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 ما بعد اإلخوان
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تنفیذه إال بعد ال یمكن أن یتم  ،لیكون أساساً للحكمتقدم ھذه الوثیقة برنامجاً اقتصادیاً  ،وبناء علیھ
تستخدم و المستغلة، الطفیلیةتخدم فقط الرأسمالیة خوان الطائفي المنحاز إلي فئة التخلص من حكم اإل

  .الدین للمتاجرة والخدیعة
   .وخدمیة ،وتقنیة ،وصناعیة ،اقتصادیة تعتمد علي مشروعات زراعیة البرنامج سیاسةھذا ویتضمن 

  

   والسیاسات واإلستراتیجیات اإلدارة

 ھو المصرى اإلنسان یكون أن یجب التنمیة وخطط والسیاسات ستراتیجیاتاال جمیع فى - ١
 وھو ،الغایة ھوأنھ  يأ وتنفیذھا، تخطیطھا فى ياألصل الفاعل أیضاً  وھو منھا، األول المستفید
 أو ،المطلق الربح ولیس يالرئیس المحور يھ يالمصر اإلنسان حیاة فإن علیھ وبناءً  .الوسیلة

 ولن. أجنبیة إمالءات أي أو ،الجنسیات متعددة الشركات أو ،المحتكرة الشركات أو ،المال
 ،ونوعیاتھا مستویاتھا كل فى والتنمیة والسیاسات ستراتیجیاتاال ربط عن بعیداً  ذلك یتحقق

 عن والبعد ،المشاكل ستعصتا مھما الوطنیین الخبراء ستدعاءاو ،المواطنین مشاركة مبدأب
 الخارجیة بالخبرة اإلستعانة وتكون. مغلق أسود صندوق فى الخارج من مستوردة حلول إیجاد

 ولیس) تنمیة – مالیة – اقتصاد( التخصص نفس فى المصریین الخبراء طریق وعن بواسطة
 .األجنبیة الخبرة لھا المطلوب الفنیة بالنواحى درایة لھا لیس ةإداری جھة طریق عن

 لخدمة واالقتصاد والبنوك والدبلوماسیة السیاسة رخوتس ،للتنمیة األساسى المحرك ھى الدولة - ٢
  :ياآلت خالل من وذلك التنمیة،

 لتنمیة محددة زمنیة بجداول مرتبطة تنمویة وخطط واستراتیجیات رؤى وضع : أوالً 
 والخطوة .المصرى للمجتمع الذاتیة القدرة لتنمیة وأیضاً  ،والخدمیة اإلنتاجیة تالمجاال
 یجب يالذ يالقوم للتخطیط األعلى المجلس وتفعیل ،التخطیط وزارة إعادة يھ األولى

 ولیس ،المصرى الشعب من والمفكرون والمبدعون والمبتكرون العلماء یتصدره أن
 فقط لیس ،التنمویة المشروعات تكون بحیث. یروالتعم قتصادواال المالیة خبراء فقط

وتوفیر  ،ولم یتخذوا أي خطوات فعلیة لضبط األسعار ،خوان أي برنامج إیجابيلم یقدم اإل
ولم تقم حكومتھم بأي مبادرات  ،ریة للمواطنین من ذوي الدخل المحدوداالحتیاجات الضرو

لحفاظ لأي خطوات لزیادة اإلنتاج أو حتى األجور، ولم نشھد منھم  تدنيلزیادة الدخل لمواجھة 
العكس من  وعلي والسیاحة، وإحتیاطى النقد األجنبي، علي موارد البالد كالمیاه وقناة السویس

ومن یناصرھم من  ،خوان لمصر بمخطط لصالح أھلھم وعشیرتھمإلذلك كلھ جاءت حكومة ا
ومن دول ذات مصالح تستھدف ھدم  ،تنظیم دولي ال وجود لمصر فیھ كدولة مستقلة ذات سیادة

  مكانتھا بالمنطقة والعالم وتسعى إلضعاف ،أسس الدولة المصریة ومكونات حضارتھا
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 المجاالت فى المصریة الذاتیة القدرة وبناء لتفعیل قاطرة تكونل ولكن مصر لتنمیة
  .المختلفة

 العام االكتتاب بأسلوب طرحھا ثم ،الدولة بواسطة كبرى إنتاجیة قومیة مشروعات تنفیذ :ثانیاً 
 فى األموال ھذه ستخداما ویعاد ،اأموالھ الدولة استردادو للشعب مملوكة لتصبح

 لبدء والمالیة التنفیذیة قدرتھا الدولة تستخدم أن يأ .أخرى إنتاجیة قومیة مشروعات
 من مزیج إلى الملكیة تحول فعلیھا أن ،للمشروع مالكة الدولة تستمر وال المشروع،

  .يوالتعاون ،الخاص والقطاع ،المباشرة الشعبیة الملكیة

 األولویة مع الجغرافى المستوى على والمرافق للخدمات قومیة مشروعات تنفیذ یتم :ثالثا
 ومستشفیات وجامعات مدارس بین عاتوالمشر ھذه وتتنوع المحرومة، للمناطق
 ،مخلفاتال وتدویر ،والكھرباء ي،الصح والصرف ،المیاه ومشروعات صحیة، ووحدات

