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االثنين 16 ,أبريل 2012

القاھرة
29° 13°

"أبو إسماعيل" :محامي الحكومة قال لي "المشكلة بينك وبين أمريكا ولسنا طرفا ً فيھا" أمانة الحزب بالبحيرة تحتسب والد محمد عصام زين عند ﷲ تعالى "الشاطر" :الثورة
في خطر  ..والبد من االستعداد لالعتصام بالميادين الحكم فى قضية »الضباط الملتحين«  ٢٩إبريل حزب البناء والتنمية في صحافة األحد  15/04/2012المجلس
العسكري في اجتماعه بقادة األحزاب :الدستور قبل نھاية مايو

"البناء والتنمية" :إيثار المصلحة
الوطنية العليا فوق كل االعتبارات

برنامج الحزب

يقوم حزب "البناء والتنمية" بدراسة قرار
Send

اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية باستبعاد
بعض مرشحي الرئاسة وعلى رأسھم "حازم
صالح أبو إسماعيل" و"خيرت الشاطر"
و"عمر سليمان" والوقوف على األسباب
والدوافع القانونية لذلك االستبعاد.
«طالع المزيد...

« أراء اخري

البريد اإللكتروني

ھل ترى أن إصدار قانون العزل السياسى
كافيا لمنع الفلول من الترشح؟
نعم
ال
ارى ان يصدر قانون اخر لمحاكمتھم فورا

36

Like

مقدمة
الشعب يريد اسقاط النظام [ تلك كانت الصيحة الصادقة الھادرة
التى انطلقت فى ثورة  25يناير المباركة من قلوب المصريين قبل
حناجرھم ليستجيب ﷲ تعالى لھم مؤذنا بانتھاء نظام من اعتى
النظم الفاسدة والدكتانورية فى تاريخ مصر القديم والحديث.
ذلك النظام الذى كان بقاؤه مرتھنا بممارسة اساليب االقصاء
السياسى والبطش االمنى لمعارضيه ولعامة الشعب فضال عن
ممارسة سياسة الفساد واالفساد السياسى واالدارى واالقتصادى واالخالقى  ،ولم يكتف بھذا بل سعى لتذويب الھوية
االسالمية وترسيخ العلمانية فى بلد ينص دستوره على ان االسالم دين الدولة ومبادئ الشريعة االسالمية المصدر الرئيسى
للتشريع .
ولقد سعى ھذا النظام الفاسد لتوطيد دعائمه بالقھر واالفساد حتى اصبح ھناك قناعات عند الكثيرين بانه لم يعد ھناك
مجال لتغيير النظام وعلينا ان نتغير نحن ونتوافق مع ھذا الواقع الفاسد ونصبح جزء منه ويكفى ان ننكره بقلوبنا ولو
سايرته اعمالنا  ،وبعد ان بلغ اليأس بالناس حتى تمنى الكثيرون منھم ان يبقى الحال على ما ھو عليه وال يزداد سوء اذا
بفجر يلوح فى االفق  ،فجر لم يتخيله اكثر الناس تفاؤال ولم يكن احد يدرى ان الفجر الذى بدأت بشائره تظھر على غير
توقع وال انتظار سيكون قصيرا وسيعقبه نھار ازاح ﷲ به ليال اسودا شديد السواد مظلما حالك الظلمة بتكلفة تكاد ال تذكر
 ،انھا ثورة  25يناير المجيدة التى اضاءت وجه مصر وجعلته مشرقا  ،انھا ثورة  25يناير التى حركت شعبا عمالقا
طالما تعملق عليه االقزام  ،انھا الثورة التى ردت مصر الى اھلھا بعد ان اختطفھا مجموعة اللصوص وقطاع الطرق ،
انھا الثورة التى خرج من رحمھا كثيرون كانوا قبلھا مكبلين يرون الباطل والفساد وال يملكون اال البكاء على ما آلت اليه
امور ھذا البلد الذى حكم فيه الفاسد وامن فيه الخائن وخون فيه االمين  ،فاذا باالمور تعود الى نصابھا ويعود الخائن الى
مكانه الطبيعى بين اربع جدران بعد ان اشتاقت اليھم السجون التى ملئت من قبل باالطھار والمخلصين من ابناء ھذا
الوطن .
ومن بركات ھذه الثورة ان تمكن من كان محروما من المشاركة السياسية والعمل الحزبى من المشاركة الفعالة فى الحياة
السياسية حيث اصبح تأسيس حزب جديد فى يد الصرح الشامخ وھو القضاء المصرى العادل وال يحتاج الى اكثر من
االخطار بعد ان كانت لجنة االحزاب التى شكلھا النظام البائد ال تملك اال قرارا واحدا وھو رفض اى حزب ال يخرج من
رحم النظام ولذلك ظھرت بعد ثورة  25يناير احزاب وطنية كثيرة واكثر منھا تحت التأسيس تسعى لتقديم رؤيتھا لتحقيق
نھضة و تنمية وطنھم العزيز .
ولما كانت اللحظة الراھنة فى مصر بعد ان سقط النظام الفاسد ھى لحظة العمل من اجل اعادة بناء مصر من جديد فاننا
نحن مؤسسو حزب ] البناء والتنمية [ من شباب ورجال ونساء فى نجوع وقرى ومدن مصر قد صممنا على ان نشارك
فى مسيرة بناء نھضة مصر وفاء بالواجب الوطنى وبحق مصر علينا وذلك من خالل برنامج الحزب الذى نضعه بين
يدى كل المصريين كى تتضافر الجھود من اجل تحقيق مستقبل مشرق لوطننا العظيم .
وينطلق حزب البناء والتنمية فى ھذا البرنامج من غاية سامية ويسعى لتحقيق اھداف محددة مرتكزا فى رؤيته على اسس
قويمة لبناء المستقبل .
اوال  :غاية الحزب :
الغاية التى يسعى لھا مؤسسو حزب ] البناء والتنمية [ ھى تحقيق مرضاة ﷲ تعالى اوال ثم تحقيق مصالح البالد والعباد
بما يحقق لھم السعادة فى الدنيا واآلخرة وحتى تتبوأ مصر مكانتھا المستحقة فى طليعة االمم المتقدمة .
ثانيا  :اھداف الحزب :
1ـ الحفاظ على الھوية اإلسالمية والعربية لمصر ومواجھة كل محاوالت االنتقاض عليھا أو االنتقاص منھا.
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2ـ رفض كل محاوالت التغريب والتصدي للفساد واالنحراف والتحلل االخالقى والقيمى .
3ـ الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة التى فجرت الطاقات المصرية في لحظة تاريخية
نادرة الحدوث.
4ـ العمل على تحقيق اإلصالح السياسى والدستورى والقانونى الذى يؤسس لنظام سياسى ال يستبعد تيارا سياسيا وال
يقصى فصيالً وطنيا ً.
5ـ العمل على بناء مصر الجديدة التى تقوم على مبادئ العدالة والحرية والتعددية والمساواة وتداول السلطة والسعى لبناء
نظام سياسى منفتح يضمن حقوق جميع المواطنيين ويؤمن الرعايا األجانب من غير المصريين
6ـ نشر مفاھيم وقيم اإلسالم السياسية ومواجھة حمالت التشويه التى تتعرض لھا النظريات السياسية االسالمية
7ـ ترسيخ القيم اإلسالمية في المجتمع ومحاربة الظلم والفساد بكافة اشكاله ودعم دور األسرة والتأكيد علي دور المرأة في
بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامھا .

الصفحة الرسمية
 onلحزب البناء والتنمية
Facebook
Like
الصفحة الرسمية لحزب 1,519 people like
.البناء والتنمية

ابوعمرو

عادل احمد

Yasser

8ـ تحقيق العدالة االجتماعية بتوفير الحد االدنى للحياة الكريمة التى تلبى كل الحاجيات والرغبات االنسانية الضرورية من
غذاء ورعاية صحية وتأھيل تعليمى وسكن آدمى وفرص عمل كريمة .
9ـ طرح التصورات الواقعية لحل مشكالت المجتمع فى كافة المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية
واإلستراتيجية انطالقا ً من رؤية إسالمية وسطية وتطبيقا عصريا للشريعة االسالمية .
10ـ مواجھة األزمات التي تمر بھا البالد في الوقت الحاضر بالمشاركة مع كافة االتجاھات السياسية وغير السياسية
مسلمة كانت أو غير مسلمة.
11ـ دعم التواصل بين الشعب المصري والشعوب األخري في إطار تحقيق المصالح المشتركة مع احترام ھوية امتنا
واستقالل قرارنا الوطني ودعم حق الشعوب المحتلة أراضيھا في التحرر من االستعمار وخاصة في فلسطين .

