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التصدي للفساد

دكتور أحمد صقر عاشور
أستاذ اإلدارة االستراتيجية والموارد البشرية – جامعة اإلسكندرية
المدير العام األسبق للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

أﺑﻌﺎد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻣﺻر
ﻳﻌد اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻛﺑر اﻟﺗﻲ ﻗوﺿت وأﺿﻌﻔت ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗﻘدم ﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻳرة .وﻫو أﺣد أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر،
وﻫو ﻛذﻟك اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗزاﻳد ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺿﺧم وﺗﻔﺎﻗم اﻟدﻳن اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ
واﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟطﺎردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ﻫدر وﺗﺑدﻳد أﺻوﻝ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وﻣوارد اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ واﻧﻬﻳﺎر اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﺗﺳﺎع اﻟﻬوة ﺑﻳن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻧﻳﺔ واﻟﻔﻘﻳرة ﻋﺑر اﻟﻌﻘود
اﻷﺧﻳرة.
ﻟﻘد ﻋﺎﻧت ﻣﺻر ﻣن ﻓﺳﺎد ﺗزاوج اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟﺛروة ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ،واﻗﺗﻧﺎص واﺧﺗطﺎف
ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺣدودة ،ﺳﻳطرت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﻳذي واﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم .ﻓﺗﻣﻛﻧت ﺗﻠك اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﺧﺗطﺎف وﺗوﺟﻳﻪ ﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻝ وﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد ﻣﺛﻝ اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﻐﺎز واﻹﺳﻛﺎن
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وﺑراﻣﺞ وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ،ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺣت ﻣﻘوﻟﺔ ﻣﻐﻠوطﺔ وﻫﻲ أن ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺳﺗﺗﺳﺎﻗط ﺛﻣﺎرﻩ وﺗﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻪ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷدﻧﻰ .وﻗد ﺗﺑﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ،وﻟم ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻬﺎ،
وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻر ،ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﻣت أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻳﻬﺎ .وﻣن اﻟﻌﺟﻳب أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ
ﺗﻐطﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗطﺎف ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧب ،وﺗﻌطﻳﻬﺎ ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ زاﺋﻔﺔ ،ﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺎدي ﻓﻳﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻵﻟﻳﺎت وﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟذي ﻳﻌﺗﺑر اﻗﺗﻧﺎص واﺧﺗطﺎف ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ Policy & State Capture
أﺧطر أﻧواع اﻟﻔﺳﺎد وأﻛﺛرﻩ ﺷراﺳﺔ وﺗدﻣﻳ ار وﺗﺑدﻳدا ﻟﻔرص اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ .
وﺗﺣت اﻧﺷﻐﺎﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،دون ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌرﻳﺿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘراء؛ ﺗُرك اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻟﻳﺗﻐﻠﻐﻝ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ،
وأﺻﺑﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻘﺎﻋدي ،وﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻠﻘﻳن ﻟﺧدﻣﺎت
ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس؛ ﺿﺣﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔﺳﺎد .ﻓﺎﻷﺟور اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن
ودﻓﻊ ﻫؤﻻء دﻓﻌﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ اﻟﻣﺗزاﻳدة ﺗﺣت وطﺄة
ﺗﺂﻛﻠت ﻣﻊ اﻟﺳﻧوات ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔُ ،

اﻟﺗﺿﺧم وأﻋﺑﺎء اﻟﺣﻳﺎة واﻧﻬﻳﺎر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣراﻓق؛ إﻟﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت طﻠب
وﻗﺑوﻝ اﻟرﺷﺎوى واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟوظﻳﻔﻲ واﻟﺗرﺑﺢ ﻣﻧﻪ .وﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارة
اﻹﺟراﺋﻳﺔ واﻟﻼﺋﺣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗطور ﻟﻌﻘود طوﻳﻠﺔ ،ﺑﻝ زادت ﺗﻌﻘﻳدا وﺗرﻫﻼ ،وﻏﺎﺑت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ،وﺟد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،وأﻏﻠﺑﻳﺗﻬم
ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ،أن اﻟﻔﺳﺎد ﻫو اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻷﺳرع ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم .وﺑذﻟك ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻧﺎس أﻋﺑﺎء
اﻟﻔﺳﺎد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗزاﻳد ﺳﻧﺔ ﺑﻌد أﺧرى دون ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻝ ﻓﻲ
ﺗﻐﻳﻳر ظروﻓﻬم .

وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻧﺟو ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد أي ﻗطﺎﻋﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻛوﻣﻳﺔ .وﺗﻛﺎد ﻣﺻر ﺗﻛون
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻲ ﺗﻌدد وﺗﻧوع وﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ أن أﻧﻣﺎط وﻧوﻋﻳﺎت
اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﺎﻗت اﻟﺧﺑرات واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص .وﺗﻣﺛﻝ أوﺿﺎع
وﻧﻣﺎذج اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ﻣن ﺣﻳث وطﺄﺗﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ ،ﻣﺟﺎﻻت
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ﻟﻔداﺣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻬدر واﻟﺗﺑدﻳد ﻟﻠﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت واﻟﻔرص .ﻓﻘطﺎع اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﻐﺎز ﻣﺛﻼ ﻣﺛﻘﻝ
ﺑﺎﻟﻬدر واﻟﺗﺑدﻳد  -ﺧﻼﻝ ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ -ﻷﺻوﻝ وﻣوارد اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻹﻫﻣﺎﻝ ﻓﻲ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﻐﺎز واﻟﺑﺗروﻝ ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وأراﺿﻳﻬﺎ .وﻗطﺎع أراﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ
واﻹﺳﻛﺎن ﻳزﺧر ﺑﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻧﻬب اﻟﻣﻧظم ﻟﻸﺻوﻝ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺗواطؤ ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
وﻣﺳﺋوﻟﻳﻬﺎ وذﻟك ﻟﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ .وﻳﻛﻔﻲ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳرﻗﺔ أراﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻣﻧﺢ
وﻋطﺎﻳﺎ و ازرة اﻹﺳﻛﺎن ﻟﻛﺑﺎر رﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن وﻛﺑﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم
ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﻳرة ،وأﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺧرط ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺳﺋوﻟو و ازرة اﻹﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻳﺎت
.ﻓﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺑﻧﺎء ﺗﺗم ﺗﺣت ﻣﺑﺎرﻛﺔ وﺗواطؤ وﺗرﺑﺢ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن .ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت
وﺻﻔﻘﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘدﻳن اﻷﺧﻳرﻳن ،ﺣﻳث ﺷﺎب اﻟﻌدﻳد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻬدر ،وﺗم ﺗوﺛﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ وﻣﺎ
ﻳﺟري ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧذ ﻋﻘود ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎر از أﻳﺿﺎ ﻟﻛﻳف ﻳؤدي اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أوﺿﺎع وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘرة
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎم إﻟﻰ اﻹﺿرار اﻟﺟﺳﻳم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .وﻳﻣﺛﻝ اﻹﻏراق اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ
ﻣﺻر ﻣﻧذ ﺳﻧوات وﻳﺿر ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﻣﺻرﻳﻳن ﻋﻣوﻣﺎ ،ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻠﻔﺳﺎد
اﻟﻣﺳﺗﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ .ﻓﻬذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻣن ﺣﻠﻘﺎت ﺧﺑﻳﺛﺔ ﺗﺷﺎرك ﻓﻳﻬﺎ أطراف
ﻋدﻳدة ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺷرطﺔ واﻟﻣواﻧﺊ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺷﺑﻛﺎت وﻋﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗوردﻳن واﻟﺗﺟﺎر وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻟﻘطر ﻛﻠﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻬرﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻐرق ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎطق واﻷﺳواق ﻓﻲ ﻣﺻر .ﺗﻠك ﻣﺟرد ﻧﻣﺎذج وأﻣﺛﻠﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ طوﻳﻠﺔ ﻣن أﻧﻣﺎط ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠﻐﻠت ﻋﺑر ﻛﻝ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،ﻓﺷوﻫت وﻗوﺿت ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻪ
وﺑراﻣﺟﻪ

وﺧدﻣﺎﺗﻪ.

