطالقاً ووصوالً إلى ... األزمات التى نعیشھا 
وإنما من ... لیس فقط من أجل مواكبة العصر الحالى الحدیث ... الرحابة والسعة والنجاح 

أجل العمل والمساعدة والمشاركة فى صنع مستقبل أفضل لمجتمعنا ولبالدنا وللبشریة 
... ولإلنسانیة كلھا 
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بل أھدف إلى أن نقوم بتقدیم المساعدات ... ال أھدف منھا إلى تحقیق االكتفاء الذاتى لنا فقط 
االقتصادیة والغذائیة والتعلیمیة واإلغاثیة إلى كل ما نستطیع أن نساعده من دول ومجتمعات 

... وشعوب 

دف إلى أن ننجح فى استقبال ال أھدف إلى توفیر فرص عمل لكل المصریین فقط بل أھ-
...المالیین من الراغبین فى العمل من الدول األخرى 

بل أھدف إلى تصدیر العلم ... ال أھدف إلى تحقیق نھضة علمیة لمصر وللمصریین فقط -
...إلى كل من یحتاجھ من أفراد ودول وشعوب 

فقط بل أھدف إلى أن نكون ال أھدف إلى عودة القیم واألخالق النبیلة إلى المجتمع المصرى -
...قدوة لغیرنا من الشعوب والمجتمعات 

بل أھدف إلى ألننا نعجز عن توفیر عمل لھم فى بلدناال أھدف إلى تصدیر العمال للخارج- 
المستثمرین إلى الخارج فیعملون والعلماء والخبراء ورجال األعمال الفائض منتصدیر

...ى اإلنسانیة كلھا ویضیفون إلیھا ویعلمون ویعمرون وینتجون ویحسنون إل

إلى نزع فتیل أى أزمة مجتمعیة قادمة أو إزالة االحتقان بین المصریین بل فقطال أھدف- 
بما یعود ن وزیادة التفاھم والتعاون بینھمأھدف أیضاً إلى التقریب والتقارب بین كل المصریی

...بالنفع على الجمیع 

شدید یسعى ویھدف إلى ثورة فى التفكیر حتى ال یلجأ المجتمع ھذا البرنامج وباختصار - ١٠٨
...إلى التفكیر فى الثورة 

إلى أن كذلكوإنما أھدف،فقطال أھدف إلى منع أى ثورة أو انفجار شعبى متوقع أو قادم- 
وأن نقدم لھم أفكار ،نعلم ونلھم الشعوب األخرى أفضل الطرق لإلصالح والعمل والتقدم والنماء

جدیدة یمكنھم أن یدرسوھا ویتعلموا منھا ویستعیروا منھا ما یشاءون ویضیفوا علیھاظریاتون
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أو یحذفون أو یغیروا منھا لكى تصبح مالئمة لھم أكثر وصالحة أكثر ونافعة لھم ما یرغبون
...  أكثر 

خرى أفكار وأسلوب حل أى مشكلة فى ھذا الكتاب ال تنفصل عن األفكار واألسالیب األ- ١٠٩
ومتشابكةفكما أن المشاكل عبارة عن سلسلة مترابطة... المقترحة لحل المشاكل األخرى 
ببعضھا البعض ومتشابكةكذلك فإن الحلول سلسلة مترابطة... یؤدى بعضھا إلى بعضھا اآلخر

إال یقوم بقراءة جزء من لذلك فإننى أطلب من القارئ العزیز... وال ینفصل أولھا عن آخرھا 
وال یكتفى بقراءة موضوع أو عدة موضوعات دون الموضوعات ... اب دون الجزء اآلخر الكت

أن یؤجل حكمھ على البرنامج حتى االنتھاء من قراءة كل األبواب وأرجو منھ كذلك ...األخرى
ولكن أجزاء الصورة مبعثرة متفرقة أو تم تجمیعھا ،فبالدنا مصر أشبھ بصورة جمیلة... 

على مشوشة أو مشوھةاحیاناً فاختفى الكثیر من جمال الصورة وظھرتةبطریقة غیر صحیح
ھذه األفكار إال محاولة إلعادة ترتیب الصورة بشكل ما وما ھذا البرنامج و... غیر حقیقتھا 

... صحیح حتى نتمكن من إعادة الجمال إلیھا 
رجائى بأال یحكم على فلیسمح لى القارئ العزیز أن أكرر طلبى منھ وأن أعید علیھ ... ولذلك 

لھ كل الشكر والتقدیر واالحترام مقدماً و... الصورة إال عندما ینتھى من قراءة كل أبواب الكتاب 
...ومؤجالً 

ولیس مستنسخاً ... ھذا البرنامج لیس تقلیداً ألى تجربة مجتمعیة ناجحة فى مجتمع ما - ١١٠
ولكنھ برنامج مصرى وطنى صمیم ،أو مستورداً من دولة ما نجحت وتغلبت على مشاكلھا 

من المشى فى ... ومن خالل معرفة أحوال أھلھ وناسھ ... استخرجت أفكاره من طین ھذا البلد 
من الجلوس على ... ا من قراءة روایاتھا ومشاھدة أفالمھ... شوارع ھذه البلد وحواریھا 

... من داخل أقسام شرطتھا ...من مشاكل عمالھا وفالحیھا ... مقاھیھا واالستماع إلى أغانیھا 
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من اإلحساس بضعف ... من آالم وأوجاع عاطلیھا ومھاجریھا ...ومن وسط مكاتب موظفیھا 
من ... من معایشة مشاكلنا والتعامل معھا والحزن منھا وعلیھا ... فقراءھا وقھر مظلومیھا 

تفكر ألیام وسنوات من السعى والتدبر وال... التفكیر فیھا والسھر من أجل إیجاد حلول لھا 
...طویلة 
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...الخروج من الضمان 

؟ یعرف ما .. ؟ ویعرف كیف تعمل .. یعرف كیف صنعھا ،كل صانع أدرى بصنعتھ -١١١
؟ وما ھى الظروف المناسبة والمثالیة .. ؟ وكیف یتم الحفاظ علیھا .. الھدف من صناعتھا 

؟ .. التغلب علیھا یة؟ وكیف.. من یستعملھاتواجھ ؟ وما ھى المشاكل التى قد.. لعملھا 
لشیئاً ما أو منتج ما یقوم ؟ ولذلك فإن كل صانع أو شركة مصنعة .. والنجاح فى مواجھتھا 

) ... كتالوج ( بإعطاء المشترى دلیل إرشادى بھ تعلیمات لتشغیل المنتج والحفاظ علیھ 
ج طبقاً للتعلیمات الواردة فى دلیل التشغیل ویعطیھ أیضا شھادة ضمان بأنھ إذا استعمل المنت

ولم یخرج عن تلك التعلیمات فإن الشركة المصنعة تضمن للمشترى أن یعمل ،) الكتالوج ( 
وأنھ إذا حدث عطل أو ،المنتج بكفاءة وأنھ سیؤدى الغرض الذى من أجلھ اشتراه المشترى 

ح العیب الموجود فى المنتج خلل فى أداء المنتج فإن الشركة المصنعة سوف تقوم بإصال
...على نفقتھا 

وعلى العكس من ذلك إذا قام المشترى بإساءة استخدام المنتج أو استعملھ فى غیر -١١٢
أو لم یقم بالحفاظ على مواعید وإجراءات صیانتھ أو تقاعس عن الحفاظ علیھ أو ،غرضھ 

ففى كل تلك الحاالت السابقة ... نع لم یفعل شیئاً من التعلیمات األساسیة التى طلبھا منھ الصا
وفى غیرھا من مخالفات تعلیمات التشغیل المحددة من الصانع والواجب على المشترى 

والمستعمل أداءھا فإنھ إذا تلف الجھاز أو تعطل أو أصابھ خلالً فإن الصانع ھنا یعتذر عن 
نھ أصبح خارج لذلك فإ،لقد أساءت استخدام الجھاز : إصالح الجھاز ویقول للمشترى 

لقد أعطیتك التعلیمات واإلرشادات التى لو كنت ... ولن استطیع أن افعل لك شیئاً ... الضمان 
لقد كان الجھاز جیداً ومعداً ... التزمت بھا ونفذتھا لكان جھازك اآلن یعمل بكفاءة ممتازة 

عن ما أصابھ وبالتالى أنت المسئول... ولكنك أخطأت فى استخدامھ ... وصالحاً لالستعمال 
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وإذا أردت أن یعمل الجھاز بطریقة جیدة فعلیك االلتزام بما قلتھ لك من ... وعن ما أصابك 
...تعلیمات 

وھذا تحدیداً ما حدث فى مصر وخاصة فى السنوات الخمسین األخیرة واسمحوا لى أن 
...أوضح ذلك فى النقاط والسطور التالیة 

وھو الغنى عن ) سیدنا آدم علیھ السالم وأبناءه ( سان خلق هللا سبحانھ وتعالى اإلن-١١٣
الھدف األول ھو عبادة هللا ومعرفتھ وشكره وذكره وااللتزام بأوامره : عباده لھدفین 

ومن أجل ھذا الھدف أرسل هللا سبحانھ وتعالى لنا األنبیاء ... واالبتعاد عن ما نھى عنھ 
واختلف ... لكتب السماویة واألدیان السماویة وأرسل إلینا ا... والرسل لھدایتنا ولتعلیمنا 

فمنا المسلم ومنا المسیحى ومنا ... وفى اختالفنا امتحان واختبار لنا ... الناس فیما بینھم 
...ومنا من ابتدع لنفسھ دینا ... ومنا من ال دین لھ وال یؤمن بوجود آلھ خالق ... الیھودى 

قنا هللا سبحانھ وتعالى لیس موضوعنا وإنما وھذا الھدف األول الذى من أجلھ خل-١١٤
فا... موضوعنا ھو عمران األرض وھو الھدف الثانى من خلق اإلنسان ومن خلق األرض 

؛وخلق األرض لكى یعمرھا اإلنسان ،سبحانھ وتعالى خلق اإلنسان لكى یعمر األرض 
رض من عقل وعلم فأعطى اإلنسان كل المقومات التى یحتاجھا لكى یتمكن من عمران األ

وأودع هللا سبحانھ وتعالى فى األرض أسرار وموارد ... الخ ... وجسم وإرادة وحافز 
وأمرنا سبحانھ وتعالى بأن نسعى ... وثروات تعین اإلنسان وتساعده على الحیاة والعمران 

...فى األرض لنبتغى رزقنا وأن نأخذ من األسباب ما یعیننا على ذلك 
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أمرھم بالسعى والعمران لكى نصبح ... اس جمیعاً وخلق لھم رزقھم خلق هللا الن-١١٥
خلقنا وھو القوى لكى ... خلفاء لھ على األرض فنعمرھا حتى تأخذ األرض زینتھا وزخرفھا 

؟ ولماذا .. ؟ خلقنا وھو الغنى لكى نعبده فلماذا صرنا فقراء .. نعبده فلماذا صرنا ضعفاء 
؟.. حن المصریون إلى ما صرنا إلیھ ؟ ولماذا صرنا ن.. أصبحنا ھكذا 

السبب فى كل مشاكلنا نحن المصریین إننا خالفنا أمر هللا وتعالیمھ فى عمران -١١٦
ولذلك فقد ... وخرجنا بالتالى عن تعلیمات هللا الخالق الصانع لنا ... األرض ولم نلتزم بھا 

ولذلك كان البد وأن نتأخر . ..وأصابت المشاكل كل جوانب حیاتنا ... أصبحنا خارج الضمان 
... ونفشل ونتدھور 

... خلقھا لكل الناس عامة ... لقد خلق هللا سبحانھ وتعالى لنا األرض لكى نعمرھا -١١٧
فجاءت ... ولكننا خالفنا األمر ولم ننفذه ... وأمرنا بذلك ،وخلقھا خاصة لمن سیعمرھا 

وقالت القوانین أن ھذه األراضى ... هللا الحكومات المصریة المتعاقبة بقوانین عكس أوامر
وال یجوز ألحد من المصریین أو من الشعب أن یستعمل األرض أو ... ملك للدولة المصریة 

... ومن یفعل غیر ذلك فھو معتد على أمالك الدولة ... أن یعمرھا إال بعد أن تبیعھا الدولة لھ 
وأطلقت ... ض حتى ولو كان تعمیراً وعقاباً لھ ستقوم الدولة بإزالة ما فعلھ على األر

وبذلك صنعت الحكومات والقوانین المصریة خلالً ... القوانین على ھذا التعمیر لفظ التعدیات 
...فى نظام تعمیر األرض الذى وضعھ هللا سبحانھ وتعالى 
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ت ولكن الحكوما... للفقراء ولألغنیاء ... خلق هللا سبحانھ وتعالى األرض لكل الناس -١١٨
المصریة قصرت حیازة األراضى على األغنیاء فقط فقامت بتحدید أسعار األراضى ثم بیعھا 

ولم یتمكن من حیازة األراضى ،وبالتالى تم حرمان الفقراء فازدادوا فقراً ... لمن یدفع ثمنھا 
حانھ وبدالً من أن تصبح األراضى الواسعة التى وھبھا لنا هللا سب... إال األغنیاء أو الفاسدین 

لألسف تركنا ... وتعالى نعمة لنا نحن المصریین وسبباً لخیرنا وكذلك الثروة البشریة الكبیرة 
فتعطلت ثروات ؛ومنعناھا عن الشباب وعن الناس،األراضى فارغة خاویة بدون تعمیر

األرض عن االستعمال وتعطل عباد هللا عن العمل والسعى واألخذ باألسباب وكسب الرزق 
وبدالً من أن تصبح األراضى الواسعة التى رزقنا هللا بھا محفزة للناس على العمل .. .الحالل 

أصبحت األراضى معوقة عن العمل لعدم امتالك الناس ،واإلنتاج ومصدر للخیر والنماء
وھكذا وفى خالل الخمسین سنة الماضیة ولد ... لألموال التى تطلبھا الدولة ثمناً لألراضى 

وعاش ھؤالء المالیین وھم ... وكانت األراضى وقت میالدھم صحراء مالیین المصریین
ومات الكثیر من ھؤالء ... ممنوعون من تعمیر األرض فظھرت كل مشاكلھم وأزماتھم 

وسافر للعمل بالخارج مالیین المصریین وتركوا ... المالیین واألرض مازالت صحراء 
مالیین المصریین مكتوفى األیدى وحتى ھذه اللحظة یعیش ... األرض المصریة صحراء 

ولكنھم ممنوعین عن األرض ... یحلمون بالعمل ویتمنون النجاح ...عاجزین عن التعمیر
على الرغم من أن ھذه األرض مخلوقة لھم وبھا كل أسرار ... واألرض ممنوعة عنھم 

وعلى .. .وعلى الرغم من أن كل الدساتیر والقوانین تقول أن مصر للمصریین ... سعادتھم 
ولكن ... الرغم من أنھ ال یوجد أحد یمكن أن یقول أن ھذه األرض لیست ملكاً للمصریین 

ولألسف فإن مخالفتنا ألمر هللا بأن تكون األرض لمن یعمرھا وطریقة تعامل الحكومات 
كل ... وإدارتھا لألراضى عن طریق البیع وفشلھا بالتالى فى طریقة إدارة البشر واألرض

...وخرجنا بھا من الضمانلدولة وللشعب مشاكل ضخمة وأزمات مستمرةخلق لذلك
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كلمة السر... األرض 

،وحاولنا ذكرھا بالتفصیل ،بعد أن تكلمنا عن أغلب مشاكل مصر والمصریین -١١٩
: یأتى السؤال الصعب والمھم ... ووجدنا أغلب مشاكل مصر مترابطة ومتداخلة ومتشابكة 

،والتضخم،وارتفاع األسعار،البطالة وقلة الدخل... تلك المشاكل إذا كانت لدینا كل 
والھجرة ،والسفر للعمل بالخارج،وقلة فرص العمل،وقلة اإلنتاج،وعجز الموازنة

،واألخالق،والفنون،والمرور،والبحث العلمى،والصحة،والتعلیم،الغیر شرعیة
وكثرة ،والھجرة،والتلوث،لمنازل األیلة للسقوطوا،وغالء العقارات،واالزدحام
،والعدل،والضرائب،والفقر،وارتفاع سن الزواج،والفساد،وقلة التصدیر،االستیراد

، وتلویث میاه النیل ،وتبویر األراضى الزراعیة،وزیادة نسب الطالق،وأطفال الشوارع
وحوادث ،وسوء حالة الطرق،والعشوائیات،وبطء التقاضى،وارتفاع معدالت الجریمة

.. فمن أین نبدأ ... إذن ... وإذا كنا نحلم بحل كل تلك المشاكل وبسرعة ... الخ ... المرور 
... ؟ وكل المشاكل متداخلة مع بعضھا 

...؟ وكل المشاكل تعتبر سبب ونتیجة فى نفس الوقت لغیرھا .. من أین نبدأ 

ما ھو أول الخیط الذى یجب أن نتوصل إلیھ ثم ... المشاكل مھمة ؟ وكل .. من أین نبدأ 
؟.. ؟ ما ھى أول خطوة .. بعد ذلكلنصل إلى حل كل تلك المشاكلونبدأ منھنمسك بھ

فاألرض ؛وأھم خطوة یجب أن نبدأ بھا ھى عالقة اإلنسان باألرض ... أول خطوة -١٢٠
وھى القاسم ،یتم حل كل المشاكل لھوعن طریقھ ومن خالھى الوعاء الذى فیھ وبھ

فإذا ما أردنا زیادة اإلنتاج والقضاء على البطالة ،المشترك فى كل عالقة وفى كل مشكلة 
وذلك یحتاج إلى ومشروعاتفإن ذلك یحتاج إلى توفیر فرص عمل وبناء شركات ومصانع
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ومعاھدوجامعاتوإذا أردنا تحسین مستوى التعلیم فإن ذلك یحتاج إلى مدارس... أراضى 
ولحل مشكلة الصحة البد من إنشاء ... ولتنفیذ ذلك نحتاج إلى األرض ؛ودور حضانة 

وإذا أردنا عالج مشكلة اإلسكان والعشوائیات ... المستشفیات وذلك یحتاج إلى أراضى 
وإذا أردنا حل مشكلة المرور فإن ذلك ... وارتفاع سن الزواج فإن ذلك یحتاج إلى أراضى 

وإذا أردنا االرتفاع بمستوى ... إلى بناء جراجات وھذا ال یتم إال بعد توفر األراضى یحتاج
وكذلك الحال إذا أردنا إنشاء ... الریاضة فالبد من توفیر األراضى لبناء المالعب واألندیة 

وكذلك الحال إذا أردنا بناء المساجد أو الكنائس أو المكتبات أو قاعات األفراح ... الحدائق 
المناسبات أو المسارح أو المحالت أو المصانع أو الورش أو الشركات أو العیادات أو أو

ع إذن فاألرض ھى الوسیلة التى بھا نستطی... إلخ ... أو المحاكم أو المتنزھاتالمخازن
وھى العنصر الضرورى واألساسى فى كل  معادلة ... لھا خلخلة أى مشكلة والتحرك نحو ح

...

یجب أن نفعلھ ھو إعادة تنظیم العالقة بین اإلنسان واألرض طبقاً للقانون أول ما -١٢١
... الذى من أجلھ خلقنا هللا سبحانھ وتعالى ومن أجلھ أیضاً خلق األرض طبقاً للھدفااللھى 

والقانون االلھى ھو أن اإلنسان مخلوق لكى یعمر األرض واألرض مخلوقة لكى یعمرھا 
قاً فإن أى خلل فى العالقة بین اإلنسان واألرض كما أرادھا هللا وكما قلنا ساب... اإلنسان 

سبحانھ وتعالى فإن ذلك سیؤدى إلى خلل فى كل حاجات واحتیاجات اإلنسان فى حیاتھ على 
القانون االلھى الذى وضعھ لنا الخالق سبحانھ وتعالى سوف تطبیقوأى خلل فى... األرض 

ا فى حالة تطبیق أوامره ونواھیھ وسنعیش تائھین یخرجنا من الضمان الذى أعطاه هللا لن
نشتكى من األمراض وال نعرف ... نعانى من أعراض المشاكل وال نعرف سببھا ... ضائعین 

...لھا عالجاً 
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وأن من أحیا أرضا موات فھى ... ١٠یقول القانون االلھى أن األرض لمن یعمرھا-١٢٢
وال یربط بین ،األرض وبین تعمیرھا أو إحیاءھاأى أن القانون االلھى یربط بین ... ١١لھ

أى أن القانون االلھى ھو أن األرض متاحة لكل إنسان ... حیازة األرض وامتالك سعرھا 
وإن خیرات هللا ورزقھ متاحة لكل من یسعى یرغب فى العمل والتعمیر وإحیاء األرض

...إلنسان ومن أجل تعمیر األرض وزینتھا خلق هللا ا... ویأخذ باألسباب

؛أما الخطأ الذى نقع نحن فیھ فھو أننا ال نقول أن األرض متاحة لمن یرغب فى تعمیرھا
والدولة ال تعطى األرض لمن یرغب فى العمل ... وإنما نقول أن األرض ھى ملك للدولة 

ك وبذل... ال یملك ثمنھا منوتمنعھا عن ... واإلنتاج والتعمیر وإنما تعطیھا لمن یملك ثمنھا 
...وتمنع عنھا الفقراء ومتوسطى الحال ،تمنح الدولة األرض لألغنیاء فقط

...أى أننا وبإختصار شدید طبقنا قانون جدید على عكس القانون اآللھى 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد ومساحة األراضى التى تقوم الدولة بتجھیزھا وتوصیل المرافق 
وال تتناسب مع الزیادة السكنیة الكبیرة ،قلیلةدائما ) لألغنیاء ( لھا وطرحھا للبیع 

لعرفنا وتأكدنا من خطأ ھذا النظام الذى ندیر بھ ؛المتزایدةوالموالید الجدد واحتیاجاتھم
والذى بالتالى یتسبب فى أغلب مشاكلنا إن لم ؛وقصورهوعجزهعالقة اإلنسان باألرض

الدولة تضع یدھا على كل األراضىفما یحدث ھو أن ... یكن ھو السبب فى كل أزماتنا 
،فیشترونھا... لیتنافس علیھ األغنیاء للبیعثم تطرح القلیل منھاوتمنعھا عن الناس

ومع ... ویرفعون أسعارھا ،ویزایدون،ویضاربون علیھا... ویبیعونھا لبعضھم البعض 
كل األشیاء ع أسعارترتف،كل ارتفاع لسعر األرض تزداد العقبات والمعوقات أمام المصریین

على حین یولد أغلب الناس فقراء فتحرمھم الدولة من حیازة ... والمنتجات فى مصر 

...حدیث شریف ١٠

...حدیث شریف ١١
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... وقد یزدادون فقراً ... فیظلون فقراء ؛األراضى ومن حقھم فى السعى والعمل والنجاح 
وذلك بسبب حرمانھم من الحق فى الحیاة الذى كفلھ لھم هللا ... وتزداد أحوالھم سوءاً 

...وحرمناھم نحن منھ 

...وھكذا تحدث أغلب مشاكل المصریین كما سأوضح فى النقاط التالیة 

ترتفع أسعار األراضى نظراً ألن المتاح منھا والمعروض أقل من احتیاجات الناس -١٢٣
وال یصبح قادراً على ... فترتفع تكلفة إنشاء وتأسیس المشروعات بكل أنواعھا ؛وأعدادھم 
وتصبح ( نع أو الشركات أو بناء المدارس أو المستشفیات إال األغنیاء فقط فتح المصا

وبالتالى ترتفع تكلفة ؛) األعداد الموجودة من ھذه المشروعات أقل من احتیاجات الناس 
فمصاریف الدراسة والمدارس غالیة ... اإلنتاج والخدمات وترتفع األسعار فى كل المجاالت 

ومن یبنى مدرسة یرغب ؛س عالیة ألن سعر األرض مرتفع جداً ألن تكلفة إنشاء المدار؛ 
ألن أعداد المستشفیات ؛وتكلفة العالج عالیة... بسرعة وتحقیق أرباحفى استرداد أموالھ

ومن یبنى مستشفى ؛ألن سعر األرض عالىعالیةقلیلة وكلھا مزدحمة ألن تكلفة إنشاءھا 
وسن الزواج یرتفع والعنوسة تزید ألن ...سرعة بوتحقیق أرباحیرغب فى استرداد أموالھ

والفالحون ومالك ... والشقق غالیة ألن األراضى سعرھا مرتفع ؛الشقق غالیة الثمن
ألن العائد من سعر بیع األرض بعد ؛األراضى الزراعیة یضطرون إلى تجریف أراضیھم

رض وبیع محصولھا تجریفھا أو بناءھا أضعاف أضعاف ما سوف یعود علیھم من زراعة األ
...، كما أنھم لن یستطیعوا تدبیر األموال لشراء الشقق ألبنائھم 

ذلك أن األراضى المعروضة للبیع والمخصصة للبناء سعرھا مرتفع كما أنھا فىوالسبب
وكذلك یضطر الناس إلى السكن فى المناطق العشوائیة حیث ال یوجد تخطیط ... غیر متوفرة 

وبعضھا یقع فى مناطق خطرة كأن ،وبعضھا بدون مرافق،المناطقجید وال تنظیم لتلك 
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وأغلب شوارعھا ضیقة وغیر ،أو بجوار خطوط كھرباء الضغط العالى،تكون على جبل
ولكن الناس ... وبعضھا ینقصھا الكثیر من الخدماتممھدة وال تصلح للحیاة اآلدمیة

...رھا مضطرون إلى ذلك فھذه المناطق أرخص كثیراً من غی

وتحمل مشقة وعناء الغربة والسفر ،كذلك یضطر المصریون إلى السفر للخارج-١٢٤
وذلك كلھ مقابل ؛وتحمل بعض المعامالت السیئة فى الغربةوالوطنالبعد عن األھلآالم و

أن یعودوا إلى بالدھم ببعض األموال التى تمكنھم من شراء شقة أو قطعة أرض لبناء منزل 
بدیل عن وأغلب من یسافر للخارج ال یرى... أو إلقامة مشروع علیھا دھم لھم وألوال

والدخل الذى سیتحقق من العمل ... السفر لتدبیر تلك األموال فأسعار األراضى مرتفعة جداً 
فى مصر لن یكفى لتدبیر األموال الكافیة لشراء ھذه األرض أو ھذه الشقة التى یرتفع 

... سعرھا عاماً بعد آخر 

المرتبات واألجور فى القطاع الخاص ضعیفة ومنخفضة ألن أعداد المشروعات -١٢٥
الراغبین والقادرین والباحثین عن أعدادمن أقل كثیراً وما توفره من فرص عملقلیلة

المشروعات لمنافسیھم واألعمالوتكلفة إنشاء المشروع عالیة فینظر أصحاب... العمل 
مرتبات بزیادةفیخشى كل واحد منھم أن یبادر ھو ... فضة فیجدونھم یدفعون مرتبات منخ

ویتعرض لمنافسة خطرة من منافسیھ الذین لن ،موظفیھ وعمالھ فترتفع تكلفة منتجھ
موظفیھم وبالتالى قد یتعرض لخسارة ال یستطیع معھا وعمالھممرتباتیقوموا بزیادة

قلید منافسیھ فیعرض مرتبات ولھذا یضطر كل صاحب عمل إلى ت... االستمرار فى العمل 
...وأجور منخفضة 
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ثم أن أصحاب األعمال ینظرون إلى الباحثین عن العمل وأعدادھم فیجدون أمامھم وفرة 
...فلماذا إذن یعرضون مرتبات أعلى ؟ ... كبیرة فى أغلب التخصصات 

فیلجأ ؛ة ولكن فى الجھة المقابلة یشعر الموظفون والعاملون بالظلم من مرتباتھم المتدنی
... والبعض قد یلجأ إلى سرقة معلومات المشروع وتقلیده ... البعض إلى اإلھمال فى العمل 

والبعض یتكاسل عن االنتظام فى العمل ... والبعض یسرق مكان عملھ سرقة حقیقیة ومادیة 
كثیر منوفى ... محاوالً أن یقنع نفسھ بأنھ یعمل على قدر ما یحصل علیھ من راتب 

بل تجده حزیناً أو غاضباً ... ال تجد العامل أو الموظف سعیداً أو راضیاً عن عملھ األحوال
وھكذا تسوء وتتوتر الكثیر من ... ألن مرتبھ أو دخلھ ال یكفى لیحیا حیاة كریمة أو ناقماً 

ویقل مستوى جودة العمل،ویقل اإلخالص... العالقات بین أصحاب األعمال وبین العمال 
أن كل عامل أو موظف فى حاجة إلى العمل لكى یكسب وذلك على الرغم من...واتقانھ

أن كل صاحب عمل فى حاجة إلى وعلى الرغم من... رزقھ ویحیا ویشبع احتیاجاتھ 
ویحقق من وراءه األرباح واستمرارهالموظفین والعاملین لكى ینجح فى إدارة مشروعھ

ینھم تتحول من حالة االحتیاج ھذه إلى حالة من إال أن كثیر من العالقات ب... التى یتمناھا 
فتتبدد مواردھم ... وقد تصل إلى درجة من الصراع والكراھیة ... عدم الراحة أو الرضا 

وتزداد ) ... العمال وأصحاب األعمال ( فیخسرون جمیعاً ... وطاقاتھم وتضیع أوقاتھم 
...ویخسر المجتمع كلھ ... مشاكلھم 

طریق الھجرة ة أفضل یضطرون إلى السفر للخارج عن المین بحیاالبعض من الح-١٢٦
یعرفھویقبل بذلك رغم كل ما... ویخاطر بحیاتھ فى مراكب غیر جیدة ،غیر الشرعیة 

ال یجد لذلك بدیالً فالسفر والعمل ھلكنو... اطر التى تعرض لھا من سبقوه یسمعھ عن المخو
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ال التى یستطیع بھا العودة وشراء األرض بالخارج سیختصر لھ الوقت وسیوفر لھ األمو
...التى یحلم بھا لتحقیق ما یحلم بھ بعد ذلك 

... بسبب صعوبة تحقیق أحالمھأما البعض اآلخر فیقع فریسة للیأس واإلحباط-١٢٧
ومنھم من یلجأ إلى ،فمنھم من یلجأ إلى تعاطى المخدرات للھروب من الواقع المؤلم

ومنھم من یجلس على ... الممنوعات طمعاً فى كسب المال سریعاً االتجار فى المخدرات و
ومنھم من یفضل الجلوس فى المنزل بدون عمل بدالً من أن یعمل بمرتب ... المقاھى حائراً 

أو یحترف ،ومنھم من یلجأ إلى التسول رغم صحة بنیانھ ... ضعیف ال یكفى احتیاجاتھ 
...أو التزویر ،أو النصب،أو الغش ،أو الخطف ،السرقة 

ال یساعد الشباب بل یضع فى كل تلك الجرائم واالنحرافات تظھر وتنتشر ألن المجتمع
...وأھم تلك العقبات ھى بیع األرض وبسعر غالى ... العراقیل والعقبات طریقھ

وبسبب قلة أعداد الوظائف وضعف المرتبات بدأت الواسطة والمجامالت فى –١٢٨
ھو الكفاءة أو المھارة بل أصبحت یعد العامل األساسى فى التوظیف ولم ... التوظیف 

الذى من خاللھ یتم القرابة والمعارف والواسطة والعالقات فى كثیر من األحیان ھى الجسر 
كرشوة لاللتحاق المالیة ووصل األمر فى بعض األحیان إلى دفع المبالغ ... شغل الوظائف 

...ببعض الوظائف المتمیزة 

وتضع ... یقف الباعة فى عرض الطریق لبیع بضائعھم ألن أسعار المحالت غالیة -١٢٩
،نظراً لصغر مساحة المحلاألرصفة وفى وسط الطریقالمقاھى الكراسى لزبائنھا على 

تعرض بعض المحالت بضائعھا خارج المحالت ألن مساحة و...لغالء أسعار المحالت 
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ألندیة الریاضیة غالى الثمن ألن عدد األندیة االشتراك فى ایصبحو،المحالت صغیرة
...غالیة محدود ألن أسعار األراضى

قانوناً ،یرتفع الناس فى مبانیھم بأدوار مخالفة أكثر من المصرح والمسموح بھ-١٣٠
والبناء المخالف سوف ؛ویدفعون الرشاوى الكثیرة لذلك ألن أسعار األراضى غالیة جداً 

وبسبب ذلك نجد عمارات سكنیة مرتفعة وأبراج عالیة فى ... رة جداً یحقق لھم أرباح كبی
ال تسمح بدخول الھواء الصحى وال ومتقاربة جداً لدرجةحوارى ضیقة جداً فىشوارع بل

ویتسبب ذلك فیما بعد فى إصابة الكثیرین من سكان ھذه ... الشمس إلى كل غرف العمارات 
باإلضافة إلى تدنى الحالة ... طفال بلین العظام المناطق بأمراض صدریة كثیرة ویصاب األ

النفسیة لسكان ھذه المناطق ومعاناتھم بسبب االزدحام وانعدام الخصوصیة فى كثیر من 
وما قد ینتج عن ھذا من انفالت أعصاب وتدنى لألخالق... وضعف أو قلة الخدماتاألحیان

باإلقامة فى المنازل اآلیلة نوھم ال یرضو،ولكن الناس معذورون... وانتشار للعنف
فى إلى غیرھا ألن األسعارألنھم ال یستطیعون االنتقالإالفى المناطق العشوائیةوأللسقوط 

وبالتالى ألن أسعار األراضى ھناك أغلى،المالیةمقدرتھمفوق المناطق واألحیاء األخرى
...فأسعار الشقق أغلى

ى الشوارع وال یضعونھا فى جراجات ألن أسعار یضع مالك السیارات سیاراتھم ف-١٣١
كما یقوم بعض أصحاب الجراجات بتحویلھا... الجراجات غالیة ألن أسعار األراضى عالیة 

ویبنى بعض ،ألنھا مربحة أكثر وألن األرض غالیة؛وإلى معارض للسیارات،إلى مخازن
وبالتالى تصبح ... مھا كجراجمالكى العمارات الجراجات بطریقة ال تجعلھا صالحة الستخدا

وتحدث ... وال تكفى للمشاه وال لمرور السیارات وال النتظارھم أكثر ازدحاماً الشوارع 



٨٩

وتتعرض أغلب السیارات للخدوش ... الكثیر من الخالفات والمشاحنات والمشاجرات 
... والخبطات 

أراضى لممارسة أصبحت حضانات األطفال عبارة عن شقق مغلقة بدون حدائق وال-١٣٢
لكى یجرى علیھا األطفال وذلك ألن أسعار األراضى مساحات معقولةأو حتى،الریاضة

ویصلى الكثیر من الناس صالة أصبحت المساجد ضیقة ألن األراضى غیر متوفرة... غالیة 
وحتى ... المدارس بدون مالعب ألن األراضى غالیة أنشئت بعض... الجمعة على األرصفة

ن وغرف الحبس اإلحتیاطى أصبحت ضیقة وال تكفى ألعداد المحبوسین والمحجوزین السجو
إخواتھم على میراثھم الذى قد یكون شقة وأھلھمیتشاجر الورثة مع بعضھم ومع... 

وذلك بسبب أن ... وقد یتقاتلون وأحیاناً أسھم قلیلةصغیرة أو عدة قراریط من األرض
...أسعار الشقق واألراضى غالیة 

، یقل الرزق ویضیق بسبب قلة المشروعات وبسبب عدم السعى فى األرض -١٣٣
،وتزدحم األسواق ووسائل المواصالت... ویضیق المسكن بسبب الغالء وتضیق الشوارع 

وتقل فرص العلم... فیصبح التعلیم أقل جودة على الطالب والتالمیذوتضیق دور العلم
لموبقات تنھار األخالقیات وتتدنى القیم وتنتشر الرذائل واوبسبب ونتیجة لكل ذلك ... الجید
...  وأخالقیاتھم وتفسد تعامالت الناس... 

یفقد اإلنسان شعوره بأھمیتھ وأھمیة دوره فى الحیاة بل یفقد الكثیرون ثقتھم فى –١٣٤
وفى ،وفى الشوارع،فھم یعانون من االزدحام داخل الفصول؛أنفسھم وفى قدراتھم
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وسائل المواصالت ویشعر بعدم وتھدر أدمیتھم أثناء التزاحم فى ... درجات الجامعة م
بالحیرة والتردد وھو المواطنویشعر،األھمیة وھو یقف فى طابور أثناء البحث عن العمل

أو عندما یسمع ،ویشعر بالعجز عندما یبحث عن شقة للزواج،یقف أمام محالت المالبس
ویشعر بالخوف من دخول أى مستشفى خوفاً من أسعار العالج فیھا ،أسعار قاعات األفراح

الخ... 

ومع كل ھذه المعاناة التى تتسبب فیھا ارتفاع أسعار األراضى یفقد جزء من المصریین 
أن یعمل ویتزوج ویستطیع أحالم البعض فى مجردوتنحصر ،الكبیرةقدرتھم على األحالم

...أن یوفر ألوالده احتیاجاتھم

وھم الموجودین فى نفس المجتمع ( وبعد ذلك یأتى دور الصحافة والفن واإلعالم -١٣٥
فینشرون السلبیات ویظھرونھا ) والواقعین تحت نفس الضغوط المادیة واالجتماعیة 

فیكون ) طمعاً فى النجاح المھنى وتحقیق الشھرة وكسب األموال ( ویسلطون علیھا الضوء 
فإذا ما حدثت جریمة فى ؛وانھیار أكبر للقیم واألخالق،ر أكثر للفسادمن نتیجة ذلك انتشا

فتفرد لھا الصحف ... منطقة ما أو قریة ما فالمجتمع كلھ یعرفھا والجمیع یتحدثون عنھا 
وتنتقل كامیرات التلیفزیون ومیكروفونات ... والمجالت العدید من الصفحات لتغطیتھا 

وتقوم الروایات والقصص واألفالم والمسلسالت . ..اإلذاعة لنقلھا وشرح ما حدث 
بتجسیدھا فى أعمال فنیة بحجة الواقعیة وإن الفن مرآة للمجتمع وقد یزایدون علیھا 

لم یكن منویقرأ عنھا ... لم یكن قد سمع عنھا منفیسمع عن الجرائم ... ویبالغون فیھا 
وینشأ علیھا ویتعلم منھا جیل ... ویراھا المالیین والمالیین من ھنا وھناك... بھا قد علم

جدید تلقى القلیل من التعلیم الجید فى المدارس وتلقى الكثیر من الثقافة السیئة من اإلعالم 
ویتشكل وجدانھ وفلسفتھ فى الحیاة من ،وھكذا تتكون أفكاره وشخصیتھ...ومن المجتمع
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أن أعمالھوفى ض فى حیاتھالبعویحاول... الواقع السیئ ومن اإلعالم الذى ینشر السوء 
من ھذا اإلعالم فلسفة -أحیاناً –بل إنھ یستخرج... التى یراھا فى اإلعالمیقلد تلك األعمال

وعلى الجمیع أن یؤمنوا بھا ،وحكمة یحاول أن ینقلھا لآلخرین وكأنھا الحقیقة المطلقة
الذى یعیشون فیھ وال وإال فإنھم واھمین أو سذج ال یفھمون المجتمع... ویعملوا مثلھا 

وھم ... وھو المجتمع كده ... ھى البلد كده ... ویقول البعض... طبیعة الحیاة وال العصر 
أما من یدعو من المواطنین لحسن ... مفیش فایدة ... وعمرھم ما ھیتغیروا ... الناس كده 
وإتقان،ھدووفاء بالع،ومكارم األخالق من صدق وأمانة وإخالص فى العمل،المعامالت

بأنھم من ھؤالءیتھمونالكثیر من أفراد المجتمعواإلحسان إلیھم فإن ،وحب الناس،
...وھكذا ... كوكب تانى أو ھم حالمون بالمدینة الفاضلة 

أما البعض األسوأ فھم من ینصحون اآلخرین ویوصیھم بنصائح كثیرة ال أخالقیة لن أذكر 
...رھا منھا ھنا شیئاً حتى ال یزید انتشا

فأقسام الشرطة ووزارة ؛دولة عاجزة عن حلھالومع كل تلك المشاكل تقف ا–١٣٦
وكذلك المحاكم ال ،الداخلیة ال تستطیع التعامل مع الكم الكبیر من الجرائم والمخالفات

وكذلك األحیاء ال تستطیع حل تلك المشاكل فى ظل ،تستطیع سرعة الفصل فى القضایا
ووزارة النقل تعجز ...للسكان وعدم وفرة األراضى الالزمة لحل المشاكل االزدحام الشدید

ووزارة البیئة تعجز عن حل مشاكل التلوث الشدید ... عن حل مشكلة المواصالت والمرور 
...



٩٢

... وھكذا یصبح المجتمع السيء واإلعالم السيء سبب ونتیجة لالنھیار المستمر -١٣٧
فیتلقاھا اإلعالم المتلھف الباحث عن الشھرة وینشرھا لیصنع ،فالمجتمع یقدم أمثلة سیئة

،فتنتشر فى المجتمع الذى یزاید علیھا ویقدم أمثلة أكثر سوءاً ... منھا فكراً أو تیاراً 
فینقلھا اإلعالم ویبالغ فیھا وینشرھا فتنتشر فى المجتمع وتساعد فى تدمیر قیمھ وأخالقھ 

...

أو ھكذا أصبحنا ننحدر ... فرغة ال نعرف لھا بدایة أو نھایة وھكذا أصبحنا ندور فى حلقة م
ال یوصى وال یتواصى فیما بینھ بالحق فجزء كبیر من المجتمع... وننھار من سيء ألسوأ 

وھكذا ... والخیر والقیم واألخالق بقدر ما یوصى ویتواصى بالالقیم والالمبادئ والالأخالق 
وفى أماكن عملنا وفى وسائل المواصالت وعلى أحادیثنا فى منازلنا كثیر منأصبحت

والفضائح،واألزمات،عن النماذج الفاشلةیدور أغلبھاالمقاھى وفى النوادى والمنتدیات
أكثر كثیرا من أحادیثنا عن النماذج وأصبحت أیضاً ،والسلبیات،واالنحرافات،والجرائم،

...یجابیات واالفة والنجاحات واألعمال الطیبة الجیدة والمشر

فى وسط ھذا الجو العام المتردى یحاول البعض من الناس وھم األقویاء األنقیاء -١٣٨
ولم یتأثروا بثقافة المجتمع السیئة أن یقدموا نماذج جیدة ،الذین حافظوا على قیمھم

للمجتمع فیعملوا على تكوین أسرة ویحاولوا أن ینشئوا أوالدھم تنشئة صالحة معتمدة على 
ویحاولون ویحاولون أن ... وعلى المبادئ والمثل ،واألخالق الرفیعة،قیم الصحیحةال

ویحاولون حمایة أبنائھم من الثقافة الخاطئة المنتشرة ... یسبحوا ضد التیار العام للمجتمع 
ومنھم الكثیر الذى یفشل بسبب صعوبة ... فمنھم القلیل الذى ینجح فى ذلك ... فى المجتمع 

وھكذا ینجح االیجابیون فى تقدیم ... وقوة تأثیر البیئة والمجتمع فى تشكیل الفرد المحاولة 
عشرات اآلالف من المواطنین الصالحین وعلى عكس ثقافة المجتمع فى حین یقدم السلبیون 
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ن لم یتم تعلیمھم أو الذیووالسیئون مالیین األشخاص من المتوافقین مع انھیار المجتمع 
...أو تأھیلھم بشكل جید عدادھم تربیتھم أو إ

ووجود الكثیر من ،وقلة فرص النجاح،بسبب عدم مساعدة المجتمع للناجحین-١٣٩
فإن البعض من األذكیاء والناجحین والطموحین والنابھین ال ؛المعوقات والعراقیل

كما ال یستطیعون التنازل عن ... یستطیعون التعامل مع المجتمع أو الصبر على أخطاءه 
فیعملون ... لذا یسافرون أو یھاجرون للخارج ... حالمھم ورغبتھم فى النجاح والتفوق أ

وھكذا تخسر بالدنا ... ویبدعون ھناك ... ویتفوقون ھناك ... وینجحون ھناك ... ھناك 
ونخسر جمیعاً جھودھم وعلمھم وتفوقھم من أبناءھاالكثیر من العناصر المتمیزة
وتضاف جھودھم وعلومھم ونجاحاتھم إلى ... الحاجة إلیھم وعبقریتھم رغم أننا فى اشد

دولوما المالیین من المصریین العاملین بالخارج والمھاجرین إلى كافة ... مجتمعات أخرى 
...التى نتكلم عنھا لحالة النزیف العقلى ونزیف المواھبإال دلیالً وتجسیداً وقاراتھالعالم

ن المشاكل التى یتسبب فیھا مخالفتنا ألمر هللا سبحانھ بعد ذكر كل تلك األمثلة م-١٤٠
وتعالى بأن تكون األرض لمن یعمرھا یتضح لنا أن مخالفة ھذا األمر قد سبب فى المجتمع 

... ما یشبھ ما تسببھ الجلطة فى جسم اإلنسان 

قد إال أن المشاكل التى؛فعلى الرغم من أن الجلطة ھى تجمد بعض الدماء فى أحد الشرایین
وقد ... صل إلى شلل الجسم أو وفاتھ وقد ت... تتسبب فیھا ھذه الجلطة كثیرة وخطیرة 

وھذا ما حدث بالضبط فى المجتمع ... بعض أجزاء الجسم عن العملإعاقةتتسبب فى
...زیادة كبیرةالمصرى بسبب بیع الدولة لألراضى وزیادة أعداد المصریین
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مجتمع المصرى أن یشفى من أمراضھ وتعود إلیھ صحتھ والمطلوب اآلن إذا أردنا لجسم ال
نعیدأى أن؛وأن نتمكن من إذابتھا ،المطلوب منا أن نتغلب على تلك الجلطة ... وعافیتھ 

نعود إلى تنفیذ أمر هللا سبحانھ وأن... النظر فى أسلوب وطریقة التصرف فى األراضى 
...ى العمل واإلنتاج والعمران والحیاة وتعالى وأن تكون األرض متاحة أمام كل من یرغب ف

؟ ھل نترك األرض مشاعاً لكل إنسان ولكل الناس بدون .. كیف نفعل ذلك ... ولكن -١٤١
؟ بالقطع .. ؟ وبدون تحدید وبدون تخطیط .. وبدون قانون وبدون تنظیم ... ضابط أو رابط 

ولسادت الجریمة كل المجتمع فلو حدث ذلك لتحولت الدولة إلى فوضى وإلى عشوائیات ...ال 
...وألصبح المجتمع أشبھ بالغابة ... 

وإنما الحل ھو أن تقوم الحكومة وبصفتھا مجلس إدارة الدولة ... لیس ھذا ھو الحل بالطبع 
بحسن إدارة كل الموارد ارة شئونھ وتحقیق أھدافھالذى اختاره كل أفراد المجتمع إلد

ألنھا فى األساس ... ون األرض متاحة لكل الشعب بأن تكوذلك؛وأھمھا وأولھا األرض
... وملك لكل ابن من أبناء ھذا البلد ... وفى الحقیقة ملك لكل الشعب 

اسمحوا لى أن أقدم الحل فى السطور القادمة واسمحوا لى أن أتعھد والتزم بتنفیذ ھذا القرار 
...لو أصبحت رئیساً لمصر 

وإنما تقوم ... ببیعھا الدولةفال تقوم... لدولة لألراضى الحل ھو تغییر نظام إدارة ا-١٤٢
بحیث یتم تقسیط ؛ولورثتھ من بعده،من المصریینلمن سیعمرھاإیجار دائم بتأجیرھا

عام یتم االستمرار فى سداد القیمة ٤٠وبعد نھایة الـ ،سنة٤٠سعر األرض الحالى على 
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السكنیة والزراعیة ... أنواع األراضى ویسرى ھذا النظام الجدید على كلاإلیجاریة
...والصناعیة والتجاریة والخدمیة والمخصصة للتعلیم والمخصصة للترفیھ وغیرھا 

الشرط األساسى فى كل من یرغب فى حیازة أرض وتأجیرھا ھو أن یقوم -١٤٣
یة فلو كانت األرض سكن... فوراً باستعمالھا فى الغرض المخصص لھا وتعمیرھا وإحیاءھا

ولو كانت األرض ،فیجب على مستأجرھا االنتھاء من بناءھا وسكنھا فى خالل سنة واحدة 
مخصصة للصناعة فیجب االنتھاء من بناءھا وتشغیل المصنع فى خالل سنة إذا كانت 

وإذا كانت ... أو سنتین إذا كانت الصناعة تحتاج لتلك المدة نظراً لكبرھا ،الصناعة صغیرة
أو دور حضانة فیجب االنتھاء منھا ،أو معھد،أو جامعة،اء مدرسةاألرض مخصصة لبن

وكذلك الحال إذا كانت األرض ... فى خالل من سنة إلى سنتین وتشغیلھا بعد ھذه المدة 
مخصصة لبناء مستشفى أو محالت تجاریة أو لألنشطة الریاضیة أو لبناء دور عبادة أو 

...أماكن للترفیھ 

ترك األراضى بدون استعمال وبدون إحیاء بأن یتم یكون مسموحاً لن ففى كل األحوال 
وفى حالة حدوث ذلك فسوف یتم فسخ عقد اإلیجار بین الدولة والمستأجر ... وبدون عمران 

حرمان المستأجرویتم ) ألنھ عقد إیجار معلق على شرط وھو العمران واالستعمال ( 
س النشاط لمدة خمسة سنوات من تاریخ المفسوخ معھ العقد من تأجیر أراضى أخرى فى نف

...كما یتم تغریمھ بمبلغ مالى یتم تحدیده ... فسخ التعاقد 

لن تقوم الدولة ببناء الشقق أو تحمل أى تكلفة لتوفیر ... فى ھذا النظام الجدید -١٤٤
،وإدارة،وإنما سیكون دور الدولة ھو تنظیم... اإلسكان للمواطنین وال لتوصیل المرافق 
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سواء توسعات لمدن ( فھى ستقوم بتخطیط األراضى الجدیدة ... وإشراف فقط ،ورقابة
وتحدید نوعیة األرض والمجال الذى سیتم استخدامھا ) موجودة فعالً أو تخطیط لمدن جدیدة 

ثم تقوم بتأجیر األرض على اختالف أنواعھا لمن یرغب ... المخطط العام وعملفیھ وتحدید
شركات عقارات ویتم إسنادھا إلىأما المرافق فسوف تتولى إنشاءھا...فى تعمیرھا 

فتقوم شركة بإنشاء ... عامومقاوالت ومرافق سواء كانت شركات قطاع خاص أو قطاع 
وشركة ثالثة بإنشاء شبكة ،وتقوم شركة ثانیة بإنشاء شبكة المیاه،شبكة الكھرباء

،وسادسة للطرق،وخامسة للتلیفونات،وشركة رابعة بتوصیل الغاز،الصرف الصحى
ثم تقوم تلك الشركات بتحصیل مقابل الخدمة من ... وھكذا .. وشركة سابعة للحدائق

سنة على ٢٥أو ٢٠أو ١٠المواطنین المنتفعین بخدماتھا لعدد معین من السنوات مثل 
والتى بدورھا تقوم سبیل المثال ثم بعد انتھاء ھذه السنوات تنتقل ملكیة ھذه المرافق للدولة

وفى كل األحوال فإن تحدید سعر أى ... ١٢بتأجیرھا بعد ذلك إلحدى الشركات مرة أخرى
خدمة من تلك الخدمات سوف یتم بمعرفة الدولة حتى ال تتعسف وال تغالى أى شركة فى 

فتصبح الدولة ھى الحكم بین حق المواطن فى الحصول على الخدمة بسعر ؛تسعیر خدماتھا 
كما ستقوم الدولة برقابة ... وبین حق الشركة مؤدیة الخدمة فى تحقیق ربح معقول عادل

والعمل دائماً على توفیر الخدمات ،جودة الخدمة المقدمة من تلك الشركات للمواطنین 
...بجودة عالیة 

فى بنود اإلسكان والمرافقمن الموازنة العامةفالدولة فى ھذا النظام ستوفر ما كانت تنفقھ
سیتم ومن كل األنشطة األخرى التى ،بل إنھا ستقوم بتحصیل ضرائب من تلك الشركات

...تإنشاءھا وستدخل حیز التشغیل فى أسرع وق

١٢

...وتعنى اإلنشاء ثم اإلدارة والتشغیل ثم نقل الملكیة وتحویلھا t.o.bفة باسم ھذا شرح بسیط للمشروعات المعرو
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التى سیتم تأجیرھا بطریقة مثالیة وعصریة وأفضل سیتم تخطیط األراضى الجدیدة -١٤٥
سبیل المثال لن تكون ففى الشقق السكنیة على... القدیمة والمدنمن تخطیط األراضى

وإنما یجب أن تكون أقل ... متر ١٠٠أو ٧٠أو ٦٠أو ٥٠ھناك مساحات صغیرة مثل 
فالمسكن الواسع یعتبر من أسباب سعادة ؛صافى ٢متر١٥٠مساحة للشقة السكنیة ھى 

وأن یتم ،مل التجمعات السكنیة على نسبة كبیرة من الحدائقتكما البد أن تش... اإلنسان 
...اء بعض المالعب المجانیة فى كل مربع سكنى إنش

وعلى مستوى المدارس سیراعى عند تخطیط أراضى المدرسة أال یزید عدد الطلبة فى كل 
طالب وأن تشمل المدرسة كل ما یحتاجھ الطلبة من مالعب وحدائق ومسجد ٢٥فصل عن 

... وسع وكذلك ستكون الشوارع أ... ومسرح ومكتبة وحجرات لألنشطة المختلفة 
المحالت بمساحات كلوسیتم بناء... واألرصفة أوسع ومجھزة لممارسة ریاضة المشى 

فتساعد على التسوق فى كل األوقات واألجواء ؛واسعة وبطریقة تحمیھا من البرد والشمس
وسیتم حساب أعداد السیارات المتوقعة ویتم بناء جراجات لھا قبل أن تزدحم الشوارع ... 
...

ؤدى ھذا النظام وھو التأجیر بشرط العمران واالستعمال إلى إحیاء حقیقى سی-١٤٦
فسوف تعمل المدن وتسكن ویتم تعمیرھا فى وقت ... لألرض وإلى استفادة حقیقیة منھا 

،ففى الوقت الذى سیسكن فیھ السكان فى منازلھم ستعمل فیھ المدارس... واحد 
وكافة ،ومحطات الوقود،والمحالت،وادىوالن،والكنائس،والمساجد،والمستشفیات

والموجودة فى كل أنحاء ،وبالتالى لن تكون ھناك ظاھرة المبانى بدون سكان... الخدمات 
وسنتخلص من تلك الظاھرة الغریبة والمؤسفة وھى أننا نبنى الشقق ... مصر حالیاً 

ال لسنوات وسنوات طویلة والبیوت والعمارات والمدن الجدیدة ثم نتركھا خاویة بدون استعم
...
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فبدالً من ... ومتزایدة ،ومتنوعة،سیوفر ھذا النظام إیرادات مالیة للدولة ثابتة-١٤٧
وبعد أن ... نظام بیع األراضى التى تحصل فیھ الدولة على إیراد كبیر ولكن لمرة واحدة فقط 

الدولة على إیراد مستمر فھنا وفى ھذا النظام ستحصل ... تكون قد أنفقت الكثیر والكثیر 
حتى ولو كان قلیالُ ولكنھ سیكون كبیراً أیضا ألن كمیة األراضى التى ...إلى ما ال نھایة

فھذا النظام الجدید ... سیتم تأجیرھا ستكون أكثر كثیراً من تلك التى كان یتم بیعھا حالیاً 
...تاج والعمران وألنھ سیخفف األعباء عن الجمیع فسیدفع الكثیرین إلى العمل واإلن

أما تنوع اإلیرادات للدولة فسیأتى من إیجار األراضى لكل المشروعات ومن ضرائب -١٤٨
ومع ،أما زیادة إیرادات الدولة فستتحقق مع كل زیادة للسكان... المشروعات التى ستقام 

انى منھا ففى ھذا النظام لن تشعر الدولة بعبء الزیادة السكنیة ولن تع... كل مشروع جدید 
بل بالعكس ستسعد ... ولن تدعو إلى تنظیم أو تحدید األسرة ،ولن تشتكى من ذلك... 

الدولة بعدد السكان المتزاید ألنھ سیتحول إلى قوة منتجة تعود بالنفع والفائدة لكل المجتمع 
إنتاج أكثر ... قوة ولیس ضعف ... نیة وقتھا نعمة ولیس نقمة اوستكون الزیادة السك... 

كما كما أن الدولة فى ھذا النظام ستتخلص من عبء توصیل المرافق ... نھ استھالك م
أى أن إنفاق الدولة سیقل كثیراً ... من عبء توفیر اإلسكان االجتماعى والشعبى ستتخلص

مما یوفر الفرصة للدولة لسداد دیونھا القدیمة مع ؛إیراداتھا ستزید وستستمرعلى حین أن 
أو توجیھ ... ن الخدمات المقدمة للمواطنین فى أماكن أو قطاعات أخرى االتجاه إلى تحسی

أو االھتمام بقطاعات مثل الصحة والتعلیم ... الدولة تلك األموال إلى مشروعات إنتاجیة 
...أو ذوى االحتیاجات الخاصة أو بتنمیة مناطق معینة مثل الصعید ...والبحث العلمى 
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ركة عمرانیة واسعة وكبیرة وضخمة وبالتالى سیحدث سیؤدى ھذا النظام إلى ح-١٤٩
مما یؤدى إلى االرتفاع فى ... طلب كبیر على األیدى العاملة فى كل القطاعات والتخصصات 

بل ستنخفضأما األسعار فلن ترتفع... األجور والمرتبات حتى تتوازن األجور واألسعار 
... واإلنتاج سیتضاعف ...ستزیدوأعداد المشروعات ...ستنخفض ألن تكلفة المشروعات

...ودخل المصریین سیزید

،العدالة االجتماعیة بین كل المصریین بطریقة سھلةوالمساواةھذا النظام سیحقق-١٥٠
فالعبرة فقط بالقدرة والرغبة فى ... وبدون تفرقة بین غنى وفقیر ... وعادلة ،ومیسرة

وعلى من یجد نفسھ أھالً لھا ... ثیرة ومتوفرة متاحة وكستصبحفالفرص؛العمل والنجاح 
...فلیتقدم 

والدولة ستمد ید العون والمساعدة ... فالمجتمع سیوفر الفرص للجمیع بشرط اإلنتاج 
ولن یحتاج إال إلى السعى واألخذ ؛والنجاح سیكون سھالً للجمیع...للجمیع بشرط العمل 

...باألسباب 

وعلى الشعب بكل فئاتھ وطوائفھ أن یعمل ویجتھد . ..الدولة ستخطط وتشرف وتراقب 
وكل فرد سیعمل من ... فالدولة ستعمل من أجل صالح الفرد والمجتمع ... وینجح ویبدع 

) ٩( للمادة أى أن ھذا النظام سیكون تطبیقاً فعلیاً ...أجل صالح نفسھ والمجتمع والدولة 
حقیق تكافؤ الفرص بین جمیع تلتزم الدولة بت(( على أنمن الدستور والتى تنص 

)) .المواطنین دون تمییز 
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ذلك ( فى كل المجاالت سیؤدى ھذا النظام إلى انخفاض أسعار العقارات الجدیدة -١٥١
فمن یرغب فى ؛وبالتالى ستصبح الحیاة أسھل... )العبء الذى یثقل كاھل كل الناس 

ع ما صغیراً كان أو كبیراً ستكون ومن یرغب فى عمل مشرو... الزواج ستكون التكلفة أقل 
وفى تحسین جودة ،وسیؤثر انخفاض التكلفة ھذا فى تحسین جودة الحیاة... التكلفة أقل 

آخرمجالفاألموال التى كانت مخصصة للشقق والعقارات سیتم توجیھھا إلى ؛المشروعات 
فى المصنع أكبر وتصبح الماكینات ،فتصبح األجھزة واألثاث فى المنزل أفضل ؛لالنفاق
وستصبح البضائع فى ،وستصبح األجھزة الطبیة فى المستشفیات أفضل ... وأفضل 

،وستصبح األندیة الریاضیة بھا ألعاب وتجھیزات أفضل ،ر ن أكثالمحالت والمخاز
...وسیصبح تجھیز أى مشروع أفضل بسبب التوفیر الذى حدث فى تكلفة إنشاءه 

بنفس ون للسفر للخارج والعمل ھناكجعل المصریین ال یلجأام الجدید سیھذا النظ-١٥٢
وإمكانیة ،صبح أسھلوإمكانیة الزواج ست،عمل ھنا ستزیدففرص ال... القدر الحالى

النجاح والعمل والنمو والربح وتحقیق الذات وتحقیق الثروات ستصبح أسھل والدخل ھنا 
نظراً ألن أعداد المشروعات ستزید فى وأسعار المنتجات لن تزید كثیراً ... صبح مرتفعاً سی

الذى بدوره ورضاء المستھلك كسبعلىفیما بینھموسیتنافس المنتجونكل المجاالت 
...سیصبح أكثر دخالً وإنفاقاً 

؛إذن لن یكون ھناك حاجة إلى الغربة والسفر والبعد عن األھل واألصحاب واألحباب 
وسیحدث ،وسیصبح المجتمع منتجاً ،تعاشوسیتحقق االن،فاالقتصاد المصرى سیتحسن

وستصبح مصر بھا وفرة فى الفرص ولیس ندرة ...الرواج إن شاء هللا فى كل المجاالت 
...فى الفرص 
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كما أن المصریین المسافرین للعمل بالخارج سوف یعودون أسرع مما قبل للعمل فى بالدھم 
وأصبح ...ألبنائھ ولیس طارداً لھم فاالقتصاد المصرى أصبح جاذباً ؛والبقاء بین ذویھم

...یستوعبھم جمیعاً وقادراً على تحقیق أحالمھم ولن یشعروا بأنھم عالة أو لیس لھم مكان 

أغلى كثیراً ستصبحزراعیة أو البناء علیھا ألنھا ىضارلن یتم تجریف أو تبویر أ-١٥٣
البناء على تجریم ف أوولن تكون ھناك حاجة إلى تجریم التجری... من أراضى البناء 

ألن الفالح من تلقاء نفسھ سیحافظ على أرضھ التى ... األراضى الزراعیة من جانب الدولة 
وبدون أى تكلفة مباشرة فلماذا إذن ستتوفروألن أراضى البناء ...ھى مصدر دخلھ ورزقھ

مصدر یجرف األراضى الزراعیة التى تكون طمیھا على مدار آالف السنین ؟ والتى ھى 
...وخیر لھ وألسرتھ وللناس أجمعین ،وغذاء،ودخل،رزق

وسیتجھ الناس إلى ... االزدحام لستنخفض الكثافة السكانیة داخل المدن وسیق-١٥٤
السكن فى المناطق الجدیدة حیث تخطیطھا وخدماتھا أفضل حیث تتوفر بھا كل وسائل 

،ومسارح،ودور عبادة،عبومال،وحدائق،العیش والرفاھیة من شقق واسعة
، وحیث الھواء أنقى،وكافة الخدمات األخرى،ومستشفیات أفضل،ومدارس أفضل
وكل ما یحتاجھ ... كما أن تكلفة الحیاة لیست أغلى واألسعار لیست أغلى ... والھدوء أفضل 

... لتشغیل المدینة الجدیدةسان موجود ومتوفر من الیوم األولاإلن

ظام تأجیر األراضى وعدم بیعھا سوف یحقق طفرة فى مستوى جودة اإلسكان لكل ن-١٥٥
ولن یلجأ أحد ،وبالتالى فإن العشوائیات سوف تصبح منبوذة؛المصریین من كل الطبقات
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وذلك بسبب الفارق الكبیر بین مستوى الخدمات فیھا وبین ؛أو یضطر إلى السكن فیھا
تجھیزھا على أحدث النظم وأفضل المقاییس وإنشاءھاتمالمناطق والمدن الجدیدة التى سی

وبالتالى فعند تطبیق ھذا النظام ستنخفض وبشدة كل األسعار فى العشوائیات ثم بعد ذلك ... 
خاصة عندما یرتفع دخل كل الناس كما ( لن تجد ھناك من یقبل أو یرضى بالحیاة فیھا 

)سنرى فیما بعد 

ألن االستیالء ؛د الموجود فى االستیالء على أراضى الدولةھذا النظام سینھى الفسا-١٥٦
وتحقیق األرباح الكبیرة التى تصل إلى المالیین ،فى الوقت الحالى یتم بغرض البیع

أما وقد أصبحت األراضى متاحة لكل من یرغب فى العمل ... والملیارات من الجنیھات 
فلماذا إذن یتم ... عوبة فى الحصول علیھا ولم یعد ھناك ندرة أو ص... وبدون تكلفة تقریباً 

...االستیالء على أراض لن یكون ھناك مشترین لھا 

لن یضطر المصریون إلى تعطیل وتجمید أموالھم مثلما یحدث حالیا عندما یشترون -١٥٧
یفعلون ذلكأراضى وشقق وعقارات لیسوا فى حاجة إلى استعمالھا حالیاً ولكنھم 

ون العقارات ویجمدون أموالھم فیھا خوفاً من الغالء الذى من ویشتریضطرون إلیھو
...والذى ھو بالفعل یحدث كل فترة ... المتوقع أن یحدث 

وستستفید الدولة وسیستفید المجتمع كلھ ... وسیستفید المصریون بأموالھم وسیستثمرونھا 
كیفیة ضیحسیتم تو( عندما یوجھ المصریون أموالھم تلك لمشروعات إنتاجیة حقیقیة 

)..خاصة فى باب كیف ننھض بمصر اقتصادیاً ذلك إن شاء هللا فى األبواب القادمةتحقیق
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من الفوائد العظیمة والكبیرة جداً للنظام الجدید وھو تحویل االنتفاع باألراضى من -١٥٨
،والشقق، والعقارات ،البیع إلى التأجیر بغرض العمران واالستعمال ھو أن كل المبانى

والمصانع التى تم بناؤھا فى مصر فى السنوات ،والمدن الجدیدة،والفیالت،والمحالت
والغیر ، والغیر مستعملة ،فى كل أنحاء الجمھوریةحالیاً المنتشرةالموجودة واألخیرة و
كل ھذه الشقق والعقارات ستنخفض أسعارھا وسیعرضھا ... والغیر مستخدمة ،مسكونة

أو التأجیر باألسعار الجدیدة بدالً من استمرار غلقھا الذى سیصبح بدون أصحابھا للبیع 
یتضاعف ینتظرون أنفالناس حالیاً یتركون عقاراتھم بدون استعمال ألنھم ... جدوى 

یشترون األراضى الفضاء ویبیعونھا بعد فترة وھى مازالت كذلك و... سعرھا ثم یبیعونھا 
...ن فیھا الكثیر والكثیر فضاء لم یضیفوا إلیھا شیئاً ویربحو

... ستنخفض أسعار تلك األراضى والعقارات الموجودة حالیاً حتى تصبح فى متناول الجمیع 
ولن تحدث زیادات ... وسیتوازن سعرھا مع الطلب والقوى الشرائیة الموجودة فى السوق 
( لمزاد أى أن ا... أخرى فى أسعار العقارات فى المستقبل القریب ولمدة سنوات طویلة 

الذى كان منعقداً فى مصر على أسعار كافة العقارات سیتوقف ) الغیر معلن صراحة 
وستتوقف معھ الزیادات الغیر منطقیة وسیحدث ثبات وانخفاض فى سعر ھذه العقارات بل 

أننى أتوقع أن أصحاب العقارات الحالیة سیسارعون إلى بیعھا والحصول على أموالھا 
لن یصبح عن البیع لمدة من الزمن العقارات حبسألن؛أخرىالستثمارھا فى مشروعات

...مثلما ھو الحال حالیاً مربحاً 

كل الشركات العقاریة الكبیرة فى مصر حالیاً تقوم باستغالل الحالة النفسیة -١٥٩
فكانت ھذه الشركات ... للمصریین التى تتخیل أن ھناك أزمة فى العقارات فى مصر 

وبصفة شبھ ثابتة حتى توھم من سارع ،دوریاً رفع أسعار العقارات ومازالت تقوم ب
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رغم أنھ لم یفعل شیئاً ( بالشراء من عمالءھا أنھ قد اتخذ قراراً صحیحاً سلیماً وأنھ قد ربح 
قرار الشراء حتى ال تفوتھ على اتخاذ لكى یقدمقت تحفز من لم یشترىوفى نفس الو،)

على الرغم من أن العقار؛جمیع بأن العقار أفضل استثماروتوھم ال... الفرصة مرة أخرى 
وال ،وال یصنع شیئاً ،وال یعمل بھ أحداً ... وال یزرع شیئاً ... ال ینتج شیئاً الغیر مستغل
بعد بیعھاالفضاء ثم ؟ وكیف یحقق شراء األرض..فكیف یكون استثمار... یعالج أحداً 

فة أى شيء لھا سوى حبسھا عن االستعمال لمدة زمنیة أرباح بالمالیین رغم عدم إضافترة
وما ھو إال مجموعة من الحوائط والحجرات لیس اً وكیف یصبح العقار مربح... ؟ .. معینة 

ولكن لألسف فإن ھذا األسلوب ...؟ ..تم استعمالھا واالستفادة منھا لھا أى قیمة إذا لم ی
وھى،قافة عند الكثیر من المصریینوھذه األكذوبة كبرت وانتشرت حتى أصبحت تمثل ث

فما أن یتوفر لدى اإلنسان المصرى بعضاً من األموال ... ثقافة مدمرة للمجتمع لألسف
حتى ولو لم یكن ... أو محالً تجاریاً ،أو شقة،المدخرة حتى یفكر فى شراء قطعة أرض
التزامھ بسداد أقساط بببسثم یظل یعانى لفترة ... فى حاجة إلیھا معتقداً بذلك أنھ سیربح 

فقد جمد أموالھ فى ... وال یدرك أنھ بذلك قد أضر المجتمع كلھ ... تلك األرض أو تلك الشقة 
ولكنھ ال یدرك ... ثم یسعد ویفرح ألن سعر العقار یرتفع ... ذلك العقار الذى ال ینتج شیئاً 

ألنھ لم یوجھ ؛وغیرهبذلك فى رفع كل أسعار المنتجات التى یشتریھا ھووساھمأنھ تسبب
وبالتالى فالمجتمع أصبح یعانى من قلة اإلنتاج ومن زیادة ؛أموالھ لمشروعات إنتاجیة

... على حین أن أغلب أموال المصریین مجمدة فى عقارات ... االستھالك فارتفعت األسعار 
كامالً أن ولھ الحق ،ولكن فى الحقیقة فإن ھذا اإلنسان وغیره وكل إنسان على حدة معذور

ألن ثقافة المجتمع وسیاسة الدولة والحكومة تشجع على ذلك فمن المفترض ... یفعل ذلك 
فى الظروف االقتصادیة الطبیعیة أن اإلنسان یحصل على المال نتیجة لعمالً مفیداً یؤدیھ 

فیعطیھ المجتمع مقابل عملھ وجھده قدراً من المال مقابل حاجة المجتمع لما قدمھ ؛للمجتمع
أو ،وھكذا یحصل الناس فى الظروف الطبیعیة على األموال ألنھم زرعوا شیئاً ما... 
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أو اخترعوا ،أو أصلحوا شیئاً ،أو علموا شخصاً ،أو عالجوا مریضاً ،صنعوا شیئاً ما
ونتیجة للخلل الذى أصاب ؛ولكن فى مصر وفى السنوات األخیرة... أو قدموا خدمة ،شیئاً 

ى ال یمكن ة المفیدة والضروریة للمجتمع والتاحى كثیرة فإن تلك األنشطالمجتمع فى نو
وإنما أصبحت تجارة ؛االستغناء عنھا لبقاء المجتمع لم تعد ھى المربحة بالقدر الكافى

العقارات واألراضى والشقق ھى السبیل لتحقیق الثروات والمالیین فنشأت طبقة من 
ع فى حیاتھا ولیس لھا عمل سوى أنھا تشترى بعض المجتمع ال تفعل شیئاً مفیداً للمجتم

... األراضى الفضاء أو العقارات أو الشقق ثم تبیعھا بعد ذلك لتربح مئات اآلالف والمالیین 
ویا لیت األمر توقف عند ھذا الحد بل تفاقم الخلل وزادت الظاھرة سوءاً بأن البعض أصبح 

ثم یقوم ببیع إیصال الحجز ،قاراتاألراضى والشقق والععند تخصیصیسارع فى الحجز 
أى أن المضاربات والمزایدات وصلت ؛وقبل أن یقوم باستالم األرض أو العقار أو الشقة 

والمؤسف أن المجتمع ال ینظر ... لدرجة أن البعض یربح من مجرد حیازتھ إلیصال حجز 
یقدمون شیئاً مفیداً والوال ینتجونإلى ھؤالء الفئة نظرة تقلیل من شأنھم ألنھم ال یعملون

وال یخجلون أن یعلنوا عن رغبتھم فى ... للمجتمع بل یعتبرھا البعض نوعاً من األعمال 
فأى خلل ھذا الذى یسمح ... التربح من بیع إیصال الحجز مقابل زیادة فى السعر كذا وكذا 

ینفع حقیقىلبعض المضاربین المزایدین بالتربح بالمالیین بدون أى عمل أو إضافة أو إنتاج 
...یساعد فى تقدم المجتمع والدولةوالناس

ثم وصلت المضاربات إلى االتجار فى المقابر فتجد الكثیر من التجار والسماسرة -١٦٠
یحجزون ویشترون المقابر ال بغرض استعمالھا ولكن بغرض المتاجرة فیھا والتربح منھا 

على األنترنتالمواقع العقاریةوفى الصحفونظرة واحدة على صفحات اإلعالنات... 



١٠٦

تكشف بوضوح الخلل الذى وصلنا إلیھ فى نظرتنا لعالقة اإلنسان باألرض التى أصبحت 
...وسیلة للمضاربات أكثر منھا وسیلة للحیاة والعمران 

كان من الطبیعى أن یلجأ إلى العمل فى السمسرة والعموالت اآلالف واآلالف ... ولكل ذلك 
ولكن االعتراض أو التحفظ ،وھو عمل شریف بالطبع وال غبار علیھ... من المصریین 

والتى بدورھا لألسف لن ینتج عن ... على النسبة الكبیرة من المصریین التى تعمل بھ 
...أعمالھم أى شئ مفید للمجتمع 

وظاھرة المحاباة ... وكان من الطبیعى أیضا أن تنتشر ظاھرة وضع الید على أراضى الدولة 
وظاھرة االستیالء على أراضى وشقق ... اد فى تخصیص أراضى وشقق الدولة والفس

...األوقاف 

ھذا القرار وھذا النظام الجدید سوف یكشف حقیقة سوق العقارات فى مصر حالیاً -١٦١
ملیون شقة مبنیة ١٠فنحن لدینا ما یزید عن ؛وكیف أنھ ال توجد أزمة فى العقارات ... 

وھذا ما یفسر سبب الحالة ... ملیون شقة أو یزید ١٠نعم ... وخالیة وغیر مستغلة
االقتصادیة السیئة لمصر وللمصریین رغم أننا لم نحارب منذ أكثر من أربعین سنة ولم 

ولكن ولألسف نحن جمدنا أغلب األموال ،تستنزف مواردنا منذ أكثر من أربعین سنة
لتعلیم ة وفى الصناعة وفى الزراعة وفى اوالعوائد التى تحصلنا علیھا من العمل فى السیاح

لألسف جمدنا أغلب تلك ... وفى التصدیر ومن العمل بالخارج وفى التجارة وفى االستیراد
... جمدناھا فى الشالیھات والقرى السیاحیة ... األموال فى الشقق والعقارات والفیالت 

یدة الخاویة وآالف القرىحتى أصبح لدینا عشرات المدن الجد... جمدناھا بدون استعمال 
جمدنا أموالنا فى العقارات ثم ... ملیون شقة خاویة ولألسف ١٠السیاحیة و والشالیھات

جمدنا أموالنا فى العقارات ثم أخذنا ... أخذنا نستورد غذائنا ومالبسنا وأجھزتنا من الخارج 



١٠٧

ا أموالنا فى جمدن... فى استیراد األدویة من الخارج والبحث عن العالج فى الخارج 
...العقارات ولم نستثمرھا فى خلق فرص عمل ثم سافرنا للبحث عن عمل فى الخارج 

جمدنا أموالنا فى العقارات وزاد حجم استیرادنا فانخفضت قیمة عملتنا أمام العمالت األجنبیة 
...

لكننا ا وسیكشف ھذا القرار أننا حالیاً ال نعانى من أزمة فى نقص العقارات كما قلن-١٦٢
فسوق العقارات لیس بھ أزمة نقص بل ... الالزمة لشراء العقارات لدینا أزمة فى األموال 

المعروض فى و،)الفاخر والمتوسط والشعبى(ھو ملئ وبھ وفرة من كل أنواع العقارات
أما األزمة الحقیقیة فھى أن المالیین من ... كل قطاع من ھذه القطاعات أكثر من الطلب 

من الراغبین فى الزواج والعمل ال یملكون األموال لشراء العقارات الموجودة المصریین
فوق قدراتھم وأعلى من مستوى دخلھم وأصبحتأسعارھازادتوالتى ،والمبنیة بالفعل

...

ملیون شقة خالیة وشاغرة ھو أن كل المدن الجدیدة ١٠تأكیداً على فكرة وجود -١٦٣
وحتى اآلن فإنھ ال توجد ١٩٧٨لتى تم البدء فیھا منذ عام الموجودة فى مصر حالیاً وا

برج : ومن أمثلة تلك المدن إال وبھا آالف وآالف الشقق الغیر مستغلةمدینة واحدة منھا 
أسیوط –الفیوم الجدیدة –النوباریة –دمیاط الجدیدة –السادات –العامریة –العرب 

–أسوان الجدیدة –المنیا الجدیدة –دة بنى سویف الجدی–سوھاج الجدیدة –الجدیدة 
التجمع ( القاھرة الجدیدة –أخمیم الجدیدة –األقصر الجدیدة –قنا الجدیدة –طیبة الجدیدة 

المستقبل –الشروق –العاشر من رمضان –) األول والتجمع الثالث والتجمع الخامس 
–الرحاب–م والنھضة السال-العبور -المستقبل قبل اإلسماعیلیة–بجوار الشروق 



١٠٨

الصالحیة –الشیخ زاید –أكتوبر ٦–مایو ١٥–بدر –مدینتى –ھلیوبولیس الجدیدة 
...شرق التفریعة –الجدیدة 

كما أن ھناك مئات التوسعات العمرانیة التى ال یمكن أن نطلق علیھا مدینة جدیدة -١٦٤
غلة وھى االمتدادات والتوسعات اآلالف من الشقق الغیر مستعشراتومع ذلك فھى تضم

...والمنتشرة أیضاً فى كل محافظات الجمھوریةالتى حدثت للمدن القدیمة

بعد تطبیق النظام الجدید وھو تأجیر األرض بغرض العمران واالستعمال ستنخفض -١٦٥
الغیر مستعملة وستدخل فى حیز االستخدام واالستعمالعقاریةملیون وحدة ١٠أسعار الـ 

تریلیون إلى أكثر ٣وبذلك نستطیع أن نضیف إلى قوة االقتصاد المصرى ما یعادل من ...
وبدون أى قروض من أى ... تریلیون جنیھ كانوا معطلین ومجمدین وغیر مستغلین ٦من 

الكثیر من أیضاً وبدخولھم إلى حیز االستعمال سنوفر... سواء داخلیة أو خارجیة ... نوع 
وبالتالى سیتم توجیھھا إلى ؛فى المستقبلستتجھ إلى سوق العقاراتاألموال التى كانت 

كما ... ( والمستشفیات ،والجامعات،والمدارس،اإلنتاج الحقیقى مثل بناء المصانع
) ...سنرى فیما بعد 

بعد تطبیق النظام الجدید وھو تأجیر األراضى بغرض العمران واالستعمال ستنخفض-١٦٦
أراضى أسعاروستنخفض... لمصانع الموجودة فى كل المدن الصناعیة أراضى اأسعار

ول أسعارھم بنزولجاھزة والمخازن المقامة بالفعل المخازن وستنخفض أسعار المصانع ا
،وینشط االقتصاد المصرى،وستزداد المشروعات،سیزداد النشاط الصناعى والتجارى



١٠٩

وتقل تكلفة ،وتزید معھا المرتبات واألجور،وتزید فرص العمل،ویزید العمل واإلنتاج 
...اإلنتاج

ستحدث طفرة فى إنشاء المدارس الجدیدة وسیزید عددھا زیادات كبیرة نظراً -١٦٧
النخفاض تكلفة اإلنشاء نظراً لتحیید عنصر األرض أو حذف عنصر األرض من التكلفة 

وبالتالى سیكون ھذا . ..وتحویلھ من عنصر معوق ومكلف إلى عنصر محفز وغیر مكلف 
...القرار خطوة ھامة على طریق النھوض بالتعلیم 

ستنخفض قیمة عقود اإلیجارات المحددة المدة والمسماة باإلیجارات الجدیدة وذلك -١٦٨
لكل أنواع العقارات والتعاقدات الموجودة حالیاً أو التى سیتم عقدھا بعد ذلك سواء كانت 

وقد تتجھ إلى االنخفاض ؛أو للمصانع،أو للمحالت،لمخازنأو ل،للشركاتوأ،للشقق
وبالتالى ستقل األعباء على ... بعد فترة بدالً من االتجاه الحالى لھا وھو الزیادة السنویة 

وتخفیض تكلفة الكثیر من ،والتضخم،مالیین المصریین ویساعد ھذا فى مواجھة الغالء
...ھا أو انخفاض،وثبات األسعار،السلع

سیكون ھذا القرار وما ینتج عنھ من تغییرات خطوة ھامة جداً على طریق القضاء -١٦٩
وكذلك تقلیل حاالت الطالق والتفكك األسرى وبالتالى ... على العنوسة وخفض سن الزواج 

كما أن ھذا القرار ... القضاء على المشاكل التى قد ینتج عنھا مثل أطفال الشوارع وغیرھا 
القضاء على الظاھرة السیئة التى ظھرت فى مصر فى العقود الماضیة فىكثیراً سیساعد

...وھى ظاھرة سكنى القبور 



١١٠

سیساعد ھذا القرار كل رب أسرة على حسن تربیة أبناءه نظراً لتخلصھ من األعباء -١٧٠
ا فھو سیصبح مطمئناً أن أوالده لن یواجھو... الخاصة بالعمل على تدبیر مسكن ألوالده 

وبالتالى سیقوم رب ؛للزواجسعیھموغندمشكلة فى تدبیر المسكن بعد تخرجھم وعملھم
وإما إلى مزید ،والربح،میزانیتھ إما إلى مزید من العمل واإلنتاجودخلھاألسرة بتوجیھ

وأما إلى مزید من الترفیھ ،لھموتوفیر رعایة أفضلمن اإلنفاق على تعلیم األوالد وتأھیلھم 
...ستمتاع بالحیاة واال

قرار تأجیر األرض بغرض العمران واالستعمال سیكون ھو كلمة السر فى حل -١٧١
...مشاكل مصر والمصریین 

سیضیف لالقتصاد تریلیونات الجنیھات المعطلة وسیحول الزیادة السكانیة من نقمة إلى  
نستفید من الموارد وسنستفید بمساحة مصر الكبیرة والغیر مستغلة وبالتالى س... نعمة 

،د فرص العملوستزی،وسیزید اإلنتاج،وستزید المشروعات... والثروات الطبیعیة 
وسترتفع ،وسیزید التصدیر ،سیقل االستیراد... وسیتوقف الغالء،وسترتفع الدخول

ب وستزید إیرادات الدولة من اإلیجار والضرائ،قیمة الجنیھ المصرى أمام العمالت األجنبیة
والمستشفیات والمسارح وسیتوقف ،المدارسأعدادوستزید،وستقل التزامات الدولة،

وبالتالى لن تقوم الدولة بھدم مبانى مخالفة ؛تجریف األراضى الزراعیة أو البناء علیھا
وستنتھى ،وسیقل سفر المصریین للخارج ،وستقل الھجرة الداخلیة،على أرض زراعیة 

وستقل ،وستقل حاالت الطالق ،سینخفض سن الزواجو،یر شرعیة ظاھرة الھجرة الغ
،وستنخفض مصاریف المدارس،وستقل أعداد أطفال الشوارع ،حاالت التفكك األسرى

وسیتوقف نمو ،وتنخفض أسعار العقارات،اإلیجارات الجدیدةقیمةوستنخفض
،وسیقل االزدحام،الجائلینوستقل أعداد الباعة ،العشوائیات ثم نقضى علیھا بعد ذلك



١١١

وبالتالى ؛وسیقل التلوث... وستصبح حالة سیاراتنا أفضل ،وستقل حوادث السیارات
وسیعود ،ت واالنحرافات وستقل الجرائم والمخالفا،وتتحسن األخالق ،ستتحسن الصحة

وجوه ىإلوستعود االبتسامة والضحكة ،والعائلة المصریةإلى الشخصیة المصریةالھدوء
وتزید فرص النجاح ،ویتم تطبیق العدالة االجتماعیة،وتتغیر قیم المجتمع،المصریین
...وتتحسن طرق تربیة اآلباء ألبنائھم ،والسعادة

قرار تأجیر األراضى بغرض العمران واالستعمال سیكون لھ مفعول السحر فى تحول -١٧٢
...أحوال مصر والمصریین 

...والمھجورة ستصبح معمورة ... قارات الشاغرة ستتحول إلى شاغلة مالیین الشقق والع

...وستتم ... مالیین الزیجات ستصبح أسھل 

...وستقام ... مالیین المشروعات ستصبح أیسر 

... سنستفید من كل أموالنا وثرواتنا التى وضعناھا وحبسناھا فى العقارات المعطلة 
...كة ووسائل إنتاج سنحولھا إلى طاقة منتجة وأموال متحر

سوف نتخلص من فكرنا القدیم وسنكسب فكر جدید مؤمن بأھمیة العمل واإلنتاج واالبداع 
...

تصادى المصرى من مجتمع ندرة فى الفرص إلى وسیتحول المجتمع االق... ول مصر ستتح
...مجتمع وفرة فى الفرص 



١١٢

... لبیة إلى طاقة ایجابیة وستتحول الطاقة الس... ستتحول مشاعر الیأس إلى مشاعر أمل 
... ستختفى الدموع واألحزان ... وستتحول مشاعر العجز والكسل إلى مشاعر نشاط وعمل 

...وستعود البسمات والضحكات 

ومن ثم نتمكن بعد ذلك ،سیكون ھذا القرار سبباً فى توفیر السكن لجمیع المصریین-١٧٣
أو بقلیل من الخسائر والكثیر من   ... یسر من إنھاء مشكلة اإلیجارات القدیمة بسھولة و

...المكاسب 

سوف ) بیعاً وتأجیراً ( بعد تطبیق ھذا القرار وانخفاض أسعار المحالت التجاریة -١٧٤
یصدر قانون بمنع وتجریم بیع الخبز والفاكھة والخضروات فى الشوارع والمیادین وعلى 

الملوث على حین أنھ یجب بیعھا فى محالتبذلك تتعرض لألتربة والھواء ألنھا؛األرصفة 
...لذلك وحتى ال تتعرض صحة اإلنسان للخطرمؤھلة حمایة من التلوثومعدة

سیصدر قانوناً بمنع البناء فى المحافظات والمدن بفترةبعد تطبیق ھذا القرار-١٧٥
رات اآلیلة والعقا١٣الكبرى واألحیاء القدیمة والمزدحمة بحیث یتم نزع ملكیة المبانى

للسقوط واألراضى الفضاء وتعویض أصحابھم تعویض مادى عادل بسعر السوق أو 
استغالل تلك األراضى فىإعادةوذلك من أجل؛بمساحات أخرى بدیلة فى مدن جدیدة

مناطق أو،حدائقشاءإنأو،استكمال الخدمات التى یحتاجھا الناس مثل بناء مستشفیات

١٣

وال تنزع الملكیة إال للمنفعة العامة ومقابل تعویض " من الدستور على أنھ ٣٥تنص الفقرة األخیرة من المادة 
"عادل یدفع مقدماً وفقاً للقانون 



١١٣

بحیث تضم بعض األلعاب لصغار األطفال ؛لسكان ھذه المناطقةریاضیة وترفیھیة مجانی
... مثل األرجوحات وغیرھا أو ألعاب ریاضیة مثل كرة الید أو السلة أو الطائرة أو القدم 

وھى ( وكذلك بعض األجھزة الریاضیة التنشیطیة التى تنمى اللیاقة البدنیة وتحافظ علیھا 
أو یتم بناء جراجات ) ... كتابة ھذه السطور غیر موجودة حتى اآلن فى مصر حتى وقت

للسیارات على ھذه األراضى حتى یمكننا حل مشكلة انتظار السیارات فى الشوارع وتعود 
فى المدن یعیشونوتصبح حیاة من ،انسیاباً ویصبح المرور أكثر ،للشوارع اتساعھا

...المزدحمة أكثر راحة 

لألراضى من البیع إلى التأجیر بغرض العمران من فوائد تغییر طریقة إدارتنا-١٧٦
األغنیاء ومتوسطى الحال والفقراء ... واالستعمال أن كل طبقات المجتمع ستستفید من ذلك 

...وشدیدى الفقر 

للتأجیر بدون أى مبالغ ىاألغنیاء سیستفیدوا من تخفیف األعباء علیھم ومن إتاحة األراض
من األموال التى یملكونھا والتى كانت مخصصة لشراء وبالتالى فإن المالیین ... مقدمة 

،وأجھزة،ومعدات،آالتإلى شراء و،األرض سوف تتوجھ إلى مشروعات إنتاجیة
وستزداد أرباحھم ألن أموالھم ،وسیزید اإلنتاج،وبالتالى ستزید المشروعات؛وماكینات

...أدوات اإلنتاجستتوجھ إلى 

كون فرص النمو والعمل أمامھم أكبر واسرع نظراً لعدم أما متوسطى الحال فسوف ت
حاجاتھم إلى اإلنتظار حتى ینجحوا فى تدبیر األموال الالزمة لشراء األرض والتى كانت 

فبعضھم سوف یكون أكثر قدرة على ؛لمدة سنوات طویلةواالنتظارتحتاج منھم إلى العمل
، وبعضھم قد یتعاونونألرضأو متوسط بعد خصم تكلفة شراء اإنشاء مشروع صغیر



١١٤

قة متوسطى الحال إلى وبذلك سینتقلوا من طب... كبیراً مشروعاً ویتشاركون معاً فیقیمون
...بعد أن یزداد نشاطھم وعمھلم وإنتاجھم طبقة األغنیاء واألثریاء 

أما الفقراء وشدیدى الفقر فسوف یستفیدوا من كثرة المشروعات التى سیقیمھا األغنیاء 
طى الحال وزیادة الطلب على االیدى العاملة زیادة كبیرة مما سیساعد فى القضاء ومتوس

وھنا یأتى دور الدولة فى ... على البطالة وتوفیر المالیین من فرص العمل وبمرتبات أعلى 
بحیث یتم تحویلھم من عمالة مھنیاً وإعادة تأھیلھمومساعدتھا لھمتعاونھا مع الفقراء

یلة المھارات محدودة الدخل إلى عمالة مدربة مؤھلة متخصصة عادیة غیر مدربة قل
...ومتمیزة فى تخصصھا فیحصلون على دخالً أعلى وبجھد أقل

)وبنك الفقراءأنظر باب النقابات ( 

سرع من طبقة الفقراء إلى اونھم لكى ینتقلوا بطریقة أسھل وأوبذلك نمھد لھم الطریق ونع
ن والطامحون الزمن سیتحول األذكیاء والموھوبوترة منوبعد ف... طبقة متوسطى الحال 

وذلك ألن العقبات ... من طبقة الفقراء وشدیدى الفقر إلى طبقة األثریاء وشدیدى الثراء 
...١٤والمعوقات أمامھم لم تعد موجودة

سیستفید األغنیاء والطبقة المتوسطة من عمل الفقراء وزیادة دخولھم وذلك بسبب –١٧٧
... مشتریاتھم المبیعات وزیادة االستھالك ألن الفقراء سیزید دخلھم وبالتالى ستزیدزیادة 

الفقراء والطبقة المتوسطة من زیادة المشروعات وزیادة اإلنتاج الذى وكذلك سیستفید
...سینتج عنھ انخفاض فى أسعار المنتجات 

١٤

... ثریاء كثیراً ما تحدث فى المجتمعات االقتصادیة سریعة النمو قصص وحاالت تحول الفقراء إلى أغنیاء وأ* 
...وھذا ھو المتوقع حدوثھ فى مصر عندما تصبح حیازة األراضى عن طریق اإلیجار 



١١٥

ت االقتصادیة األخرى نظام تأجیر األراضى بفترة وبعد تطبیق التغییراتطبیق بعد –١٧٨
وبعد تحسن األحوال االقتصادیة لكل أفراد الشعب التى سیرد ذكرھا فى الصفحات القادمة

المصرى خاصة الفقراء والمحتاجین والعاطلین یمكن للدولة أن تقوم وبسھولة بإلغاء الدعم 
ولن یكونوا ...التموینى الذى تقدمھ حالیاً وذلك ألن أعداد الفقراء ستقل إلى حد كبیر جداً 

...فى حاجة إلى المبالغ التى تقدمھا لھم الدولة كدعم 



١١٦

-:مالحظات 

نظام تأجیر الدولة لألراضى بغرض العمران واالستعمال لیس لھ عالقة بالنظام -١٧٩
ألن الدولة ھنا ال تملك أى وسائل إنتاج وال تستطیع التأثیر ... االشتراكى من قریب أو بعید 

وإذا كان البعض سیقول أن المواطنین ھنا ال یملكون ... األسواق أو التحكم فیھا فى 
وإن كل ما یحدث ھو ... األراضى فإنھ وفى نفس الوقت فإن الدولة ال تملك أیضاً األراضى 

لكى؛وتوفرھا لكل المصریین بدون تفرقة،األراضىاالستفادة منأن الدولة تدیر وتنظم
ولكن فى المقابل البد أن تحصل الدولة على إیجار ؛ویسعدوا،وینتجوا،یعملواو،یسكنوا

وذلك حتى تستطیع أن تؤدى وظیفتھا األساسیة وتنجح فى تقدیم الخدمات األساسیة التى 
،والدفاع عن الدولة والمجتمع والعالقات الخارجیة،یحتاجھا المواطن مثل األمن الداخلى 

والتعلیم ،إلضافة إلى دورھا الضرورى فى توفیر العالج الجیدبا... وتنظیم أعمال القضاء
الخ...مساعدة الفئات التى تحتاج للدعم والرعایة و،والفنون،والثقافة،المتمیز

وإنما ھى متاحة لكل من یرغب فى ... فاألرض ھنا لیست ملك للدولة ولیست ملك لألفراد 
وإذا ... ذلك لكى ینھض المجتمع ویسعد أبناءه العمل والتعمیر مقابل أن یؤدى إیجارھا و

شئنا البحث عن من یملك األرض فإن الحقیقة ھو أنھ یملكھا كل المصریین الذین ھم على 
وھى لن ...المصریین الذین سیولدون بعد ذلكفى المستقبل سیملكھا قید الحیاة اآلن و

عقبة أمام أبنائنا وأحفادنا الذین وكذلك لن تكون ... تكون عقبة أمام المصریین األحیاء اآلن 
فھذا النظام یحمى األراضى من أن یسیطر علیھا فئة قلیلة من الشعب ... سیولدون بعد ذلك 

وال یربط ... یربط بین األرض والعمل من األجانب ألنھم یملكون ثمنھا باإلضافة إلى أنھ أو
الحالیة بل أیضاً لألجیال وبذلك نوفر األراضى لیست فقط لألجیال... بین األرض والمال 

ال لمن یرید أن یتاجر ... ویعمرھاوبذلك نوفر األراضى لمن یرید أن یستعملھا...القادمة 
...أو یحبسھا عن االستعمالبھا



١١٧

نظام تأجیر الدولة لألراضى بغرض العمران واالستعمال لن یمنع الملكیة الفردیة -١٨٠
...وسیساعدھا على النمو،وسیحفزھا،وسیشجعھا،ولن یصادرھا بل سیزیدھا

یؤسسھ ولكن ملكیة الفرد فى ھذا النظام ستكون قاصرة فقط على ما سوف یفعلھ وینشئھ و
سبحانھ وتعالى ھو من ... ولن تمتد إلى األرض ذاتھا ،یبنیھ ویعملھ فوق األرضو فا

...خلق األرض وھو مالكھا وملكھا مثلما ھو خالق السموات ومالكھا 

قام ھو وبناء على ذلك سوف یظل من حق كل مصرى أن یبیع ما فوق األرض من منشأت
أو ،أو رھنھ،أجیرهكما أن من حقھ أن یقوم بت؛أو مشروع قام بتأسیسھ،بإنشاءھا

أما األرض والتى ... أو ینتقل بعد موتھ لورثتھ ،أو أن یھبھ لغیره،االقتراض بضمانھ
وإنما سینتقل إیجارھا إلى ... الدولة فلیس من حق أحد أن یبیعھا سیؤجرھا المصریون من 

أو الحائز الجدید فعلى سبیل المثال لو أن أحداً بنى منزالً على أرض أو الوارثالمشترى
مستأجرة من الدولة ثم أراد بیع المنزل فسوف یقوم بعرضھ للبیع بالسعر الذى یراه وحسب 

أما ... المنزل وحالتھ وتكلفتھ ودیكوراتھ ساب أسوحسالمستوى الذى أقام بھ المبنى 
... إلى مشترى المنزل الجدید من البائعللدولةإیجارھاعبء سداداألرض فسوف ینتقل

أو مستشفى أو مدرسة أو قد بنى مصنعاً یسرى الحال إذا كان مستأجر األرض وھكذا 
الخ... محالت تجاریة 

... األراضى موحدة ولن تكون المساحات موحدة بالطبع لن تكون أسعار إیجارات–١٨١
... ولكن ستختلف األسعار من منطقة ألخرى حسب الموقع وحسب الممیزات المختلفة 

...وكذلك سیتم توفیر مساحات مختلفة لتلبیة االحتیاجات المتنوعة 



١١٨

حاجة إلیھ بیتاً إال إذا كان فى بعد تطبیق نظام تأجیر األراض لن یبنى أحد منزالً أو-١٨٢
وكذلك لن یقوم أحد بتأجیر أرض ولن یستعملھا فباإلضافة إلى أن نظام التأجیر ... لیستعملھ

لن یسمح بعدم االستعمال وسیكون ھناك رقابة على عدادات المیاه والكھرباء من جانب
باإلضافة إلى ذلك المنع فإن حیازة ... الشركات التى ستقدم ھذه الخدمات الدولة ومن جانب

األراضى وعدم استعمالھا لن یكون مربحاً مثلما ھو الحال اآلن بل بالعكس سیتسبب فى 
فكل مبلغ إیجار یدفعھ المستأجر بدون ؛خسائر مادیة للمستأجر الغیر مستغل لألرض

...استعمال لن یستطیع استرداده ألنھ لن یستطیع بیع األرض 

لصناعیة والتجاریة والخدمیة لن یظل بعد تطبیق نظام تأجیر األراضى السكنیة وا-١٨٣
یفقد أغلى سنوات عمره فى صراع مادى من أجل الحصول على وینفقاإلنسان المصرى

بل ... وغیرھا ... وشراء سیارة والزواجأساسیات الحیاة مثل المسكن وفرصة العمل
یینوبالتالى ستزید قدرة المصر... علیھا بسھولة وبحسب عملھ وسعیھ وإخالصھ سیحصل

...المصریینوستزید ثروا ت على الحلم وعلى النجاح وعلى االبداع

نظام تأجیر الدولة لألراضى ھو النظام الوحید الذى سیدفع مالكى وحائزى العقارات -١٨٤
أما فكرة ... إلى عرض تلك العقارات لالستعمال عن طریق البیع أو اإلیجار حالیاً الشاغرة

إال إلى مزید من رفع حالیاً عقارات الشاغرة فھى لن تؤدىفرض ضرائب عقاریة على ال
ولن تغیر من وجھة نظر المصریین وحرصھم الشدید على تخزین ... أسعار العقارات 

أما طرح األراضى باإلیجار وبالتالى زیادة المعروض ... العقارات خوفاً من غالءھا المستمر 
ائزى العقارات الحالیة إلى استعمالھا سوف یدفع مالك وحفمن العقارات مع تخفیض ثمنھا 

...ولیس زیادة أسعارھا ... 



١١٩

سنوات تقریباً ٣أما التوقیت المناسب لفرض ضرائب على العقارات غیر المستغلة فھو بعد 
وبعد إعطاء أصحابھا مھلة زمنیة كافیة ... من تغییر نظام األراضى من البیع إلى التأجیر 

أى أن ھذه المھلة الزمنیة أیضاً لیس الھدف منھا ... ونھا الستعمالھا بالطریقة التى یفضل
تحصیل ضرائب من المواطنین بقدر ما ھو تحفیزھم ودفعھم لالستفادة من عقاراتھم 

...عملیة التنمیة فى مصر كلھا یعوق عدم استعمالھاالمعطلة والتى 

قارات لفترة ما بعد تطبیق نظام تأجیر الدولة لألراضى قد تحدث ھزة فى سوق الع-١٨٥
حیث أن كثیر من الشركات العقاریة والمضاربین بالعقارات سوف یجدوا أن قیمة العقارات 

وبالتالى فإن أرباحھم المحتملة ستنخفض ألنھم لن یستطیعوا بیع عقاراتھم ،قد انخفضت
... باألسعار التى كانوا یستھدفونھا أو یتخیلونھا أو باألسعار التى یتم تداولھا فى السوق

ولكن ھذا االنخفاض لن یصل إلى مستوى أن تحقق تلك الشركات أو ھؤالء األفراد لخسائر 
بل كل ما سیحدث ھو أن أرباحھم ستقل ولكنھا ستظل فى حدود نسب األرباح المعقولة 

...والمقبولة 

ا أما نسب األرباح التى یحققھا العاملون بالعقارات حالیاً فھى نسب غیر طبیعیة ومبالغ فیھ
وذلك بسبب ندرة األراضى المتاحة وزیادة أعداد السكان فى ظل استمرار اعتقاد ... 

وأن أسعار العقارات ،وأن العقار یمرض وال یموت ،المصریین بأن العقار أفضل استثمار 
وھكذا ... وأن السوق العقارى فى حاجة إلى مزید من العقارات ، ال یمكن أن تنخفض أبداً 

ورغم أن السوق ... ون العقارات ویضاربون ویزایدون على أسعارھا ظل المصریون یبن
العقارات مثلما وتسویقوأصبح لیس من السھل بیع... العقارى أصبح ملئ بالمعروض 

إال أنھ وبسبب عدم وجود بدیل استثمارى جید یتم توجیھ أموال ... كان فى الماضى 



١٢٠

... قارات استمرت رغم تغیر األحوال المصریین إلیھ فإن المضاربات والمزایدات على الع
...ورغم فائض العقارات الموجود فى كل مكان فى مصر 

وحدة عقاریةملیون ١٠ویتم استعمال الـ ... عندما یتم طرح األراضى باإلیجار -١٨٦
وستزداد االموال التى ... ستقل المشروعات العقاریة نوعاً ما ... الموجودة حالیاً فى مصر 

، والجامعات ،والمدارس،بناء المصانعو،الزراعةھھا لالستثمار فىیتم توجی
إلى ما یفید المجتمع ویفید فى الفترة القادمةوبذلك تتجھ رؤوس األموال؛والمستشفیات

...وھو ما تحتاجھ مصر حالیاً ...أصحابھا 

والشراء إلى تغییر طریقة تعامل المصریین وعالقتھم باألرض من الملكیة والبیع–١٨٧
التأجیر بغرض العمران واالستعمال لیس بالشئ الھین الذى یمكن أن یستوعبھ ویتقبلھ كل 

وذلك ؛ولذلك فھو یحتاج إلى كثیر من الشرح والتوضیح والحوار... المصریون بسھولة 
، حتى یتأكد الجمیع أن ھذا التغییر لن یضر أحد بل سیكون فى صالح جمیع المصریین 

فھو یمنع فقط المضاربات فى ؛منفعة لكل إنسان یرغب فى العمل والنجاحوسیحقق ال
ویسھل الحیاة أمام ،والمعوقات،ویزیل العقبات،ولكنھ یفتح الباب لإلنتاج؛األراضى
...الجمیع 

نظام تأجیر الدولة لألراضى سوف یحقق العدالة االجتماعیة التى یطالب بھا الجمیع –١٨٨
یقوم المجتمع على " من الدستور التى تنص على ٨ا دستوریاً فى المادة والمنصوص علیھ



١٢١

وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة االجتماعیة وتوفیر سبل التكافل .. التضامن االجتماعى 
ن على النحو الذى یمثلھ القانون بما یضمن الحیاة الكریمة لجمیع المواطنی.. االجتماعى 

من الدستور والتى تنص ٣٢لألرض الفقرة األولى من المادة الدولةكما یحقق نظام تأجیر 
موارد الدولة الطبیعیة ملك الشعب تلتزم الدولة بالحفاظ علیھا وحسن استغاللھا " على أن 

"...وعدم استنزافھا ومراعاة حقوق األجیال القادمة فیھا 

من الدستور ٣٦نظام تأجیر الدولة لألراضى سوف یساعد على تطبیق المادة –١٨٩
تعمل الدولة على تحفیز القطاع الخاص ألداء مسئولیتھ االجتماعیة " والتى تنص على أن 

" ...فى خدمة االقتصاد الوطنى والمجتمع 

تكفل الدولة " من الدستور والتى تنص على ٧٨وكذلك یساعد على تطبیق المادة 
اإلنسانیة ویحقق الكرامة للمواطنین الحق فى المسكن المالئم واألمن والصحى بما یحفظ

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنیة لإلسكان تراعى الخصوصیة البیئیة ... العدالة االجتماعیة 
وتكفل إسھام المبادرات الذاتیة والتعاونیة فى تنفیذھا ، وتنظیم استخدام أراضى الدولة 

تراتیجیة ومدھا بالمرافق األساسیة فى إطار تخطیط عمرانى شامل للمدن والقرى واس
لتوزیع السكان بما یحقق الصالح العام وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین ویحفظ حقوق 

...األجیال القادمة 

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومیة شاملة لمواجھة مشكلة العشوائیات تشمل إعادة 
كما . ..التخطیط وتوفیر البنیة األساسیة والمرافق وتحسین نوعیة الحیاة والصحة العامة 

...تكفل توفیر الموارد الالزمة للتنفیذ خالل مدة زمنیة محددة 



١٢٢

بالتوازى مع صدور قانون تحویل طریقة حیازة األراضى من البیع إلى اإلیجار –١٩٠
سنوات وتقدیم تسھیالت ٣یصدر قانون آخر بتخفیض رسوم تسجیل العقارات لمدة 

حة لكل عقارات مصر ومواصفاتھا للتسجیل من أجل عمل خریطة عقاریة كاملة وواض
...ومالكھا ومستأجریھا 

ض بضمانھا ودفع عجلة االقتصاد ویساعد ھذا التسجیل على تداول العقارات واالقترا
وفى حالة نقصان أوراق التسجیل وعدم ... دید احتیاجات مصر المستقبلیة من العقارات وتح

وسوف یفید ھذا ... یعبر عن الملكیة استیفائھا یتم عمل تسجیل مبدئى یعبر عن الحیازة وال
...التسجیل فى تحدید من لھ أولویة تأجیر األرض طبقاً للنظام الجدید 

ھذا النظام الخاطئ الذى نسیر علیھ اآلن وھو بیع األراضى لمن یملكون ثمنھا -١٩١
عادة وإنما ھو ... لیست مسئولیة مباشرة من أحد المسئولین سواء الحالیین أو السابقین 

والكثیرون ال یعتقدون وال یتخیلون ... وجدناھا أو طریقة نشأنا علیھا فلم نسعى لتغییرھا 
وھذا ال ... طریقة أخرى إلدارة األراضى غیر تلك الطریقة ھناكأن تكونمن الممكنأنھ 

وإنما ھو روتینیة فى ... وكذلك ال یعتبر خطأ مقصوداً ؛عمدأو ،یعتبر فساداً عن قصد
كیر ونمطیة فى محاولة حل المشاكل وعدم وجود قدرة على التفكیر الثورى أو التفكیر التف

...خارج الصندوق أو التفكیر بطرق جدیدة ومختلفة 



١٢٣

عندما یصدر القانون الذى سیحول طریقة حیازة المصریین لألراضى
من البیع إلى اإلیجار فسوف یصبح ھذا القانون ھو أھم قانون 

فاد منھ المصریون منذ نشأة الدولة المصریةوأكثر قرار است
...من آالف السنین 



١٢٤

:تنبیھ وتحذیر 

إذا لم یتم تحویل طریقة إدارة الدولة المصریة لألراضى من البیع إلى اإلیجار بغرض -١٩٢
وبالتالى تصبح األرض متاحة لكل إنسان مصرى قادر على العمل ... العمران واالستعمال 

لھى الذى من أجلھ خلق لم یحدث ھذا ولم نطبق النظام اإلإذا... ب فى السعى واإلنتاج وراغ
بل ... فلن تنتھى مشاكل مصر ... هللا سبحانھ وتعالى لنا األرض وخلقنا نحن لنعمرھا 

ومھما ... ومھما عملنا ... ومھما فعلنا ... ومھما تكلمنا ... وستتضخمستستمر وستزید
ومھما أطلقت من مبادرات أو ... ومھما وضعت من خطط ... حكومة حاولنا وحاولت ال

...حفزت مستثمرین أو دعمت مشروعات أو حصلت على منح وقروض أو أصدرت قوانین
... ومھما غیرنا من رؤساء أو وزراء أو مسئولین... وحتى ولو قمنا بعشرات الثورات 

ومھما أصدرنا من ... وات ومؤتمرات ومھما عقدنا ند... ومھما استعنا بخبراء ومستشارین 
ألف نسمة ٥٠ملیون و٢نحن اآلن نزید سنویاً حوالى ... بیانات وتصریحات ومناشدات

،إنسان٥٧٠٠ألف نسمة أى نزید یومیاً حوالى ١٧٠أى نزید شھریاً حوالى ... تقریبا 
حاكم أو أىواألرقام مرشحة للزیادة فى السنوات القادمة ولن نستطیع ولن یكون ھناك 

قادر على توفیر متطلبات الحیاة الجدیدة لكل ھذا العدد باإلضافة إلى أو حكمنظامأوحكومة
إال بالرجوع إلى النظام الذى أراده هللا لنا والموجودة بالفعل حالیاً مواجھة المشاكل القدیمة

ولیس على . ..وھو أن یسعى كل إنسان لیرزقھ هللا سبحانھ وتعالى ... فى السعى والرزق 
؛الحكومات أى دور إال تسھیل وتنظیم ھذه العالقة بین اإلنسان وبین سعیھ فى الكون

وتعاون وتأھیل وتدریبمن قوانین وتعلیم( وعلیھا أن توفر لھ ما یساعده فى ھذا السعى 
،أما محاولة الدولة أن توفر للمواطن سكناً ) ... وتنظیم وعدل وأمان وتیسیر إجراءات 

،ومسارح،ومالعب،ودعم،وجیش،وقضاء،وشرطة،وتعلیماً ،وعالجاً ،وغذاءً 
...ولن تنجح ...ولن تستطیع ... فھذا فوق عبء أى حكومة ،وتمثیل خارجى 



١٢٥

لن تستطیع أى برامج اقتصادیة محاربة الفقر الموجود حالیاً فى مصر أو القضاء -١٩٣
...راء ومسموح بھا لألغنیاء فقط علیھ طالما أن األرض ممنوعة على الفق

إن استمرار النظام الحالى إلدارة األراضى وھو البیع لمن یملك سعرھا یعنى وبكل -١٩٤
فكل مشكلة ستؤدى إلى مشكلة أخرى بل وزیادتھا... الحالیة بساطة استمرار المشاكل 
-:وھىتلك المشاكلكلوبالتالى سنظل نعانى من

الزیادة المستمرة فى على أسعار األراضى والعقارات وبالتالى استمرار المضاربات -
...أسعارھا

...قلة المشروعات بالنسبة ألعداد السكان المتزایدة -

...قلة فرص العمل نتیجة لقلة المشروعات -

...انخفاض مستوى األجور بسبب قلة فرص العمل -

...بسبب انخفاض مستوى األجور انخفاض اإلنتاجیة وقلة انتماء العمال لمكان عملھم-

...سرعة ترك العمال ألماكن عملھم واالنتقال لعمل آخر مما یؤثر على إتقان العمل وجودتھ - 

...ارتفاع تكلفة المنتج المصرى بالمقارنة بالمنتج المستورد -

...تفضیل المستھلك لشراء المنتج المستورد بدالً من المنتج المصرى -

...انع المصریة لعدم قدرتھا على منافسة المنتج األجنبى غلق بعض المص-

...وزیادة الطلب على العمالت األجنبیة ... زیادة كمیة المنتجات المستوردة -

...ولزیادة االستیرادانخفاض قیمة الجنیھ المصرى نظراً لقلة اإلنتاج-



١٢٦

...غالء كل األسعار نتیجة النخفاض قیمة الجنیھ -

توى جودة السلع والمنتجات وكثرة قطع الغیار واألجھزة المغشوشة والمقلدة انخفاض مس-
تكون فى متناول أكبر عدد محاولة توفیر سلع منخفضة السعر لكى وذلك بسبب...والردیئة 

...من المصریین 

...زیادة البطالة -

...انخفاض مستوى المعیشة العام وانخفاض مستوى جودة الحیاة -

...وزیادة االحتقان المجتمعى بین الطبقات ... جوة بین األغنیاء والفقراء زیادة الف-

...واستمرار غیاب العدالة االجتماعیة ... استمرار الخلل فى میزان تكافؤ الفرص -

...ارتفاع سن الزواج وزیادة نسب العنوسة -

...وأعداد حاالت التفكك األسرى ... ارتفاع أعداد حاالت الطالق -

...زیادة أعداد أطفال الشوارع -

...زیادة أعداد الباعة الجائلین والمتسولین -

والنصب والغش والخطفوالنشل والسرقة باإلكراهارتفاع فى معدالت جرائم السرقة-
...والتزویر واالعتداء 

...زیادة حاالت حمل المواطنین للسالح سواء مرخص أو غیر مرخص -

... مصریین للخارج وسعیھم للھجرة زیادة معدالت سفر ال-

واضطرار بعضھم للقبول ببعض ... قبول المصریین بمرتبات متدنیة عند العمل بالخارج -
...االھانات من أجل حفاظھم على عملھم ومصدر رزقھم 



١٢٧

...استمرار االزدحام والتكدس المرورى -

الخ... م وفاكھة و استمرار وزیادة حاالت فساد الغذاء من أسماك وخضروات ولحو-

...وتأثیره الضار على الصحة ... زیادة تلوث الھواء -

...مع استمرار انخفاض جودتھارتفاع تكلفة التعلیماستمرار -

...استمرار وزیادة االنھیار الثقافى والحضارى لإلنسان المصرى -

...زیادة حاالت االعتداء على أراضى الدولة -

...اء على األراضى الزراعیة استمرار حاالت البن-

...زیادة العشوائیات واستمرار التشوه العمرانى -

...وانتشار األمراض ... انخفاض مستوى الصحة العام -

وزیادة ،واختفاء البسمة من على الوجوه،انخفاض الروح المعنویة ألغلب أبناء الشعب-
...والعصبیة ،والغضب،والنكد،حاالت اإلكتئاب

...زیادة حاالت الشجار والخالف فى كل جوانب المجتمع -

...وكذلك حاالت الحزن واالكتئاب ؛زیادة حاالت االنتحار -

...انخفاض مستوى األخالق نتیجة لكل ما سبق -

...زیادة حاالت الرشوة والفساد -

...زیادة حاالت إدمان المخدرات بسبب الیأس وصعوبة الحیاة -

واضطرار الدولة إلى زیادة المخصصات ... عبء على أجھزة وزارة الداخلیة زیادة ال-
...المالیة لألمن 



١٢٨

وزیادة احتماالت االنفجار الشعبى وحدوث ثورة شعبیة أو ... زیادة مستوى الغضب العام -
) ...ال قدر هللا ( ثورة جیاع 



١٢٩

:  نصیحة

سابق ( وكل رئیس جمھوریة ) ... ق أو حالى أو قادم ساب( كل حاكم أیاً كان اسمھ -١٩٥
وكل وزیر أو مسئول) ... سابق أو حالى أو قادم ( وكل رئیس وزراء ) ... أو حالى أو قادم 

) سابق أو حالى أو قادم ( وكل عضو فى برلمان وكل برلمان ) ... سابق أو حالى أو قادم ( 
ویمنع عباد هللا عن تعمیر أرضھ سوف یحاسبھ ...یمنع أرض هللا عن أن یعمرھا عباده ... 