Facebook social plugin

12ـ تدعيم األمن القومى المصرى بمفھومه الشامل الذى يضمن لمصر دورا حيويا وفاعال ويؤمن حاضرھا ومستقبلھا فى
مواجھة التغيرات والتقلبات الكبرى التى يشھدھا العالم المعاصر.
ثالثا :مرتكزات واسس التھضة الشاملة
يرى مؤسسو ] حزب البناء والتنمية [ ان تحقيق النھضة الشاملة يجب ان يرتكز على عدة مرتكزات تساعد على تحقيقھا
تتمثل فى :
1ـ الھوية والشريعة االسالمية واالنتماء الوطنى .
2ـ وضع النظم التى تحافظ على الحريات السياسية واالقتصادية وحقوق االنسان وتحقق العدالة القانونية واالجتماعية .
3ـ التنمية الشاملة البشرية والمجتمعية .
وھكذا  ..تصبح صورة مصر التى يطمح اليھا مؤسسو حزب ] البناء والتنمية [ وكل من يتوافق مع رؤيتھم ھى صورة
المجتمع الموصول بربه  ،مجتمع الحق والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عن دينھم او عرقھم او
توجھاتھم وآرائھم وافكارھم ومواقفھم السياسية .
ونؤمن بان طريق نھضتنا يجب ان يمر عبر تقوية قيمنا الدينية واالخالقية ومثلنا العليا تحت راية الحرية والعدالة القانونية
واالجتماعية وفى ظل قضاء مستقل يحفظ الحقوق وينصر المظلوم ويردع الظالم ويشارك فى بناء ھذه النھضة كل ابناء
مصر من مسلمين ومسيحيين على حد السؤاء .
ولھذا كله نتقدم نحن المؤسسين لحزب ] البناء والتنمية [ لالمة كلھا على اختالف توجھات افرادھا ببرنامجنا الذى نسعى
من خالله لتحقيق اھدافنا ونسأل ﷲ تعالى ان يحوز وينال ثقتكم وان نكون عند حسن ظنكم  ،حيث نستعرض البرنامج
عبر ثالثة ابواب رئيسية كاآلتى :
ـ الباب االول  :الھوية والشريعة واالنتماء الوطنى .
ـ الباب الثانى  :الدولة وبناء النظم والمؤسسات .
ـ الباب الثالث  :التنمية الشاملة للمواطنين والمجتمع.
الباب االول  :الھوية والشريعة واالنتماء الوطنى
أـ الھوية
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الشك ان تقدم االمم مرھون باستنفار القوة الكامنة فى شعوبھا كى تخرج طاقاتھا المبدعة والمتجددة لبناء الوطن وصناعة
نھضته واليمكن تصور حدوث ذلك دون انطالق مشروع البناء والنھضة من احياء وترسيخ الھوية التى تميز ھذا الشعب
 ،تلك الھوية التى صاغت اخالقه وايقظت ضميره وكونت قيمه ومبادئه واعرافه  ،واى خصام او اقصاء او صدام مع تلك
الھوية ال يعنى سوى محاولة استنبات التقدم فى الھواء دون وجود تربة او ماء .
ومن ھنا فان حزب ] البناء والتنمية [ يضع قضية ترسيخ الھوية االسالمية فى مقدمة القضايا الجديرة باالھتمام النه ال
يمكن تصور بناء نھضة مصر فى ظل محاوالت النظم السابقة اقصاء ھذه الھوية أوتھميشھا داخل النفوس او فى زوايا
المساجد وذلك من خالل فرض ھوية جديدة تارة باسم القومية واخرى باسم العلمانية كھوية جديدة للوطن والمواطنيين ،
ومن ثم فان كل مشاريع االصالح التى طرحت فى مصر طوال القرنين الماضيين لم يكتب لھا النجاح النھا كانت تتعمد
اقصاء تلك الھوية او تسعى لتھميشھا او تشويھھا .
والھوية االسالمية لمصر كما ھى حقيقة واقعية فانھا ايضا حقيقة تاريخية تضرب بجذورھا عبر اكثر من خمسة عشر
قرنا من الزمان  ،وھذه الحقيقة التاريخية والواقعية لم يجد واضعو الدساتير فى مصر الحديثة مناصا من اثباتھا فى كافة
الدساتير التى وضعوھا حينما نصت على ان ] االسالم دين الدولة [ رغم ان ھذه النظم اثبتت ھذا النص لكنھا لم تتجه الى
تفعيله بل ان اكثرھا اتبع سياسات تنال منه .
وقضية الھوية اليوم ھى القضية المحورية التى يدور ويشتد حولھا الحوار فى مصر ولذلك فاننا نرى انه ال يصح فرض
ھوية اخرى غير الھوية التى اختارھا اغلبية الشعب سواء كان ذلك السترضاء قوى خارجية او نخب وتيارات تحمل
ثقافات وافدة واذا كانت الھوية االسالمية حقيقة واقعية وتاريخية ودستورية فھناك عدد من الحقائق من شأنھا يجب اال
يغيب عن االذھان :
اوال  :ان الھوية االسالمية التعنى نفيا للھوية الدينية لغير المسلمين كما ال تعنى انقساما بين ابناء الوطن الذين يجمعھم
كمواطنيين يعتز كل منھم بھويته الدينية ويدافع عن وطنه بالغالى والنفيس .
ثانيا  :الھوية االسالمية تعيش متجاورة مع الھوية الحضارية التى شارك فى صناعتھا كل المصريين من المسلمين وغير
المسلمين .
ثالثا :الھوية االسالمية والھوية الحضارية يندرج فيھا االنتماء للوطن بداھة وال تنفى ارتباط مصر بمحيطھا القومى
العربى .
رابعا  :ان الھوية االسالمية يجب ترجمتھا وترسيخھا فى مجاالت الحياة المختلفة وفى القلب منھا المجال القانونى .
ب ـ الشريعة
ال شك فى ان تطبيق الشريعة االسالمية يمثل اجلى صور ترسيخ الھوية االسالمية والحضارية لمصر  ،ويرى حزب
البناء والتنمية ان الشريعة االسالمية المقصودة بالتطبيق تتمثل فى :
1ـ ان الشريعة االسالمية ھى تلك التى تنحاز للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة االنسانية وتصون الحريات العامة
والخاصة وتحث على التكافل االجتماعى والتسامح وتحفظ حقوق غير المسلمين دون انتقاص وتتناغم مع العلم الحديث .
2ـ تھدف الشريعة االسالمية الى تحقيق صالح ومصالح الخلق واعمار الكون وذلك من خالل مجموعة االحكام التى
تحفظ الدين والنفوس واالموال واالعراض والعقول وتلبى الحاجات البشرية وتحقق التحسينات واداتھا فى ذلك فتح باب
االجتھاد .
3ـ إن من أعظم خصائص الشريعة اإلسالمية أنھا جمعت بين الثبات والمرونة  ،فالثبات في األصول والقواعد العامة
وتلك المسائل التي ال تتغير أحكامھا بتغير الزمان والمكان  ،وھذه قد جاءت أحكامھا مفصلة في كتاب ﷲ وسنة رسوله
صلى ﷲ عليه وسلم  ،أما المرونة فھي في المسائل الفرعية التي تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس وعاداتھم
وھي أمور كثيرة غير محدودة  ،وقد كان من عظمة الشريعة اإلسالمية أنھا تركت المجال واسعا ً لالجتھاد في مثل تلك
المسائل شريطة أن يكون ذلك االجتھاد منضبطا ً بضوابط ومقاصد الشرع الحنيف ومراعيا لفقه الواقع بما يحقق الموائمة
بين الواجب الشرعى والواقع المعاش وبما يحقق مصالح العباد .
4ـ يرى الحزب أنه من الخطأ البين حصر أحكام الشريعة اإلسالمية في قضايا الحدود فقط  ،ويؤكد أن الشريعة أعم من
ذلك بكثير وأنھا نظام قانونى كامل ينظم كافة مجاالت الحياة اما بالنص على االحكام الخاصة بھا او بتركھا لالجتھاد ،
وأما الحدود فما ھي إال جزء من أحكام الشريعة ال يمكن فصلھا عند التطبيق العملي عن غيرھا من أحكام الشريعة وانھا
تمثل جزء من القانون الجنائى االسالمى غرضھا ردع المفسدين وحماية مصالح المواطنين  ،وربط تطبيقھا بتوفر
الشروط المعتبرة شرعا وبما يحقق ضمانات العدالة للجناة دون تضييع لحقوق المجنى عليھم .
5ـ يؤكد الحزب ان تقنين احكام الشريعة االسالمية تمھيدا لتطبيقھا ھو من مھمة المجلس التشريعى المنتخب يقوم بھا بعد
االلمام بكافة االجتھادات المنضبطة شرعا وبما يحقق مقاصد الشريعة وعلى رأسھا مصالح الوطن والمواطنين .
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6ـ كما يرى الحزب أنه ال بد من تھيئة المجتمع لتطبيق الشريعة اإلسالمية  ،ووضع البرامج التربوية والثقافية التي تسھم
في تعريف المجتمع بحقيقة األحكام اإلسالمية وسماحتھا  ،وطمأنة الجميع بأن أحكام الشريعة التنطوي  -كما يظن البعض
– على عنف أو وحشية او إھدار آلدمية اإلنسان بل انھا تسعى لتوفير الحد االدنى من الحياة الكريمة للمواطنيين .
7ـ وأخيراً  ..فإن الحزب يؤكد على أن تطبيق الشريعة ال يعني أبداً ظلم غير المسلمين  ،بل إن لھم حقھم في إقامة
شعائرھم الدينية وفق معتقداتھم  ،كما أن التباع الديانات السماوية الحق في االحتكام إلى أحكام دينھم في أمور عقيدتھم
وأحكام األسرة ونحوھا  ،أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية فإنه يسري عليھم ما يسري على المسلمين من القوانين
واألحكام .
جـ االنتماء الوطنى
اكبر المشكالت التى عانت منھا مصر وما زالت ضعف الوالء واالنتماء الوطنى الذى كان يتناقص يوما بعد يوم بفعل
سياسات البطش والقھر واالستبداد التى كان ينتھجھا النظام البائد مما اشعر المواطن بغربته فى وطنه الذى بات مملوكا
