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  برنامج اإلخوان المسلمين
  م٢٠١٠الشورى  سمجلل د النصفييدتجال نتخاباتال

  "اإلسالم هو الحل"تحت شعار 
 :دمةمق

مع ما تؤمن به جماعة اإلخوان المسلمين من ضرورة  اواتساقً ،من الواجب الشرعي والحق الدستوري اانطالقً
عبر القنوات الشرعية والدستورية والسعي إليجاد التواصل  ،العمل الشعبي والسياسي يالمشاركة ف
فقد قررت  ؛الشرعيةوفي إطار حرصها الدائم على عرض منهجها اإلصالحي من خالل الوسائل  ،والقانونية

والمزمع إجراؤها في شهر يونيو .. لتجديد النصفي النتخابات مجلس الشورىا الجماعة خوض انتخابات
مشاركة ال ( أبمبد االتزام ؛من عدد المقاعد% ٢٠بـ ، وفق ما سبق وأعلنته في أكثر من مناسبةم٢٠١٠
 .)مغالبة

خاصة المادة  ،يتفق والعديد من مواد الدستور المصري) اإلسالم هو الحل(ولما كان شعار اإلخوان المسلمين 
 ويحقق عن هوية الدولة واألمة، اعن كونه معبر الًفض ؛أكدته المحكمة اإلدارية العلياسبق و هو ماو ،الثانية

 ،أسمى صورها، وال يفرق بين المواطنين على أساس االعتقاد، أو اللون، أو الجنس يكذلك مبدأ المواطنة ف
 .نتخابات تحت هذا الشعارفقد عقدنا العزم على خوض اال

به جماعة اإلخوان المسلمين الرأي العام كله من ضرورة اإليجابية والتواصل بين كل أبناء  يإطار ما تناد يوف
  .األمة

 .ةخرتهم مرهون بالتزامهم بالنظام اإلسالمي كمنهج حياآدنياهم و يوألنهم يعتقدون أن سعادة البشرية ف

 ،االنتخابي الذي يحمل العديد من الرؤى والسياسات العامة همإلى األمة بأهم مالمح برنامج فإنهم يتقدمون
الرأي العام  فيللتأثير  ،الجماهيرسواء على مستوى النخب أو على مستوى  ؛أن يدعم الحراك الحالي آملين
  .إلى توافق مجتمعي حول مشروع اإلصالحالً وصو

ال ندعي ألنفسنا الكمال وال نحتكر الصواب، لكننا كما علمنا األوائل نرى أن رأينا صواب يحتمل الخطأ، ونحن 
 ﴾ما استَطَعتُ وما تَوفيقي ِإالَّ بِاللّه ِإن ُأرِيد ِإالَّ اِإلصالَح﴿.. وأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه من بني وطنه

 ).٨٨ من اآلية :هود(

  اإلخوان المسلمون
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 لماذا نخوض انتخابات مجلس الشورى؟ -

لتطبيق شرع اهللا كما أمـر مـن   ) بالحكمة والموعظة الحسنة(يعتبر اإلخوان المسلمون أنفسهم دعاة إلى اهللا 
لذا فـنحن نخـوض    ؛المؤسسات الدستورية القائمة واحترام إرادة األمةخالل الوسائل السلمية المتاحة وعبر 

 : جملة أهداف منهاأجل من  اتاالنتخاب

األمانـة، وتحقيـق   عن المنكر لنعذر إلى اهللا فـي أداء   النهيبالمعروف و باألمرالقيام بالواجب الشرعي  -١
بـين   المزعـوم  عارضوإزالة التلوطن، بناء اأاإلصالح الشامل الذي يسعد به المسلمون وغير المسلمين من 

ـ  ) دولة المؤسسات والقانون(وبين الدولة المدنية الحديثة  الشريعة اإلسالمية مبادئ مصـدر   يوأن األمـة ه
  .السلطة

بسلوكيات وأخالقيات المنضبط و) بدون إكراه( هوفي بناء اإلنسان الملتزم بعقيدته التي اختارها  المشاركة -٢
 . هذه العقيدة

أساس  يهالتي و ،له منذ والدته منحه وقرره اهللامبدأ أصيل  يوالتي ه ،مبدأ الحرية لكل إنسان )رسيخت( -٣
نحن ندعو الناس إلى اإلسالم والحكومـة جـزء   "الشعوب، وفي ذلك يقول اإلمام البنا رحمه اهللا  اتقيام حضار

 ".منه والحرية فريضة من فرائضه

ساواة بين جميع أفراد األمة دونما تمييز بينهم بسـبب لـون أو جـنس أو    قيام حكم رشيد قائم على العدل والم - ٤
 .عقيدة

التـداول  و السـلطات  تحقيق مبدأ الفصل بينو األمة احترام إرادة :يوالمبادئ وه تأكيد عدد من الحقوق -٥
  .إصدار الصحفحق و تكوين األحزابحرية واستقالل القضاء مبدأ و السلمي للسلطة

 . لفساد واالستبداد واالنتهاك لحقوق اإلنسانمحاربة كل صور ا -٦

 .المقيدة للحرياتعلى رفضنا لحالة الطوارئ وكل القوانين  التأكيد -٧

عباء عن المواطنين، وتقريـر حـق أبنـاء    ، وتخفيف األةمتقديم الحلول العملية لمشكالت األ فياإلسهام  -٨
 .لدولةة من ثروات الوطن، وموارد ااالستفادة المتساوي فيالشعب 

  :تعريف بالمجلس ورؤيتنا لتطويره -
 ،)١٩٥و ١٩٤(مادة كان من بينهــا المواد  ٣٤جري تعديل دستوري كبير اشتمل أ م٢٠٠٧مارس  ٢٦ في

لى مجلس الشورى اختصاصـات تشـريعية   إلتضيف  ؛وهما المادتان الخاصتان باختصاصات مجلس الشورى
  .جانب صالحياته االستشاريةبملزمة 

إذ أن  ،هي األقرب لتحقيـق المصـلحة  ) خر بعضه باالنتخابحدهما باالنتخاب واآلأ(فكرة المجلسين ولما كانت 
 ؛الحيـاة النيابيـة   فييسمح بخلق توازن ) شخصيةً ٨٨( ثلثه معين حدهما منتخب كله واآلخرأوجود مجلسين 

المجلس إنما أريـد بهـا   علمنا أن فكرة تعيين ثلث  اإذ وال سيما ،خاصة لو أحسن اختيار الشخصيات المعينة
  .وخالفه.. والتخصصي تحقيق التوازن النوعي والطائفي،
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ا كانت والعلماء من أصحاب التخصصات المختلفة المرأة واألقليات أي(فبموجب حصة المعينين نضمن تمثيل كل من 
  ).وكبار قادة الجيش والشرطة وعلماء الدين ورجال الفكر والصحافة

فكانـت فكـرة التعيـين    .. بطريق االنتخـاب  اتخصصات يصعب ضمان تمثيلها جميعومعظم هذه النوعيات وال
  .تحقيق هذا الغرض فيوتوسيع حصته مفيدة 

فإن مجلس الشورى  ..إسالمية صميمة لما كان ضمان مشاركة جميع طوائف الشعب ومختلف فصائله فكرةو(
ويضمن مشاركة الجميع  ،هل الحل والعقدأل ان يكون مجلسأ -وتوظيفه هتشكيللو أحسن  -بهذه المثابة يصلح

  .)وتحقيق مصلحة األمةصياغة مستقبل الوطن  في
وزادت من أهميته  ،وقد توسعت اختصاصاته ،سيما حد أهم دوافعنا للترشح لهذا المجلس الأولعل هذا التصور 

  .وأهمية المشاركة فيه ومن خالله
  :الدستور بعد تعديلهأهم اختصاصات مجلس الشورى على النحو الوارد بببيان 

بالحفاظ علـى دعـم الوحـدة الوطنيـة      الًسة واقتراح ما يراه كفيايختص مجلس الشورى بدر) ١٩٤(المادة 
  .والسالم االجتماعي وحماية المقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة

على مناقشة التعديل والموافقة  ياد الدستور على أن تسراالقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مو -١
  .١٨٩عليه بالمجلس األحكام المنصوص عليها في المادة 

: نصت عليها المواد مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي -٢
)٥/٦/٤٨/٦٢/٧٦/٨٥/٨٧/٨٨/٨٩/٩١/١٦٠/١٦٣/١٦٧/١٦٨/١٧٠/١٧١/١٧٢/١٧٣/١٧٥/١٧٦/١٧٧
 .من الدستور) ١٧٨/١٧٩/١٨٣/١٩٦/١٩٧/١٩٨/٢٠٦/٢٠٧/٢٠٨/٢٠٩/٢١٠/٢١١/

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق  -٣
  .بالحقوق والسيادة

:رأي مجلس الشورى فيما يلي) ١٩٥( المادة  

  .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية) ١
  .ت القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهوريةمشروعا )٢ 
تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياسـتها فـي    المجلس من موضوعات ىما يحيله رئيس الجمهورية إل )٣

 .ون العربية أو الخارجيةئالش

زة عن تبعية بعض األجه الًهذا فض؛ ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
  :والهيئات الهامة لمجلس الشورى مثل

 .لجنة األحزاب السياسية )٣ .المجلس القومي لحقوق اإلنسان )٢ .المجلس األعلى للصحافة -١

؛عن باقي االختصاصات سالفة البيـان  الًفض ،فمع ما أصبح لمجلس الشورى من صالحيات تشريعية ..اوأخير 
سبيالًإصالح ما استطعنا إلى ذلك  طريقلكل  اسلوكًن نخوض غمار هذا المجال أعلينا  اصار لزام...  

  .وذلك كله في ضوء المبادئ والمعالم الواردة في هذا البرنامج
  :تطوير مجلس الشورىتفعيل و -
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هو الهيئة االستشارية  ؛عن اختصاصاته السابقة الًفض ،تتمثل رؤيتنا في أن يصبح مجلس الشورى
  :يبمهام إضافية هالمقترح في اضطالعه ويتلخص  والتخطيطية العليا للدولة،

متابعة تنفيذ  -صياغة المشروعات والبرامج القومية -وضع الرؤى المتكاملة في مجاالت التنمية الشاملة
.المجالس القومية المتخصصةتفعيل ومتابعة  -متابعة ومراقبة المجالس التنفيذية العليا -الخطط الخمسية
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 الفصل األول

 ح المنشودأسس ومقومات اإلصال

  :بناء اإلنسان المصري: أوالً 
األداة ، وهـو  )٧٠ من اآليـة : اإلسراء( ﴾ولَقَد كَرمنَا بني آدم﴿في ذاته، خلقه اهللا وكرمه كبرى اإلنسان قيمة 

  .الهدف األسمى لكل إصالح أمنهكما يمثل الفاعلة لكل تغيير أو إصالح منشود، 
إلعداد جيل " اوبدني اوعلمي ،اوفكري اروحي"مصري بشخصيته المتكاملة من هنا كانت أهمية بناء اإلنسان ال

املتزم خلقي اوناضج فكري للمعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من اإلقبال  ومنتج ، محباومنتم وطني
 انشء نظريمن خالل تربية الوذلك  ؛نهضة الوطن في، وكذا تحقيق نقلة نوعية على الحياة بوعي ويقظة

توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل تطلب وهو ما ي ؛، والعلم الحديثعلى مبادئ اإلسالم واألخالق الفاضلة اوعملي
الكنيسة، المؤسسات  الجامعة، المسجد، األسرة، المدرسة، المعهد،"فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة 

 .. ".اإلعالمية، مؤسسات المجتمع المدني

 :الحريات وحقوق اإلنسان: ياثان

الحرية هبة اهللا لإلنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليـف ومقصـد مـن مقاصـد     
﴿ال ِإكْراه في الـدينِ﴾   "ولية خياراتهئمس الًالشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت لإلنسان حرية االعتقاد متحم

  ).٢٥من اآلية : البقرة(
لذا يسعى اإلخوان إلى  ؛المنطلق فإن الحرية الكاملة لإلنسان المصري هي مبدأ أصيل وحق من حقوقه من هذا

والتي ال غنى عنها في أي مجتمـع متقـدم خاصـة     ،ضمان وتحقيق الحريات والحقوق األساسية لكل مصري
التـي جعلهـا    إلسـالمية خالف الشريعة االتي تفيما عدا ( منظومة الحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية

عـن الحريـات    الًفض ،وفي إطار منظومة القيم الدينية األصيلة، )الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع
 .السياسية واالجتماعية التي ال غنى عنها لممارسة الحقوق واالرتقاء بالمجتمعات

 :اإلعالم )أ

يم حرية التَّعبير، للوصول بـالمواطن المصـري إلـى    تهيئة المناخ التشريعي والميداني إلعادة االعتبار لق -
مستوى راق من الممارسة اإلعالمية، والتَّعبير عن الرأي، مع ضمان الفرصة لكلِّ منظمات المجتمـع المـدني   

اختالف ألوان طيفها في التَّعبيـر عـن    والشخصيات العامة المستقلة ومختلف القوى السياسية في مصر على
عتبارات اإلنسانية، وقيم احترام الـرأي والـرأي اآلخـر    الا وبرامجها وسياساتها ومنطلقاتها، في إطار اآرائه

 .والهوية الوطنية القيم،وضمانات تعزيز 

 -ترسيخ القيم واألخالقيات العامة في الممارسة اإلعالمية، وتحرير الممارسة اإلعالمية في مختلف مواقعها -
من القيود اإلدارية والسياسية والرقابية وغيرها، في إطـار ضـمانات    -إذاعة وتليفزيون وغير ذلكصحافة و

أخالقيات المهنة، مع التوافق على ميثاق الشَّرف الصحفي واإلعالمي لضمان تفعيل هذه األخالقيات ورقابتهـا  
  .ذاتيا
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  .يخل باألمن القومي المصري إتاحة فرص الحصول على المعلومات وتداولها بما ال -
- مـع ضـرورة   والسـبق  ةعلى المنافس االنهوض بحالة اإلعالم الرسمي، وإقالته من عثرته، ليصبح قادر ،

 .يحيادية اإلعالم الرسم

 :الثقافة والفنون )ب

لمصرية، في مواجهة في شكل ومضمون الحياة الثَّقافية المصرية؛ بحيثُ تصبح أكثر انسجاما مع الهوية ا التطوير -
خطر الغزو والفوضى الفكرية اآلتية من الخارج، والتَّأكيد على أنَّه ال يوجد أي تعارض بين الروافد األساسية للهوية 

 .اإلسالمية للمجتمع المصري؛ وبين االنتماء العربي والشُّعور الوطني؛ في تكوين شخصية المواطن المصري

إلـخ، وتطـوير   .. شر والترجمة في مختلف المجاالت؛ الكتابة األدبية والتراث اإلسالمي والعلومتطوير قطاعي الن - 
 .الحالة المهنية والمادية للقائمين عليها، توجيه المزيد من االهتمام إلى قطاع الكتاب

  .اإلبداعيةمن الفنون ا مالمسرح والسينما والدراما التِّليفزيونية وغيره تطوير - 
 :المرأة والشباب والطفل: االثًث

 :المرأة )أ

نؤكـد أهميـة   لـذلك  . في الشريعة اإلسالمية هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة األصل
االجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداء أدوارها في المجتمع وتعزيز المشـاركة اإليجابيـة فـي االنتخابـات     الدعم 

لمجالس التَّشريعية والمحلية المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عملية التَّنمية بمختلـف جوانبهـا   وعضوية ا
، وكـذا دعـم   وتحقيق مطالبها األساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب ومع مكانتها اإلنسانية واالجتماعية