: فیقول لھ ... ولن یقبل منھ مبررات ... هللا عز وجل یوم الحساب ولن یقبل منھ أعذار 

رزقھم الذى ؟ وقد كان فیھا.. ؟ لماذا حبستھا عنھم .. لماذا منعت أرضى عن عبادى 
كم ل؟ وھل كانت ھذه األرض ملك.. من أین أتیتم بقانون بیع األراضى ...أودعتھ من أجلھم 

؟.. ؟ ھل أنتم الذین خلقتموھا لتتحكموا فیھا .. لتمنعوھا عن عبادى 

؟ لماذا حرمت من .. ؟ لماذا أعطیتھا فقط لألغنیاء منھم .. ولماذا منعت عبادى عن أرضى 
؟.. كان یرغب فى العمل من تعمیرھا 

ولماذا ؟.. فلماذا منعتھم من السعى .. ولقد أمرتھم بالسعىاألرضلقد كان رزقھم فى ھذه
؟.. منعت رزقھم 

؟.. فلماذا منعتھم من العمران .. لقد كانوا مخلوقین لتعمیر األرض 

؟ .. ؟ ولماذا لم تتدبروا .. لماذا لم تفكروا 

؟ ومع ذلك حرمتم الفقراء من الحق فى .. لماذا تولیتم المناصب وتصدیتم لحل المشاكل 
...والسعى الحیاة والعمل 

؟.. ھل كنتم راضون عن معاناتھم 
؟.. لماذا لم تیسروا للناس عیشتھم 



١٣٠

تغییر طریقة حیازة األرض من البیع إلى اإلیجار ھو تحریك
...وال نبالغ إذا قلنا كلھا ... وحل ألغلب مشاكل المصریین 

تمكین اإلنسان المصرى من تعمیر األرض ھو أسھل
ق لمساعدة اإلنسان المصرى على العمل والنجاحطری

...والسعادة 



١٣١

االستثمار األجنبى

من أكثر وأكبر األخطاء التى وقعت فیھا حكوماتنا المتعاقبة على المستوى -١٩٦
االقتصادى ھو تشجیعھا لالستثمار األجنبى للعمل فى مصر رغبة منھا فى تحریك 

... وتحصیل الضرائب ،وزیادة اإلنتاج،وبیع األراضى،قتصاد وتوفیر الوظائفاال
وفى الحقیقة فإن تلك الطریقة قد تفید الدولة والمجتمع واالقتصاد على المدى الزمنى 

...ولكنھا على المدى البعید فھى مضرة جداً باالقتصاد المصرى ؛القریب

فیشترى األراضى ویبدأ ؛ر بأموالھ من الخارجیأتى المستثم... فعلى المدى القصیر 
) ... وھنا تحدث حالة حركة فى االقتصاد ( فى بناء مشروعھ وتأسیسھ وتجھیزه 

...ثم بعد ذلك یدفع الضرائب ... ویعین الموظفین والعمال ویبدأ فى العمل 

لكنھا ظاھر األمر ھنا إن االستثمارات األجنبیة كلھا خیر ومنفعة لالقتصاد المصرى و
...ودعونا نحلل األمر ... فى الحقیقة لیست كذلك 

ومھما كان ثمن بیع ... بیع األراضى للمستثمر األجنبى خسارة ولیس مكسب -١٩٧
أو تعویضھاالتى ال یمكن زیادتھاض من الموارد الطبیعیة المحدودة فاألر... األرض 

خاصة إذا كانت ... سارة فادحة وبالتالى فإن بیعھا والتنازل عنھا ولو بأى مبلغ فھو خ
طوال السنوات الماضیةیحدث فى مصر كانأسعار األراضى تزید بصورة كبیرة مثلما

فلو أراد المستثمر بعد فترة أن یبیع تلك األراضى فسوف یحقق فیھا من األرباح ... 
قطعة اشترى وعلى سبیل المثال لو أن مستثمر أجنبى... أضعاف ما دفعھ عند شراءھا 

... ملیون دوالر ١٠أو ٥أو ٣أو ٢بملیون دوالر فعند بیعھا فقد تساوى من األرض



١٣٢

وبالتالى فكل ھذه األموال خسارة لالقتصاد القومى المصرى وبدون أى قیمة مضافة أو 
...إنتاج حقیقى 

التى یقیمھا المستثمرون األجانب فى مصر تعتمد اإلنتاجیةأغلب المشروعات-١٩٨
أنھا رأس عنھاوبالتالى فإن المبالغ التى یقال... د معداتھا من الخارج على استیرا

ألنھ یجب أن یخصم منھا ،المال المستثمر فى المشروع ال تفید االقتصاد المصرى
إلى منتجى أو مصنعى تلك وتم سدادھاقیمة األجھزة والمعدات التى ذھبت للخارج

...اد المصرى لم یستفد ھنا استفادة مباشرة وبالتالى فإن االقتص؛والماكیناتاألجھزة

كما أن بعض المشروعات األجنبیة تعتمد فقط على استثمار الفكر ولیس على وجود 
أو الوساطة العقاریة صة ، والمضاربة فى البور،معدات أو أجھزة مثل شركات التأمین

...الكمبیوتر على سبیل المثال أو برمجیات، 

عاً من االستثمار األجنبى أكثر غرابة وھو االستثمار السیاحى كما أن ھناك نو-١٩٩
ألجنبى السیاحى الذى یعمل فى مجال الفنادق أو القرى السیاحیة فیأتى إلینا االستثمار ا

فى الفنادق والقرى السیاحیة المملوكة فیقیم السیاحن األجانب ویأتى معھ السائحو
حیاناً وبالبحر أحیاناً ثم یدفعون مقابل ویستمتعون بالشمس أ... لالستثمار األجنبى 

... أجازاتھم والتى بالتالى یحول المستثمر األجنبى قیمة أرباحھ منھا إلى الخارج 

یأتى المستثمر األجنبى إلى مصر ألن أسعار التشغیل منخفضة عن بعض الدول -٢٠٠
وأسعار ،أقلوأسعار الكھرباء ،فمرتبات العاملین أقل من الدول األخرى ؛األخرى



١٣٣

وھنا فإن جزء ... فیأتى لیستفید بكل ھذا ... المنتجات البترولیة أرخص من دول كثیرة 
یذھب لیستفید كبیر من الدعم الذى تقدمھ الدولة من حساب دافعى الضرائب المصریین

وعلى الرغم من أن دعم الدولة لبعض المنتجات یأتى على ...منھ المستثمر األجنبى 
...تدبیر األموال المخصصة للرعایة الصحیة أو تحسین التعلیم حساب عجز فى

یأتى المستثمر األجنبى إلى مصر لیستفید بالموارد والمزایا التى یراھا محققة -٢٠١
فقد تكون موارد طبیعیة ... وتختلف ھذه الموارد من مجال آلخر ... لھدفھ وھو الربح 
) عدد السكان ( یا ھى وجود سوق كبیر وقد تكون ھذه المزا... مثل المواد الخام 

وقد تكون المزایا ... مبالغ كبیرة فى حالة استیرادھاسلعة یتكلف نقلھا من الخارجل
وقد یكون االستفادة من االتفاقیات التجاریة المبرمة ... ھى الموقع الجغرافى لمصر 

ون ولیس والتى من المفترض أن یستفید منھا المصریبین مصر وغیرھا من البلدان
مثل اتفاقیة جامعة الدول العربیة أو الشراكة المصریة األوروبیة أو األجانب وذلك

ولنا أن نتصور مثال ... غیرھا أوالكویز أو المیركسورالتركیة أو اتفاقیة الكومیسا أو
جاءوا إلى مصر لالستثمار ولیصدروا إنتاجھم إلى الدول األوروبیة صینیونمستثمرون 

المنتجات الصینیة بعضغراق التى تفرضھ بعض الدول األوروبیة علىبدون رسم األ
جاءوا إلى مصر لیستفیدوا باتفاقیة الكومیسا أو ھنودأو مستثمرین أتراك أو أمریكان

... فیصدرون إلى أفریقیا بدون جمارك 

لیستفیدوا من اتفاقیة أو مستثمرون أوروبیون یصدرون إنتاجھم إلى الدول العربیة 
وھكذا...ة الدول العربیة جامع



١٣٤

ال ألوم بالطبع على المستثمر األجنبى الذى من حقھ تماماً أن یسعى إلى ما فیھ -٢٠٢
البد أن نعى أیضاً أن المستثمر األجنبى ال یأتى وولكننا البد أن نلوم أنفسنا... مصلحتھ 

ز فى من أجل دعم االقتصاد المصرى أو القضاء على الفقر فى مصر أو سد العج
أو االھتمام بتعلیمھم الموازنة العامة أو تنمیة المجتمع أو توفیر فرص عمل للمصریین

بل یأتى لیحقق األرباح ولیحولھا إلى ...أو العمل من أجل إسعادھمأو رعایة صحتھم
...بالده 

بعد أن یعمل المستثمر األجنبى ویبیع منتجاتھ ویربح ویسدد ضرائبھ یقوم -٢٠٣
وبطبیعة األحوال فى كل ... باحھ بالعمالت األجنبیة إلى بالده األصلیة بتحویل أر

المشروعات فإنھ بعد عدة أعوام یكون المستثمر قد استرد من األرباح إجمالى رأس 
یحدث ھذا فى مصر سریعاً ألن ھامش الربح كبیر ألن فوائد ( المال الذى كان قد دفعھ 

أسعاركما أن ... ن نسب التضخم عالیةوألفى اإلقراض واالقتراض عالیةالبنوك 
وبالتالى ) المنتجات فى مصر فى السوق المحلى أعلى نسبیاً من دول كثیرة بعض

حساباتھ فى إلى استردھا وحولھاتكون كل األموال التى دفعھا المستثمر األجنبى قد 
مع ... ویصبح المشروع القائم فى مصر یمثل ربح كامل وصافى لھ ... الخارج

تحویلھا أیضا إلى خارج مصر بالعمالت استمرار ستمرار فى تحقیق األرباح منھ واال
...األجنبیة 

العمالت بتدبیر وتوفیروبالتالى یظل السوق واالقتصاد المصرى دائماً مطالباً -٢٠٤
األجنبیة لھذا المستثمر األجنبى حتى یستطیع تحویل أموالھ التى ربحھا داخل السوق 

ویصبح ھناك طلباً متزایداً على ... ده وبالعملة التى یرغب فیھا المصرى إلى بال



١٣٥

وذلك طالما أن مالك ... العمالت األجنبیة حتى لتلك المنتجات التى یتم إنتاجھا فى مصر 
...المشروع أجانب ولیسوا مصریین 

... ومن األمثلة على ذلك شركات إنتاج األلبان ومنتجاتھا التى تعمل فى مصر -٢٠٥
لمراعى مصریة والعمالة مصریة والمستھلك مصرى وبیع المنتجات یتم بالجنیھ فا

المصرى ولكن عند تحویل أرباح المستثمر إلى بلده فالبد أن یحولھا إلى عمالت أجنبیة 
وھكذا نصبح نحن المصریون مطالبین بتدبیر العمالت األجنبیة لھذا المستثمر حتى 

ى كأننا نشترى جزء من تلك المنتجات بالجنیھ أ... یتمكن من تحویل أرباحھ للخارج 
وجزءاً آخر بالعملة األجنبیة وھذا ما ... المصرى وھو ما ینفقھ المستثمر داخل مصر 

...فى صورة أرباحیتم تحویلھ إلى الخارج بواسطة المستثمر األجنبى

فأغلب ما... وكذلك الحال فى المشروعات العقاریة للمستثمرین العرب واألجانب 
تستعملھ وتستخدمھ ھذه المشروعات فى أعمالھا ھى منتجات مصریة مثل األسمنت 

... ثم تبیع ما أنجزتھ بالجنیھ المصرى ) بجانب العمالة ( الخ ... والحدید والطوب و
أى أننا نشترى جزء من ... ولكنھا عند تحویل األرباح فأنھا تحولھا بالعمالت األجنبیة 

ركات االستثماریة األجنبیة فى مصر بالجنیھ المصرى وجزء العقارات التى أنشأتھا الش
...آخر بالعمالت األجنبیة 

فھى ال تنتج شیئاً وال تضیف ... وكذلك الحال فى مشروعات السوبر والھایبر ماركت 
لعدد فقط تدیر عملیات بیع وشراءھى مشروعات خدمیةجدیداً لالقتصاد المصرى بل

...تحقق من ورائھا أرباح كبیرة تقوم بتحویلھا للخارج بطریقة معینة كبیر من السلع



١٣٦

كذلك الحال فى االستثمار األجنبى الذى یتم توجیھھ فى بناء الموالت التجاریة الكبرى 
ألن أغلب المنتجات التى تباع داخل محالت ھذه الموالت مستوردة من الخارج وبالتالى 

فھى ال تخدم ... ت المستوردة فالموالت التجاریة ھى أماكن لبیع وتصریف المنتجا
االقتصاد الوطنى إال بقدر ما توفره من وظائف أما المستفید األكبر فھو الشركات 

...األجنبیة التى یتم تسویق منتجاتھا 

كذلك الحال بالنسبة لشركات المالبس األجنبیة التى تقوم باستیراد المالبس من 
أرباحھا بتحویلثم تقوم عدة فروع مصانعھا فى الخارج ثم تبیعھا فى مصر من خالل 

...بالعمالت األجنبیةللخارج

كذلك الحال فى شركات شبكات المحمول فالمتصل مصرى والمتصل بھ والكالم مصرى و
ولكن األرباح یتم تحویلھا ... كارت الشحن بالجنیھ المصرى وأمصرى والفاتورة 

... للخارج بالعمالت األجنبیة 

كثرة مشروعات االستثمار األجنبى فى مصر وتنوعھا وبمرور ومع... وھكذا -٢٠٦
إلى عند تحویلھ ألرباحھ للعمالت األجنبیة مستنزفاً أصبح االستثمار األجنبى السنوات 

من العمالت األجنبیة أرصدتنا إلى أن فى بعض األوقاتالخارج حتى وصل بنا الحال
المستثمرین األجانب عمالت لكى یجد بعضالتى لم تعد كافیة انخفضت إلى الدرجة 

...أجنبیة یستطیعون تحویلھا لحساباتھم فى الخارج 

داخل مصر فیشترى ینفق أغلب أرباحھ من ذلك فإن المستثمر المصرى وعلى العكس 
أو یقوم بالتوسع ...أو یقوم برحلة أو یزوج أحد أبناءه ... عقار أو سیارة أو مقبرة 

الخ...دة فى مشروعاتھ أو ینشئ مشروعات جدی



١٣٧

المصریین یعاد ضخھا فى السوق المصرى فتساعد على وبالتالى فأرباح المستثمرین 
...رواجھ 

المبیعات ( االستثمار األجنبى یتم اعفاءه من سداد ضریبة القیمة المضافة –٢٠٧
...نشاطھ یعتمد على التصدیر إذا كان ) سابقاً 

لدولة ما إلى حجم معین فقد تصبح صرفى مإذا وصلت االستثمارات األجنبیة–٢٠٨
...أداة ضغط على توجھات الدولة السیاسیة 

فى أحیان كثیرة قد تؤدى االستثمارات األجنبیة بما تملكھ من قدرات –٢٠٩
تكنولوجیة أحدث وقدرات مالیة أكبر إلى اإلضرار باالستثمارات المصریة التى لن 

...تستطیع المنافسة مع الشركات العالمیة 

أنھا ... من الصفات األساسیة والمشتركة ألغلب مشروعات االستثمار األجنبى -٢١٠
فھى ... وال تعیر ھذا اإلحساس أى اھتمام ... عر باإلنتماء للبلد الموجودة فیھال تش

أى توبالتالى إذا ما حدث... واألقل مشاكل لھا ... تعمل فى المكان األكثر ربحاً لھا 
فإن المستثمرین األجانب فى الغالب ؛یاسیة أو مالیة أو اجتماعیةقالقل أو أزمات س

تاركین أھلھا یواجھون أزمتھم ... سرعان ما یقومون بتصفیة أعمالھم فى ھذه البلد 
ولنا فیما حدث فى ... وبالتالى یضیفون للمجتمع مشاكل على مشاكلھ ؛ومشكلتھم



١٣٨

یر من وقائع تصفیة المستثمرین العظة والدرس فى كث٢٠١١ینایر ٢٥مصر بعد ثورة 
...األجانب لمشروعاتھم فى مصر 

ال خطورة على االقتصاد المصرى من االستثمارات األجنبیة إذا كانت ھذه -٢١١
األخیرة تمثل نسبة محددة أو محدودة من إجمالى حجم االقتصاد القومى أو إذا كانت 

تحقق لم الخارجى لصالحھا أونھا التجارى مع العاایمیل میزمصر قویة اقتصادیاً 
بل ... خطیرة تصبح ولكن المشكلة تكون موجودة و... موازناتھا فائضاً بشكل أو بأخر 

وتصل إلى حد الكارثة عندما تصبح االستثمارات األجنبیة ھى صاحبة النصیب األكبر 
ة فى االقتصاد المصرى فھذا أشبھ بما یسمى باالحتالل االقتصادى والذى یتم فیھ إدار

بل لخدمة الدول والشركات صاحبة ... والمصریینشئون االقتصاد ال لخدمة مصر
المشروعات والمستثمرین من كل بالد وآالفولنا أن نتخیل آالف... االستثمارات 

العالم وقد جاءت إلى مصر لتستثمر أموالھا فى بناء العقارات والمتاجر والبنوك 
إلخ ثم تقوم بتحویل أرباحھا ... رات واألجھزة والتأمین واالتصاالت والبورصة والسیا

وھذه شركات ... وھذه بالیورو ... فھذه شركات تحول أرباحھا بالدوالر ... إلى الخارج 
فكیف لنا ... وھذه بالجنیھ االسترلینى ... وھذه بالدرھم االماراتى ... باللایر السعودى 

منا أن الذى یحتاجالضعیف أن نتصور حالة االقتصاد المصرى وقتھا وھو االقتصاد
... ندعمھ ال أن نستنزفھ 

وإنما بالطبع لھ ... على طول الخط ضارال أقول ھنا أن كل االستثمار األجنبى -٢١٢
ین أو خاصة للذین یتعاملون معھ مباشرة سواء كانوا عماالً أو مورد... فوائد بعض ال
ثمار األجنبى عن االستثمار الوطنى عنیھ أن زیادة االستولكن ما أقصده وأ... عمالء 



١٣٩

یضر االقتصاد القومى أكثر فإن ذلكیعانى جزء كبیر من شعبھ من الفقروفى بلد مدین 
ویصنع حالة من الجمال الزائف والنمو الكاذب فالعمل كثیر والحركة ... مما یفیده 

ل سنویاً كبیرة ولكن األرباح والفائدة من كل ھذه األعمال ال تستقر فى مصر بل تتحو
...ویومیاً إلى الخارج 

فى برنامجى ھذا وفى كتابى ھذا فإننى ال أعترض على االستثمار األجنبى -٢١٣
طرتھ بدون تقدیم بدیل وطنى ناجح أو اعترض علیھ وأرفض سی... لمجرد االعتراض 

ولكنى اعترض على تشجیعنا ... ال اعترض علیھ لرفضى التام والمطلق لھ كذلك 
فالمصریون أولى بالتشجیع األجنبى أكثر من تشجیعنا لالستثمار المصرىلالستثمار

واعترض على إطالق حریة االستثمار األجنبى فى العمل فى مشروعات لن ... والدعم
ولذلك فالبد أن یتم ...تضیف جدیداً لالقتصاد المصرى أو مشروعات لھا مثیل مصرى 

وكذلك یتم االستثمار األجنبى العمل فیھا تحدید المشروعات والمجاالت التى یمتنع على
...المسموح لالستثمار األجنبى العمل فیھا والمشروعات تحدید المجاالت 

الوضع الحالى لالقتصاد المصرى ھو أننا ال نھتم ببناء اإلنسان المصرى بناءاً –٢١٤
... ا ھنمستثمرین للعملفنضطر إلى أن نصدر للخارج عماالً ونستورد ... حقیقیاً 

فیحصل عمالنا فى الخارج على مرتبات منخفضة كما یحصل عمالنا داخل مصر على 
على حین أن ھدفى من برنامجى ھذا ھو أن نعید بناء اإلنسان المصرى ... مرتبات أقل 

ویعمل أوالدنا داخل ... فیصبح لدینا أعداد كبیرة من المستثمرین المصریین الناجحین 
ى حالة زیادة أعداد المشروعات عن أعداد المصریین فإننا وف... مصر بمرتبات عالیة 

ثم بعد ذلك نصدر ... سنقوم باستیراد عمالة من الخارج للعمل بمشروعاتنا فى مصر 



١٤٠

ولكن ... ولكن ھذا بالطبع لن یتحقق بین لیلة وضحاھا ...للخارج مستثمرین مصریین 
على األقل من العمل سنوات ١٠عن طریق خطة طویلة المدى قد یستغرق تنفیذھا 

...وبین الشعب وبعضھ البعض ... الجاد والبناء والتعاون بین الشعب والحكومة 

....  وھذا ما أتمنى أن أنجح فى عرضھ فى برنامجى ھذا 

لكى أساعدكم على تفھم وجھة نظرى فى االستثمار األجنبى والمبالغة الشدیدة -٢١٥
سمحوا لى أن أطرح علیكم اد المصرى اتھ لالقتصمن البعض حول أھمیتھ وضرور

بعض األسئلة وأترك لكم اإلجابة علیھا وأدعوكم بعد ذلك إلى الحكم حول مدى فائدة أو 
...ضرر االستثمار األجنبى لمصر 

سنة من تبنى مصر لسیاسة االنفتاح االقتصادى المبنى على دعوة ٤٠بعد أكثر من 
...المستثمرین العرب واألجانب للعمل بمصر 

؟.. ھل استطاعت مصر القضاء على البطالة -

أم فى وھل أعداد الفقراء فى تناقص؟.. ر ھل استطاعت مصر القضاء على الفق-
؟.. تزاید 

؟.. ھل استطاع الفقراء فى مصر االستغناء عن الدعم الذى تقدمھ الحكومة -

؟.. م ھل استطاعت مصر سداد دیونھا أم أن دیونھا تزداد عاماً بعد عا-

؟.. ھل الجنیھ المصرى ترتفع قیمتھ أمام العمالت األجنبیة أم تنخفض قیمتھ -

... ھل أصبحت ھناك عالمات تجاریة وماركات تجاریة مصریة نفتخر بھا أمام العالم -
؟.. أم أصبحت مصر سوقاً للماركات األجنبیة المختلفة 



١٤١

تفع المستوى الفنى والمھنى ؟ وھل ار.. ھل تم نقل تكنولوجیا متقدمة إلى مصر -
؟.. للمھندس والعامل المصرى 

ویتم .. بمعنى أن األولویة لالستثمار المصرى .. المطلوب تمصیر االستثمار 

تشجیع االستثمار األجنبى الذى یحتاج لھ االقتصاد المصرى

...جدیدةویحقق لھ إضافة

المصریون أولى بخیرات بالدھم



١٤٢

؟ ..مصر اقتصادیاً كیف ننھض ب

نظریة جدیدة

٢١٦–

...الفقر یؤدى إلى الجھل 

...الفقر بیئة خصبة للمرض 

...نھیار األخالق الفقر سبب رئیسى ال

...الفقر ال یدع للفكر السلیم مكان 

...الفقر قد یؤدى إلى تفكك األسرة 

...أسباب الجریمة من أھمالفقر 

...الفقر یشوش الفكر ویدمر النفس 

...سواء للفرد أو للمجتمعوق لكل عناصر التنمیةالفقر مع

...محاربة الفقر ھى أول خطوات استقرار مصر وتقدمھا 

مخطئ من یتصور أننا نستطیع أن ننجح فى النھوض ببالدنا بنفس امكانیاتنا-٢١٧
ن إجمالى فالحقیقة أ،وأن أقصى ما نعانى منھ ھو الفساد والسرقات،الحالیة االقتصادیة

... وال یكفى ألن یحیا اإلنسان المصرى فى رغد من العیش ... إنتاجنا القومى ضعیف جداً 
...كما ال یكفى ألن یضع مصر فى المكانة التى تستحقھا 



١٤٣

وزیادة الدخل الفردى ... زیادة االمكانیات االقتصادیة ومضاعفة اإلنتاج وتنویعھ -٢١٨
بالتوازى مع حل كل المشاكل البد أن یتموالنجاح فیھا،اوالقومى أولویات البد من تحقیقھ

... بالد ویعانى منھا العباد لالتى تعانى منھا ا

فى الصفحات السابقة التى تكلمت فیھا عن األھمیة القصوى لضرورة تغییر طریقة -٢١٩
اولت أن ح...لھا من البیع إلى التأجیر بغرض العمران واالستعمال یإدارتنا لألراضى وتحو

وكیف أن كل ،أذكر وأوضح الفوائد الضخمة التى ستعود على كل المصریین من وراء ذلك 
ممھدة والظروف میسرة الطرقومن ثم تصبح ... عن كل المصریین تخفیفھااألعباء سیتم 

...والنجاح واإلنتاجالنطالقة مصر والمصریین نحو العمل

فكل ما سیفعلھ تأجیر األراضى ،یق ما نحلم بھ لتحقن فى الحقیقة فإن ذلك لیس بكافٍ ولك
...ولكنھ لم یتحول إلى عمل وإنتاج بعد ... ھو إزالة المعوقات وتخفیف األعباء 

ثم ذكرت بعد ذلك مساوئ وعیوب اإلعتماد الكامل على االستثمار األجنبى وكیف أن أضراره 
ل أن نوقف نزیف االقتصاد فنحن ھنا نحاو... وھذا أیضاً لیس بكافیاً ... تفوق فوائده 

...ولكنى لم أذكر البدیل لما رفضتھ ... المصرى لصالح المستثمرین األجانب 

فى السطور والصفحات القادمة سوف أعرض نظریة اقتصادیة جدیدة لم یتم تطبیقھا من قبل 
...وأعتقد وأؤمن أنھا مناسبة لنا تماماً لكى نتغلب على كثیر من مشاكلنا ... 

األھداف النبیلة وعلى الرغم من... قد طبقت مصر االشتراكیة كنظام اقتصادى ل-٢٢٠
الفوائد الكثیرة التى تحققت لمصر وللمصریین منھ إال لنظریة لالشتراكیة وعلى الرغم منل

...والضخمة أیضاً أنھ لم یخلو من العیوب الكثیرة



١٤٤

ى الرغم من الفوائد كذلك طبقت مصر ودعمت وشجعت النظام الرأسمالى ومازالت وعل
الكثیرة التى تحققت منھ إال أنھ لم یخلو من األخطاء الكبیرة التى حدثت ومازالت تحدث 

% ٥ومنھا تركز الثروات فى أیدى شریحة سكانیة ال تزید عن ... وتتزاید حتى یومنا ھذا 
وزادت على حین زادت أعداد الفقراء زیادات كبیرة وزادت معاناتھم... فى أحسن التقدیرات

...الفروق االجتماعیة بین طبقات المجتمع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ھامش

ال أكره رجال األعمال الكبار وال أعادیھم وال أرغب وال أسعى لتقلیل ثرواتھم بل بالعكس سأسعى إلى تشجیعھم وزیادة 
...وتوسعاتھملیھم وإلى خبراتھم ومشروعاتھمفالمجتمع فى أشد الحاجة إ... أعمالھم وإنتاجھم 

فھم وبما ...ولكن السیاسة االقتصادیة للدولة یجب أال تكون موجھة لخدمة طبقة األغنیاء األثریاء من رجال األعمال
ة یملكونھ من علم وثروة وإمكانیات لدیھم القدرة الكافیة على العمل والنجاح بدون انتظار دعم أو مساعدات من الدول

...ویكفى فقط لنجاحھم عدم وضع العراقیل أمامھم ... 

فھم ،أما ما یجب أن تعمل الدولة من أجلھ فھو مد ید العون والمساعدة للطبقة الوسطى وللفقراء واألكثر احتیاجاً 
ھو الھدف وھذا... وھم من یجب أن تسن القوانین لحمایتھم وتتوجھ األعمال والسیاسات لتنمیتھم ... األولى بالرعایة 

...وھو أن یزداد إنتاج المجتمع وأن تصل ثمار التنمیة إلى الجمیع فیسعد الجمیع ...والغایة من برنامجى ھذا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتھى الھامش

مع بین مزایا النظام االشتراكى والنظام الرأسمالى وفى نفس إذن نحن بحاجة إلى نظام یج
...الوقت یتالفى عیوب النظام االشتراكى والنظام الرأسمالى 

أن المجتمع المصرى یمتلك العدید والعدید من العناصر علىیكاد یتفق الجمیع-٢٢١
قة یتمتع شعبھا والموارد الكافیة والمؤھلة لصناعة دولة كبرى عظمى ناجحة متقدمة متفو



١٤٥

ومن ،فمصر تمتلك مساحات كبیرة من األراضى... بكل مقومات الحیاة العصریة الجیدة 
كما تمتلك ثروة بشریة كبیرة منھم علماء ،ومن الثروات الطبیعیة،والبحیرات،البحار

ولدیھا ،والشریحة األكبر من السكان فى سن الشباب،وخبراء ومبدعین فى كل المجاالت
قارات من أھم ثالثةباإلضافة إلى موقعھا المتمیز فى وسط العالم ووسط ،ؤوس أموالر

...قارات العالم 

إال أن الحقیقة المؤسفة أیضاً أن كل تلك العناصر الجیدة لم یتم استغاللھا االستغالل -٢٢٢
ید عن ونسبة ما تم تعمیره ال تز،الجید فاألراضى الشاسعة مازالت صحراء غیر مستغلة

إلى اكما أن الثروات الطبیعیة یذھب الكثیر من عوائدھ... من إجمالى مساحة مصر % ٧
كما أن الثروة ... االستثمار األجنبى أو یتم تصدیرھا فى صورة مواد خام أو نصف مصنعة 

أما ... جید تأھیل علمى أو فنىالبشریة الكبیرة مھدرة فالكثیر منھا غیر متعلم وغیر مؤھل
أو أنھ یعمل لدى شركات أجنبیة فى مصر ،ز منھا فإما أنھ سافر للعمل بالخارجالمتمی

كما أن فرص العمل قلیلة فالكثیرون ... فیستفید منھ كذلك االستثمار األجنبى فى المقام األول 
فى عقارات غیر فالكثیر منھا معطلأما رؤوس األموال ... یعانون من البطالة وقلة الدخل 

أو ،أو فى مضاربات فى البورصة،أو فى مصوغات ذھبیة،ى ودائع بنكیةأو ف،مستغلة
فال ھى ،متكررة والمجتمع متشبع منھامتشابھةأو تعمل فى مشروعات،مھربة للخارج

...تحقق أرباحاً جیدة ألصحابھا ھىتحقق فائدة قویة لالقتصاد القومى وال

كل تلك المزایا المھدرة إلى عناصر قوة وإنتاج نحن نحتاج إلى ما نستطیع بھ تحویل ... إذن 
فرطة ھذه لكى نصنع منھا عقد ما نستطیع بھ جمع حبات العقد المننحن نحتاج إلى ... 

؟.. فكیف یتحقق ھذا ... النجاح والتقدم الذى نحلم بھ 



١٤٦

وھو ما أتعھد بتنفیذه لو أصبحت رئیساً ... ھذه ھو ما سیأتى ذكره فى الصفحات القادمة 
...صر لم

وإدارى من ،واقتصادى،وعالم،خبیر١٠٠٠سوف أشكل لجنة تتكون من -٢٢٣
المصریین الموجودین داخل مصر ومن المصریین العاملین بالخارج فى كل المجاالت 

ودراسات ،والمالیات،واإلدارة،فتضم ھذه اللجنة متخصصین فى التخطیط؛والتخصصات
،والكھرباء،والطاقة،والمیكانیكا،واإلنشاءات،اعةوالصن،والتسویق،الجدوى

،والتكنولوجیا،والمعادن،والشحن،والنقل،واألدویة،والكیمیاء،والجیولوجیا
،واألجھزة،والنانو تكنولوجى،والطیران،واالتصاالت،والزراعة،والبتروكیماویات
الخ...وكافة تخصصات الھندسة،ودوائر االتصال

إذا كانت ھناك بعض التخصصات ال یتوفر بھا خبراء مصریون أكفاء فال مانع من -٢٢٤
...االستعانة بخبراء أجانب 

یتولى رئیس الجمھوریة رئاسة ھذه اللجنة ویلتقى بھا دوریاً ویتابع أعمالھا -٢٢٥
ویذلل لعملھا كل        ... ویشرف علیھا ویراقبھا ویصدر القرارات المنظمة لعملھا والمعاونة لھا

...یعاونھ فى ذلك كل الوزارات المعنیة خاصة وزارة الصناعة ... العقبات 



١٤٧

تضم مدن صناعیة مھمة ھذه اللجنة ھى عمل خریطة صناعیة جدیدة لمصر-٢٢٦
وبمعنى آخر تقوم اللجنة بتحدید الصناعات الموجودة فى مصر وشبھ متكاملةمتخصصة

وتحدید الصناعات الجدیدة التى ... وب تحدیثھا والتوسع فیھا وطریقة تنفیذ ذلك حالیاً والمطل
وكیفیة تنفیذ ذلك والخطط المطلوبة للتنفیذ سواء كانت ھذه ،سیتم إدخالھا إلى مصر

وكذلك ... سیتم استیرادھا من الخارج مد على مواد خام موجودة فى مصر أوالصناعات تعت
اآلن فنعوض الفجوة الصناعیة بیننا وبین بھاتى یمكننا أن نبدأ تحدید صناعات المستقبل ال

فھناك مدینة ستقام فى ،كما تقوم بتحدید األماكن المناسبة إلنشاء تلك المدن... العالم األول 
... الصعید لتوفر الخامات وھناك مدن ستقام على البحار ألنھا ستعتمد على الثروات البحریة 

ار األراضى الزراعیة وھى مصانع الصناعات الغذائیة وھناك وھناك مصانع ستقام بجو
مصانع ستقام بالقرب من الموانئ ألننا سنستورد المواد الخام الالزمة لھا ثم سنعید تصدیر 

...المنتجات وھكذا 

...ستكون األولویة للصناعات التى نملك فیھا میزة تنافسیة ... وبالطبع وفى كل األحوال 
وذلك حتى یمكننا زیادة القیمة ...نستھلك منھا كمیات كبیرة ونستوردلتىولتلك المنتجات ا

...المضافة القتصادنا وتقلیل العجز الموجود فى المیزان التجارى وفى الموازنة العامة 

ستكون الخریطة الصناعیة الجدیدة لمصر معتمدة على فكرة المدن الصناعیة -٢٢٧
عیة ستشمل كل ما تحتاجھ ھذه الصناعة من مواد أى أن كل مدینة صنا... المتخصصة 

ومراكز ،وصناعات وسیطة،مغذیةوصناعات،كبرىوصناعات،وقطع غیار،وآالت
...لألبحاثومراكز ،تدریب للعاملین فى تلك الصناعة ومراكز صیانة

تلك الصناعة عن المتخصصة ھذه ھو رفع كفاءة وجودةالھف من فكرة المدن الصناعیة
وتوفیر كل احتیاجاتھا بحیث تنخفض والتنافس وتبادل المعرفة وتراكمھاطریق التخصص



١٤٨

بالتالىوتصبح منتجاتنا)الیة إنتاج ضخم ذو جودة ع( وكیفاً كماً التكلفة ویزداد اإلنتاج
...قادرة على المنافسة فى االسواق العالمیة ومطلوبة ومفضلة فى السوق المحلى

،اللجنة الصناعیة مع كافة الجھات المعنیة مثل وزارة التخطیطستتعاون ھذه-٢٢٨
،والمالیة، ووزارة الخارجیة،واإلنتاج الحربى،والدفاع،والتجارة،والصناعة
،ووزارة الثروة السمكیة،ووزارة التكنولوجیا،والبحث العلمى،والتعلیم،والزراعة

،والھیئة الھندسیة للقوات المسلحة،المختلفةواألجھزة المركزیة،والبنك المركزى
،والصناعیة،والغرف التجاریة،ومراكز المعلومات،ومراكز األبحاث المختلفة

العامة ( واإلنشاءات المصریة ،وشركات المقاوالت،والسفارات المصریة بالخارج
...وغیرھا ،والنقابات،والجامعات المصریة، ) والخاصة 

ببناء المصانع الجدیدة فى المدن ) بالتعاون بین كل أجھزتھا ( ستقوم الدولة -٢٢٩
أى أن الدولة بعد اإلنتھاء ،الصناعیة الجدیدة أو فى توسعات المدن الصناعیة القائمة حالیاً 

بما تتضمنھ من مبانى وأماكن سوف تقوم بإنشاء المصانعوإعداد الدراساتمن التخطیط
تركیب الماكینات وتوصیل كافة المرافق وتعیین كافة ستقوم بأنھاكما،اإلنتاج والتخزین

العاملین فى المصانع من مدیرین ومھندسین وعاملین وكیمیائیین وإداریین ومحاسبین 
كما تقوم بشراء الخامات ،الخ... وسائقین ومسئولى المخازن والمشتریات والنقل واألمن 

نتاج والمودیالت ومواصفاتھا ثم البدء فى اإلنتاج والبیع وتجربة التشغیل وتحدید نوعیة اإل
...والتسویق 



١٤٩

فوراً بعرض تلك المصانع للبیع بعد تشغیل المصانع وانتظام اإلنتاج تقوم الدولة-٢٣٠
متضمنة دراسة جدوى للمشروع وكل ما ،طرح كراسة الشروط الخاصة بكل مصنعو

وطبیعة ،وكیفیة تأسیسھ،فة تأسیس المصنعالشراء فى معرفتھ مثل تكلبیحتاجھ الراغب 
وإجمالى ،وتكلفة اإلنتاج،وكمیة اإلنتاج المتوقعة،وإدارتھ،وكیفیة تشغیلھ،المشروع

والمنافسة ،وبالعمالء،وبیان بالموردین،والتسویق،وطرق البیع،المصروفات
وكذلك ،المتوقعة أو المحتملةواألرباح ،وفترات الرواج والركود المتوقعة،المحتملة

الخ ... وكیفیة التغلب علیھا،المشاكل والمعوقات المحتملة

ستتنوع المصانع التى ستنشئھا الدولة ما بین مصانع ضخمة ومصانع متوسطة -٢٣١
كما سیتم إنشاء كافة الخدمات المطلوب تواجدھا بجوار المصانع ... الحجم ومصانع صغیرة 

،ومستودعات للتخزین،ومحالت لبیع كل المستلزمات،اكن مبیت العمالوأم،مثل فنادق
وأسواق ،وصرافة،وبنوك،ومراكز للدفاع المدنى،ومستشفیات،وشحن،وشركات نقل

...تجاریة 

وإنما سیكون سعر بیعھا ،لن تطرح الدولة ھذه المصانع عند بیعھا فى مزاد علنى-٢٣٢
...كنسبة ربح للدولة % ١٥نفاقھ فى تأسیس المصنع مضافاً إلیھ نسبة ثابت وھو كل ما تم إ

١,١٥٠,٠٠٠فلو كانت تكلفة إنشاء المصنع مثالً ملیون جنیھ فسیكون سعر بیعھ ھو -
١١٥بیعھ ھو سعرملیون جنیھ فسیكون١٠٠جنیھ مثالً ولو كانت تكلفة إنشاء المصنع 

الً لسعر األرض والتى قلنا من قبل أنھا لن تباع ملیون جنیھ وھكذا ولن یكون ھذا السعر شام
...سنة وھكذا ٤٠باإلیجار بحیث یتم تقسیط سعرھا على ستكونبل 



١٥٠

لیس من و،اً على المصریین فقطسیكون الحق فى شراء ھذه المصانع مقتصر-٢٣٣
والغرض من ھذا الشرط ھو أن یصبح ؛المسموح ألى شخص غیر مصرى أن یتقدم للشراء

وأن یستفید المصریون بثروات بالدھم وناتج ،تصاد المصرى فى أیدى المصرییناالق
عن ھذه المشروعات داخل السوق الناتجةوأن تظل األرباح ،أعمالھم وحصاد مجھوداتھم

فالمستثمر المصرى أو رجل األعمال المصرى عندما یربح فإن أرباحھ ستظل ... المصرى 
وأسرتھأو ینفقھا على نفسھ ،من االستثمار والعملداخل مصر وسیوجھھا إما إلى مزید

وفى أغلب األحوال فإن ھذه األرباح عندما یتم إنفاقھا داخل مصر ... وأھلھ وأباءه وأوالده 
وتساھم فى زیادة ،فإنھا سوف تعود بالنفع مرة أخرى على المصریین واالقتصاد المصرى

...اخل المجتمع والنمو د،واالستھالك،حركة العمل واإلنتاج

) خاصة فى المصانع الكبیرة ( لن یكون مسموحاً ببیع تلك المصانع لمستثمر وحید -٢٣٤
حتى ال تحدث إحتكارات فى السوق وال یتم تركیز الثروات فى أیدى فئة قلیلة من المجتمع 

تاج بل المطلوب ھو توزیع عائد اإلن،فتزداد الفجوة االجتماعیة بین األغنیاء والفقراء
وبذلك تتقارب الفجوات بین الطبقات ویقل االحتقان ،والتنمیة على أكبر عدد من المصریین

...ویستقر المجتمع ویسعد الجمیع 

سیتم بیع ھذه المصانع بطریقة األسھم والنسب بحیث یتمكن كل مصرى لدیھ مبلغ -٢٣٥
ن شراء ولو عدد محدود زائد عن احتیاجاتھ ولدیھ رغبة فى استثماره فى إحدى الصناعات م

من األسھم حسب ما یملكھ من مال وفى كل األحوال ال یجب أن یقل عدد مالك المصنع عن 
...مساھم ولكن بالطبع یحق لكل مصرى المساھمة فى أى عدد من المصانع یرغب فیھ ١٥



١٥١

...أما المصانع الصغیرة فیمكن بیعھا لمشترى واحد فقط 

راء الحق الكامل فى معرفة كل ما یرغب فى معرفتھ عن سیكون لكل راغب فى الش-٢٣٦
...المصنع الذى یرغب فى المساھمة فى ملكیتھ 

ستقوم الدولة بدعوة المستوردین والتجار فى كل مجال إلى شراء أسھم فى المصانع -٢٣٧
إلىأن یتحولواالمستوردیننساعدوبذلك ... التى تنتج نفس المنتجات التى یتعاملون فیھا 

ونضمن أن یصبح المستوردین ... مصنعین فیقل االستیراد ویزداد اإلنتاج ویقوى االقتصاد 
وبدالً من أن یوجھ ...داعمین للمصانع الجدیدة وعمالء لھا ومروجین لبضائعھا 

... ن أموالھم إلى االستیراد سیوجھونھا إلى المساھمة فى ملكیة المصانع المستوردو
...رون من مصانعھم ویسوقون منتجاتھا وسیصبحون أیضاً عمالء یشت

سیتم بناء المصانع بطریقة نموذجیة بحیث یكون فیھا مساحات خضراء وأماكن -٢٣٨
أووكذلك یتوفر بجوار...لبعض األلعاب الریاضیة الخفیفة للترفیھ عن العمال واإلداریین 

ن العاملین فى ھذه ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة لكى یتمكالصناعیةالمدنداخل
كما سیتم إنشاء ھذه المصانع على أحدث النظم ...المصانع من إلحاق أبنائھم بھذه المدارس 

...وأحدث الماكینات واآلالت وبأقصى طاقة إنتاجیة ممكنة حتى تنخفض تكلفة اإلنتاج 



١٥٢

ذلك من الممكن أن تسمح الدولة للبنوك المصریة بالمساھمة فى ملكیة المصانع وك-٢٣٩
فذلك سوف یساھم فى استثمار األموال المودعة بالبنوك وتحقیق ،شركات التأمین المصریة

ثقة الراغبین فى المساھمة فى تلك المصانع من األفراد منكما أنھ سیعزز... أرباح للبنوك 
كما یمكن السماح لھیئة التأمینات االجتماعیة بشراء أسھم فى المصانع التى ...العادیین 

ب فى المساھمة فیھا وذلك من أجل استثمار جزء من أموال المعاشات سعیاً لتحقیق أكبر ترغ
...عائد ربحى حتى یصبح لدیھا قدرة أكبر على زیادة قیمة المعاشات 

بعد شراءھم للمصانع بإدارتھا بالتعاون مع ) المساھمون ( سیقوم المشترون -٢٤٠
وبالطبع سیكون لمجلس اإلدارة ؛المعینینبعضھم البعض ومع مدیرى المصانع والفنیین

فیعینون من،ه كفیالً بتحقیق مصلحتھموالمطلق فى إدارة المصانع بما یراالحق الكامل 
ویتصرفون كیفما شاءوا فى ،على من یشاءونویبقون،ویعزلون من یریدون،یریدون

...إطار القوانین والتشریعات المنظمة لحقوقھم وواجباتھم 

رباح األمن % ١٠توزیع ) مالك المصنع الجدد ( ستشترط الدولة على المساھمین -٢٤١
... السنویة على العاملین بالمصنع مع ضرورة وجود ممثل للعمال فى مجلس إدارة المصنع 

كبر وتوزیع العوائد االقتصادیة على أوالھدف من ذلك ھو تحقیق جزء من العدالة االجتماعیة
... اصة طبقة العاملین والعمال الذین تم ظلمھم فى السنوات األخیرة عدد من المصریین وخ

ربحاً ... مكان عملھم فھم مرتبطون معھ سلباً وإیجاباً لوحتى یشعر عمال كل مصنع باإلنتماء 
أكثر حرصاً على المحافظة على كل ما یفید اإلنتاج ویزید من وبالطبع سیكونون... وخسارة 
...األرباح 



١٥٣

ون مسموحاً ألحد مساھمى المصنع بأن یبیع حصتھ لمساھم آخر حتى ال لن یك-٢٤٢
وكذلك ... )وذلك لفترة زمنیة محددة ( یستحوذ أحد المساھمین الكبار على المصنع بالكامل

موحاً وفى كل األحوال یكون مس... ال یسمح بأن یقوم أحد الغیر مساھمین بشراء كل األسھم 
ھم كذلك تكون لھم األولویة فى الشراء عند رغبة أحد سللعاملین فى المصنع بتملك أ

...المساھمین فى بیع حصتھ أو جزء منھا 

لتدریب العاملین الجدد والقدامى بحیث ستضم كل مدینة صناعیة متخصصة مراكز -٢٤٣
...تأھیلھم التأھیل المتخصص الالزم وإطالعھم على كل ما یستجد فى تلك الصناعة یتم 

نقابة مھنیة بافتتاح فرع لھا فى تلك المدن الصناعیة لتوفیر العمالة الالزمة كما ستقوم كل
...للمصانع 



١٥٤

فوائد ھذه النظریة

،ومھندسیھا،من خبرة علمائھا) الدولة والمجتمع واألفراد ( استفادة مصر -٢٤٤
اً لتتحول ھذه وتجمیع ھذه الخبرات وتربیطھا وتشبیكھا مع... وخبراءھا فى كل المجاالت 

الخبرات إلى أعمال وأفعال على أرض الواقع فتحل مشاكلھ وتضیف للمجتمع وتصنع تقدمھ 
...وتغیر من وجھ الحیاة فى مصر 

مع كل مصنع یتم إنشاءه ستتوفر فرص عمل مباشرة داخل المصنع وغیر مباشرة -٢٤٥
قتصاد المصرى وینشط فى وبذلك یتحرك اال... ترتبط بالموردین والعمالء وموردى الخدمات 

ولیس فى مجال مضاربات مالیة أو وساطات ال تغنى وال ... اتجاه إنتاجى تنموى صحیح 
فى كل دى العاملةتم إنشاءه ستزید الحاجة إلى األیومع كل مصنع ی... تسمن من جوع 

...التخصصات

بة التى تم ذكرھا ستحقق الدولة أرباحاً بسبب إنشاءھا للمصانع ثم بیعھا وھو النس-٢٤٦
ملیار جنیھ مثالً فھى ١٠٠فلو تخیلنا أن الدولة ستقوم بإنشاء مصانع قیمتھا % ١٥وھى 

...عدد المصانع وھكذا تزداد األرباح كلما إزدادملیار جنیھ١٥بذلك ستحقق أرباحاً قدرھا 

ئب األرباح باإلضافة إلى أن إیرادات الدولة األخرى الناتجة عن إیجار أراضى المصانع وضرا
وبالتالى یمكن ؛التجاریة والصناعیة من المصانع التى تم بیعھا ومن األنشطة األخرى ستزید

وتحسین مستوى الخدمات المقدمة للشعب فى كل ،للدولة أن تبدأ فى سداد دیونھا القدیمة
وریاضة،وثقافة،وطرق،وترفیھ،وخدمات عامة،وأمن،وصحة،المجاالت من تعلیم

الخ...



١٥٥

مع زیادة أعداد المصانع وزیادة أعداد العمال المؤمن علیھم ستزداد حصیلة ھیئة -٢٤٧
...التأمینات االجتماعیة مما یساعدھا وبسھولة على زیادة قیمة المعاشات الحالیة 

نتیجة لزیادة الطلب على األیدى العاملة ستزداد مرتباتھم فیحدث التوازن بین األجور -٢٤٨
...خاصة بعد تفعیل دور النقابات فى رفع كفاءة المھنیین ...سعار واأل

من األرباح سنویاً فإن كل % ١٠ونتیجة لحصول العمال فى المصانع الجدیدة على نسبة 
سوف تضطر إلى )وبغض النظر عن نوع الشركة ( المصانع والشركات القدیمة األخرى

وإال فإن العمال سیھددون بالرحیل من ،یاً من أرباحھا سنو% ١٠العمال والموظفینإعطاء
وبذلك تتغیر فلسفة المجتمع ... تلك الشركات والمصانع وااللتحاق بالعمل بالمصانع الجدیدة 

ویحدث نوع من اشتراكیة توزیع األرباح أو االشتراكیة اإلنتاجیة أو الرأسمالیة التعاونیة 
ل وسیتعاون الجمیع ویوحدون جھودھم وبالتالى ستقل المشاكل بین العمال وأصحاب األعما

...واالتفاق ال بالخالف... بالصراع ویدركون أن مصلحتھم تتحقق بالتعاون ال 

ما یتیحھ ھذا النظام من زیادة فرص العمل وإعطاء العاملین فى كل مصنع ومشروع –٢٤٩
علیھا العمال التى نصوتأكید لجزء من حقوق وتعبیر ھو تجسید من األرباح % ١٠نسبة 

العمال وتعمل على بناء تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق " ١٣فى المادة الدستور المصرى 
... "اإلنتاجیة العملیة عالقات عمل متوازنة بین طرفى 

یھدف النظام االقتصادى إلى " التى تنص على ٢٧كما أنھ تعبیر عن مضمون وھدف المادة 
بما یكفل رفع ... ة المستدامة والعدالة االجتماعیة یلرخاء فى البالد من خالل التنمتحقیق ا



١٥٦

معدل النمو الحقیقى لالقتصاد الوطنى ورفع مستوى المعیشة وزیادة فرص العمل وتقلیل 
...معدالت البطالة والقضاء على الفقر 

ودعم محاور التنافسیة وتشجیع ویلتزم النظام االقتصادى بمعاییر الشفافیة والحوكمة 
مع النمو المتوازن جغرافیاً وقطاعیاً وبیئیاً ، ومنع الممارسات االحتكاریة ، االستثمار ، و

المالى والتجارى والنظام الضریبى العادل وضبط آلیات السوق وكفالة األنواع مراعاة االتزان 
والتوازن بین مصالح األطراف المختلفة بما یحفظ حقوق العاملین ویحمى للملكیة المختلفة 

...المستھلك 

ة بضمان تكافؤ الفرص والتوزیع العادل لعوائد التنمییلتزم النظام االقتصادى اجتماعیاً و
لتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات یضمن الحیاة الكریمة ، وتقلیل الفوارق بین الدخول واال

...١٥"وبحد أقصى فى أجھزة الدولة لكل من یعمل بأجر ، وفقاً للقانون 

فى عیوب البیروقراطیة والروتین التى دائماً ما تواجھ القطاع ھذا النظام سیتال-٢٥٠
الخاص فى تأسیس أعمالھ ألن الجھات الحكومیة واإلداریة لن تستطیع أن تعطل مشروعات 

وتكاد تمثل مشروعاً قومیاً للشعب ،إنتاجیة تقیمھا الدولة ویشرف علیھا رئیس الجمھوریة
ویتم ... اخیص فى أسرع وقت وینتھى العمل وبذلك سوف تحصل المصانع على التر؛كلھ

ثم یقوم المصریون الراغبون فى الشراء باستالمھا بما یسمى ... افتتاح المصانع وتشغیلھا 
...تسلیم المفتاح 

كما أن ھذا النظام سیتالفى عیوب القطاع العام فى اإلدارة واإلھمال والفساد الذى یمكن أن 
تنتقل ملكیتھ إلى القطاع سفالمصنع ،ن من یدیر ال یملكیحدث داخل القطاع العام نتیجة أل

١٥

من الدستور المصرى٢٧ھذا ھو نص المادة 



١٥٧

الخاص وسوف یتولى مجلس إدارة المصنع المشكل من المالك وممثل العمال إدارة كل 
...وھم بالطبع سیكونون أكثر حرصاً على نجاح العمل وأكثر ھمة وحمیة ؛شئون المصنع

سیزداد اإلنتاج وستزید المنافسة لعملیبدأ فى اومع كل مصنع جدید یتم اإلنتھاء منھ -٢٥١
وتشتد بین المصانع وبین المنتجین فیضطرون إلى تخفیض األسعار وتقدیم العروض الخاصة 

على الشراء منھم خاصة أن تكلفة اإلنتاج لن تزید ألن مالك الكى یقبلو؛للمستھلكین
ا أن الناتج القومى كم؛المصانع الجدیدة لم یدفعوا ثمن األراضى المقام علیھا المصنع

كما أن تكلفة . ..وبالتالى ستزید القوة الشرائیة ... سیزداد وسیرتفع معھ دخل كل أسرة 
،ن المصانع الجدیدة سیتم إنشاءھا بحجم كبیر وبطاقة إنتاجیة ضخمةاإلنتاج ستنخفض إل

...ر وبالتالى ستكون تكلفة إنتاج الوحدة أقل والقدرة على المنافسة وتخفیض السعر أكب

ولن یسمح بزیادة ،لن یساعد ھذا النظام على زیادة الفجوة بین الطبقات بل سیقللھا-٢٥٢
من المجتمع ومساعدتھا فى تنمیة االحتكارات بل إنھ سیعمل على تقویة الطبقة الوسطى 

وس أموالھم وزیادتھا بما یسمح بخلق طبقة جدیدة وكبیرة من األغنیاء وھذا ما سیساعد رؤ
د ذلك بعدة سنوات فى تصدیر مستثمرین إلى خارج البالد للعمل واالستثمار فى مصر بع

قد حصلوا على خبرة المساھمین بعد عدة سنوات سیكونونألن ھؤالء... الدول األخرى 
جیدة فى الصناعات التى شاركوا فیھا باإلضافة إلى األرباح التى ستكون قد تحققت لھم خالل 

...تلك السنوات 



١٥٨

ذا النظام ال یسمح باستنزاف موارد االقتصاد المصرى والذى كان یتسبب فیھ ھ-٢٥٣
االستثمار األجنبى بل إن كل عوائد وأرباح تلك المصانع ستظل فى أیدى المصریین من 

وبالتالى فإن تلك األموال سوف تساعد فى ؛المساھمین والعاملین والموردین والعمالء
اقنا على تعلیم أوالدنا واإلھتمام بصحتھم ومجاملة بعضنا تحسین أحوال المصریین فیزداد انف
...البعض واالستمتاع بمباھج الحیاة 

مع كل مصنع یتم افتتاحھ سیزید الناتج القومى المصرى وستقل الحاجة إلى -٢٥٤
ى أمام العمالت األجنبیة وبالتالى یرتفع سعر صرف الجنیھ المصر... االستیراد من الخارج 

وبالتالى ستنخفض كل أسعار السلع المستوردة األخرى والتى ؛فاض الطلب علیھانخنتیجة ال
وبالتالى یرتفع مستوى ... ال یتم إنتاجھا فى مصر بسبب انخفاض أسعار العمالت األجنبیة 

المعیشة فى مصر ویصبح المصریون أكثر قدرة على شراء المنتجات المصریة والمنتجات  
... المستوردة 

النظام سوف یساعد على استثمار أموال المصریین فى مشروعات إنتاجیة ھذا-٢٥٥
ومضاربات البورصة ،وتخزین األموال فى العقارات،صناعیة بدالً من التجارة فى األراضى

كما سیقلل من تشغیل واستثمار تلك األموال فى ... أو إدخارھا فى البنوك أو مكاتب البرید 
رة وبدأ أصحابھا فى ومنتشرة ومتكرحالیاً وبكثرةودةاریة وخدمیة موجمشروعات تج

...ركود األسواق وغالء المعیشة قلة الطلب والمعاناة بسبب كثرة المنافسة و
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ھذا النظام سیساعد على انتشار الفكر الصناعى واإلنتاجى بین أفراد الشعب-٢٥٦
والتجارة والسیاحة وبالتالى نتحول من دولة تعتمد على الزراعة والصناعة ؛المصرى

لدول الكبرى على صبح بذلك مثل امد فى دخلھا األول على الصناعة فنوالخدمات إلى بلد تعت
كسبب لنھضتھا وتقدمھا حیث أن فى المقام األولى تعتمد على الصناعةمستوى العالم الت

د خطونا وبذلك نكون ق... القیمة المضافة للصناعة دائماً أكبر وأقوى من المجاالت األخرى 
اإلعتماد األساسى على دخلنا من قناة السویس ومن السیاحة عدمخطوة ھامة على طریق

ومع احترامنا وتقدیرنا لكل تلك اإلیرادات إال ... المصریین العاملین بالخارج تحویالتومن
ولذلك ،أن استمرارھا ال یتوقف على إرادتنا فقط بل ھى مرتبطة بظروف خارجة عن إرادتنا

من قناة السویس یعتمد فإیراد مصر ... رض دائماً للتذبذب فتارة تتزاید وتارة تتناقص تعت
بأى عمل أو سلباً وإیرادات مصر من السیاحة تتأثر... دھار التجارة العالمیة على نمو وإز

یعتمد على ) خاصة فى الدول العربیة ( وتحویالت المصریین من الخارج ... حادث إرھابى 
البترول ونشاط ورواج االقتصاد فى تلك الدول واستقرار األنظمة السیاسیة ارتفاع أسعار

...وحسن عالقاتنا معھا ...فیھا 

بناء المصانع فى كل أنحاء الجمھوریة وعدم اقتصارھا على منطقة أو إقلیم معین -٢٥٧
صعیدسوف یساعد على توزیع عوائد التنمیة على كل المصریین فالمصانع التى ستقام فى ال

ستعود بالخیر على سكان الصعید كما لن تدفعھم إلى الھجرة سواء الداخلیة أو الخارجیة مثالً 
...

فكرة ھذه النظریة ھى نقل األفكار والعلوم من الخارج المتقدم وتطبیقھا وتنفیذھا فى -٢٥٨
ى ویشارك ف... مصر بواسطة علمائھا وخبرائھا لیعمل بالمشروعات من یحتاج إلى العمل 
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على أن یتم كل ذلك تحت إشراف وتنفیذ ورقابة الدولة ... ملكیتھا من یرغب فى االستثمار 
...ومن أجل تحقیق الرخاء لكل المصریین ...من أجل النھوض بالمجتمع وبأفراده 

إلى تعاون الجمیع كل بما یملك من أجل نجاح الجمیع تحت باختصارفالفكرة تعنى وتھدف
...إشراف وتنفیذ الدولة

تجمع ھذه النظریة بین مزایا النظام االشتراكى والرأسمالى والتعاونى وھى تعدیل -٢٥٩
جمال عبد الناصر فى التأمیم والقطاع الرئیسلطریقة االقتصادى طلعت حرب ولسیاسات

وھى تجسید حقیقى ألھمیة دور الدولة فى التخطیط االقتصادىالعام وسیاسات االنفتاح
على العمل واإلنتاج من أجل ومعاونة أفراد المجتمع ومساعدتھمھد وتأھیلوتنمیة االقتصا

كما أنھا ال تتعارض مع حریة األفراد االقتصادیة وحقھم الكامل ...رخاء الفرد وقوة الدولة 
...فى العمل والنجاح وإمتالك الثروات 

استكمال النظریة

وحصولھا على تكلفة المصانع الفعلیة بعد قیام الدولة ببیع المصانع التى تم بناءھا-٢٦٠
من رأس مالھا تقوم الدولة بإعادة توجیھ رؤوس األموال % ١٥مضافاً إلیھا نسبة ربح 

األساسیة لبناء مصانع جدیدة ثم بعد اإلنتھاء من تشغیلھا تقوم بطرحھا أیضاً للبیع لعموم 
یة بین اإلنشاء والتشغیل وھكذا فى دورات متتال... الذین یرغبون فى الشراء ... المصریین 

یزداد اإلنتاج یومیاً وتزداد فرص العمل یومیاً ویزداد دخل المصریین یومیاً بذلك ووالبیع 
وتصبح الصناعة ھى ... وتزداد إیرادات الدولة یومیاً وتمالً المصانع جمیع أنحاء الجمھوریة 

ع أكبر عدد من ویتشارك فى ملكیة المصان... مصدر الدخل الرئیسى لمصر والمصریین 
المصریین حتى لو لم یكونوا من العاملین بالتجارة أو الصناعة أو األعمال الحرة فالملكیة
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وبذلك تصبح ...والفئات ستكون متاحة لجمیع المصریین من كل الطوائفوالمساھمة
الصناعة مصدر دخل للعاملین فیھا ولغیر العاملین فیھا من المشاركین فى ملكیة المصانع 

والتجار،والمھنیین،والمحاسبین،والمدرسین،والموظفین،والمھندسین،األطباءمثل
الخ ... والعاملین بالسیاحة ،والعاملین بالخارج،

بعد عدة دورات من بناء المصانع وتشغیلھا وبیعھا سوف یتم القضاء على البطالة -٢٦١
لمطلوبة لتشغیل المصانع عن أعداد وعندما تزید أعداد الوظائف والمھن ا... فى مصر 

ة واألفریقیة من الدول اآلسیویالقادرین على العمل سوف نضطر الستیراد عمال من الخارج
...  لتلبیة احتیاجات االقتصاد المتزایدة وذلكعلى سبیل المثال

بعد عدة دورات من بناء المصانع وتشغیلھا وبیعھا سیحدث االكتفاء الذاتى -٢٦٢
یتم تصنیعھا فى مصر ثم یزید اإلنتاج فیحتاج سجات المصریین من المنتجات التى الحتیا

المصریون إلى التصدیر لتصریف اإلنتاج المتزاید وھنا تقوم الدولة ببناء عدة مدن تجاریة 
...حرة على الحدود مع الدول المجاورة الشقیقة 

... حرة فى حالیب وشالتین ومدینة تجاریة ... فیتم بناء مدینة تجاریة حرة فى السلوم 
ومدینة تجاریة حرة ... ومدینة تجاریة حرة فى رفح ... ومدینة تجاریة حرة فى نویبع 

ومدینة تجاریة حرة بجوار أحد ... بجوار أحد الموانئ المصریة المطلة على البحر األحمر 
...السویس ومدینة تجاریة حرة على قناة... الموانئ المصریة المطلة على البحر المتوسط 
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ما أقصده بھذه المدن التجاریة الحرة أن تكون ھذه المدن متاحة لمواطنین الدول -٢٦٣
أو یمكن الحصول على التأشیرة بمجرد ... المجاورة لدخولھا بدون حصول على تأشیرة 

الوصول إلى المدینة مقابل مبلغ ما وأن یتم بناء عدة آالف من المحالت التجاریة ومعھا عدة 
وتقوم المصانع المصریة إما بفتح فروع بیع لھا فى تلك المدن أو أن ... ف من المخازن آال

فتصبح ھذه المدن التجاریة الحرة مملوءة ... الشركات ببیع منتجاتھا ىتعطى وكالة ألحد
بكل المنتجات المصریة فى كل المجاالت ویصبح تصدیرھا إلى الدول المجاورة وإلى الخارج 

سبة للمستوردین والتجار من الدول الشقیقة والراغبین فى استیراد المنتجات غیر مكلف بالن
...المصریة 

كذلك یجب أن تكون ھذه المدن التجاریة الحرة مجھزة بكل ما یحتاجھ التاجر األجنبى -٢٦٤
لتسھیل إقامتھ وشراءه المنتجات المصریة ولذلك یجب تجھیز ھذه المدن بالفنادق والبنوك 

وسیارات النقل وحاویات البضائع ومحطات التحمیل والمطاعمصرافةوشركات ال
الخ... والمستشفیات وأماكن الترفیھ 

كذلك یجب أن تشمل ھذه المدن كل ما یحتاجھ العاملون فیھا فیجب أن تضم مدارس وجامعات 
الخ... 

ة واألوروبیة تقوم الدولة بدعوة المستوردین والتجار من كل الدول األفریقیة والعربی-٢٦٥
واآلسیویة إلفتتاح شركات تجاریة لھم فى تلك المدن التجاریة الحرة خاصة الموجودة على 
البحر األحمر والبحر المتوسط وقناة السویس وذلك لتصدیر المنتجات المصریة إلى دولھم 
وباقى دول العالم وتسھیل إجراءات تأسیسھا وتوفیر كل التسھیالت لھم وذلك لیكونوا ھم 
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قة الوصل بین احتیاجات أسواقھم المحلیة وأذواقھا المختلفة وبین المصانع المصریة حل
وستستعین الدولة فى ذلك بالسفارات المصریة فى ... الراغبة فى التصدیر لتلك الدول 

) ...وزارة جدیدة سیتم استحداثھا ( الخارج وقناصلھا التجاریین ووزارة أفریقیا 

مل ھذه المكاتب التجاریة المملوكة لألجانب ھو نجاحھا فى والشرط األساسى الستمرار ع
إتمام عملیات تصدیر للمنتجات المصریة إلى دولھم وإثبات ذلك عن طریق التحویالت البنكیة 

...

كما یتم تنظیم معارض سنویة ونصف سنویة متخصصة فى الصناعات وفى -٢٦٦
كون ھذا المعرض محلیاً فقط بل معرضاً على أال ی... المجاالت التى سیكون لمصر فیھا شأناً 

...وبذلك تصبح مصر أیضاً مركزاً صناعیاً تجاریاً سیاحیاً ... إقلیمیاً ودولیاً 

النظریة االقتصادیة والتى تم عرضھا فى السطور والصفحات السابقة سوف تحول -٢٦٧
ستوردة إلى دولة وسوف تجعلنا نتحول من دولة م... مصر إلى دولة قویة إقلیمیاً ودولیاً 

ومن دولة تعانى عجزاً فى موازناتھا إلى ... ومن دولة مدینة إلى دولة دائنة ... مصدرة 
ومن دولة تستقبل المعونات والمساعدات إلى دولة تقدم ... دولة تحقق فائضاً فى موازناتھا 

ة ومن دول... لآلخرین مقرضةومن دولة مقترضة إلى دولة ... المعونات والمساعدات 
یسعى أبناءھا ویحلم بالسفر منھا والعمل بالخارج إلى دولة یحلم اآلخرون بالسفر إلیھا 

ومن دولة تصدر العمالة الغیر مؤھلة للخارج لیعملوا بأقل األجور والمرتبات ... والعمل فیھا 
ومن دولة كانت تعتمد على االستثمار األجنبى فیھا ...إلى دولة تستورد العمالة من الخارج

...لى دولة تصدر المستثمرین للخارج إ
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النظریة االقتصادیة ھذه سوف تجعلنا نستفید من موقعنا الجغرافى المتمیز ووجودنا -٢٦٨
ومن إمتالكنا لقناة السویس أكبر ممر مائى صناعى فى العالم لیس ...قارات كبرى ٣بین 

ریة وتصدیرھا لكل دول لبیع المنتجات المصكوسیلةفقط كمصدر تحصیل رسوم عبور وإنما 
العالم بحیث تغیر شركات الشحن العالمیة من جدول رحالتھا وتصبح الموانئ المصریة 

كما أن ھذه النظریة ستجعلنا نستفید من االتفاقیات ... موانئ تحمیل ولیس موانئ تفریغ 
ة وباتفاقیة التجاریة التى وقعنا علیھا أو انضممنا إلیھا فنستفید باتفاقیة جامعة الدول العربی

الخ...الشراكة المصریة األوروبیة وباتفاقیة دول الكومیسا واتفاقیة أغادیر 

مع انتھاء كل مرحلة من بناء المصانع وتشغیلھا وبیعھا تقوم الدولة بتكریم بعض -٢٦٩
أعضاء اللجنة المسئولة عن التخطیط والتنفیذ وإعطائھم حقھم من التقدیر المجتمعى 

...أسماءھم على الشوارع والرسمى وإطالق

نع وبیعھا فقط بل إنھا ستختار للمصانع الن تكتفى الدولة بمجرد إنشاء المص-٢٧٠
سیتم إطالق ھذه األسماء على عدة منتجات مختلفة ووللمنتجات أسماء الماركات والمودیالت 

...وبذلك تكون ھذه الخطوة ھى بدایة تكوین ماركات مصریة عالمیة 

ھذه األسماء فسوف یكون من ضمن األسماء الفرعونیة والعربیة والكلمات أما اختیار 
...العامیة المصریة وأسماء بعض البلدان واألماكن المصریة واسماء بعض مشاھیر مصر 

لن یقتصر تطبیق الدولة لنظریة إنشاء المصانع وتشغیلھا وبیعھا على المصانع فقط -٢٧١
فیتم إنشاء أسواق تجاریة ... ى مستویات ومحاور أخرى وإنما سیتم تطبیقھا أیضاً عل... 

وكذلك إنشاء مطاعم للمأكوالت ) سلسلة تجاریة سوبر ماركت وھایبر ماركت ( كبرى 
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، أو أو شركات شحن بحریة،أو فنادق،والعصائرأو شركات للمشروبات،الجاھزة
الخ... شركات نقل بریة

...فس النظریة وبنفس الفكر وكذلك یتم إنشاء مدارس ومستشفیات بن

بعد بناء الدولة للمصانع وتشغیلھا وبیعھا وطرح اإلنتاج وبیعھ وحصول الشركاء -٢٧٢
أى بعد دخول النظریة حیز التنفیذ والتطبیق الفعلى ستزداد ثقة ... والمساھمین على األرباح 

أسھم مقدمة لشراءزسداد مبالغ حجلباب الوعندھا یتم فتح ... المصریین فى تلك النظریة 
وبالتالى ستزداد األموال المتوفرة ... قبل أن یتم إنشاءھاجدیدةالمصانع الوأنصبة فى 

د المصانع التى یتم بناءھا اعدأفتتضاعف ... للدولة لبناء المزید والمزید من المصانع 
...مى وتتضاعف أرباح المصریین ویتضاعف الناتج القو... والمشروعات التى یتم إنشاءھا 

سیتم تنظیم دورات وإعداد برامج للمشاركین فى ملكیة المصانع تقدم لھم تبسیط لكل -٢٧٣
األفكار التى تعینھم وتساعدھم فى حسن إدارة ملكیتھم مثل كیفیة قراءة المیزانیات وفھمھا 

والرقابة واإلشراف بدون التدخل المعوق لإلدارة تطبیقاً لمبدأ الفصل بین الملكیة  ... 
...واإلدارة 

تقوم البنوك بخفض نسبة الفوائد على ... مع بدء تطبیق تلك النظریة االقتصادیة -٢٧٤
حتى یتم تشجیع الجمیع على العمل والمشاركة فى ... ١٦اإلقراض واإلیداع تدریجیاً كل فترة

١٦

الجاریة فى البنوك حسب تقریر الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فإن قیمة الودائع والحسابات* 
تریلیون وسبعمائة وأربعة ( ١.٧٣٤قد بلغت ٢٠١٤/٢٠١٥المصریة فى القطاعین العام والخاص كانت فى عام 

تریلیون ومائة ٢( ٢.١١٦وبلغت % ٢٢حوالى ٢٠١٥/٢٠١٦على حین زادت فى عام ) وثالثون ملیون جنیھا 
)وستة عشر ملیون جنیھ 
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معدل الفائدة على من تخفیضوحتى یستفید المقترضون من البنوك بعد ذلك ... اإلنتاج 
...قروضھم فتقل األعباء من على كاھلھم ویقللون بالتالى من أسعار منتجاتھم 

والمعروف أن انخفاض أسعار الفائدة فى البنوك یساعد على رواج االقتصاد وتخفیض 
...األسعار وانخفاض نسب التضخم 
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قرارات اقتصادیة متنوعة

ض المشروعات الصغیرة وتوجیھ وعودة إنشاء البنوك المتخصصة مثل بنوك إلقرا-٢٧٥
البنوك المتخصصة الموجودة حالیاً لتركیز مجھوداتھم فى الھدف والغرض الذى أنشئت من 

حتى ال تتشتت وذلكأجلھ مثل بنك التنمیة واإلئتمان الزراعى وبنك التنمیة الصناعیة
...ى أنشئت من أجلھویصبح لھا دوراً مؤثراً فى تنمیة النشاط الذى ترعاه والذ... جھودھا 

یمكن تغییر طریقة إقراض البنوك للراغبین فى إنشاء مشروع ما لیصبح نظام –٢٧٦
...االقراض بالطریقة التالیة 

یقوم الراغب فى إنشاء المشروع بإیجار األرض من الدولة وبالتالى لن یتكبد أى مبالغ فى -
...سبیل ذلك 

صول على قرض بتجھیز المكان وبناءه وتوصیل یقوم صاحب المشروع والراغب فى الح-
...ثم یقوم بالتقدم للبنك للحصول على القرض ... المرافق وسداد قیمتھا 

وبذلك ستنخفض ... یقوم البنك برھن المبانى واإلنشاءات لصالحھ وتقدیم ثمنھا للمقترض -
الماكینات لقیمة صاحب المشروع ضرورة امتالك ولتنحصرتكلفة تأسیس المصانع لتصبح

وألن البنك اقرضھ قیمة المبانى واإلنشاءات ...ألنھ حصل على األرض باإلیجار ... فقط 
فإن البنوك ستضمن أموالھا ألنھا وبذلك یتم تسھیل إنشاء المصانع وفى نفس الوقت 

...فى مبانى وإنشاءات موجودة 



١٦٨

جیعاً لھم ودعماً دراسة تخفیض الضرائب على التصنیع والمشروعات الصناعیة تش-٢٧٧
مع دراسة فرض جمارك على السلع المستوردة التى لھا مثیل مصرى فى ... لكل منتج 

إضافیة یتم توجیھ تلك اإلیرادات مباشرة لدعم صادرات السلع المصریة بحیث ال % ٢حدود 
تصبح میزانیة دعم الصادرات عبئاً على میزانیة الدولة وبذلك نشجع وندفع المستوردین 

تحول من االستیراد إلى التصنیع خاصة مع تطبیق نظریة إنشاء وتشغیل وبیع إلى ال
...المصانع السابق ذكرھا 

یتم االستعانة فیھا إطالق حملة مجتمعیة تشجع على استعمال المنتج المصرى –٢٧٨
المصریین لیعلنوا عن كما یتم تقدیم تسھیالت إعالنیة للمصنعین ... بنجوم المجتمع 

...منتجاتھم 

تعدیل قانون التأمینات االجتماعیة بحیث یتم تخفیض نسبة مبالغ التأمینات من -٢٧٩
سنوات ثم یتم بعد ذلك تخفیضھا ٣وذلك لمدة % ٢٤وھى النسبة الحالیة إلى نسبة % ٤٠

والھدف من ذلك تخفیف ... وھذه ھى النسب العالمیة فى أغلب بلدان العالم % ١٨إلى نسبة 
وتشجیعھم على التأمین على كل العمال ... األعمال وعن كل العاملین األعباء عن أصحاب

كما أن ذلك سوف یشجعھم على ... وعدم التھرب من ذلك بسبب نسب التأمینات العالیة 
وحتى ال یضطر بعض المواطنین إلى ... التأمین بقیمة المرتبات الفعلیة ولیس بقیمة أقل 

...تان اللتان یجب التخلص منھما الخوف من التأمینات والكذب وھما الصف



١٦٩

زید كما أن أعداد وھذا اإلجراء لن یضر بحصیلة التأمینات االجتماعیة ألن مبالغ التأمین ست
زید بسبب زیادة النشاط االقتصادى والصناعى والتجارى ودخول االقتصاد المؤمن علیھم ست

...الموازى فى االقتصاد الرسمى 

ات االجتماعیة سوف تقوم باستثمار جزء آمن من أموالھا فى باإلضافة إلى أن ھیئة التأمین
...شراء أسھم وأنصبة من المصانع التى ستنشئھا الدولة ثم تبیعھا 

إعفاء خطوط اإلنتاج والماكینات واآلالت الصناعیة والزراعیة المستوردة من كل -٢٨٠
تصنیعدعم وتشجیع وبالتوازى مع ذلك یتم ...الضرائب والجمارك على تلك الماكینات 

...الماكینات وقطع الغیار داخل مصر 

سوف أتبنى حملة أدعو فیھا إلى عودة رؤوس األموال المصریة المھاجرة من -٢٨١
النظام مصانعالخارج الستثمارھا فى مصر فى مجال الصناعة والمشاركة فى تملك

وھو نظام یسمح بوجود )بناء ثم تشغیل ثم بیع ( االقتصادى الجدید الذى سیتم تطبیقھ 
المالك المصریین بالخارج مع حصولھم على االرباح من مشاركتھم كما سأدعوھم إلى 

العودة إلى مصر واستثمار أموالھم وخبراتھم وأفكارھم فى بالدھم وكل من سینشئ 
وكل من سیشترى أسھم فى المصانع المصریة ... عامل أو أكثر ٢٠٠مشروعاً یعمل فیھ 

ملیون دوالر ستقوم الدولة بتكریمھ وإطالق اسمھ على أحد شوارع ٥عن تزید قیمتھا 
...المحافظة التى ولد فیھا 



١٧٠

تشجیعاً للعمل واالستثمار المصرى فى مجال الصناعة فإن كل من سیقوم بإنشاء -٢٨٢
سوف تقوم الدولة بإطالق )مؤمن علیھ بالطبع ( عامل٢٠٠مصنع یعمل فیھ أكثر من 

والشرط األساسى لكى تقوم الدولة بذلك ...شوارع المحافظة التى ولد فیھا اسمھ على أحد
عامل لمدة خمسة ٢٠٠ھو أن یستمر عدد إجمالى المؤمن علیھم والذى ال یجب أن یقل عن 

...سنوات متواصلة 

العمل على إعادة تشغیل المصانع المتوقفة عن العمل ودراسة أسباب توقفھا أو -٢٨٣
إذا كان التوقف عن العمل بسبب مشاكل ضریبیة أو تأمینیة فسوف یتم التصالح ف... تعثرھا 

وكذلك سیتم مساعدة المصانع التى تحتاج ... معھا وتقسیط ما علیھا وبدء صفحة جدیدة 
أما المصانع التى توقفت ... لتمویل بعد التأكد من قدرة أصحاب المصنع على حسن اإلدارة 

نتاجھا وعدم تحدیثھا فسوف یتم تقدیم المساعدات عن العمل بسبب تقادم خطوط إ
... واالستشارات والمعلومات التى تساعدھا على تحدیث إنتاجھا واألخذ بالتكنولوجیا الحدیثة 

وفى كل األحوال سیتم تقدیم دورات واستشارات مجانیة فى مجال الصناعة تشمل كل ما 
...یحتاجھ العاملون فى الصناعة من معارف وعلوم وخبرات 

االھتمام بالصناعات التقلیدیة التى لنا فیھا خبرات سابقة مثل الزجاج والجلود -٢٨٤
والخزف والطباعة والعطور وإطارات السیارات وبطاریات السیارات واألثاثوالمالبس

والسجاد والصناعات الدوائیةوالدراجات وصناعة األتوبیسات والصناعات الغذائیة
...وغیرھا... األوانىوالصابون والبالستیك و



١٧١

...منع تصدیر أى مواد خام من الممكن تصنیعھا واالستفادة بھا فى مصر -٢٨٥

االھتمام بمشروعات الطاقة الشمسیة وتطبیقاتھا فى المنازل وإنارة الشوارع -٢٨٦
واالستفادة من نعمة هللا لنا وھى أن شمس مصر من أعلى معدالت التشمیس فى العالم 

...م بمشروعات تولید الطاقة الكھربائیة من الریاح واالھتما

السعى والعمل من أجل توطین علوم المستقبل ونشر ثقافتھا وما یرتبط بھا من –٢٨٧
صناعات مثل النانو تكنولوجى والذكاء االصطناعى والھندسة الوراثیة واالستشعار 

صاد المعرفة واالقتصاد والطباعة الثالثیة وصناعة الروبوتات وصناعة البرمجیات واقت
...التشاركى 

االھتمام بصناعة الرخام وتعظیم االستفادة منھ وتصدیره كمنتج نھائى أو نصف -٢٨٨
...وعدم تصدیره كأحجار كبیرة بدون قیمة مضافة ... نھائى 

وكذلك ... مراحل من أجل تصنیع سیارة مصریة ٣وضع خطة یتم تنفیذھا على –٢٨٩
...ل وجرار زراعى تصنیع سیارة نق

فمن المعروف ... وال مانع فى كل مرحلة من االستعانة بشركات أجنبیة الستكمال ما ینقصنا 
بل تكمل الشركات ... عالمیاً أنھ ال توجد شركة سیارات تقوم بإنتاج كل أجزاء السیارة 

وفى وعلینا أن ننتھج ھذا المنھج وھو التعاون والتكامل فى تفكیرنا... بعضھا البعض 
...عملنا وفى خطتنا الصناعیة 



١٧٢

إعادة النظر فى عقود استغالل ثروات مصر الطبیعیة مثل الفوسفات والذھب -٢٩٠
...لیكون یوالمنجنیز ورمل الس

ونشر ثقافة ... االھتمام بإعادة تدویر كل المخلفات سواء العضویة أو غیر العضویة -٢٩١
جل الوصول إلى االستفادة بتدویر كل مخلفات فصل المخلفات من المنبع وتطبیقھا من أ

مصر ثم السعى إلى استیراد بعض المخلفات من الدول المجاورة بعد استیفاء اإلجراءات 
فأغلب الدول المجاورة لمصر تصدر مخلفاتھا إلى بعض الدول اآلسیویة مثل ... الوقائیة 

وفى حالة ... ة الثمن الصین وھناك یعاد تدویرھا واستغاللھا وتعود لنا منتجات رخیص
قیامنا باستیراد تلك المخلفات وتدویرھا فسوف نستفید من المیزة التنافسیة لنا وھى وجود 

ھذه البالد بالقرب منا وبالتالى انخفاض سعر تورید تلك المخلفات إلى مصر عن تكلفة 
...وصولھا إلى الصین والدول الصناعیة األخرى 

لتستعمل الطاقة والمدارس والجامعات انى الحكومیة السعى نحو تحویل كل المب–٢٩٢
...الشمسیة 

إنشاء الدولة لمصانع تدویر المخلفات الزراعیة خاصة قش األرز وتحویلھا إلى -٢٩٣
أخشاب وذلك فى كل أنحاء الجمھوریة ثم طرحھا للبیع لعموم المصریین بنفس الطریقة 

...التنمیة االقتصادیة والوسیلة التى ذكرتھا من قبل فى طریقة تحقیق 

والھدف من إنشاء ھذه المصانع ھو أن تقوم الدولة بعمل شيء إیجابى وتنفیذى على أرض 
الواقع بدالً من تلك المناشدات التى تطلقھا الدولة للتوقف عن حرق قش األرز واالستفادة 



١٧٣

ا وشراء وعندما یرى المواطنین المصانع قائمة أمامھم سیسارعون بالمساھمة فیھ... منھ 
...أنصبة من ھذه المصانع سعیاً وراء تحقیق األرباح 

یتھا فى األرض والمسماة عیون إقامة مصنع لعواكس إضاءة الطرق والتى یتم تثب-٢٩٤
وذلك من أجل التوسع فى استعمالھا على كل الطرق المصریة فھى توفر فى ... ط الق

وبالتالى نقلل من حوادث ... م بوضوح وتحدد لسائقى السیارات طریقھ... استھالك الطاقة 
...السیارات وما ینتج عنھا من خسائر بشریة ومادیة ضخمة جداً 

إنشاء مدینة صناعیة أو منطقة صناعیة متخصصة فى صناعة األدوات -٢٩٥
وذلك من أجل توفیر األدوات الریاضیة ... والمستلزمات الریاضیة المتنوعة والمختلفة 

فنشجع بذلك على ممارسة الریاضة وتزید أعداد ... متناول الجمیع بأسعار وبكمیات فى
...ونوفر العمالت األجنبیة ... ممارسین الریاضة 

إقامة مصانع لفالتر المیاة المنزلیة ومستلزماتھا من أجل تخفیض سعرھا وإتاحتھا لكل - ٢٩٦
مثل الفشل المیاهمراض التى یتسبب فیھا تلوثالمواطنین حتى نستطیع محاربة وحصار األ

...الكلوى 

تخفیض التمثیل الدبلوماسى المصرى فى سفارات مصر بالخارج خاصة فى الدول -٢٩٧
توفیراً لإلنفاق العام الذى یتم ... الغیر محوریة لمصر والتى لیست لنا فیھا مصالح كبیرة 



١٧٤

بالسفارات وكل المرتبات التى یتم دفعھا للعاملین فى الخارج خاصة أن ھذا االنفاق
...بالعمالت األجنبیة والقنصلیات

وتقلیل مكافأت من سیتم ... تخفیض أعداد المستشارین بجمیع الوزارات والھیئات -٢٩٨
...اإلبقاء علیھم 

فال یعقل أن ... إعادة فرض ضریبة األرباح الرأسمالیة على كل مضاربات البورصة -٢٩٩
ذى یحققھا من العمل فى التجارة أو الصناعة أو یدفع المواطن ضرائب على األرباح ال

ویتم ... ویتم استقطاع الضرائب من الموظفین والعاملین بالدولة من المنبع ... الزراعة 
فى الجمارك قبل اإلفراج عن من المستوردینالقیمة المضافةتحصیل جزء كبیر من ضریبة 

وعلى الرغم ... ب على أرباحھم على حین ال یدفع المضاربون بالبورصة ضرائ... ھم بضائع
... وإنما ھو مضاربات ... من أن نشاط البورصة لیس نشاطاً إنتاجیاً حقیقیاً وال استثماریاً 

وال یستفید منھ المجتمع واالقتصاد إال عند اإلكتتاب األول الذى بھ یتم ضخ األموال فى 
ورصة من بیع وشراء لألسھم فھى أما ما یتم بعد ذلك داخل الب... العملیة اإلنتاجیة الحقیقیة 

وكم رأینا شركات تنخفض... مضاربات مالیة ال تفید العملیة اإلنتاجیة من قریب أو بعید 
وشركات أخرى ترتفع أسعار أسھمھا رغم تحقیقھا ... أسھمھا رغم تحقیقھا ألرباح قیمة

...لخسارة 

فذلك سیساعد على ... لة ضم أموال الصنادیق الخاصة إلى الموازنة العامة للدو-٣٠٠
فى إدارة أموال ھذه الصنادیق ھدار الموجودضاء على كثیر من أوجھ الفساد واإلالق



١٧٥

وبالتالى تزید قدرتھا على توفیر الخدمات التى ... وسیساعد على زیادة موارد الدولة 
...یحتاجھا المواطنین بطریقة أفضل وأقوى 

األشعة وذلك من أجل عرض كل الحاویات تجھیز كل الموانئ المصریة بأجھزة-٣٠١
والبضائع التى یتم استیرادھا من الخارج على تلك األجھزة حتى نقضى على جزء كبیر من 

...تھریب البضائع 

إلغاء اشتراط وجود شھادات للجودة والتفتیش على البضائع المستوردة من الصین -٣٠٢
أنھ قد ثبت أن ھذه الشھادات التى یتم عند دخولھا إلى المنافذ الجمركیة المصریة حیث 

استخراجھا من الصین لم تمنع من استیراد البضائع الردیئة والمنخفضة الجودة ودخولھا 
كما أن استخراج ھذه الشھادات یكلف المستوردین المصریین ... إلى األسواق المصریة 

واألفضل أن ... دة تذكر وبالتالى الدولة المصریة مبالغ كبیرة من العمالت األجنبیة بدون فائ
یم جودة البضائع المستوردة والتفتیش علیھا فى المنافذ الجمركیة المصریة ومقابل یتم تقی

...نفس الرسوم أو أقل وبھذا اإلجراء یستفید المستوردون وتستفید إیرادات الدولة

الفواكھ التى وقف استیراد بعض السلع غیر الضروریة مثل الموز المستورد والكثیر من - ٣٠٣
٣وذلك لمدة ... وكذلك وقف استیراد بعض أنواع األجبان ... یجب االستغناء عنھا لمدة معینة 

...سنوات فقط 



١٧٦

وتأسیس ... إعادة النظر فى عقود الشركات األجنبیة المسند إلیھا جمع القمامة -٣٠٤
... شركات مصریة تتولى ھذه المھمة 

نجاز لعامة والمصالح الحكومیة من أجل اجمیع الھیئات اإلغاء أجازة یوم السبت ل-٣٠٥
...وإنھاء إجراءات وتیسیر وتسھیل كل تعامالت المواطنین 

...حتى تتحسن األحوال االقتصادیة ... سنوات كفترة مبدئیة ٣وذلك لمدة 

،استمرار العمل فى جمیع المصالح الحكومیة حتى الساعة الخامسة مساءً -٣٠٦
وھذا اإلجراء سوف یقضى على ... لعمل فى الخزینة حتى الساعة الرابعة مساًء واستمرار ا

ویحل جزء من ،ویحارب كثیراً من الفساد،من الروتین والبیروقراطیةجزء كبیر جداً 
ویوفر الكثیر من الوقت لكل المواطنین فیتم استثماره فى العمل واإلنتاج ،مشكلة المرور

...

ساعات ٨یوم عمل الموظف المصرى یوم عمل طبیعى یتكون من وبھذا التعدیل یصبح 
ساعات ٥أو ٤أو ٣ولیس مثلما ھو جارى اآلن حیث فى بعض األحیان یتراوح الیوم بین 

وبھذا التعدیل یصبح الھیكل اإلدارى للدولة فى خدمة المواطن وخدمة العمل ... فقط 
... واإلنتاج ولیس معوقاً أو معطالً لھم 

التأثیر الجید لھذا التغییر الذى سینتج عن استمرار العمل حتى الساعة الخامسة فى ولمعرفة 
جمیع المصالح الحكومیة نفترض أن عدد ساعات العمل التى زادت لكل موظف ھو ساعتین 

ملیون لعرفنا ٥فقط یومیاً ولو افترضنا أن عدد الموظفین الذى سیطبقوا ھذا القرار ھو 
ملیون ساعة عمل ١٠لجھاز اإلدارى للدولة سوف یقدم یومیاً وبحسبة بسیطة جداً أن ا
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وأعتقد أن ھذه الساعات ستكون مؤثرة جداً فى ... ملیار ساعة عمل سنویاً ٣زیادة أى 
...إنھاء مصالح المواطنین 

ترحیل یوم األجازة الرسمیة إلى أخر األسبوع ماعدا األعیاد الدینیة وذلك إذا صادف -٣٠٧
...جازة فى أول االسبوع أو منتصفھ یوم األمجئ

٢٥ینایر أو تحریر سیناء فى ٢٥أكتوبر أو ٦والفكرة لو أن عیداً مثل عید العمال أو عید 
فیتم ترحیل الیوم إلى آخر ... أبریل صادف یوم سبت أو أحد أو إثنین أو ثالثاء أو أربعاء 

وبالتالى یستطیع كل ؛ناألسبوع فیستفید بھ كل المجتمع فى كون یومى األجازة متصلی
وذلك أفضل من أن یحصل المجتمع على یوم أجازة ... مواطن تنظیم وقتھ بطریقة أفضل 

منفصالً فى وسط األسبوع ألنھ بالقطع سیكون أكثر قدرة على االستفادة بأیام األجازات 
...المتصلة 

اً ثابتاً محدداً لكل توحید یوم األجازة فى مصر فى جمیع المجاالت لیصبح یوماً واحد- ٣٠٨
فال یصح أن تكون ھناك قطاعات ... وبالطبع سیكون یوم األجازة ھو یوم الجمعة األنشطة 

... وقطاعات أخرى تحصل على أجازة سبت وأحد ... تحصل على أجازة جمعة وسبت 
...وقطاعات أخرى یوم األحد 

الفاقد الذى یحدث بسبب والھدف من ھذا التغییر ھو توحید الجھود وتنظیم العمل وتقلیل 
...تعدد وتنوع أیام األجازات 
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. ..استمرار العمل فى الموانئ والجمارك حتى الساعة الخامسة مساءاً لكل اإلدارات -٣٠٩
فذلك سیؤدى ... یتین واستمرار العمل حتى الثامنة مساءاً وال مانع من العمل بنظام الورد

ر والخامات المستوردة والمصدرة والتى إلى سرعة اإلفراج عن البضائع وقطع الغیا
ستساعد بدورھا فى زیادة رأس مال السوق عن طریق سرعة تدویر وتحریك رأس المال 

التكلفة وبالتالى والبضائع مما یؤدى إلى الرواج فى األسواق ویساعد على تخفیض
...األسعار انخفاض

فى الموانئ والمطاراتالمسافرین تعدیل قانون دخول وخروج األموال بصحبة-٣١٠
ألف دوالر ١٠٠وتیسیر إجراءاتھ بحیث یكون مسموحاً للقادم بالدخول بمبلغ یصل إلى 

من المبلغ لحین إثبات مصدر األموال وفیما انفقت ولو زاد المبلغ عن % ٥مقابل إیداعھ 
كما یتم رفع الحد ... من المبلغ لحین إثبات مصدر األموال % ١٠ألف یتم إیداع ١٠٠

... ألف دوالر لكل مصرى ٤٠ألقصى للمبلغ المسموح السفر بھ مع المصریین فقط إلى ا
% ١دوالر معفاة من الرسوم وكل ما یزید عن ذلك یتم سداد ٥٠٠٠بحیث یكون أول 

...كرسوم عنھ 

والھدف من ھذا التعدیل ھو منع نقل األموال بعیداً عن أعین الحكومة وبطریقة تجعل 
فالواقع یقول أنھ كلما منعت الدولة شیئاً أو حظرتھ ... ن وكأنھم لصوص المواطنین یتعاملو

الناس خاصة إذا كان یمس احتیاجاتھم كلقانوناً فإنھ ال یختفى فى الواقع وال یمتنع عنھ
وإنما كل ما یحدث ھو أن البعض یلتزم بالقانون ویحرم نفسھ ویمنع ... األساسیة فى الحیاة 

على حین أن البعض اآلخر من الناس یبحث عن ...تضییق علیھنفسھ رغم ما فى ھذا من 
وبالتالى یخسر المجتمع وتخسر ... طرق أخرى تلتف حول القانون لینفذ ما یرغب فیھ 

...الدولة 
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توجیھ نداء إلى المواطنین المصریین ممن یسموا بالبدو أو العرب بالتوقف عن -٣١١
ومواقع ،والمصانع،اء مثل شركات المقاوالتفرض اإلتاوات على من یقوم بتعمیر الصحر

وغیرھم بحجة حمایتھم وحمایة ممتلكاتھم من السرقة فإذا لم كشركات البترولالعمل النائیة
ثم بعد ذلك یتم تخصیص ... مرة ثانیة ومرة ثالثة إلیھمالنداءوتوجیھیستجیبوا یتم تكرار

یتم مساعدتھم فى تنمیة أحوالھم وفى كل األحوال ... فرق وشرطة خاصة لمكافحتھم 
...االقتصادیة واالجتماعیة 

زیادة االھتمام بإجراء األبحاث المجتمعیة لمعرفة األرقام واإلحصائیات التى تعبر عن -٣١٢
ودعم ... واالھتمام كذلك باستطالعات الرأى ... حال المجتمع واالقتصاد بمزید من الصدق 

نظراً دائماً واإلحصاء من أجل مساعدتھ على تطویر أداءهالجھاز المركزى للتعبئة العامة 
للدور الھام الذى یقوم بھ فى صیاغة خطط التنمیة وذلك كلھ من أجل الوصول إلى قواعد 
بیانات كاملة تساعد المسئولین والمجتمع فى التخطیط وإتخاذ القرارات وتغییر السیاسات 

...الالزمة لعملیة التنمیة 
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..رة متنوعة لم یتم كتابتھا وھذا الباب غنى بتفاصیل كثیرةیوجد أفكار كثی
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التعلیم

التعلیم ھو ... التعلیم ھو حجر األساس فى أى دولة متقدمة وفى أى مجتمع قوى -٣١٣
ما ى البد منھا وال بدیل عنھا إذالتعلیم ھو الخطوة األولى الت... سبب النھضة والحضارة 

... ونحیا ونعیش بصورة أفضل ،ونعمل بصورة أفضل،صحة أفضلأردنا أن نتمتع ب
ولتحقیقھ كثیر من اإلنجازات ،وتجنبھ للكثیر من المشكالت،التعلیم ھو سبب قوة اإلنسان

التعلیم وارتفاع مستواه ھو السبب الرئیسى للقضاء على الفقر وزیادة دخل الفرد ... 
ھو ما یحدد ویصنع المجتمعات المتقدمة دتھ التعلیم ومدى جو...والمجتمع  والدولة 

...ھو سبب ما وصل إلیھ اإلنسان من تقدم ورفاھیة التعلیم ... والمجتمعات المتأخرة 

لن أتكلم كثیراً عن أھمیة التعلیم الجید وضرورتھ لخروج مصر والمصریین من كبوتھا 
حتى ( قدم وال یفید ذى ال یوالتغلب على مشاكلھا فكل ھذا یعتبر من قبیل الكالم اإلنشائى ال

ولكننى لو أردت أن ) لبیان مدى اقتناعنا أو بعدم اقتناعنا بأھمیة التعلیم وإن كان ضروریاً 
فلن بھ التعلیم فى ترتیب أولویاتناتقدیر واالھتمام الذى یجب أن یحظىأعبر عن مدى ال

وأننا لو قللنا من ... بغذائنا یجب أن یسبق اھتمامناأكون مبالغاً إذا قلت أن اھتمامنا بالتعلیم
ن على مستوى األفراد یر التعلیم فسوف نكون نحن الرابحومیزانیة غذائنا ووجھناھا لتطو

وحتى ال نطیل فى الكالم عن أھمیة التعلیم،وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة 
فة من عدم توفر دعونا نتخیل كیف یمكننا الوصول إلى تعلیم جید فى ظل االشكالیة المعرو

-:اإلمكانیات المادیة الكبیرة لدعم التعلیم 

لكى نستطیع أن نحصل على إنسان متعلم تعلیماً جیداً فإننا نحتاج إلى عدة أسباب -٣١٤
...یجب توافرھا وھى مدرسة ومنھج ومدرس وطالب ووقت تعلم 
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مصر ال تكفى مشكلة المدارس فى مصر أن أعداد المدارس الموجودة حالیاً فى-٣١٥
وبالتالى یحدث االزدحام والتكدس فى الفصول وتصل األعداد أحیاناً ... الستیعاب كل األعداد 

معھ إلى مائة طالب أو تلمیذ فى الفصل الواحد فى المدارس الحكومیة وھو عدد ال یمكن 
الوقت بل أن... التعلیمیة نجحت فى الوصول إلى كل ھذا العدد من الطالب أن العملیة القول 

أو الحوار الطلبة أو استماعھم للدرسنفسھ المخصص لكل حصة ال یكفى للتأكد من أسماء 
أما فى المدارس الخاصة فالمصاریف تزید زیادة كبیرة فى حالة ما إذا كان العدد ... معھم

أما المدارس التجریبیة فكثیر من أولیاء األمور یحتاجون إلى واسطة ...فى الفصل قلیالً 
...طیعوا إلحاق أوالدھم بھا لیست

فإن المشكلة المطلوب حلھا ھى زیادة أعداد المدارس الحكومیة حتى تستوعب ... وھنا 
وتخفیض مصاریف المدارس الخاصة ... الراغبین فى االلتحاق بھا وتقل كثافة الفصول 

ن متاحة وزیادة المدارس التجریبیة لتكو... أولیاء األمور حتى ال تمثل عبء على میزانیة 
...ألعداد أكبر 

المشكلة األخرى أن كثیر جداً من المدارس غیر مجھزة لتخریج وتأھیل طالب متمیز -٣١٦
وبالتالى أصبح تركیز الجمیع ھو ... حاصل على قدر متمیز من التعلیم والتدریب والتفاعل 

...قل مشاكل على كیفیة بدء الموسم الدراسى واالنتھاء منھ بأ... على الكم ولیس الكیف 
المالیین فى ظل میزانیات ضعیفة قاصرة وكذلك إدارات المدارس تعلیمھم الدولة تحمل 

المشاكل والضغوطالمدرسین مھمومین ویعانون منالكثیر من و... واإلدارات التعلیمیة 
قبل أن یكونفال یرى البعض منھم أن التعلیم رسالة ... المادیة التى یعانى منھا كل المجتمع 

على االتجاه اآلخر یسمع الطلبة ... مھنة ویرونھا مھنة فقط ووسیلة لكسب األموال 
والتالمیذ مشاكل المجتمع ویعیشونھا من بطالة وقلة دخل وقلة فرص للنجاح فى مجتمع 
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، وعدم وانخفاض معدل النمو االقتصادى،والغالء،وزیادة السكان،یعانى من الفقر
بل ... ل الكثیر من الطلبة على التعلیم بحب وشغف فال یقبیمتھالتقدیر الكافى للعلم وق

یبحثون عن أقصر الوسائل وأسرعھا للنجاح والحصول على الشھادات دون الحصول على 
قد تتالقى إرادة بعض الطلبة مع إرادة بعض فى بعض األحیان و...التعلیم الحقیقى

الجمیع إلى الخروج بشكل العلمیة المدرسین مع إرادة بعض الكیانات التعلیمیة فیسعى 
...وینتقل الطلبة من سنة إلى أخرى دون تعلیم حقیقى ... التعلیمیة دون جوھرھا 

التعلیمیة على وتحصل الكیانات ... ویحصلون على شھادات لم یعرفوا شیئاً عن مضمونھا 
...بدون الحرص على اإلعداد والتأھیل الجید للطالب المقابل المادى 

فھى أنھا تعتمد على الحفظ والتلقین وتجبر الطالب على أن یضع أما مشكلة المناھج -٣١٧
فلیس مسموحاً لھ إال أن ... وأن یضع خیالھ داخل تابوت ... قالب واحد وفكره داخل عقلھ 

فى التعبیر المختلف أو التفكیر اإلبداعى أو بدون أى مساحة واضعى المناھج یلتزم بما یراه 
...ألفكار التقلیدیة النمطیة الخیال خارج ا

،والمعاھد،للخروج من دائرة الفشل المغلقة ھذه علینا أن نبدأ بتوفیر المدارس-٣١٨
ودور الحضانة الستیعاب كل أعداد الطلبة وتوفیر مكان مناسب لكل طالب على ،والجامعات

لألرض من البیع إلى وھذا ھو ما سیحدث عندما تقوم الدولة بتغییر نظام إدارتھا ... حدة 
فالنظام الحالى لبیع األراضى یجعل عملیة إنشاء ... اإلیجار بغرض العمران واالستعمال 

على حین أن ما یذھب منھا لبناء ... مدرسة جدیدة تتكلف المالیین والمالیین من الجنیھات 
وبالتالى ... المدرسة فعلیاً أقل بكثیر من المبالغ التى تذھب لشراء األراضى مبانىوتجھیز
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تصبح أسعار األراضى الغالیة عقبة فى طریق بناء الكثیر من المدارس وعقبة فى طریق 
...تجھیز المدارس بالمالعب والمعامل واألماكن الالزمة لكل األنشطة 

أما النظام الجدید إلدارة األراضى وتحویلھا لتصبح باإلیجار بغرض العمران -٣١٩
األراضى الالزمة لبناء المدارس والمعاھد والجامعات ودور واالستعمال فسوف یوفر كل 

الحضانة بتكلفة تكاد تكون صفر حیث لن یدفع من یرغب فى إنشاء المدرسة أى مبالغ 
للدولة مقابل حصولھ على األرض إال بعد عام كامل من استالمھ األرض وذلك تخفیفاً عنھ 

نتھى من بناء المدرسة فى خالل ھذا وتشجیعاً لكل راغب فى إنشاء مدرسة ولكن بشرط أن ی
العام ویتم افتتاحھا واستقبال الطلبة فى بدایة العام الثانى الستالمھ األرض وذلك بالشروط 

-:الجدیدة اآلتیة 

طالب ثم یتم تخفیض العدد بعد فترة لیصبح ٣٠أال یزید عدد الطلبة فى كل فصل عن –أ
لفرصة فى التواصل والتفاھم والسؤال وبذلك نعطى للمدرس وللطالب ا... طالب ٢٥

...والجواب 

مالعب أللعاب ریاضیة جماعیة مثل كرة القدم والطائرة ٣أن یكون فى كل مدرسة –ب
وكذلك مالعب أللعاب فردیة مثل التنس وتنس الطاولة واإلسكواش ... والسلة والید 

...والجمباز وبعض ألعاب القوى 

سرح ومعمل ومكتبة ومسجد وحمام سباحة وحجرة أن تكون كل مدرسة مجھزة بم–ج
...ومساحات مناسبة من الحدائق واألشجار ومعمل كمبیوتر یتم تحدیثھ سنویاً موسیقى
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بھذا التعدیل فى طریقة إدارة األراضى وتوفیرھا باإلیجار لمن یرغب فى العمران -٣٢٠
فى االستثمار فى التعلیم واالستعمال سوف نرفع من على كاھل أصحاب المدارس والراغبین 

عبء مالى كبیر وتكلفة مادیة باھظة مما یساعد على توجیھ األموال لبناء المزید والمزید 
فیقل عدد الطلبة فى كل الخاصةمن المدارس فتحدث الوفرة المطلوبة فى أعداد المدارس

...وكذلك الحال بالنسبة للمعاھد والجامعات ولریاض األطفال ... فصل 

من أن یبنى صاحب المدرسة مدرسة واحدة فقط فى النظام القدیم لبیع األراضى وبدالً 
...أكثر فى النظام الجدید ثالثة أومن بناء مدرستین أوبنفس المبلغسیتمكن

كما أن تخفیف التكلفة على أصحاب المدارس سوف یؤدى إلى انخفاض فى مصاریف 
وبالتالى ) أعداد الطلبة ( على الطلب ) المتاحةالمدارس( المدارس نظراً لكثرة العرض 

وھذا ما سیحدث أیضاً فى ...یحدث التوازن المطلوب ویخف العبء على أولیاء األمور
نون بینھا وبین یدة فقط ألن أولیاء األمور سیقارالمدارس القائمة حالیا ولیست الجد

المقارنة لن تكون فى فإنوبالتالى...الخدمات بوالمكتملة األكثر تأھیالً المدارس الجدیدة 
...صالح المدارس القدیمة الموجودة حالیاً وھذا ما سیجعلھا تخفض من مصاریفھا 

من أجل مزید من دعم الدولة للتعلیم یمكن توفیر األراضى بالمجان من أجل بناء –٣٢١
سنوات ٥ویمكن أیضاً تقدیم تسھیالت بإلغاء إیجار أول ... المدارس فى المحافظات الفقیرة 

...

مع زیادة أعداد المدارس الخاصة وانخفاص مصاریفھا بسبب الوفرة والمنافسة -٣٢٢
كما أن زیادة ...وستقل أعداد الملتحقین بالتعلیم الحكومى ... بھا سیزداد أعداد الملتحقین 

أعلى یمكن ایرادات الدولة من عائد تأجیر أراضى المدارس سوف یساھم فى توفیر میزانیة 



١٨٦

م المدارس الحكومیة وزیادة عوبالتالى تد...دعم میزانیة وزارة التربیة والتعلیم بھا
...أعدادھا وتطویر تجھیزاتھا 

ر سیاسة الدولة االقتصادیة یلتغیسوف تزید نتیجةكما أن میزانیة وزارة التربیة والتعلیم 
والتى توقفت سكان لقیام الدولة بتوفیر المیزانیات التى كان یتم توجیھھا إلى اإلونتیجة
...طرح األراضى باإلیجار نظام نتیجة لتعدیل عن انفاقھا الدولة 

على نفس النھج والفكر الذى ذكرتھ فى الثورة الصناعیة وھو قیام الدولة ببناء -٣٢٣
من األرباح على % ١٠المصانع ثم بیعھا لمجموعة من المساھمین مع اشتراط توزیع 

...العاملین 

ثم بیعھا لمن یرغب فى الطریقة ستقوم الدولة ببناء المدارس وتجھیزھا على نفس ھذه
من األرباح للمدرسین والعاملین بالمدرسة % ١٠فى ملكیتھا مع اشتراط توزیع المساھمة 

والھدف من ھذا اإلجراء ھو قیام الدولة بدورھا بتوفیر المدارس فى كل أنحاء مصر مع ... 
ومع تطبیق ھذه ...بإدخال المدرسین كشركاء فى األرباح تحقیق عدالة فى توزیع األرباح 

الفكرة وانتشارھا سیقوم وسیضطر كل أصحاب المدارس الخاصة إلى توزیع نفس النسبة 
...من ترك المدرسین العمل بالمدرسة بالمدرسة خوفاً من األرباح على العاملین 

عام سوف یشجع ٤٠ى علكما أن طرح أراضى المدرسة باإلیجار بحیث یتم سداد ثمنھا 
فیقوم كل عدد منھم ،والتعاون فیما بینھمالكثیر والكثیر من المدرسین على اإلشتراك 

وھكذا سیصبح تأجیر األرض عامالً ... بتكوین شراكة فیما بینھم ویبنون مدرسة أو أكثر 
كما . ..أعداد المدارس وزیادة أعداد الفصول وتقلیل الكثافة بھا مساعداً وبقوة فى زیادة 

...والمدرسات سیصبح عامل رئیسى فى زیادة الطلب على المدرسین 



١٨٧

والفكرة ھى أن تقوم الدولة ببناء المدارس ،طرح مدارس تعاونیة للتملك–٣٢٤
لكى یساھم فى ملكیتھا أولیاء أمور الطلبة بھامش ربح بسیطوتجھیزھا ثم طرحھا للبیع 

تكلفة المدرسة على عدد یساوى أعداد الذین سیدرسون فى المدرسة بحیث یتم توزیع
دراسة إبنھ أو ابنتھ فى سنواتالطلبة فى المدرسة فیدفع كل ولى أمر حصتھ طوال

...المدرسة ثم یقوم بالحصول على نفس المبلغ تقریباً عند تخرج إبنھ من المدرسة 

إلى دعم تقلیل أعداد الموظفین فى اإلدارات التعلیمیة وتوجیھ قیمة مرتباتھم –٣٢٥
مع مالحظة أن سیر العمل وإنجاز المھام لن یتأثر ألن ساعات العمل ... مرتبات المدرسین 

ھؤالء الموظفین العاملین البعض منویمكن ترشیح.. مساًء ٥یومى ستمتد إلى الساعة ال
...داریین فى المدارس الجدیدة التى سیتم بناءھا كإفى اإلدارات التعلیمیة للعمل 

د سنة واحدة من اإلصالحات االقتصادیة سیتم زیادة مرتبات جمیع المدرسین بع-٣٢٦
والمدرسات وسیتم تعدیل المرتبات وزیادتھا سنویاً بالتوازى مع التنمیة االقتصادیة وزیادة 

قدرات الدولة وإیراداتھا حتى تصبح مرتبات المدرسین فى مستوى یكفل لكل مدرس أن 
...یحیا حیاة كریمة 

ن یتم منع أو تجریم الدروس الخصوصیة ألنھا بالفعل لیست جریمة ولكن سیتم ل-٣٢٧
كاھلمن على وتقل أعباءھاتكلفتھا المادیةتنخفضوتوفیر األماكن للدروس حتىتنظیمھا 

كل طالب على كما سیتم العمل على توفیر الوسائل التى تساعد ...من یحتاجون إلیھا 
...)والتى سیأتى ذكرھا فیما بعد أجزاء٨لى یم المناھج إمثل تقسوذلك (االستغناء عنھا



١٨٨

مع زیادة أعداد المدارس سیزید الطلب على المدرسین وسیصبح المدرس عملة -٣٢٨
...نادرة أو مطلوبة وبالتالى سیستطیع الحصول على مرتب عادل من إدارة المدرسة 

المدرس وإدارة المدارس الخاصة ین أما الصورة الحالیة والتى تحدث فى أغلب التعاقدات ب
أن المدرسة تعطى للمدرس مرتب ضعیف جداً ألنھا توفر لھ فرصة التواجد فى فھى

وبالتالى ،المدرسة وبالتالى یمكنھ أن یزید دخلھ المادى عن طریق الدروس الخصوصیة
...یجد بعض المدرسین أنفسھم غیر حریصین على الشرح الجید داخل الفصل 

النظام سیختفى نتیجة لتوفر المدارس وزیادة الطلب على المدرس باإلضافة إلى ولكن ھذا
والتى ،التغییرات التى ستجرى فى مدة العام الدراسى وتغییر نوعیة الدراسة واالمتحانات

-:سیأتى ذكرھا فى النقاط اآلتیة 

فى كل فصل بالنسبة للطالب فسوف تكون المدارس الجدیدة بأعداد الطلبة القلیلة-٣٢٩
كل طالب على وبالتجھیزات الموجودة فى المدرسة من مالعب وأنشطة سوف تكون محفزاً ل

بع ھوایاتھ ویحصل على لتعلیمیة ویكتشف نفسھ ومواھبھ ویشیة اأن یجد نفسھ فى العمل
سوف توفر واھتمامھ بالتعلیم والحرص علیھ وقدر من االھتمام یساعد على حبھ للمدرسة

....أنشطة غبھ من تعلیم أو ما یرالمدرسة لھ كل

نأتى للمشكلة الثانیة التى یعانى منھا نظام التعلیم المصرى وھى الوقت القصیر -٣٣٠
المخصص للتعلیم سنویاً ففى الوقت الذى نجد فیھ أن السنة الدراسیة فى الدول المتقدمة 

نة الدراسیة فى مصر یوم سنویاً نجد الس٢٧٠إلى ٢٥٠كالیابان والصین مثال یتراوح من 



١٨٩

یوم وبالتالى تنخفض جودة التعلیم حیث یبدأ الطلبة عامھم ١٦٠إلى ١٥٠تتراوح من 
غیر فى أغلب األحوالوھم...بعد حصولھم على أجازة صیفیة طویلة جداً الدراسى

مع كل یحدث ھذا ... فى كل عام دراسى وھكذاالسابقمتذكرین ألغلب ما درسوه فى العام 
وللتغلب على ھذه المشكلة وغیرھا من ... فى كل المراحل التعلیمیة المختلفةالطلبة 

-:المشاكل اقترح تغییر العام الدراسى لیصبح كالتالى 

١٠یصبح العام الدراسى لكل السنوات الدراسیة من الحضانة إلى الدراسة الجامعیة -٣٣١
على أن یتم ...یة شھر یونیو شھور فى السنة تبدأ فى األول من شھر سبتمبر وتنتھى بنھا

تحدید مواعید االمتحانات وأیام األجازات وجداول األنشطة المختلفة قبل بدء العام الدراسى 
...

یستمر الیوم الدراسى حتى الساعة الرابعة عصراً بحیث یشمل الیوم الدراسى كل -٣٣٢
لعمل بعض األبحاث األنشطة والدروس وأداء الواجبات وال یحتاج الطالب فى المنزل إال

...الحرةواألنشطة

...األجازة األسبوعیة یوم واحد فى األسبوع ھو یوم الجمعة -٣٣٣

امتحانات فى ٨أجزاء أو أبواب وتكون ھناك ٨یتم تقسیم المنھج الدراسى إلى -٣٣٤
مدة المنھج أو أحد أبواب المنھج ل) من ث( ١/٨العام الدراسى الواحد بحیث یدرس الطالب 

شھر كامل ثم یعقب ذلك إجراء االمتحانات فى ھذا الجزء لمدة أسبوع ثم یحصل الطلبة على 
...أیام بعد االمتحانات ٣أجازة لمدة 



١٩٠

امتحانات على مدار العام یكون مجموع آخر ٨من مجموع درجات الطالب فى الـ -٣٣٥
...العام 

...لى إذا رغب فى تحسین درجاتھ فى الشھر التایمكن لكل طالب إعادة االمتحان -٣٣٦

كل عام بطریقة االمتحان الجماعى أو فىامتحانات٨سیكون ھناك امتحانین من الـ -٣٣٧
بحیث یتعاونون ... طالب فى فریق واحد ٥ومعنى ھذا أنھ سیشترك كل ... الفریق الواحد 

ة یكتبون علیھا فى حل االمتحان فیحصلون على خمسة ورقات لألسئلة وورقة واحدة لإلجاب
أسماءھم الخمسة ویتعاونون بقدر إمكانیاتھم فى اإلجابة وسیحصل كل طالب فیھم على 

نفس الدرجة التى حصل علیھا الفریق 

-:مزایا عدیدة منھا الجدیدوسوف یحقق ھذا النظام

سوف یتیح الوقت الكافى لتعلم الطلبة بدون شھور١٠استمرار العام الدراسى لمدة -٣٣٨
وبالقطع فإنھ كلما زاد الوقت ...ط عصبى وبدون حاجة إلى إلغاء أجزاء فى المنھجضغ

...التعلیمیة ملیةزادت جودة العكلماالمخصص للتعلیم

امتحانات سوف یخفف العبء على ٨أجزاء وإجراء ٨تقسیم المنھج الدراسى إلى -٣٣٩
صاب بھ الطلبة فى امتحانات آخر الطالب فى أداء االمتحان وسوف یخلصھ من التوتر الذى ی

العام كما أن بتطبیق ھذا النظام سوف یتخلص نسبة كبیرة من الطلبة من حاجاتھم للدروس 
فالیوم الدراسى طویل وكثافة الفصول أقل والسنة الدراسیة أطول والجزء ،الخصوصیة

...الذى سیتم االمتحان فیھ قلیل وبالتالى فلیس ھناك حاجة للدروس الخصوصیة 

امتحانات على مدار العام ٨شھور وأداء الطلبة لـ ١٠استمرار العام الدراسى لمدة -٣٤٠
سوف یجعل الطلبة یتعودون من صغرھم على العمل المستمر طوال العام مع توزیع الجھد 



١٩١

د ذلك وتعلم كیفیة إدارة الوقت وتنظیمھ وھو ما سیصبح عادة أصیلة فى شخصیاتھم بع
وبذلك سنكسب أجیاالً جدیدة ،ون فى األعمال المختلفةجون ویعملعندما یشبون ویتخر

...تعتاد العمل طوال العام ولیس فقط فى اللحظات أو الفترات األخیرة 

علم سوف تُ المكون من خمسة طالباالمتحانات الجماعیة أو امتحانات الفریق-٣٤١
یھم التعاون معاً من أجل أوالدنا كیفیة وأھمیة العمل الجماعى وكیف أنھم جمیعاً عل

وما سوف ...وعلى كل طالب أن یعمل من أجل الفریق وبروح الفریق، مصلحتھم جمیعاً 
فعلى سبیل المثال ،طلبة متنوعةسوف یضمأن كل فریقھویحدث عند تكوین ھذه الفرق

وطالبین ،أو طالب متفوق... إناث مثالً ٢و ،ذكور٣سوف نجد فى الفریق الواحد 
وطالب مسیحى،طالب مسلمین٤أو ... مستواھم منخفضمتوسطى المستوى وطالبین 

أو طالب عبقرى ...طالب متوسطى الحالة االقتصادیة وطالب غنى وطالب فقیر٣أو ...
وفى كل األحوال السابقة سیجد ...وطالب ضعیف الذكاء وثالث طالب متوسطى الذكاء

م أن یتركوا االختالف بینھم من أجل مصلحتھاونوا وعلیھم أن یتعأنھمفریقكلاءأعض
دنا منذ نصنع فى أوالونزرعوبذلك،یضرھمجمیعاً وسیختارون ما سینفعھم ویتركون ما 

وھو وحرصھم على التعاون فى ظل االختالفغرھم حبھم وتعودھم على العمل الجماعىص
كثیرة سبب فى مشاكل وخالفات وھو ما یت...وقتنا الحالى مجتمعنا فىما نفتقده بشدة فى

...ال یخلو منھا مكان أو مجال فى مصر 

فسوف یكونوا من صغرھموبالتالى عندما یكبر أوالدنا الذین تعودوا على العمل الجماعى
وقبول والحوارواالستماعوتبادل اآلراءأكثر قدرة على إدارة كل شئون حیاتھم بالتعاون

وستختفى الكثیر من المشاكل الموجودة اآلن والتى تظھر ،والعمل الجماعىوالتفاھماآلخر



١٩٢

وبسبب افتقاد الكثیر منا ... اعى فى كل مجاالت الحیاة فى المجتمع بسبب افتقادنا للعمل الجم
...للقدرة على العمل ضمن فریق 

شھور سوف یجعل التعلیم عملیة متراكمة مستمرة ١٠استمرار العام الدراسى لمدة -٣٤٢
العقل إلى العمل والفكر لمدة طویلة من العام بدالً من النظام الحالى الذى ال یدفع وتدفع 

الكثیرین لالستذكار إال قبل االمتحانات وھو ما یجعل الطلبة ینسون ما استذكروه سریعاً ألن 
...فترة دراستھم لھ كانت قصیرة 

لدراسى ممارسة الطالب استمرار الیوم الدراسى للرابعة عصراً لكى یتضمن الیوم ا-٣٤٣
لألنشطة التى یختارھا ویفضلھا سیجعل الطالب مرتبطاً بالمدرسة وسیساعد ھذا على 

اكتشاف المواھب فى كل المجاالت خاصة الریاضیة وھو ما سیصب فى مصلحة الریاضة 
المصریة وتكوین قاعدة كبیرة من ممارسى الریاضة وھذه ھو الخطوة األولى نحو صناعة 

وكذلك الحال بالنسبة للطلبة الموھوبین فى العلوم أو الفنون أو أى ... ریاضیین األبطال ال
فالمدرسة ال یجب أن تكون فقط مكاناً للعلم بل أیضاً مكاناً الكتشاف ... مھارة خاصة 

...وتنمیتھا منذ الصغر والمیولالمھارات والمواھب

دراسة طباعة كتاب واحد لكل أجزاء یمكن أیضاً ٨مع تقسیم المنھج الدراسى إلى -٣٤٤
فھو كتاب غیر ... شھر بحیث یضم الجزء الخاص الذى سیدرسھ الطالب من كل المواد 

فى مقتصر على مادة واحدة وإنما یضم كل األجزاء من كل المواد التى سیدرسھا الطلبة 



١٩٣

إلى وبذلك نخفف من أوزان كمیة الكتب الكبیرة التى یحملھا أوالدنا وذلك...معین شھر
...حسن استبدال جزء من التعلیم الورقى بالتعلیم اإللیكترونى 

-: باإلضافة إلى ما سبق سیتم مراعاة اآلتى -

من الدول المتقدمة والتى ) التدریسولیس مناھج( ترجمة ونقل طرق التدریس -٣٤٥
علیماً یھدف فالمطلوب لیس ت،تنمى الفھم والخیال والذكاء وتشجع على التحلیل واالستنتاج

وإنما المطلوب تعلیماً یحفز على المبادرة ... إلى التحفیظ أو التلقین أو یحفز على الفھم فقط 
واالیجابیة واالبتكار والتجدید واإلبداع وتنمیة المھارات وإطالق الخیال وحریة التعبیر 

...والنقد واالقتراح وبناء الشخصیة وتشجیع التمیز 

... والكمبیوتر الریاضة والعلوم اد العلمیة كل سنة خاصة اھج الموتحدیث من–٣٤٦
ما وصل إلیھ العالم المتقدم حتى ال تكون ھناك فجوة بین ما یتم تدریسھ وما وربطھا بأحدث 

واالستعانة بخبرات وزارة التكنولوجیا فى ھذا ...یفكر وما وصل إلیھ العالم من حولنا 
...التطویر 

وتدعیم قیام الطلبة بعمل أبحاث عن ... المدرسیة ن الواجبات التقلیل والتخفیف م-٣٤٧
وتدریب الطلبة على التعلیم ... وذلك لتنمیة روح البحث والمبادرة ... موضوعات مختلفة 

وكذلك تخصیص حصة لیحكى الطلبة فیھا عن ...الذاتى واكسابھ المھارات الالزمة لذلك 
...ما تعلمھ إلى زمالءه اآلخرین ینقل كل طالب الطریقة التى استفادوا بھا بأوقاتھم وأن 

...وما لدیھ من تجارب أو أحداث مفیدة 



١٩٤

تنظیم مسابقة دوریة داخل كل مدرسة بحیث یقوم كل فریق یتكون من عدة طلبة –٣٤٨
بعمل بحث عن مشكلة ما من مشاكل المجتمع الذى یعیشون فیھ ویحاولوا البحث عن 

وبشرط أن یشمل ھذا البحث جزءاً نظریاً وجزءاً عملیاً ... الً أسبابھا ثم یقترحوا لھا حلو
والھدف من ذلك ھو أن نزرع فى ... فیكون فیھ صور وفیدیوھات ولقاءات وآراء وأفكار 

أوالدنا منذ صغرھم الحرص على االھتمام بمشاكل المجتمع والسعى إلى محاولة التوصل 
ذه الروح وھذه األفعال ھى ما تصنع فھ... لحلول تفید فى القضاء على ھذه المشاكل 

...االنتماء الحقیقى تجاه المجتمع والوطن 

یم بالتعاقد مع أفضل المدرسین من أجل تسجیل شرحھم تقوم وزارة التربیة والتعل–٣٤٩
باالستفادة من مصر كلھافىنترنت بحیث یقوم الطالبمادة العلمیة ووضعھا على شبكة االلل

على أن تقوم وزارة ... ویكون ھناك أكثر من شرح لكل مادة ... علم ھؤالء المدرسین 
...التربیة والتعلیم بتقدیر ھؤالء المدرسین مادیاً وأدبیاً 

مھنة التدریس بحیث تخرج من اإلطار النمطى التقلیدى العمل الدائم على تطویر –٣٥٠
...یة مختلفة ولذلك یجب استحداث وابتكار أدوات ووسائل تعلیم... وال تكتفى بھ 

قیام كل مدرسة بإجراء مسابقة الختیار المعلم المثالى بناء على عدة معاییر مھنیة –٣٥١
اً وأخالقیة یتم تحدیدھا بحیث یكون ھناك تكریم أدبى ومادى للمعلم المثالى فیصبح ھذا حافز

...لمزید من العطاء واإلخالص 



١٩٥

...ین مدرسین فى غیر تخصصھم عدم تعیین مدرسین غیر جامعیین وعدم تعی–٣٥٢

...على كل ما ھو جدید فى تخصصھم سنویاً تدریب المدرسین –٣٥٣

وال یكون لھذه الحصة ... یتم تخصیص حصة أسبوعیة للثقافة العامة والتفكیر الحر -٣٥٤
امتحان أو مادة مقررة وإنما تكون حوار مفتوح بین الطلبة والمدرس ھدفھا التنویر 

ویمكن للمدارس ھنا دعوة رجال المجتمع الناجحین ... عصف الذھنى والحوار وال
والمتمیزین للتحدث مع الطلبة والتحاور معھم ویمكن كذلك دعوة أولیاء األمور الناجحین 

...وأصحاب التجارب المتمیزة لھذه الحصة 

ألف ٥٠ألف مدرس یتواجدون فى ٥٠حوالى ألنھ قد یكون من الصعب توفر -٣٥٥
فى حصص التفكیر ویكونوا مؤھلین وقادرین على التواجد والتفاعل مع الطلبة ... مدرسة

لذا فإنھ سیتم االستعانة بخبراء فى التفكیر الحر واإلبداع والقدرة ...الحر والمناقشة العامة 
مواد بتسجیل على إثارة العقل والخیال ودفعھ للتفكیر والتساؤل بحیث یقوم ھؤالء الخبراء 

على تحریر عقول أطفالنا بحیث نساعد ...فى المدارس من حین آلخر م إذاعتھا فیلمیة یت
...من النمطیة ونساعدھم على أن یشبوا وقد ادمنوا التفكیر الحر واإلبداع 

فى مرحلة ریاض األطفال واالبتدائى لمعرفة میولھم ألوالدنا متنوعة عمل اختبارات -٣٥٦
على ألولیاء األمور نتائج االختبار ویتم تقدیمعون فیھاوالمجاالت التى قد یبروما یحبونھ

االختبار مشفوعة بنصائح تفید أولیاء األمور وتفید أبنائنا فى تحدید الدراسة أن تكون نتیجة 
...والتخصص والمھنة التى سیختارھا أبنائنا بعد ذلك 



١٩٦

اھد والتخصصات إعداد مادة فیلمیة عن الدراسة فى كل الجامعات والكلیات والمع–٣٥٧
الموجودة بھا والمواد التى یتم تدریسھا والمھن التى یعملون بھا بعد تخرجھم بحیث 

یشاھدھا الطلبة فى المدارس االبتدائیة واالعدادیة والثانویة وكذلك یشاھدھا أولیاء األمور 
سھ األبناء فى روبالتالى یصبح لدیھم وعى وقدرة أكبر على اختیار التخصص الذى سید

...ستقبل الم

تشجیع منھج الكشافة فى المدارس والجامعات لیتعلم الشباب االعتماد على النفس -٣٥٨
...وتحمل المسئولیة والجدیة فى العمل واحترام الغیر 

تخصیص حصة كل شھر إللقاء النكات ولطرح الفوازیر والمسابقات بین الطلبة -٣٥٩
...رض المھارات والمواھب كذلك یتم استغاللھا فى ع... وبعضھم البعض 

وعدم ... من عام آلخر وترتیب األوالد فى المدارس فى الفصول تغییر طریقة قید -٣٦٠
وذلك ألن التغییر من عام آلخر سوف ...بالترتیب القائم على الحروف األبجدیة التقید الدائم 

على عدد التعرف الى وبالتزمالئھم التعرف على عدد أكبر من یتیح ألوالدنا ولطالبنا فرصة 
سیكون ذلك سبباً فى وبالتالى ... واألفكار وتنوع الطباع والثقافات أكبر من الشخصیات 

...أكبر من زمالئھم مع أعداد بسبب تعاملھم وتجاربھمإثراء شخصیاتھم وزیادة معارفھم



١٩٧

غیر فتح المدارس فى أیام األجازات وإتاحتھا للطلبة لكى یذھبوا إلیھا فى یوم-٣٦١
اختیارى لمن وسیكون ھذا الیوم ... فقط مع زمالئھم دراسى تماماً بل ھو لممارسة األلعاب 

...یرغب وبالتنسیق بین جمیع الفصول والسنوات الدراسیة 

وفى االبتدائیة فى المدارس یتم وضع عشرات األلعاب المتنوعة والمتعددة األفكار -٣٦٢
فاأللعاب وخاصة ... طفال من طفولتھم ومن اللعب حتى یشبع األوذلك ... ریاض االطفال 

وقدراتھم ووسیلة فعالة كذلك لتنمیة ذكائھم ... البدنیة منھا وسیلة ممتازة لتعلیم الصغار 
...على التفكیر والخیال وتشجیعھم 

توحید منھج اللغة العربیة والدین والتاریخ والتربیة الوطنیة فى كل السنوات -٣٦٣
الحكومى واللغات والخاص ... إلعدادیة والثانویة فى كل أنواع التعلیم االبتدائیة وا

وذلك حتى تكون ھناك أرضیة ثقافیة مشتركة ووحدة ... والمدارس الدولیةواألزھرى
على االغتراب الثقافى واالختالف الفكرى ىوحتى نقض... فكریة بین جمیع أبناء الوطن 

لسنوات األخیرة نتیجة الختالف المناھج الدراسیة الذى بدأ فى الظھور بین المصریین فى ا
المناھج الدراسیةحتى وجدنا ھذا االختالف بین األخوات فى األسرة الواحدة بسبب اختالف 

...والمدارس التى یدرسون بھا 

... مادة أساسیة یتم إضافة درجاتھا إلى المجموع الكلى لكل طالب جعل مادة الدین –٣٦٤
فالدین عنصر أساسى فى تشكیل وجدان الشخصیة ... الدراسة وذلك فى كل سنوات

والمشاكل المرتبطة بالدین والتى حدثت فى بالدنا فى السنوات األخیرة لیس ... المصریة 



١٩٨

تعالیم األدیان وأھدافھا مرجعھا الدین وإنما مرجعھا ظروف الحیاة والفھم الخاطئ لبعض 
...السامیة 

واالستعانة فى ذلك بكل الخبرات ... علیم اللغات تطویر مناھج وأسالیب ت–٣٦٥
واالتقان التام للتحدث واإلمكانیات بحیث یصبح الھدف من تعلم اللغة ھو اإللمام الحقیقى 

...ولیس فقط مجرد دراسة مادة دراسیة ؛وللعمل بھذه اللغة

وأیام ،حاناتومواعید االمت،دید جداول الدراسةقیام وزارة التربیة والتعلیم بتح–٣٦٦
وذلك لكل ؛والمسابقات لكل السنة الدراسیة قبل بدء العام الدراسى،والرحالت،األجازات

وكل موظف فى ،وكل مدرس، وكل ولى أمر ،السنوات الدراسیة حتى یستطیع كل طالب
...المدارس أو اإلدارات التعلیمیة ترتیب أمورھم ووضع خططھم وتنظیم جداولھم 

أو فى كل عدة محافظات،توحید الزى المدرسى لكل مرحلة دراسیة فى مصر كلھا-٣٦٧
وتخفیف وذلك من أجل توفیر النفقات على اآلباء وأولیاء األمور... أو فى كل محافظة ،

ومن أجل خلق مجال للشعور المشترك واالنتماء بین ؛عباء من على كاھل الكثیرین منھماأل
...وخلق جزء من الثقافة المشتركة حتى ولو كانت المناھج مختلفة ...أبناء الجیل الواحد 

وھل ھذا فى صالح ،وسأدعو إلى دراسة جدوى تحدید زى معین للمدرسین والمدرسات
؟.. العملیة التعلیمیة أم ال 



١٩٩

؛لزامى إلى فترة التعلیم الثانوى وتنفیذ ذلك فى أسرع وقت ممكنمد التعلیم اإل–٣٦٨
فكمیة التعلیم التى یحصل علیھا الطالب إذا ما اكتفى ... من الدستور ١٩اً للمادة وذلك تنفیذ

بفترة التعلیم اإلعدادى لیست كافیة ألن یحیا المواطن ویعمل وینجح فى ھذا الزمن الذى 
...یعتبر العلم فیھ أساساً لكل نجاح 

وبین ،والعمرانیة،جیةوالتكنولو،واإلنتاجیة،الربط بین خطط الدولة الصناعیة–٣٦٩
تحدید أعداد الطلبة فى الكلیات والمعاھد أعداد الدارسین فى كل كلیة وتخصصاتھا بحیث یتم 

وذلك بالتعاون بین ... والتوسعیةالمختلفة كل سنة طبقاً الحتیاجات سوق العمل الفعلیة
لمركزى للتعبئة والجھاز ا،والوزارات المختصة،والنقابات المختلفة،وزارة التعلیم

وبھذا الربط ...وباقى األجھزة المعنیة ،ووزارة التكنولوجیا،العامة ووزارة التخطیط
سوف تقل أعداد الخریجین العاطلین إلى أقل درجة ممكنة وبحیث یلتحق كل خریج بسوق 

...العمل فور تخرجھ 

یل والتدریب للمدرسین والمدرسات من أجل التأھبصفة مستمرةتنظیم دورات-٣٧٠
بحیث یتم إطالع ،المستمر من أجل مالحقة التطور الحادث فى العالم فى كل التخصصات

كذلك یتم تدریبھم على أفضل الطرق ... المجاالت كافةالمدرسین على المستجدات فى 
مع ...للتعامل مع الطلبة والطالبات والحوار معھم ومكافئتھم وتشجیعھم وزرع الثقة فیھم 

...مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب إدراك و

...وسیتم ذلك أثناء فترة الشھرین الذین سیكونون الفاصل بین كل سنة دراسیة وأخرى 



٢٠٠

دعوة رجال الفكر واألدب والعلماء إلى إلقاء المحاضرات العامة فى الجامعات -٣٧١
...ألفكار والرؤى واوالتجاربوالحوار مع الطلبة والتفاعل معھم لنقل الخبرات

تغییر طریقة توزیع الدرجات فى األسئلة االختیاریة بحیث یحصل الطالب على درجة -٣٧٢
وال یحصل على شيء عندما یمتنع عن االختیار ویخصم ،عندما یختار اإلجابة الصحیحة

والھدف من ذلك ھو تعوید أبنائنا على أال یقولوا إال ... منھ درجة عندما یختار إجابة خاطئة 
قد حاولنا أن وبھذا التعدیل نكون ...وا فى صحتھ وال یختاروا إال ما یثق... لموه ما یع

واالعتماد على ثقافة وفكر ... التخلص من ثقافة وفكر الشك والتخمین نساعد أبنائنا فى
...والیقین التأكد

لى یصبح من حق كل طالب الحصول ع... بعد نھایة االمتحانات وظھور النتائج -٣٧٣
وبذلك یتعلم أوالدنا من ... نسخة من أوراق إجابتھ لیعرف ما أصاب فیھ وما أخطأ فیھ 

...ا أنفسھم وولیطور... أخطائھم فال یكرروھا بعد ذلك 

یة التعلیمیة وتوفیر األماكن وتأھیل المدرسین وتجھیز بعد النجاح فى تحسین العمل-٣٧٤
... من المجموع الكلى % ٥٥ألدنى للنجاح لیصبح المدارس وتغییر المناھج یتم تغییر الحد ا

% ...٦٠وبعد ذلك بفترة یصبح الحد األدنى للنجاح ھو 



٢٠١

الجمھوریة باالتفاق مع االتحادات كافة أنحاءإقامة المسابقات الریاضیة فى -٣٧٥
االمتحانات الثمانى التى ستعقد طوال العام الدراسى حتى امتحان من كلالریاضیة عقب

...وبین التعلیم ممارستھم للریاضةبینالطالب الریاضیین من تحقیق التوازنیتمكن
مع وزارة بالتنسیق الجمھوریة للمدارس فى كل محافظات كذلك إطالق وتنظیم دورى و

...وذلك فى كل األلعاب الریاضیة بقدر اإلمكان ... الشباب 

ل فترات األجازة التى تعقب ترتیب رحالت فى خالوللمدارسوكذلك یمكن لشركات السیاحة
...أیام ٣كل امتحان والتى تستمر لمدة 

وكذلك الحرص على إقامة البطوالت الریاضیة التى یشترك فیھا النشء والطلبة فى فترة 
...األجازة الصیفیة ولیس فى فترة الدراسة 

شاء مدارس وإن،والورش،والمعامل، والوسائل ،دعم التعلیم الفنى بكل األجھزة-٣٧٦
التعلیم الفنى فى المناطق الصناعیة المتخصصة حتى یمكن الربط بین الدراسة والتدریب فى 

وكذلك ...ومن أجل إعداد خریجین مؤھلین تأھیل جید لسوق العمل ؛المصانع بأقل تكلفة
االستعانة بخبرات وآراء الشركات العاملة فى السوق والنقابات المختلفة فى كیفیة تأھیل 

...دریب وتعلیم الطالب المھارات الالزمة للعمل والنجاح وت

تغییر نظام القبول بالجامعات بحیث یتم عقد امتحانات للطلبة المتقدمین لكل كلیة -٣٧٧
وتحدید نسب معینة ... لنقیس مدى استعداد الطالب وقدراتھ ومیولھ للتخصص المتقدم إلیھ 

...لھذا االمتحان 



٢٠٢

والمساواة بین كل ... لجامعات والكلیات وتوزیعھا فى كل المحافظات زیادة أعداد ا–٣٧٨
فال یصح أن تكون نفس الكلیة لھا أكثر من ... الكلیات فى درجات القبول وشروط القبول 

...فھذا لیس من المنطق ولیس من العدل ؛درجة للقبول یختلف من جامعة ألخرى 

فى للطلبة بعیداً عن محل إقامتھم والذى لیس وسیترتب على ذلك التقلیل من التوزیع الجغرا
بكلیة بعیدة عن أبنائنا من تعب وإضطرارھم لاللتحاق هوكلنا نعرف ما یتكبد... لھ أى معنى 

ثم یقومون بعد نجاحھم فى الصف األول من الكلیة بتحویل أوراقھم إلى الكلیة ... محافظتھم 
واالھدار الذى بدون طائل وبدون فائدة فلماذا ھذا الجھد والتعب... القریبة من مسكنھم 

...وبدون معنى 

ونظل أسرى لنظام غیر ناجح ؟... ونرھق أنفسنا ... ولماذا نرھق أبنائنا 

فالجامعات ھى دار للعلم ... منع العمل السیاسى والنشاط السیاسى داخل الجامعات –٣٧٩
وإنما یجب ... اءات أو التوجھات وال أن نختلف فى االنتم،ال یجب أن نتناقش فیھا سیاسیاً 

( وأن نختلف حول مناھج البحث العلمى ونظریاتھ وتطبیقاتھا    ،أن نتناقش فیھا علمیاً 
...)فصل األحزاب والحیاة السیاسیةأنظر 

عندما یتم تغییر نظام األراضى من البیع إلى اإلیجار بغرض العمران واالستعمال -٣٨٠
وسینجح الجمیع،والعمران سیزید الطلب على كل التخصصاتویحدث الرواج االقتصادى

على االلتحاق الشدیدالتكالبھذاوبالتالى لن یكون ھناك؛ویحققون أھدافھم،فى أعمالھم
لتحاق بالجھات الحكومیة التى توفر مزایا معینة المعروفة باسم كلیات القمة أو االبالكلیات 

بأنھ أقل أھمیة فى المجتمع ألنھ لن یكون ھناك فكل التخصصات ستنجح ولن یشعر أحد



٢٠٣

بل سیتحقق النجاح للجمیع خاصة مع التغییرات التى سیقوم ... فائضاً فى العمالة أو بطالة 
وما ...بھا اإلعالم والمجتمع فى ضرورة تغییر نظرتنا لكل المھن واحترام كل التخصصات 

ام والتقدیر لكل المھن ولكل العاملین ستقوم بھ كل مؤسسات الدولة من تعبیرھا عن االحتر
...بھا 

على مستوى رئاسة الجمھوریة فسوف أقوم فى بدایة كل عام دراسى بتوجیھ كلمة -٣٨١
) المدرسین والطلبة واإلداریین وكل المتعاونین ( التعلیمیة جمیع أفراد العملیةخاصة إلى 

والتعاون من أجل ... التعلیم والتعلم واالجتھاد فى... أدعوھم فیھا إلى العمل بجد وإخالص 
... وسوف أخبرھم بأننى أنتظر منھم المتفوقین لتكریمھم ... رفعة الوطن وتقدم أبناءه 

...فلیتنافسوا من أجل ذلك 

ومن كل كلیاتھا ،وفى نھایة كل عام سوف أقوم بتكریم األوائل من كل جامعات مصر
... سوف أحضر حفالت تخریجھم وتكریمھم و؛ومن كل التخصصات،العلمیة والنظریة

وكذلك سوف أقوم بمقابلة وتكریم األوائل فى الثانویة العامة والثانوى الفنى التجارى والفنى 
مرحلة الثانویة فى فىاألوائلوكذلك تكریم الصناعى واألزھرى وأوائل اإلعدادیة واالبتدائیة

كون بعض ھذه التكریمات فى سوف تو... التمریض والبرید والسیاحة والفنادقتخصصات 
...مقر رئاسة الجمھوریة 

أیضاً ستكون زیارات المدارس والجامعات والمعاھد ودور الحضانة ومدارس ذوى -٣٨٢
بحیث أزور شھریاً أكثر من جامعة ... االحتیاجات الخاصة ودور األیتام على رأس أولویاتى 

أشھر المدارس أو الجامعات الكبرى بل ولن تقتصر الزیارات على ... وأكثر من مدرسة 



٢٠٤

یتم السماح بتنظیم رحالت مدرسیة سكما ... ستكون لمدارس وجامعات فى كل المحافظات 
أكون فى استقبالھم والحدیث معھم ادیة لزیارة القصر الجمھورى وسألطفال االبتدائیة واإلعد

...

