بسم هللا الرحمن الرحيم
حزب النور
البرنامج
سبهيد
لقد شهدت مصر أحداثاً جساماً ،كتبت فيو فصبلً ىاماً من أىم فصول تاريخ العامل احلديث ،وشكلت ثورة اخلامس
والعشرين من يناير واقعاً جديداً يف الساحة العادلية واإلسبلمية والعربية ،وأصبحت عيون الدنيا متعلقة بتطور احلركة
السياسية يف مصر ،واخللق كلهم يراقبون كيف يبين ادلصري العظيم قواعد اجملد وحده ،واستعاد الشعب قدراًكبرياً من ىيبتو
ومكانتو الطبيعية بني الشعوب ،ولكن مازال الطريق طويبلً ،و مازال العمل ادلطلوب شاقاً ودؤوباً كي تتبوأ مصر مرة أخرى
مقعد الريادة بني األمم احلديثة.
ومن ىنا دعت الضرورة صبوع الشعب إىل التجمع ربت راية حزب النور حلمل لواء ذبديد عزم األمة ،واستجماع علتها
وطاقاهتا للتغلب على ادلصاعب والتحديات وزبطي العوائق والعقبات اليت تسببت يف زبلف األمة عقوداً من الزمن ،وتقييد
تقدمها وربضرىا حيناً من الدىر.
إن األوضاع اليت تسببت يف تفجري الثورة ،من قهر وظلم واستبداد يف صبيع مناحي احلياة ،البد من تشخيصها وربديدىا
ووضع أفضل األساليب دلعاجلتها بأسرع ما ؽلكن حىت تتمكن األمة من االنطبلق إىل آفاق الرقي ومساء احلضارة ،ونكتفي
بذكر ثبلثة أوجو للفساد تنبيهاً على غريىا.
الفساد السياسي :عشية الثورة وصلت األمة إىل طريق مسدود ،بتدليس فاضح وتزوير واضح إلرادهتا من دىاقنة احلكم
بالعصر البائد ،الذين ادعوا كذباً وزوراً أن مصر مل تبلغ سن الرشد ،وغري مؤىلة لتختار الصاحل من أبنائها ليسري أمورىا،
ويسوس أوضاعها ،فزوروا االنتخابات التشريعية تزويراً فاجراً ،وفرضوا التوريث على األمة ،ومل يبق خيار أمام الشعب إال
النزول للميادين بأرجاء مصر معرباً عن إرادتو بأفصح عبارة :الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد االقتصادي :رغم ما تتمتع بو مصر من موارد اقتصادية ،وربظى بو من ثروات ،ومن أعظم تلك الثروات شعبها
العبقري ،ورغم ما كان يتحقق من هنضة وتقدم اقتصادية إال أن ادلواطن ادلصري كان يسري إىل األسوء يف أوضاعو
االقتصادية ،فلم يشعر بتنمية ،ومل ػلس بتقدم ،فمعظم الناتج القومي يصب يف خزانات أشخاص معروفني بأعياهنم،
احتكروا ادلال واحتكروا السلطة ،وسحقوا الشعب إىل حد أن فقد ادلواطن قدرتو على العيش الكرمي يف وطنو ،فافتقد حق
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العمل حيث وصلت معدالت البطالة إىل حدود غري مسبوقة ،وافتقد حق العبلج وانتشرت معدالت األمراض إىل درجة
سليفة ،وارتفعت تكلفة العبلج إىل درجة ال يستطيع معها ادلواطن احلصول على أدىن درجات الرعاية الصحية ،وارتفعت
معدالت التضخم حىت عجز ادلواطن عن توفري قوتو األساسي ،ومل يبق خيار أمام الشعب إال النزول للميادين بأرجاء مصر
معرباً عن إرادتو بأفصح عبارة :الشعب يريد إسقاط النظام.
الفساد األمني :رغم تضخم اجلهاز األمين ووصول عدده دلئات اآلالف من األفراد ،إال أن وظيفتو األساسية كانت ضباية
التحالف غري ادلقدس واالرباد النكد بني السلطة الباطلة ورأس ادلال احلرام ،ويف سبيل ذلك يتم التنكيل بالدعاة اإلسبلميني
وادلفكرين اإلصبلحيني ،وتلفيق التهم الباطلة ذلم ،وترويع اآلمنني والتنكيل باخلصوم السياسيني ،والكيد للقوى السياسية
ادلنافسة ،وتزوير االنتخابات وإقصاء الشرفاء ،وتأجيج الفنت الطائفية بني أبناء الوطن الواحد ،ووصل األمر أىل أنو يتم قتل
الضحايا شلن ال ذنب ذلم وال جرؽلة أدينوا هبا وال زلاكمة وال ربقيق ،بدم بارد وبأسلوب بشع تقشعر منو األبدان ،حىت
فقد الناس الشعور باألمن ،ومل يبق خيار أمام الشعب إال النزول للميادين بأرجاء مصر معرباً عن إرادتو بأفصح عبارة:
الشعب يريد إسقاط النظام.
ألجل ىذه األسباب وغريىا فإننا مؤسسي احلزب ذبمعنا من طوائف سلتلفة ،وأغلبها زبصصات عالية متباينة ،وكثري منها
على درجات علمية متميزة ،لقد ذبمعنا لسبب واحد وىو العمل لتقدم الببلد ،والدفع بو إىل مصاف الدول ادلتقدمة،
وإصبلح ما أفسده النظام البائد يف كافة ميادين احلياة.
الثقافة والهوية

قضية اذلوية قضية زلورية البد من االىتمام هبا والًتكيز عليها ،ألهنا ىي اليت تشخص ذات األمة وسبيزىا ،وىي السمة
اجلوىرية العامة لثقافتنا
فإذا كانت اذلوية ادلصرية ىي اذلوية اإلسبلمية العربية حبكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أىلها ،واعتماداً على أن اللغة
العربية ىي لغة أىلهاَّ ،
فإن الواجب األول للدولة شلثلةً يف وزارة الثقافة ووزارة اإلعبلم ،وكذلك وزارة الًتبية والتعليم،
واجلامعات وادلعاىد العليا وغريىا من ادلؤسسات الثقافية احلكومية وغري احلكومية ،إظلا يتمثَّل يف تعزيز اذلوية الثقافية اليت
تُكسب األمة مكونات ىويتها الوطنية ،ويف ترسيخ حضور ىذه اذلوية يف سلتلف مناحي احلياة واألنشطة اإلنسانية صبيعاً،
ويف العمل على ترسيخ ىذه اذلوية وتقويتها.
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ولقد أظهرت األمة بكافة أطيافها توافقاً شعبياً كبرياً على اعتماد اإلسبلم ديناً للدولة ،واللغة العربية ىي اللغة الرمسية
والشريعة اإلسبلمية ىي ادلصدر الرئيسي للتشريع ،حىت عرب عن ذلك ادلتحدث الرمسي للمجلس األعلى للقوات ادلسلحة،
بأن ىذه األسس تعترب مبادئ فوق دستورية ،البد أن ينص عليها أي دستور للببلد.
وبناءً على ما تقدم فإننا يف ىذا ادلضمار نلتزم ونوصي دبا يلي:
 االلتزام بادلرجعية العليا للشريعة اإلسبلمية كنظام عام وإطار ضابط جلميع االجتهادات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،والقانونية.
 اإلقرار بأن الشريعة اإلسبلمية ىي ادلصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمني احلرية الدينية لؤلقباط ،وإثبات حقهم يف
االحتكام إىل ديانتهم يف أمور العقيدة واألحكام اليت يوجد فيها اختبلف عن أحكام الشريعة اإلسبلمية ،أما غري
ذلك من أمور احلياة بكل أنواعها ،والنظام العام واآلداب فتحكمها القاعدة اليت تقرر أن ذلم ما للمسلمني وعليهم ما
عليهم ،وىو ما ؽلثل أمسى قواعد احلق والعدل واإلنصاف بني ادلواطنني صبيعاً.
ٍ
علمية ٍ
 إقامة التواصل الدَّائم مع اذلوية بوصفها قوة دافعة ،وثروة حضارية عظيمة ،وذلك على أسس ٍ
ومنهجية
رصينة ،
بوعي عميق إىل ادلستقبل،
ُربسن قراءة َّ
النص وقراءة الواقع ،وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياتو ،وتتطلع ٍّ
عملي فعَّال مع اذلوية عرب إزالة العقبات
فًتبط ماضي األمة حباضرىا ،وحاضرىا دبستقبلهاَّ ،
وتتوخى ربقيق تواصل ٍّ

ادلتحول باستمرار
والعوائق اليت سبنع ذبدُّدىا الدَّائم وتدفقها ادلستمر ،أو ربول دون تنزيل مطلقاهتا على واقعنا النسيب و ِّ
ٍ
ٍ
وتصرفات ومناىج ٍ
سلوك وخطط ٍ
عمل حلاضر يتحقَّق ومستقبل قابل للتحقيق ،وإسهاماً فعليٍّاً يف بناء
حياتية
حقائق
َ
َ
حضارة اإلنسان ادلصري ورلده.
 إدماج البعد الثقاايف واألخبلقاي يف العملياة اإلصابلحية التنموياة بأكملهاا ،ساواء كاان مان الناحياة السياساية واالقتصاادية
رسااخ الااوعي باألعليااة
والتش اريعية والثقافيااة واالجتماعيااة ،وذلااك يف سااياق يؤِّكااد أعليااة التفاعاال بااني الثقافااة والتنميااة ،ويُ َّ
ٍ
اجلوىرية اليت تتمتَّع هبا الثقافة واألخبلق يف وضع سياسات تنموية ثاقبة تضمن ربقيق ٍ
ستدامة تنبثق ،مان
تنمية بشر ٍية ُم

وتنفتح على ثراء التنوع الثقاايف اإلنساا ،ِّ،وتطاور
وتتأسس على القيم الثقافية الوطنية الثَّرية،
تراث ديين وأخبلقي عريقَّ ،
ُ
احلياة ،وتشكل الضمان األساسي الذى ػلفظ وحدة اجملتمع وسباسكو ،ويشكل ادلناخ ادلبلئم لتطوره وتقدمو.
 اللغااة العربيااة رمااز ذلويتنااا وحافظااة لوجودنااا ،وقااد كااان دلصاار دور عظاايم يف احلفاااظ علااى اللغااة العربيااة ،وقااد تراجااع ىااذا
الاادور مااؤخراً ،ويلاازم أن تسااتعيد مصاار دورىااا الرائااد ،وأال ت ادخر وسااعاً يف الرقااي هبااذه اللغااة واحلفاااظ علااى بقائهااا
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وازدىارىاا وذلاك مان خابلل نشارىا واالجاادة جلمياع فنوهناا قاوالً وعمابلً شلاا غلعلهاا لغاة حياة غنياة دبفرداهتاا وأسااليبها
.ويلاازم تفعياال دور رلمااع اللغااة العربيااة ودعمااو بادلتخصصااني وادلباادعني ليقااوم بوضااع اخلطااط وال اربامج وادلناااىج اللغويااة
واألدبية الكفيلة بابقاء لغتناا نابضاة باحليااة ،تساتوعب إنتااج لغاات العاامل كافاة يف العلاوم واألدب والتكنولوجياا وتضايف
إليها وتبدع يف إطار منهج أديب وسطي يتقبلو اجلميع ببل نفور وال اعًتاض.
 يشاكل األزىاار ركنااً أساسااياً وعاامبلً مهمااً يف تشاكيل الفكاار والااوعي العاام لؤلمااة ،ذلاك ألن لؤلزىاار تاأثريا كباريا لاايس يف
مصاار وحاادىا ،ولكاان يف كاال باابلد العااامل ،ونظاراً لًتاجااع األزىاار ومؤسساااتو يف العقااود األخاارية ،فقااد افتقااد األزىاار دوره
اذلام جداً يف القضايا الداخلية واخلارجية علي حد سواء وذلذا غلب اساتعادة دور األزىار يف هنضاة األماة وتقادمها ،ويف
سبيل ربقيق ذلك يلزم عدم رباط شايخ األزىار ومشايخة األزىار ،وجامعاة األزىار بالقياادة السياساية يف مصار ،فابل يصاح
أن تكون بوقاً ذلا ،وأداة من أدواهتاا ،وأيااً كاان ناوع النظاام السياساي يف مصار ماثبلً ،فاإن األزىار ينبغاي أن يظال مساتقبلً
عناو ،وماان ص يصاابح ضاامرياً لكاال األمااة ،لصاااحل أي نظاام سياسااي يف مصاار ،ألنااو كلمااا زادت قااوة األزىاار ونفااوذه زادت
قااوة مصاار بالضاارورة ،وكااذلك يلاازم االسااتقبلل ادلاااد باسااتعادة أوقاااف األزىاار ومصااادر سبويلااو ادلسااتقلة ،وأيضااً انتخاااب
شيخ األزىر من خبلل ىيئة لكبار العلماء يتم تشكيلها بنزاىة وشفافية.
 ضرورة النهوض جبميع جوانب احليااة دبصار ،وأعلياة أن تتباوأ مصار مكاهناا الرياادي العاادلي الاذي يناساب تارؼلهاا العظايم
وحضااارهتا العريقااة ،فمصاار أعظاام دول العااامل تارؼلااً ،وأعرقهااا حضااارة ،وأعمقهااا تااأثرياً ،وأعلهااا مكانااً ،وقااد أكاادت ثااورة
يناااير ىااذه ادلساالمات الاايت ضاااعت لؤلسااف يف العق ااود األخ اارية ،والبااد ألبناااء مص اار ادلخلصااني أن ياادركوا أعليااة ى ااذه
احلقيقة وضرورة أن تبقى مصر مصدراً للنور واإلذلام احلضاري للعامل كلو.
البرنامج السياسي لحزب النور
أصبح اإلصبلح السياسى مطلباً أساسياً وضرورياً جلميع قطاعات الشعب ،وىو القاعدة لئلصبلح يف كافة مناحي احلياة،
والنظام الذي يقوم عليو االستقرار والثبات للمجتمع ،ويدعو احلزب إلقامة دولة عصرية على األسس احلديثة ،ربًتم حقوق
التعايش السلمي بني أبناء الوطن صبيعاً ،بعيداً عن النموذج الثيوقراطي ،الذي يدعو لدولة تدعي احلق اإلذلي يف احلكم،
وربتكر وحدىا الصواب يف الرأي ،وكذلك بعيداً عن النموذج البلديين الذي يريد اقتبلع األمة من جذورىا وىويتها
الثقافية ،وإظلا يدعو احلزب للدولة القائمة على تعدد ادلؤسسات والفصل بني السلطات :التشريعية والقضائية والتنفيذية
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واليت تعمل بشكل متوازن ومتكامل ،وربمي احلريات وربقق العدالة بني أبناء الوطن صبيعاً ،وربرص على تكافؤ الفرص،
حفظ احلقوق وتراعي معايري الشفافية والنزاىة ،وتتلخص مبلمح تلك الدولة يف عناصر نوجزىا فيما يلي:
 ينبغي أن تكون صبيع مكونات العملية السياسية منضبطة بضوابط الشريعة اإلسبلمية ،فتحقيق الدؽلقراطية إظلا يكون يف
إطار الشريعة اإلسبلمية ،وكذلك إطبلق احلريات يكون مع احملافظة على ثوابت األمة والنظام العام.
 أىمية حفظ الحقوؽ األساسية والحريات العامة