 التمویل توفر عدم حالة فىو الدولة، میزانیة من ذلك یكون أن على ،یةحدیدال سككالو
 أن على المصرى؛ الخاص للقطاع التمویل شاملة األعمال إسناد یمكن الدولة خزانة من

 للشركة السماح عدم مع ،سنة ١٥ إلى ٧ من فترة على الدولة میزانیة من السداد یكون
 أو نتفاعاال حق أسلوب ستخداما وعدم ،مباشرة المواطنین من أموالھا ستعادةاب المنفذة
 ھذه فى) الدولة فى الخاص القطاع مشاركة PPP ( أو BOT الـ أو اإللزام

  .المشروعات

 إذا ،ومستقرة وثابتة واضحة استراتیجیة وتحدید ،يالمصر ياالقتصاد القرار واستقالل تحریر - ٣
 األخرى والجھات الدولى النقد وصندوق ،الدولى البنك مع للتعامل ضطرارا ھناك كان ما

 وتوضع. السیاسى ستقاللواال االجتماعیة العدالة سیاسات عن مصر تحید ال بحیث ،المعنیة
 ویمكن .المجال ھذا فى مصر خبراء أكفأ تضم دائمة لجنة أو مجلس من ستراتیجیةاال ھذه

 يالدول البنك مع للتعامل ناجحة استراتیجیة استخدم يالذ الثالث العالم بخبراء اإلستعانة
  ).، البرازیلمالیزیا مثل( يماضال فى يالدول النقد وصندوق

   :المالیةوزارة  -٤

  :    عن  حیث انھا مسئولة ل وزارة المالیةمث ثیرا في الحكمال توجد جھة  حكومیة اخري اكثر تأ
 لألجور األقصى والحد األدنى والحد ،الوظیفیة التعیینات وشروط ،والمرتبات األجور. 
 الصرف وبنود الدولة اردومو والجمارك والضرائب والمزایدات المناقصات.  
 العامة واإلكتتابات والبورصة المال سوق.  
 الخاصة والصنادیق الحسابات.  
 المعـاشــات.  
 الدولة میزانیة لوضع المختلفة والمؤسسات الوزارات مع التنسیق. 

   .موظفیھا والعنایة بھا وتأھیل لذا وجب اعادة ھیكلتھا وتدریب

 الغذائیة اإلستھالكیة السلع فى تفشى الذى موماً ع االحتكار لمنع صارمة قوانین إصدار -٥
  .االستراتیجیة المواد فى وكذا ،األساسیة

 مباشرة وبطریقة ي،والمحل يالشعب المستوى على التنمیة لتحقیق أساسیة أداة المحلى الحكم - ٦
 لتحقیق وكفاءتھ فاعلیتھ یضمن بما صیاغتھ إعادة یستلزم ھذا ولكن الجماھیر، فیھا تشترك

 مسئولیة تقع ثم .شعبیة كمطالب والتنمیة السیاسات تتبلور المحلى الحكم فمن  .المستدامة ةالتنمی
 .الالمركزیة بأسلوب المحلیة الوحدات على أیضاً  التنفیذ
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  :األراضى وإستصالح الزراعیة للتنمیة العامة الھیئة - ٧

 التوزیع إلعادة يالقوم يالحتم المشروع عاتقھا على یقع التى الھیئات أھم من الھیئة ھذه
 الكثافة لتخفیض فقط لیس منتجة أحوزة إلى وتحویلھا ،المھجورة األحوزة يف للسكان الجغرافى
 وتوفیر ،الغذائى األمن لتوفیر الزراعیة الرقعة لتوسیع أیضاً  وإنما ،والدلتا يالواد فى السكانیة
 ،عمل فرص وتوفیر ،البیئى الوضع وتحسین تستخدم، لم التى الجوفیة للمیاه جدیدة مصادر
ویجب التأكید على أن ھذه  .يالمصر المجتمع یفید بما والرى الزراعة علماء أبحاث وتحقیق

 .الھیئة ھدفھا التنمیة ولیس تجارة األراضي كما ھو الوضع الحالي

 الشفافیة وتوفیر ،كفاءتھا زیادة بغرض الرقابیة الجھات بین للتنسیق علیا ھیئة إنشاء - ٨
. الفساد لمحاكمة نتظاراال من بدالً  ،األساس من الفساد حدوث ومنع ،القانون وسیادة والمساءلة

. بینھا والتنسیق ،األجھزة تكرار عدم یضمن بما الدولة فى اإلداریة الھیاكل تنظیم إعادة وكذلك
 .بمراقبتھاوتكون ھذه الھیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة المنوطة 

 القیادات وأیضاً  ،الدولة ووزارات وشركات ھیئاتو مؤسسات فى القیادیة الوظائف جمیع - ٩
 الھامة المناصب ھذه یعتلى حتى بالشفافیة؛ وتتسم والمسابقة باإلعالن تكون بالجامعات العلیا