خریجى كل مدرسة وكلیة كل عام باسم أسبوع الوفاء یقوم فیھ تحدید أسبوع من-٣٨٣
...التى تعلموا وتخرجوا فیھا التعلیمیةماكنزیارة ما یرغبون فى زیارتھ من األومعھد ب

،األصدقاء والزمالء القدامى بعد أن فرقت بینھم السنین والھدف من ھذا األسبوع ھو التقاء 
اللھ بینھم وتعرفوا على بعضھم البعض من خواجتماعھم فى نفس المكان الذى جمع 
...وعاشوا فیھ سنوات جمیلة من عمرھم 

وھى ... ففى ھذا األسبوع سیلتقى الزمالء فیجددون صداقاتھم ویسترجعون ذكریاتھم 
فتتواصل أو الكلیة أو المعھدفرصة أیضاً لاللتقاء بمن ما یزالون یدرسون فى المدرسة 

...كار واآلراء والرؤى والتوقعات األجیال ویتبادلون األف

لممكن أن یكون أسبوع الوفاء فرصة لكى یتبرع خریجى كل مؤسسة تعلیمیة بما ومن ا
،وال یشترط أن تكون التبرعات نقدیة فقط... یرونھ مفیداً للمدرسة أو الكلیة أو المعھد 

...وإنما قد تكون أیضاً تبرعات عینیة مثل الكتب والمواد التعلیمیة وغیرھا 

ئى أو إعدادى أو ثانوى أن تقوم بإطالق اسم أحد نجوم كما یمكن لكل مدرسة ابتدا-٣٨٤
على فى كل مجال من خریجى ھذه المدرسةالمجتمع من العلماء والمفكرین والناجحین 

فیكون ذلك المبدأ محفزاً لكل طالب من طالب المدرسة لكى یعمل ویجتھد ... بعض فصولھا
...ل الذى كان یدرس بھ طمعاً فى أن یتم إطالق اسمھ فى یوم ما على الفصوینجح 



٢٠٥

التحاق أى ابن من أبناء كبار مسئولى وزارة التربیة بمنع إصدار قرار جمھورى -٣٨٥
فى وزارة التربیةوالھدف من ذلك أن یسعى كل مسئول ...والتعلیم بمدارس غیر حكومیة 

رضى التعلیم إلى أن یبذل قصارى جھده من أجل تحسین العملیة التعلیمیة للدرجة التى یو
...عنھا أو یتمناھا ألوالده 

بعض التدریبات التى یحتاجونھا فى تعاملھم علىسیتم تدریب الطلبة فى المدارس-٣٨٦
وسیكون ،االنتخابات واالستفتاءات... مع المجتمع مثل إشارات وعالمات وقواعد المرور 

م إعدادھا على حدود المدن تعلیم طلبة الجامعة قیادة السیارات إجباریاً ومجانیاً فى أماكن یت
...

إنشاء كلیة باسم كلیة الثقافة العامة وھدفھا كما ھو واضح من أسمھا ھو تأھیل –٣٨٧
فى شتى أنواع المعرفة التى وتثقیف الدارس بھا لكى یتلقى أكبر قدر من الثقافة العامة 

٨٠ن سنوات من ضم٤خاللمادة لیدرسھا ٤٠یرغب فى تعلمھا بحیث یختار الدارس 
وشھادة ھذه الكلیة ال تؤھل ... مادة أو أكثر تكون متاحة لكل طالب فى شتى أنواع المعرفة 

التى من اإللمام بالمعرفة فى التخصصات للعمل بأى وظیفة بقدر ما تساعد الحاصل علیھا 
بھا سوى وال یشترط لاللتحاق ،وستكون الدراسة بھذه الكلیة متاحة لكل األعمار،یدرسھا

...ول على مؤھل متوسط فقط الحص

وتطبیق فعلى ... والھدف من ھذه الكلیة ھو توفیر العلم لكل من یرغب فى الحصول علیھ 
...لمبدأ التعلیم المستمر الذى یجب أن یكون ھو أسلوب ومنھج كل مصرى فى الحیاة 
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وھى دائماً ...بھا التعلیم فى بالدنا ال ولن تنتھى األفكار التى یمكن لنا أن نطور -٣٨٨
وسنظل دائماً نسعى ؛فى حاجة إلى التفكیر والتطویر لذلك سنظل دائماً ؛متجددة ومتطورة 

التى سنضع ونبحث من أجل الوصول إلى كل ما یساعدنا على تحقیق األھداف ،إلى ذلك 
-:وبعض ھذه األھداف ھى ،أمام أعیننا أھمیة تحقیقھا من التعلیم

وعدم كبت حریاتھم أو ... األطفال على السؤال بدون خوف ع تعلیم یھدف إلى تشجی-أ 
...أو وضعھم فى قوالب جامدة ... تقیید أفكارھم أو قتل خیالھم 

تعلیم یشجع على االنفتاح على ... تعلیم مبنى على البحث عن المعلومة ولیس تلقیھا -ب 
...واالستكشاف ،وینمى روح البحث،كل أنواع المعرفة

ویحرر العقل ... واإلبداعى منذ الصغر والتفكیر النقدى ،الحریشجع على التفكیر تعلیم-ج 
من أجل خلق شخصیات وذلك؛والتكرار،ویبعد العقل عن الحفظ... من النمطیة والقولبة 

...اعاً فى كل المجاالت إبدخیاالً وأكثرر تنوعاً وأكثر ثراءاً وأكثرأكث

ویوفر ...مبكراً ویعمل على تنمیتھا وایات لدى أوالدنا تعلیم یكتشف المیول والھ-د 
... شجعھم ویحفزھم من أجل مساعدتھم على التمیز یالوسائل المساعدة لھم و

...وبالتالى یزداد الدخل القومى لبالدنا ؛تعلیم یساعد كل فرد على أن یزید من دخلھ -ھـ 

وتزید ،ور المعامالت فتقل الخالفاتویط؛لألفضل األخالق ویغیر السلوك ب یھذتعلیم-و 
...النجاحات فى كل مجال 

یجمع ... ومتوازن بین العلم والدین... وح الروتھذیب بین تنمیة العقل متوازن تعلیم-ز
ینفتح على العالم وفى نفس الوقت یتمسك ... بین الماضى والحاضر لیصنع مستقبل أفضل 

...وتقالیده ،معوقیم المجت،بثوابت الشخصیة المصریة



٢٠٧

ویقضى على ـاإلیجابیاتویضاعف ،ویقلل المشاكل،والوقت،یوفر الجھدتعلیم -ح 
...السلبیات

،فیسعد الفرد،ومستوى االنتماء ،ومستوى الوعى ،تعلیم یرفع مستوى الذكاء -ط 
...ویسعد المجتمع 

...تعلیم یزید اإلبداع وینمى المھارات ویفجر الطاقات -ى 

والتخطیط ویشجع الطلبة على تخیل المستقبل الجدید ... تعلیم ھدفھ االھتمام بالمستقبل -ك 
والتفاعل معھ من أجل النھوض بأحوال المجتمع والوطن إلى ،واالستعداد لصناعتھ،لھ

...أحسن حال 

... ثقة اإلنسان المصرى بنفسھ ویحفزه وینمى الطموح فى شخصیتھ تعلیم یدعم–ل 
... ویبنیھ ویوجھھ لكى یكون مؤثراً فى البشریة كلھا ومضیفاً إلیھا ومساعداً لإلنسانیة كلھا 

فمن الخطأ أن یكون ھدف أبنائنا ھو أن یصبحوا أطباء أو مھندسین أو ضباط فقط ولكن البد 
وعلى قدر ... أن تكون أحالمھم وأھدافھم كبیرة بالدرجة التى تغیر بالدنا واإلنسانیة كلھا 

فال یكفى لمن یحلم بدراسة ... الشعب وأھدافھ وعلى قدر أحالم ھذا... لد وقیمتھ ذا البھ
ویعمل لكى ،ویخطط،ویسعى،ولكن علیھ أن یحلم... الطب أن یتمنى أن یصبح طبیباً 

...یصبح أشھر طبیب فى العالم 

،ویسعى،یحلمبل علیھ أن ... وال یكفى لمن یحلم بأن یصبح ضابطاً أن یكون ھذا حلمھ 
...وعمالً ،وعلماً ،فكراً ویعمل لكى یصبح أفضل رجال األمن فى العالم ، ویخطط 

،ویسعى،بل علیھ أن یحلم... وال یكفى لمن یحلم أن یصبح مھندساً أن یكون ھذا حلمھ 
یجب أن یتحرك من وعلى نفس الفكر ... ویعمل لكى یصبح أفضل مھندسى العالم ،ویخطط
ھكذا ...أو ریاضى أو فنان أو رجل سیاسة أن یصبح رجل قانون أو رجل أعمال یحلم ب



٢٠٨

ومن أجل ھذا یجب أن نھتم ... وھكذا یجب أن یكون فكر وعمل أوالدنا ... تكون األحالم 
وأن نذلل كل العقبات وأن نغیر ما یلزم من ... وأن نوفر لھ كل اإلمكانیات ... دائماً بالتعلیم 

...ءات السیاسات واإلجرا

.التعلیم ھو حجر األساس ألى تقدم ولكل تقدم

ولذلك یجب أن یكون للتعلیم األولویة فى.. مصر تحتاج للكثیر لكى تتقدم 

...اتنا وفى أعمالنا وفى سیاساتنا یمیزانتفكیرنا وفى



٢٠٩

التعلیم المستمر

وزادت ... طوراً كبیراً فى العقود األخیرة تطورت حیاة اإلنسان على كوكب األرض ت–٣٨٩
ومازالت ... ومازالت العلوم تتزاید ... المعارف والعلوم اإلنسانیة بطریقة لم تحدث من قبل 

خاصة بعد الطفرات العلمیة التى شھدتھا كافة العلوم فى ؛ االكتشافات واالختراعات تتزاید 
...السنوات الخمسین األخیرة 

وأن نضعھا فى المكانة الالئقة بھا بین دول العالم ،وإذا أردنا أن ننھض ببالدنا–٣٩٠
فالخطوات ... المجاالت ولكل المواطنین طالبین بأن نحقق طفرة علمیة فى كافةفإننا م

،فمن یتقدم ببطء فى زماننا ھذا فإنھ فى الحقیقة یتأخر،البطیئة فى التقدم لم تعد تفید
...وذلك ألن غیره سیسبقونھوال یتقدم ،ویتراجع

ھذا المثال ینطبق على األفراد كما ینطبق على الشعوب ولذلك ومن أجل محاولة اللحاق 
ومن أجل محاولة مجاراة العالم الحدیث فى سرعة تطوره فالبد ؛سبقتنابعصور العلم التى 

علیھ أن ،وھى أن التعلیم لھ فترة محددة فى حیاة اإلنسانلنا أن نتخلى عن فكرتنا القدیمة 
...فیھا ثم بعد ذلك یتجھ للعمل معتمداً على ما تعلمھ ینجح 

... علینا أن نؤمن بأن التعلیم أصبح فرضاً دائماً على اإلنسان من لحظة میالده وحتى رحیلھ 
وأن رحلة البحث عن المعرفة والتطویر ال یجب أن ) أو كما نقول من المھد إلى اللحد ( 

شعوب حالیاً وتقدمھا ال یرتبط بالجھد والتعب وال فنجاح ال... تتوقف ألى سبب من األسباب 
بموقعھا وال بثرواتھا الطبیعیة بقدر ما یرتبط بثروتھا العلمیة وحرصھا على العلم ومدى 

...تمكن مواطنیھا منھ وامتالكھم لھ 



٢١٠

ولذلك فإن التعلیم المستمر ھو الفلسفة العصریة التى سوف أسعى إلى نشرھا وإلى أن 
...ى تبنیھا وتنفیذھا یحرص المجتمع عل

التى یتضمنھا ھذا البرنامج والتى من خاللھا وأرجو أن یالحظ القارئ األفكار والوسائل 
...سنحاول توفیر التعلیم لكل مواطن وإمداده بكل ما یساعده على تحدیث علمھ وتطویر ذاتھ 

:ومن بین ھذه األفكار 

الفقرات الخاصة بثورة التلیفزیون الثقافیة

الخاصة بالنقابات ات والفقر

الخاصة بزیادة ساعات الیوم الدراسى وزیادة أعداد أیام الدراسةوالفقرات

وكذلك الفقرات الخاصة بوزراة التكنولوجیا     

الخاصة بالمكتبات وتوفیرھا والمسابقات الثقافیة ومحو األمیة وتوفیر الدورات والفقرات 
من المصریین فى الخارج واالستفادة من ستفادة والكورسات واستقدام الخبراء األجانب واال

...سفاراتنا فى الخارج 



٢١١

محو األمیة

من األخطاء األساسیة التى نقع فیھا عند محاولتنا للقضاء على األمیة ھو أننا نعمل -٣٩١
( المبدأ والمثل القائل تعتنقفعلى حین أن عقلیة أغلب األمیین ؛على عكس ثقافة المجتمع 

وھو مثل كما ھو واضح ومعروف یستھجن ویرفض أن یذھب )ا شاب ودوه الكتاب ؟ بعد م
نحاول أن ونصرإال أننا ولألسف ...الرجل الكبیر فى السن لمدرسة أو كتاب لیمحو أمیتھ 

وضرورة ذھابھم إلى فصول محو األمیة ... نقنع األمیین من كبار السن بعكس تلك الثقافة 
وعزیمة وصعوبة امتالكھ إلرادة قویة... لشخص األمى وإحساسھ وال نفكر فى نفسیة ا... 

...علیھا سنوات طویلة ا مجاھدة نفسھ وتغییر عادات تعودصلبة للدرجة التى یستطیع بھ
كما نعجز أحیانا عن تدبیر ... الكثیر والكثیر من مجھوداتنا فى ھذا المجال نھدرولذلك 

ین أننا لو درسنا نفسیة وعقلیة األمیین بطریقة على ح... األماكن الالزمة لمحو األمیة 
...مختلفة ألمكننا التعامل معھم بما یحتاجونھ ویفیدھم ویفید المجتمع 

فالشخص األمى كما قلنا یرفض ویأبى وتستنكف نفسھ الذھاب إلى الفصول الدراسیة -٣٩٢
ھ ال یرفض بل ولكن،لالستماع إلى دروس محو األمیة وھو الذى لم یعتاد ذلك من قبل

) ...سواء كان یعلمھا أم ال ( ویرحب بالذھاب إلى المسجد أو الكنیسة ألداء شعائر دینھ 

وھو أن تقوم الدولة بتنظیم ،وھذا ھو المدخل الذى یجب أن نعمل علیھ لنستطیع محو األمیة
بیرة من ولھذا نحن ال نحتاج إلى أعداد ك... برامج محو األمیة من خالل المساجد والكنائس 

...الفصول أو المدارس فالمساجد والكنائس منتشرة فى كل مكان 

كما أن الشخص األمى سوف یرحب بذلك فھو سیتعلم القراءة والكتابة بعد ممارسة شعائر 
؛ویسعد بالتقرب إلى هللا،فیسعد بالتعلم؛وسیتعلمھا من خالل تعلم القراءة والكتابة،دینھ
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وإذا ما تم ... أوقات ما بین الصلوات تفادة برجال الدین وطاقاتھم فى سوبذلك أیضاً یمكننا اال
...ة دخلھ رجل دین فسوف یساعده ذلك فى زیادتحدید مبلغ رمزى لكل

وبالنسبة لتعلیم الفتیات والسیدات فى المساجد وھو ما لن یتم على أیدى رجال الدین -٣٩٣
المھمة إلى خریجات الجامعة كفترة فیمكن بسھولة أن یكون ذلك عن طریق إسناد تلك

...للخدمة العامة 

یجب أن تبنى ثقافة محو األمیة من جانب الدولة على مبدأ الثواب والعقاب عند -٣٩٤
التعامل مع الشخص األمى فیتم الربط بین انتظامھ فى دروس محو األمیة وبین حصولھ على 

مزى أو إعفاءات من بعض المصاریفالدعم مثالً أو حصولھ على بعض المزایا مثل دخل ر
...والرسوم 

وفى نفس الوقت یتم وضع تخیل لبعض العقوبات التى یجب فرضھا على من یظل على أمیتھ 
أو للعمل بالخارجأو حرمانھ من السفر ... مثل حرمانھ من التصویت فى االنتخابات مثالً ... 

...أو عدم حصولھ على دعم ... فرض غرامة ما 

فى قنوات التلیفزیون واإلذاعة امج محو األمیة التى یدرسھا األمیینتم إذاعة برت-٣٩٥
وذلك لمساعدة من فاتھ درس فى المسجد أو الكنیسة أن یعوضھ ؛ویعاد إذاعتھا عدة مرات

...بالمشاھدة 
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األمى فیھاتعاملیوانتھاز كل فرص ... البدء فى محو أمیة صغار السن قبل الكبار -٣٩٦
الدولة فى التضییق علیھ وإجباره على محو أمیتھ مثل ضرورة حصول كل راغب ھزةأجمع

أو راغبة فى الزواج على شھادة محو األمیة فإن لم یكن حاصالً علیھا تم إجباره على 
...االلتحاق بدروس محو األمیة عقب زواجھ وإقراره بذلك 

ات المھنیة وبین ضرورة التحاقھ وكذلك الربط بین قید اإلنسان اآلمى بإحدى النقاب-٣٩٧
...وحصولھ على إحدى الشھادات ،بمحو األمیة

وكذلك كل من یلتحق بالتجنید علیھ أن یقضى فترة من فترة تجنیده فى دروس محو -٣٩٨
...األمیة ویتعھد باالستمرار فیھا بعد انتھاء فترة تجنیده وإال سیتم استدعاءه مرة أخرى 

علینا أن ننتھز كل فرصة لمحاصرة األمیة ومساعدة من لم یحصل على ... وفى كل األحوال 
...وإجباره على التعلم إذا لم یذھب إلى التعلیم اختیاراً ...حقھ فى التعلم فى الحصول علیھ 

فرض عقوبة أو غرامة على كل أب ال یلحق ابنھ بالمدرسة أو على كل أب یتسرب -٣٩٩
...ابنھ من المدرسة 

والتأكید على أن محو ،جیع وتحفیز المجتمع واإلعالم لكل من یسعى لمحو أمیتھتش-٤٠٠
...وإنما العیب كل العیب أن یظل الشخص أمیاً ،األمیة لیس عیباً 



٢١٤

...قیام الدولة بتكریم األوائل فى محو األمیة -٤٠١

ضریبة سنوات من إصداره وھو فرض غرامة أو١٠إصدار قانون یتم تطبیقھ بعد -٤٠٢
ألف ٢٠سنة وقت تطبیق القانون ولیكن مثالً ٤٠سنویة على كل إنسان أمى یقل عمره عن 

سنة حالیاً أو أقل أن یمحو ٣٠وبذلك سیسعى كل إنسان أمى یبلغ من العمر ... جنیھ سنویاً 
كما یشمل ھذا القانون حرمان اإلنسان األمى من حق التصویت فى االنتخابات ... أمیتھ 
والمعنى من ھذا إنھ ال یحق لمن حرم نفسھ من نور العلم ...نیة والرئاسیة والمحلیة البرلما

على عدم تطویر ویصروھو من یصمم،أن یشارك فى صناعة مستقبل وطنھ ومجتمعھ 
ال یلغى الحق فى ومع مالحظة أن المنع من االنتخاب...نفسھ وتخلصھ من ظالم األمیة 

الفقرات الخاصة أنظر ...مسئولین وبالتالى استمرارھم أو عزلھم االستفتاء على تقییم أداء ال
...باالستفتاء على المسئولین 

بحیث ،تتم معادلة شھادة محو األمیة بما یقابلھا من سنوات الدراسة االبتدائیة–٤٠٣
لمن نجح فى محو أمیتھ أن یستكمل تعلیمھ فى دراسة انتظامیة فى مدارس وزارة یحق

على شھادات فى الحصولوذلك حتى یتمكن من یرغب من المواطنین؛لتعلیم التربیة وا
...من تحقیق ھدفھدراسیة

ووضع ھدف یتم التخطیط لھ ... تعیین مساعد لرئیس الجمھوریة لشئون محو األمیة -٤٠٤
والسعى إلیھ من أجل الوصول إلیھ بعد عشر سنوات وھو القضاء على األمیة تماماً فى

...مصر 



٢١٥

الثورة الثقافیة المصریة

... ونصل إلى مرحلة التقدم التى نتمناھا ... لكى نخرج من حالة التأخر التى نحیاھا -٤٠٥
وتنمیة ،تعلیمھ وتثقیفھ ... فالبد أن یكون ذلك عن طریق إعادة بناء اإلنسان المصرى 

...قاظ ضمیره وإی،وتوعیتھ بحقوقھ ،ومضاعفة معارفھ ،وزیادة معلوماتھ ،مھاراتھ 

فسیكون إنتاجھ ... وعندما یحدث ذلك فإن ھذا اإلنسان سوف یغیر من نفسھ ومن المجتمع 
... أخالقھ أسمى و،وخالفاتھ أقل ،وحدیثھ أعقل ،وصحتھ أفضل ،ونجاحھ أسھل ،أعلى 

قوى وفائدتھ ومنفعتھ لنفسھ ولعائلتھ ولوطنھ ولدینھ وللبشریة كلھا أكبر وأ،وتعامالتھ أرقى 
...

موجھاً لھم جمیعاً أن یكون والمصریینیشمل كلولكن بناء اإلنسان ھذا یجب أن -٤٠٦
فالعلم یجب أن یكون ؛أو لشریحة دون األخرى ،أو لطبقة دون طبقة ،ولیس لفئة دون فئة

وشمس المعرفة یجب أن یصل نورھا للجمیع بال حواجز وبال عقبات ،للجمیع وبال استثناء 
أن تصل ھذه الشمس فى أسرع وقت حیث المجتمع حالیاً إلىوما أحوجنا أجملوما... 

لیس لدیھ رفاھیة الترف لدیناوبأقل التكالیف حیث االقتصاد... والناس فى أشد الحاجة إلیھا 
...واإلسراف 

والتقلیدیة نجدھا ،والتنویر المعروفة،والتثقیف،عندما ننظر إلى وسائل التعلیم-٤٠٧
فالتعلیم فى المدارس ... اصرة على أن تحقق لنا ما نتمناه لمجتمعنا بالصورة التى نتخیلھا ق

ر معین ومستوى وال یستطیعھ إال شریحة من المصریین فى عم... والجامعات مكلف مادیاً 
لدیھم وقت للتعلم یكفى لالنتظام فى ھذه الدراسة أو تلك كما البد أن یكون ... اقتصادى معین 

 ...
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ال یمكن توفیره ) الكورسات ( كذلك التعلیم وإعادة التأھیل عن طریق الدورات التدریبیة 
...لجمیع المصریین نظراً لتكلفتھ المرتفعة 

فمھما فعلنا لن یمكننا أن نوفر الكتب ... وكذلك التعلیم والتثقیف عن طریق الكتب والمكتبات 
فھذا یحتاج إلى تكلفة مادیة عالیة ... والمكتبات فى كل التخصصات لكل الناس فى كل مكان

...  كما أن الكثیرین لیس لدیھم القدرة على االنتظام فى القراءة ... جداً 

..كذلك التثقیف والتنویر عن طریق الندوات والخطب والمسرحیات مكلف مادیاً -

اس فى الوقت فھو لن یكون متاحاً لكل الن... وكذلك التثقیف والتنویر عن طریق االنترنت -
...القریب 

لوجدنا وسیلة ... ولكننا لو نظرنا فى المجتمع المصرى ودققنا النظر والتحلیل فیھ -٤٠٨
واألندیة،الشركاتو،والمحالت،وتكاد تكون موجودة فى كل المنازل،رخیصة فى تكلفتھا 

...وغیرھا ،والفنادق ،والسیارات،والمقاھى،

ولكنھا ثروة لألسف ،رھا الواسع فى كل مصر ھى ثروة تقدر بالملیاراتھذه الوسیلة بانتشا
ھذه الثروة التى نھدرھا ھى جھاز ...غیر مستغلة االستغالل الكافى والنافع والمفید 

ھذه الوسیلة التى نستعملھا فقط فى التسلیة والترفیھ ومتابعة ... التلیفزیون وجھاز الرادیو 
...األخبار 

ة إلى كل وسائل التعلیم والتدریب والتثقیف والتنویر التقلیدیة والمعروفة مثل باإلضاف-٤٠٩
،والندوات،والمكتبات،والمسارح،واألكادیمیات،والجامعات،والمعھد،المدرسة



٢١٧

وصفحات ،والمجالت،والصحف،ومواقع االنترنت،والمحاضرات،ودورات التدریب
كل تلك الوسائل السابقة والتى سیتم االھتمام بھا جمیعاً فإن باإلضافة إلى... الفیس بوك 

؛ ستعتمد بصورة أساسیة على جھاز التلیفزیون ومعھ جھاز الرادیو المصریةالثورة الثقافیة
بالفعل اباإلضافة إلى انتشارھمافھما وسیلتان ال تكلفان المواطن إال القلیل جداً فى استقبالھم

فیمكنھ التفاعل مع البرامج من مكان لمكانالمواطن إلى التنقلوعدم احتیاج... حالیاً 
...المذاعة بدون أى تكلفة انتقال 

كجھاز إعالمى یصل والتلیفزیونأى أن الثورة الثقافیة ستعتمد على االستفادة من اإلذاعة 
وسیكون ذلك وسیلة مھمة من وسائل الثورة على الجھل والتخلف ... إلى كل بیت وسیارة 

والبعض یبخل بالمال على أن ینفقھ فى ... فالبعض یتكاسل عن التعلم ؛شر العلم والمعرفةون
... والبعض لیس لدیھ الوقت الكافى للتعلم ... والبعض ال یملك المال من أجل التعلم ... التعلم 

والبعض یتواجد ویعیش فى أماكن نائیة... والبعض ال یجد الوسیلة وال یعرف الطریق للتعلم 
حالً یعتبرالتعلم عن طریق اإلذاعة والتلیفزیونفإنولكل ھؤالء وھؤالء ... عن أماكن التعلم 

-:من خالل الخطوات اآلتیةوذلك ... لھم مثالیاً 

وفى مواعید مختلفة حتى یمكن للجمیع متابعتھا ،ستتم إذاعة البرامج أكثر من مرة-٤١٠
وسیتم دعوة ... شبكة االنترنت لالستفادة منھا كما أنھا ستكون موجودة بعد ذلك على ... 

المواطنین أیضا إلى تحمیلھا من على شبكة االنترنت على أجھزتھم وتبادلھا مع بعضھم 
) فالش میمورى ( وذلك عن طریق كروت الذاكرة ...البعض توفیراً للوقت والجھد والمال 

...أو الھارد دیسك 
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جالت مادة مكتوبة سیتم طباعتھا فى الصحف والمالبرامج التى تحتاج إلى وجود -٤١١
خفضة ویتم دعم أسعارھا عن طریق وجود إعالنات داخل وفى كتب یتم طرحھا بأسعار م

...الكتب 

االستفادة بالكوادر البشریة الكبیرة الموجودة فى جھاز اإلذاعة والتلیفزیون والتى -٤١٢
...تزید عن أربعین ألف مصرى 

بعلماء مصر وأطباءھا ومھندسیھا ومفكریھا فى نقل العلوم وتبسیطھا إلى االستفادة-٤١٣
...المواطن العادى 

...ال بأس من استخدام علماء ومتخصصین من الخارج -٤١٥

ووزارة ،وجامعة داخل كل بیت ،فى ھذا النظام سیصبح التلیفزیون وكأنھ مدرسة-٤١٦
... ل كل بیت ومسرح داخ،وشركة تنمیة بشریة،ثقافة

:ومن نوعیة تلك البرامج * 

دورات كاملة من مستوى المبتدئین حتى مستوى ( برامج لتعلیم اللغات األجنبیة -٤١٧
مثل اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة والصینیة واأللمانیة والروسیة ) اإلتقان والتخصص 

ون ھذه البرامج بالتعاون مع وستك...وغیرھا... والیابانیة والعبریة والفارسیة واألسبانیة 
وستتم دعوة الراغبین فى التعلم إلى ؛األجنبیة فى مصرالمراكز المتخصصة والسفارات

ثم ستعلن ... لوجھ لزیادة حصیلتھم اللغویة ھاً وااللتقاء وجتشكیل مجموعات فیما بینھم 
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شھادات تفید الجھات المسئولة عن عقد امتحانات لیتقدم إلیھا الراغبون فى الحصول على 
... بإتقانھم للغة 

ببرامجھ المختلفة وشرح كیفیة التعامل مع ) الكمبیوتر ( برامج لتعلیم الحاسب اآللى -٤١٧
...األجھزة الحدیثة باختالف أنواعھا وكیفیة حمایة األجھزة والحسابات من الھاكرز 

عاتھا المختلفة برامج إلذاعة دورات تدریبیة فى التنمیة البشریة بكل موضو-٤١٨
–إدارة الوقت –إدارة األزمات –التفاوض –التسویق –البیع ... ومجاالتھا المتعددة مثل 

اتخاذ –إدارة المخازن –السكرتاریة –الموارد البشریة –ترتیب األولویات –لغة الجسد 
إدارة –إدارة األعمال–المحاسبة –القیادة –اإلدارة –الخطابة –التحفیز –القرار 

... المشروعات 

برامج عن كل دول العالم بحیث یغطى البرنامج كل ما یتعلق بالدولة موضوع الحلقة -٤١٩
وأھم األماكن ،وطریقة المعیشة،وعادات وتقالید ،ومظاھر حیاة،وحضارة،من تاریخ

،لطبیعیةومواردھا ا،وأھم الشخصیات التى أنجبتھم ھذه الدولة،والمدن والمزارات
بحیث یستطیع المشاھد المصرى االنفتاح ؛والصناعات التى تتمیز بھا ،وعناصر تقدمھا 

وبذلك یتعرف المصریون الذین لم ؛على العالم وثقافاتھ واإلطالع علیھا واالستفادة منھا 
فیتخلصون من ؛یسافروا للخارج على حضارات العالم المختلفة بشكل ممنھج ومنفتح

وبالطبع ... دول العالم األخرى عنغیر واقعیة والغیر حقیقیة والمشوشة أحیاناً أفكارھم ال
... الشعوب األخرى دسیكون التركیز على كل ما ھو إیجابى وبناء ومفید فیما عن
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برامج مع المؤلفین واألدباء والكتاب لیلخصوا للمشاھد مؤلفاتھم وأھم ما جاء فیھا -٤٢٠
تخصصین فى كل المجاالت لتلخیص كتب لمؤلفین رحلوا عن أو لقاءات مع بعض الم... 

وبھذا ننقل األفكار والعلم من أرفف المكتبات وصفحات الكتب لنجسدھا بالصوت ... دنیانا 
أو ال تتوفر الكتب ... والصورة للمشاھدین الذین ال یستطیعون القراءة أو ال یقدرون علیھا 

حتویاتھا إلى كل بیت وشركة وإلى كل مدینة وبھذا تصل الكتب وم... فى متناول أیدیھم 
...وقریة 

كل المستویات لیتحدثوا مع النماذج المصریة الناجحة فى كافة المجاالت ولبرامج -٤٢١
وبذلك نستطیع تقدیم قدوة ؛عن تجاربھم الناجحة وفلسفتھم وكیفیة تغلبھم على الصعاب 

ونقدم لھم مئات ... نھم التشكیل الصحیح فى تشكیل وجداحتى نساعدھمجیدة ألبنائنا الصغار 
...وما یلھمھم ویحفزھم ... التجارب والفلسفات فیأخذوا منھا ما یالئمھم ویفیدھم 

أو لعقد لقاءات ... برامج إلذاعة مناقشات رسائل الدكتوراه الحدیثة فى كل المجاالت -٤٢٢
... اثھم ورسائلھم للدكتوراه مع الحاصلین على شھادات الدكتوراه منذ فترة للحدیث عن أبح

وبذلك نحاول أن ننقل العلم المتخصص من القاعات ... وتوصیاتھم فى نھایة رسائلھم 
...المغلقة والجامعات المتخصصة إلى كل منزل وإلى كل الناس 

مع التركیز على شرح القوانین والنظریات الھندسیة ... اإلھتمام بالبرامج العلمیة -٤٢٣
...كل مجاالت الھندسة المختلفة فى



٢٢١

اإلھتمام بعلوم المستقبل وشرحھا ونشر أفكارھا وتطبیقاتھا المحتملة وما یمكن أن -٤٢٤
... والذكاء االصطناعى ... والھندسة الوراثیة ... تغیره فى العالم مثل علوم النانوتكنولوجى 

الخ...والبایوتكنولوجى... وعلوم الطاقة ...واإلنسان اآللى 

وذلك من ... برنامج یومى یتم فیھ تقدیم ترجمة ألحد الكتب األجنبیة العلمیة القیمة -٤٢٥
...دول العالم جمیعأجل إطالع المواطن المصرى على أحدث األفكار العلمیة من 

بالتعاون مع النقابات المھنیة المختلفة یتم إذاعة برامج تتضمن دورات تدریبیة كاملة -٤٢٦
–التكییف –الطباعة –الدھانات –النجارة –ویة والمھن مثل الكھرباء عن الحرف الید

الخ... حالقة وتصفیف الشعر –اللحام –الحدادة –المیكانیكا –الخراطة –السباكة 

وستكون ھذه البرامج مدعمة بكافة المواد الفیلمیة المساعدة ومتدرجة بحیث أن بعضھا 
عضھا یتم توجیھھ للمتخصصین وتنمیتھم ورفع یعطى فكرة عامة لغیر المتخصصین وب

...كفاءتھم وإطالعھم على كل تفاصیل المھنة وأحدث ما وصلت إلیھ 

–الموسیقى –برامج لتعلیم المھارات المختلفة وتنمیة المواھب مثل تعلیم الرسم -٤٢٧
–الزھور تنسیق–التصویر الفوتوغرافى –تربیة طیور الزینة –الدیكور –تربیة األسماك 
...التطریز –الكروشیھ –العنایة بالحدائق –تركیب العطور 



٢٢٢

وكیف تتم ،واإلدارة الصناعیة،واألفكار الصناعیة،برامج لتعلیم الفكر الصناعى-٤٢٨
كما یتم إذاعة ... ویتم التصویر من داخل المصانع المصریة ... صناعة المنتجات المختلفة 

وبذلك نساعد فى ترسیخ الفكر الصناعى وتسھیلھ ... ع العالمیة مواد فیلمیة من المصان
...وتیسیره للمصریین 

،ودراسات الجدوى،وكیفیة بدءھا،وأنواعھا ،برامج عن المشروعات الصغیرة -٤٢٩
وكیفیة تسویق،وكیفیة إدارة المشروع،وكیفیة اختیار المشروع،وكیفیة عملھا 

...المنتجات 

برامج عن السیرة النبویة وقصص األنبیاء وسیر عظماء التاریخ والمصلحین فى كل -٤٣٠
...وبث القیم واألخالق من خالل ھذه البرامج ... زمان ومكان 

المجاالت والبلدان عبر كل العصور وما قدموه وما برامج عن أشھر النساء من كافة-٤٣١
ء فى أنفسھن ودحض الرأى القائل بوجوب وذلك دعماً لثقة النسا... أفدن بھ البشریة 

...تھمیش دور المرأة فى المجتمع 

وبرامج إلذاعة قصائد الشعر لكبار ... برامج مع الشعراء الحالیین لتسجیل أشعارھم -٤٣٢
...شعرائنا من كل العصور وشرحھا وشرح معانیھا 



٢٢٣

...برامج إلذاعة المسرحیات العالمیة -٤٣٣

...المجاالت كافةوتشجیع الھواة فى برامج لدعم-٤٣٤

...برامج محو األمیة -٤٣٥

بحیث تعمل ؛تذیع كل ما ھو قیم وجمیل... إطالق قناة تلیفزیونیة متخصصة للطفل -٤٣٦
لألطفال خاصة علوم وتقوم بتبسیط العلوم،والقیم المصریة،والمبادئ،على زرع األخالق

...المستقبل 

وكیفیة اختیار ،وعیة المقبلین على الزواج عن كیفیة بناء البیت السعیدبرامج لت-٤٣٧
واالختالف فى الحیاة ... وكیفیة التعامل مع شریك أو شریكة الحیاة ،شریك الحیاة

وكیفیة حل المشاكل ... والمسئولیات فى مرحلة ما قبل الزواج عن حیاة ما بعد الزواج 
على االختالفات التى غالباً ستكون موجودة فى شریك األسریة بالطرق المختلفة والتغلب 

وتعریف الزوجین بالحقوق والواجبات بین الزوجین وكیفیة معاملة أھل الزوج أو ... الحیاة 
وشرح ما یمكنھ أن یساعد على إنجاح الزواج واستقرار األسرة الجدیدة ... أھل الزوجة 

...وتجنب الخالفات والطالق ... وسعادتھا 

وما قد یحدث لألوالد فیھ من ،برامج وإعالنات للتوعیة بخطورة زواج األقاربوكذلك 
...أمراض وكیفیة إجراء التحالیل لتجنب تلك األمراض 

وكیف تصبح الزوجة مثقفة اقتصادیاً ... وكذلك برامج لكیفیة إدارة الزوجة لمنزلھا -٤٣٨
؛ فتستطیع أن تكون موسوعة غذائیة ومثقفة غذائیاً ... أفضل إدارة األسرةفتدیر میزانیة 



٢٢٤

وكذلك ... فتحمى أسرتھا من كثیر من األمراض التى تنتج عن العادات الغذائیة الخاطئة 
...ة متوازنة وراقیة امج لتربیة األوالد وتنشئتھم تنشئبر

إعادة مثلبرامج عن اإلرشادات المنزلیة عن كل ما یمكن االستفادة بھ داخل المنزل -٤٣٩
،وإطالة عمرھا االفتراضى،وكیفیة حفظ األشیاء وصیانتھا... ر بعض المخلفات تدوی

...واالستعماالت المتعددة لبعض األشیاء 

،وأضرار اإلكثار منھ،وفوائده،وشرح كل أنواع الغذاء،برامج للتوعیة الغذائیة-٤٤٠
ى الكثیر من المصریین والذى والعمل على تغییر نمط التغذیة الخاطئ لد... أو التقلیل منھ 

وبذلك نحاول أن نحمى المواطن من اإلصابة بأمراض ... یتسبب فى كثیر من األمراض 
...كثیرة عن طریق الوعى والمعرفة وأن یتعلم كیفیة الوقایة 

برامج لشرح أغلب األمراض التى یمكن أن تصیب اإلنسان وكیفیة الوقایة منھا أو -٤٤١
) ...ال قدر هللا ( الة اإلصابة التعامل معھا فى ح

وكیفیة التعامل السریع واآلمن مع ،والدفاع المدنى،برامج عن اإلسعافات األولیة-٤٤٢
ومع الحرائق المختلفة والتعامل معھا والمواد المطلوب ... المصابین على اختالف إصابتھم 

وبذلك نحاول ... دفاع المدنى تواجدھا فى كل شركة وبیت للتعامل مع اإلسعافات األولیة وال
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نتیجة لإلصابات أو ) ال قدر هللا ( أن نسعى للتقلیل من الخسائر الكبیرة التى قد تحدث 
... الحرائق 

وإذاعة مباریاتھا، وشرح قوانینھا ،برامج لتعریف المشاھد بكافة األلعاب الریاضیة-٤٤٣
دربیھا مثل كرة الید وكرة السلة وكرة وم، ونجومھا ،ولقاءات مع أبطالھا،وبطوالتھا،

الطائرة والتنس وتنس الطاولة والمالكمة والمصارعة والھوكى والسباحة والتجدیف 
سالح الشیش واإلسكواش وألعاب القوى بفروعھا المختلفة ووالكاراتیھ والجودو والتایكوندو 

سیة والدراجات ورفع والبالیھ والجمباز وكرة السرعة وكرة الماء والخماسى الحدیث والفرو
...االثقال والرمایة وكرة الریشة 

وسیكون ھذا ھو أول ... وبذلك ننشر ثقافة كل األلعاب الریاضیة فنشجع على ممارستھا 
وبمرور الوقت سیخرج من بین ھؤالء ؛خطوة مھمة لبناء قاعدة ممارسین فى كل األلعاب

، ویحصلون ویحققون ألنفسھم أمجاداً ،أبطال یرفعون اسم مصر عالیاً فى البطوالت الدولیة
...والبطوالتعلى المیدالیاتلبالدنا

... برامج لنشر الوعى الدینى من البدایة وحتى المتخصصین والمتفقھین فى الدین -٤٤٤
فیوضح الفرق بین الصالة المفروضة ... فعلى سبیل المثال لو كان الموضوع ھو الصالة 

وصالة العید ... ضاء وصالة الفرد والجماعة وصالة المتأخر والق... والسنن والنوافل 
وصالة ... وصالة االستخارة وصالة الجنازة وصالة الغائب ... وصالة الضحى وصالة الوتر 

وصالة المسافر وما ھو سجود ... الكسوف والخسوف وصالة االستسقاء وصالة القنوط 
وھكذا فى كل موضوع من ...وغیرھا ... السھو وسجود التالوة وسجود الشكر 
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وبھذا نحاول أن نسعى إلنسان یعرف أساسیات دینھ وصوالً إلى إنسان مثقف ؛الموضوعات
...ومتفقھ فى دینھ 

برامج لنشر الوعى والثقافة القانونیة على ھیئة منھج كامل متكامل مبسط فیتم فیھا -٤٤٥
لفرق بین المحاكم المختلفة وا،شرح الفرق بین الدستور والقانون والالئحة والقرار

والفرق بین الجنایة والجنحة ،وبین القوانین المختلفة وما تنظمھ ،واختصاصاتھا
وكیفیة كتابة العقود وغیرھا من ،وبین السجن والحبس والحبس االحتیاطى ،والمخالفة 

... لشخصیة وھكذا فى كل فروع القانون فیتم شرح قانون األحوال ا... األوراق القانونیة الخ 
وبذلك نحاول أن نسعى إلى نشر الثقافة القانونیة تجنباً لكثیر ... وقوانین الضرائب بأنواعھا 

...من المشاكل والجرائم واألخطاء والقضایا والخسائر 

... برامج لنشر الوعى السیاسى وشرح نظریات السیاسة ومصطلحاتھا وعلومھا -٤٤٦
،واللیبرالیة،والبرجوازیة،والدیكتاتوریة،اطیةوالثیوقر،فیتم شرح الدیمقراطیة

الخ... والنظام المختلط ،والنظام الرئاسى،والنظام البرلمانى،والعلمانیة 

لقاءات مع مسئولى األحزاب وأعضائھا لشرح فكر الحزب وتوجھھ وسیاساتھ -٤٤٧
...ارھم ورؤیتھم وكذلك لقاءات مستمرة مع أعضاء البرلمان لطرح أفك... وأنشطتھ 
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،والقوانین المختلفة،لشرح حقوق المواطن التى نص علیھا الدستوربرامج–٤٤٨
لتوعیة الشعب بحقوقھ فى التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة وكیف یحصل على وبرامج

وكیف یتقدم بشكوى فى حالة إساءة معاملتھ ... حقوقھ بدون الحاجة إلى واسطة أو رشوة 
وكیف یعرف الخدمات التى تقدمھا الوزارات والھیئات ... لھ أو التعسف معھ أو تعطی

...واإلجراءات المطلوبة لالستفادة من ھذه الخدمات وأماكنھا ومواعیدھا 

وعن العسكریة المصریة وعن رجال المخابرات ... برامج عن التاریخ المصرى -٤٤٩
وماذا قدموا ... مصریین عبر كل العصور المصریة وأعمالھم لمصر وعن القادة واألبطال ال

وبھذا نسعى إلى تقویة ثقة الشباب فى تاریخھم ووطنھم لیشبوا ... ضحوا وكیف... لمصر 
ولیبذلوا النفیس والغالى من أجل تجدید مجد ھذه األمة ... على عقیدة الفداء من أجل الوطن 

...

یة بتفاصیلھا ومواقعھا وكیفیة برامج عن معالم مصر الطبیعیة واألثریة والسیاح-٤٥٠
...الوصول إلیھا 

برامج عن المتاحف المصریة المتنوعة ومحتویاتھا ومواعیدھا وتكلفتھا وعناوینھا -٤٥١
...

،وكیفیة اكتشافھا،ومبادئ التعامل مع األعطال،برامج لتعلیم قیادة السیارات-٤٥٢
...لحفاظ علیھا وكیفیة صیانة السیارات وا... والتفرقة بینھا 
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...المنزلیة وغیرھا ... برامج لتعلیم صیانة كل األجھزة الكھربائیة البسیطة -٤٥٣

،وحجز الفنادق عن طریق اإلنترنت،برامج لتعلیم المشاھد كیفیة حجز تذاكر السفر-٤٥٤
...وكذلك الشراء عن طریق اإلنترنت 

د المتخصصة المختلفة والفرق بینھا برامج عن الدراسة فى الجامعات والمعاھ-٤٥٥
...ومعرفة المواد والعلوم التى یتم تدریسھا فى كل منھا 

...برامج مسابقات ثقافیة متنوعة -٤٥٦

والدعوة إلى ... برامج لنقد األمثال الشعبیة السیئة والكلمات المخالفة للقیم واألخالق -٤٥٧
... والتوقف عن تردیدھا ... عدم استعمالھا 

واكتساب مھارات التحلیل والبحث عن ... برامج لكیفیة التفكیر العقالنى المنطقى -٤٥٨
أو ،مثل التھوینمن عیوبواالبتعاد عن كل ما قد یصیب التفكیر العقالنى... السببیة 
الخ... أو التفكیر االختزالى ،أو التعمیم ،التھویل 

،وإدارة األزمات،وتحلیل المشكالت،النقدىبرامج لتعلیم المواطن كیفیة التفكیر-٤٥٩
...وبدون االعتماد على األفكار التقلیدیة ،وطرق حل المشكالت بطرق جدیدة
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والتفكیر االیجابى وتقویة الثقة بالنفس ... وكیفیة فھم اآلخر ... برامج لعلم النفس -٤٦٠
...لحیاة واالستمتاع با... أسرار النجاح و... واكتشاف الذات ... 

وشرح ،وشرح الشحن البحرى والجوى... برامج لتعلیم المراسالت التجاریة -٤٦١
...وتطبیقاتھم العملیة ... قوانین التصدیر واالستیراد والتخلیص الجمركى 

...والتواصل االجتماعى ... وحسن الضیافة واالستقبال ... برامج لتعلیم اإلتیكیت -٤٦٢
...ى كافة المناسبات االجتماعیة وكیفیة التعامل ف

السمعنعمةمنحرموالمنفقطموجھةلیست... والبكمالصملغةلتعلیمبرامج-٤٦٣
منالبعضحرمتقداألقداركانتفإذا... الناسلكلموجھةوإنما...الكالمعلىوالقدرة

یتجاھلھمأویتجنبھموأعلیھمیقسوأالالمجتمعواجبفمن.. .المجتمعمعالتواصلنعمة
... فقدوهمماجزءعنوتعویضھممعھموالتفاھمللتواصلنحننسعىأنعلینابل... 

...طاقاتھممنالكاملةواالستفادةالمجتمعفىإدماجھمأجلمنومساعدتھم

وبالطبع ... كل ما سبق ذكره من برامج ھو على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر 
...برامج أخرى فى مجاالت عدیدة ستكون ھناك 

عملیاً تعتبر فكرة نشر الثقافة عن طریق التلیفزیون أو ثورة التلیفزیون تطبیقاً –٤٦٤
الثقافة حق لكل مواطن " من الدستور التى تنص على ٤٨وتأكیداً وتعبیراً صادقاً عن المادة 



٢٣٠

أنواعھا لمختلف فئات الشعب ، الدولة وتلتزم بدعمھ وبإتاحة المواد الثقافیة بجمیع، تكفلھ
...دون تمییز بسبب القدرة المالیة أو الموقع الجغرافى أو غیر ذلك 

... " وتولى اھتماماً خاصاً بالمناطق النائیة والفئات األكثر احتیاجاً 

من فوائد ثورة التلیفزیون ھذه أن تلك البرامج الھادفة والمفیدة لن یستفید منھا أبناء -٤٦٥
وبھذا تعود مصر منارة للعلم والثقافة ... قط بل سیستفید منھا كل أبناء الدول العربیة مصر ف

...وتسترد دورھا التنویرى والتثقیفى ... 

كما یجب أن نقوم ببث ھذه البرامج إلى الدول األفریقیة بعد ترجمتھا إلى اللغات األفریقیة 
...المختلفة 

وتكتسب مصر قوة ناعمة ... لعلم عن طریق مصر وبھذا تنتشر الثقافة المصریة وینتشر ا
...دولیة عن طریق جدید ھو طریق نشر العلم والثقافة والتنویر 

تابع أفكار الثورة الثقافیة المصریة

جعل المكتبات الموجودة بالمدارس مكتبات عامة لجمیع أفراد الشعب وخاصة ألولیاء -٤٦٦
ن للجمیع اإلطالع واالستعارة كما یتم الترحیب فیمك... أمور الطلبة الموجودین بالمدرسة 

بتبرع أولیاء األمور بكتاب أو ببعض الكتب لمكتبة المدرسة ویتم الكتابة على أول صفحات 
...الكتاب أن ھذا الكتاب كان تبرعاً من الطالب ویذكر اسمھ ویكتب تاریخ التبرع 
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وإذاعة تلك ،صد الجوائز لھاور،زیادة المسابقات بین طلبة المدارس والجامعات-٤٦٧
ویمكن أیضاً دعوة أولیاء األمور أو ،وتكریم األوائل والفائزین فیھا... المسابقات تلیفزیونیاً 

...من یرغب من أقارب الطلبة لالشتراك فى تلك المسابقات 

ى لصدورھا بنصف الثمن بعد دعوة الصحف والمجالت إلى بیع الجرائد فى الیوم التال-٤٦٨
... وكذلك بیع المجالت فى األسبوع التالى لصدورھا بنصف الثمن ،رائد بختم معینختم الج

وبھذا قد یمكننا تدبیر موارد مالیة إضافیة للصحف والمجالت بدالً من إعدام المرتجع منھا أو 
وكذلك توفیر الصحف والمجالت بثمن أرخص یناسب األقل )دشت(بیعھ على أنھ ورق

...دخالً 

والدعایة الكافیة للكتب التى یتم،تشجیع ترجمة الكتب األجنبیة خاصة الكتب العلمیة-٤٦٩
...)المركز القومى للترجمة ( ترجمتھا من قبل بعض الجھات مثل 

...دعم البعثات العلمیة للخارج -٤٧٠

ا بعد السماح للمدارس بتأجیر فصولھا وقاعاتھا لعقد دورات التنمیة البشریة بھ-٤٧١
...انتھاء الیوم الدراسى وفى أیام األجازات 

كما أنھا ستكون قریبة من ؛وبذلك سیساعد توفیر األماكن فى تخفیض أسعار تلك الدورات
...راغبى الدراسة فال یتكلفون مشقة االنتقال إلى مكان بعید 
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ومحطات مترو ،ومواقف األتوبیسات،إنشاء المكتبات فى كل محطات السكة الحدید-٤٧٢
ویكون إیجارھا مدعماً ومعفاة من الضرائب فى حالة ... ومحطات البنزین ،األنفاق

...اقتصارھا على بیع الكتب فقط 

بالتنسیق مع كل الجھات اإلعالمیة والثقافیة والتعلیمیة والدینیة ومع الفنانین -٤٧٣
صغیرة ال تزید مدتھا عن واألدباء والمؤلفین والمخرجین ستقوم الدولة بعمل فیدیوھات

.. الحرص على التعلم .. دقائق قلیلة یكون ھدفھا إحیاء القیم واألخالق النبیلة مثل الصدق 
.. األمانة .. الوفاء .. االیثار ..صلة الرحم ..بر الوالدین .. حب الوطن وشرف الدفاع عنھ 

.. العمل الجماعى .. التحفیز .. التحدى .. اإلرادة .. األمل .. التصدق .. التعاون .. التضحیة 
العفو عند .. التسامح .. الصبر .. احترام الكبیر .. العطف على الصغیر .. اإلحسان إلى الغیر 

..الرفق بالحیوان ..التكافل االجتماعى .. حسن معاملة الجار .. رد الجمیل .. المقدرة 
حب ..دار الموارد الطبیعیة عدم إھ.. الحرص على المال العام .. المحافظة على البیئة 

احترام األعمال الیدویة ..حب مساعدة الغیر من أجل نجاحھم.. النجاح للغیر وعدم الحقد 
...الخ ..واحترام من یعملون بھا 

...وكذلك النھى عن األفعال السیئة والعادات المضرة 

...وكذلك فیدیوھات تتحدث عن دیننا وتاریخنا وما بھ من عظمة ومجد 

.. السفر .. القراءة .. الریاضة .. الصوم .. الزكاة .. وكذلك فیدیوھات تحض على الصالة 
...االعتدال فى الغذاء ... اإلخالص فى العمل 

... وكذلك فیدیوھات عن بعض المواقف الحقیقیة لمشاھیر الشخصیات عبر كل العصور 
...القیة أو وطنیة خاصة تلك المواقف التى تحمل معانى إنسانیة أو فكریة أو أخ
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والمباریات ،والمسلسالت،وتتم إذاعة تلك الفیدیوھات فى كل القنوات الفضائیة قبل األفالم
وفى القنوات التلیفزیونیة المغلقة فى محطات ،وتتم إذاعتھا فى دور السینما،الریاضیة

،وداخل الطائرات،وفى المطارات،وفى المستشفیات،وفى الفنادق،وفى البنوك،السفر
...وفى لوحات اإلعالنات بالمیادین والشوارع الرئیسیة 

باالعتماد على الجامعات المصریة ووزارة الثقافة واإلعالم والمبدعین والشركات -٤٧٤

لیسمعھا المواطنون ) MP3فى صیغة ملفات صوتیة( الخاصة یتم عمل دورات وكورسات

ة أثناء تریضھم أو فى فترات انتظارھم أو فى أوقات فى سیاراتھم وعلى أجھزتھم السمعی
...فراغھم 

تشجیع إقامة الصالونات األدبیة والثقافیة والمنتدیات الفكریة والدعوة إلى اجتماع -٤٧٥
وتوفیر األماكن فى مراكز الشباب واألندیة ) أصدقاء الدراسة والطفولة ( األصدقاء القدامى 

...لذلك 

وانتقال المعرض إلى كل محافظات ... فیة لمعرض القاھرة للكتاب عقد دورة صی-٤٧٦
الجمھوریة على مدار السنة بحیث ال یتم استثناء أى محافظة أو مدینة كبیرة من إقامة 

...وبالتالى ال یقتصر المعرض على القاھرة واإلسكندریة فقط ... المعرض 
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تكون مخصصة لبیع الكتب فقط ... الكبیرة والصغیرة... بناء موالت فى كل المدن –٤٧٧
فمن غیر المعقول أن یكون لدینا موالت ... على أن یتم تأجیر محالتھا بأسعار منخفضة ... 

وال یكون لدینا موالت ... وموالت لبیع األجھزة ... وموالت للتنزه والترفیھ ... لبیع المالبس 
بالكتب القیمة والنافعة التى على حین تمتأل مخازن شركات النشر... متخصصة لبیع الكتب 

...ال یصل علمھا إلى المواطنین 

ومكتبة ،الحرص على أن یكون فى كل مركز شباب مكتبة لإلطالع واالستعارة–٤٧٨
...أخرى لبیع الكتب 

حملة مجتمعیة لكى یصبح الكتاب ھو الھدیة المتبادلة فى المناسبات مثل أعیاد -٤٧٩
ودعوة المكتبات إلى إصدار كوبونات ... ج وعند زیارة المریض المیالد والنجاح والتخر

یشتریھا الراغب فى إھداء الكتاب بحیث؛ج وھكذا٢٠٠ج ، ١٠٠ج ، ٥٠بمبالغ محددة مثل 
فیقوم األخیر بإعطاء الكوبون إلى المكتبة والحصول على ما ؛ویعطیھا للشخص المھدى إلیھ

...یریده من الكتب ویفضل قراءتھ 
...المكتبات ودور النشر إلى عمل تخفیضات على األسعار لحاملى كوبونات الھدایا ودعوة

دعوة المقاھى والكافیتریات إلى إنشاء مكتبة صغیرة لیتمكن روادھا من اإلطالع -٤٨٠
وكذلك دعوة سائقى التاكسى إلى وضع بعض الكتب فى سیاراتھم ... واالستفادة بأوقاتھم 

...الخفیفة ذات الموضوعات الصغیرة المستقلة على أن تكون من الكتب 



٢٣٥

سیكون ھناك رقابة على اإلعالنات خاصة التلیفزیونیة منھا حتى یمكننا محاربة -٤٨١
...ومنع اإلعالنات المسیئة قبل رؤیة المشاھد لھا ،اإلسفاف وتقلیلھ

٢٠إرشادیة بأفضل قیام وزارة الثقافة والمجلس األعلى للثقافة بإصدار قائمة سنویة -٤٨٢
... من كل عام وقبل بدایة معرض الكتاب بفترة كافیة ١١كتاب فى كل مجال وذلك فى شھر 

وتسھیالً للمواطنین الراغبین ... وذلك تشجیعاً لكل الكتاب والمؤلفین المتمیزین فى كل مجال 
...فى متابعة واقتناء وقراءة كل ما ھو جدید وجید 

األراضى باإلیجار أنھ سیخفض أثمان كل العقارات ومن ضمنھممن فوائد نظام طرح-٤٨٣
والتى ستصبح مساحة الجدید منھا،المكتباتبالطبع األراضى التى ستكون مخصصة إلنشاء

...أكبر وأرخص إن شاء هللا

إطالق وتنظیم مسابقة ثقافیة كبرى باسم المثقف المصرى تكون موضوعاتھا فى كل -٤٨٤
.. الجغرافیا .. االقتصاد .. التاریخ .. الفلسفة .. الدین .. ف مثل األدب العلوم والمعار

الخ على أن یشترك فیھا .. الریاضات .. الفیزیاء .. الكیمیاء .. الریاضة .. الطب .. السیاسة 
فھى مسابقة مفتوحة للجمیع وتبدأ ؛األعمارومن مختلفالمحافظات كافةكل المصریین من 
ویتم ،فیكون ھناك فائزین فى كل حى ومدینة...  ى كل حى وقریة ومدینة بنظام التصفیات ف

وتكون ... ثم الفائز على مستوى الجمھوریة ... تكریمھم وصوالً إلى الفائز فى كل محافظة 
ویتم فى نھایة المسابقة تكریم األوائل ... مسابقة سنویة تستمر من أول العام آلخره 

كما یتم إذاعة المسابقة على ... ائز المالیة القیمة للفائزین ویتم رصد الجو... والفائزین 
...شاشات التلیفزیون 
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فى حیث یكون التسابق بین المتخصصین إطالق وتنظیم مسابقة ثقافیة متخصصة ب–٤٨٥
وبالطبع ستكون أسئلة المسابقة على درجة أعمق ... مجال التخصص ولیست مسابقة عامة 

...
المساجد الیومیة واألسبوعیة لمدة سنة كاملة إلحیاء القیم تخصیص كل خطب -٤٨٦

وتجدید األخالق وحث الناس على التمسك بھا وتبیان فضلھا فى الدین فى الدنیا وفى اآلخرة 
على أن یتم ترك الحریة لكل خطیب فى تحدید ما یبدأ ... ودورھا فى سعادة الفرد والمجتمع 

اتقان –اإلخالص –األمانة –الصدق : ات الخطب ومن أمثلة موضوع...بھ وما ینتھى بھ 
–حسن تربیة األوالد –بغض الطالق –صلة الرحم –عدم الغش –التوبة –العمل 

مساعدة –النھى عن المنكر –االیثار –نشر العلم –الوفاء بالعھد –اإلحسان إلى الجار 
...الكرم –الغیر 

بشریة إلى االنتقال إلى القرى والكفور والنجوع دعوة شركات التدریب والتنمیة ال-٤٨٧
وإلى األحیاء الشعبیة وعقد دوراتھا بأسعار زھیدة فى متناول كل الناس فى حجرات المدارس 

وتذلیل وتیسیر كل ... والفصول بعد انتھاء ساعات الیوم الدراسى وفى أیام األجازات 
...المعوقات لذلك 

... وتدعیم المكتبات الموجودة حالیاً ... افظة ومدینة إقامة مكتبة كبرى فى كل مح-٤٨٨
واتاحتھا ألكبر عدد ممكن من الساعات ... وتزویدھا بكافة أنواع وسائل التعلیم والتثقیف 

...وتنظیم المسابقات بھا ... یومیاً 

وبصریة تضم كتب ومواد سمعیة إلى تكوین مكتبة والمصانع دعوة كل الشركات-٤٨٩
جزء من ھذه المكتبة فى موضوعات وتخصصات مھنیة فى نفس مجال عمل بحیث یكون 
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وجزء آخر فى ... وبالتالى یستفید العاملون بھا ویطورون من أنفسھم ،الشركة أو المصنع
ویمكنھم ... بھ أیضاً العاملون یستفید المكتبة یكون عاماً وفى كافة مجاالت المعرفة بحیث 

...أھالى وعائالت العاملین بذلكفیستفیدمن المكتبةاالستعارة

االھتمام بقصور الثقافة وتدعیمھا ودعوتھا الحتضان كل األنشطة الثقافیة والتعلیمیة -٤٩٠
...والتنمویة 

وھى نوعیة جدیدة من ،سوف أطلب من وزارة الثقافة بناء عدة متاحف متخصصة-٤٩١
فیكون ھناك مثالً متحف للعلماء ... ال المتاحف ال أعتقد إن كان لھا شبیھاً فى العالم أم

ومتحف لرجال ... ومتحف للشعراء ... ومتحف للریاضیین ... المصریین ومتحف لألدباء 
ومتحف للملوك والحكام ورؤساء ... ومتحف للفنانین ... ومتحف لألطباء ... الدین 

یتم تقسیمھ ومتحف للنساء المصریات بحیث یتكون كل متحف من مبنى ضخم... الجمھوریة 
یتم تخصیص كل جناح أو حجرة لشخصیة مستقلة تحكى ... إلى مئات األجنحة والحجرات 

...تاریخھا وأعمالھا وانجازاتھا وصورھا وأفالم وثائقیة عنھا 
فعلى سبیل المثال فى متحف النساء یكون ھناك أجنحة وحجرات تحكى سیر أعظم النساء 

لطیفة .. ھدى شعراوى .. شجرة الدر .. نفرتیتى .. كلیوباترا .. المصریات مثل حتشبسوت 
عائشة عبد الرحمن .. سمیرة موسى .. فاتن حمامة .. فاطمة الیوسف .. أم كلثوم .. النادى 

مفیدة عبد الرحمن .. سھیر القلماوى .. شادیة .. نبویة موسى .. األمیرة فاطمة إسماعیل .. 
.. دریة شفیق .. ملك حفنى ناصف .. انى رانیا علو.. سیزا نبراوى .. صفیة زغلول .. 

الخ ... عائشة تیمور 
وبھذا نحیى تاریخ مصر وتاریخ أبناء مصر العظام فى ... وھكذا فى كل أنواع المتاحف 

ونتیح للمتخصصین ولغیر المتخصصین اإلطالع على سیر وحیاة ... نفوس المصریین 
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ن لھم الحافز لكى یعمل كل إنسان فى ویتكو... عظماء مصر فنوفر لھم بذلك المثل والقدوة 
كما یمكن أن ،مجالھ ویتفوق ویبدع من أجل أن تكون لھ حجرة أو جناح فى ھذه المتاحف

یضم كل متحف من ھذه المتاحف أجنحة وحجرات لمشاھیر مصر الذین مازالوا على قید 
لتقییم النھائى الحیاة ولكن ال یتم تخصیص حجرة مستقلة ألى منھم إال بعد وفاتھ حتى یتم ا

وفى نفس الوقت یكون تكریماً لھم فى ... وحتى یكون ذلك حافزاً لھم على مواصلة عطائھم 
...حیاتھم 

كما سأدعو وزارة الثقافة إلى إنشاء متحف جدید باسم متحف المتاحف واألماكن -٤٩٢
ثریة بحیث یضم ملخصاً عن كل المتاحف المصریة األخرى وأشھر األماكن األ،المصریة

العصور بحیث یستطیع السائح الذى یقضى یاحیة فى مصر من كل المحافظات ومختلفوالس
فیعرف وتتكون لدیھ فكرة ولو مبسطة ... فترة قصیرة فى مصر أن یزور ھذا المتحف 

...المتنوعة األخرىن كل المتاحف المصریةعومصغرة 

ى مشروعاً والمراكز والمدن إلى تبناألحیاء سوف أدعو وزارة الثقافة باالشتراك مع-٤٩٣
نحول فیھ شوارعنا إلى متاحف مفتوحة وذلك برسم الجداریات فى كل مكان وكتابة اآلیات 

ویتم ... القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة وأقوال الزعماء والعظماء فى كل مكان 
من إعالنات الدروس وذلك بدالً ... االستعانة فى ذلك بطلبة كلیات الفنون الجمیلة واآلثار 

الخصوصیة وإعالنات إصالح الثالجات والغساالت التى تشوه شوارعنا وتسبب لنا تلوث 
...بصریاً 

كما سیتم دعوة الفنانین والرسامین والشعراء وأصحاب المھارات الخاصة إلى عرض 
...یام األجازات المیادین والشوارع الرئیسیة فى أمواھبھم فى
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قة سنویة تحت إشراف وزارة الثقافة یتم فیھا اختیار أفضل عشرة إطالق مساب–٤٩٤
،وأفضل توزیع موسیقى،وأفضل ألحان،وكذلك أفضل كلمات أغنیة،أغانى لكل عام

...وأفضل لوحة فنیة ،وأفضل أداء

سأدعو المحلیات واألحیاء إلى وضع یافطة فى كل شارع یحمل اسم أحد األشخاص -٤٩٥
... بھذا الشخص وما فعلھ وما قدمھ فى حیاتھ وسبب تسمیة ھذا الشارع باسمھ تحمل تعریفاً 

؟... وما ھى أھم أعمالھ ومتى توفىومتى ولد

یضم مئات ) أو متحف أبناء آدم ... ولیكن اسمھ متحف العالم ( دراسة إنشاء متحف -٤٩٦
أثرت فى تاریخ وكل حجرة منھ تضم كل المعلومات عن شخصیة... األجنحة والحجرات 

...اإلنسانیة منذ بدء الخلیقة وحتى أیامنا ھذه 

فیضم ھذا المتحف أشھر الحكام والعسكریین والسیاسیین والمخترعین والمكتشفین واألدباء 
والكتاب والریاضیین والفنانیین والقانونیین والعلماء من كل الدول والحضارات وعبر كل 

...العصور 

قافة أن تتولى التخطیط والتنفیذ لھذا المتحف بالمشاركة مع كل دول یمكن لوزارة الث-٤٩٧
...العالم خاصة الدول الكبرى وبالمشاركة مع المنظمات الدولیة المتخصصة 

والھدف من ھذا المتحف ھو رفع ثقافة ووعى وإدراك المواطن المصرى عبر توفیر رؤیة 
جازات وأعمال ضخمة تسمح لھ بالخروج تاریخ اإلنسانیة بما فیھا من إنكىتحبانورامیة لھ 

من اإلنغالق على الذات والتعرف على كل حضارات وثقافات العالم بما یعود علیھ من رغبة 
...فى إثبات الوجود وإعادة بناء مصر لتعود لھا مكانتھا التى تستحقھا 



٢٤٠

ح آثارنا یساھم فى تنویع المنتج السیاحى المصرى فال نقدم للسائسوفكما أن متحفاً كھذا
ویتعرف على عظماء ... بل نقدم لھ حضارة بالده وحضارات البالد األخرى ... المصریة فقط 

وبھذا یصبح ھذا المتحف وجبة سیاحیة ثقافیة دسمة ... وعظماء اإلنسانیة كلھا ... بالده 
...وجاذبة لنوعیة جدیدة من السیاح 



٢٤١

الحمالت المجتمعیة

ع أن نخرج ببالدنا العزیزة من مرحلة االنھیار والتأخر التى نعیشھا إلى لكى نستطی-٤٩٨
أو تتغیر ،فإنھ ال یكفى لذلك أن تصدر القوانین... مرحلة النجاح والتقدم التى نتمناھا 

أو یوجھ الحكام ،أو نلقى الخطب،ق الشعارات أو نطل،أو تتبدل السیاسات،دساتیرال
وإنما البد للناس ؛أو نشید المبانى ،ضا أن نقیم المشروعاتوال یكفى أی،المناشدات

فیكتسبون صفات جدیدة ... وللمجتمع أن تتغیر سلوكیاتھم وعاداتھم وأفعالھم إلى األفضل 
فالدول ... ویتخلصون من أفعال سیئة وعادات غیر محمودة ... ویتعودون على أفعال حمیدة 

وإنما تتغیر وتتقدم بتفاعل وتعاون الحاكم ؛فقط ال تتغیر بالحكام فقط وال بالمحكومین 
وإصالح ما ،وبھذا یعمل األفراد والدولة مجتمعین على إعادة بناء ما تھدم ؛والمحكوم 

...وتحدیث ما تقادم ،وتجدید ما تلف ،تعطل 

... وتغییر عاداتھم السیئة واالقالع عنھا ... أغلب الناس یرغبون فى تطویر أنفسھم -٤٩٩
ولكن رغبتھم وحدھا قد ال تكفى ... إضافة صفات جدیدة والتعود علیھا واكتسابھا وإتقانھا و

كل فرد قد ال ینتج عنھ نجاحات إلرادةوترك التغییر ... وإراداتھم لوحدھا قد ال تساعدھم ... 
لذا كان على المجتمع أن یساعد ... كثیرة ألن كل إنسان ضعیف بمفرده قوى مع الجماعة 

وبھذا أمرنا هللا سبحانھ وتعالى بأن نتعاون على البر ... لبعض ویدعم بعضھ البعض بعضھ ا
لذا فعلى الدولة وھیئاتھا المختلفة أن تمد الید لكل مواطن لكى یعمل على تطویر ... والتقوى 

أن یمدوا أیدیھم للدولة لینھضوا بأنفسھم ) دى أو مجتمعین افر( وعلى األفراد ... نفسھ 
...ودولتھم وبمجتمعھم 



٢٤٢

وأن یساعد كل إنسان على حدة على ،على نظام الحكم الجید أن یساعد الناس-٥٠٠
وعلى رئیس الجمھوریة بصفتھ الراعى األول والمسئول ... التغییر وعلى التطویر من نفسھ 

األول عن كل ما یحدث فى المجتمع أن یكون ھو المبادر والمحفز والمشجع على التغییر 
وكما ... وأن یضرب فى ذلك القدوة والمثل وأن یكون ھو القائد وھو الرائد ... والتطویر
...الناس على دین ملوكھم : یقولون 

فإذا ما كان فى المجتمع المصرى إیجابیة ما فإن على الدولة أن ترعاھا وتنمیھا -٥٠١
فعلى الدولة أن وإذا ما كان ھناك سلبیة ما... وتشجعھا حتى تنتشر تلك اإلیجابیة وتزید 

... وتعمل للقضاء علیھا حتى تختفى تلك السلبیة أو تقل ،وأن تحاربھا،تشرح للناس ذلك
أن هللا ال یغیر : وفى ذلك یقول هللا سبحانھ وتعالى ... وبھذا تتقدم ،وبھذا تتغیر المجتمعات

...ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم 

نا على التغییر إال بعد أن نغیر نحن من أنفسنا وما یوجد أى أن هللا سبحانھ وتعالى لن یساعد
وال ینشأ ،ولكن تغییر الناس والمجتمعات لما بأنفسھم ال یتم من فراغ... فیھا من أخطاء 

... وإنما البد لھ من عمل وإرادة وخطة وجدول وتشجیع وتحفیز وصبر ومثابرة ؛من عدم 
وبسبب ھذا ... الجھاد والجھد و... عب والعرق فالتغییر ال یأتى بسھولة وإنما یأتى بالت

وحتمیتھا إن ضرورتھاوكانتلھى فى التغییر كانت فكرة الحمالت المجتمعیةالقانون األ
...أردنا لمجتمعنا النجاح والتقدم 

أو ،أو مشروع ما،فكرة الحمالت المجتمعیة ھى قیام المجتمع بتبنى فكرة ما-٥٠٢
بحیث یشترك فى الحملة كل )من بدایتھ إلى نھایتھ ( یالدى كاملمبادرة ما لمدة شھر م



٢٤٣

فى تلك الحملة كل أجھزة الدولة من رئاسة الجمھوریة وتساھم ،الراغبین والمحتاجین لذلك
،ووحدات الحكم المحلى،واألحیاء،والمحافظات،والوزارات،إلى رئاسة الوزراء

،واألحزاب،والنقابات،والمجالت،الصحفو،واإلذاعة والتلیفزیون،واإلعالم
،ومراكز الشباب،واألندیة،والجامعات،والمدارس،والخیریة،والجمعیات األھلیة

ویتطوع فى المساھمة فیھا كل من یرغب من ... الخ .... و،ومواقع التواصل االجتماعى
،واإلعالمیین،والصحفیین،یینوالسیاس،والمفكرین،واألدباء،والعلماء،رجال الدین
،والشركات التجاریة المختلفة ،وشركات الدعایة واإلعالن،والریاضة،ونجوم الفن

...وسیقوم بالتنسیق والترتیب لكل الحمالت المجتمعیة مساعد لرئیس الجمھوریة 

جتمعى واضح ھدف الحمالت المجتمعیة ھو تشجیع كل فرد وتنمیتھ من خالل عمل م-٥٠٣
أى أن الناس ... أفراده تصرفات وأفعال وعاداتومحدد وتغییر المجتمع عن طریق تغییر
وبذلك یتشكل تیار عام جماعى یقوى إرادة كل ؛كلھا مدعوة لالشتراك فى العمل والتغییر

ویأخذ ،وینبھ الغافل ،ویعلم الراغب،ویشجع المتردد،ویحفز المتكاسل،فرد على حدة
أى أن الحمالت المجتمعیة ال تكتفى فقط بإطالق ؛حب الھمة العالیة فیھ بید األقل ھمة صا

وإنما ؛كل إنسان یعمل بمفرده من أجل التغییرتتركوال،الشعارات أو توجیھ المناشدات
،ودعوة األفراد والمجتمع كلھ لالشتراك فى الحملة،تقوم بتحدید الھدف وتجھیز ما یلزم لھ

...واالستفادة منھا ،ظام فیھاواالنت

حملة مجتمعیة إلزالة كل الحواجز الحدیدیة : الشھر األولفىالحملة األولى-٥٠٤
واألسمنتیة من الشوارع والحوارى والتى یضعھا البعض لمنع انتظار السیارات على أن یتم 

على أن یتم ؛رةتعطیل تنفیذ العقوبة الخاصة بوضع الحواجز فى الشوارع أثناء ھذه الفت



٢٤٤

فى ھذه ویتم... جنیھ ٥٠٠تطبیقھا بعد ذلك بمبالغ مضاعفة فتصبح ألف جنیھاً بدالً من 
وبعد نھایة ھذه الحملة ... حواجز إلى إزالتھا بنفسھ ووضعدعوة كل فرد قام بصنعالحملة

حواجز یتم فتح باب البالغات ضد كل من لم یقم بإزالة ھذه الحواجز وضد أى مكان توجد بھ 
... لیتم تطبیق القانون علیھ وبحزم ... أو موانع تمنع سیر الناس أو انتظار سیاراتھم 

شھور وستشترك فیھا كل الجھات المعنیة مثل األحیاء وھیئة المرور ٣ستستمر ھذه الحملة 
...وبالتوازى معھا سیتم رفع كل السیارات المتھالكة من الشوارع 

إطالق حملة مجتمعیة باسم مجلس العائلة: الشھر الثانى منأالحملة الثانیة وستبد-٥٠٥
بحیث یكون لكل عائلة ؛یتم فیھا دعوة كل عائلة إلى تكوین ما یسمى بمجلس العائلة،

ویرأس المجلس كبار العائلة ،اجتماع أسبوعى أو شھرى حسب االتفاق فیما بینھم
لعائلة وأحوالھا والعمل على حل ویقومون فیھ بالنظر فى شئون ا،وشیوخھا وحكمائھا

ویقربون بین ... فیصلحون بین المتخاصمین ... مشاكلھا والتعاون فیما بینھم فى ذلك 
ویقدمون النصح واإلرشاد ... ویتكافلون من أجل مساعدة المحتاج منھم ... المتباعدین 

ھل على التعلم ویساعدون الجا... لبعضھم البعض ویتواصون بالخیر والقیم والمثل والمبادئ 
ویتم ... ویطلقون مبادرات ومشروعات للخیر والعمل فیما بینھم ... والعاطل إلى العمل ... 

وعطف الكبیر على ،واحترام الصغیر للكبیر،التعاونوالترابط العائلى ،ذلك كلھ فى إطار
...الصغیر 

المتخاصمین أو المطلقین كما تشمل تلك الحملة المجتمعیة الدعوة إلى المصالحة بین األزواج 
والعمل على تنشئتھم فى ظروف ... من أجل لم شمل األسرة والحفاظ على كیانھا وأبنائھا 

وأن یستمع ،أفضل كما تشمل الحملة أیضا الدعوة إلى الحوار فى كل منزل وفى كل أسرة
لوبنا لحل وأن یكون أس،وأن نعمل على محاولة فھم أرائنا ودوافعنا... كل منا إلى اآلخر 



٢٤٥

وباإلضافة إلى الدعوة إلى ...المشاكل ھو الحوار والتفاھم والتواصل والحفاظ على ذلك
وبین كل أم وابنتھا ... الحوار بین كل زوجین یتم أیضا الدعوة إلى الحوار بین كل أب وابنھ 

ن وإلى ضرورة تبادل االحترام واإلعالن عن الحب بین كل أفراد األسرة وعدم الخجل م... 
...التعبیر عن ذلك 

حملة مجتمعیة لنشر مفاھیم العادات الغذائیة الصحیحة والتنبیھ : الشھر الثالث -٥٠٦
... والدعوة إلى االعتدال فى تناول الغذاء وعدم اإلسراف ... والتحذیر من العادات الخاطئة 

ذیة الضارة فى وااللتزام باالبتعاد عن األغ... مع الحرص على تناول جمیع أنواع الغذاء 
ودعوة الشركات المنتجة لألغذیة إلى كتابة ... حالة كون اإلنسان مصاب بمرض ما 

بحیث تصل ...على العبوات متنوعةالسعرات الحراریة لمنتجاتھا وكتابة نصائح غذائیة
...النصائح الغذائیة إلى كل بیت وتكون متاحة أمام كل فرد 

حملة مجتمعیة إلزالة كل المطبات الصناعیة التى : بع الحملة الرابعة والشھر الرا-٥٠٧
مع اإلبقاء على المطبات األخرى الضروریة مع تعدیلھا لتصبح مطابقة ... لیس لھا ضرورة 

ووضع عالمات تحذیریة ... ودھانھا بألوان تجعلھا ممیزة وواضحة ،للمواصفات القیاسیة
بمسافة ویتم وضع عالمات تحذیریة قبلھبحیث ال یصبح ھناك مطب إال) عیون القط ( قبلھا 

وحتى ولو كانت حالة إضاءة ... یشعر بھا قائد السیارة قبل وصولھ للمطب محددة بحیث
...الطریق مظلمة 

كما تشمل الحملة معالجة الحفر والنتوءات التى من الممكن أن تكون موجودة فى الشوارع 
...ك الحفر حتى یمكن معالجتھا عن تلمن المواطنینوفتح باب تلقى الشكاوى... 



٢٤٦

حملة مجتمعیة للبدء فى تغییر منظومة النظافة وجمع القمامة من : الخامسالشھر -٥٠٨
وذلك بفرز المخلفات من المنبع فى كل منزل بأن یتم فصل كل نوع من ؛المنازل والشوارع 

یق دعوة ویتم توفیر الشنط عن طر... المخلفات على حدة فى شنطة ذات لون مختلف 
محالت السوبر ماركت والھایبر والمحالت التجاریة بكافة أنواعھا إلى طباعة الشنط التى 

تضع فیھا بضائعھا بتلك األلوان المحددة لجمع النظافة حتى یمكن استعمال تلك الشنط مرة 
...وألوان الشنط واألكیاس البالستیكیة ھى األحمر واألزرق واألسود ،أخرى

لك الحملة یتم دعوة جمیع المواطنین للتنظیف أمام منازلھم ومحالتھم وجمع وفى أول أیام ت
من المرور فى ١٧ویتم منع جامعى القمامة... القمامة ووضع صنادیق خاصة بالقمامة 

...الشوارع على أن یتم توجیھ كل القمامة إلى مقالب خاصة بكل حى على حدة 

فى محو األمیة وذلك بتوجیھ كل األمیین إلى حملة مجتمعیة للبدء : السادسالشھر -٥٠٩
...التعلم فى المساجد والكنائس 

حملة مجتمعیة لتنظیف أسطح المنازل من المخلفات والكراكیب : الشھر السابع -٥١٠
وبذلك نوفر ؛ووضع أحواض الزھور على أسوار الشرفات،وزراعة األسطح بالخضروات

وبجھد ربات البیوت،واألماكن،ونستفید بالوقت، واً جمیالً وج،وغذاًء سلیماً ،ھواًء نقیاً 
وستقوم وزارة ،ونساعد المواطنین على زیادة دخلھم،ونزید من اإلنتاج الزراعى ،

١٧

ة الذین یجمعون أنواع محددة مثل الكرتون أو البالستیك وھو ما یطلق علیھم النباشین المقصود بھم جامعى القمام
... بعثرة بواقى القمامة على األرض القمامة ویتسببون فىوھم من ینبشون فى



٢٤٧

الزراعة فى ھذه الحملة بطرح كل مستلزمات زراعة األسطح من تجھیزات وشتالت بسعر 
...التكلفة 

فى خالل الحملة فى تغطیة كل الطلبات التى ستقدم لھاوبالطبع وإلنھ من المستحیل أن تنجح
وبعد أن یكون كل ...فإن الحملة ستستمر بعد ذلك ولكن بدون إعالنات مكثفة ... شھر واحد

...فئات المجتمع قد عرفوا بھا وببیاناتھا 

... افة حملة مجتمعیة لعدم المغاالة فى تكالیف الزواج وتغییر تلك الثق: الشھر الثامن -٥١١
وأن یكون األساس الذى تبنى ...والدعوة إلى التیسیر والتسھیل فى إتمام إجراءات الزواج 

...علیھ الزیجات ھو التوافق والخلق الكریم ولیس المادیات ومدى توافرھا 

وعدم إھداره ، وبیان أھمیتھ ،حملة مجتمعیة للحفاظ على الوقت: الشھر التاسع -٥١٢
...ستثماره فى كل ما یفید فیما ال ینفع وا

حملة مجتمعیة لترشید استھالك المیاه فى كل المجاالت والدعوة إلى : الشھر العاشر -٥١٣
واستخدام ما یعمل منھا باألشعة خاصة فى األماكن العامة ... إصالح كل حنفیات المیاه 

... دقائق ٥ى دقائق إل٤والدعوة ألن تكون فترة االستحمام فى حدود من ... والمساجد 
وعدم رش الشوارع ... والدعوة لعدم استعمال خراطیم المیاه مباشرة فى غسیل السیارات 

والدعوة إلى الترشید فى میاه الوضوء وإعادة استعمالھا فى رى ... بالمیاه النظیفة 
...مزروعات األسطح 



٢٤٨

الحر الشدید حملة مجتمعیة لضرورة حمایة جسم اإلنسان من : الشھر الحادى عشر -٥١٤
ویتم ذلك بالدعوة إلى استعمال ... أثناء فترات الصیف حفاظاً على صحة اإلنسان وطاقتھ 

وذلك للوقایة من ضربات ؛أو لبس غطاء للرأس أیا كان نوعھ،)الشمسیة ( المظلة 
...الشمس التى تصیب المصریین أثناء الحر الشدید 

وبیان ... تقلیل تدخین السجائر والشیشة حملة مجتمعیة ل: الشھر الثانى عشر -٥١٥
ویتم طرح ... وإلنجاح تلك الحملة یتم زیادة أسعار السجائر ودخان النرجیلة ؛أضرارھم

البدائل على الراغبین فى اإلقالع عن التدخین ودعوة المحیطین بالمدخنین إلى تشجیعھم على 
،فى مشروعات خیریة كصدقة جاریةكما یتم دعوتھم إلى التبرع بأموال التدخین ... اإلقالع 

كما سأدعو البرلمان إلى دراسة مشروع قانون یتم بمقتضاه حرمان المدخنین من العالج 
سنوات من ١٠على نفقة الدولة فى حالة إصابتھم بأمراض تسبب فیھا التدخین وذلك بعد 

اصل إلى أدوات كما یتم دعوة جھات البحث العلمى إلى العمل من أجل التو...صدور القانون 
...تساعد المدخنین على اإلقالع عن التدخین 

حملة مجتمعیة للتشجیع على القراءة وأن یكون الكتاب ھو : الشھر الثالث عشر -٥١٦
... الھدیة المتبادلة فى المناسبات مثل أعیاد المیالد والنجاح والتخرج وعند زیارة المریض 

ج وھكذا ٢٠٠ج ، ١٠٠ج ، ٥٠الغ محددة مثل ودعوة المكتبات إلى إصدار كوبونات بمب
یشتریھا الراغب فى إھداء الكتاب ویعطیھا للشخص المھدى إلیھ فیقوم األخیر بإعطاء 

على أن یحصل المشترى على ...الكوبون إلى المكتبة والحصول على ما یریده من الكتب 
...خصومات باإلضافة إلى قیمة الكوبون 



٢٤٩

ملة مجتمعیة للتوقف عن استعمال األلفاظ النابیة أو الخارجة ح: الشھر الرابع عشر -٥١٧
ودعوة مؤلفى األعمال السینمائیة والتلیفزیونیة والروائیة ... عن اآلداب أو السب أو اللعن 

...إلى حذف تلك الكلمات من أعمالھم وعدم استعمالھا 

وأنھ ... ه إلى العمل حملة مجتمعیة ألھمیة ترك الجدل واالتجا: الشھر الخامس عشر -٥١٨
وتضییع ،وسفسطة،وجدال،والتفاھم بشرط أال یتحول إلى جدل،ال مانع من الحوار

كما یتم ... ولنحترم اختالفنا ... فلنستمع جمیعاً إلى بعضنا البعض ... وإھدار للطاقة ،للوقت
مظاھر جمال الدعوة إلى عدم التعصب بین المصریین فیتحول االختالف إلى خالف فمن أھم

الناس المعقول أن یتفقوإنھ من غیر ...الدنیا ھو أن هللا سبحانھ وتعالى خلقنا مختلفین 
...جمیعاً على رأى واحد 

حملة مجتمعیة تدعو إلى االبتسام فى وجھ اآلخرین وتبادل : السادس عشرالشھر -٥١٩
... من یقدم لنا خدمة أو عمل وتوجیھ الشكر لكل... التحیات والسالم مع األصدقاء واألحباء 

...ةوالتحدث بصوت ھادئ خاصة فى األماكن العام

حملة مجتمعیة فى شھر ذكرى مولد سیدنا محمد صلى هللا : عشر السابعالشھر -٥٢٠
...األنبیاء والمرسلین ودراسة قصصعلیھ وسلم لدراسة سیرتھ واالقتداء بھ 



٢٥٠

یة لتشجیع غسیل األسنان والمحافظة على ذلك حملة مجتمع: عشر الثامنالشھر -٥٢١
ویتم فى ھذه الحملة توزیع فرشاة ... واستعمال معجون األسنان والفرشاة أو السواك 

ویمكن أن تشارك فى ھذه الحملة ،األسنان والمعجون والسواك مجاناً على طلبة المدارس
...بعض الشركات التجاریة للدعایة لھا 

حملة مجتمعیة یشارك فیھا كل رموز المجتمع وخاصة رجال : عشر التاسعةالحملة-٥٢٢
...الدین من أجل القضاء على ظاھرة الثأر والمنتشرة فى محافظات الصعید 

حملة مجتمعیة لدعوة كل الشركات والمصانع لتطبیق نظام حوافز : الشھر العشرون -٥٢٣
ودعوة العاملین بالتعاون ،فة دوریةومكافآت للعاملین واختیار العامل والموظف المثالى بص

...مع اإلدارة إلى منع التحدث فى التلیفونات الخاصة أثناء ساعات العمل 

دعوة مجتمعیة للتعلم أون الین ولمتابعة المواقع : الشھر الحادى والعشرون -٥٢٤
قائمین والصفحات المفیدة والجیدة من على مواقع التواصل االجتماعى واإلنترنت وتشجیع ال

...على تلك الصفحات واالستفادة بمضمونھا 

حملة مجتمعیة لحسن معاملة عمال النظافة والسعاة : الشھر الثانى والعشرون -٥٢٥
وإطالق دعوة لیقوم كل حى ... وعمال المنازل لیتم االحتفال بھم وشكرھم وتقدیر عملھم 



٢٥١

وتحدید یوم لیصبح ،حتفاء بھمواال،وكل شركة وكل عائلة بشكر العاملین فى ھذا المجال
...عیداً لعمال النظافة لتحتفل الدولة والمجتمع بھم سنویاً 

،حملة مجتمعیة للتخلص من السمنة وتخفیف األوزان: الشھر الثالث والعشرون -٥٢٦
وتشجیع ودعم الدولة لھا ولكن بدون تجریح أو ،ورصد جوائز لھا،وعمل مسابقات لذلك

...ب األوزان الكبیرة أو السمناء إساءة ألصحا

ولن یتم إطالق ؛حملة مجتمعیة لممارسة ریاضة المشى: والعشرون الرابعالشھر -٥٢٧
تلك الحملة إال بعد أن تكون األحیاء قد جھزت عدة شوارع یتم فیھا ممارسة ریاضة المشى 

...بسھولة بقدر اإلمكان 

تمعیة لترشید االستھالك ومحاربة اإلسراف حملة مج: والعشرون الخامسالشھر -٥٢٨
وعدم رمى الفائض وأھمیة الحفاظ على نعمة الغذاء،وتقلیل نسبة الفاقد فى المواد الغذائیة

وتشمل ھذه الحملة تغییر ثقافة البیع للمستھلك من البیع بالكیلوجرام إلى ،منھ فى القمامة
وتشمل أیضا ھذه الحملة وضع صنادیق ،البیع والشراء بالقطعة وحسابھا بالتالى بالجرام

أمام المطاعم وفى الشوارع والمیادین ذات لون محدد وممیز لكى یقوم من لدیھ كمیة من 
...ن احتیاجاتھ بوضعھا فى ھذا الصندوق لیأخذھا من یحتاج إلیھا غذاء الفائض عال

وكذلك المناشدة ... ئم الوالبأال تكون ھناك مبالغة فى إعداد الناسمناشدةكما تشمل الحملة 
بأال یطلب الناس فى المطاعم ما یزید عن حاجتھم وحتى لو كانوا یملكون ثمن الغذاء فالعبرة 

...األھم ھى الحفاظ على الغذاء من حیث قیمتھ وفائدتھ 



٢٥٢

فیھا عن السخریة من اآلخرین أو حملة مجتمعیة ننھى: والعشرون السادسالشھر -٥٢٩
ومن أمثلة السخریة من اآلخرین السخریة ... أو انتقادھم ،یل من شأنھمأو التقل،زدرائھمإ

أو ،أو السمنة،صلأو األ،أو العرق،أو اللون،و الشكلأ،أو األلقاب،من األسماء
وأن یكون من أھداف ... لخ ا.... أو المھنة ،أو االنتماء،بسأو المال،أو القصر،الطول

كل فرد على أال یؤذى مشاعر اآلخرین بل علیھ یقدم لھ النصیحة تلك الحملة ھو حث 
...الصادقة بطریقة مقبولة ومھذبة ومحببة إلى النفس 

،والمفكرین،حملة مجتمعیة لشكر وتكریم العلماء:الشھر السابع والعشرون -٥٣٠
واحد من ھدف الحملة أن یتقدم كل ... واألجداد ،واألباء،والمصلحین،والمدرسین

...المجتمع بالشكر إلى من تعلم منھ شیئاً ومن استفاد منھ سواء علماً أو خلقاً 

أجل أن من... حملة مجتمعیة لتقویة روابط الصداقة :الشھر الثامن والعشرون-٥٣١
ویستعید معھم ،ویعید التواصل معھم،یحافظ كل منا على أصدقاءه خاصة القدامى

م األصدقاء لبعضھم البعض الھدایا البسیطة فى ھذا الشھر تعبیراً عن وأن یقد... ذكریاتھ 
...عرفانھم لبعضھم البعض 

حملة مجتمعیة للدعوة إلى احترام خصوصیات : الشھر التاسع والعشرون -٥٣٢
وعدم ،أو التطفل،وعدم التدخل فى شئونھم،واحترام حریاتھم وقراراتھم،اآلخرین

.. لماذا لم تتزوج حتى اآلن :مثل تلك التى یوجھھا البعض للفتیاتتوجیھ أسئلة محرجة 
لماذا : ؟ وللمطلقات .. لماذا لم تنجب حتى اآلن : ویوجھھا البعض للمتزوجات ؟



٢٥٣

كذلك احترام االختالف الطبقى واالجتماعى فال ینظر الغنى إلى ... الخ... ؟ .. انفصلتم 
وإنما یتعامل الجمیع بوعى وفھم ،ى الغنى بدونیةوال ینظر الفقیر إل،الفقیر باستعالء

...وباحترام لالختالف االجتماعى والمادى 

وستستمر بعد ذلك ... الحمالت المجتمعیة السابقة كانت على سبیل المثال –٥٣٣
وقد یتم تكرار إحدى الحمالت إذا طلب الناس ذلك ... حسب احتیاجات الناس واقتراحاتھم 

...

أن أؤكد على شيء أخیر دأوأن أنھى الحدیث عن فكرة الحمالت المجتمعیة قبل -٥٣٤
وال أن كل ،وھو أن لیس كل الناس سوف تلتزم بالمشاركة فى الحمالت المجتمعیة

... بعد إطالق وتنفیذ ھذه الحمالت المجتمعیة ویتغیرون الناس سوف یستفیدون 

ویتغیر الكثیرون ،یستفید الكثیرونلن یحدث ھذا بالطبع ولكن وبالتأكید سوف ... ال 
وھذا ... أشیاء جیدة وتظھر ،وتختفى أشیاء سیئة،وتظھر ایجابیات ،وتختفى سلبیات

،لن تنتھىومشاكلھا ،تنتھىفالحیاة لن ... ونحرص علیھ ھو المطلوب أن نسعى إلیھ 
ماف ایجابیةوأن نضیماعلى سلبیةنقضىمنا أن نظل دائماً نحاول أن المطلوب ولكن 

المجتمعیة فقط بل الھدف الذى من المطلوب وھذا ھو الھدف لیس من الحمالت ... 
والمفروض والواجب أن یتبناه أى نظام حكم وأى مجتمع یسعى للنھوض بنفسھ

...وبوطنھ 



٢٥٤

النقابات

،ة المھندسینونقاب،ال أقصد بالنقابات المھنیة النقابات الشھیرة مثل نقابة األطباء-٥٣٥
وإنما أقصد كل تلك النقابات ؛فقطونقابة المحامین،ونقابة الصحفیین،ونقابة التجاریین

نت البد وأن یكون اما كوأضیف على ذلك أن كل مھنة وأى مھنة مھما كانت وإیاً ... وغیرھا 
،ویعاونھم،وینظم عملھم،یضم إجباریاً كل العاملین فى ھذه المھنة،لھا تنظیم نقابى

نقابة ) على سبیل المثال ال الحصر ( فیكون ھناك ؛ویساعدھم فى كل ما یتعلق بالمھنة
ونقابة ،ونقابة للسباكین،نونقابة للعاملین المیكانیكی،رباءونقابة لفنیین الكھ،للنجارین
نقابة للعاملین و،ونقابة لعمال التحمیل والشحن والتفریغ،ونقابة لفنیین اللحام ،للنقاشین
ونقابة ،ونقابة للعاملین بالمنازل ،ونقابة لعمال النظافة،ونقابة لجامعى القمامة،بالبناء 

،ونقابة للعاملین ببرمجیات الكمبیوتر ،ونقابة لعمال المطاعم ،للعاملین بصیانة الحدائق
،ونقابة للحالقین،ونقابة لسائقى اللوادر واألوناش،ونقابة للعاملین باألمن والحراسة

ونقابة ألمناء ،ونقابة ألعمال السكرتاریة ومدیرى األعمال ،ونقابة للشئون اإلداریة
ونقابة ، والتصویر ،واإلضاءة،ونقابة لفنیین الصوت،ونقابة لفنیین الطباعة،المخازن 

...لفنیین التبرید والتكییف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھامش* 

بل ؛فأعداد المھن ال تنتھى وال تتوقف؛محاولة حصر المھن التى یجب أن یكون لھا نقابات ھى محاولة غیر ناجحة
-:ولكننا سنذكر بعضھا كمحاولة منا لضرب مزید من األمثلة ؛ھى تزداد بتقدم وتطور الحیاة

،ونقابة لعمال صناعة األحذیة والجلود، ) مبلط ( ونقابة لعمال الرخام والسیرامیك ،نقابة لفنیین عمال األلومنیوم
ونقابة لعمال ،ونقابة لفنیین المصاعد ،ونقابة للحدادین ،) فرانین ( ونقابة لعمال المخابز ،ونقابة للخراطین

،ونقابة لبائعى الورد والزھور وعمال البساتین ،عایة الصحیة لكبار السن ونقابة للممرضین وللر،السمكرة والدوكو 
... ونقابة لعمال الغزل والنسیج ،ونقابة للباعة الجائلین ،ونقابة للباعة العاملین بالمحالت والمتعاملین مع الجمھور 

انتھى الھامش الخ  



٢٥٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من األسباب الرئیسیة التى تدفعنا إلى وجوب وجود نقابة لكل مھنة ھو أن المستوى -٥٣٦
حدث ھذا االنخفاض على مدى العقود ... المھنى العام لكثیر من المھن حالیاً منخفض 

-:األخیرة ویرجع ذلك لعدة أسباب 

یاة التى لم تعد تسمح فى كثیر من األحوال بالتأھیل الجید والمناسب للكثیرین سرعة الح-أ 
وإنشغالھم بالعمل بدون تطویر أو حتى تأھیل رغبة منھم فى ،خاصة من المھن الحرة 
... تحقیق دخل مادى سریع 

وظھر ذلك بوضوح على مستوى الخریجین فى ... تراجع المستوى العام لجودة التعلیم -ب 
...نوات األخیرة الس

فالدور الرقابى ... عدم وجود جھة معینة تحدد أو تعطى الحق فى العمل فى مھنة معینة -ج 
والكثیرون یعملون فى كثیر من المھن بدون إنتماء أو ... على أعضاءھا ضعیف للنقابات

...انضمام لنقابة 

،جرىوفلسفة اخطف وإ،واإلستعجال،واالستسھال،ةانتشار وذیوع أخالقیات الفھلو-د 
...بسبب الطابع المادى الذى انتشر فى المجتمع ؛وتراجع قیم اإلتقان واإلخالص

واضطرار جھات اإلدارة لتعیین أفراد غیر ،أحیان كثیرةفى المدربةقلة األیدى العاملة-ھـ 
...مؤھلین فى مستویات مھنیة أعلى من امكانیاتھم على أمل تدریبھم وتأھیلھم 

وأدى ذلك إلى ،وبالطبع فقد أثرت كل تلك العوامل على مستوى وجودة كل المھنیین-٥٣٧
-:خسائر كبیرة وكثیرة یتمثل بعضھا فى التالى 



٢٥٦

نخفاض مستوى إنتاجیة وبالتالى ا؛العامل فى كیان ماانخفاض متوسط إنتاج الفرد -أ 
...مستوى وحجم اإلنتاج القومى وبالتالى انخفاض؛)شركة أو ورشة أو مصنع ( الكیان 

...والطاقة البشریة بسبب عدم التأھیل ،والجھد،ضیاع وفقد الكثیر من الوقت-ب 

...انخفاض المرتبات واألجور التى یحصل علیھا العمال نتیجة النخفاض اإلنتاج -ج 

لتى نتجت عن خسائر بشریة كبیرة تمثلت فى وفیات وإصابات كثیرة جداً بسبب الحوادث ا-د 
...أو األجھزة المختلفة ،أو السیارات،أو الماكینات،سوء إدارة اآلالت

...سبب ھالك وتلف الكثیر من قطع الغیار والمواد الخام خسائر مادیة ب-ھـ 

عدم قدرة الصناعة المصریة على المنافسة فى مجاالت كثیرة النخفاض المستوى       -و 
...المھنى 

ر بعض أصحاب المشروعات فى مصر إلى استقدام وتعیین عمال غیر مصریین اضطرا–ز 
...

...قبول بعض العمال ممن یعملون بالخارج لمرتبات منخفضة –ح 

فمع ؛دور النقابات مھنیاً مع أعضاءھا یكاد یكون منعدم فى كثیر من النقابات -٥٣٨
أن تساعد أعضاءھا على ) ست كلھا بعضھا ولی( مشاكل المجتمع المتزایدة أرادت النقابات 

توفیر بعض الخدمات مثل العمل علىفأتجھت إلىالمادیة ؛الحیاةصعوباتمواجھة
أو تنظیم رحالت ،أو إقامة معارض السلع المعمرة وبیعھا بالتقسیط،الخدمات العالجیة

الشقق أو بناء المساكن و،أو إنشاء النوادى،أو رحالت العمرة والحج،المصایف
...ألعضاءھا 



٢٥٧

وفى الحقیقة ورغم أھمیة ھذه الخدمات السابقة كلھا إال أن الدور األساسى لكل نقابة ال یجب 
ألن ھذه الخدمات ستتوفر فى المجتمع لكل ... أن یكون ھو تقدیم ھذه الخدمات ألعضاءھا 

د أن تقوم بھ أما الدور الذى یجب والب... المواطنین بعد تحسن الحالة االقتصادیة للبالد 
النقابات وھو دور أساسى ال یمكنھا أن تتخلى عنھ وألنھ لیس ھناك جھة أخرى یمكنھا أن 

ومساعدتھم ،ھذا الدور الذى أتحدث عنھ ھو اھتمام النقابة بأعضاءھا مھنیاً ... تقوم بھ 
ر ثم مساعدتھم على اإلرتقاء بمستواھم لمواكبة التطو،مھنتھم بكل كفاءةمھامعلى أداء

...الھائل فى أغلب المجاالت 

بعد تلك المقدمة المختصرة أسمحوا لى أن أعرض وجھة نظرى للتغییر الذى یجب -٥٣٩
-:أن یحدث فى عمل ودور النقابات وھو ما أعتقد أنھ سیغیر وجھ الحیاة فى مصر كلھا 

مل فى مھنة ما وال یسمح ألى إنسان أن یع،نضمام كل مھنى للنقابة إجباریاً یكون ا-٥٤٠
...إال إذا كان منتمیاً ومنضماً ومقیداً فى نقابة تلك المھنة 

...ویكون لكل مھنة نقابة واحدة فقط منعاً لإلنقسام والتشتت والضعف 

توفر الدولة لكل النقابات أراضى مجانیة ومنحة مالیة لبناء المبانى الالزمة لعمل      -٥٤١
وخاصة فى المدن ،والمدن الكبرى،بات فروع لھا فى المحافظاتكما تفتتح النقا... النقابة 

فى كل قریة مجھزة بقاعات تدریبیتم بناء مبانىسكما ... الصناعیة العامة والمتخصصة 
وتكون متاحة لكل النقابات ... وكفر ونجع تكون مخصصة لكل النقابات ولیس لنقابة بعینھا 



٢٥٨

یل واالستغالل الدائم لھذه القاعات بالتنسیق بین جدول للتشغھناكبحیث یكون؛بالمجان 
...أھالى كل قریة ومسئولیھا وبین النقابات 

... تقوم كل نقابة بقید كل العاملین بمھنتھا بعد اختبارھم وتحدید مستواھم الفنى -٥٤٢
ى من متدرب إل) على سبیل المثال ( وتقوم كل نقابة بتقسیم المھنیین إلى فئات متدرجة تبدأ 

...عامل عادى إلى عامل ممتاز إلى مساعد مشرف إلى مشرف إلى أسطى إلى أسطى ممتاز 
...وبالطبع قد تختلف المسمیات والدرجات من نقابة أخرى 

ستقوم كل نقابة باختیار وبتدریب كل أعضاءھا وكل من یرغب فى اإلنضمام إلیھا -٥٤٣
...وإحتراف مھنتھا 

...المھنة وشیوخھا والمتمكنین من أدواتھا والبارعین فیھا سیتولى التدریب كبار-٥٤٤

وذلك لإلطالع على أحدث ؛وتقوم كل نقابة بإرسال وفود من أعضاءھا للسفر للخارج
... والمخترعات فى تلك المھنة ،واألدوات،والنظریات،واألجھزة،واألفكار،الوسائل

ة فى نفس المجال فى مصر من أجل تقدیم وستستعین كل نقابة بالشركات الكبرى العامل
...التدریب والدعم الفنى ألعضاء النقابة 

ومتخصصین من أفضل دول العالم ومن أكثرھا تقدماً كما یمكن لكل نقابة استقدام خبراء
ویتم نقل ھذه المحاضرات والدورات فى التلیفزیون ،ةلماً وتفوقاً لتدریب أعضاء النقابوع

...وخاصة أعضاء النقابة ...نھا أكبر عدد ممكن من المصریینملیراھا ولیستفید



٢٥٩

وستصدر النقابات المجالت ... عملى ونظرى ألعضاء النقابةسیكون التدریب-٥٤٥
وكذلك مواد فیلمیة یتم ... وسیكون ھناك كتب ومنشورات لذلك التدریب ... والنشرات 

...متاحة على مواقع اإلنترنت وتكون... المتخصصةإذاعتھا على قنوات التلیفزیون

ویجب على كل نقابة أن یكون لھا موقعاً على اإلنترنت وصفحات على مواقع التواصل 
...االجتماعى یقوم أعضاءھا من خاللھ بمتابعة كل المستجدات فى النقابة 

تقدم كل نقابة التدریب العملى فى كل المحافظات والمدن الكبرى إذا كان لھا فروعاً -٥٤٦
وإذا لم یكن لھا فروعاً فیمكن أن یكون ھذا التدریب فى أماكن مراكز التأھیل المھنى ... ھناك 

أو فى ،أو فى مراكز الشباب ،أو فى دور المناسبات االجتماعیة،وفى فصول المدارس
...األماكن التى سیتم بناءھا فى كل قریة وكفر ونجع وستكون مخصصة للنقابات مجاناً 

... النقابات بتنظیم زیارات تدریبیة إلى المصانع الكبرى والحدیثة فى مصر كما تقوم
...وتصویر كل ما یفید أعضاءھا وتقدیمھ إلیھم 

وأن یكون ... كانوا أینماوفى كل األحوال یجب أن تنقل النقابة العلم والمعرفة إلى أعضاءھا 
ببرامج محددة وراً بدون توقف التدریب والتثقیف ورفع المستوى المھنى ورفع الكفاءة مستم

ویتمكن وأن نلحق بمن سبقوناك حتى یمكن لنا أن نعوض ما فاتناالسنة وذلعلى مدار
...فھذا ھو الطریق األسرع للعمل والتنمیة والنجاح ... المجتمع من رفع كفاءة جمیع المھن 

،والمھارات،نتقوم كل نقابة بعمل قاعدة بیانات كاملة عن أعضاءھا من حیث الس-٥٤٧
الخ ... وأرقام التلیفونات ،ومحل السكن،والكفاءة،والمؤھالت



٢٦٠

وعلى كل عضو نقابة ،من أعضاءھاالعاطلین عن العملكما تقوم بإعداد قاعدة بیانات تضم 
...باحث عن عمل أن یبلغ النقابة لتساعده فى توفیر فرصة عمل لھ 

للشركات والمصانع والكیانات وخبراتھمثین عن العمل وتقوم كل نقابة بإتاحة بیانات الباح
...ھا الراغبة فى توظیف المھنیین من أعضاء

یلتقى فیھا أعضاءھا بالباحثین عن كما تقوم النقابة بتنظیم منتدیات دوریة للتوظیف-٥٤٨
كما یكون فى كل نقابة مكاناً مخصصاً لإلعالن عن الوظائف المتاحة داخل مصر... عاملین

...وخارجھا 

باستقبال وتدریب من ھم فى سن المعاش) فى حالة احتیاجھا لذلك ( تقوم النقابات -٥٤٩
والھدف من ) ... إذا كانت لدیھم الرغبة فى ذلك ( اصة من أحیلوا للمعاش فى سن مبكرخ

ق وكان سو،ذلك ھو توفیر العجز فى الموارد البشریة إذا كانت تلك النقابة تعانى من ذلك
كما أن ذلك اإلجراء سیوفر لكثیر ... العمل یعانى من نقص الفنیین أو العاملین بتلك المھنة 

ممن بلغوا سن المعاش الحق فى العمل وھو حق أصیل من حقوق اإلنسان یجب على 
...المجتمع أال یحرم أحد أبناءه منھ وأن یعمل على توفیره لكل الراغبین فیھ 

وعند كل ترقیھ ،یؤدیھ المنتمى للنقابة عند انضمامھ) یمین ( یكون لكل نقابة قسم–٥٥٠
والحرص على أداءھا بكل شرف ،ویتضمن القسم االلتزام بأخالقیات وآداب المھنة... 

...وأمانة 



٢٦١

یمكن أیضا لكل نقابة إعداد وتوفیر تدریب ودورات للھواة من غیر الراغبین فى -٥٥١
...م الرغبة فى معرفتھا وممارستھا كھوایة فقط ولكن لدیھ؛احتراف تلك المھنة

اج المواطن العادى للتعامل مع أحد المھنیین مثل نجار أو كھربائى أو یفى حالة إحت-٥٥٢
؛سیقوم باالتصال بالرقم المختصر للنقابة.. الخ ... نقاش أو سباك أو فنى ألومیتال أو 

... ھم القریبین من مكان المواطن وبیاناتالفنیینوالتى بدورھا ستوفر لھ عدد من أعضاءھا
...واالتفاق معھ فیقوم المواطن باالتصال بأحدھم

وفوائد ھذا النظام أن المواطن سیستفید وسیطمئن إلى أنھ سیتعامل مع فنى مدرب ولیس 
وسیكون لدیھ أكثر من مھنى ولیس مھنى واحد فیستطیع التعامل ... ھاوى أو مدعى معرفة 

...وعدم التعامل مع من یراه غیر متمیز أو غیر مؤھل جیداً ... متمیز فى عملھ مع المھنى ال

( سیكون من حق المواطن اإلطالع على بطاقة عضویة المھنى الخاصة بالنقابة -٥٥٣
...فیتأكد المواطن من درجة تدریب وكفاءة المھنى أو الفنى قبل االتفاق معھ ) الكارنیھ 

قاعدة بیانات متكاملة لكل مواطن فلن یضطر إلى البحث عن فنى سیوفر ھذا النظام-٥٥٤
فكل ما ... ولن یبذل وقتاً أو جھداً أو فكراً لكى یجد فنى یحتاج إلیھ ... ما فى مھنة ما 

... سیحتاجھ ھو معرفة أرقام تلیفونات النقابة التى یحتاج إلى التعامل مع أحد أعضاءھا 
ة فى وسائل اإلعالم والصحف كل النقابات ستكون متاحوأعتقد وأتوقع أن أرقام تلیفونات

...الت المختلفة وعلى مواقع البحث عن األنترنت والمج

...كما أعتقد وأتوقع أنھا ستكون مسجلة على ذاكرة الھواتف المحمولة لكثیر من المواطنین 



٢٦٢

،ةولكل مھنى حر فرص عمل كثیرة بدون دعای،ھذا النظام سیوفر لكل فنى حر-٥٥٥
...وبدون تكلفة ،وبدون إعالن

ھذا النظام سیدفع ویجبر كل المھنیین إلى ضرورة رفع كفاءتھم وتمكنھم من مھنتھم -٥٥٦
وأنھ إذا أساء ... ألن كل فنى یعلم أن معلومات المنافسین لھ أصبحت متاحة لكل مواطن 

یتعامل معھ مرة أخرى كما فإن المواطن لن ؛معاملة أحد المواطنین أو أخطأ فى أداء مھنتھ
علیھا أن بدورھاالتىوأن ھذا المواطن من حقھ أن یتقدم بشكوى إلى النقابة ضد ھذا الفنى 

...ویقاضیھا المواطن ...تجرى تحقیقاً فى الواقعة حتى ال تسئ إلى سمعتھا 

سوق وحجم،بتطبیق ھذا النظام ستتمكن كل نقابة من معرفة حجم العاملین بمھنتھا-٥٥٧
وبالتالى تستطیع كل نقابة بالتعاون مع ؛ومدى النقص أو الفائض فى سوق العمل،العمل

،والخارجیة،والصناعة،والبحث العلمى،والتعلیم،الوزارات المختلفة مثل التخطیط
وبالتعاون مع الھیئات المختلفة أن تحدد األعداد المطلوبة لمھنتھا فى السنوات القادمة طبقاً 
لتوجھات وخطط الدولة فى كل المجاالت وطبقاً إلحتیاجات سوق العمل الحالیة والمستقبلیة 

...فى مصر وخارج مصر من الدول التى یسافر إلیھا المصریون للعمل بھا 

بعد تطبیق ھذا النظام وظھور بعض نتائجھ فى تحسن كفاءة ومھارة الفنیین -٥٥٨
وسیقل الفاقد فى الوقت ،داخل مصر وخارج مصروالمھنیین سیرتفع دخل الفنى والمھنى

، وسیحصل العامل الفنى الذى سیسافر للعمل بالخارج على دخل أعلى ... والجھد والخامات 
وستعود للفنى المصرى سمعتھ المتمیزة فى الخارج وذلك بعكس الوضع الحالى فى بعض 



٢٦٣

وذلك بسبب عدم منخفضةالدول خاصة الخلیجیة التى یحصل فیھا بعض العاملین على أجور
...التأھیل الجید 

بتطبیق ھذا النظام ستختفى الكثیر من المنتجات الردیئة والسیئة وغیر الجیدة من -٥٥٩
ألن كل فنى ومھنى فى ھذا النظام علیھ أن یبلغ النقابة بالماركات ... السوق المصرى 

والتى تفسد علیھ عملھ وتسئ ،سوقأو المقلدة فى ال،أو المزورة،شوشةوالمنتجات المغ
تصدر أنتنبھ وتحذر أعضاءھا من تلك المنتجات وعلیھا أیضاً وعلى النقابة أن... إلیھ 

وكیف ،وأماكن تواجدھا،بیانات دوریة توضح فیھ المنتجات الردیئة الموجودة فى األسواق
المختلفة وموقعھا وعلیھا أن تعلن عن ذلك فى وسائل اإلعالم... یمكن للمواطن أن یعرفھا 

كما أن من حق النقابة أن ... فیستطیع المواطنون تجنب تلك المنتجات ... على األنترنت 
تتقدم ببالغات إلى األجھزة الرقابیة المختلفة ضد ھذه المنتجات والتى بدورھا ستقوم بإتخاذ 

حائط صد وبذلك یصبح المھنیین والفنیین والنقابات؛اإلجراءات القانونیة ضد أصحابھا 
سواق بدون رقیب وتتسبب فى ضیاع ة التى یتم طرحھا فى األومنع للمنتجات السیئة والردیئ

...أموال الناس وجھدھم وطاقاتھم وكثیراً ما تتسبب فى خسائر وأضرار بشریة 

بتطبیق ھذا النظام سیكون ممنوعاً على العامل الفنى أو المھنى أن یكون مقیداً فى -٥٦٠
وھى أن نجد نراھا كثیراً فى حیاتنا ى وبذلك تختفى الصورة والحاالت الت... بة أكثر من نقا

ومن المعروف أن التخصص فى ... الحرفیین أو الفنیین یعمل كھربائى ونقاش ونجار أحد
...األرباح الدخل أوالعمل ھو الطریق إلى االتقان والنجاح وزیادة



٢٦٤

بتوعیة أعضاءھا وتثقیفھم قانونیاً فیعرف كل فى ھذا النظام ستقوم كل نقابة أیضاً -٥٦١
وكیفیة التعاقد مع الشركات ،وعدم إھدارھا،وكیفیة الحفاظ علیھا،فنى حقوقھ القانونیة

...والمصانع وستتولى كل نقابة الدفاع عن أبناء المھنة ضد كل ما یختص بعملھم 

وعات ، وكیفیة إدارتھا ، ستقوم النقابات بتعلیم أعضاءھا كیفیة تأسیس المشر–٥٦٢
...والمھارات الالزمة للنجاح فى إدارة المشروعات 

فى االستشارات التى ستطلبھا منھا الفنیةستقوم النقابات بتقدیم الرأى والمشورة-٥٦٣
...مصانع وشركات القطاع الخاص 

الرأى السیاسى فى ھذا النظام سیكون ممنوعاً على النقابات العمل بالسیاسة أو إبداء-٥٦٤
فدور ومھمة واختصاص كل نقابة ھو تنظیم شئون المھنة التى تجمع بین ؛فى أى موضوع 

أما أن تعمل ... والتى بسببھا ومن أجلھا أنشئت النقابة وینضم إلیھا أبناءھا ؛أعضاءھا
النقابات بالسیاسات وتترك االھتمام والرعایة المھنیة ألعضاءھا فھذا من صور التخبط 

فمن یرغب فى العمل السیاسى علیھ ... لفشل التى یجب أن تنتھى وتختفى من المجتمع وا
ومن یرغب فى االھتمام بمھنتھ وتطویر احترافھ لھا فلیذھب إلى ... الذھاب إلى األحزاب 

وبناء على ذلك یكون محظوراً وبشكل نھائى رفع أى شعارات سیاسیة أو دینیة ... النقابة 
...لترشح على أى أساس غیر مھنى داخل أى نقابة أو ا



٢٦٥

یمكن لكل نقابة أو أكثر من نقابة أن یشتركوا ویتعاونوا فى بناء أو شراء أسھم -٥٦٥
...مستشفى تكون مخصصة لعالج أعضاء تلك النقابة 

بعد فترة من تطبیق ھذا النظام وبالتوازى مع التغیر والتقدم االقتصادى المأمول -٥٦٦
وجھ جزء من مجھودھا ونفقاتھا للبحث ع یمكن لبعض النقابات أن تالمجتمحدوثھ فى

كون ھذه المراكز البحثیة بالتعاون على أن ت... فید أعضاءھا ومھنتھم والتطویر فى كل ما ی
... مع الجامعات ووزارة البحث العلمى 

ل على یجب العم... إلى مصر أى تكنولوجیا جدیدة أو أجھزة حدیثة سیتم استقدامھا -٥٦٧
ولجانھا التى ستتشكل لھذا المتخصصینخالل النقابات وأعضاءھافھمھا واستیعابھا من

ثم العمل من أجل تطبیقھا فى مصر ... ثم نقلھا وشرحھا لمن یرغب فى معرفتھا الغرض
فمن المؤسف ومن العیب أن تكون مشاركتنا فى ھذه الحضارة ... وتطویرھا وتصنیعھا 

مجرد استھالك أو مشاھدة لما ینتجھ شركائنا فى ھذا الكوكب من اإلنسانیة الحالیة ھى
بل علینا السعى والحرص على المشاركة بایجابیة وبفاعلیة فى تطویر ... الشعوب األخرى 

...حیاة اإلنسان على كوكب األرض 



٢٦٦

ولكن یتوفر لكل مصرى فرصة عملال یكفى أن 

كل من یعمل عملھ ویؤدیھ بكفاءةیجب أن یجید

دخل ویزید الناتج القومىالحتى یزید ... عالیة 

...وھذا ما ستعمل من أجلھ النقابات 



٢٦٧

المرور

فى مصر لیست مشكلة ھینة أو ثانویة أو فرعیة أو قلیلة األھمیة ١٨مشكلة المرور-٥٦٨
ھا الذى وبالطبع فإن تأثیر؛بل ھى مشكلة أساسیة ومھمة ومؤثرة جداً فى جودة الحیاة... 