من أىم أسباب ثورة يناير ما عاىن منو الشعب لعقود طويلة من احلرمان من احلقوق األساسية والتضييق على احلريات العامة ،
ومن ىنا تأيت ضرورة التأكيد على أن احملافظة على احلقوق األساسية واحلريات العامة يف إطار من الشريعة اإلسبلمية من
األولويات اليت ال ؽلكن بدوهنا بناء اإلنسان والوطن بناء سليماً قوياً ،وكذلك أعلية إطبلق احلريات ادلشروعة ،ودعمها مع احملافظة
على ثوابت األمة والنظام العام ،ومن ذلك حرية الرأي والتعبري ،وحرية اإلعبلم والصحافة والنشر ،وحق تكوين اجلمعيات
األىلية ،وإصدار الصحف وادلطبوعات وعدم إيقافها إداريا .وأن تكون السلطة القضائية ىي صاحبة احلق يف الفصل يف الطعون
اخلاصة باألحزاب و الصحف.
 .1حق اجملتمع يف تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من ػلكمو ويسري شأنو العام.
 .2حق اجملتمع يف ربديد االختيارات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للدولة ،عرب مؤسسات سبثيلية لو ،ذات مسؤولية
وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاىة.
 .3حق اجملتمع يف اختيار من يدير وينظم شأنو العام.
 .4حق اجملتمع يف تقومي ومراقبة وزلاسبة من يدير وينظم شأنو العام.
 .5حق اجملتمع يف تنظيم نفسو والتعبري عن اختياراتو ادلتنوعة .
 .6حق اجملتمع يف ضباية نفسو ضد كل إرادة للتعسف والشطط السلطوي واالستبداد.
 .7حق اجملتمع يف صون الكرامة اإلنسانية جلميع أفراده ،دبختلف ذبلياهتا االقتصادية والثقافية واالجتماعية ،من عمل وحياة كرؽلة
وعيش طيب ،وقدرة شرائية توفر الكفاية ،وصحة وعبلج رلا ، ،وتعليم رلا ،بادلراحل األساسية من التعليم ،وسكن مناسب
دبقابل مناسب لقدرة عامة الشعب.
 .8حق ادلواطن واجملتمع يف صون احلرمة االجتماعية دلمتلكات ومساكن األفراد اخلاصة.
 .9حق اجملتمع يف صون ادللكية الفردية وادلنافسة االقتصادية الشريفة واحلرة والشفافة وادلسؤولة لكل أفراده ،دبا ال يضر مصلحة
اجملتمع ككل وفئاتو.
 ضرورة مراعاة استقالؿ القضاء استقالالً تاماً عن السلطة التنفيذية  :فالسلطة القضائية متمثلة ىف اجمللس األعلى

للقضاء ،ووزارة العدل واحملكمة الدستورية العليا وزلكمة النقض ونادى القضاة واجلمعيات العمومية للمحاكم االبتدائية
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وزلاكم االستئناف ومكتب النائب العام ،واليت والبد أن تتمتع باستقبللية تامة دون توجيو أو إشراف من رئيس
اجلمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إال ىيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس األعلى للقضاء حيث أن نزاىة
القضاء واحًتام ادلواطنني لو قائم يف األصل على تطبيق العدالة يف الفصل بني األشخاص احلقيقيني أو االعتباريني،
ونظرتو ذلم على حد سواء دون سبييز أو تفضيل ،فالقضاء العادل قضاء نزيو ،ال يرى إال مواد القانون ويراعي تطبيقها .

 الشعب مصدر صبيع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية  ،ولو األحقية يف تقرير األسس وادلبادئ ،اليت يقوم عليها
نظام احلكم يف الدولة ،وعليو فإنو غلب اعتماد االنتخاب وسيلة الختيار ادلمثلني للهيئات وادلؤسسات ادلعربة عن
اجلماعة الوطنية ادلصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء اجلامعات واالربادات الطبلبية ،والنقابات ادلهنية واجملالس احمللية
والتشريعية ،والعمد ورؤساء ادلدن واحملافظني ،وكذلك غلب تقوية اجملالس احمللية واختيار شلثليها عن طريق االنتخابات
ادلباشرة احلرة والنزيهة ومنحها صبلحيات حقيقية إلدارة ادلناطق اليت سبثلها بشكل ال مركزي .
 ضرورة ربقيق الدؽلقراطية يف إطار الشريعة اإلسبلمية ،وذلك بضرورة شلارسة الشعب حقو يف حرية تكوين أحزاب
سياسية ،وكفالة حرية األحزاب يف شلارسة نشاطاهتا يف ضوء االلتزام بالدستور وثوابت األمة ونظامها العام ،والتداول
السلمي للسلطة عرب انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ،وكذلك حرية الشعب يف اختيار نوابو وحكامو ومن يسوس أمره،
ومراقبة احلكومة وزلاسبتها ،وعزذلا إذا ثبت اضلرافها.
 ضرورة إطبلق احلمبلت الواسعة للتوعية السياسية بني طبقات الشعب صبيعاً ،خاصة الشباب ،وإذكاء روح االنتماء
واحلماس الوطين ،وترسيخ الوعى الثقاىف لدى الشباب ،يف اجلامعات وادلعاىد والتجمعات الشبابية ،والدعوة دلشاركة
الشباب ىف صنع القرار ،واخلروج من حالة العزوف إىل ادلشاركة السياسية الواعية ،والقضاء على ظاىرة تزوير إرادة
الشعب ،وتغييب وعي األمةباخلداع السياسي ،وشراء أصوات الناخبني.
 ضرورة القضاء على الثقافات السلبية اليت سادت يف اجملتمع ادلصري يف العهد البائد ،ومن أخطر تلك الثقافات ىي
ثقافة التهميش واإلقصاء ،و ثقافة االستبداد واالستعبلء ،واليت مارستها بعض القوى السياسية واليت تعين إبعاد ادلعارض
وذباىلو وعدم النظر إليو مهما كانت صحة مواقفو وصدق أقوالو ،وقد يصل األمر إىل زبوينو أو اهتامو بغية إدانتو
وإسقاطو وتدمريه والقضاء عليو.
 إن الرقابة الدائمة واللصيقة على كافة ادلؤسسات واذليئات ،من قبل جهات رقابيو مستقلة ونزيهة ،ىو خط الدفاع األول
واألساسي ىف الصراع ضد الفساد والنهب واحملسوبية ،والكيل دبكيالني واالستبداد السياسي ،واحتكار السلطات والظلم
واالضطهاد وىذا يؤكد على ما سبق من ضرورة استقبللية ادلؤسسة القضائية ،وضمان توفري كافة الصبلحيات ذلا
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لفحص ادلستندات ونشر ادلعلومات والبحث واالستقصاء داخل كافة ادلؤسسات العاملو بالدولة دون استثناء ،مع ربقيق
مبدأ الشفافيو وسيادة القانون.
البرنامج االقتصادي لحزب النور
إن مصر سبتلك مقومات الدولة العظمي دبواردىا البشرية (خاصة من الشباب) واالقتصادية واالجتماعية والطبيعية والفكرية ،
وما ربتاجو مصر يف احلقيقية ىو البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت تشجع على العمل واالنتاج واالستثمار .وإن العنصر
البشري ادلصري (الذي قام بثورة  25يناير وشهد لو العامل أصبع) قادر بفضل اهلل على ربقيق ادلعجزات االقتصادية والتخلص
من كافة ادلشكبلت االقتصادية اليت تعا ،منها ببلدنا العزيزة.
إن الثورة الشعبية يف يناير  2011وإن كان من أعظم أسباهبا وصول الفساد السياسي واالجتماعي إىل مستويات غري زلتملة،
ولكن أيضاً تدىور الوضع االقتصادي كان عامبلً حامساً يف انفجار ثورة الشعب ،ولن يشعر الشعب بالرضا والسكينة ولن

يزول عنو السخط والغضب ما مل تتحسن أوضاعو االقتصادية ،ويلمس التحسن والتقدم على أرض الواقع ،ويف احلقيقة إن
الشعب ادلصري يستحق أن ينعم حبياة طيبة وعيشة كرؽلة تليق بعطائو وثورتو العظيمة.
ويشتمل الربنامج االقتصادي حلزب النور على مكونني أساسني وعلا أوال :األىداف االقتصادية واالجتماعية للربنامج
االقتصادي  ،وثانيهما :السياسات االقتصادية البلزمة لتحقيق تلك األىداف ،وتشتمل ىذه السياسات بدورىا على ادلستويني
احمللي والدود على النحو التاد:
أوال :األىداؼ االقتصادية واالجتماعية للبرنامج االقتصادي

{ولََق ْد َك َّرْمنَا بَنِي
 )1االىتمام بكرامة اإلنسان ادلصري ورفع مستواه ادلعيشي وضبايتو من الفقر ومن البطالة ربقيقاً لقولو تعاىل َ
آدـ وحملْنَ ِ
اىم ِّمن الطَّيِّب ِ
اىم َعلَى َكثِي ٍر ِّم َّمن َخلَ ْقنَا تَػ ْف ِ
ات َوفَ َّ
ضيال}[اإلسراء]70:
ََ َ َ َ ُ
اى ْم في الْبَػ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقػْنَ ُ َ َ
ْ
ضلْنَ ُ ْ
 )2دعم وتقوية اجملتمع ادلصري اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً دبا ؽلكنو من النهوض بأفراده ،والوقوف جبانب أصدقائو ويف
مواجهة أعدائو.
 )3ربقيق ال عدالة االجتماعية يف توزيع الدخل وتوزيع الثروات بني أبناء اجملتمع ادلصري دبا ػلقق التكافل االجتماعي و يشيع
روح احملبة التآلف والتعاون واالستقرار واالطمئنان ضلو ادلستقبل ،دبا ينعكس من آثار إغلابية على هنضة اجملتمع وعلى ظلوه
االقتصادي.
ثانيا :السياسات االقتصادية الالزمة لتحقيقة األىداؼ سالفة الذكر:
 )1قضية البطالة من أكرب العقبات اليت تعًتض عملية اإلصبلح االقتصادي ،ألهنا تتعامل مع العدالة االجتماعية ،وينبغي أن
توفر الدولة ألبنائها صبيعاً فرص العمل اليت سبكنهم من احلصول على ادلستوى البلئق من الدخل ،ودبا ؽلكنهم من ادلشاركة
الفاعلة يف زيادة اإلنتاج القومى وذلك عن طريق:
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 توفري ادلشاريع العامة واالىتمام باالستثمار يف الصناعات الصغرية وادلتوسطة (واليت تتسم باالستخدام ادلكثف
لعنصر العمل ودبا ؽلكن من استيعاب أعداد كبرية من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرىا.

 إعادة تدريب وتأىيل اخلرغلني ومساعدهتم يف احلصول علي فرص عمل مناسبة ذلم من خبلل برامج قومية
للتدريب ادلهين.