علـى   نوضـمان حصـوله   ،عانة المطلقات واألرامـل مية النساء، وإقرار حزم من البرامج إلأخطط القضاء على 
  .، ودعم المرأة المعيلة لألسرةاالجتماعية نحقوقه

  .وكذا التأكيد على احترام وتقدير ودعم دور المرأة كزوجة وأم ومنشئة لألجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور
 :قطاع الشَّباب والرياضة )ب

المهـاري،   -اع الرياضة في مصر؛ على المستويين المؤسسي والفنيتطوير كل مفردات النَّشاط الشَّبابي وقط
إلـى دعـم    الًوصـو  ،بدءا من مستوى مراكز الشَّباب واألندية الرياضية والنشاط الرياضـي فـي المـدارس   

وتحقيق المزيد من اإلصالح اإلداري والمالي فـي هـذا القطـاع الهـام      ،مشروعات صناعة البطل األوليمبي
األنشطة الرياضية، وتشجيع  فيستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة ساليب التخطيط اإلأ، عبر أحدث ويوالحي

  .دعم التنمية البشرية لهذا المجال فيالقطاع الخاص واألهلي 
  :لالطف )جـ

االرتقاء النفسي بالطفل، الرعاية الصـحية  : ستراتيجية للنهوض بها مثلإتطلب رؤية يمصر  فيواقع الطفولة 
وكذلك تحتاج إلى رؤيـة واقعيـة لعـالج     ،األولية له، صياغة العقلية السليمة، الوقاية من المؤثرات الضارة

 :مشكالتها المستفحلة مثل

  :أطفال الشوارعظاهرة ) ١(
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تطوير دور الرعاية االجتماعية، ودعم أدوار القطاع األهلي والخاص في مجال رعاية هذه الفئة وزيـادة مسـتوى   
عن استخدام المَؤسسـات   فضالً وعية االجتماعية لدى المواطنين بخطورة التَّخلِّي عن األطفال مهما كان السبب،التَّ

الدينية ودورِ العبادة في التَّوعية بخطورة ظاهرة أطفالِ الشَّوارِع، مع ضرورة تطـوير أداء األجهـزة االجتماعيـة    
  .للتَّعامل مع الظاهرة بشكلٍ عادلٍ واحترافي، وإنساني ؛ذه المشكلة والعاملين فيهاواألمنية اُألخرى المعنية به

 :عمالة األطفالظاهرة ) ٢(

إعادة النظر في التشريعات القانونية بما يتفق مع حقوق الطفل وواقع األسرة المصـرية والتأهيـل النفسـي    
  .سن مبكرة في واالجتماعي المناسب لألطفال الذين دخلوا إلى سوق العمل

 :المواطنة: رابعا

  :تيهذا المحور اآل فينحن نؤكد 
جزء متالحم ومتكامل من النسيج الوطني، متسـاوون فـي   و) مجتمع واحد( ومسيحيينمسلمين  أن المصريين - ١

 .وفق مبادئ اإلسالم وقواعده كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة

المشاركة الكاملـة فـي الحقـوق والواجبـات مـع      واة أمام الدستور والقانون والمساالمواطنة أساسها  -٢
 ."كل حسب شرعته" حوال الشخصيةخصوصية األ

شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه مـن  " ن وأقباطيمسلم"المصريون  -٣
 .و خارجيأأي تهديد داخلي 

٤- مارسته في ظل مناخ صحي، معيارها األساسي هو توافقها مـع هويـة   يجب م المواطنة مبدأ إنساني راق
  . وثقافة الشعب المصري ال غيره من الشعوب واألمم

سـبابها  أهمية معالجـة  أعلى مجتمعنا المتماسك، ونؤكد  ةونعتبرها ظاهرة دخيل) الفتنة الطائفية(نرفض  -٥
 .يالوطن جق النسيضغوط خارجية تستهدف تمزي يللقضاء عليها من جذورها، ورفض أ
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  الفصل الثاني
 رؤيتنا لإلصالح السياسي

  :الدستوري وتطوير النظام السياسي اإلصالح :الًأو 
نسعى إلصالح النظام السياسي للدولة ليكون نظاموالتـي تقـرر   ، في إطار الشريعة اإلسالمية اا ديمقراطي

ـ القرار السياسي داخلي شيدلترحق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة كأساس  األمـر الـذي ال   ؛ اا وخارجي
 :والتي تتمثل فيما يلي، تطبيق قواعد الشورى التي نؤمن بها ونلتزم بأصولها عبريتحقق إال 

فال يجوز لفرد أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها الحق فـي تـولي    ،الشعب هو مصدر السلطات .١
 .ا من إرادة شعبية حرة صحيحةها إال استمدادالسلطة أو االستمرار في ممارست

 .تداول السلطة عبر االقتراع الحر المباشر وتحت اإلشراف القضائي الكاملحرية  .٢

حريـة تشـكيل األحـزاب    و ،حرية االعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع األديان السماوية .٣
 .السياسية بمجرد اإلخطار

 .رئاسيتينقصر مدة حكم الرئيس على فترتين  .٤

 .لكل المصريين) ارئيس( حزبي بصفته وابتعاده عن أي إطار ،تحديد صالحيات رئيس الدولة .٥

 .المقيدة للحريات االستثنائيةالقوانين  ءإلغاالطوارئ و إنهاء حالة .٦

لقصـر فتـرة   ) ٧٧(، وتعديل المادة التي تعيق ترشح المستقلين لالنتخابات الرئاسية ٧٦تعديل المادة  .٧
التام على االنتخابـات، وإلغـاء المـادة     يلتحقيق اإلشراف القضائ) ٨٨(ى مدتين، والمادة الرئاسة عل

)١٧٩(. 

 اإلصالح االنتخابي: اثاني: 

اإلشراف الكامـل   مسئولية -غير قابلة للعزلو -هيئات قضائية صرفة مستقلة مشكلة من تولى لجنةت .١
ـ  ،واالستفتاءاتالعملية االنتخابية على إدارة  مرحلـة الترشـيح   و ،الـدعوة لالنتخابـات   ،نبداية م

تتصـل   يكافة األجهزة التنفيذية والمحلية واألمنية الت مع خضوع ،والتصويت والفرز وإعالن النتائج
  .)لهذه اللجنة القضائية المستقلة( أعمالها باالنتخابات

ومة رقمية للجهات ذات مرتبطة مباشرة بمنظ يإعداد قاعدة بيانات قومية جديدة مدخلها منظومة الرقم القوم .٢
 .بما يمكن من إنشاء جداول ناخبين رقمية ،الصحة - الداخلية - الدفاع - العدل - الصلة

كشوف االنتخابـات أمـام اسـمه    في  ، مع توقيع الناخبيا للرقم القومإدالء الناخبين بأصواتهم طبقً .٣
 .لكترونيبصمته، وبما يمهد للتصويت والفرز اإل ووضع
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  الفصل الثالث
 ين والعدالة واإلصالح القضائاألم

 :األمن والعدالة

، وال يمكن الفصل يالقضاء هو السلطة الثالثة وصمام أمن المجتمع ومالذ المواطنين وحصنهم ضد الظلم والبغ
الرومي الذي عانى القهر واالضطراب  أدركهوهو ما  ،لآلخر فكالهما الزم ،بين استقرار األمن وتحقيق العدالة

حكمت فعدلت فأمنـت فنمـت يـا    ( ..الدولة اإلسالمية فصاغه نظرية تدرسفي  ن واالستقراروتعجب من األم
  .الحكمفي  بالعدل األمنوفربط االستقرار ، )عمر

مكافحـة الجريمـة   دعـم سـبل   المجتمع و مؤسساتتحقيق استقرار مع  ،يجب االهتمام بضبط األمن العام الذ
ودعمها وتحديد أهدافها في  ،تم بإصالح أجهزة األمن المختلفةوذلك من خالل تبني فلسفة ته؛ وحماية األخالق

وأن يكون جهاز الشرطة قدوة للمواطن في االنضباط والحيدة ، إطار حماية المجتمع ككل دون تحيز أو انحراف
  :بـ نطالب كما ،والنزاهة