على عكس ما ( وأضرار مشكلة المرور كثیرة جداً ... نتحدث عنھ ھو تأثیر ضار ولیس مفید 
-:أذكر ھنا بعضاً منھا ) ... یتصور البعض 

والوقت ھو ... مشكلة المرور تتسبب فى ضیاع أغلى ما یملكھ اإلنسان وھو الوقت -٥٦٩
فإذا ضاع ... ان أعمالھ والوطن أمجاده والعمر ھو الوعاء الذى یصنع فیھ اإلنس... العمر 

وظھرت ،واختفت األمجاد،وضاعت فرص تحقیقھا،الوقت والعمر ضاعت بالتالى األعمال
ولنا أن نتصور الخسائر واألضرار التى تتسبب فیھا مشكلة المرور لمالیین ... األمراض 

فلو افترضنا أن ... اتھم وتتباطأ انجاز،وتضیع أوقاتھم،المصریین الذین تتعطل مصالحھم
یفقدون یومیاً ساعتین من عمرھم بسبب ) وھم رقم افتراضى قلیل ( ملیون إنسان ١٠ھناك 

وبحساب ... ملیون ساعة عمل یومیاً على المجتمع ٢٠المرور لكانت النتیجة ھى ضیاع 
ملیار ٦یوم فى السنة فإن إجمالى عدد تلك الساعات المھدرة یصل إلى ٣٠٠عدد أیام العمل 

... ملیار ساعة ھذه ٦ولنا أن نتخیل كم اإلنتاج الذى كان من الممكن إنتاجھ فى الـ ... ساعة 
وحولنا أوقاتنا ،وكم التغییر الذى یمكن أن یحدث فى مصر لو نجحنا فى حل مشكلة المرور

...وطاقاتنا المھدرة فى المرور إلى ما فیھ فائدة لنا جمیعاً 

١٨

ة كثیرون من األصدقاء الذین قرأوا مشروع ھذا البرنامج قبل طباعة الكتاب المونى على التفاصیل الكثیرة الموجود
... واعترضوا علیھا قائلین أنھ ال یوجد برنامج لمرشح رئاسى یتعرض لكل ھذه التفاصیل ،فى مشكلة المرور

وفى الحقیقة ومع اقتناعى بوجھة نظرھم إال أننى أیضاً مقتنع بما ھو أھم منھا وھو أنھ ال یوجد ما ھو أھم من 
یدشكلة المرور ال أراه من باب التزفى حل مولذلك فإن ذكر التفاصیل ،الحرص على وقت وراحة المصریین

...ھتمام الاوإنما أراه من باب الحرص ووالمبالغة ،



٢٦٨

تلك التى ... تتسبب فى فقدان مصر والمصریین لملیارات الجنیھات مشكلة المرور -٥٧٠
یتم فقدھا بسبب استھالك البنزین والسوالر فیما ال فائدة منھ بسبب تعطل أو بطء سیر 

باإلضافة إلى تكلفة قطع غیار السیارات التى تتسبب فیھا مشكلة المرور مثل ،السیارات
الفرامل والمرایات والسمكرة ) تیل ( سیارات ومكابح استھالك المواتیر واستھالك تكییفات ال
...نتیجة الحوادث التى تنتج عن االزدحام 

تتسبب مشكلة المرور فى زیادة نسب التلوث وبالتالى اإلصابة بالكثیر من األمراض -٥٧١
فى الشوارع مدة طویلة وما ینتج ) خاصة القدیمة والمتھالكة ( الخطرة بسبب بقاء السیارات 

تلك ... نھا من زیادة العوادم مثل الرصاص وأول أكسید الكربون وأكسید النیتروجین ع
...العوادم الضارة بصحة اإلنسان والحیوان والنبات 

تعتبر مشكلة المرور معوقاً أساسیاً للتقدم االقتصادى بسبب ما ینتج عنھا من تباطؤ -٥٧٢
وكثرة األعمال التى ،اد المھام المنجزةوقلة الدخل بسبب انخفاض أعد،فى حالة االقتصاد

... فھناك یومیاً المالیین والمالیین من المھام االقتصادیة التى ال یتم إنجازھا ... یتم تأجیلھا 
فھذه بضائع لم یتم تسلیمھا ... وبالتالى یتم تأجیلھا بسبب ازدحام الشوارع وضیق الوقت 

وھذه أموال وشیكات لم ،تصل ألماكن اإلنتاج وھذه مواد خام لم یتم توریدھا ولم،للعمالء 
وھذه ،وھذه أوراق لم یتم استخراجھا ،وھذه اتفاقات ومقابالت تم تأجیلھا ،یتم تحصیلھا 

الخ .... إجراءات لم یتم انجازھا 



٢٦٩

فالبعض یتكاسل عن ... تتسبب مشكلة المرور أیضاً فى مشاكل اجتماعیة كثیرة -٥٧٣
والبعض ال یستطیع اللحاق بمناسبات األفراح وعقد ،ب بسبب االزدحام زیارة األھل واألقار

وكم ،وكم من مریض فاتھ موعد مع الطبیب بسبب المرور ،القران والعزاء بسبب المرور 
وكم إنسان أصیب أو توفى نتیجة لمشاجرة حدثت ،من خالف ومشاجرة حدثت بسبب المرور 

...جیران بسبب خالفھم على انتظار سیاراتھم وكم من عالقة ساءت بین ،بسبب المرور 

ازدحام الشوارع وبطء سیر السیارات تسبب فى الفشل فى سرعة وصول الكثیر من –٥٧٤
وتسبب أیضاً فى بطء وصول سیارات اإلسعاف إلى ،سیارات اإلطفاء إلى أماكن الحرائق

...أماكن المصابین أو إلى المستشفیات 

شاكلھ یتسبب فى تغییر الحالة النفسیة لكثیر من الناس بسبب المرور أیضاً وم-٥٧٥
الضوضاء واالزدحام والتكدس والوقت المھدر مما ینتج عنھ فقدان الكثیر من الناس 

وكم من مشكلة حدثت بسبب ذلك سواء فى ... لھدوءھم وعدم سیطرتھم على أعصابھم 
الخ... أماكن العمل أو داخل المنازل أو أثناء الرحالت 



٢٧٠

بعض أسباب مشكلة المرور

وقبل أن نبدأ فى تخیل طریقة الحل ،بعد أن تكلمنا عن بعض أضرار مشكلة المرور-٥٧٦
حتى نكون على بینة من ؛علینا أن نسعى لمعرفة أسباب حدوث وتفاقم مشكلة المرور... 

-:ومن بین تلك األسباب ... أمرنا عندما نشرع فى حلھا 

وكذلك زیادة عدد السكان مع عدم ،بیرة التى لم تكن متوقعة ألعداد السیاراتالزیادة الك-أ 
...زیادة األراضى المستغلة بنفس النسبة 

التخطیط القدیم للمدن واألحیاء والشوارع لم یكن متسعاً وال كافیاً الستیعاب األعداد -ب 
... یمة وبناء أبراج مكانھا باإلضافة إلى ھدم الكثیر من المبانى القد؛الضخمة من السیارات

...وبعضھا بدون جراجات 

تركز الخدمات والمصالح الحكومیة واألنشطة التجاریة واالقتصادیة فى مناطق معینة -ج 
...مما یتسبب فى وجود ضغط مرورى كبیر علیھا 

...عدم بناء جراجات عامة تكفى ألعداد السیارات الكبیرة -د 

ة وكذلك حالة بعض السیارات القدیمة المتھالكة والتى تتسبب حالة بعض الطرق السیئ-ھـ 
...فى الكثیر من المشاكل والحوادث 

وذلك ...زیادة حاالت الفساد والرشاوى والواسطة وعدم تطبیق القانون على الجمیع -و 
...فیما یتعلق بتحریر مخالفات المرور أو سدادھا 

دفع الكثیرین للعمل كباعة جائلین فى وسط  وقلة فرص العمل،غالء أسعار المحالت-ز 
...الطریق 

ورغبة التجار أصحاب المحالت فى مزید من المبیعات ،ضعف رقابة األحیاء والمحلیات-ح 
...دفعتھم لعرض بضائعھم خارج محالتھم 



٢٧١

مع زیادة عدد السكان وغالء المعیشة قام آالف المواطنین بتحویل شققھم السكنیة -ط 
...باألدوار األرضیة إلى محالت تجاریة الواقعة 

وعدم تأھیل بعضھم مثل مجندى األمن  ،قلة أعداد رجال المرور فى بعض المناطق-ى 
...المركزى 

وكثرة المطبات والحفر یقلل فى كثیر من األحوال من سرعة ،سوء حالة بعض الطرق- ك 
...السیارات 

ومع انخفاض ،عمال السیارات وتراخیصھاعدم تحدید حد أقصى فى السنوات الست-ل 
المستوى االقتصادى لعموم الشعب فمازالت ھناك سیارات من األربعینات والخمسینات 

مما ینتج عنھ تعطل ؛والستینات من القرن الماضى تعمل وتسیر فى الشوارع المصریة
...الكثیر منھا وتعطیلھا لحركة المرور 

قیادة على الرغم من عدم إجادتھم للقیادة باإلضافة حصول بعض المواطنین على رخص-م 
لمامھم بالقراءة المناطق الشعبیة والنائیة وعدم إإلى قیادة من ھم دون السن خاصة فى

...والكتابة فى بعض األحیان 

فلسفة وطریقة التعامل مع مشكلة المرور

الفرد والدولة ... ا والجمیع یخسر بسببھ... مشكلة المرور ھى مشكلة المجتمع كلھ -٥٧٧
من یملك سیارة ... سائق التاكسى والراكب ... العامل وصاحب العمل ... الغنى والفقیر ... 

...سائق المیكروباص والركاب ... المنتج والمستھلك ... البائع والمشترى ... ومن ال یملك 

كلة المرور التى وبناء على ذلك فإن الجمیع مطالبین بأن یشتركوا ویتعاونوا من أجل حل مش
-:ستعتمد على الفلسفة والمحاور اآلتیة 

...إیقاف األسباب المؤدیة لزیادة مشكلة المرور -



٢٧٢

لیس الھدف من تنظیم مشكلة المرور ھو تحصیل المخالفات والغرامات بقدر ما ھو تسھیل -
...وتیسیر حیاة الناس وانتقاالتھم وانتقال البضائع ومساعدتھم فى أداء أعمالھم 

حلول لمشكلة المرورالبعض 

من الخطوات الھامة جداً التى ستساعد على حل مشكلة المرور ھو ما تكلمنا عنھ -٥٧٨
سابقاً بخصوص طریقة إدارتنا لألراضى وتغییرھا من البیع إلى اإلیجار بغرض العمران 

ر اضى مصوھو اإلجراء الذى سینتج عنھ تعمیر مساحات كبیرة من أر... واالستعمال 
وھو ما سیترتب علیھ انتقال الكثیر من ؛شغالھا وعمرانھاوصحرائھا فوراً وسكنھا وإ

المصریین للعیش والحیاة فى تلك األراضى والمدن الجدیدة التى تم تخطیطھا وتجھیزھا 
...مما سیؤدى إلى تخفیف الزحام عن كل المناطق القدیمة ؛بطریقة أحدث وأجمل وأرقى

...ة السكانیة فى مناطق جدیدة مخططة جیداً وإعادة توزیع الكثاف

أیام فى ٦استمرار العمل فى المصالح الحكومیة والھیئات العامة والبنوك لمدة -٥٧٩
األسبوع وحتى الساعة الخامسة یومیاً مع استمرار العمل فى الخزینة حتى الساعة الرابعة 

ولن یتم ،أكثر من مھمةمساًء سوف یساعد على أن ینجز كل مواطن فى الیوم الواحد
تأجیل إنجاز المھام وإعادة التردد على الجھة الحكومیة الذى كثیراً ما یحدث اآلن بسبب عدم 

إنھاء كل اإلجراءات فى الوقت الصغیر المتاح قبل عة المتردد على الجھة الحكومیةاستطا
والقطاع الخاص وسیساعد ھذا اإلجراء خاصة كل العاملین فى الشركات... إغالق الخزینة 

موظفى العالقات العامة       ( والمسئولین عن إنھاء التعامل مع الجھات الحكومیة 
) ...والتشھیالت 



٢٧٣

ھذا اإلجراء سیستفید منھ أیضاً موظفى الدولة حین یكونوا فى حاجة إلى إنھاء : ملحوظة 
إلى الحصول مضطراً المواطن أو الموظفبعض المھام مع إدارات حكومیة أخرى فلن یكون

...على أجازة أو أذن لعدة أیام بل سیكفى الیوم الواحد إلنجاز المھمة 

یستعلموا لن ت الحكومیة لكى یتصل بھا المواطنوتخصیص تلیفونات فى كل الھیئا-٥٨٠
وذلك توفیراً لمجھود ؛ویسألوا عن اإلجراءات واألوراق المطلوبة قبل ذھاب المواطنین إلیھا

على أن تكون ھذه التلیفونات مستقبلة فقط للمكالمات وغیر مسموح ... قاتھم المواطنین وأو
...بإجراء المكالمات منھا حتى ال یتم استعمالھا من قبل الموظفین 

وكذلك ،یوماً بعد یومنترنتكما یتم زیادة أعداد اإلجراءات التى یمكن انجازھا عن طریق اإل
...لكترونىوالسداد اإلكترونىتدعیم التوقیع اإلل

ببناء الجراجات متعددة الطوابق فى جمیع أنحاء الجمھوریة ١٩قیام ھیئة المرور-٥٨١
وتكون أولویة البناء ... كثر ازدحاماً المحافظات والمدن الكبیرة فھى األعلى أن یتم البدء فى 

...للمناطق التجاریة والخدمیة واإلداریة والتعلیمیة 

نتظار ساعة أى إن ا١٢فى تلك الجراجات ھو جنیھ واحد لكل یكون رسم االنتظار-٥٨٢
وذلك لكل سیارة تحمل بادج االشتراك فى ھذه ؛جنیھان فقطالیوم الواحد ستكون تكلفتھ

على سیكون إجبارىالسنوىوھذا االشتراك... الجراجات وتحمل كارنیھ أو بطاقة تفید ذلك 
...جنیھ سنویاً ٥٠٠وقیمتھ كل سیارة

١٩

...الحقاً شرح ھیئة المرور ودورھا سیأتى ذكره 



٢٧٤

-:تدبیر األراضى المطلوبة لبناء الجراجات سیكون عن عدة طرق منھا -٥٨٣

قیام الوزارات المختلفة وخاصة وزارة الدفاع واألوقاف وغیرھا بالتبرع أو التنازل عن -أ 
...بعض األراضى التى بحوزتھا لصالح مشروع الجراجات 

؛ علیھا بناء الجراجاتنزع ملكیة بعض األراضى الفضاء ذات المساحات المناسبة ل-ب 
طبقاً للدستور ( تعویض أصحابھا مادیاً بالقیمة السوقیة العادلة وذلك للمنفعة العامة على أن 

مع مالحظة أن أسعار كل األراضى ستنخفض ( أو بأراضى أخرى فى المدن الجدیدة  ٢٠)
) ...مال بعد تغییر نظام إدارتنا لألرض من البیع إلى اإلیجار بغرض العمران واالستع

...شراء بعض األراضى من المزادات التى تعقدھا الھیئات الحكومیة والبنوك وغیرھا -ج 

األندیة الكبرى الموجودة فى المدن الكبرى إذا تعذر أراضىبناء بعض الجراجات تحت-د 
...تدبیر أراضى أخرى 

شھور ٣لمدة حملة مجتمعیة تحت إشراف ورعایة رئیس الجمھوریة تستمرإطالق -٥٨٤
یتم فیھا إزالة كل الحواجز الحدیدیة والخرسانیة والعوائق والمصدات التى یتم وضعھا فى 

الحملة ھیئة المرور بكل رجالھا ویشترك فى ھذه ... والتى تمنع انتظار السیارات ،الشوارع
تمع المدنى ومنظمات المج...مكانیاتھا حدات الحكم المحلى واألحیاء بكل إوو... مكانیاتھا وإ

والجمعیات األھلیة وكذلك وسائل اإلعالم المختلفة التى ستدعو المواطنین إلى إزالة كل تلك 
شھور والتى سیتم فیھا وقف تطبیق عقوبة تلك ٣الحواجز بأیدیھم قبل انتھاء مھلة الـ 

٢٠

الملكیة الخاصة مصونة ، وحق األرث فیھا مكفول ، وال یجوز فرض " من الدستور المصرى ٣٥تنص المادة 
ابل فى األحوال المبینة فى القانون وبحكم قضائى ، وال تنزع الملكیة إال للمنفعة العامة ومقإال الحراسة علیھا ، 

" للقانون تعویض عادل یدفع مقدماً وفقاً 



٢٧٥

على أن ١٩٥٦لسنة ١٤٠من قانون المرور رفم ١٤المنصوص علیھا فى المادة الحواجز
...      شھور ٣تھاء فترة الـ ضاعفة الغرامات عدة مرات بعد انیتم م

،والمھملة،بالتزامن مع حملة إزالة الحواجز سیتم رفع جمیع السیارات القدیمة-٥٨٥
والتى یتركھا أصحابھا لشھور ،والخردة المتروكة فى الشوارع بدون حركة،والمتھالكة

بح مرتعاً للفئران والحشرات وأحیاناً مكان لرمى النفایات والبعض منھا یص،وأحیاناً لسنوات
...

ھا تكلفة نقلھا ویتم نقل ھذه السیارات وتخزینھا فى أماكن خارج المدن على أن یتحمل أصحاب
...ستردادھا فى حالة التقدم إل

على أن یتم إعدام ھذه السیارات بعد سنة من تخزینھا وبیعھا إلى مصانع الحدید كخردة فى 
...الة عدم تقدم أصحابھا الستالمھا ح

... معاقبة كل من یترك سیارة قدیمة فى الطریق العام ینص علىویتم إصدار قرار بقانون
وإنما ھى حق عام لكل ؛فالشوارع العامة والطرقات لیست مخزناً للسیارات القدیمة

...المواطنین ال یجوز ألحد االعتداء علیھ 

ة المجتمعیة السابقة والتى تم فیھا إزالة الحواجز ورفع السیارات بعد انتھاء الحمل-٥٨٦
-:المتھالكة یتم إطالق حملة مجتمعیة أخرى لمدة شھرین تشمل 

ودھان وطالء كل المطبات األخرى بعد ... الصناعیة الغیر ضروریة إزالة كل المطبات* 
كما یتم ... عن األرض تعدیل مواصفاتھا بحیث تصبح غیر ضارة بالسیارات الغیر مرتفعة 

التحذیر من المطبات الصناعیة بطریقة ثابتة وواحدة على كل الطرق المصریة وھى وضع 



٢٧٦

قطع حدیدیة یتم تثبیتھا فى األرض یشعر بھا قائد السیارة ألنھا تسبب ھزة ( عیون القط 
ھذا فیصبح ... قبل كل مطب بمسافة معینة ومحددة ) بسیطة للسیارة وتعكس اإلضاءة لیالً 

...التحذیر وكأنھ كود مصرى لتنبیھ قائدى السیارات قبل المطب الصناعى بفترة 

وبذلك نتفادى الكثیر والكثیر من الحوادث التى تتسبب فیھا المطبات الصناعیة وما ینتج عنھا 
من إصابات ووفیات بشریة وخسائر مادیة للسیارات خاصة أثناء فترة اللیل حیث أعداد 

...الشوارع غیر مضاءة كبیرة من الطرق و

وحیث ال یستطیع رؤیة المطبات الصناعیة وتفادیھا إال من اعتاد السیر على ھذه الطرق 
أما من یقود سیارتھ على طریق جدید وألول مرة فإنھ ... وعرف المطبات وحفظ أماكنھا 

مات غالباً ولألسف كثیراً ما یتضرر من ھذه المطبات التى تظھر فجأة حیث أنھا بدون عال
...تحذیریة كافیة 

إنشاء أسواق دائمة لبیع السیارات المستعملة والجدیدة خارج المدن وبعیداً عن -٥٨٧
كل ما یحتاجھ بائع السیارة ومشتریھا ذه األسواق مجھزة ببحیث تكون ھ؛المناطق السكنیة 

صباحفتعمل ھذه األسواق طوال أیام األسبوع وحتى الساعات األولى من ال،من خدمات

، وأماكن الكشف على السیارات،وتكون مجھزة بالفنیین الالزمین لمعاینة السیارات
ووحدة ،والشھر العقارى،واألمن،وتقییمھا وكذلك تكون مجھزة بالكافتیریاتوفحصھا ،

...مرور بحیث یمكن الكشف عن ھویة كل سیارة یتم عرضھا للبیع 

بیسات وأخرى لألتو،تخصصة للسیارات النقلویتم تقسیم ھذه األسواق إلى أسواق م
خرى للسیارات المالكى وھذا القسم األخیر یتم تقسیمھ حسب وأ... والمیكروباص واألجرة 

ألف جنیھ مثالً ثم قسم آخر ٧٥أسعار السیارات فیكون ھناك قسم للسیارات أقل من 



٢٧٧

زات المتمیزة وھكذا وقسم آخر للسیارات ذات التجھی... ألف جنیھ ١٥٠للسیارات أقل من 
...

وبعد االنتھاء من ھذه األسواق وتجھیزھا وافتتاحھا یتم إصدار قانون بمنع وتجریم بیع 
...السیارات داخل المدن وفرض غرامات كبیرة علیھا 

وبذلك نقضى على ثقافة وعادة سیئة وخاطئة لدینا وھى بیع السیارات على األرصفة التى 
...والسیارات كثیراً ما تعوق حركة المشاه

أن یدخل فى اكما أن ھذه األسواق ستكون أكثر فائدة للمشترى وللبائع فیستطیع كل منھم
وبذلك نوفر الوقت والجھد والمال لمن یرغب فى بیع أو ... مفاوضات أكثر فى وقت أقل 

...وتنشط األسواق ویسعد المتعاملین فى ھذه األسواق ... شراء سیارة مستعملة 

كل الشوارع الجانبیة والضیقة بحیث یصبح كل شارع سیر السیارات فىادة تنظیمإع-٥٨٨
فى اتجاھین عكس ومتوازیینكل شارعین متجاورینالمرور فىویصبح... اتجاه واحد 

...فیصبح الشارع األول فى اتجاه الذھاب مثالً والشارع الثانى فى اتجاه العودة ... بعضھما 

... كل شارع من كل اتجاه لتحدد ھل المرور مسموح أو ممنوع ویتم وضع الفتة فى أول 
وبذلك التعدیل نمنع تعطل الكثیر من السیارات والمواطنین والذى یحدث نتیجة لوقوف 

السیارات أمام بعضھما البعض فى شوارع ضیقة ال تسمح بمرور سیارتین متقابلتین وما 
ولألسف تبادل السباب وقد تصل المشكلة ینتج عن ھذه المشكلة أحیاناً من مشاجرات وأحیاناً 

...إلى حد التشاجر باألیدى وأحیاناً باألسلحة 



٢٧٨

ولتخفیف تكلفة إنشاء ھذه الالفتات على الدولة یتم السماح للشركات الخاصة بتنفیذ ھذه 
الالفتات بمواصفات محددة من قبل الدولة على أن یكون نصف الالفتة األعلى لتحدید اتجاه 

...ومنتجاتھاونصف الالفتة األسفل لإلعالن عن ھذه الشركة... الطریق 

إنشاء وحدة مرور مركزیة فى كل محافظة لمراقبة وحدات المرور األخرى والتفتیش -٥٨٩
على أن یكون لھذه الجھة تلیفونات مجانیة ذات أرقام مختصرة سھلة الحفظ بحیث ... علیھا 

مصاریف على المواطن تكلفة أوات بدون أىیتصل بھا المواطنون لإلبالغ عن أى مخالف
ویتم تخصیص ھذه التلیفونات الستقبال شكاوى المواطنین عن طریق اتصالھم ... المتصل 

دخان ( أو إرسالھم لرسائل تتضمن نوع المخالفة مثل اإلبالغ عن سیارة یصدر منھا عوادم 
الشوارع لعدة أیام بدون أن أو اإلبالغ عن سیارة متھالكة متروكة فى أحد،ملوثة للبیئة) 

أو ،أو اإلبالغ عن سیارة ال تعمل مصابیحھا مما قد یتسبب فى وقوع حوادث ،تتحرك
اإلبالغ عن سیارة قام صاحبھا بإخفاء أو تشویھ أرقام لوحاتھا المعدنیة حتى ال یتم تحریر 

لرمل أو یتساقط أو اإلبالغ عن سیارة نقل كبیرة یتطایر منھا ا،سیارتھلمخالفات المرور 
كذلك تكون ھذه األرقام مخصصة لتلقى البالغات ،على الطرق السریعة منھا الزلط الصغیر 

مكتوب علیھا أحد العبارات التى قد تحمل معنى غیر أخالقى مثل تلك العبارات عن أى سیارة
التى التى یتم كتابتھا على بعض سیارات األجرة والمیكروباص والتوك توك وسیارات النقل و

أو أحد ،أو إلى أحد األدیان،أو األخالق،أو الزمن،أو المرأة،قد تسئ إلى الصداقة
الخ... أو طائفة من المھن ،األندیة

فلیس من حق صاحب السیارة أن یحض على كراھیة أو یسئ إلى أحد عن طریق سیارتھ أو 
...حد ألهیعبر عن إزدراءیھدم قیمة ومعنى جمیل فى المجتمع أو یعبر عن قیمة سیئة أو



٢٧٩

وبذلك اإلجراء سنجعل من كل أفراد الشعب رقباء على السیارات المخالفة خاصة أن ھذا 
...النظام سیعطى للمتصل الذى یبلغ عن كل عدد معین من المخالفات مقابل مادى رمزى 

صالحاً وبذلك نعطى لكل فرد فى المجتمع الحق فى الحفاظ على الھواء الذى یتنفسھ نقیاً 
،والعمل الجماعى،واالنتماء،وبذلك یتعود المجتمع على أھمیة التعاون؛بدون تلوث 

...والتصدى للخطأ والفساد عن طریق اإلبالغ عنھ 

عائھا الت عن السیارة الواحدة یتم استدرسائل أو اتصا١٠بعد تلقى جھة المرور المركزیة لـ 
أما إذا كانت البالغات العشرة ... لة المخالفة لفحص الشكوى ومطالبة صاحب السیارة بإزا

أرقام مختلفة لإلبالغ عن ١٠أفراد من ١٠وھو أمر مستبعد إلى حد ما أن یتصل ( وھمیة 
)مخالفة ما بسیارة ما على حین أن ھذه السیارة لیس بھا مخالفة 

عائھا ویتم ففى ھذه الحالة یتم اعتذار جھة المرور للسیارة الغیر مخالفة والتى تم استد
أما السیارة المخالفة فیتم تغریمھا مبلغ أكبر ولیكن مثالً ... جنیھ ٥٠تعویضھا بسداد مبلغ 

... جنیھ ٢٠٠

وفى حالة ما إذا كانت السیارة المخالفة قد تم تجدید ترخیصھا منذ فترة قلیلة وكانت مخالفتھا 
ندس الفحص فى وحدة المرورمثالً ھو عدم صالحیة الموتور ففى ھذه الحالة یتم معاقبة مھ

...خیص ھذه السیارة األساسیة التى سمح ووافق على تر

إنشاء شركة قابضة مساھمة للنقل بحیث یتم نقل ملكیة جمیع األتوبیسات التى -٥٩٠
وتصبح الھیئات ... تملكھا الھیئات والمصالح الحكومیة والبنوك وغیرھا إلى ھذه الشركة 

ومالكة فى ھذه الشركة بحسب قیمة األتوبیسات التى كانت تملكھا الحكومیة والبنوك مساھمة
...والتى انتقلت ملكیتھا إلى ھذه الشركة الجدیدة 



٢٨٠

مھمة ھذه الشركة الجدیدة ھى نقل موظفى ھذه الھیئات والمصالح والبنوك صباحاً من 
توبیسات نقل ثم تقوم بتشغیل األتوبیسات فى نقل عموم المواطنین كأ،منازلھم إلى أعمالھم

عام فى المناطق القریبة من أماكن عمل الموظفین ثم تعود لنقل الموظفین من أعمالھم إلى 
ثم تعود مرة أخرى للعمل كأتوبیسات نقل عام بأجر ... منازلھم فى مواعید انتھاء أعمالھم 

...لعموم المواطنین 

-:ولھذه الفكرة فوائد عدیدة منھا 

لتى كانت تتواجد فیھا األتوبیسات أثناء فترة عمل الموظفین توفیر أماكن االنتظار ا-أ 
وبالتالى ستساعد ھذه األماكن فى توفیر مكان انتظار سیارات للمترددین على المصالح 

...الحكومیة 

طاقة بشریة مھدرة ال حالیاً االستفادة بطاقة وجھد سائقى تلك األتوبیسات حیث أنھا -ب 
...وفترة صغیرة بعد الظھر تعمل إال فترة صغیرة صباحاً 

االستفادة بأعداد األتوبیسات الكبیرة التى تملكھا الھیئات والمصالح الحكومیة فى خدمة -ج 
وبدون الحاجة إلى شراء أوتوبیسات،النقل العام مما سیساعد فى تخفیف حاالت االزدحام

ن أى تكلفة مادیة جدیدة مما یعنى إضافة مالیین الجنیھات إلى قطاع النقل العام بدو؛جدیدة
...ال على الدولة وال على المجتمع ... 

حصول الھیئات والمصالح الحكومیة والبنوك وكل الشركات التى ساھمت فى تلك الشركة -د 
...على أرباح سنویة نتیجة لتشغیل تلك السیارات فى النقل العام 

مصاریف وتشغیل وصیانة تكلفةات والمصالح الحكومیة والبنوك لالھیئعدم تحمل-ھـ 
والتى سیتم تدبیرھا من خالل العائد الذى سیتحقق من تشغیل ... وتجدید األتوبیسات 



٢٨١

األتوبیسات فى النقل العام وستلتزم الشركة القابضة بالمحافظة على أسطول األتوبیسات 
...بحالة ممتازة وتدعیمھ بشراء الجدید 

ألرباح السنویة الناتجة عن تشغیل األتوبیسات حصول سائقى األتوبیسات على نسبة من ا-و 
حتى یتم االرتقاء بدخل ھؤالء السائقین وفى نفس الوقت تشجیعھم وتحفیزھم على الحفاظ 

...    على جودة األتوبیسات 

بحیث تكون مناطق مغلقة ؛إنشاء مناطق خاصة لتعلیم قیادة السیارات خارج المدن-٥٩١
ون فیھا محاكاة طبیعیة لكل ما یحتاجھ الراغب فى التعلم مثل ومجھزة لتعلیم القیادة فیك

وطرق ،وطرق ضیقة،والعالمات التحذیریة،وإشارات المرور،والتقاطعات،الدورانات
الخ... وكبارى ،ومطبات صناعیة،متسعة

إلیھا وبعد االنتھاء من تجھیز ھذه المناطق یتم دعوة شركات تعلیم قیادة السیارات لالنتقال
ثم یتم إصدار قانون بمنع وتجریم تعلیم قیادة السیارات داخل المدن والتى ... والعمل فیھا 

...السیارات سیرتعطیلكثیر من األحیان فىتتسبب فى

الدعوة إلى التزام السیارات بالسیر فى الحارات إطالق حملة مجتمعیة یتم فیھا –٥٩٢
ویتم أثناء الحملة إعادة تخطیط ... زید سرعة الطریق المروریة حتى تقل أعداد الحوادث وت

...الشوارع بقدر اإلمكان 

...حملة لعدم استعمال كالكس السیارات إال عند الحاجة فقط -٥٩٣



٢٨٢

النتوءات الموجودة فى الشوارع الرئیسیة وتحدید أرقام تلیفونات ومعالجة كل الحفر -٥٩٤
اإلبالغ عن أى حفر أو مطبات تكون موجودة فى فى كل حى لیتم االتصال بھا والشكوى و

...الطریق وتتسبب فى إیذاء سیر السیارات أو المشاه 

استمرار العمل فى إدارات المرور من الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءاً على أن -٥٩٥
حتى ال تكون ھناك أى معاناة عند تعامل المواطنین...یكون العمل على فترتین بدون توقف 

...مع إدارات المرور 

فكل ... فیما بینھمتوجیھ السائقین إلى التوقف عن القیادة العدوانیة أو التسابق -٥٩٦
السائقین على الطریق أصدقاء ولیسوا أعداء مھما بدر من أحدھم من خطأ وھكذا یجب أن 

یتم نشر تلك كما...ومن أجل ذلك یتم تصویر فیدیوھات قصیرة تحمل ھذا المعنى ... یكونوا 
...التوعیة من خالل اإلذاعة ومحطاتھا المتنوعة 

من الحلول الغیر مباشرة لمشاكل المرور كذلك ھو أن یعمل اإلنسان بجوار مسكنھ أو -٥٩٧
لذلك فسوف یتم الدعوة إلى إنشاء صفحات ) ... خاصة فى المھن الغیر نادرة ( بالقرب منھ 

رقیة خاصة بكل منطقة أو حى أو مركز أو مدینة بحیث على الفیس بوك وإلى إصدار جرائد و
وعلى ، وعلى برامج األندروید ،یتم نشر إعالنات الوظائف الشاغرة فى ھذه الجریدة

وبذلك تقل ... صفحات الفیس بوك فیتقدم لھا سكان تلك المناطق أو سكان أقرب منطقة 
... فنوفر لھم الوقت ...ھم المسافات التى یقطعھا الكثیر من المواطنین للوصول ألعمال

...ونخفف الضغط على المرور 



٢٨٣

إنشاء مجموعة فنادق كبیرة فى كل المحافظات والمدن الكبرى على أال تزید تكلفة -٥٩٨
جنیھاً یومیاً بحیث یقیم فیھا من كان فى حاجة إلى التردد على تلك ٥٠االقامة فیھا عن 

فیقل الضغط المرورى على ؛ب والعودة یومیاً وبذلك ال یضطر إلى الذھا؛ المدینة یومیاً 
عمل الكما نوفر فرص ؛وقتالونوفر للمواطن ،ویقل استھالك البنزین والسوالر،الطرق

ومن األماكن التى یمكن إنشاء فنادق بجوارھا المستشفیات الكبرى ...للعاملین فى الفنادق
...واإلدارات الحكومیة والموانئ 

ھذه الفنادق حجرات لیست منخفضة الثمن تماماً بل متوسطة السعر ألنھا كما أنھ سیكون فى 
" ...وذلك لمن یرغب " خدمة أفضل تقدمس

بعد االنتھاء من تجھیز مناطق تعلیم القیادة یتم تعلیم طلبة الجامعات والمعاھد من -٥٩٩
،الماتھوع،وقواعد المرور،قیادة السیارات) ممن یرغب منھم ( البنین والبنات 

م القیادة فى الصغر أفضل كثیراً من التعلم فى الكبر حیث یزید یتعلف... وآدابھ ،وإرشاداتھ
وتعاملھ مع السیارة والطریق ،وتصبح مھاراتھ فى القیادة أفضل... ثقة السائق من نفسھ 

لذین وبذلك نقلل بعض مشاكل المرور التى تنتج عن قیادة كبار السن ا؛أكثر یسراً وسھولة
...تعلموا قیادة السیارات فى سن متأخرة 

ونشر ثقافتھا والترویج لھا بحیث ... تشجیع إنشاء شركات نقل البضائع والطرود -٦٠٠
ھم وبذلك نوفر ؛یعتمد علیھا المواطنون فى نقل ما یحتاجونھ بدون حاجة إلى انتقالھم

...للمواطن الراحة ونوفر جزء من الضغط المرورى على الطرق 



٢٨٤

دعوة الجراجات الخاصة الموجودة أسفل العمارات إلى تخصیص عدد من أماكن -٦٠١
وذلك ... االنتظار لالستعمال العام بمقابل مادى على أن یتم اإلعالن عن ذلك خارج الجراج 

ألن بعض الجراجات قد تكون مستغلة فترة من الوقت من ساكنى العمارة وفى وقت آخر 
وبذلك نحسن استغالل ما ھو متاح فى المجتمع من أماكن لالنتظار ...تكون غیر مستغلة 

...ونساعد فى راحة المواطنین وزیادة دخل أصحاب الجراجات الخاصة 

بحیث یكون لكل عربة كارو ملف وبیانات ... إخضاع عربات الكارو لرقابة الدولة -٦٠٢
دف من ذلك ھو تحدید أماكن عملھا والھ... تلتزم بتعلیقھا لوحة أرقامفى الدولة وتكون لھا 

أو ... ومنعھا من السیر فى الشوارع الرئیسیة وتحریر المخالفات لھا فى حالة حدوث ذلك 
...فى حالة استعمال تلك العربات فى عمل غیر مشروع مثل رمى مخلفات البناء 

عن وبالتوازى مع النھوض باالقتصاد المصرى یتم عمل خطة إلحالل سیارات النقل بدیالً 
ثم یتم بعد ذلك نقل كل عربات الكارو خارج المدن وعدم السماح        ... عربات الكارو 

...بعد ذلك داخل األماكن الممنوع السیر فیھابسیرھا

٥مع الترخیص للموجود منھا حالیاً لمدة ... وقف استیراد التوك توك أو تصنیعھ -٦٠٣
یھھ لألحیاء التى یعمل فیھا التوك توك لتطویر الحى سنوات قادمة مقابل مبلغ مالى یتم توج

ویتم تحدید خط سیر محدد لكل توك توك مع تشدید العقوبات والغرامات فى ... وشوارعھ 
)كما یحدث حالیاً فى بعض المناطق ( حالة مخالفتھ لخط السیر أو السیر عكس االتجاه 

سنوات إال فى ٥یر التوك توك بعد كما یتم التنبیھ على الجمیع بأنھ لن یكون مسموحاً بس
...أماكن قلیلة وبأعداد محدودة تتناسب مع احتیاجات تلك المناطق 



٢٨٥

من مالكىفیعمل سائقى ومالكى التوك توك ویجتھدوا لكى یصبحوا بعد الخمس سنوات تلك 
...أو العاملین علیھاسیارات أجرة أو سیارات میكروباص

یرغب فى ترخیص توك توك أو العمل علیھ كسائق سیكون ھناك شرط أساسى على كل من 
وھو حضوره لتدریب مجانى یستمر لفترة معینة یتعلم فیھ االلتزام بإشارات المرور 

كما یقوم بإجراء ... وبأخالقیات القیادة بعیداً عن تصرفات الكثیر من سائقى التوك توك حالیاً 
اإلمتناع عنھا فى خالل سنة ویتم توفیر تحالیل طبیة لمعرفة مدى تناولھ للمخدرات وااللتزام ب

...العالج لھ مجاناً خالل ھذه الفترة 

٤٠سنوات للسیارات القدیمة التى یرجع تاریخ تصنیعھا ألكثر من ٣إعطاء مھلة -٦٠٤
ویتم ،سنوات یتم وقف ترخیص ھذه السیارات فى المدن الكبرى٣سنة بحیث بعد انتھاء الـ 

أما فى ... ات الكثافة المروریة المنخفضة مثل سیناء والوادى الجدید نقلھا إلى المحافظات ذ
حالة طلب الترخیص فى المحافظات المزدحمة فسوف یتم مضاعفة رسوم الترخیص عدة 

شھور فقط بحد ٦مرات ألن أغلب ھذه السیارات ملوثة للبیئة كما سیكون الترخیص لمدة 
لكشف علیھا كل حین حتى ال تتسبب فى أقصى وذلك حتى یتم فحص السیارات القدیمة وا

إیذاء الناس وتلویث الھواء الذى ینتج عنھ أمراض سرطانیة خطیرة یدفع كل المجتمع ثمنھا 
...

كذلك سیكون ھناك أرقام تلیفونات مخصصة لإلبالغ عن تجاوزات وأخطاء سائقى -٦٠٥
أو طلب زیادة ،السیرالمیكروباص وسیارات األجرة واألتوبیسات ضد الركاب مثل تغییر خط 

ویتم توقیع غرامات على السائق .. الخ ... أو السماح بالتدخین فى السیارة ،فى األجرة
... المخالف إذا تكررت ھذه المخالفات بعد التنبیھ علیھ 



٢٨٦

وھذه لیست دعوة للرجعیة وإنما ھى دعوة ... تخصیص أوتوبیسات للسیدات فقط -٦٠٦
...لیھا لتكریم المرأة والحفاظ ع

تنظیم كل مواقف المیكروباص بما یسمح بخروج ودخول السیارات إلى المواقف -٦٠٧
وتجھیز المواقف بكل ما یلزم لراحة الركاب والسائقین مثل دورات المیاة ... بانسیابیة ویسر 

واشتراط مستوى جید من نظافة ورقى ھذه ... وكراسى االنتظار والكافتیریات المنظمة 
...وضع معاییر لذلك المواقف و

-:فسوف یتم معالجتھ على مرحلتین ... بالنسبة لالزدحام فى مترو األنفاق -٦٠٨

فى البدء یتم تغییر تنظیم صعود وھبوط الركاب إلى ومن المترو وذلك بأن یتم وضع * 
فیصعد الركاب من على یمینھم ... ماسورة فى وسط كل باب فتقسم مساحة الباب إلى نصفین 

فى الصعود وبذلك یستخدم الركاب كل أبواب المترو... زل الركاب من على یمینھم وین
إلن الركاب ال یلتزمون وال ،ویتم إلغاء تخصیص أبواب للصعود وأبواب للنزولوالنزول ،

...یستطیعون االلتزام بھا نظراً للزحام الشدید داخل العربات 

األبواب فإن ذلك سوف یساعد على سرعة أما فى حالة السماح بالصعود والھبوط من كل 
صعود وھبوط الركاب مما یقلل من فترة انتظار مترو األنفاق فى كل محطة وبالتالى تأتى 
المرحلة الثانیة وھى تقلیل زمن التقاطر بین الرحلة واألخرى بحیث تقل إلى أقصى درجة 

...ممكنة وبذلك تزید أعداد القطارات ویقل الزحام 

مراقبة الشوارع بكامیرات المراقبة وع واالستمرار فى میكنة إشارات المرور اإلسرا-٦٠٩
...وتقلیل العنصر البشرى وتوجیھھ ألعمال إنتاجیة تعود بالنفع على كل المجتمع 



٢٨٧

زیادة أتوبیسات الخدمة العامة ووسائل النقل العام ورفع كفاءة ومستوى جھاز النقل -٦١٠
...فى كل الجمھوریة 

وذلك توفیراً للوقود ولتكلفة السائقین ... راسة تسییر أوتوبیس نقل عام بطابقین د–٦١١
...ولتقلیل االزدحام المرورى ... والمحصلین 

خاصة فى التقاطعات المزدحمة للسیارات وللمشاهزیادة أعداد الكبارى واألنفاق-٦١٢
...والتى تحتاج إلى ذلك 

ة النقل النھرى حتى الوصول بھا إلى مستوى جید االستمرار فى تطویر منظوم-٦١٣
...فالنقل النھرى أرخص وأوفر من النقل البرى 

إلغاء تحصیل المبالغ التى یتم تحصیلھا من سیارات المیكروباص وھى ما تسمى -٦١٤
وذلك عمالً على راحة سائقى ... بالكارتة واالكتفاء بضریبة سنویة أو ربع سنویة 

األعباء عنھم وتوفیر جھد من یقوم بالتحصیل وتوجیھھ إلى أعمال أخرى المیكروباص ورفع 
...منتجة 

من أجل مساعدتھم GPSتشجیع سائقى سیارات األجرة على استعمال أجھزة الـ –٦١٥

والبحث عن طریقة لتسھیل حیازتھم ... على تجنب الطرق المزدحمة والسیر على أقصرھا 
...وامتالكھم لھذه األجھزة 



٢٨٨

السماح بترخیص السیارات فى أى وحدة مرور وعدم التقید بضرورة ترخیص –٦١٦
...السیارة فى وحدة المرور التابع لھا صاحب السیارة مكانیا ً 

كما أنھ وبعد ... فالسیارة لیست عقاراً ال یتحرك بل ھى أداة مصنوعة أساساً للحركة والتنقل 
من أوجھ الحیاة یصبح من غیر المعقول أن أن غیرت التكنولوجیا وسھلت الكثیر والكثیر 

نقید أنفسنا بتلك المركزیة الشدیدة التى ال ینتج عنھا سوى أن نكبد أنفسنا ضیاع الكثیر من 
...الوقت والجھد فى نقل ملفات السیارة من وحدة مرور إلى وحدة أخرى 

وبة على إلغاء ما یسمى بكلبشة السیارات فھى فكرة غیر عملیة لتوقیع العق-٦١٧
المنتظرین فى األماكن الممنوع فیھا االنتظار واستبدالھا بأفكار أخرى مثل تصویر السیارة 

أما كلبشة السیارة الحالیة فھى تتسبب فى وجود السیارة ... مثالً أو أى وسیلة أخرى 
وبالطبع لیس ھذا ھو الھدف ... المخالفة مدة أكبر وبالتالى تعطیل حركة الطریق مدة أكبر 

...المرور من

إنشاء خطوط سكك حدید جدیدة وتطویر وتحدیث القطارات القدیمة فالسكك الحدیدیة -٦١٨
...تعتبر من أكثر وسائل النقل أماناً 

اإلسراع من االنتھاء من خطوط مترو األنفاق ومراحلھ الجدیدة داخل القاھرة-٦١٩
...الكبرى 



٢٨٩

وتحدید میزانیة مستقلة لھا ... الیاً عن وزارة الداخلیة فصل اإلدارة العامة للمرور م-٦٢٠
والعمل على تدعیمھا بعدة وسائل سیأتى ذكرھا فیما بعد وتغییر اسمھا إلى ھیئة... 

...المرور 

شھور لبیع أرقام السیارات الممیزة التى تحمل ٣إقامة مزادات علنیة دوریة كل -٦٢١
...وأرقام متشابھة أو أرقام لھا داللة حروف متشابھة أو حروف لھا معنى

...وتوجیھ تلك األموال لبناء مستشفیات فى األماكن التى تحتاج لذلك 

...كما یتم سحب األرقام الممیزة التى تم توزیعھا قبل ذلك وطرحھا للبیع فى مزاد علنى 

الكاوتشوك استبدال المطبات الصناعیة الخرسانیة واألسمنتیة بمطبات صناعیة من -٦٢٢
...بحیث تكون أخف ضرراً على السیارات 

والتى ال تسبب إزعاج للمحیطین        ( دعوة شركات وورش إصالح السیارات وصیانتھا -٦٢٣
إلى العمل لیالً خاصة تلك الشركات التى تعمل فى إصالح سیارات النقل وذلك من أجل ) بھا 

زیادة العمل واإلنتاج فیقوم صاحب السیارة توفیر الوقت ألصحاب السیارات ومساعدتھم على
وبذلك ... بتسلیمھا إلى مركز الصیانة فى المساء واستالمھا منھ فى الصباح بعد إصالحھا 

...ومن یعملون علیھا ... تعمل السیارة عدد أكبر من األیام ویزداد دخل صاحبھا 



٢٩٠

یتم ... سن فى حالة المرور بعد بناء الجراجات وتنظیم الباعة الجائلین وظھور التح-٦٢٤
ویتم تجھیز بعض األماكن ... دعوة المواطنین إلى استعمال الدراجات فى المشاویر الصغیرة 

...النتظار الدراجات 

؟٢١.. كیف یتم العمل على تقلیل حوادث المرور -٦٢٥

ون أكثر تعبیراً زیادة العالمات اإلرشادیة والتحذیریة على كل الطرق ومراجعتھا بحیث تك-أ 
...عن حالة الطریق 

رخصة القیادة لكشف طبى یبین تعاطى صاحب على رخصة قیادة إخضاع كل الحاصلین -ب 
...للمخدرات من عدمھ 

ووضع عالمات تحذیریة قبل كل مطب ... فى كل الطرق معالجة الحفر والنتوءات-ج 
حالة إضاءة الطریق كانتى ولووذلك حتى یشعر بھا السائق حت... صناعى مثل عیون القط 

...ضعیفة 

والبحث عن كل األفكار اإلبداعیة ... عدم التقید بالطرق التقلیدیة فى تنظیم المرور -د 
واالستعانة بالخبراء وتنفیذ كل ما یوفر وقت وجھد الناس ویحافظ على أرواحھم 

...وسالمتھم 

٢١

ھناك ٢٠١٥طبقاً إلحصائیة الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن حوادث السیارات فى مصر لسنة 
...سیارة تالفة ١٩١٠٠مصاب و ١٩٣٠٠متوفى و ٦٢٠٠حادثة سیارة و١٤٥٠٠

والتى بالتالى ال یتم قیدھا فى أى سجالت ،وھذه اإلحصائیة بالطبع ال تشمل أیضاً الحوادث التى ال یتم اإلبالغ عنھا
...رسمیة 



٢٩١

الباعة الجائلین

كل المشاكل التى حاولت التصدى لھا سیكون أسلوبى ھنا عند مثلما كان أسلوبى فى-٦٢٦
الحدیث عن مشكلة الباعة الجائلین وھو البحث أوالً عن األسباب التى أدت إلى ظھور تلك 

المشكلة ومحاولة تحلیلھا حتى یمكننا فھم أبعاد المشكلة وإیجاد العالج والحل المناسب لھا 
سباب المرض والعالج فقد نظل أسرى ألفكار قدیمة ین أون إتباع ھذا المنھج والربط بوبد... 

وھذا ما یقع فیھ الكثیرون عند الحدیث عن الباعة الجائلین ... وخاطئة أو بعیدة عن الحقیقة 
فیصورھم دائماً بأنھم خارجین عن القانون ومعتدین على أراضى الدولة ویسیئون لشكل 

...عدیمى األخالق والبعض یصورھم على أنھم مجرمین أو... المجتمع 

وبالتالى وبالطبع إذا كان ھذا ھو حكمنا على الباعة الجائلین فالبد أن یكون تفكیرنا وقرارنا 
ھو السعى والمطالبة والعمل من أجل القضاء على ھذه الظاھرة وإخالء الشوارع من ھؤالء 

منھم وكأنھم الخارجین عن القانون ومصادرة بضائعھم بل أن البعض ینادى بتطھیر المجتمع 
...جراثیم ملوثة للمجتمع 

فقد جاءت قراراتھم دائماً إنعكاساً ،ھو تفكیر أغلب األجھزة الحكومیةوألن ھذا-٦٢٧
وتعبیراً عن ھذا الفكر وتمثلت فى مطاردات ومصادرات ومصادمات مع الباعة الجائلین ومع 

ومصاریف تتمثل فى ،یفوتكال،واستعدادات،ما تحتاجھ ھذه اإلجراءات من تجھیزات
شرطة المرافق ورجال األحیاء ورجال الشرطة ووكالء نیابة ومع ما یحدث أثناء تلك 

من المصریین بغض النظر عن مناصبھم ت من ضیاع لوقت وجھد وطاقة لكثیراإلجراءا
ووظائفھم وما ینتج عن ذلك من خسائر وإھالك وإتالف لمعدات وسیارات وبضائع متنوعة 

منتجات زراعیة وصناعیة بعضھا محلى الصنع والبعض مستورد بعمالت أجنبیة تتمثل فى 
لذا إسمحوا لى أن ... وبعد كل ھذه التجارب نجد أن الظاھرة لم تنتھى بل إنھا تتزاید ... 



٢٩٢

أطرح وجھة نظرى فى المشكلة من حیث أسبابھا وتحلیلھا ثم بعد ذلك كیف یمكن لنا 
...ضره معالجتھا بما یفید المجتمع وال ی

وأكثرھم فقراء ... الباعة الجائلین ھم مواطنین مصریین أغلبھم لم یتلقى تعلیماً جیداً -٦٢٨
بعضھم جاء من ... وبعضھم لم یجد فرصة عمل مناسبة ألنھ غیر مؤھل مھنیاً ... مادیاً 

من مناطق فقیرة اقتصادیة لیعملوا فى المدن خرجوبعضھم) الدلتا والصعید ( األقالیم 
وبعضھم كان ... بعضھم حاول البحث عن فرصة عمل خارج مصر فلم یوفق ... الكبرى 

أغلبھم إن لم یكن كلھم لیس سعیداً أو راضیاَ عن وقوفھ فى ... یعمل بالخارج وعاد مضطراً 
یعرف الولكنھ... الشارع أو تنقالتھ بین األوتوبیسات والقطارات لیعمل ولیبیع بضاعتھ 

...تغییرھایستطع فعمل بھا ولماضطرتھ الظروف لتلك المھنة قد وأمھنة غیرھا 

وأغلبھم یتمنى أن یأتى الیوم الذى یستطیع فیھ ترك ھذه المھنة ویكون لھ مصدر دخل 
...یكتسبھ بطریقة أدمیة ومحترمة بعیداً عن المعاناة التى یالقیھا من وقوفھ فى الشارع 

أنفسنا فى نفس ظروف ھذا المصرى وما أدعوك عزیزى القارئ وأدعو نفسى أن نتخیل 
وأیاً كانت نظرتنا للباعة الجائلین فالبد ... یفعلھ ویعانیھ لكى یكسب رزقھ من مصدر حالل 

وأن نعطیھم حقھم فى أنھم لیسوا مجرمین وال یضرون المجتمع بل ھم یسعون إلى كسب 
الخ... أو فھم لیسوا لصوصاً أو مزورین ... رزقھم عن طریق حالل وھو التجارة 

أعتقد أن فئة بھذه المواصفات ال یجب على الدولة أبداً أن تطاردھم بقدر ما یجب -٦٢٩
علیھا أن تعتنى بھم وتعید تأھیلھم وتوجیھھم لما فیھ صالحھم وصالح الدولة وصالح 

...المجتمع كلھ 



٢٩٣

ین ھو قلة من األسباب الرئیسیة التى أدت إلى زیادة ظاھرة وأعداد الباعة الجائل-٦٣٠
ولقد وضحت من قبل أن كل تلك المشاكل ... فرص العمل وقلة المرتبات وقلة المشروعات 

نتجت عن قلة األراضى المستغلة بسبب بیع الدولة لألراضى وبالتالى ارتفاع أسعار كل 
ون إلى ھذه المھنة ألنھا ال تكلفھم ة وبالتالى فالباعة الجائلین یلجأالعقارات وقلة فرص الحیا

وقد یتموبعض البضائع تكون مشتراه باآلجل ( وى شراء بعض المنتجات والوقوف لبیعھا س
) ...دفع ثمنھا بعد أن یبیعوھا أى على سبیل األمانة لحین بیعھا 

عة الجائلین مثلھم مثل كل المصریین لھم حقوق على الدولة وعلى المجتمع ومن االب-٦٣١
...ل ھو الحق فى العم... أھم تلك الحقوق 

فإذا ما ... وعلى الدولة أن تنظم لتلك الفئة الطریقة التى بھا یحصلون على حقھم فى العمل 
كانت ھذه ھى مھنتھم التى قد ال یعرفون غیرھا فمن الخطأ على الدولة أن تتخذھم أعداءاً لھا 

أو تعاملھم معاملة المجرمین بل على الدولة وأجھزتھا تفھم ظروفھم والعمل على تنظیم 
...شئونھم 

الباعة الجائلین یشبھون فى تصرفھم ھذا باقى المجتمع المصرى الذى یفضل -٦٣٢
وتقدیم الخدمات بدالً من العمل ،والشراء،والبیع،واالستیراد،ویستسھل العمل بالتجارة
من فإذا شئنا أن نغیر من ثقافة الباعة الجائلین فعلینا أن نغیر ... فى الزراعة أو الصناعة 

ثقافة المجتمع كلھ وھو ما یجب أن یتم بھدوء وعلى مراحل وھذا ما تم عرضھ فى الصفحات 
وھو ما سیساعد على تحول جزء كبیر من نشاط ... الخاصة بنظریة اقتصادیة جدیدة 

...المجتمع المصرى من التجارة إلى الصناعة 



٢٩٤

و مصادرة بضائعھم فكل ھذا حل مشكلة الباعة الجائلین ال یتم بمنعھم أو مطاردتھم أ-٦٣٣
وإنما یجب ؛من قبیل التعنت والتعسف مع مصریین ال یرغبون إال فى العمل والكسب الحالل

... التعسیر بأن یتم التعامل معھم ومع كل طوائف الشعب وفئاتھ المختلفة بالتیسیر ال 
...وبالتعاون ال بالتصادم 

-:لین ھى لذا فإن رؤیتى للتعامل مع مشكلة الباعة الجائ

تغییر الدولة لنظام إدارة األراضى من البیع إلى اإلیجار بغرض العمران واالستعمال -٦٣٤
سعار انخفاض فى أوبالتالى یحدث ؛سوف یزید من مساحة األراضى المستغلة فى مصر كلھا

...العقارات بكل أنواعھا من أراضى وشقق ومحالت 

لى االنتقال إلى محالت تجاریة ولكن ھذا لن وھذا سوف یساعد بعض الباعة الجائلین ع
ھذا التغییر أھدافھ ونتائجھ المرجوة یجب یحققوحتى ... یحدث ما بین لیلة وضحاھا 

...التعامل مع مشكلة الباعة الجائلین بالتفاھم والتعاون والصبر والحكمة والتقدیر 

التأھیل لكل من یرغب فى وتوفیر التدریب وكما ذكرت من قبلتغییر نظام النقابات-٦٣٥
حدى النقابات اعة ومن العاطلین على االنضمام إلامتھان مھنة ما سوف یساعد كثیر من الب

التى ستبنیھا تلك خاصة( من أجل التدریب والتأھیل ثم االلتحاق والعمل بأحدى المصانع 
% ) ١٠ادل الدولة ثم تبیعھا لعموم المصریین ویصبح للعمال نسبة من األرباح السنویة تع

ھذا النظام أیضاً سوف یساعد على تقلیل أعداد الباعة الجائلین خاصة أن الكثیر من تلك ... 
والتى یمثل الباعة ... المصانع سیتم بناءھا فى المحافظات األكثر فقراً مثل محافظات الصعید 

...الجائلین فى المدن الكبرى نسبة كبیرة من أبناءھا 



٢٩٥

تجول أن ینضم إلى نقابة الباعة الجائلین التى سیتم إنشاءھا یجب على كل بائع م-٦٣٦
...لتنظیم كل ما یخص عملھم 

بالنسبة للباعة الجائلین الحالیین فسوف تنظم الدولة وقوفھم للبیع مجاناً وبدون أى -٦٣٧
بل وستقوم الدولة بإعطاء البائع عربة ... مصاریف أو ضرائب أو إیجار لمدة سنتین فقط 

لبضائع ذات شكل حضارى جمیل على أن تكون سھلة الحركة وتسمح بتخزین بعض لبیع ا
على أن ... كمیات البضائع بطریقة ذكیة ال تكلف وال تحتاج لمساحة كبیرة من األراضى 

یقوم بعدھا البائع بردھا إلى الدولة ... تكون ھذه العربة على سبیل األمانة لمدة سنتین 
أو یقوم بسداد ثمن ھذه العربة ) ترخیص بائع متجول ( وإنھاء التراخیص الخاص بھ 

وفى سداد الذى یشغلھویستمر فى الوقوف كبائع متجول ویبدأ فى سداد إیجار مقابل المكان
...ضرائب تجاریة كذلك 

وبالنسبة للباعة المتجولین فى األتوبیسات والقطارات وعربات المترو فسوف ترخص الدولة 
على أن یلتزموا بوضع شارة على ) قابلین للتجدید لمدة أخرى (لھم بالعمل لمدة سنتین 

...صدرھم تفید بیاناتھم 

عربات البضائع ھذه یجب أن تكون مجھزة بحیث تحمى البائع والمواطنین من -٦٣٨
...وكذلك تكون مناسبة لحفظ البضائع من التلف ... حرارة الشمس والمطر 



٢٩٦

ھذه العربات بطریقة ال تعوق حركة سیر المشاه وال ستحدد الدولة واألحیاء أماكن-٦٣٩
كما ستقوم بتخصیص بعض األراضى للباعة الجائلین وھو ما یعرف باألسواق ... السیارات 
...الشعبیة 

البد لكل بائع أن یسجل بیاناتھ لدى الدولة ویحصل على ترخیص مجانى لمدة سنتین -٦٤٠
فإذا ما كانت ھذه السلعة البد وأن ... ع سلعة معینة على أن یكون ھذا الترخیص محدد لبی... 

البائع ( أن تتوفر فیھ شروط العمل بھذه المھنة وبة ما فإنھ فى ھذه الحالة البدتخضع لرقا
الذى یبیع مواد غذائیة على سبیل المثال البد لھ من توافر الشروط الصحیة الالزمة مثل 

فات والشروط التى ستضعھا الدولة والتى خلوه من األمراض المعدیة والتزامھ بالمواص
) ...تضمن عدم تلوث المأكوالت التى یقدمھا 

... یلتزم كل بائع بأن یضع على صدره ما یفید اسمھ ورقم ترخیصھ ومنطقة عملھ -٦٤١
كذلك یلتزم بوضع الشھادات الالزمة لممارسة عملھ فى مكان ظاھر یستطیع المواطنون 

... والقیام بشكواه إذا ما حدث ما یستدعى الشكوى أو المقاضاة . ..اوالتأكد منھارؤیتھ
...وبذلك نضمن للمواطن أال یتم خداعھ أو ظلمھ 

إجبار كل الباعة الجائلین بالتأمین الصحى على أنفسھم وذلك حتى یمكن للدولة -٦٤٢
...ئلین ومن بینھم بالطبع الباعة الجا... االرتقاء بالرعایة الصحیة لكل المواطنین 

یقید نفسھ فى مأموریة الضرائب التابع لھا واستخراج بأنالتزام كل بائع متجول-٦٤٣
...بطاقة ضریبیة لھ على أن یكون ھناك إعفاء تام من كل الضرائب لمدة سنتین 



٢٩٧

ساعات ١٠تحدید ساعات عمل معینة ومحددة لعمل الباعة الجائلین ولیكن مثالً -٦٤٤
وذلك حتى ال یستمرالباعة الجائلین فى العمل طوال الیوم وھو ما سیضرھم ؛یومیاً لیس أكثر

كما أن تحدید ساعات العمل سوف یساعد على تركیز المبیعات فى ھذا الوقت ... صحیاً 
وبذلك تنظم ... وبمرور الوقت سیعرف المواطنون مواعید عملھم ویترددون علیھم أثناءھا 

وتوفر لھم الوقت لیتمكنوا من رعایة شئون أسرھم وفى الدولة أمور عمل الباعة الجائلین
...نفس الوقت نحمى أصحاب المحالت من منافسة الباعة الجائلین لھم طوال الیوم 

التنبیھ على الباعة الجائلین أنھم بعد مرور سنتین بأنھم سیقومون بسداد ثمن العربة -٦٤٥
... رتھم الضرائب المستحقة على تجاوسداد قیمة إیجاریة للمكان وكذلك البدء فى سداد 

٥ما لالنتقال إلى عمل آخر أو االستمرار فى تلك الوظیفة لمدة وأنھم علیھم االستعداد إ
... سنوات أخرى كحد أقصى 

سیخضع كل الباعة الجائلین لكشف طبى لبیان مدى تعاطیھم للمخدرات من عدمھ -٦٤٦
ولن یتم تجدید الترخیص لھم فى حالة ... عالج لھم وإذا ما كانت النتیجة ایجابیة سیتم توفیر 

...بعد مرور عام من الترخیص لھم ...عدم إقالعھم عن تعاطى المخدرات 

وضرورة الحفاظ ... واطنین كما یتم تنظیم دورات لھم لتدریبھم على حسن معاملة الم-٦٤٧
...جات تعلى نظافتھم الشخصیة ونظافة مالبسھم ونظافة المن

ر الظروف االقتصادیة للدولة ولكل أبناء تطبیق كل أفكار برنامجى أن تتغیأتمنى بعد-٦٤٨
لكل وأتمنى أن تستطیع الدولة وقتھا تقدیم قرض بشروط میسرة... المجتمع إلى األفضل 



٢٩٨

ومن الممكن ...لكى یتحول الباعة الجائلین إلى تجار لدیھم تجارتھم المستقرة بائع متجول
...طریق بنك الفقراء أن یتم ذلك عن



٢٩٩

الضرائب

ورغم ... تعتبر مصر من أقل الدول فى نسبة التحصیل الضریبى وسداد الضرائب -٦٤٩
حب المصریین الشدید لبالدھم ورغبتھم األكیدة وحلمھم فى أن تنھض مصر وتتقدم وتتحسن 

لشعوب رغبة فى عدم سداد الضرائب الخدمات فى كل المجاالت إال إنھم فى المقابل من أكثر ا
-:ویرجع ذلك إلى عدة      أسباب 

وھذا الشعور لیس ولید ... شعور المصریین تجاه السلطة الحاكمة بالشك وعدم الثقة -٦٥٠
وإنما یرجع إلى أزمنة بعیدة وعصور قدیمة تعددت فیھا أنواع الحكومات ؛الیوم أو األمس

ولكنھم اشتركوا فى فرض الضرائب على الشعب ... واألشكال والحكام واختلفوا فى األسماء
فتولد وتأكد شعور من عدم الثقة لدى ... فى أحیان كثیرة كانت الضرائب باھظة وظالمة و

...الشعب تجاه الحكام 

إحساس الكثیر من المواطنین بأن سداد الضرائب لن یعود علیھم بالنفع أو الفائدة فى -٦٥١
خاصة وھم یرون مدى تدنى الكثیر من ... ن األفضل التھرب وعدم السداد ولذلك فم... شئ 

مع انتشار لكثیر من مظاھر الفساد واالنحراف ... الخدمات الحكومیة فى كثیر من القطاعات 
،فى الجھاز اإلدارى للدولة مع سوء معاملة البعض من موظفى الدولة لبعض المواطنین

وكأن عملھم لیس ھو خدمة المواطنین وكأن المواطنون ھم وتعمدھم أحیاناً تعطیل مصالحھم 
...الحكومة ولیست الحكومة ھى التى تعمل من أجل راحة المواطنینمن یعملون لدى 
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والتى ... إختفاء وتراجع الخدمات المجانیة التى كانت تقدمھا الدولة فى الماضى -٦٥٢
نین یرون أن الدولة تتعامل مع جعل بعض المواط... أصبح أغلبھا حالیاً بمقابل مادى 

...المواطنین بمنطق الربح والخسارة ولیس بمنطق تقدیم الخدمات وتوفیر الرعایة 

الفارق الكبیر بین ما یحیاه ویعیشھ عامة الشعب ودافعى الضرائب وبین ما یعیشھ -٦٥٣
...رجال الحكم وكبار المسئولین 

كل تغییر وتحسین وإجراء یحدث على طریق فإننى أجزم بأنلألسباب السابقة -٦٥٤
وتحسین مستوى ،وضغط االنفاق الحكومى،والنزاھة،والشفافیة،اإلصالح الدیمقراطى

كل ذلك سوف یقلل ... والفساد ،والروتین،والقضاء على البیروقراطیة،الخدمات العامة
...د الضرائب من نسب التھرب الضریبى وسوف یزید من التزام المصریین بسدا

على الجانب اآلخر سوف أسعى مع الحكومة إلى ضرورة التیسیر الضریبى على كل -٦٥٥
...أبناء المجتمع وذلك على النحو التالى 

بالنسبة لالقتصاد الغیر رسمى أو ما یعرف باسم صناعات بیر السلم أو االقتصاد -٦٥٦
قانون یتیح ألصحاب ھذه المشروعات الموازى فسوف أعمل مع الحكومة والبرلمان إلصدار
،ویتم ترخیص تلك المشروعات،أیاً كان تاریخ وفترة عملھا أن تتقدم لتعلن عن نفسھا

وتقدیم المشورة ،وإصالح أخطاءھا،ومساعدتھا فى تطویر أعمالھا،وتقنین أوضاعھا
بھذا القانون مع وأن یبدأ حسابھا والتزامھا الضریبى من تاریخ العمل،والمساعدات لھا
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وفى نفس الوقت فإن القانون سیتشدد مع كل مشروع ... العفو التام عن كل الفترات السابقة 
قائم حالیاً لم یتم تسجیلھ ضریبیاً أو مشروع جدید لن یتم تسجیلھ ضریبیاً فیما بعد وستصل 

...درجة العقوبة إلى السجن ومصادرة األموال 

مصریین على العمل واإلنتاج فى النور وبعیداً عن التھرب والھدف من ذلك ھو تشجیع كل ال
وفى نفس الوقت ،ألن التھرب والعمل فى الظالم یقلل من مجھود المتھرب وإبداعھ وطاقاتھ

؛قد یدفعھ ذلك إلى ارتكاب مزید من األخطاء والمخالفات والتعامالت الخارجة عن القانون
وقد یكون لبعض المتھربین بعض ... مجتمع فیتسبب بذلك فى مزید من الضرر لنفسھ ولل

ر فى التھرب عندما لم تكن سیاسة الدولة مشجعة ومحفزة وكان بھا الكثیر من الروتین العذ
والتعقیدات أما وقد تغیرت سیاسة الدولة إلى العكس ففى ھذه الحالة لیس للمتھرب 

فى ھذه الحالة بل وفى لذا فالبد من تشدید العقوبة ألنھ ؛وللمخالف أى عذر فى مخالفتھ
حالة تھربھ فھو ال یحقق فائدة أو منفعة لھ بقدر ما یتسبب فى أضرار للدولة وللمجتمع 

فتتأثر بذلك إیرادات بأداء واجباتھ والتى ھى فى نفس الوقت حقوقھمعندما یبخل علیھم 
والثقافة ،منواأل،والصحة،الدولة وبالتالى تتأثر خدماتھا التى تقدمھا للشعب مثل التعلیم

...

،بالنسبة للمشروعات التجاریة والخدمیة الصغیرة مثل محالت البقالة الصغیرة-٦٥٧
،والتحالیل،ومراكز األشعة،وعیادات األطباء،والصیدلیات، والھدایا ،والمكتبات

،ومحالت التلیفونات،وشركات التوزیع،واإلصالح،وورش الصیانة،وألعاب األطفال
وغیرھا ... ،والكافیتریات،والكوافیر، والحالقة ،واأللبان،والمالبس،والكمبیوتر

المشروعات السابقة زادت أعدادھا وانتشرت فى السنوات والعقود الماضیة زیادة كبیرة جداً 
رغم % ١٠لضریبة ال تتعدى اومع ذلك فإن نسبة مساھمة ھذه الكیانات من إجمالى الحصیلة 

الضخم لھذه المشروعات كما أن المبالغ التى تسددھا ھذه المشروعات تكون عن العدد 
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سنوات سابقة مضت وغالباً ما یكون سدادھا بعد كثیر جداً من اإلجراءات الضریبیة بین 
،وطعون،ومطالبات،إعالناتوما تشملھ تلك اإلجراءات من مأموریة الضرائب والممول 

الخ... ، وإعالن حجزوربط ،وتشكیل لجان فحص،وإخطارات

وبالتالى فإن المبالغ التى یتم سدادھا من ھذه المشروعات كضرائب للدولة ال تتناسب مع 
كما أن طول اإلجراءات ... كمیة الجھد والوقت والتعب الذى یبذلھ موظفى الضرائب 

بمطالبتھم وتعقیداتھا دائماً ما تصیب أغلب الممولین بالقلق خوفاً من إنتھاء اإلجراءات
بمبالغ أكبر من طاقاتھم خاصة أن الكثیر من ھذه اإلجراءات تكون عن سنوات محاسبة 

بھا لكل مطالبة الممولینواستمرار من جھة الضرائبقدیمة وفى حالة تثبیت تلك المبالغ
لذلك ومن أجل التخفیف عن كاھل كل ... فى خسائر كبیرة للمشروع ذلكقد یتسببفالسنوات 
سھولة احتسابھم ألرباحھم وخسائرھم وللضرائب المستحقة علیھم من أجل ات والمشروع

ومن أجل زیادة الحصیلة الضریبیة للدولة وسرعة تحصیلھا وانتظامھا فسوف أدرس مع 
كانت تتم الحكومة والبرلمان مشروع قانون یلغى الضرائب على كل تلك المشروعات والتى 

طالبة التى قد تستمر لعدة دأ إجراءات الفحص والمقراره ثم تبعن طریق تقدیم الممول إل
تغییر النظام الضریبى إلى نظام رسم ضریبى یتم تحدیده مرة واحدة عند سنوات بحیث یتم 

بدء نشاط المشروع وذلك بناء على عدة اعتبارات مثل نوع النشاط وموقع النشاط ومساحة 
ى ھذا الرسم الضریبى یقوم الممول الخ وبعد موافقة الممول عل... المشروع وعدد العاملین 
شھور من كل عام وأول شھر من العام المیالدى الجدید وذلك ٣بسداد ھذا المبلغ فى آخر 

عن السنة السابقة بدون تقدیم إقرار ضریبى وبدون فحص وبدون أیة مطالبات وبدون أیة 
-:ومزایا ھذا التعدیل تتمثل فى ... إجراءات 
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الدولة لھذه الرسوم الضریبیة فى أسرع وقت وبدون أى ضمان سرعة تحصیل -٦٥٨
وبذلك ... إجراءات وبدون أى أعباء على مأموریات الضرائب وبدون أى تكلفة على الدولة 

صر ستقوم الدولة بإعادة توجیھ مأمورى الضرائب إلى فحص المشروعات الكبیرة وإلى ح
...األنشطة الغیر مسجلة ضریبیا ً

على مبالغ الضرائب فى نفس العام أى قبل أن تنخفض القیمة حصول الدولة -٦٥٩
١٠الشرائیة للمبالغ المستحقة وھو ما یحدث حالیاً حیث تكون بعض المبالغ المسددة عن 

...سنوات سابقة أو أكثر 

وتیسیر إجراءات ... رفع العبء النفسى عن أصحاب ھذه المشروعات الصغیرة -٦٦٠
ق لھم راحة ویوفر لھم وقتاً وجھداً یساعدھم على مزید من وذلك سوف یحق... الضرائب 

كما أن ھذا النظام سوف ... وھو ما یجب أن تھدف إلیھ الدولة ... النشاط والعمل والربح 
...المحاسبة الضریبیةیوفر على صغار الممولین المبالغ التى كانوا یدفعونھا لمكاتب 

وھى من ... مجتمع إلى محاسبین الضرائب عند تطبیق ھذا النظام ستقل حاجة ال-٦٦١
وبذلك سیتم توجیھ ... المھن الغیر منتجة إنتاجاً حقیقیاً مثلھا فى ذلك مثل مأمورى الضرائب 

...تلك الطاقات البشریة الكبیرة لالستفادة بھا فى مجاالت عملیة أو إداریة أو إنتاجیة أخرى 

حاً ألى مشروع أن یتقدم إلى مأموریة فى حالة تطبیق ھذا النظام لن یكون مسمو-٦٦٢
والحالة الوحیدة التى سیتم إعفاءه فیھا ... الضرائب لیعلن أنھ حقق خسارة ولم یحقق ربحاً 

فھنا فقط یمكن ... من سداد الرسم الضریبى ھى حالة إغالق المشروع أو تغییر نشاطھ 
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استمراره فى نفس لمأموریة الضرائب أن تعفیھ من سداد الرسم الضریبى أما فى حالة
فبأى منطق یمكن تقبل فكرة أن ... النشاط فلن یكون مقبوالً أن یدعى أنھ حقق خسارة 

...مشروعاً یحقق خسائر ولكن أصحابھ مستمرون فى إدارتھ وال یریدون التوقف أو التغییر 

فى حالة تطبیق نظام الرسم الضریبى ستكون حاالت االختالف بین الممولین -٦٦٣
ریات الضرائب والتى یتم إحالتھا إلى القضاء أقل كثیراً وبالتالى یتم أیضاً التخفیف عن ومأمو

...النظام القضائى 

بالنسبة للمنازعات الضریبیة والمتعلقة بالمطالبات والمتأخرات المالیة الضریبیة -٦٦٤
یتیح القدیمة والمستحقة فسوف أدرس مع وزارة المالیة ومصلحة الضرائب إصدار قانون

...من المبالغ والمطالبات المتنازع علیھا % ٥٠بمقتضاه لكل ممول أن یسدد 

وبھذا القانون نستطیع أن نرفع العبء عن كاھل القضاء المصرى فى نظر العدید من القضایا 
وكذلك تخفیف العبء عن كاھل مأموریات الضرائب ومأموریھا وموظفیھا ... الضریبیة 

كما أن ھذا القانون ... الملفات التى لن یلتزم أصحابھا بالقانون وحتى یتفرغوا لفحص باقى 
وھذه المصالحة سوف توفر لخزینة الدولة مبالغ تتعدى عشرات الملیارات وھذا بالقطع 

( وسیكون ھذا القانون ... أفضل كثیراً من المنازعات والمماطالت التى ال یربح منھا أحداً 
ى صفحة قدیمة وفتح صفحة جدیدة بین مصلحة الضرائب بمثابة ط) بجوار القوانین األخرى 

...وستكون الصفحة الجدیدة عناصرھا االلتزام والمبادرة بالسداد ... والممولین المصریین 

... ألف جنیھ ٤٨بحیث ال تقل عن زیادة حد اإلعفاء الضریبى فى ضریبة الدخل–٦٦٥
فاض قیمة الجنیھ المصرى لم یعد من فمع زیادة األسعار التى حدثت فى كل المجاالت وانخ
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وحد اإلعفاء الضریبى فى ،المقبول أو المعقول أن تكون أسعار المنتجات والسلع فى وادى
كذلك تصبح الضریبة على الدخل تصاعدیة وتبدأ بشریحة ونسبة منخفضة عند ... وادى آخر 

...ألف جنیھ ثم تزداد بعد ذلك ٤٨مبلغ الـ 

ثم ... كمرحلة أولى % ١٢إلى % ١٤لقیمة المضافة من تخفیض ضریبة ا–٦٦٦
بعد تحسن األحوال االقتصادیة وھنا فإن ھذا التخفیض % ١٠تخفیضھا فى مرحلة ثانیة إلى 

، وعلى انخفاض األسعار ،سوف یساعد على تخفیف األعباء االقتصادیة على المواطنین
...وعلى زیادة النشاط الصناعى والتجارى فى كل المجاالت 

وكذلك دراسة ... دراسة إلغاء الضریبة العقاریة من أجل التخفیف عن المواطنین –٦٦٧
إلغاء بعض أنواع الدمغات حیث إیرادھا ال یتناسب مع الجھد واإلرھاق التى تسببھ للمواطنین 

...
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وزارات جدیدة

ت قلیل عدد الوزاراعلى الرغم من إیمانى واقتناعى بأنھ من األفضل العمل على ت-٦٦٨
، كانت المشاكل أقل و،عدد أقل كلما كانت المصاریف أقلالنألنھ كلما كا... ولیس زیادتھا 
إال أننى ولظروف بالدنا الحالیة وطبیعة الجھاز اإلدارى ؛والفاعلیة أكبر ،والفجوات أقل 

إلى زیادة بعض وفلسفتھ والتى یحتاج تغییرھا إلى فترة من الزمن فإننى أجد نفسى مضطراً 
...الوزارات وذلك لفترة زمنیة مؤقتة 

الھدف من إنشاءھا ھام جداً للدرجة التى من األفضل أن والفكرة من إنشاء الوزارات الجدیدة 
یتم إسناد ذلك إلى وزراة متخصصة تكون مسئولة عن الھدف من إنشاءھا مسئولیة مباشرة 

ال یتم تركھ بین وزارات وھیئات مختلفة ویتم محاسبتھا عن مدى تحقیق ذلك الھدف وحتى 
متنازعة االختصاصات وبالتالى یضیع الھدف بین تلك الھیئات وال یتحقق منھ شیئاً فتضیع 

...الجھود سدى 

لن تكون الوزارات الجدیدة عبء على میزانیة الدولة ولن تتسبب فى تضخم الجھاز -٦٦٩
الرئیسى ومواردھا البشریة على نقل من اإلدارى ألن كل وزارة جدیدة ستعتمد فى ھیكلھا

أى أن ... سیعملون فیھا من وظائفھم الموجودین فیھا حالیاً إلى الوزارات الجدیدة 
المسئولین الموظفین الذین سیعملون فى ھذه الوزارات سیكون أغلبھم من نفس الجھاز 

...اإلدارى للدولة ولیسوا تعیینات جدیدة 

-:ومن أمثلة تلك الوزارات 

...وزارة أفریقیا  أو وزارة الشئون األفریقیة -٦٧٠
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...ویكون الھدف من إنشاءھا تقویة وتوطید العالقات مع كل الدول األفریقیة 

وستقوم ھذه الوزارة بالتواصل مع كل دولة على ... وتبادل المنافع من خالل التعاون البناء 
وتحدید وتنفیذ كل ما تراه یصب فى ... حدة طبقاً لالختالف بین الدول األفریقیة وثقافتھم 

مصالح مصر والدول األفریقیة بحیث تعود مصر إلى دورھا الریادى والقیادى والتنموى 
-:ومن ذلك على سبیل المثال ... ألشقائنا فى أفریقیا 

إلى كل الدول األفریقیة بحیث تصبح مصر ھى مركز مباشرتیسیر وتنظیم رحالت طیران-أ 
...أفریقیا ترانزیت لكل 

رحالت " وفى حالة تعذر ذلك فال بأس فى البدایة من تنظیم رحالت طیران غیر منتظمة 
"شارتر 

ودراسة ذوق المستھلك األفریقى ونوعیة المنتجات المفضلة ،دراسة األسواق األفریقیة-ب 
وق        وتقدیم تلك المعلومات والدراسات للشركات المصریة المصنعة المھتمة بالس... لدیھ 

...األفریقى 

... تفعیل وتنفیذ االتفاقیات والشراكات الموقعة بین الدول األفریقیة وبعضھا البعض -ج 
... والمنضمة إلیھا مصر 

إرسال الوفود الطبیة والقوافل الطبیة إلى الدول األفریقیة وتقدیم الدعم الطبى بقدر -د 
...عض المستشفیات وتجھیزھا فى بعض الدول الذى قد یصل إلى التبرع ببناء ب... اإلمكان 

تشكیل لجان بحثیة وتنظیم ورش عمل وعقد مؤتمرات وندوات فى المجاالت العلمیة -ھـ 
،واالستعانة بالتجارب العالمیة،واآلراء،وتبادل األبحاث،الھامة لمصر وأفریقیا

...والمنظمات الدولیة ،والخبرات الدولیة
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الدول األفریقیة وذلك بإقامة المشروعات المستقلة كملكیة مصریة خالصة االستثمار فى -و 
...أو باالشتراك مع الحكومات المختلفة أو مع القطاع الخاص األفریقى 

وتشجیع إنشاء ... دعم الخطوط المالحیة البحریة بین مصر ودول أفریقیا المختلفة -ز 
...عض شبكة سكة حدید تربط بین دول أفریقیا وبعضھا الب

افتتاح فروع للبنوك المصریة التى تملكھا الدولة فى الدول األفریقیة من أجل تسھیل -ح 
تقدیم الخدمات المصرفیة والمالیة والتحویالت الالزمة بین مصر وأفریقیا من أجل دعم 

...وتنشیط التجارة والسفر والتعاون فى كل المجاالت 

لمختلفة وذلك بزراعة األراضى وإنشاء مشروعات االستثمار الزراعى فى دول أفریقیا ا-ط 
مما سیعود بالفائدة على مصر ... التصنیع الزراعى وكذلك مشروعات التسمین الحیوانى 

...وشركائھا من الدول األفریقیة 

صریین الراغبین فى تقدیم كل الدعم والمعلومات ودراسات الجدوى لرجال األعمال الم-ى 
وتقدیم المشورة القانونیة وكافة النصائح والتحذیرات والتعلیمات . ..فریقیا االستثمار فى أ

...رجال االعمالللضمان نجاح عمل المصریین فى كل الدول األفریقیة وتنظیم الرحالت

...تقدیم المنح الدراسیة العلمیة للطالب األفارقة للدراسة فى مصر والتسویق لذلك -ك 

...ات االقتصادیة للدول األفریقیة تقدیم المنح المختلفة والمعون-ل 

... التنسیق مع الجھات المختصة من أجل بث قنوات فضائیة خاصة باللغات األفریقیة -م 
موجھة للقارة األفریقیة وذلك لنشر الثقافة المصریة فى دول أفریقیا وتعریف المشاھد 

رامج التعلم فى كما تقوم ببث بب،والمواطن المصرى بكافة نواحى الحیاة فى أفریقیا
وكذلك وضع ھذه البرامج على شبكة ؛ المجاالت التى قد یحتاجھا أبناء الدول األفریقیة 

...األنترنت تطبیقاً ألسلوب التعلم عن بعد 



٣٠٩

التنسیق مع وزارة التعلیم والجامعات المصریة من أجل إنشاء فروع للجامعات المصریة -ن 
...فى بعض الدول األفریقیة 

ولكنى ... یمكن بالطبع أن نبدأ فى تحقیق وتنفیذ كل تلك المحاور فى فترة قصیرة ال -٦٧١
تعمدت أن أكتب أغلب المحاور التى نتمنى تنفیذھا حتى تكون فى مخیلتنا وفى خططنا وفى 

أما جدول التنفیذ فسیتوقف بالطبع على حسب قدرة الدولة واالقتصاد المصرى ... تفكیرنا 
فالتعاون مع أفریقیا یحقق فوائد ... والتى أتمنى أن یكون سریعاً ... على التحرك والتنفیذ 

فكما أنھ سیكون سبباً أو خطوة على طریق تنمیة القارة ... مشتركة لمصر وألفریقیا 
... األفریقیة سیكون أیضاً خطوة على طریق نھضة مصر وقوتھا وتقدمھا 

:وزارة التكنولوجیا-٢٧٦

الثقافة العلمیة والتكنولوجیة فى جمیع مجاالت الحیاة ونشر الھدف من إنشاءھا نشر 
-:تطبیقاتھا بین األفراد والمؤسسات الخاصة والعامة ومن أمثلة ذلك 

...وضع خطة زمنیة للقضاء على األمیة التكنولوجیة -أ 

تطبیق التوقیع اإللیكترونى والتحویالت البنكیة اإللیكترونیة ونشر ثقافة السداد -ب 
...یكترونى وتطبیقھا فى المعامالت الحكومیة اإلل

التصویت اإللیكترونى فى االنتخابات وبالطبع سیكون ذلك لمن یرغب ویقدر على ذلك -ج 
...من المصریین المؤھلین للتعامل مع التكنولوجیا 

...تطویر اإلجراءات الحكومیة اإلداریة المختلفة فى كافة المجاالت ومیكنتھا -د 

...ب موظفى الدولة ورفع مستوى تعاملھم مع التكنولوجیا وتطبیقاتھا تدری-ھـ 



٣١٠

یم وفى الصناعة مثل التعل...نشر تطبیقات التكنولوجیا المختلفة فى كل مجاالت الحیاة -و 
... وفى الریاضة وفى أسلوب الحیاة 

...نشر الفكر التكنولوجى فى المجتمع -ز 

كات القطاع الخاص فى كل المجاالت خاصة فى مجال تقدیم المشورة التكنولوجیة لشر-ح 
...الصناعة 

وإعداد الدورات ... تكون مسئولة عن تدریس التكنولوجیا فى المدارس والجامعات -ط 
...وإذاعة تلك الدورات على التلیفزیون ... المختلفة بالتنسیق مع كل الخبرات والكفاءات 

...العالم المتقدمة متابعة التطور التكنولوجى فى بلدان -ى 

...بعض النتائج التى ستترتب على إنشاء وزارة للتكنولوجیا وعلى نشر التكنولوجیا -٦٧٣

وتیسیر ... تیسیر الحصول على الخدمات بالنسبة للمواطنین المتعاملین مع التكنولوجیا -أ 
...تقدیمھا بالنسبة للحكومة والدولة 

مما یتیح لھم فرصة أكبر ... تعملى التكنولوجیا توفیر الوقت والجھد على كل مس-ب 
...لالستفادة بالوقت والجھد سواء فى العمل واإلنتاج أو فى الراحة واالستمتاع 

زیادة اإلنتاج فى كل المجاالت وتقلیل نسب األخطاء بدرجة كبیرة حیث سیقل االعتماد -ج 
...على العامل البشرى 

وبذلك یمكن توجیھھا واالستفادة بھا فى األعمال التى ؛ریةتوفیر الكثیر من الموارد البش-د 
...لم یتم الحصول علیھا تكنولوجیا 



٣١١

:وزارة شئون سیناء -٤٧٦

والھدف من إنشاء ھذه الوزارة ھو سرعة تنمیة سیناء وتذلیل كل المعوقات التى تواجھ 
... المعنیة بسیناء تعمیر سیناء بحیث تكون الوزارة مسئولة عن التنسیق بین كل الجھات

ومنظمة لھا ومشرفة لھا بحیث یمكننا االستفادة من ...ومركز للعملیات والتخطیط والتنفیذ 
األمطار–التعدین –الصناعة –اإلسكان –السیاحة –سیناء على أكمل وجھ مثل الزراعة 

...الثروة السمكیة–

: وزارة الثروة السمكیة -٥٧٦

رة ھو التركیز على االستفادة بالمسطحات المائیة الكبیرة الموجودة والھدف من ھذه الوزا
والبحیرات ،ونھر النیل،وقناة السویس، والمتوسط ،بمصر مثل شواطئ البحر األحمر

وإدارة شئون كل تلك ... والعمل على تكوین أسطول صید مصرى متمیز وحدیث ... المختلفة 
ل تحقیق طفرة فى الثروة السمكیة لمصر بحیث المسطحات ووضع الخطط وتنفیذھا من أج

ثم تعمل تلك الوزارة على تحقیق ... یصبح السمك ھو الغذاء الرئیسى للمصریین واألرخص 
...فائض من الثروة السمكیة لتصدیره للخارج 

...وبالطبع من األفضل أن یكون مقر ھذه الوزارة على أحد السواحل ولیس فى القاھرة 

:المطلوب والمأمول تحقیقھا من إنشاء وزارة للثروة السمكیة النتائج -٦٧٦

توفیر األسماك بأنواعھا المختلفة والمتنوعة بأسعار رخیصة لكل المصریین وذلك حتى -أ 
...یمكننا التغلب على غالء أسعار اللحوم والدواجن 



٣١٢

ن ومن أكثر تعتبر األسماك من أكثر أنواع األغذیة أمناً وسالماً على صحة اإلنسا-ب 
كذلك فھى ال تتسبب فى إصابة اإلنسان باألمراض مثل اللحوم والمزروعات ؛األغذیة المفیدة

وبالتالى فإن وجود األسماك كغذاء رئیسى للمصریین سوف یحسن من الصحة العامة ... 
...للمصریین ویقلل من إصابتھم من كثیر من األمراض 

د وتدریبھم على الوسائل الحدیثة وتقدیم كل الدعم االھتمام بشئون كل العاملین بالصی-ج 
...والمساعدات لنجاحھم 

ندما تصبح األسماك غذاء رئیسى للمصریین فإننا بذلك سوف نوفر كثیر من مساحات ع-د
األراضى الزراعیة فیمكن االستفادة بھا فى زراعات أخرى وبذلك نتمكن من سد الفجوة 

...من جھة وبین ما نستھلكھ ونستورده من جھة أخرى الغذائیة بین ما نزرعھ وما ننتجھ

...ویعتبر ذلك ھدفاً اقتصادیاً واستراتیجیاً وبعداً ھاماً من أبعاد األمن القومى 

عجزعندما نصل إلى مرحلة تصدیر األسماك فإننا بذلك نكون قد عالجنا أیضاً جزءاً من -ھـ
قومى المصرى قیمة الصادرات التى سوف الموازنة العامة المصریة وأضفنا إلى الناتج ال

...ننجح فى تصدیرھا 

:وزارة الوادى الجدید -٧٧٦

بدءاً من مرسى مطروح ووداى النطرون والوادى الوادى الجدید تشمل غرب مصر كلھا
...الجدید وتوشكى 

...سكة حدید لمرسى مطروح والوادى الجدید -

...دى الجدید تنمیة وتطویر مطارات مرسى مطروح والوا-



٣١٣

جارى استكمال الكتابة فى وزارة الوادى الجدید

ووزارة شئون سیناء



٣١٤

البرلمان

ھو تشریع القوانین واقتراحھا ) مجلس النواب ( الدور المطلوب من البرلمان -٦٧٨
مراقبة ورقابة السلطة التنفیذیة فى أعمالھا ومساءلتھا ومحاسبتھا ومناقشة و... وتعدیلھا 

ولكى یقوم أعضاء البرلمان بھذا الدور على أكمل وجھ فیجب أن ؛الموازنة العامة للدولة
...یكونوا مؤھلین لھذا بالقدر الكافى من العلم والدرایة والمعرفة 

الوضع الحالى فى مصر ال یشترط فى المرشحین لعضویة البرلمان إال توافر بعض -٦٧٩
وبلوغھ سن ،صول عضو البرلمان على شھادة التعلیم األساسىالشروط الیسیرة جداً مثل ح

وعدم الحكم علیھ فى جریمة مخلة ،وأداءه للخدمة العسكریة أو إعفاءه منھا،معین
...بالشرف 

،واألھلیة،ولكنھا ال تكفى إلثبات الكفاءة... وھى كلھا شروط تحاول أن تنفى عنھ السلبیة 
...ء الدور البرلمانى المطلوب منھ على أكمل وجھ واالستحقاق ألدا،والجدارة

فنحن فى اختیار أعضاء البرلمان نمارس الدیمقراطیة بأسوأ أشكالھا وھى السماح لكل 
الناس بالترشح لالنتخابات بدون أیة اشتراطات خاصة وبالتالى یتقدم للترشح الكثیرون الغیر 

یر العائلة التى اعتادت على أن یكون لمجرد أنھ كبأو،مؤھلین مثل من یمتلك المال فقط
أو ،أو لیحمى فساداً ،أو من یرغب فى وجاھة اجتماعیة، عضو البرلمان من بین أبناءھا 

... أو فنان قد ال یعرف شیئاً عن العمل البرلمانى ،نجم ریاضى ال یملك إال الشھرة فقط
...وھكذا



٣١٥

ما ینتج عنھ برلمان ال نرضى عن أداء ولكى نتالفى ھذا الخطأ الجسیم الذى دائماً -٦٨٠
رلمان مؤھلین بدرجة كافیة یجب العمل على أن یكون كل أعضاء الب... كثیر من أعضاءه 

،والعسكرى،یتولى تدریس تاریخ مصر السیاسىبرلمانىقترح إنشاء معھدولذلك أ
، والدستوریة،والقانونیة،واقتصادھا بجانب دراسة العلوم السیاسیة،وجغرافیة مصر

أثناء عضویتھ ھوكل ما یحتاجھ عضو البرلمان ویمارس،والجوانب المتعلقة باألمن القومى
وتقدیم طلبات ،بالبرلمان مثل كیفیة صیاغة القوانین والموازنة العامة والمالیة العامة

واب الئحة مجلس النو،قوانین اإلدارة المحلیةو،وسحب الثقة ،واالستجواب،اإلحاطة
ویدرس أیضاً المنظمات الدولیة مثل ... وواجبات والتزامات عضو البرلمان ... الداخلیة 

ویدرس المعاھدات ... ومنظمة االتحاد األفریقى ،وجامعة الدول العربیة،األمم المتحدة
...مة إلیھا مة إلیھا مصر والغیر منضلیھا مصر والمنظمات الدولیة المنضالدولیة الموقعة ع

أن یكون الحصول على شھادة ھذا المعھد شرط أساسى للترشح لعضویة البرلمان وبھذا على
التعدیل یضمن المجتمع ویثق فى أن كل المرشحین للبرلمان على درجة جیدة من التأھیل 

مثلما ( ضوابط أىفالدیمقراطیة الصحیحة لیست ھى التى تقر المساواة بدون... والكفاءة 
القادرین على ن الدیمقراطیة الجیدة ھى التى تقر المساواة بین كلولك؛)ھو حادث اآلن 

یرغب فى ممارسة الطب أن یكون فیمنتماماً مثلما نشترط ... المؤھلین للنجاح والعمل
حاصالً على بكالوریوس طب وعلى من یعمل بالقانون أن یكون حاصالً على لیسانس حقوق 

...ن تشكیل برلمان واع ومؤھل أبسط الشروط لضمافھذه المواصفات ھى... 

٥٩٨عضو فقط بدالً من ٣٥٠بعد ھذا التعدیل یمكننا تخفیض أعضاء البرلمان إلى -٦٨١
فأعداد قلیلة مؤھلة خیراً ... فالعبرة فى قوة البرلمان بالكیف ولیس بالكم ... عضو حالیاً 

وقت البرلمان تستنفذووأفضل من أعداد كثیرة غیر مؤھلة تكلف الدولة الكثیر من األموال 
...فتصیب الكثیرین باإلحباط ... وتعطى صورة سیئة عن البرلمان وأعضاءه ... فیما ال یفید 



٣١٦

... بھذا التعدیل سنضمن للناخب أن كل المرشحین مؤھلین وال بأس من اختیار أیھم -٦٨٢
وأن ،بھذا التعدیل سیصبح لدینا عضو برلمان یستحق بالفعل أن یمثل الشعب المصرى

فكل عضو فى ؛وأن یراقب السلطة التنفیذیة ویطالب بحقوق الشعب،یشرع لھ القوانین
...البرلمان سیصبح موسوعة قانونیة وسیاسیة وثقافیة باإلضافة إلى تخصصھ األساسى 

بھذا التعدیل سوف یصبح البرلمان المصرى من أقوى البرلمانات فى العالم علماً –٦٨٣
ویصبح أكثر جدارة بأن یكون معبراً ... وتعبیراً عن حضارة الشعب المصرى ووعیاً وثقافة 

كما أنھ سیصبح مضرب المثل فى ... عن أول برلمان تكون فى منطقة الشرق األوسط 
وعندھا أتوقع أن تحذو دول أخرى حذونا فتسیر على نھجنا وتنشئ ... المنتدیات العالمیة 

...رلمانى على غرار معھدنا الرائد فى ھذا االتجاه معاھد لتأھیل الراغبین فى العمل الب

من تولى أى منصب أو شغل أى البرلمان إصدار قانون یتم بمقتضاه منع عضو –٦٨٤
من العمل فى وكذلك منع أعضاء البرلمان ؛وظیفة أخرى أثناء فترة عضویتھ فى البرلمان

ان كبیرة وجسیمة ویجب أن یتفرغ عضو البرلمفمھام ... مجاناً وحتى لو كان العمل اإلعالم 
...لھا تماماً 

تقوم الدولة بتوفیر مقر دائم وثابت لكل عضو برلمان فى دائرتھ بحیث یكون مجھزاً –٦٨٥
بكل األدوات التى تساعد عضو البرلمان على أداء عملھ وسھولة تواصلھ مع أبناء دائرتھ 

...بتغیر عضو البرلمان فالمقر ھنا سیكون ثابت ال یتغیر ... واجتماعھ بھم 



٣١٧

اختیار المحافظین ورؤساء األحیاء ورؤساء الھیئات

دأ التفكیر خارج علیھ أغلب أفكار برنامجى وھو مبتطبیقاً لنفس المبدأ الذى أقمت-٦٨٦
الصندوق من أجل الوصول إلى طرق جدیدة تحقق لنا ما نھدف إلیھ بأقل الطرق والوسائل 

... ت نظریة جدیدة فى كیفیة تحقیق الطفرة االقتصادیة والصناعیة وكما قدم... واالمكانیات 
ألحیاء أطرح لكم ھنا نظریة جدیدة أو أسلوب جدید فى كیفیة اختیار المحافظین ورؤساء ا

وبالتالى كیفیة ... وكیفیة الحكم علیھم وتقییمھم واستمرارھم ...والمدن ورؤساء الھیئات 
...رات الحكومیة المختلفة تطویر وتحسین وتجوید أداء اإلدا

وھى نظریة أو أسلوب جدید فى اإلدارة أتمنى أن یكون فیھ الحل لبالدنا وألى بلد یطبق ھذه 
-:الفكرة أو األسلوب فیما بعد 

الطریقة ،اختیار المحافظین ورؤساء األحیاء یتم فى أغلب دول العالم بطریقتین-٦٨٧
فیترشح الراغبون فى ؛عض دول العالم الدیمقراطیةوھى االنتخاب وھذا یتم فى ب:األولى

تولى تلك المناصب ویطرحوا برامجھم وأفكارھم ویفحصھا الناخبون وینقدوا ویھاجموا 
ثم یتم ... ویعقدوا المناظرات واللقاءات ویعارضوا البعض اآلخرالمرشحینبعضویؤیدوا 

لمنصب التنفیذى مثل المحافظ أو لیتولى ا...اختیار المرشح األعلى حصوالً على األصوات 
...رئیس الوالیة 

وھى ما تتم فى أغلب دول العالم الثالث حیث یقوم النظام الحاكم ممثالً فى :الطریقة الثانیة
رئیس الجمھوریة أو الملك أو أحد الوزراء أو رئیس الوزراء باختیار وتعیین ھؤالء 

...المسئولین 



٣١٨

نسبة اآلمیة ،مجتمع دیمقراطى متقدمتوفرمارھا تتطلبالطریقة األولى لكى تنجح وتؤتى ث
وبدون رشاوى ،وتجرى فیھ االنتخابات بشفافیة ونزاھة،عالیةبھبھ قلیلة ونسبة الوعى

وھذا ما نفتقد جزء منھ فى مصر حیث فى كثیر ؛انتخابیة أو تصویت قبلى أو تعصب عائلى
... إنتماء عائلى أو قبلى أو مالى أو دینى من األحیان یقوم الناخبون بالتصویت بناء على

حیث یختار ؛وھو ما یعیب عملیة االنتخابات فى جوھرھا ولیس فى شكلھا اإلجرائى
... الناخبون المرشح الذى قد یحقق منفعة مباشرة لھم ویساعدھم على تحقیق مصالحھم 

... اءة أو األكثر علماً حتى ولو كانوا مقتنعین بأن ھذا المرشح لیس ھو األجدر أو األكثر كف
وبالتالى فإن االنتخابات فى ھذه األجواء ال ینتج عنھا فى كثیر من األحوال انتخاب األصلح 

) وكثیراً ما یحدث ھذا فى مصر ( بل قد ینجح فى االنتخابات ؛واألفضل كما یعتقد البعض 
أو ... أو األكثر تعصباً ... اً أو األكثر وعوداً وكذب... أو األكثر عزوة ... األكثر انفاقاً للمال 

وھكذا... األكثر دعایة 

على حین أن ھناك نسبة كبیرة جداً ممن لھم حق االنتخاب یقاطعون عملیة االنتخاب فال 
وأنھم ال یثقون فى ،وحجتھم فى ذلك أنھ ال فائدة من االنتخابات؛یدلون بأصواتھم

وأن ... ؤالء أیضاً لن یفعلوا شیئاً أیضاً المرشحین ألن من سبقوھم لم یفعلوا شیئاً لھم وھ
الكل یسعى للوصول إلى المناصب من أجل الجلوس على الكراسى وتحقیق مصالحھم 

وأن الفساد منتشر بین ...الشخصیة فقط دون النظر الحتیاجات المواطنین والصالح العام 
مھدر ال فائدة منھ وأن االھتمام باالنتخاب مجھود ضائع ووقت ... السیاسیین والمسئولین 

وأن اللى ھینجح معروف مقدماً وأنھم كلھم مع بعضھم وأنھ مفیش ... ولن یحدث تغییر ... 
...فایدة 

وعلى أى أساس ،الطریقة الثانیة یعیبھا أنھ ال یعرف أحد كیف یتم اختیار ھؤالء المسئولین
أم ،أم القرابة،الكفاءةأم ،ھل على أساس الوالء... یتم تقییمھم وتعیینھم والحكم علیھم 



٣١٩

فیأتى ... ؟ وعلى ذلك تلعب الصدفة دورھا فى أداء ھؤالء المسئولین .. العالقة الشخصیة 
ویأتى بعضھم ضعیفى الكفاءة والمھارة ... بعضھم شدیدى الكفاءة والمھارة واالستعداد 

معینین یخشونبعض المسئولین الكما أن من عیوب ھذه الطریقة أنھا ال تجعل ؛واالستعداد 
البعض یتعامل مع أفراد الشعب على أنھم لیسوا لھم علیھ ف؛لھ حساباً ونأو یعملالشعب
كما أنھ لیس لھ دور فى ... فالشعب لم یختاره ولیس لھ دور فى وصولھ لمنصبھ ؛حقوقاً 

ى بالسع) المحافظ أو رئیس الحى أو رئیس الھیئة ( بقاءه فى منصبھ وبالتالى یھتم المسئول 
فیكون حریصاً على نیل رضاء ... عینھ ومن ھم أعلى منھ نحو نیل رضاء المسئول الذى

الوزیر ورئیس الوزراء ورئیس الجمھوریة على حین ال یسعى لنیل رضاء المواطن العادى 
مع ھؤالء المسئولین نبعض المواطنیعلى الجانب اآلخر وعلى العكس من ذلك یتعامل ... 

ویتعامل المسئول مع المواطنین وكأنھ لم یأتى إلى ھذا ... ھماءرضنیلویسعون من أجل
ولذلك ... أو یغلق مكتبھ دونھم ،عامة الشعبوقد یتعالى بعضھم على،منصب لخدمتھمال

فى كثیر من األحیان یھتم رؤساء األحیاء كل االھتمام ویبذلون أقصى طاقاتھم عندما یمر 
ت ،فنجد الشارع قد تجمل... د شوارع أحیاءھم رئیس الجمھوریة أو رئیس الوزراء بأح

واألعالم ،وتم وضع الزھور،وتم معالجة ما بھ من حفر ومطبات ،وتزین،وتحولت حالتھ
الخ ... ومحاولة إخفاء كل ما ھو قبیح ،ودھان ما یلزم،والالفتات

لمواطنون بتغییر أحد قد یتفاجئ ااألحیان كما أن ھذه الطریقة یعیبھا أیضاً أنھ فى كثیر من
...؟تم التغییرولكن بدون أن یعرف أحد لماذا تم ھذا التغییر وعلى أى أساسالمسئولین

بل الغریب والعجیب أنھ قد یتم تغییر بعض المسئولین على الرغم من أن أداءھم كان متمیزاً 
د یستمر وفى أحیان أخرى ق...وأصبحت لھم شعبیة ... وحاز على تأیید بعض الجماھیر 

ورغم وجود إشاعات وشبھات ... مسئول فى منصبھ رغم عدم رضاء المواطنین عن عملھ 
...كثیرة ضده وانتقادات 



٣٢٠

ومن أجل معالجة العیوب التى تشوب الطریقتین كان البد من البحث عن طریقة -٦٨٨
مجتمعنا وما واألھم من ذلك أنھا تناسب ؛وتتمتع بمزایا الطریقتین،امجدیدة تتالفى عیوبھ
-:وأسمحوا لى فى السطور القادمة أن أعرض لكم ھذه الطریقة ... بھ من طبیعة خاصة 

وزارة التنمیة المحلیةرئاسة الوزراء أو وأرئاسة الجمھوریةتقوم الدولة ممثلة فى-٦٨٩
باإلعالن عن فتح باب التقدم للعمل فى وظائف المحافظ ورئیس الحى ورئیس المدینة ورئیس 

...لھیئة وذلك بالنسبة لكل محافظات الجمھوریة ولكل المراكز واألحیاء والھیئات ا

یذكر :الملف األول... ملف ٢یكون التقدیم لمن یرغب فى تولى المنصب عن طریق تقدیم -
وأفكاره      ،وتوجھاتھ،وآراءه،وسیرتھ العلمیة والعملیة،ومؤھالتھ،فیھ بیاناتھ الشخصیة

...وكذلك إقرار ذمة مالیة ...العامة

وأفكاره لحل ،یقدم فیھ رؤیة لما یراه من مشاكل الجھة التى یتقدم للعمل بھا:الملف الثانى
...وتكالیفھ ،وآلیات التنفیذ،وبرنامج التنفیذ،تلك المشاكل

،تقدمینومقابلة الم،تقوم وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة باستالم تلك الملفات-٦٩٠
وتقییمھم طبقاً لمعاییر الكفاءة التى سیتم ،والحكم علیھم،واختبارھم،واإلجتماع بھم

والكفاءة –حسن السیر والسلوك -والتوازن النفسى –الصحة :وضعھا لكل وظیفة وتشمل
الخ ... العلمیة والفنیة والمھارات اإلداریة والتنظیمیة 

اإلداریة بإعالن النتائج لكل محافظة ولكل حى أو مدینة ویعلم تقوم وزارة الدولة للتنمیةكما 
الفائز أنھ سیتم تعیینھ فى المنصب الذى تقدم للعمل فیھ عندما یتم االستغناء عن المسئول 

...الموجود حالیاً 
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؛ أما بقاء المسئولین الحالیین فى مناصبھم أو رحیلھم فسوف یحدده الشعب كل عام -٦٩١
كل ناخب وم الدولة بإجراء استفتاء عام سنوى فى كل الجمھوریة بحیث یتوجھ وذلك بأن تق

ویتم طرح ... فى دائرتھ لیصوت فى االستفتاء على مدى رضاءه عن المسئولین من عدمھ 
ومن بین تلك المناصب التى سیتم ... كل المسئولین التنفیذیین الخدمیین فى ھذا االستفتاء 

–رئیس ھیئة النظافة –المحافظ –المثال منصب رئیس الحى االستفتاء علیھا على سبیل 
مسئول–التعلیم مسئول–الصحة مسئول–مأمور قسم الشرطة–المسئول عن المرور 

...ھیئة النقل العامرئیس –الكھرباء 

-:وستكون صیاغة ورقة االستفتاء بالشكل اآلتى 

النعم

؟ھل توافق على استمرار السید رئیس الحى ومساعدیھ فى مناصبھم

؟ھل توافق على استمرار السید المحافظ ومساعدیھ فى مناصبھم

...وھكذا إلى باقى المناصب التى سیتم االستفتاء علیھا 

إنھ سیستمر فى فإذا جاءت نتیجة االستفتاء ھى الموافقة على استمرار أحد المسئولین ف
أما إذا لم یحصل المسئول على تأیید الناخبین لالستمرار ... منصبھ عاماً آخر ھو ومساعدیھ 

أو تقوم الدولة بتعیین مسئول آخر ...فسوف یقدم استقالتھ ویتم تعیین الفائز من المتقدمین 
...

التنفیذیین الذین ھذه الطریقة سوف تحتفظ للنظام الحاكم بالحق فى اختیار المسئولین-٦٩٢
ومن ومن حق النظام الحاكم... سیتعاملون ویتعاونون مع الحكومة وكافة إدارات الدولة 

...أن یختار أفضل وأنسب العناصر التى یرى فیھا الصالحیة والكفاءة الواجب علیھ
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ولكن الفارق ھنا أن ھذا االختیار أیضاً سیكون مسئولیة على النظام إذا جاءت نتیجة 
فالبد ؛تفتاء على سبیل المثال بعدم رضاء الشعب عن العدد األكبر من رؤساء األحیاءاالس

وھو من قام اختیاره ھومنھنا من استقالة وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة ألنھم كانوا
وكذلك الحال إذا ... لمناصبھموھو المسئول عن وصولھم ...باختبارھم والموافقة علیھم 

تفتاء بعدم رضاء الشعب عن العدد األكبر من مأمورى أقسام الشرطة فیجب جاءت نتیجة االس
...ھنا على وزیر الداخلیة التقدم باستقالتھ فھو المسئول عن اختیار مأمورى األقسام 

ھذه الطریقة تقر مبدأ ھام من مبادئ العدالة االجتماعیة والمساواة والمواطنة وھو -٦٩٣
...مبدأ الوظائف للجمیع 

والرغبة لتولى منصب ،والكفاءة،إنسان مصرى یرى فى نفسھ االستعدادن حق كلفم
...تنفیذى أن یتقدم لشغل الوظیفة التى یفضلھا 

،ویعملوا،وسنوفر الفرصة لكل المصریین لكى یتعلموا،وبھذه الطریقة سنعطى األمل
رصة لمن ھم بالفعل كما سنعطى الف... ویجتھدوا من أجل أن یصلوا إلى أعلى المناصب 

حالیاً تولى المناصب التنفیذیة الكبرى ولكنھم ال یعرفون كیف السبیل إلى تولى تلك یستحقون
...الوظائف 

التى تنص علیھ الدساتیر المصریة ھذه الطریقة ستطبق بالفعل مبدأ السیادة للشعب-٦٩٤
سیادة للشعب وحده ، ال" خاصة الدستور الحالى والذى نص فى المادة الرابعة على أن 

ألن بقاء المسئولین فى مناصبھم سیكون بناء ... "یمارسھا ویحمیھا وھو مصدر السلطات 
،وبالتالى سیصبح وبالفعل المواطن ھو السید... على حكم الشعب وقرارھم فى االستفتاء 
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وسیصبح الحصول على رضاء المواطن ھو ھدف كل ... وصاحب القرار ،وھو صاحب البلد
...لمسئولین ا

وبعد أن كان أغلب المواطنین یخشون المسئولین سیصبح أغلب المسئولین یخشون 
وسنجد أغلب المسئولین ومساعدیھم یعملون بكل جد وإخالص من أجل ... المواطنین 

وتیسیر ،وتذلیل العقبات من أمامھ ،فیعملون على حل مشاكلھ... وراحتھالمواطن
كما أنھم فى حالة عدم توافر اإلمكانیات للعمل والتطویر ؛یاجات فیر االحتووت،اإلجراءات

قصیر الذى قد یحدثفإنھم سیعلنون ذلك للمواطنین من أجل تبرئة أنفسھم والدفاع عن الت
...ألعمالھم أثناء تأدیتھممنھم

وھى،أو ھى تجسید للدیمقراطیة الحقیقیة،ھذه الطریقة تجسید حقیقى للدیمقراطیة-٦٩٥
الناخبون ( فإذا كان المواطنون ... ولكنھا اختیار من نوع مختلف ... اختیار الشعب لحكامھ 

أكثرھم عن الذھاب لصنادیق االنتخاب أو االستفتاء ألنھم ال یصدقون ویمتنعحالیاً یعزف) 
سیذھبون ألنھم أما سیقولون نعم لبقاء الجدیدةوعود المرشحین فإنھم فى ھذه الطریقة

وأما أنھم سیقولون ال لبقاء المسئول وعلیھ ،لو كانوا یرونھ صالحاً وناجحاً المسئول
...الرحیل ألنھ لم ینجح فى أداء وظیفتھ وألنھم یرغبون فى أداء وخدمات أفضل 

ولیس ،فذھاب الناخبین ھنا وإدالءھم بأصواتھم لیس رھاناً على المستقبل الذى ال یعلمھ أحد
وإنما ھو ذھاب من أجل إبداء الرأى ؛ة قد تتحقق وقد ال تتحققرھاناً على وعود انتخابی

ومشاكل لم یتم ،ومشاكل تم حلھا،وسیاسات تم تنفیذھا،والحكم والتقییم على أفعال تمت
لقد كان ،ال نریدك أن تستمر فى عملك ،الأى أن المواطنین سیقولون للمسئول ... حلھا 

وبالقطع فإن الحكم ... استمر فى عملك لقد كان أداءك جیداً :أو یقولون لھ... أداءك سیئاً 
...على األفعال التى تمت أسھل كثیراً من الحكم على الوعود التى لم یأتى وقت تنفیذھا بعد 
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أو ثقافة معینة ،أو درایة خاصة،كما أن الحكم على ما تم فى الماضى ال یحتاج إلى علم
یستطیع الجمیع الحكم وواضحاً للجمیعشیئاً سیكونشلھمفنجاح المسئولین فى أعمالھم أو ف

...مأو ثقافتھمأو عملھمعلیھ بغض النظر عن تعلیمھ

ھذه الطریقة الجدیدة فى االستفتاء على بقاء المسئولین أو عدم بقاءھم فى مناصبھم -٦٩٦
أمره أو ألن كل مسئول سیخشى إكتشاف ... ستكون وسیلة ھامة من وسائل مكافحة الفساد 

أغلب المسئولین على وبالتالى سیعمل ) ... وما أكثرھا فى مجتمعنا ( انتشار الشائعات حولھ 
...قاء أیادیھم وسمعتھم نقیة بیضاء بدون إتھامات أو إشاعات ب

كما أنھ فى حالة ظھور أى حدیث أو إشاعة عن انحراف ما سیقوم المسئول بالعمل على 
وبالتالى سیصبح المسئول دائماً حریصاً ... ن بوجھة نظره إظھار براءتھ وإقناع المواطنی

على العمل الحقیقى وعلى كسب ثقة المواطنین حتى ال یخسر أصواتھم فى االستفتاء       
...القادم 

قد یعتقد البعض أن ھذه الطریقة مكلفة مادیاً لمیزانیة الدولة حیث سیتم تنظیم -٦٩٧
،ومرتبات،وحراسة،وطباعة مطبوعات،عقد لجانیحتاجھ ذلك منومااستفتاء سنوى 

ولكن ھذا لیس حقیقیاً بل إننى أعتقد أن تكلفة ھذا االستفتاء ستكون قلیلة ... الخ ... وبدالت 
اإلدارات والجھات كلى سیحدث فى أداءبالمقارنة بالتغییر والتطویر الذجداً وزھیدة جداً 

...اء مسئولیھا من عدمھ الحكومیة التى سیتم االستفتاء على بق

اإلنتماء والعزة والقوة واألھمیة الذى سیتواجد مقارنة بشعورقلیلة جداً التكلفةكما ستكون
مع مالحظة ... لدى المواطنین وھم یرون أنفسھم یحددون من یبقى فى عملھ ومن یتم عزلھ 



٣٢٥

ون أكثر تھم فسیكونأن المشاعر اإلیجابیة ھذه ستنعكس أیضاَ على المواطنین فى كافة تصرفا
وأكثر حرصاً على ،وأكثر عمالً وإنتاجاً ،حرصاً على المال العاموأكثر،التزاما بالقانون
...وأكثر حرصاً على التفاعل مع المجتمع والدولة ،سداد الضرائب 

كما أن تكلفة ھذه االستفتاءات ستكون قلیلة جداً إذا ما قورنت بما سیتم توفیره من أموال 
... ة القضاء على الفساد والرشاوى واإلنحرافات المالیة نتیج

كما أن تكلفة ھذه االستفتاءات ستكون قلیلة جداً إذا ما قورنت بمدى السعادة والرضا التى 
وعندما یجدون الشوارع ،سیشعر بھا المواطنون عندما تتحسن معاملتھم فى أقسام الشرطة

الخ... دون المسئولین بجوارھم دائماً ، وعندما یجأكثر سیولةروالمرو،نظیفة

أن ھذه االستفتاءات لن تكون مكلفة مادیاً كما یعتقد البعض إلىأیضاَ أنوهأحب أن -٦٩٨
فلن یكون ھناك مرشحین یتنافسون فیما بینھم ؛ألنھا استفتاءات بدون دعایة انتخابیة

بل سیكون االستفتاء على ؛تلفةفیملئون الشوارع والمیادین بالالفتات ووسائل الدعایة المخ
فعملھ وأداءه ... وبالطبع لن یكون مسموحاً للمسئول بعمل دعایة لنفسھ ،أعمال المسئولین

...فقط ھو الدعایة المسموح بھا 

... ولیس ھناك مؤیدین متعصبین ،وطالما أنھ لیس ھناك مرشحین یتنافسون ویتصارعون
كما أن التصویت ... اءات تأمین أو حراسة مكلفة فبالتالى لن یكون ھناك حاجة إلى إجر

خفض كثیراً من التكلفة المادیة التى یتم انفاقھا فى لیكترونى الذى سیتم البدء فیھ سیاإل
...االستفتاءات العادیة 

بعد تطبیق ھذه الطریقة لن تكون شوارع الحى نظیفة عندما یمر المحافظ أو الوزیر -٦٩٩
المحافظة نظیفة عندما یمر رئیس الوزراء أو رئیس الجمھوریة ولن تكون شوارع ،فقط 
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وإنما سیعمل الجمیع على أن تكون الشوارع نظیفة والخدمات مثالیة طوال أیام العام ؛ فقط 
رضاء المواطن العادى فالحرص سیكون على إ؛یمر أم ال وبغض النظر ھل ھناك مسئول س

...ولیس على إرضاء المسئول الكبیر 

عند تطبیق ھذه الطریقة فى اختیار المسئولین وبقاءھم فى مناصبھم سیكون من حق -٧٠٠
كون المناصب حكر على فئة معینة ولن ت؛ئات المجتمع الترشح للمناصبجمیع فصائل وف

أو ،أو رجال الداخلیة،الجامعاتأساتذةأو ،أو رجال القوات المسلحة،مثل رجال القضاء
مسلمین ... ء فالجمیع من حقھ التقدم لشغل الوظائف رجاالً أو نساء الرجال فقط دون النسا

...فالمعیار األول ھو الكفاءة والرغبة واالستعداد ؛أو مسیحیین وأیاً كانت مھنتھم

ءات فى بعض األماكن مثل المحافظات ع یمكن أن یكون ھناك بعض االستثناولكن بالطب
...ن فئات معینة مثل القوات المسلحة المصریة الحدودیة والتى یفضل أن یكون مسئولیھا م

وبالتالى ؛بعد أن یتم تطبیق نظام االستفتاء ھذا ستقل حاجة الناس إلى التظاھر–٧٠١
ستقل أعداد المظاھرات نظراً ألنھ أصبحت ھناك طریقة وآلیة واضحة یمكن بھا للمواطنین 

ھم اإلیجابیة فى إدارة شئون حیاتھم التعبیر السلمى عن آرائھم فى أداء المسئولین ومشاركت
أقرب إلى الجماھیر وإلى قل استبداد بعض المسئولین وسیكونونوبالتالى سی؛ووظنھم 

...الشارع ومشاكلھ 

سیساعد تطبیق نظام االستفتاء ھذا فى تخفیف الضغط على أعضاء البرلمان حیث –٧٠٢
ور والمشاكل من أجل مساعدتھم على یلجأ إلیھم المواطنون فى الوقت الحالى فى أغلب األم
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وبالتالى سیكون ھذا النظام مساعداً ألعضاء البرلمان على االستفادة بوقتھم ... إنجازھا 
...وطاقاتھم فى تحسین أداء مھمتھم األساسیة وھى التشریع ورقابة الحكومة وأداءھا 

ین فى مناصبھم التى من المھم ھنا أن نذكر أن طریقة االستفتاء على بقاء المسئول–٧٠٣
من الدستور المصرى ١٧٩أقترحتھا ال تتعارض مع نصوص الدستور حیث نصت المادة 

ینظم القانون شروط وطریقة تعیین أو انتخاب المحافظین ورؤساء الوحدات اإلداریة " على 
" ..المحلیة األخرى ، ویحدد اختصاصھم 

،ن حب التنافس البشرى الفطرىواالستفادة م،من أجل تشجیع روح االنتماء–٧٠٤
) شھور ٣كل ( وتحویلھ إلى طاقة عمل وبناء سوف أدعو إلى إقامة مسابقة ربع سنویة 

٦أو ٥الختیار أجمل محافظة بحیث یتم تقسیم المحافظات إلى مجموعات تضم كل مجموعة 
أقیمت شھور طبقاً لمدى توافر المعاییر التى٣محافظات ویتم اختیار أجمل محافظة كل 

والتى ستشمل العدید من المعاییر مثل نظافة الشوارع وانسیاب المرور ؛علیھا المسابقة
الخ... فر األمن وسھولة حصول المواطن على الخدمات ووت

...كذلك سیتم إجراء مسابقة ربع سنویة الختیار أجمل حى فى كل محافظة 

وكل محافظة للعمل والتعاون من وأعتقد وأتوقع أن مسابقة كھذه سوف تدفع أبناء كل حى
فیھا الجمعیات الخیریة ومنظمات ولذلك أتوقع أن یشارك ؛أجل أن یفوزوا فى المسابقة

المجتمع المدنى ورجال األعمال والشركات الكبرى ومراكز الشباب وطلبة المدارس 
...والجامعات 



٣٢٨

افس سوف أقوم بإطالق أسم تشجیعاً للمسئولین التنفیذیین على العمل واإلجادة والتن–٧٠٥
ینجح فى تقدیم شئ ممیز وملموس للمجتمع على أحد الشوارع أو على كل وزیر وكل محافظ 

أحد المنشآت والمقصود ھنا لیس المسئولین التنفیذیین الذین تركوا العمل أو بعد رحیلھم 
یمھم شیئاً وإنما المقصود إطالق أسماء المسئولین المتمیزین أثناء وجودھم فى عملھم وتقد

...ممیزاً ساعد على راحة المواطنین 



٣٢٩

والصحةالوقایة

وإذا كنا نتفق ... ال شك فى ذلك على اإلطالق ... الصحة ھى أغلى ما یملكھ اإلنسان -٧٠٦
... وكانت الصحة ھى أغلى ما یملكھ اإلنسان ،جمیعاً على أن اإلنسان ھو أغلى ما فى مصر

لصحة واالھتمام بھا البد وأن تكون أول وأھم أولویات أى نظام حكم وأى رئیس        لذلك فإن ا؛ 
... جمھوریة 

ما أھدف إلیھ فى برنامجى لیس ھو توفیر العالج المناسب لكل المواطنین بدون -٧٠٧
وواجب وفرض ؛إنساناستثناء بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة ممكنة فھذا حق أساسى لكل

( وإنما ما أھدف إلیھ؛وعلى كل نظام حكم ،وعلى كل مسئول،رئیس جمھوریةعلى كل 
أى ... ھو حمایة المواطنین بقدر اإلمكان من أن تصیبھم األمراض )عالوة على ما سبق 

... تطبیق مبدأ الوقایة خیر من العالج 

ھذا ما تم ھذا الھدف وسیظل دائماً نصب عینى فى كل إجراء وفى كل قرار وولسوف یكون
أسمحوا لى بأن أعرضھا مجمعة مرة أخرى واستعراضھ فى نقاط متفرقة فى ھذا البرنامج 

... فى السطور القادمة 

زیادة المیزانیة المخصصة لوزارة الصحة فى الموازنة العامة سوف یساعدنا على -٧٠٨
...ذلك 

:ومن اإلجراءات التى سوف تساعد على زیادة موارد الدولة 

لرواج االقتصادى المتوقع حدوثھ بسبب تغییر نظام األراضى من البیع إلى اإلیجار ا-أ 
...زیادة حصیلة الضرائب بالتالى بغرض العمران واالستعمال و



٣٣٠

زیادة حصیلة الدولة من مبالغ التأمین الصحى الذى سیدفعھا الباعة الجائلین وسائقى -ب 
) ...الفواعلیة ( التوك توك وعمال الیومیات 

المصانع المشروعات وزیادة أعدادبسبب اتزیادة إیرادات الدولة من مبالغ التأمین-ج 
...ھا وأعداد العاملین بھا الذین سیسددون مبالغ تأمینیة والشركات التى سیتم إنشاؤ

زیادة إجمالى الناتج القومى المصرى وبالتالى زیادة الدخل لكل مصرى سوف یزید –٧٠٩
...على االنفاق على العالج وعلى الوقایة من قدرة المصریین

تغییر نظام إدارة الدولة لألراضى من البیع إلى اإلیجار بغرض العمران واالستعمال -٧١٠
وبالتالى یحدث انتشار جغرافى ؛سوف یزید من مساحة أراضى مصر المأھولة المستخدمة

،قل الكثافة السكانیةوت،فتزید مساحة ونصیب كل فرد من األرض؛أفقى للمصریین
المرتبطة الناتجة عنوتقل كل المشاكل ،ویقل التلوث ویقل االزدحام،وتتحسن جودة الحیاة

...االزدحام 

األراضى والمدن الجدیدة التى سیتم طرحھا لإلیجار ستكون ذات تصمیمات أفضل -٧١١
بحیث ؛ءوأوسع بحیث یصبح لكل مجموعة عمارات مالعب ریاضیة ومساحات خضرا

تساعد على توفیر الھواء النقى وإمكانیة ممارسة الریاضة بسھولة لجمیع المواطنین وسیتم 
،فیتجدد ھواءھا؛عمل جمیع تصمیمات المبانى بحیث تدخل أشعة الشمس إلى كل الشقق

...وتقل نسب إصابة المواطنین باألمراض الناتجة عن سوء التھویة 
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ار سیستطیع أغلب المصریین التغلب على كثیر جداً من مع طرح األراضى لإلیج-٧١٢
وبالتالى سیزداد ؛أو إیجاد فرصة عمل أفضل أو تأسیس مشروع،مشاكلھم مثل الزواج

وتتحسن الحالة المزاجیة والنفسیة وھو ما یزید من ،وتقل الضغوط العصبیة،الدخل
وتقل أعداد حاالت ،ة المصرییننشاط وحیویسیزید ذلك منمساحة التفاؤل واألمل وبالتالى 

...وتزید مقاومتھم الطبیعیة ضد اإلصابة باألمراض ،اإلكتئاب

وقف تراخیص البناء داخل المدن الكبرى وتحویل األراضى الفضاء إلى جراجات -٧١٣
...وحدائق سوف یزید من المساحات الخضراء ویساعد على تنقیة الھواء 

لبناء المدارس وإشتراط وجود مالعب بھا باإلضافة إلى طرح األراضى باإلیجار-٧١٤
...طرح األراضى باإلیجار إلنشاء النوادى سوف یزید من أعداد ممارسى الریاضة 

التوعیة الطبیة التى ستتم من خالل التلیفزیون واألنترنت والتى لن تكون فى شكل –٧١٥
وإنما ستكون ؛مثلما ھو الحال اآلندعائى لبعض السادة األطباء أو لبعض المراكز العالجیة

أنظر الثورة ( بغرض رفع الوعى الطبى لكل فئات الشعب على اختالف ثقافتھم وتعلیمھم
...)الثقافیة 

وكذلك التوعیة الثقافیة والصحیة التى سیتم العمل على نشرھا من أجل تصحیح العادات 
،الحیاة مثل أھمیة شرب المیاهونشر العادات الصحیة السلیمة فى كل نواحى ،الخاطئة

،وحمل األشیاء الثقیلة بطریقة طبیة صحیحة،والجلوس السلیم، وعادات الغذاء الصحیة 
...والمشى لكل األعمار ،وأھمیة الریاضة،وبالعیون،وأھمیة العنایة باألسنان
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نقاص مسابقات الإطالق حملة مجتمعیة لتشجیع ریاضة المشى وحملة مجتمعیة و-٧١٦
...)الحمالت المجتمعیةأنظر ( )الریجیم ( ن الوز

إصالح المطبات الصناعیة وإطالق حملة مجتمعیة من أجل ذلك ووضع العالمات -٧١٧
التحذیریة بطریقة ثابتة ومعروفة للجمیع قبل كل مطب صناعى سیقلل من حوادث الطرق

)باب المرورأنظر ( ...وإصابات العمود الفقرى

حل مشاكل المرور سوف یقلل من فترات بقاء السیارات فى الشوارع ویقلل من -٧١٨
عوادمھا التى تتسبب بعضھا فى كثیر من األمراض باإلضافة إلى منع تسییر السیارات 

القدیمة وكذلك فتح باب البالغات ضد السیارات الملوثة للبیئة عن طریق اتصال المواطنین 
)أنظر باب المرور ( ...م السیارة المخالفة أو إرسالھم لرسالة یتضمن رق

الرسمى الغیراالقتصادتقنین وترخیصتم اتخاذھا من أجل یاإلجراءات التى س–٧١٩
؛والمنتجات الصناعیة،والمأكوالت،سوف ترفع من جودة المنتجات ومنھا األغذیة

أنظر ( یدة والغیر صحیةوبالتالى ستقل األمراض التى كانت تنتج عن ھذه المنتجات الغیر ج
...)باب الضرائب

تقنین ترخیص عمل الباعة الجائلین والرقابة علیھم وتدریبھم وتوجیھھم سوف یقلل -٧٢٠
...)الباعة الجائلینأنظر ( من األمراض التى تنتج عن األغذیة الملوثة
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التى یسیر أو إطالق حملة مجتمعیة الستعمال غطاء للرأس وكذلك بناء المظالت -٧٢١
فى أیام الحر یجلس تحتھا المواطنون سوف یقلل من ضربات الشمس التى قد تصیب البعض

...)باب الحمالت المجتمعیةأنظر ( الشدید

كلیة المرأة التى سیتم إنشاءھا والدورات التى ستتم من خاللھا سوف توفر وعى –٧٢٢
وبالتالى سوف ... الت على الزواج صحى وطبى لكثیر من الزوجات وربات البیوت والمقب

وبالتالى ستكون الوقایة والعالج أفضل إن ... تتحسن طریقة رعایتھم الطبیة ألفراد أسرھن 
...)باب المرأة أنظر ( شاء هللا

التدریب المھنى الجید فى النقابات سوف یقلل كثیراً من إصابات العمل التى قد یقع -٧٢٣
نتیجة لقلة التدریب وانخفاض الوعى بالسالمة یر المدربین العمال غویتعرض لھافیھا

)باب النقابات أنظر ( ...والصحة المھنیة

عام سوف یساعد ٥٠عام والـ ٤٠تنظیم مسابقات ریاضیة لكبار السن فوق الـ –٧٢٤
... ( على زیادة أعداد ممارسى الریاضة ، ویساعد على تجنبھم اإلصابة ببعض األمراض 

)اب الریاضة أنظر ب

...إطالق حملة مجتمعیة لزراعة األسطح سوف یساعد فى تنقیة الھواء-٧٢٥

)باب الحمالت المجتمعیةأنظر ( 
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باإلضافة إلى كل ما سبق سیكون ھناك بالطبع إجراءات خاصة لالھتمام بالصحة منھا على 
-:سبیل المثال 

ین بعمل تحلیل إجبارى مجانى على نفقة إلزام جمیع المواطنین ممن بلغوا سن األربع-٧٢٦
ونسبة السكر فى ،والكبد،ووظائف الكلى،الدولة بحیث یشمل التحلیل صورة دم كاملة

وسرعة الترسیب على أن یكون ھذا التحلیل سنوى بحیث یعاقب من ال یقوم بإجراءه ،الدم
حة المواطنین والعمل على والھدف من ھذا التحلیل ھو إنھ طالما اتفقنا أن االھتمام بص... 