 ربسني برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية ادلصرية
 تقدمي الدعم (من خبلل توفري البنية التحتية وتقدمي دراسات اجلدوى االقتصادية للفرص االستثمارية الواعدة
للشباب)،

 ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف وادلشاركة من قبل الدولة ،وأيضا من قبل أبناء الوطن األغنياء والقادرين
إلنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية ،تساعد على ربقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع ،وزبفيف مشاكل الفقر
بصورة مباشرة ،كما ؽلكنها أيضاً من زيادة االنتاج القومي بصورة غري مباشرة ،عن طريق آثارعلا اإلغلابية على
االستثمارات الوطنية ،وعلى االستهبلك والتحفيز على العمل واإلنتاج يف اجملتمع.
 العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها ،وإعادة االىتمام بالصناعات وادلصانع اليت تدىورت بفعل
اإلعلال والتخريب ادلتعمد ،هبدف خصخصتها وبيعها بأشبان زىيدة ،خاصة يف العقود األخرية.
 )2ينبغي االىتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا يف رلاالت الصناعات ادلدنية والعسكرية ،ويف ىذا اجملال ينبغي أن تزداد نسبة
االنفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل يف حدىا األد ،إىل  %4من الناتج احمللي اإلصباد كما ىو احلال يف العديد
من الدول ادلتقدمة  ،حيت ؽلكن توفري ادلستلزمات األساسية للتنمية االقتصادية .
كما ينبغي إطبلق مشروع قومي للتوسع يف آفاق الصناعات التكنولوجية ادلتطورة ،يف رلال الربرليات واالتصاالت احلديثة
وغريىا ،والعمل على توفري صبيع العناصر البلزمة لتلك الصناعات ،ابتداءً من الكوادر ادلدربة ،إىل تصميم وتصنيع مكونات
األجهزة الدقيقة ،وصوالً إىل إطبلق األقمار الصناعية سواءً أقمار االتصاالت ،أو البث الفضائى ،أو أقمار األرصاد أو
األقمار العسكرية أو األقمار العلمية الىت تستخدم ىف التجارب العلمية ادلختلفة ،وؽلكن االسًتشاد واالستفادة من الدول اليت
وصلت يف عقد أو عقدين إىل نتائج مبهرة يف ىذا اجملال كاذلند والصني.
 )3ينبغي توطني الصناعات االسًتاتيجية الغذائية والعسكرية يف مصر ،ذلك أن األمة اليت ال تنتج غذاءىا أو معداهتا العسكرية
أمة ال تستطيع أن تكون مستقلة يف قراراهتا ،ودبا ػلقق مصلحتها العامة.
 )4وال شك أن ادلبادىء األخبلقية اليت تقرىا الشريعة اإلسبلمية من اإلخبلص والصدق وإتقان العمل والصرب والثبات على احلق
ومنع الربا واالحتكار والعدالة يف توزيع الدخل وتوزيع الثروات والتكافل االجتماعي وزبفيف الفقر والفجوات يف توزيع الدخل
بني الناس تتطلب صبيعاىا
 )5تعديل قوانني اقتصادية كثرية لعل من أعلها:
أ) قانوف البنوؾ واالقراض  :التوسع يف صيغ التمويل اإلسبلمية ادلبنية على ادلشاركة يف األرباح ويف االنتاج بدال من النظام
الربوي القائم على الفائدة والذي تتعامل هبا معظم البن وك التجارية وادلتخصصة اليت تعمل يف مصر على أن يتم ذلك
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بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة ،حىت ال ربدث آثار سلبية على االقتصاد .تشتمل صيغ التمويل اإلسبلمية على
صيغ الشركة وادلضاربة بني األفراد بعضهم البعض وبينهم وبني الدولة ،وأيضا صيغ بيع ادلراحبة وادلزارعة واالستصناع
والسلم والقروض احلسنة  ...وغريىا .وؽلكن ذلذا التوسع أن ػلقق ظلواً غري مسبوق يف االقتصاد الوطين ،يضاف إىل
ذلك أن الشعور بادلشاركة اجملتمعية من جانب قطاع كبري من أبناء اجملتمع ػلرك ادلوارد البشرية ويعظم من مشاركتها يف
النمو االقتصادي دلصر.
ب) قانوف محاربة االحتكار  :إن زلاربة االحتكار يف كل من توزيع الدخل والتجارة اخلارجية من األعلية دبكان حيت اليًتتب
على ذلك استغبلل رجال األعمال حلاجة ادلواطنني من السلع واخلدمات وخصوصا يف رلال السلع االسًتاتيجية
(ادلنتجات الغذائية األساسية واحلديد واألمسنت  ...وغريىا) ،كما أن زلاربة االحتكار عموما ترفع من الكفاءة
االقتصادية يف استغبلل ادلوارد االقتصادية ومن ص ربسن من ادلستوى ادلعيشي ألبناء اجملتمع صبيعا .لذا ينبغي االستفادة
من قوانني زلاربة االحتكار ادلوجودة يف الدول ادلتقدمة االقتصادية كالواليات ادلتحدة ودول غرب أوروبا .ويتطلب
األمر أيضا اختيار ادلسئولني عن زلاربة االحتكار بعناية كبرية من بني األقوياء واألمناء ،ويتطلب ذلك بدوره ضرورة
الفصل بني العمل التنفيذي والعمل النيايب حىت ينتفي احتمال استغبلل العمل النيايب يف ضباية الفساد واالحتكار كما
كان احلال يف مصر قبل  25يناير .2011
 )6السياسة الزراعية:

 تشجيع انتاج السلع الغذائية االسًتاتيجية (القمح واألرز والذرة) من أجل ربقيق األمن الغذائي ألبناء الشعب.
 ربرير التجارة يف ىذه السلع يكون السياسة ادلقبولة يف حال رواج النشاط االقتصادي وعندما تكون أسعارىا رلزية
للمزارعني ،لكن يف حال ركود السوق واطلفاض األسعار ينبغي اتباع سياسة تعزيز األسعار دبا ؽلكن ادلزارعني من
االستمرار يف النشاط االقتصادي الزراعي.

 العمل من قبل احلكومة على توفري مستلزمات الزراعة من ادلياه واألمسدة والبذور احملسنة والرعاية الصحية ألىلنا يف
الريف ادلصري من األعلية دبكان لتحقيق أىداف السياسة الزراعية.

 االنفتاح على السودان الشقيق الغين دبقومات الزراعة من األرض وادلياه والتكامل معو ؽلكن أن يساعد يف ربقيق
األمن الغذائي للدولتني معا ،وىنا فإن االىتمام السياسي و االقتصادي بالسودان الشقيق فضبل عن إنو ػلقق األمن
االسًتاتيجي دلصر من اجلنوب فإنو ؽلكن أن يسهم يف ربقيق األمن الغذائي من خبلل استثمار بعض رؤوس أموال
ادلصرية والعربية يف الزراعة يف السودان وإغلاد الفرص االنتاجية وادلعيشية ألبناء وادي النيل.
 احلفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف التعديات عليها ،واستصبلح ادلزيد من األراضي وتشجيع االستثمار يف ىذا اجملال
احليوي.

 توفري وتنمية ادلوارد ادلائية البلزمة لري األراضي ادلستصلحة ،وترشيد استهبلكها باستخدام نظم الري احلديثة.
 ومن جانب آخر العمل على تنمية الثروة احليوانية والسمكية ،وحسن استغبلل التقدم التكنولوجي للوصول لبلكتفاء
الذايت يف ىذا اجملال.
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 )7التكامل االقتصادي بني الدولة العربية واإلسبلمية:


يتسم العامل ادلعاصر بالتكامل االقتصادي وتكوين الكتل االقتصادية الضخمة من أجل االستفادة من

وفورات احلجم ووفورات النطاق نتيجة التساع السوق .وبناء على ذلك ينبغي أن تندمج مصر مع كل من الدول
العربية (منطقة التجارة احلرة العربية الكربى) وأيضا مع الدول اإلسبلمية (منظمة ادلؤسبر اإلسبلمية).
اندماج مصر النشط يف ىذه الدوائر التكاملية العربية واإلسبلمية سيوسع من سوق التصدير بدرجة كبرية

وسيحقق دلصر مزايا اقتصادية وسياسية كبرية تنعكس إغلابا على رفاىية أبناء اجملتمع وعلى زلاربة الفقر والتخلف
االقتصادي يف الببلد.



ربقيق كتلة اقتصادية كبرية يًتتب عليو ضرورة التنسيق بني السياسات اخلارجية لتلك الدول إزاء الدول

والتكتبلت االقتصادية األخرى دبا ؽلكن ىذه الدول اإلسبلمية من حل مشاكلها البينية سلميا وأيضا تشكيل
سياسة خارجية ربقق مصاحل الدولة اإلسبلمية.


اتباع السياسات اليت سبنع اشتعال فتيل الصراعات ادلسلحة بني الدولة اإلسبلمية ،واليت تؤدي الستنزاف

ادلوارد االقتصادية ،ومن ص حرمان أبناء ىذه اجملتمعات اإلسبلمية من االستفادة خبريات أوطاهنم.



تشجيع االستثمار األجنيب بالضوابط والضمانات اليت ربقق مصلحة الشعب.

 )8االستثمار يف رأس ادلال البشري :إن االستفادة من العنصر البشري ادلصري والذي يعد من أعظم ادلوارد االقتصادية ادلتاحة
دلصر ،واستغبللو بصورة صحيحة ؽلكن ليس فقط من حل مشاكل الفقر والتخلف االقتصادي ،وإظلا ؽلكن مصر أيضاً من
أن تصبح يف مصاف الدول األكثر تقدماً يف العامل.


االىتمام باالستثمار يف الطاقات البشرية من خبلل التعليم اجليد يف كافة ادلراحل التعليمية ( األول –

الثانوي – اجلامعي  -الدراسات العليا) ،واالىتمام بالرعاية الصحية اجليدة ألبناء اجملتمع من األعلية دبكان ليس
فقط لئلعتبارات اإلنسانية ولكن أيضا من أجل االعتبارات االقتصادية.


التعليم العاد اجلودة ،والرعاية الصحية ادلتميزة توفران للمجتمع العاملني األكفاء داخل االقتصاد الوطين

وربافظ على انتاجيتهم وىذا شلا ؼلفض من تكلفة ادلنتجات ادلصرية وغلعلها أكثر تنافسية بالنسبة للمنتجات
األجنبية البديلة ،والنتيجة النهائية ىي زيادة الطلب على ادلنتجات ادلصرية وعلى العمالة ادلصرية.


الربط بني ادلعاىد التعليمية ادلختلفة (اجلامعات وادلعاىد وادلراكز البحثية) وبني القطاع االقتصادي ادلصري

دبا يسهم يف ربط البحوث العلمية بالواقع االقتصادي .فالعلم والدراسات العلمية ينبغي أن توظف للتطبيق
لصاحل اإلنسان.



التأمني الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء اجملتمع ،الفقراء واألغنياء ،وينعكس ذلك إغلاباً على القدرات

االنتاجية ألبناء اجملتمع صبيعاً ،دبا يسهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي ورفع مستويات ادلعيشة للجميع.
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ربديد حد أد ،لؤلجور ػلقق مستوى احلياة الكرؽلة ويتغري بتغري ادلستوى العام لؤلسعار من األعلية دبكان

لتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية ،وبنفس القدر من األعلية ينبغي وضع سقف أعلى لؤلجور وادلرتبات يف
احلكومة ويف القطاع العام وليكن عشرين مثبلً للحد األد ،لؤلجور وادلرتبات.


ضرورة توزيع خارطة النشاط والنهضة االقتصادية على كافة أضلاء الوطن من سيناء إىل مطروح ومن

بورسعيد إىل البحر األضبر وأسوان ،حىت يتمتع صبيع أبناء مصر خبريىا ،وينعموا بثرواهتا على حد سواء ،ويزول
الشعور دبرارة اإلقصاء واإلعلال والتهميش الذي عانوا منو طويبلً.

العمل علي تنفيذ مشروعات إسكان منخفضة التكاليف وجبودة مناسبة للشباب ادلقبل علي الزواج

وأيضا ألصحاب الدخول ادلنخفضة يف الطبقة ادلتوسطة والفئات األود بالرعاية وسكان العشوائيات.
 )9زلاربة إىدار ادلال العام عن طريق:


االستفادة من ادلتخصصني من أبناء الوطن يف دراسات جدوى ادلشروعات االقتصادية للوزارات

ادلختلفة ،خصوصا ادلشروعات القومية اليت تتطلب استثمارات مكلفة.



احلد من النفقات العامة اليت التتفق مع الصاحل العام ألبناء األمة (كما ىو احلال النسبة لقيام وزارات

البًتول والداخلية واجليش باإلنفاق على فرق ك رة القدم من احملًتفني حيث تعطي مرتبات تتجاوز مبليني
احلنيهات لبلعبني وادلدربني من أموال أبناء اجملتمع ،وأيضا يتمثل ىدر األموال العامة يف اإلسراف يف اإلنفاق
على ادلهرجانات الفنية والسينمائية دبا ال يتناسب مع معدالت الفقر ادلوجودة دبصر).