لحفنة فاسدة ال ترعى فى الوطن او الشعب دينا او خلقا او رابطة .
وال يمكن فى تقديرنا ان ينجح مشروع النھضة دون رسوخ االنتماء الوطنى فى ضمير ووجدان المواطن  ،ومن اجل
تحقيق ھذا يرى الحزب ضرورة اآلتى :
1ـ الحفاظ على كرامة المواطن ومواجھة اى تعد على حقوقه وكرامته .
2ـ وضع خطة لترسيخ االنتماء الوطنى من خالل االسرة والمدرسة ومناھج التعليم واالعالم .
3ـ توسيع باب المشاركة السياسية للمواطنيين دون قيود مع ضرورة تحقيق العدالة االجتماعية بصورة تشعر المواطن بانه
يعيش فى وطن يملكه وينتمى اليه .
الباب الثانى
الدولة وبناء النظم والمؤسسات
اوال  :الدولة واالمن القومى والسياسة الخارجية
أ ـ الدولة
بعد ثورة  25يناير اصبحت مصر امام فرصة ذھبية كى تعيد بناء الدولة على اسس تلبى طموحات المصريين فى ان
يعيشوا فى ظل دولة عصرية لھا ھوية معبرة عنھم وملبية لطموحاتھم فى ان تكتنفھم دولة العدالة والحريات والمساواة
والقانون وتنھى حالة ھيمنة الحكام والحكومات الديكتاتورية على مؤسسات ومقدرات الدولة .
ويرى حزب ] البناء والتنمية [ ان الدولة التى يطمح الى وجودھا المصريون تتصف باآلتى :
1ـ ھى دولة لھا ھوية اسالمية حضارية يشارك فى ادارتھا وبناء مؤسساتھا جميع المصريين .
2ـ ھى دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون اقصاء لمواطن او لتيار سياسى عن المشاركة فى صياغة
مستقبل الوطن .
3ـ ھى دولة دستورية وقانونية تقوم على المؤسسات .
4ـ ھى دولة ضد حكم الدكتاتورية عسكرية كانت ام مدنية كما انھا دولة ال تقوم على الحكم بالحق االلھى الثيوقراطى
لكونھا ال تعرف والتعترف بحكم رجال الكھنوت حيث ال كھنوت فى االسالم .
5ـ ھى دولة حكامھا بشر يخطئون ويصيبون ويحاسبون ويتم انتخابھم من قبل الشعب .
6ـ ھى دولة الشعب فيھا مصدر السلطات .
7ـ ھى دولة تجعل المواطنة اساسا للحقوق والواجبات فى اطار حماية التنوع والتعددية .
8ـ ھى دولة عصرية تجمع بين العلم وااليمان وتسعى لتحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى وتعلى من شأن االخالق
والفضيلة كقوة دافعة وحارسة للنھضة .
9ـ ھى دولة االستقالل التى ترفع راية التواصل الحضارى مع كل دول وشعوب العالم على اساس المصالح المشتركة
واالحترام المتبادل وتلتزم بالمواثيق والقرارات الدولية وتتمسك بالمنجزات الحضارية فى العالقات االنسانية المتوافقة مع
التقاليد السمحة للثقافة االسالمية والعربية .
واذا كانت ھذه سمات الدولة المنشودة فانه البد ان يتزامن مع السعى لتحقيق وجودھا فى الواقع ان يتم وضع ضمانات
لحمايتھا من عودة الدكتاتورية من جديد  ..وللوفاء بھذا الھدف فان حزب ] البناء والتنمية [ يرى ضرورة العمل على
تحقيق الضمانات اآلتية :
1ـ اختيار النظام السياسى الذى يمنع من ظھور دكتاتور او فرعون جديد .
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2ـ وضع رقابة قضائية على اعمال جھاز االمن الوطنى واصدار قانون ينظم عمله .
3ـ وضع ضوابط مشددة حينما تدعو الضرورة العالن حالة الطوارئ .
4ـ وضع آلية سلمية قانونية لعزل اى حاكم ينتھج منھجا ديكتاتورية .
5ـ عدم اقحام القوات المسلحة فى الحياة السياسية وتفرغھا للقيام بمھمتھا العظيمة وھى حماية حدود الوطن واستقالله .
ب ـ االمن القومى والسياسة الخارجية
يتبنى الحزب على صعيد االمن القومى والسياسة الخارجية المبادئ اآلتية :
أوال :العالقة بين الشعوب المختلفة والحضارات عالقة تكامل وتعاون وليست عالقة تنابز وصراع وذلك إيمانا منا بوحدة
الجنس البشري من حيث أصله ومن حيث ضرورة أن يتمتع العالم بالسالم والتعاون في تبادل وسائل النفع والتقدم ..
ونؤمن أن ھذا التنوع في الثقافات والحضارات إنما ھو ظاھرة صحية في المجتمع الدولي إلثراء التنوع واالبتكار وليس
للتنازع واحتكار الحقيقة .
ثانيا :العالقات الدولية ينبغي أن تقوم علي العدل وحفظ الحقوق ال علي السطوة والتسلط والمنظمات الدولية ينبغي أن
تكون حكما بين الجميع لحفظ ھذه الحقوق ال أن تستخدمھا الدول العظمي في فرض سطوتھا واضفاء الشرعية علي
أعمالھا وعليه فإن المنظمات الدولية بصورتھا الراھنة تحتاج إلى إصالح يخرجھا من تحت سطوة القوى الكبرى ويجعلھا
قادرة علي تحقيق إلتزاماتھا تجاه المجتمع الدولي وتنظيم عالقات الدول بما يحقق السلم العالمي والعدل بين أفراد المجتمع
الدولي .
ثالثا :االلتزام بالعھود واالتفاقات الدولية المبرمة باسم الدولة سابقا أو الحقا ھو أصل متفق عليه وإنما تستمد ھذه االتفاقات
والعھود مشروعيتھا من توافقھا مع مبادئ الدين وتحقيق مصالح شعبنا وأقرار الشعب ممثال في برلمانه لھا وغياب أي من
الشروط الثالثة يسقط المشروعية عنھا.
رابعا  :حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية المنظمة له ينبغي أن يكون لھا مكانھا في النظم والقوانين الداخلية مالم تتناقض
مع شريعتنا وأعرافنا وااللتزام بھا ھو بعض من صور التناغم بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في حماية الفرد
والحفاظ على حقوقه .
خامسا :القواعد والقوانين التي وضعھا المجتمع الدولي لتسوية النزاعات وإنھاء الحروب وحفظ السلم العالمي ھي قواعد
ھامة ينبغي أن تتضافر القوي الدولية جميعا في تفعيلھا والحفاظ عليھا ووضع الحواجز أمام الدول العظمي حتى
التتجاھلھا تحقيقا لمصالحھا علي حساب الحق والعدل .
سادسا :لكل دولة خصوصيتھا الثقافية التي ينبغي أن تحترم وأن تراعي المواثيق الدولية تلك الخصوصية في معاھداتھا
وقوانينھا والينبغي محاولة فرض النموذج الغربي علي الحضارات المخالفة في الديانات واألعراف االجتماعية وإنما
تكون تلك المعاھدات في المشتركات بين األمم علي أن يترك لكل أمة مايوافق أعرافھا تتصرف في حدوده .
سابعا :محيط األمن المصري داخل حدود البالد يشمل العالقات مع دوائر أربع  :الدائرة القطرية " مصر " والدائرة
العربية والدائرة اإلسالمية والدائرة اإلفريقية والعالقات مع ھذه الدول في الدوائر جميعا ھي عالقات حيوية لحفظ أمننا
القومي وحماية عمقنا االستراتيجي الممتد عبر ھذه الدوائر .
واستمدادا من ھذه المبادئ العامة نرى أن الحزب يملك الكثير مما يستطيع أن يساھم به فى تحقيق تلك المبادئ على صعيد
تلك الدوائر اإلربعة في سبيل االرتقاء بالعمل السياسي المصري لتتبؤ مصر مكانھا الالئق بھا على الصعيد العالمي .
ومن ذلك نرى أن سياستنا الخارجية كما يتبناھا الحزب ھي ما يلي :
أوال :السعي لتحقيق التماسك والترابط داخل المجتمع المصري وتقوية بنيانه بما يسمح بتحرك في السياسة الخارجية مبني
علي قدم راسخة وقدرة علي اتخاذ المواقف باالرتكاز علي جذور قوية راسخة .
ثانيا :دعم العالقات العربية وتنمية الروابط الفكرية واالقتصادية مع الدول العربية والحفاظ علي الثقافة الجامعة بيننا
لتحقيق التكامل بين شعوبنا والذي الينقصه إال اإلرادة الشعبية ليتحقق إذ أن ما يجمعنا كثير واليفرقنا إال تلك الحدود
المصطنعة التي وضعھا االستعمار ولم نملك حتى اآلن اإلرادة إلزالتھا .
ثالثا :دعم العالقات مع الدول االسالمية حيث لم تفلح أالعيب االستعمار ومحاوالته الدائبة ان تزيل العاطفة الدينية من
القلوب وحيث تمتلك الدول االسالمية ثروات وامكانات ھائلة بشرية ومادية كبيرة يحمالن داخلھما سبل الرقي والتقدم لذلك
فإن السعي إليجاد الترابط والتوحد والتعاون بين الدول االسالمية ينبغي أن يكون ھدفا للمخلصين من ھذه األمة سعيا
لتحقيق التنمية والنھضة وامتالك اسباب القوة .
رابعا :أفريقيا ھي العمق الطبيعي لبالدنا ولذلك فان العالقات مع الدول اإلفريقية تصبح ضرورة حيوية في حماية األمن
القومي المصري كما تساعد العالقات علي استقرار تلك الدول ومساندتھا في منع التدخل األجنبي فيھا وحفظ استقاللھا ،
ومن ھنا تصبح العالقات االقتصادية والمساھمة في االستغالل األمثل للمواد األولية في تلك البالد البكر وتحقيق التعاون
االقتصادي معھا مدخال حيويا لحل المشكلة االقتصادية في البالد ودعما للدول اإلفريقية في مواجھة االستغالل الغربي لھا