فإنھ یصبح من الخطأ ؛حمایتھم من األمراض ھى مسئولیة أساسیة من مسئولیات الدولة
ھمال فى إكتشاف األمراض مبكراً والتواكل وعدم األخذ باألسباب كل فرد االعلى الدولة وعلى 

ثم یتفاجئ البعض منا بظھور أعراض بعض األمراض بعد أن تكون وصلت إلى مرحلة
وتصبح تكالیف ،متأخرة ویصبح المرض عائقاً لإلنسان عن العمل واالستمتاع بالحیاة

لذا فمن األفضل للفرد وللمجتمع أن تقوم الدولة ... عالجھ مكلفة على الفرد وعلى الدولة 
بتوفیر التحالیل الطبیة لكل المواطنین وتحمل تكلفتھا وھو ما اسمیھ أنا فى برنامجى الوقایة 

...الدولة على نفقة

وقد یعتقد البعض بصعوبة تنفیذ ھذه التحالیل نظراً لتكلفتھا المادیة المرتفعة ولكن ھذا 
خفض من تكلفتھا التحالیل الطبیة بكمیات كبیرة سیاالعتقاد غیر حقیقى حیث أن إجراء ھذه 

...كثیراً 

جھزة الطبیة ستقوم الدولة ببناء المستشفیات الكبرى وتجھیزھا بكل المعدات واأل-٧٢٧
وذلك بدالً من المستشفیات الصغیرة الحجم والمتوسطة نظراً ألن تكلفة عالج الفرد فى 

المستشفى الكبرى سیكون أقل كما أنھا ستكون مجھزة بكل ما قد یحتاجھ المریض فتوفر 
...وتزید من كفاءة الجھاز الطبى والمعاونین لھم ... علیھ الوقت والجھد والتكلفة 



٣٣٥

خاصة فى المحافظات ،اء مستشفیات جدیدة متخصصة باسم مستشفى األمإنش-٧٢٨
كذلك والمناطق الفقیرة اقتصادیاً وذات المستوى التعلیمى المنخفض مثل محافظات الصعید و

...خرى األمحافظات الالمناطق الفقیرة والشعبیة والعشوائیة فى فى 

-:متخصصة فى یكون العالج فى ھذه المستشفیات مجاناً تماماً وتكون

...توفیر االستشارات للمقبلین على الزواج فى النواحى االجتماعیة والطبیة والنفسیة -أ 

...وستكون إجباریة ...عمل فحوصات ما قبل الزواج -ب 

...وإجبارى الرعایة الصحیة ومتابعة الحمل مجاناً -ج 

...قسم للوالدة بأسعار منخفضة -د 

وستكون ...مجاناً حتى وصول الطفل إلى السنة الرابعة من عمرهفاللعالج األطقسم -ھـ 
...ھذه المتابعة أیضاً إجباریة 

والھدف من ھذه المستشفیات االستفادة من نعمة هللا التى أنعم علینا بھا وھدى -٧٢٩
التى قد تصیب األطفال بسبب زواجوھى إمكانیة الوقایة من بعض األمراض؛البشریة إلیھا

ثم توفیر ... الحمل فترةأثناءوأأو تالفى الوقوع فى بعضھا خاصة قبل الزواج األقارب
إمكانیة الذھاب تى قد ال یملك سكانھا خاصة فى المناطق الفقیرة ال( الرعایة الصحیة لألطفال 

حتى نستطیع إعداد مواطن وذلك ؛ ) إلى الطبیب والبعض منھم یعتبر ذلك من الرفاھیات 
وھذه المستشفیات تعتبر ) ...بعون هللا وبقدر امكانیاتنا ( من األمراض الخطیرة قوى خالى

" من الدستور والتى تنص على التزامات الدولة ١١للجزء األخیر من المادة تنفیذاً وتأكیداً 
... "كما تلتزم بتوفیر الرعایة والحمایة لألمومة والطفولة 



٣٣٦

وھو ملف یضم كل بیانات المواطن ویضم ؛اطنتطبیق فكرة الملف الطبى لكل مو–٧٣٠
،وكذلك التطعیمات،واألدویة التى تناولھا،أیضاً بیان بكل األمراض التى أصیب بھا

...یمكن أن تفید فى متابعة الحالة الصحیة وكل معلومة ،والعملیات الجراحیة

... رقى مطبوع وسیتم تطبیق فكرة الملف الطبى بطریقتین الطریقة األولى ھى ملف و
والطریقة الثانیة ھى وضع كل الملفات الطبیة على موقع الیكترونى خاص بوزارة الصحة 

إال فى األمراض التى قد یرغب ( بحیث یمكن لكل طبیب معرفة حالة المریض وبیاناتھ 
)فى عدم اإلفصاح عنھا المواطن 

والسالح ،والمخدرات،تشدید عقوبة تھریب السلع الضارة مثل األدویة المغشوشة–٧٣١
...وال بأس من أن تصل العقوبة إلى اإلعدام مع ضرورة تنفیذ األحكام سریعاً 

وبخط واضح ،ضرورة كتابة النشرات الداخلیة لكل علب األدویة باللغة العربیة–٧٣٢
ه بیة یكون بھا مكان مخصص لكى یملؤتصمیم نماذج للروشتات الطمع اقتراح ؛وكبیر

بالمسموحات والممنوعات على المریض وكذلك كتابة جرعات الدواء بالتفصیل الطبیب 
...والتوضیح 

ولكن ... إطالق مشروع خیرى إلنشاء مئات وآالف المستشفیات فى كل ربوع مصر -٧٣٣
ذلك لن یتم عن طریق الدعوة إلى التبرع ثم االنتظار حتى یتم جمع التبرعات وبناء 

ثم یتم ،ن طریق قیام وزارة الصحة ببناء المستشفیات وتجھیزھاالمستشفیات ولكن سیتم ع
فلو أن مستشفى ... دعوة الراغبین فى التبرع والتصدق لشراء أنصبة فى ھذه المستشفیات 



٣٣٧

ألف سھم ویصبح كل ٥٠ملیون جنیھ فسوف یتم تقسیم ھذا المبلغ إلى ٥٠ما تكلفت مثالً 
الراغبین فى التصدق إلى شراء ھذه األسھم جنیھ وبعد ذلك یتم دعوة ١٠٠٠سھم یساوى 

) ...منھملمن یرغب( ویتم كتابة أسماء المتبرعین والمتصدقین فى سجالت المستشفى 

وأعتقد أن المساھمات والتبرعات فى ھذه الحالة ستكون أعدادھا كبیرة نظراً ألن المصریین 
...زمنا طویالً یحبون جداً التصدق فى األعمال الخیریة التى یستمر مفعولھا 

ملحوظة ستكون أراضى ھذه المستشفیات مجانیة من الدولة أى بدون سعر بیع وبدون ( 
... )قیمة إیجاریة 

األسعار الطبیة من الدول اآلسیویة وذلك لتخفیض والمعدات دراسة شراء األجھزة –٧٣٤
من الدول الغربیة ادھا نتائجھا أقل من دقتھا من األجھزة التى یتم استیروبشرط أال تكون ... 
...

إقامة دورات تدریبیة ومحاضرات فى المستشفیات من أجل نشر الثقافة الطبیة –٧٣٥
...وكذلك دورات فى التمریض ... وتعلیم سبل الوقایة لمن یرغب 

إنشاء قاعات للمؤتمرات فى كل مستشفى جدیدة یتم بناءھا بحیث تكون مخصصة –٧٣٦
...والدورات التدریبیة وإللقاء المحاضرات لعقد المؤتمرات الطبیة

تعدیل قانون البیئة خاصة المواد المتعلقة بصرف المخلفات الصناعیة فى نھر النیل -٧٣٧
والترع والمصارف وتشدید العقوبة لتصل إلى اإلعدام لكل صاحب مشروع أو مدیر مسئول 

ق المشروع ومصادرة أموالھمع غل... أو الترع النیلفىعن مشروع یقوم بصرف مخلفاتھ 



٣٣٨

مع تشدید العقوبة على كل موظف حكومى مسئول عن إصدار التراخیص أو مراقبة البیئة ... 
وفتح باب تقدیم البالغات ضد المخالفات ... سنوات ١٠فى حالة المخالفة لتصل إلى السجن 

...البیئیة مع رصد مكافأة مالیة للمبلغین 

ى لن یكون قد تم فیھا بناء المستشفیات وتطوریھا وتحدیثھا فى المرحلة األولى الت-٧٣٨
سیتم توفیر الرعایة الصحیة عن طریق تنظیم القوافل الطبیة لكل األماكن التى تحتاج لذلك ... 

ولكن ستكون ھذه القوافل ثابتة المواعید وستستمر كل قافلة فى المكان عدة أیام ولیس یوماً 
...واحداً 

التى ستعود على الدولة والمجتمع فى مجال الصحة عند تطبیق النظریة من الفوائد -٧٣٩
أنھ سیتم بناء المستشفیات ثم بیعھا لمن یرغب فى سابقاً االقتصادیة الجدیدة التى تم ذكرھا 

وكذلك سیتم بناء مصانع ... العمل واالستثمار فى ھذا المجال وكذلك معامل التحالیل واألشعة 
المزید من وستوجھ الدولة امكانیاتھا إلى محاولة صنع ... اعھا األدویة على مختلف أنو

...الفعالة لألدویة فى مصر بدالً من استیرادھا وذلك لتخفیض التلكفة المواد

قل الخبرات الطبیة دمة طبیاً من أجل نعقد بروتوكوالت التعاون مع الدول المتق–٧٤٠
...لتبادل الخبرات وإیفاد البعثات للخارج للدراسة و... وتبادلھا 

وتبنى ما یصلح لتنفیذه ... االھتمام باألبحاث العلمیة الطبیة وزیادة االنفاق علیھا –٧٤١
...وتكریم أصحابھا التكریم الالئق مجتمعیاً ومادیاً ... 



٣٣٩

رغم أننى من غیر المؤمنین بأن التبرعات یمكن أن تساھم بشكل ضخم فى تقدم –٧٤٢
جال الصحة وألھمیتھ فسوف أضطر إلى االستعانة بالتبرعات وذلك بأننى الدول إال أننى فى م

سأقوم بتوجیھ الدعوة إلى كبار رجال األعمال والشركات المصریة واألجنبیة الكبرى العاملة 
فى مصر بأن یؤدوا جزءاً من مسئولیتھم المجتمعة تجاه المجتمع وذلك عن طریق أن یقوم 

حد المستشفیات بكافة التجھیزات الطبیة الالزمة أما كل رجل أعمال أو شركة بتجھیز أ
...المبانى واإلنشاءات فسوف تقوم بھا الدولة 



٣٤٠

سنوات٣أول 

وھذا بالطبع یؤثر ... ال یخفى على أحد أن حالة االقتصاد المصرى أكثر من سیئة -٧٤٣
،مستوى دخل الفردوعلى ،فى الصحة و،فى التعلیم،على جودة الحیاة فى كل المجاالت 

...وفى جوانب كثیرة جداً من جوانب الحیاة 

ولیست المشكلة فقط فى حالة االقتصاد السیئة بل المشكلة األسوأ أن نستمر فى طریقنا بدون 
لذلك فالبد لنا من التخطیط والعمل والسعى لعالج تلك ... أن نسعى إلیقاف ذلك التدھور 

...العالج وتحمل تبعاتھ وتجرع اآلمھ والبد من تحدید... الحالة 

ال بأس من تحمل مرارة العالج فترة وذلك بدالً من أن یستمر المرض معنا ویزید فتزداد 
... وقد نصل إلى یوم ینھار فیھ الجسد ویقع ونبكى یوم ال ینفع فیھ بكاء ؛اآلمنا وأوجاعنا

من العقل أال ننتظر عالجاً ... ى غیرنا من العقل أن نبادر إلى العالج بأنفسنا وبإیدینا ال بأید
ومن العقل أن نقسو على أنفسنا قلیالً حتى ال ... فال یشعر باآللم إال من بھ مرض ... من أحد 

...یقسو علینا غیرنا كثیراً 

إن الموقف االقتصادى المصرى حالیاً موقف فى غایة الصعوبة حیث تجاوز الدین -٧٤٤
ولدینا عجز ضخم فى ... قومى وأصبحت البالد مھددة باإلفالس الحكومى إجمالى الناتج ال

...موازنة الدولة ولدینا عجز ضخم فى إیرادتنا من العمالت األجنبیة 

وما النقص الذى یحدث كل فترة فى بعض السلع إال مؤشرات أولیة لمراحل قادمة قد تكون 
تیاجات المجتمع األساسیة مثل فیزداد النقص فى األسواق فى اح؛وأكثر صعوبة،أكثر سوءاً 

وعرف ،إن العاقل من أتعظ بغیره ،األدویة أو قطع الغیار أو بعض المواد الغذائیة األساسیة 



٣٤١

وتعب ... فخطط لمستقبلھ ،وتكیف مع إمكانیاتھ وأحسن التعامل مع ظروفھ،نفسھ وقدراتھ 
...اح أقصرھا وعرف من طرق النج... فى یومھ من أجل غده وقدر لخطواتھ أسلمھا 

لن نموت إذا حرمنا ... فال بأس أن نتقشف قلیالً ... لذلك وحتى ال نعیش الظروف األسوأ 
من األفضل ... أنفسنا لفترة مما لیس ضروریاً من أجل الحفاظ على استمرار ما ھو ضرورى 

...ونضحى باألقل أھمیة... وأن نحافظ على األكثر أھمیة ... أن نرتب أولویاتنا بأنفسنا 

-:سنوات إتخاذ واتباع األسالیب اآلتیة ٣لذلك فإننى أنوى فى أول و

( أو لفرق موسیقیة أجنبیة فى مصر ،منع إقامة حفالت غنائیة لمطربین أجانب-٧٤٥
مع االعتذار مقدماً لكل مصرى سیحرم من رؤیة من یحبھ من الموسیقیین ) سنوات ٣لمدة 

وتوفیر احتیاجات الناس األساسیة ... تبیح المحظورات فالضرورات ؛والمطربین األجانب
حضور حفالتعلى ) التى نعانى منھا نقصاً (مقدم وأولى من انفاق العمالت األجنبیة

لموسیقیین یمكن رؤیتھم ومتابعة أعمالھم واالستمتاع بھا على شاشات واالستماع
...التلیفزیون وعلى شبكة اإلنترنت 

ع االحتفاالت الرسمیة وغیر الرسمیة التى تقیمھا الوزارات أو وقف وإلغاء جمی–٧٤٦
إلى المحافظات أو الدولة والعمل على توجیھ األموال التى كانت تنفق على تلك االحتفاالت 

...مجاالت لالنفاق أكثر أھمیة وأكثر فائدة 



٣٤٢

مرة من لكل من أدى فریضة الحج من قبل أو استمتع بالع... توجیھ مناشدة ورجاء -٧٤٧
والتبرع بقیمة تكلفة العمرة أو الحج لمشروع ... سنوات ٣قبل أن یؤجل تأدیتھا فى خالل 

أو تشجیر ،أو مستشفى،أو مدرسة،مثل بناء مسجد) إذا رغب ( یفید الناس ویخدمھم 
...أو تزویج أیتام أو فك كرب غارمین ... على أن یكون ذلك بنیة الصدقة الجاریة ... طریق 

،والمناشدة،ولن یتعدى األمر مجرد النداء... وال قرارلن یصدر قانون بھذا: وظة ملح
فال یمكن وضع قیود على حریة ... فال یستجیب رفضفمن شاء فلیستجیب ومن ؛والرجاء

...حتى وإن كانت حالة االقتصاد تستدعى ذلك ... ممارسة الناس لشعائرھم 

وإسناد تحكیم المباریات كلھا إلى حكام ... مباریات الكرة منع استقدام حكام أجانب ل-٧٤٨
كما سیتم مناشدة كل ... مصریین مع تشدید العقوبات على أى حكم یتحیز لفریق دون آخر 

األندیة بعدم إسناد مھمة تدریب فرقھا الریاضیة إلى مدربین أجانب إال فى حالة الضرورة 
...ین أجانب للعب فى مصر وكذلك عدم السعى إلستقدام العب... القصوى 

فاألموال التى یحصل علیھا مدرب أجنبى واحد فى الموسم الریاضى الواحد تكفى -٧٤٩
المصنع أن یتوسع ویستطیع... إلقامة مصنع یعمل بھ العشرات ویتربح من وراءه المئات 

وال واألم... مصنعاً آخر لیعمل بھ أیضاً عشرات آخرین من المصریین كل عامین فیضیف
التى یحصل علیھا عدة العبین أجانب فى الموسم الواحد تكفى لبناء مدرسة تقوم بتعلیم 

المئات من أبناء المصریین الذین سیتعلمون أفضل وسیعملون بعد ذلك فى أعمال أفضل ثم 
...یتزوجون وینجبون ویربون أوالدھم بطریقة أفضل 



٣٤٣

دقیقة تكفى ٩٠مباراة ریاضیة مدتھا والمبالغ التى یحصل علیھا أحد الحكام األجانب فى 
لشراء أحد األجھزة الطبیة التى قد تحتاجھا أحدى المستشفیات أو تكفى لشراء سیارة إسعاف 

أو قد ... قد یكون ھناك مریض فى أشد االحتیاج إلیھا وقد تساعد فى إسعاف مریض یوماً ما 
...تكون السبب فى بقاء إنسان مصرى على قید الحیاة یوماً ما 

وضغط ... وال أى شيء یتعلق بھا ... عدم تجدید القصور الرئاسیة وال سیاراتھا -٧٥٠
فى كل الجھاتمى الغیر ضرورىوكذلك كل االنفاق الحكو... مصروفات رئاسة الجمھوریة 

نفاق واألموال للمشروعات اإلنتاجیة التى توفر فرص عمل وتدر أرباحاً وتوجیھ كل اإل... 
...منھا الشعب والمجتمع وعوائد یستفید 

منع تجدید أى مكاتب لكبار المسئولین وعدم بناء أى مبانى حكومیة جدیدة إال إذا -٧٥١
وكذلك استبدال ؛ولیس للمسئولین ،كانت مبانى خدمیة للمواطنین ولراحة المواطنین 

ع السیارات وبی... السیارات الفاخرة للوزراء والمحافظین وكبار المسئولین بسیارات عادیة 
...الفاخرة فى مزاد علنى 

... ولن یتم الرجوع الستعمال السیارات الفاخرة إال بعد سداد الدولة لكل دیونھا الخارجیة 
...وانخفاض الدین الداخلى إلى معدالت آمنة 

زة الیوم الواحد فقط فى والعودة إلى أجا... إلغاء أجازة الیومین فى األسبوع -٧٥٢
لكل القطاعات وكل الھیئات االقتصادیة والحكومیة والمالیة مثل البنوك سبوع وذلك األ

فمن المستغرب أن یحصل العاملون والموظفون فى دولة مدینة على یومى أجازة ... وغیرھا 



٣٤٤

تعطیل وإھدار وانخفاض فى حجم العمل واإلنتاجوما یترتب على ذلك من... أسبوعیاً 
...لطاقات كثیرة 

سیغ أو یتقبل المصریون أن یحصلوا على أجازة وبالدھم مدینة لدول وال أعرف كیف یست
؟ كیف یتقبلون أن یحصلوا على أجازة وأبناءھم فى حاجة إلى بناء العدید والعدید .. أخرى 

؟ كیف یرضون أن یحصلوا على أجازة والمرضى .. من المصانع والمدارس والمستشفیات 
؟.. من أجلھم والعجزة من أھلنا ینتظرون منا أن نعمل 

وخاصة بسبب الدور الذى ستقوم بھ ... أما فوائد ھذا التغییر فإنھ سیزید من العمل واإلنتاج 
وما سوف یثمر عنھ ذلك من سرعة تدویر األموال ... البنوك عندما تعمل یوم السبت 

...وتحریكھا من أجل زیادة العمل واإلنتاج 

... ات قومیة فى خارج مصر ة أو لمنتخبى معسكرات ألندیة ریاضیمنع إقامة أ-٧٥٣
...والمسابقات الدولیة التى تخوضھا ... واالكتفاء بالمعسكرات داخل مصر 

سأتوجھ بمناشدة إلى المصریین المیسورین الذین یسافرون للخارج للسیاحة -٧٥٤
...ولشركات السیاحة التى تنظم رحالت سیاحیة للخارج 

٣بأن یحاولوا أن یقللوا من رحالتھم للخارج لمدة ) لك لیس أكثر من ذومناشدة فقط ( 
...سنوات توفیراً للعمالت الصعبة التى یتم انفاقھا فى ذلك 

مرة أخرى ھذه مناشدة ورجاء ولیس ... وأن یتجھوا إلى السیاحة الداخلیة فى ھذه الفترة 
ق أحد أو حریتھ وال یحق ألحد مھما كان أن یحد من ح،فال یستطیع أحد مھما كان؛أكثر



٣٤٥

أحد المواطنین من بمنعقانونأىمسئول أویقوم أىأو أن... فى التنقل والحركة والسفر 
...یستمتع بأموالھ الشخصیة بالطریقة التى یراھا أن

منع األندیة الریاضیة التى یتم االنفاق علیھا من میزانیة الدولة مثل أندیة وزارة -٧٥٥
أن تقوم بشراء العبین محترفین سواء من ... ع أو وزارة البترول الداخلیة أو وزارة الدفا

فال یصح أن تقوم میزانیة الدولة بتحمل تلك المبالغ على حین ... خارج مصر أو داخل مصر 
أما تلك األندیة والتى لن یفیدھا كثیراً ولن یضرھا كثیراً ... أنھ یمكن توجیھھا للعمل واإلنتاج 

لى بطولة ریاضیة أو مركز متقدم بین األندیة فعلیھا أن تعمل الحصول أو عدم الحصول ع
...ولیس االتجاه إلى شراء العبین محترفین ... على اكتشاف مواھب جدیدة وما أكثرھم 



٣٤٦

-:قرارات األسبوع األول -٦٥٧

...اإلفراج عن كل مسجونى الرأى -

...یجار اإلعالن عن طرح األرض باال-

...بدء تشكیل المجلس الصناعى اإلعالن عن-

بیع سیارات رئاسة الجمھوریة وكل سیارات الوزراء والمحافظین موعداإلعالن عن-
...ورؤساء األحیاء 

...اإلعالن عن تعیین وزیر للمراسم -

؟.. اإلعالن عن موعد االستفتاء على بقاء المسئولین فى مناصبھم من عدمھ -

تم االستفتاء على بقاء مسئولیھا یالتقدیم لشغل الوظائف التى ساإلعالن عن موعد فتح باب-
؟.. من عدمھ 

...تغییر مسمى رئیس الجمھوریة إلى رئیس الجمھوریة وخادم الشعب -

تخفیض أسعار بعض الرسوم والخدمات الحكومیة من أجل اإلشارة والتأكید على جدیة -
... الرغبة فى تخفیف األعباء عن المواطنین 



٣٤٧

سنوات٣بعد 

بعد التخطیط والعمل والتنفیذ والصبر واإلصرار على النجاح ... بعد األخذ باألسباب -٧٥٧
تحدید المدة ھو ( سنوات ٣أتوقع وأدعو هللا أن ننجح فى اإلحساس باالنفراجة بعد ... 

) ...وقد یتأخر إذا واجھتنا ظروف استثنائیة ... تحدید افتراضى 

لذلك فإننى ... والشعور ببعض عوائد التعب والكفاح ... أ فى جنى الثمار عندھا البد أن نبد
-:وعندھا أتمنى أن ننفذ اآلتى ... أتمنى أن نصل للنجاح سریعاً 

إذا صادف ... یتم إعطاء كل موظف حكومى أجازة خاصة لھ بمناسبة عید میالده -٧٥٨
...أجازة رسمیة وال یتم منحھا لھ إذا صادف ذلك یوم ... ذلك یوم عمل 

بحیث یحاول فیھ كل منا أن یسعد ویسعد ... تخصیص یوماً لیصبح عیداً للسعادة -٧٥٩
أو أصدقاء أو جیران ... أو أزواجاً وزوجات ... اآلخرین سواء أكانوا أخوة أو أباء أو أبناء 

والوسائل وندعو فیھ كل الناس إلى التفكیر واإلبداع فى الطرق... أو أقارب أو معارف ... 
كما ستقوم أجھزة الدولة ووزارتھا فى ھذا العید ... التى یستطیعون بھا إسعاد اآلخرین 

بتقدیم كل ما تستطیع تقدیمھ إلسعاد المصریین سواء عن طریق ھدایا أو تخفیضات أو 
...إعفاءات 

زوج تقدیم الدولة مبلغ مالى كمنحة زواج لكل من تعدى سن األربعین ولم یكن قد ت-٧٦٠
وتعویضاً من ،وذلك للراغبین فى الزواج تشجیعاً لھم على تأسیس أسرة... من قبل



٣٤٨

وتتم زیادة تلك ... المجتمع عن السنوات والفترات التى كانت تعانى فیھا البالد اقتصادیاً 
...ولم یسبق لھا الزواجسنة٣٥المنحة إذا كان سن الزوجة أكثر من 

ت التجاریة بساعات عمل محددة لبدء النشاط ونھایتھ حسب تحدید موعد عمل المحال-٧٦١
...نشاط المحل وتخصصھ بحیث تكون ھناك بعض االستثناء لمحالت األغذیة واألدویة 

-:وسوف یحقق ھذا القرار فوائد ومنافع كثیرة منھا 

...سیتم توفیر الطاقة والكھرباء للتجار وللدولة -أ 

وستكون ساعات العمل أكثر نشاطاً ... ولكن سیتم تنظیمھا . ..لن تتأثر مبیعات التجار -ب 
...ورواجاً 

فیتم ؛سیستفید التجار والعاملون بالمحالت التجاریة بأوقاتھم التى سیتم توفیرھا-ج 
وبدالً من الوضع ... توجیھھا للجلوس مع األسرة أو األصدقاء أو ممارسة ھوایة مفیدة 

ر أوقاتھم ألن أغلبھم یعمل طوال األسبوع وبدون ساعات الحالى الذى ال یملك فیھ التجا
...محددة 

وسیكون المجتمع أكثر ... وسینعم مواطنوھا بالراحة ... ستنعم بعض المناطق بالھدوء -د 
...فیعتاد الكثیرون على االستیقاظ مبكراً ویستفیدون بأوقاتھم فى العمل صباحاً ... تنظیماً 

سنوات فذلك حتى تكون الدولة قد نجحت فى توفیر ٣ذ ھذا القرار أما لماذا سیتم تأجیل تنفی
وزیادة دخل األفراد حتى ال یتأثر ،وزیادة اإلنتاج فى كل المجاالت،المزید من فرص العمل

سنوات بحیث ٣أى یتم تأجیل القرار ... العاملون بالوردیات المسائیة للمحالت التجاریة 



٣٤٩

ثر قدرة على استیعاب العمالة التى سیتم االستغناء عنھا عند یكون فیھا االقتصاد قد أصبح أك
... تطبیق ھذا القرار 

وكذلك حتى تكون الدولة قد نجحت فى عالج مشكلة المرور فال تحدث تكدسات وإزدحامات 
...أثناء ساعات عمل المحالت التجاریة 

ى الشعب وطرحھ قبل لن یتم تنفیذ ھذا القرار إال بعد طرحھ فى استفتاء عام عل: ملحوظة 
...ذلك للنقاش العام 

فال یصح أبداً أن یكون السوق المصرى سوقاً ... منع استیراد المالبس المستعملة -٧٦٢
وال نقبل أو نرتضى أن یكون اإلنسان المصرى فى حاجة إلى ارتداء مالبس ... للنفایات 
...مستعملة 

لن یقبل علیھا من تلقاء نفسھ بعد زیادة أما األجھزة المستعملة فأعتقد أن الشعب المصرى
وزیادة قدرتھ على شراء الجدید ...دخلھ وتحسن مستواه وانخفاض أسعار األجھزة الجدیدة 

...والحدیث 

توزیع بعض قطع الشیكوالتة مجاناً بصفة أسبوعیة على تالمیذ المدارس اإلبتدائیة -٧٦٣
والبندق والجوز واللوز وذلك لفائدة ھذه الحكومیة وكذلك بعض المكسرات مثل عین الجمل 

...األغذیة فى زیادة مستوى الذكاء والفھم لدى األطفال 



٣٥٠

... منع إطالق األسماء األجنبیة على الشركات والمحالت التى یتم تأسیسھا فى مصر -٧٦٤
سنوات بحیث تكون ھذه الفترة فترة انتقالیة ٣بفرض غرامة یتم تطبیقھ بعد نون وإصدار قا

...ومن یرغب فى االستمرار باالسم األجنبى یسدد مبلغاً مالیاً مقابل ذلك ... للتغییر 

تخصیص أماكن مفتوحة فى كل األحیاء والمناطق یتم فیھا وضع ألعاب ریاضیة -٧٦٥
وھى األلعاب الریاضیة الخفیفة ... مجانیة تكون متاحة لكل الناس بدون مقابل وبدون أسوار 

...ألعمار التى تناسب كل ا

وكذلك سیتم وضع بعض ألعاب األطفال البسیطة فى الشوارع وبین العمارات السكنیة -٧٦٦
...مثل المراجیح وغیرھا وستكون بالطبع مجانیة 

وكذلك سیتم تخصیص بعض األماكن إلقامة مالعب ریاضیة مجانیة مفتوحة -٧٦٧
...للجمھور 

وذلك لكى یستظل بھا ؛وعند محطات األتوبیسدینبناء المظالت فى الشوارع والمیا-٧٦٨
الناس من الشمس صیفاً ومن البرد شتاءاً خاصة أن درجات الحرارة فى الصیف أصبحت 

واإلعیاء إذا تعرض لھا فترة طویلة ،أو بالتعب،مرتفعة بدرجة قد تصیب اإلنسان بالمرض
م یحمون أجسادھم تحتھا وھوالمقصود بھذه المظالت ھو بناء مظلة یستطیع الناس المشى



٣٥١

لیستریح علیھا المشاه العامةبناء كراسى ومظالت فى األماكنمن حرارة الشمس كما یتم 
...

تقدیر وتحدید الوقت ھنا یتوقف على مدى تحسن االقتصاد ( سنوات أو أكثر ٣بعد -٧٦٩
فى المدن سیتم إلزام مالك كل المنازل خاصة) المصرى وزیادة الدخل القومى والفردى 

وكذلك دھان الشبابیك ؛والشوارع الرئیسیة بطالء ودھان المنازل بألوان ثابتة ومحددة
... وذلك حتى نقضى على التلوث البصرى الذى یصیبنا جمیعاً ... والبلكونات بألوان ثابتة 

ومن بعد ھذا التاریخ فیجب على مالك المبانى ...والذى یؤثر على سالمة الذوق العام 
وسیتم فرض غرامة على كل منزل لم یقم مالكھ ...تزام بنظافة وجمال واجھات منازلھم االل

...بتشطیب واجھتھ 

سنوات أو حین تتحسن أحوال االقتصاد المصرى سیتم تخفیض بعض ٣بعد -٧٧٠
الضرائب وذلك من أجل تخفیف األعباء على المواطن المصرى ومن أجل المساعدة فى 

...تخفیض األسعار 

تقدیر الوقت ھنا یتوقف على مدى تحسن أداء الخدمات ( سنوات أو أكثر ٣بعد –٧٧١
سیتم السماح لكل موظف حكومى ) الحكومیة والقضاء على الروتین والبیروقراطیة 

أیام أجازة مدفوعة األجر فى العشر أیام األواخر من شھر رمضان وذلك ٥بالحصول على 
إلى هللا وذلك بشرط أال یتأثر حصول المواطنین على لمن یرغب فى االعتكاف والتقرب 

خدماتھم كاملة وسیتم ذلك بأن یكون لكل موظف یحصل على ھذه األجازة موظف بدیل یقوم 
...بكل أعمالھ بدون تأخیر أو تأجیل 



٣٥٢

سنوات أو حین تتحسن األحوال االقتصادیة للدولة سوف یتم عمل ممشى ٣بعد –٧٧٢
فى كل مكان مناسب لریاضة المشى بحیث یكون مصنوع من مخصص لممارسة الریاضة

...مادة الترتان 

وكذلك إعطاء الموظف ... شھور ٦زیادة مدة أجازة الوالدة المدفوعة األجر إلى –٧٧٣
أیام فى األیام العشرة األولى من والدة الطفل ویتم ٥األب الذى رزقھ هللا بمولود أجازة لمدة 

...موظف حسب احتیاجاتھ ام لتكون منفصلة أو متصلة لكلترك حریة اختیار األی

بعد تحسن األحوال االقتصادیة تقوم الدولة بإعطاء كرسى كھربائى متحرك مجاناً –٧٧٤
...لكل مصرى غیر قادر على الحركة من ذوى االحتیاجات الخاصة 



٣٥٣

العشوائیات

...أسباب نشأة العشوائیات -٧٧٥

دولة عن التخطیط الكافى والقادر على استیعاب زیادة السكان واحتیاجاتھم قصور ال-أ
...المتزایدة 

...وأماكن محددة وما یصاحب ذلك من ھجرة داخلیة تمركز مناطق العمل فى محافظات -ب

...الفقر والبطالة وقلة الدخل -ج

...الجھل وانخفاض المستوى الثقافى للبعض -د

...شكلة العشوائیات محاور حل م-٧٧٦

...العمل على وقف نمو العشوائیات وعدم زیادتھا –أ

...العمل على التخلص من العشوائیات الموجودة حالیاً –ب

...خطوات وأفكار لحل مشكلة العشوائیات *

ثم ،ة سوف تساعد على وقف نمو العشوائیات وعدم زیادتھاإن أھم وأكبر خطو-٧٧٧
اء على الموجود منھا حالیاً ھى تحویل حیازة األراضى من البیع إلى التحرك نحو القض

فھذا القرار سوف یخفف األعباء عن كل المجتمع ... اإلیجار بغرض العمران واالستعمال 
ستتضاعف أعداد العقارات وتصبح وبالتالى ؛وسیضاعف مساحات األراضى المعمرة

وبالتالى لن یلجأ أحد إلى السكن فى ،جمیعھا منظمة ومرتبة ومناسبة للحیاة اآلدمیة
...المناطق العشوائیة 



٣٥٤

من الخطوات كذلك التى ستمنع زیادة العشوائیات ھى قیام الدولة بإنشاء مدن –٧٧٨
فرص عمل مناسبة ألعداد السكان فى كل صناعیة فى كل أنجاء الجمھوریة بحیث یتم توفیر 

...محافظة 

مع الخطوتین السابقتین ھو إخالء كل المنازل اآلیلة ازى أول ما یجب البدء بھ بالتو-٧٧٩
ویتم نقل السكان ) یتم إصداره سریعاً ( للسقوط سواء صدر لھا قرار إخالء أم لم یصدر بعد 

...إلى منازل آمنة حفاظاً على أرواحھم 

ولذلك فإن الحلول یجب أن ؛تختلف طبیعة المناطق العشوائیة من منطقة ألخرى–٧٨٠
اسب مع طبیعة كل منطقة فالمناطق ذات المنازل القدیمة واالرتفاعات القصیرة فیتم تتن

وھنا فمن ... التعامل معھا عن طریق ھدمھا وإعادة بناء مبانى حدیثة ذات ارتفاعات أعلى 
وفى نفس الوقت ،السھل أن تحصل كل أسرة على مساحة سكنیة أكبر مما كانت تعیش فیھا

ویمكن ھنا االستعانة بالقطاع الخاص ... المنطقة بعد تحدیثھا تتوافر خدمات أفضل فى
... أن یحصل على منافع تحقق لھ مكاسب مادیة لیتولى تنفیذ الھدم والبناء فى مقابل 

والشرط األساسى فى ھذه الحاالت أن یتم شرح المشروع للسكان ومناقشتھم فیھ وتوضیح 
طبع لن یتم تنفیذ ھذه االصالحات إال بعد المكاسب التى ستعود علیھم وعلى المجتمع وبال

...موافقة السكان 

بعض األماكن العشوائیة من الممكن أن یكون الحل فیھا ھو نزع ملكیة بعض –٧٨١
المبانى للمنفعة العامة من أجل توسیع الطرق والشوارع أو إضافة بعض الخدمات التى 

...ى اجتماعى تحتاجھا المنطقة مثل مستشفى أو مدرسة أو نادى ریاض
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إذا كانت ھناك حاالت البد فیھا من نقل السكان ففى ھذه الحاالت یتم نقل األسر –٧٨٢
والعائالت والجیران بنفس ترتیبھم فى حالة رغبتھم فى ذلك حتى ال یحدث خلل فى العالقات 

...بین الجیران وحتى یتم الحفاظ على التركیب االجتماعى للمنطقة 

ھدمھا وإعادة بناءھا منطقة متمیزة وسیحقق منطقة العشوائیة التى سیتم إذا كانت ال–٧٨٣
فیجب أن یتم توزیع جزء من ھذه ) بعد إعادة تسكین السكان ( الھدم والبناء أرباح مالیة 

وكل ھذا یتم االتفاق علیھ قبل البدء ... فھم شركاء فى تنفیذ المشروع األرباح على األھالى 
...فى تنفیذ الھدم والبناء

یجب عند نقل المناطق العشوائیة أال یتم نقل السكان فقط بل یجب أیضاً أن یتم نقل –٧٨٤
...كل األنشطة التجاریة والخدمیة 

إلى اإلیجارتحویل طریقة حیازة األراضى من البیع 

ھو ضربة قاتلة للعشوائیات
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الزراعة

ولكن ذلك ... ا سبباً من أسباب قوتھا وكان ھذ... كانت مصر دولة زراعیة مصدرة –٧٨٥
تقدمھا كان قبل أن تصبح للصناعة وللتقدم العلمى الدرجة األولى فى تحدید مدى قوة الدول و

وعندما كانت احتیاجات اإلنسان األساسیة تتمثل فى الغذاء والملبس والدواء ولم یكن ... 
یتطلع إلى استعمالھا اآلن مثل التى یحتاج واإلنسان یستعمل الكثیر من األجھزة والمعدات 

الثالجة –التكییف –أجھزة استقبال القنوات –التلیفزیون –التلیفون المحمول –السیارة 
–أجھزة األلعاب اإللیكترونیة –المیكروویف –البوتاجاز –الكومبیوتر –الغسالة –

الخ... كامیرات التصویر –الراوتر 

عام ١٠٠كنولوجى الكبیر الذى حدث فى العالم فى خالل الـ أما اآلن ومع التقدم الت–٧٨٦
قد اختلفت ولم تعد الزراعة ھى سبب قوة الدول ولیست ھى المصدر األخیرة فإن األولویات 

فى أساسى دولة فى العالم تعتمد بشكل ٢٠ذلك أن أقوى والدلیل على ... األكبر لثروة األفراد 
بل أن ترتیب الدول ... ھ من قیمة مضافة عالیة وما تحقققوتھا وتقدمھا على الصناعة 

التى تحققھا فاألرباح ،فى الصناعةیعتمد على مدى تقدمھم وتمكنھم الكبرى أیضاً العشرین
لنوعیة المنتجات الیابان وألمانیا والوالیات المتحدة أكبر من األرباح التى تحققھا الصین طبقاً 

...إلنتاج الصین نظراً لغزارة اعلى حین یزید دخل 

من الفقرة السابقة أننا یجب أن نھتم بالصناعة على حساب الزراعة لیس المقصود –٧٨٧
وأننا ...األول فى المقامالقائل بأن مصر دولة زراعیة أرد على الرأى وإنما كان قصدى أن 

عة وفى الحقیقة فإن اھتمامنا بالزرا... غیر مؤھلین بالقدر الكافى لكى ننجح فى الصناعة
والستقرار ،احتیاجاتھ الغذائیةوتوفیر ،ألنھا ضرورة لبقاء اإلنساننظراً ضرورى جداً 

ولكن ؛األمن القومىوالعتبارات ،للدولةواستقالل القرار االقتصادى والسیاسى،المجتمع
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كل ھذا یجب أن یتم فى إطار من الوعى أنھ ورغم كل األھمیة التى یجب أن نولیھا للزراعة 
فكالھما مھم وال ؛أن ذلك ال یجب أن یطغى أو یدفعنا إلى تفضیل الزراعة على الصناعةإال

الزراعة مھمة لكل األسباب التى سبق ... ویجب أن نھتم بھما بالتوازى ... غنى عنھ 
...توضیحھا والصناعة مھمة بحكم طبیعة العصر وقیمتھا المضافة العالیة 

إال أنھ فى ... املة ووفرة بشریة وھو ما تتمیز بھ مصر تحتاج الزراعة إلى أیدى ع–٧٨٨
المقابل ومن أجل تحقیق طفرة زراعیة فالبد من أن یكون العاملین فى الزراعة على درجة 

فال یكفى أن یرغب اإلنسان فى العمل ،الزراعة الحدیثةعالیة من الكفاءة واإللمام بقواعد 
وبالتالى ؛ بیھ على حین أن أبیھ لم یكن مؤھالً المھنة من أبالزراعة لینجح أو أن یتوارث 

وإنما یجب أن یكون ... یزرع بنفس الطریقة التى كان یزرع بھا أباءه وأجداده اإلبنیظل
من علم مثل معرفتھ بخصائص التربةما یحتاجھ فى عملھ وما یستجد فیھوملماً بكل مؤھالً 

وكیفیة ،وكیفیة رعایة الزرع،لمحاصیلوا،والفروق بینھم،والتقاوى،ونوعیة البذور،
واستخدام وسائل ،وكیفیة مواجھة اآلفات،التعرف على األمراض التى تصیب محصولھ

...واتقان استعمالھا ،الزراعة الحدیثة

،لذلك فالبد من أن توفر الدولة العلم لكل من یحتاجھ وذلك عن طریق التدریب فى القرى
وعمل ندوات حقلیة ویتم إذاعة ذلك فى التلیفزیون ،معیات الزراعیةوفى الج،وفى النقابات

...الزراعیین كذلك یتم العمل على توفیر المرشدین ؛فى القنوات المتخصصة 

الدعوة إلى أھمیة اتفاق المزارعین أصحاب المساحات الصغیرة من األراضى بحیث –٧٨٩
بحیث یستطیعون االشتراك فیما بینھم . ..یتفقوا معاً على زراعة أراضیھم بمحصول واحد 

كما یستطیعون الحصول ... فى تحمل تكالیف الزراعة فتنخفض تكلفة زراعة الفدان الواحد 
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وبذلك من أجل محاولة التغلب على صغر مساحة ... على سعر أفضل عند بیعھم للمحصول 
...األراضى الزراعیة والموجودة بصفة خاصة فى الدلتا 

لكل من یقوم ) أن تكون فائدتھا صفر ومن األفضل ( القروض المیسرة تقدیم –٧٩٠
وذلك بشرط أن یخضع لدورات ؛أو یستخدم نظم رى حدیثة،أراضى جدیدةباستصالح 

تدریبیة یدرس فیھا بجانب التخصص الزراعى كیفیة إدارة المشروع والطرق والوسائل التى 
...تحقیق األرباح تساعد على 

فى وتوفیر أحدث الماكینات ،م بتصنیع وسائل الرى المتطورةلدولة باستیراد ثقیام ا–٧٩١
فعن ... والتدریب علیھا ،واستیعابھا،زارعین علیھاموتسھیل حصول ال،مجال الزراعة

من األخطاء الموجودة ف...طریق توفیر المیكنة الحدیثة یمكننا زیادة اإلنتاج وتخفیض تكلفتھ 
مازالت تعتمد )ولألسف الشدید(ر أن ھناك كثیراً جداً من الزراعاتفى الزراعة فى مص

بل أن بعضھا ما یزال ... على نفس أدوات الزراعة التى كانت تستخدم فى عصر محمد علي 
یزرع بنفس أسلوب الزراعة فى عھد الفراعنة وھذا بالطبع یؤدى إلى انخفاض إنتاجیة 

دات الزراعیة وتصنیعھا فى مصر وتوفیرھا الفدان ولذلك یصبح تحدیث اآلالت والمع
...البد منھ اً للمزارعین قرار

مثل السعى العمل الدائم على تشجیع األبحاث العلمیة الخاصة بزیادة إنتاجیة الفدان–٧٩٢
فى اإلنتاجیة % ١٠فإذا ما حدث زیادة ... من أجل استنباط تقاوى جدیدة ترفع من اإلنتاجیة

ملیون فدان فإن ذلك یعنى ٩عة وھى فى حدود ة األراضى المنزرمساحمع اقتراض ثبات 
...ألف فدان ٩٠٠أننا حصلنا على زیادة إنتاجیة قدرھا 
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،العمل والحرص على االستفادة من األبحاث الموجودة فى مركز بحوث الصحراء–٧٩٣
... مصریة كلیة زراعة١٨والخبراء الموجودین فى ،والعلماء،ومركز البحوث الزراعیة

وال بأس أیضاً من االستعانة ... والتنسیق فیما بینھم من أجل تطویر الزراعة فى مصر 
...بخبرات الدول األخرى خاصة التى یتشابھ مناخھا مع مناخ بلدنا 

...دراسة مدى إمكانیة تنفیذ األبحاث الخاصة بزراعة القمح صیفاً –٧٩٤

ل على جوانب وضفاف كل الترع والمصارف فى دراسة تنفیذ مشروع زراعة النخی–٧٩٥
...مصر 

السعى إلى االستفادة من میاه األمطار التى تسقط على الساحل الشمالى وسیناء –٧٩٦
وذلك بالطبع فى ( وعلى البحر األحمر ومحافظات الصعید وتخزینھا الستعمالھا فى الزراعة 

...)المالیة المتاحة حدود اإلمكانیات 

عى إلى عقد شراكات واتفاقیات مع الدول األفریقیة التى یتوفر بھا مراعى الس–٧٩٧
طبیعیة وإنتاج حیوانى ضخم من أجل بناء مذابح ومصانع للحوم بجوار المزارع الحیوانیة 

...وذلك من أجل توفیر تكلفة النقل ووصول اللحوم إلى مصر بسعر منخفض 

ودعمھ مالیاً ... علمیة للمشاكل التى یواجھھا دعم الفالح عن طریق تقدیم الحلول ال–٧٩٨
...عن طریق دعم أسعار األسمدة والتقاوى والمبیدات 
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والشوارع ،والجامعات،والمستشفیات،والمدارس،حدائق األندیةدراسة زراعة –٧٩٩
واستبدال األشجار الموجودة–البرتقال –المانجو –التفاح –مثمرة مثل اللیمون بأشجار 

فھذه األشجار المثمرة لھا رائحة جمیلة وشكل ... حالیاً مثل الفیكس بھذه األنواع المثمرة 
...جمالى باإلضافة إلى زیادة اإلنتاج الزراعى بدالً من استھالك المیاه لمجرد التشجیر فقط 

دراسة استعمال میاه الصرف الصحى فى زراعة غابات شجریة من أجل إنتاج –٨٠٠
وكذلك سیعمل ... لیل فاتورة استیرادھا مما سیدعم صناعة األثاث فى مصر األخشاب وتق

...على زیادة إنتاج الورق والفحم 

األراضى الزراعیة ثم إعادة بیعھا لمن بناء الدولة لمصانع الصناعات الغذائیة بجوار –٨٠١
یصب فى فھذا... وإعطاء األولویة فى الشراء لمن یرغب من الفالحین فى الشراء یرغب 

مصلحة المزارعین الذین سیحصلون على ناتج زراعتھم وعلى جزء من األرباح الصناعیة 
...كما سیكون سبب فى توفیر تكالیف النقل ...الناتجة عن استعمال محاصیلھم 

طرح بدائل وطرق أفضل للتعبئة والتغلیف ونشر ثقافة ھذه البدائل وتوفیرھا بأسعار –٨٠٢
...ل تالفى الھدر والتلف الذى یحدث عند النقل معقولة وذلك من أج
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البحث العلمى

أقوى وأبسط ما یمكن أن نذكره للتدلیل على أھمیة البحث العلمى ھو أن البحث -٨٠٣
حدث فى حیاة كل البشر فى وھو السبب فى ذلك التغییر الضخم الذى ،العلمى ھو المسئول

بین الدول المتقدمة ىاألساسوأن الفارق ...ضى وخاصة فى القرن الماالقرون الماضیة 
والدول المتأخرة ھو أن الدول المتقدمة وعن طریق العلم والتعاون والبحث العلمى قد 

وإلى تطبیقات تستطیع بھا أن توفر الكثیر من الوقت ،توصلت إلى حلول كثیرة لمشاكلھا
وبسبب عدم تقدمھا الدول المتأخرة وأن ... وتحل بھا الكثیر من المشاكل واألزمات ،والجھد

فإن منھا ما یزال یعیش حیاة تبعد كل البعد عن حیاة ؛ فى العلم وفى البحث العلمى وتطبیقاتھ 
على استعمال األجیال القدیمة من التكنولوجیا ومنھا ما یعیش ... القرن الحادى والعشرین 

...م والتطبیقات التى تسمح بھا دول العالم المتقدواالختراعات 

ولكنھ ؛لیس رفاھیة تتمتع بھ الدول والمجتمعات بعد أن تنجح وتتقدمالبحث العلمى -٨٠٤
الوسیلة والطریقة التى تستطیع بھا الدول والمجتمعات أن تتغلب على مشاكلھا لتنجح وتتقدم 

أحد حالیاً لم یعد كما یتصور البعض عبارة عن اختراع أو ابتكار یقوم بھفالبحث العلمى ... 
بل أصبح البحث العلمى ... ملھمة یتوصل إلیھا أحد الموھوبین والمتمیزین أو فكرة النوابغ 

،وتجرب،وتجتھد،وتدرس،فى كثیر من حاالتھ حالیاً عبارة عن فرق بحثیة تجتمع
أو تطبیق ما ،أو مادة ما،أو معادلة ما،أجل الوصول إلى جھاز ماوتعمل من ، وتخطط 
...لمشكلة یعانى منھا مجتمع وللعالم حالً لتقدم لل

االھتمام بالبحث العلمى قد أصبح فرضاً والزماً على أى مجتمع یھدف إلى التقدم لذا فإن
...والنجاح والتغلب على أزماتھ والتوصل إلى حلول سھلة لمشاكل صعبة 

إلجراءات ھذه اأن ینجح البحث العلمى فى النھوض بأحوالنا أرى وجوب اتخاذ ومن أجل 
-:بقدر اإلمكان 
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زیادة المیزانیات المخصصة للبحث العلمى سنویاً بالتوازى مع كل تقدم اقتصادى -٨٠٥
...یحققھ المجتمع 

،وتوفیر المعلومات،والتقنیات الحدیثة،دعم المراكز البحثیة بكل األجھزة–٨٠٦
...جاالت وتوفیر قواعد البیانات فى كل الم،واالحصائیات للباحثین

... عن العمل الفردى د تماماً البعو... تشجیع العمل الجماعى فى األبحاث العلمیة -٨٠٧
...لھاجوائزالورصد وإجراء المسابقات بین الفرق البحثیة 

یتفرغوا للبحث ورفع األعباء عن كاھلھم حتى ... ومعنویاً دعم الباحثین مادیاً -٨٠٨
فى ھبحثھ أو اختراعخصیص مكافآت مجزیة لكل من یتم تطبیق وت... واالبتكار واإلبداع 

... إال إذا أثمر عنھ تغییر فى حیاة الناس أو لالختراعفال قیمة للبحث... الواقع العلمى 

وأرفف ،دراجوأ،والمخزنة فى الجامعات،مراجعة كل األبحاث العلمیة القدیمة-٨٠٩
تطبیق كل ما یصلح منھا لتغییر المجتمع إلى األفضل والعمل على ... وزارة البحث العلمى 

...

...توجیھ اھتمام خاص بالبحوث التطبیقیة –٨١٠

وتقدیم ،دعوة العلماء المصریین بالخارج إلى التعاون مع المراكز البحثیة فى مصر-٨١١
...لھم الفنى والمشورةالدعم

إللقاء المحاضراتلعالم المختلفة دعوة العلماء والباحثین والمخترعین من دول ا-٨١٢
وزیادة المبالغ المخصصة إلیفاد البعثات العلمیة ... فى مصر وعقد الندوات واللقاءات



٣٦٣

والتواصل مع كل دول العالم المتقدمة شرقاً واالنفتاح ... والمنح الدراسیة العلمیة للخارج 
...وغرباً 

وزیادة أعداد فى مصر فى كل المجاالت التوسع فى عقد المؤتمرات العلمیة المختلفة-٨١٣
...سینوین إلیھا من المتخصصین والدارالمدع

دراسة فكرة تفرغ بعض األساتذة الجامعیین للبحث العلمى مع توفیر كل ما یحتاجونھ -٨١٤
...من دعم 

فى أبواب أخرى فى ومن اإلجراءات التى سوف تفید البحث العلمى فى مصر والتى تم ذكرھا 
-:الكتاب ھذا

حل مشكلة اإلسكان سوف توفر الراحة النفسیة والعصبیة لكل الباحثین والعاملین فى -٨١٥
المرور باإلضافة أیضاً إلى مشاكل ... مما یساعدھم على زیادة تركیزھم مجال البحث العلمى 

...والتلوث البیئى 

،وتطویره، مام بالتعلیم من الخطوات الھامة على طریق دعم البحث العلمى ھو االھت-٨١٦
،على السؤالبحیث یكون التعلیم مشجعاً ؛جید التعلیم والتأھیل منذ الصغروإعداد إنسان 

والبحث من أجل الوصول إلى إجابات وحلول مختلفة بأكثر من طریق ،والمناقشة،والحوار
...



٣٦٤

نیة المختلفة ودعوة نشر الثقافة العلمیة فى المجتمع من خالل البرامج التلیفزیو-٨١٧
العلماء إلى إلقاء محاضرات یحضرھا نجوم المجتمع وكبار المسئولین وعلى رأسھم رئیس 

...الجمھوریة 

وكذلك زیادة االھتمام بترجمة الكتب ... اللغات األجنبیة زیادة االھتمام بدراسة -٨١٨
...العلمیة 

جة للتغییر الذى تم ذكره فى باب التطور المھنى الذى سیحدث فى كل المھن نتی–٨١٩
وبالتالى اھتمام كل نقابة بما تضمھ من ؛والذى سینتج عنھ زیادة التخصص؛النقابات

...أعضاء متخصصین بالعمل على تطویر أدوات مھنتھم 

رأتعھد بأننى وفى األسبوع األول سوف اجتمع مع مسئولى البحث العلمى فى مص–٨٢٠
ل الشكاوى والمقترحات والعمل على تذلیلھا وتوفیر كل ما یحتاجھ من أجل االستماع إلى ك
وكذلك أتعھد بأن یكون ھناك اجتماع شھرى لذلك یحضره مساعد ... البحث العلمى فى مصر 

اقشة العقبات والمعوقات من أجل یتم فیھ من...رئیس الجمھوریة لشئون البحث العلمى 
...لیلھا والتغلب علیھا تذ



٣٦٥

فالبد من االھتماملكل المصریینالنجاحتحقیقاإن أردن

ىالشدید بالبحث العلم



٣٦٦

رئیس الجمھوریة

... اختاره الشعب لكى یحقق لھ أھدافھ... عب رئیس الجمھوریة ھو أحد أفراد الش-٨٢١
فة مھمة فإن وألن الوظی؛فھو موظف لدى الشعب ،فھو یعمل لدیھم فى مھمة محددة 

... على تنفیذ المھمة المطلوبة منھ وتساعدهالشعب والدستور یعطیھ سلطات تعینھ
فالسلطات الكبیرة التى یتمتع بھا رئیس الجمھوریة ھى سلطات من أجل تنفیذ المھمة ولیست 

...من أجل الشخص الذى یتولى منصب الرئاسة 

ھذه ھى الحقیقة حتى ولو ... ھیم حتى وإن اختلطت المفا... ھذه ھى الحقیقة -٨٢٢
ومن أجل تصحیح المفاھیم ومن أجل تطابق الحقیقة مع الواقع فسوف ... تناقضت مع الواقع 

أصدر قراراً جمھوریاً بإضافة لقب جدید إلى منصب رئیس الجمھوریة وھو لقب خادم 
رئیس فیصبح المسمى الجدید للوظیفة األكبر فى مصر ھو ؛المصریین أو خادم الشعب

وعلى جمیع الجھات والھیئات وعلى كل أفراد الشعب أن ...الجمھوریة وخادم المصریین 
وبذلك أتذكر ویتذكر كل ...یخاطبوا شخص رئیس الجمھوریة بھذا المسمى الوظیفى الجدید 

وأنھ لیس أفضل من ... رئیس قادم أنھ یعمل لدى الشعب ولیس الشعب ھو الذى یعمل لدیھ 
...ولھ السیادة ولھ كل الحقوقعب ھو الذى أفضل منھبل الش؛الشعب

فال یخاف من رئیس الجمھوریة وال ... وعلى كل فرد من أفراد الشعب أن یعى ذلك -٨٢٣
وإنما یتعامل مع جمیع المسئولین وفى مقدمتھم ؛وال یھابھم وال یرھبھم... من أى مسئول 

،وشعور بالثقة،نفس الوقت بكل قوةولكن وفى... رئیس الجمھوریة بكل أدب واحترام 



٣٦٧

وأن الكل یجب أن یعمل من أجل خدمتھ وراحتھ فى ... وإحساس كامل بأنھ صاحب ھذه البلد 
...إطار الدستور والقانون 

من أجل ضمان قیام رئیس الجمھوریة بوظیفتھ على أفضل وجھ سأعمل على إصدار -٨٢٤
سنة یوم بدایة حكمھ وذلك حتى یكون متمتعاً ٦٥قرار بأال یزید سن المترشح للرئاسة عن 

وھذا ...والذھنیة الكافیة ألداء مھام منصبھ على أكمل وجھ،واللیاقة البدنیة،بالصحة
الشرط لیس إعتداءاً على حقوق الراغبین فى الترشح أو تقییداً للترشح أو وضع عقبات 

أغلب األحوال لن تكون صحة ففى؛وإنما ھو تنظیم من أجل حسن االختیار ... للترشح 
عاماً بنفس صحتھ ولیاقتھ فى األربعینات والخمسینات من عمره ٦٥ولیاقة من تجاوز الـ 

أما الدور الذى یجب أن یقوم بھ فى ھذه المرحلة العمریة ... حتى وإن زادت خبرتھ وحكمتھ 
أما مھام رئیس ...أن یكون مستشاراً للحاكم یقدم النصحیة والمشورة عندما تطلب منھ ھو

وعقلیة فیجب أن تسند إلى من یستطیع ،وذھنیة،الجمھوریة والتى تتطلب صحة جسمانیة
... القیام بھا على أكمل وجھ 

وعن نفسى لو أصبحت رئیساً لجمھوریة مصر العربیة فأننى أتعھد بأننى سألتزم باآلتى 
-:وسأسعى إلى تنفیذه بقدر اإلمكان 

على أننى خادم ) باألفعال ولیس بالكالم ( ل سأعمل على التأكید منذ الیوم األو–٨٢٥
ولیس ألحد مھما كان ،وأنھ ال فرق بین مصرى ومصرى إال بالقانون، جمیعاً للمصریین

وأن العدل والمساواة ھما ما سأحرص علیھما طوال فترة ...میزة أو سلطة تفوق أحد 
...خدمتى للمصریین 



٣٦٨

ومع المرشحین السابقین لمنصب ... الجمھوریة السابقین سأجتمع مع رؤساء –٨٢٦
وأطلب ... رئیس الجمھوریة الذین لم یفوزوا فى االنتخابات ومع رؤساء الوزراء السابقین 

وسوف أنفذ كل ... منھم أن یقدموا لى نصائحھم وأفكارھم من واقع خبراتھم وتجاربھم 
... ى التى انتخبنى الشعب على أساسھا األفكار التى أراھا صالحة وتتفق مع منھجى وفلسفت

وإذا كانت ) بعد موافقتھم بالطبع ( وسوف أستعین بھم كمستشارین ومساعدین ومبعوثین 
...ظروفھم الصحیة تسمح بالعمل 

كما سوف أطلب من الوزراء والمحافظین ورؤساء األحیاء والمدن وكبار المسئولین فى كل 
وأن یطلبوا منھم ... غل نفس منصبھم من قبل القطاعات بأن یجتمعوا مع من كان یش

وذلك حتى یمكننا االستفادة من كل تجاربنا السابقة بما فیھا من نجاحات ... نصائحھم 
وال نكرر فشالً فى تجربة خضناھا ... فنضیف نجاحاً على ما حققناه من نجاح ... وإخفاقات 

...أو عدم مناسبتھا لنا ،وثبت عدم جدواھا،من قبل

أو ،أو أوقف تنفیذ أى مشروع،وأسمحوا لى ھنا أن أتعھد أمامكم بأننى لن أھدم-٨٢٧
وسوف أستكمل كل ... فكرة كان قد تم البدء فیھا قبل تحملى لمسئولیة رئاسة الجمھوریة 

وعند افتتاح تلك المشروعات فلن نبخس حق كل من عمل ... المشروعات وبأقصى سرعة 
ونذكر ونشكر كل من ... بل سننسب الفضل ألھلھ ،و بدء فى تنفیذھا أ،أو فكر فیھا ،فیھا 

ولن یكون ھذا الذكر وھذا الشكر شفاھة فقط بل سیتم ... ساھم من قبل فى ھذه المشروعات 
...یتم افتتاحھ سكتابتھ وتوثیقھ على كل مشروع 



٣٦٩

ووظیفتى لمن كما أتعھد بأننى لو أصبحت رئیساً لمصر أن أتقدم عند تركى لمنصبى-٨٢٨
لكل ما أستطیع أن أنصح بھ رئیس ... سیحمل المسئولیة من بعدى بتقریر شامل وكامل 

وأقدم لھ فى التقریر كل ما یعینھ على النجاح فى مھمتھ وسیشمل ھذا ،مصر بعد القادم
...التقریر النصائح والتحذیرات فى الداخل والخارج 

لكل ما یطلبھ منى رئیس الجمھوریة الذى سیأتى كما سأكون بالطبع فى خدمة بالدى ومنفذاً 
أى مقابل مادى أو أى علىحصولىبعدى بالطریقة واألسلوب التى سنتفق علیھا وبدون

...نوع مزایا من أى

تنفیذاً وتأكیداً وتقنیناً لكل ما ورد فى الفقرة السابقة سوف أصدر قراراً جمھوریاً –٨٢٩
د أن یترك منصبھ مثل الوزراء والمحافظین ورؤساء یقضى بأن یظل أى مسئول كبیر بع

ولكن ...من شھر إلى شھرین تتراوحاألحیاء فى معاونة ومساعدة من یأتى بعده لمدة
وأصبح دورھم ... بقاءھم ھذا سیكون بدون أى سلطات لھم فلقد تركوا مناصبھم بالفعل 

...استشاریاً فقط 

للمراسم یقوم باستقبال وتودیع الرؤساء والملوك سأصدر قراراً بتعیین وزیر دولة–٨٣٠
فى المطارات على أن یكون مراسم استقبال رئیس الجمھوریة ضیوف مصر الكراموالعواھل 

وذلك حرصاً على وقت رئیس ... للضیف على سلم مقر رئاسة الجمھوریة ولیس فى المطار 
...الجمھوریة واستغاللھ فى متابعة مھام ومسئولیات منصبھ 



٣٧٠

سوف أحاول دائماً أن یكون أغلب المسئولین الجدد من الشباب أو من متوسطى –٨٣١
وأن نستعین دائماً بكبار السن كمستشارین وخبراء وحكماء وذلك من أجل تجدید ،األعمار

ومعالجة ،والبعد عن النمطیة،ومواكبة العصر،فكر الدولة والمجتمع فى كل المجاالت
...نا وبین العالم األول الفجوة الزمنیة بین

ألجیب فیھ على كل ... إلى الشعب أو نصف شھریاً سوف ألقى خطاباً أسبوعیاً –٨٣٢
األسئلة المطروحة وكل ما یشغل بال الشعب وإلعالم الشعب وإطالعھ على كل ما حدث فى 

...تلك الفترةخالل 

نماذج المصریة الناجحة سوف أقوم فى كل یوم موجود فیھ فى مصر بتكریم أحد ال–٨٣٣
وستكون األسباب التى سیتم على أساسھا التكریم ھو ... والمشرفة تكریماً أدبیاً ولیس مادیاً 

أو عطاء اإلنسان وتضحیتھ سواء كانت التضحیة ،أو المھنى،أو العلمى،التمیز األخالقى
تكریم على فئات ولن یقتصر ال... أو من أجل عملھ ، أو من أجل أسرتھ ،من أجل وطنھ

فقد یكون التكریم فى یوم ما ألحد كبار ... بل سیشمل كل طبقات وفئات المجتمع ؛معینة
،وفى الیوم الثالث مثالً لبطل ریاضى... وفى الیوم التالى ألحد عمال النظافة ... العلماء 

... یر سابق وفى الیوم الخامس مثالً لمسئول كب،وفى الیوم الرابع مثالً لموظف صغیر أمین
والھدف من ھذا ھو التأكید على أھمیة كل ... وھكذا بدون صیغة معینة أو شروط محددة 

وبذلك تتفتح مسام ... واھتمام الدولة بكل الناس خاصة المتمیزین منھم ،المھن للمجتمع
ویعملون ویجدون ویسعون من أجل من كل الطبقات والفصائل ،االنتماء عند كل المصریین

أما عن الطریقة التى ... وما أجملھ من تكریم ... م على تكریم من الدولة والمجتمع حصولھ
من حق الجمیع التقدم بالترشح لھذا التكریم سیتم بھا اختیار من سیتم تكریمھم فسوف یكون



٣٧١

وبالقطع سیكون ...م ممن یرونھم مستحقین للتكریمسواء ترشیح أنفسھم أو ترشیح غیرھ
وكل ھیئات ووزرات الدولة اختیار بعض الناجحین المصریین لتكریمھم لرئاسة الجمھوریة 

...حتى ولو لم یتقدموا ھم للترشح ... 

بقدر اإلمكان إال إذا كان المنتج ال یوجد منھ ( سأستعمل كل ما ھو منتج مصرى -٨٣٤
ا كم... ولن أكل إال من الغذاء المصرى ... ولن ألبس إال مالبس مصریة ) إنتاج مصرى 

كما سأتحرر فى أكثر المواقف ... سأستعمل أكثر سیارة یكون بھا أعلى نسبة مكون مصرى 
من البروتوكول فى ارتداء المالبس الرسمیة وسیكون البنطلون والقمیص ھو أكثر ما ارتدیھ 

وذلك من أجل التأكید على أن قیمة اإلنسان وأھمیتھ لیست بما یرتدیھ وإنما بما یؤدیھ وما ؛ 
مع مالحظة أن اللقاءات الرسمیة مع الوفود األجنبیة ... اآلخرین من أعمال ینفع بھ

... والزیارات الخارجیة البد فیھا من إتباع البروتوكول 

سوف أعلن فى نھایة كل عام عن میزانیة رئاسة الجمھوریة وما أنفقتھ وفیما أنفقتھ -٨٣٥
غط المصاریف فلن تتم أى تجدیدات وسأعمل من الیوم األول على منع اإلسراف وعلى ض... 

وقد تمتد ( سنوات األولى من فترة والیتى ٣فى كل ما یخص رئاسة الجمھوریة طوال الـ 
إلى أكثر من ذلك إذا لم یحدث تحسن ملحوظ فى حالة االقتصاد المصرى ویشعر كل مواطن 

بقدر وسوف أقلل من حجم حراسات وقوة تأمین رئیس الجمھوریة ) ... بھذا التحسن 
كما سأعمل على ضغط كل المصروفات ففى دولة مدینة یعانى فیھا المالیین من ؛اإلمكان 

توجیھ تلك األموال ومن الضرورىمن األولىیصبحوالبطالة،والمرض،واألمیة،الفقر
فإذا ما كنت ... أو توفیر عمل لعاطل ،أو عالج مریض،أو تعلیم جاھل،إلطعام جائع



٣٧٢

مصریین زیادة ساعات عملھم واالستغناء عن بعض الرفاھیات التى یستطیعون سأطلب من ال
...بفعل ذلكفإننى البد وبالقطع أن أكون أول المبادرین ... االستغناء عنھا 

على أن یتم توجیھ ... سأنقل ملكیة بعض طائرات الرئاسة إلى شركة مصر للطیران -٨٣٦
...ى األماكن األخرى التى بھا احتیاج لذلك ثمنھا لبناء عدة مدارس فى الصعید أو ف

األول لوجودى فى منصب رئیس جمھوریة مصر العربیة وخادم األسبوعسأقوم فى -٨٣٧
حتى یمكن ( المصریین باإلعالن عن بیع جمیع سیارات رئاسة الجمھوریة فى مزاد علنى 

لبناء مستشفیات فى وسیتم توجیھ تلك األموال) الحصول على سعر أعلى من السعر السوقى 
المناطق المحتاجة لذلك ورغم أن أثمان ھذه السیارات بعد بیعھا لن یكون بالمبلغ الكبیر الذى 

ولكن ھذا البیع ... یؤثر فى میزانیة دولة بحجم مصر أو فى میزانیة وزارة الصحة 
الدولة واالستغناء عن تلك السیارات ذات الماركات الغالیة سیكون رسالة داللیة على توجھ

وسیتم ... وفى النھوض بالرعایة الصحیة ... ورغبتھا األكیدة فى ضغط المصاریف واالنفاق 
وسیتم ... استبدال سیارات مصریة متوسطة السعر منخفضة الرفاھیة بتلك السیارات الغالیة 

.... تنفیذ ھذه السیاسة بعد ذلك فى كل الوزارات والھیئات الحكومیة 

تغییرأن تكون فترة وجودى فى وظیفة رئیس الجمھوریة ھى فترة سوف أعمل على-٨٣٨
والخوف منھ إلى مرحلة العمل الجماعى ،وتقدیس الحاكم،ننتقل فیھا من العمل الفردى

وأن رئیس الجمھوریة رغم أنھ أعلى المناصب وأھمھا إال أن من یشغل ...وتوازن السلطات
وال توجد لھ ... یس معصوماً من األخطاء ول... ھذا المنصب لیس فوق مستوى البشر 



٣٧٣

ولذلك سوف أعمل على تدعیم العمل الجماعى فى كل ،حصانة لذاتھ وإنما الحصانة لوظیفتھ 
وسوف أدعم كل من یعملون معى وأعمل على إظھارھم وإظھار مجھوداتھم لكل ،المجاالت
ن الحدیث عن رئیس وسأمنع وسائل اإلعالم م... والثناء على كل من یجتھد ... الشعب 

وسوف أعمل على التخفیف من الھالة والھیبة التى ... الجمھوریة وكأنھ لیس إنساناً عادیاً 
یراھا البعض فى شخصیة رئیس الجمھوریة وذلك بإجراءات عدیدة أرجو أن یالحظھا القارئ 

...فى أغلب صفحات ھذا البرنامج 

وفق ما تسمح بھ مقتضیات ( إجراءات وسوف أعلن وبكل شفافیة عن كل ما یتم اتخاذه من 
ولن أخجل من أن أتراجع عن أى قرار أرى أن أغلبیة الشعب ال توافق ) ... األمن القومى 

...علیھ 

فى كثیر من األحیان سوف أصلى صالة الجمعة فى مسجد مختلف فى محافظة -٨٣٩
ستماع إلى أراء الناس مختلفة بعیداً عن اإلعالم وبدون أى تغطیة صحفیة إعالمیة وذلك لال

... ومشاكلھم بدون حواجز 

القرى أو سكانفى كثیر من أیام شھر رمضان سوف أقوم بتناول اإلفطار مع بعض-٨٤٠
...أغلب المحافظات فىالعائالت من متوسطى الحال 

للخطابات هسوف أصدر قراراً جمھوریاً بعدم التصفیق لرئیس الجمھوریة أثناء إلقاء-٨٤١
أما إذا كان حدیث ... إذا كان التصفیق بمناسبة ذكر رئیس الجمھوریة ألحد المصریین إال



٣٧٤

... رئیس الجمھوریة عن ما فعلھ أو ما ینوى فعلھ فیجب االمتناع عن المقاطعة والتصفیق 
...على أن یكون التعبیر عن التأیید أو الرفض بالتصفیق أو عدمھ فى نھایة الخطاب 

لعمل على التقلیل من مجاملة ونفاق البعض لرئیس الجمھوریة والھدف من ذلك ھو ا
...واستعمالھم للتصفیق والمبالغة فیھ فیما یفید وفیما ال یفید 

إذاعة تقریر یومى فى الساعة الثانیة ظھراً عن أنشطة رئیس الجمھوریة الصباحیة -٨٤٢
لعاشرة مساءاً عن أنشطة خر مسائى فى اوكذلك إذاعة تقریراً آ... ام بھا والمھام التى ق

...رئیس الجمھوریة المسائیة 

والمعنى والھدف من ھذا التقریر إنھ وبما أن رئیس الجمھوریة ھو خادم الشعب والموظف 
أن یقول لمن )رئیس الجمھوریة ( األول لدى الشعب لذا فالواجب على الموظف والخادم

؟ ھذا .. ذا فعل الموظف األول ؟ ومن حق الشعب أن یعرف ما.. یعمل عندھم ماذا فعل 
بالقطع فیما عدا المھام واللقاءات واألعمال التى تخص األمن القومى فسوف یتم اإلشارة 

...إلیھا فقط بدون تفاصیل 

٣سأقوم وبمساعدة مستشارى اإلعالم فى جھاز رئاسة الجمھوریة بقراءة أكثر -٨٤٣
...مقاالت معارضة یومیاً 

وسأتشرف ... وسأرتدى مالبس العمال ... ان سأذھب إلى المصانع فى بعض األحی-٨٤٤
ولن یكون ذلك ... فأنا من عشاق العمل الیدوى ... بأن أعمل بیدى لمساعدتھم ومعاونتھم 



٣٧٥

بل سأعمل مع العمال لمدة من الوقت حتى یعلم ... أو التلیفزیونىمن أجل التصویر الصحفى
...الجمیع أن العمل الیدوى شرف 

سوف أتوجھ بالدعوة إلى كل المسئولین السابقین على اختالف مناصبھم -٨٤٥
بحیث یذكروا فیھا أفكارھم وخبراتھم وتجاربھم ؛ومسئولیاتھم إلى ضرورة كتابة مذكراتھم 

ونصائحھم إلى ... والدروس التى تعلموھا منھا ... ویضمنوھا انجازاتھم واخفاقاتھم ... 
...األجیال الجدیدة 

كذلك سأتوجھ إلى كل كبار السن حتى ولو لم یكونوا من المسئولین الحكومین الكبار -٨٤٦
فلكل إنسان تجربة حیاتیة ... أو من مشاھیر المجتمع بدعوتھم إلى كتابة مذكراتھم وأفكارھم 

ولكل إنسان ... ولكل تجربة مزایاھا وعیوبھا ودروسھا وخبراتھا ... تختلف عن اآلخر 
والواجب على كل إنسان أن ینقل ... التى تختلف عن اآلخر وجھات نظرهوأفكاره وفلسفتھ

وأن تكون ھذه الدروس ... لآلخرین ما تعلمھ فى حیاتھ من دروس وما عاشھ من تجارب 
...النصائح مشفوعة ببعض

سوف أصدر تعلیمات بضرورة التزام كل الوزراء والمحافظین وأعضاء البرلمان -٨٤٧
إال إذا كانت الحالة المرضیة ( بالعالج فى مصر وفى المستشفیات الحكومیة وكبار المسئولین 

وبالقطع لن یكون مسموحاً لھؤالء المسئولین بالسفر ) نادرة وال یوجد لھا عالج فى مصر 
كما سأقوم بعمل الفحوصات الطبیة والخاصة بى وبأسرتى فى ... للعالج فى الخارج 

...ت مختلفة مستشفیات حكومیة مختلفة فى محافظا



٣٧٦

أشھر فى اجتماع مفتوح استمع فیھ إلى كل اآلراء ٣سألتقى بالمعارضین كل -٨٤٨
إال أننى سأطلب من المعارضین أال یكتفوا ،وأرحب بكل وجھات النظر وأرد علیھا بما أراه

...ما یمكن فعلھ للمشاكل التى لم یتم حلھا ) إذا رغبوا فى ذلك ( بالمعارضة وأن یقترحوا 

والحوار ،بھذا نعطى المثل والقدوة ألبنائنا وللمجتمع كلھ فى أھمیة ووجوب احترام اآلخرو
وأنھ ال یوجد من یحتكر الحقیقة أو المعرفة حتى ... والتعاون من أجل الصالح العام ،معھ

...ولو كان رئیس الجمھوریة 

... الصدر بالنقد كما أن ھذه اللقاءات ستكون معلماً لكل المجتمع فى أھمیة عدم ضیق
وأن نتعلم جمیعاً من بعضنا ... وأھمیة أن یسعى الجمیع للتواصل من أجل التجدید والتطویر 

...البعض 

سوف أجتمع مع الصحفیین واإلعالمیین ورؤساء التحریر ومقدمى ومعدى البرامج -٨٤٩
السلبیات والحوادث إال یركزوا على... فضالً ولیس أمراً ... وأطلب منھم ... التلیفزیونیة 

ما من األخبار أو الحوادث أو األفالموأال ینشروا أو یذیعوا...الفردیة الموجودة بالمجتمع 
فكل مجتمع فیھ من السلبیات واالنحرافات الفردیة لو تم التركیز ... یسئ إلى قیمنا وأخالقنا 
وألعتقد ؛ة لكل الشعبانخفاض الروح المعنویو،انتشار السلبیةعلیھا لكان ھذا سبباً فى

كما سأطلب منھم أن یھتموا أكثر ... الجمیع أن الخیر واالیجابیات قد اختفوا من المجتمع 
ویستضیفوا أصحابھا لیكونوا قدوة ،ویكتبوا عنھا،ویذیعوھا،وینشروھا،باالیجابیات

...ومثل یحتذى 



٣٧٧

وعلینا ... دیة ألن عددھا قلیل كما سأطلب من الشعب كلھ عدم الحدیث عن تلك السلبیات الفر
وأن نتعود جمیعاً ... بأال نتكلم عنھ وأال ننقلھ وذلك؛جمیعاً أن نحاصر الشر ونقضى علیھ

...أن نتكلم ونتناقش بایجابیة وبتفاؤل فى الموضوعات الجادة والھامة والمفیدة فقط 

تماعات واالحتفاظ بھا تسجیل محاضر المقابالت الرسمیة الرئاسیة والوزاریة واالج-٨٥٠
...للدراسة واالستفادة منھا 

فمن حق األجیال ... ولیكن مثالً خمسون عاماً ... وكذلك اإلفراج عن الوثائق بعد فترة 
ومن الخطأ أن ... ولھا أن تبنى على ما بدءوه ... القادمة أن تتعلم من أخطاء من سبقوھا 

ال یدرى كل منا عن اآلخر شیئاً ... منعزلة نتعامل فى تاریخنا وفى حیاتنا بمنطق الجزر ال
...ویكرر األحفاد أخطاء األجداد ... فیكرر األبناء أخطاء األباء 

،سأعمل على زیارة المحافظات ومتابعة العمل فى كل المشروعات فى كل المجاالت-٨٥١
األدنى الذى أكثر من مرة خالل العام الواحد إال أن الحدوسوف أقوم بزیارة بعض المحافظات

ھو زیارتى لكل محافظة مرة واحدة على األقل فى عیدھا أتمنى أال یمنعنى عنھ مانع قوى
...القومى 

،وألننى أحب محاورة العلماء... ألن طبیعتى الشخصیة تحب العلم والفكر –٨٥٢
قرب لذلك فسوف أعمل على الت؛والتعلم منھم،والتفكیر معھم،ومناقشتھم،والمفكرین

...من العلماء والمفكرین ورفعھم إلى المكانة التى یستحقونھا 



٣٧٨

سوف أدعو أحد رجال الدین أو العلماء أو األدباء أو المفكرین من كافة األطیاف إلى -٨٥٣
یوم وسوف أحضرھا كمستمع ١٥وذلك كل ... إلقاء محاضرة فى رئاسة الجمھوریة 

وسیذیع ،بعض أفراد الشعب العادیینویحضرھا معى بعض الوزراء ونجوم المجتمع و
وذلك من أجل التأكید على احترام الدولة للعلماء ؛التلیفزیون تلك المحاضرة على الھواء

ومن أجل تصحیح مفھوم القدوة ؛وأھمیة متابعة كل األفكار وكل الجدید فى كافة المجاالت
ھم األولى بأن یھتدى بھم لدى أبنائنا فیصبح ھؤالء النماذج الناجحة ھم قدوة المجتمع و

...وشبابناویسیر على نھجھم أبنائنا وأطفالنا

السیناریستكاتبى سأجتمع مع الفنانین والكتاب والمؤلفین والمخرجین و-٨٥٤
وذلك ؛وأطلب منھم المشاركة فى صناعة مجتمع جدیدوالقصاصین والروائیین والشعراء

والمحفز على البناء والتنمیة والمحافظ على بالحرص على تقدیم الفن الھادف واالیجابى
وتشجیعاً لذلك سوف أحضر العرض السینمائى ألفضل فیلم مصرى سنویاً ... األخالق والقیم 

كما ... وكذلك تشجیعاً للمسرح سوف أحضر العرض المسرحى لألفضل من تلك األعمال ... 
وسیتم إعالن تلك المقاطعة ... سأشجع قیام المجتمع بحمالت مقاطعة لألعمال الفنیة الھابطة

أى أن الحملة المجتمعیة ستعلن أن المنضمین إلیھا سیقاطعون ... قبل ظھور األعمال الفنیة 
وأخالقنا ... كون على المستوى الالئق أخالقیاً بمصر وشعبھا أى عمل سیظھر مستقبالً لن ی

...وقیمنا 

فى خالفھ مع أى جنسیة خارجھاأو لن أسمح بإھانة أى مصرى سواء داخل مصر -٨٥٥
...أخرى فكرامة كل مصرى من كرامة مصر كلھا 



٣٧٩

لن أتكلم أثناء رئاستى للجمھوریة مع كل الوفود األجنبیة والصحف ووكاالت األنباء -٨٥٦
وإیماناً كامالً بأنھ لن یتقدم شعب إال ،واعتزازاً بھا،وذلك احتراماً لھا؛إال باللغة العربیة

...وبھویتھ وأصولھ ،وبعقیدتھ،مسك بلغتھإذا ت

سأعمل على إصدار قانون ینظم محاكمة رئیس الجمھوریة والوزراء وأعضاء -٨٥٧
...البرلمان 

فى خالل شھر رمضان المبارك سأقوم باإلفطار مع أغلب فئات الشعب إفطاراً عادیاً -٨٥٨
ویوماً آخر مع ... ر مع السادة المحامین فیكون أحد األیام لإلفطا... بدون إسراف أو تبذیر 

ویوماً ... ویوماً للفالحین والزراعیین ... ویوماً للصحفیین واإلعالمیین ... المھندسین 
ویوماً للمھنیین ... ویوماً للطلبة ... ویوماً لرجال الجیش ... ویوماً للقضاة ... لألطباء 

ویوماً ... ویوماً للریاضیین ... طة المصریة ویوماً للشر... ویوماً للتجاریین ... والحرفیین 
وبعض األیام سأتناول إفطارى مع بعض األسر ... وھكذا ... لذوى االحتیاجات الخاصة 

أما فى األعیاد ... وبعیداً عن اإلعالم فى زیارات غیر محددة سلفاً ... الفقیرة فى منازلھم 
بعض یتام وكبار السن وزیارة واألجازات فسوف أقوم بزیارة بعض المستشفیات ودور األ

... وحسن معاملتھم السجون لالطمئنان على أحوال المسجونین

سوف أقوم باختیار عدد كبیر من المساعدین المتخصصین لمساعدتى فى انجاز كل -٨٥٩
بحیث یتولى كل مساعد منھم مسئولیة ملف معین أو تخصص ؛محاور التنمیة بالتوازى

لك ھو أننى سأختار مساعدین على درایة كاملة بالتخصص الذى والھدف من ذ... معین 



٣٨٠

سیسند إلیھم بحیث یتولى كل مساعد منھم متابعة تنفیذ الخطط واألھداف الخاصة بتخصصھ 
أى أنھ سیكون ممثالً لرئاسة الجمھوریة فینسق مع ... مع كل المسئولین فى كل الجھات 
یكون ھناك اجتماع شھرى مع كل مساعد فى على أن... الجمیع ویذلل العقبات أمام الجمیع 

وعلى ذلك فسیكون ھناك ...كل تخصص یحضره كل المسئولین اآلخرین لمتابعة ما حدث
... ومساعد لشئون أطفال الشوارع ... ومساعد للمرور ... مساعد لشئون العشوائیات 
ومساعد ... اعة ومساعد للزر... ومساعد للثورة الثقافیة ... ومساعد للحمالت المجتمعیة 

ومساعدین للشئون ... ومساعد لحقوق اإلنسان والحریات والدیمقراطیة ... للبحث العلمى 
ومساعد لشئون ... ومساعد لشئون محو األمیة ... الدینیة أحدھما مسلم واآلخر مسیحى 

ومساعد لشئون ... ومساعد لشئون النقابات ... ومساعد للشئون االقتصادیة ... سیناء 
... ومساعد للریاضة ... ومساعد للنظافة ... ومساعد للصحة ... ومساعد للتعلیم ... أة المر

ومساعد لشئون ...لمحاربة الفساد ولإلصالح اإلدارىومساعد... ومساعد لشئون البیئة 
...ومساعد لشئون ذوى االحتیاجات الخاصة ... ومساعد لشئون النیل ... الصعید 

لوظائف والمناصب الجدیدة ھو زیادة الرقابة والمتابعة والتحفیز والھدف من ھذه ا-٨٦٠
وفى نفس الوقت التنسیق بین كافة الوزارات ... لكل الھیئات والوزارات كل فى تخصصھ 

والجھات فى المجاالت التى ال یوجد جھة مسئولة مسئولیة مباشرة عنھا مثل الحریات 
...والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان 



٣٨١

مة یجب التذكیر بھا والتأكید علیھاقواعد عا

ولن أحمل ضغینة ألحد ولن أسمح باضطھاد ... لن أتحیز لفئة أو حزب أو فصیل -٨٦١
...فعدل الدولة یجب أن یشمل الجمیع ... ألى فئة أو فكر 

وسأتعامل مع كل طبقات وطوائف الشعب ،سأحاول دائما أن أكون نموذجاً للتواضع-٨٦٢
...تقدیر بكل احترام و

وسأحرص دائماً على ... ولن أحیط نفسى بالفاسدین ... لن أنفصل عن الناس -٨٦٣
...التواصل بكل طوائف المجتمع حتى ال أفقد إحساسى بنبض الناس ومشاكلھم 

،النظیفة، والضمائر ى من أصحاب الھمم العالیةسیكون مساعدیى ومستشاری-٨٦٤
بھم بأن یكون حدیثھم وعملھم دائما مبنى على األمانة والصدق وسأطال...والوطنیة الصادقة 

...

... لن أنسى أبداً أننا جمیعاً حكاماً ومحكومین مخلوقین من تراب وأننا كلنا إلى زوال -٨٦٥
وأن حساب الحاكم أشد ... لیحاسبنا –عز وجل –وأننا سنقف جمیعاً بین یدى الخالق 

ولن أسعد أبداً بأى كالم یحمل من المدح والنفاق أكثر ... وأصعب كثیراً من حساب المحكوم 
ودائماً لن أنسى قناعتى وھى أن كلمة شكر واحدة تقال لى بعد ... مما یحمل من الحقیقة 

وأن رضا هللا ... كلمة تقال لى أثناء وجودى فى المنصب ١٠٠٠تركى لمنصبى أفضل من 



٣٨٢

احد یكتب فى كتب التاریخ عن حاكم بعد وأن سطر و... سبحانھ وتعالى أھم وأنفع وأبقى 
... أثناء حكمھ الصحفمانشیت فى ١٠٠٠رحیلھ أفضل من 

فإننى أعدكم ، رغم إدراكى بكم المشاكل الكبیرة والضخمة التى تعانى منھا بالدنا -٨٦٦
فأما أن أنجح معكم فى عالج ؛ولن أبحث لنفسى عن مبررات،بأننى لن أشتكى من كثرتھا

فاالعتراف بعدم النجاح عندى أفضل كثیراً من ،وإال فسوف أتقدم باستقالتى... مشاكل ھذه ال
وعلى النقیض من ذلك فإننى لست واثقاً فقط من نجاحنا بل إن كلى إیمان ... اإلنكار والخداع 

سوف ) الذى أكاد أراه واتخیلھ مثلما ترون أنتم اآلن سطور ھذا الكتاب وكلماتھ ( أن نجاحنا 
...وإخالصنا ،وعملنا،وجھدنا، وإیماننا ،ق سریعاً بفضل تعاوننایتحق



٣٨٣

الدعم

جملتان من أكثر ... یجب وصول الدعم إلى مستحقیھ ... الدعم ال یصل إلى مستحقیھ -٨٦٧
والجملتان صادقتان ... الجمل التى قالھا وسمعھا المصریون خالل الخمسین عاماً األخیرة 

...األولى تعبر عن حالة فشل واقعیة والثانیة تتمنى تصحیح ھذه الحالة ... تماماً 

-:أطراف فى المعادلة ٣وجود الدعم یفترض وجود 

ثم مبلغ الدعم أو ،وفقراء یستحقون المساعدة والمساندة،دولة تقدم الدعم للفقراء 
...مضمون الدعم 

؛ الدعم بھا خلل أو بھا انحراف دیمتقأما عدم وصول الدعم لمستحقیھ فذلك یعنى أن طریقة
وبالتالى یدخل فى المعادلة أطراف أو وسطاء یحصلون على جزء من الدعم ویستفیدون منھ 

دعونا نناقش كل طرف ... رغم أنھم غیر مستحقین لھ وھؤالء ھم الطرف الرابع فى المعادلة 
-:على حدة 

أو تعطفاً ،أو منة من حاكم،حكومةھذا لیس تفضالً من:دولة تقدم الدعم للفقراء –٨٦٨
... للفقراء حقوقاً على الوطن ... فالفقراء مع األغنیاء ھم أصحاب الوطن ... من مسئول 

الفقر لیس مسئولیة الفقراء بقدر ما ھو مسئولیة الدولة ... وعلى األغنیاء واجبات للوطن 
...فى رقبة المسئولین والفقر لیس عاراً على جبین الفقراء بقدر ما ھو ذنباً ... 

وھم أیضاً ... ولم یسعوا إلیھ ... ولم یتمنوا ھذا ... لم یرغب الفقراء أن تكون حالتھم ھكذا 
... لیسوا راضین عن ذلك 

وزیادة أعدادھم ھو السیاسات الخاطئة ،واستمرار فقرھم،السبب األول لوجود الفقراء
...للحكومات المتعاقبة 



٣٨٤

ولكن سأتكلم ؛وال كیف زادت حالتھم سوءاً ،زادت أعداد الفقراءلن أتكلم ھنا عن كیف
ویجب أن یستمر بالتوازى مع العمل ،وأؤكد فقط على أن دعم الدولة للفقراء فرض علیھا

وعندما یخرج الفقراء من ... ومساعدتھم للتغلب على الفقر ،ومعاونتھم،على تنمیتھم
...ة أن تتوقف عن تقدیم الدعم لھم ھنا فقط یمكن للدول... دائرة الفقر 

... تتمثل حقوقھم فى أن تساعدھم الدولة ... لھم حقوق وعلیھم واجبات ... الفقراء –٨٦٩
وتتمثل واجباتھم فى ضرورة العمل على مساعدة أنفسھم من أجل تغلبھم على الفقر فكما أن 

ھم واجب أن یمدوا لھا أیادیھم الدولة علیھا واجب أن تمد لھم ید المساعدات فإن الفقراء علی
...والتأھیل ،والتدریب،والتعلم،من أجل العمل

؛ أو منتجات محددة ،ال یجب أن یكون شیئاً ثابتاً ... مبلغ الدعم أو مضمون الدعم -٨٧٠
وال یكفى ھنا أن نحدد لھم مجموعة ... فالناس مختلفون فیما یحتاجون وفیما یستعملون 

فأول طریق تغلب ... بل من األفضل أن نترك لھم حریة أكبر من ذلك ... نھا سلع لیختاروا م
وال بأس فى البدایة من أن یرتكبوا بعض ... الفقراء على فقرھم أن یدیروا أزمتھم بأنفسھم 

...األخطاء وال بأس من أن یتعثروا فى بعض الخطوات 

وھم غیر مستحقین لذلك ... األطراف الذین یحصلون على الدعم أو یستفیدون منھ –٨٧١
ما یحصل علیھ الشخص الفقیر المستحق نفسبل إنھم فى بعض األحیان ال یحصلون على

قد تنقلھم إلى طبقة األثریاء فى أكبربل یحصلون على منافع ومكاسب مادیةفقطللدعم
...المجتمع 



٣٨٥

،والقیمة،الفئة األولى التى تحصل على الدعم بالحجم... وھم ینقسمون إلى فئتین 
أى أنھم یظھرون فى صورة ... والصورة التى یحصل علیھا الفقراء مستحقین الدعم 

أما الفئة الثانیة وھى األخطر فھم من یتاجرون ... مستحقى الدعم ویحصلون علیھ بغیر حق 
وخطورة الفئة ... ووصولھ إلى الفقراء ،ومراحل إعداده،ویفسدون فى عملیة الدعم

ل یتجاوز ذلك أحیاناً ب؛ضررھم ال یتوقف عند حد االستیالء على جنیھات معدودةالثانیة أن 
...والمالیین إلى اآلالف 

وإنما ھو وسیلة لمعالجة أمر ... تقدیم الدولة الدعم للفقراء لیس ھدفاً فى حد ذاتھ -٨٧٢
ھم قدرة وھو وجود عدد من المواطنین الفقراء الذین لیس لدی؛استثنائى ضار بالمجتمع

لذا فإن الدعم البد وأن ینظر إلیھ ویتم التعامل معھ ... كافیة على تدبیر احتیاجاتھم األساسیة 
اللجوء إلیھا مؤقتاً حتى یتم قیام منعلى أنھ إجراء استثنائى وكنوع من المسكنات التى البد

... مرض الطبیب بمھمتھ وھى معالجة المریض عالجاً صحیحاً یحقق الشفاء النھائى من ال
أى أن الدعم البد وأن تلجأ إلیھ الدولة بالتوازى مع كل اإلجراءات والسیاسات التى نرى فیھا 

؛یستطیع بھا التغلب على فقره وظروفھ االقتصادیة السیئةحتى؛عالجاً لمتلقى الدعم
م وأسرتھ ث،ویكفل نفسھ،وینتج،وبالتالى یتحول من فقیر یتلقى الدعم إلى إنسان یعمل

إلى إنسان أكثر نجاحاً یعمل وینتج ویكفل أسرتھ ویسدد ضرائب ویكفل ما یستطیع أن یكفلھ 
... من فقراء المجتمع الذین لم یتغلبوا على فقرھم وظروفھم االقتصادیة السیئة بعد 

أما أن یستمر الفقراء فى ظروفھم السیئة واحتیاجھم الدائم لمبالغ الدعم فھذا یعنى خلالً كبیراً 
المنظومة االقتصادیة یضر میزانیة الدولة ویؤثر بالسلب على كل الخدمات األخرى والتى فى

...یجب تقدیمھا لكل المواطنین 



٣٨٦

والبد أن یكون ھذا لذا وبناء على ما سبق فإنھ ال یصح أن یكون ھناك حدیثاً عن الدعم إال
كمن أدمن ا وإال أصبحن...اً بالسیاسات التى تكفل تغلب الفقراء على فقرھم الحدیث مقرون

والخطورة األكبر أن إدمان المسكنات البد ... تعاطى المسكنات بدون البحث عن عالج حقیقى 
وال تعد لھذه المسكنات تأثیرھا ،وأن یأتى یوماً ینھار فیھ الجھاز العصبى وینھار معھ الجسم

...السابق فى عدم اإلحساس باأللم 

...یكون أسلوبى الذى اقترحھ لمعالجتھا ھو من أجل حل مشكلة الدعم السابق س

تحویل الدعم العینى الذى یتمثل حالیاً فى السلع إلى دعم نقدى یتم صرفھ مقدماً فى -٨٧٣
عن طریق إضافة الملبغ المستحق إلى بطاقة بنكیة یحصل ... أول كل شھر لمستحقى الدعم 

... ك لھ أو أقرب ماكینة أقرب بنویقوم بصرف ھذا المبلغ من،علیھا مجاناً مستحق الدعم
قلل كثیراً من المصاریف الضخمة التى یتم انفاقھا على عملیة وصول السلع إلى وبذلك سن

...المواطنین 

ویتم فتح الباب إلعادة ... یتم إعالن شروط استحقاق حصول المواطنین على الدعم -٨٧٤
على للحصول على الدعم النقدىقدممع توقیع كل من یت... قید كل من یرغب من المواطنین 

؛إقرار یفید أنھ فى حالة مخالفتھ لتلك الشروط وحصولھ على الدعم رغم عدم استحقاقھ لھ 
فإنھ یقر بإعادة األموال التى حصل علیھا بدون وجھ حق وفى حالة عدم قیامھ بذلك یتعرض 

واالستیالء على أموال ،للمساءلة القانونیة لقیامھ بارتكاب جریمة تزویر فى أوراق رسمیة 
...عامة 



٣٨٧

:تقوم الدولة بتحدید الفئات الغیر مستحقة للدعم ومن أمثلة ذلك -٨٧٥

...مالكى السیارات المالكى أیاً كان نوعھا وحالتھا وسنة صنعھا -أ 

متر وكذلك مالكى المنازل ١٠٠التى تزید مساحتھا عن الحدیثة البناءمالكى الشقق-ب 
...ذات األدوار المتعددة أیاً كانت مساحة المنزل والعمارات 

وكل من یسافر بالطائرة إلى الخارج سواء كان للعمل أو للسیاحة ... العاملین بالخارج -ج 
...أو للحج أوللعمرة 

...كل المضاربین بالبورصة -د 

...أصحاب السجالت التجاریة والصناعیة -ھـ 

وأصحاب الحسابات الجاریة بالبنوك ... ب دفاتر التوفیر أصحاب الودائع البنكیة وأصحا-و 
...ألف جنیھ ٥٠إذا زادت عن مبلغ معین ولیكن مثالً 

...أولیاء األمور الذین یلحقون أوالدھم بالجامعات والمدارس الخاصة -ز 

...الساحل الشمالى–الغردقة–نزالء الفنادق المصیفیة الموجودة مثالً فى شرم الشیخ -ح 

والھدف من كل ذلك ھو تنقیة جداول المدعومین حتى ال یحصل على الدعم إال من - ٨٧٦
...وبالطبع ھناك إجراءات أخرى یمكن العمل بھا ... یستحقھ بقدر اإلمكان 

وتنقیة تلك األعداد وفرزھا ھام جداً خاصة عندما نعلم أن عدد المقیدین والحائزین على 
وھو بالقطع عدد ال یمكن بأى حال من ملیون إنسان٧٠قد تجاوز الـبطاقات تموینیة 

...غیر قادرین على تلبیة احتیاجاتھم األساسیة واألحوال تخیل أن یكون كل ھؤالء فقراء 



٣٨٨

وبدایة صرف ،وتحدید المستحقین،بعد االنتھاء من إعالن شروط استحقاق الدعم-٨٧٧
على اإلقرارات التى قدموھا والتى تبین مبالغ الدعم النقدى لھم یتم دراسة حاالتھم بناء

وبالتالى تبدأ الدولة فى مساعدتھم من أجل ؛حاالتھم وأسباب عدم قدرتھم على إعالة أنفسھم
...التغلب على ظروفھم السیئة وذلك بعدة طرق ووسائل 

ھم إجبار المھنیین على القید بالنقابة التى یرغبون فى امتھان مھنتھا من أجل إعادة تدریب-
...وتأھیلھم ثم الحاقھم بعمل مناسب بدخل جید 

بعض الفئات سوف یتم تقنین أعمالھم والتصریح لھم بھا مثل الباعة الجائلین وسائقى -
وسیساعدھم ذلك على العمل بحریة وبكرامة ودون ضغط أو خوف وبالتالى ... التوك توك 

...سیزید دخلھم وسیقل الھدر فى وقتھم وصحتھم ومواردھم 

یمنع وجود سلعة تباع بأقل من سمیزة التحول من الدعم العینى إلى الدعم النقدى أنھ -٨٧٨
یوجد فیھا مطمع للمضاربة لنوبالتالى فإن كل السلع المعروضة فى األسواق ؛تكلفتھا

وھذا بعكس الدعم العینى الذى یتم فیھ بیع أسعار بعض السلع ... علیھا والمتاجرة فیھا 
وبالتالى عند حدوث عجز فى كمیات ھذه السلعة المدعمة والموجودة ؛قیمتھابسعر أقل من

فى األسواق ولو حتى كان عجزاً ضعیفاً فإنھ سرعان ما یقوم البعض باستغالل األزمة 
وھذا المثال شاھدناه كثیراً قبل ذلك خاصة فى سلعة مثل ... واإلتجار بھا لالستفادة منھا 

...نت نادراً ما تباع بسعرھا األصلى أنبوبة البوتاجاز والتى كا



٣٨٩

النظافة

مشكلة النظافة فى مصر ھى تجسید وتلخیص لكل مشاكلنا وكیفیة تعاملنا معھا -٨٧٩
... فالكل یرغب ویتمنى أن تكون شوارعنا نظیفة جمیلة خالیة من القمامة ... وإدارتنا لھا 
ا فى حالة قضائنا على مشكلة حصل علیھالفوائد الكثیرة والضخمة التى سنوالكل یعرف

والتخطیط ،والتعاون،وألننا نفتقد إلى العمل الجماعى؛ولكن وفى نفس الوقت... القمامة 
واإلرادة الحقیقیة ،واالنتماء للوطن،واإلخالص فیھ،واتقان العمل،الجید والتنفیذ الدقیق

،والتنافس،اً قیم الصراعوفى نفس الوقت تسود فى المجتمع حالی... للتحدى والنجاح 
، والسلبیة ،واألنامالیة،واألنانیة،وعرقلة الساعین لالصالح،محاوالت ھدم الناجحینو

،بسبب الصفات االیجابیة الكثیرة التى نفتقدھا ... واإلحساس بالعجز والفشل ،والكسل
سبب ھذه وبسبب تلك ب... وبسبب الصفات السلبیة الكثیرة التى تنتشر وتسود فى المجتمع 

أصبحنا عاجزین عن حل مشكلة النظافة وأصبحت كل األطراف المرتبطة بمشكلة النظافة 
المواطن ومنذ عدة سنوات أصبح یدفع رسوماً مقابل النظافة ومع ذلك عملیة رفع ... تعانى 

والدولة واألجھزة المسئولة ال... القمامة من الشوارع غیر جیدة والحالة العامة مؤذیة 
وفى ظل عدم التزام،تستطیع رفع كل كمیات القمامة فى ظل عدم وجود نظام دقیق للجمع

وفى ظل قیام جامعى القمامة بنبش القمامة وبعثرتھا على األرض بحثاً عن ،المواطنینبعض
باإلضافة إلى أن جامعى القمامة یبذلون ... واد األخرى مالمواد التى یجمعونھا فقط وتركھم لل

رغم أنھم یتسببون فى ... كبیراً من أجل جمع المواد التى یبیعونھا لمن یعید تدویرھا جھداً 
بعثرة القمامة مما یصعب من عملیة جمعھا بعد ذلك إال أنھم معذورین فى ذلك فھذا ھو طبیعة 

...عملھم والبد أن ینجحوا فیھ 

ا دعونا نناقش الخطوات حتى ال نطیل فى الحدیث عن مشكلة نحن جمیعاً نعرفھا ونعانى منھ* 
:واألفكار التى یمكن بھا حل مشكلة النظافة 



٣٩٠

وضع نظام جدید للتعامل مع القمامة بحیث یتم فصل القمامة من المنبع بواسطة كل -٨٨٠
بحیث یكون ھناك عدة صنادیق ذات ألوان مختلفة مثل ؛أو فى محل عملھ،فى منزلھمواطن

ویتم تحدید أصناف محددة من المخلفات یتم وضعھا ... األزرق واألخضر واألصفر واألحمر
...فى كل لون 

شرح نظام الفصل من المنبع بعدة طرق ووسائل من أجل أن یستوعبھ كل المواطنین -٨٨١
،ومن خالل اإلذاعة،فیتم شرحھ على شاشات التلیفزیون؛على اختالف درجاتھم وفئاتھم
الجامعات وفى الدوائر التلیفزیونیة المغلقة وبإعالنات وفى،وفى كل المدارس بكل درجاتھا

وعلى مواقع الیوتیوب وإعالنات على مواقع التواصل االجتماعى ،فى الصحف والمجالت
وھكذا بحیث ،وعن طریق ملصقات یتم وضعھا على صنادیق القمامة ،على شبكة اإلنترنت 

...یصل ھذا الفكر إلى كل المواطنین 

مصانع لتصنیع صنادیق القمامة بألوان ثابتة وبمقاسات مختلفة وبأنواع إنشاء -٨٨٢
مختلفة فتكون بعضھا مما یتم وضعھ تحت األرض وال یكون ظاھراً منھ إال الجزء المخصص 

وصنادیق أخرى توضع على األرض وصنادیق أخرى تكون مناسبة ...لوضع القمامة فیھ 
،والحدائق،والنوادى،والجامعات،ارسوالمد،لیتم وضعھا فى المصالح الحكومیة

،ومترو األنفاق،ومحطات السكك الحدیدیة،والھیئات المختلفة،والوزارات،والمحاكم
الخ .... ومواقف المیكروباص ،ومواقف األتوبیسات

،وبائعى الفاكھة،والمكتبات،والمالبس،دعوة كل محالت السوبر ماركت-٨٨٣
والشركات المختلفة إلى طباعة أحد وجھى الشنط البالستیكیة الخاصة بھا بأحد ،توالمخبوزا



٣٩١

وذلك ؛ألوان صنادیق القمامة التى تم تحدیدھا وھى األزرق واألخضر واألصفر واألحمر 
وبذلك ... فیھااألنواع المختلفة من القمامةوضعببحیث یستعملھا المواطنون فى منازلھم 

...لوضع القمامة خصیصاً تكلفة شراء شنط بالستیك نرفع عن المواطن عبء

كذلك یتم دعوة كل مطابع الشنط البالستیك ومصنعى شنط القمامة إلى ضرورة طباعة أحد 
... وجھى الشنط البالستیكیة بأحد ألوان صنادیق القمامة 

على یقوم المواطنون بوضع شنط القمامة فى الصنادیق الخاصة بھا طبقاً لكل لون -٨٨٤
وشركات النظافة بتفریغ ،وھیئة النظافة،والمدن،وتقوم سیارات األحیاء... حدة 

...وفى كل منطقة ... الصنادیق ونقل القمامة إلى مقالب عامة یتم تحدیدھا فى كل حى 

ویتم تجریم ،یتم منع جامعى القمامة من التعامل مع صنادیق القمامة فى الشوارع-٨٨٥
... ات وغرامات على أى فرد یتعامل مع قمامة الشارع بالجمع والنبش ذلك وفرض عقوب

وعلى جامعى القمامة ھؤالء التعاقد مع األحیاء وشركات النظافة والمقالب من أجل شراءھم 
...ألنواع القمامة التى یریدونھا ویتعاملون فیھا 

صة بھا باللون األسود دعوة الصیدلیات إلى طباعة أحد وجھى الشنط البالستیكیة الخا-٨٨٦
...ویتم تخصیص تلك الشنط للنفایات الطبیة والغیر صحیة 

ویتم إلغاء ،یتم تخفیض رسوم النظافة التى یتم تحصیلھا من الشركات والمحالت-٨٨٧
...رسوم النظافة التى یتم تحصیلھا من الشقق والمنازل 



٣٩٢

وتقوم بانفاق تلك األموال ... والتجار یع القمامة إلى جامعى القمامة تقوم األحیاء بب-٨٨٨
وتقوم بتوجیھ المبالغ المتبقیة على ... على مصاریف نقل القمامة من الشوارع إلى المقالب 

...تجمیل الشوارع والمیادین 

ظھراً من صباح كل یوم ١٢إلى الساعة صباحاً یتم تحدید فترة من الساعة السابعة-٨٨٩
عرض أجھزتھم المستعملة للبیع تحت منازلھم أو أمام منازلھم جمعة لكى یقوم المواطنون ب

( ھا مجاناً یتصل بجامعى األجھزة المستعملة والمتھالكة نومن یرغب فى التنازل ع... 
األجھزة المستعملة تلیفونات جامعىوستكون أرقام ...لیأخذھا من أمام منزلھ ) الروبابیكیا 

...متاحة عن طریق نقابتھم 

ودھان ،ورفع األتربة،تعاون بین األحیاء والمراكز فى حمالت تنظیف الشوارعال-٨٩٠
١٠أحیاء متجاورین مكانیاً باالتفاق فیما بینھم على تحدید كل ٣بحیث یقوم كل ... األرصفة 

أیام الثالثة ١٠أیام الثانیة للحى الثانى والـ ١٠لنظافة أحد األحیاء ثم الـ فى الشھرأیام
١٠ة فى خالل كل ظافة الموجودة فى األحیاء الثالثالث بحیث تنتقل كل سیارات النللحى الث

والھدف من ... أیام للعمل فى حى واحد فقط من أجل التركیز على نظافة شوارع ذلك الحى 
ذلك ھو التغلب على مشكلة نقص االمكانیات التى قد یعانى منھا حى من األحیاء وفى نفس 

بحیث یلمس ؛ف الشوارع بدرجة عالیة من الجودة واالتقانالوقت إنجاز مھمة تنظی
المواطن العادى ذلك الفرق فیتفاعل مع الحملة ویتعاون معھا ویحافظ بعد ذلك على نظافة 

أما فى خالل المدة األخرى ... شھور ٤ویتم تطبیق ھذه الفكرة مرة واحدة كل ...الشوارع 
...فقط فیقوم كل حى بمعداتھ وأدواتھ بنظافة الحى



٣٩٣

ن فى الخارجالمصریو

تمثل تحویالت المصریین العاملین فى الخارج مصدر دخل ھام لمصر من العمالت –٨٩١
ولكن أرجو االنتباه إلى أنھ ال یجب المراھنة ... األجنبیة خاصة من العاملین فى دول الخلیج 

العاملین الوافدین ویینبمرور األیام بین العاملین المصرفالمنافسة ستشتد... علیھا طویالً 
كما أن االنخفاض الحادث فى أسعار البترول والذى أثر على میزانیات ... من دول شرق آسیا 

الدول البترولیة ودفعھم إلى تخفیض انفاقھم سوف یكون لھ تأثیر غیر إیجابى على دخل 
دول وھى المصریین العاملین ھناك باإلضافة إلى السیاسة التى تتجھ إلى تنفیذھا بعض ال

ھذا بخالف الحروب ... فى تولى بعض الوظائف والمھنتفضیل أبنائھا على األجانب
واالضطرابات السیاسیة والمجتمعیة التى قد تحدث فى أحدى البالد والتى تؤثر سلبیاً على 

ولذلك أرى ضرورة ... وجود العاملین المصریین ھناك مثلما حدث فى الكویت والعراق ولیبیا 
...یرات ھیكلیة فى االقتصاد المصرى بحیث تتراجع أھمیة ھذه التحویالت إجراء تغی

العمل على رفع كفاءة كل المھنیین العاملین فى الخارج قبل سفرھم وضرورة التأكد –٨٩٢
من جدارتھم المھنیة وكذلك ضرورة حضورھم لدورات تدریبیة یتعرفون فیھا على ثقافة 

وأھمیة عدم خرق القوانین من أجل ... رون للعمل فیھا وعادات وقوانین الدول التى سیساف
مع إطالعھم على كیفیة تواصلھم مع ... وعدم حدوث أى أضرار لھم ... حسن تمثیل مصر 

...السفارات المصریة فى حالة حدوث أى مكروه لھم 

تخصیص تلیفونات للطوارئ فى كل سفارة مصریة بحیث یتم استقبال الشكاوى على –٨٩٣
داخل مصر فالمصرى ... ویتم العمل على حلھا فى أسرع وقت ... ساعة یومیاً ٢٤مدار 

أما المصرى المغترب فیحتاج ،یمكنھ تحمل المصاعب ألنھ یشعر أنھ بین أھلھ وداخل وطنھ



٣٩٤

وألنھ فى الغربة ...لھ نظراً لما یعانیھ فى الغربة أكبر من الدولة ودعم أكبرإلى مساندة
...ضعیف 

ملین مصریین بتوعیتھم رورة قیام كل سفارة مصریة فى الدول التى یوجد بھا عاض–٨٩٤
على مشكلة ومن أجل التغلب ... والدفاع عنھا ،وكیفیة الحفاظ علیھا،قوقھمقانونیاً بح

على موقع وضع ھذه التوعیة السفارة یمكن تبعد كثیراً عن مقر وجود المصریین فى أماكن 
...ترنت باإلضافة إلى إمكانیة االتصال التلیفونى السفارة على شبكة األن

كما یمكن أن تقوم السفارة بتوفیر محامین للدفاع عن المصریین العاملین فى القضایا التى 
...یحتاجون فیھا إلى مساعدة قانونیة على أن تكون ھذه الخدمات مجانیة لكل المصریین 

مة مثل أوروبا وكندا والوالیات المتحدة دعوة المصریین الناجحین فى الدول المتقد–٨٩٥
والیابان وغیرھا إلى نقل معارفھم وعلومھم إلى مصر والمساعدة من أجل تطور وتقدم مصر 

والمشاركة فى شراء ...ودعوتھم إلى االستثمار فى مصر ... فى المجال الذى یعملون فیھ 
...ع أسھم وأنصبة فى المصانع التى ستبنیھا الدولة ثم تطرحھا للبی

السعى إلى إنشاء مدارس مصریة فى الدول األوروبیة واألمریكیة واآلسیویة غیر –٨٩٦
العربیة والتى یتواجد فیھا أعداد كبیرة من المصریین وذلك لربط أوالد المصریین المغتربین 

مدرسین أو یمكن االتفاق مع حكومات ھذه الدول على السماح لمصر بتوفیر ،بوطنھم
... لمواد التى یحتاج إلیھا أوالد المصریین مثل اللغة العربیة والدین والتاریخ مصریین فى ا

...ھذه االتفاقات قامت السفارة بعقد دورات لتعلیم أبناء المصریین عقدفإذا لم یتم 



٣٩٥

التمثیل الدبلوماسى المصرى فى الخارج ال یجب أن یقتصر دوره على إدارة العالقات –٨٩٧
وإنما ؛وال یجب أن یقتصر دوره على مجرد الوجاھة الدولیة، اسیة فقط السیاسیة والدبلوم

وبالتالى یجب أن یكون لكل سفارة ... وفى المقام األول البعد االقتصادى یجب أن یشمل 
مصریة فى الخارج ھدفاً اقتصادیاً تسعى إلى تحقیقھ بما یعود بالنفع على مصر والمصریین 

وناً یتولى ار المصرى بھذا الدور أو أن یكون لھ مساعداً أو معوھذا یتطلب أن یقوم السفی... 
...الشأن االقتصادى 

كذلك یجب على التمثیل الدبلوماسى المصرى أن یساھم فى نقل العلوم والمعارف –٨٩٨
...إلى مصر والخبرات والتكنولوجیا 

شخص فى كل من أجل حسن متابعة الدولة لكل المصریین فى الخارج یتم تعیین –٨٩٩
ومن أجل معرفة ومراقبة أداء ھذا المسئول ... سفارة فى وظیفة مسئول شئون المصریین 

ومن أجل استطالع آراء المصریین العاملین فى الخارج والحرص على راحتھم یتم طرح ھذا 
المسئول فى استفتاء سنوى فإذا وافق المصریون فى الخارج على استمراره كان ھذا دلیالً 

وإذا لم یوافقوا على بقاءه تقوم وزارة الخارجیة بتعیین ... م عن أداء السفارة على رضاھ
شخص آخر ویتم البحث عن أسباب عدم رضاء المصریین العاملین فى ھذه الدولة والعمل 

...على حل مشاكلھم 

قیام الدولة بتحمل كافة المصاریف الخاصة بنقل جثمان أى مصرى یتوفى فى –٩٠٠
...الخارج 



٣٩٦

أرجو أن تساعدنا االقتراحات السابقة وما سیجد علیھا من أفكار على تطبیق الفقرة –٩٠١
تلتزم الدولة برعایة مصالح " من الدستور التى تنص على أن ٨٨األولى من نص المادة 

المصریین المقیمین بالخارج ، وحمایتھم وكفالة حقوقھم وحریاتھم ، وتمكینھم من أداء 
..... "حو الدولة والمجتمع وإسھامھم فى تنمیة الوطن واجباتھم العامة ن



٣٩٧

اإلرھاب

یعتبر لفظ اإلرھاب من أكثر الكلمات المستخدمة على مستوى الخطاب السیاسى فى -٩٠٢
العقود األخیرة على الرغم من عدم تحدید معنى واضح لإلرھاب واختالف وجھات النظر 

فالبعض قد یراه إرھاب والبعض یراه مقاومة أو ؛الواحدحول الموضوع الواحد والفعل
...أو انتقام عادل بسبب ظلم سابق ،جھاد أو دفاع عن حق

وخرجت ،من أجل القضاء على اإلرھاب تحركت جیوش وتكونت تحالفات-٩٠٣
وأصیب ،ومات اآلالف،ودمرت مدن وبالد،وقامت حروب،تصریحات وعقدت صفقات

...ومع ذلك لم یتم القضاء على اإلرھاب ... الیین وتشرد الم

اإلرھاب لیس ظاھرة محلیة أو أقلیمیة وإنما ھو ظاھرة عالمیة وال عالقة لھ بدین أو -٩٠٤
...بوطن أو بقومیة معینة أو بمذھب فكرى ما 

ال یمكن ألحد مھما كان أن یدعى أنھ یمكنھ القضاء على اإلرھاب تماماً وبنسبة -٩٠٥
...ولكن من الممكن أن تقل أعداد العملیات اإلرھابیة بدرجة كبیرة جداً % ١٠٠

من الممكن أن یكون محرك ومنفذ اإلرھاب دول أجنبیة أخرى تمول المنفذین -٩٠٦
وتمدھم بما یساعدھم فى تنفیذ عملیاتھم اإلرھابیة وھنا فالمطلوب منا أال نكتفى بالتلمیح إلى 

تى تدعم اإلرھاب ولكن علینا أن نقدم األدلة واضحة على تورطھا فى ھذه الدول أو الجھات ال
ھذه العملیات للعالم كلھ وأال نكتفى بالشجب واإلدانة فال یوجد أغلى من أرواح ودماء 



٣٩٨

المصریین ومن أجل حمایتھم علینا أن نفعل كل شئ وبدون خطوط حمراء وبدون انتظار 
...طویل أو صبر غیر مبرر 

أخرى یكون القائم على تنفیذ العملیات اإلرھابیة مصریین وھنا فإن أمامنا فى أحیان ٩٠٧
وطرق أخرى جانبیة البد أیضاً من المرور علیھا ،طریق طویل أساسى علینا أن نسیر فیھ

...

اإلرھاب ھو وسیلة وسبب لھدم اإلنسان وقتلھ ولكنھ وفى نفس الوقت نتیجة لھدم -٩٠٨
بمعنى أن اإلرھاب ھو آخر حلقة فى ... افى بتوفیر احتیاجاتھ اإلنسان وعدم االھتمام الك

،وانھیار الثقافة،وتدنى الفنون،مسلسل طویل تتكون حلقاتھ من انخفاض مستوى التعلیم
،والفساد،والرذائل،وانتشار الجرائم،وغیاب الوعى،والفجوات االجتماعیة الضخمة

وضعف الحیاة ،وتزویر االنتخابات،وبطء العدالة،وعدم تطبیق القوانین،والمحسوبیة
وتطرف ،ومصادرة الحریات،وتكمیم األفواه،وعدم التداول السلمى للسلطة،السیاسیة

...واضطھاد بعض فئات المجتمع ،وشیوع ثقافة العنف،األفكار

أ إلى اإلرھاب ھو لن یتم القضاء على اإلرھاب بتشدید العقوبات فى القوانین فمن یلج-٩٠٩
ولن یتم القضاء على اإلرھاب ... أبعد ما یكون عن الخوف من العقوبة أو حتى االھتمام بھا 

وال ببرامج الفضائیات ولكن سیتم القضاء ،وال عناوین الصحف،وال بالشعارات،بالخطب
عندما نعالجھ من الجذور ولیس ... على اإلرھاب عندما نعالج المرض ولیس العرض 

...الفروع 



٣٩٩

؛القضاء على اإلرھاب یكون بتغییر الواقع والظروف التى أدت إلى نشوء اإلرھاب-٩١٠
وسیتم ذلك عن طریق سیاسات وأفكار جدیدة تساعد فى القضاء على الفقر والجھل 

وزیادة ،والمرض وینتج عنھا ظروف معیشیة وإنسانیة أفضل مثل توفیر فرص العمل
ودعم ،والقانونیة،والسیاسیة،واالرتقاء بالثقافة الدینیة،حقیقىوتوفیر تعلیم،الدخل

وإطالق ،وسرعة تطبیق العدالة،والعشوائیات،والقضاء على التلوث،الفنون الراقیة
... الحریات 

،من العوامل التى تساعد على التقلیل من اإلرھاب عودة الحیاة الحزبیة بقوة-٩١١
واحترام ،ونشر ثقافة التسامح،والتداول السلمى للسلطة،ن الرأىوحریة التعبیر ع

وتصحیح ،ومناقشتھم فیھا،وإتاحة الفرص للشباب للتعبیر عن أفكارھم،االختالف
...األخطاء التى قد تشوبھا 

واحترام المخالفین فى ،العمل على نشر صحیح الدین فى وجوب الدعوة بالحسنى-٩١٢
والعمل على استقالل المؤسسات الدینیة التابعة للدولة حتى ... أو العقیدة ،الفكرأو ،الرأى

وبالتالى ال یستطیع ؛تستطیع نقد األفعال الخاطئة من المسئولین بكل حریة وبدون خوف
...أحد اإلدعاء علیھم بأنھم فقھاء السلطان 

ال أن البعض ال یوجھ لھم المسئولین بشر وكل البشر یخطئون إالحكامفعلى الرغم من أن
أى نقد أو نصیحة مما یعطى الفرصة لكل من یبالغ فى نقد المسئولین أن یكون لھ مؤیدیھ 

...وتابعیھ 



٤٠٠

والفصل بین المتھمین فى قضایا غیر ،توفیر رعایة ومعاملة جیدة للمسجونین كافة-٩١٣
...جنائیة والمتھمین فى قضایا جنائیة 

صورة المتدینین اإلسالمیین فى األعمال الفنیة والسخریة منھم التوقف عن تشویھ-٩١٤
...فكل الفصائل واالتجاھات یوجد بھا الجید والسیئ 

وأن تنفتح على كل ،دعوة وسائل اإلعالم ألن تكون منبراً لكل اآلراء واالتجاھات-٩١٥
ع ال على تقسیمھ  وأن یكون أسلوبھا معتمداً على توحید المجتم... وجھات النظر وتعرضھا 

...وأن تتوقف عن توجیھ االتھامات قبل أن یحكم القضاء ... 