  .وأقسام الشرطة ،هرة التعذيب داخل السجون ومقار أمن الدولةاالقضاء على ظ -
  .ووضعها تحت إدارة وزارة العدل أو مصلحة القضاء ،ء تبعية السجون لوزارة الداخليةإلغا -
  .وعدم إطالقها ،حال الطوارئفي  تحديد سلطات الحاكم العسكري -

  :استقالل القضاء

نؤمن أن سيادة القانون ليست الضمانة الوحيدة لحقوق وحريات المواطنين فحسب بل هي األسـاس الوحيـد   
ا كان اهتمامنـا  لذ؛ تحقيق سيادة القانون والقضاء المستقل هو آلية المجتمع في ،سلطة السياسيةلمشروعية ال

  -:نرى لذاباستقالل القضاء 
  .صدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل هذا االستقالل بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدلإ -١
  .لقضاء باستقالل موازنتهوضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على سلطة ا -٢
  .تئناف عن طريق الجمعية العموميةاستقالل منصب النائب العام باختياره باالنتخاب من بين رؤساء االس -٣
  .إعالء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم في كل ما يتعلق بشئونها بما في ذلك اختيار الرؤساء -٤
وتبعيتـه الكاملـة   األمر األمر تتضمن استقاللية ا ط لهووضع ضواب ،ةعاره للقضاالندب واإل عملية ضبط -٥

 .وليس للسلطة التنفيذية ،للقضاء

 .سلك القضاءفي  تعيين ضباط شرطة سابقين وقف -٦
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  الفصل الرابع
 يواالجتماع يرؤيتنا لإلصالح االقتصاد

 ياإلصالح االقتصاد: الًأو

 -:بد أن يعتمد اإلصالح االقتصادي على األسس اآلتية ال

تستهدف وجود تنمية حقيقية، فتهيئـة المنـاخ    يوالت ،مقدمة اهتماماتنافي  يأتي ال دولة القانونإعم .١
أن تكـون هـذه القـوانين     ولكن األكثر منه أهميةً، لمتطلبات اإلصالح االقتصادي أمر مهم التشريعي

 .الواقع العمليفي  معمول بها ونافذة

تعبئة المدخرات المحلية واالسـتفادة مـن كافـة     لالعتماد على الذات، من خالل تنموينموذج  يتبن .٢
وتبني نظام إنتاجي يعتمـد إسـتراتيجية اإلحـالل محـل      ،"البشرية الطبيعية المالية،" الموارد المحلية

 .الواردات وإشباع الحاجات األساسية

الدولة اختفاء دور  يللدولة، فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ال يعن االقتصاديالدور في  النظر ةإعاد .٣
الدروس المسـتفادة مـن األزمـة     تفرضهوممارسة بعض االستثمارات العامة، فهذا االتجاه أصبحت 

 .للقطاع الخاص المصري الضعيفالمالية العالمية، واألداء 

يتسم باالسـتقرار والوضـوح لمجموعـة     رخلق مناخ استثماو ،قةوقاعدة بيانات دقي ،الشفافية توافر .٤
وعدم  عر الصرف والبيئة التشريعية وعدالة المعاملة الضريبية والجمركية،من س العوامل الحاكمة له،
 .النشاط الواحدفي  التميز بين العاملين

 ،الصـغر فـي   وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهيـة  ،وتقريب الفجوات بين الطبقات ،تحريم الربا .٥
 .والحرص على مواكبة التكنولوجيا والحداثة

برنامج الخصخصة: اثاني:  
قادرة على النمو والتطـور   اإلنتاجيةأن قطاعاته نؤمن نحن نثق في إمكانات وموارد االقتصاد المصري و

العامة ليس هو الشـكل الوحيـد    األصولبيع نعتقد أن هذا لو ،لو أحسن إدارتها من خالل مصادر تمويل محلية
 .إنتاجي شروع في بيع أي أصلٍالمناسب لالقتصاد المصري إال بعد اإلجابة على التساؤالت اآلتية قبل ال

 ).فلسفة البيع(لماذا نبيع؟ 

 .اإلستراتيجيةالبعد عن الصناعات (ماذا نبيع؟ 

 ).العادل التقويم( ؟بكم نبيع

 ).األولوية للمستثمر الوطني( ؟لمن نبيع

 هاب جديدة إنتاجيةأصول  استبدال ؟ماذا نفعل بحصيلة البيع

جدوى ومناسبة لالقتصاد مثل خصخصة اإلدارة والمشـاركة ورفـع   أخرى أكثر  الًأن هناك أشكانعتقد كما 
مراعاة أوضاع العاملين بالمشروعات الخاضعة لعمليـة الخصخصـة وعـدم    ) يجب( ونرى أنه ،كفاءة اإلدارة

 .نتاجي للمشروعاتتسريحها واشتراط عدم تغيير النشاط اإل
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  :الدعم: اثالثً

 ،ملحـةً  والتي تنوء بها الموازنة العامة للدولة ضـرورةً ، ةأصبح معالجة أعباء اعتمادات الدعم المتزايد
 .ونرى أن يتم مواجهتها وفق ما يلي

من % ٧٠حيث يمثل دعم المنتجات البترولية حوالي ؛ لغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقةإ .١
 .إجمالي اعتمادات الدعم

 .دعم السلع الغذائية وضمان وصولها إلى مستحقيها ترشيد بعض بنود الدعم مثل دعم الصادرات لالستمرار في .٢

 .ستراتيجية كالقمح والمحاصيل السكرية والزيتيةزيادة دعم المزارعين للتشجيع علي زراعة المحاصيل اإل .٣

  .زيادة دعم معاش التضامن االجتماعي لتلبية الحد األدنى من متطلبات المستحقين .٤
المنافسة واالحتكار: ارابع:  

مـع  االحتكاريـة  مبلغين عن الجـرائم  ال لتحفيزحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية تعديل قانون 
  .الجرائممرتكبي هذه علي  اتتغليظ العقوب

محاربة الفساد :اخامس:  
بمـا   ،الشفافية والمساءلة وقيمالسلطات، وسيادة القانون، بين فصل التبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ * 

  .ميع للقانون وضمان تنفيذ أحكامهيضمن خضوع الج
  .األدوات البرلمانية عبرللهيئات التشريعية الجادة تطوير دور الرقابة والمساءلة * 
  كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة اإلدارية تعزيز دور هيئات الرقابة العامة* 
  .على جميع المستويات بهالمتعلقة إعمال القوانين و ،التركيز على البعد األخالقي في محاربة الفساد* 

مكافحته للحـد  في  وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ،على كشف الفساداإلعالم وسائل ولصحافة ا تشجيع
  .والتقليل من آثاره ،من خطورته

مكافحة ظاهرة الفقر :اسادس: 

ة هي إحدى الطرق التي سـلكها  على الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية، والزكا ءبرنامجنا هدفه المركزي القضا
اإلسالم لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل 

  .االجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة
 :ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر نقترح اآلتي

وامتالك أدوات  يح فرص العمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات التدريب،يت ،حضاري إعمال الزكاة والوقف بشكلٍ .١
شكل في  والبعد قدر المستطاع عن دائرة تقديم الزكاة وأموال الوقف حتى يخرجوا من دائرة الفقر، الحرف،

 .ولكنها تبقى الفقير على فقره لفترة طويلة، األجل القصيرفي  شبع حاجات الفقراءاستهالكية قد تُ سلعٍ

عادة توزيع الدخول للعاملين في الجهاز اإلداري للدولة بما يحقق العدالة وحصول كل فرد على عائـد  إ .٢
 .يقابل جهده يكفي الحد األدنى لمتطلبات الحياة

 .وذلك لتنمية مستوى حياة األفراد ؛والتعليم والسكن غذائيةوال الصحيةتوفير الخدمات األساسية  .٣
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  .ذلكفي  األعمالوتنظيم دور رجال  ،لقروض الحسنةوتوفير ا ،دعم المشروعات الصغيرة .٤