ﻻ ﻳﻘﻝ ﺧطورة ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ،ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺳواء اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ،أواﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠو ازرات

واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت.

ﻓﻬذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﻳﻔﺗرض أن ﺗﻛون أدوارﻫﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻌﻘب اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ،وﻓرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس
ﻣﻧﺎﺧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻛﻲ ﻳرﺗﻊ اﻟﻔﺳﺎد وﻳﻧﺗﺷر وﻳﺗﻐﻠﻐﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣوﻝ اﻟدوﻟﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ
إﻟﻰ ﻛﻳﺎﻧﺎت ﺗﺣﻣﻳﻪ وﺗؤﻣن ﻟﻪ وﺗﺧدم ﻋﻠﻳﻪ .ﺗﺣوﻟت أدوار ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻋﺑر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ إﻟﻰ
أﻋﻣﺎﻝ ﻫﺷﺔ وﺻورﻳﺔ ،رﻏم ﺗﺿﺧم ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ،أو ﻓﻲ ﻋدد
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ .اﻷﻛﺛر ﺧطورة ﻣن ﻛﻝ ﻫذا أن ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺗﻛﺎﺗﻔت وﺗﺣﺎﻟﻔت وﺑذﻟت ﺟﻬودا ﻣﻛﺛﻔﺔ
٤

وﻧﺟﺣت ﻣؤﺧ ار ﻓﻲ أن ﺗﻣﻧﻊ ﻗﻳﺎم ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ دﺳﺗورﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻳﻛون ﻟﻬﺎ أدوا ار
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ،وﻓق ﺧطﺔ وطﻧﻳﺔ ﺗﻧﺳق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص.

ﺛورﺗﺎن ﺷﻌﺑﻳﺗﺎن ﻋظﻳﻣﺗﺎن دون ﺧطوات ﺟﺎدة ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد
ﻗﺎﻣت ﺛورة  25ﻳﻧﺎﻳر ، 2011وأﺳﻘطت ﻧظﺎم ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد وﺗرﻛﻪ ﻳﻧﻣو وﻳﺗﺷﻌب وﻳﺗﻧوع وﻳﺗﻐﻠﻐﻝ
ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﻳﻣس ﺑﺎﻟﺿرر واﻷذى ﺣﻳﺎة ﻛﻝ اﻟﻣﺻرﻳﻳن .ورﻏم ذﻟك ،ﻟم ﺗﺗﺧذ أﻳﺔ ﺧطوات
ﺟﺎدة ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻪ ﺑﺻورة ﺣﺎﺳﻣﺔ

وﺟﺎدة.

وﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟذﻟك ﺗوﺳﻊ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﺿﻌف اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث
اﻷﺧﻳرة وﻋدم ﺗﺑﻧﻲ إﺟراءات ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻗوﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد ﺑﺻورة ﻧظﺎﻣﻳﺔ .ﻧﺷطت وﺗوﺳﻌت
ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ أﺻوﻝ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺑﻧﺎء ،واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﺗﻬرﻳب اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺳﻠﻊ ٕواﻏراق اﻷﺳواق ﺑﻬﺎ ،وﺗﻬرﻳب اﻷﺳﻠﺣﺔ ،وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻏﺳﻳﻝ
اﻷﻣواﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،وﺗراﺧت وﺗراﺟﻌت أﻋﻣﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺿراﺋب
واﻟﺟﻣﺎرك واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻳرادﻳﺔ اﻷﺧرى ﺑﺻﻔﺔ ﺟزﺋﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻲ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻏﻳر
ﻣوﺿوﻋﻲ .ﺗﻣﺛﻠت اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺗﺟﺎري ﻧﺗﺎﺟﺎ
ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻟﻺﺿطراﺑﺎت اﻷﻣﻧﻳﺔ .أﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب ﻏﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻧﻳﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌون ﻣن ﻫذا اﻟﺗراﺧﻲ واﻟﻣﺗواطﺋون ﻓﻳﻪ ﻣن داﺧﻝ ﻫذﻩ
اﻷﺟﻬزة وﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ .
اﻗﺗرن ﺗوﺳﻊ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛﻝ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري
ﺑﺿﻌف أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ واﺧﺗراﻗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ أﺿﻳرت
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺛورة ﻳﻧﺎﻳر ،واﻟﻘوى اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻛﺎﻧت ﺗﻬﻳﺊ ﻟﻠﻘﻔز ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻗﺗﻧﺎﺻﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ .وﺗﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺟدﻳدة ﻣن اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﺑﺷﻘﻳﻪ )اﻟﺷﻌب
واﻟﺷورى( ،وﻣن اﺧﺗطﺎف واﻗﺗﻧﺎص ﻟﺟﻧﺔ وﺿﻊ اﻟدﺳﺗور ،وﻣن اﻟﺻﻌود إﻟﻰ ﻛرﺳﻲ رﺋﺎﺳﺔ