٤٠١

الحیاة السیاسیةو... األحزاب 

إال أن الحیاة الحزبیة فى ... حزب حالیاً فى مصر ١٠٠رغم وجود ما یقرب من –٩١٧
رضى عنھا أیضاً وال ی... ال یرضى عنھا من ھو خارجھا ... مصر ال یرضى عنھا الكثیرون 

...من ھو داخلھا 

وفى الحقیقة فإن فاعلیة األحزاب السیاسیة فى الحیاة المصریة محدودة وضعیفة –٩١٨
-:ة نظرى إلى عدة أسباب ھویرجع ذلك من وج

وعدم قدرتھا ،على تنفیذ ما ترغب فیھوبالتالى عدم قدرتھا ؛ضعف میزانیة األحزاب-أ 
...ماھیرى على التحرك والتفاعل الج

وغالباً ما تكون ؛فى الحزباعتماد كثیر من األحزاب على شخصیة أو شخصیات محددة -ب 
وھذا یؤثر على استمرار قوة الحزب فى حالة غیاب ...ھذه الشخصیات ھم المؤسسین 

...مؤسسیھ 

...المضایقات واالختراقات األمنیة لكثیر من األحزاب -ج 

...التفاعل مع األحزاب عزوف كثیر من الشعب عن-د 

...عدم امتالك الكثیر من األحزاب لرؤیة أو لبرامج مختلفة -ھـ 

فكثیر من ،الشارع المصرىابتعاد بعض األحزاب فى لغتھا وتفكیرھا عن احتیاجات -و 
...مما یؤدى إلى تشابھ ما تنتجھ ... األحزاب محبوسة فى قوالب فكریة قدیمة ومستھلكة 

-:نا أن نفعل لكى تعیش مصر حیاة حزبیة حقیقیة ماذا یمكن–

تعدیل قانون األحزاب بحیث ینص على ضرورة أن یزید عدد أعضاء كل حزب سنویاً –٩١٩
ولكنھ ال ... عضو ٥٠٠٠فالقانون الحالى ینص على أنھ یشترط لتأسیس حزب أن یتوفر ... 



٤٠٢

سسین والراغبین فى تأسیس وما یحدث ھو أن یقوم وكالء المؤ... یشترط شیئاً بعد ذلك 
الحزب بالسعى والتحرك من أجل جمع ھذا العدد وما أن ینجحوا فى جمعھ یتوقفون بعد ذلك 

وفى كثیر من األحیان یكون عدد كبیر من األعضاء المؤسسین غیر ... عن الدعوة للحزب 
...جداً وبالتالى تصبح األعداد الحقیقیة التى تشارك فى فاعلیات الحزب قلیلة ؛فاعلین

لھ ال یكون فى السجالت وموجوداً على الورق فقط على حین وبالتالى یصبح الحزب مقیداً 
...دور مؤثر فى الواقع 

كل فترة زیادة عدد األعضاءولحل تلك المشكلة أقترح أن ینص قانون األحزاب على ضرورة 
٣٥سنوات ٦ألف عضو وبعد ٢٠سنوات ٤وبعد ... آالف عضو ١٠فیصبح بعد سنتین ؛

كل حزب یحرص وسینتج عن ھذا التعدیل أن ؛ألف عضو٥٠سنوات ٨ألف عضو وبعد 
سوف یسعى إلى ضرورة التواصل الجماھیرى والتفاعلى ونشر أفكاره على الوجود والبقاء 

...وبقاء وجوده ... وبرامجھ من أجل زیادة عدد أعضاءه 

فیمكنھا أن تندمج أو تتوحد مع أحزاب أما األحزاب التى لن تنجح فى زیادة عدد أعضائھا
...أخرى تتشابھ معھا فى الفكر والتوجھ والبرامج 

وستكون ؛وأكثر تأثیراً ،سوف یصبح لدینا عدد أحزاب أقل ولكنھ أقوىوبمرور السنوات 
...ھناك منافسة حزبیة قویة وحقیقیة 

دة میزانیة لى زیاكما أن زیادة أعضاء كل حزب بناء على ھذا التعدیل سوف تساعد ع
ھم وبالتالى یصبح كل حزب أكثر قدرة مالیاً اتدید األعضاء الشتراكاألحزاب الناتجة عن تس

...بعكس الوضع الحالى الذى تعانى فیھ األحزاب من عدم توفر میزانیات تسمح لھا بالعمل 

فى كل و،تقوم الدولة بتوفیر مقرات مجانیة كبیرة لألحزاب فى المدن الرئیسیة–٩٢٠
وتقوم بتوفیر قاعات ، مثالً ٢٠٠٠محافظة یكون للحزب فیھا عدد كبیر من األعضاء ولیكن 



٤٠٣

ویمكن أن تكون ھناك منطقة ... لالجتماعات فى المدن والمراكز یتم تاجیرھا مجاناً لكل حزب 
...محددة ومخصصة لمقرات األحزاب جمیعھا فى بعض المدن 

ورغم أن الكثیرین قد ؛سى فى الجامعات وفى النقاباتإلغاء وتجریم النشاط السیا–٩٢١
یتخیلوا للوھلة األولى أن ھذا القرار یعیق الحیاة السیاسیة ویعتبر من القرارات المقیدة 

ودعونى أشرح لكم وجھة نظرى فى السطور القادمة ... للحریة إال أنھ فى الحقیقة لیس كذلك 
...

إلى النصف األول من مصر بالجامعات والنقابات یرجع ارتباط العمل السیاسى فى –٩٢٢
القرن العشرین حیث كان الھدف القومى الذى یعمل من أجلھ أغلب السیاسیین والمصریین 

...ھو التخلص من االحتالل اإلنجلیزى 

طبیعة العصر وقتھا فلم یكن ھناك فرصة لتجمع أكبر عدد من الناس سوى تجمع ونظراً ل
ولذلك كانت ؛والنقابات،والعمال فى المصانع،والجامعات،نویةالشباب فى المدارس الثا

... الدعوة إلى التظاھر واالعتراض تخرج من الجامعات والمصانع وتتجھ إلى موقع الحدث 
وبمرور الوقت ورغم رحیل االحتالل البریطانى إال أننا ظللنا ولألسف على نفس طریقة 

التى یتمتع بھا المجتمع وبین دى الحریات السیاسیة مالتفكیر فنربط بین تقدیرنا ونظرتنا ل
وفى الحقیقة فإن ھذا خطأ كبیر وقعنا فیھ ... حریة العمل السیاسى فى الجامعات والنقابات 

وفى ،وفى المصانع،واستمررنا فیھ حتى وصلنا إلى أننا نتكلم فى السیاسة فى الجامعات
...ولكننا ال نذھب إلى األحزاب ... ى الشوارع وف،وعلى المقاھى،وفى البیوت،النقابات

ات واتھامات بانتماءات وانقسامات وصراعاتصبحت حیاتنا اھتمامات سیاسیة وتحیزوھكذا أ
وكذلك الحال فى الجامعات ...ا بتطویر أعضائھا مھنیاً فى النقابات على حین ضعف اھتمامھ

ألى عنصر وال یحقق الفائدة ،للجمیعوفى الحقیقة فإن ما نفعلھ ھذا یتسبب فى الضرر ... 



٤٠٤

على من عناصر المجتمع فالجامعات والنقابات انصرفت عن االھتمام بما أنشئت من أجلھ 
...من األحزاب شبھ خاویة حین صارت كثیر

أما فوائد ھذا المنع والتجریم الذى أدعو إلیھ فسوف یصحح الخلل الذى نعانى منھ –٩٢٣
وإدارة ویصبح اھتمام الطلبة،والمعرفة،والبحث،والدراسة،علمفتصبح الجامعة داراً لل

،وتطبیقاتھ،ونقلھ،وكیفیة اكتسابھ،وتخصصاتھ،الجامعة منصباً وموجھاً نحو العلم
؛سیكون ذلك عامالً مساعداً نحو نجاح الجامعة فى أداء دورھا العلمىوبالتالى ... وتطویرھا 

وكذلك الحال بالنسبة للنقابات ... لدارسین بھا وتفید المجتمع كلھ وبالتالى تفید طالبھا ا
وحل مشاكلھا،وتطویرھا،فسوف یصبح االھتمام داخل النقابة منصباً على االھتمام بالمھنة

...ومشاكل أعضائھا ،

ھب إلى الجامعة ومن یرغب وبمعنى آخر فى التعبیر فإن من یرغب فى الدراسة علیھ أن یذ
ومن یرغب فى العمل بالسیاسة علیھ الذھاب ،نفسھ مھنیاً علیھ الذھاب إلى النقابةریفى تطو

...إلى الحزب الذى یتوافق مع تفكیره وانتماءاتھ 

دعوة األحزاب إلى تعدیل نظامھا الداخلى بحیث تتم انتخابات داخل الحزب كل سنة أو –٩٢٤
مدة معینة ال یجب أن یتجاوزھا أى وتحدیدكل سنتین لتولى المناصب الرئیسیة والفرعیة 

دورى للمسئولین وتغییروذلك حتى یحدث انتقال... مسئول حزبى فى بقاءه فى منصبھ 
وسیصبح ؛وقادتھوبالتالى سینتج عن ھذا حراك فكرى وعملى وتجدید للحزب؛الحزبیین

ص علیھ جمیعاً وأن للدیمقراطیة والنتقال السلطة السلمى الذى یجب أن نحرذلك تطبیقاً عملیاً 
والتى یجب أن تكون األحزاب السیاسیة على اختالف ...یلتزم بھ فى البدء كل األحزاب

...ھویتھا ھى المثل والقدوة فى ھذا الشأن



٤٠٥

للراغبین فى تأسیس حزب ) على سبیل المثال ( تحدید مھلة ولتكن سنة میالدیة –٩٢٥
لك ھو منع البعض ممن یظلون لفترات طویلة والھدف من ذ... وذلك من أجل جمع التوكیالت 

فأما أن یستطیعوا جمع التوكیالت فى ھذه ... یقولون أنھم مؤسسین ألحزاب تحت التأسیس 
...المدة وأما أن ینضموا إلى أحد األحزاب القائمة 

إعادة ترتیب ھیكلھ وكذلك إعطاء مھلة لكل كیان سیاسى أو ائتالف سیاسى من أجل -٩٢٦
للشكل القانونى الذى یرغب فى العمل من خاللھ بحیث ال تكون ھناك أى كیانات فى واختیاره

فإذا كان من حق كل فرد أن یعمل فیما یریده ویعبر ... المجتمع غیر مرخصة وغیر قانونیة 
عما یؤمن بھ فى حریة واحترام فكذلك من حق المجتمع والدولة أال یكون فى المجتمع كیانات 

...ع تنظیمھا وأعضائھا وتمویلھا غیر معروف للمجتم

فى أغلبھا على المعارضة مناشدة األحزاب السیاسیة بأن تغیر من سیاساتھا القائمة –٩٢٧
وأن تتجھ بالتوازى مع ذلك إلى وضع وطرح برامج وأفكار وحلول لكل ما یعانیھ المجتمع ... 

ین إلى االبتعاد عن العمل من مشاكل بدالً من الشعارات النظریة الصماء التى دفعت الكثیر
...الحزبى 



٤٠٦

المظاھرات

عتقاد حق أساسى من حقوق التعبیر عن الفكر والتعبیر عن االالتعبیر عن الرأى و-٩٢٨
ولكنھا من ... وھذه الحقوق لیست من الحقوق التى یجب أن توفرھا الدیمقراطیة ... اإلنسان 

وال یتصور الحدیث عن مواطن ... تنازل عنھاالتى ال یمكن الالحقوق اإلنسانیة األساسیة
... واالنتماء للوطن،وسداد الضرائب،وااللتزام بالقوانین،واإلخالص،نطالبھ بالعمل

...وفى نفس الوقت نمنعھ من التعبیر عن ما یرغب فى التعبیر عنھ 

توفیرھا لكل الحق فى التظاھر أحد حقوق اإلنسان التى یجب على الدولة والمجتمع -٩٢٩
مواطن مثل الحق فى التعلیم والحق فى الحیاة والحق فى األمن والحق فى العدل والحق فى 

أن یعبر عن فىوتقصیر الدولة فى توفیر البیئة المناسبة لكل مواطن... السكن وفى العالج 
ن یعمل فاإلنسان لیس آلة كل ما یحتاج إلیھ أ... رأیھ یعتبر فشالً من نظام الحكم واإلدارة 

فكیف ...ولكنھ كائن كرمھ هللا وھو المخلوق الوحید الذى أعطاه هللا الحریةویأكل ویتنفس 
یأتى نظام حكم أو نظام سیاسى أو نظام إدارى ویمنع عن اإلنسان الحق فى التظاھر حتى ولو 

...كان ھذا المنع مستند أو مختبئ وراء قانون 

وتعبیره ،عن آراءه وعن ما یوافق علیھ وما یرفضھ تظاھر المواطن وقیامھ بالتعبیر -٩٣٠
ولیس ضد مصالح ،عن ما یرغب فى تنفیذه أو یرغب فى إلغاءه ھو لمصلحة نظام الحكم

فمن األفضل للفرد وللمجتمع أن یعبر كل مواطن عما یؤمن بھ من أفكار وما ... نظام الحكم 
أعداد ومعرفة إتجاھات الرأى العام وفیقوم نظام الحكم باستطالع اآلراء ؛یعتقده من آراء

فیقوم بمراجعة قراراتھ إذا رأى ... نسب كل فریق وآراءه وأسبابھ فى الموافقة أو الرفض و
ى تلك القرارات التى أو یشرح لألقلیة األسباب التى دعتھ إل...أن ذلك سوف یرضى األغلبیة

...علیھا ال یوافقون 



٤٠٧

تلك الفلسفة وبتطبیق تلك السیاسات فإنھ البد وأن یكون وبالقطع لكى یقوم نظام حكم باعتناق
وأن یكون قادراً ،وأن یكون صاحب رؤیة صادقة... متمتعاً بالشفافیة فى سیاساتھ وقراراتھ 

أما إذا كان نظام الحكم لم یفھم احتیاجات ... على تنفیذھا بدرجة ترضى أغلبیة الشعب 
إذا بدالً من أن ینتقل نظام ... ھنا یزداد صعوبة المواطنین ولم یستطع تحقیقھا فإن األمر 

فإنھ سوف ... ومن نجاح إلى نجاح ،الحكم فى عالقتھ مع المجتمع من تعاون إلى تعاون
...ومن صراع إلى صدام ،ینتقل من فشل إلى فشل

علیھا أن ولیس فقط واجباً على الدولة لكل مواطنالحق فى التظاھر لیس فقط حقاً -٩٣١
التعبیر عن أثناءبل إن على الدولة واجب توفیر األمن والحمایة لكل مواطن فى... ح بھتسم

وعلى ذلك فعلى أجھزة األمن أن تعمل على حمایة المتظاھر أثناء تعبیره عن رأیھ ... رأیھ 
...ذلكوأن تتخذ من التدابیر ما یكفل لھ

وتنص ... ى حق ینظمھ القانون من الدستور على أن اإلضراب السلم٥تنص المادة –٩٣٢
للمواطنین حق تنظیم االجتماعات العامة والمواكب " من الدستور على أن ٧٣المادة 

والتظاھرات ، وجمیع أشكال االحتجاجات السلمیة غیر حاملین سالحاً من أى نوع بإخطار 
" ...على النحو الذى ینظمھ القانون 

أو ،أو الدمار،یة والتى تتسبب فى التخریبنكره جمیعاً المظاھرات الغیر سلم–٩٣٣
وأتمنى ... وإلحاق الضرر بالكثیر من أوجھ الحیاة ،تعطیل الحیاةمنینتج عنھاما اإلیذاء و

أن ندرك جمیعاً أن أفضل وأقصر طریق لمنع وقوع المظاھرات الغیر سلمیة ھو السماح 
...بالمظاھرات السلمیة 



٤٠٨

حق كل مواطن فى التظاھر أو التعبیر عن رأیھ وأن تحد من التىإلغاء كل القیود–٩٣٤
...یكون التظاھر بمجرد األخطار لجھة األمن وال یشترط موافقتھا 

٥ساعات وتصل إلى ٣ة للتظاھر یومیاً بحیث ال تزید عن تحدید مدة زمنیة معین–٩٣٥
...وال یجوز بعدھا بحیث ال یجوز التظاھر قبل ھذه المدة ...ساعات فى أیام األجازات 

بحیث ؛إنشاء حدائق فى المدن الكبرى تكون مجھزة ومصممة للتعبیر عن الرأى–٩٣٦
وأماكن ،أو جالسین،وأماكن للمتظاھرین سواء واقفین،یكون فیھا أماكن للخطباء

...اكن لوضع سماعات الصوت وشاشات العرض االت األنباء ، وأمللصحفیین ووك

وامرى إلى كل المسئولین التنفیذیین مثل الوزراء والمحافظین ورؤساء سأصدر أ–٩٣٧
،ویتناقشوا معاً ،األحیاء بضرورة عقد لقاءات شھریة مع المواطنین لیستمعوا إلیھم

كما ستقوم رئاسة الجمھوریة بعقد لقاء ... ویردوا على استفساراتھم ،ویجیبوا على أسئلتھم
...یرغب فى استیضاح شئ أو توجیھ النقد لسیاسة ما شھور یخصص فقط لمن٣مفتوح كل 

أرجو مالحظة أنھ كلما زاد معدل النجاح والتنمیة فى المجتمع كلما قلت أعداد –٩٣٨
وكلما زاد معدل النجاح والتنمیة فى المجتمع كلما قلت المشاكل وقل الخروج ... المظاھرات 

...على نظام الحكم 



٤٠٩

تنمیة فى المجتمع كلما تشجع نظام الحكم وأعطى المزید من وكلما زاد معدل النجاح وال
وتصرف انفعالى غاضب ال یلجأ إلیھ إال ،فالتظاھر ھى لحظة استثنائیة؛الحریات للمواطنین

...وعدم وجود بدیل عن التظاھر،وانسداد األفق،والھزیمة،كل من یشعر بالفشل

بحیث ال ) ٢٠١٣لسنة ١٠٧قانون رقم ( ھر أتعھد بأن أقوم بتعدیل قانون التظا–٩٣٩
وبحیث یمكن اإلفراج ... تصبح ھناك قیود أو موانع أو مخاوف من حریة التعبیر عن الرأى 

عن كل متظاھر لم یرتكب فعل جنائى مجرم وذلك كخطوة على طریق المصالحة المجتمعیة 
...لنمو واالزدھار التى أدعو إلیھا والتى البد منھا إن أردنا لبلدنا االستقرار وا

السماح بالمظاھرات السلمیة ھو أقصر وأسھل طریقة لمنع حدوث

المظاھرات الغیر سلمیة



٤١٠

الدیمقراطیة

الدیمقراطیة ال تعنى فقط وجود عدة أحزاب فى المجتمع مختلفة فى التوجھات –٩٤٠
ت على مواقع وجود بعض صحف المعارضة أو حسابامجردوال تعنى كذلك،واالنتماءات

ھو نزاھة لیس فقطالھدف النھائى منھاأنكما ... التواصل االجتماعى تنقد وتعارض 
أن تسود فى أیضاً ونھدف منھاوإنما تعنى الدیمقراطیة؛أو تبادل السلطة،االنتخابات

والمحافظة علیھا،واحترام حریاتھ،واحترام اختالفھ،وقبول اآلخر،المجتمع قیم الحوار
...

مكانھا فقط فى األحزاب أو فى العمل السیاسىیكونأالیجب الدیمقراطیةولذلك فإن –٩٤١
وفى كل ،وفى كل حوار،وفى المنزل ،وفى الشارع،فى المدرسةیجب أن تكونوإنما ؛

وجد وال ی... فال أحد یملك الحقیقة دائماً ... من تفكیرنا دائماً جزءَ یجب أن تكونو...عالقة 
...لذلك یجب دائماً أن نتقبل جمیعاً اختالفنا عن بعضنا ... أحد معصوم من الخطأ 

أو عدم وجود تاریخ طویل لنا مع ... وجود ناس ال یؤمنون بالدیمقراطیة –٩٤٢
وأن علینا أن ... الدیمقراطیة ال یجب أن یدفعنا إلى الرضا بما نحن علیھ أو السكوت علیھ 

ء على ما كان فى ماضینا تحت ستار أن ھذه ھى طبیعة مجتمعنا أو بحجة نتخیل مستقبلنا بنا
أو لم یتعودوا على ممارسة ،أو بسبب أن ھناك الكثیرون غیر مؤھلین... أن التغییر صعب 

بل بالعكس فإن كل ذلك یجب أن یدفعنا إلى أن نكون أكثر حرصاً على التمسك ؛الدیمقراطیة 
لكى نكتسب كل یوم خطوات جادة وحقیقیة وناجحة على وعلى أن نسعى،بالدیمقراطیة

فغیاب الدیمقراطیة فى الماضى كان ھو السبب فى كثیر مما فشلنا فى ... طریق الدیمقراطیة 



٤١١

وأعتقد وأتمنى وأؤمن بأن حرصنا على التمسك بالدیمقراطیة سوف یكون ھو ... تحقیقھ 
... ونسعى إلى تحقیقھ ،ونخطط لھ،السبب فى إنجازنا لكثیر مما نحلم بھ

قراطیة ولذلك كان ترتیبى لألمور وكان حرصى ستطیع الجائعون التفكیر فى الدیمال ی–٩٤٣
طیعون االستمتاع على أھمیة السعى نحو حل مشاكل الناس االقتصادیة أوالً حتى یست

... قراطیة على أكمل وجھ ممكن بعد ذلك بالحریات والدیم

،ویتمسكون بھا،ویعرف الناس قیمتھا،ة فى المجتمعقراطیتنتشر الدیم–٩٤٤
،وزاد عدد المتعلمین،والثقافة،والمعرفة،ویحرصون علیھا كلما زاد مستوى الوعى

قراطیة ھو ن أكثر ما یساعد على تطبیق الدیمولذلك فإ... والجھل ،وكلما اختفت األمیة
...االھتمام بالعلم والمعرفة 

ة القھر والدیكتاتوریة بما تشملھ من فساد وتسلط وكبت للحریات لم تعد إن منظوم–٩٤٥
جاداً فى رغبتھ المجتمعھذ تصلح إلدارة مجتمع فى القرن الحادى والعشرین خاصة إذا كان

فالحریة ھى أغلى ما ... فى أن یقفز على سنوات تخلفھ لیلحق بركب المجتمعات المتقدمة
...شترك األعلى فى كل المجتمعات المتقدمة یملكھ اإلنسان وھى القاسم الم

، لیس المطلوب أن نتكلم عن حقوق اإلنسان وعن الحریات فقد تكلمنا عنھا كثیراً –٩٤٦
ولكن المطلوب منا فى المرحلة القادمة أن نطبقھم على ... وتغنینا بھا كثیراً ،وكتبناھا كثیراً 



٤١٢

ولذلك فإننى سأعمل على إطالق ... اتنا ا جزءاً طبیعیاً من حیووأن یكون،أرض الواقع
...الحریات 

د على زیادة مساحة الحریة عبر صفحات ھذا الكتاب عرضت أفكار وقرارات تساع–٩٤٧
قراطیة ومنھا ما جاء فى الفقرات الخاصة باالستفتاء على بقاء المسئولین فى والدیم

قراطیة المباشرة التى دیمأن ھذه القرارات ھى تطبیق للوأعتقد... مناصبھم من عدمھ 
على أن یمارسھا كل فرد من الشعب بدون حاجة إلى وسطاء أو ممثلین عنھ اً سأكون حریص

...

أتمنى أن أكتب عن حقوق اإلنسان المصرى والحریات التى یجب أن یتمتع بھا –٩٤٨
تخابیة فإننى ولكننى وحتى ال یقال أن ھذه التمنیات ھى من باب الوعود االن... الكثیر والكثیر 

سأكتفى بأن أذكر بعض نصوص المواد التى وردت فى الدستور المصرى بخصوص الحریات 
-:والحقوق والتى أتمنى أن نعمل جمیعاً على أن یتم تطبیقھا فى أكمل صورة ممكنة 

"وھو مصدر السلطات ... السیادة للشعب وحده ، یمارسھا ویحمیھا " ٤٠م

، وال یجوز المساس بھا ، وتلتزم الدولة باحترامھا وحمایتھا الكرامة حق لكل إنسان " ٥١م
"

"التعذیب بجمیع صوره وأشكالھ جریمة ال تسقط بالتقادم " ٥٢م

لحریات والواجبات وھم متساوون فى الحقوق وا... المواطنون لدى القانون سواء " ٥٣م
أو ،أو العرق،أو األصل،أو الجنس،أو العقیدة،ز بینھم بسبب الدینیتمیال ... العامة 
أو الجغرافى،أو االنتماء السیاسى،االجتماعىأو المستوى،أو اإلعاقة،أو اللغة،اللون

...على الكراھیة جریمة ، یعاقب علیھا القانون التمییز والحض...أو ألى سبب آخر ،



٤١٣

حالة التلبس ، ال ا وفیما عد... ال تمس الشخصیة حق طبیعى وھى مصونة الحریة " ٥٤م
تھ بأى قید إال بأمر قضائى مسبب حد ، وال تفتیشھ ، أو تقیید حرییجوز القبض على أ
... "یستلزمھ التحقیق 

كل من یقبض علیھ ، أو یحبس أو تقید حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامتھ " ٥٥م
و معنویاً وال یكون حجزه أو وال یجوز تعذیبھ وال ترھیبھ وال إكراھھ ، وال إیذاؤه بدنیاً أ

... "حبسھ إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانیاً وصحیاً 

وھى مصونة ال تمس.. للحیاة الخاصة حرمة " ٥٧م

وللمراسالت البریدیة والبرقیة واإللیكترونیة والمحادثات الھاتفیة وغیرھا من وسائل 
االتصال حرمة وسریتھا مكفولة

تجوز مصادرتھا أو اإلطالع علیھا أو رقابتھا إال بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وال 
... " وفى األحوال التى یبینھا القانون 

للمنازل حرمة ، وفیما عدا حاالت الخطر أو االستغاثة ال یجوز دخولھا ، وال تفتیشھا " ٥٨م
... "وال مراقبتھا أو التصنت علیھا إال بأمر قضائى مسبب 

وال یجوز إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة ... حریة التنقل واإلقامة والھجرة مكفولة " ٦٢م
"وال منعھ من العودة إلیھ 

"حریة االعتقاد مطلقة " ٦٤م

حریة الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ بالقول أو بالكتابة أو " ٦٥م
"والنشر بالتصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر

"حریة اإلبداع الفنى واألدبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنھوض بالفنون واآلداب " ٦٧م

"للمواطنین حق تنظیم االجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات " ٧٣م



٤١٤

الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن ال تقبل تعطیالً وال انتقاصاً " ٩٢م

ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس أصلھا وال یجوز ألى قانون 
"وجوھرھا 

أتعھد

... بأن أبذل كل جھدى بحیث یستمتع كل المصریین بحریتھم 

...كل إنسان مھما كان وكرامةعلى حقوقوأن أحافظ دائماً 

إعالء قیمةحریصاً على فعل كل ما من شأنھأكونوأن

...ل مصر أو خارجھا سواء داخ... المصرى اإلنسان



٤١٥

المواطنون المصریون المسجونون

وتنظیم المجتمع ومعاونة أفراده ... مھمة الدولة ھى رعایة المواطنون والعنایة بھم -٩٤٩
...وتقدیم كل العون لكل المواطنین لینجحوا ویسعدوا فى حیاتھم ... 

كما أن الناس ... الناس بنفس القدر ولكن الدولة فى مھمتھا ھذه قد ال تصل خدماتھا إلى كل
لذا ینحرف عن المجتمع ؛وإلنھم مختلفون فھم أیضاً ال یستقبلون اإلشارات بنفس القدر

ویرتكبون الجرائم ،ویخرجوا عن القانون،ویشذوا فى تصرفاتھم... بعض الناس 
...ألنفسھم فقط بل للمجتمع كلھ ضارینوالمخالفات وال یصبحوا 

دور الدولة وضرورة التدخل بتطبیق القانون على الخارجین عنھ حمایة لباقى أفراد ھنا یأتى 
...المجتمع 

ولكن أرى وأعتقد وأؤمن أن التدخل ھذا ال یجب فقط أن یھدف إلى عقاب الخارج -٩٥٠
،وأخالق،وتصویب أفكار،بل یجب أن یكون ھدفھ ھو إعادة توجیھ؛عن القانون
والعمل على إرجاعھ إلى صفوف ... ونفسیة الخارج عن القانون ،وأعمال،وتصرفات

ولیس بحرمانھ منھا ألنھ ال یستحقھا ،األسویاء بإعطاءه جرعة أكبر من االھتمام والرعایة
-:ولذلك فأننى سوف أعمل على تنفیذ اآلتى 

تعدیل غرف الحبس االحتیاطى وغرف السجون بحیث تصبح أكثر آدمیة فال یقل -٩٥١
متر مربع على األقل كما البد من توفیر سریر لكل ٥نصیب كل مسجون أو محبوس عن 

...فور تحسن أحوال االقتصاد المصرى )فى السجن أو الحبس ( مواطن 



٤١٦

إنشاء مدارس خاصة للمسجونین وإجبارھم على االلتحاق بھا على أن یتم التركیز -٩٥٢
،والوازع الدینى،وزرع األخالق،مفاھیموتصحیح ال،فیھا على إعادة التأھیل النفسى

...والتعلم من األخطاء ،والموعظة

أثناء فترة على أن یتم تخفیض عدد سنوات السجن لكل من یحصل على شھادة تعلیمیة أعلى
...إلى جانب اشتراط حسن السیر والسلوك بالطبع سجنھ ،

المسجونین والمحبوسین احتیاطیاً یتم كما یتم إنشاء دائرة تلیفزیونیة مغلقة خاصة ب-٩٥٣
،وبرامج تدریبیة،وبرامج دینیة،وقانونیة،وتوعویة،فیھا بث أفالم اجتماعیة ھادفة

ویبث فیھا أفالم وبرامج عن دور وزارة الداخلیة ورجالھا ،وتأھیلیة فى شتى نواحى الحیاة
م عرض نماذج ألشخاص نجحوا كما یت...ومدى استعدادھم ویقظتھم ،فى مكافحة الجریمة

...فى حیاتھم بعد ابتعادھم عن الجرائم التى كانوا یرتكبونھا وتوبتھم عنھا 

أثناء ...یتم تخفیض عدد سنوات السجن لكل من یحفظ أجزاء من القرآن الكریم -٩٥٤
...فترة سجنھ 

أتمنى من القارئ و... تغییر سیارات نقل المسجونین لتصبح أكثر راحة وأكثر آدمیة -٩٥٥
أن تتحسن قدرة الدولة سأعمل وسأستھدفالكریم أال یعتقد أننى أبالغ عندما أقول أننى 
...االقتصادیة فتصبح كل ھذه السیارات مكیفة 



٤١٧

وقضاء ،إعطاء كل سجین الحق فى تحدید مكان السجن الذى یرغب فى التواجد فیھ-٩٥٦
وتخفیفاً عنھم من مشقة ،لراغبین فى زیارتھوذلك تیسیراً على أھلھ ا،مدة سجنھ فیھ

ھم من كبار بزیارة السجناءاالنتقال مسافات كبیرة لزیارة السجین خاصة أن أغلب من یقوم 
...السن 

ودعوة المجتمع المدنى إلى التبرع ،زیادة المیزانیات المخصصة لمصلحة السجون-٩٥٧
فكل جنیھ یتم ؛ین المصریین المسجونینوالمساھمة فى النھوض بأحوال السجون والمواطن

على المجتمع كلھ وتحمیھ مستقبالً من انتشار الجرائم فائدتھانفاقھ فى ھذا االتجاه إنما تعود 
...

توفیر تدریب خاص لكل رجال الداخلیة المتعاملین مع المسجونین من ضباط وأمناء -٩٥٨
لتعامل مع المسجونین مع الحفاظ على وأفراد أمن بحیث یشمل التدریب توفیر طرق متعددة ل

...حقوقھم وآدمیتھم 

طرح فكرة نقل تبعیة السجون من وزارة الداخلیة إلى وزارة العدل على الرأى العام –٩٥٩
...ضرارھا تھا ودراسة كل أثارھا وفوائدھا وأمن أجل مناقش

عض المساجین عقب دراسة تغییر القوانین الخاصة بفترات المراقبة التى یقضیھا ب–٩٦٠
اإلفراج عنھم حیث أنھا تمثل عائقاً كبیراً فى حیاة المفرج عنھم وتمنعھم من الحیاة الطبیعیة 

والبحث عن بدائل ... من ارتكاب جرائم جدیدة كما ثبت فى حاالت كثیرة أنھا لم تمنع البعض 



٤١٨

عن دینة بعیدة أخرى لفكرة المراقبة منھا مثالً ضرورة نقل المفرج عنھ محل إقامتھ إلى م
..محل سكنھ األول والذى یعرف فیھ جیرانھ على أنھ كان سجیناً 



٤١٩

المعاشات

أرفض وأكره أن یكون ھناك عمراً معیناً یجبر فیھ اإلنسان على التوقف عن العمل -٩٦١
ون والتقاعد بحجة أن ھذا اإلنسان قد بلغ سن المعاش وأن علیھ اآلن أن یجلس فى منزلھ بد

فالحق فى العمل حق أصیل وأساسى من حقوق ؛وبدون أن یضیف إلى المجتمع شیئاً ،عمل
ان قادراً وراغباً فى اإلنسان یجب على الدولة أن تكفلھ وتتیحھ لكل فرد من أبناءھا طالما ك

أن تجبر القوانین والسیاسات إنسان قادر وراغب فى العمل على الجلوس فى امإ... العمل 
وما أصعبھ من شعور وما أقساه ... ھذه قوانین غیر عادلة وسیاسات لیست إنسانیة المنزل ف

نفسھ ویشعر فیھ أن نسان عن العمل رغماً عن من إحساس ذلك الیوم الذى یتوقف فیھ اإل
...المجتمع لم یعد بحاجة إلیھ وال إلى عملھ 

لعضویة والنفسیة وھو إن استمرار اإلنسان فى العمل ھو أكبر وقایة ضد األمراض ا-٩٦٢
وھو إستثمار لتجارب وخبرات كبار السن جدیر بالمجتمع ... زیادة فى دخل الفرد والمجتمع 

أن یستفید منھا ومن حكمتھم بطرق ووسائل تضیف للفرد والمجتمع 

-:من أجل كل ذلك فإننى سأعمل من أجل اآلتى -٩٦٣

...العمل فى المجاالت األتیة االستفادة بمن یرغب ممن بلغوا سن المعاش فى -أ 

عضو فى ھیئة االنضباط المنوط بھا حفظ األمن فى الشوارع والمیادین وتنظیم المجتمع -ب 
...وكذلك فى األماكن التى سیتم إنشاءھا فى المیادین لتقدیم خدمات للجمھور ...

لمحاضر قسام الشرطة وھى المرحلة التى تسبق تحریر اعضو فى لجان التصالح فى أ-ج 
...



٤٢٠

..مدرس فى مراكز التدریب -د 

...مدرس فى مشروعات محو األمیة فى المساجد والكنائس -ھـ 

واحترفھا طیلة حیاتھ فى النقابة التى تنظم عمل تلك  ،مدرب فى المھنة التى عمل بھا-و 
...المھنة 

من أجل إعادة عام ٥٠إطالق مشروع لتدریب موظفى الحكومة خاصة من بلغوا سن الـ -ز 
تأھیلھم ونقلھم للعمل بالمصانع الجدیدة التى ستنشئھا الحكومة ثم تبیعھا للمصریین مقابل 

...أنھم فى ھذه المصانع لن یتم إحالتھم إلى المعاش إال بناء على رغبتھم 

...دعوة النقابات إلى عقد منتدیات توظیف خاصة لمن تم أحالتھم إلى المعاش من قبل -ح 

أدرس مع وزارة التخطیط والوزارات المختلفة مشروعاً یتیح مد سن التقاعد إلى سوف-ط 
...عام ٦٥

عام من سداد ثمن المواصالت العامة ٧٥إعفاء كل مصرى تجاوز عمره الـ –٩٦٤
وحصولھ على تخفیضات عند تعاملھ مع الھیئات الحكومیة ودعوة القطاع الخاص إلى 

) ...غب إذا ر( التعامل بنفس المبدأ 

وضع حد أدنى لقیمة المعاشات بحیث یكفى ھذا الحد األدنى لكى یحیا كل إنسان حیاة –٩٦٥
...كریمة 



٤٢١

الریاضة

أو أكثر ،أو أكثر فى لعبة،لیس الھدف من الریاضة ھو أن یكون لدینا فریقاً -٩٦٦
جمھور الفریق اآلخر فیفرح جمھور ھذا الفریق أحیاناً ویفرح ؛یفوزون ببطولة ھنا أو ھناك

مع تشوه ... من یمارسون الریاضات فى مصر كلھا قلیلة أعدادعلى حین أن؛أحیاناً أخرى
وذلك ... من األمراض الكثیربإصابتناأجسامنا والسمنة التى قد تصیب الكثیرین منا ثم یلیھا

...كلھ بسبب عدم ممارستنا للریاضة 

ومن بین تلك األھداف       ... ب علینا السعى لتحقیقھا ولكن للریاضة أھداف كثیرة یج-٩٦٧
-:والمزایا 

الریاضة خیر وقایة من كثیر من األمراض مثل السمنة وأمراض القلب والسكر والسرطان -أ 
...والشرایین والمفاصل والزھایمر 

وكما ... وسرعة البدیھة ،وقوة المالحظة،والذاكرة،والذكاء،الریاضة تنشیط للعقل-ب 
...العقل السلیم فى الجسم السلیم : یقولون 

،والتحمل،واإلصرار،وطریقة ممتازة لتعلم الصبر،الریاضة تفریغ للضغط النفسى-ج 
،واحترام القوانین،والتعلم من األخطاء،والتخطیط،والتعاون،والنشاط،والثقة

...وااللتزام بھا 

خاصة عندما ینتج عنھا تحقیق انتصارات ... دول وللحضارات الریاضة خیر دعایة لل-د 
فبطولة واحدة یفوز بھا فریق أحدى الدول او مسابقة ینتصر فیھا أحد أبنائھا تحقق ؛عالمیة 

...تحقیقھ من الجنیھاتلھذه الدولة من الدعایة ما قد ال تستطیع مئات المالیین



٤٢٢

واقتصاد یحقق المالیین ، ومھنة ،علمالریاضة لم تعد فقط للترفیھ بل أصبحت -ھـ 
...والملیارات للدول والشعوب إذا تم التعامل معھا بطریقة اقتصادیة جیدة 

خاصة عندما ینجحون فى تحقیق انتصارات ... الریاضة تحقق السعادة للفرد وللشعوب -و 
...دولیة تدعم ثقتھم فى أنفسھم وتزید من إنتاجیتھم فى كل المجاالت 

،وثقافة،وسعادة،ومتعة،وباختصار شدید یمكننا القول بأن الریاضة صحة-٩٦٨
لذلك فإن اھتمامنا بالریاضة یجب أن یكون بھدف ... ودعایة قومیة ، واقتصاد ،وصناعة

:وسیتم ذلك عن طریق اآلتى ... تحقیق كل األھداف السابقة وأكثر منھا 

عداد ومساحات األندیة خاصة وأن أسعار إیجار إتاحة األرض باإلیجار سوف یزید من أ-أ 
تقل،وبالتالى سوف تزید أعداد األندیة والمالعب... أراضى األندیة سوف تكون منخفضة 

...تكلفة االشتراك فیھا ویزداد عدد الممارسین للریاضة 

طرح األراضى باإلیجار لبناء المدارس ذات المواصفات المتمیزة وضرورة وجود -ب 
...بھا لعدد من األلعاب الجماعیة والفردیة سوف یزید من ممارسة الطلبة للریاضة مالعب 

طالبھا إلى أحد األندیة أو مراكز )بھا مالعبال یتوفرالتى (إشتراط إرسال المدارس-ج 
...الشباب لممارسة الریاضة سوف یزید من أعداد ممارسى الریاضة 

ءھا بین المنازل والعمارات فى المدن الجدیدة وكذلك المالعب الریاضیة التى سیتم إنشا-د 
المالعب والساحات الریاضیة التى سیتم إنشاءھا فى وسط المدن واألحیاء القدیمة على 

ھذه المالعب وتلك سوف تشجع الكثیرین على ... أراضى المبانى القدیمة التى سیتم إزالتھا 
...ممارسة الریاضة 



٤٢٣

والتى سیكون على ؛یتم إطالقھ فى كل األلعاب الریاضیةدورى المدارس الذى سوف -ھـ 
والمحافظات ثم على مستوى الجمھوریة ،واإلدارات التعلیمیة،مستوى جمیع المدارس

...سوف یكون طریقاً الكتشاف مئات وآالف األبطال الواعدین فى كل األلعاب الریاضیة 

ا یخص كل األلعاب الریاضیة من القنوات الریاضیة المتخصصة فى بث وإذاعة كل م-و 
مباریات ومسابقات وشرح لقوانین األلعاب ولقاءات مع الالعبین والمدربین سوف یزید من 

وبذلك نشجع كل من لدیھ رغبة على ممارسة ... الثقافة الریاضیة لدى كل أبناء الشعب 
...الریاضة 

وتحویلھا إلى ممشى سوف بتجھیزھا األرصفة والطرق التى سیقوم كل حى من األحیاء -ز 
وھى الریاضة المناسبة لكل األعمار وال ،ساعد الكثیرین على ممارسة ریاضة المشىت

...مع فوائدھا الكثیرة ... تحتاج إلى أى تجھیزات خاصة أو تكلفة مادیة ما 

كل ھذه اإلجراءات التى تم ذكرھا فى السطور السابقة تم ذكرھا من قبل ذلك فى -٩٦٩
نى أردت أن أعید ذكرھا ھنا لكى تجتمع مع بعضھا فى ذھن القارئ كنول؛مختلفةموضوعات

...ویستطیع بسھولة تخیل اإلجراءات التى یمكن بھا تسھیل ممارسة الریاضة لكل الناس 

وكل ھذه اإلجراءات سوف تساعد على تكوین قاعدة كبیرة ومتنوعة من ممارسین الریاضات 
ون النواة األولى لصناعة أبطال مصریین یرفعون رأس مصر المختلفة والتى بالتالى ستك

...وعلمھا فى المحافل الدولیة 



٤٢٤

ھذا إلى جانب اإلجراءات الجدیدة اآلتیة والتى ستساعد على تحقیق بعض أھداف -٩٧٠
- :الریاضة التى ذكرناھا من قبل 

( جانب فى مصر توجیھ الدعوة إلى كل الفرق واألندیة لعدم إحتراف الالعبین األ-٩٧٠
وذلك توفیراً للعمالت األجنبیة وتشجیعاً ؛)خاصة فى أول سنوات من برنامج اإلصالح 

...لالعبین المصریین 

وعلى الجانب اآلخر من ھذا ... كذلك منع إستقدام الحكام األجانب والمدربین األجانب -٩٧١
فى كل األلعاب والمعلقین،نوالمدربی،اإلجراء یتم إنشاء معاھد ریاضیة لتأھیل الحكام

وذلك حتى یمكننا خلق قاعدة ریاضیة ... الریاضیة سواء من الالعبین القدامى أو من غیرھم 
،كما یجب أن نعمل على تصدیر الالعبین... األلعاب الریاضیةتساعد فى النھوض بكل 

أن ذلك سیحقق وذلك أفضل دعایة لمصر كما... والمدربین إلى كل بالد العالم ،والحكام
،ولنفسھ،فالالعب الواحد أو المدرب الواحد قد یحقق للمجتمع؛عوائد اقتصادیة كبیرة

ولنادیھ عائد اقتصادى یفوق ما یحققھ عدة مصانع أو شركات متوسطة الحجم أو یفوق 
...من عملھم بالخارجالعمالمئاتالدخل الذى یحققھ 

لى مساحات صغیرة من األراضى تكون مخصصة السماح بإنشاء نوادى ریاضیة ع–٩٧٢
لممارسة لعبة ریاضیة واحدة مثل تنس الطاولة أو الجمباز أو رفع األثقال أو الكاراتیھ أو 

الخ... الجودو أو البلیاردو 



٤٢٥

ذات المیزانیات الصغیرة بممارسة عدد من األلعاب وفى نفس الوقت عدم السماح لألندیة 
... ستطیع إدارتھ بنجاح الریاضیة یفوق ویزید عن ما ت

والھدف من ھاتین الفكرتین ھو أن نطبق مبدأ التخصص فى مجال الریاضة حتى نستطیع 
...اكتشاف وصناعة عدد أكبر من األبطال 

نتھاء فى استئجارھا بأسعار زھیدة عقب افتح مالعب المدارس أمام الراغبین-٩٧٣
ذلك سوف یوفر الفرصة أمام القاطنین بجوار ف... ساعات الیوم الدراسى وفى أیام األجازات 

...المدارس فى ممارسة الریاضة بأقل تكلفة ممكنة 

فى أقرب ...عودة الجماھیر للمباریات بدون حد أقصى ألعداد الجماھیر العمل على –٩٧٤
...وقت ممكن 

كل تحادات الریاضیة إلى دراسة فكرة منع بطل الدورى والكأس فىسوف أدعو اال-٩٧٥
... لعبة ریاضیة من أن یشترى أكثر من العب فى الموسم الذى یلى حصولھ على البطولة 

ومن أجل مزید ؛وذلك من أجل دفع كل األندیة إلى االھتمام بقطاع الناشئین فى كل األلعاب
( فلیس من العدل أن یقوم النادى الشھیر ... من المنافسة والندیة بین كل الفرق الریاضیة 

بشراء الالعبین المتمیزین من األندیة األخرى رغم أن ھذا النادى المشترى قد ) ان أیاً ك
فھذا یعمل على تفریغ األندیة الغیر قویة من الالعبین المتمیزین ؛كسب البطولة فى ھذا العام

مما یقلل من المنافسة ویفسد ؛مزید من القوة لألندیة الكبیرة والقویة باألساسیحقق بھا و



٤٢٦

ة نظراً للفارق الكبیر الذى قات عنصر التشویق واإلثارة والندین البطوالت والمسابكثیر م
...یحدث بین األندیة الكبیرة واألندیة الصغیرة 

دعوة اإلتحادات الریاضیة فى كل األلعاب إلى إقامة عدة مباریات فى نفس الیوم على -٩٧٦
توفیراً لنفقات التأمین ولتشجیع أن یكون مسموحاً للجمھور بدخولھا بتذكرة واحدة وذلك

...الجمھور على الذھاب للمالعب لمشاھدة المباریات 

سیتم تنظیم المباریات ذات الجماھیریة الكبیرة فى أیام األجازات وعدم تنظیمھا إطالقاً -٩٧٧
أو،ومنعاً لتعطیل سیر العمل،فى أیام العمل وذلك من أجل زیادة اإلقبال الجماھیرى علیھا

...وانتظامھوما قد یؤثره ذلك على مستوى العمل وأداءه؛إنشغال الجماھیر بالمباراة

من أجل القضاء على ظاھرة التعصب أو من أجل التخفیف منھا سوف أدعو الفرق-٩٧٨
فى كرة القدم مثل األھلى والزمالك واإلسماعیلى والمصرى إلى تكوین منتخب من الكبیرة

وذلك حتى یتحول تشجیعناً من التعصب المتطرف إلى ... ق األجنبیة بینھم لمالقاة الفر
...التشجیع المعتدل 

تحادات الدولیة وزارة الشباب والریاضة إلى كل االسوف تتقدم مصر ممثلة فى -٩٧٩
ریاضى یقوم كل العب وكل فرقة بأداءه قبل بدایة )یمین ( الریاضیة بفكرة وجود قسم

،وباحترام المنافس...تضمن التزامھ بالمنافسة الشریفة ال بالعداء المباریات الریاضیة ی



٤٢٧

... والرضا بالنتیجة التى ستسفر عنھا المباراة أیاً ما كانت ،وااللتزام بالروح الریاضیة
...فى المباریات المحلیة موبالطبع سیتم االلتزام بذلك القس

العالمیة فى كافة أنحاء الجمھوریة فى سوف تقوم الدولة ببناء المالعب واإلستادات-٩٨٠
... والعالمیة ،والقاریة،اإلقلیمیةللمزید من البطوالتكل األلعاب تمھیداً إلستضافة مصر 

وإذا ما أحسن تنظیمھا وتسویقھا فإنھا أیضاً ... فھذا البطوالت تمثل دعایة دولیة ممتازة 
...تصاد الوطنى تحقق أرباحاً مادیة للدولة وتساعد على تنشیط االق

بعد تحسن أحوال البالد االقتصادیة سوف یتم الدعوة إلى إنشاء شركة مصریة -٩٨١
وذلك حتى تصبح متاحة ؛مساھمة تكون مھمتھا شراء حق بث البطوالت الریاضیة المختلفة

...لكل الجمھور المصرى بأقل التكلفة 

یسمح لكل عضو عامل فى أى نادى سیتم تغییر قوانین اإلشتراك فى األندیة بحیث-٩٨٢
مقابل حصولھ على قیمة ؛بأن یتنازل عن عضویتھ ألى شخص توافق علیھ إدارة النادى

وذلك سوف یعمل على تحسین إدارة ؛عضویتھ أو استرداد قیمة العضویة من النادى نفسھ
...مجالس األندیة لنوادیھا حتى ال تتفاجئ برحیل األعضاء من النادى 

صدرت من العبین وحكام ( تصویر وتسجیل أفالم قصیرة لمواقف ریاضیة مختلفة –٩٨٣
تتضمن أفعال إیجابیة تحض على القیم واألخالق واحترام المنافس ) ومدربین وجمھور 



٤٢٨

وإذاعة ھذه األفالم القصیرة وتكرار إذاعتھا فى الفضائیات وعلى ... والحرص علیھ 
...الشاشات الموجودة داخل المالعب 

دعوة االتحادات الریاضیة المختلفة إلى تنظیم بطوالت على مستوى المناطق –٩٨٤
بحیث ... وفوق الخمسین عام الخامسة والثالثینوالمحافظات والدولة كلھا لكبار السن فوق 

سنة ٣٥مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم فوق ) على سبیل المثال ( تكون ھناك 
وكذلك بطوالت فى كافة األلعاب ... سنة ٥٠القدم فوق ومسابقة الدورى المصرى لكرة

وبالطبع یمكننا تغییر بعض قواعد كل لعبة بما یتناسب مع أعمار كل ... الجماعیة والفردیة 
...بطولة 

وساعدنا مالیین المصریین ... وبھذا االقتراح نكون قد حققنا بالفعل شعار الریاضة للجمیع 
واالستمتاع بجو التنافس الشریف الذى ،ظ على صحتھموالحفا،على ممارسة الریاضة
...ویخفف الضغوط الحیاتیة ،یحقق التوازن النفسى

وأتمنى أن ننجح فى تنفیذ ھذا االقتراح حتى یصبح مثاالً للنجاح تقلدنا فیھ الدول واالتحادات 
...الریاضیة األخرى 

تقام كل سنتین " كأس العرب " السعى والدعوة إلى إقامة دورة لكرة القدم باسم–٩٨٥
بحیث تشترك فیھا منتخبات كل الدول العربیة بدون تصفیات مؤھلة وكذلك إقامة دورة سنویة 

أبطال بطولة الدورى فى كل دولة عربیة أو الفریق الذى یلى البطل فى لألندیة فى كرة القدم 
...الترتیب وذلك بدون تصفیات 



٤٢٩

أطفال الشوارع

بمعنى أنھا ال تنشأ بمفردھا ... ارع مشكلة تابعة ولیست مشكلة أصلیة أطفال الشو–٩٨٦
لذلك ... وإنما تنشأ نتیجة لمشاكل أخرى ... لقاء نفسھا أو بسبب ما محدد ومعین أو من ت

ھو : المحور األول : فإن األسلوب األمثل لمواجھتھا والقضاء علیھا یكون عبر محورین 
...حیث ال تستمر فى الزیادة مثلما یحدث حالیاً القضاء على أسباب ھذه المشكلة ب

..الحاالت واألعداد الموجودة حالیاً فى المجتمع المصرى بمعالجةویكون : والمحور الثانى 

-:أھم األسباب التى أدت إلى نشوء ظاھرة أطفال الشوارع –٩٨٧

...الظروف المعیشیة الصعبة وما تعانیھ من فقر وضیق المسكن -أ 

...لطالق والتفكك األسرى ا-ب

...المعاملة الصعبة أو القاسیة لألطفال داخل األسرة -ج 

...العشوائیات -د 

...اإلنجاب خارج إطار العالقة الزوجیة -ھـ 

...جھل الوالدین أو أمیتھم أو حصولھم على مستوى تعلیمى ضعیف -و 

فى الفصل الواحد حیث ال یمكن إعطاء النظام التعلیمى المتكدس بأعداد التالمیذ الكبیرة-ز 
مما ینتج عنھ ؛أو أسریة،أو نفسیة،اھتمام أكبر لألطفال الذین لدیھم مشاكل اجتماعیة

...ثم ھروبھم من أسرھم ،تسرب األطفال من التعلیم



٤٣٠

المشاكل األساسیة التى تؤدى إلى ظاھرة أطفال الشوارع تمت معالجتھا فى أبواب -ح 
مختلفة فعلى سبیل المثال تم اقتراح حلول للقضاء على الفقر وضیق المسكن البرنامج ال

والظروف المعیشیة الصعبة وكذلك الطالق والتفكك األسرى والعشوائیات وجھل الوالدین أو 
...أمیتھم 

باإلضافة إلى ما سبق أقترح عمل اآلتى من أجل القضاء على ظاھرة أطفال الشوارع –٩٨٨
:

؛ ة علمیة وتربویة یتم تدریسھا فى المرحلة االبتدائیة فى المناطق الفقیرة فقط إعداد ماد-أ 
بحیث یتم توعیة األطفال من سوء الحیاة التى یعیشھا أطفال الشوارع والمخاطر التى 

ویمكن االعتماد فى ھذه المادة على ؛یواجھونھا والتى تنتھى فى أغلب األحوال نھایات سیئة
ادھا بطریقة جیدة تبتعد عن التلقین بقدر اإلمكان وعلى أن یشارك فى مواد فیلمیة یتم إعد

،والریاضة،وبعض نجوم الفن،وعلم نفس،وعلماء اجتماع،إعدادھا أطباء نفسیین
...واإلعالم

دراسة حاالت األطفال الذین یتغیبون أو یرسبون فى الدراسة االبتدائیة خاصة فى -ب 
ھؤالء حاالت االجتماعیة لدراسة تقوم كل مدرسة بإبالغ الشئون أن الفقیرة علىالمناطق 

وقبل أن ینتج ،التدخل المبكر ومعالجة المشكلة فى بدایة ظھورھامن أجل األطفال وأسرھم
...عنھا مشكلة أخرى 

أما المحور الثانى وھو إنھاء الحاالت الموجودة حالیاً فى المجتمع فاقترح أن یتم –٩٨٩
-:الخطوات التالیة ذلك عن طریق



٤٣١

...تحدید فترة خمسة سنوات للقضاء تماما على ظاھرة أطفال الشوارع -أ 

تشكیل لجان من االخصائیین االجتماعیین واألطباء النفسیین للنزول إلى أطفال الشوارع -ب
أو فى االنفاق والحدیث معھم حدیث ودى ،أو حیث یقیمون تحت الكبارى،فى الشارع
اناتھم وأحوالھم ومشاكلھم واستطالع رأیھم فى أفضل الحلول التى تناسبھم وماذا لمعرفة بی

وتقوم ھذه اللجان بعمل ملف لكل حالة على حدة تبین ... یحتاجون لكى یعیشوا حیاة طبیعیة 
التى تم جمعھا ومن أجل سھولة إنجاز كل ما تم وترفق بالملف كل المعلومات فیھا وتوضح 

یكون الحدیث على أن یمكن تقدیم بعض الھدایا البسیطة ألطفال الشوارع ھذه اللجان لمھمتھا 
...ضحایا ولیسوا مجرمین ... والتعامل معھم من منطلق أنھم مجنى علیھم ولیسوا جناه 

تخصیص إدارة فى وزارة التضامن االجتماعى تكون مھمتھا األساسیة حل مشاكل –٩٩٠
٥وصوالً إلى إنھاء ھذه الظاھرة فى خالل الـ أطفال الشوارع وإدارة كل ما یتعلق بھم

وستعمل ھذه اإلدارة بالتنسیق مع مساعد رئیس الجمھوریة لشئون أطفال ... سنوات 
...الشوارع 

تحدید أرقام تلیفونات مختصرة لكى یقوم المواطنین باالتصال بھا واإلبالغ عن أى –٩٩١
...تدخل من الدولة ورعایة ھؤالء األطفال حالة من حاالت أطفال الشوارع والتى تحتاج إلى 

...إصدار بطاقة ھویة خاصة ألطفال الشوارع –٩٩٢



٤٣٢

أو ) فى حالة االستدالل على أسرھم ( ألسرھم أطفال الشوارع العمل على إعادة –٩٩٣
الدعم أو تقدیم ،الحیاةمع العمل على حل مشاكل الوالدین إذا كانوا على قید ؛ألحد أقاربھم

وذلك بمساعدتھم مادیاً واجتماعیاً ومھنیاً وصحیاً ؛رعایة األطفالالذین سیتولون ألقارب ل
أو یتم ،فى إحدى النقابات المھنیة لیتعلم مھنة یعمل بھا فى العمل فیتم قید من یرغب 

أو یتم ،أو یتم توفیر مسكن مالئم لھ إذا لم یكن لدیھ مسكن،من بنك الفقراء قرضإعطاءه 
من اإلدمان مثالً إذا كان مدمناً أو عالجھ من أى أمراض أخرى إذا كان فى حاجة لذلك عالجھ

ویتم تدبیر ھذه المبالغ ( كما یتم تخصیص مبلغ شھرى للطفل فى حالة التحاقھ بالدراسة ... 
) ...من صندوق أطفال الشوارع 

؛التھ واختیار ما یناسبھإذا لم یكن للطفل أھل أو لم یتم التوصل إلیھم فیتم دراسة ح–٩٩٤
فإذا كان لدیھ القدرة والرغبة على العودة للدراسة یتم إلحاقھ بإحدى دور األیتام التى توفر 

فیھ فیتم قیده فى إحدى وإذا كان سنھ كبیراً وقادراً على العمل وراغباً ؛ الرعایة والتعلیم 
وكذلك ... توفر إقامة للعاملین بالعمل بأحد المصانع الذى النقابات لتعلم مھنتھا ثم إلحاقھ 

طفل الشوارع بإحدى النوادى الریاضیة لممارسة لعبة ما إذا كانت لدیھ مھارة حاقلیمكن إ
وفى كل األحوال تستمر متابعة وزارة التضامن لكل حالة حتى یتم االطمئنان ... ریاضیة 

...تماماً على اندماجھا فى المجتمع ونجاحھا 

وعند معالجة ظاھرة أطفال الشوارع یجب أال نعتمد على أسلوب وفى كل األحوال–٩٩٥
وإنما یجب أن یكون ھناك أكثر من طریقة ... یقة واحدة فى حل ھذه المشكلة أو طرواحد 

وال بأس من أن یتم ترك اختیار الحل ... بحیث یتم اختیار الوسیلة التى تتناسب مع كل حالة 



٤٣٣

اختیار الحل وذلك بعد طرح البدائل والمناقشة فیھا لطفل الشارع ذات نفسھ أو مشاركتھ فى 
...

عانى من مرض نفسى أو عصبى فیتم طفل أو الحالة الموجودة بالشارع تإذا كان ال–٩٩٦
...بإحدى مستشفیات األمراض النفسیة والعقلیة اإلحاقھ

لى عمل حصر جغرافى بالجمعیات التى ترعى األیتام وأطفال الشوارع والدعوة إ–٩٩٧
وتشدید اإلشراف والرقابة على الجمعیات ... إنشاء جمعیات فى المناطق التى تحتاج لذلك 

بحیث یتم تقویم الجمعیات التى تستغل ھذا النشاط لتحقیق مكاسب ؛التى تتولى رعایة األیتام
...ویتم تقدیم الدعم المناسب للجمعیات التى تعمل بجد وإخالص ،مالیة

یزانیة صندوق أطفال الشوارع بأكثر من طریقة ومنھا على سبیل یمكن تدعیم م–٩٩٨
...المثال 

إقامة دورة ریاضیة تضم الفرق الجماھیریة مثل األھلى والزمالك واإلسماعیلى –٩٩٩
وغیرھا على أن یخصص كل إیراد التذاكر واإلعالنات لدعم میزانیة صندوق أطفال الشوارع 

...

جنیھ ویتم عرضھا على كل مواطن عند ٥٠رع قیمتھا مثالً یمكن إصدار شھادة تب–١٠٠٠
استخراجھ لشھادة میالد لمولود جدید رزقھ هللا بھ أو عند حصول ابنھ على الشھادة 

...والتبرع ھنا لیس إجباریاً بل اختیاریاً ... اإلعدادیة والشھادة االبتدائیة 



٤٣٤

الخاصة بجمع األموال لواردةاكذلك سیستفید صندوق أطفال الشوارع من األفكار –١٠٠١
...من أجل دعم بعض المشروعات 



٤٣٥

المیاه

المالیة حیث من المفترض أن تكون من نقص فى احتیاجاتھا تعانى مصر حالیاً –١٠٠٢
متر مكعب ١٠٠٠العالمى وھو طبقاً للمتوسط ٣ملیار متر٩٣فى حدود المائیة مواردنا
٣ملیار م٧٠ال تتعدى الـ إال أن موارد مصر الحالیة كل احتیاجاتھ ل لكل إنسان تشمسنویاً 

باإلضافة إلى ٣ملیار م٥٥.٥حصة مصر من نھر النیل وھى ویشمل یتضمن وھذا الرقم 
وتحلیة میاه ،عن تحلیة میاه البحرالناتجة والمیاه ،فى الزراعةاألمطار التى تستغل میاه 

...لمیاه الجوفیة الصحى واالصرف الزراعى والصرف 

ویالیت العجز یتوقف عند سنویا ٣ملیار م٢٠یزید عن أى أننا لدینا عجز حالى –١٠٠٣
زیادة للسكان وإذا كان متوسط الزیادة السكانیة فى مصر فى یزید مع كل ھذا الحد بل إنھ 
.. .٣ملیون م٥٧أن العجز الیومى یزید بمعدل نسمة فھذا یعنى ٥٧٠٠الیوم الواحد ھو 

وھو ما یزید عن ٢٠٣٠وإذا ما نظرنا إلى عدد المصریین المتوقع أن نصل إلیھ فى عام 
ملیون نسمة ١٦٠وھو ما یقترب من ٢٠٥٠ملیون نسمة وما یمكن أن نصل إلیھ فى ١٢٠

لذا فإننا ... الوقوف صامتین أمام ھذا العجز المتزاید لوجدنا وأدركنا صعوبة بل استحالة 
... وال حیاة بدون ماء لھا فالماء سر الحیاة الالزم المیاه كل االھتمام یجب أن نولى قضیة

طرق عدة یتزاید ھناك أن فى سعینا للتغلب على النقص الحالى فى المیاه والمتوقع –١٠٠٤
-: ووسائل للنجاح فى ذلك 

عد على والسعى إلى إیجاد وتوفیر وسائل تسا،استھالك المیاه بكل السبل الممكنةترشید * 
وكذلك تغییر حنفیات المیاه ؛باألشعةالعامة لتعمل مثل تغییر حنفیات المیاه فى األماكن ذلك 



٤٣٦

بمقاس أضعف فى معدل تدفق المیاه حتى ال یتم الھدر فى میاه الوضوء وذلك فى المساجد 
...یتفق مع الحدیث النبوى الشریف بضرورة الحرص على المیاه 

،إلى استعمال أكواب من البالستیك تستخدم لمرة واحدةوكذلك دعوة محالت العصیر 
الخ  ... والدعوة إلى استخدام إناء من المیاه فى غسیل السیارات بدالً من استخدام الخرطوم 

السیاحى والصناعى فى خاصة لتغطیة االستخدام التوسع فى تحلیة میاه البحر -١٠٠٥
عملیات التحلیة على اعتماد وسط مع ضرورة والبحر المتللبحر األحمر المجاورة المناطق 

...الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح 

دعم جھود البحث العلمى المتعلقة بزیادة إنتاجیة الفدان مع تثبیت استھالك المیاه -١٠٠٦
...أو مع تقلیل استھالك المیاه 

ثیرین دعم مشروعات الثروة السمكیة حتى یصبح السمك وجبة أساسیة لدى الك-١٠٠٧
فى مجال من المیاه مما یخفف الضغط على المحاصیل الزراعیة وبالتالى تقل احتیاجاتنا 

...الزراعة 

مع الدول التى بھا وفرة فى المیاه من أجل قیام مصر السعى إلى عقد اتفاقیات -١٠٠٨
...على أن یتم ذلك فى إطار عادل یحقق الفائدة لمصر وللدول األخرى بالزراعة ھناك 



٤٣٧

بحیث ال نصدر المحاصیل الزراعیة التى تستھلك تغییر الخریطة الزراعیة المصریة -١٠٠٩
المیاه مثل األرز وبحیث تكون المساحة المزروعة وكمیة المحصول تكفیان السوق الكثیر من 

...فتصدیر محصول مثل األرز یعنى فى الحقیقة تصدیر میاه للخارج ...المحلى فقط 

استفادة أفضل من میاه األمطار التى تسقط على الساحل الشمالى السعى من أجل١٠١٠
...وسیناء 

السعى إلى قیام المصانع التى تستھلك كمیات كبیرة من المیاه إلى عمل محطات –١١١١
...وتوفیر الخبرة الفنیة الالزمة لذلك مجاناً ... وغرف إلعادة تكریر المیاه داخل المصنع 

انیة تحویل میاه النیل التى تصب فى البحر المتوسط من خالل دراسة مدى إمك–١١١٢
فى البحر إھدارھا فرعى رشید ودمیاط وتحویل مسارھم حتى یمكننا االستفادة بھا وعدم 

...المتوسط 

والھدف منھا لیس تحقیق ؛ھى حلول جزئیةالسابقة االقتراحات وكل الحلول –١١١٣
نما ھى من باب حسن إدارة وإ؛اقتصادیة واجتماعیةتحقیق نھضة وفرة مائیة تساعدنا على 

أردنا أن أما إذا ... والھدف منھا ھو محاولة تقلیل العجز بقدر اإلمكان ،الموارد المتاحة
نتغلب على العجز المائى ونحولھ إلى وفرة مالیة فالبد لنا من العودة مرة أخرى إلحیاء 

المالیة وعلى الرغم من التكلفة ... ل وتنفیذ مشروع ربط نھر الكونغو بحوض نھر النی
٣٠ملیار دوالر والبعض بـ ٤٠الضخمة التى یحتاجھا المشروع والتى یقدرھا البعض بـ 

وعلى الرغم من بعض الصعوبات الھندسیة ؛ملیار دوالر والبعض یقدرھا بأقل من ذلك



٤٣٨

ھذا المشروع فى حالة إال أن المزایا والفوائد التى سیحققھا؛والفنیة التى یقول بھا البعض
فمشروع مثل ... تنفیذه تفوق بكثیر التكلفة المالیة الضخمة ویھون معھا أى جھد أو تعب 

وھو ما من المیاه ٣ملیار م١٠٠تحققھ من الممكن أن یوفر لمصر حوالى ھذا فى حالة 
حیاة إلى ما سیقترن بھذه األراضى المزروعة من باإلضافة ؛یكفى لزراعة مالیین األفدنة

وھو ما سیضیف إلى االقتصاد المصرى قیمة ؛وخدمات،وتجارة،متكاملة تشمل صناعة
...مضافة تساوى ملیارات وملیارات 

ملیون فدان ٩فى حدودوبدالً من أن تظل مساحة األراضى المزروعة فى مصر –١١١٤
...أو یزیدملیون فدان٢٠أن نصل إلى رقم سنستطیع وقتھا 

سنستطیع % ٧أن تظل النسبة المئویة التى نستعملھا ونعمرھا من األراضى حوالى وبدالً من 
...وستكون أیضاً مؤھلة للزیادة % ٢٠وقتھا أن نصل إلى نسبة تقترب من 

وھذا المشروع لن یعود بالفائدة على مصر وحدھا وإنما ستستفید بھ أیضاً السودان والكونغو 
ویحقق لنا جمیعاً ...ق للكونغو فائض من الكھرباء فسیحقق لألولى فائض من المیاه وسیحق

...فوائد اقتصادیة كبیرة 

وبسبب الفوائد الكثیرة التى سیحققھا مشروع ربط نھر الكونغو بحوض نھر النیل –١١١٥
كیف یمكننا أن : ؟ وإنما یجب أن نفكر .. یجب أال نسأل ھل تستطیع تنفیذ ھذا المشروع أم أل 

؟ كیف یمكننا أن .. كیف یمكننا أن نتغلب على المعوقات الجغرافیة ؟.. ننفذ ھذا المشروع 
؟ ما ھى أفضل دراسة فنیة یمكننا بھا تنفیذ .. نتغلب على المشاكل المالیة الخاصة بالتمویل 

تنفیذ ھذا المشروع بالتعاون مع الكونغو ؟ ما ھو اإلطار الذى سیتم من خاللھ .. المشروع 



٤٣٩

؟ ما ھى المكاسب التى یجب أن تحصل علیھا كل دولة من .. دان وجنوب السودان والسو
؟.. تنفیذ ھذا المشروع 

وفى الحقیقة وألننى لست عالماً متخصصاً فإننى ال أستطیع أن أضع إجابات –١١١٦
فھذا عمل ضخم سیترتب ؛لألسئلة السابقة كما ال یستطیع أن یجب علیھا أى فرد بمفرده 

لیس فقط فى مصر ؛یرة سیستفید منھا المالیین والمالیین من البشر على تنفیذه تغییرات كب
وإنما أیضاً فى دول كثیرة فى أفریقیا تلك التى ستتمكن من ؛والدول المشتركة فى المشروع

التنموى العظیم فھذا المشروع وبالتالى ... الحصول على الكھرباء المنتجة من ھذا المشروع 
كما أنھ والبد من االستعانة فى تنفیذه ... خلصة من دول كثیرة یحتاج إلى تضافر الجھود الم

٢٢...الدولیة عم المنظمات دوجھود وبخبرات

٢٢

:بعض المعلومات المتداولة عن نھر الكونغو * 
ول نھر فى أفریقیا بعد نھر طوھو ثانى أ،ھر األمازونھو ثانى أكبر نھر فى العالم من حیث كمیة المیاه بعد ن–١

...أضعاف ٥ولكنھ أكثر غزارة من نھر النیل بـ حوالى ؛النیل
وكمیة المیاه التى تفیض من نھر الكونغو والتى تصب فى المحیط تزید عن ؛ كم ٤٧٠٠طول نھر الكونغو –٢

..٣ملیار م١١٠٠
ولیست مرتبطة ؛ویتمیز نھر الكونغو بتدفق میاھھ طوال العام، عالم مائیاً تعتبر الكونغو من أغنى بالد ال-٣

...بموسم الفیضان 
كما ال توجد ؛لم تبدى الكونغو أى اعتراضات من جانبھا على تنفیذ مشروع ربط نھر الكونغو بنھر النیل –٤

...شروع الربط اتفاقیة دولیة بین الكونغو وجیرانھا تتعلق بمیاه نھر الكونغو أو تمنع م



٤٤٠

القضاء والعدل

أحزن كثیراً عندما أسمع البعض یتحدث عن المرتبات العالیة والمزایا والبدالت -١١١٧
، وجیداً ،بل أمراً محموداً فھذا لیس أمراً سیئاً ... التى یحصل علیھا رجال القضاء فى مصر 

فلیس من المنطق أو العقل أن یحصل رجال القضاء على مرتبات منخفضة أو ... والبد منھ 
وتطبیق ،قلیلة ال تكفیھم للعیش الكریم مع أھمیة الدور الذى یقومون بھ فى حفظ الحقوق

تبات القضاء ولكنى أتفھم أن یكون إعتراض البعض لیس على مر... العدالة فى المجتمع 
وھنا فإن المطلوب ... ولكن على الفجوة الكبیرة بین المرتبات وبعضھا البعض ؛المرتفعة

لیس ھو الحدیث عن مرتبات القضاء المرتفعة وإنما الحدیث یجب أن یكون عن مرتبات 
الطبقات األخرى المنخفضة وھو ما یجب أن تعمل الدولة ونعمل جمیعاً على زیادتھ حتى 

وحتى یستطیع الجمیع العیش فى مستوى آمن ،یع فى سعة من الرزقیعیش الجم
...ویساعدھم على تلبیة احتیاجاتھم واالستمتاع بحیاتھم 

ضاء فھو كیف یمكن لنا جمیعاً أن أما ما یجب أن نتكلم عنھ عند حدیثنا عن الق-١١١٨
...المجتمع وھذا ھو الھدف األسمى واألساسى فى... ساعد فى سرعة تحقیق العدالة ن

ال یستطیع أحد أن ینكر أن العدالة فى مصر أصبحت بطیئة جداً وإجراءات التقاضى طویلة -
-:وتستغرق وقتاً طویالً یتسبب فى عدة أضرار منھا 

فكثیر من المتھمین تثبت ... آثار سلبیة وضارة تمس حریات المواطنین وحقوقھم -أ 
...یاطى براءتھم بعد فترة طویلة من الحبس االحت

آثار سلبیة تضر أصحاب الحقوق فھم یحصلون علیھا بعد فترة من الزمن یكون حقھم -ب 
" ...الحق البطئ ظلم " وكما یقول القول المأثور ... قد تأثر وتضرر فیھا 



٤٤١

،والمالیة تتسبب فى خسائر مادیة للمتنازعین،والتجاریة،أضرار بالحیاة االقتصادیة-ج 
...معة النشاط التجارى واالستثمارى فى مصر كلھا مما یؤثر على س

وبدون اللجوء إلى ،لجوء البعض إلى محاولة الحصول على حقوقھم عن طریق القوة-د 
زیادة حاالت )بجانب أسباب أخرى ( وھذا یفسر ... القضاء خوفاً من بطء اإلجراءات 

ا یلجأ إلیھا البعض من والتى غالباً م؛والقتل، والتھدید ،والخطف،المشاجرات
المتنازعین رغبة فى حصولھم على حقوقھم بسرعة وبعیداً عن بطء العدالة التى تشھدھا 

...ساحات الحكم 

وما قد ینتج عن ذلك ... زیادة حاالت الصلح العرفى وما یسمى بجلسات أو قعدة العرب -ھـ 
...من تقلیل ھیبة الدولة فى نفوس البعض 

كل السلبیات السابقة غالباً ما تساعد على زیادة عدم انتماء البعض ولألسف فإن-١١١٩
مما یؤثر بالتالى على إخالصھ وانتماءه والتزامھ ؛إلى المجتمع والشعور بضعف الدولة

...تجاه المجتمع والقانون والدولة 

ولذلك فإن االھتمام بمنظومة القضاء والعدالة فى مصر یجب أن یكون على رأس أولویات 
فالقضاء ھو الحصن الحامى ألى ؛والمجتمع بكل طوائفھ وفصائلھ ،الدولة بكل مسئولیھا

وھو ما یعطى للفرد المبررات ألن یندمج فى المجتمع وینتمى إلیھ ویلتزم بقوانینھ ... مجتمع 
... فھو یعرف أن ھناك من سیرد لھ حقوقھ وسیحافظ علیھا فى حالة اعتداء البعض علیھا ؛ 

یمانھ بالعدل فى المجتمع فإن ھذا أو تزلزلت عقیدة الفرد وإ، الشعور ختفى ھذاأما إذا ا
ویظلم القوى فیھا ... المجتمع سیتحول بعد فترة إلى ما یشبھ الغابة یظلم الغنى فیھا الفقیر 

...ویظلم صاحب السلطة فیھا من ال سلطة لھ ... الضعیف 



٤٤٢

-:بعض الحلول المقترحة 

،لصلح العرفى فى جمیع أقسام الشرطة تتكون من رجال الدینإنشاء لجان ل-١١٢٠
ومھمة ھذه اللجان ھى ... وبعض المحامین ،وكبار السن،أو الحى،وحكماء المنطقة
وى المتخاصمین بحیث یتم التوفیق بینھما والوصول إلى حل یرضیھما معاً ااالستماع إلى شك

أن یتم تحریر محاضر بذلك وقبل أن تصل وبالتالى یتم حل النزاع قبل؛ویتفقان علیھ
وبعد ...المنازعة إلى النیابة والقضاء وھو ما یمكن أن یعرف باسم تسویة ما قبل االختصام 

االتفاق على حل یرضى عنھ المتخاصمان یتم تحریر االتفاق حتى یصبح حجة علیھما وال 
...یعودان إلى نزاع فیھ 

نتوقع أن ھذه اللجان سوف یكون لھا دور كبیر فى وبالنظر إلى أرض الواقع نستطیع أن 
إنھاء كثیر من المنازعات قبل أن تصل إلى القضاء حیث فى كثیر من الخالفات یكون 

المتنازعین فى حاجة إلى من یفصل بینھم ویحكم ألحدھم وھو ما یفتقده الكثیرون فتحدث 
...وتزید وتتعقد ...الخالفات بینھم 

الجدیدة على أن تكون مبانى المحاكم ذات مساحات كبیرة إنشاء المحاكم-١١٢١
وتصمیمات معماریة أفضل بحیث تتسع قاعاتھا لكل الدوائر ولألعداد الكبیرة التى تتردد على 

والمطلوب أن تكون ھناك ...المحاكم وبحیث یتم العمل داخل المحاكم فى یسر وسھولة 
وسطة فى البالد المتقدمة على حین أن ألف مواطن حیث ھذه النسبة المت١٠٠محكمة لكل 

...ألف مواطن ١٠٠لكل ٠.٢٣النسبة الحالیة فى مصر أقل من محكمة حیث تبلغ 



٤٤٣

زیادة أعداد القضاة حتى یتم التخفیف عنھم بسبب كم القضایا الكبیر والمنظور -١١٢٢
قرب من حیث یوجد فى مصر ما ی...وذلك لضمان سرعة الفصل فى المنازعات ... أمامھم 

قاض لكل ١١ألف مواطن على حین یبلغ المتوسط فى الدول المتقدمة ١٠٠قضاة لكل ٦
...ألف مواطن ١٠٠

تخصص القضاة بحیث یصبح كل قاضى متخصصاً فى أحد فروع فكرةدراسة-١١٢٣
القانون وبالتالى یكون مسئوالً عن نظر القضایا الواقعة فى ھذا التخصص فقط مثل القانون 

...القانون التجارى –قانون األحوال الشخصیة –قانون العمل –القانون الجنائى –نى المد

وبالتالى ؛لمام القضاة بالمجال الذى یعملون فیھوبالطبع فإن التخصص سوف یزید من إ
...سیساعدھم تخصصھم على سرعة الفصل فى القضایا 

شھور وھى ٣أسبوعین فقط بدالً من إلىإلغاء األجازة القضائیة أو تخفیض مدتھا-١١٢٤
بالطبع فإن حصول العملیة القضائیة على أجازة تقترب من وفترة األجازة القضائیة الحالیة 

ربع سنة فى كل سنة ھو أمر ال یمكن تبریره وال یمكن االستمرار فیھ إذا أردنا الوصول 
وال تتعطل فیھ مصالح تأخر فیھ الفصل فى المنازعاتجتمعنا إلى مجتمع قضائى ناجز ال یبم

...العباد وال یظلم فیھ أحداً 

میكنة العمل بالمحاكم وتزوید المحاكم بكل الوسائل واألدوات والخدمات -١١٢٥
...التكنولوجیة التى تساعد القضاة وتعینھم على سرعة الفصل فى القضایا 



٤٤٤

ن موحد فى كل مراجعة وتنقیة كل القوانین والتشریعات بحیث یتم إصدار قانو-١١٢٦
فیصبح ... ویتم بمقتضاه إلغاء كل القوانین والتعدیالت السابقة ... مجال من مجاالت القانون 

وبھذا ال یحكم ... ھذا القانون والئحتھ المفسرة ھو المرجع الوحید للفصل فى أى خالف 
...الموضوع الواحد عدة قوانین وعدة تعدیالت 

فیكون الحد ؛لصدور حكم نھائى فى كل القضایا حد أقصىكفترة زمنیةتحدید-١١٢٧
ویكون الحد األقصى للفصل ،األقصى للفصل فى القضایا المدنیة والتجاریة ھو سنة واحدة

...فى القضایا الجنائیة ھو سنتان وذلك من وقت تحریك الدعوى القضائیة 

تأخر الفصل فى      إلغاء ندب القضاة للعمل فى جھات حكومیة أخرى وذلك حتى ال ی-١١٢٨
...القضایا 

التدقیق فى تعیین المحضرین ومراقبة أعمالھم وتقییم أداءھم شھریاً بناء على ما -١١٢٩
وتوقیع الجزاءات علیھم فى حالة تقصیرھم فى ... أنجزوه وما لم ینجزوه من إعالنات 

...أعمالھم 

لقضایا فى كل المحافظات وكذلك تحدید میعاد ثابت لبدء جلسات المحاكم فى جمیع ا-١١٣٠
وإن كنت أفضل أن یتم ترك ( مثالً ١٠بدء النیابة العامة ألعمالھا ولتحقیقاتھا ولیكن الساعة 



٤٤٥

... وذلك من أجل مزید من االنضباط والتنظیم ) تحدید الساعة لمجلس القضاء األعلى 
...وفى كل عمل،وفى كل دولة،فالنظام واالنضباط ھما أساس النجاح فى كل مجتمع

،ومحامى جنائى،تخصص المحامین فیصبح ھناك محامى مدنىفكرةدراسة-١١٣١
كل محامى وھذا التخصص سوف یساعد ... وھكذا ،ومحامى شرعى،ومحامى تجارى

بداع فى تخصصھ تماماً مثلماً یحدث مع األطباء والمھندسین على حدة على التمكن واإل
... بداع لنجاح والتفوق واإلمن حیث المبدأ ھو الخطوة األولى لفالتخصص... والمدرسین 

...لى سیعود ھذا التخصص على السادة المحامین بمزید من النجاح واألرباح وبالتا

وخضوعھ ... وتشدید الرقابة علیھ ... تقویة جھاز تنفیذ األحكام وزیادة مرتباتھ -١١٣٢
...للمساءلة فى حالة تقصیره فى عملھ 

وفصل ،تولى مجلس القضاء األعلى لكافة شئون القضاء مالیاً وإداریاً ومھنیاً -١١٣٣
...میزانیة القضاء عن میزانیة وزارة العدل 

لكى تنظر الفصل فى المنازعات التى قد تحدث بین منفصلةإنشاء جھة قضائیة –١١٣٤
...و فى حقھ وغیرھم وسواء كان أحد رجال القضاء شاكیاً أم مشكرجال القضاء 



٤٤٦

فذلك سیكون أقرب إلى تطبیق المبدأ الثابت فى العدالة وھو ضرورة وعدم جواز أن یكون 
أو أن تكون لھ عالقة بھ قد تؤثر على حیادیة القاضى عند الخصم ھو الحكم فى نفس الوقت 

...الحكم 

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ،" من الدستور على أن ٩٧تنص المادة –١١٣٥
وتعمل على سرعة الفصل فى القضایا ، ویحظر وتلتزم الدولة بتقریب جھات التقاضى 

أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وال یحاكم شحص إال أمام قاضیھ تحصین أى عمل 
.. " ...الطبیعى ، والمحاكم االستثنائیة محظورة 

أن تعید تصحیحدائماً القضاء من المؤسسات التى یجب

مسارھا بنفسھا وباستقاللیة تامة



٤٤٧

قرارات متنوعة

،وكذلك موقع إلیكترونى،جریدة ورقیةأو مركز أو مدینة بإصدار قیام كل حى –١١٣٦
فیھا نشر كل وكذلك صفحة على الفیس بوك بحیث یتم ،وتطبیق على برامج األندروید

المشروعات التى ستقوم بھا الدولة فى المواطن وكذلكالمعلومات والبیانات التى یحتاجھا 
ھذه المناطق وكذلك حوارات مع كل المسئولین لإلجابة على أسئلة المواطنین وتلبیة 

الوظائف فى ھذه المنطقة وإعالنات البحث عن عمل وكذلك نشر إعالنات ...احتیاجاتھم 
جھزة الدولة أو التى تقدمھا أوالمختلفةالتجاریة واألنشطة المتنوعةوكذلك اإلعالنات 
...القطاع الخاص 

تخصیص إدارة فى وزارة التضامن االجتماعى تتولى حصر سیارات تكریم اإلنسان -١١٣٧
بحیث لو كانت ھناك وفرة فى ؛الموجودة فى المساجد والجمعیات الخیریة) دفن الموتى ( 

ألخرى التى ترغب بعض المناطق لتلك السیارات قامت اإلدارة بتنبیھ الجمعیات والمساجد ا
... وذلك حتى ال تكون ھناك فائض فى السیارات ال یتم استعمالھ ... فى شراء سیارة 

وبالتالى ستقوم الجمعیات والمساجد بتوجیھ األموال التى كانت مخصصة لشراء السیارة إلى 
...وجھ آخر من وجوه العمل الخیرى 

فى أى مكان فى مصر ... المصرى تجریم قیام أى مصرى برفع أى علم غیر العلم-١١٣٨
ماعدا المؤتمرات الرسمیة التى تعقدھا الدولة والھیئات( وفى أى منتدى أو فى أى مناسبة 

) ...بالطبع الرسمیة 



٤٤٨

ویتم إلغاءھا عند بلوغھ ،إصدار بطاقة بیانات لكل طفل بدءاً من السنة العاشرة-١١٣٩
وذلك حتى یتعود أبنائنا من صغرھم ... لقومى سن السادسة عشر واستخراجھ لبطاقة الرقم ا

...على إثبات شخصیاتھم واإلعتداد بھا 

ارع رئیسى لتقدیم خدمات للجمھور مثل البحث عن إنشاء أماكن فى كل میدان أو ش-١١٤٠
تعدوا منمیرغب على أن یعمل فى ھذه الجھات من... المفقودین أو تسلیم أشیاء مفقودة 

...تم ربط ھذه األماكن بأقسام الشرطة والتنسیق بینھم فى المعلومات وی... سن التقاعد 

ومن أجل تشجیع وتحفیز كل ؛بمصریتھم وفخرھممن أجل زیادة إنتماء المصریین-١١٤١
ومن أجل تأكید قیمة إعتزاز الدولة بمواطنیھا الناجحین والمبدعین ؛المصریین على العمل

من كل المجاالت على لذین أضافوا لمصر والمصرییناستقوم الدولة بطباعة صور بعض 
مجدى / أحمد زویل / أنور السادات / صفحات جواز السفر المصرى مثل جمال عبد الناصر 

/ عبد المنعم ریاض / محمد عبد الوھاب / أم كلثوم / مصطفى كامل / سعد زغلول / یعقوب 
الخ... نجیب محفوظ / طھ حسین / عباس العقاد / طلعت حرب / الشیخ الشعراوى 

،والصواریخ،السماح باستیراد وتجارة وبیع األلعاب الناریة مثل البمب-١١٤٢
أو السماح بتصنیعھا فى ،مع تحصیل الضرائب والجمارك علیھا... والشماریخ وغیرھا 

فالواقع یقول أن منعھا لم یؤثر یوماً ما على تواجدھا ... مصر تحت رقابة من الدولة
وبالتالى فإن ما یحدث ھو أنھ یتم تھریبھا وبیعھا بعیداً عن رقابة الدولة ... ارھا وانتش

على حین یدفع المھربون األموال الطائلة لكل من ... وتضیع على الدولة حصیلة ال بأس بھا 



٤٤٩

یساعدھم على التھریب ثم تقوم الدولة بتحریك رجال الشرطة والمباحث من أجل محاولة 
ولكنھا أیضاً تفشل فى ... ب وبالفعل تنجح فى مصادرة الكثیر منھا مصادرة تلك األلعا

وھو ما نراه ونسمع أصواتھ فى األعیاد واألفراح ... مصادرة الكثیر والكثیر والكثیر منھا 
وبالتالى تضیع كل المجھودات واإلجراءات التى تقوم بھا الدولة ورجالھا ؛واالحتفاالت

ال الدولة وفرت مجھودات رجال الشرطة والتموین وال ھى ف... ھباءاً أو بدون أى فائدة 
بل ساعدت على زیادة تكلفة وغالء أسعار تلك األلعاب... حصلت على الضرائب والجمارك 

... نتیجة للمبالغ التى یتم انفاقھا على التھریب واإلتجار فیھا سراً على المواطنین

تحصل الدولة الضرائب والجمارك على ستیرادھا وتجارتھا فوالحل لكل ذلك ھو السماح بإ
وال ... وتقل أسعارھا للمواطنین ... ونسد خانة من خانات الفساد ... ویمنع تھریبھا ... ذلك 

...یشعر من یتعامل فیھا بشعور المجرمین الخارجین عن القانون 

رط أما من ناحیة أضرارھا على الصحة وما یمكن أن تسببھ من حوادث فیمكن للدولة أن تشت
كما یمكن شرح كل ذلك فى ... كتابة تعلیمات االستعمال والتحذیرات على عبوات تلك األلعاب 

...وسائل اإلعالم المختلفة 

والتى یبحثون ... فى األعمال المعماریة وعمال الفواعلیة بالنسبة لعمال الیومیة-١١٤٣
ت ھؤالء العمال فسوف بالجلوس فى الشوارع والمیادین المعروفة بتجمعاوذلك؛عن عمل

قون معھ على مجھزة لكى ینتظروا فیھا من سیتفیتم تنظیم أعمالھم عن طریق تجھیز أماكن
وبھا ،بھا مقاعد مریحة،بحیث تكون ھذه األماكن جیدة الشكل والتجھیزات؛أعمالھم

ھ فى وسیكون كل ذلك مقابل جنیھ واحد من العامل یدفع،دورات میاه وبھا كافیتریا صغیرة
... حالة خروجھ للعمل وجنیھ واحد من طالب الخدمة الذى سیتفق مع العامل 



٤٥٠

أما ما سیتم إشتراطھ على العامل فھو وجوب التأمین الصحى على نفسھ حتى یمكن للدولة 
...االرتقاء بالمنظومة الصحیة لجمیع المواطنین 

الیومیةابة الخاصة بعمال كما سیتم االشتراط على ھؤالء العمال بوجوب اشتراكھم فى النق
وإمدادھم باألدوات ،وتوعیتھم،وتأھیلھم،وذلك حتى یمكن تدریبھم؛وسیكون ذلك مجاناً 

...المساعدة لھم فى أعمالھم حتى ال یتعرضوا إلصابات خطیرة أثناء عملھم 

السماح ألصحاب األعمال ممن یرغبون أن تكون مھنتھم فى بطاقة الرقم القومى -١١٤٤
وذلك مقابل أن ؛وفى جواز سفرھم ھى رجل أعمال بأن یتم كتابة مھنتھم ھذه فى البطاقة
عامل لمدة ١٠٠یكون صاحب العمل ھذا لدیھ من العاملین المؤمن علیھم ما ال یقل عن 

...واتسن٣تأمینیة ال تقل عن 

٥٠٠من سمھا رجل أعمال متمیز ویستحقھا من یكون لدیھ أكثر وكذلك عمل مھنة أخرى إ
...سنوات٣عامل مؤمن علیھم لمدة تأمینیة ال تقل عن 

وذلك حتى نمنع ؛إلغاء الجھات الحكومیة المتشابھة أو دمجھا مع بعضھا البعض-١١٤٥
كل وتقل الفجوات وتقل معھا المشا،وتزید الفاعلیة والتأثیر،وتتوحد الجھود،اإلزدواجیة

شتراكھا فى مسئولیة واحدة اكھا فى عمل واحد أو إشترالتى تحدث بسبب تعدد الجھات وإ
...عن مھمة واحدة 



٤٥١

سأصدر قراراً جمھوریاً بتغییر قواعد استحقاق المعاش للسادة الوزراء -١١٤٦
بحیث ال یستحق معاشاً دائماً ومستمراً طیلة حیاتھ إال من ؛والمحافظین وكبار المسئولین

أما إذا قلت مدة بقاءه ... سنوات فأكثر ٣افظ أمضى فى منصب الوزیر أو فى منصب المح
سنوات فستكون قیمة المعاش بما یعادل ضعف المدة التى أمضاھا فى ٣فى المنصب عن 

فلیس من العدل أو المنطق أن یقضى وزیراً أو محافظاً أو رئیس وزراء فترة ... الوزارة 
ومع ذلك یظل ؛فیتم تغییرهولتكن شھوراً أو سنة على سبیل المثال یكون فیھ أداءه سیئاً 

یحصل على معاش عشرات السنوات وأحیاناً تستمر حراستھ أیضاً بعد تركھ للوظیفة أو 
...والھدف من ھذا القرار ھو التوفیر فى میزانیة الدولة ... للمنصب 

من ھد بقدر طاقتھ وینجح فى عملھ ویطورباإلضافة إلى توفیر حافز لكل مسئول ألن یجت
...یبقى فى منصبھ أكبر فترة ممكنة لیستحق بعد ذلك معاش دائم مؤسستھ لكى

منع برامج المسابقات الوھمیة والمنتشرة على شاشات التلیفزیون والتى تتم عن -١٠٤٧
حیث أن الرقابة على ھذه ... رقم تلیفون أرضى أو تلیفون محمولطریق االتصال بـ 

ویتعرض المتصلین لحالة خداع ...ق أو أمین منھا غیر صادوجزء ... المسابقات غیر فعالة 
...وال تكون ھناك جوائز وال فائزین فى ھذه المسابقات ...

وأن الطریق ... رغم إیمانى واقتناعى التام بأن التبرعات ال تكفى لحل مشكلة ما –١٠٤٨
الممكنة األفضل واألنسب لحل مشاكلنا ھو زیادة اإلنتاج فى كل المجاالت المتاحة بكل الطرق

إال أنھ ال بأس بجوار ذلك من بعض األسالیب التى یمكن بھا توفیر وتدبیر األموال للمساعدة 



٤٥٢

أو بناء مستشفیات فى المناطق التى تحتاج لذلك،فى حل بعض المشكالت مثل بناء مدارس
... ، أو التبرع لبنك الفقراءأو المساھمة فى حل مشكلة مثل أطفال الشوارع،

-: ھذه الطرق التى أقترحھا ومن بین 

...إقامة مزاد علنى لبیع لوحات السیارات التى تحمل حروف وأرقام ممیزة –١٠٤٩

عرض سیارات فاخرة فى صاالت السفر بالمطارات وفى الموالت التجاریة الكبرى–١٠٥٠
... ملیون جنیھ مثالً ٢بحیث یتم عرض سیارة ثمنھا ملیون أو ؛بطریقة الیانصیبللبیع
ملیون جنیھ مثالً ویكون كل كوبون بمبلغ ٥بیع كوبونات یانصیب تبلغ قیمتھا اإلجمالیة ویتم 
وبعد اكتمال بیع كل الكوبونات یتم إجراء سحب لتحدید ،دوالر٥جنیھ مصرى أو ١٠٠

الفائز بالسیارة ویتم توجیھ المبلغ الزائد عن تكلفة السیارة إلى المشروع الذى سیتم تحدیده 
إلعالن عنھ بجوار السیارة ویمكن أیضاً عرض سیارة فاخرة فى كل محافظة من محافظات وا

مصر وبیعھا بنفس الطریقة على أن یتم توجیھ المبالغ إلى مشروع بنفس المحافظة وبشرط 
...أن یتم اإلعالن عنھ بجوار السیارة 

نجوم المجتمع إقامة ملتقى للتصویر مع مشاھیر المجتمع بحیث یتم دعوة بعض–١٠٥١
على أن یكون ؛من كل المجاالت إلى أحد األماكن لیلتقط معجبیھم معھم الصور التذكاریة

كذلك یمكن عقد ملتقى لمشاھیر العبى الكرة بحیث یقومون ؛دخول ھذه األماكن مقابل تذكرة
بالتوقیع على بعض الكرات أو التى شیرتات ویكون ھذا التوقیع مقابل مبلغ معین یذھب 

...إلحدى المشروعات 



٤٥٣

كذلك یمكن مناشدة شركات التلیفون المحمول لكى تتبرع ببعض أرقام التلیفونات -١٠٥٢
...الممیزة فیقام علیھا مزاد علنى یذھب عائده إلى إحدى المشروعات 

ومباریات كرة بحیث یذھب كل عائد التذاكر ،كذلك یمكن إقامة حفالت غنائیة-١٠٥٣
... أو تنمیة مجال مامشروع ماواإلعالنات إلى



٤٥٤

السیاحة

تمثل إیرادت السیاحة بجانب إیرادات قناة السویس وتحویالت المصریین العاملین –١٠٥٤
وفى الحقیقة ورغم أھمیة السیاحة ... فى الخارج المصدر األكبر للعمالت األجنبیة فى مصر 

وھذا بالفعل ما نستحقھ إال أننى أتمنى فى الوقت ... تنا منھا اوالتى أتمنى أن تتضاعف إیراد
...تنا من السیاحة تلك األھمیة التى نعولھا علیھا انفسھ أال تصبح إلیراد

-:وبمعنى أكثر وضوحاً فإننى فى ھذا البرنامج أھدف إلى العمل بالتوازى على محورین 

ع السیاحة المصریة ھو العمل من أجل زیادة إیرادات مصر السیاحیة ووض: المحور األول 
...فى مكانة أفضل على خریطة السیاحة العالمیة 

ال نملك أى كناونتقدم اقتصادیاً كما لو ،ونتطور،وننتج،وھو أن نعمل: المحور الثانى 
فإن انتعشت السیاحة أو ؛مقومات سیاحیة وال نحتاج وال ننتظر أیة إیرادات من السیاحة

ا من الصناعة واإلنتاج تكفینا لكى نحقق تقدماً اقتصادیاً ملحوظاً انخفض إیرادھا كانت إیرادتن
والمعنى المقصود من وراء ھذا التوجھ ھو الحرص على أن تكون مصادر قوتنا ... 

وال تعتمد على مصادر سریعة التغیر ... االقتصادیة مصادر ذاتیة ومستقرة إلى حد كبیر 
...نملك فیھا قراراً مستقالً وأن... والتأثر 

ھناك عوامل كثیرة جاء ذكرھا فى عدة نقاط وسوف یترتب على تطبیقھا توفر -١٠٥٥
عوامل مساعدة على نجاحنا فى تقدیم منتج سیاحى أفضل ومن تلك العوامل حل مشاكل 

وكذلك ،وزیادة تعلم اللغات،واالھتمام بالتعلیم،وكذلك محو األمیة،النظافة و،المرور
...نشر الوعى السیاحى



٤٥٥

فى مصر متعدد من سیاحة شاطئیة إلى سیاحة اآلثار إلى سیاحة المنتج السیاحى–١٠٥٦
وكل ھذه ... المزارات الدینیة إلى سیاحة السفارى إلى السیاحة العالجیة وسیاحة المؤتمرات 

وباإلضافة إلى كل أنواع السیاحة ،األنواع من السیاحة مازالت قابلة للتطور والزیادة
ابقة مطلوب أیضاً العمل على زیادة تنویع المنتج السیاحى بحیث تصبح ھناك سیاحة الس

ویصبح ھناك منتج سیاحى ... ور المصرى لتعتمد على الطابع المصرى والعادات والفولك
...وكذلك مطلوب دائماً العمل من أجل التجدید واإلبداع فى المنتج السیاحى ... عالمى 

بتوفیر التدریب لكل من یعمل فى مجال السیاحة وبالتالى البد ئماً یجب االھتمام دا–١٠٥٧
للعمل فى السیاحة من اجتیاز دورات لكى یكتسب فیھا المتدرب مھارات أفضل فى كیفیة 

وكذلك البد من حصول كل سائق یعمل فى مجال السیاحة على دورة ... التعامل مع السائحین 
ویجب أن یكون ... ومتاحفھا وأماكنھا وكل بیاناتھا تدریبیة یعرف بھا كل آثار ومعالم مصر 

حسن التعامل مع السیاح أحد الدروس التى یدرسھا الطلبة فى المدارس اإلعدادیة والثانویة 
...

وفى كل األحوال یجب أن تعمل الدولة بأجھزتھا اإلعالمیة المتنوعة على تغییر فلسفة التعامل 
غ منھ إلى الحرص على توفیر أكبر قدر من مع السائح من الحرص على كسب أكبر مبل

فالمكسب الحقیقى من التعامل مع السائح ھو أن یتكون لدیھ ... الرضا والسعادة للسائح 
وأمانتھم،وصدقھم،وحسن ضیاقتھم، وحسن معاملتھم ،وأھلھا،انطباع جید عن مصر

الى سوف یصبح ھذا وبالت؛وأن یمتلك ذكریات جمیلة من الفترة التى قضاھا فى مصر،
وسیعمل على عودتھ مرة أخرى وسیرشح مصر كمزار ،السائح دعایة متحركة لمصر

وبالتالى ؛ب انطباعاتھ على مواقع التواصل االجتماعى ما سیكتك... سیاحى لمن یعرفھم 



٤٥٦

سیكون مكسب مصر ومكسب العاملین فى السیاحة أضعاف ما كان سیتحقق من السائح 
...الواحد 

وذلك من أجل تخفیض ) ... الشارتر ( زیادة أعداد رحالت الطیران غیر المنتظم –١٠٥٨
...سعر رحالت الطیران وتغطیة المناسبات السیاحیة الخاصة 

على السیاحة العربیة العمل على تنویع المصادر السیاحیة وعدم اقتصارھا –١٠٥٩
السیاحة اآلسیویة لمزید مناوالعمل على اكتساب... األوروبیة والروسیة وبعض البالد 

...واألفریقیة 

زیارة أكثر األجنبىزیادة رحالت الطیران الداخلى فى مصر بحیث یستطیع السائح–١٠٦٠
...قضیھ فى مصر من محافظة فى نفس الوقت الذى سی



٤٥٧

األمن القومى

لتھدیدات األمن القومى ھو كل ما یحمى الدولة وشعبھا ووجودھا وحدودھا من ا-١٠٦١
...واألخطار الداخلیة والخارجیة 

ولذلك فإن مفھوم األمن القومى ال یمكن أن یقتصر على قضیة واحدة أو بعد واحد-١٠٦٢
وإنما یشمل كل ما یمكن أن یھدد المجتمع والدولة ولذلك فإن األمثلة اآلتیة كلھا تعتبر فى ؛

...نظرى أمن قومى 

...لكل الشعب ھو أمن قومى توفیر التنمیة االقتصادیة –أ 

...تحقیق العدالة االجتماعیة أمن قومى -ب

...كفالة الحریات لجمیع المواطنین ھو أمن قومى –ج 

...قوة الدولة عسكریاً ھو أمن قومى –د 

...وجود رؤیة واضحة للدولة فى كل المجاالت وخطة لتنفیذھا ھو أمن قومى -ھـ 

...الشباب للوطن ھو أمن قومى قوة انتماء الشعب وخاصة –و 

...إحساس المصریین بالتفاؤل واألمل ھو أمن قومى –ز 

...التعلیم أمن قومى –ح 

...صحة المواطنین أمن قومى –ط 

...تقدم البحث العلمى فى مصر ھو أمن قومى –ى 

...راحة المصریین وسعادتھم أمن قومى –ك 



٤٥٨

...قومى ثقة المواطنین فى نظام الحكم أمن–ل 



٤٥٩

المرأة

بدایة اسمحوا لى أن أرفض وجھة النظر التى تدعو إلى ضرورة االھتمام بالمرأة -١٠٦٣
...والعمل من أجل تمكینھا وإعطاءھا حقوقھا 

وأنھ ال یجب أن ... وجھة نظرى فى ذلك الرفض أن المرأة لیست أقل من الرجل فى الحقوق 
ومن ،وأنھم من یملكون المنح ... مجتمع النساء نظرة إستعالء ینظر مجتمع الرجال إلى

ولذلك یرى ... وبالتالى فإن النساء أقل من الرجال فى الحقوق والصفات ؛یملكون المنع 
على حین یتفضل البعض اآلخر ... البعض ضرورة استمرار الفوارق بینھم وبین النساء 

...عطاءھا حقوقھا فیقولون أنھم سیعملون على تمكین المرأة وإ

ى أنھ لیس من حق الرجال أن یقرروا روأ... لست من أنصار ھذا الرأى السابق -١٠٦٤
وإنما أرى وأتمنى ؛حقوق المرأة فى المجتمع فبعضھم یعطونھا حقوقاً وبعضھم ینكرونھا 

وسوف أعمل على أن نسعى جمیعاً إلى وضع فلسفة واحدة ثابتة للمجتمع ال تتغیر بتغیر 
ھذه الفلسفة ھى أن للمرأة عامة ولكل سیدة على ... وال تتأثر بنفسیة الرجال ... مسئول ال

وذلك كلھ فى ...وأن تقرر ماذا ستفعل ... وجھ الخصوص الحق فى أن تحدد ھى ماذا ترید 
...إطار ما یوفره لھا الدستور والقانون والشرع من حقوق 

رجال (ام الحكم أن یوفر الفرص للجمیع وعلى نظ... وعلى الدولة ... وعلى المجتمع 
رجال ( ویعمل على إنجاح الجمیع ) رجال ونساء ( مام المجتمع ویزیل العقبات من أ) ونساء 
) ...ونساء 



٤٦٠

أتكلم ھنا عن أغلب الحقوق التى یجب أن یحصل علیھا كل إنسان مثل الحق فى -١٠٦٥
،والحق فى األمن،والحق فى التعبیر ،والحق فى العمل ، األمیة محووالحق فىـالتعلیم 

فھذا من .. خ ال... والحق فى تحدید مستقبلھ ،ءوالحق فى اللجوء للقضا،والحق فى العالج
أن نترك لھا الحریة والحق فى ... وجھة نظرى ھو التقدیر والتكریم والتمكین الحقیقى للمرأة 

...اختیار ما تریده 

مرأة التى میزھا بھا هللا والمسئولیات التى تقوم بھا فى بسبب طبیعة الوولكن -١٠٦٦
أو أم فإن ھناك بعض اإلجراءات التى یجب اتخاذھا ،أو زوجة،الحیاة من كونھا ربة بیت

-:لكى تعینھا على حسن القیام بھذه األدوار فى حالة ما إذا كانت فى حاجة إلیھا 

( خطوط أوتوبیسات وسیارات أجرة توفیر وسائل مواصالت خاصة للنساء مثل -١٠٦٧
...المرأة وتعبیراً عن احترام المجتمع لھا وذلك حفاظاً على كرامة ) تاكسى 

وحرمان المرأة ... القضایا الخاصة بالمرأة مثل زواج القاصرات التوعیة فى كل -١٠٦٨
رة وإطالق حمالت التوعیة من أجل تغییر نظ... من المیراث فى بعض المناطق فى مصر 

إضعاف دور المرأة فى وأ،الدونیة التى ینظرھا البعض للمرأة والقضاء على فكرة التمییز
...أو التقلیل من حقوقھا ،المجتمع



٤٦١

إطالق حمالت التوعیة بخصوص ضرورة حسن معاملة المرأة وأن نستوصى بھا -١٠٦٩
...وضرورة العمل على عودة قیم المروءة والشھامة ... فى معامالتنا 

ودعم ،توفیر فرص عمل فى المنزل لربات البیوت مثل مشروعات زراعة األسطح-١٠٧٠
باإلضافة ... مشروعات تربیة الدواجن واألرانب بالمنازل بتوفیر مستلزماتھا بأسعار مدعمة 

فیصبح ذلك عامل ؛التجمیع وإسنادھا إلى ربات البیوتإلى دعوة المصانع إلى توفیر أعمال 
باإلضافة إلى توفیر ؛زیادة دخل ربات البیوت واألسر التى تحتاج إلى ذلكمساعد على 

...التكلفة على المصانع 

إنشاء كلیة جدیدة یكون الھدف منھا ھو مساعدة الزوجات واألمھات وربات المنازل -١٠٧١
فالھدف من الدراسة فى ھذه الكلیة لیس االلتحاق ... على حسن إدارة حیاتھن وبیوتھن 

من أجلھا وھى كونھا للمھمة األساسیة التى خلقھا هللا وإنما ھو حسن إعداد المرأة ... عمل بال
فنحن مجتمع شرقى الطباع ومازال الكثیر من الرجال والسیدات یرون أن أھم ... أم وزوجة 

وإذا كان التعلیم على ،وظیفة یمكن أن تقوم بھا المرأة ھى أن تكون زوجة وأم وربة منزل
طبیبة أو مھندسة أو محامیة أو مناھجھ یحاول أن یساعد المرأة على أن تكون اختالف 

الخ فإنھ البد أال یغفل التعلیم أیضاً أن یوفر للمرأة دراسة تساعدھا فى ... مدرسة أو محاسبة 
...إدارة حیاتھا إذا لم تكن ترغب فى العمل خارج المنزل 

-:الكلیة ومن المواد التى أقترح أن یتم تدریسھا فى ھذه

، والرعایة الصحیة للمرأة أثناء الحمل والرضاعة ... اإلسعافات األولیة لألطفال والكبار -أ 
كیفیة التعامل وكذلك ... بیتھ لكى یكون مبدعاً ومراحل نموه ومساعدتھ وتروالعنایة بالطفل 



٤٦٢

والعلوم ،وكذلك كل ما یتعلق بالصحة النفسیة... مع األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة 
...وفن التعامل مع المراھقین وكبار السن ... األسریة التربویة 

...وكیفیة التعامل مع طبائع األطفال المختلفة ... مھارات االستذكار مع األوالد -ب 

والذكاء ... وغیرھم ... ومع الحمو والحماه ... فن اختیار شریك الحیاة والتعامل معھ -ج 
...وتقدیم الھدایا ،وتنظیم االحتفاالت،یتوفن اإلتیك،االجتماعى

وكذلك ؛والتطریز،والكروشیھ،والتریكو،ة مثل خیاطة المالبسمھارات الیدویال-د 
وكیفیة الحفاظ علیھا وأعمال ،واستخداماتھا،التعرف على األجھزة الكھربائیة الحدیثة

ومواد وأدوات ... جاج والعنایة بھم وأنواع األخشاب والز... الصیانة المنزلیة األساسیة 
...وكیفیة إعادة استخدام المخلفات بشكل مبسط ... النظافة وأنواعھا واستخداماتھا 

،والحفاظ علیھ،أساسیات إدارة المنزل مثل الطھى بكل أنواعھ وكیفیة تخزین الطعام-ھـ 
الوقائیة والتغذیة ،لغذائیةواالستشارات ا،وفوائد الطعام،وأسس وقواعد التغذیة السلیمة

...

وفن إدارة ،واالستغالل األمثل لدخل األسرةالمالیة لألسرةإدارة الموارد كیفیة حسن –و 
...الطوارئ كیفیة إدارةو،األزمات داخل األسرة

بعض الریاضات المنزلیة الخفیفة التى تنشط الجسم والذاكرة وتساعد على زیادة اللیاقة -ز 
ك فن الدیكور وتنسیق األلوان والحدائق والزھور واألثاث وأحجامھ واستخداماتھ وكذل... 

...وكیفیة التعامل معھ باإلضافة إلى علوم طاقة المكان وتأثیر األلوان 

من دخل األسرة أو تقلل من نفقاتھا مثل المنزلیة التى یمكن أن تزید بعض الصناعات -ح 
/ تربیة الطیور / الصابون / الشمع / الغزل / الكیك / ت ایوالحل/ المخلالت / صناعة المربات 



٤٦٣

/ الرسم على الزجاج / حفر الخشب / ة المشغوالت الیدوی/ األسماك / یفة الحیوانات األل
الخ / ... صناعة العرائس 

وبجانب الدراسة المنتظمة فى ھذه الكلیة یكون ھناك دورات ودبلومات متخصصة تقدمھا 
وذلك للراغبین فى الحصول على ھذه الدورات ؛وبعض التخصصاتالكلیة فى بعض المواد

...

إن تعلیم وتثقیف إمرأة واحدة ال یعنى فقط تعلیم إنسان واحد وإنما یعنى تعلیم –١٠٧٢
فمن الصعب جداً أن تسمح إمرأة متعلمة ألوالدھا أو ألحفادھا أال ؛وتثقیف أجیال كثیرة قادمة

وكذلك ... الالتى لم یلتحقنجب الحرص على محو أمیة المصریات لذلك ی... یكونوا متعلمین 
وال بأس ... یجب الحرص على إلحاق كل الفتیات فى سن الدراسة بالتعلیم واالستمرار فیھ 

وبالتوازى مع ذلك ... فى ذلك من منح الدعم لمن یحتاج إلیھ لكى یستمر فى الدراسة والتعلم 
...ر أو ال یلتحق بالمدرسة یتم تشدید العقوبة على من ال یستم

ھى ومن ( توفیر برامج تنمیة ودعم للمرأة المعیلة وإعفاءھا من بعض االلتزامات -١٠٧٣
...وإعطاء األولویة لھا فى مشروعات بنك الفقراء ) تعول 



٤٦٤

الدین

الدین ھو المرجعیة الفكریة واألخالقیة والقیمیة والوجدانیة األساسیة للشعب -١٠٧٤
فال یمكننا أن نحیا بغیر ... وھو العنصر األساسى فى تشكیل الشخصیة المصریة ... مصرى ال

وال یمكننا أن ... وال یمكننا أن نتخیل أن یتم تھمیش دور الدین فى حیاة المصریین ... الدین 
...نتخیل استمرار واستقرار المجتمع المصرى والدین لیس فى قلب وعقل ووجدان أبناءه 

على الدولة ومسئولیھا ومؤسساتھا أن تتخذ من الوسائل واآللیات والنظم -١٠٧٥
واإلجراءات كل ما یساعد الناس ویمكنھم ویعینھم على فھم وتأدیة شعائر دینھم بشكل صحیح 

وھو أن توفر لھ الدولة الوسیلة ،وھذا من حقوق المواطن األساسیة على الدولة... 
...والطریقة لعبادة هللا 

ى المستوى السیاسى والكیانات السیاسیة والعمل السیاسى ورغم أن الدین یعتبر لكن عل
،ویؤثر بالتالى على أفكاره السیاسیة،مشكالً أساسیاً لعقل ووجدان اإلنسان المصرى

إال أن رفع الشعارات والرایات الدینیة فى العمل ؛وانحیازاتھ،وعلى توجھاتھ،واالقتصادیة
،والغالء،واالزدحام،والجھل، والمرض ،والفقر،یعانى من األمیةالسیاسى فى مجتمع

والفساد ھو أخطر ما یمكن أن یفعلھ مجتمع ،والقھر،والظلم،والضغوط الحیاتیة المتعددة
وبالتالى یؤدى الحدیث باسم ؛بنفسھ لكى یتصارع ویتعصب ویتطرف ویدمر نفسھ بنفسھ

روف إلى مزید من انقسام المجتمع وتناحره ودخولھ فى دوامة الدین فى السیاسة فى ھذه الظ
...من الصراع المدمر 

أو األخالق،أو االقتصاد،أو الصحة،ووقتھا لن یلتفت أحد إلى االھتمام بقضیة مثل التعلیم
لذلك ؛فالخالف الدینى سیصبح ھو األھم وھو من لھ األولویة على كل المشاكل ؛أو اإلنتاج ،

وحتى یتم حل مشاكل المجتمع فإنھ یجب فصل الدین عن ،تتغیر ظروف المجتمع وحتى 



٤٦٥

بمعنى أنھ یجب ... یجب فصل الدین عن األحزاب ... الدولة ولكن ال یتم فصلھ عن المجتمع 
...فصل الدین عن السیاسة ولیس فصل الدین عن السیاسیین 

ویفھم ،لم دینھ وأن یفھمھولشرح ما سبق أقول أن من حق كل مواطن وكل سیاسى أن یتع
،ویتدبر،ومن حقھ أن یتفقھ فى دینھ... والحكمة منھا ،وأحكامھ،ونواھیھ،أوامره

وعلى الدولة أن ( ویستنبط من الدین كل ما یراه صالحاً إلصالح دنیاه وحیاتھ وحیاة المجتمع 
یكونوا أفكارھم ومن حق السیاسیین أیضاً أن یستخرجوا برامجھم و؛)تساعده فى ذلك 

ولكن ما لیس من ... بالطریقة التى یرونھا وعلى حسب وجھات نظرھم المختلفة لألدیان 
وأن یدعوا الناس ... حقھم ھو أن یدعوا أنھم یتكلمون باسم الدین ویعبرون عنھ ویمثلونھ 

ا وأن ما یصدر عنھم ھو تعبیر عن مقاصد الشریعة وأھدافھ،النتخابھم ألنھم یمثلون الدین 
وأن أفكارھم ھى األقرب لتعالیم الدین من       ... وأنھم األقرب لتطبیق تعالیم الدین من غیرھم ... 

... غیرھم أفكار 

والھدف من ذلك ھو أن یظل الدین وتعالیمھ ھو النبع الصافى والمستمر الذى یرتوى منھ 
الجمیع سواء أخذ منھ فالدین ملك... الجمیع بدون أن یدعى أحد ملكیتھ لھ واحتكاره لفھمھ 

وال یحق ألحد أن یحتكره أو یزاید على غیره بأنھ ... البعض بالقلیل أو أخذ منھ البعض الكثیر 
والسماح بذلك مدعاة إلى االختالف واالنقسام والمزایدة قد ... أكثر علماً وفھماً وتطبیقاً 

...یستعملھا البعض الحتكار ما ھو ملك الجمیع 

، من ذلك ھو أن الھدف من السیاسة والعمل بھا ھو حل مشاكل الناس والمقصود-١٠٧٦
،والجھل،لذلك فإننا یجب علینا أن نركز وأن نستھدف حل مشاكل الناس المتعددة مثل الفقر

من ... الخ وأن یتنافس الجمیع من أجل ھذا الھدف ... والفساد والظلم ،والبطالة،والمرض
ومن ؛لول ھذه المشاكل من الدین فلیستخرج الحلول ویقدمھا یرى أننا یجب أن نستخرج ح

یرى أننا یجب أن نقلد اآلخرین الناجحین حتى ولو خالفونا فى الدین فلیستخرج الحلول 



٤٦٦

وھكذا تصبح المنافسة بین السیاسیین على نوعیة الحلول والمقارنة بینھا من ... ویقدمھا 
ن یدعى أنھ األقرب للدین أو األكثر تمثیالً لھ أو ولیس المنافسة على م... أجل تغلیب أفضلھا 

...األكثر رفعاً لرایاتھ وتردیداً لشعاراتھ 

وبھذا فإن المجتمع سیطالب كل السیاسیین بتقدیم الحلول بكل تفاصیلھا لكل المشاكل التى 
ق أى أنھ سیطالب من كان فى الماضى یرفع الشعارات الدینیة أن یتجھ إلى التعم؛یعانى منھا 

فى الدین وأن یبذل مزیداً من البحث والجھد والفكر والتدبر لكى یستخرج لھ الحلول من 
... األحكام واألوامر والنواھى 

صالح شئون والمراد من الدین وھو إ،ن السیاسةوبذلك فإننا سنحقق المراد م-١٠٧٧
... ئونھم وتیسیر كل ش،وتذلیل العقبات من أمامھم،الحیاة وتسھیل حیاة الناس

تجدید الخطاب الدینى-١٠٧٨

فنحن ال نملك أن نغیر فى الدین ... ال أوافق وال أقبل ما یسمى بتجدید الخطاب الدینى -
كما ھمى أن نحذف من الدین شیئاً ال یعنى ذلك فى فولكننى سأدعو إلى نشر الوعى الدینى و

وننشر ذلك الفھم ... نفھم مقاصده وإنما یعنى أن نفھمھ و... ال یعنى أن نضیف إلیھ شیئاً 
كما یعنى دعوة العلماء إلى مزید من التفقھ وفتح ... والوعى بأسلوب ولغة یفھمھا الجمیع 

فالمجتمع فى اشد الحاجة إلى فھم األدیان ورسائلھا السامیة بما تدعو إلیھ ...باب االجتھاد 
على أن یحیا فى أفضل واسعد من تعلیم وأخالق وتنمیة روحیة وسالم نفسى یساعد اإلنسان 

...حال 



٤٦٧

كیف ستزید إیرادات الدولة-٧٩١٠

؟.. وكیف یمكننا اإلسراع فى سداد دیون مصر 

...األموال التى ستوفرھا الدولة بعد توقفھا عن بناء المساكن وتوصیل المرافق لألراضى -أ

یرادات مستمرة وتتزاید األموال التى ستحصلھا الدولة نتیجة تأجیرھا لألراضى وھى إ-ب
وستتزاید تلك اإلیرادات مع كل زیادة ألعداد المصریین وللتوسع العمرانى ... عاماً بعد عام 

...

...األرباح التى ستحققھا الدولة من بیع المصانع التى ستنشئھا -ج

التى سیتم إلیھا إسناد الضرائب التى ستحصلھا الدولة من شركات توصیل المرافق-د
...فیق المناطق والمدن الجدیدة لیات ترعم

...الضرائب التى ستحصلھا الدولة من تشغیل المصانع التى سوف تبنیھا وتبیعھا -ھـ 

وترخیص ... وترخیص التوك توك ... االموال التى ستحصلھا الدولة من الباعة الجائلین -و
...وتسجیل كل العقارات ... المبانى التى لم تكن مرخصة 

الضرائب التى ستحصلھا الدولة نتیجة إلدماج االقتصاد الغیر رسمى فى االقتصاد        -ز 
...الرسمى 

األموال التى ستوفرھا الدولة نتیجة للتوفیر فى استھالك البنزین والسوالر الناتج عن -ح 
...حل مشكلة المرور 

عات بعد طرح األراضى الضرائب والرسوم والتأمینات التى ستزید نتیجة لزیادة المشرو-ط 
...باإلیجار 

الضرائب التى ستزید نتیجة لزیادة النشاط التجارى واالقتصادى بعد المصالحات المجتمعیة - ى 
...



٤٦٨

...الضرائب التى سیتم تحصیلھا مبكراً نتیجة لتغییر النظام المحاسبى الضریبى -ك 

...الزراعیة األموال التى سیتم توفیرھا نتیجة لتوقف تبویر األراضى-ل 

األموال التى سیتم توفیرھا من التى كانت تنفق على میزانیة األمن بعد تحقیق المصالحة -م 
...المجتمعیة 

األموال التى كانت تنفق على المساجین وتغذیتھم وحراستھم ومحاكمتھم وذلك بعد -ن 
...اإلفراج عنھم 

ءات التى سیتم اتخاذھا لمحاربة الفساد األموال التى كانت تتجھ للفساد وذلك بعد اإلجرا-س 
...والقضاء على البیروقراطیة والروتین 

األموال التى سیتم توفیرھا نتیجة لضغط االنفاق الحكومى بدءاً من رئاسة الجمھوریة -ع 
...ومروراً بكل الوزارات والمحافظات والھیئات الحكومیة 

الذى سیحدث فى میزانیة الدعم بعد تحویلھ األموال التى ستوفرھا الدولة نتیجة للتوفیر-ف 
...إلى دعم نقدى 

وذلك بعد االھتمام بالتعلیم وبالنقابات والحمالت المجتمعیة ... زیادة إنتاجیة كل إنسان –ص 
...التى ستساعد على تغییر المجتمع إلى حال أفضل 



٤٦٩

محاربة الفساد

؟.. كیف ستتم محاربة الفساد 

والقضاء على الروتین والبیروقراطیة ... راءات فى كل المجاالت تبسیط اإلج-١٠٨٠
تباع فلسفة جدیدة تنطلق وتبنى على وإ... لشك وعدم الثقة فى المواطن والتخلى عن فلسفة ا

...الثقة فى المواطن 

العمل على تبسیط كل اإلجراءات عن طریق تقلیل الكثیر من المستندات واألوراق -١٠٨١
... وعمل نموذج واحد یضم كل البیانات المطلوبة واإلجراءات ... لوبة والخطوات المط

فكل المطلوب من المواطن أن یتقدم إلى ؛ ) بقدر اإلمكان ( وتطبیق نظام الشباك الواحد 
ثم تتولى جھة اإلدارة بعد ذلك إنھاء كافة ... شباك واحد لیتعامل مع موظف واحد فقط 

دون أى تنقالت لھ من مكتب إلى مكتب ومن إدارة إلى اإلجراءات بدون إرھاق للمواطن وب
...إدارة 

كما سیتم تحدید وقت زمنى إلنھاء الخدمة بحیث تلتزم فیھ جھة اإلدارة أو الجھة الحكومیة 
...بإنھاء اإلجراءات فى خالل ھذه المدة 

یضاعف من أعمال زیادة ساعات وأیام عمل الجھاز اإلدارى للدولة سوف -١٠٨٢
نجاز المھام إعلى سرعة دات ونتائج أعمال كل الجھاز اإلدارى للدولة مما سیساعدومجھو

وفھم من إنتھاء ساعات المواطنین من الضغط الواقع علیھم من خیتخلصسبالتالى و... 
وسیساعد ذلك بالتأكید على عدم احتیاج المواطنین إلى ... نجازھم لمھامھم العمل قبل ا



٤٧٠

( تتم بالمخالفة للقانون مقابل مبالغ مالیةتلك التىالقانون أوالتعامالت التى تتم خارج 
...)الرشوة 

أو مصلحة حكومیة بإصدار كتیب أو منشورات أو إصدار قانون بإلزام كل جھة -١٠٨٣
الخدمات التى تقدمھا تلك الجھة الحكومیة وإجراءاتھا مطبوعات توضح وتشرح لكل مواطن 

لقوانین واإلجراءات المنظمة لعمل ھذه الجھات وھذه الخدمات وا... وكیفیة الحصول علیھا 
...