  .تحديد حد أدنى لألجور يغطي الحاجات االساسية لألسرة .٥
مشكلة البطالة معالجة :اسابع: 

 - %٩حيث تشير األرقام إلى أنها تتراوح ما بـين  ؛ مصرفي  على الرغم من تضارب األرقام الخاصة بحجم البطالة
والذكور واإلناث، وسمتها  ،وتشمل الريف والحضر ،مصرفي  البطالة تطال كل بيت، إال أنه من المسلم به أن %١٢

كما تتعدد آثارهـا االجتماعيـة واالقتصـادية     ،وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة ،الغالبة أنها بطالة متعلمين
  .كلةوالسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المش

 :األجل القصير يف

 .يمختلف قطاعات االقتصاد القومفي  الموجودةالمهدرة وتشغيل الطاقات إعادة  .١

 .سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحةفي  إعادة النظر .٢

  .العمل على تحسين مناخ االستثمار والقضاء على معوقات انطالق القطاع الخاص  .٣

  .من الخريجين كبيرةً اأعدادسيستوعب  يوهو األمر الذ ،العامة ت الصحية والتعليميةالنهوض ببرامج الخدما .٤

 .برامج التدريب للمهن اليدويةفي  التوسع .٥

 :األجل الطويل يف

في  ويتحقق ذلك من خالل وجود دفعة قوية لالستثمار والنمو ،يجاد فرص عمل منتجةإالعمل على  .١
  .يمختلف قطاعات االقتصاد القوم

حتى يمكن استيعاب األعداد الداخلـة  % ٣٠تفاع بمستوى االستثمارات القومية بما ال يقل عن االر .٢
لسوق العمل اسنوي. 

والبعـد عـن صـورة نقـل الملكيـة       يحقيق االستفادة من االستثمارات األجنبية المباشرة بشكلٍ .٣
 .مجال الصناعات االستخراجيةفي  واالستثمارات

حيـث   ؛المراحل األولىفي  خاصةً ،مصرفي  مناسب لمشروع التنميةاالهتمام بنوع التكنولوجيا ال .٤
 .يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا كثيفة العمل

فـي   خلق فرص عمل وتوفير خـدمات التنميـة البشـرية   في  الوقف والزكاة ياالستفادة من آليت .٥
 .مجاالت التعليم والصحة
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 سالفصل الخام

 رؤيتنا لتطوير القطاعات التنموية

برنامجنا أولوية خاصـة لهـذا    )يولي(لذا نجازاتها على صعيد التنمية البشرية إتقدم األمم بمدى  معيار يقاس
الحياة الكريمة التـي  في  ذ ينص على حق كل مواطنإ ؛كما كرمه اهللا تبارك وتعالى ،المجال الذي يكرم اإلنسان

ليم من أجل بناء الجبل القادر علـى حمـل   بيئة مالئمة وحق الرعاية الصحية وحق التعفي  تضمن حق العيش
لواء العزة والتنمية لهذا المجتمع وتعتمد إستراتجية البرنامج على تضافر جهود الحكومة والمجتمـع إلنشـاء   

  .مظلة تكافلية متكاملة لكافة المواطنين
 :يالتعليم والبحث العلم

 :التعليم.  أ

 :بعض القواعد الحاكمة إلصالح التعليم

باعتبـاره   ..كـل مراحلـه  في  لكل مواطن تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتشرف عليهالتعليم حق  -١
ولى حتى قبل الجامعةمراحله األفي  ،اإلزامي. 

 .يكل عناصر النظام التعليمفي  ومالزمة التربية للتعليم ،المراحل األولى للتعليمفي  إفراد اللغة العربية - ٢

 .الحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية اوتخصصاته، وبين الكم طبقًتحقيق التوازن بين أنواع التعليم  - ٣

 .وتحقيق الجودةوتطويرها لألخذ بأسباب العصر ،بنية التعليميةواألإصالح النظم الدراسية والخطط والمناهج،  - ٤

ليم ومتابعتهم بالتدريب المستمر بدعم التعاون بين وزارة التع ،تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة -٥
 .وتحسين أجورهم حتى نضمن لهم معيشة كريمة ،وكليات التربية

تعاون مؤسسات المجتمع اإلعالمية والثقافية والرياضية والترفيهية مع المؤسسـة التعليميـة للوصـول     -٦
 .للشخصية المتكاملة

 .علمي متدرج السعي الجاد النهاء ظاهرة الدروس الخصوصية بشكلٍ -٧

 :يالبحث العلم -ب

وذلـك  ؛ التبعيـة نضمن الخروج من نفق و، تكون لمصر الريادةلته ومجاالته ايبجميع مستو يلعلمدعم البحث ا
 بـداع المجتمع واإل )مشاكل(التعرف على خالل من  يالتميز األخالق تحقيقال، مع متميز فع يبتوفير مناخ بحث

للمعرفة اإلنسانية على ضـوء   اإلضافة المستمرة يحلها بتشجيع القدرات الفردية واالبتكارات، وهو ما يعنفي 
  :يويتم ذلك من خالل ما يل ،يواإلسالم يالقيم العربية واإلسالمية وبهذا تتصدر مصر العالمين العرب

وضع خطة قومية تحدد مجاالت البحوث ذات األولوية تشارك فيها الجامعات والمراكـز البحثيـة    .١
 .بالوزارة والمؤسسات المختلفة

بمراكز اإلنتاج والخدمات والمرافق وبمـا يحقـق   ) ات ومراكز البحوثالجامع( يربط البحث العلم .٢
 .الصناعةفي  تنشيط وحدات البحث والتطوير
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فـي   جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج مع االستفادة مـن القـدرات الوطنيـة    .٣
خدمة في  لبحثيةلدعم القاعدة ا مالتخصصات المختلفة والتنسيق بينهم لالستفادة بخبرتهم وجهوده

 .قضايا التنمية المجتمعية

بصورة تدريجيـة بمـا يـدفع     يمن الدخل القوم% ٤إلى  يزيادة النسبة المخصصة للبحث العلم .٤
 .نحو تحقيق أهدافه يبالبحث العلم

 .معظم المجاالتفي  يحقق التكامل بية واإلسالمية بمادعم التعاون العلمي والبحثي مع الدول العر .٥

 : ةالمنظومة الصحي

 :هذا البرنامج يتبنَّى رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصحي على النَّحوِ التَّالي

ا كانت قُـدراتهم الماليـة، أو   مستمرٍ إلى كافة المواطنين، أي وفير آليات لتقديم الرعاية الصحية بشكلٍت •
تلقِّي الخدمة العالجية بهـا،  ي ف مكان سكنهم، بما يضمن حرية اختيار المواطن للمستشفى التي يرغب

 .مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ

قديم خدمة التَّأمين الصحي، بشكلٍ يسمح باالرتقاء بجودة الخدمة الصحية ويضمن عدالة توزيعها بما ت •
 .القدرة المالية لكل فئة ، مع مراعاةيوفِّر لمحدودي الدخل القدرة على الحصول على الرعاية الصحية

إنشاء وحدات صحية صغيرة في المدنِ والقُرى والمراكز، مع دعـم الجهـود التَّطوعيـة،    في  لتَّوسعا •
ودعم المستوصفات الخيرية التى تُقَدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجـان أو بالحـد األدنـى مـن     

 .التَّكاليف

ة الالزمة لتزويد المستشفيات الجامعيـة بأحـدث األجهـزة الطبيـة العالجيـة      وفير اإلمكانات الماديت •
  .والجراحية لضمان رعاية أفضل للمرضى

هتمام بمعاهد الصحة العامة، وتنشيط الزيارات الصحية والقوافل الطبية في المدنِ والقُرى، وتوعية اال •
 .األمراض اُألسر بضرورة العناية الصحية للوقاية من