التوقف عن بيع القطاع العام ،وادلراجعة لعمليات البيع ادلشبوىة اليت سبت ،وعقد اللجان ادلتخصصة

لدراسة الطريقة ادلثلى لبلستفادة منو حلماية حقوق الفقراء وزلدودي الدخل.
 )10زلاربة الفساد وادلفسدين :إن تتبع أموال الشعب اليت استوىل عليها ادلسئولون السابقون يف داخل مصر ويف خارجها ينبغي أن
تكون أحد ادلهام الرئيسية للسياسة االقتصادية العاجلة دلصر ،وؽلكن ربقيق ىذه ادلهمة عن طريق تكليف جلنة من
ادلتخصصني يف القانون الدود ويف أعمال البنوك ويف زلاربة التهريب واالستفادة من اخلرباء األجانب يف ذلك.
 إن اسًتداد األموال والثروات الطائلة ادلنهوبة اليت  م هتريبها خارج مصر ،واستعادة األموال ادلختلسة ،خبلل فًتة
نظام احلكم البائد ،وذلك من خبلل الوسائل القانونية ادلشروعة .فضبلً عن أهنا حق أصيل ألبناء ىذه األمة
الشرفاء ،فإن اسًتدادىا من األعلية دبكان من أجل استغبلذلا يف زيادة حجم االستثمارات الوطنية دبصر
والتخفيف من حدة الديون احمللية واخلارجية .ويف ىذا اإلطار ينبغي أن تتم مراجعة كافة االتفاقات االقتصادية
اليت عقدىا من ال خبلق ذلم من ادلفسدين كما ىو احلال بالنسبة التفاقية بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل وغريىا
من الدول.


إصبلح منظومة األجور بالكامل جبميع جوانبها ووضع عبلقة عادلة بني احلد األد ،واألقصي وأيضاً
تربط اإلنتاجية والكفاءة باألجر ،وربطو دبعدالت التضخم ،للعاملني يف اجلهاز احلكومي والقطاع العام وكذلك
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القطاع اخلاص ،واذليئات االقتصادية والصحف القومية وغريىا ،ووضع حد أدىن مناسب دبا ػلقق العدالة يف
توزيع الدخل بني العاملني يف ىذه اذليئات.
القضاء على الفساد االقتصادي الذي عاىن منو الشعب ادلصري وذاق منو الويبلت خاصة يف العقود

األخرية ،وساىم يف زيادة أعداد الفقراء وسحقهم ،ويتمثل ذلك الفساد يف أوجو كثرية ،منها سوء توزيع الثروة،
وغياب العدالة االجتماعية ،وكذلك االحتكار للسلع األساسية والرشوة واالختبلس واحملسوبية ،واإلسراف
خاصة يف اإلنفاق احلكومي ،وال شك أن إيقاف نزيف اخلسائر الذي يسببو تفشي الفساد كفيل بسرعة تعايف
االقتصاد ادلصري واسًتداده مكانتو.
 )11زلاربة االستبداد السياسي :وطادلا ارتبطت السياسة باالقتصاد ،فإن تطبيق الشورى والدؽلوقراطية يف إطار الشريعة اإلسبلمية
بني أبناء اجملتمع صبيعاً ،يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل االقتصادي ،ولرفع الكفاءة يف استغبلل ادلوارد االقتصادية
وزلاربة الفقر ورفع مستوى الرفاىية االقتصادية ألبناء اجملتمع صبيعا .إن احلرية االقتصادية ال ؽلكن أن تظهر وتنمو يف رلتمع
يعيش االستبداد السياسي ،وتؤكد التجارب اإلنسانية التارؼلية أن النمو االقتصادي يكون أكثر استدامة وتواصبلً يف

اجملتمعات الدؽلوقراطية مقارنة بتلك اجملتمعات اليت يسودىا االستبداد السياسي والدكتاتورية .إن الدؽلوقراطية وما هبا من
أساليب التصحيح الذايت والفرص ما يقلل من االضطرابات العرقية واجلغرافية والدينية داخل اجملتمع الواحد ،وىذا يوفر ببل
شك على اجملتمع أشكاال من الصراع الداخلي الذي يعرقل تقدم األمة ادلصرية ضلو مكاهنا البلئق هبا كدولة عظمى يف عامل
معاصر ال ػلًتم إال األقوياء.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الرعايػ ػ ػ ػ ػػة الصحيػ ػ ػ ػ ػػة
اإلنساف ىو المخاطب بإعمار الكوف وصنع الحضارة وبناء النهضة وبغير إنساف صحيح العقل والبدف ال
يمكن تحقيق شيء من ذلك  .وإف التقدـ االقتصادي يتبعو تقدما في جميع مجاالت الحياة ومنها كفاءة وجودة
وكفاية الخدمة الطبية ،وبدوف القوة االقتصادية ال يمكن الكالـ على جودة وكمية وشمولية ومد مظلة الخدمات
الطبية ولن تتمكن الدولة من دعم الخدمة الطبية جزئيا فضال عن دعمها كليا.
تعاني منظومة الرعاية الطبية في مصر منذ عدة عقود بسبب سوء التخطيط الذي شمل جميع مناحي الحياة
باإلضافة إلى انعداـ اإلدارة الرشيدة وضعف االعتمادات المالية وعدـ مواكبة التطورات الطبية في العالم باإلضافة
إلى النظرة السلبية للرعاية الصحية والبيئة والكادر الطبي ومعاملتها على أنها ترؼ وإىدار للماؿ العاـ .فكلنا يدرؾ
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سوء وعدـ كفاية الخدمات الصحية المقدمة عبر المستشفيات العامة وقطاع التأمين الصحي  ،وإىماؿ التجهيزات
والنظافة والكفاءة المهنية والتفريط في صيانة المستشفيات العامة مبانيها وأجهزتها .كذلك اإلىماؿ الشديد في
رعاية األطباء وكفايتهم وتحفيز المتميزين منهم وعدـ العناية ببرامج التدريب والتطوير وضعف رواتب الكادر الطبي
المعاوف من الفنيين وىيئة التمريض وقلة أعدادىم واستحواذ اإلداريين بالوزارات والمستشفيات على معظم المزايا
والحوافز المالية وكذلك ارتفاع سعر الدواء وعدـ وجود بدائل وطنية لؤلدوية المستحدثة بأسعار مناسبة.
دور الدولػ ػػة:
الرعاية الصحية للمواطنين ىي أحد حقوؽ اإلنساف األساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق العالمية ،وبالرغم
من ىذا الحق الذي ىو من ضروريات الحياة وحقوؽ اإلنساف األساسية إال أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح
الخطة االقتصادية وتحسن واستقرار االقتصاد المصري فال يمكن بحاؿ فصل المنظومة الطبية والتطور المنشود
من ناحية الكفاية أو الكفاءة بمعزؿ عن التقدـ االقتصادي للبالد،
ضرورة وضع خطة طويلة األمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء ال تتغير بتغيير
األشخاص والوزارات بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة .وتشمل مسئولية الدولة
عن كل ما يمت للرعاية الطبية بصلة من تحديد المسئوؿ األوؿ عن الرعاية الصحية في مصر و تحديث
المستشفيات وكفاية عدد األسرة لمجموع السكاف وتخريج وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات العامة
والدقيقة والنادرة ووضع وتطوير نظاـ التأمين الصحي وصناعة الدواء ومراقبة تطبيق القوانين واإلشراؼ على
مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتطبيق قوانين العناية بالبيئة ومحاربة األمراض المتوطنة مع ما يتبع ذلك من
التنسيق مع الهيئات العالمية والمنظمات األممية والدوؿ المجاورة واالستفادة من خبرات الدوؿ الصديقة والمتميزة
وسد العجز في الخبرات عن طريق البعثات الخارجية والتعليم عن بعد على النحو التالي:
 رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرىا % 1.5إلى ما يقارب
النسب العالمية  %10-7من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة ومدروسة ولسد االحتياجات األساسية
والعاجلة أوالً.
 وضع خطة طويلة المدى لتحديث وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية األولية وأماكن
توزيعها جغرافياً ،ووقف المشروعات العشوائية في مجاؿ الصحة ،مع االىتماـ بالتوسع في أعداد المستشفيات
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التخصصية في المدف الكبرى بعد دراسة لما ىو موجود بالفعل ومدى كفايتو وكذلك زيادة عدد المراكز الطبية
المتطورة في النجوع والقرى والمراكز.
 العناية بجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والعامة ومستشفيات التأمين الصحي طبقا
للمواصفات القياسية العالمية
 توسيع مظلة التأمينات االجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع اإلنساف من التكسب
 االىتماـ بأقساـ الطوارئ واالستقباؿ بالمستشفيات العامة والجامعية وتزويدىا بأعداد مناسبة من األخصائيين
وإضافة األجهزة الحديثة مع زيادة عدد سيارات اإلسعاؼ واالىتماـ بالدوارات التدريبية للمسعفين
 إعادة النظر في أىداؼ التأمين الصحي وتحديد الشريحة المنتفعة مع إعطاء أولوية لعالج األمراض المزمنة
والمتوطنة ومحاربة االتجار في مريض التأمين الصحي
 زيادة االىتماـ بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناىج التعليم واإلعالـ والملصقات والقوافل الطبية لؤلماكن النائية
 دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية لتشجيع استقباؿ الحاالت الطارئة والفقيرة
 االىتماـ بتوثيق البيانات واإلحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى واألمراض المتوطنة وحوادث الطرؽ والوفيات
الناتجة بصورة شفافة وصريحة
الكادر الطبي:
 من العبث وضع خطة صحية وصرؼ مبالغ طائلة للعالج والتطوير بدوف النظر في أحواؿ القائمين على تنفيذ
الخدمة  ،لذا يجب سرعة العمل على رفع أجور األطباء بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة واحتياجهم للدراسة
المستمرة ،وتشجيعهم للعمل في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية األولية في المناطق النائية
 مراعاة التوزيع الجغرافي عند توزيع األطباء وتوفير سكن الئق وتميز معيشي معتبر للعاملين بالمناطق النائية.
 مساواة األطباء بأقرانهم من خريجي الكليات المناظرة واحتساب فرؽ سنوات الدراسة اإلضافية عند التعيين.
 زيادة عدد معاىد التمريض ،وتطوير الدراسة بها ،واالرتقاء بمستوى الخريجين وتدريبهم المستمر ،وتقنين ساعات
العمل ،ورفع أجورىم بما يضمن لهم حياة كريمة.
 االىتماـ برفع كفاءة الفنيين العاملين في مجاؿ صيانة األجهزة الطبية واالعتماد على خريجي كليات الهندسة في
ىذا المجاؿ.
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 حماية األطباء والطاقم الطبي المعاوف ضد مخاطر المهنة نتيجة تعرضهم لؤلمراض أثناء تأدية وظائفهم بصورة تؤمن
عالجهم وكفالتهم وتعويضهم مادياً وأدبياً تعويضاً حقيقياً مع تعديل بدالت العدوى وغيرىا من الحوافز التي ال
تتناسب أبدا مع الواقع المعيشي والحاجة الفعلية.
دور القطاع الخاص:
دعم وتطوير الخدمات الطبية في مصر يحتاج إلى خطة تطوير طويلة المدى تتضافر فيها جهود الدولة
مع القطاع الخاص الذي يجب أف ترشد الدولة إمكاناتو الكبيرة وجهوده المشتتة لخدمة القطاعات الطبية واألماكن
األشد احتياجا حتى تتكامل ىذه الخدمات مع خطة الدولة ووضع ضوابط لمنع احتكار التخصصات النادرة أو
استغالؿ المرضى كذلك يمكن السماح للقطاع الخاص باستحداث أنظمة تأمين طبي متميزة للشركات العاملة
بمصر تحت مظلة وزارة الصحة وإشرافها.
السياسات الدوائية:
من الملفت للنظر تراجع اىتماـ الدولة بتصنيع وتطوير صناعة الدواء ولم تتدخل لمنع انهيار شركات
صناعة الدواء التابعة للدولة والتي كانت تغطي معظم احتياجات السوؽ المصري خالؿ الحقبة الماضية مع تفشي
ظاىرة الفساد والمحسوبية وتعيين قيادات للشركات من غير المتخصصين مما جعل باب االستيراد ينفتح على
مصراعيو وانعداـ المنافسة في تصنيع المواد الخاـ و المستجدات الدوائية  ،ويرى حزب النور ضرورة:
 االىتماـ بشركات صناعة الدواء الحكومية وتحسين قدراتها التنافسية ألنها السبيل الوحيد للحصوؿ على منتج
دوائي جيد بسعر تنافسي والحفاظ على ملكيتها للدولة
 العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية لكسر السياسة االحتكارية لؤلدوية الحيوية التي تمارسها الشركات
متعددة الجنسيات خاصة أدوية األمراض المزمنة مع االىتماـ بزيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية
وفتح أسواؽ خارجية لتصديرىا .
 تشجيع المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الدواء واستخالص وتصنيع المادة الدوائية الفعالة وحماية حقوؽ الباحثين
المصريين في ىذا المجاؿ وتحسين قدراتهم المعيشية مع االرتقاء بمهنة الصيدلة في مصر والتي تحولت من
البحث والتصنيع إلى مجرد بيع منتجات شركات األدوية
 االىتماـ بمعامل تحليل ومعايرة األدوية لمنع الغش التجاري والتأكد من فعالية األدوية المقلدة
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 اإلىتماـ بشب اب الباحثين وتدريبهم مع توفير سبل احتكاكهم بالمراكز البحثية العالمية وإعطائهم الفرصة للقيادة
والتطبيق
 تعيين الكفاءات وأوائل كليات الصيدلة في شركات األدوية المملوكة للدولة والبعد عن الواسطة والمحسوبية في
التعيين واالدارة
 مراقبة وتجريم تجارب األدوية التي تجريها الشركات العالمية على المرضى المصريين بدوف الرجوع إلى جهات
االختصاص
 ربط منح تراخيص جديدة لشركات األدوية بمدى اإلضافة المقدمة للسوؽ المصري في مجاؿ البحث العلمي
وتطوير صناعة الدواء و مالءمة األسعار للمستوى المعيشي
 تفعيل سبل مكافحة تهريب األدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات مجهولة المصدر وتغليظ عقوبة استيراد
المنتجات الطبية المغشوشة.
عالج اإلدماف ومكافحة المخدرات:
تعتبر ظاىرة اإلدماف من أىم وأخطر المشكالت الصحية واالقتصادية واالجتماعية التي يتعرض لها العالم اآلف
بصفة عامة والمجتمع المصرى بصفة خاصة ،وعالج ىذه المشكلة يحتاج إلى :
 إطالؽ حملة قومية تشارؾ وتتضافر فيها جهود علماء الدين وعلماء االجتماع والطب وعلماء القانوف والسياسة،
إضافة إلى الخبراء األمنيين ،لعالج مشكلة اإلدماف ومكافحة المخدرات.
 إطالؽ الحمالت لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارىا أوؿ الدرجات إلدماف المخدرات.
 التأكيد على الدور الرئيسي والفعاؿ الذى تقوـ بو األسرة ،واالىتماـ بتوعية األسرة ،كي تقوـ بالدور األساسي فى
عملية التنشئة االجتماعية ،والتي تعتمد أساسا على تنشئة الفرد على العادات والتقاليد واألسس الدينية.
 التوعية الدائمة ألفراد المجتمع بمخاطر تعاطي المخدرات وأضرارىا الصحية واالقتصادية واالجتماعية على االسرة
والمجتمع على حد سواء.
 االىتماـ باالرتقاء بمستوى مراكز عالج اإلدماف ،ودعمها مادياً لتكوف في متناوؿ المحتاجين إليها ،ومتابعة من تم
عالجهم وتجنيبهم مخاطر االنتكاس بعد تماـ الشفاء والتعافي.
المحافظة على البيئة :
من أىم خطوط الصحة الوقائية ،ضرورة المحافظة على التوازف البيئي الذي خلقو اهلل في األرض ،فهو
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صماـ أماف يتعايش فيو اإلنساف مع بيئتو ،بصورة صحية سليمة ،وأف أي إفساد في األرض يعود وبالو بال شك على
اإلنساف وصحتو ،كما يرى حزب النور أف تلوث البيئة في مصر ىي مشكلة مترامية األطراؼ ،منشؤىا األساسي
ىو غياب الوازع الديني الذي جعل المسئولين والمواطنين على حد السواء يشاركوف في تلويث البيئة كل حسب
موقعو ،فليس ىناؾ فرؽ شاسع بين مواطن يقوـ بإلقاء القاذورات في الشارع ومصانع تقوـ بإلقاء المخلفات
الكيميائية في نهر النيل والبحار أو شركة تتقاعس عن رفع القمامة من األحياء أو رفع مخلفات الحفر والردـ
وتأخير عمليات رصف الطرؽ .كذلك فإف غياب التخطيط أدى إلى انتشار العشوائيات في كل مكاف وتدمير
األراضي الزراعية وانتشار الصرؼ المكشوؼ وصرؼ المجاري في مياه الترع وري المحاصيل الزراعية بها .وقد
أدى اإلىماؿ في المحافظة على البيئة إلى انتشار أمراض خطيرة مثل أمراض الفشل الكلوي والجهاز الهضمي
والربو الشعبي والتهاب الكبد الوبائي والكلى والجهاز التنفسي  ،لذلك يلزـ اتخاذ ما يلي:
 ضرورة تفعيل قوانين منع التلوث والتصدي بحزـ للمستهترين والمتالعبين بصحة المصريين وكذلك التعاوف الوثيق
مع دوؿ الجوار لمنع تلوث مياه النيل ومكافحة األمراض المتوطنة والحشرات الناقلة للعدوى مثل الجراد
والبعوض وغيره
 منع صرؼ مياه المجاري في البحار وتجريم صرفها في مياه نهر النيل مع تفعيل القوانين الخاصة بحماية مياه النهر
والبيئة من التلوث ومعاقبة المتسببين بصورة تتناسب مع حجم الجرـ ومدى خطورتو
 نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج نطاؽ المدف مع إجبار المصانع على استخداـ المرشحات والطاقة النظيفة
وغيرىا من وسائل الحد من التلوث وإقامة تجمعات صناعية بعيدة عن العمراف بالنظر للتوسعات العمرانية
المستقبلية
 تدريس مناىج حماية البيئة نظريا وعمليا بالمدارس والجامعات ووضعها ضمن أنشطة خدمة المجتمع عند الترقيات
بالوظائف العامة
 تحفيز إنتاج واستخداـ بدائل الطاقة واالىتماـ بالطاقة النظيفة واعتماد التمويل الالزـ ألبحاثها
 االىتماـ بتدوير المخلفات العضوية والزراعية وإنشاء محطات معالجة مياه الصرؼ لالستفادة بها
 تفعيل جميع القوانين التي صدرت لحماية البيئة من تلوث الهواء والماء وكذلك التلوث البصري والسمعي
 حماية الشواطئ من التلوث ومراقبة السواحل المصرية لمنع السفن من إلقاء مخلفاتها في مياه البحر
 وضع ضوابط صارمة لمنع استيراد واستخداـ المبيدات المحرمة والملوثة والمسببة لؤلمراض
 زيادة المساحات الخضراء والمالعب داخل وحوؿ المدف.
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 مواجهة التصحر باستصالح األراضي وتفعيل القاعدة الشرعية في إحياء موات األرض البور وحفر اآلبار
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
التعلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
التعليم  :حلم مصر في تصدر المستقبل:
 -1يرى خبراء التعليم أف إصالح التعليم ىو أساس التغيير المنشود وأمل النهضة المنتظرة في مصر وأنو يرتبط
ارتباطا شديدا بحلم األمة في النهوض من حالة الثبات التي تعيشها بل وتصدر الحضارة العالمية ورغبتها
في التطور والمنافسة والسيادة والبقاء.
 -2المحنة التي تعيشها مصر ناتجة في قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية واألخالقية وأف
المناىج العقيمة وطرؽ التدريس البالية في التعليم لم تخرج خالؿ الحقبة الماضية إال متعلماً قد ىمش
دينو ولم يعمر دنياه التي خلقو اهلل لعمارتها  ،وما ترتب على ذلك من تراجع مذىل في مستوى ممارسة
المعرفة وك يفية استخداـ المعلومات والتكنولوجيا في النهوض بالبالد وعدـ وجود تصور واضح وإدارة
حقيقية ذات كفاءة خالؿ الحقبة الماضية.
 -3وكذلك فإننا ال نغفل ارتباط التعليم ومفرداتو بالقوة االقتصادية للدولة ونظرتها الجادة إلى أىمية النهوض
بالعملية التعليمية برمتها.
 -4التعليم وسيلة لالرتقاء باألخالؽ والقيم الفاضلة وتزكية النفس وال يصح فصل العلم عن الدين بل اعتباره
وسيلة من وسائل التقرب إلى اهلل وربط السماء باألرض والتزود من الدنيا لآلخرة.
أسباب المشكلة:
ويمكن تلخيص أسباب تدىور العملية التعليمية في التالي:
 -1تحوؿ العملية التعليمية في مصر إلى آلية يتم من خاللها التعامل مع الطالب وكأنهم شاحنات يتم تحميلها
طواؿ العاـ بالمعلومات التي يتم التخلص منها على أوراؽ اإلجابات نهاية العاـ
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 -2شيخوخة العملية التعليمية خالؿ الخمسين عاماً األخيرة ما بين مناىج بالية وتمديد لقيادات قد تعدت
السن القانونية وفكر عتيق ال يرقى لتطلع األمة وال يصلح لمواكبة العصر فضالً عن سبقو.
 -3وجود مسافة بعيدة بين كمية وكيفية البنية التعليمية والتجهيزات العملية والتكنولوجية للزيادة المضطردة في
أعداد المتدفقين طلبا للعلم والمعرفة والراغبين في دخوؿ سوؽ العمل
 -4الفساد المستشري في كل مناحي الحياة خالؿ الحقبة األخيرة ،وتأثير الواسطة في العملية التعليمية سواء
فيما يتعلق بالطالب أو المعلم واستئثار اإلداريين على واجهة العملية التعليمية وحوافز العاملين بها وتفننهم
في االستحواذ على كل حافز لتحسين أوضاع المعلمين
 -5انتشار الدروس الخصوصية مما أىدر دخل األسرة المصرية وأضاع أوقاتها .وما أدى إلى ذلك من
األوضاع البائسة للمعلم وازدحاـ الفصوؿ الدراسية ومناىج فكرية ودراسية عقيمة عتيقة تعتمد على التلقين
والحفظ وإلغاء العقل