4/16/2012 10:11 AM

5 of 19

 :.الموقع الرسمي لحزب البناء والتنمية .:

http://benaaparty.com/Program.aspx

.
خامسا :ينبغي أن ندرك أن العالقة مع دول حوض النيل ھي أمر حيوي في سياستنا الخارجية إذ أن النيل ھو شريان الحياة
في بالدنا والحفاظ علي العالقات الودية مع دول الحوض من خالل الدعم السياسي والعالقات االقتصادية والمشاريع
المشتركة وتنشيط العالقات بين شعوب تلك الدول ھو مسألة حياة أو موت بالنسبة لھا وأولھا مصر ولذا فنحن نسعي
لتنشيط دبلوماسية الشعوب إلى جانب دبلوماسية الدول لتنمية العالقات معھا حماية ألمن بلدنا القومي .
سادسا :القضية الفلسطينية ھي قضية محورية بالنسبة لبالدنا ليس بسبب احتالل المسجد األقصي فقط  -وإن كانت حمايته
والسعي في استرداده واجبا دينيا اليجوز شرعا التقصير فيه أو التخلي عنه -وإنما أيضا ألن فلسطين ھي عمق مصر
االستراتيجي من الناحية الشرقية وحماية حدودنا تستلزم أن يسترد الفلسطينيون حقوقھم المشروعة في بالدھم وأن يشترك
المجتمع الدولي في التصدي النتھاكات اليھود لحقوق الشعب الفلسطيني وحرمانھم من مقدرات بلدھم واالحتالل الغاشم
ألرضھم ومصر ينبغي أن تكون على رأس الداعمين لحقوق الفلسطينيين والمساندين لھم في السعي السترداد أرضھم .
سابعا :العالقة مع سائر الدول ينبغي أن تقوم على المساواة والعدل وحماية مصالح البالد وتبادل المنفعة في إطار االحترام
المتبادل وإلتزام القوانين وااللتزامات الدولية  ،وينبغي أيضا إزالة كل مظاھر التبعية واالنقياد وتوثيق تلك العالقات في
إطار تحقيق المصالح المشتركة دون تفريط في سيادة البالد وحقوقھا الثابته.
ثانيا  :النظم والمؤسسات
ھذه السمات التى اثبتناھا للدولة البد ان تصبغ النظام السياسى واالقتصادى واالدارى واالجتماعى والدينى بصبغتھا ولذلك
فان حزب ] البناء والتنمية [ يرى فى ھذا الصدد طرح القضايا واالجتھادات اآلتية بشأن النظم المختلفة فى الدولة :
 ،1النظام السياسى
المبادئ العامة
يرى الحزب ان النظام السياسى يجب ان يؤسس على اآلتى :
1ـ الفصل المرن والمتوازن بين سلطات الدولة الثالثة  :التنفيذية ـ والتشريعية ـ والقضائية .
2ـ التعددية السياسية وتداول السلطة وحق المعارضة السياسية واطالق الحق فى انشاء وتأسيس االحزاب السياسية دون
اى قيود او شروط عند التأسيس او ممارسة النشاط .
4ـ االختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلى الشعب ونوابه عبر آلية االقتراع السرى الحر النزيه تحت
اشراف قضائى كامل .
5ـ تمكين منظمات المجتمع المدنى والنقابات المھنية واتحادات العمال من القيام بدورھا من خدمة وتنمية المجتمع دون
قيود على حركتھا .
 .6تمكين المرأة من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وخدمة المجتمع بما يحقق التكامل بين حق االسرة وحق الوطن
وبما يتوافق مع التقاليد السائدة واحكام الشريعة االسالمية .
ويرى الحزب ضرورة مراعاة عدد من االمور بااللثالث نسبة للسلطات  :التشريعية  ،والتنفيذية  ،والقضائية وفقا
للتفصيل التالى :
أـ السلطة التشريعية
يؤكد حزب ] البناء والتنمية [ ان السلطة التشريعية يجب ان تكون معبرة عن ارادة الشعب بصورة حقيقية ولذلك يرى
الحزب فى ھذا الخصوص االمور اآلتية :
1ـ البد من االشراف القضائى الكامل على االنتخابات التشريعية ] وغيرھا من االنتخابات [ التى يتم من خاللھا اختيار
اعضاء السلطة التشريعية .
2ـ ضرورة الغاء نسبة الـ  %50المخصصة للعمال والفالحين النتفاء المبررات التى اقتضت وجودھا
3ـ اعادة النظر فى وجود مجلس الشورى واختصاصاته وطبيعة تكوينه وشروط الترشيح لعضويته
4ـ تقليص حق السلطة التنفيذية فى تعيين نواب بالمجالس التشريعية } الشعب والشورى { الى ادنى حد ممكن وفى اطار
ضوابط وشروط محددة .
5ـ منع اى عضو من اعضاء مجلس الشعب والشورى اثناء مدة العضوية من شراء او استئجار شيئا من اموال الدولة او
ان يؤجر لھا او يبيعھا شيئا من امواله او ان يقايضھا عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاوال .
6ـ ضرورة قيام المجلس التشريعى بواجب تقنين احكام الشريعة االسالمية وفقا لما الزمت به الدساتير المتعاقبة السلطة
التشريعية .
7ـ الغاء كافة القوانين والمحاكم االستثنائية ال سيما محاكم امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ وإقرار حق
المواطن في المثول أمام القاضي الطبيعي .
ب ـ السلطة التنفيذية
يرى حزب البناء والتنمية ان تنظيم السلطة التنفيذية كجزء من النظام السياسى يجب ان يتسم بامور عديدة اھمھا :
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1ـ نظرا إلى التسلط الفرعوني الدكتاتوري الذي عانته األمة علي مدار السنوات الطوال السابقة والذي تجاوز كل القوانين
واألعراف في انتھاكه لمقدرات األمة بشتي نواحيھا فإننا نري في المرحلة المقبلة على األقل أن يكون نظام الحكم
ديمقراطيا برلمانيا بمعني أن الرئيس يملك واليحكم ويقتصر دورة علي األمور البروتوكولية فقط بينما يدير البالد مجلس
وزاري مشكل من حزب األغلبية في البرلمان أو من ائتالف يحوز أغلبية برلمانية على تفاصيل ينظمھا القانون .
2ـ يجب تشديد الشروط التى يجب توفرھا العالن السلطة التنفيذية لحالة الطوارئ .
3ـ يجب غل يد السلطة التنفيذية عن القيام باعتقال اى من المواطنين او بمصادرة وانتھاك الحقوق والحريات العامة
والخاصة الفراد الشعب المصرى .
4ـ انھاء اى تغول او تسلط للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
5ـ منع الوزراء اثناء تولى مناصبھم من مزاولة اية مھنة حرة او عمال تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشتروا او
يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجر لھا او يبيعھا شيئا من امواله او ان يقايضوھا عليه .
6ـ وضع آلية واضحة لمحاسبة الوزراء ومحاكمتھم .
7ـ منع تحصين اى قرار صادر من السلطة التنفيذية من رقابة القضاء .
ج ـ السلطة القضائية
يرى حزب البناء والتنمية ان القضاء المستقل ھو احد اھم اسس النھضة المصرية المأمولة ومن ھنا فاننا نرى ضرورة
تحقيق االستقالل القضائى وذلك من خالل اآلتى :
1ـ دعم مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من تيار االستقالل .
2ـ تحقيق االستقالل المالى للھيئات القضائية من خالل ادراج موازنة الھيئات القضائية كموازنة مستقلة تدرج رقما واحدا
فى الموازنة العامة للدولة .
3ـ تحرير القضاء من تسلط السلطة التنفيذية عليھا من خالل انھاء تبعية بعض شئون القضاء والعدالة لوزير العدل واسناد
كل شئون القضاء لمجلس القضاء االعلى فيما يتعلق بتعيين النائب العام او بالتفتيش القضائى او تعيين القضاة اوندبھم او
اعارتھم او اختيار رؤساء المحاكم االبتدائية او االستئنافية .
4ـ تمكين الجمعيات العمومية للمحاكم من اداء مھمتھا فى الحفاظ على استقالل القضاء والقضاة .
5ـ دعم دور نادى القضاة فى الدفاع عن استقالل القضاء .
واذا كان استقالل القضاء ضمانة ھامة من ضمانات صون الحقوق والحريات فان تحقيق العدالة الناجزة امر اليقل اھمية
عنه  ،وھذا يقتضى ان يتم تحقيق امور كثيرة منھا :
1ـ ايجاد حلول لمشكلة بطء وطول فترة التقاضى التى تجعل العدالة بطيئة حيث قد يستمر نظر القضية اكثر من عشر
سنوات مما يفقد الشعب فى الثقة واالمل فى تحصيل حقوقھم من خالل اللجوء للقضاء والبحث عن سبل اخرى لتحصيل
الحقوق خارج القانون .
2ـ زيادة اعداد وكالء النيابة والقضاة لمواجھة تكدس القضايا وتوفير الكفاية المالية لھم .
3ـ تطھير القضاء من كل من انتسب اليه وتورط فى اى اعمال فساد او اسھم فى تزوير االنتخابات لصالح نظام حسنى
مبارك .
4ـ اصالح احوال العاملين بالمحاكم والھيئات المعاونة للقضاء .
 5ـ سد الثغرات القانونية التى تستغل من اجل تطويل فترة التقاضى .
 ،2النظام االقتصادي
لقد قامت ثورة  25يناير لتنھي حقبة زمنية مليئة بالفشل والفساد الذي ضرب كل مجاالت الحياة في مصر  ،نتج عنه
تدھور مستويات المعيشة لغالبية الشعب الصري فازدادت مستويات الفقر وتفاقمت مشكالت البطالة وارتفعت االسعار
بنسب فاقت القدرات الشرائية لغالبية المصريين وسيطرت االحتكارات على مجاالت الصناعة والزراعة والخدمات
والغذاء وتدھور مستوى الخدمات العامة ولم يصل الدعم الى مستحقيه من الفقراء بل استحوذ عليه االغنياء واالكثر من
ذلك صدرت قوانين خاصة بدعم االغنياء من رجال النظام السابق تحت ستار دعم الصادرات وتشجيع المستثمرين
وغيرھا  ،كل ذلك وغيره عمق الفجوة بين االغنياء والفقراء مما أشعل فتيل الثورة التي اطاحت بأعتى االنظمة استبدادا
وفسادا في العالم.
وحزب البناء والتنمية له رؤية واضحة تتعلق بالنظام االقتصادى تعيد لمصر مكانتھا الالئقة بھا وتحقق لشعب مصر
طموحاته في توفير حياة طيبة وعيش كريم يستحقه ويملك القدرة على تحقيقه  ،وھذه الرؤية ترتكز على مكونات ثالثة
ھي المباديء العامة واالھداف والسياسات .
أوال  :المباديء العامة
 - 1أعظم ما تملكه مصر ھو ثروتھا البشرية ومن ثم فإن االنسان المصري ھو عماد التنمية ألنھا منه تأتي وإليه تعود .
 - 2ال يمكن إطالق نھضة إقتصادية في أي أمة بمعزل عن قيمھا وأخالقھا فقيم المجتمع وأخالقياته ضرورية وحاسمة في
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صياغة مشروع النھضة االقتصادية بحيث تكون االھداف والسياسات متسقة مع ھذه القيم وليست بعيدة عنھا .
 - 3الموارد االقتصادية الموجودة ھي ملك للمصريين جميعا .
 - 4مبدأ الحرية االقتصادية ھو المبدأ األنسب لالقتصاد المصري في ظل دور قوي للدولة من خالل رسم االستراتيجية
االقتصادية ودور رقابي فعال لمنع االحتكار وحماية المنافسة ومن خالل ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحماية
الفئات الفقيرة.
 - 5العالقات مع العالم العربي واالسالمي تقوم علي التكامل االقتصادي وبناء الكتل االقتصادية .
 - 6العالقات مع العالم الخارجي تقوم علي المصالح المتبادلة والكفاءة وإنھاء حالة التبعية للعالم الخارجي .
ثانيا  :االھداف
 - 1تحقيق مستوى معيشة كريم لكل إنسان يعيش على أرض مصر من خالل رفع معدالت التنمية يصاحبه تحديد حد
أدنى وأقصى لالجور يتناسب مع مستويات االسعار ومعدالت التضخم .
 - 2مكافحة الفقر بالبرامج التنموية التي تھدف الى زيادة دخول الفقراء ودعم الخدمات المقدمة لھم وتفعيل دور مؤسسات
الوقف لتحقيق العدالة االجتماعية ومؤسسات الزكاة لتحقيق التكافل االجتماعي .
 - 3كفاءة التوزيع الجغرافي لالنشطة والمشروعات االقتصادية لتشمل كل ارجاء الوطن لتحقيق التنمية االقتصادية
المتوازنة بجميع المحافظات ليعم الخير كل أبناء الوطن مما يعمق لديھم االنتماء وحب الوطن .
 - 4استثمار ميزة تنوع مصادر الدخل القومي التي يتمتع بھا االقتصاد المصري بتعميقھا والبناء عليھا لتكون صمام أمان
ضد االزمات االقتصادية التي قد تواجه مصر أو االقتصاد العالمي .
 - 5تطوير التشريعات االقتصادية لتتالئم مع أحكام الشريعة االسالمية  ،وتواكب السياسات االقتصادية الجديدة التي تحقق
طموحات الشعب المصري .
ثالثا  :السياسات :
 - 1السياسات الضريبية البد أن تتسم بالعدالة فال تكزن فلسفتھا قاصرة على زيادة الحصيلة وإنما يجب ان تكون أداة فعالة
في إعادة التوزيع لتحقيق العدالة االجتماعة بين كافة فئات المجتمع .
 – 2إعادة النظر في منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة والسلع الغذائية ليس بھدف تخفيضه ولكن بھدف عدالة توزيعه
ليصل الى مستحقيه ومنع تسربه الى غير مستحقيه .
 – 3ترشيد االنفاق الحكومي سواء سيارات كبار المسؤلين او القصور واالستراحات او السفريات الخارجية أو تعيين
المستشارين بال ضرورة أو االعالنات الصحفية والحفالت والمھرجانات الفنية والسينمائية .
 – 4الرقابة الفعالة على المال العام عن طريق تقوية وتعزيز دور االجھزة الرقابية المختلفة ومنع التدخل في عملھا
وتحقيق االستقاللية الكاملة لھا ومنحھا السلطات الكافية ألداء دورھا الرقابي بشكل فعال ومحاربة الفساد ومطاردة
الفاسدين واستعادة االموال المنھوبة .
 – 5السيطرة على الدين العام والحد من الدين الخارجي لتأثيره الضار على استقاللية القرار السياسة والعمل على تقليل
المخاطر الناجمة عن ارتفاع حجم الدين .
 – 6تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي واالئتمان بحيث يتم التوسع التدريجي في تطبيق االليات
االسالمية مثل صيغ المشاركة والمرابحة والمضاربة والمزارعة واالستصناع والسلم وغيرھا لتكون ھي أساس العمل
المصرفي لكونھا القادرة على جذب المدخرات وتمويل االستثمارات بصورة تحفظ التوازن االقتصادي في المجتمع .
 - 7تطوير القطاع المصرفي بما يمكنه من أداء دوره في تنفيذ خطط التنمية من خالل توفير التمويل الالزم للبرامج
التنموية بالصيغ التي تتفق مع قيم المجتمع وأخالقاته .
 – 8منح البنك المركزي االستقالل والصالحيات الكاملة في رسم السياسات النقدية التي تخدم البرنامج االقتصادي
ومخططات التنمية بعيدا عن التأثيرات الخارجية .
 – 9وضع ضوابط لملكية رأس المال االجنبي في المصارف المصرية والحدود االمنة لمدي نفاذ رأس المال االجنب ي
في البنزك المصرية .
 – 10دعم وتطوير سوق المال المصرية لتركز علي السوق االولية التي تمول مشروعات جديدة يتم تأسيسھا ألول مرة
أوتمويل التوسع في مشروعات قائمة  ،وتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات في البورصة .
وفضال عما سبق فانه توجد عدد من المشكالت االقتصادية المزمنة التى يعانى منھا الشعب المصرى اھمھا :
] مشكلة البطالة ـ مشكلة ازمة الغذاء ـ مشكلة التضخم ـ مشكلة الدعم [ وھذه المشاكل سوف يتم تناولھا باذن ﷲ تعالى فى
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الباب الثالث المتعلق بالتنمية من برنامج الحزب .
3ـ النظام االدارى
ال شك أن النظام االدارى فى مصر تعانى ترھال وفسادا وخلال ھيكليا يحتاج إلى حلول جذرية وعاجلة ومن أجل إيجاد
نظام إدارى كفء وعالج تلك اآلفات المزمنة ينبغى تحقيق االتى :
 -1دعم الالمركزية اإلدارية سواء فى الحكم المحلى أو الجھاز اإلدارى بالدولة وإعطاء الصالحيات والسلطات الكاملة
لكافة المسئولين االداريين كأساس لمتابعة نشاطاتھم وتقييم انجازاتھم تمھيدا لمحاسبتھم .
 -2إعتماد آلية اإلنتخاب للمسئولين فى الحكم المحلى كأسلوب لشغل تلك المناصب وتوليھا والسعى فى تطبيقھا فى المواقع
اإلدارية التى يناسبھا ذلك كالمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات .
 -3مواجھة آفة توريث المناصب والوظائف الحكومية واعنماد مبدأ تكافؤ الفرص واختيار االكفأ لتلك المناصب بعيدا عن
اھل الثقة مع ضرورة مواجھة مشكلة شراء الوظائف وتقديم الرشاوى لتوليھا وتغليظ العقوبة على كل األطراف المشاركة
فيھا.
 -5ربط السياسات التعليمية لتلبية احتياجات الجھاز اإلدارى من كافة التخصصات االدارية والفنية المطلوبة .
 -6إعادة النظر فى كافة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بخدمات المواطنين وذلك لضمان سرعة تقديم تلك الخدمات وإنھاء
ھذه األعمال على اكمل وجه ممكن يحفظ كرامة المواطنيين ويحقق مصالحھم .
 -7رفع الحد األدنى إلجور االداريين والموظفين ورفع المربوط المالى لكل درجة مع وضع حد أقصى لالجور الصحاب
المناصب االدارية العليا .
 -8رفع مستوى العاملين بالھيكل اإلدارى بالدولة بصورة دورية مستمرة مع ربط الترقى بالحصول على دورات تدريبية
متخصصة فى كافة المجاالت المتعلقة بمھامھم ووظائفھم .
 -9تفعيل مبدأ "من أين لك ھذا" ؟! وتنشيط األجھزة الرقابية الرسمية والشعبية المستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل يحقق
مقاومة اإلنحرافات والفساد اإلدارى بشكل يلتزم بالقانون والشفافية مع كفالة حرية تداول المعلومات وإطالق حرية وسائل
اإلعالم فى نشرھا .