 :هتمام بالصحة الوقائيةاال •

محاربة والقضاء على بؤر العدوى  )٣.األمصال والتطعيمات األولية  )٢.الثقافة والتوعية الصحية ) ١
  .الغذاء الصحي  )٥.تنقية مياه الشرب  )٤.ومصادر انتشارها 

يشمل جميع أصـناف   يمصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذفي  وفيما يتعلق بقضية الدواء
  :وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على ؛القائمة األساسية للدواء وبسعر مناسب وبفاعلية عالية

  .ربط تراخيص الدواء لدى شركات الدواء بما يتناسب مع هذا الهدف •
  .يسياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات المواطن العاد يتبن •
  .مصرفي  لقياس مدى فاعلية الدواء المرخص يإقامة معامل على أعلى مستوى تكنولوج •
  .المدخالت يالعمل على بناء قاعدة صناعية للدواء تتضمن صناعة المواد الفعالة وباق •
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 :البيئة

  :وتَتَمحور السياسة البيئية العامة حول جملة اإلجراءات التَّالية
العمل على ربطها بمؤسسات الصـحة  توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارة وجهاز شئون البيئة مع  .١

 .وباقى المؤسسات البيئية وذلك بإنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء

وذلك باسـتخدام وسـائل    ؛المدن والقرىفي  العمل على حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى .٢
سرعة ومحليـة   من الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة االستثمارية وضمان التنقية المعدلة بدالً

 .الزراعات غير الغذائيةفي  التنفيذ وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة

 .والمخلفات الصلبة وحماية الشواطئوالسمعي والزراعي والهوائي  يالحد من مشكلة التلوث الصناع .٣

هج مجال البيئة عن طريق المنـا في  تبني مجموعة من السياسات واإلجراءات التوعوية للمواطن .٤
 .التعليمية ووسائل اإلعالم

 :التنمية العمرانية

يعد التنمية العمرانية بمفهومها الواسـع   ولذلك فقد تبنى البرنامج ،اإلسالمفي  من أهم الواجبات ااإلعمار واحد
مفهوم التنمية في  دمجها وحتى التنمية السياحية فقد تم ،من تخطيط عمراني وإسكان ومرافق ونقل واتصاالت

وتـوفير البيئـة    ،وتعزيز األمـن القـومي   ،تعظيم االستفادة من مقومات التنميةإلى  تهدفوالتي  ،لعمرانيةا
 .والمسكن المالئم والمرافق والخدمات الكريمة والميسرة

بحيـث تتناسـب    ،إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان التنمية العمرانية علىفي  ستراتيجية البرنامجإوتعتمد 
أقـاليم  إلـى   ةوذلك من خالل تقسيم الدول ،القومي ا مع مقومات التنمية ومتطلبات األمنا وكيفًرد البشرية كمالموا

كثـر  األاألقاليم األقـل كثافـة و  إلى  والعمل على جذب السكان والكوادر من األقاليم األكثر كثافة وأقل موارد ،تنموية
  .موارد

ات لحل مشكالت النمـو العمرانـي الحـالي، وتحقيـق التنميـة      ستراتيجيكما يقترح البرنامج مجموعة من اإل
  :العمرانية المستقبلية في مصر كما يلي

إعادة توزيع التنمية والسكان على كامل المسطح القومي، باالرتبـاط مـع المـوارد الطبيعيـة المتاحـة،       -
ية الشديدة إلقليم القـاهرة  من القومي بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تخفض من مخاطر المركزواعتبارات األ

 .وتدعمها شبكة قومية للنقل متكاملة مع عمليات التنمية اإلقليمية ،الكبرى

ا قضية غرق الدلتا نتيجـة  وخصوص ،إعداد سيناريوهات تتعامل مع المخاطر البيئية على المستوى القومي -
 .ظاهرة االحتباس الحراري

التكامل بين المعمور القائم والمناطق الواعدة  :همهاأد على عدة عوامل أقاليم تخطيطية تعتمإلى  إعادة تقسيم مصر - 
وإعداد خطط التنمية الالزمة داخل  ،بهدف إحداث اتزان سكاني مكاني ؛للتنمية في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء

ان لها بعد أمن قومي أو كانت خذ في االعتبار أولوية تنمية األقاليم ذات الطبيعة الخاصة سواء أكمع األ ،هذه األقاليم
 .مهمشة أو واعدة
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مرونـة تـداول الوحـدات السـكنية ذات     ( سكانيإعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك اإل - 
سـالمي  من خالل آليات التمويل العقاري اإل) المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية واالقتصادية المختلفة

 .والنظم الميسرة والمسهلة لذلكواللوائح 

باالعتماد  ،تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمناسبة للبيئة -
 .على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة

كنها مع إعادة هيكلـة  تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم االجتماعي لبعض الفئات غير القادرة على تمويل س -
دعـم  إلـى   -مسـتحقيه إلى  ا ال يصلوالذي غالب -سكانيسياسات الدعم للتحول من دعم السلطة والمنتج اإل

ا على تمويل مسكنهالمواطن مباشرة لكي يكون قادر. 

 .هذه الثروة وتعظيم االستفادة من ،صيانة الثروة العقارية القائمةإلى  إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف - 

وضع مشكلة العشوائيات في مصر على سلم أولويات التنمية العمرانية مع الوضع في االعتبار ضـرورة تـوفير    - 
 .ول على مسكن مناسب وضمان حيازتهوتمكين الجماعات الضعيفة والمهمشة من الحص ،المأوى المالئم للجميع

  :النقل والمواصالت
دمية شديدة األهمية في تنمية القطاعات األخرى لالقتصاد من ناحيـة، وفـي   يعد هذا القطاع من القطاعات الخ

 توطين الوحدات اإلنتاجية وتوفير مستلزمات اإلنتاج لها من الداخل والخارج، وفي توصيل منتجاتها النهائيـة 
مواطنين، األسواق المحلية والدولية من ناحية أخرى، وفي تقديم خدمات النقل والمواصالت واالتصاالت للإلى 

  .وبالتالي في توزيع السكان واإلسكان على الخريطة االقتصادية للدولة من ناحية ثالثة
والجوي، وكـذلك   ،والبحري ،والنهري ،البري: هذا يتطلب وضع خطة رئيسة لتكامل هذه الوسائل األربع للنقل

النت لرفع كفاءة أداء هذا القطاع  والمحمول، وأيضا ،والبرق ،التليفونات: شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية
  :، كما نرىداخليا وخارجيا

وذلك لما يتمتع به  ،ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة للقيام بدور هام في كافة أنشطة قطاع النقل -
ولتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع مراعاة أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع  ،من مرونة في اإلدارة

  .ظروف االجتماعية واالقتصادية لكافة شرائح المجتمعال
تشجيع النقل الجماعي على حساب النقل الخاص كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة االزدحام داخل وبين  -

وفي هذا الصدد يأتي ضرورة اإلسراع في إنشاء خطوط مترو األنفاق في القاهرة الكبرى وفي المدن  المدن،
  .دوى االقتصادية ضرورة تواجد مثل هذه الخدمة بهاالكبرى التي تثبت الج

وعلى الطرق والسكة الحديد والنقل الجوي  ،ضرورة االهتمام بإجراءات السالمة واألمان لكافة وسائل النقل -
  .وخاصة النقل على الطرق ،ن الحوادثبهدف التقليل م ؛والبحري

 ،ة االزدحام في المدن الكبيرةولتخفيف حد ،نيةالعمل على خلق محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرا -
 ،وخلق فرص عمل جديدة ،ستثمار موارد التنميةولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق ال

  .القومي ولتعزيز األمن
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 ؛إنشاء خط سكك حديدي شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر األحمر - 
  .وتخفيف الضغط عن الخط الغربي الحالي ،لتعزيز األمن القومي وخدمة المناطق الصناعية الجديدة

  :االتصاالت والمعلومات
تعـاني  والتي  مقارنة بالقطاعات التنموية األخرى، امتميز امصر قطاعفي  يعتبر قطاع االتصاالت والمعلومات