 .الكفاءات أفضل

  :یلى كما للحیاة األساسیة العناصر إلى والتجاریة السلعیة النظرة لغاءإ - ١٠

  .الصحى والصرف ،لنظافةوا ،والكھرباء ،المیاه :وھى المرافق: أوالً 
  :مالعا والنقل الصحة وھى األساسیة الخدمات: ثانیاً 
  .والمسكن التعلیم وھى األساسیة اإلنسان حقوق: ثالثاً 
 إما الكریمة للحیاة متطلبات وھى) وثالثاً  وثانیاً  أوالً ( بعالیھ الموضحة البنود جمیع تقدم أن على

 .بالمجان أو ،معین ھالكإست حد حتى مدعمة بأسعار أو ،التكلفة بسعر

 طبقاً  يالمصر بالمجتمع يترتق التى المجاالت جمیع فى ختراعاتواال اإلبداع وتحفیز تشجیع - ١١
 مصرى ملیون لكل عالمیاً  مسجلة ختراعا براءة ١٢ إلى نصل أن ھدفھا یكون قومیة لخطة
 .الثقافة ھذه نشر تبنى اإلعالم وعلى أدنى، كحد سنویاً 

 ویتم المجتمع وتقدم بمتطلبات مباشراً  تصاالً ا ةمتصل العلمى بحثال یكون أن على العمل - ١٢
 باحتیاجات مباشرة متصلة الغیر أو بالرفاھیة تتصف التى العلمیة األبحاث عن ستغناءاال

 الدفاع قطاع فى والمھندسین والعلماء الباحثین أمام المجال یفتح أن ویجب. المصرى المجتمع
  .العسكرى والقطاع

 مصر فى اإلنتاجیة الوحدات جمیع أرباح من% ٣ عن تقل ال ملزمة نسبة تخصص أن ویجب
 .القانون بحكم ذلك ویكون ،الضرائب من معفاة وتكون العلمى البحث لمیزانیة

  :التعلیــم -١٣

 ذلك ویتحقق والتنمیة، للحكم أساساً  ـ الفنى التعلیم وخاصة ـ عموماً  التعلیم مستوى رفع جعل
 التعلیم على التركیز مع مؤھلین مدرسین على عتمادواال ،المدارس فى الجدیدة الفصول بتوفیر
 سعیھ نجاح بمدى مجتمع أى تقدم یقاس كما اإلنتاجیة، للخطط المطلوبة المھارات لتخریج الفنى

 االعتناء وجب لذا (Mathematics & Physics) والطبیعة الریاضیات نتشاراو تفھم فى
% ٢٥و أدبى ثانوى مدارس طالب% ٧٥ حوالى من الحالى الوضع عكس ویجب بھا، الخاص
  .يعلم يثانو مدارس طالب
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 لغات إحدى من أیضاً◌َ  اً ومتمكن ،ثانیة أجنبیة لغة من اً متمكن طالب كل یكون أن على التركیز
  .ياإلجتماع التواصل أو معلومات إدخال مجرد ولیس ،الكمبیوتر

  

  :دمیةعلي مشروعات زراعیة وصناعیة وتقنیة وخ عتمدی داقتصا

 وال ،المالك المزارع مبدأعلى و ،التعاونیة الزراعة على القائمة المشروعات وتشجیع تعظیم - ١
 وللتأكد ي،المصر لإلنسان األولى المھنة ألنھ ،يالزراع النشاط فى االستثمار لألجانب یسمح

 الفالح لتثقیف جادة برامج وضعمع  ي،المصر للشعب بالكامل عائدة المضافة القیمة أن من
 ودعم ،الزراعیة ياألراض ثروة وإھدار تفتیت عدم ویجب. عنھ اإلعالمى الھدم ورفع ،عملیاً 

 أو بالرش يالر إلى بالغمر يالر من التدریجى التحول إلى تجاهواال. التعاونیة المزارع
 توفیر فائض من وزیادتھ ،إنتاجیتھا وإعادة ،البور ياألراض ستصالحا فى للتوسع بالتنقیط

  . الغمر فى اآلن تھدر التى يالر میاه

 لیالى عدد أعلى على ولیس للسائح صرف معدل أعلى على تعتمد التى السیاحة تشجیع یجب - ٢
 ياألھال مصالح على وكذلك ،البیئة على حفاظاً  "الكم" ولیس "الكیف" سیاحة وننفذ سیاحیة،
 Package الـ نظام إلغاء ھو األھالى الستفادة الطرق وأحد. السیاحیة بالمناطق المحیطة

Holiday   ًوالخامات يالمصر الطابع على السیاحیة المنشآت تعتمد أن ویجب .تدریجیا 
 .األخرى العالم دول يف السیاحیة للمنشآت تقلیداً  تكون وال المصریة،

 خطط ووضع منھا، ستفادةواال والصناعیة والزراعیة المنزلیة المخلفات لتدویر مشروعات إقامة - ٣
  ).Zero Waste Society( مخلفات بدون مجتمع إلى المصرى جتمعبالم للوصول محكمة

وأساس  ي،اعتبارھا قاطرة التقدم التكنولوجومستلزمات الدفاع ب ،الصناعات العسكریةیجب إغفال  ال -٤
 يالمصانع الحربیة لإلنتاج العسكر ذلك بعودة يلصناعات المدنیة والعسكریة، ویأتتطور ا