رؤية "الحزب" ألساليب العالج:
التعليم حق لكل مصري وىو وسيلة وغاية ،وأف التربية والتعليم ىما الطريق إلى النهضة الشاملة وقيادة البشرية
وتوحيد الثقافية والفكر في مصر ومع جيرانها من العرب والمسلمين  ،وأف العملية التربوية التعليمية ىي الوسيلة
إلعداد الرجاؿ الذين يقودوف مصر خالؿ العهد القادـ
اإلصالح ووضع قواعد جديدة للعملية التعليمية يحتاج إلى تنسيق وتعاوف شامل وحشد إمكانات الدولة بكل
وزاراتها وىيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاتو وعناصره المختلفة العامة منها والخاصة .
ىناؾ حاجة ماسة وضرورة ملحة إلى مراجعة شاملة لتوجهات التعليم وأىدافو مع إصالح جذري لكافة مكوناتو.
التطوير واإلصالح عملية مستمرة وطويلة األجل لن تحدث بين ليلة وضحاىا وتحتاج إلى دراسات جادة قابلة
للتطبيق بمصر تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدوؿ األخرى مع الوضع في االعتبار خصوصية الشأف
المصري وتستفيد من الخبرات المصرية في ىذا المجاؿ .
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كما يؤمنوف بالتخصص في كافة علوـ العصر وتقنياتو بطريقة منتقاه تربط األرض بالسماء والدنيا باآلخرة تعتمد على
عنصري األمة الرجاؿ والنساء كل فيما خلقو اهلل لو قدر اإلمكاف واالستطاعة.
دورالدولػ ػ ػ ػ ػػة:
من أىم المشاكل التي تواجو العملية التعليمية فى مصر ىي ارتفاع كثافة الطلبة داخل الفصل والذي يصل
إلى أرقاـ تصل إلى أكثر من سبعين طالباً فى بعض المدارس وىذا يؤدي إلى عدـ قدرة المعلم على متابعة ىذا
العدد وال يستطيع أداء عملو بشكل جيد ولذلك البد من خفض كثافة الفصوؿ عن طريق بناء مدارس جديدة
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :
 -1زيادة ميزانية التعليم فى مصر وال توسع األفقى فى بناء المدف الجديدة لزيادة عدد المدارس فى معظم
أرجاء مصر .
 -2تشجيع رجاؿ األعماؿ لبناء مدارس على نفقتهم الخاصة ومن الممكن استرداد قيمة ما تم إنفاقو من
الدولة على شكل أقساط .
 -3تشجيع المصريين فى الداخل والخارج على التبرع من أجل أنشاء مدارس جديدة تحت شعار ساىم فى
بناء نهضة مصر التعليمية .
 -4قياـ الجمعيات الخيرية باإلسهاـ فى بناء المدارس التى تحتاج إلى مقاعد ومعامل للطلبة مثل ( ما تقوـ بو
" انجلترا " من تمويل عملية بناء المدارس عن طريق أسهامات الكنيسة ) .