  :يأو التفصيل يمن مشكالت حيوية سواء على المستويين اإلجمال
  :وتتلخص رؤيتنا في مجال االتصاالت والمعلومات فيما يلي

إطالق حرية المنافسة بين شركات االتصاالت بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصـة دون التقيـد    -١
  .بعدد معين من الشركات

انتهـاء بتصـميم   بتداء من المكونات وا ،متكامل لتوطين صناعة وتقنيات االتصاالت يوضع برنامج قوم -٢
  .وتصنيع وإطالق أقمار االتصاالت

مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل في  وخاصة ،إنشاء وتطوير البنية األساسية المعلوماتيةفي  التوسع -٣
  .يوالقوم يالوطن :على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين

لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمـة   ؛مادية والمعنويةمصر بكافة الوسائل الفي  دعم صناعة البرمجيات - ٤
لكافـة   يما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقنإلى  باإلضافة ،وتوافر الكوادر المتميزة ،مضافة مرتفعة للغاية

 .القطاعات األخرى

 :يالسياحة والطيران المدن

فمقومات السياحة في مصر من  ،الصدارةتتطلب إستراتيجية التنمية لالقتصاد المصري أن تحتل السياحة مكان 
وشعب طيب مضياف ال نظير لها فـي   ،وطبيعة جميلة ،ومناخ معتدل ،تراث حضاري فرعوني وقبطي وإسالمي

  .العالم كله
 -:تيلذا نرى اآل

ضع خطط لحماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط واألحمر على و - 
 .سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطقأسس 

وفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصالت سلكية والسلكية، ومطارات داخليـة  ت -
 .وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح

ل العمل على تنشيط السياحة المصرية في األسـواق  سويق المنتج السياحي على المستوى الدولي من خالت -
 ،الرئيسة المصدرة لها، ودراسة األسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة من خالل الدعاية الذكيـة 

 .ومضاعفة اإلعالم السياحي بأسلوب موضوعي وعلمي

  :التنمية اإلنتاجية
  .اا وعالميتصادية النسبية محلينتاجية ذات الميزة االقالمشروعات اإل ىالتركيز عل -
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 سـد إلـى   تهدفالتي  لمشروعاتاالتصدير وبين إلى  تهدفالتي  نتاجيةتحقيق التوازن بين المشروعات اإل -
 .االحتياجات الداخلية

 .في حل مشكلة الفقر والبطالة تساهموالتي  ،نتاجية كثيفة العمالةدعم المشروعات والتقنيات اإل يتبن -

 .من استنزافها من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدالً يلعتُالتي  المشروعاتفي  التوسع -

 .نتاجيةنشاء المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية اإلإل يوالدول يوالعرب يتحفيز القطاع الخاص المحل - 

 :يواإلنتاج الحيوان يالزراعة والر

  :لتنمية الزراعية فيما يليل ستراتيجيةإيحدد البرنامج عناصر 
مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل  :زيادة الرقعة الزراعية عن طريق إحياء المشاريع العمالقة مثل - 

ا لألولوية مع ترتيبها وفقً ،الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، مشروع تنمية حاليب وشالتين وغيرها
 .لروح الشريعة الً، ورفع الهمم إعما"فهي له الح أرضمن استص"مبدأ وإحياء وتفعيل 

 أو تضييق الفجوة بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي ي؛سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصول -
وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضـافة عاليـة    ،أبعد مدى في محاصيل الحبوب والزيوت واأللياف واألعالفإلى 

 .البستانية والخضروات والفاكهة للتصدير كالمحاصيل

عدم  لضمان ؛ضبط العمليات اإلنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصديرإلى  إنشاء جهاز تسويقي يهدف -
 .التذبذب في أسعار المنتج الزراعي ومن ثم استمرار وزيادة المنتج التصديري

 امحلي(والمستهدفة وفق سياسة مدروسة  ةتوفير مياه الري لكل األراضي الزراعية والمستصلحإلى  السعي -
اوإفريقي اوإقليمي(. 

  .األوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها -العربية، المصرية -تنشيط االتفاقات المصرية -
ودعم منظومة البحث العلمـي مـن    ،االهتمام بالتعليم الزراعي من خالل دعم التعليم الزراعي الفني والعالي -

 .كافة جوانبها

وشـبكات   ،والمبيـدات  ،سمدهواأل ،البذور( انتاجها محليإإلى  والسعي ،متطلبات الزراعة العمل على توفير -
 .مناسب الفالح بسعرإلى  وتقديمها) الت الري الحديثةآو ،الري

 .ةوتوفير مصدر من مصادر الطاقة، وكذا األسمد ،تدوير المخلفات الزراعية بما يحقق نظافة البيئة -

 :والطاقة والتعدين الصناعة

تضافر جهود الدولة والقطاع على  ويعتمد البرنامج ،تعد الصناعة في العصر الحديث عصب االقتصاد والتنمية
سـتراتيجية واالقتصـادية   لخدمة األهـداف اإل  ؛الخاص المحلي والعربي والدولي لبناء قاعدة صناعية وتقنية

والعمـل علـى    ،ال يتجزأ من هذه القاعـدة  والتعدين كجزء واالجتماعية مع التطوير المتوازي لقطاعي الطاقة
 :ا على النقاط التاليةنتاجية ارتكازتكاملها وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية واإل

العمل على إنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات اإلستراتيجية، وتعظيم االستفادة من هذه القاعـدة فـي    -
  .صناعات االقتصاديةإنتاج مدخالت ال
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ورفع مسـتوياتها فـي    ،العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها -
  .وزيادة القدرة التنافسية العالمية ،لمضاعفة اإلنتاجية ؛بعض المنتجات وبخاصة المواد اإلنشائية

الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء  -
القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفـة  إلى  إنشاء الصناعات التي تفتقر
  .العمالة، والصناعات اليدوية

المصـرية  التنقيب عن الثروات الطبيعية وحسن استغاللها واالستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثيـة   -
 .كبيوت خبرة في هذا المجال

 ...).طاقة الرياح، الطاقة الشمسية(مجاالت الطاقة البديلة في  تطوير والتوسعال -

 .إنشاء وتطوير مجاالت إنتاج الطاقة النووية -

 الفصل السادس

 رؤيتنا لدور المؤسسات الدينية

 األوقاف واألزهر الشريف -

  الكنيسة -
 لشريفاألوقاف واألزهر ا :الًأو

في حياة األمم والشُّعوب، والشَّعب المصري من أقدم و أكثر شعوب العالم تمسكًا بدينـه،   أعظم األثرللدين 
 ،والسياسـية  ،الثقافيـة "مختلف منـاحي الحيـاة المصـرية     في ابارز االدينية دوروبالتالي فإن للمؤسسات 

قطاع الشُّئون الدينية واألوقاف واألزهر الشـريف   من هذا المنطلق بات إصالح وتطوير" وغيرها ،واالجتماعية
اأمر للمكانة التي تليق برصيده وتاريخه ومكانته ؛للنهوض بالمجتمع المصري اضروري.  

 :األزهر الشريف

زال األزهر الشريف جامعا وجامعة قبلة المسلمين بل واإلنسانية، في العلم والدين والخلق القويم  كان وما
 :بد من لهذه المؤسسة العريقة للقيام بمهامها المحلية واإلقليمية والعالمية ال االطويل، ودعم عبر تاريخه

باالنتخـاب،  أعضـائه   بدمج هيئة كبار العلماء فيه، واختيار هإعادة تشكيلو ،تفعيل مجمع البحوث اإلسالمية -
-م األكبر شيخ الجامع األزهـر باالنتخـاب  واختيار اإلما، والرجوع إليه في القضايا الهامة واألخذ برأيه فيها

من بين أعضائه -اأيض. 