ھذا تتمكن وب .بتعاد عن الصناعات المنزلیة واإلستھالكیةواال، ترونیةلكستراتیجیة واالوالصناعات اال
 ياإلفریق :خاصة السوقین ،ستراتیجیة من التوجھ إلى األسواق الخارجیةالصناعات العسكریة واال

 يكامالً ف عتماداً ا عتماد على النفسومعدات الدفاع الالزمة، ویجب اال وتزویدھا بوسائل ي،سیوواآل
وفتح مجاالت  .وتوفیر مستلزمات الصناعات المدنیة والعسكریة ،غیار والذخیرةصناعة قطع ال

كما . والتصنیع فى مجال الدفاع للقطاع الخاص المصري تحت مراقبة الدولة التصمیماألبحاث و
 يمواطن لغرض األمن القومالیجب إعتبار فترة التجنید للخدمة العسكریة والوطنیة ھى فترة إعداد 

جنباً إلى جنب  ،م والتدریب على مھنة إنتاجیةیتعلالمھ األعظم الذى یشمل التنمیة وبمفھو يالمصر
 .طى التعلیم األكادیمىغالجامعات التى تمع 

 

 :اجـة اإلنتـمنظوم

، مع منح األولویة لإلنتاج المبنى على المزایا النوعیة اإلنتاج ھو األساس واألولى بالرعایة .١
أفریقیا  ي، وأیضاً توافر األسواق فالمناخو ،والطاقة ،أنواعھاتوافر المواد الخام ب :مثل ،لمصر

والمنطقة العربیة، فلیس من المعقول أن تستورد مصر جلباب ومالبس الحج وفوانیس 
عالوة ملیار جنیھ،  ٦٠٠ تفوق الـمصر بطالة وفى بنوكنا ودائع  يبینما ف ،رمضان من الصین

وأن تستورد المنطقة العربیة البذور والشتالت  ،على ذلك، القوة االستثماریة ألفراد الشعب
ن طبَّق الزراعة المنظمة والتقاوى من ھولندا وأوروبا وإسرائیل بالرغم من أن مصر أول م

  .العالم يف

 التى واللوائح ،القوانین وإصدار ،الشعب طبقات جمیع بین المنتج العمل قیمة بإعالء اإلھتمام .٢
 عمالة على یعتمد الذى وباألخص ،لإلنتاج وتشجیع ،یزتحف أولویات وإعطاء ،اإلنتاج تحفز



 ) ٩( صفحة   ٢٠١٣یونیو  ١٩  مـا بعـد اإلخـوان

 فى اإلنتاج ویمارس ،الغذائیة الفجوة من یقلل يوالذ بكثرة المیاه یستخدم ال والذى ،كثیفة
 لزیادة دعماً  االجتماعیة التأمینات قانون وتعدیل. العالمیة التنافسیة ویحقق ،المھجورة األحوزة

 ،العمل صاحب من المدفوعة والحصة ،العامل من المدفوعة الحصة بتخفیض ،العمل فرص
 .لألجور األدنى الحد تطبیق بعد التأمینات حصیلة فى یؤثر لن وھذا

 والیدویة التقلیدیة والحرف والخدمات لإلنتاج يالتعاون القطاع وتقویة إحیاء وإعادة دعم .٣
 يستثمارالا والقطاع ،صالخا والقطاع ،الدولة قطاع مع جنب إلى جنباً  ،البشریة والتنمیة

  ).ياألجنب(

  

 :الموارد تعظیم العائد من

فى (وذلك بالتملیك  ،من أفراد أو شركات مملوكة بالكامل للمصریین مصر للمصریین يأراض - ١
أجانب أن تقیم  ، ویسمح للشركات التى بھا)كأساس عام(أو حق اإلنتفاع ) أضیق الحدود

نتفاع لمدة ال تزید حق اال اإللزام أو متیاز أووذلك بنظام اال ،مصریة يمشروعات على أراض
ال تقل حصة (بشرط أن تكون أغلبیة رأس المال فى ھذه الشركات للمصریین  ،عاماً  ٢٥عن 

 ویكون معلوماً أن إعطاء حق االمتیاز لألجانب على األراضي )% ٦٠ الجانب المصرى عن
ویكون العائد  ،على األرضتى ستقام الھو بمثابة تنازل الدولة عن العائد على القیمة المضافة 

وھو العائد على القیمة المضافة  ،المفقودماً بأن عل .على األرض فقطفى ھذه الحالة الوحید 
 .العائد للمشروع من إجمالي % ٨٥یصل إلى 

ویمكن بیع وحدات  ،ویمنع تماماً شراء األجانب للشقق السكنیة داخل كردونات المدن السكنیة
لألجانب فى المناطق السیاحیة باستثناء سیناء بأسعار تشمل ) ون األرضد(سكنیة سیاحیة 

والھدف من منع األجانب شراء وحدات سكنیة داخل  .ضریبة توجھ لإلسكان منخفض التكالیف
كردون المدن أن یكون سعر الوحدات بالمناطق السكنیة داخل المدن فى متناول دخل 