 مشكلة الدروس الخصوصية
ىى أىم مشكلة تواجو األ سرة المصرية والتي تستنزؼ أكبر قدر من دخلها حتى وصل األمر أف أصبح الطفل فى
رياض األطفاؿ يحصل على دروس خصوصية ولذلك البد من عالج ىذه المشكلة من عدة أوجو كما يلى :
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 .1اىتماـ الدولة بوضع برامج تعليمية نموذجية فى القنوات التعليمية لجميع المراحل تعلم الطالب فى المنزؿ وكأنو
فى المدرسة وعلى األسرة متابعة الطالب.
 .2إلغاء التقويم الشامل الذى يعمل على نجاح الطالب فى ىذه المرحلة بشتى الطرؽ ،فقد يفشل الطالب فى
تجاوز االمتحانات التحريرية ،ولكنو ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة ،غالباً ما تقوـ أسرتو
بالمشاركة فيها ،بل قد تقوـ بها كلياً دوف أدنى تدخل من التلميذ أو الطالب.
 .3عالج ظاىرة التغيب عن الدراسة ،وترغيب الطالب في الحضور ،بوضع جزء من الدرجات حسب انتظاـ
الطالب فى الحضور ومدى انضباطو داخل الفصل ،وزيادة النشاطات التي تجذب الطالب وتربطهم بالمدرسة.
 .4البد من تطوير الكتاب المدرسي شكالً ومضموناً ،ليتفوؽ على الكتب الخارجية ومذكرات المدرس الخصوصي
إذ إف اعتماد الطلبة على الكتب الخارجية والمذكرات لوجود نوع من التنظيم والتنسيق ،ووضع عناوين وعناصر
وأسئلة على كل جزء من المنهج وىذا ما ال يتوفر فى الكتاب المدرسى.
 .5العمل على سن قانوف بم عاقبة من يثبت أنو أجبر التالميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية
خاصة فى مراحل النقل أو الثانوية العامة بتحويلو الى الشئوف القانونية ونقلو الى مدرسة أخرى ثم تحويلو إلى عمل
إدارى.
 .6العمل على رفع كفاءة المعلم من خالؿ إقامة دورات تدريبية على كيفية استخداـ الوسائل التكنولوجية الحديثة .
المناى ػ ػ ػ ػ ػػج:
 .1إدخاؿ مناىج ممارسة الحريات العامة ومعرفة الحقوؽ الخاصة بجانب الواجبات المجتمعية للفرد ضمن مناىج
التدريس
وضع المناىج بطريقة تساعد الطالب على صقل مواىبو ،وإخراجها بصورة نافعة ،واالىتماـ بالمواد التي يحتاجها

.2

سوؽ العمل ،من مواد علمية وعملية مختلفة ،والبعد عن الحشو والمعلومات الغير مواكبة للعصر ،والمواد التى ال
تضيف الكثير للطالب.
 .3ضرورة االىتماـ بتنقيح وتطوير كتب الدين اإلسالمي لتعليم النشء صحيح اإلسالـ وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل
بهدي األنبياء ،مع ضرورة ق ياـ لجاف من العلماء الربانيين بوضع مناىج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين اإلسالمي
تؤسس احتراـ الرسل ،وتعلم النشء جميع ما يحتاجونو من أساسيات تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم
األخالؽ الفاضلة والهوية الصادقة مع االىتماـ بتعيين مدرسين متخصصين فى الدين اإلسالمى .
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 .4تعديل المناىج بما يدعم ويالئم أخالؽ وفطرة وقيم المجتمع المصري العظيمة والحميدة ،وحذؼ كل ما يتعارض مع
صحيح اإلسالـ من مناىج التدريس.
 .5االرتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خالؿ برامج دراسية إضافية متميزة تتناسب مع دورىا وطبيعتها وواجبها الذي
كلفها اهلل بو وا عتبار الطبيعة الخاصة للمرأة عند وضع المناىج وطرؽ التدريس واعتبار أنو ليس كل ما يصلح للرجل
يصلح للمرأة.
 .6تغيير طرؽ تقييم الطالب لتقوـ على أسس علمية عالمية وليس باالعتماد فقط على اختبارات نهاية العاـ.
 .7تغيير المناىج والكتاب المدرسى ( سبق توضيحها)
المدرس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
سبق اإلشارة ألىمية وضع خطة عاجلة للتوسع في أعداد المدارس الحديثة مع تطوير القديم منها.
المػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس:
ىناؾ أولوية إلصالح أركاف مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق:
 .1إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم التنقص منو على وجو السخرية واالستهزاء أو االستعداء عليو في الوسائل
المسموعة والمقروءة مع وضع آليات الستبعاد الفاسد و المنحرؼ ورفض مساىمتو في تربية نشئ األمة ورفض
أساليب العقاب البدني للمتعلمين.
 .2إعادة ضبط نظاـ األجور والرواتب الخاص بالمعلمين ،بما يتناسب مع نبل رسالتهم وسمو وظيفتهم ،وبما
يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية.
 .3وضع برامج زمنية لالرتقاء بمستوى المعلم (علمياً – تربوياً – خلقياً  -مادياً) مع تطوير مناىج كليات التربية
وتسهيل االلتحاؽ بالدراسات العليا للمعلم وتحفيز الحاصلين على دراسات عليا تحفيزا حقيقيا واستمرارية عقد
دورات لربط المعلم بالتطور العالمي في طرؽ التدريس وتحديث العلوـ
الدارس:
الهدؼ من العملية التعليمية برمتها ىو تخريج طالب يتمتع بالكفاءة العلمية والخلقية والقدرة على االبتكار
ومتابعة المتغيرات العالمية وإعداده لقيادة األمة بصورة تحقق صدارتها وريادتها ومواكبة العصر ،أف سبل تحقيق
ذلك تتمثل في:
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 .1حق الطالب المشروع في المشاركة الفعالة إلدارة شئوف التعليم واألخذ بآرائهم واندماج الطالب في المجاؿ
العاـ والسياسي باعتباره المكاف الطبيعي إلعداد بذور وكوادر العمل المجتمعي مع أخذ آرائهم في وسائل
إصالح المجتمع وقضايا األمة على أساس أنهم قادة المستقبل القريب والوضع في االعتبار حق الطالب في
النقد والتعبير واقتراح التطوير
 .2تكريم األوائل والمتميزين من الطالب والمعلمين مع تقرير حق المتفوقين في التميز المادي واألدبي واإلعفاء
من الرسوـ والحصوؿ على الوظائف المتميزة عند إجراء التعيينات والمفاضالت بدوف النظر إلى أمور أخرى،
مع تجريم الواسطة والمحسوبية
 .3إعادة النظر في طرؽ تقييم الطالب واالستفادة من النظم العالمية وتجارب الدوؿ األخرى
 .4حق الطالب في ممارسة األنشطة االجتماعية والسياسية داخل المدارس وتقرير حقهم األصيل في الترشح
واالختيار الحر لممثليهم في اتحادات الطالب
 .5تفعيل األنشطة الطالبية في المدارس والجامعات و دعمها واعتبارىا جزءاً أصيالً في تكوين الشخصية
المتكاملة للطالب
 .6منع وتجريم التعدي على المساحات المخصصة لؤلنشطة الرياضية والمجتمعية داخل المدارس تحت زعم
زيادة عدد الفصوؿ الدراسية
 .7إعادة النظر في قوانين العقاب والحرماف من الدراسة وتحديد من لو الحق في العقاب وآلياتو وال نغفل ضرورة
عقاب المتسيبين وعدـ المساواة بين المجتهد والفاشل.
التعليم األزىري:
 .1تعظيم الدور الرائد لؤلزىر ومؤسساتو التعليمية التي ينبغي أف ينظر لها من منظور المحافظة على ىوية الدولة
وارتباطها الوثيق بربها ودينها.
 .2مراجعة مناىج وخطط التعليم األزىري بما يناسب روح العصر ،من األىمية بمكاف ،لالرتقاء بو لتخريج دعاة
إلى اهلل يدعوف الناس على بصيرة وكفايتهم معيشيا وربط التخصصات باحتياجات الدولة والعالمين العربي
واإلسالمي من دعاة ومربين وعلماء وىيئة تدريس.
التعليم الفنى
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يعاني التعليم الفني في مصر من نفس السلبيات التي يعاني منها التعليم العاـ باإلضافة إلى نقص الكفاءات الفنية
وانهيار مستوى أداء الفنيين ،كذلك تعانى المدارس الفنية من نقص فى الموارد وفقر فى المعامل والورش الملحقة
بها وعدـ تجديدىا ،ىذا فضال عن إىماؿ العناية بالمدرس وتدىور التدريب التطبيقي للطالب.
ضرورة إعالء النظرة للتعليم الفني ووضع السبل لالرتقاء بمستوى الخريجين ومواكبتو لمتطلبات سوؽ العمل من

.2

حيث التخصص والكفاءة مع إيجاد وسائل للتدريب العملي المستمر أثناء وبعد الدراسة باالتفاؽ مع المصانع
والشركات والمراكز البحثية بما يضمن التحاؽ خريجي المدارس الفنية بسوؽ العمل بعد التخرج مباشرة
تحديد أعداد الملتحقين بالتعليم الفني بأنواعو "الزراعي والصناعي والتجاري" وفق دراسة األعداد المطلوبة في

.3

سوؽ العمل بمصر والبالد التي تعتمد على العمالة المصرية خالؿ السنوات القادمة
إعادة النظر في الهدؼ من إنشاء المعاىد الفنية المتوسطة والعليا وكيفية تحقيق تلك األىداؼ والفائدة من