وشرح اإلجراءات ... وكیفیة حصولھم علیھا ... توعیة المواطنین بحقوقھم -١٠٨٤
وسوف یتم ذلك فى كل وسائل اإلعالم فتشرح واجبات الموظفین وحقوق ... المؤدیة لذلك 

كما سیتم تعلیق الالفتات ...ت وتفسیرھا كما یتم شرح القوانین واإلجراءا...المواطنین 
...والمنشورات فى كل األجھزة والمؤسسات الحكومیة لتشرح للمواطن كل ما یحتاج إلیھ 

سیتم توعیة المواطنین بالطریقة التى یمكنھم بھا التقدم بشكوى ضد أى موظف -١٠٨٥
أو ،و یسئ معاملتھمأ،المواطنینمصالحأو یتعمد تعطیل، سیقصر فى أداء مھام عملھ 

...أو عینى لھ مقابل أداءه لمھام وظیفتھ ،یطلب مقابل مادى

وسیكون ذلك عن طریق إلزام كل موظف عام بتعلیق شارة فوق صدره یكتب فیھا اسمھ 
ووظیفتھ ورقمھ الكودى والجھة التى یمكن للمواطن أن یشتكیھ لدیھا فى حالة حدوث مشكلة 

...ذج مطبوعة للشكاوى بحیث یسھل على المواطن استعمالھا كما یتم توفیر نما...ما 

كما یتم إلزام كل جھة إداریة بتعلیق الفتة أو منشور فى كل حجرة یوضح أسماء كل العاملین 
فى ھذه الجھة ومھام أعمالھم ومسئولیاتھم ومواعیدھم واختصاصاتھم والموظف البدیل 



٤٧١

مع بیان الجھة التى یتم شكوى ... األساسى للقیام بھذه المھمة فى حالة عدم وجود الموظف
...الموظف لدیھا فى حالة وجود ما یستدعى الشكوى 

وفى كل األحوال یتم نشر ثقافة الشكوى فى وسائل اإلعالم وتحفیز المواطنین على المطالبة 
...بحقوقھم بدالً من اضطرارھم لدفع رشاوى أو خالفھ 

البدیل فى كل القطاعات والھیئات الحكومیة تعمیم فكرة أو أسلوب الموظف -١٠٨٦
أو ،أو قیامھ بمأموریة،أو حصولھ على أجازة،فالمواطن لیس مسئوالً عن غیاب موظف

وال یصح أن تتعطل ... أو عدم تواجده فى مكان العمل ألى سبب ،وجوده فى اجتماع
...ذلك مواطن مع الجھة الحكومیة من أجلتعامالت أى

ینجز أعمال لكل موظف متغیب بحیثموظف بدیلدارة دائماً أن یكون لدیھا وعلى جھة اإل
... وال یتم تأجیلھا بأى حال من األحوال ... نجازاً كامالً غیر منقوصاً إالمواطنین 

إلزام كل جھة حكومیة باإلعالن عن میزانیتھا والمناقصات التى نفذتھا وتعاقدت -١٠٨٧
ویتم نشر ... لمزادات التى عقدتھا أو الشراء باألمر المباشر فیھا مع جھات موردة وكذلك ا

ھذه البیانات فى منشور وفى كتیبات بحیث یستطیع كل المواطنین المھتمین اإلطالع علیھا 
...والتقدم بشكاوى فى حالة حدوث انحرافات أو شبھة انحراف ... 

أو تخفیفھا سوف یحفز مورفع األعباء عنھ... تحسین ظروف الموظفین المادیة -١٠٨٨
... إلى االلتزام بالقانون ) من المتكاسلین أو ممن كانوا یستحلون الرشاوى ( الكثیرین منھم 

-:ومن بین وسائل التحسین 



٤٧٢

سوف ف،لعمران واالستعمالتغییر نظام إدارة األرض من البیع إلى اإلیجار بغرض ا-أ 
ویساعد على حل مشكلة اإلسكان ،فعلى الموظالواقعةمن األعباءذلك النظامیخفف

وبالنسبة ألوالده إذا كان كان لدیھ أوالد فلن یحمل ھم ،بالنسبة لھ إذا كان غیر متزوجاً 
...شراء المسكن ال لنفسھ وال ألوالده 

یمكن ألى ولكل موظف لدیھ أى قدر من المدخرات أن یساھم فى ملكیة المصانع الجدیدة -ب 
ومن ثم یصبح للموظف دخل إضافى آخر بجوار دخلھ ... تطرحھا للبیع التى ستبنیھا الدولة و

...من عملھ 

ولن ،زیادة أعداد المصانع وزیادة اإلنتاج سوف یوفران أغلب السلع بأسعار معقولة-ج 
فسوف یجد الموظفون وكل ... تزید األسعار بنفس الزیادات التى كانت تزید بھا فى الماضى 

وباقى        ... سعار منخفضة وكذلك المالبس واألدویة واألجھزة المواطنین األغذیة بأ
...المنتجات 

التغییر والتطویر الذى سیحدث فى منظومة التعلیم سیجعل الكثیر من الطلبة فى غیر -د 
األعباء عن كاھل األباء ومنھم بالطبع       ستقلحاجة إلى الدروس الخصوصیة وبالتالى 

... الموظفین 

،والمدارس،والكنائس،توعیة األخالقیة والدینیة التى ستتم عبر المساجدال-ھـ 
...والحمالت المجتمعیة ،ووسائل اإلعالم المختلفة،والجامعات

فتح باب تقدیم بالغات ضد الموظفین العمومیین بدون حاجة إلى إثبات شخصیة -١٠٨٩
فیكفى ألى شخص أن ... ود أدلة یقینیة وبدون حاجة إلى وج،أو اإلعالن عن نفسھ،المبلغ

... یبلغ عن موظف عام حتى یتم التحقیق مع ھذا الموظف وخضوعھ للرقابة ومساءلتھ 



٤٧٣

وعلى الرغم من أن األصل فى اإلنسان ھو البراءة إال أن الموظف العام ونظراً لدوره الھام 
...سلوكھ فى خدمة الناس والمجتمع فإن علیھ دائماً أن یثبت نقاء یده وحسن 

طرح كبار المسئولیین التنفیذیین فى استفتاء عام سنوى سوف یغیر من طریقة -١٠٩٠
أداء المسئولین ویجعلھم أكثر حرصاً على راحة المواطنین وتیسیر أحوالھم وإنجاز مھام 

...المواطنین فى أقل وقت كما سیجعلھم أكثر رقابة على تابعیھم من صغار الموظفین 

مندحاالت الفساد والجریمة وسوف یزیالفصل فى القضایا سوف یقلل منسرعة-١٠٩١
...لحصول على حقوقھم اد الالجئین إلى القضاء لعدأ

...تشدید العقاب على الفاسدین والمفسدین -١٠٩٢

زیادة وعى المواطنین ومحو أمیتھم ورفع ثقافتھم سوف یقلل من حجم الفساد -١٠٩٣
اعى أكثر قدرة على إدارة حیاتھ وأعمالھ بدون شعور بالضعف أو العجز فالمواطن المتعلم الو

...

تحویل جزء من اإلجراءات لیتم إنجازھا إلیكترونیاً سوف یقلل من ضغط العمل على -١٠٩٤
محور ... مما یعطى الفرصة لتقلیل الفساد على المحورین ... الدواوین والجھات الحكومیة 

...ومحور اإلجراءات الیدویة ... ترونیاً اإلجراءات التى ستنفذ إلیك



٤٧٤

وتعود القوانین لتصبح ،بحیث یتم إلغاء االستثناءات؛ تعدیل كثیر من القوانین -١٠٩٥
تطبق على الجمیع بدون إمكانیة لوجود باب خلفى أو ثغرة قانونیة تسمح ألحد ةعامة مجرد

...المسئولین أن یستثنى البعض من تطبیق القانون 



٤٧٥

اإلصالح اإلدارى

تحدید وصف وظیفى لكل وظیفة فى الجھاز اإلدارى للدولة وأن یتم تحدید الخبرات –١٠٩٦
عملھ بدقة واألھداف المطلوب ویتم تحدید مھام... ا فى كل موظف والشروط الالزم توافرھ

...منھ تحقیقھا 

ث یتم إطالعھم على التطویر حضور كل موظفى الدولة لدورات تدریبیة دوریة بحی–١٠٩٧
والبد دائماً من ...وتدریبھم على الوسائل التى تمكنھم من ذلك ... الواجب تفعیلھ فى مھنتھم 

فالتطویر الدائم أصبح ھو سمة ھذا ؛التدریب المستمر والدورى للعاملین بالجھاز اإلدارى 
...بدونھالعصر الذى ال یمكن التقدم

أو رئیس قطاع،أو مدیر إدارة،قیادة إداریة سواء مدیر عاماشتراط حصول أى –١٠٩٨

...MBAأو وكیل وزارة على دورة تدریبیة تعادل ،

...تغییر فلسفة الدولة فى تعاملھا مع المواطن من فلسفة الشك إلى فلسفة الثقة –١٠٩٩

فى ذلك دمج ویمكن... السعى الدائم نحو تبسیط وتیسیر كل اإلجراءات الحكومیة –١١٠٠
ودمج عدة مبالغ یدفعھا المواطن فى مبلغ واحد ثم تقوم جھة ... عدة أوراق فى ورقة واحدة 

نجاز جھة اإلدارة لما یطلبھ المواطن وكذلك اعتماد فكرة ا... ما بینھا اإلدارة بتوزیعھا فی
لسلوك طالما أن المواطن حسن السیر وا( بمجرد إقراره أنھ سیستكمل اإلجراءات واألوراق 

) ...ولم یصدر ضده حكم مخل بالسمعة أو الشرف 



٤٧٦

إجراء إصالحات تشریعیة بحیث تتناسب القوانین واللوائح واإلجراءات مع فلسفة –١١٠١
وحرصھا على أن توفر ،وثقة الدولة فى المواطن،والتبسیط،الحكم القائمة على التیسیر

...ینتج أفضل لھ كل السبل لكى یحیا حیاة أفضل لیعمل أفضل و

انتھاج فكر الالمركزیة فى كل ما یمكن أن یفید المصریین ویطور من حیاتھم –١١٠٢
وحدة واحدة فظاً على تماسك الدولة وترابطھا كوبالقدر الذى یظل محا... ویسھل لھم النجاح 

...

السعى ألن تكون المراسالت بین كل الوزارات والھیئات عن طریق البرید –١١٠٣

إال فیما كان یتعلق باألمن القومى أو كان على درجة عالیة من ) E-mail( كترونى اإللی

...وبالتالى یحتاج إلى قدر كبیر من السریة ... األھمیة 

... إلغاء االستثناءات التى یحصل علیھا أبناء العاملین عند التقدم لشغل الوظائف –١١٠٤
تثناء أو أولویة فى التعیین یحصل علیھ أبناء وأى اس... فالوظائف العامة ال یتم توریثھا 

تلتزم الدولة بتحقیق " من الدستور التى تنص على ٩العاملین ھو مخالفة صریحة للمادة 
" ...تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین ، دون تمییز 

-:معالجة تضخم الجھاز اإلدارى للدولة عن طریق –١١٠٥

...عدم زیادة اعداده –أ

...ع كفاءة وإنتاجیة الموظف الحكومى رف–ب

...زیادة عدد ساعات عمل الھیئات الحكومیة –ج



٤٧٧

...میكنة أكبر قدر ممكن من التعامالت وتسھیل واعتماد التعامالت اإللیكترونیة –د



٤٧٨

بنك الفقراء

،دم لھ غذاًء مجاناً لست مقتنعاً بأننا إذا أردنا أن نساعد الفقیر فیجب علینا أن نق–١١٠٦
فھذا لیس عالجاً وإنما نوع ... أو أن نعطیھ مبلغ من المال ،أو نقدم لھ مالبس،أو مدعماً 

وإنما فى أغلب األحوال تزید من المشكلة ... من المسكنات ال تشفى من مرض وال تعالج داءاً 
...ألن الفقیر ھنا یظل فقیراً ویظل دائماً فى حاجة إلى المساعدات... 

لذلك فإن فلسفة التعامل من أجل القضاء على الفقر من وجھة نظرى ھى أن نسعى ونعمل من 
أى لیس المطلوب أن ... ومساعدتھ لكى یعمل وینتج ، وتقویتھ ،وتدریبھ،أجل تعلیم الفقیر

بل المطلوب أن نساعد الفقیر لیتغلب على عجزه ؛نعطى الفقیر ما عجز عن تدبیره ألنھ فقیر
)بعون هللا وتوفیقھ ( نجح فى تدبیر ما یرید من خالل عملھ وإنتاجھ لی

-:فكرة بنك الفقراء ھو بنك یتم تأسیسھ من أجل األھداف اآلتیة –١١٠٦

ال یھدف إلى الربح ولیس لھ أى نشاط آخر سوى مساعدة الفقراء من أجل التغلب على -
... فقرھم فھو یعمل من أجل الفقراء وضد الفقر 

... یقدم البنك القروض للمشروعات واألعمال اإلنتاجیة فقط ولیس ألى شیئاً آخر –١١٠٧
لذلك فالبنك لن ... فالھدف ھو تحویل اإلنسان الذى یقترض ألنھ فقیر إلى إنسان یعمل وینتج 

وبصورة أكثر توضیحاً لن یقدم ... أو إعانات ،ولن یقدم معاشات،یقدم مساعدات إنسانیة
...أو لشراء مسكن ،أو للتعلیم،جأو للعال،وضاً للزواجقرالبنك 

یقدم البنك قروضاً بدون فوائد ویتم سدادھا على مدة تتناسب مع دراسة جدوى كل –١١٠٨
...مشروع وتختلف المدة طبقاً ألرباح المشروع المتوقعة وحالة كل مقترض 



٤٧٩

كما یقوم بدراسة أى ... یقوم البنك بعمل دراسات جدوى لبعض المشروعات –١١٠٩
دارتھ تقدم یتضمن نصائح تفید فى كیفیة إمشروع یتم تقدیمھ إلیھ ویعطى عنھ تقریر للم

وفى كل األحوال ال یوافق البنك على تقدیم قرض ... للمشروع والمخاطر التى قد یتعرض لھا 
قوم البنك بتعلیم كما ی... إال إذا كان المتقدم دارساً وملماً للمشروع الذى سیقترض من أجلھ 

...المتقدم المھارات التى یرى أن المقترض فى حاجة إلى تعلمھا من أجل إنجاح المشروع 

،وراغب فیھ،الشریحة التى سیقدم البنك خدماتھ إلیھا ھى كل عاطل عن العمل–١١١٠
اً أو لمن كان مطلق... یتزوج ویعول وقادر علیھ ومؤھالً إلدارتھ واألولویة ستكون لمن 

...وللمرأة المعیلة ...وكذلك األولویة لألكبر سناً ... وسیعود لزوجتھ وأوالده 

-:الشروط الواجب توافرھا فى المقترض -١١١١

كشف صحى یفید عدم إدمان المقترض وكذلك خلوه من اإلصابة باألمراض الخطیرة التى –أ
تخلى الدولة عن مساعدة ولیس المقصود من ھذا الشرط ھو... قد تعیق نجاح المشروع 

الفقراء المرضى ولكن المقصود ھو الحرص على أن تذھب أموال بنك الفقراء إلى من 
وال یعنى ھذا الشرط أیضاً أن یتم حرمان كل ... یستطیع أن یستفید منھا ویفید المجتمع 

المرضى من االستفادة من قروض ومشروعات بنك الفقراء وإنما یعنى أن یكون كل مشروع 
...للمقترض وحالتھ الصحیة تم إقراضھ مالئماً ومناسباً ی

ضرورة قید المقترض فى النقابة التى تتولى تنظیم العمل فى التخصص الذى یعمل فیھ –ب
...وكذلك ضرورة أن یقدم شھادات تفید درجة إجادتھ للمھنة ... 



٤٨٠

...ھ للمشروع حضوره واجتیازه لدورة تدریبیة ینظمھا البنك تشمل كیفیة إدارت-ج

وإنما ... صورة أموال سائلة لن یقوم البنك بإعطاء المقترض أموال القرض فى–١١١٢
فمثالً یقوم البنك بشراء ... م بشراء المعدات واآلالت أو العناصر الالزمة للمشروع سیقو

ب أو یقوم البنك بشراء مرك... السیارة إذا كان المقترض یرغب فى العمل على سیارة أجرة 
وھكذا یوفر ... الصید وتجھیزه بما یحتاجھ من أدوات صید إذا كان المقترض یعمل صیاداً 

البنك األدوات اإلنتاجیة لكل مھنة حتى یستطیع المقترض النجاح فى أداء مھنتھ بكل یسر 
...وسھولة 

القاعدة األساسیة أن یكون المقترض متفرغاً إلدارة المشروع الذى سیقترض من –١١١٣
ولكن یمكن فى بعض األحیان أن یوافق البنك على القرض مع ... لھ وال یعمل بعمل آخر أج

وجود عمل آخر للمقترض إذا رأى البنك أن المقترض سیتمكن من إدارة المشروع والنجاح 
...فیھ 

ملیار ٢أعتقد أن رأس المال الذى یجب أن یبدأ بھ البنك یجب أن یكون فى حدود –١١١٤
مكن تدبیر جزء منھا من الموازنة العامة للدولة ومن تبرعات الشركات الكبرى وی... جنیھ 

خاصة تلك الحریصة على الوفاء بمسئولیتھا المجتمعیة ومن صدقات األفراد الراغبین فى 
ومع ... وكذلك یمكن لبنك ناصر االجتماعى أن یوفر جزء من رأس المال ... التبرع للبنك 

...ة ونجاحھا سیزید رأس مال البنك مرور الوقت ومع بدء التجرب



٤٨١

القوات المسلحة المصریة

القوات المسلحة ألى دولة ھى العمود الفقرى الالزم والضرورى لوجود وبقاء -١١١٥
والبدیھیة لكل الدول فى كل ،واألساسیة،ھذه ھى القاعدة العامة... الدولة والمجتمع 
،وطمع فیھا الطامعون وتطاول علیھا الصغار ،داء وإال تكالب علیھا األع؛العصور واألزمان

ماعدا بعض الحاالت االستثنائیة والتى ال یقاس علیھا حیث توجد ( وتآمر علیھا المتأمرون 
ومنھا سویسرا بعض الدول تحیا شعوبھا فى سعادة وأمان بدون أن یكون لھا جیش نظامى

) ...على سبیل المثال

ھمیة عندما تكون ھذه الدولة محوریة ومركزیة مثل وطننا وتزداد ھذه القاعدة ضرورة وأ
وتزداد ھذه القاعدة ضرورة وأھمیة عندما تكون المنطقة التى نعیش فیھا ... الحبیب مصر 

ھى منطقة الشرق األوسط بما شھدتھ من قبل وبما تشھده حالیاً من حروب وأزمات 
...وصراعات وانقسامات وتحالفات ومؤامرات 

وأن تكون منطقتنا من أكثر ... كانت أقدارنا أن نكون دولة مركزیة محوریة إذا-١١١٦
یجب علینا جمیعاً االلتزام بھا اً مناطق العالم نزاعاً واشتعاالً باألزمات فإن لھذه األقدار أحكام

وااللتزام كذلك بما قد تفرضھ علینا من استثناءات ... والعمل بمقتضاھا والسیر تحت مظلتھا 
...تملیھ علینا من ضرورات وما... 

القوات المسلحة وطبیعتھا الخاصة وعلینا أن نعى أھمیةعلینا جمیعاً أن نعى أھمیة-١١١٧
علینا جمیعاً العمل بكل ما نستطیعھ لكى تظل قواتنا المسلحة قویة ... القوة لقواتنا المسلحة 

المسلحة أقوى وأعز وأكثر رعباً علینا جمیعاً السعى لكى تصبح قواتنا... وعزیزة فتیة منیعة 
...لكل من تسول لھ نفسھ باالقتراب من مصر 



٤٨٢

القوة والعزة التى یجب أن نسعى ونعمل من أجل توفیرھا لقواتنا المسلحة لیست -١١١٨
وبكل أنواعھا سواء ،والتأیید،عنصراً واحداً وإنما ھى عدة عناصر تشمل كل جوانب الدعم

وسواء ... أو دعماً شعبیاً ،وسواء كان دعماً رسمیاً ... دعماً معنویاً أو،كان دعماً مادیاً 
فدعم القوات المسلحة إنما ھو دعم للوطن وللمجتمع ... أو دعماً واقعیاً ،كان دعماً قانونیاً 

...ولبقاءه وأمنھ ... 

ال وأن رج... یقول البعض أن القوات المسلحة المصریة ھى دولة داخل الدولة -١١١٩
فھم یحصلون على شقق سكنیة فى مناطق ... القوات المسلحة یتمتعون بمزایا كبیرة جداً 

ولدیھم ،ویعملون فور تخرجھم فال یعانون من البطالة ،ولدیھم مستشفیات متمیزة ،جیدة 
،ولدیھم وحدات مرور خاصة ،ویحصلون على سیارات بالتقسیط ،نوادى ومصایف رائعة 

...رتبات أعلى ومعاشات أفضل كما یحصلون على م

لیست المشكلة أن یحصل ... أن ھذا لیس عیباً أو خطأً ووجھة نظرى فى ھذا الموضوع 
فیستطیع أن یحیا ... ضابط القوات المسلحة على كل المزایا التى تعینھ وتساعده فى الحیاة 

المشكلة ھو أال وإنما الخطأ و؛ھذا لیس خطأ ... ویكون أسرة ویعول أبناءه ویعیش فى سعة 
الخطأ والمشكلة أن یبحث مواطن مصرى عن ... یكون لدى كل مواطن مصرى مستشفى جید 

الخطأ والمشكلة أن یحلم أى مواطن مصرى بشراء سیارة فال ... فرصة عمل جیدة فال یجدھا 
... الخطأ والمشكلة أال تكون األندیة والمصایف متاحة ومتوفرة لكل المصریین ... یستطیع 

خطأ والمشكلة ھو أن یعانى أحد المصریین من مشكلة اإلسكان أو مشكلة المرور أو مشكلة ال
...اسیة ة األسفى تدبیر أى حاجة من احتیاجات الحیا



٤٨٣

وللتأكید على خطأ وجھة النظر التى تستكثر المزایا المادیة والعینیة التى یحصل -١١٢٠
نتخیل عكس تلك الحالة ونفكر فیھا دعونا ... علیھا ضباط القوات المسلحة المصریة 

؟.. وھل ھى لمصلحة الوطن والمجتمع أم ال ... والتغیرات التى ستترتب علیھا 

لنتخیل أن مرتبات ضباط القوات المسلحة المصریة منخفضة وأن وزارة الدفاع ال تستطیع 
ى شققاً وبالتالى یتقدمون بطلبات لوزارة اإلسكان للحصول عل... شققاً ألبنائھا توفیر 

وكذلك الحال بالنسبة للمستشفیات والنوادى والسیارات ... ویزاحمون المواطنون المدنیون 
الخ... والمصایف 

ستكون ...أخرى والطبیعى أن ھذا التخیل أو ھذا الحال الذى سنتخیلھ سینتج عنھ تغییرات
-:الصور القادمة ھى بعض أمثلتھ 

ولن یستطیعوا تكوین أسرة ... حة الزواج مبكراً لن یستطیع شباب ضباط القوات المسل-أ 
وبالتالى سیفكرون وسینشغلون وسیبحثون ... مما سیؤثر على حالتھم المعنویة والنفسیة 

... وبالتالى تكوین أسرة ... عن الطریقة التى بھا یستطیعون الحصول على شقة 

ى یستطیعون بھ انخفاض مرتباتھم سیدفعھم كذلك إلى البحث عن مورد رزق إضاف-ب 
...استكمال النقص الذى یعانون منھ فى مرتباتھم 

سیعانى كبار الضباط الذین یعولون أسرة وأبناء فى مراحل التعلیم المختلفة من تكلفة -ج 
وبالتالى سیضطرون إلى حرمان أوالدھم من بعض أساسیات ... المعیشة وزیادة األعباء 

...اة االقتصادیة على تركیزھم المھنى والفكرى وبالتالى ستؤثر تلك المعان... الحیاة 

فأغلبنا ... االستمرار فى تخیل ما سیحدث فى ھذه الحالة واسمحوا لى ھنا أن أتوقف عن
؟.. وما ھى نتائجھا وأضرارھا ... یعرف ماذا تعنى المعاناة االقتصادیة

سنتفق جمیعاً على أنھ ال یوجد فإننا فى النھایةوأعتقد أننا إذا اكتفینا أو استمررنا فى التخیل
إنسان مصرى وطنى عاقل یرغب أو یتمنى أو یوافق على أن یكون المستوى المعیشى 



٤٨٤

واالقتصادى لضباط جیشنا الوطنى على اختالف درجاتھم ورتبھم العسكریة منخفض ولیس 
على المستوى الالئق بما یكفى لكى یقوم كل ضابط وجندى مصرى بمھامھ على أكمل وجھ 

وكذلك ال أعتقد أن ھناك إنسان مصرى وطنى عاقل ... قصى درجات اإلخالص واالنتماء وبأ
وما قد ینتج عن ذلك من ... یرغب أن یعانى ضباط الجیش المصرى اقتصادیاً أو معیشیاً 

... تشتت ذھن الضباط وشرودھم وبالتالى انخفاض الكفاءة وضعف المھارات 

وتخیل الصورة العكسیة وما قد ... وما یرفضھ البعض بعد استعراض الواقع الحالى -١١٢١
ینتج عنھا أعتقد أننا یجب أن نتفق أن ما یجب أن نھدف إلیھ ونسعى ونخطط ونعمل من أجلھ 

فى ) سواء أكانوا یعملون بالقوات المسلحة المصریة أم ال ( ھو أن یحیا كل المصریین 
فالنجاح ... ومتوفرة ،متمیزةوخدمات معیشیة،ودخل عالى،مستوى اقتصادى متقدم

والدخل العالى والخدمات ... ورغد العیش والسعادة والرفاھیة یجب أن تكون لكل المصریین 
أننا یجب أن نسعى ونعمل ونحرص على أن یحیا ... المتمیزة یجب أن یحصل علیھا الجمیع 

وبنفس ... تفاصیل ضابط الجیش المصرى حیاة كریمة بكل ما تحملھ معنى الحیاة الكریمة من 
ھندسالتوجھ والفكر والفلسفة یجب أن نسعى ونعمل ونحرص على توفیر الحیاة الكریمة للم

وللمدرس ،ولرجل األعمال،وللمحامى،رجل القضاءو،والتاجر،وللمحاسب،وللطبیب،
الخ... وللمزارع،وللسائق،لمھنىلو،وللعامل، 

ل ھذا البرنامج الذى أعتقد أنھ سینقل مصر من دولة من ھذا ما أسعى إلى تحقیقھ من خال
...دول العالم الثالث إلى دولة من دول العالم األول 

یقول البعض أن القوات المسلحة المصریة لدیھا الكثیر من المصانع والشركات التى -١١٢٢
فظ على ووجھة نظرى فى ھذا الموضوع ومع التح... تسیطر بھا على االقتصاد المصرى 



٤٨٥

وجھة نظرى أن وجود مصانع تملكھا ... كلمة السیطرة على االقتصاد ألنھا غیر حقیقیة 
...القوات المسلحة ھو أفضل من عدم وجود المصانع من األساس 

ن مرووأن وجود مصانع تملكھا القوات المسلحة أفضل من وجود مصانع یملكھا المستث
وإنما المشكلة فى ؛نع تملكھا القوات المسلحةوأن المشكلة لیست فى وجود مصا... األجانب 

عدم وجود مصانع كثیرة یملكھا الشعب بالتوازى مع تلك المصانع التى تملكھا القوات 
...المسلحة 

وبدالً من أن نظل نتكلم عن أن القوات المسلحة تملك جزء ... وبطریقة أخرى فى التعبیر 
،وأكثر فاعلیة،وأكثر ایجابیة،ة أكثر واقعیةكبیر من الكعكة االقتصادیة دعونا نفكر بطریق

ونقول أن الكعكة االقتصادیة المصریة كلھا كعكة صغیرة وذلك یشمل كل ما ؛وأكثر تنمویة
وأننا علینا أن نتوقف عن النظر أو ... تملكھ القوات المسلحة والقطاع العام والقطاع الخاص 

وأننا علینا أن نسعى ... زیعھا أو إعادة ھیكلتھا التفكیر فى ھذه الكعكة الصغیرة أو إعادة تو
فتظل للقوات المسلحة المصریة ... جاھدین لزیادة حجم الكعكة االقتصادیة وتنویعھا 

مشروعاتھا المنتجة الرابحة التى تعود بالنفع على جیشنا الوطنى وعلى أبناءه وعلى مصر 
رابحة التى ستعود بالنفع على ویصبح لكل الشعب المصرى مشروعاتھ المنتجة ال... كلھا 

...المصریین وعلى مصر كلھا 

وعلى نفس منھج الرفض السابق یرفض البعض تدخل القوات المسلحة فى معالجة -١١٢٣
بعض المشاكل التى تظھر بین الحین والحین مثل نقص فى بعض المواد الغذائیة أو صرف 

...طفال أو غیرھا میاه أمطار أو توفیر أوتوبیسات أو توفیر ألبان األ

وبنفس المنطق فى التحلیل والتفكیر أرد وأقول لیس العیب فیما قامت أو تقوم بھ القوات 
التفكیروأن... وإنما العیب فى عجز الھیئات األخرى عن القیام بواجباتھا ؛المسلحة

قوم كل جھة تقویة وإعادة تأھیل كل الھیئات المدنیة لتكیفیةالتركیز ھنا البد وأن یوجھ إلىو
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وبالتالى ال تحتاج أى ... بأعمالھا وتنجز مسئولیاتھا على أكمل وجھ فینھض المجتمع كلھ 
...وزارة أو ھیئة إلى مساندة من القوات المسلحة 

؛ والجدیر بالذكر أن تقویة كل الوزارات والھیئات المدنیة لیست تقویة لھا فحسب -١١٢٤
وتخفیفاً لألعباء الضخمة التى تقوم ،المسلحة المصریةولكنھا تقویة فى نفس الوقت للقوات 

وذلك استعداداً وتحسباً وتخوفاً من أن یأتى یوماً تدخل أو تنشغل فیھ ؛بھا القوات المسلحة
بین ماا األساسیة وشتت جھدھا ما بین مھمتھتفی...قواتنا المسلحة بحرب ما ھنا أو ھناك 
ومسئولیاتھا األساسیةألساس عن نشاطھا الرئیسىن اتطوعت وتقدمت لتنفیذه وھو خارج م

وكما یقول رجال الجیش المصرى أن العرق فى التدریب یوفر الدماء فى الحرب أقول أنا ... 
...أن االستعداد والتفرغ والتركیز فى الحرب یوفر ویمھد الطریق لتحقیق النصر 

وات التى یتعاملون بھا أثناء یطالب البعض بزیادة مرتبات المجندین وبتحسین األد-١١٢٥
وھى مطالب حق یجب علینا جمیعاً أن نؤدیھا ونعمل على ... تأدیتھم فترة الخدمة العسكریة 

وال ... فال یجب وال یصح أن یحمل أى شاب مصرى ھم أو عبء فترة تجنیده ... تحقیقھا 
وال یصح . ..یصح كذلك أن یبحث أى شاب أو مجند عن واسطة لینتقل من سالح إلى سالح 

... كذلك أن یتذكر أى مصرى أدى الخدمة العسكریة فترة تجنیده على أنھا كانت فترة صعبة 
وإنما ؛وال یصح أن یقوم أى مجند بحساب األیام والساعات الباقیة لھ فى الخدمة العسكریة 

ما یجب أن نحرص علیھ ونسعى لتحقیقھ ھو أن تكون فترة الخدمة العسكریة لكل مجند ھى 
وفیھا ... ففیھا تعلم الكثیر والكثیر من الخبرات العسكریة والحیاتیة ... رة مضیئة فى حیاتھ فت

وفیھا زادت لیاقتھ ... وتعلم الكثیر من المعلومات الجدیدة النافعة ... زادت معارفھ ومھاراتھ 
ل أیضاً بل كان یحص؛كما أن كل ذلك لم یكن مجاناً ... البدنیة وقدرتھ على التحمل عدة مرات 

...باإلضافة إلى سعادتھ ورضاه وفخره لخدمة الوطن ورفع رایاتھ ...معقول مادىعلى دخل
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ومن أجل أن یحدث ذلك البد من إجراء بعض التعدیالت والتغییرات مثل ضرورة أن یتم تجھیز 
كل وحدة عسكریة بصالة لأللعاب الریاضیة واللیاقة البدنیة وأن تكون مجھزة باأللعاب 

وأن یكون ... وأن یتم تدریب كل مجند على أحدث األسلحة والمعدات ... عدات الحدیثة والم
الخ... غذاء المجندین على أعلى درجات الجودة 

وأى حرب قادمة لن تكون ... األخیرة تغیراً كبیراً والعقودد تغیرت الحیاة فى السنواتفلق
دلع فى القرن الحادى والعشرین لن والحرب التى قد تن... بالضرورة مثل الحروب السابقة 

... تكون مثل الحروب التى كانت فى أربعینات أو ستینات أو سبعینات القرن العشرین 
وإنما سیتم حسمھا بمدى إعداد وتعلم الجنود ... فالحروب لن یتم حسمھا بعدد الجنود فقط 

تأھیل الجنود وتدریبھم وبالتالى فإن ...ومدى استیعابھم لھاوالتكنولوجیا التى یستعملونھا
واآلالت ،والمعدات، والتكنولوجیا،یجب أن یتغیر ویتطور بنفس سرعة تطور الحیاة

والجندى المصرى فى ذلك ال یجب أن یقل تأھیلھ وتدریبھ عن المستوى الذى ... العسكریة 
...یتم بھ تدریب وتأھیل الجندى األمریكى أو الجندى الصینى أو الجندى البریطانى 

یرفع الكثیر من المصریین شعار یسقط حكم العسكر ویرددونھ ویطالبون بإبعاد -١١٢٦
وفى ھذا الموضوع وعلى ھذا الرأى أرد وأوضح رأیى ... الجیش عن العمل السیاسى 

-:ورؤیتى فى النقاط اآلتیة 

وأن . ..أتفق وأوافق تماماً على ضرورة أال یظل حاكم مصر دائماً رجالً عسكریاً -١١٢٧
ومع كل االحترام والتقدیر ... رئیس الجمھوریة دائماً من المؤسسة العسكریة یستمر خروج

على المؤسسة العسكریة ومع كل الحرص... للمؤسسة العسكریة المصریة ولرجالھا 
وإنما یجب ... إال أن مصر یجب أال تكون حكراً على فصیل دون فصیل ؛رجالھا المصریة و

وأن یكون الوصول إلى كرسى رئاسة الجمھوریة وھو ... ع المصریین أن تكون مصر لجمی
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وأیاً ، قمة العمل السیاسى حلماً متاحاً لكل المصریین سواء أكان عسكریاً أم لم یكن عسكریاً 
أو ،أو تاجر،أو عامل،أو محاسب،أو رجل قانون،أو مھندس،كانت مھنتھ طبیب

...و مزارعأ،أو إعالمى،أو صحفى،موظف

وكما أن المؤسسة العسكریة المصریة ملیئة بالرجال العظام المستحقین والمؤھلین لحكم 
ملیئة بالرجال العظام المستحقین والمؤھلین أیضاً كل المھن والمجاالت األخرىفإن؛مصر

...لحكم مصر 

منھا ،عدیدةولتبادل ولتعاقب كل المھن على كرسى رئاسة الجمھوریة وقیادة البالد فوائد
وحرصھم على تطویر أنفسھم وزیادة مھاراتھم من أجل لبلدھمزیادة انتماء كل المصریین

ھد كل المجاالت فى مصر تطوراً وبالتالى ستش... الوصول یوماً إلى المنصب األول فى الدولة 
ن وسیحاول كل العاملی...نجازات تعود بالنفع على مصر وعلى كل المصریین دھاراً وإواز

نجازات مھنیة فى تخصصھم كرسى رئاسة الجمھوریة أن یحققوا إوالساعین إلى الوصول ل
كما أن عدم تعاقب رجال المؤسسة ...للمنصب األول فى الدولة قبل أن یتقدموا إلى الترشح 

العسكریة على حكم مصر سوف یخفض من النقد الذى یوجھھ البعض إلیھم من أنھم 
لتى وصلت إلیھا مصر نتیجة ألن كل من حكم مصر منذ عام مسئولین عن تردى األحوال ا

...وحتى اآلن كانوا من رجال القوات المسلحة ١٩٥٢

رغم إیمانى التام بالدیمقراطیة ووجوب تطبیقھا بشكل صحیح وإیمانى التام بأن -١١٢٨
فھذا ...الحكم المدنى أفضل كثیراً إال أننى أرفض استخدام تعبیر یسقط یسقط حكم العسكر 

وال یؤدى إال إلى مزید من االنقسام ... الشعار یصب فى خانة الصراع بین الشعب والجیش 
وال وأنا ال أظن أن الشعب عدواً للجیش... وال یستفید منھ إال أعداء الشعب وأعداء الجیش 

وال أظن أن الجیش عدواً ...قد تصب فى ھذا المعنى یجب أن ننطق أو نتفوه بأى كلمة 
لذلك ومن أجل أال ؛قد تصب فى ھذا المعنى أو نتفوه بأى كلمةوال یجب أن ننطق ... للشعب 
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یتكلم أى مصرى بأى كلمة قد تحمل معنى یقلل من ثقة رجال القوات المسلحة المصریة 
وال أحب أن ...بأنفسھم فإننى لم أنطق ولن أنطق یوماً بكلمة یسقط یسقط حكم العسكر 

یحیا یحیا ... وإنما دائماً ما أردد یحیا یحیا الجیش المصرى ...ینطقھا أى إنسان مصرى 
یحیا یحیا الجیش المصرى فى ... الجیش المصرى بعیداً عن السیاسة والعمل السیاسى 

یحیا یحیا كل ضابط وكل جندى ... وفى مھمتھ المقدسة التى ال تساویھا مھمة ،تخصصھ
ودائماً ما ... ویسھر من أجل أن یرتاحوا ...مصرى یعمل على حمایة الشعب المصرى وأھلھ 

ألنھم یعلمون ویدركون یفتح عینیھ من أجل أن یغمض المصریون أعینھم فى راحة وإطمئنان 
یحیا یحیا الجیش المصرى ویحیا معھ الشعب ...ھناك من یحمیھم ویسھر على راحتھم أن

وثقتھ ،وحھ المعنویةویرفع من ر،ویشد من أزره،ویسانده،ویؤیده،المصرى یدعمھ
...بنفسھ 

ویحیا الشعب المصرى بدعم من الجیش ... یحیا الجیش المصرى بدعم من الشعب المصرى 
فإذا انتھت األزمة عاد كل ... كالً یدعم اآلخر ویساعده فى وقت األزمة والحاجة ... المصرى 

. ..وعمل لھا وأخلص من أجلھا ... وتفرغ لمھمتھ ... منھما إلى موقعھ 

... وال ذاك یخشى ھذا ... ال ھذا یخشى ذاك ... یحیا الجیش المصرى ویحیا الشعب المصرى 
تعاونھما ... فتعاونھما نجاح وصراعھما ھالك ... العالقة بینھم لیست تصارع وإنما تعاون 

...وصراعھما نصر ألعداء مصر ... نصر لمصر 

... كل منھما یدعم اآلخر ... ى ویحیا الجیش المصر... یحیا الشعب المصرى -١١٢٩
...ویحتفل معھ وقت النصر ... ویفتدیھ وقت األزمة ... ویحمى ظھر اآلخر 

مثلما أرفض أى كلمة نقد أو إیذاء یتم )یسقط حكم العسكر ( أرفض كلمات ھذا الشعار-
وفى... فنحن فى مرحلة إعادة بناء دولتنا الحبیبة مصر ؛توجیھھا إلى أى فصیل مصرى 

ونحن ... وللتحرك نحو تنفیذ كل ما نرى فیھ تقدمنا ... مرحلة التخطیط للتغلب على ما نعانیھ 
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فالدور ... فى ھذه المرحلة ال یجب أن نھدم أى فصیل مصرى أو نشكك فیھ أو نقلل من ثقتھ 
ونتكاتف مع ،ونسامح بعضنا البعض،المطلوب منا جمیعاً ھو أن نغفر لبعضنا البعض

ولكننا فى نفس ... نتحرك لألمام ونحن مدركین تماماً الماضى وأخطاءه ... عض بعضنا الب
وعدم االنقسام من أجل الوصول ،واإلخالص،بالعملالوقت عازمین على تجاوز كل مراراتھ 

...إلى مرحلة تحقیق أھداف مصر وكل المصریین 

لتاریخ المصرى ھو من اسابقةالجیش المصرى الحالى وعلى عكس فترات كثیرة-١١٣٠
ال على مستوى القادة وال على ،جیش مصرى خالص ال توجد بھ أى جنسیات أجنبیة

... فھو ال یضم أى خبراء أجانب كما أن تشكیالت كل أفراده ھم مصریون ؛مستوى الجنود
أو ... أو نقلل من ثقة أبنائنا بأنفسھم ... لذلك فلیس من العقل أو الحكمة أن نعادى أنفسنا 

... وھموم مشتركة ... ولدینا مشاكل واحدة ... نتكلم ونفكر وكأننا لسنا أبناء وطن واحد 
وأن ،حكم بالفناء علینا واستمرار صراعنا ھو،دمار لنا وعلى الجمیع أن یعى أن صراعنا

،إال الضعف والھوان أى مجتمع تدار شئونھ عن طریق الصراع والصدام لن یحصد 
...الجمیع وسیخسر

أو ،أو جنود، أو ضباطاً ،سواء كانوا قادةالمصریین العاملین بالجیش المصرى -١١٣١
أو ،أو فئة واحدة،أو فصیل مجتمعى واحد،ن ال ینتمون إلى عائلة واحدةیعاملین مدنی
وأعتقد أنھ ال یستطیع أحد أن ... وإنما ھم یعبرون عن كافة فصائل المجتمع ... طبقة واحدة 

من یعمل بالقوات المسلحة ھ نادراً ما توجد عائلة مصریة إال ویكون ھناك من أبناءھا ینكر أن
بالقوات المسلحة من سكانھ من یعملوال یوجد شارع مصرى واحد إال وتجد ... المصریة 
وال توجد قریة مصریة واحدة إال وتجد بھا من أبناءھا من ینتمون ویعملون ... المصریة 
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بشرى الذى یتكون منھ الجیش المصرى ما ھو ذا فإن القوام والھیكل الل... بالجیش المصرى 
نشجع على انقسام العائلة ولیس المطلوب منا أن ... المصریة الكبیرة إال فرد من العائلة 

بكل أفرادھا ... المصریة كلھا العائلة أن نعمل على لم شمل المطلوب وإنما ... المصریة 
...وأبناءھا 

ن من المصریین یفسرون وجود رجال القوات المسلحة اآلن فى مراكز الكثیرو-١١٣٢
على أنھ تعبیر عن مرحلة مؤقتة ضروریة فرضتھا الحكم وفى الكثیر من المناصب السیاسیة 

وصوناً للدولة من ،الظروف وذلك لحمایة أركان المجتمع وللحفاظ على استقراره وآمنھ 
ن انقسام الدولة فى حالة استمرارخشى البعض ملتى وا،حالة االنقسام التى عاشھا المجتمع

وفى رأیى أن استمرار ھذه الحالة سوف یحولھا من الضرورة ... حالة االنقسام المجتمعى 
وعلى ھذا ... أن یصبح الحكم فى مصر مدنیاً فالكثیرون أیضاً یرون ضرورة ... إلى الضارة 

بأن حاكم مصر البد أن یكون من رجال وال یوجد قانون یقول ... ینص الدستور والقوانین 
وحتى المسئولین المصریین أصحاب النشأة العسكریة ال ... القوات المسلحة المصریة 

وھنا فنحن ...وال یدعون أنھم موجودین فى مناصبھم بحكم أنھم عسكریین ... یقولون ذلك 
ر ھذا الفریق أو ذاك والقانون أو بین ما یقولھ أنصاال نرى تناقض بین ما یقول بھ الدستور 

فما نؤمن بھ ونكتبھ فى الدساتیر ... وبین ما یتم تنفیذه وإنما التناقض بین ما یتم ذكره ...
...نجد أنفسنا نعمل ونوافق ونرضى على غیره ... والقوانین وننادى بھ ونذكره فى أحادیثنا 

ستور فیصبح الواقع لذا فالمطلوب ھنا لیس ھو تغییر الدستور وإنما ھو تفعیل وتطبیق الد
...مالئماً للدستور ویصبح الدستور مفعالً فى الواقع 

حریص على أمن واستقرار ھذا البلد الذى ھو أمانة فى أعناقنا جمیعاً وھنا یأتى دور كل فرد 
أو معارضاً ألى ... مؤیداً ألى فكر ... أم غیر عسكریاً ... وسواء كان ھذا الفرد عسكریاً ... 



٤٩٢

التى حدثت والتغییرات ...ا جمیعا ً أن ندرك طبیعة اختالف الزمن الذى نحیاه وعلین...فكر 
الداخلیة التى یجب أن واالحتقانات ... والتحدیات التى نعیشھا واألزمات التى یجب أن نعبرھا 

نتفاداھا من أجل توحید الصف المصرى بكل فئاتھ نحو تحقیق ھدفنا جمیعاً وھو تجدید شباب 
...عى نحو صناعة مجد جدید لھ ھذا البلد والس

ق لكل المصریین على طریق الدیمقراطیة وتمھید الطریولكى نخطو خطوة جدیدة -١١٣٣
فإننا البد وأن ... ولوا یوماً ما أى منصب سیاسى أو تنفیذى یحلمون بھ لكى یحلموا بأن یت

...نوجھ نداءاً إلى أكثر من فصیل مصرى 

سیاسیة والمدنیة المتمثلة فى األحزاب المصریة وكل العاملین قوى الوھو ال: الفصیل األول 
المطلوب من ھذه ... والمجتمع المدنى سواء كانوا من أعضاء األحزاب أم ال ،بالسیاسة

وأن تعمل وتجتھد وتسعى وتجھز لكى ... واحترافیة،ومھنیة،أن تصبح أكثر عملیةالقوى 
وأن ... وتوجھھ لكل مشاكل مصر بناء على رؤیتھ شامالً یقدم كل حزب برنامجاً إصالحیاً 

وأن یكون لدیھ كوادر فى كل ... یقدم كل حزب كذلك مرشحاً لرئاسة الجمھوریة أو أكثر 
فالحالة التى ... التنفیذیة والسیاسیة المجاالت یستطیعون ومستعدون لتولى كل الوظائف 

تى علیھا األحزاب السیاسیة اآلن اآلن ھى انعكاس للحالة الالواقع السیاسى المصرى علیھا 
وعلى األحزاب ... یجب أن تنتھى الحالة التىوھى ،واالنقسام،وھى حالة الضعف

ت الداخلیة أو الضعف أو االختزان التى تعانیھاأن تتخلص من حالة الصراعاكلھا السیاسیة 
من أجل زیادة وأن تستعین بكل ما تراه... وأن تتعلم من أخطاء دروس الماضى وعبره ... 

لغتھا البعیدة وأن تتخلص كذلك من ... فاعلیتھا وتأكید وجودھا وتأثیرھا فى الحیاة السیاسیة
والشعارات السیاسیة ،واألفكار النظریة،وأن تتخلى عن البرامج الصماء،عن لغة الشارع

لمعلوماتى التى خاصة فى ظل حالة االنفجار االعادى الجوفاء التى لم تعد مقنعة لرجل الشارع 



٤٩٣

ستطیع التمییز بین صاحب والتى جعلت المواطن وبسھولة ی،یعیشھا المجتمع المصرى
... ومن یعمل من أجل الصالح العام ومن ال یعمل ... والناجح وغیر الناجح ... الفكر وعدمھ 

كما أن سھولة وسائل االتصال جعلت المواطن أكثر قدرة على التعبیر عن ما یرضى عنھ أو 
...ا یغضب منھ م

یجب توجیھ نداء إلى كل من یرى أن مصر ال یصلح لحكمھا ... على الجانب اآلخر –١١٣٤
... إال رئیس ذو نشأة عسكریة فھذه وجھة نظر ال تلیق بعظمة الشعب المصرى وال بمجده 

وال یجب أن یكون حكم ... فمصر لجمیع المصریین ... كما أنھا تخالف القانون والدستور 
فمن حق كل مصرى ... ر للعسكریین فقط وكذلك ال یجب أن یكون لغیر العسكریین فقط مص

فالعبرة والمعیار األھم فى تولى ... بأن یحلم بأن یصل إلى كرسى رئاسة الجمھوریة 
... ولیست فى الخلفیة أو النشأة أو االنتماء ... المناصب ھو الكفاءة واألھلیة والنجاح 

...ألحد على أحد ن تحیز وبدون إقصاء وبدون أفضلیة فمصر لكل المصریین بدو

فى الشأن السیاسى ولذلك فإننى أقترح أن یصدر قانون ینظم عمل رجال القوات المسلحة 
سنوات من تاریخ ٣بحیث ینص على ضرورة مرور ؛وترشحھم وتولیھم للمناصب المدنیة

وبذلك ... أحد المناصب المدنیة ترك الخدمة العسكریة قبل الترشح فى أیة انتخابات أو تولى
... تكون ھذه الفترة كافیة ألن ینخرط من یرغب فى الترشح من العمل بالمجتمع المدنى 

وبمرور ھذه المدة یصبح الراغب فى الترشح قد أقترب أكثر من الحیاة المدنیة ومشاكلھا 
...تماءه العسكرى وال یستطیع أحد أن یشیر إلى أنھ تقلد منصبھ بناء على إن... وطبیعتھا 



٤٩٤

عندما تضطرب البالد فإن تدخل القوات المسلحة فى الحكم ضرورة البد 

...منھا الستقرار البالد 

وعندما تھدأ األحوال فإن انسحاب القوات المسلحة من العمل بالسیاسة

...ضرورة البد منھا لتقدم البالد 

ولكن علینا... الدولة المدنیة ھى النموذج والھدف الذى نسعى إلیھ

أن نصل إلیھا فى ضوء حسابات واقعیة ومنطقیة ومن خالل خطوات

تبنى ... تحافظ على الجمیع وال تستعدى أحد ... عقالنیة متدرجة 

...تضیف نجاحاً وال تكرر فشالً ... وال تھدم 



٤٩٥

األمن

بل ھو من أھم ؛احتیاج اإلنسان إلى الشعور باألمن احتیاج فطرى وضرورى–١١٣٥
،ویعتبر األمن سبباً رئیسیاً الستقرار المجتمعات ونجاح األوطان ... احتیاجات اإلنسان 

وال یشعر الناس ،والدول ال تتقدم ،والحیاة ال تزدھر ،فالمجتمعات ال تنمو ؛وراحة األفراد 
ض وزادت فإذا ما توفر األمن أطمئن الناس وسعوا فى األر؛بالسعادة إال فى ظل األمن 

... وأدوا واجباتھم وحصلوا على حقوقھم وزاد نجاحھم ورزقھم ... حركاتھم وأنشطتھم 
ویكون مصحوباً بالتوتر ،والرھبة،ولكن ھناك فرق كبیر بین األمن المبنى على الخوف

والحریة،والعمل،والعدل،والقلق المستمر وبین األمن المتوفر بالتوازى مع العلم،الدائم
...والرخاء ،

وزارة الداخلیة ھى أكثر وزارة لدیھا رصید من المشاعر السلبیة والعدائیة فى -١١٣٦
ولو حاولنا أن نحصى أو نعد الوقائع التى تجاوز فیھا بعض ... صدور الكثیر من المصریین 

ئع التى ورغم أن أصابع االتھام فى كثیر من الوقا... أفراد الداخلیة القانون لوجدناھا باآلالف 
تحدث بین أفراد الداخلیة وأفراد الشعب تتوجھ إلى أفراد الداخلیة بصفتھم جناة إال أننى أرى 

...أیضاً وفى نفس الوقت أنھم مجنى علیھم 

وألشرح وجھة نظرى دعونا نسأل أنفسنا ... نعم وزارة الداخلیة ورجالھا جانى ومجنى علیھ 
؟ أعتقد أن اإلجابة وبسھولة ھى .. ة والمجتمع ما ھو دور ومھمة وزارة الداخلیة فى الدول

وفرض احترام القانون ...الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ومكافحة الجریمة ومنع وقوعھا 
وذلك من أجل تقدیمھم ؛والقبض علیھم والخارجین عن القانونومطاردة المجرمین،

...للمحاكمة 



٤٩٦

دما یحدث إنحراف فى سلوك بعض أفراد إذن فدور وزارة الداخلیة یأتى فقط عن-١١٣٧
أى أنھ لو أن أفراد المجتمع لم یخرجوا عن القانون ولم ... المجتمع فیخرجون عن القانون 

أو النخفضت الحاالت التى ... یرتكبوا جرائم لما كان لوزارة الداخلیة أى دور أو أھمیة 
...یتعاملون فیھا مع المواطنین 

تدر علیھم ومھنبأعمالویعملونیتعلم فیھ كل أفراده تعلیماً جیداً فلو تخیلنا مثالً أن مجتمعاً 
مناطق یعیشون فى ... وثقافة وفھم دخالً مرتفعاً ویتمتعون بصحة جیدة وأخالق ووعى 

ویعبرون عن آرائھم ،ویمارسون الریاضة بانتظام ،ویتنفسون ھواًء صحیاً ،جیدةسكنیة
فما ھى األزمات التى یمكن أن تحدث .. الخ ... بسرعةیحكم القضاء فى خالفاتھم و،بحریة 

أعتقد أنھا ستكون ... أفراد الداخلیة لمجتمع بعضھم البعض وبینھم وبین وقتھا بین أفراد ا
فالشعب أغلبھ متعلم ... وحتى فى حالة وقوعھا فسوف تكون معالجتھا أفضل ... قلیلة جداً 

...ا واعى مثقف یعرف حقوقھ ویعرف كیف یدافع عنھ

ما أقصده أن وزارة الداخلیة وبسبب عصر االنھیار الذى نعیشھ وبسبب فشل كل -١١٣٨
الوزارات األخرى فى تأدیة أعمالھا بصورة جیدة تجد نفسھا تدفع ثمن ھى لیست مسئولة 

والمستوى التعلیمى وقلة الدخل،وكذلك البطالة،فالجھل منتشر فى المجتمع...عنھ
واألغذیة ،والھواء ملوث،الرشوة والفساد والغش على حین تنتشر و؛والثقافى منخفض

والنوادى والحدائق ،والمستشفیات سیئة،واألمراض كثیرة،والماء غیر نقى،فاسدة
واالزدحام ،واألسعار دائماً فى ازدیاد ،والمساحات الخضراء قلیلة وسن الزواج مرتفع 

ألغلب والحالة المعنویة والنفسیة ،زحام وأخالقیاتھ وال،والتكدس المرورى والعشوائیة 
وبالتالى ؛والقلق من المستقبلھموم الیوم والخوف من الغدوالكل یحمل ،الشعب منخفضة
وتكثر الخالفات فى كل المستویات بین ،وتزداد الجرائم،واالنحرافات،تنتشر المخدرات



٤٩٧

وبین ،وبین األھل،وبین الشركاء،الواحدةوفى داخل العائلة،وبین الجیران،األزواج
جوانب المجتمع وأغلب التعامالتوفى أغلب،وفى كل وسائل المواصالت،راكبى السیارات

...

وبطریقة أخرى فى التعبیر والتوضیح أقول أن دور وزارة الداخلیة فى تعاملھا مع المواطن 
وبعد دور وزارة الثقافة ... دور وزارة الصحة وبعد ... یأتى بعد دور وزارة التربیة والتعلیم 

... ودور وزارة التجارة ووزارة الصناعة ... ودور وزارة البیئة ... ودور وسائل اإلعالم ... 
... ووزارة اإلسكان ... ووزارة النقل والمواصالت ... ووزارة االستثمار والقوى العاملة 

...ووزارة التموین ... ووزارة الكھرباء 

منتجاً غیر جیداً فى مھمتھا وقدمت لنالم تنجحكانت أغلب ھذه الوزارات أو الھیئات فإذا
وال وأعداداً كبیرة من المواطنین الذین یعانون فى كل جوانب حیاتھم،راً مجتمعاً منھاو

وال یعرفون الطریق إلى الحصول ،ویجھلون حقوقھم... یعیشون الحیاة التى یرضون عنھا
یكون توقعنا لطریقة تعامل وزارة الداخلیة مع كل ھذا الكم من المشاكل والجرائم فماذا،إلیھا

؟... واالنحرافات والخروج عن القانون 

وكیف نتوقع أو نطالب من األساس أن یكون تعامل الداخلیة مع المواطنین على مستوى 
اد وزارة رغم أن أفر؛عالى من الرقى والتحضر وعلى عكس أداء كل الوزارات األخرى
... الملئ بالمشاكل المتردىالداخلیة ھم أساساً جزء أصیل من ھذا المجتمع المتأخر المنھار

، والغالءواالسكان،والتلوث،والمرور،والثقافة،التعلیممشاكلفھم أیضاً یعانون من
الخ...



٤٩٨

أعداد ضخمة وباختصار فإن المنظومة المجتمعیة الغیر ناجحة تساعد على توفیر–١١٣٩
؛جداً من األشخاص المحتمل خروجھم عن القانون فى كافة أنواع المخالفات والجرائم 

وبالتالى ؛وبالتالى یصبح العبء الملقى على كاھل رجال وزارة الداخلیة أكثر مما ینبغى 
ویصبح المواطن أسیراً ... ینخفض مستوى أدائھم ویسوء وینحرف فى بعض األحیان 

...اً بسبب تردى وانخفاض مستوى الحیاة والخدمات فى كل القطاعات مظلوماً مقھور

وللتدلیل على ذلك یمكننا مقارنة عدد وأنواع الجرائم والمخالفات التى تحدث فى منطقة 
عشوائیة فقیرة مادیاً ومكدسة سكانیاً بعدد وأنواع الجرائم التى یمكن أن تحدث فى منطقة 

...توى عالى من الدخل راقیة ثقافیاً ویتمتع سكانھا بمس

مھمة الحفاظ على األمن فى مجتمع ناجح متقدم أسھل كثیراً 

من مھمة الحفاظ على األمن فى مجتمع یعانى من مشاكل ضخمة

الشرطة تتماثل بعض أمناءالشرطة أو بعض ضباطإن التجاوزات التى تحدث من -١١٤٠
فى عدم بعض المدرسینأخطاء بھ معفھى تتشاوتتشابھ مع باقى أخطاء كل أفراد المجتمع

... الشرح للطلبة فى المدارس 

ألعمال الناس ومصالحھم وطلبھ للرشوة بعض الموظفین الحكومیینمع تعطیل تتشابھ و
... أحیاناً 

واالھتمام بھم فى ىفى الكشف على المرضبعض األطباءمع عدم إخالص وتتشابھ 
...المستشفى الحكومى 



٤٩٩

... موظفى األحیاء ومھندسیھا وموافقتھم على المبانى المخالفة بعضمع فسادوتتشابھ 

...مع عدم حرص بعض البرلمانیین على مصالح الشعب وتتشابھ 

...ومع كذب وتضلیل بعض اإلعالمیین للشعب 

...ومع غش بعض التجار والصناع لمنتجاتھم 

...لھم مھفى القطاع الخاص للعمال وظلماألعمالب احبعض أصومع استغالل 

...السیاسیین والمسئولین على الشعب وتقدیمھم لوعود غیر حقیقیة بعضومع كذب

...ومع فساد بعض رجال األعمال الكبار 

ولن یستطیع أى ،وال أستطیع،أنا ال أبرئ رجال وزارة الداخلیة من أخطائھم-١١٤١
...عادل منصف أن ینكر أخطاءھم 

سباب التى أدت إلى ھذه العالقة السیئة بین كثیر من أبناء ولكنى أحاول أن أبحث عن األ
حتى نستطیع أن نتوصل إلى طریقة واقعیة عادلة  ... الشعب وكثیر من رجال الداخلیة 

...وراحتھموصالحة لتنظیم العالقة وبالطریقة التى تحقق رضاء الطرفین

ى العالم األول مثل كندا والسوید وللتأكید على وجھة نظرى یمكننا النظر إلى الدول المتقدمة ف
...والیابان والدنمارك وفنلندا وألمانیا وبریطانیا والوالیات المتحدة وغیرھا 

بین المواطنین وبین وزارة الداخلیة ھناك ترجع إلى تقدم ) إلى حد كبیر ( فالعالقة الجیدة 
فتعامل وزارة ... ن المجتمع وبخاصة فى توفیر األساسیات والرفاھیات التى یحتاجھا المواط



٥٠٠

وجزءاً من منظومتھ الداخلیة الجید فى ھذه الدول ھو نتیجة للتقدم الذى یحیاه المجتمع كلھ
...أو صانعة لھولیس سبباً فیھ،الناجحة

وكذلك الحال لدینا فى بالدنا وفى أغلب بلدان العالم الثالث فالعالقة السیئة والتجاوزات 
ولیس ... لیة ھو نتیجة للتأخر الذى یعانى منھ المجتمع كلھ الكثیرة من رجال وزارة الداخ

...سبباً فیھ 

) على سبیل المثال ( وللتأكید على صحة المثال السابق نجد أن المعاملة فى أقسام الشرطة 
ولنضرب مثال بأقسام شرطةالمحافظة الواحدة داخلالبلد الواحد وفىداخلحتى فىتختلف 
... داخل قسم المعادى تتعامالت داخل قسم إمبابة غیر التعامالالف... الكبرىالقاھرة

...والتعامالت داخل قسم المطریة غیر التعامالت داخل قسم القاھرة الجدیدة 

أى أنھ وبجوار أخطاء بعض رجال وزارة الداخلیة وتجاوزاتھا فإن الخطأ موجود فى كل 
الخطأ فى المنظومة كلھا الداخلیة بلالخطأ لیس فقط فى المتعاملین مع وزارة ... المجتمع 

...

فالبعض یعجبھ وال ... سوف تغضب الكثیرین والكثیرین أعلم أن وجھة نظرى ھذه-١١٤٢
... والھجاء لرجال الداخلیة وأفعالھم ،والعداء،والسب،یرضیھ إال أن یسمع كلمات الذم

تصرفات الداخلیة ویلقى كل والبعض اآلخر یدافع باستماتة عن األخطاء ویمدح ویعظم كل
فھذا ینظر بعین واحدة ... وفى الحقیقة فإن ھذا مخطئ وذاك مخطئ ... اللوم على المواطنین 

أما رئیس الجمھوریة وبصفتھ المسئول األول عن الجمیع ... واآلخر ینظر بعین واحدة 
فیكون متوازناً ؛والحكم بین السلطات فال ینبغى لھ وال یحق لھ إال أن یحكم بالحق والعدل

... ویحلل أسبابھا ،ویعرف دوافعھا،یتفھم وجھات نظر الجمیع... عادالً بین ھذا وذاك 
وھذا ھو منھجى فى ؛ویتالفى تكرار األخطاء ،على تنفیذھاثم یسھر،ویجد لھا الحلول 
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بین عالج كل المشاكل ولیس فقط فى المشاكل أو فى تنظیم العالقة بین وزارة الداخلیة و
...المواطنین 

بین رجال نستعرض ما یمكننا بھ أن نحسن من العالقة فى الحقیقة وقبل أن –١١٤٣
رغماً ( فإنھ یجب أن نعترف أن الشرطة المصریة الحالیة ورثت الشرطة والشعب المصرى 

فلسفة خاطئة فى التعامل مع الشعب وذلك من األرث التاریخى الذى انتقل إلینا عبر ) عنھا 
ریخنا الطویل منذ العصور الفرعونیة مروراً بفترة االحتالل الرومانى والحكم العثمانى تا

وھى فلسفة ال تلیق بشعبنا إن ... والمملوكى وصوالً إلى فترة االحتالل البریطانى لمصر 
أنھا فلسفة تعامل كما ... والمشاركة فى صنع الحضارة اإلنسانیة ،واالزدھار،أردنا التقدم

فضالً عن أنھا بالطبع فلسفة ال ... اسب مع طبیعة العصر الحالى ومستجداتھ وانفتاحھ ال تتن
...أو یرضى عنھایستطیع أى نظام حكم عادل ان یفتخر بھا أو یسعد بھا

ومن أجل تطویر أداء رجال الشرطة وطى صفحات العالقة المتوترة مع بعض فئات -١١٤٤
فأننا یجب أن نعمل جمیعاً على تحویل فلسفة عمل ومن أجل سالمة رجال الشرطة،الشعب

وزارة الداخلیة من كونھا جھاز أمنى یعمل لدى النظام الحاكم من أجل بقاءه واستمراره إلى 
...جھاز أمنى یعمل من أجل أمن المجتمع وراحة وسعادة أفراده 

ن ھذه ویجب أن تكو... ولذلك یجب أن یقف رجال الشرطة بعیداً عن أى خالف سیاسى 
بمثابة العقیدة لدى كل رجل أمن فى مصر فھو یحصل على راتبھ وممیزاتھ من الفلسفة 

...أو الوزیر ،أو الرئیس،ولیس من الحاكم،ومن الشعب،ومن المجتمع،الدولة

ولیس ألنھ یحرص ؛وھو یحصل على راتبھ ویترقى فى المناصب ألنھ یؤدى عملھ بكفاءة
...لسیاسیین على رضاء المسئولین ا
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ھذا التعدیل الذى یجب أن یتم والذى سأحرص علیھ سیوفر الراحة لجھاز الشرطة ولكل -
كما أن ھذا التعدیل ؛وفى مقدمتھم السیاسیین ولكل المواطنینالعاملین فى الشأن العام

فإما أن یحسنوا من أدائھم ؛سیضع كل المسئولین الحكومیین والرسمیین أمام مسئولیتھم
...تقدموا باستقالتھم یماتھم المقدمة للشعب وإما أن وخد

ف من وجود وزارة الداخلیة وكذلك سوف نحرص جمیعاً على التأكید على أن الھد-١١٤٥
ولذلك فإن ؛لكل مواطن شریف واألمان ،واألمن،اتھا ھو العمل على توفیر الراحةبكل ھیئ

بل ھیبة الدولة وقوتھا ... رطة أو رجالھا ھیبة الدولة ال تتمثل فى رھبة المواطن من الش
تتمثل فى أن یشعر كل مواطن ویتأكد أن نظام الدولة وھیئاتھا قادرین على حفظ حقوقھ من 

وبغض النظر عن كونھ قویاً أو ... أو أسرتھ ، أو على ممتلكاتھ ،أى اعتداء یقع علیھ
...اً مسئوالً أو مواطنا ً عادی... غنیاً أو فقیراً ... ضعیفاً 

ومن أجل التوازن فى العالقة بین الشرطة والشعب فیجب أال یشعر الشعب بامتعاض أو رھبة 
فنحن ... وكذلك یجب أال یشعر رجال الشرطة باستعالء على أحد من الشعب ... من الشرطة 

قوة واورجال الشرطة ھم قوة للمواطن ولیس... جمیعاً أبناء وطن واحد وفى مركب واحد 
... طن على الموا

،بالتوازى ولیس بالتوالىمحاور٣لذا فإن إلصالح تلك العالقة یلزم العمل على -١١٤٦
-:األخرینینوراعد على النجاح فى المحألن كل نجاح فى أى محور من تلك المحاور سیس

،والعمل،من حیث التعلیموتأھیلھھو تنمیة اإلنسان المصرى وبناءه: المحور األول -
وإزالة العقبات ،وتذلیل المعوقات،والحریات ،والحقوق،والمعرفة،والوعى،قافةوالث
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وتیسیر وتسھیل الحیاة وكل متطلباتھا لكى ینجح المصریون ویعیشون حیاة ،من طریقھ
...أفضل 

إعادة تنظیم العالقة بین كل الجھات الحكومیة وفى مقدمتھا وزارة الداخلیة : المحور الثانى -
... والتأكید على أن المواطن المصرى ھو صاحب ھذه البلد ،بین المواطنین المصریینو

،والسفراء،والمحافظین،والوزراء،دءاً من رئیس الجمھوریةوإن كل موظف حكومى ب
...یعملون من أجل راحة وسعادة كل مصرى ) كباراً كانوا أو صغاراً ( وكل المسئولین 

وتدعیمھم بكل الوسائل التى ،فیر بیئة أفضل لرجال وزارة الداخلیةتو: المحور الثالث -
...مع رقابتھم من أجل ضمان حقوق المجتمع ... تساعدھم على أداء أعمالھم بشكل أفضل 

ما نتمناه من رقى المحاور الثالثة السابقة والوصول بمجتمعنا إلى ومن أجل تنفیذ –١١٤٧
:على تنفیذ اآلتى فسوف أعمل وتقدم وأمن وأمان وطمأنینة وعدل

فى حالة نجاحى فى انتخابات رئاسة الجمھوریة فسوف أتقدم باعتذار لكل فرد من أفراد - أ
فترة الماضیة خاصة الشبابفى التعرضوا ألى إساءة من رجال الشرطة شعبنا العظیم ممن 

عاب فى الفترة وكذلك سأتقدم لرجال الشرطة باعتذار عما عانوه من متاعب وص... الثورى 
الدولة والمجتمع من المخاطر التى تعرضت لھا الماضیة من أجل الحفاظ على استقرار أركان

وسنعمل جمیعاً على طى صفحة الماضى وسرعة تجاوزنا لخالفاتنا ... فى الفترة السابقة 
ثم فتح صفحة جدیدة أساسھا االحترام ؛السابقة مع استیعابنا للدروس والعبر واألزمات

مع ... صناعة واقع مختلف ومستقبل أفضل لكل المصریین لمتبادل والعمل والسعى من أجل ا
وعلى الجمیع أن یدرك ... بتكرارھا التأكید على عدم العودة إلى أخطاء الماضى أو السماح 

یحلمون ویعملون من أجل خیر ھذا البلد الثورى ھم شباب أنقیاء أن أغلب الشباب المصرى 
وكذلك فإن أغلب رجال الشرطة حریصون كل الحرص على ... عب األصیل الطیب وھذا الش
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وأن اختالف وجھات النظر فى الماضى وما نتج عنھا من صدام ... أمن الوطن واستقراره 
ومآسى لم یكن إال بسبب غیاب الدیمقراطیة والحوار وتراجع المستوى العام للحیاة 

وھو ما سیتم ...لة لمصر وللمصریین فى ظل غیاب رؤیة شام...وللخدمات فى كل مصر 
...العمل على تالفیھ فى المستقبل بكل الطرق 

ولكن ؛على أن وزارة الداخلیة ال تحمى النظام الحاكمدائماً على التأكید كما سأحرص–ب
فوزارة الداخلیة ورجالھا جزء ثابت من الدولة ال ... تحمى الوطن والمواطن فى المقام األول 

وأن الدور األساسى لكل رجل من ... ولیست جزءاً من النظام الحاكم ... یتبدل یتغیر وال
ھو صناعة السالم وتوفیر األمن لكل األفراد والكیانات فى كل أرجاء المجتمع رجال الشرطة 

فوظیفة الشرطة ھى العمل من أجل ؛حتى یحیا األفراد وتعمل الكیانات فى طمأنینة واستقرار
...واطنین ولیس التضییق على حریات المواطنین إتاحة الحریة للم

مرة أخرى اسمحوا لى أن أعید التأكید على مضمون الفقرة السابقة وھو أن –١١٤٨
فلسفة العالقة الجدیدة بین جھاز الشرطة والمواطنین یجب أن تكون واضحة للجمیع 

تھمیش من دوره أو فالشرطة جھاز أساسى من أركان المجتمع ال یمكن االستغناء عنھ أو ال
ووظیفتھ ال تتمثل فى كونھ یمثل عصا ... العمل على االقالل من أھمیتھ أو النیل من ھیبتھ 

ولكن وظیفتھ ھى العمل من أجل توفیر الحریات ؛فى ید الحاكم یوجھھا متى یشاء للمواطنین
والعمل من أجل احترام الجمیع لحقوق ،وضمان أمن كل مواطن شریف، للمواطنین 

...على حدة وحریات كل فرد 
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للتدلیل والتأكید على بدء صفحة جدیدة فى تغییر ألوان مالبس رجال الداخلیة –١١٤٩
تغییر وكذلك ،وكذلك تغییر ألوان سیارات الشرطة،التعامل بین وزارة الداخلیة والمواطنین

كما یتم ... اخلیة أكثر راحة للمواطنین ولرجال الدلتصبحواجھات أقسام الشرطة وتجھیزھا 
...وزیادة مساحتھاالعمل على طالء وتأھیل حجرات الحبس االحتیاطى

زیادة أعداد أقسام الشرطة خاصة فى المناطق المزدحمة بالسكان تلك التى یقوم –١١٥٠
الجدیدة بحجم أكبر األقسام والعمل على تصمیم ... فیھا قسم الشرطة بخدمة مئات اآلالف 

...وأكثر راحة للجمیع وأكثر تجھیزاً 

التعامل مع المظاھرات دائماً البد وأن یكون عن طریق الحلول السیاسیة ولیست –١١٥١
أن یوفر كافة الوسائل والطرق للحوار لكل من یرغب فى وعلى النظام الحاكم ... األمنیة 

ر قد تجاوز إال إذا كان التظاھالتعبیر عن نفسھ وعلى النظام الحاكم إال یلجأ إلى الشرطة 
فالشرطة لیست وسیلة لقمع الشعب أو تخویف الراغبین فى االعتراض ؛التعبیر السلمى

حق كل ولكن الشرطة جھاز لتنظیم ممارسة كل الحقوق فى المجتمع ومن بین تلك الحقوق 
...فرد فى التعبیر عما یرغب فى التعبیر عنھ 

مل سالحاً غیر مرخصاً لتسلیمھ إلى شھور یتم فیھا دعوة كل من یح٣تحدید مھلة –١١٥٢
وزارة الداخلیة على أن تقوم الوزارة بسداد ثمن تقدیرى لحائز السالح وإعطاءه شھادة شكر 
وتقدیر مع عدم سؤالھ عن مصدر السالح وعدم توجیھ تھمة حیازة سالح بدون ترخیص لھ 

...



٥٠٦

زى األسلحة بحیث یحصل شھور یتم فتح باب تلقى البالغات عن حائ٣وبعد انتھاء مھلة الـ 
أما فى حالة قیام الشخص الحائز ... الشخص الذى قام باالبالغ على مبلغ مالى كمكافأة 

بتسلیمھ فى ھذه المدة فسوف یحصل فقط على شھادة الشكر والتقدیر ولن یتم توجیھ للسالح 
ر فسیتم شھو٦أما بعد انتھاء مھلة الـ ... اتھام لھ ولكنھ لن یحصل على المبلغ المالى 

ومن أجل تفعیل ذلك یجب صدور ... تشدید العقوبة ضد أى حائز لسالح غیر مرخص 
...القوانین المنظمة لھذه التعدیالت واالستثناءات 

فى وزارة الداخلیة على غرار فرق الصاعقة والكوماندوز بحیث كما یجب إنشاء فرق خاصة 
كما ... المعدات واإلمكانیات بأحدث تتولى التعامل مع حائزى األسلحة على أن یتم تدعیمھا

...یتم تدعیمھا مادیاً وإعالمیاً وأدبیاً 

أما فى حالة حدوث جریمة ال یمكن ألفراد ھیئة االنضباط التعامل معھا فسوف –١١٥٣
یقومون عن طریق استعمال الصافرة وجھاز الالسلكى باستدعاء أفراد الشرطة الذین 

صة فى الشوارع والمیادین وبجوار األقسام بحیث سیكونون متواجدین فى أماكن خا
... یسارعون فى التحرك للتعامل مع الخارجین عن القانون ومحاصرتھم بعد تحدید مواقعھم 

وبھذا التعدیل سنوفر للشعب جھاز أمن وقائى حدیث مبنى على احترام حقوق اإلنسان 
ة ؛ بل یعمل على منع الجرائم والتعامل معھ بالحسنى ، ال یبحث عن المجرم بعد وقوع الجریم

قبل حدوثھا وندخر أفراد الداخلیة لتطبیق القانون والتعامل مع معتادى اإلجرام والتشكیالت 
...العصابیة 
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االنضباط ما یفید اسمھ ورقمھ الكودى یوضع على صدر كل فرد من أفراد ھیئة–١١٥٤
العمل أو إساءة معاملة والجھة التى یمكن التقدم بشكوى إلیھا فى حالة تقصیره عن

...المواطنین وسیتم نقل أفراد ھیئة االنضباط من منطقة ألخرى كل فترة 

كذلك یضع كل ضابط وكل أمین شرطة وكل عسكرى فى الداخلیة شارة على صدره –١١٥٥
تفید اسمھ ورقمھ الكودى والجھة التى یتبعھا والتى یمكن شكواه فیھا فى حالة إذا رأى أحد 

...ین أنھ لم یحصل على ما یوفره لھ القانون من حقوق المواطن

لجان التصالح التى سیتم تشكیلھا فى كل قسم شرطة للنظر فى المنازعات قبل –١١٥٦
تحریر المحاضر الرسمیة سوف تخفف كثیراً من الضغط الواقع على عاتق ضباط الشرطة 

...وأمنائھا وبالتالى سوف تكون فرصة لتجوید أعمالھم 

سوف واالقتصاد والثقافة وحل مشاكل الناس الحیاتیة كما أن االھتمام بالتعلیم –١١٥٧
من الحالة والثقافة العامة لكل التعامالت بین كل المصریین ومن بینھا بالطبع تغیر تماماً 

...التعامالت بین المواطنین وأفراد وزارة الداخلیة 

الكبرى والتى تشھد معدالت كبیرة للخروج بالنسبة للمناطق المزدحمة فى المدن -١١٥٨
عن القانون یتم إنشاء جھاز جدید یسمى ھیئة االنضباط یتكون من بعض شباب مصر الذى 

إلى البعض من كبار السن ومن أحیلوا إلى المعاش وبعض الفتیات یتقدم للتجنید باإلضافة 



٥٠٨

المطلوب منھم وھو ر بحیث یلتحق كل ھؤالء فى دورة مكثفة لمدة شھر یتعلمون فیھا الدو
التواجد فى المیادین والشوارع الرئیسیة بحیث یرتدون زیاً جدیداً یختلف عن زى رجال 

٣ذھاباً وعودة فى مجموعات بحیث تتكون كل مجموعة من ویجوبون الشوارع الشرطة 
أما الدور ... ویحملون معھم عصا صغیرة وصافرة وجھاز السلكى ،أفراد أو فردین
ولألمن للدولة یشعر كل مواطن بوجود ممثلین فھو أن راد ھیئة االنضباطأفالمطلوب من 

من مخالفة القانون بأسلوب مھذب بمنع الناس وھم سیقومون ... بجواره وبالقرب منھ 
وحضارى مثل منع السب والقذف أو منع االنتظار المخالف للسیارات ومنع معاكسة الفتیات 

من أن تكبر وتزید فھم سیكونون متواجدین بالقرب وكذلك یقومون برصد أى مخالفة قبل 
الخ... المشاجرات ومن حوادث السیارات ومن حاالت النشل والخطف 

االحساس بقرب وجود الدولة بجوارھم وھذا اإلجراء فى حد ذاتھ فھم سیعطون للشارع 
قبل أن أى أنھم بمثابة جھاز أمن وقائى یمنع الجریمة،جرائم كثیرة من الوقوعسیمنع 

...تحدث ویتدخل فیھا فور حدوثھا ویساعد على سرعة ضبط مرتكبیھا 
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مصالحة مجتمعیة

... كنت أتمنى أال أكتب فى ھذا الباب إال اسمھ فقط بدون أن أكتب أى تفاصیل -١١٥٩
والسبب فى ھذا یرجع إلى إیمانى الكامل بضرورة إجراء مصالحة مجتمعیة نحن فى أشد 

ولن ... وفى نفس الوقت فإننى لم أكن طرفاً یوماً فى أى انقسام مجتمعى ... ھا الحاجة إلی
فالمصالحة المجتمعیة وكما ... أستطیع بمفردى أن أرسم خریطة طریق للمصالحة المجتمعیة 
أو طرف ،أو فصیل واحد،یظھر من اسمھا ھى مصالحة یقوم بھا المجتمع كلھ ولیس فرد

بعد أن یكونوا قد ... رك فیھا ویؤمن بھا ویسعى إلیھا الجمیع وإنما یجب أن یشت؛واحد 
... عاشوا مرحلة الخالف وعانوا من ویالتھا وتكبدوا خسائرھا وعانوا من استمرارھا 

...وأدركوا استحالة أو صعوبة العیش معھا أو التقدم فى ظلھا 

أیضاً البد وأن أقدم أفكارى ورغم أننى لن أقدم تصوراً محدداً لكیفیة إجراء المصالحة إال أننى 
-:حول المصالحة المجتمعیة 

( المصالحة المجتمعیة ضرورة نص علیھا الدستور المصرى الحالى فى المادة رقم -١١٦٠
-:والتى جاء نصھا كالتالى ) ٢٤١

بإصدار قانون للعدالة یلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد لھ بعد نفاذ ھذا الدستور " 
والمحاسبة ، واقتراح أطر المصالحة الوطنیة ، وتعویض ، یة یكفل كشف الحقیقة االنتقال

" .وذلك وفقاً للمعاییر الدولیة الضحایا ، 

المصالحة المجتمعیة ضرورة إلزامیة وطبقا لھذه المادة من الدستور المصرى الحالى تصبح 
من حق أحد أن وبذلك فلیس ... على كل المجتمع وعلى كل مؤسساتھ وعلى كل أفراده 
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بھ أن یلتزم على كل المجتمع فھى أمر دستورى بنص دستورى ... یرفضھا أو یتحفظ علیھا 
...سواء رغب فیھا أم لم یرغب ... 

... والمجتمعات لیست نوعیة واحدة من البشر ... األوطان لیست فصیل واحد -١١٦١
... ت عادات فى المجتمع وتكررومھما انتشرت ... صفات واحدة فى المجتمع ومھما ظھرت 

ا خلقنا هللا سبحانھ ذھك،فالطبیعة األساسیة التى تتكون منھا المجتمعات ھى االختالف 
خلقنا ... خلقنا مختلفین فى الشكل واللون والجسم ،وھكذا أراد لنا أن نكون ،وتعالى 

والعقیدة والفكر خلقنا مختلفین فى الدین ... والھوایات والمیول مختلفین فى المھن واألعمال 
خلقنا مختلفین ... وفى الجھل وفى العلم ... خلقنا مختلفین فى الذكاء والغباء ... والفلسفة 

...وفى الحب والكره ... فى الغنى والفقر 

خلقنا مختلفین ال ألن ... وبصمات الصوت وبصمات العین ... خلقنا مختلفین فى بصمات الید 
وھل سیرحم ... بل خلقنا مختلفین لكى یختبرنا ویمتحنا ...ال ... أحدنا أفضل من غیرنا 

؟ وھل سیتواضع الكبیر منا للصغیر .. ؟ وھل سیعلم العالم منا الجاھل .. القوى منا الضعیف 
؟.. ؟ وھل سیتقبل المنتصر منا المھزوم .. 

وأن ... ف ولذلك أمرنا أن نتعار... والكثیر منا ال یعرف اآلخر وال یفھمھ ... خلقنا مختلفین 
... نتناقش بالحكمة والموعظة الحسنة 

...وأمرنا أن نصبر على بعضنا البعض ... خلقنا مختلفین 

وألننا ال نستطیع ... ألننا نحتاج لبعضنا البعض ... لنكمل بعضنا البعض ... خلقنا مختلفین 
البر والتقوى خلقنا مختلفین وأمرنا أن نتعاون على ما فیھ ...أن نستغنى عن بعضنا البعض 
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خلقنا مختلفین ونھانا أال نتنازع وإال فأننا سنفشل وستضیع قوتنا ...والخیر والمنفعة 
...وتتبدد 

فإن الشعوب والمجتمعات التى فھمت االختالف وقبلت ... وبناء على كل ما سبق -١١٦٢
...بھ وتعاملت معھ واستثمرتھ نجحت وتقدمت ونھضت وسعدت 

... ولم تفھمھ فإن الشعوب والمجتمعات التى رفضت االختالف ... وعلى العكس من ذلك
ھذه ... شھم وحاولت وعملت وسعیت إلى إقصاء المخالفین أو القضاء علیھم أو تھمی

...فضعفت وھانت ... وأھدرت قوتھا ووقتھا ومواردھا وطاقاتھا الشعوب انقسمت وتشتت

...فانھزمت أمام أعدائھا ... انھزمت مع نفسھا 

صارعت نفسھا ... فلم تجد لھا قوة تقف بھا أمام أعدائھا ... بددت قوتھا مع بعضھا البعض 
...فلم تستطع أن تصمد أمام أعدائھا ... 

وال تعنى ... إن المصالحة المجتمعیة ال تعنى التنازل عن الثوابت الفكریة السلمیة -١١٦٣
أو حتى ... ف ال یعنى الذوبان فى اآلخر والقبول باالختال،التنازل عن االنتماء أو الھویة 

تقریب وجھات النظر المختلفة وإنما تعنى المصالحة المجتمعیة ؛اإلیمان بأفكاره واعتناقھا 
وفتح األبواب المسدودة وإزالة الجلطات الموجودة فى ... وبناء جسور جدیدة من التواصل 

...والتى تعیق الجمیع عن العمل والحیاة،شرایین المجتمع 
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جلوس أطراف أى خالف على طاولة المفاوضات ال تعنى انكسارھم أو ھزیمتھم فى -١١٦٤
وتفضیلھم للعقل ... بقدر ما تعنى حكمتھم فى إدارة الخالف ... معركتھم مع الطرف اآلخر 

وانحیازھم للمستقبل الذى یریدون صناعتھ على الماضى الذى لن یستطیعوا ،على الصراع 
لمصالحة المجتمعیة تعنى أن یتنازل كل طرف قلیالً من أجل أن یكسب ویكسب ا... تغییره 

...الجمیع كثیراً 

وتغلیب ... المصالحة المجتمعیة تعنى تفضیل إعمال العقل على استعمال العضالت -١١٦٥
واختیار للتسامح بدالً من االستعداء ... وتفضیل للعفو على االنتقام ... الحكمة على الغباء 

...وجیھ الطاقات من أجل اإلعمار ولیس الدمار وت

وتعبیر عن ،إقرار من األغلبیة واألقلیة بحق كل منھما فى العیشھى المصالحة المجتمعیة 
فى اومع االعتراف بحق كل منھم... وأن الوطن لھم جمیعاً ... لبعضھم البعض ااحترامھم

... بل ھو ملك الجمیع ؛لفصیلھ لوحدهوطنھ فإنھ یقر بأن الوطن لیس ملكاً خالصاً لھ وال 
الشعار النظرى إلى مرحلة من مرحلة وتنقلھوأن المصالحة سوف تحقق ھذا الشعار

...الواقعى التطبیق

ولن ،ولن تتم أى تنمیة، فلن یتم أى إصالح فى بالدنا حة قبل اإلصالح المصال-١١٦٦
فالمجتمع مثل ... المصالحة المجتمعیة یحدث أى تقدم فى أحوال مجتمعنا إال بعد أن تحدث 

وكلما ،میكروبات وفیروسات كثیرة وتسبب لھ أمراض وآالم كثیرةتحاربھ جسم اإلنسان 
أما االنقسام ...كان الجسد قویاً محصناً كلما استطاع ھزیمة المیكروبات والفیروسات 

خالیا الجسد تھاجم المجتمعى فھو بمثابة السرطان الذى یھاجم الجسد وخطورة السرطان أن
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فى أى واالنقسام المجتمعى ... فالمرض ال یأتى من الخارج بل من داخل الجسد ... بعضھا 
واستمراره وعدم العالج منھ مبكراً سیسمح للمرض ... بلد ھو أقرب ما یكون إلى السرطان 
...أن ینتشر ویدمر خالیا المجتمع كلھ 

سك مترابط منتج متقدم فاعل بینما نسمح وھكذا ال یمكن تخیل مجتمع صحى ناجح متما
... وموارده ،ویستنزف طاقاتھ،ویدمر أجھزتھ،ونترك سرطان االنقسام یسرى فى جسده

وسیكون مردودھا ،وبالتالى فإن أى محاوالت لإلصالح قبل إقرار المصالحة ستذھب سدى
...وال یغنى من جوع ال یسمنھباءاً 

وضد ... نا فى مصر ھو انقسامنا على أنفسنا وبین أنفسنا من أھم أسباب مشاكل-١١٦٧
وأننا وبسبب غیاب الھدف القومى الواحد الذى یجب علینا جمیعاً أن نؤمن بھ ... أنفسنا 

بسبب غیاب ھذا ... ونسعى من أجل تحقیقھ ونجاھد من أجل تنفیذه ... ونتحد من أجلھ 
وأصبح ... فانقسمنا فتنازعنا ففشلنا ؛سنا الھدف القومى إنغلقنا على أنفسنا وانشغلنا بأنف

وأن ... وأن نشكك فى أنفسنا ... وأن نقلل من أنفسنا ... أكبر اھتماماتنا أن نشوه أنفسنا 
ونتناقل أخبار أسوأ ... وأن نتھم أنفسنا فأصبحنا نبحث بعیوننا عن أخطائنا ... نخون أنفسنا 

وبمرور الوقت ؛علیھا ونزاید من وحى خیالنا ونزید... ونعطیھا كل اھتماماتنا ... ما فینا 
... وباستمرار انقسامنا لم یعد ھناك فصیل واحد فى المجتمع ال یخلو من االتھامات والتشویھ 

... فرجال األعمال والتجار یتم اتھامھم بتھم معینة ... واندفع الكثیرون إلى تشویھ الجمیع 
وموظفى األحیاء ... والقضاه ... والمدرسین ... ورجال المرور ... والموظفون بتھم أخرى 

ومالك ... ورجال الجیش ... وسائقى التاكسى ... ورجال الشرطة ... وأصحاب المصانع ... 
وھكذا أصبحت االتھامات ... ورجال الدین ... واإلعالمیین ... وأعضاء البرلمان ... العقارات 
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وأصبح األصل فى ،االستثناء إلى قاعدةوتحول ،وأصبحت القاعدة استثناءاً ،تطول الجمیع
...اإلنسان أنھ متھم ولیس برئ 

وبعد أن دخلنا جمیعاً وبأنفسنا دائرة االتھامات والتشكیك المغلقة والتى لم ینجو منھا أى 
لم یعد أمامنا للخروج من ھذا التردى واالنھیار ... والتى دفعت كل الفصائل ثمنھا ... فصیل 

... جتمعیة قائمة على الشفافیة والصراحة واحترام الجمیع للجمیع إال إجراء مصالحة م
... من أجل مجتمع یلیق بنا ... تثق وال تخون ... تجمل وال تشوه ... مصالحة تبنى وال تھدم 

...ونلیق بھ 

من یرفضون أو یستبعدون إجراء مصالحة مجتمعیة فى مصر علیھم أن یتذكروا -١١٦٨
دة سالم فى أقمنا معاھوأننا ... من أقام معاھدة سالم فى التاریخ أننا نحن المصریون أول

وعشرات حروب ٤بعد أن كانت بیننا وبینھم ... سبعینات القرن الماضى مع إسرائیل 
فكل تجارب التاریخ عبر كل العصور تعلمنا ... المعارك وآالف الشھداء وآالف المصابین 

وإن كل صراع مجتمعى ... ستمر إلى ما ال نھایة وتؤكد لنا أنھ ال یوجد انقسام أو خالف ی
...ورواندا ... والجزائر ... یا ولنا فى تجارب جنوب أفریق... البد وأن ینتھى بالمصالحة 

...ولنا فى نجاح الھند ومالیزیا القدوة والمثل ... العظة والدرس
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...والمصالحة المجتمعیة نور ... االنقسام المجتمعى ظالم *
...والمصالحة المجتمعیة زھور ... االنقسام المجتمعى أشواك * 
...والمصالحة المجتمعیة عالج ... االنقسام المجتمعى مرض * 
...والمصالحة المجتمعیة قوة ... االنقسام المجتمعى ضعف * 
...والمصالحة المجتمعیة بناء ... االنقسام المجتمعى ھدم * 

وإنما ھو محاولة الوصول إلى... ء على العدالة الھدف من المصالحة لیس القضا
أقصى درجة ممكنة للعدالة 

..تشرشل فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل ... والحاضر بین الماضى لو بدأنا معركة 
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نخسر من انقسامنا وصراعاتنا أكثر مما نخسرإننا 

...من أفعال ومؤامرات أعدائنا 

إننا ندمر أنفسنا بأنفسنا
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العالقات الدولیة

ھو من أواخر فصول لیس من قبیل المصادفة أن یكون ھذا الباب رغم أھمیتھ-١١٦٩
فعلى ،الكتاب ولكن ھذا تأجیل مقصود ومتعمد منى ألنھ یتعلق ویرتبط بترتیب األولویات 

،نسیقوت،وترتیب،الرغم من أن من المھام األساسیة لرئیس الجمھوریة ھو صیاغة
وإدارة العالقات الدولیة مع كل دول العالم ومنظماتھ بالشكل واألسلوب الذى یعود على بلده 

ونیتى وعزمى ،ومع إیمانى واقتناعى التام بأھمیة ھذا الدور... وشعبھ بالخیر والسالم 
ام إال أن الترتیب الصحیح من وجھة نظرى لیس ھو البدء باالھتم... الكاملین على تنفیذ ذلك 

وإنما البدایة الصحیحة فى رأیى ھى إعادة ترتیب البیت ... بالخارج من أجل إصالح الداخل 
المصرى من الداخل وتقویة اإلنسان والمجتمع المصرى بكل السبل واإلمكانیات واالھتمام 

وبالتالى فإن ... بذلك من أجل حسن وقوة إدارة كل تعامالتنا وعالقاتنا مع كل دول العالم 
ومنتج،ومتجانس،الت الخارجیة الجیدة التى یجریھا حكام ومسئولى مجتمع متماسكالتعام

فتضیف نجاحاً فوق نجاحھ ... ونظام حكم جید سوف تكون أكثر نفعاً لھذا المجتمع ،وفعال،
أما العالقات الدولیة ألى مجتمع أو نظام حكم متأخر ضعیف ... وتؤدى إلى مزید من تقدمھ 

...ھا وتشعبھا فإن فائدتھا ستكون محدودة على الشعب وعلى الوطن فمھما كانت قوت

وبطریقة أخرى فى التعبیر فإنھ ما أسھل وأجمل أن نتعامل مع كل دول العالم ونحن -١١٧٠
وما أصعب وأسوأ أن نتعامل مع العالم ونحن فى ... فى حالة جیدة جداً من القوة الشاملة 

ویزداد الراغبون ،ففى حالة النجاح والقوة یزداد األصدقاء...حالة فشل أو تردى أو انھیار 
،وفى حالة الضعف والوھن یزداد األعداء... وتزداد بالتالى مكاسبك ،فى التقرب إلیك

...وتزداد خسائرك ومشاكلك ،ویزداد تجرأھم علیك
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الدولى المعاصر فالعالم ... ولنا فى تاریخنا وتاریخ الكثیر من بلدان العالم الدرس والعظة 
... وشعاراتھ ،وعالقاتھ،ومنظماتھ،ومع كل التطور والتغیر الذى حدث فى منظومتھ

... وتوقیراً ،وتقدیراً ،وسمو أھدافھ ونبل مساعیھ إال أنھ مازال یقف لألقویاء احتراماً 
بقوتھ فالنظام الدولى یساعد القوى على أن یتمتع... ویتوارى خجالً من الضعفاء وحقوقھم 

وأنا ال أسعى وال أتمنى وال أرضى وال أقبل أن تكون ... ویترك الضعیف یتعذب بضعفھ ... 
لذلك فأننى أرى أن ... أو فى منظماتھ أو فى منتدیاتھ ... بالدنا ضعیفة على خریطة العالم 

...مع بعضنا البعضوبتعاونا،وبعملنا،وبإخالصنا،وبجھدنا،نھضتنا سنبنیھا بسواعدنا

ولكننا سنمدھا وھى قویة ... بل بالعكس سنمد لھ أیدینا ... لن ندیر ظھرنا للعالم -١١٧١
...عاملة منتجة عزیزة 

سنتحرك ... بل على العكس من ذلك ... لن نبتعد أو نتخلى عن أى محور إقلیمى أو دولى 
ل تحقیق النجاح سنعمل مع الجمیع من أج... وسنتحرك شرقاً وغرباً ... شماالً وجنوباً 

...لنا ولغیرنا ... للجمیع 

وإنما الصواب ... وال بمحور ضد محور ... لیس من الصواب أن نستقوى بدولة على أخرى 
طرفاً یمكن أن یحارب لنا أن نعتقد أن ھناك لیس من الذكاء ...أن نستقوى بأنفسنا وألنفسنا 

ل ب... ھذا لیس فقط عدم ذكاء ... یح لنحصد نحن ونستر... أو أن یزرع لنا ویتعب ... حربنا 
سنعمل ... ولن نشتكى من كثرتھا ،ھمومنا بكل قوة سنحمل... فى الحقیقة ھو قمة الغباء 

...عن التقدم أبداً ولن نتوقف ،على حل مشاكلنا 

بل سنعمل معھم ونتعاون من أجل ... لن نطلب قروضاً أو مساعدات من أى دول العالم 
...والمنافع المشتركة المصالح المشتركة
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أجل أن بل سنجتھد ونعمل ونسعى من ... لن نطلب قروضاً أو مساعدات من منظمات دولیة 
...والقروض نقدم نحن المساعداتنسدد ما علینا ثم ننجح و

لن نكون ... فالموت للشعوب أھون من أن تستجدى غذاءھا ... لن نطلب مساعدات من أحد 
بل سنكون بإذن هللا األیدى العلیا التى تعطى ... ر وتتلقى المعونات األیدى السفلى التى تنتظ
...وتقرض وتمنح وتساعد 

ال یصح أن تكون ... ال یصح أن تكون بالدنا من أكبر دول العالم استقباالً للمعونات -١١٧٢
ال یصح أن تكون بالدنا فى... بالدنا مصدرة للعمالة الغیر ماھرة والھجرة الغیر شرعیة 

...المكانة التى ال تلیق بنا 

ونحن نعیش على ما ورثناه من ماضینا ... یصح أن تتراجع قوتنا ومكانتنا یوماً بعد یوم ال
لذلك فإننى سأعمل مع كل قوى المجتمع ... ومجد ،وقوة،وتاریخ،ومن أجدادنا من علم

وإعادة بناء المجتمع .. .المصرى ومع كل أبناءه لوقف نزیف التأخر الذى نعانى منھ جمیعاً 
من أجل وضع مصر فى المكانة ... المصرى وتجدید شبابھ وحیویتھ والقضاء على سلبیاتھ 

ولقد حاولت فى معالجتى لكل مشاكلنا أن یكون ھذا ھو ... اإلقلیمیة والدولیة التى تلیق بنا 
) ة وأتمنى أن أكون قد نجحت فى نقل أفكارى إلیكم فى الصفحات السابق( منھجنا 

،وقوة جیشھا،أن قوة الدولة على الصعید الدولى إنما تنبع من قوة اقتصادھا-١١٧٣
وعملھم ... وعلمھم وعلومھم ...ھم وأخالقھم وقیم...تنبع من قوة أبنائھا ... وقوة تأثیرھا 

أن ... تنبع من قوة ثقافتھا وفنونھا وأدباءھا وریاضیھا ... ودخلھم وثرواتھم ... وإنتاجھم 
لفاظھ وكلماتھ وإنما تنبع من قوة المدرسین ارج ال تنبع من أقوة رئیس الدولة فى الخ
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والعمال والصناع والفالحین وأصحاب األعمالوالمھندسین واألطباء والضباط والجنود
...والمھنیین فى الداخل 

صرى إن أكبر عناصر نجاح مصر فى عالقاتھا الدولیة إنما ینبع من تماسك المجتمع الم
... وإتقانھ لكل ما یقوم بھ ... ینبع من إخالص كل مصرى فى عملھ ... وتعاونھ وإنتاجھ 

... وتنبع من حسن استثمار المجتمع لكل موارده ... وحرصھ على المجتمع وما ینفعھ 
...والعمل على تنمیتھا ... والحفاظ علیھا 

والمدرعات،والدبابات،واریخوالص،إن قوة مصر دولیاً ال تتوقف فقط على عدد الطائرات
وال على ... وال على عدد جنود وظباط القوات المسلحة فقط ... والمركبات التى تملكھا ،

ولكن ... فكل ھذا من بدیھیات وأساسیات وضروریات القوة المطلوبة ... مدى تدریبھم فقط 
على عدد اختراعات و... قوة مصر تتوقف وتتحدد أیضاً بناء على عدد علماءھا ومھندسیھا 

وعلى الدخل القومى لمصر ... وعلى كمیة إنتاج المصریین وتنوعھ ... المصریین وأنواعھا 
وعلى المخزون االستراتیجى ... وعلى حجم االحتیاطى النقدى فى البنك المركزى ... كلھا 

لیھا وعلى عدد المیدالیات والبطوالت التى یحصل ع... من السلع الضروریة والغیر ضروریة 
وعلى عدد المنتجات التى ... وعلى عدد األفالم والروایات التى تصل للعالمیة ... الریاضیون 

وعلى عدد ... م طباعتھا وعلى عدد الكتب والجرائد التى یت... یحتاج إلیھا العالم من مصر 
وعلى عدد مشتركى اإلنترنت وعلى عدد حائزى ... والمكتبات والمنتدیاتالمؤتمرات

وعلى رصید المعلومات ...وعلى عدد األبحاث والنشرات العلمیة ...ة الحدیثة األجھز
...والمعرفة الموجودة فى المجتمع 

وبمعنى آخر فإن قوة مصر لیست فقط فى قدرتھا على اإلكتفاء الذاتى واستغناءھا عن العالم 
...فائدتھا للعالم و،ومنفعتھا،وقیمة مصر،وإنما تتمثل فى مدى احتیاج العالم لمصر... 
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وقوة مصر ھى مجموع أعمال ... أن كل إنسان مصرى ھو جزء من مصر -١١٧٤
...وبناء على قوة مصر تتحدد مكانتھا إقلیمیاً ودولیاً ... المصریین 

ووزیر ... وھو سفیر لمصر ... لذلك فإن كل إنسان مصرى فى عملھ ھو جندى مصرى 
...أكیده وتوصیلھ لكل المصریین وھذا ما سأحرص على ت... لخارجیتھا 

ولذلك فإن كل أسرة مصریة وكل أم مصریة ھى مركز تدریب لصناعة بطل مصرى متمیز 
ورفع رایاتھا فى التخصص الذى سیعمل وسیبدع ... قادر على تقویة مصر والنھوض بھا 

من وبناء على ذلك فإن قوة مصر ال تبدأ من رئیس جمھوریتھا أو من حكومتھا أو... فیھ 
مدرسة وكل ومن كل... بیت وأسرة وإنما تنبع من كل... جیشھا أو من اقتصادھا فقط 

وتنبع من ... وكل نادىوكل مكتبة... وكل مسرح ... وكل مستشفى وكل ملعب ... مصنع 
...وكل طفل ... وكل أم ... كل أب 

ھا ستنجب إنساناً بعد عدة وأن... فیھ األم أنھا حامل ھا تنبع من الیوم األول التى تعرفبل إن
بل إنھا تنبع من تعلیم ھذه األم وتثقیفھا وتأھیلھا قبل أن تتزوج أو تقدم على ... شھور 
...الزواج 

وكما یقال دائماً فال یوجد ... السیاسة الخارجیة متغیرة دائماً ومتبدلة باستمرار -١١٧٥
...وال یوجد عدو دائم ... صدیق دائم 

أن یكون ھناك تطابق دائم بین سیاسة مصر والدول األخرى فإنھ ال یمكن أن كما أنھ ال یمكن
...یكون ھناك أیضاً تنافر دائم بین سیاسة مصر والدول األخرى 

والبد أن یكون ھناك ...فالبد دائماً أن تكون ھناك مسافة من االتفاق ومساحة من االختالف
وما بین ھذا وذاك تتحرك الدول وتحدد ...ودوائر نختلف علیھا ... دوائر نلتقى فیھا 
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وتحاول أن تحصل على أقصى ما یمكن لھا ... سیاستھا طبقاً لمصالحھا ومصالح شعوبھا 
فالبد لنا أن نكون جاھزین ... ومن أجل أن تحسن مصر القیام بذلك ... الحصول علیھ 

علینا دائماً أن یكون و... ومستعدین لكل االحتماالت ولكل التغیرات المتوقعة وغیر المتوقعة 
وعلینا أن نملك فى كل مشكلة أكثر من ورقة ... لدینا أكثر من سیناریو للتعامل مع أى متغیر 

...وأكثر من أداة للتنفیذ ... للحل 

ال یمكن بأى حال من األحوال أن نتخیل ثبات السیاسة المصریة الخارجیة على وتیرة واحدة 
ات تكون رد فعل على سیاسات ومواقف الدول األخرى إال فبعض السیاسات والقرار... دائماً 

وفى مقدمة ھذه ... أننا نستطیع التأكید على بعض الثوابت فى عالقاتنا مع كل دول العالم 
والتعاون من أجل مستقبل أفضل ،والمنافع المشتركة،الثوابت مبادئ االحترام المتبادل

فإن سیاستنا لن تكون فقط رد فعل ... الوقت وفى نفس ... السالم للجمیع ، تحقیق للشعوب
مستقلین عن ما ال ... وإنما سنكون سباقین فى تحدید مواقفنا ... لسیاسات الدول األخرى 

... مخططین للمستقبل ومستعدین لھ ... مستوعبین لماضینا ودروسھ وعبره ... یناسبنا 
...ومرشدین لغیرنا ... قائدین ألنفسنا 

فھى لیست ، من أن السیاسات الخارجیة للدول ال یتم كتابتھا مقدماً على الرغم-١١٧٦
وإنما ھى متغیرة ومتبدلة تتأثر وتتغیر ... سیاسة جامدة یجب االلتزام بھا دائماً وأبداً 

وبالتالى فإن كل ... وما أكثرھا وأسرعھا فى عصرنا الحالى ... بالظروف اإلقلیمیة والدولیة 
،وھذا ما أثبتتھ دائماً أحداث التاریخ... وكل التوجھات قابلة للتحول السیاسات قابلة للتغییر

ل أن تخرج عن حیث تفرض الظروف والمتغیرات الدولیة واإلقلیمیة على كثیر من الدو
...وأن تبدل من مواقفھا ،ن انحیازاتھاوأن تحول م،سیاساتھا
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تفاصیلھا ال تكتب فى صفحات الكتب ورغم أن السیاسات الدولیة المستقبلیة ب... رغم كل ذلك 
وال تناقش على الھواء إال أننى وخروجاً على ھذا النھج سوف أذكر السیاسات والتوجھات 

...التى أنوى انتھاجھا 

.من یرغب فى أن یمد یده إلینا بالسالم فسیجد یدنا ممدودة إلیھ قبل أن یمد یده
فسیجد مائة رصاصة ومن یرغب فى اإلعتداء علینا ویطلق رصاصة واحدة

.قبل أن یطلق الرصاصة الثانیة موجھة إلى صدره
.ولكننا لن نرتمى فى أحضان أحد .. سنعانق من یعانقنا
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السالم

فالسالم ھو تحیة ... یمثل السالم فى وجدان الشعب المصرى شیئاً مختلفاً ومتمیزاً -١١٧٧
وكذلك ھو تحیتھم ... لبعضھم البعض فى الدنیا ) وھم غالبیة الشعب المصرى (المسلمین  
بل إن السالم ھو اسم الجنة التى یحلم ویعمل ویسعى المسلمون من أجل ... فى الجنة 

) ...سبحانھ وتعالى ( بل إن السالم ھو اسم من أسماء هللا الحسنى ... دخولھا 

وبالدعوة إلى السالم . ..السالم والدعوة إلیھ ھى آخر ما یقولھ المسلم فى صالتھ -١١٧٨
...یخرج المسلم من صالتھ ویعود إلى ممارسة أفعالھ الدنیویة 

السالم والدعوة إلیھ ھو مضمون الحوار الذى دار بین هللا سبحانھ وتعالى وبین -١١٧٩
: سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم عند سدرة المنتھى عندما قال هللا سبحانھ وتعالى لنبیھ 

السالم علینا وعلى : فرد رسول هللا قائالً ... أیھا النبى ورحمة هللا وبركاتھ السالم علیك
...عباد هللا الصالحین 

بل ھو أول ؛الشعب المصرى لیس فقط صاحب حضارة من أقدم حضارات األرض-١١٨٠
من أقام معاھدة سالم فى تاریخ البشریة عندما عقد رمسیس الثانى معاھدتھ مع الحیثیین فى 

...م عقب موقعة قادش . ق ١٢٧٤ام ع
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مصر ھى الداعیة إلى أشھر معاھدة سالم فى القرن العشرین وذلك عندما فاجأ -١١٨١
الرئیس السادات العالم كلھ بالذھاب إلى إسرائیل فى شجاعة نادرة وثقة مبنیة على القوة 

الشرق األوسط لیقیم معھم معاھدة سالم تنھى الحروب وتوقف نزیف الدماء وتغیر خریطة
...

وإذا كان ... إذا كان ھذا ھو تقدیر الدین اإلسالمى للسالم وحثھ علیھ ورغبتھ فیھ -١١٨٢
ھذا ھو تاریخ مصر القدیم والحدیث فإننا علینا واجباً نحو العالم كلھ أال وھو عدم اإلكتفاء 

لسالم الحقیقى بل علینا السعى بكل ما نملك من قوة لوضع ا... بتردید كلمة السالم فقط 
... موضع التنفیذ ونشره بین كل البشر 

ولذلك فإننى أحلم لمصر بأن تكون سیاستھا الدولیة ھى سیاسة سالم لكل دول -١١٨٣
ولذلك سأعمل على تشكیل لجان سالم مصریة ... العالم عامة ودول المنطقة خاصة 

یة والدولیة وبالتعاون معھا من باإلشتراك مع كل الدول المھتمة تحت رعایة المنظمات اإلقلیم
المسلحة منھا وغیر ... أجل السعى إلى حل مشاكل المنطقة وإنھاء النزاعات والصراعات 

...المسلحة 

التقدم إلى األمم المتحدة والجمعیة العامة بمشروع یھدف إلى إعداد مادة تعلیمیة -١١٨٤
وتحذر من أى ... قة ونتائجھا وتربویة تدعو للسالم بین كل البشر وتبین الحروب الساب

بحیث یتم تدریسھا فى كل دول العالم ولكل أطفال العالم فى ؛حروب جدیدة ومن أضرارھا 
بحیث تنشأ األجیال القادمة فى كل دول العالم وھى مقتنعة ومؤمنة ... مرحلة التعلیم االبتدائى 

بحیث تعمل وتحرص ؛بأھمیة السالم للجنس البشرى كلھ ولكوكب األرض ولإلنسانیة كلھا
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واالتفاق بعیداً ،والتعاون،والتفاھم،ھذه األجیال القادمة على أن تحل مشاكلھا بالحوار
،فى ظل مبادئ تدعو إلى الصداقة بین كل الشعوب... والحروب ،والصراع،عن الصدام

...والتواصل فیما بینھم 

فإنھا حالیاً وفى المستقبل ستصبح ... فإذا كانت الحروب فى الماضى شیئاً بغیضاً ومدمراً 
خاصة بعد التطور الھائل فى صناعة األسلحة وما وصلت إلیھ من ؛أكثر خطورة وتدمیراً 
...قوة تدمیریة ھائلة 

سوف أسعى إلى أن تطلق مصر مبادرة عالمیة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة -١١٨٥
.." .نحن شركاء " ومنظماتھا المختلفة باسم 

وكل األجناس التى تعیش ،وكل الشعوب،وھدف ھذه المبادرة ھو التأكید على أن كل الدول
لیس فقط من أجل ،فوق األرض ھم شركاء فى ھذا الكوكب ویجب علیھم جمیعاً التعاون معاً 

المحافظة علیھ من الحروب والدمار والفقر والجھل واألمراض بل من أجل مواجھة األخطار 
الكوكب كلھ مثل النقص المحتمل فى األغذیة والموارد المائیة والتصحر والتغیر التى تھدد 
...والفجوة بین دول العالم األول ودول العالم الثالث ... المناخى 

فعلى ... كما تھدف ھذه المبادرة إلى تغییر إحساس ومشاعر الشعوب نحو بعضھا البعض 
الیاً على كوكب األرض ھى أجناس متعددة الرغم أن البعض یقول أن األجناس التى تعیش ح

من أب ... إال أن الحقیقة أنھ ال توجد عدة أجناس بین البشر بل یوجد جنس بشرى واحد 
...واحد ومن أم واحدة 
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مصر والعرب

ال ... ال یمكن فصل أحدھما عن اآلخر ... مصر والعرب ھى عالقة جسد واحد -١١٨٦
ولكن أقصد أیضاً الفصل ) ألنھ مستحیل بالطبیعة ( ى فقط أقصد بھذا المعنى الفصل الجغراف

فمصر تتأثر كثیراً إذا بعدت عن العرب ... واالقتصادى ،والسیاسى،والفكرى،الوجدانى
...ویتأثر العرب كثیراً إذا حال شیئاً بینھم وبین مصر ... 

لذلك یجب الحفاظ ... وكما تقول الكلمة الشھیرة إذا أصیبت مصر بالبرد عطس العرب جمیعاً 
... لیس فقط من أجل مصر بل من أجل العرب جمیعاً ،دائماً على مصر قویة وعزیزة ورائدة

وأى ضعف یصیب مصر والمصریین ھو اختالل ،فمصر ھى أكثر من ربع عدد العرب
...وقوة مصر ھى قوة العرب ... لمیزان العرب وضعف لكل العرب 

حتى وإن تأثرت فى ... لعربیة علماً وثقافة وحضارة مصر من أكثر الدول ا-١١٨٧
ولكن یبقى المخزون الحضارى ... السنوات األخیرة أو تراجعت لدیھا بعض المؤشرات 

استعادة تقدمھم سرعةفىومساعدتھمنجاحھمإالكامن فى شخصیة المصریین قادر على 
لدول العربیة بغرض لیس المطلوب من مصر التنافس مع ا... واستعادة دورھم الریادى 

ولیس الغرض من التكامل تحقیق ... وإنما المطلوب التنافس من أجل التكامل ؛التسابق
...وإنما الھدف تحقیق مصالح كل األطراف ... مصالح طرف واحد فقط 

المنطقة العربیة من أكثر مناطق العالم اشتعاالً بالصراعات والحروب فى السنوات -١١٨٨
ولذلك فإن دول المنطقة ... ى من أكثر مناطق العالم أیضاً شراءاً لألسلحة وھ... األخیرة 

العربیة كلھا فى حاجة إلى مراجعة أنفسھا ومواقفھا وسیاستھا من أجل الخروج من ھذا 
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،والثقافیة،المربع الملئ بالحروب واألسلحة إلى مربع آخر ملئ بالتنمیة االقتصادیة
یث تعمل وتسعى المنطقة العربیة كلھا إلى توفیر حاضر والدیمقراطیة بح،والحضاریة

...ومستقبل أفضل ألبنائھا یحمیھا من الحروب ودمارھا ویوفر لھم سبل التنمیة والرفاھیة 

سأعمل على أن تكون مصر قائدة السالم والوفاق والتنمیة فى المنطقة العربیة -١١٨٩
سالم إلى التوصل إلى حلول نھائیة لكثیر وسنسعى مع كل األطراف الحریصة على ال... كلھا 

من المشاكل العربیة التى تعوق تطور العمل العربى وتھدر طاقاتھ بعیداً عن االتجاه الصحیح 
...الذى یجب أن توجھ إلیھ وھو التنمیة المحلیة والتنمیة العربیة 

وھى ... لھ ولكن ھذا الدور القیادى الذى یجب أن تلعبھ مصر وھى المستحقة لھ والمؤھلة 
ھذا الدور الذى غابت عنھ مصر ... من صنعتھ من قبل مرات ومرات عبر تاریخھا الطویل 

ھذا الدور البد لھ من ... والذى فى رجوعھا إلیھ قوة لھا وللعرب ... فى السنوات األخیرة 
ة فالقاطرة ال یمكن لھا أن تتحرك وتقود عربات القطار إال إذا كانت قوة القاطر... معطیات 

وھذا الترتیب المنطقى ھو ما یجب أن نستوعبھ ثم نعمل من أجل ... أكبر من قوة العربات 
ومصر الرائدة القائدة البد لھا أن تكون ... فالقیادة ال یمكن أن یقوم بھا الضعفاء ... تحقیقھ 

المحورین ومن أجل تحقیق ھذین الھدفین ستعمل مصر بنفسھا ھذینوعلى ... قویة وفتیة 
...من أجل تقویة مصر وتقویة العرب ... ل مع كل العرب وستعم
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المؤامرات الدولیة

... المؤامرات لیست شیئاً حدیثاً فى العالقات بین الدول بل ھى قدیمة قدم التاریخ -١١٩٠
... والمؤامرات لیست ضدنا نحن فقط بل ھى موجودة فى مناطق وبؤر كثیرة جداً فى العالم 

ولكن المشكلة لیست فى ... یح أن نذكر أنھ نادراً ما تخلو منھا منطقة وقد یكون من الصح
... وإنما المشكلة تتلخص فى ماذا فعلنا وماذا سنفعل لدحر ودحض المؤامرات ... المؤامرات 

والمشكلة فى أفعالنا قبل المؤامرات ،المشكلة فى قوتنا ووحدتنا واستعدادنا للمؤامرات
... والتأمل فیھ والتدبر ... وبقراءة التاریخ ودراستھ ... رات وردود أفعالنا بعد المؤام

واستخالص دروسھ وعبره نجد أن التأثیر الشدید والقوى للمؤامرات ال یظھر إال عندما 
تكون الدولة المتآمر علیھا قد وصلت إلى مرحلة من الضعف والھوان ال تستطیع فیھ الدفاع 

فالمؤامرات الدولیة ھى أشبھ ما تكون ... علیھا عن نفسھا أو التصدى لمؤامرات األعداء 
بالمیكروبات والفیروسات التى دائماً ما تھاجم جسم اإلنسان ولكنھا ال تنجح فى إصابة الجسد 

وھكذا تظل المیكروبات تھاجم ... بالمرض إذا كان الجسد سلیماً صحیحاً معافى مستعداً لھا 
تنجح األولى إال إذا ضعف اإلنسان ولم یكن اإلنسان وتظل المؤامرات تحاول ھدم الدول فال

وال تنجح الثانیة إال إذا ضعفت الدولة أو انقسمت أو انشغلت بقضایا أخرى ... مستعداً لھا 
...عن قضیة االستعداد للمؤامرات والوقایة منھا وطرق القضاء علیھا 

ننا یجب أن نتوقف إال أ... وعلى الرغم من إقرارى وإعترافى بالمؤامرات ودورھا -١١٩١
فكثرة حدیثنا عن المؤامرات یشحن عقولنا ... أو نقلل منھ إلى حد كبیر ... عن الحدیث عنھا 

ویصورنا ألنفسنا وكأننا معدومى اإلرادة وعاجزین عن الفعل ... بالضعف والسلبیة والعجز 
ألخطاء ونخلق ألنفسنا شماعة ل... فنحن نقدم أنفسنا وكأننا ضحایا نستحق الشفقة ... 