وتصبح  ،المیة حتى ال ترتفع أسعار الوحدات السكنیةوعدم إدخالھا فى المنافسة الع ،المصریین
 .خارج متناول الدخل المصرى

  
 ٧وتصدر قوانین بإعطاء فرصة  ،كنالس يستثمار العقاریمنع دخول األجانب سوق اال - ٢

سنوات لتوفیق أوضاع األجانب أو الشركات التى بھا أجانب حتى تكون ملكیة األراضى فى 
متمشیاً مع  ،صریة المملوكة بالكامل للمصریین فقطأو للشركات الم ،مصر للمصریین

   .منظومة التنمیة
  

. للمشروعات عادالً  جغرافیاً  توزیعاً  المھجورة األحوزة ىف للسكان يالجغراف التوزیع إعادة - ٣
 ،مصر وجنوب ،الشرقیة والصحراء ،الغربیة والصحراء ،سیناء: المھجورة باألحوزة ویقصد

 األحوزة تحویل ھو والھدف. يالغرب يالشمال للشاطئ ياوالصحر والظھیر ،النوبة وبالد
 وجذب العمل فرص لتوفیر ،وتعدین وزراعات صناعات بھا منتجة أحوزة إلى المھجورة

 وتنمویة إقتصادیة طفرة سیكون يوالحتم يالحیو المشروع ھذا وتنفیذ .االستثمارات
  .وحضاریة

  
 يالواد فىالزراعیة  على األراضي )حكومیة وأھلیة( منشآت يأل بناء تراخیص إصدار عدم - ٤

 البناء لتجریم العسكرى الحاكم قانون إحیاء وإعادة ،الزراعیة الرقعة على للمحافظة والدلتا
 الماضیة سنة الثالثین فى الدولة سلطة غیاب أثناء هؤبنا تم ما وإزالة ،الزراعیة األرض على
 متداداال من بدالً  يالرأس متدادالا أسلوب ستخداماب القرى تخطیط بإعادة البدیل توفیر مع



 ) ١٠( صفحة   ٢٠١٣یونیو  ١٩  مـا بعـد اإلخـوان

 ستیعابا على قادرة السبعینات فى بمساحتھا القریة تكون حتى ،في الوحدات السكنیة ياألفق
  .٢٠٢٠ تعداد

 
إال إذا كان المشروع یدر  ،فى مصر ألى جھة أجنبیة یجوز إعطاء حق امتیاز لمشروعات ال - ٥

األجنبیة إلى الخارج، وال تحول أرباح دخالً من خارج البالد یكفى لتحویل أرباح الشركات 
نظیر العمل الذى تقوم بھ الشركة  يالداخل يذات المصدر المصر موالاألإلى الخارج من 

صاحبة حق االمتیاز، ومن أمثلة ھذه المشروعات التى تدر دخالً من الخارج الموانئ 
 .، والصناعات التصدیریةوالفنادق فى األماكن السیاحیة ،والمطارات،

 
وزراعة  ،وإعداد الطعام ،حتیاجات اإلنسان األساسیة للنظافةاخارج  إستخدام المیاهجریم ت - ٦

 يفى ر لجةالمعا يستخدام میاه الصرف الصحاویمكن  .والصناعات األساسیة ،المواد الغذائیة
 .وتشجیر الطرق ،وتنسیق المواقع ،األشجار الخشبیة والمسطحات الخضراء لغرض الزینة

 

والمؤثر فى  حجم اإلنتاج الحاكمالدولة أو الشعب عن طریق األسھم والسندات یجب أن تمتلك  - ٧
 ،واألسمدة ،واألسمنت ،الحدید :مثل ،ستراتیجیةبآلیات السوق للصناعات اال تحدید األسعار

والمبیدات ألنھا تمس مباشرةً مستوى المعیشة وفرص العمل والتنمیة، لذا ال یجب أن تكون 
انب، ویمنع تصدیر ھذه السلع قبل یجب أن تترك بمعظمھا فى أیدى األجوال  ،ذبذبةتأسعارھا م

  .كما ھو متبع فى معظم بالد العالم ي،كتفاء السوق المحلا
  

 ،المیاه :مثل المصرى لإلنسان األساسیة لالحتیاجات الالزمة للمرافق الدولة ملكیة تأكید - ٨
 یقوم أن یمنع ال وھذا عام،ال النقل ومرافق ،الحدیدیة والسكك ،والطاقة ،الصحى والصرف

 .بأجر إدارتھا أو بإنشائھا الخاص القطاع
 

 المناجم إدارات ونقل البترول، وزارة عن وفصلھا ،والمناجم للتعدین مستقلة وزارة إنشاء - ٩
 التعدین وزارة إلى الجیولوجیة المساحة ھیئة وكذا ،المحافظات من بھا والعاملین والمحاجر

 فى االقتصاد قاطرات أھم من والمناجم التعدین وزارة لجعل زمةالال الخطط ووضع الجدیدة،
  .مصر

  