تطوير قطاعات الدعوة والوعظ واإلرشاد في األزهر الشريف سواء على مستوى الخـريجين والعـاملين أو    -
وتوضـيح   ،االهتمام بقطاع البعوث اإلسالمية، مع وضع خريطة حركة جديدة وتنشيط لألزهر في مجال الدعوة

 .رة اإلسالم في الخارج بشكلٍ أكثر فاعليةصو

 .وإعادة كل أوقاف األزهر إليه تحقيق االستقالل المالي واإلداري لألزهر الشريف جامعا وجامعة، -

نظـم التعلـيم الحديثـة،    في  تطوير مناهج التعليم األزهري بمختلف مراحله ومستوياته لتواكب المستجدات -
  .اومهني املية التعليمية فيه بمختلف المراحل والمستويات ماديواالرتقاء بالقائمين على الع
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 :األوقاف

ور االجتماعي والتَّكافلي الذي تلعبه مؤسسة األ انظرة الداإلخوان المسلمين يرون وجـوب  اوقألهمي ف فإن
  :العمل على إصالح وتطوير المؤسسة الوقفية في مصر على النَّحوِ التَّالي

بنية التَّشريعية واإلدارية التي تحكم قطاع األوقاف في مصر، والقضاء على الفساد في هيئـة  إصالح ال -
  .األوقاف المصرية، مع ضرورة فصل القطاع الوقفي عن السلطة التَّنفيذية

األمثـل،   تحسين االستثمار االقتصادي لألوقاف المصرية؛ بحيث تؤدي واجبها في التَّكافل االجتماعي بالشَّكلِ -
مع تشجيع المواطنين والهيئات على وقف أموالهم لقطاعِ البر والخدمة االجتماعيـة، مـع وضـع إعفـاءات     

  .ضريبية خاصة للمشروعات الوقفية أو تلك المشتركة مع القطاع األهلي
واألميـة، وزواج  التَّربية والتعليم، ومحاربة الفقـر والبطالـة   "تشجيع الوقف في المجاالت الحيوية ومنها  -

وتأهيل أطفال الشوارع  الشباب والفتيات وتدريب المرأة الريفية، وتحسين أوضاع اُألسر المعيلة وكفالة األيتام،
  .والمشردين

 :الكنيسة المصرية: ثانيا

وار تتنوع للكنيسة القبطية المصرية أدوار فاعلة عبر التَّاريخ، ساهم اإلسالم بسماحته في تدعيمها، وهذه األد
ما بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي، ومن هنا يرى اإلخوان المسلمون ضرورة دعم دور الكنيسة 

الغزو الفكري اآلخذة في التَّنامي  المصرية في مجال صيانة قيم المجتمع وأخالقياته، وكذلك مواجهة موجات
عم قيم التَّرابط األسري واالجتماعي والوحدة المجتمع المصري والعربي واإلسالمي، مع دإلى  والموجهة

الوطنية، في مختلف المجاالت المجتمعية، على أن يتم ذلك عبر التَّعاونِ مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع 
المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاء وفاعل بين الكنيسة من جهة واألزهر الشريف واألوقاف وسائر 

إلسالمية المدنية األخرى؛ وذلك للمحافظة على ترابط النسيج الوطني المصري والنهوض المؤسسات ا
  .ألنه مسئولية كل المصريين ؛المجتمعي

 الفصل السابع

 رؤيتنا للقضايا القومية واإلقليمية

 السياسة الخارجية: أوالً

 حـوار فـي   ا علـى الشـعب  وعرضه -خاصة كامب ديفيد -عادة النظر في االتفاقات والمعاهدات الدوليةإ -
 .بما يحقق المصالح الوطنية للشعب المصري في ضوء العالقات اإلسالمية والدوليةمجتمعي حر 

 ؛عيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقها وآليات العمل العربي المشترك ومصر في القلب منـه تف -
 .حيث ال نهضة للدور العربي بغير مصر

 .ري اإلفريقي بما يناسب حجم مصر ويحفظ مصالحها وأمنها القوميفعيل الدور المصت -

 - ا عن هيمنة الدول الكبرىالمشاركة في كل ما يضمن حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة بعيد.  
  القضية الفلسطينية :ثانيا
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م وكفلتـه  التأكيد على أن المقاومة ضد المحتل الغاصب ألرض العروبة واإلسالم حق مشروع فرضـه اإلسـال  
مقدمتها مصر مـد  وفي  القوانين والمواثيق واألعراف الدولية، وعلى الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية

  .، وللمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المغتصبينييد العون والمساندة والتأييد للشعب الفلسطين
توتر ينشأ بينهـا وبـين    ينية وإزالة أيرى اإلخوان المسلمون ضرورة الحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطي -

ألنه الضمانة األكيـدة لتحريـر األرض    ؛السلطة الفلسطينية، وأال تلقى الفصائل الفلسطينية المجاهدة بسالحها
يقـوم بهـا العـدو    التي  مواجهة جرائم االغتيال والتصفية والمجازر الوحشيةفي  يوحماية الشعب الفلسطين

القضـاء علـى المقاومـة     -وبدعم كامل مـن اإلدارة األمريكيـة   -يستهدف للمشروع الذي اطبقً يالصهيون
وإلغـاء   ،، وإقامة دويلة فلسطينية هشة منزوعة السالح والسيادةيالفلسطينية، وكسر إرادة الشعب الفلسطين

) ذلك الجدار العـازل في  بما(إقامة المستوطنات العنصرية في  العودة، والتوسعفي  حق الالجئين الفلسطينيين
  .واتخاذ القدس عاصمة أبدية له

إلجهاض الحلم الصهيوني في بناء دولتـه   ؛وقف كل أشكال التطبيع االقتصادي والثقافي والسياسي واألمني -
 .الفراتإلى  من النيل

 .للعدو الصهيوني على اعتباره العدو األكبر الذي يهدد أمننا القومي النظرةإعادة صياغة  -

أهالي القطاع المحاصرين إلى  الداخل والخارج بالعبورفي  ح والسماح للقوافل اإلغاثيةرف الفتح الدائم لمعبر -
 .دون تضييقات أو موانع

 القضايا اإلقليمية األخرى: ثالثًا

من منطلق الدور المحوري واإلستراتيجي والثقل الحضاري والتاريخي لمصـر ومسـئوليتها القوميـة تجـاه     
ا اإلقليميـة  يالمية وتجاه اإلسالم وقضاياه نود أن نؤكد على رؤيتنـا للقضـا  شقيقاتها من الدول العربية واإلس

  :كما يلي ىاألخر
 :العراق

 .وترك الشعب العراقي ليدير شئونه بنفسه ،ضرورة إجالء القوات المحتلة للعراق -

لـذا  للمنطقة العربيـة واإلسـالمية،   القومي  مناألقضية  -سنة وشيعة وعرب وأكراد -وحدة شعب العراق -
 .يجب بذل كافة الجهود للحفاظ عليها

  :السودان
 ضرورة التدخل العربي العملي والجاد لحل مشكالت السودان باعتباره دولة عربية من جهة، يرى اإلخوان المسلمون

  .فريقيا من جهة أخرىإعلى  وبوابة ،اوإسالمي اعربي استراتيجيإ اوعمقً
  .في الشأن السوداني.. كان أسمه أو وصفه أو رايته أو مبرره اي أيويرفض اإلخوان المسلمون أي تدخل أجنب

  :الصومال
لتصارع النفوذ األجنبي  االصومال بلد عربي وعضو بجامعة الدول العربية مزقته الحرب األهلية وأصبح مسرح

وفـي   بـي وبدعم عر.. اويرى اإلخوان المسلمون ضرورة حل مشكالت الصومال عربي... على الساحة العربية
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وفي أحضان جامعة الدول العربية، بما يحول دون التدخل األجنبي ونفوذه على حساب مصـالح  .. إطار عربي
 .الصوماليين والعرب

عن توطيد العالقات وتنقية األجواء بين مصر والبلدان العربية واإلسالمية التي توترت في السنوات  الًهذا فض
  .مة أكثر مما تخص األمم والشعوبالعتبارات تخص األنظمة الحاك ؛األخيرة

  
  الفهرس
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