وبذلك ... ونجعل من المؤامرات سبباً لعدم نجاحنا ،نستطیع بھا أن نخدع أنفسنا لنستریح
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،واألحداث،وتحلیل األفعال،ونقد الذات،نمنع أنفسنا بأنفسنا من المواجھة مع النفس
والتخطیط للمستقبل والعمل لھ بطریقة ... واستنباط الدروس والعبر ،والبحث عن األخطاء

وبذلك نظل ندور فى حلقة مفرغة ما بین مسئولیة المؤامرات عن فشلنا وفشلنا ... أفضل 
وما بین بكائنا على الماضى وشكوانا من الحاضر وعدم استعدادنا ... بسبب المؤامرات 
...الكافى للمستقبل 

نا عن التآمر علینا حتى نستطیع أن نعمل وننجح فھو من ینتظر أن یتوقف أعداؤ-١١٩٢
...ولن یحدث ذلك أبداً ... واھم 

أو التى ،فالنجاح فى رأیى ھو التغلب على الصعوبات والعقبات التى ستكون فى طریقنا
ولن یأتى نجاحنا أو یتحقق عن طریق مطالبة ... فى طریقنا سیحاول أعداؤنا وضعھا

ولن ،قبلم یحدث منفھذا ل... اآلخرین بتمھید األرض لنا وإزالة المعوقات من أمامنا 
...بعد یحدث فیما

وأن نتوقف عن ،والحل من وجھة نظرى ھو أننا علینا أن نعالج األمور بحكمة وعقل
فمن حقھم أن یفعلوا كل ... االھتمام الزائد والمبالغ فیھ بما یدبره لنا أعداؤنا من مؤامرات 

اً أن نستعد بما یحمینا بل یظل من حقنا أیض... ولیس لنا أن نلومھم ... ما یرونھ ضاراً لنا 
... والسن بالسن ... فالعین بالعین ... وأن نعد لھم ما یضرھم ویرد علیھم كیدھم ... منھم 

...والمؤامرة بالمؤامرة 

ومواجھة ، واھتمامنا بأنفسنا ،وفى كل األحوال علینا أن نزید من استعدادنا-١١٩٣
فأغلب مشاكلنا ھى من صنع ... وعیوبنا ،ونقاط ضعفنا،وبمشاكلنا،أنفسنا بأخطاءنا
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فتضغط ،وال تفعل المؤامرات شیئاً أكثر من أنھا تستغل مشاكلنا وأخطائنا... أیدینا نحن 
...ولنعالج عیوبنا حتى ال یستغلھا اآلخرون ... فلنحاسب أنفسنا أوالً ... علیھا وتضاعفھا 
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مصر وإسرائیل

ھ یفضل دائماً فى كل البرامج االنتخابیة ألغلب المرشحین عند على الرغم من أن-١١٩٤
حدیثھم عن العالقات المصریة اإلسرائیلیة أال یتطرقوا إلى أى موضوع فى العالقات سوى 

... حرصھم على تأكید التمسك بعملیة السالم والتزاماتھا 

وسعت إلیھ ... وعلى الرغم من أن السالم فعالً ھو النھج والطریق الذى اختارتھ مصر 
وعلى الرغم من أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب المحبة للسالم ... ونفذتھ والتزمت بھ 

إال أنھ لو شئنا الحدیث بكل صراحة والتفكیر بكل عقالنیة وتطبیق الفكر األمریكى الخاص ... 
اقات بضرورة البحث عن عدو محتمل والعمل دائماً على االستعداد لھ من أجل استنفار الط

...وعدم الركون إلى الراحة فإننا البد وأن نضع إسرائیل كعدو أول محتمل لمصر 

ومع اإلقرار بأن معاھدة السالم المصریة اإلسرائیلیة تحقق لمصر وإلسرائیل أماناً -١١٩٥
إال أنھ أیضاً وبالبحث عن أخر حروب خاضتھا ... واستقراراً یحتاجان إلیھ ویستفیدان منھ 

...ل المائة العام األخیرة فإننا سنجد أغلبھا مع إسرائیل مصر فى خال

... ال یعنى حدیثى فى السطور السابقة أى رغبة فى عدم االلتزام بمعاھدة السالم -١١٩٦
فمنطقة الشرق األوسط ال ...طویلة كانت أم قصیرة ... وال أى رغبة فى الدخول فى حرب 

وال تحتاج إلى مزید من ... أو الحروب ،اإلرھابأو،أو الصدام،تتحمل مزید من العنف
... الصراعات أو النزاعات التى تتبدد بھا الجھود وتزداد معھا معاناة اإلنسان والمجتمعات 

واإلنتاج،والثقافة،والعدل،والتنمیة،والتعلیم،وإنما تحتاج منطقتنا إلى مزید من العمل
... والدیمقراطیة ،والحریات،
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أو ال ... ال أعتقد أن ھناك فرداً عاقالً أو شعباً واعیاً یسعى للحروب أو یتمناھا -١١٩٧
ولكن وفى نفس الوقت فالبد ... ودمار ،وشرور،وویالت،یبغضھا على ما فیھا من أھوال

وكذلك البد لكل دولة من أن یكون لھا ... وحاقدین ،وكارھین،أن یكون لكل إنسان أعداء
) ...سواء أرادت ذلك أم لم ترد (أعداء 

ومن ھنا علینا جمیعاً أن ندرك أن إیماننا بالسالم وحرصنا علیھ وسعینا للحفاظ علیھ ال یجب 
أن ینفصل عن إیماننا بقوتنا وحرصنا على الحفاظ علیھا وسعینا للمزید منھا فاالستعداد 

أعدائنا من التفكیر فى الدخول وقوتنا وتماسكنا ھما ما یمنعان ... للحرب ھو ما ینفى الحرب 
ال ینطبق ھذا على إسرائیل فقط وإنما على أى دولة أخرى نستطیع ... فى صراع معنا 

...تحدیدھا حالیاً أو ال نستطیع تحدیدھا 

وكما التزمنا من قبل بمعاھدة السالم ... عالقتنا مع إسرائیل تربطھا معاھدة السالم -١١٩٨
ولكن إسرائیل احتلت ومازالت أرض ... ین بھا حریصین علیھا وبنودھا سنظل أیضاً ملتزم

وعالقتنا بالدول العربیة الشقیقة ھى األساس وحرصنا على حقوقھا ھو المبدأ ... عربیة 
وھذان المبدأن ھما ما صنعت منھ مصر سیاساتھا ... وسعینا للحصول علیھا ھو الھدف 

وال تھاون فى ... رغبة فى الحرب فال ... وھما ما سنحرص علیھ وبشدة فى المستقبل 
ولكن ھذا لن ... وإنما سعى وعمل من أجل الوصول إلى الحوار وحسن الجوار ... الحقوق 

...یتم ولن نصل إلیھ إال بعد إقرار كامل للسالم الشامل لكل العالقات العربیة اإلسرائیلیة 
:ملحوظة

یتى للسیاسة المصریة عبر عن رؤلعالقات الدولیة ھو ما یكل ما سبق ذكره فى ا-١١٩٩
ولكن ھذه الرؤیة تحتاج لتنفیذھا لكثیر من اآللیات واألدوات واالستراتیجیات ... الخارجیة 

وھذا كلھ لن یتم من قصر ... وقد تتعرض لمنعطفات فتضیف إلیھا أو تغیر منھا أو تبدلھا ... 
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بل سیتم فى أغلب أو من خالل عقل شخص رئیس الجمھوریة فقطرئاسة الجمھوریة فقط
ورجالھا وبالتنسیق مع كل أجھزة تفاصیلھ من خالل مبنى وزارة الخارجیة المصریة

...المعلومات ومسئولى األمن القومى
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اإلعالم

اإلعالم ھو أحد أھم العناصر التى تساعد فى تشكیل عقلیة ، وتفكیر ، ووجدان -١٢٠٠
والعمل باإلعالم مسئولیة كبیرة ال یدركھا البعض من ... الناس ، وتحدید احتیاجاتھم

ورسالة اإلعالم وما یقدمھ للشعب ھو مسئولیة ... العاملین باإلعالم وقد ال یقدرونھا حقھا 
...كل مسئول بدءاً من رئیس الجمھوریة ووصوالً إلى أصغر عامل فى اإلعالم 

كل البعد عن الوسطیة واالعتدال ؛ بعض وسائل اإلعالم شدیدة التحیز ، وبعیدة-١٢٠١
وإما أن تكون ... فھى إما مؤیدة تماماً للنظام الحاكم وبالتالى تتكلم عنھ وكأنھ ال یخطئ أبداً 

معارضة تماماً وبالتالى تتكلم عنھ وكأنھ ال یصیب أبداً ؛ ولذلك نجد الكثیر من وسائل اإلعالم 
...لك قد ینصرف عنھا بعض الناس تعتبر وكأنھا نسخ كربونیة من بعضھا البعض ولذ

وإذا كان ھذا ... الكثیر من وسائل اإلعالم ال تقول الحقیقة دائماً ... لألسف -١٢٠٢
األسلوب ناجحاً ومناسباً فى توجیھ فكر المواطن عندما كانت وسائل المعرفة محدودة 

فى ظل التطور ومعدودة ویمكن السیطرة علیھا ؛ فإنھ ال یصلح ولن ینجح فى أیامنا ھذه 
وعلى ... التكنولوجى الكبیر الذى عاشتھ البشریة والتنوع الرھیب فى مصادر المعرفة 
...اإلعالم أن یدرك ذلك جیداً إذا أراد أن یحافظ على ثقة المواطن وإقبالھ علیھ 

وسائل اإلعالم الحكومیة لیست مملوكة للحكومة ؛ وإنما ھى مملوكة للشعب ؛ -١٢٠٣
لھدف منھا ال یجب أن یكون ھو خدمة الحاكم وتبریر تصرفاتھ وإخفاء سلبیاتھ ولذلك فإن ا

...وإنما یجب أن یكون ھو خدمة المجتمع وذلك بتثقیفھ وتنویره وتطویره ... 
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بناء على ذلك فإن الدور الذى یجب أن یقوم بھ اإلعالم لیس فقط نقل األخبار ، -١٢٠٤
لفة ، وبحریة كاملة ؛ ولكن اإلعالم یجب أن یساعد والصدق فیھا ، ونقل آراء الناس المخت

...الناس أیضاً فى حیاتھم وكیف یعیشون وكیف یعملون وكیف یفكرون وكیف ینجحون 

المستوى والمحتوى الذى یقدمھ اإلعالم فى كل بلد ھو انعكاس لمستوى التعلیم -١٢٠٥
ولذلك فإنھ إذا ما حدثت نھضة ...والدیمقراطیة ، واالقتصاد ، والحریات ، وحقوق اإلنسان 

اقتصادیة تعلیمیة بالتوازى مع دعم الدیمقراطیة والحریات فإنھ البد وأن ینعكس ذلك على 
وھذا ما سوف أكون حریصاً على فعلھ لو أصبحت ... أداء اإلعالم وجودة ما یقدمھ وصدقھ 

...رئیساً لمصر 

وعلى اإلعالم القیام بھذا الدور على . ..للمواطنین الحق الكامل فى معرفة الحقائق -١٢٠٦
وعلى الجمیع مساعدة اإلعالم فى تأدیة رسالتھ بتوفیر المعلومات والشفافیة ... أكمل وجھ 

فكلما زادت الشفافیة كلما كان ھذا مساعداً على زیادة ... فى عرضھا وعدم حجبھا 
...المصداقیة وقتل الشائعات وعدم الحاجة إلى وجودھا 

دعوة والحرص على عدم تشویھ اإلعالم ألى شخصیة مصریة ، وأال یتم توجیھ ال-١٢٠٧
وأن یتم دائماً نسب الجریمة أو ... أصابع االتھام قبل صدور أحكام نھائیة من القضاء 

وعدم ذكر أسماء األقارب عند وقوع جریمة أو مخالفة ما فكل ... االتھام بھا إلى مرتكبھا 
ھ ولیس مسئوالً عن أفعال أوالده ، أو أباءه ، أو أخوتھ ، أو إنسان مسئول عن نفسھ وأفعال

والھدف من ذلك واضح وھو تصحیح الفكر وتصویب المجتمع ... زوجتھ ، أو أجداده 
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وحمایة اإلنسان من أن یسئل عن ما لم یفعلھ وھو ما یتنافى مع قواعد المنطق والقانون 
...والعدل 

لحث على الكراھیة ورفض اآلخر والتحریض دعوة اإلعالم إلى وقف خطاب ا-١٢٠٨
ودعوة اإلعالم إلى تبنى خطاب یدعو إلى وحدة المجتمع ، وتعاونھ ، وتقدمھ ، ... واالقصاء 

....والتخلى عن خطاب االنقسام ، والفرقة 

الدور الذى أتمنى أن یقوم بھ اإلعالم تكلمت عن جزء منھ فى باب الثورة الثقافیة -١٢٠٩
فأرجو أن یربط القارئ الكریم بین ھذا الباب وبین اإلعالم بدون أن أعید تكرار ...المصریة 

...ما تم ذكره 

سوف أدعو كل المسئولین إلى االستفادة من مواقع التواصل االجتماعى كوسیلة -١٢١٠
وذلك من أجل ... إعالمیة جدیدة وما تقدمھ من آراء للمواطنین یطرحونھا ویتفاعلون معھا 

...الرأى العام وتحدید اتجاھاتھ والعمل على تنفیذ وتلبیة احتیاجاتھ معرفة 

رصد جوائز لإلعالمیین فى عدة مجاالت إعالمیة مختلفة مثل الصحافة واإلذاعة -١٢١١
...والتلیفزیون على أن یتم اختیار الفائزین عن طریق الشعب 
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اإلعالم إما أن یكون

شریكاً فى صناعة التقدم واالزدھار لبالدنا

أو

مسئوالً عن استمرار التأخر واالنھیار 



٥٣٩

الخاصةاالحتیاجاتذوى

إلىیحتاجاقالمعأنأالالدولةمنودعمرعایةإلىیحتاجونالمواطنینكل-١٢١٢
.خاصةوعنایةرعایة

االنطواءإلىیتجھواالحتىالمجتمعفىالخاصةاالحتیاجاتذوىدمجعلىالعمل-١٢١٣
یشعرواوال ذاتھمبقیمةویشعرواالمجتمعفىانتاجیةأداةیصبحواوحتى...العزلةأو

.ذویھمعلىعالةبأنھمشعروایأو. ..األسىأوبالحزن

منخفضةبأسعارالمساعدةواألجھزةالتعویضیةجھزةاألكلتوفیرعلىالعمل-١٢١٤
...مصرفىتصنیعھاأجلمنوالسعى...على شراءھا یقدراللمنمجاناً وتقدیمھا

مثلحركةتتطلبالالتىالوظائففىالحركیةاالعاقةذوىمنالمصریینتعیین-١٢١٥
السمعیةاالعاقةذوىتعیینوكذلك،التلیفونیةستفساراتاالعلىوالردالتذاكرقطعوظائف

تعیینوكذلك،مثالً الزراعةمثلبشرمعتواصلتتطلبوالبدنىجھدتتطلبوظائففى
االستفساراتعلىالردمثلوسمعیةصوتیةمھاراتتتطلبالتىالوظائففىالمكفوفین
...الموسیقیةالفرقفىاالشتراكأوالكریمالقرآنتحفیظأوالتلیفونیة

بنكمنقروضعلىالحصولفىاألولویةالخاصةاالحتیاجاتذوىعطاءإ-١٢١٦
معینلعددالضرائبمنعفاءھمإوكذلك...مامشروععملفىرغبتھمحالةفىالفقراء

...السنواتمن
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إلىكواھمشوتوصیلالخاصةاالحتیاجاتذوىمشاكلعلىاعالمیاً الضوءتسلیط-١٢١٧
كیفیةفيللمجتمعتثقیفیةبرامجوتخصیص. ..حلھاسرعةعلىالعملأجلمنالمسئولین

كلیحققھنجازإكلعلىالضوءتسلیطوكذلك،الخاصةاالحتیاجاتذوىمعالتعامل
...الخاصةاالحتیاجاتذوىمنمصرى

ھذهكانتسواءالخاصةاالحتیاجاتذوىمنالسخریةیجرمقانونصدارإ-١٢١٨
الىوالدعوة،فنىعملأو،جراءإأو،قرارأو،فعلأو،كلمةفىمتمثلةالسخریة

عمالاألفىبھماالستعانةوعدمقزاماألمثلخاصاحتیاجأوخاصةطبیعةذىكلاحترام
)على سبیل المثال ( ...منھمللسخریةالكومیدیة

العقلیةذاتللفئاتالخاصةالمدارسأعدادفىدالموجوالعجزعالجعلىالعمل-١٢١٩
...الضعیفةأوالمتوسطة

،الخاصةاالحتیاجاتذوىاألطفالمعللتعاملمتخصصینمدرسینإعداد-١٢٢٠
ذوىحاالتكافةمعالتعاملمعالمؤھلینعدادأفىمتخصصةكلیةانشاءإلىوالدعوة

...الخاصةاالحتیاجات

؛والتخاطب،السلوكىالعالجواخصائین،النفسییناالخصائییندادأعزیادة-١٢٢١
تقتصروالالجمھوریةمحافظاتكلتغطىبحیثالحكومیةالفكریةالمراكززیادةوكذلك

...فقطالكبرىالمدنعلى
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منكلیتعملھابحیثالتلفزیونشاشاتعلىوالبكمالصملغةتعلیمدوراتذاعةإ-١٢٢٢
...المجتمععنبالعزلةالسمعیةاالعاقةذوىیشعرالبحیثلمھاتعفىیرغب

؛مكانیاتھمإلتحفیزوذلكالخاصةاالحتیاجاتذوىلكلتحفیزیةفیلمیةموادعدادإ-١٢٢٣
فىولنا... آخرمجالفىالذاتلتحقیقدافععنصرتكونقدبلللحیاةنھایةلیستفاالعاقة
الشیخوفىالشریعىعمارالموسیقاروفىیقار سید مكاوىوفى الموسحسینطھالدكتور

...والقدوةالمثلكشكالحمیدعبد

ھؤالءبھایعمللكلمعینةجھةوتحدیدالسمعیةاالعاقةلذوىمترجمینتوفیر-١٢٢٤
أو،المستشفیاتأو،الشرطةأقسامفىالحاجةعنداستدعائھمیتمبحیثالمترجمین

منإلىحاجةوفىالسمعیةاالعاقةذوىمنمصرىمواطنوجودعندةالحكومیالمصالح
...رغبتھلھیترجم

مھمتھتكونالخاصةاالحتیاجاتذوىلشئونالجمھوریةلرئیسمساعدتعیین-١٢٢٥
تحسینعلىالعملأجلمنالحكومیةوغیرالحكومیةوالجھاتالوزاراتكلبینالتنسیق

...یومبعدیوماً الخاصةاالحتیاجاتلذوىدمةالمقالخدماتكل

تصمیمعندالخاصةاالحتیاجاتذوىحركةتعوقالبحیثالطرقتمھیدمراعاة-١٢٢٦
التعاملعندحركتھمتسھیلمراعاةوكذلك...القدیمةالطرقصالحإوعندالجدیدةالطرق

...النقلوسائلومعالحكومیةالھیئاتمع
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الحتىالخاصةاالحتیاجاتذوىخدمةفىالعاملةالجھاتكلبینوالتنسیقالربط-١٢٢٧
...أخرىمنطقةفىوعجزمنطقةفىتكدسیحدث
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المشروع القومى لمصر

"بناء اإلنسان " 

ومع ... على مدار السنوات والعقود السابقة التى مرت على مصر والمصریین -١٢٢٨
تالف المشاكل والتحدیات التى واجھت مصر الدولة والمجتمع واخ... اختالف أنظمة الحكم 

واختلفت معھا أھدافنا ... اختلفت طریقة تعاملنا وتخطیطنا وتفكیرنا من مرحلة لمرحلة ... 
وفى كل مرحلة كان المشروع القومى والھدف األساسى ... وسیاستنا وأفعالنا تبعاً لذلك 

...للدولة یختلف طبقاً لطبیعة المرحلة 

ففى مرحلة من مراحل مصر كان المشروع القومى لمصر ھو االستقالل عن -١٢٢٩
( ثم جاءت بعد ذلك مرحلة بناء الدولة وتأكید استقاللیة قرارات مصر ،االحتالل البریطانى

ثم فى فترة الحقة تحریر التراب ،)تأمیم قناة السویس وبناء السد العالى وتأمیم االقتصاد 
ثم فى مرحلة أخرى تحقیق السالم واسترداد باقى ،آثار العدوان اإلسرائیلىالوطنى وإزالة 

،ثم فى مرحلة أخرى بناء البنیة األساسیة... األرض واالنفتاح على العالم وتحقیق الرخاء 
ینایر ومحاولة البحث عن طریق جدید یحقق المستقبل ٢٥ثم فى مرحلة الحقة كانت ثورة 

... مرحلة أخرى كان الھدف ھو عودة الھدوء واألمن للمجتمع ثم فى ... الذى نحلم بھ 
وانتظام الدولة واستقرار مؤسساتھا خوفاً من انھیار الدولة ودخولھا فى نفق الدول 

...المنقسمة المتفككة المتحاربة المتصارعة 

ولكل سیاسة ... ومع احترامى وتقدیرى لكل مرحلة ولطبیعتھا وأھدافھا -١٢٣٠
ومع إیمانى الكامل بأن الزمن والتحدیات تفرض علینا فى أحیان ... وظروفھا وضروریتھا 
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ومع إحترامى لكل ... ردود األفعال ال یمكن تجاوزھا والسیاساتكثیرة نوعیة محددة من
إال ؛وأنظمة الحكم السابقة،والمسئولین،النوایا الطیبة والمجھودات الكبیرة لكل الحكام

... لك المراحل غفلنا وتناسینا عن أھم عنصر وأھم ھدف فى مصر أننا ولألسف فى كل ت
...ذلك العنصر األغلى واألھم فى كل ربوع مصر ... وھو اإلنسان المصرى 

؟.. ما المقصود ببناء اإلنسان -٣١٢١

وكرمھ وفضلھ على ... ولقد خلقھ هللا فى أحسن صورة ... اإلنسان ھو خلیفة هللا فى األرض 
لذا فإن االھتمام باإلنسان ورعایتھ والعنایة بھ ال یمكن أن تقتصر على ... ق كثیر ممن خل

فھو مخلوق متعدد القدرات والعنایة بھ یجب أن تكون على محاور كثیرة ،جانب واحد فقط
-:وفى كل جوانب الحیاة ومنھا على سبیل المثال

...وثقافة متنوعة .. وحریات واسعة .. توفیر تعلیم جید -١٢٣٢

،واألخالقیات،واالھتمام بالسلوكیات... احترام آدمیة اإلنسان واالرتقاء بھا -١٢٣٣
...والكرامة ،والمساواة،والعزة،وإعالء شأن الحریة،والقیم 

واكتشاف ،والتطویر،ومساعدتھ على االبداع،وتنمیة خیالھ ،إطالق قدراتھ-١٢٣٤
...والتمیز ،وتشجیعھ على التفوق،مواھبھ

... وأن یجید التخطیط للمستقبل . ..نجاح اإلنسان فى إدارة مشاكلھ وأزماتھ -١٢٣٥
...واالستعداد للتغیرات 
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.. حسن صناعة العقول أى یتم تأھیل العقل بحیث یكون متمكناً من أدوات التفكیر -١٢٣٦
...وتنمیة وتطویر قدراتھ وزیادة مھاراتھ 

...وتنقیة الروح . ..سد تقویة الج-١٢٣٧

وتنویره وزیادة . ..وزیادة ثقافتھ وتنمیة عقلھ . ..تعلیم اإلنسان ومحو أمیتھ -١٢٣٨
وإطالق . ..ورفع كفاءتھ ...وإكتشاف مواھبھ ومساعدتھ لتنمیتھا . ..مھاراتھ وعلومھ 
...اءه ومعتقداتھ واحترام حریتھ واختیاراتھ وآر. ..وتجدید قیمھ وأخالقھ .. قدراتھ االبداعیة 

وتیسیر استمتاعھ بھا والدفاع عنھا ضد كل . ..واحترام كل حقوقھ والعمل على توفیرھا لھ 
...معتد علیھا 

وتحریره من . ..مساعدة اإلنسان على  التخلص من مشاعر الضعف والدونیة -١٢٣٩
توازى مع بال... وزرع صفات الثقة والفخر واالعتزاز بالنفس ... الخوف والسلبیات 

...التواضع وعدم الكبر 

بناء اإلنسان یعنى صناعة مواطن صالح وبناء شخصیتھ كى یستطیع التعامل مع -١٢٤٠
...كل ما یحیط بھ أو یواجھھ 

یعنى توفیر أجواء الحریة لكل مواطن فى ضوء التوازن بین حقوق كل مواطن -١٢٤١
أھمیة الحریة بالنسبة لھ وللمجتمع وكیف ویعنى أیضاً زیادة وعى المواطن ب... وواجباتھ 

...وال یقصر فى أداء واجباتھ نحو المجتمع ... یحافظ علیھا وال یسمح باالعتداء علیھا 
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مع .. .وتأھیل العقل وتنمیتھ .. .التوازن عند بناء اإلنسان بین بناء الجسد وتقویتھ -١٢٤٢
...ناً صفاء الروح والنفس واالحساس بحیث یكون البناء متواز

تنمیة عقل اإلنسان ال تعنى السعى لصناعة نموذج واحد من البشر أو السعى -١٢٤٣
وإنما یعنى السعى إلى إثراء اإلنسان والترحیب باختالفھ . ..لوضع كل الناس فى قالب ثابت 

...وتشجیعھ على ذلك وعدم الخوف من حدوث االختالف 

وأن یتقن كل ما یقوم بھ ویؤمن .. ن بإخالص بناء اإلنسان یعنى أن یعمل اإلنسا-١٢٤٤
وأیاً كان . ..ویحرص علیھ أیاً كانت الظروف التى یعمل فیھا أو یتواجد بھا ،بأھمیة االتقان

فبناء اإلنسان . ..وسواء كان ھناك رقیباً علیھ أم لم یكن ھناك رقیباً . ..العائد من وراء عملھ 
...متمیزة یعنى أداء كل األعمال بطریقة ممتازة و

وإنما یعنى العمل من أجل ...بناء اإلنسان ال یعنى فقط توفیر التعلیم الجید للجمیع -١٢٤٥
...صناعة العلماء الذین یمتلكون ناصیة العلم وأسراره فى كل المجاالت 

السعى لبناء كل إنسان یعنى أیضاً السعى المتالك عقل مجتمعى متفتح ومختلف -١٢٤٦
...متمیز وسلوك مجتمعى

.. .متسق مع نفسھ .. .متفھم لعقیدتھ . ..بناء اإلنسان یعنى إنسان مؤمن بربھ -١٢٤٧
...  عاشق لوطنھ . ..مخلص فى عملھ . ..محب لمجتمعھ 
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-:أھمیة بناء اإلنسان 

بل ھو األساس ألى مجتمع یرغب ؛بناء اإلنسان لیس نوعاً من الرفاھیة أو الترف-١٢٤٨
وھو أول المھام فى ترتیب ... وھو ضرورة ال یمكن تجاوزھا ... ر والنجاح فى االستقرا
... فتنمیة اإلنسان والعنایة بھ ورعایتھ ھى الھدف من كل سیاسة وتقدم ... األولویات 

فال قیمة ألى تنمیة وال قیمة ألى ... وھى كذلك الوسیلة لصناعة أى تقدم وكل تقدم 
ولیس من أجل بناء البشر ،فقط وموجھاً نحو بناء الحجرمشروعات إذا كان االھتمام منصباً 

... بل إن عدم بناء اإلنسان وعدم االھتمام بھ سوف یكون ھو السبب األول لتأخر النجاح ... 
بل إنھ سیكون السبب األول لھدم أى تنمیة وأى مجتمع وأى نظام حكم ال یضع اإلنسان أول 

العامل المثقف الناجح یعى ویستطیع ویسعى لنجاح فاإلنسان الواعى المتعلم... أولویاتھ 
؛ على عكس اإلنسان المحبط الیائس الفاشل المتخبط الجاھل العاطل ... المجتمع واستقراره 

وھو قنبلة یمكن ... لنفسھ ولمجتمعھ وعدو لكل المشروعات )وبدون أن یدرى(فھو عدو
فیضر بذلك ... أو أسباب منطقیة أن تنفجر فى أى لحظة وألقل سبب وبدون مقدمات واضحة

...ووطنھنفسھ ومجتمعھ

ھى من تملك أكبر عدد من األسلحة أو أعلى رصید من تأقوى وأفضل الدول لیس-١٢٤٩
بل أقوى الدول وأفضل الحضارات ھى من تستثمر ... العمالت أو أكبر احتیاطى من الثروات 

...فى اإلنسان وفى البشر 

ھمالنا لبناء اإلنسان وعدم االھتمام بھ ھو ما جعلنا نشعر إدیم وتغافلنا وأسلوبنا الق-١٢٥٠
وأن الزیادة السكانیة ھى السبب ... أن زیادة أعداد المصریین عبء على المجتمع والدولة 
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زیادةمع أن الحقیقة ھى أن السبب فى مشاكلنا لیس ھو... فى تأخرنا وعجزنا وعدم تقدمنا 
فالمشاكل فى مصر لم تحدث ... السبب ھو عدم إعداد المصریین أعداد المصریین وإنما 

ولكن المشاكل حدثت ... واألزمات لم تزید ألن أعداد المصریین زادت كما یظن الكثیرون 
فانخفض مستوى ... نظراً النخفاض مستوى االھتمام باإلنسان فى أغلب جوانب الحیاة 

وانخفضت ... فض مستوى جودة الغذاء وانخ... وانخفض مستوى جودة السكن ... التعلیم 
وبالتالى انخفضت وانخفض مستوى الفنون والثقافة... مستویات الوقایة والرعایة الصحیة 

الخ... إنتاجیتھ فى أغلب المجاالت

لو أن أعداد المصریین كانت قد زادت ضعف ما زادت ولكننا لم ... وعلى العكس من ذلك 
واالھتمام بھ وحسن إعداده وبناءه ھو الھدف والغایة التى بل جعلنا تنمیتھ،نھمل اإلنسان

لو حدث ھذا لكنا الیوم نتمتع بدولة كبرى ومجتمع متقدم وشعب ... نسعى ونعمل من أجلھا 
وھذا ھو الفارق بین الدول التى تبنى اإلنسان وتھتم بالبشر فتحولھم إلى ... ناجح وسعید 

١٢٦ملیون والیابان ٣٢٥متحدة األمریكیة الوالیات ال( قوة ونھضة وثروة ومنجزات 
وبین الدول التى تعجز عن تنمیة البشر فیصبحوا عالة وعبء ) ملیون ٨١ملیون وألمانیا 

١٨٠ملیون ونیجیریا ١٠٠ملیون والفلبین ١٥٦بنجالدیش ( وضعف ومشاكل وفشل 
وإنما ... لیست بالكم العبرة ... إذن فالعبرة لیست باألعداد وإنما العبرة باإلعداد ) ملیون 
...بالكیف 

فالفارق بین الدول المتقدمة والدول المتأخرة لیست فى كم الثروات الطبیعیة التى -١٢٥١
... أو مناخ ھذه الدولة أو تلك ... أو موقع ھذه الدولة أو تلك ... تملكھا ھذه الدولة أو تلك 

وماذا تعلم الفارق یرجع إلى اإلنسان وإنما ؛أو نظام الحكم السیاسى فى ھذه الدولة أو تلك 
؟ بل .. ؟ وكیف یحل أزماتھ ..؟ وكیف یفكر وكیف یدیر حیاتھ .. وماذا یعمل وماذا ینتج
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وما ھى القیمة التى یضیفھا اإلنسان فى حیاتھ إلى البشریة ؟.. كیف یتجنبھا قبل أن تحدث 
؟.. ى حلھا ؟ ما ھى مشاكل المجتمع وكیف یتم التخطیط لھا والعمل عل.. 

وبإختصار نستطیع أن نقول أن من صنع الحضارة فى الدول المتقدمة ھو بناء -١٢٥٢
... وإن العجز عن التقدم فى الدول المتأخرة كان أیضاً بسبب عدم بناء اإلنسان ،اإلنسان

... اإلنسان یصنع الحضارة ... بین بناء اإلنسان وبناء الوطن وثابتةفالعالقة طردیة
...وقوة الوطن ھى مجموع قوة أبناءه ... لحضارة تصنع اإلنسان وا

، فھو یحتاج إلى بناء المدارس ... سیقول البعض أن بناء اإلنسان مكلف جداً مادیاً -١٢٥٣
الخ على حین أنھ قد ال ... والحدائق ،والنوادى،والمسارح،والمكتبات،والجامعات

...حالیاً تتوافر اإلمكانیات المادیة لذلك

ألن ... أن عدم بناء اإلنسان ھو المكلف جداً مادیاً ... بل بالعكس : وعلى ھؤالء سأرد وأقول 
فاالھتمام باإلنسان ... عدم االھتمام باإلنسان یتسبب فى خسائر فادحة فى كل مجاالت الحیاة 

ین بدون االھتمام وبناء اإلنسان صناعة وإذا ما حاولنا إقامة استثمارات بالمالی... استثمار 
من إنسان لم یتم تأھیلھ جیداً كفیل ) وغالباً غیر مقصود ( باإلنسان فإن خطأ فردى واحد 
بدون بناء إنسان فلن ننجح فى أى شئولو حاولنا صناعة... بإحداث خسائر أیضاً بالمالیین 

...الصناعة ولن یسعد اإلنسان 

عف ومتعدد الجوانب وال یقتصر على جانب العائد من االستثمار فى اإلنسان متضا-١٢٥٤
... وتعاون أكثر ... وجرائم أقل ... وأمراض أقل ... واحد من الحیاة فھو یعنى إنتاج جید 
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وبالتالى زیادة الناتج القومى ... ویعنى متوسط دخل أعلى للفرد ... وبالتالى مجتمع أفضل 
...ة لكل أجھزة الدولة وللمجتمع كلھ وبالتالى راح... یعنى نجاح للفرد وسعادتھ ... للدولة 

:مشاكل مصر كانت ومازالت بسبب عدم بناء اإلنسان 

،ھذا لیس كالماً إنشائیاً إعالمیاً ھدفھ المدح الذاتى... المصرى إنسان ناجح -١٢٥٥
وإنما ھو حقیقة واقعیة تثبتھا ؛واالفتخار الوطنى ولیس حدیثاً نظریاً ال یؤكده الواقع

ولكن ومع ؛تلك النماذج المصریة الناجحة فى أكثر من مجال وفى أكثر من مكان وتؤكدھا 
صدق كل العبارات السابقة إال أنھ یجب أن نضیف علیھا تحفظ یوضح القاعدة التى تكلمنا 

التحفظ واالستثناء ھو أن أعداد المصریین الناجحین ... علیھا واالستثناء الواقع علیھا 
خارج مصر أكثر بكثیر من أعداد المصریین الناجحین والمتفوقین والمتفوقین والمتمیزین 
-: وإذا ما ربطنا بین القاعدة واالستثناء أتضح لنا اآلتى ... والمتمیزین داخل مصر 

ولكن ؛المتوسط العام لذكاء اإلنسان المصرى ھو متوسط عالى ولیس منخفض-١٢٥٦
وتنشئتھم ،وتربیتھم،وطریقة تعاملھ معھم،الخطأ والعیب یكمن فى إدارة المجتمع ألفراده

وفلسفة تعامل الدولة مع الفرد وبالتالى فلسفة تعامل الفرد مع ،وتثقیفھم ،وتعلیمھم، 
...الدولة 

تعامالت األفراد مع بعضھم البعض وتعامل المجتمع مع بعضھ البعض ال تشجع -١٢٥٧
كذلك طریقة تعامل الدولة مع المواطنین فى و... على النجاح والتفوق بقدر ما تعیق الفرد 

وعلى من ... أكثر األحیان ھى طریقة تعتمد على وضع العراقیل والمعوقات أمام المصریین 
یرغب فى النجاح فعلیھ أن یتحدى تلك العقبات وأن یزیل العراقیل من أمامھ قبل أن یبدأ رحلة 
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النجاح ال یبدأ حیاتھ من الصفر بل أى أن اإلنسان المصرى الراغب فى ... العمل والنجاح 
فھو ال یعوم مع التیار فیساعده اتجاه التیار على العمل والنجاح سریعاً ،یبدأ بأقل من الصفر

... وھو كذلك ال یعوم فى میاه لیس بھا تیار وبالتالى ال توجد لدیھ محفزات وال معوقات ... 
ود مضاعف وأكثر مما یبذلھ أى إنسان وإنما اإلنسان المصرى یعوم ضد التیار فھو یبذل مجھ

أخر فى مجتمع متقدم لكى یستطیع أن یصل إلى نتائج أقل مما یصل إلیھ ذلك المواطن اآلخر 
...

نجد أن اإلنسان المصرى ال یجد تعلیماً جیداً ... وبتطبیق ذلك على الواقع المصرى -١٢٥٨
ضطر إلى السفر استكمال تعلیمھ أوإذا أراد ،صوصیةفى دراستھ لذلك یلجأ إلى الدروس الخ

ونجد اإلنسان المصرى ال یجد فرصة عمل بسھولة رغم أن العمل ھو حق ... للخارج 
وھكذا فى بقیة ... یلجأ إلى واسطة لكى یعمل قدوأحیاناً ... أساسى من حقوق اإلنسان 

ولكى ... یعمل لسنوات طویلة لكى یدخر ما یكفى لشراء وحدة سكنیة ... تفاصیل حیاتھ 
ولكى ... یستخرج ورقة حكومیة یتردد على المصلحة أو الھیئة الحكومیة أكثر من مرة 

... وھكذا ... من ازدحام المرور وینفق وقتاً طویالً ال طائل منھ یعانىمایذھب إلى مكان
وھكذا ... ویخرج من أزمة لیواجھ أزمة ... یعیش اإلنسان المصرى فى معاناة شبھ مستمرة 

حتى ... العمر بھم وھم ال ینجزون إال القلیل والقلیل ىویمض... ب المصریین یعیش أغل
...أعتقد الكثیرین منھم أن النجاح فى الحصول على أساسیات الحیاة ھو إنجاز 

وللتأكید على المعاناة التى یالقیھا اإلنسان المصرى فى حیاتھ والتى تتسبب فى -١٢٥٩
ى أن نلقى نظرة على وجوه المواطنین الخارجین من یكف... ضیاع وإھدار وقتھ وعمره 

إحدى المصالح الحكومیة مثل السجل المدنى أو الشھر العقارى أو وحدات المرور أو 
وبسھولة یمكننا أن نالحظ كمیة السعادة التى تظھر على وجھ كل من ... الجوازات أو غیرھا 
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وھكذا أدرنا ... حكومیة من أجلھ ى اإلجراء الذى جاء إلى ھذه المصلحة الھأنجز مھمتھ وأن
حیاتنا بطریقة خاطئة ووضعنا الكثیر من العراقیل والتعقیدات أمام أنفسنا حتى أصبح 

إنجاز البد قیادة أو تجدید رخصة سیارة وكأنھاستخراج البطاقة أو الحصول على رخصة
...لمن أنھاه أن یفرح ویسعد 

امنا ببناء اإلنسان المصرى كان ھو السبب فى إذا أردنا التدلیل على أن عدم اھتم-١٢٦٠
... فالبد أننا سنذكر أغلب مشاكل المجتمع المصرى ... أغلب المشاكل التى نعانى منھا 

ونتیجة لعدم تأھیل الفرد وتمكینھ ... فاإلنسان ھو العامل المشترك فى كل مجاالت الحیاة 
یجابیات وأقل قدر ممكن من من اإلحیاتھ بأقصى قدر ممكنبالشكل الذى یستطیع فیھ أن یدیر

... نتیجة لعدم التأھیل ھذا خسر اإلنسان المصرى الكثیر من قدراتھ وطاقاتھ ... السلبیات 
...وخسر معھ المجتمع كلھ 

حوادث المرور الكثیرة سببھا إما یرجع إلى السائقین أو إلى سوء حالة الطریق أو عیب فى 
كثرة اإلصابات ... الحرائق فى المنازل والمصانع ... سان السیارة وكلھا سببھا عدم بناء اإلن

تصدیر المواد الخام للخارج لعدم تمكنا من تصنیعھا فى ... باألمراض المعدیة والفیروسات 
تلف ... حوادث الماكینات ...ون ببعض األمراض دارتفاع نسب الموالید الذین یول... مصر 

تدھور الحالة المرضیة ... ن یقوموا بإصالحھا الكثیر من األجھزة على ید من المفترض أ
...والعالج الخاطئ ... لكثیر من اإلصابات البسیطة نظراً للتشخیص الخاطئ 

وبالتالى شعوره بأنھ لن ؛عدم بناء اإلنسان وتأھیلھسببھاالشرعیة غیرحوادث الھجرة
لعمالة غیر المدربة وكذلك سفر الكثیر من ا... ینجح اإل بالسفر والعمل فى مجتمع ناجح 

أو ظھورھا بمظھر ال یلیق بمصر وغیر المؤھلة لدول الخلیج وحصولھم على دخول قلیلة
لعدم حصول العامل المصرى وكذلك انخفاض اإلنتاجیة فى المصانع المصریة... والمصریین
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الطالق مثل زیادة حاالت وكذلك كل مشاكلنا ...الفنى على تعلیم جید أو تأھیل مناسب
الخ... انتشار العشوائیات وأطفال الشوارع والفنون الغیر جیدة وتردى األخالق و

-:مراحل بناء اإلنسان المصرى 

رغم أن ھذه الصفحات القادمة مخصصة للحدیث عن كیفیة بناء اإلنسان المصرى -١٢٦١
وأفكارى لتحقیق ذلك الھدف وكیفیة تنفیذه إال أن السطور والصفحات... ورؤیتى لذلك 

فأغلب ... البناء القادمة لن تحمل إلى القارئ أى وسائل أو أفكار أو آلیات جدیدة لتحقیق ھذا
راھا لبناء اإلنسان قد تم عرضھا قبل ذلك فى الصفحات السابقة عبر أبواب األفكار التى أ

ولكنى فى الصفحات القادمة سوف أعرض لمالمح الخطة التى تم ... البرنامج المختلفة 
أنھا تحركت فى لبناء اإلنسان ورغم أنھا جاءت متفرقة فى موضوعات كثیرة إالإنتھاجھا

والسطور ... لتزمت برؤیة معینة من أجل الوصول إلى الھدف المنشود إطار منھج محدد وا
القادمة ستتولى ذكر ھذه المحاور والمراحل والتى من خاللھا سعیت لتنفیذ المشروع القومى 

...وھى ثالثة مراحل أو ثالثة محاور ... المصرى لمصر وھو بناء اإلنسان 

...من أمام اإلنسان المصرى إزالة المعوقات: المحور األول 

...تحریر اإلنسان المصرى من الخوف: المحور الثانى 

...بناء اإلنسان: المحور الثالث 

ن ھذه المحاور وقبل أن نستعرض الصور التى سیتم بھا تنفیذ تلك المحاور الثالثة نؤكد أ
أى أن كل إنسان مصرى قد یعیش ... ستتم بالتوازى مع بعضھا البعض ولیس بالتوالى 

وفى بعض األحیان قد تتداخل مع بعضھا البعض فى موقف ... الثالث مراحل فى یوم واحد 
-:وھذه المحاور الثالثة ھى ... واحد 

-:من أمام اإلنسان المصرى إزالة المعوقات: المحور االول 
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والمقصود بھ ھو أن ھناك حالیاً عقبات ومعوقات كثیرة موجودة أمام اإلنسان -١٢٦٢
إزالة ھذه ... وأحیاناً تمنعھ تماماً من الحركة ،المصرى وھذه المعوقات تبدد جھده وطاقتھ

وإنما ھى ضروریة والبد منھا ؛یجابیة مباشرةست إنجازاً ولن ینتج عنھا نتائج إالمعوقات لی
بعد ذلك أن یعمل وینتج ویحیا حیاة سعیدة فى مرحلة الحقةیستطیع اإلنسان المصرىلكى
...

:من ضمن اإلجراءات التى سیتم بھا وعن طریقھا إزالة المعوقات من أمام اإلنسان المصرى 

عانى منھا من التعامل والتعلم ة تمنع من یفاألمیة إعاقة وعقب... محو األمیة -١٢٦٣
...وكسب المال اج والتطوروالعمل واإلنت

فھو مھدر لعمر وجھد المصریین ومبدد لطاقاتھم ویمنعھم من إنجاز ... المرور -١٢٦٤
...مھامھم 

وذلك بتوفیر الرعایة ... على صحة اإلنسان المصرى قبل أن یولد الحرص-١٢٦٥
...الصحیة بالمجان وباإلجبار لكل سیدة أثناء فترة حملھا 

...سنوات ٤سن فیر الرعایة الصحیة المجانیة واإلجباریة لكل األطفال حتى تو-١٢٦٦

وھو كذلك مثل المرور مبدد للوقت والجھد ... والبیروقراطیةالروتینالقضاء على -١٢٦٧
وبالتالى یقلل من العمل ویعوق اإلنتاج وھو عقبة محبطة للكثیرین ... والطاقة والمال 

...ومعطلة عن الطموح 
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وبذلك سنقضى ... بدالً من بیعھا وإتاحتھا لكل راغب فى العمل ... تأجیر األرض -١٢٦٨
نطالق نحو ھذه العقبة سیبدأ المصریون فى اإلوبإزالة ... على أكبر معوق للحیاة فى مصر 

...العمل والنجاح والتفوق 

لحیاة واالقتصاد وعدم وجود ھذه الثقة یعتبر عقبة ل... الثقة بین المواطن والدولة -١٢٦٩
فجزء كبیر من المواطنین ینظر بعین الشك والریبة لكل ما یصدر عن الدولة كما أن ... 

تضع المواطن فى موضع أقرب لالتھام وللشك ھىوتصدر من الدولة كثیرةقرارات وقوانین
وبسبب تلك الفلسفة وتلك المشاعر یبذل المواطنون وتنفق الدولة أمواالً ... ولعدم الثقة 
والتكذیب إلى التصدیق فسوف نوفر ،عدم الثقة إلى الثقةتحویلولو تم ... وجھداً كبیراً 

ولعل من أبرز مظاھر عدم الثقة من كثیر ... على أنفسنا سنوات ومجھودات كثیرة ضائعة 
...من المواطنین تجاه الدولة ھو عزوف الكثیرین عن اإلدالء بأصواتھم فى االنتخابات 

:سان المصرى من الخوف تحریر اإلن* 

ات -١٢٧٠ دون عقب داً وب ھ ممھ ون طریق اإلنسان لكى یعمل وینطلق بسھولة البد من أن یك
ولكن یحدث أحیاناً أن اإلنسان ال ینجح رغم عدم ... وھذا ما وضحتھ فى السطور السابقة ... 

انوالسبب فى ذلك دائماً نفسى بسبب خوف اإلنسان وعدم إحساسھ ... وجود عقبات  ،باألم
اده و ةافتق ھ،الثق ا ،وخوف ات ال یعلمھ ور عقب ن ظھ ھ م ة ... وتوجس د إزال د بع ا الب وھن

ل نزع الخوف والشك من نفسیة وعقلیة المواطنینالعقبات أن ن حتى یستطیعوا التحرك والعم
...ومن مظاھر الخوف الذى یجب ان نحرر اإلنسان المصرى منھ ... نطالق بیسر وبثقة واإل
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رطة -١٢٧١ ال الش ن رج وف م ى... الخ ھ داع یس ل أ ل ذا خط عر ... وھ ح أن یش وال یص
رى ... اإلنسان بالخوف لرؤیة رجال الشرطة دما ی ان عن المفترض أن یشعر اإلنسان باألم ف

...وھذا ما تم معالجتھ فى برنامجنا ھذا ،رجل الشرطة ولیس العكس

ى وسیتم ذلك ك... االمتحاناتالخوف من -١٢٧٢ ات حت ما ذكرنا عن طریق تقسیم االمتحان
ھ ... ال یصبح ھناك عبئاً على الطالب ون فی وكذلك إمكانیة إعادة االمتحان أو تأجیلھ لوقت یك

...وحتى یصبح التعلیم رحلة ممتعة بدون قلق أو عصبیة ... الطالب أكثر استعداداً 

...الخوف من الضرائب -١٢٧٣

) ...البلدیة ( ابة مثل التموین أو شرطة المرافق الخوف من جھات الرق-١٢٧٤

...الخوف من التفتیش فى الجمارك -١٢٧٥

...الخوف من التعبیر عن الرأى ومن االشتراك فى المظاھرات -١٢٧٦

...أو المحافظ أو الوزیر –الخوف من رئیس الحى -١٢٧٧

...تنظیم أعمال الباعة الجائلین وتقنین عملھم -١٢٧٨

-:رحلة بناء اإلنسان م

ة الخوف -١٢٧٩ ة إزال ات ومرحل ورغم إن المرحلتین السابقتین وھما مرحلة إزالة المعوق
ى  ر إل یالن أكث ا یم یعتبران أیضاً خطوتین ھامتین على طریق بناء اإلنسان المصرى إال أنھم

ك اكونھم د ذل ا فھ... أشبھ بمرحلة وضع األساس الذى علیھ سیتم بناء اإلنسان بع ذاتھم ا مب
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ن لھ ھ ا مال یمك ھ وإبداع عادتھ وتفوق ان وس اح اإلنس ا نج یتان ... أن یحقق ا أساس ولكنھم
... وضروریتان والزمتان للمرحلة التى سنتحدث عنھا ھنا وھى مرحلة بناء اإلنسان 

ام اإلنسان-١٢٨٠ ن أم ة ،المرحلتان السابقتان كانتا بمثابة إزالة شئ سلبى م ا المرحل أم
ة ... ثة فھى بمثابة إضافة شئ إیجابى لإلنسان الثال دأ قیم ة تب وبإضافة ھذه الصفات االیجابی

ى الظھوروأھمیة بناء اإلنسان  ى اإلنسان ... ف النفع عل ود ب ھ وتع ام ب ائج االھتم ر نت وتظھ
...وعلى المجتمع وعلى الوطن 

-:عدیالت اآلتیة من اإلجراءات والخطوات التى سیتم بھا العمل على بناء اإلنسان الت* 

ق ،وینمى المواھب،والمیول،توفیر التعلیم المتمیز الذى یكتشف الھوایات-١٢٨١ ویطل
ا ... ویحفزھا ،القدرات داعى وتحریرھ مع تدریب العقول على النقد الحر البناء والتفكیر اإلب

ة  ة والقولب ن النمطی ا... م دارس والجامع ارج الم تمر خ یم المس وفیر التعل ار وت ل األعم ت لك
ن أجل ،والعلوم،والعمل على توفیر المعارف... والفئات والتخصصات  ع م ا للجمی وإتاحتھ
...تطویر الذات المستمر 

ى -١٢٨٢ ع عل ان والمجتم اعدة اإلنس ل مس ن أج ة م ة التوعوی الت المجتمعی الق الحم إط
ود ... ة السیئوالتخلى عن الصفات السلبیة ،اكتساب الصفات اإلیجابیة الحمیدة الى تع وبالت

...ومبادئھ للمجتمع قیمھ
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ل -١٢٨٣ د أو تأھی یم جی ى تعل ل عل م یحص ن ل ل م اعدة ك یم مس وفیر التعل د بت ى جی مھن
كل إنسان على وإجبار ،الراغب فى العمل بمھنتھاالقید بالنقابة والتدریب والتأھیل من خالل 

...ستواه المھنى من أجل التطویر الدائم لمقید نفسھ بالنقابة 

...مساعدة اإلنسان على تعلم التكنولوجیا والتعامل معھا والتمكن من أدواتھا -١٢٨٤

ان -١٢٨٥ ل إنس ة لك حیة والوقائی ة الص وفیر الرعای ة ... ت ب واألندی وفیر المالع ذلك ت وك
ى صحة اإلنسان اظ عل ل الحف ا؛وبناء المالعب المفتوحة فى الشوارع من أج ذلك الحف ظ وك

د  واء أو تصیبھ على البیئة والعمل على حمایة اإلنسان من كل األمراض التى ق من خالل الھ
...الغذاء أو الماء 

ألرض تسھیل -١٢٨٦ ازة اإلنسان ل ى سوف تساعد حی ل راغب ف روة لك ى صناعة الث عل
...وكذلك تسھیل الحصول على قروض لكل راغب فى العمل ... الحصول علیھا 

ة إزال-١٢٨٧ ع ة الرھب ناعة واإلدارةوالموان ل بالص ة ؛والجھ اء الدول ام بن ك بنظ وذل
...للمصانع ثم بیعھا للمواطنین وتدریبھم علیھا 

توى -١٢٨٨ ر مس ن تقری ئول األول ع ھ المس رى وجعل ان المص ة لإلنس ة الكامل وفیر الثق ت
واطن الحق  اء المسئولینالخدمات وجودتھا وذلك بإعطاء الم ر بق ى تقری ھ ف ك من عدم وذل
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ى ... االستفتاء من خالل  واطن ف ھ الم ر ب ا یق ل م ى ك راض الصدق ف ق افت ذلك عن طری وك
...تعامالتھ مع الدولة إلى أن یثبت العكس 

-:ما بعد بناء اإلنسان 

رارات وسیاسات -١٢٨٩ ار وق ذى تشرفت بعرضھمع بدء تطبیق أفك امج ال ع ،البرن وم
وستختفى صور كثیرة من ... سوف تبدأ الحیاة فى التغیر والتحسن وشیئاً فشیئاً مرور األیام 

...وستظھر صور جدیدة فى المجتمع وقد تنتشر ... المجتمع أو تقل 

-:بعض الصور والحاالت التى ستقل أو قد تختفى من المجتمع فى مصر *

ة-١٢٩٠ ل مسح األحذی ل مصعد،اشتغال المصریون بمھن بسیطة مث ل أو ،أو عام عام
رور فى إشارات أو بیع المنادیل الورقیة أو البالونات ،أو غطاس الصرف الصحى،أمن الم

ى الشوارع،أعداد العاملین فى مھنة منادى السیاراتوكذلك ستقل ، أو ماسحى السیارات ف
...وعامل النظافة ... وكذلك مھنة سائق سیارة أجرة ...

...وفى الطرقات تسول على األرصفة إمرأة تحمل طفالً رضیعاً وت-١٢٩١

...المستعملة من الخارج واستعمال المصریین للمالبسإستیراد-١٢٩٢

ھ ... شقة سكنیة ال تدخلھا الشمس -١٢٩٣ اء فی ى البق ھ إل ومنزل آیل للسقوط ویضطر أھل
...
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...من األسواق ستختفى أو ستقل المنتجات الردیئة والمغشوشة -١٢٩٤

...فال یجد ... ى یبحث عن عمل مصر-١٢٩٥

ى الفھلوة ستقل ظاھرة -١٢٩٦ ب والتفكیر الغیر عقالن ى أغل م ف اء الفھ الموضوعات وإدع
...وتصرفاتھم ،وأحادیثھم، فى تفكیرھموسیصبح الناس أكثر موضوعیة ... 

...اقتراض مصر من الخارج -١٢٩٧

...یر شرعیة غھجرة ویھاجرون مصریین یخاطرون بحیاتھم -١٢٩٨

... فال یجد ... انة لمولوده ناقص النمو حضأب یبحث عن -١٢٩٩

راً ستقل وكذلك أیضاً -١٣٠٠ أل المستوردة المنتجات كثی ى تم اً األسواق الت المصریة حالی
...لتوفر المنتجات المصریة البدیلة لھا نظراً 

اء الحاالتوكذلك ستقل أعداد الجمعیات الخیریة العاملة فى م-١٣٠١ راً الختف ى صر نظ الت
كذلك فإن منظمات المجتمع ... التى تقدمھا الجمعیات الخیریة كانت فى حاجة إلى المساعدات 

ات ر الحری ى نش ة ف ان والعامل وق اإلنس دنى وحق ة،الم وق ،والدیمقراطی ن حق دفاع ع وال
...المھمشین أو األقلیات سوف تقل كثیراً 
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داد -١٣٠٢ تقل أع ذلك س ارجك املین بالخ ریین الع ى ،المص ال الت ة األعم تختلف نوعی وس
ارج ... سیسافر المصریون للعمل بھا فى الخارج  ى الخ ل ف ادى یعم فلن نجد عامل مصرى ع

ن الطراز مدیرینوإنما سیكون العاملین المصریین بالخارج عبارة عن  ومشرفین ومھنیین م
...األول 

... وستقل أعداد حاالت الطالق ،للشباب وللفتیاتكذلك سیقل متوسط سن الزواج-١٣٠٣
ة  والت الزوجی داد ... وستقل أعداد قضایا االختالف على حیازة الشقة وعلى المنق وستقل أع

...حاالت أطفال الشوارع ثم ستختفى بعد ذلك 

...ستختفى ظاھرة تجریف األراضى الزراعیة والبناء علیھا -١٣٠٤

وام ال-١٣٠٥ ن الشوارع ستختفى أك ة م ة ... قمام د میكن رور بع داد عساكر الم وستقل أع
ؤدى ،إشارات المرور ومراقبتھا بالكامیرات باإلضافة إلى أن تأھیل وإعداد اإلنسان سوف ی

...قیمة وأھمیةبعساكر المرور فى أعمال أكثرإلى االستفادة 

دن -١٣٠٦ وارع الم ن ش ارو م یارات الك تختفى س داد... س تقل أع ة وس یارات القدیم الس
...المتھالكة ثم ستختفى وكذلك ستقل كثیراً جداً أعداد السیارات الملوثة للبیئة 

ذ-١٣٠٧ تختفىوك اھرة لك س ة ظ الت أجنبی ى دوالرات وعم والھم إل ریین أم ل المص تحوی
...نظراً لعدم غالءھا بل إن سعرھا سیتجھ دائماً إلى االنخفاض 
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ع المرحلة الثانیة من نتائ*  ى المجتم زة ف ن ... ج بناء اإلنسان ھى ظھور العالمات المتمی وم
-:أمثلة ذلك 

...أعداد كبیرة من المصریین یجیدون أكثر من لغة أجنبیة تواجد-١٣٠٨

...زیادة كبیرة فى أعداد المصریین الذین یمتلكون المالیین -١٣٠٩

بون المصریون فى األلعاب األولمبیة زیادة أعداد المیدالیات التى یحصل علیھا الالع-١٣١٠
...

...دخول الجامعات المصریة فى قائمة أفضل الجامعات العالمیة -١٣١١

ة المصریة -١٣١٢ ...المصریة الزراعة وتطور ... اختالف شكل الریف المصرى والقری
...وزیادة إنتاجیة األرض 

...ء والفیزیاء واالقتصاد حصول مصریین على جوائز نوبل فى الطب والكیمیا-١٣١٣

ةاأل-١٣١٤ ة واإلقلیمی ى البطوالت ،ندیة المصریة تحصد البطوالت القاری وة ف افس بق وتن
الم ... العالمیة  ى ... والالعبون المصریون المحترفون ینتشرون فى كل أندیة الع باإلضافة إل

ة  ة عالمی ى أندی ناد إدارة مبا... عمل المدربین المصرین ف ذلك إس ى وك رة إل ة كثی ات دولی ری
...الحكام المصریین 
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ریین -١٣١٥ ارة المص الم بزی ب دول الع بقة ترحی یرات المس ن التأش اءھم م ...وإعف
دیر المصرى قیمة وسیصبح لجواز السفر  روتق ز ،أكب دم ومرك ب متق ى ترتی وة ف وازات ق ج

...ألجازات وسیسافر أعداد أكبر من المصریین للخارج للسیاحة وقضاء ا...السفر 

ھ زیادة متوسط عمر اإلنسان -١٣١٦ ى كاھل المصرى بعد أن خفت الضغوط النفسیة من عل
...وتحسنت البیئة وزادت مستویات جودة الحیاة بطریقة ملحوظة 

داً -١٣١٧ ر بل بح مص ا ستص عادة لمواطنیھ وفر الس اء ... ت ن أبن ر م اً لكثی بح حلم وستص
...لزیارتھا وسیسعى الكثیرون ویتمنوا العمل فیھا الدول األخرى وسیسعى الكثیرون 
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رغم كل المجھود الذى بذلتھ فى ھذا الكتاب من أجل محاولة تالفى

والنقص إال أننى أقر وأعترف بأن ھذا المشروعأوجھ القصور

وطنى إلى إضافاتمنى ومن كل مصرىما یزال یحتاج

أو عجز ولكنوھذا لیس بسبب تقصیر منى ... وتعدیالت 

...والتطویر ال ولن یتوقف أبداً ... أن األفكار ال تنتھى بسبب

كل األفكار الجدیدةأمام وبالتالى فإن الباب مفتوح

ولذلك

أتعھد بأن أعمل على تعدیل وتطویر ھذا المشروع طالما مازلت

...وأرحب بكل فكرة وبكل أقتراح ...على قید الحیاة 

...ن تكون الطبعة التالیة أفضل وأكثر جودة وأتمنى وأدعو هللا أ
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الباب الرابع الفصل األول 

فلسفة البرنامج

كلنا شركاء-١٣١٨

... وسنسعد جمیعاً ... سننجح جمیعاً ... لو نجحنا 

...وسنحزن جمیعاً ... سنفشل جمیعاً ... لو فشلنا 

علیھم جمیعاً إعادة بناءه ... فیھ والجمیع شركاء ... ملك لجمیع أبنائھ ھذا الوطن -١٣١٩
ال فرق بین ... ال أسیاد وال عبید ... ولھم حق التمتع بكل خیراتھ ونعیمھ ... وتجدید مجده 

على الكل وعلى الجمیع أن یعمل كال فى مكانھ ... ال فرق بین حاكم ومحكوم ... غنى وفقیر 
...ومن أجل شركاء الوطن ... من أجل ھذا الوطن 

...ال للتعصب ... عم لالنتماء ن-١٣٢٠

...ال للخالف ... نعم لالختالف 

...ال للتكفیر ... نعم للتفكیر 

...نعم للتكامل .. .نعم للتعاون 

...ال للتناحر . ..ال للتصارع 

...فكلنا وطنیون ... ال للتخوین
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...فمصر ملك للجمیع ... ال لإلقصاء

أعلم بما فى ال... ال للتكفیر ...صدور فا

...    ال لالتھامات بالعمالة 

...وال للحكم على النوایا 

...والثقة ... نعم للحوار - ١٣٢١

...واالنفتاح ... نعم لالختالف 

...والعدل ... نعم للحریة 

...نعم للمستقبل ... نعم للعمل ... نعم لألمل 

...مصر للمصریین -١٣٢٢

...اختالف طوائفھم فى صناعة التقدم المنشود تعاون جمیع المصریین على-١٣٢٣

تحریر اإلنسان المصرى من الخوف فى كل تعامالتھ وعلى اختالف مراحل حیاتھ -١٣٢٤
...

...بناء المستقبل بدون البكاء كثیراً على الماضى -١٣٢٥

...ترتیب البیت المصرى بما یسمح باالستفادة من كل إمكانیاتھ -١٣٢٦
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...استثناء أى شریحة من رعایة الدولة عدم -١٣٢٧

العمل على رفع مستوى كل المصریین وخاصة الراغبین فى تحسین مستوى -١٣٢٨
...حیاتھم 

...أداء الواجب مقدم على طلب الحق -١٣٢٩

والعمل ... تمھید الطریق لكل المصریین بغض النظر عن مستویاتھم االجتماعیة -١٣٣٠
..اواة فعالً ال قوالً فقط على تحقیق شعار المس

وإنما ... تقریب الفوارق بین الطبقات ال یكون عن طریق إفقار األغنیاء - ١٣٣١
...یكون عن طریق إثراء الفقراء 

،واألخالق،واإلنتاج،والتعلیم،أسباب نجاح وتقدم المجتمع یتلخص فى العدل-١٣٣٢
...والمساواة ،والصحة

ونھضتھا یجب أن تكون فى المقام األول باالعتماد على مواردھا وعلى تنمیة مصر-١٣٣٣
...ولیس على المساعدات الخارجیة . ..وجھدھم وعملھم . ..أبنائھا وفكرھم 
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ولكن یوجد فقط إرادة وخطة وعمل وتنفیذ . ..ال یوجد شيء اسمھ مستحیل -١٣٣٤
...وإصرار على النجاح 

...البطون مألتشغیل األیادى أفضل من-١٣٣٥

...بناء اإلنسان أفضل من تشیید المبانى -١٣٣٦

...الحریة لإلنسان ال تقل عن أھمیة الخبز واألمن لھ -١٣٣٧

...ال تعارض بین الدین والوطنیة -١٣٣٨

...ولكن باالجتھاد والعمل واإلخالص ...حب الوطن لیس بالتمنى وال باألغانى -١٣٣٩

...األمل الشباب ھو -١٣٤٠

...دور الدولة ھو زیادة اإلنتاج ولیس زیادة األسعار -١٣٤١

...تخفیف األعباء عن الشعب أھم مھام المسئولین -١٣٤٢

...نشر تعالیم الدین عن طریق األفعال ولیس األقوال -١٣٤٣

وقوة، وعسكریاً ، قوة الدولة خارجیاً وداخلیاً یعتمد على قوتھا اقتصادیاً -١٣٤٤
...ونجاحھم ،أبنائھاوقوة،وتماسكھا اجتماعیاً ، ؤسساتھا م

...إال بالحق والقانون . ..ال فرق بین مصرى ومصرى -١٣٤٥

وإنما بالقضاء على الظروف التى . ..محاربة الفساد لیست فقط بتشدید العقاب -١٣٤٦
...دفعت الناس للفساد 
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: الثانىالفصل : الباب الرابع 
السیرة الذاتیة-٤٧٣١

–حى المطریة .. فى شارع أبو فاید ٢٩/٩/١٩٦٨من موالید ..محمود محمد رمضان-
القاھرة

.بنات٦ولدین و .. كان ترتیبى بالنسبة لوالدى ھو اإلبن السادس من ثمانیة أبناء -

حرة وكان والدى یعمل بالتجارة واألعمال ال.. كانت أسرتى میسورة الحال وقت والدتى -
وكانت والدتى ربة ... وكان یملك محل بقالة كمشروع دائم ولدیھ مشروعات أخرى .. 

..منزل 

فقد توفى ؛عشت فترة مدلالً ألننى كنت أول األبناء الذكور الذین یطیل هللا فى عمرھم-
...أوالد قبل أن أولد ٤ألبى 

..توفیت والدتى وأنا فى عمر سبعة سنوات ونصف -

فبدأ مستوانا المادى فى ؛بعد وفاة أمى تأثراً نفسیاً كبیراً وتأثرت تجارتھتأثر أبى -
سنوات فى حالة مادیة ٧سنوات التى عشتھا مدلالً عشت حوالى ٨الھبوط وبعد الـ 

...لیست جیدة 

ومازلت أتذكر ،كنت أساعد والدى فى تجارة البقالة والخردوات والھدایا منذ صغرى-
إلى الموسكى ألشترى بعض البضائع وكنت وقتھا فى أجازة الصف أول مرة أذھب فیھا
..الخامس االبتدائى 

عندما بلغت الرابعة عشر من عمرى قام والدى بتحویل مجال عملھ من التجارة إلى -
وبدأت ،ولكنھ خسر أغلب أموالھ فى ھذا المشروع؛محاولة استصالح أرض زراعیة

...األسرة تعیش مرحلة صعبة
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،أت فى العمل لدى الغیر فى األجازات المدرسیة الصیفیة منذ الصف الثالث اإلعدادىبد-
نھایةمن أجازة الصف الثالث االعدادى وحتى ( أجازات صیفیة ٧وعملت فى خالل 

ومصنع لألعمال ،فى أعمال كثیرة منھا مصنع للكرتون بالزیتون) ة یالجامعالدراسة
( وشركة للخدمات البترولیة بالمنصورة ،ات بالنعامومصنع للبوی،المعدنیة بمسطرد
ونادى فیدیو بحلمیة الزیتون وشركة لالستیراد والتصدیر بمدینة نصر ،)حقل أبو ماضى 

جنیھ فى األسبوع وذلك فى ٣ومازلت أتذكر أول مبلغ أحصل علیھ مقابل عملى وكان .. 
...١٩٨٣صیف عام 

،ثم حصلت على االبتدائیة من مدرسة البشرى... اید بدأت رحلة تعلیمى فى ُكتاب أبو ف-
ثم الثانویة من مدرسة بن خلدون ،ثم االعدادیة من مدرسة حلمیة الزیتون االعدادیة

١٩٩٠ثم التحقت بكلیة الحقوق جامعة عین شمس وتخرجت فیھا فى مایو ،العسكریة
...

حفى بعد تخرجى ولكن حالت كانت لدى رغبة فى العمل السیاسى أو االجتماعى أو الص-
وكذلك كانت لدى رغبة فى استكمال الدراسات العلیا ... دون ذلك ظروفى المادیة الصعبة 

...فبدأت فیھا فور تخرجى ... والدكتوراه 

وعملت كمندوب ألحد المرشحین فى أحد ،اقتربت من العمل السیاسى فور تخرجى-
وخرجت منھا غیر راضیاً ، ١٩٩٠ب سنة الحمالت االنتخابیة فى انتخابات مجلس الشع

...عن الحیاة السیاسیة واالنتخابیة 

وذلك من ؛حاولت العمل بالجھاز الحكومى وتقدمت للعمل بالجھاز المركزى للمحاسبات-
أجل تدبیر مصدر دخل یعیننى على استكمال دراستى ولكننى لم أوفق بسبب اختیار أبناء 

حركت دعوى قضائیة أطالب بإبطال تعیین أبناء . .العاملین فشعرت بالظلم وحزنت 
...العاملین ولكننى لم استكملھا 
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وأن أعید ،قررت أن أتوقف عن استكمال الدراسات العلیا التى كنت قد التحقت بھا-
أتحرك فى ضوء إمكانیاتى أحلل موقفى ووأن،وأن أعید التخطیط لمستقبلى،حساباتى

...

.. أننى یجب أن أتعب أكثر مما ینبغى ألحقق ما أتمنى أن أحققھ فى ھذه الفترة تأكدت -
...وعلى الرغم من أن بلدنا ملیئة بفرص النجاح إال أن تحقیقھا لیس بالشئ الھین 

ولكننى رفضت الفكرة ،فكرت فى السفر للخارج للعمل مثل الكثیر من المصریین-
أن النجاح الحقیقى ھو القدرة على التغلب إلدراكى بأننى قد ال أتحمل آالم الغربة وإلیمانى ب

ولذلك قررت أال أسافر ... على المصاعب ولیس الھروب منھا واللجوء للحلول األسھل 
...خارج مصر ولكن أسافر داخل مصر 

جنیھ ١٠٠ولم یكن لدى وقتھا من المال سوىبدأت العمل بالتجارة ٧/٦/١٩٩١فى -
كان حلماً بعید التخیل ویستصعبھ ... ل أعمال قررت وقتھا أن أصبح رجلكننى و؛فقط 

رغم عدم تشجیع الكثیرین ،ولكنھ كان حاضراً فى ذھنى وال استبعد حدوثھ أبداً ؛الجمیع 
ورغم السخریة المستترة التى كانت لدى البعض ،لى ورغم نصیحة البعض لى بالتراجع

...رى والتى رأیتھا فى عیونھم وإن لم یعبروا عنھا احتراماً لقرا

وعشت فترات ... عملت فى البدایة تاجر حر أو تاجر متجول فى مجال شرائط الكاسیت 
ولسنوات طویلة ... من التقشف وضغط المصاریف وسنوات من العمل والسعى واالجتھاد 

،والخبرات قلیلة،كانت اإلمكانیات ضعیفة... لم أحصل على أجازة إال لضرورة 
ما كان منھا متوقعاً ،باإلیمان واإلصرار تجاوزت الصعوباتوخطوات النجاح بطیئة ولكن 

...وما لم یكن متوقعاً 
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فى البدء كان معدل نجاحى ونمو أعمالى ضعیفاً ولكن وفى المقابل كان معدل نمو -
إال أننى كنت أخرج منھا أشد ورغم العثرات الكثیرة التى عشتھا ...المجتمع أضعف كثیراً 
...الرحلة إصراراً على مواصلة 

وما بین فترات یملؤھا النجاح وفترات كلھا بحث عن النجاح كبرت ،تدرجت فى عملى-
أعمالى ونما رأس مالى وتنوعت تجارتى فى منتجات مختلفة بین شرائط الكاسیت 

والفیدیو الخام إلى دیسكات وأسطوانات الكومبیوتر إلى البطاریات الجافة إلى ساعات الید 
یرا إلى مستلزمات الكومبیوتر باإلضافة إلى التجارة فى مجاالت أخرى إلى أفالم الكام

...ولكنھا لم تكن بحجم كبیر 

على مدار رحلتى العملیة تغیرت طریقة عملى من بائع متجول إلى البیع من خالل -
فاترینة إلى افتتاح محل صغیر إلى شركة للتجارة ثم إلى شركة لالستیراد والتصدیر ثم 

وفى كل ... ات متنوعة واستثمار فى مجال الزراعة والعمل بالصناعة إلى عدة شرك
...تجربة من ھذه التجارب تعلمت الكثیر والكثیر 

ولدان ھما مصطفى وأحمد وبنتان ھما رحمة ... ورزقنى هللا بأربعة أبناء ... تزوجت -
...ونور 

العلیا وبدأت فیھا فى بعد أن استقرت أحوالى المادیة قررت أن أعود الستكمال دراساتى-
...٢٠١٢وحصلت على الماجیستیر فى القانون عام ٢٠١٠عام 

حصلت على مدار سنوات عملى المختلفة على دورات وكورسات مختلفة فى مجال -
،والتحفیز،وإدارة األزمات،والقیادة،والتسویق،والتفاوض،والبیع،اإلدارة

...والعمل الجماعى ،واكتشاف الذات
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... مع احترامى وتقدیرى للجمیعولم أنتمى ألى فصیل... لم أنضم ألى حزب سیاسى -
...وھدفى الوحید ھو تنمیة حیاة المصریین ... إنتمائى الوحید ھو لمصر 

ومازلت أراھا من أعظم ما ،وشاركت فیھا،وسعدت بھا،ینایر٢٥توقعت قیام ثورة -
تحول بھ شعارھا وأھدافھا إلى أفعال اً ھو أن تنتج فكرفعلھ المصریون ولكن ما ینقصھا 

...وتغیر من حیاة المصریین لألفضل ...ونتائج یتم تحقیقھا فى الواقع الفعلى 

بعد ثورة ینایر وبعد متابعتى لمجریات األحداث السیاسیة وقراءة ومعرفة برامج -
مكن أن تحقق أھداف الثورة األحزاب والمرشحین لم أجد أفكاراً جدیدة أعتقد وأرى أنھا ی

...ووجدت فقط عرض لشعارات وتمنیات وأحالم ، 

،ینایر وبعدھا بعدة شھور كان تقییمى لنفسى أننى سیاسى ھاوى٢٥قبل قیام ثورة -
وأن رؤیتى السیاسیة إلصالح مصر لن ترقى لألفكار التى یملكھا السیاسیون المحترفون 

ى غیرت وجھة نظرى ھذه بعد عدة شھور من قیام ولكنن؛للعمل بالسیاسةالمتفرغونو
ثورة ینایر وأیقنت بأن ما لدى من أفكار ھو طرح مختلف وأننى البد وأن أعمل من أجل 

فإذا ما أقتنع بھا ورأى فیھ الصواب تبناھا ،إلى المواطن العادىأن تصل ھذه األفكار 
...وطالب بتنفیذھا 

نجوم المجتمع الذین سعوا إلى العمل السیاسى حاولت تقدیم أفكارى لبعض المرشحین و-
وجدت من بعضھم كبر وتعالى عن ینایر٢٥بعد ثورة ولألسف... أو تواجدوا فیھ 

وكان لسان حالھم یقول أنھم لیسوا فى ،االستماع إلى أفكار من شخص غیر مشھور
... حاجة إلى أفكار أو رؤى فشھرتھم وشعبیتھم تكفى 

ولذلك قررت ... مع یتخبط وال یعرف للنجاح أو لالستقرار طریقاً تخوفت أن یظل المجت-
وقررت أن أقدم أفكارى التى أرى وأعتقد وأؤمن أنھا تصلح ... أال أقف مكتوف األیدى 
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٢٠١٢وأن أحاول الترشح فى انتخابات رئاسة الجمھوریة عام ... لحل مشاكل المجتمع 
 ...

بعنوان ٥٢ھا فى كتاب صغیر عدد صفحاتھ كتبت أفكارى بطریقة مختصرة جداً وصغت-
وقمت ٣٧٠٤/٢٠١٢ویحمل رقم إیداع بدار الكتب المصریة ،الشعب یرید نظام جدید

...بإرسال الكتاب إلى كل ما استطعت الوصول إلیھ 

ملیئة السیاسیةالساحةولت فیھا الترشح قلیلة جداً وكانتالتى حاالزمنیةكانت الفترة-
وكان الناس یستمعون لألكثر شھرة ولألكثر ... األلوان واالتجاھاتبالمرشحین من كل

...انفاقاً فلم أنجح فى توصیل أفكارى لعدد كبیر 

حاولت السعى للترشح ٢٠١٤ینایر ١٥وبعد إقرار الدستور الحالى فى ٢٠١٤فى عام -
ولكن كانت مصر تمر بحالة انقسام مجتمعى شدید نتج عنھا حالة؛وعرض أفكارى

ومرة أخرى فشلت فى محاولتى للترشح بسبب أن الفترة ... ستقطاباالشدیدة من
سباب ألالزمنیة كانت قصیرة جداً وأن وسائل إعالم كثیرة تعمدت تجاھل عرض أفكارى 

...خاصة بھم 

ولى كتابین تحت الطبع ھما مصر ... كلھا لمصر ، أین مصر : صدر لى كتابین ھما -
...بدایة ونھایة .. التجربة والصبر ، مصر

قررت أن أصیغ كل أفكارى التى أرى ٢٠١٤فى الترشح فى انتخابات بعد عدم نجاحى-
ثم قمت ... والتى كنت أترشح من أجل أن یتم تنفیذھا ،أنھا تصلح لحل مشاكلنا فى كتاب

بوك طلباً للمشورة بطرح الصیغة األولیة للكتاب على حسابى الشخصى على الفیس 
إلى عدد كبیر من األصدقاء األفاضل الذین قام بعضھم بقراءة مشروع الكتاب وأرسلتھ

ثم قمت ... والتفاعل معھ مع تقدیمھم القتراحات والستفسارات ولقد استفدت منھا جمیعاً 
...طبعتھ األولى إلى النور باستكمال مشروع الكتاب لتخرج 
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ولكن بسبب ... عین شمس تقدمت النتخابات مجلس النواب عن دائرة٢٠١٥فى عام -
وبسبب التصویت العصبى لم أستطع أن ،مقاطعة أعداد كبیرة من الشعب لالنتخابات

...أنجح 

فلقد ... على مدى سنوات عمرى تكونت لدى وجھات نظر مختلفة وخبرات متعددة -
وكنت عامالً وصاحب عمل ... فقد عشت الفقر والغنى ... رأیت الحیاة من زوایا مختلفة 

ومررت بمصاعب كثیرة ... وعشت األزمة وعشت الحل ... وعشت الفشل والنجاح ... 
،والثقة بالنفس مع الرضا باألقدار،وكان سالحى فى كل حیاتى ھو اإلیمان با... 

...ومھما كانت اإلمكانیات ،والعمل بكل إخالص،والسعى لتحقیق األحالم الكبیرة
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مبادئ تحكم تفكیرى:الثالثالفصل 

البد لكل إنسان عند اختیاره أو انتخابھ لرئیس الجمھوریة أن یعرف آراء وأفكار -١٣٤٨
ولقد حاولت أن أعرض كل ... المرشح وأن یتعرف على وجھة نظره فى أغلب القضایا 

ولكن ومھما ... والتغییرات التى أتمنى حدوثھا ... القرارات التى أرى وجوب إصدارھا 
من أفكار وقرارات یظل ھناك أحداث جدیدة ووقائع مختلفة ستفرض نفسھا وتستلزم عرضت

فى ھذه الحالة وحتى ال یفاجئ الناخب أو ... إصدار قرارات  وإجراء تغییرات جدیدة 
وحتى یستطیع أن یقول أنھ اختار رئیساً للجمھوریة عن بینة... المواطن بما لم یكن یتوقعھ 

مواطن یستطیع التنبؤ بما سیفعلھ رئیس الجمھوریة فى األحداث وأنھ ك...وبعد معرفة 
ولكن عرضاً ... حلولھا للیس عرضاً لمشاكل أو ... من أجل ھذا كان ھذا الباب ... الجدیدة 

وبالتالى یمكن لھذه األفكار أن تشرح طریقة تعاملى ؛للمبادئ األساسیة التى تحكم تفكیرى
...توقع ردود األفعال على ما سیستجد من أحداث مع المشاكل الجدیدة ویمكن أیضاً 

دور الدولة ودور رئیس الجمھوریة ودور الوزراء ودور كل المسئولین ھو تیسیر -١٣٤٩
الحیاة وتسھیل كل اإلجراءات وتبسیطھا أمام كل المواطنین من أجل تشجیعھم على العمل 

...واإلنتاج وتحقیق األحالم واالستمتاع بالحیاة 

وفتح األبواب ،وتمھید الطرق،ل ذلك یجب على كل المسئولین إزالة كل العقباتومن أج
وعلى كل المواطنین التعاون مع الدولة من أجل تحقیق الخیر ... وإتاحة الفرص ،المغلقة
...للجمیع 
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... وكذلك لیسوا أغبى شعوب األرض ... المصریون لیسوا أذكى شعوب األرض -١٣٥٠
لیسوا أنجح شعوب األرض ... ب األرض ولیسوا أضعف شعوب األرض لیسوا أقوى شعو

...ولیسوا أفشل شعوب األرض 

ولكنھم یمتلكون جینات مختلفة بعض الشيء بسبب حضاراتھم القدیمة ... ھم بشر عادیون 
ھذه الحضارات الضاربة فى عمق الزمن والتاریخ أكسبت المصریین صفات ... والمتعددة 

وتنظیم ،فلو أعاد المصریون ترتیب أوراقھم... میل وبعضھا لیس جمیل بعضھا ج... كثیرة 
وفى بیئة من الشفافیة والتعاون ،وبقانون عادل،وعملوا فى نظام واضح،صفوفھم

ولو لم ... واالنتماء واإلخالص فسوف یصبحوا بالفعل من أحسن ومن أنجح شعوب األرض 
...وتخبطھم ،وھزیمتھم،یحدث ذلك فسوف یستمر فشلھم

الدول والمجتمعات التى تعیش على ذكریات ماضیھا الجمیل وال تفعل شیئاً سوى -١٣٥١
ألنھا سوف ؛وإنجازاتھم لن تستطیع أن تعیش فى مستقبل أفضل،التغنى بأمجاد األجداد

ل من أجل العمتتأخر كثیراً مقارنة بالدول والمجتمعات األخرى التى توجھ كل وقتھا وطاقاتھا
ولألسف فإن ما نفعلھ نحن المصریون من النظر إلى ... نجازات الجدیدة والنجاح وتحقیق اإل

الماضى وإطالة الحدیث عنھ لن یجعلنا قادرین على اقتحام المستقبل بل لن نستطیع التغلب 
...على مشاكلنا الحالیة 

ال باألدیان التى و... تقدم الدول والشعوب لیس لھ عالقة باللغة التى تتحدثھا -١٣٥٢
وال ... وال بنظام الحكم فیھا ملكى أم جمھورى ... وال بموقعھا على خریطة العالم ... تعتنقھا 
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وإنما التقدم یعتمد على مجموعة من الصفات والقیم إذا ما قمنا ... بلون بشرة أبنائھا 
-:ومن ھذه الصفات . ..بتطبیقھا فالبد أن یكون النجاح حلیفنا وإذا لم نطبقھا فلن ننجح أبداً 

... التعاون والعمل الجماعى ... تقانھ إجادة العمل وإ... خالص فى العمل اإل... الصدق * 
العدل ... القراءة والوعى والثقافة ... العلم والسعى من أجل المزید منھ ... حب الخیر للغیر 
...المساواة فى الحقوق ... وسیادة القانون 

اعة تقدمھا ال یتم باألمنیات وال بالنوایا الحسنة وال یتم عشوائیاً بناء الدول وصن-١٣٥٣
،وبالعمل،وبالتعاون،واألیادى،والعقول،وإنما یتم ویتحقق بالخطط؛وال یحدث صدفة 

...وقبل كل ذلك بالعلم وبالعدل ... وبالبناء ،وبالوعى،وباإلخالص

واالنتخابات ،والشعارات، والمؤتمرات ،السیاسة فى نظرى لیست ھى الخطب-١٣٥٤
ولیست ھى عقد الندوات وتشكیل اللجان وإطالق التصریحات ... والدعایة وكسب األصوات 

كما أنھا لیست ھى االھتمام بالموضوعات البعیدة عن الواقع أو القضایا التى ال تھم ... 
...المواطن 

واالستفادة ،إدارة وتنظیم المجتمعوعقیدتى ھى كیفیة،وفكرى،بل السیاسة فى إیمانى
مكانیات من أجل توفیر كل احتیاجات المواطن قبل أن وبكل اإل،وبكل األفكار،بكل العلوم
...والسیاسة الناجحة فى نظرى ھى التى تجعل اإلنسان أكثر سعادة ... یفكر فیھا 
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،واإلجراءات،والتصرفات الممنوعة،كلما زادت األفعال المعاقب علیھا-١٣٥٥
والمحظورات فى مجتمع ما أو فى بلد ما كلما كانت الحیاة كئیبة وتعیسة وكلما ،والتعقیدات

عاش أبناء ھذه البلد تحت ضغط نفسى وتوتر وكلما أصبحت حیاتھم أكثر فشالً وأقل نجاحاً 
نون وكلما كان خروجھم عن القا... خفاقاتھم كثیرة نجازاتھم قلیلة وإت إوكلما كان... 

وبالعكس من ذلك فإذا كانت مساحة الحریات فى بلد ... وارتكابھم للجرائم والمخالفات كثیراً 
وكانت فلسفة الدولة والمجتمع ال تتوجھ سریعاً إلى المنع والحظر ... ما أو مجتمع ما كبیرة 

وعدم ،وإنما تتوجھ إلى تنظیم حریات وأعمال الناس،وفرض العقوبات وتحدید الغرامات
وإلى تقنین أغلب التصرفات بحیث یستفید الفرد ویستمتع بدون التسبب فى الضرر ،منعھا
...وفى إطار من المنفعة المتبادلة بین الفرد والمجتمع ... للغیر 

... وأقل قلقاً وتوتراً ... فى ھذا المجتمع وفى ھذه البلد یصبح الفرد والشعب أكثر ھدوءاً 
... أكثر إنتاجاً وأقل كسالً ... تساقاً مع نفسھ ومع المجتمع كثر إأ... أكثر سعادة وأقل حزناً 
...أكثر ثقة وأقل خوفاً ... أكثر ابداعاً وأقل نمطیة ... أكثر نجاحاً وأقل فشالً 

فى النوعیة األولى من الدول یتصارع األفراد والحكومات والمجتمع من أجل حصول األفراد 
... ویظلون فى ھذا الصراع طویالً ... ق والحریات والشعوب على الحد األدنى من الحقو

وال یحققون شیئاً یذكر فیظلون فى قاع ... یستنزفون جھدھم وطاقاتھم وأعمارھم ومواردھم 
...األمم 

،والحریات األساسیة،أما الدول من النوعیة الثانیة والتى توفر ألفرادھا ولشعوبھا الحقوق
لھم جھودھم وطاقاتھم وأعمالھم وأوقاتھم ال للصراع من وتنظم استعمالھم لھا فإنھا توفر

بداع على مزید من العمل والنجاح األدنى من الحقوق بل للتنافس واإلأجل الحصول على الحد 
فتظل ھذه الدول وھذه الشعوب فى أعلى األمم یتنافسون ... واالبتكار واإلختراع والسعادة 

...      على الوصول إلى القمة مع الدول األخرى التى تنتھج نفس الفلسفة
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صدق هللا العظیم... وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم -١٣٥٦

أمر آلھى صریح ینھانا هللا سبحانھ وتعالى فیھ عن التنازع ألنھ یؤدى فوراً إلى الفشل ثم بعد 
...الفشل تضیع القوة والمھابة والتأثیر 

كل فریق وكل عائلة وكل شركاء وكل إخوة وكل بالنھى عن التنازع ھو المخاطبأعتقد أن 
...مجتمع وكل مجموعة وكل إتحاد 

كم أتمنى أن نضع جمیعاً ھذا األمر األلھى أمام أعیننا ونجعلھ مبدأ أساسى من مبادئ تفكیرنا 
ولو كنا فعلنا ھذا فى كثیر من مشاكلنا لكنا الیوم أكثر نجاحاً وأكثر قوة وأكثر ... وتعامالتنا 

وعائالتنا أسعد ... وأحزابنا أقوى ... أضخمومصانعنا... ولكانت شركاتنا أكبر ... سعادة 
... ووطننا أجمل وأفضل ... وجیشنا أقوى ... 

ودائماً ما أقولھا لكل من یعتقد أن ... كلمة أنا قائلھا ... كل المعونات مسكنات -١٣٥٧
... دولة ما أو تعالج مشاكل ما القروض والمساعدات والمعونات والمنح یمكن أن تنھض ب

الحالة الوحیدة التى یمكن أن تكون المعونات فیھا نافعة ھو عندما یتم استعمالھا فى اإلنتاج 
أما المعونات التى یحصل علیھا مجتمع لكى یسد عجزاً استھالكیاً یعانى منھ أو لكى یسدد ... 

،والتدھور،من التأخرقروضاً قدیمة فھى لن تكون فقط مسكنات بل ستؤدى إلى مزید
...واالنھیار ،والتراجع

ولكى نستغنى عن المعونات وعن المسكنات فالبد من عدة إجراءات تتلخص وتدور كلھا 
حول تقلیل االنفاق والمصروفات ثم االستفادة بكل الموارد المتاحة وتعظیمھا وزیادتھا من 

...أجل زیادة اإلنتاج واإلیرادات 
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البد فى كل ... وكذلك المجتمعات ... نیة على التنوع والتعدد واالختالف الحیاة مب-١٣٥٨
فھذا من األمور الصحیة المفیدة ألى مجتمع ... مجتمع أن یكون ھناك تنوع وتعدد واختالف 

ومجتمعنا المصرى الجمیل متنوع وتنوعھ ... إذا ما تم التعامل معھا بوعى وبحكمة وبذكاء 
...ف واالختالف فیھ نعمة وبھ بعض االختال... جمال 

ع التعامل مع االختالف بوعى وبذكاء وبعقل تطمن مشاكلنا حدثت بسبب أننا لم نسكبیرعدد
من مشاكلنا حدثت ألن كل فصیل لم یستطع فھم الفصیل اآلخر المختلف عدد كبیر... وبحكمة 

... ختالف خالف كثیراً منا أعتقد أن اال... عنھ وفھم دوافعھ وظروفھ وآراءه واحتیاجاتھ 
وھذا لیس ... أنھ فقط من على حق وأن المختلف عنھ مخطئ ) وبخطأ ( كثیراً منا أعتقد 

فجمال ... كثیراً منا تمنى أحیاناً أال یكون المختلف عنھ موجوداً وھذا لن یحدث ... حقیقى 
نوعة مصر أن تظل متوجمال... الدنیا أن تظل فیھا التنوع وھذا یعطیھا طعماً وثراءاً 

...قبل باختالفاتنا ونسعد بھا ومتعددة وأن ن

وال یستطیع عاقل عادل أن ... النجاح فى كل األحوال شئ جمیل ومطلوب ومحبوب -١٣٥٩
وأفضل أنواع النجاح فى ... ولكن النجاح أیضا درجات ... ینكر النجاح أو یقلل من أھمیتھ 

وبأقل ،وفى أقل وقت،الطرقنظرى ھو ما نستطیع فیھ أن نصل إلى الھدف من أقصر
فالنجاح الحقیقى ... فھذا یعطى للنجاح طعماً أحلى وقیمة أعلى ... وبأقل إمكانیات ،تكلفة

وإنما النجاح ھو أن تنفق القلیل ؛لیس ھو أن تنفق الكثیر وتبذل الكثیر لتحصل على القلیل 
...وتبذل القلیل لتحصل على الكثیر 
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... عالقة الزواج لھا طرفین زوج وزوجة ... حیاة لھا طرفین كل عالقة فى ال-١٣٦٠
وكذلك عالقة األخوة وعالقة الصداقة ... وعالقة العمل لھا طرفین عامل وصاحب عمل 

وعالقة البائع والمشترى ... وعالقة األمومة ... وعالقة األبوة والبنوة ... وعالقة الجیران 
الخ .... 

ن كل ھذه العالقات السابقة وتزدھر ویكون طرفیھا سعداء ومن أجل أن تستمر أى عالقة م
فإنھ یجب أن یفكر كل ؛حریصون على بقاءھا واستمرارھا وزیادتھا ،راضون علیھا ،بھا 

آلخر وأن یؤدى واجباتھ نحوه قبل أن مصلحة ومنفعة الطرف اطرف من أطراف العالقة فى 
یصان على ذلك استمرت العالقة وسعد بھا فإذا ما كانا الطرفان حر... یطلبھا الطرف اآلخر 

أما إذا كان ...ألن كل طرف من الطرفین سیحصل على مایتمناه من ھذه العالقة ...طرفیھا 
أحد األطراف ال یعمل وال یفكر سوى فى حقوقھ ومصلحتھ ومنفعتھ ھو فقط فإن الطرف 

وقد یسعى أیضاً إلى ... ھل الثانى قد یتذمر أو یغضب أو یرد الظلم بالظلم أو التجاھل بالتجا
...وفى ھذه الحالة فإن طرفى العالقة یخسران معاً فى أغلب األحوال ... إنھاء العالقة 

ومن ،وما ینطبق على كل العالقات السابقة من تعامالت طرفیھا مع بعضھم البعض
لمواطن أو تعامالت ا... تفسیرات واحتماالت ینطبق كذلك على تعامالت الحاكم مع المحكوم 

مع أجھزة الدولة فإذا ما شعر المواطن أن الحاكم والمسئولین یعملون من أجلھ ومن أجل 
وأن ھناك محاوالت ...وأن القوانین تصدر للتیسیر علیھ ال من أجل التضییق علیھ ... راحتھ 

وأن الدولة حریصة على ... ومحاربة الفساد ،واإلنتاج،والعمل،حقیقیة وجادة لالصالح
وأن ... وتوفیر الرعایة الصحیة الجیدة ... وفیر التعلیم الجید والثقافة والفنون الراقیة ت

وأن ... األخطاء التى تحدث من البعض فى المجتمع سرعان ما یصلحھا اللجوء إلى القضاء 
وإن الدولة ال تسعى لتحصیل الضرائب من أجل ... مظلة العدل تضم الجمیع بدون تفرقة 

إذا شعر المواطن ... ین ل تحسین الخدمات المقدمة للمواطنلین وإنما من أجرفاھیة المسئو
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ماً بالقانون حریصاً على العمل ویصبح مواطناً ملتز... بكل ذلك فإنھ یقابل اإلحسان باإلحسان 
فیلتزم بسداد الضرائب وفى ... مؤدیاً لما علیھ من واجبات تجاه المجتمع ... تقانھ وإ

یلتزم بإشارات المرور وال یلقى ... على المال العام ویدافع عنھ ویحافظ... مواعیدھا 
...المخلفات فى الشوارع 

وعلى العكس من ذلك إذا شعر المواطن بأنھ ال یلقى المعاملة واالھتمام من الدولة وأجھزتھا 
ال یحصل على أبسط ... مستغل من الجمیع ... مظلوم فى وطنھ ... وأنھ مھان فى بلده ... 

... والمعاناة مستمرة ... والخدمات متدنیة ... والعدل غائب ... وأن الظلم منتشر ... ھ حقوق
...وأنھ ال محاربة للفساد بل تعایش معھ والخوف منھ 

فإن ھذا المواطن یرى فى رد الصاع صاعین إلى المجتمع ونظام الحكم ... فى ھذه الحالة 
وینشغل بنفسھ ویحرص على ذاتھ وأھدافھ ،ھ وال ینتمى إلی،فینفصل عن المجتمع ،حقاً لھ

وتجده ... فتجده ال یحرص على تأدیة واجباتھ نحو المجتمع بل یحاول التھرب منھا ... فقط 
فیلجأ إلى الواسطة والرشوة ... لیس حریصاً على الصالح العام بل أحیاناً ما یعمل ضده 

ویلقى المخلفات فى ... ب الضرائوقد یتھرب من سداد... س من حقھ لیحصل على ما لی
الخ.... وقد یحاول سرقة التیار الكھربائى ... الشارع 

التاجر الحقیقى والبائع الناجح فى نظرى ھو من یبیع لعمالءه ما یرغبون فیھ -١٣٦١
وعلى العكس من ذلك فالتاجر أو البائع الذى یبیع ... ویحتاجون إلیھ وما یناسبھم ویفیدھم 

ھو أو ما یرغب فى بیعھ ھو أو ما یحقق لھ ربحاً كبیراً على الرغم من أن لعمالءه ما یملكھ 
...جھ إلى شراءه یحتاج إلیھ ورغبتھ الحقیقیة ال تتھذا المنتج لن یفید المشترى وال 
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ولو ربح ... ولو نجح یوماً فلن یستمر نجاحھ طویالً ... ھذا التاجر أو ھذا البائع لیس ناجحاً 
...احھ كثیراً یوماً فلن تستمر أرب

فالسیاسى الغیر ناجح ھو من ... وما ینطبق على التجارة والبیع ینطبق أیضاً على السیاسة 
وال یحتاجون إلیھا ،وال تحسن من حیاتھم،یقدم للمواطنین برنامجاً وأفكاراً ال تفید الناس

ھو من یعرف فالسیاسى الناجح أما ... ویعتقد أن خداعھ لھم سیستمر من یخدعھم یوماً ... 
ویسعى ... لھا لمشاكل الناس وأزماتھم واحتیاجاتھم ومعاناتھم ویعمل على توفیر الحلو

...لتنفیذھا 

ومنذ عانت مصر عبر تاریخھا من كثیر من الحكام الدیكتاتوریین منذ آالف السنین-١٣٦٢
لق على حتى أصبح لفظ فرعون مصر وھو االسم الذى كان یط... عصور األسر الفرعونیة 

...حاكم مصر مرادف ومعبر عن الحاكم الدیكتاتورى المستبد الظالم 

ربت الدیكتاتوریة كطریقة للحكم واإلدارة إلى نفوس فقد تس... الناس على دین ملوكھم وألن
...شخصیات كثیرة بھاوتشربت... الكثیر 

مسئولین األقل فى والمؤسف لیس أن الدیكتاتوریة انتقلت من حاكم البالد إلى غیره من ال
الترتیب فقط بل المؤسف أن الكثیر من المحكومین والمرءوسین ومن عامة الناس تعودوا 

وإال فإنھ لن ینجح وسیقال علیھ ... واعتادوا على أن یكون المدیر أو المسئول دیكتاتور 
...ضعیف الشخصیة 

إنھ البد من ومن أجل تغییر ذلك الخطأ المترسب فى عقلیة وشخصیة بعض المصریین ف
وتنتقل إلى مستویات ،تكاتف جھود كثیرة جداً تبدأ من أكبر مسئول وھو رئیس الجمھوریة

ویتم التركیز علیھا فى التعلیم وفى اإلعالم وبكل ما نستطیعھ حتى ننجح فى ،كثیرة أقل 



٥٨٥

اوروأكثر قدرة على التح،وأكثر حریة،الوصول إلى طریقة للحكم واإلدارة أكثر دیمقراطیة
ھذا األسلوب وھذا التغییر مطلوب الوصول بھ إلى ... والمراجعة ،والمناقشة،والتواصل،

فالدیكتاتوریة ال تبنى أوطانا ... كل شركة وكل اجتماع وإلى كل أسرة وإلى كل تجمع بشرى 
وإنما تبنیھا الدیمقراطیة والحوار وتبادل اآلراء ... ومجتمعات تنجح ویستمر نجاحھا ویدوم 

...والمناقشات 

ھذه حقیقة ال تقبل ... منتشر فى قطاعات وفى مسئولیات كثیرة فى المجتمع الفساد-١٣٦٣
یعتبر مرضاً خطیراً فى المجتمع یدمر ورغم أن الفساد ... الجدال أو النفى أو التشكیك 

حرافات ویزید من االن،ویقلل االنتماء،والمبادئ ،القیممویھد،واألخالق،االقتصاد
ال یولد فاإلنسان ... إال أننى أرى أن الفساد فى الحقیقة عرض ولیس مرض ؛والجرائم 

ولكن ظروف المجتمع االقتصادیة وشیوع حاالت ... فاسداً بل یولد على فطرتھ نقیاً خیراً 
كل ذلك ،وسھولة اإلفالت من العقاب،االنھیار القیمى واألخالقى وعدم تطبیق القانون بحزم 

سباب أخرى كثیرة تدفع الكثیرین إلى التعامل مع الفساد وعدم استھجانھ وعدم رفضھ بل وأ
...قبولھ وكأنھ جزء من الحیاة 

وعندما یكون الفساد منتشراً و مستساغاً بھذا الحجم فإنھ یصبح من الغباء ... فى ھذه الحالة 
الفساد بل سیزید من فقط فھذا لن یقضى علىالقضاء علیھ عن طریق تشدید العقابمحاولة 

وذلك ألن ظروف الحیاة االقتصادیة وصعوبتھا وزیادة احتیاجات الناس ... تكلفتھ وحجمھ 
...المادیة أقوى من خوفھم من العقاب 

لذلك فإن األسلوب األمثل لمكافحة الفساد ھنا ھى العمل بالتوازى على عدة محاور بجانب 
العمل على القضاء على الظروف التى دفعت وفى مقدمة تلك المحاور ... تشدید العقاب 
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أى أن األسلوب األفضل ھو محاصرة الفساد عن ... الناس لقبول الفساد والتعامل معھ وبھ 
...طریق معاقبة رءوسھ باإلضافة إلى تغییر البیئة التى كان ینمو ویترعرع فیھا 

ھى األسلوب األوحد تاألسلوب األوضح لتنظیم المجتمع ولكنھا لیسھىالقوانین–١٣٦٤
قبل تشریع القوانین ومع إصدارھا البد أن تكون ف. ..أو الكافى بمفرده إلصالح المجتمع 

وذلك بأن یشعر كل مواطن بالثقة فى الدولة والمجتمع ،األجواء مھیئة لتنفیذھا وتطبیقھا
وھذا فھذه الفلسفة ... وتنفذ من أجل سعادتھ وكل ھیئاتھ وأن القوانین تصدر لمصلحتھ 

...ھى ما تساعد على حسن تطبیق القوانین وااللتزام بھا اإلحساس وھذه األجواء 

وال ... وال یوجد إنسان معصوم بدون أخطاء ... ال یوجد إنسان كامل بدون نقص -١٣٦٥
... ولقد خلقنا هللا جمیعاً فى حاجة إلى بعضنا البعض ... یوجد إنسان یملك الحقیقة المطلقة 

والساعى إلى النجاح ... حاكم العاقل الواعى الذى یعمل من أجل صالح وطنھ وأھلھ لذا فإن ال
والحریص على عدم الخطأ بقدر اإلمكان البد وأن یكون حریصاً على التواصل واالستماع ... 

... إلى المعارضة 

ئق معارضة بالنسبة للحاكم مثل الفتات الطریق االرشادیة وعدادات السیارة بالنسبة للسافال
وكلما كانت ... ت سالماً لھدفھ بدون مشاكل أو مفاجآیعمل على أن یصل ویحرصالذى

وكلما كانت الفتات الطریق صادقة ... العدادات والمؤشرات فى السیارة كثیرة ومتنوعة 
كلما كان ذلك فى صالح القائد الذى ... وكلما نظر إلیھا القائد بین الحین واآلخر ... وواضحة 
...رة وفى صالح كل ركاب السیارة یقود السیا
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الذى ال یرغب فى النظر إلى عدادات السیارة أو ) أو الحاكمرئیس الجمھوریة( أما السائق 
... الحتمالیة كبیرة من الخطر ) والوطن ( فھو یعرض نفسھ ) المعارضة ( الفتات الطریق 

... ولیست خصماً منھ إضافة لھ ... فالمعارضة بالنسبة للحاكم الناجح قوة ولیست ضعف 
...یستفید منھا أكثر مما تستفید ھى منھ 

مصر لیست فصیل ... بلد یمتاز بالتنوع واالختالف ... مصر ككل األوطان الكبیرة -١٣٦٦
مصر ... وال ھوایات واحدة ... وال فكر واحد ... وال دین واحد ... وال لون واحد ... واحد 

وعلینا أن نقوى ... علینا أن نحترم تنوعھ لنحافظ على قوتھ و... وتنوعھ قوة ... بلد متنوع 
...تنوعھ لنزید من قوتھ 

ھى الكومباوند ... ھى المركز والكفر ... ھى النوبى والبدوى ... مصر ھى الصعیدى والفالح 
ھى ... ھى الیخت وھى التوك توك ... ھى حفالت مارینا وعشش الدویقة ... الحارةوھى 

ھى ... ھى عمر خیرت وشعبان عبد الرحیم ... وار وھى أغانى المھرجانات فرقة الكونسرفت
ھى ... ھى األھلى والزمالك ... ھى الشیخ الشعراوى والبابا شنودة ... المسجد والكنیسة 

ھى أھرامات عمرھا آالف السنین ومنازل ... ھى النقاب وھى البكینى ... البحر والصحرا 
...بعد سنوات من بناءھا تنھار 

دور رئیس الجمھوریة فى الدول المستقرة الناجحة ھو دور إشرافى أكثر منھ -١٣٦٧
ومتابعة للنجاح المتحقق بالفعل وتطویره أكثر من البحث والعمل على اإلصالح ... إصالحى 
وتتعرض ألزمات كثیرة ... أما فى الدول والمجتمعات التى تمر بمفترق طرق ... والتغییر 

،الطریق الذى تسلكھ من أجل الخروج من مرحلة الفشل والتخبطعن وتحاول البحث
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... واالستقرار فإن مھام رئیس الجمھوریة ھنا تصبح أكثر والوصول إلى مرحلة النجاح 
فمطلوب منھ أن یقود ویشارك فى إصالح كل ... واألعباء الملقاة على كاھلھ تصبح أضخم 

وال یكفى ھنا أن یكون مخلصاً لبالده ... وخطة وأن یكون صاحب فلسفة ورؤیة... المجاالت 
والنوایا الطیبة بدون معرفة ... فاإلخالص لوحده ال یكفى ... راغباً فى نجاحھا وتقدمھا ... 

...وإدراك بالتفاصیل ال تكفى لتحقیق النجاح 

یمكن أن فإن رئیس الجمھوریة فى الدول المتقدمة وبمثال أكثر توضیحاً .. وبمعنى آخر 
بح مجرد عازف فى فرقة موسیقیة كبیرة ومدربة تدریب جید تعرف اللحن الذى تعزفھ یص

...من قبل والذى استطاعت إتقانھ وتعودت على عزفھ بمھارة 

تبحث عن النجاح فالمطلوب منھ إال والتى مازالتفى الدول المتأخرة الجمھوریةسأما رئی
یكون قائداً للفرقة ومایسترو لھا أن ھ یكون مجرد عازف آللة موسیقیة فقط بل المطلوب من

وبالتالى علیھ أن یكون ملماً بتفاصیل مشاكل المجتمع ... اللحن الذى سیعزفھ المجتمع فیحدد
وأن یكون مدركاً وواعیاً بمھارات وقدرات كل ... وأحوال الناس وصفاتھم ... وتطورھا 

موسیقیة ودورھا فى تنفیذ وكل عازف فى فرقتھ وإمكانیات كل آلة... فى المجتمع فصیل 
وأن یقوم بجھد مضاعف من أجل أن یضع كل ... باآلالت األخرى اللحن الجدید وعالقتھا 

عازف فى المكان الالئق بھ والذى من خاللھ سیساھم فى حسن أداء اللحن الجدید وذلك 
متمیز تصدى لھ وھو نجاح الفرقة الموسیقیة كلھا فى تقدیم عمل جماعىتحقیقاً للھدف الذى 

...أى نجاح الدولة فى تنفیذ نظام جدید یحقق السعادة لكل فصائل وأفراد المجتمع 
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: الباب الخامس 

ختام

فى شاملةصالحیةإفكریةثورةاجتھدت فى ھذا الكتاب وفى ھذا البرنامج ألطرح-١٣٦٨
... معى وبدون صدام مجت... وبدون إراقة دماء ... بدون لجوء إلى عنف كل المجاالت

وبدون استنزاف لمقدرات المجتمع وبدون أى محاولة ... وبدون تعطیل لقوى المجتمع
د فئة أو لفصیل لتأجیج أى صراع من أى نوع أو إثارة أى فتنة أو استغالل لمشاعر فئة ض

... فصیلضد

من أجل أن یكون ھذا البرنامج رؤیة متكاملة تشمل كل –بقدر اإلمكان –سعیت وعملت 
وتحقق أحالم كل طبقات ،وتلبى ما یحتاجھ كل فرد من أفراد المجتمع،نب الحیاةجوا

الحكم الجید ھو حكم جید ... تطبیقاً لكلمة الفیلسوف اإلغریقى أفالطون ... وفصائل المجتمع 
وحاولت صیاغة أفكاره بكلمات سھلة ومبسطة وبعیداً عن التعقید حتى یسھل ... للجمیع 

... أكبر قدر من أبناء الشعب المصرى فھمھ واستیعابھ من

ھذا البرنامج ھو محاولة إلنزال أو للنزول بالبرامج االنتخابیة الرئاسیة من مستوى -١٣٦٩
المطلقة والشعارات الصماء إلى مستوى االھتمام بكل تفاصیل األھداف العامة واألحالم 

فال معنى ألى ... اد حلول لھا والعمل على مناقشتھا والسعى من أجل إیجالمواطن الحیاتیة 
وال قیمة ألى برنامج ال... ھدف أو حلم ال نستطیع تصور أو تخیل الطریق إلى تحقیقھ 

...نضع خطوات تنفیذه فى خطة وجدول نستطیع أن



٥٩٠

وال بوصف المرض ... فى بعض األحیان لم أكتفى بتشخیص المرض ولذلك فإننى -١٣٧٠
...شرح تركیبة الدواء وجرعاتھ وتأثیرھا وآثاره الجانبیة وإنما أحیاناً حاولت أن أ... 

عن أى مشكلة أو حالة ترون أننى كنت مقصراً فیھا فلم مقدماً وأسمحوا لى أن أعتذر
وأعتذر أیضاً عن أى صیاغة أو تعبیر جاء مبھماً أو ملتبساً فلم ... أتناولھا بالقدر الكافى 

...یصل معناه إلیكم 

امج الذى قدمتھ لكم فى الصفحات السابقة ھو برنامج ثورى فى المقام ھذا البرن-١٣٧١
ال یھدف إلى ... ولكن یھدف إلى ثورة فى البناء ... ولكنھ ال یھدف إلى ثورة ھدم ... األول 
أو ماذا أو تخبط نتیجة لعدم معرفتنا ماذا یمكنوصدام تعقبھا فوضى ،ودماء،عنفثورة 

،والجھل،ولكنھ برنامج ثورى یھدف إلى القضاء على الفقر.. .نفعلھ بعد الثورة أن بیج
،والحزن،والقبح،والروتین،والبطالة،والمرض،والفساد،والزحام،والفشل

برنامج ثورى یھدف إلى زیادة العمل واإلنتاج وطفرة فى دخل الفرد وتخفیض ... والجریمة 
ق الحریات وتعزیز الدیمقراطیة والحوار فى إطار مع إطال...األسعار وسداد الدولة لدیونھا 

...االحترام الكامل لكل إنسان والحرص على تمتعھ بكل حقوقھ مع أداء واجباتھ 

ھذا البرنامج یھدف إلى حصاد كل األحالم التى یتمناھا كل ثائر ولكن بدون سداد -١٣٧٢
انا ما خسرتھ مصر نتیجة فكف... ضریبة العنف والدم التى یمكن أن ندفعھا فى الثورة 

وأتمنى أن یكون ھذا البرنامج ھو الطریق الجدید الذى ...لمحاولتھا للبحث عن طریق جدید 
...كنا نبحث عنھ 
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قد یرى البعض منكم بعض القسوة ... ھذا برنامجى قد قدمتھ لكم بكل صدق وأمانة -١٣٧٣
... ھ طریق الحق والنجاح لنا جمیعاً أعتقد أن فیما ولكن ھذا ما أراه و... فى بعض إجراءاتھ 

أو قسوة الطبیب المعالج من أجل سرعة ... وأسمحوا لى أن أقول لكم أنھا قسوة المحب 
أنھا ... ولم نسعى إلیھا مختارین ... أنھا قسوة فرضتھا ظروف بالدنا علینا ... الشفاء 

وسأتحملھا أكثر ... قبلكم بل سأتحملھا أنا ... وأنا معكم ... قسوة یجب أن نتحملھا جمیعاً 
...منكم 

...لو كان قدرى أن أكون رئیساً لمصر وخادماً لشعبھا فسوف أكون 

...وأخر من یستریح ... أول من یتعب 

...وأخر من یشبع ... أول من یجوع 

...وآخر من یحصل على أجازة ... أول من یعمل 

ول المقدمة فى ھذا البرنامج حاولت وسعیت واجتھدت ألن تكون األفكار والحل-١٣٧٤
،ومتوازنة،ومناسبة لبیئتنا المتنوعة... مستوحاة ومستخرجة من واقع مجتمعنا المصرى 

أو ،أو إنغالق،ن رجعیةتحافظ على قیمنا ومبادئنا وأخالقنا بدو... ووسطیة ،ومعتدلة
وتنفتح على ... بھ وتحافظ علیھ وتسعد... تدرك االختالف فى المجتمع وتحترمھ و... تعنت 

أو استعداء ،أو كره،أو خوف،وبدون انھزام، ووعى ،العالم وتتعرف على ثقافتھ بثقة
وبدون التعامل باالستعالء تجاه ... وبدون اإلحساس بمشاعر الدونیة تجاه العالم المتقدم ... 

...العالم المتأخر 
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وضوعات والتى تم ذكرھا قبل ذلك أعتذر عن عدم الكتابة وعن عدم ذكر بعض الم-١٣٧٥
حتى أصبحت ... على لسان الكثیر من المسئولین والتى لألسف لم یحدث فیھا تحسناً ملموساً 

تلك الكلمات والشعارات معانى تثیر الشك والریبة فى قائلھا أكثر مما تدفع سامعیھا إلى 
ولكننى لم أرغب أن ... الذنب بالقطع لیس ذنبى ولیس ذنبكم ... تصدیق قائلھا والثقة فیھ 

أذكركم أو أعید على أسماعكم بعضاً مما أصاب البعض منكم بالیأس أو اإلحباط وأحیاناً 
...باألمل الزائف 

حاولت وسعیت واجتھدت فى ھذا البرنامج لكى أضع یدى على أماكن الضعف -١٣٧٦
إذا كنا لم نتفق على فنحن لن نستطیع االتفاق على الدواء والعالج ... والقوة فى المجتمع 
ف أوالً عوامل تمیزنا ولن نستطیع أن ننجح ونتفوق إذا لم نعر... المرض وتشخیصھ 

... قوتنا ومصادر 

لم أستطع أن أذكر ولن أستطیع أن أذكر مدى التحسن الذى من الممكن أن یحدث -١٣٧٧
.. ومتى سیحدث فى االقتصاد المصرى وبالتالى كم وحجم التغییر الذى سیحدث فى المجتمع

فنجاح ھذا البرنامج یتوقف ... ألن ذلك فى علم الغیب وال یستطیع أى بشر أن یتوقعھ ... ؟ 
فقد یأتى ... أوالً على توفیق هللا ثم على مدى اقتناع وتنفیذ وتفاعل الشعب المصرى معھ 

...وقد یتأخر النجاح أو یأتى بطیئاً ... النجاح والتغییر أسرع مما نتخیل 



٥٩٣

أتمنى أن تكون ھذه الرؤیة وھذا البرنامج قد نجحت فى تحویل كل ما نحلم بھ من -١٣٧٨
وأن یكون ھذا البرنامج مشروعاً وطنیاً یحقق لمصر ... أھداف نبیلة إلى سیاسات وقرارات 

...وللمصریین المكانة التى نستحقھا بین األمم 

لذى أصاب الكثیر من المصریین مما أتمنى أن یكون ھذا البرنامج عالجاً لإلحباط ا-١٣٧٩
وأن یكون ... ونھضتھا ،فقدان الثقة واألمل فى تقدم مصرو،التشاؤمدفع البعض منھم إلى

فى ھذا البرنامج العالج النافع لحالة التدھور واالنھیار الشدید الذى نعانیھ فى جوانب عدیدة 
... إلى التفاؤل ثم العمل والسعى وأن یكون فى ھذا البرنامج ما یدفع البعض...من الحیاة 

مفیش         " والتوقف عن تحقیر الذات وجلدھا أو تردید الكلمة المصریة الشھیرة وھى 
" ...فایدة 

أتمنى أن یكون ھذا البرنامج تعبیراً عن ثورات الشعب المصرى ومطالبھا وأھدافھا -١٣٨٠
التعبیر عن حبنا لبالدنا بأفكارنا وخطوة على طریق تحقیق شرعیة جدیدة فى مصر وھى... 

...واقتراحاتنا 

وبدایة ... أتمنى أن یكون ھذا البرنامج نھایة لمرحلة صراع داخلى مدمر وغیر مبرر 
تخرج فیھ مصر من مرحلة الضعف إلى ... لمرحلة عمل وتعاون وتكامل بین كل المصریین 

ومن اآلسى واألسف إلى ... نشاط ومن الكسل إلى ال... ومن الفرقة إلى الوحدة ... القوة 
...  الفخر واالعتزاز 
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،والثورات،والقوانین،والدساتیر، والسیاسات ،إن الھدف من كل النظریات-١٣٨١
وتحقیق ،واالرتقاء بحیاتھم،والحكومات ھو مساعدة الناس،واألنظمة،واالنتخابات

معنى ألى سیاسات ال تحقق ذلك فالول... صول إلى مستوى معیشى أفضل مصالحھم والو
...ذلك الھدف 

...وأتمنى أن یكون ھذا البرنامج بما فیھ من أفكار تحقق لنا جمیعاً األھداف التى نحلم بھا 

ال إلى ... ھذا البرنامج ھو دعوة لكل الشعب المصرى بكل طوائفھ وفصائلھ وفئاتھ -١٣٨٢
وإنما دعوة إلى العمل ... وال إلى العصیان ... لعنف وال إلى ا.. وال إلى اإلضراب ... الثورة  
...وتطویرھا ، ومراجعة الذات،والتعلم، والفكر ،واإلنتاج

ال یحاول أن ... وإنما موجھاً لصالح الجمیع ... ھذا البرنامج لیس موجھاً ضد أحد -١٣٨٣
ال یعادى ... یخون أحد ال یشكك فى أحد وال ... وإنما یحاول أن یفید الجمیع ... یضر أحد 

وھذا ما یجب أن یكون علیھ ... بل یحسن الظن ویثق فى الجمیع ... وال یحابى أحد ... أحد 
بل إحتواء ... ال إقصاء ألحد ...فكلنا فى مركب واحد ... موقفنا جمیعاً من بعضنا البعض 

...والنجاة ستسعدنا جمیعاً ... الغرق سیضرنا جمیعاً ...للجمیع 

لم یكن لى أعداء من قبل ولن ... ھو ما سیكون علیھ أسلوبى لو أصبحت رئیساً لمصر وھذا 
وأدعو هللا ... عشت ما مضى من عمرى أخاف الظلم ... یكون لى أعداء من المصریین أبداً 

...لدى بدون مظلمة ألحداأن ینتھى عمرى 
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وقرارات وخطط فى ھذا الكتاب وھذا البرنامج من أفكار إن كل ما ذكرتھ -١٣٨٤
واستراتیجیات ما ھو إال الخطوات األولى نحو عالج بلدنا من األمراض الكثیرة التى نعانیھا 

فھى بمثابة وقف النزیف والبدء فى إجراءات الجراحات الضروریة ثم استكمال العالج ... 
حة أما مرحلة الص... ومتابعة الحالة من أجل الوصول إلى بدایة مرحلة التعافى والشفاء 

والقوة والعافیة والتى نحلم بھا ونحلم أن نصل إلیھا سریعاً فى غضون سنوات قلیلة فإن لھا 
بالطبع برنامجاً آخر وأفكاراً أخرى قد ال یكون من المناسب ذكرھا اآلن وقد ال یتسع الوقت 

ذا لذلك فإنى أكتفیت فى ھ... كما أن الخیال قد یكون قاصراً عن إدراك كل تفاصیلھا ... لھا 
الكتاب بذكر ما یمكنھ أن نتحول بھ من مرحلة اإلنحدار إلى مرحلة الثبات استعداداً لمرحلة 

ومن مرحلة االنھیار إلى مرحلة االستقرار استعداداً لمرحلة اإلزدھار ... الصعود واإلنطالق 
...



٥٩٦

أبناء شعب مصر العظیم/ السادة 

:المصریة سیدتى المواطنة... سیدى المواطن المصرى 

وأن اقدم لكم ... مكانیاتى لكى أفعل لبالدنا كل ما استطیعھ لقد اجتھدت بقدر إ-١٣٨٥
...وألبنائى وألبنائكم ھذا البرنامج الذى بین یدیكم 

وأن یفتح هللا بینى ... وأن یفتح هللا بینكم وبینھ ،أدعو هللا وأتمنى أن تتقبلوه قبوالً حسناً 
...وبینكم 

أستطیع أن أجزم بصحة كل ما جاء فى ھذا البرنامج فال أحد یمتلك الحقیقة ال-١٣٨٦
... ولقد حاولت وسعیت ... ولكن علینا أن نسعى لذلك ... وال غیرى ... ال أنا ... المطلقة 

... بل أؤمن بصحة وبصدق كل ما جاء فى ھذا البرنامج ؛وحتى ھذه اللحظة فإننى أعتقد
ما جاء فى ھذا البرنامج فیھ خیراً للناس فھو فضالً من هللا ونعمة وبناء على ذلك فإذا كان 

أعتذر لكم ... وإذا ما كان فیھ من خطأ أو سھو فھو منى ومن نفسى ... أحمده وأشكره علیھ 
وأن تقدموا إلى دائماً النصائح ...وأتمنى أن تنبھونى إلیھ ... علیھ وأستغفر هللا من إجلھ 

...واالقتراحات المفیدة 

؟ .. وما ھو مصیره ... ال أدرى إلى ماذا سیسفر ھذا الكتاب -١٣٨٧

؟ .. ھل ستتحول أفكاره إلى خطة عمل 

؟.. ھل ستتحول أحالمھ إلى واقع 

؟.. أم لن یزید عن مجرد كتاب مطبوع من ضمن آالف الكتب التى نطبعھا وقد ال نقرأھا 
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بدلوه فیما یراه محققاً دلو كل منھمحمیدة یقلدھا آخرون فیھل سیكون ھذا الكتاب سنة
...؟ فنبدأ فى التنافس فى البناء ونتوقف عن التنافس فى الھدم .. لمنفعة بالدنا 

؟.. ھل سیكون خطوة جدیدة على طریق التقدم 

؟.. أم سیكون خطوة قدیمة على طریق البحث عن النجاح 

؟.. مدافعین عنھا .. مروجین لھا .. مقتنعین بأفكاره .. ھل سیجد ھذا البرنامج مؤیدین لھ 

؟.. ؟ ھل ھناك من سیحاول أن یؤذینى .. ھل سیخلق ھذا البرنامج أعداءاً لى 

؟ .. سمعتى محاولة تشویھ؟ ھل سیسعى البعض إلى .. ھل ستدور ماكینة الشائعات ضدى 
؟.. وما ھى اإلشاعات التى یمكن توقعھا ؟.. وإذا كان ھذا فمتى سیحدث 

ولكنى أستطیع أن اٌقدم تعھدات بأن أظل ؛أن أقدم إجابات على األسئلة السابقةال أستطیع
حالماً بسعادتھم ... ساعیاً لنجاحھم ... مخلصاً ألبنائھا ... وفیا لھا ... محباً لبالدى ما حییت 

...عامالً من أجل مجدھم ومجد بالدنا ... 

إلى تصحیح ما قد أجده فیھا من خطأ أتعھد لكم بأن أسعى إلى تطویر رؤیتى ھذه و-١٣٨٨
وشرحھا لكل مصرى سواء ،ونشر أفكارھا،وأتعھد بأن أسعى إلى نشرھا... أو قصور 

...  حاكماً أو  محكوماً 

من أجل خیر كل ...بدون تفرقة بینھموأتعھد لكم بأن أظل متعاوناً مع كل المصریین 
...بدون تمییز بینھم والمصریین 



٥٩٨

فال یعلم ... أستطیع أن أوكد أن كل ما جاء بھذا البرنامج سیتم تنفیذه كامالً قد ال-١٣٨٩
وال یوجد من بین كل البشر من یعلم بماذا سیأتى المستقبل ... الغیب إال هللا سبحانھ وتعالى 

؟.. وماذا یحمل لنا من أحداث ووقائع 

یذ كل ما جاء فى ھذا ولكنى أستطیع أن أتعھد بأن أحاول أن أبذل كل ما فى جھدى لتنف
...البرنامج وأضیف علیھ ما أراه أفضل منھ 

سمح لى أیھا المصرى الكریم أن أ... نامجى بعد أن انتھیت من عرض أفكارى وبر-١٣٩٠
وأن انتظر منك رد ... وأن أضعك أمام مسئولیتك تجاه وطنك وأبناء وطنك ... أنھى برنامجى 

...قد بدأ دورك اآلن ل... فعلك وتفاعلك مع برنامجى ھذا 

...الكرة اآلن فى ملعبك أنت أیھا القارئ العزیز 

...القرار اآلن بین یدك أنت أیھا المصرى الكریم 

... أنت من بیدك أن تحول تلك األفكار إلى واقع 

...أنت من بیدك أن تشرحھا لمن لم یسمع عنھا 

...أنت من بیدك أن تتبنى ما تجد فیھ خیراً لبالدنا 

یرى منكم أن ھذا الكتاب یجب أن تصل أفكاره إلى غیره من المصریین فلیعمل من -١٣٩١
فإننى ... أن ھذا الكتاب بھ أفكار سیستفید منھا مصر والمصریین ومن یرى ... على توصیلھ 

...أحملھ أمانة العمل على نشر وتوصیل ھذه األفكار 

...وأنتظر منك أن تمد یدك لى... لقد مددت یدى إلیك 



٥٩٩

بل البد ... ولن یحقق مراده بفرد ،ولن ینتھى،ولكنھ لن یتم؛التغییر یبدأ بفرد-١٣٩٢
،ویسعوا إلیھ،ویعملوا من أجلھ،ویغیروا من أنفسھم،للتغییر من قوم یؤمنوا بھ

...ویصروا علیھ 

...فالبد أن یشارك فیھ الجمیع ... فالنجاح مثلما سیكون للجمیع 

ونحكى ألوالدنا ... لقادر على صنع إنجاز جدید نفخر بھ جمیعاً ... ا المصرى الكریم وأنت أیھ
ستطعنا أن ننھض بمصرنا أ؟ وكیف.. ستطعنا أن نغیر من بالدنا كیف أ... عنھ وأحفادنا 
...العزیزة 

... ال تقلل من شأنك وال تدع أحد یقلل من شأنك وقوة تأثیرك وأھمیتك فى المجتمع -١٣٩٣
وأنا اآلن ... وسیتم تنفیذه بكل المصریین ... ھذا البرنامج تمت كتابتھ من أجل كل مصرى ف

...فى أشد الحاجة إلى سماع رأیك ووجھة نظرك 

وأیا ما كنت ... ومھما كانت مسئولیاتك ... مھما كان موقعك أیھا المصرى الكریم -١٣٩٤
كل منا ... مسئوالً أو غیر مسئوالً ... فقیراً غنیاً أم ... شاباً أم كھالً ... رجالً أم إمرأة 

فإذا لم تستطع فعل الكثیر فأرجو منك أال تبخل ... یستطیع أن یفعل الكثیر والكثیر لمصر 
...بالقلیل الذى یمكن أن تقدمھ 

( فى الصفحات السابقة طرحت برنامجى لكم وذكرت لكم فیھ كل ما أستطیع ذكره -١٣٩٥
) ...التى تتعلق باألمن القومى فلم أذكرھا فیما عدا بعض األمور



٦٠٠

خیراً لنا فیھهووھا أنا أضع برنامجى وأفكارى أمانة بین یدیكم أطلب منكم أن تدعموا ما تجد
ویسعدنى ویشرفنى أن أضع نفسى أنا المواطن محمود محمد رمضان رھن ... ولبالدنا 

...م للمصریین إشارتكم كمرشح محتمل لرئاسة جمھوریة مصر العربیة وكخاد

فلقد تعھد هللا سبحانھ ... وأستطیع أن أوكد لكم أن نجاحنا مضمون إذا أخذنا باألسباب 
... وتعالى لنا بذلك أنھ سبحانھ وتعالى ال یضیع أجر من یحسن عملھ 



٦٠١

نداء

:أبناء شعب مصرالعظیم / السادة 

:سیدتى المواطنة المصریة... سیدى المواطن المصرى 

أعلم مدى الحزن الذى یعتصر قلوب الكثیرین منكم على سوء أحوالنا وتخبط -١٣٩٦
اتفھمھا ولكنى ال ... وأتفھم األسباب التى دفعت الكثیرین منكم للیأس واألحباط ... خطواتنا 

...وال أقبلھا ... أوافق علیھا 

...وال أرتضى الفشل لكم ... ال أرتضى الفشل لى 

...وال أرتضى الیأس لكم ... منكم ال أرتضى الیأس 

والتضحیات التى قدمناھا كبیرة وأغلبھا لم یثمر ... المحاوالت التى بذلناھا لتقدم بالدنا كثیرة 
مازال ھناك الكثیر والكثیر الذى یمكن أن نبذلھ ونقدمھ ... ما كنا نأملھ ولكننا یجب أن نستمر 

...ألنفسنا ولبالدنا 

... دعونا نتوقف عن البكاء على اللبن المسكوب ... لى الماضى دعونا نتوقف عن النظر إ
...عن عجزنا ... عن خوفنا ... عن سلبیتنا ... دعونا نتخلى عن صمتنا 

...دعونا نتوقف عن إدمان جلد أنفسنا ... دعونا نقلع بمراكبنا بعیداً عن موانئ الندم 

...لنعید شحن بطاریة األمل... لنأخذ بأیدى بعضنا البعض 

ولنبدأ فى ... ولنبدأ فى إعادة بناء أنفسنا ... وأفكارنا إلى خطة ... لنحول حزننا إلى عمل 
...كتابة وصناعة تاریخ جدید ألنفسنا ولبالدنا 



٦٠٢

فى ... والشمس لم تشرق من المغرب بعد ... كتاب التاریخ لم تنتھى صفحاتھ بعد -١٣٩٧
دعونا نذھب إلیھ باألمل والعمل ... قعداً خاویاً وسط مقاعد الدول المتقدمة ما یزال ھناك م

...كیف أننا لم نیأس بعد ... دعوا العالم یرانا ویتعجب ... فنحن جدیرون بھ ... واإلصرار 

...ودرساً جدیداً مبھراً ... دعونا نقدم للعالم تجربة جدیدة 

...لقد كانت ثورتنا السلمیة من قبل مثار إعجاب العالم 

... للعالم الیوم درساً جدیداً فى كیفیة اإلصالح السلمى دعونا نقدم

أن : دعوا العالم یتحدث مع بعضھ البعض ویقول ... دعونا نعید تقدیم أنفسنا للعالم من جدید 
...المصریین قادمون 

... وإذا ما غیرنا أفعالنا ... ولكن أفعالنا ھى من عجزت ... لسنا عجزة عن النجاح -١٣٩٨
...ولكن لم تنتھى محاوالتنا بعد ... فشلت بعض محاوالتنا ... لتالى حیاتنا تغیرت با

...فنحن أیضاً جزءاً من المشكلة ... ال تعتقدوا أن األخرین ھم كل المشكلة 

...فنحن الحل ... ال تنتظروا الحل من اآلخرین 

... أنت الحل ... سمح لى أن أقول لك أیھا المصرى العظیم بل أ

وتتبنى ...ولكننا سننجح عندما تتحرك أنت وتبحث عن الحل ... كثیرة وكلنا نعرفھا مشاكلنا 
...وتسعى لتنفیذه ...ما تقتنع بھ 

وإذا فضلت ... ولكنھا ستستمر وستزید إذا تكاسلت أنت ... مشاكلنا كثیرة وكلنا نعرفھا 
...والكالم عن العمل ... والھروب عن المواجھة ... الیأس عن األمل 

:أسمح لى أیھا المصرى الكریم وأیاً كان موقعك 



٦٠٣

... وأنت الحل ... أنت المشكلة 

... وأنت الحل ... أنت المشكلة 

... وأنت الحل ... أنت المشكلة 

...أنتظر دعمك وتأییدك ،أنتظر قرارك ،أو استفسارك ،أنتظر سؤالك،أنتظر رأیك 

محــمـود رمـضـان



٦٠٤

أتعھد

محمود محمد رمضان المرشح المحتمل النتخابات رئاسة / أنا تعھد 
الجمھوریة فى حالة نجاحى فى االنتخابات بأن أكون حاكماً لكل المصریین 

تقدم والحریة والنجاح وأن أعمل على تحقیق عناصر األمن والتنمیة وال
وإتاحة الفرصة للجمیع ... وأن أسعى لتحقیق العدل بینھم جمیعاً ... للجمیع 

أو بین قوى ... ال فرق بین غنى وفقیر ... وال أفرق بین أحداً منھم ... 
...أو بین مؤید ومعارض ... غریب أو بین قریب أو... وضعیف 

ات الدولة ودعم استقاللھا كما أتعھد بأننى سأعمل على تقویة كل مؤسس
...الجامعات واألحزاب والنقابات والصحف مثل 

ون مع البرلمان على تغییر القوانین المقیدة وأننى سأعمل بالتدریج وبالتعا
...للحریات 



٦٠٥

الفھرس

الصفحةالموضوع

٣إھداء                 

١٠ھذا الكتاب

١٥مزایا مصر:الباب األول الفصل األول

١٦مشاكلنا:الفصل الثانى

٢١كیف ومتى بدأت مشاكلنا:الباب الثانى 

٦٨لو أصبحت رئیساً لمصر: الباب الثالث 

٦٨قبل البدایة

٧٧الخروج من الضمان

٨١األرض كلمة السر

١٣١االستثمار األجنبى

١٤٢نظریة اقتصادیة جدیدة

١٥٤فوائد ھذه النظریة

١٦٧متنوعةقرارات اقتصادیة 

١٨١التعلیم



٦٠٦

٢٠٩التعلیم المستمر 

٢١١محو األمیة

٢١٥الثورة الثقافیة المصریة

٢٤١الحمالت المجتمعیة

٢٥٤النقابات

٢٦٧المرور

٢٩١الباعة الجائلین

٢٩٩الضرائب

٣٠٦وزارات جدیدة

٣١٤البرلمان

٣١٧اختیار المحافظین ورؤساء األحیاء

٣٢٩حةالوقایة والص

٣٤٠سنوات٣أول 

٣٤٦قرارات األسبوع األول

٣٤٧سنوات٣بعد 

٣٥٣العشوائیات



٦٠٧

٣٥٦الزراعة

٣٦١البحث العلمى

٣٦٦رئیس الجمھوریة

٣٨٣الدعم

٣٨٩النظافة

٣٩٣المصریون فى الخارج

٣٩٧اإلرھاب

٤٠١والحیاة السیاسیة.. األحزاب 

٤٠٦المظاھرات

٤١٠الدیمقراطیة

٤١٥المواطنون المصریون المسجونون

٤١٧المعاشات

٤٢١الریاضة

٤٢٩أطفال الشوارع

٤٣٥المیاه

٤٤٠القضاء والعدل 



٦٠٨

٤٤٧قرارات متنوعة

٤٥٤السیاحة

٤٥٧األمن القومى

٤٥٩المرأة

٤٦٤الدین

٤٦٧كیف ستزید إیرادات الدولة

٤٦٩كیف یتم محاربة الفساد

٤٧٥إلدارىاإلصالح ا

٤٧٨بنك الفقراء

٤٨١القوات المسلحة المصریة

٤٩٥األمن

٥٠٩مصالحة مجتمعیة

٥١٧العالقات الدولیة

٥٢٤السالم

٥٢٧مصر والعرب

٥٢٩المؤامرات الدولیة



٦٠٩

٥٣٢مصر وإسرائیل

٥٣٥اإلعالم

٥٣٩ذوى االحتباجات الخاصة

٥٤٣بناء اإلنسان: المشروع القومى لمصر 

٥٦٥فلسفة البرنامج: فصل أول : الباب الرابع 

٥٦٩السیرة الذاتیة: الفصل الثانى 

٥٧٦مبادئ تحكم تفكیرى: الفصل الثالث 

٥٨٩ختام: الباب الخامس 

٦٠١نداء

٦٠٤أتعھد

٦٠٥الفھرس