4ـ منظمات المجتمع المدنى
تلعب منظمات المجتمع المدني دورً ا محوريًا في التطور السياسى االقتصادي واالجتماعي للدول حيث ارتبط المجتمع
المدني تاريخيًا باالتساع في الحريات الشخصية جنبًا إلى جنب مع احترام الدولة وقوانينھا  ،ومن ھنا فإن حزب ] البناء
والتنمية [ يسعى لترسيخ النموذج األمثل لعالقة الدولة بمواطنيھا في رغبتھم في تكوين مؤسسات ومنظمات مدنية تسعى
لخدمة وطنھم حيث يتطلب تحقيق التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية إطارا للتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع
المدني  ..ومن ھذا المنطلق يمكننا اثبات الحقائق اآلتية :
1ـ ان المجتمع المدني ليس منفصالً عن الدولة بحكم أنھا تضع اإلطار القانوني لعمله ومع ذلك فان ھذا اإلطار القانوني
ھو إطار منظم تفرضه الدولة بحكم السيادة لكنه ال يصح ان يمس استقاللية منظمات المجتمع المدني بل يسعى إلى تحقيق
عالقة تكاملية بينھا وبين منظمات المجتمع المدني .
-2ان منظمات المجتمع المدنى وھى تقوم على مبادئ التعاون والتكافل االجتماعي التي تنبع من منظومة قيمنا االسالمية
والحضارية األصيلة فانه يجب ان تتمتع باالستقاللية الكاملة حيث عرف التاريخ االسالمى مؤسسات مجتمع مدني قائمة
على الطوعية بحيث يموله المجتمع من خالل الوقف األھلي والخيري وليس على تمويل أجنبي ومعونات دول خارجية
تسعى لفرض قيمھا وافكارھا على مجتمعنا .
 -3ان دور المجتمع المدني ال ينبغي اختزاله في حفنة من األنشطة الفكرية والثقافية والحقوقية التي تنظمھا بعض جمعيات
ومنظمات المجتمع المدنى وإنما يجب ان يتعداھا إلى مقاصد ونشاطات تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية ھامة تعود بالخير
والنفعية على المواطنيين حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدنى القيام على العديد من االنشطة منھا :
ـ تحسين مستوى معيشة المواطنيين .
ـ الحفاظ على البيئة .
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ـ المساھمة في برامج محو األمية وتعليم الكبار .
ـ خلق فرص عمل للشباب .
ـ الحفاظ على الصناعات التقليدية وتطويرھا .
ـ المساھمة في التوعية االجتماعية
ـ الدعوة إلى التعليم والمساھمة في توفير بعض متطلباته .
ـ المشاركة في مناقشة مشكالت واحتياجات المجتمع المصرى من المشروعات التنموية .
ـ المساھمة في مشروعات التنمية الصحية ورعاية الطفولة واألمومة.
4ـ دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى الحفاظ على الحريات وحقوق المواطنيين ومواجھة عسف السلطة واعتدائھا
على حقوق االنسان .
5ـ ضرورة صدور التشريعات التى تحمى عمل منظمات المجتمع المدنى من اى تعد عليھا من السلطة التنفيذية .
5ـ المؤسسة الدينية
للمؤسسات الدينية دور ھام فى صيانة ضمير وأخالق وقيم ومفاھيم أبناء األمة ومن ثم فالبد أن تتمتع تلك المؤسسات
بالفاعلية والقوة كى تؤدى دورھا بفاعلية ومن ھنا فإن حزب ] البناء والتنمية [ يرى بشأن تلك المؤسسات اآلتى :
أـ المؤسسة الدينية االسالمية :
1ـ ضرورة إستقاللية المؤسسات الدينية اإلسالمية عن كافة سلطات الدولة كى تستطيع القيام بدورھا المنتظر منھا ويأتى
ذلك من خالل وجود إستقاللية مالية من ناحية  ,وترشيح وانتخاب شيخ األزھر من ھيئة كبار العلماء .
2ـ إدماج وزارة األوقاف ودار اإلفتاء بمؤسسة األزھر الشريف .
3ـ دعم التعليم األزھرى والعمل على تجديد وتحديث وتطوير مناھجه ودعم العاملين به ماليا ورفع كفاءتھم دوريا .
 4ـ دعم دور المسجد فى توصيل رسالة االسالم الصحيحة وترسيخ الفھم الوسطي لقواعده واحكامه وذلك كضمانة ھامة
لحصار واحتواء دعاوى الغلو والتطرف الدينى .
5ـ دعم خطة لنشر الدعوة اإلسالمية الصحيحة خارج مصر من خالل اإلھتمام بالمبعوثين والطلبة الوافدين لتلقى التعليم
باألزھر .
6ـ وضع اّلية رقابية على اإلنفاق المالى للمؤسسات الدينية اإلسالمية .
7ـ تفعيل دور األزھر ومجمع البحوث اإلسالمية فى تقديم تصور عصرى محدد لتقنين احكام الشريعة اإلسالمية تمھيدا
لتطبيقھا .
8ـ تفعيل دور الكليات األزھرية المتخصصة فى علوم الدين أو الدنيا فى تخريج المتخصصين الذين يجمعون بين العلم
الدينى والدنيوى بصورة تحقق القدوة الدينية والكفاءة العلمية والضبط الشرعى .
ب ـ المؤسسة الدينية المسيحية
وال نقصد ھنا فقط " بطريركية الكنيسة األرثوذكسية " لكن نقصد كل الكنائس المسيحية على إختالف مذاھبھا الملية وال بد
من التأكيد ھنا على عدة أمور :
1ـ أن حق أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين من اتباع الديانات السماوية وما يترتب على ذلك من وجود دور العبادة التى
يؤدون شعائرھم فيھا حق ثابت لھم كمواطنين ومضمون بقوة الشريعة اإلسالمية والدستور .
2ـ يجب ان تقوم الكنائس والقيادات الكنسية بدورھا فى مواجھة التطرف المتنامى داخل اوساط الشباب المسيحى وبعض
الكھنة باإلضافة إلى ضرورة إتخاذ مواقف حازمة ضد متطرفى أقباط المھجر الداعين للتدخل األجنبى فى شئون الوطن .
4ـ تعاون المؤسسة الدينية المسيحية مع مؤسسات الدولة واالزھر فى منع ومحاصرة ومواجھة احداث الفتن الطائفية مع
القيام بدور فعال فى القضاء على كافة اسبابھا .
5ـ وضع اّلية رقابية على موارد اإلنفاق المالى للمؤسسات الدينية الكنسية .
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الباب الثالث
التنمية البشرية والمجتمعية
ھدف تحقيق النھضة ال يمكن بلوغه إال من خالل اإلنسان والمجتمع حيث يجب اعدادھما اوال قبل القيام بھذه المھمة
العظيمة وھو ما يبين أھمية التنمية البشرية والمجتمعية إلتمام حلم النھضة المنشود وتطويره
وانطالقا من ھذا فإن ] حزب البناء والتنمية [ يضع قضية التنمية البشرية والمجتمعية على قمة أولوياته ويمكننا استعراض
رؤية الحزب فى ھذا الصدد عبر االّتى :
أوال  :التنمية البشرية .
ثانيا  :التنمية المجتمعية .
أوال  :التنمية البشرية
التنمية البشرية تركز على اإلنسان من حيث بنائه وتطويره بشكل مستمر كى يستطيع الوفاء بأعباء مھمة النھضة حيث
يسعى لتحقيق ذاته كى يؤدى دوره ورسالته فى الحياة فى رعاية ونفع المجتمع باقتدار فالباحث والناظر في التاريخ
اإلنساني يلحظ بقوة مدى تأثير نقص أو تكامل الشخصية اإلنسانية على اإلخفاقات أو اإلنجازات التاريخية التي حققھا
اإلنسان سواء كانت ھذه اإلخفاقات أو اإلنجازات في المجال اإلقتصادي أو الفكري أو العسكري أو العلمي وبدون الدخول
في تفاصيل تاريخية كثيرة يكفينا أن نتعرض لتجربة صحابة الرسول الكريم ـ صلى ﷲ عليه وسلم ـ وكيف إستطاعوا أن
يحققوا إنجازا لم يتكرر قبلھم أو بعدھم ففي سنوات لم تتخط األربعين استطاعوا تغيير خريطة العالم بل غيروا وجه
التاريخ وكان وراء ذلك العديد من األسباب التي ساھمت في نجاح ھذا اإلنجاز حيث كان ھؤالء الرجال يتمتعون بصفات
شخصية كانت ضرورية لتحقيق ھذا النوع من اإلنجازات أمدتھم بھا القوة االيمانية والمعرفية والثقافية والطبائع الشخصية
واالنتماء والوالء تعالى والوطانھم لذلك يرى حزب ] البناء والتنمية [ ضرورة تعدد وتنوع جوانب بناء لإلنسان والتى
تتمثل فى :
 -1البناء اإليمانى واألخالقى الذى يحقق إرتباط المواطن بربه مما يولد الرقابة الذاتية على النفس ونوازعھا ويكسبه
األخالق القويمة والقيم النبيلة التى تردعه عن سلوك سبل الفساد واإلفساد وتعطيه طاقة العمل والتضحية من اجل الوطن
ليحقق طموحه المشروع من النجاح فى الدنيا والفالح فى االّخرة .
 -2البناء المادى الذى يحقق توفير الحد األدنى من الحياة الكريمة بتوفير الغذاء المناسب والمسكن المالئم والرعاية
الصحية وتوفير فرص العمل المناسبة والمكافئة لمؤھالته .
 -3البناء اإلنسانى الذى يشعره بشخصيته وكرامته اإلنسانية وحقوقه االساسية السياسية والمدنية ويرتقى بمشاعره ويشعره
بقوة اإلرتباط بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ويدفعه للتواصل مع االّخرين وتحقيق التكافل اإلجتماعى مع ابناء وطنه
ومجتمعه .
 -4البناء السياسى والثقافى الذى يحقق المعرفة بتاريخ وحضارة الوطن واإلنسانية وتجارب األمم ويعرفه بحقوقه
وواجباته وحدود حرياته ويرتقى بوعيه العام تدفعه للمشاركة اإليجابية والفاعلية فى إبداء الرأى واإلبداع والتجديد .
 -5البناء العلمى والمعرفى الذى يحقق المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا ويرفع كفاءته فى أحد تخصصاتھا الدقيقة .
 -6بناء اإلنتماء والوالء والوطن والذى ينمى حب الوطن فى النفوس ويدفع للعمل للتضحية بالغالى والنفيس من أجله
ويحصن الوطن من أى محاولة إختراق خارجى .
كل ماسبق يھدف إلى خلق شخصية متكاملة ناجحة في الحياة أيا كان نوع ومجال العمل الذي سيتخصص فيه حيث يصبح
بناء أفراد المجتمع فى كل ھذه الجوانب غاية فى األھمية والضرورة في عملية التطوير والنمو التي ينشدھا أي مجتمع
مدني وخصوصا المجتمع المصري.
الجھات المسئولة عن التنمية البشرية :
فضال عن الدور االساسى للدولة ومؤسساتھا فى ترسيخ مھمة التنمية البشرية وتدعيمھا وتبنيھا فان ھناك جھات عديدة
يجب ان تشارك فى القيام بھذه المھمة اھمھا  :االسرة  ،والمؤسسات التعليمية  ،ومنظمات المجتمع المدنى  ،والمؤسسات
الدينية  ،واالحزاب السياسية  ..ويرى حزب البناء والتنمية انه من اھم القضايا التى تتعلق بالتنمية البشرية ھى :
ـ دعم ورعاية االسرة المصرية .
ـ دعم وتطوير التعليم .
ـ دعم وتطوير الرعاية الصحية .
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ـ الفنون والثقافة .
ـ اوال  :ضرورة دعم ورعاية االسرة المصرية :
الشك ان االسرة ھى المحضن االول والمستمر لالنسان وبدعمھا وتنميتھا عن طريق رعاية اطرافھا والحفاظ على
منظومة القيم االسالمية والمجتمعية الموجھة لالسر المصرية يتحقق تماسكھا وقوتھا ومن ثم يزداد المجتمع قوة وتماسكا
 ..ولذلك فان حزب ] البناء والتنمية [ يرى بخصوص دعم وتنمية االسرة االمور اآلتية :
أـ المرأة :
يرى الحزب ان المرأة والرجل ليسا متماثلين وايضا ليسا متناقضين لكنھما متكامالن ومن ثم فان لكل منھما دورا يتناسب
مع طبيعته كل منھما ولذلك فاننا نؤكد على اآلتى :
1ـ ان للمرأة كافة الحقوق والواجبات الثابتة للرجل وانه يجب تمكينھا من القيام بدورھا فى تحقيق ذاتھا  ،وبناء اسرتھا ،
وضمان مشاركتھا فى خدمة مجتمعھا ووطنھا كل ذلك فى اطار ما تحدده الشريعة االسالمية الغراء .
2ـ يجب على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى دعم المرأة العاملة والمعيلة بما يدعم قدرتھا على الوفاء بواجباتھا .
3ـ ضرورة ايجاد حلول ناجزة وعاجلة لحل مشكلة العنوسة وارتفاع سن الزواج فى مصر وكذلك تزايد حاالت الطالق
نظرا لخطورة كل ذلك على االستقرار االسرى والمجتمعى .
4ـ ضرورة مراجعة واعادة النظر فى منظومة القوانين الخاصة باالسرة والتى صدرت فى عھد النظام السابق بتوجيھات
من سوزان مبارك وذلك بھدف اقرار الصحيح منھا واستبعاد ما ال يتناسب مع احكام الشريعة او عادات وتقاليد االسرة
المصرية .