.4

تحويل تلك المعاىد إلى كليات من خالؿ خطة تطوير مدروسة وفتح مجاالت الدراسات العليا أماـ الطامحين من
الخريجين.
 .5وال شك أف التعليم الفنى فى مصر عليو عالمة استفهاـ كبيرة ،ذلك ألف عدد الطلبة المقيدين فيو حوالي ثلثي
طلبة المرحلة الثانوية ،ورغم ذلك فإف سوؽ العمل المصرى يعاني من انخفاض مستوى الفنيين المهرة العاملين
فيو ،ويرجع ذلك إلى اإلنفصاؿ بين مناىج التعليم الفنى وطرؽ التدريس فيو وبين احتياجات سوؽ العمل  .مما
يخرج لنا أجياالً متتابعة من الطالب الذين درسوا المهارات نظرياً وغير مؤىلين بصورة جيدة لممارستها فى مجاؿ
العمل  .ولعالج ذلك البد من إعادة النظر فى مناىج التعليم الفنى ومعاملو وطرؽ التدريس فيو واألعداد المهني
لمعلميو .
التعليػػم الجامعي:
الجامعة في كل المجتمعات ليست فقط مؤسسة تعليمية وتربوية وإنما ىي أيضا معقل الفكر والرأي الحر
وحاضنة البحث العلمي ،وينبغي إعادة االعتبار إلى الجامعات وإحياء دورىا العلمي والحياتي ،مع إعطاء
صالحيات إدارية كاملة للجامعات والعمل على زيادة ميزانية الجامعات المتميزة
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 .1تحرير الجامعات من التدخالت األمنية في السياسات والتعيينات واألنشطة الطالبية تحت أي ظرؼ أو مسمى
مع اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن طريق االنتخاب الحر وإجراء انتخابات الطالب في حرية تامة
وعدـ الحجر على المرشحين
 .2إعادة االعتبار لعضو ىيئة التدريس على نحو يمكنو من العطاء وكفايتو معيشيا على نحو يسمح لو يضمن لو
الحياة الكريمة ويمكنو من التفرغ الكامل لدوره وتوزيع وقتو بين طالبو وبحوثو العلمية مع ترشيد أعداد ىيئات
التدريس بالجامعة والقضاء على المحسوبية ومراقبة قانوف توريث الوظائف العامة الغير معلن بما فيها الجامعة
 .3تشجيع الطالب على التفكير وممارسة حرية التعبير ليس فقط داخل قاعات الدرس وإنما في كل األنشطة
الجامعية على اختالفها وتحرير الجامعة من كل القيود المفروضة على حرية الفكر وتشجيع الطالب على
المشاركة في حل قضايا وطنهم وضماف انتخابات حرة داخل الجامعات مع ضرورة مشاركة ممثلي الطالب
المنتخبين في القضايا األساسية للجامعات عند وضع السياسات
 .4تعديل مناىج الجامعات بما يضمن اكتساب المعارؼ الحديثة المختلفة على أسس علمية ومنهجية سليمة
 .5العمل على الحد من سيطرة بعض أساتذة الجامعة على فرض كتاب خاص يعبر عن فكره دوف الرجوع الى
مجلس الجامعة وقد تكوف أفكاره مخالفة للشريعة وأخالؽ المجتمع المصرى لذلك البد من اشتراؾ مجلس
الجامعة فى وضع المناىج وطباعة الكتب وتوزيعها على الطلبة بأسعار محددة من الجامعة وليس عن طريق
األساتذة .
 .6إعادة اإلنضباط األمنى للجامعة وعدـ التراخى فى التعامل مع األنحرافات الغير أخالقية داخل نطاؽ الجامعة .
 .7يتم تصحيح أوراؽ إجابة الطلبة بأرقاـ سرية وبدقة ومن حق كل طالب يتقدـ بشكوى يتضرر فيها من درجة
األمتحاف أف يحصل على حقو إذا تعرض للظلم .
 .8يتم استبعاد أى مدرس إذا أجبر الطلبة على الدروس الخصوصية فى نطاؽ القانوف .
 .9تدعيم نظاـ التعليم االلكتروني كنوع من التحديث وتوفيرا للماؿ والجهد ودعم شباب مصر بكل ما يحتاجونو
من مراجع وكتب وأبحاث بأسعار مدعومة أو غير ربحية
البحث العلم ػ ػ ػػي:
تضم مصر عدداً ضخماً من الباحثين في شتى المجاالت ،ورغم ذلك ال يوجد بحث علمي على
الحقيقة ،وذلك بسبب ضآلة الميزانية المعتمدة وعدـ اتباع قواعد البحث العلمي رغم العلم بها وعدـ وجود خطط
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بحثية متكاملة أو مجموعات بحثية ،واالنفصاؿ المريب بين األبحاث والمجتمع والبيئة وحاجات التطوير  ،ويمكن
اإلصالح بخطوات منها:
 .1تحديد وتحدي ث وتنفيذ قواعد ومعايير البحث العلمي وأولويات مجاالتو وربطها بالقواعد العالمية لتخدـ المجتمع
وخطة التنمية في مصر وكذلك ربطها بخطط تنمية الشركات العامة والخاصة العاملة في مصر.
 .2الزيادة التدريجية في ميزانية البحث العلمي في مصر حتى تصل إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة ،وإيجاد مصادر
تمويل إضافية من المؤسسات العامة والخاصة نظير المساىمة في أبحاث تطوير أعمالها ومنتجاتها وكذلك
االستفادة من خطط األبحاث العالمية والمنح والمساعدات الدولية
 .3إحياء نظاـ الوقف اإلسالمي والمشاركات األىلية لتمويل التعليم والبحث العلمي.
 .4تشجيع القطاع ا لخاص والشركات والمصانع على إنشاء مراكز بحثية أو تمويل مشروعات بحثية تعود بالنفع على
المموؿ والباحث
 .5قصر العمل في إدارات البحث العلمي على أفضل الكفاءات في مجاالت البحث والتطوير العلمي والتي قامت
بإثراء البحث العلمي في مصر والعالم.
 .6حماية حقوؽ الباحثين والتميز الفكري وإيجاد طرؽ لتسويق األبحاث واالستفادة القصوى منها
 .7االىتماـ بالباحثين والتعامل معهم كثروات قومية لؤلمة وجذب المتميزين من أي جنسية أخرى للعمل بالمراكز
البحثية المصرية وكذلك تذليل كل الصعاب وتوفير الحماية الالزمة لكل عالم يعمل بمصر ترى الجهات البحثية أنو
يستطيع النهوض باألمة في مجالو
 .8االىتماـ بالبعثات الخارجية وربطها بخطط البحث والتنمية ووضع أسس االستفادة من تلك البعثات بما يعود
بالتطوير ونقل الخبرات للباحثين في المجاالت المختلفة وعدـ احتكار المعرفة
 .9االستعانة بالشباب في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات وتخصيص جل تمويل البعثات الخارجية والمؤتمرات
العلمية لهم.
مكافحة األمية:
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 .1إطالؽ مشروع قومي للقضاء على األمية تماماً من خالؿ عمل جاد خالؿ فترة زمنية محددة ،مع تقسيمها لمراحل
بجدوؿ زمني محدد ،مع االستعانة بالبرامج المتاحة دولياً ومحلياً ،والبد من تحديد مدى زمني إلعالف مصر خالية
من األمية وفق معايير ومؤشرات دقيقة يضعها الخبراء المختصوف فى ىذا المجاؿ.
 .2االستعانة بخريجى الجامعات والمعاىد العليا ،واالستفادة من طاقات شباب الجامعات ووضعها من ضمن أنشطة
الدراسة والترقية وذلك مقابل أجر مناسب يزداد وفق استعداد الخريج لالنتقاؿ إلى المناطق النائية واألكثر
احتياجاً.
 .3كما تتضمن الحملة القومية برنامجاً لمكافحة التسرب من التعليم عبر تعميم الوجبات الغذائية وتطبيق نظاـ اليوـ
الكامل حتى يتسنى إيجاد الوقت للتدريب على الحرؼ إلى جانب حصص التعليم األساسي ،وىو األمر الذى
يقلل من رغبة األىل فى أخراج أوالدىم من التعليم بسبب الضغوط االقتصادية ،
 .4تشمل الحملة القومية برنامجاً مخصصاً لمواجهة التسرب بالفتيات يقوـ على التوعية بأىمية تعليمهن ويضع
منظومة من الحوافز خصوصا فى الريف والمناطق الفقيرة لتعليم الفتيات كالحصوؿ على مزايا عينية أو غذائية
لؤلسر.
يف رلال السياسة اخلارجية:
سبيزت مصر لعهود طويلة دبنزلة دولية رفيعة وعالية ،على كافة األصعدة وادليادين ،ولكنها أصاهبا الًتاجع واالنتكاس يف
العقود األخرية نتيجة للنهج ادلهني الذي سارت عليو سياستنا اخلارجية ،ولقد أدى انكفاء مصر على نفسها وانشغاذلا
بأمورىا الداخلية فقط وإعلاذلا ادلتزايد لشئون القارة اإلفريقية إىل احلد الذي جعلها تبدو غري مبالية دبا غلري يف دول
حوض النيل وكذلك تآكل دورىا على الصعيدين اإلقليمي والدود ،وعجزت عن استثمار رصيدىا التارؼلي يف إفريقيا
شلا جعل دوالً صغرية تتجاسر عليها وال سبانع يف التعاون مع دول معادية تسعى البتزازىا ،ولقد حان الوقت ألن نسعى
لتصحيح مسار سياستنا اخلارجية ،واستعادة مكانتنا ادلرموقة يف طليعة دول العامل ،وؽلكن تلخيص ذلك فيما يلي:
 العبلقات اخلارجية مع الدول والشعوب األخرى ينبغي أن تؤسس على االحًتام ادلتبادل والعبلقات ادلتكافئة ،والتعايش
السلمي ،وتقوم على أساس تكامل احلضارات وليس صراع احلضارات ،وربقق قيم احلق والعدل واحلرية ،وعدم االعتداء
وذبرمي اغتصاب حقوق الغري بالقوة.

 ومن ناحية أخرى البد من تدعيم الدور الدبلوماسي ادلصري النشط الفعال على احمليط العادلي واألفريقي ،خاصة بني دول
حوض النيل والسودان بشكل أخص ،وكذلك الدور الريادي على احمليط العريب واإلسبلمي ،وتفعيل التعاون االقتصادي
والثقايف مع ىذه الدول دبا يساىم يف استعادة مكانة مصر الدولية.
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 السياسة اخلارجية البد أن تدعم األمن القومي ادلصري ،وربًتم العهود وادلواثيق ،وال تزج بالببلد يف نزاعات تدمر وال تعمر،
وهتدم وال تبين ،بل ربرص على ربقيق أعلى ادلكاسب ،وربافظ على أىم ادلصاحل لؤلمة ادلصرية خاصة ،ولؤلمة العربية
واإلسبلمية عامة.
ضرورة دعم استقبللية القرار السياسي ادلصري ،وادلؤسس على مصلحة الببلد احلقيقية ،والنابعة من اإلرادة الوطنية احلرة
وادلمثلة باجملالس النيابية ،والذي يتناسب مع ىوية الدولة ،وانتمائها احلضاري والثقايف ،ومن الطبيعي أال يكون القرار
السياسي ادلصري مستقبلً استقبلالً تاماً إال بتحقق االستقبلل االقتصادي ،واالستقرار الداخلي األمين والسياسي ،وىذا
يتطلب بناء وتطوير القوة ادلتكاملة للدولة يف النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية والثقافية .

 ورغم أن السياسة اخلارجية تركز على ربسني العبلقة مع األنظمة السياسية بالدول ادلختلفة ،ولكن البد مع ذلك باالىتمام
بإحياء عبلقة التواصل والتعاون مع الشعوب كافة وال تكتفي باألنظمة السياسية ،لتحل زلل ضببلت العداء والكراىية اليت
كانت يصطنعها النظام السابق مع شعوب ادلنطقة ،كما حدث مع دول اجلزائر والسودان وقطر.
يف اجملال األمين:
فإن مصر سبتاز على غريىا من البلدان بنعمة األمن والسلم الذي يتميز بو أىلها ،والذي ذبلى يف أحداث الثورة العظيمة،
فرغم ما حفلت بو أيامها من أحداث جسام ،ونزول ادلبليني من أبناء الشعب إىل الساحات وادليادين بأضلاء الببلد ،إال أن
األمن والسبلم كان السمة الغالبة على عامة الشعب ،وقد ساىم إطبلق عمبلء النظام البائد لآلالف من البلطجية ونزالء
السجون وأرباب السوابق على أفراد الشعب اآلمن األعزل ،ساىم يف زيادة إدراك الناس ووعيهم ألعلية األمن الستقرار
الببلد وهنضتها ،فلن يستطيع أبناؤنا الذىاب دلدارسهم ،وال أصحاب األعمال شلارسة نشاطهم ،وال ادلوظفون واألطباء
تقدمي خدماهتم ،ولن يقبل ادلستثمرون ادلساعلة يف بناء اقتصاد الببلد إال يف وجود منظومة أمنية قوية ومظلة متكاملة من
اخلدمات يف ذلك اجملال ،ومن أجل ذلك فإننا نرى:

 يف رلال األمن الداخلي البد من تغيري العقيدة األمنية للنظام البائد ،واليت اىتمت فقط بأمن طبقة قليلة حاكمة على
حساب مبليني كادحة أعللت حقوقهم وأىينت كرامتهم ،وديست أعراضهم ،بل وحرموا حىت من أحبلمهم دبستقبل
مشرق عادل ينعمون فيو باحلرية والعدالة.

 البد أن توضع مصلحة الوطن فوق مصلحة األفراد ،وذلذا البد من إعادة النظر يف ادلناىج وادلقررات اليت يدرسها أفراد
ادلؤسسات األمنية ،وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،وإعادة تدريب وتأىيل رجال األمن ادلصري مهنياً وفكرياً ودينياً ،دبا
يساعد يف تطوير األداء األمين ،وضرورة عدم ادلساس بأمن ادلواطن أو حريتو أو حقوقو أثناء العمل علي ضرب منابع
اجلرؽلة أو تعقب اجملرمني.

 دراسة ادللفات األمنية الكربى (مشكلة ادلخدرات واإلدمان ،ومشكلة اجلرؽلة ومشكلة اإلرىاب والتطرف الفكري،
 ) .......وتناوذلا بطريقة علمية صحيحة وعبلجها بصورة سليمة مبنية على تضافر جهود علماء الدين وعلماء
االجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة ،إضافة إىل اخلرباء األمنيني.
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 اليصح تناول ملف مشكلة اجلرؽلة دبعزل عن النظر يف أسباهبا ،واليت تشكل األزمات االجتماعيَّة وادلشكبلت
االقتصاديَّة ادل ِزمنَة اليت يعانيها اجملتمع أىم دوافعها ،وإذا كانت الوقاية خري من العبلج ،فإن حل مشاكل البطالة والفقر
ُ
باإلضافة إىل ضعف الوازع الديين ،قد يكون اخلطوة األوىل يف مواجهة مشكلة اجلرؽلة.
 وشلا يلزم االىتمام بو حوادث الطرق واليت تشكل معدالت حدوثها وضحاياىا أرقاماً ىائلة ،وأعداداً سليفة وتسيء إىل
رلتمعنا على ادلستوى الداخلي واخلارجي ،وينبغي أن تتضافر جهود الوزارات ادلختلفة دلواجهة ىذه ادلشكلة ،فشبكة
الطرق تعا ،من األعلال والتسيب ،ومستوى تنفيذىا ومواصفاهتا تشري إىل خلل مهين جسيم وتد ،ىائل يف الكفاءة،

وال ؽلكن مقارنتو دبستوى الطرق ومعايريىا العادلية ،وكذلك معايري السبلمة بوسائل ادلواصبلت ال يتم االلتزام هبا ،ويتم
القفز فوقها بالرشاوي ادلنتشرة يف دواوين احلكومة والوزارات ،وعبلج ىذه ادلشكلة يكون بتحسني شبكة ادلواصبلت،
ودعم وسائل النقل العامة اجلماعية وتشجيعها ،وتأمني معايري السبلمة القياسية هبا ،وكذلك وسائل النقل اخلاصة،
والقضاء على ظاىرة اإلعلال والتسيب والرشاوي واحملسوبية يف دواوين احلكومة ،حفاظاً على دماء أبنائنا وأرواحهم.

 وكذلك جرائم ادلال العام من اختبلسات ورشاوي وعموالت وتسهيبلت غري مشروعة وغريىا ،تسببت يف ضياع

ادلليارات على أبناء الشعب ،والبد من سن القوانني الرادعة ذلا ،واعتبارىا جرائم ال تسقط بالتقادم ،وكذلك تنشيط دور
األجهزة الرقابية وتفعيلها ،وتشجيع دور اإلعبلم ومؤسسات اجملتمع ادلد ،لكشف وضبط ومكافحة ىذه اجلرائم.

 التحذير من عناصر وأفراد أجهزة أمن الدولة وعودهتم دلمارسة نشاطاهتم وذباوزاهتم ،وكذلك عودة زلاكمها ربت

مسميات أخرى ،فبل مكان يف الدولة احلديثة دلثل ىذه ادلمارسات القمعية واالجراءات االستثنائية واحملاكم اذلزلية.

 وغري ذلك من ادللفات األمنية اليت غلب أن تتضافر اجلهود حللها.