 :ةــالطاق
 حرارة ـ الشمس ضوء ـ الریاح :مثل) النظیفة( الخضراء الطاقة استخدام لتعظیم أولویات وضع

 ووضع ي،تكنولوج وتقدم ،عمل فرص إلیجاد قاطرة الطاقة ھذه إستخدام وجعل شابھ، وما الشمس
 وطاقة الحراریة الشمسیة للطاقة المستخدمة الدول طلیعة وفى ،تكنولوجیة یادةق مصر لتكون خطة

 وتصدیر ،األرض سطح فوق فأعلى متر ٣٠٠ مستوى على الریاح طاقة وأیضاً  ،البحار أعلى الریاح
 :أجوائھا فى أیضاً  ھاولكن ،أرضھا باطن فى فقط لیست مصر ثروات إن. وأفریقیا ألوربا الزائد

 إلى الكھربائیة السخانات تحویل المجال ھذا فى التطبیقات أھم ومن). ھاؤوھوا ،ھاومیاھ ،شمسھا(
 إنتاج تعادل طاقة یوفر فھذا. والصناعى ي،التجار والقطاع ،السكن فى المیاه لتسخین شمسیة سخانات

 ري وتصنیع طلمبات .سنوات عشر تنفیذھا ویستغرق جنیھ ملیار ١٠ تتكلف نوویة كھرباء محطة
تعمل بالطاقة الشمسیة الحراریة بدالً من استخدام  ملیون فدان ٦التي تصل إلى  الوادى والدلتاألراضي 

  .السوالر
  
  



 ) ١١( صفحة   ٢٠١٣یونیو  ١٩  مـا بعـد اإلخـوان

   :لــالنق

 أسطول أن حیث ،)وتعاونى وخاص عام قطاع( وجوي بحرى تجارى أسطول لمصر یكون أن یجب
 یعطى التجارى ىالبحر فالنقل السابق؛ النظام ظل فى علیھ القضاء تم قد البحرى التجارى مصر
ویجب إعطاء الفرص للعلماء الستنباط أسالیب نقل مبتكرة . لإلقتصاد داعمة ومیزة قدرة لمصر

كما یجب إعادة ھیكلة وتطویر منظومة . تتناسب مع ظروف البالد من صحراء شاسعة وواد ضیق
  .النقل، لألفراد والبضائع و الخامات والبرید

  

 :الصحة

ورفع الھدم اإلعالمى، المتمثل فى إعالنات تجاریة عن  " للعالج الصحة بدیالً "  خطة وھدفوضع 
یة مصریة  تدعم  طوعلى علماء التغذیة ابتكار وجبة  نم –أطعمة تضغف بل تمرض االنسان المصري 

صحة االنسان وتبعده عن األمراض، وقلیلة إستخدام المیاه وتعتمد على منتج األرض بدالً من منتج 
أمكن ذلك، أماكن العمل والتعلیم، كلما خدام المشي والدراجات للوصول إلى است وتشجیع .المصنع

  .وتأھیل الطرق لذلك
  .العنایة الفائقة لعدم تلوث الجو، األرض، نھر النیل، البحرین، البحیرات والمیاه الجوفیھ

  

 :الثقافة

لھ مردود اقتصادي  ، وحضارتنا، وتاریخنا، سیكونالمنتجات الثقافیة النابعة من تراثنا التركیزعلى
ممتاز، باإلضافة إلى عودة الریادة المصریة فى المنطقة، وأیضاً دخول البیوت العربیة والتقرب إلى 

  .قلوبھم وعقولھم

  

   :توفیر التمویل

 مصلحة یناسب بما صیاغتھا وإعادة ،األخیرة عاماً  الثالثین يف الصادرة ستثماراال قوانین مراجعة -١
 البوابة يفھ والعام الخاص القطاع بشراكة یسمى ما وإلغاء ،يالمصر بالشع من العظمى الغالبیة

  .للفساد العظمى
 

 الدخل يالریع بالدخل ویقصد للتنمیة، ینشأ صندوق إلى لمصر يالریع الدخل تحویل یجب - ٢
 إنتفاع وحق ،السویس قناة دخل :مثل ،مصر فى ثابتة أصول تأجیر أو بیع عن الناتج

والمجال  المحمول، رخص من مصر أجواء وعائد ،والمحاجر المناجم وعائد ،األراضى
 إلى يالریع الدخل من% ٢٠ نسبة بتحویل فوراً  ذلك یبدأ أن على الجوي والمیاه اإلقلیمیة،

 البند ھذا من والھدف .سنوات ٧ خالل% ١٠٠ إلى تصل حتى النسبة ھذه وتزداد ،الصندوق
 بنود إلى ولیس ،المتجدد يالدور للدخل مدر آخر أصل إلى الصامت األصل یحول أن ھو

  .ستھالكیةا
  

األموال دون والحسابات الخاصة إلى میزانیة الدولة  الصنادیق الخاصة أموالتحویل  - ٣
المؤسسة  يلحسابات على ما یدفعھ العاملون فالمدفوعة من العاملین، وتقتصر الصنادیق وا