5ـ دعم المرأة المسنة وتوفير كافة اوجه الرعاية الصحية والبدنية والنفسية لھا .
ب ـ الطفل :
1ـ ضرورة االھتمام بتغذية الطفل التغذية الصحية وتوفير كافة المتطلبات الالزمة لذلك .
2ـ ضرورة االھتمام بالرعاية الصحية لالطفال ال سيما االطفال المبتسرين وناقصى النمو وانشاء مستشفيات خاصة بھم .
3ـ االھتمام بدور الحضانة وتجھيزھا التجھيز الالئق وتحقيق االشراف الكامل للدولة عليھا والتأكد من صحة المناھج
المقررة فيھا .
3ـ ضرورة االھتمام بااليتام من االطفال ورعايتھم رعاية خاصة وانشاء الدور المناسبة لرعايتھم وحضانتھم وتعليمھم
وتثقيفھم .
4ـ مواجھة ظاھرة تسرب االطفال من التعليم ووضع مناھج تعليمية وتربوية تكفل تنمية قدراتھم وتفجير طاقاتھم االبداعية
.
5ـ وضع خطة شاملة لمواجھة مشكلة اطفال الشوارع .
6ـ القضاء على ظاھرة عمالة االطفال وتشغيلھم خارج اطار القانون .
ثانيا  :التعليم :
التعليم ھو حلم األمة القادم واساس نھضتھا وتقدمھا ولذلك فان نھوض االمة وتنميتھا يبدأ من االھتمام بالعملية التعليمية ،
والشك ان التعليم فى مصر تواجھه العديد من المشكالت المستعصية التي اعاقت بدورھا تحقيق التعليم لوظائفه وأھدافه
بحيث اصبحت مصر بحق دولة بال نظام تعليمى او مناھج او رؤية تعليمية واضحة ويمكننا اجمال بعض ھذه المشكالت
فى :
1ـ الدعم السياسي الذي حظيت به السياسات التعليمية في مصر سواء التعليم قبل الجامعى او الجامعى لم يرق في تعامله
مع ھذه الحقيقة إلى مستوي قضايا األمن القومي ال من ناحية التمويل والدعم المادي أو من ناحية توفير األطر القانونية
والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي .
 2ـ غياب استقاللية التعليم حيث ساد الھاجس األمني فى ظل النظام السابق أجواء العمل في المدارس والجامعات
المصرية مما ادى إلى استقطاب العناصر الضعيفة وتعيينات خارج القانون وتسييس للوظائف التعليمية والجامعية وخرق
فاضح للقوانين مما كان لھا أكبر األثر في تدھور التعليم في مصر .
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3ـ قيام العملية التعليمية برمتھا على التلقين وحشو المعلومات فى ذھن الطالب دون اعتماد مناھج البحث الحديثة او النقد
العلمى الصحيح وتنمية القدرات الحقيقية للطالب .
4ـ االھتمام بالكم على حساب الكيف والنوع مما ادى الى احتضان الدول الغربية وامريكا للعناصر المتفوقة والمتميزة من
المتعلمين والجامعيين وإتاحة الفرصة لھم الستكمال ثقافاتھم عن طريق المنح المجانية والبعثات الخارجية فمھدت لعزل
صفوة العلماء والمتميزين عن قضايا االمة .
5ـ االعداد الضخمة للطالب سؤاء فى التعليم الجامعى او قبل الجامعى مما يؤدى الى ضعف العملية التعليمية برمتھا وعدم
تحقيق اى انجاز تعليمى حيث تميل العملية التعليمية للتلقين ال تنمية المواھب والقدرات والمواھب والملكات .
6ـ معاناة المدارس الفنية من نقص الموارد وضعف االجھزة والمعدات فى المعامل والورش مما يؤدى الى نقص الكفاءات
الفنية وانھيار مستوى االداء لدى الفنيين  ،كما يعانى التعليم الفنى من عدم التوازن فى االلتحاق بانواعه المختلفة ]
التجارى ـ الصناعى ـ الزراعى [ نتيجة عدم وجود خطة ورؤية واضحة لھذا القسم الھام من التعليم .
7ـ ازدحام الفصول وتكدس عدد الطالب  ،واالوضاع البائسة للمدرس  ،وضعف المناھج التعليمية وعدم اعتمادھا على
اعمال العقل والتفكير النقدى كل ذلك ادى الى انتشار وتفشى ظاھرة الدروس الخصوصية التى ارھقت البيوت واالسر
المصرية واثقلت كاھلھا واستنزفت مواردھا .
8ـ ضعف البنى المؤسسية للمدارس والجامعات حيث تعانى المدارس والجامعات من ضعف وانھيار بنيتھا التحتية ونقص
واضح فى الموارد واالجھزة واالمكانات واالدوات العلمية .
9ـ ضعف مناھج التعليم فى مصر بحيث تفتقد الى رؤية واضحة وعدم اعتمادھا للمناھج العلمية والتربوية الحديثة حيث ال
مفر من االقرار واالعتراف بأن عدم رسم الخطط الجادة والمناھج الحديثة في المدارس والجامعات المصرية جعلنا بعيدين
تماما عن مستوي الدول المتقدمة بل وكثير من النامية فلم تحتل جامعة مصرية واحدة مكانا ً داخل ال 500جامعة األولي
في العالم مع أن اليھود لھم ثالث جامعات تأتي في قائمة الجامعات العشر األولي في العالم .
10ـ ضعف مستوى البحث العلمى وعدم جديته وافتقاد الرؤية الواضحة الدارته وعدم العمل الجاد على تشجيعه مع
الضعف الواضح للميزانية المخصصة له او على االصح تركه بدون ميزانية حيث إن نصيب البحث العلمي في ميزانية
مصر ال يتجاوز  %1بينما اليھود ينفقون  %13من ميزانيتھم على البحث العلمي.
وعليه فان حزب ] البناء والتنمية [ يرى نھوضا بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى وجوب اعتماد الحلول
اآلتية :
1ـ بناء السياسات التعليمية في مصر على توظيف العلم للتنمية والنھضة الحضارية والثقافية كما تفعل الدول الصناعية
الكبرى في العالم ال على التخبط والعشوائية والفوضى التعليمية .
2ـ تغيير طريقة التدريس من التلقين والحفظ الى التفكير واالستنباط والنقد مع ضرورة تدعيم طرق التدريس بكل من
الوسائل التعليمية الحديثة للتدريس وتدريب اعضاء ھيئة التدريس عليھا .
3ـ اختيار القيادات التعليمية ال سيما قيادات الجامعة باالنتخاب الحر المباشر عن طريق ھيئات أكاديمية رفيعة المستوي
بداية من رئيس الجامعة وعمداء الكليات كذلك رؤساء األقسام دون تدخل من الدولة ورئاستھا .
4ـ اعادة االعتبار للمدرس مع رفع اجور المدرسين  ،ورصد ميزانية تسمح باعادة النظر لمھنة التدريس من حيث االجور
والتدريب  ،مع ضرورة إعادة االعتبار لعضو ھيئة التدريس حتى يستطيع أن يعيش في جو مالئم ومناسب للبحث العلمي
دون أي مضايقات أمنية أو معيشية.
5ـ حماية حقوق الطالب المميزين بحثيا ً وفكريا ً وربط أبحاثھم العلمية باإلنتاج الصناعي لالستفادة القصوى منه كما تفعل
األمم المتقدمة .
6ـ زيادة برامج التدريب للطالب اثناء الدراسة كل في تخصصه وربط ذلك بالشركات والمصانع ذات الصلة مع ربط
مشاريع التخرج بمشاكل المجتمع كطرق للتطبيق .
7ـ انشاء كليات متخصصة تبعا ً للبيئة التي تنشأ بھا ھذه الكلية لتكون مرتبطة بمشاكل المكان والمجتمع مع ضرورة ربط
الجامعات بعضھا ببعض وعدم تكرار التخصصات في ھذه الجامعات .
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8ـ وضع خطة واضحة للتعليم الفنى وزيادة ميزانيته للنھوض به وتطويره وتحديثه مع ربطه باحتياجات المجتمع والعمل
على احداث التوازن المطلوب بين انواعه حتى ال يطغى الجانب التجارى او الصناعى على الجانب الزراعى .
اما فيما يتعلق بالبحث العلمي وتطويره فان حزب البناء والتنمية يرى اآلتى :
1ـ وضع خطة بحثية على شكل استراتيجية توضح مشاكل الوطن وتمويل مشاريع بحثية لحلھا مثل  :إنتاج القمح ـ إنتاج
محاصيل الزيوت ـ إنتاج محاصيل السكر  ،وكذلك إنتاج الطاقة من مصادر دائمة ومستديمة مثل  :الطاقة الشمسية ـ
الطاقة من مخلفات المزارع  ،المصانع  ،المنازل .
2ـ زيادة تمويل المشاريع البحثية وعدم االعتماد فى ھذا المجال على الدولة وميزانيتھا فقط بل يجب على كل من منظمات
المجتمع المدني ورجال االعمال الوطنيين المشاركة فيھا كما انه يجب ربط المشاريع البحثية بالمصانع والشركات لحل
مشاكلھا بمعنى ان الشركة ترصد مبلغ للجامعات والجھات البحثية لحل مشكلة تصنيعية او انتاجية معينة بالشركة حيث
يشجع ھذا المفھوم االساتذه الباحثين لتجھيز معاملھم باالجھزة والكيماويات الالزمة كما سيعود بالمقابل المادي لكل من
االساتذة والھيئة التي تقوم بھذا العمل وعند حل مشكلة الشركة سيكون ذلك مشجعا ً النتاج جيد بسعر عال وانتاج أكبر
وعائد كبير للشركة.
 3ـ رصد وتسجيل النقاط والمشاريع البحثية في شكل بنك معلومات على مستوى الجمھورية حيث يعمل ذلك على عدم
تكرار نفس النقاط البحثية  ،التعاون العلمي والبحثي  ،تبادل الخبرة والمعلومات .
 -4تشجيع مفھوم التعاون والتكامل بين التخصصات والكليات المختلفة عن طريق البحوث المشتركة مثل ابحاث انتاج
الغذاء والذي يشترك به كليات الزراعة  ،كليات الطب  ،كليات الطب البيطري .
 -5تشجيع عمل المؤتمرات واللقاءات العلمية عالية المستوى الظھار نتائج الدراسات واالبحاث المخرجة ودعوة
المتخصصين العالميين للمشاركة وتبادل الخبرات.
 -6تشجيع اصدار الدوريات والمجالت العلمية المصرية لرفع مستواھا والنشر فيھا لتكون على المستوى العالمي.
 –7دعم التواصل مع الدول المتقدمة علميا في المجاالت اآلتية  :التدريب -البحوث المشتركة  -البعثات للحصول على
الدكتوراه من خالل رؤية واضحة للدولة .
 -8تشجيع وتسھيل اجراءات تسجيل براءات االختراع الناجحة ثم االستفادة منھا في التطبيقات الفعلية مع ضرورة
االستفادة من نتائج البحوث والرسائل العلمية ذات الصفة التطبيقية كل في مجاله.
ثالثا :الرعاية الصحية :
يجب إدراك ان الوظيفة الحقيقة للرعاية الصحية في المجتمع ھي الحفاظ على اإلنسان الذي يكون العصب الحقيقي
لالقتصاد الوطني للمجتمع ككل وعليه فان حزب ] البناء والتنمية [ يرى وجوب قيام الدولة بواجبھا فى الرعاية الصحية
للمواطنيين حفاظا على ھذه الثروة والموارد البشرية التى ھى اساس النھضة والتقدم وحتى يتسنى لھا القيام بھذا الدور
الھام والمحورى يجب عليھا :
1ـ أن تتفھم دورھا في الوقاية من تلك األمراض المزمنة والمنتشرة بين المواطنيين كأمراض الكبد الوبائي والبلھارسيا
واألورام والفشل الكلوي وغيرھا وذلك من خالل برامج الصحة الوقائية ونشر الثقافة الصحية بين المواطنيين واعتماد
حمالت توعية صحية حقيقية عن طريق الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة لمحاولة تقليص اإلصابة بھا .
2ـ االھتمام بالرعاية الصحية بأسلوب تدرجي صحيح ] ونعنى بالتدرج ترتيب المؤسسات الصحية بدء  :بالوحدة الصحية
ثم المستشفى القروي ثم المستشفى المركزي أو العام وبعد ذلك المستشفيات المتخصصة كمستشفيات القلب والكلى ومراكز
األورام وغيرھا من المراكز الطبية المتخصصة [ حيث يجب عدم اغفال دور الوحدات الصحية وكذلك مراكز الرعاية
األولية في ھذه الرؤية المتدرجة للخدمة الصحية حيث يقع عليھا عبء تقديم الخدمات الصحية االولية في حدود إمكاناتھا
مع ضرورة تدعيم ھذه االمكانات حيث ال يصح لھذه الوحدات قصر اھتمامھا بقضايا صحية فرعية كتحديد النسل ووسائل
تنظيم األسرة فقط .
3ـ ضرورة المام الطبيب المعالج بھذه الوحدات الصحية بطبيعة األمراض المتوطنة في المجتمع المصري وكذلك طرق
الكشف عليھا ومحاولة القضاء عليھا قضاءا صحيحا حيث لم تنجح حتى اآلن المحاوالت المتكررة للقضاء النھائى على
بعض االمراض المتفشية ] البلھارسيا مثال [ نظرا لكون تلك المحاوالت ال تأخذ الشكل العلمى والصحى الجاد .
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4ـ االستفادة من المستشفيات القروية التي ال تقدم خدمة صحية بالصورة الواجب تقديمھا وذلك بتوفير األطباء والخدمات
المعاونة المدربة تدريبا جيدا للعمل بھا وكذلك تجھيزھا بالتجھيزات الطبية كاألشعة والمختبرات وغرف العمليات الجيدة