 أما يف رلال األمن اخلارجي ،فبلبد من دعم اجليش ادلصري وتقويتو معنوياً وعملياً ،عقيدة وتسليحاً ،ليكون حاضراً
دوماً وأبداً درع احلماية لؤلمن القومي ادلصري.
 ويضاف لذلك األمن االقتصادي واألمن البيئي واألمن االجتماعي وغريىا من صور األمن اليت ينبغي العمل لتوفريىا
حىت ينعم الناس آمنني بوطنهم (ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنني)
يف اجملال االجتماعي:
األسرة ىي أىم مكونات اجملتمع ادلصري ،وىي الوحدة األساسية للمجتمع يف ثقافتنا ادلصرية والعربية واإلسبلمية .وتقوم
هنضة األمة علي هنضة األسرة كبنية أساسية ،ويشتهر رلتمعنا بتماسك بنيان أسرتو ،وتكاتف أفرادىا ،وىذا البنيان قد
أصابو الكثري من التصدع نتيجة لًتاكم ادلصاعب االقتصادية ،وادلشكبلت االجتماعية ،ومن الضروري أن ػلظى صبيع أفراد
ىذا الكيان العظيم باالىتمام ،ليقوموا بأدوارىم يف بناء رلتمعنا القوي ادلتني.
 فالطفل البد أن ينال حقو الذي كفلو لو اإلسبلم منذ تكونو جنيناً ،وػلظى بالرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية،
ويف احلقيقة إن الطفل ادلصري ال ينال ادلعدل الكايف من الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية ،وىذا نذير خطر لؤلمة
ألن األطفال ىم شباب الغد ورجال ادلستقبل ،وقد انتشرت ظواىر عديدة باجملتمع تنبو لضرورة تبليف تلك األخطار،
فاألطفال يعانون من ارتفاع نسبة أمراض سوء التغذية ،وغريىا من األمراض الناشئة من الفقر وضعف احلالة ادلادية
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لؤلسرة ،والتسرب من التعليم األساسي ،وكذلك ظاىرة أطفال الشوارع وما يصاحبها من التَّحديات االجتماعيَّة
الشوا ِرع مثل جرائم النَّشل،
الصغرية يف َّ
الس ِرقات َّ
والظواىر األخبلقيَّة واألمنيَّة اليت تفرزهتا تلك الظاىرة مثل انتشار َّ
ِ
ِ
َّسول
َّسول وخاصة شلارسة الت ُّ
خطرا ياُ َهدِّد ىؤالء األطفال ،والت ُّ
واالطلراط يف رلال ذبارة ادلخدرات ،واإلدمان الذي يعترب ً
َّسول ،واالستغبلل اجلنسي وأنشطة الدَّعارة واجلرائم األخبلقيَّة .كما أن استمرار ىذه
لصاحل كبار زعماء عصابات الت ُّ
حتما على ادلدى البعيد إىل تفاقُم حالة االضلراف األخبلقي والتَّبدُّل القيمي يف ادلجتمع.
الظاىرة ِّ
سيؤدي ً
ُ
 .1االىتمام برفع مستوى الوعي الدِّيين واالجتماعي لدى ادلواطنني وضرورة احلفاظ علي البناء األسري ،والتذكري
مسمي سواءً أكانت ادلصاعب ماليَّة أو
ادلستمر بعظم األمانة وادلسئولية وخطورة التَّخلِّي عن األطفال ربت أي َّ

الرعايَة ،أو تسرهبم من
معيشيَّة أوغريىا من األسباب اليت تدفع باألىل إىل ترك أوالدىم للشوارع دون أي نوع من َ
التعليم.
 .2ربسني مستوى مؤ َّس ِ
الصاحلة والتَّأديب
الرئيسي من تأسيسها وىو َّ
الًتبية َّ
سات َرعايَة األحداث لتحقيق اذلدف َّ
َُ
واإلصبلح.
 .3تطوير ادلنظومة القانونية اليت تتعامل مع ىذه الظواىر ،وتطوير أداء األجهزة االجتماعيَّة واألمنيَّة األخرى ادلعنيَّة
هبذه ادلشاكل وتدريب العاملني فيها وكذلك األخصائيِّني االجتماعيِّني والنفسيني علي التَّعامل مع ظاىرةِ ِ
أطفال
ُ
بشكل ٍ
ٍ
أيضا من منظور حقوق الطِّفل يف اإلسبلم.
عادل
الشوا ِرع ،وكذلك ظاىرة تسرهبم من التعليم
َّ
وعلمي ،وإنساً ٍّ،
ٍّ
 .4تتشجيع تكوين صبعيَّ ِ
الشوا ِرع لدرلهم يف القطاع ادلنتج يف
ات اخلدمات االجتماعيَّة اليت تستقطب أطفال َّ
ُ
ادلجتمع ،مع إخضاع تلك ادل َؤ َّسسات للرقابة اجلادة  ،ومن الضروري إقامة الصناديق االجتماعيَّة ادلخصصة لرعاية
ُ
ُ
أطفال الشوارع واألحداث ،واليت يتعاون فيها القطاعان اخلاص واألىلي ،بدع ٍم من َّ
الدولة.
 .5ربفيز َّ
القطاع نني العام واخلاص ومنظمات اجملتمع األىلي بالتعاون دلواجهة
للم َؤ َّسسات ِّ
الصناعيَّة الكربى ،و َ
الدولة ُ
الشوا ِرع يف ُم َؤ َّسسات التَّأىيل ادلهين التابعة ذلا.
ىذا ادللف باستيعاب بعض من عناصر أطفال َّ
وادلرأة كذلك البد أن تنال حقها الكامل الذي كفلو اإلسبلم ذلا ،والذي سبيز عن غريه من ادلناىج يف تقديره ذلا ،وتعتمد
نظرتنا دلنزلة ادلرأة يف اجملتمع علي ادلساواة الكاملة يف الكرامة اإلنسانية بني الرجل وادلرأة ،وأعلية العمل على احلفاظ على
التمايز بينهم يف األدوار االجتماعية واإلنسانية ،دون أن يؤثر ذلك علي مكانة كل منهم ،وادلرأة مكون ىام بل عمود
أساس يف نشاط حزب النور خاصة واجملتمع ادلصري عامة ،وذلا أن سبارس دورىا الفعال النشط وحقها الذي أعطاىا
الدستور إياه.
والشك أن ادلرأة اليوم تعا ،الكثري من ادلشكبلت يف اجملتمع ،وبعض ىذه ادلشكبلت تشارك فيو ادلرأة بقية أفراد اجملتمع من
البطالة والفقر وادلرض ،والتهميش واإلقصاء واإلعلال ،وىناك بعض ادلشكبلت اليت زبتص هبا ادلرأة ،ويهمنا ىنا القسم
الثا ،،واليت يعترب من أبرزىا مشكلة ضعف الوعي االجتماعي فيما يتعلق بقضايا ادلرأة ودورىا االجتماعي وظاىرة العنف
ُس ِر ادلعِيلة -أي تلك اليت يلي أمرىا وتُنفق عليها
الذي ُؽلَ َارس ضد ادلرأة سواءً كانت ابنة أو أختاً أو زوجة ،وظاىرة األ
َ َ
ِ
السري والعريف بني الفتيات يف
ادلرأة -واليت تًتَّكز يف َّ
فقرا من اجملتمع ،إضافة إىل زيادة ظاىرة َّ
الزواج ِّ
الشرائح األكثر ً
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ادلجتمع ،وكذلك الطَّبلق ويعترب واحدة من أكثر ادلشكبلت االجتماعيَّة اليت تعا ،منها ادلرأة ،وما يصاحبها من حزمة من
ُ
ادلشاكل ادلتعلقة باألطفال واحلضانة والنفقة وغريىا ،وؽلكن أن يزاد على ذلك مشكلة التمييز الوظيفي ضد ادلرأة.
وتتطلب ىذا األوضاع حبوثًا كافيةً ودراسات مكثفة ،وخطط زلكمة لتغيري ثقافة اجملتمع وتطوير مفاىيمو ،والتغلُّب على
السياسيَّة بصورٍة كافية ،دبا يساىم يف
تلك األوضاع ،شلَّا ِّ
يؤدي يف النهايَّة إىل تفعيل ُمشاركة ادلرأة ادلجتمعيَّة واإلنسانيَّة و ِّ
ُ
تسيري عجلة ادلجتمع ككل.
ُ
وكذلك تستدعي إطبلق ضببلت التثقيف اإلعبلميَّة واالجتماعيَّة والدينيَّة ،واليت تعمل بكافة الوسائل ادلتاحة لتصحيح
ُ
الصورة الذىنية السلبيَّة للمرأة ،والتحذير من ظلمها واالفتئات علي حقوقها ،علي أن تستند تلك احلمبلت إىل ادلبادئ
والقيم األخبلقيَّة النابعة من التَّعاليم اإلسبلميَّة وتقاليد اجملتمع ادلصري ،ولتقويَّة الوازع الديين لدى ادلواطن دبا ؽلنعو ذاتيِّا من
سلالفة تلك األخبلقيات.
ويضاف لذلك تكوين رلموعة من الصناديق االجتماعيَّة ادلدعومة من مؤسسات الزكاة واألوقاف وادلشاركات األىلية،
الريفيَّة ،وادلطلقات ،وادلسنات.
دلساعدة الفئات ادلعوزة من شرائح ادلرأة ادلصريَّة ،مثل ادلرأة ِّ
والشباب ىم ثروة األمة وذخريهتا ،وىم عتادىا وعدهتا ،وىم حاضرىا ومستقبلها ،ويومها وغدىا وأمنها وأماهنا وثورهتا،
والبد أن تكفل ذلم كل احلريات (يف إطار ادلسئولية) ،وكل احلقوق يف التعبري عن آرائهم ،وشلارسة نشاطاهتم ،والبد من
ت فهم احتياجاهتم يف الشعور دبلكيتهم لوطنهم العظيم ،وانتمائهم لبلدىم الكرمي ،والبد أن يقوموا بتحويل طاقاهتم اجلبارة،
لطاقة بناء تلحق مصر دبقعد الريادة يف ركب احلضارة ،ولقيامهم هبذا الدور البد أن يتمتعوا وينالوا حرية التفكري والتعبري،
وحق التعليم وحق العمل واحلياة الكرؽلة ،وحق العبلج وحق شلارسة النشاط السياسي ،وغري ذلك من احلقوق.
ولقد كان الشباب من أكثر فئات الشعب معاناة يف العهد البائد ،الفتقاده من يستمع لصوتو ويستجيب نداءه ،ويتعرف
على حاجاتو ،ولقد زاد من حدة ىذه ادلعاناة ارتفاع ادلعدالت العمرية للقيادات السياسية دلا فوق الثمانني ،وانفصاذلا عن
جيل الشباب ،وسبسكها بكراسي احلكم عشرات السنني ،شلا أفرز هنجاً استبدادياً يف احلكم ،وشلا زاده ظلمة وسواداً
سلططات التوريث ،وشلارسات تزوير إرادة الشعب.
وشلا الشك فيو أن صلاح مشروع اإلصبلح والنَّهضة يتوقف على التَّقدُّم على مستوى التَّنمية البَشرية يف رلال الشَّباب الَّذين
ٍ
وقدر ِاهتم خلدمة
تضمن استيعاب طاقاهتم ُ
ُؽلثِّالُون أىم مصادر رأس ادلال االجتماعي ،وىذا ما يتطلَّب ن
وض ُع سياسات َ
ِ
األزمات
للًتبيَّة والتَّنشئة يستوعب مشكبلهتم ويكسبهم اخلربة البلزمة للتعامل مع
ادلجتمع ،وذلك من خبلل تشغيل نظام َّ
ُ
ِ
الرمسيَّة واألىليَّة ،ويف األحزاب واجلمعياَّت
سات
ؤس
ادل
داخل
العمل
يف
َّباب
الش
استيعاب
ضرورة
كذلك
و
جتمع،
ادل
يف
ة
العام
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
جيل ٍ
ؤسسات ،وخلق ٍ
ثان
واالربادات الطبلبيَّة ،والعمل علي إسناد ادلسئُوليَّات إليهم ،دلعاجلة فجوة األجيال داخل ىذه ادل َّ
ُ
للعمل يف مواقع العمل الوطين العام ،مع إدارة العمل علي ٍ
أساس من النزاىة والشفافية.
معا على ُمعاجلة األزمات االجتماعيَّة واالقتصادية
كما غلب علي ادلجتمع والدولة إدارة حوا ٍر ٍ
مفتوح مع الشباب والعمل ً
ُ
الزواج والعُنوسة ،والعنف،
ر
وتأخ
يب
ر
َّغ
ت
ال
و
البطالة
و
ادلناسب
التعليم
مشاكل
مثل
َّباب،
الش
منها
عا،
ُّ
سن َّ
ِّ
والفكرية اليت يُ
ِ
واالغًتاب ،والفجوة بني األجيال ،وغري ذلك ِ
الرغبة الشَّديدة يف اذلجرة ،وتأكيد االنتماء.
ألجل
خفض َّ
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 تشجيع اجلمعيات اخلريية وادلنظمات اإلغاثية التطوعية غري احلكومية ،ورفع القيود عن نشاطها الذي يدعم التكافل
االجتماعي ،والتوعية الفكرية.

 وكذلك البد من احلفاظ على سبلمة العبلقة بني أعراق وأطياف األمة ادلصرية جبميع مكوناهتا ،مسلمني وأقباط ،قبائل
ونوبة وغريىم ،عماالً وفبلحني وأطباء ومهندسني ومثقفني وغريىم ،كل ذلك يف نسيج واحد ،غلمعو خطاب سياسي
وإعبلمي وثقايف واحد ،ويقوم كل ذلك على أساس من احلق والعدل واحلرية ادلسئولة.
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