ستعادة األموال االعمل على  ، وأیضاً )ى منھ وإلیھأ( اً خاص اً تكون صندوقاً أو حساب يالت
المنھوبة فى السابق منذ إنشاء ھذه الصنادیق والحسابات من الشعب المصرى تحت ھذا 

 ي، وإنما أیضاً فساد إداريلم تكن فقط تعبیراً عن فساد مال فھذه الصنادیق والحسابات. ىالمسمّ 
 .يومھن

 



 ) ١٢( صفحة   ٢٠١٣یونیو  ١٩  مـا بعـد اإلخـوان

 أن حیث ،أنواعھا بجمیع نیةالسك والعقارات الزراعة مجاالت عن ياألجنب ستثماراال إبعاد - ٤
 ال يالذ يالعالم السعر إلى العقار سعر یرفع يالسكن العقارات سوق إلى األجانب دخول

 قطاع إلى األجانب دخول أن كما. المحلى الدخل ذو المصرى اإلنسان فیھ ینافس أن یستطیع
 الدولة طةخبو ،يالغذائ باألمن یخل وأیضاً  ،الزراعیة ياألراض ملكیة بشق یخل الزراعة
  .یر، ویحول المزارع المالك إلى أجللزراعة

  

  :األجور وتوزیع الدخل

 ،الدخل يمحدود غذاء سلة بتكلفة مباشراً  إرتباطاً  مرتبطاً  للدخول األدنى الحد یكون أن یجب - ١
 متوفر ،والعالج المناسب ،الجید التعلیم أن أساس على ،نتقالواال ،السكن تكلفة إلى باإلضافة

 واإلنتاج، بالعمل المرتبط لألجور األدنى الحد بین فجوة ھناك كانت وإذا. جاناً م یرید لمن
 ي،عین دعم صورة يف الدولة تتحملھا أن فیجب ،الكریمة بالحیاة المرتبط للدخل األدنى والحد
 .سفر وبطاقات ،الغذائیة السلة عناصر لكافة كوبونات صورة فى تموینیة بطاقات فى یتمثل

 القطاع بإستثناء خاص قطاع ـ أعمال قطاع ـ دولة( مصر فى العاملین لك على ھذا ویطبق
 بل ،الفقر ستمرارا عنھ ینتج حیث ي،النقد الدعم فكرة تماماً  وتلغى ،)ياألجنب االستثمارى

 )اتكوبون صورة فى الدعم یتم أمریكا فى. (للشعب الحاكم من مقنعة رشوة عتبارها ویمكن
 الغذائیة الوجبات فكرة ونشر إعداد للبحوث القومى المركزب التغذیة خبراء یتولى أن على

  .المدارس ولتالمیذ الدخل ديلمحدو الغذائیة العناصر لجمیع الشاملة النمطیة الیومیة

 یوفر الذى للدخل األدنى والحد ،باإلنتاج المرتبط لألجور األدنى الحد بین التفرقة یالحظ - ٢
 ضعفاً  ٣٥ حوالى لألجور األقصى الحد ویكون .یاةالح بمتطلبات یرتبط يوالذ ،إنسانیة كرامة

  .لألجور األدنى للحد

 األجور قیمة أن يأ ،للوحدة العام بالدخل اإلنتاجیة الوحدات فى والمرتبات األجور ربط - ٣
 تقترب أن ویجب اإلنتاجیة، الوحدة دخل إجمالى من نمطیة نسبة عن تقل أال یجب والمرتبات

 وكذا%. ٢٠ إلى تصل التى العالمیة النسب من% ٥ إلى% ٣ نم وھى المتدنیة الحالیة النسب
 العالمى، النمط عن والمرتبات األجور قیمة تزید العام بالقطاع اإلنتاجیة الوحدات بعض فى

 ویجب .اإلدارة وحسن ،اإلنتاج بزیادة وذلك ،الموضوع تدارك على العمل المسئولین وعلى
 عدم ویجرم ،)الوھمیة ولیست الحقیقیة( رباحأ% ١٠ الـ نسبة توزیع قانون تطبیق یتم أن

 جزًءا یحل البند ھذا تطبیق إن .عادالً  التوزیع ویكون ،العمومیة الجمعیة من بقرار إال توزیعھا
 أن یمكن بل .بھویقرِّ  اإلنتاجیة الوحدات فى ذاتیاً  حالً  لألجور األدنى الحد مشكلة من كبیراً 
  .كریمة لحیاة الالزم للدخل األدنى الحد  یفوق یجعلھ

  :الضرائب
 كل على اآلن الضریبیة المحاسبة تتم حیث ،الصناعیة الضرائب عن التجاریة الضرائب فصل - ١

 على للضرائب ومیزة تحفیز ھناك یكون وأن ،الفئة بنفس يوالصناع يالتجار النشاط من
  .المھجورة األحوزة فى يالصناع للنشاط أكبر وتحفیز ي،الصناع النشاط

 ثم ،المنخفض الدخل ألصحاب مناسب إعفاء بحد تبدأ تصاعدیة الضرائب تكون أن یجب - ٢
  .حظاً  األكثر الدخول على% ٤٥ إلى تصل حتى ،الدخل يمحدود على فقط% ١٠