بحيث تكون ھذه المستشفيات مرتبطة بمستشفى عام أو مركزي الستقبال وعالج الحاالت التي تحول إليھا من ھذه
المستشفيات القروية التي ال تتوافر فيھا اإلمكانيات التمام عالجھا.
5ـ ضرورة ايجاد شبكة ربط بين المستشفيات والمراكز المتعددة والمنتشرة على مستوى الجمھورية حتى يتم تقديم
الخدمات الصحية بصوره سريعة وناجعة بحيث يتم تحويل الحاالت التي تتطلب خدمة أكثر تخصصا إلى المراكز الطبية
المتخصصة ] كمراكز القلب و الكلي و األورام وغيرھا [ بعد االتصال المباشر بين تلك المستشفيات وتلك المراكز وذلك
من اجل رفع المعاناة عن المرضي.
6ـ انشاء وتشييد مستشفيات جديدة على أسس صحية سليمة حيث يجب أن تكون المستشفيات في أماكن غير مزدحمة
وجيدة التھوية وأن يراعى فيھا وجود مساحات خضراء واسعة للنقاھة واالستشفاء على ان تكون مراكز اإلسعاف جزء
من منشآت المستشفيات لسرعة استقبال وكذلك نقل المرضي إلى المراكز األكثر تخصصا.
7ـ ضرورة إشراف الدولة على المستشفيات الخاصة من ناحية األسعار والزامھا باستقبال الحاالت الحرجة والطارئة
للفقراء والمعوزين وذلك عن طريق تعاقد الدولة معھا على تقديم تلك الخدمات الصحية بمقابل او مجانا.
8ـ اعادة النظر فى ترتيبات ومھام ووظائف ھيئة التامين الصحي بحيث ال تتحول ھذه الھيئة الى مشروع استثماري
للحكومة في المجال الصحي بعد استقطاع األموال من الموظفين والمشتركين فى مقابل اداء خدمة صحية عادية تقدم
للمواطن في أي مستشفى من المستشفيات .
9ـ االھتمام الدورى بمسائل التدريب وعقد الدورات التأھيلية للعاملين بالقطاع الطبي والعمل على رفع مستواھم الطبي
والتدريب علي ما يستجد من تقنيات طبية حديثة وذلك عن طريق ربط العاملين بھذا القطاع الطبى بكليات الطب
والمستشفيات الجامعية في الجامعات المصرية .
10ـ قيام وزارة الصحة باإلشراف التام والكامل على مراكز البحوث البيئية والھيئات التي تقوم بالحفاظ على البيئة ] دمج
وزارة البيئة في وزارة الصحة [ ألن دراسات البيئة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصحة العامة لإلنسان .
11ـ إشراف الدولة على قطاع األدوية حيث انه من غير المتصور أن يترك ھذا القطاع لالحتكارات الخارجية كما انه
يجب على الدولة أن تعيد المكانة لھذه الصناعة التي بدأت في مصر في وقت سابق وذلك بإنشاء المصانع والمعامل التي
تقوم بصناعة األدوية مع أعاده تنظيم وھيكله الشركات الطبية الموجودة فعليا لخدمه القطاع الدوائي بصورة متفقة مع
المعايير الصحية الدولية حتى يقل سعر الدواء وتقل شراھة االحتكارات على ھذه الصناعة مع ضرورة االھتمام بصناعة
اللقاحات واألبحاث العلمية المرتبطة بھذه الصناعة .
12ـ يجب على الدولة االھتمام بزراعة النباتات واألعشاب الطبية التي تدخل في كثير من الصناعات الدوائية على سبيل
المثال ) الينسون – الصمغ العربي – العرق سوس – شمر – حلف بر – كاموميل – بردقوش ( حيث تساعد البيئة
الزراعية والمناخية في مصر على االھتمام بھذه الزراعات على ان يكون االستخدام الطبى لھذه النباتات تحت إشراف
كامل من الدولة الستخدامھا االستخدام الطبي الصحيح .
ـ رابعا  :الفنون والثقافة واآلداب
يرى الحزب أن الثقافة التي انتشرت بانتشار اإلسالم لم تكن نتاج تراث العرب وحدھم وال إسھامات علماء المسلمين فقط
وال تراث الحضارات التي انضوت تحت لواء الحضارة اإلسالمية وحدھا بل ھى مزيج متقن من ذلك كله ازكته وطھرته
مفاھيم وقيم وم ُُثل االسالم والقرأن المحكم حيث مزجھا بواقع الحياة و استطاعت التشريعات اإلسالمية بتوازن معجز بين
الدمج بين الواقع والقيم العليا .
واليوم ونحن نسعى لتحقيق صحوة شاملة لألمة تعيد لھا سلطانھا ومجدھا نتلمس أسباب جراحھا ونبحث عن دوا ٍء ناجع
لكل ما تعانيه حيث تعاني األمة  -فيما تعاني  -من تدھور اللغة وآدابھا وفنونھا المرتبطة باللغة بل والفنون عموما ً ويمكننا
إجمال أعراض ھذا التدھور في نقاط منھا:
1ـ تدني مستوى المثقفين والمتعلمين في تطبيق قواعد النحو والكتابة حتى أن معظم قارئي النشرات ومقدمي البرامج
والصحفيين يقعون في أخطاء فادحة في النحو واإلمالء تجدھا منتشرة في كل مكان حتى وصلت لقرارات الحكومة
وتشريعاتھا ولوائحھا.
2ـ انقطاع الصلة بين المتعلمين وإبداعات األدباء في القصة والشعر والفنون حيث ندرت األنشطة األدبية بين خريجي
الجامعات وتدنى مستوى اإلبداع بينھم بصورة غير مسبوقة ولوال محاوالت فردية بسيطة ھنا وھناك الندثرت اآلداب من
حياتنا الفكرية.
3ـ سطحية وتھافت التناول الدرامي لكثير من األحداث الوطنية والقومية الھامة وقلب الحقائق وتزويرھا وتھميشھا ال سيما
فيما يتعلق بالحركات اإلسالمية خصوصا والقضايا القومية عموما ً  ،حتى عند عالجھا لبعض المشكالت االجتماعية
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المتفشية في بالدنا كانت تضع السم في الدسم فال تنكر المنكر بل تضعه موضع المعتاد مثل الزواج العرفي واإلدمان
وتعاطي المخدرات حتى صار غير المصريين يحسبونھا قاسما مشتركا بين كل المصريين  ،وھكذا بدت االمور أن غزوا
منظما يحدث فينا أثره المدمر في غفلة منا .
4ـ إسھام السينما والتلفزيون في ابتذال مفردات الحوار في المجتمع حتى نشرت مفردات ال تنتمي للغة بصلة ودمجت
مفردات عربية بكلمات أجنبية وساعدت في نشر اللكنات األعجمية في مفردات اللغة العربية المتداولة تحت اسم الروشنة،
ونجح ممثلو األفالم في ليّ ألسنة الشباب بتلك المفردات وساھموا في نشرھا بصور ٍة لم ينجح حتى االستعمار األوروبي
في تحقيقھا أيام كانت بالدنا العربية محتلة.
5ـ تفشي الجھل المركب بين طالب المدارس والجامعات والترويج لھذا الجھل إعالميا ببرامج األسئلة العامة واختبار
الثقافة حتى صرنا نسمع مثل سؤال متى قامت ثورة  19وال نجد من يعرف اإلجابة ،وحسبك أن تتابع تلك المسابقات
لتدرك جسامة المصاب في الثقافة العامة .
6ـ انتشار الخالعة ومفردات التخنث والفجور فيما يسمونه بالكليبات وسريانھا على األلسنة بصورة نسفت الفاصل بين
الفن والفحشاء وحسبنا أن أغنية واحدة من ھذا النوع تسببت في كارثة أخالقية في أحد شوارع القاھرة قبل سنوات قليلة .
وحتى نتدارك ھذا التدني المستشري في اللغة واآلداب والفنون ونقلل من آثاره المدمرة على األخالق واآلداب في البالد
يرى حزب ] البناء والتنمية [ اتباع السياسات التالية :
1ـ تشجيع األبحاث والكتابات التي تصقل الھوية العربية اإلسالمية لمجتمعاتنا وتعمل على تمييزھا عن معطيات الثقافة
الغربية األمريكية ،مثل سلسلة كتابات الدكتور عبد العزيز حمودة المرايا المقعرة والمرايا المحدبة والخروج من التيه،
والتي تتبنى تخليق نظرية عربية متميزة في النقد واألدب.
2ـ إعادة االھتمام بالكتاتيب وتحفيظ القرآن الكريم بين الناشئة حيث ثبت عمليا أن حفظ القرآن الكريم ھو الضمانة الكبرى
لصون اللغة العربية من التحريف واللحن .
3ـ االھتمام بتعليم اللغة العربية وآدابھا في المدارس والجامعات والتشديد على منع األخطاء اللغوية النحوية واإلمالئية في
كتاباتنا الرسمية .
4ـ االھتمام بقصور الثقافة في كل أنحاء مصر من أقصاھا ألقصاھا ورعاية وتھذيب المواھب الشعرية واألدبية فيھا
وربط ذلك كله بمنھاجنا األخالقي وقيم المجتمع المتوارثة ،وإعادة الدور الفعال للثقافة الجماھيرية في رعاية المواھب
يستلزم بالضرورة االھتمام بمفردات اإلبداع المتعددة ودعمھا بجدية من خالل دور النشر وتوجيھھا بالنقد الموضوعي
البناء.
5ـ ربط اإلبداع األدبي بالقيم المرعية دينيا وأخالقيا في مجتمعاتنا  ،ونبذ األغراض الخبيثة فيما يسمونه بالحداثة ..ألن
الدعوة المغرضة التي تحث على أن يكون األدب لألدب على سبيل المثال بدت مغرضة في مواقف كثيرة ،حين يكون
موقف األديب متخليا عن المفاھيم المستمدة من قيم الغرب أو متحررا من السطوة الغربية أو متخذا معطيات تاريخية
تخالف ھواھم في قضايا فلسطين وأخواتھا ،شأنھا شأن ديمقراطية الغرب وقيمه ،ذلك أن نشر الفواحش باسم األدب والفن
أثبتت تجاربنا عبر قرن من الزمان جسامة الخسارة التي يحدثھا في مجتمعاتنا وال يزال.
6ـ االھتمام بالفنون واآلداب بدرجة توازي أو تفوق المبذول للكرة والعمل على الترويج اإلعالمي لألدب المتمثل في
القصة والشعر وغيرھما من خالل المسابقات التي ترعاھا الدولة أو جھات خاصة أخرى مثل  :الصحف والقنوات
الفضائية المتخصصة .
7ـ تنقية الفنون والدراما مما يحرمه الشرع وتخليص مفھوم الفنون من مثيرات الشھوات وربطھا بالقيم األخالقية والتوعية
السياسية و تحليل المشكالت االجتماعية وتناولھا بالحل الموافق لألخالق والدين ،والعمل على نشر البطوالت واألحداث
التاريخية ونشر المفاھيم المؤثرة في واقعنا والحرص على مقاومة الفساد والحث على مكارم األخالق .
ثانيا  :التنمية المجتمعية
التنمية المجتمعية واستمرارھا تمثل ضمانة ھامة من ضمانات التقدم المطرد والمستدام وھذا يتطلب وضع خطط تفصيلية
لرفع كفائة األداء فى االنشطة المختلفة التى تمثل عصب المصادر األساسية لتحقيق النمو ويرى حزب ] البناء والتنمية [
ان من أھم ھذه األنشطة التى تحقق تنمية مجتمعية وتحتاج إلى اھتمام خاص القضايا اآلتية :
 1ـ التنمية اإلقتصادية  2ـ العدالة اإلجتماعية
1ـ التنمية االقتصادية :
ويتم تفعيل ھذه التنمية اإلقتصادية من خالل دعم وتنمية األنشطة اآلتية :
أـ الزراعة :
 - 1يعمل الحزب على تبني برنامج زراعي يستھدف زيادة معدالت االنتاج من السلع الغذائية خاصة القمح باعتباره سلعة
استراتيجية ليست كغيرھا من السلع وذلك من خالل التوسع االفقي والرأسي لزيادة المساحة المزروعة وزيادة انتاجية
الفدان .
 – 2المحافظة على الرقعة الزراعية باعتبارھا ثروة ال تعوض ومنع االعتداء عليھا بوضع آليات حاسمة وعقوبات
صارمة لمن يحاول تجريفھا أو البناء عليھا مع وضع حلول حقيقية لمواجھة أزمة االسكان من خالل الصحراء
والمجتمعات العمرانية الجديدة لتخفف التكدس السكاني خاصة في الريف.
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 – 3وضع برنامج الستصالح االراضي يضع في االعتبار مدى توفر المياه الالزمة لزراعتھا .
 – 4حسن استغالل الموارد المائية المتاحة للوفاء باحتياجات التوسع االفقي في الزراعة وذلك من خالل احالل اساليب
الري الحديث سواء الرش أو التنقيط محل االساليب التقليدية التي تتسبب في اھدار كميات ضخمة من المياه وأيضا معالجة
مياه الصرف العادة استخدامھا في الزراعة  ،وتقليل الفاقد من المياه في الترع والمصارف وذلك بتطھيرھا وصيانتھا
بصفة دورية ومنتظمة.
 – 5تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وذلك من خالل تقديم الدعم االنتاجي الصحاب ھذه المشروعات بتوفير المستلزمات
باسعار مناسبة وتقديم المعونات المادية والفنية والتدريب الدائم الستخدام احدث االساليب العلمية في ھذه المشروعات .
 – 6العمل الجاد لعودة مصر الى مكانتھا الطبيعة بين دول حوض النيل وردم الھوة التي أحدثھا النظام السابق مع ھذه