 يإنتاج نشاط فى ستثمارھاا یعاد التى الصناعیة األرباح من الجزء على يضریب إعفاء یطبق - ٣
 التجاریة األرباح من الجزء على يضریب إعفاء یطبق وأیضاً  عمل، فرص یوفر يتكنولوج أو

 .جدیدة عمل فرص توفر أن شریطة ي،صناع نشاط إلى توجھ التى



 ) ١٣( صفحة   ٢٠١٣یونیو  ١٩  مـا بعـد اإلخـوان

  :والتوكیالت والتصدیر اإلستیراد

كاریة والمشروعات وكذلك أصحاب الوكاالت االحت ،عن المصدرین والتجار رفع الدعم - ١
تنافى مع تشجیع اإلنتاج ، ویيفى مع آلیات السوق الحر االجتماعفھذا یتنا .الكبرى فى مصر

إلى المزارعین  يویتم تحویل قیمة الدعم الحال. حقحیث یأخذ من المستحق ویمنح من ال یست
  .لصغار المصنعین لتشجیعھم ،ثم فى المرتبة الثانیة ،فى المرتبة األولى

 الجمع ویمنع ،التصدیر وشركات ،ستیراداال شركات بین التجاریة السجالت فى الفصل یتم - ٢
 لتحفیز واللوائح القوانین من حزمة إصدار ویتم ،واحدة شركة فى والتصدیر إلستیرادا بین

  .التصدیر شركات

 تصدیر إلغاء ھذا ویشمل ،إلیھا مضافة قیمة إدخال بدون مصر من الخام المواد تصدیر منع - ٣
 ماك .تصنیعھا قبل والتعدین والمحاجر المناجم إنتاج ذلك فى بما أخرى، خام مواد يوأ ،الغاز

 لألمن المحلى السوق یحتاجھا التى المواد تصدیر ویمنع ،الغذائیة المواد تصدیر مراجعة یتم
 المالیة القیمة عن التصدیر سعر یقل أال یالحظ زراعیة مواد تصدیر حالة وفى. الغذائى
 الفرصة أنھا أساس على ،البحر میاه تحلیة سعر أساس على الزراعى للمنتج المائى للمكون
 فى میاه لتر ٤٠٠٠ تصدیر یعادل أرز كیلوجرام تصدیر إن. المصدرة المیاه لتعویض البدیلة

  .میاه لتر ١٦٠٠٠ یوفر اللحوم من واحد كیلوجرام ستیرادا أن حین

 سنوات ٨ عن تقل ال لفترة ستیراداال على إضافیة رسوم وفرض ،ستیراداال قانون مراجعة - ٤
 لھا يوالت ستفزازیةواال ،الالزمة وغیر الكمالیة لعالس ستیرادا یمنع كما .يالمحل المنتج لحمایة

 ٥ عن تقل ال لفترة ،األحذیة وصناعة ،الجاھزة المالبس :مثل العمالة كثیفة وخصوصاً  ،مثیل
 منع یمكن ال التى ضروریة الغیر السلع على الجمركیة الرسوم زیادة وكذلك. سنوات

  .ستیرادھاا

 ماكینات ستیرادا على مبیعات لضرائب توإعفاءا ،جمركیة بإعفاءات قوانین إصدار - ٥
 شركات بدء عند دعم تقدیم یفضل بل ،مصر فى تصنیعھا یمكن ال التى الصناعة ومعدات
 يوالمال يالفن للدعم يتكنولوج يقوم مركز وإنشاء. التصدیر دعم :مثل ،اإلنتاج فى الصناعة

 شامالً  الغیار قطع تصنیع وأیضاً  ،الصناعة قطاع لخدمة ،والمعدات ،الماكینات إلنتاج
  .ستیرادلال كبدیل منھا العسكریة

 شركات مع فنیة بشراكة ستبدالھااو ،مصر فى العالمیة للشركات التجاریة الوكالة إلغاء - ٦
 تنمیة إلى مصر فى الشركات ھذه أعمال يتؤد حتى ،تخصصھ مجال فى كلُّ  مصریة
 الذاتیة الفنیة القدرة یةتنم فى مفیداً  مصر فى األجنبیة الشركات عمل ویكون ،مستدامة

 فى األجنبیة الشركات بین المفاضلة وعند. العموالت لتوزیع وكالة مجرد ولیس ،للمصریین
 ال حتى المتخصص يالمصر يالفن الشریك لقدرات الكافى الوزن إعطاء یجب مشروعات يأ

  .صوریة المشاركة تكون



  

  

 

 اسم مصر

 على اسم مصر التاریخ یقدر یقول ما شاء

 مصر عندي أحب وأجمل األشیاءأنا 

 بحبها وهي مالكة األرض شرق وغرب

 وبحبها وهي مرمیة جریحة حرب

 بحبها بعنف وبرقة وعلى استحیاء

 واكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء

 واسیبها واطفش في درب وتبقى هي ف درب

  وتلتفت تالقیني جنبها في الكرب

  والنبض ینفض عروقي بألف نغمة وضرب

  

  اهینصالح ج  

 ١٩٦٧بعد نكسة                                                       

 