الدول خاصة اثيوبيا وعودة التفاھم والتنسيق فى كافة المشروعات المقترح تنفيذھا على نھر النيل بما ال يؤثر سلبا على
حصة مصر القانونية من المياه .
رؤبة الحزب للحلول العملية لمشكلة الغذاء :
1ـ التوسع في زراعة محاصيل الغذاء مثل القمح  ،السكر  ،محاصيل الزيوت وذلك بزيادة الرقعة المزروعة – ورفع
انتاجية الفدان – ودعم المزارع وتعويضه عند حدوث خسائر عامة .
2ـ تشجيع استخدام المصادر الطبيعية للزراعة العضوية أي اسمدة عضوية ومبيدات حيوية ومقاومة بيولوجية وذلك لتقليل
استخدام المبيدات الحشرية واالسمدة الكيماوية التي تضر بصحة االنسان .
3ـ ترشيد الفاقد من المحاصيل والغذاء ببرامج سليمة في االعداد واالستخدام والنقل والتخزين مع ضرورة رفع كفاءة
العاملين فى ھذا المجال .
4ـ وضع برامج لتقليل استخدام المياه في الري وكذلك تقليل الفاقد وذلك باستخدام برامج حديثة للري واالرشاد .
5ـ إرجاع الدورة الزراعية وذلك لحماية االراضي وزيادة االنتاجية وعدم انتشار الحشرات .
6ـ استخدام النباتات والبذور التي تتحمل الملوحة ونقص المياه والتي نجح الباحثون المصريون في انتاجھا .
7ـ تشجيع خريجي الزراعة في استصالح وزراعة وتملك االراضي وزراعتھا ووضع البرامج الكفيلة باالستمرارية
وتقليل توزيع االراضي على غير المتخصصين .
8ـ تشجيع مشاريع إنتاج اللحوم ) لحوم حمراء  ،بتلو  ،دواجن  ،واالسماك( وذلك على صورة مشاريع صغيرة لالفراد او
المجموعات الصغيرة او شركات كبيرة استثمارية .
9ـ حل مشكلة التسويق لھؤالء المنتجين ومنع الوسيط الذي يأخذ من حق المنتج ومن المستھلك دون حق .
 -10تعظيم االستفادة من بحيرة ناصر النتاج االسماك وايضامن السواحل الضخمة المصرية .
 -11التفكير في مشكلة تراكم الطمي ببحيرة ناصر لتقليل التأثير على السد العالي وايضا ً لضخ نسبة جديدة من الطمي إلى
االراضي الزراعية لرفع خصوبتھا ورفع مستوى الدلتا التي تتأكل لمقاومة ارتفاع مستوى البحار .
ب  -الصناعة :
يرى الحزب ان الصناعة ھي القاطرة التي تدفع عجلة التنمية الشاملة عن طريق تحريك كافة القطاعات االقتصادية لذلك
تركز سياسة الحزب على :
 - 1زيادة معدالت االستثمار وتوفير الحوافز المتنوعة لجذب االستثمارات الداخلية والخارجة لالستثمار خاصة في
المشروعات كثيفة العمالة القادرة على جذب اكبر عدد من العاملين للمساھمة في حل مشكلة البطالة .
 – 2إعادة ھيكلة الصناعات الصغيرة لكي تكون جزءا من الخطة المتكاملة لالنطالقة الصناعية  ،وذلك عن طريق ربطھا
بالمصانع المتوسطة والكبيرة التي تملك القدرات المالية والتكنولوجية العالية والخبرات الفنية واالدارية والتسويقية ،
والقدرة على التعامل مع المؤسسات الصناعية واالسواق التجارية في العالم .
 – 3مواكبة المعايير والمواصفات الدولية لتوفير منتجات عالية الجودة وباسعار مناسبة لتستطيع المنافسة في االسواق
الخارجية .
 – 4إعادة توزيع وتوطين الصناعات لتشمل ربوع مصر خاصة في الريف لتنمية المناطق المحرومة من االنشطة
الصناعية  ،وللحد من الھجرة من الريف الى المدن بحثا عن العمل وتخفيف الضغط السكاني على المدن الكبرى ،
والتخفيف من حدة التلوث البيئي خاصة في المناطق الصناعية الكبرى .
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 – 6االھتمام بمشروعات التصنيع الزراعي خاصة في المجاالت المتعلقة باالمن الغذائي كاللحوم وااللبان والخضروات
والفاكھة ،واالستفادة من مخرجات الزراعة المصدرة والحد من االستيراد من ھذه الصناعات .
 – 7االھتمام بالخدمات المتعلقة بالصناعة خاصة خدمات النقل البري والبحري والنھري والسكك الحديدية  ،والعمل على
ربط شبكات النقل في مصر بالعالم الخارجي خاصة الدول العربية المجاورة السودان وليبيا واالردن والمملكة العربية
السعودية .
 – 8االھتمام بالتدريب الدوري والمتطور لاليدي العاملة في مجال الصناعة لرفع كفاءة العمالة المصرية وقدرتھا على
استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العصرية .
 -9تشجيع التصنيع الغذائي وربطه بما سبق من انتاج الغذاء .
 -10االستفادة من مخلفات مصانع الغذاء وغيرھا النتاج مركبات ومواد ذات قيمة ] تدوير المخلفات [
 -11مساھمة البنوك والھيئات لتمويل المشاريع الصغيرة للفقراء كقرض حسن بدون فوائد.
 12ـ ربط إنتاج الشركات والمصانع الكبيرة بتجھيز الخامات والصناعات االولية التي تحتاجھا او الصناعات األولية مثل
الصين وذلك باشراك االسر والعائالت واالفراد والشوارع في ھذا التجھيز – أي تشجيع االنتاج والعمل بالمنزل لكل
الفئات.
 -13تقليل االعتماد على القروض بقدر االمكان واالعتماد على السيولة الموجودة مع المواطنين – واالستفادة من ذلك
بعمل مشاريع مختلفة ذات عائد رمزي لرفع شعور التعاون والتكافل.
 -14تشجيع إنشاء ھيئات وبنوك للفقراء والغذاء والتكافل االجتماعي.
 -15تبني فكرة المشاريع القومية للمصريين والتشجيع على ذلك ) غزو الصحراء – وادي المعرفة والبحث – وادي
التنمية – االستفادة من كنوز سيناء( ...
 -16تشجيع االستثمار من الشركات العربية واإلسالمية وتقليل االعتماد على الشركات االجنبية االخرى.
 -17االستفادة من تجارب كل من ماليزيا – سنغافورة – الصين – الھند.
 - 18االھتمام والتوجه الى الريف والقرى وتبني استراتيجية القرية المنتجة وذلك من خالل طبيعة البيئة لھذه القرية
واختيار ما يناسبھا لھذا الغرض وتشجيع التمويل المبدئي لذلك.
 - -19تشجيع المشاريع الصغيرة من حيث تجھيز دراسة الجدوى والبنية االساسية والتمويل والمساعدة في التسويق وذلك
لشباب الخريجين أو الشباب فرادى أو جماعات.
ونظرا ألھمية المشروعات الصغيرة كوسيلة من وسائل التنمية المجتمعية لما تحققه من تقليل نسبة البطالة ورفع المستوى
المعيشى فإن الحزب يرى التركيز عليھا كأداة من أدوات التنمية اإلقتصادية وذلك كاألتى :
ج  -المشروعات الصغيرة :
من المعلوم أن الدول الصناعية المتقدمة في أوربا بدأت نھضتھا االقتصادية باالعتماد على نموذج المنشئات الصناعية
الصغيرة حتى اليابان بعد الدمار واالنھيار الذي لحق بھا بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت على اقامة قاعدة عريضة من
الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات كبيرة الحجم  ،كما أن الواليات المتحدة االمريكية انتھجت في مطلع الخمسينات
سياسة قومية تستھدف دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة لتلعب دورا مھما في تنمية االقتصاد االمريكي وتشجيع أصحاب
المدخرات الصغيرة على استثمارھا في مختلف االنشطة االقتصادية لمواجھة مشكالت البطالة والوصول الى التشغيل
الكامل لكل عناصر االنتاج .
لذلك فإن الحزب سوف يولي المشروعات الصغيرة بصفة عامة والصناعات الصغيرة بصفة خاصة أولوية في استراتيجية
التنمية االقتصادية بحيث تتجه نحو النمط كثيف العمالة  ،لكونھا االكثر قدرة على المساھمة بشكل فعال في حل مشكلة
البطالة التي باتت تؤرق المجتمع المصري باالضافة الى الدور الذي يمكن أن تلعبه في دفع عجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية المنتظرة  .وذلك من خالل وضع سياسة متكاملة تستھدف توفير كافة المساعدات الفنية والتمويلية واالدارية
والتسويقية للمشروعات الصغيرة وھذه السياسة ترتكز على اآلتي :
 – 1إنشاء ھيئة متخصصة لتنفيذ السياسة االقتصادية إلقامة المشروعات الصغيرة وتنميتھا وحمايتھا  ،ھذه الھيئة تكون
مدعمة بالخبرات المتخصصة في مجاالت المشروعات الصغيرة .
 – 2وضع نظام تمويلي يالئم القدرات المالية المتواضعة لھذه المشروعات.
 – 3وضع برنامج لتحسين االدارة في ھذه المشروعات لتصبح مؤھلة للنمو وزيادة قدراتھا التنافسية واالخذ بأحدث
االسااليب التكنولوجية العصرية .
 – 4تشجيع المشروعات الكبيرة علي إقامة تعاون مع ھذه المشروعات لخلق نوع من التكامل بينھما باعتبار المشروعات
الصغيرة مغذية بمنتجاتھا للمشروعات الكبيرة .
 – 5تقديم المعونات الفنية والتدريبية واكساب مھارات التصنيع والتسويق ألصحاب ھذه المشروعات .
 – 6إعفاء ھذه المشروعات من رسوم التراخيص وتسھيل اجراءات التسجيل وغيرھا من التسھيالت في الضرائب
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والجمارك .
 – 7تفعيل دور مؤسسات العمل االھلي خاصة الوقف للقيام بدور نشط في مجال المشروعات الصغيرة .
2ـ العدالة االجتماعية
العدالة االجتماعية قيمة مركزية من قيم اإلسالم الحنيف ومبدأ أساسي من مبادئ التقدم الحضاري واإلنساني في تاريخ
أمتنا اإلسالمية بل إنه يمكن القول باختصار أن العدالة االجتماعية كانت وال تزال ھي اساس بناء المجتمع المدني وتطوره
في مختلف الخبرات االجتماعية والحضارية ومع ھذا فقد انحسر االھتمام  -نظريا وعمليا -بقضية العدالة االجتماعية
بمفھومھا الواسع وبتطبيقاتھا المتعددة في ميادين الحياة االجتماعية والسياسية والقانونية فى مصر حيث تراجعت السياسات
التي كانت تسعى لمحاصرة الفقر والقضاء على الجھل واالرتفاع بمستوى المعيشة للقطاعات الواسعة من المواطنين
وتحقيق التوازن بين معدالت األجور في حده األدنى واألقصى .
مقومات العدالة االجتماعية :
يرى حزب ] البناء والتنمية [ ان ثمة مقومات واقعية من المفترض وجودھا حتى تتوفر البيئة المناسبة إلعمال مبدأ العدالة
االجتماعية وأھم تلك المقومات :
 -1المقوم االقتصادي الذي يعني توفير الحد األدنى لمتطلبات الحياة الكريمة ويعني كذلك وضع سياسة عامة للثروة
القومية من حيث طرق اكتسابھا وكيفية التصرف فيھا وحق الدولة في التدخل إلعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة .
 -2المقوم القانوني الحقوقي الذي يضمن الحقوق الخاصة بالمواطنين في نصوص واضحة ومعلنة تجاه بعضھم البعض
وتجاه الدولة .
 -3المقوم الفكري األخالقي الذي تغذيه ثقافة تحض على التكافل وتعلي من شأن التعاون وتنمي الشعور بالمسئولية تجاه
اآلخرين وتؤكد على فضائل احترام الغير ومراعاة حقوقه المادية والمعنوية ومسئولية توفير مثل ھذه الثقافة ال تقع على
جھة واحدة أو مؤسسة دون غيرھا بل ھي مسئولية كافة الجھات والمؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية .
الجھات التى تقوم على تحقيق العدالة االجتماعية :
فضال عن الدولة ودورھا االكيد فى تحقيق العدالة االجتماعية فان ھناك العديد من المراكز والجھات التي ينبغي أن تتحمل
مسئولية العدالة والتكافل االجتماعى نذكر منھا :
 -1المؤسسات الدينية واالجتماعية ومن اھمھا  :المساجد حيث يمثل المسجد القلب النابض دينيا واجتماعيا ولھا دور مھم
في استبيان وحصر الفقراء وحالتھم .
 -2الجمعيات األھلية ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تضع الخطط والدراسات من خالل المتخصصين والخبراء
الضمان االجتماعي وتوفير فرص العمل
لمواجھة الفقر
في بنا
والمساھمةاتصل
العضوية
الالزمة الالئحة
الدراساتالحزب
وعمل برنامج
الطاقاتالحزب
لتوظيف عن
الرئيسية
إلخ.
وتعليم...
عالج
من
الخيرية
واألعمال
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