اﻟدوﻟﺔ.

ودار ﺻراع ﻣﺣﻣوم ﺣوﻝ إﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎص واﻻﺧﺗطﺎف ﻓﻲ زﻣن ﻗﻳﺎﺳﻲ وﺑﺻورة ﻓﺟﺔ ﻛﺷﻔت
ﻋن درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﻬﺎزﻳﺔ واﻟﺟﺷﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ اﺳﺗﺑداﻝ ﻧﺧﺑﺔ ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ،ﺑﻧﺧﺑﺔ
٥

أﺧرى أﻛﺛر ﻓﺟﺎﺟﺔ ورﺟﻌﻳﺔ وﺟﺷﻌﺎ وطﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻌرﻳض
اﻟوطن وﻛﻳﺎن اﻟدوﻟﺔ وﺗوﺟﻬﻬﺎ وأراﺿﻳﻬﺎ وﻣوروﺛﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﻛﻠﻪ ﻟﻣﺧﺎطر
ﻋﻣﻳﻘﺔ وداﻫﻣﺔ .وﺗم اﺳﺗﺑداﻝ ﻓﺳﺎد ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ﺑﻔﺳﺎد ﺟدﻳد أﺷد ﺧطورة ﻻﺳﺗﻧﺎدﻩ إﻟﻰ رﻛﺎﺋز ﻋﻘﺎﺋدﻳﺔ
ﻣﻐﻠوطﺔ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻر اﻟوطن ،ﺣدودﻫﺎ وﺗراﺑﻬﺎ وﺟﻐراﻓﻳﺗﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ .ﺗﻌرﺿت ﻣﺻر
ﺑﻌد ﺛورة ﻳﻧﺎﻳر وﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﺳوءاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد اﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟﻌظﻳم
اﻟذي ﻳﻬدر اﻟوطن وﻳﺳﺗﺧدم اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻳدﻳوﻟوﺟﻳﺗﻪ اﻟﻣﻐﻠوطﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﺧﺑﻳﺛﺔ.
ﺳﻘط ﻧظﺎم اﻟرﺋﻳس ﻣرﺳﻲ ،وﺳﻘط ﻣﻌﻪ ﻣﺧطط اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟﻌظﻳم وﻧظﺎم ﺣﻛم اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﺑﻘﻳﺎدة ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن .ﺳﻘط ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﺣرك وﺧروج ﺣﺷود ﺑﻌﺷرات اﻟﻣﻼﻳﻳن ﻣن
اﻟﻣﺻرﻳﻳن ،ﻟرﻓض ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت إﻋﺎدة اﺧﺗطﺎف اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻘﺎﺋدي
وﻹﺿﻌﺎف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗﻔﻛﻳك ﺗﻣﺎﺳك اﻟوطن ﺗﻧﻔﻳذا ﻟﻬذا اﻟﻣﺧطط .ﺗﺣرك اﻟﺟﻳش اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹرادة
اﻟﺷﻌب ،وﺷﻛﻼ ﻣﻌﺎ ﺣﺎﺋط ﺻد ﺿد اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﺑﻳث ﻟﺗﻔﻛﻳك اﻟدوﻟﺔ واﻟوطن .ﺑرز ﺧﻼﻝ ﻫذا
أوﻟوﻳﺎت ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻛﻳﺎن اﻟوطن واﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺟﺎءت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺣﻛوﻣﺗﺎن ﻛﺎﻧت
أوﻟوﻳﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وأﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﺣﺟﻳم اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻔﻛﻳك
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺳﺎر ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻛم اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﻳنٕ ،واﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس
ﺟدﻳدة ،أو ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺧرﻳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﻟم ﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟﺧرﻳطﺔ ،وﻻ اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻛظﺎﻫرة وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب واﻷﺑﻌﺎد .
وﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺗرات واﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣﻧذ ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ،ﻟم ﻳﺑرز اﻟﺗﺻدي
ﻟﻠﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﻌﻘﺑﻪ أو ﻣﻧﻌﻪ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻛﺄوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ أو أﻫداف اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ورﻏم ﻗﻳﺎم ﺛورﺗﻳن ﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺗﻳن ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﻛﺎن اﻟﻔﺳﺎد ﻋﺎﻣﻼ
أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﻳﻛﻬﻣﺎ ،إﻻ أن اﻟﻘوى اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻣﺗﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟدوﻟﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺳﻌت وﻧﺟﺣت ﻓﻲ أﻻ ﺗﺗﺑﻧﻲ أي ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺧطوات أو ﺑراﻣﺞ ﻧظﺎﻣﻳﺔ
واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣﺣددة اﻷﻫداف ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد .وﻗد وﺻﻝ اﻷﻣر أن ﻧﺟﺣت ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻓﻲ أﻻ
ﻳﺣﺗوي اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﻗوﻳﺔ ﺗدﻋم اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﺟوة اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻧﻌﻪ .وﺑﻠﻎ اﻷﻣر ﺑﻬﺎ أن ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺗﺿﻣﻳن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﻳد
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ﻟﻧص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎدٕ ،واﻟﻐﺎء اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻔوﺿﻳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﻳس ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ .ورﻏم أن اﻟﻧص اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻣﻔوﺿﻳﺔ ﻟم ﻳﻛن ﻣﻛﺗﻣﻼً ﻹﻋطﺎء اﻟﻛﻳﺎن اﻟﺟدﻳد اﻟﻘوة واﻷدوار واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ،
ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻝ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻗﺎﻣت ﻓﻳﻪ ﺛورﺗﻳن ﻣﻧذ  2011ﻛﺎن اﻟﻔﺳﺎد ﺳﺑﺑﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻓﻳﻬﻣﺎ ،أﻻ ﻳﺣﺗوي اﻟدﺳﺗور
اﻟﺟدﻳد)اﻷﺧﻳر( ﻋﻠﻲ ﻧص ﻳﻧﺷﺊ ﺗﻠك اﻟﻬﻳﺋﺔ وﻳﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻷدوار واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ
ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ آﻓﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠﻐﻠت واﺳﺗﻔﺣﻠت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘود اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻳرة.
ﺗري ﻫﻝ ﺳﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟدوﻟﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟذي ﺳﻳﺟري اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا ﻣن
إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،واﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ وﺗﻧﻘﻳﺔ أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،وﺗﺑﻧﻲ ﺑراﻣﺞ وﺳﻳﺎﺳﺎت
ﻹﺻﻼح اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄدوار ﺗﻧﻣوﻳﺔ
ﺣرﺟﺔ )ﻣﺛﻝ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،وﻣؤﺳﺳﺎت ﻗطﺎع اﻟﺑﺗروﻝ
واﻹﺳﻛﺎن ،وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم(؟ ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺗﺻدي اﻟﺣﺎﺳم واﻟﻣﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﻔﺳﺎد ﺳﻳﻣﺛﻝ اﺧﺗﺑﺎ ار
ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻘدرة اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻲ إﻧﺟﺎز إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎدة ﺗﻣﻬد ﻹﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ.

ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺷر واﻟﻣﺗﻐﻠﻐﻝ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت وأﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر
ﻟﻳس ﻣﻬﻣﺔ ﺳﻬﻠﺔ أو ﻳﺳﻳرة ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﻳدة .ﻓﺗﻧوع اﻟﻔﺳﺎد ﻳﺣﻣﻝ ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ وطﺄة وﺧطورة ﻛﻝ ﻧوع أو
ﻧﻣط ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ أﻣﺳك ﺑﻬﺎ وﺗﻐﻠﻐﻝ ﻓﻳﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﻼف اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻷﺟﻬزة ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻳﻔرض اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﺧﺗﻳﺎرات ﻓﻲ أوﻟوﻳﺎت ﺗوﺟﻳﻪ ﺟﻬود اﻹﺻﻼح
واﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ .ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻧوع واﻻﻧﺗﺷﺎر ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎت ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ واﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟردع
ﻣن ﺟﺎﻧب ،وﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻧظم ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﻳﺗطﻠب
ﻣراﺣﻝ وﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣزج ﺑﻳن اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ ﺑراﻣﺞ وﺟﻬود اﻹﺻﻼح ،وﻓﻲ ﺗﺣدﻳد
اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺟﻬود .ﻛﻝ ﻫذا
ﻳﺗطﻠب إرادة ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ ﻣﺧطط اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ دءوب وﻣرن وﻣﻣﺗد ﻟﺳﻧوات
ﻗﺎدﻣﺔ.
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ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺎﺗﻳﺔ واﻟﺷرﺳﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﻳن ﻣن اﻟﻔﺳﺎد ،وﻫﻲ ﻛﺑﻳرة وﻣﻣﺗدة
وﻗوﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﺿﻌف وﻫﺷﺎﺷﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،ﺳﺗﻛون اﺣد اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد .ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻋوﻗت اﺗﺧﺎذ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ أي إﺟراءات
ﺟدﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺧﻼﻝ ﻋﻬد ﻣﺑﺎرك ﻛﻠﻪ ،وﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﺗﺣدﻳدا .ﻓﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﺛورة ﺣﻣﻠت ﺗﻬدﻳدا ﻣﺑﺎﺷ ار ﻟوﺿﻌﻳﺗﻬﺎ ،وﻣﺧﺎطر ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻳس ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗوﻗف ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﻓﻲ
اﻧﻛﺷﺎﻓﻬﺎ وﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺣﺳﺎب .ﻳﻧطﺑق ﻫذا ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺑﺎر
اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن اﻟذي ﻳﻘدﻣون اﻟرأي واﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟوزاري واﻟﻘﻳﺎدي ،وﻳﺷﻛﻠون
اﻣﺗدادا ﻟﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ،وﻫم ﻣﻧﺗﺷرون ﻓﻲ ﻛﻝ أﺟﻬزة وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت .وﻫﻧﺎك ﻣﻘوﻻت
ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺛﻝ "ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻣﺎ ﺳﻠف" ،و "ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻧﺑش ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ" ،و" ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ"،
و "ﻻ داﻋﻲ ﻟﺗﺧوﻳف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ورﺟﺎﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن"؛ ﺗﻣﺛﻝ آﻟﻳﺎت دﻓﺎﻋﻳﺔ ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻟﻳﻧﺔ ،Soft
ﺗﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻓﻌﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻧظﺎﻣﻲ ﺷرس ﻹﻳﻘﺎف وﺗﺟﻣﻳد وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻬدﻳد أو ﺗﻐﻳﻳر اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﻘﻳﺎدات اﻟذﻳن ﻳﺛﻠون ﻓرﺳﺎﻧﺎ ﻳﺣﻣﻠون راﻳﺔ ﻛﺷف اﻟﻔﺳﺎد أو ﻣﻼﺣﻘﺗﻪ أو اﺗﺧﺎذ
إﺟراءات إﺻﻼﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ .ﺑﻝ إن ﻫؤﻻء اﻟﻔرﺳﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺣﺻﺎر واﻟﺗﺿﻳﻳق
وﻛذﻟك ﻟﻸذى واﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻣﺎﻋﺎت وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻣﻧﻐﻣﺳﺔ ﻓﻳﻪ.
وﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن ﻳﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻳﺑﺔ أﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻟﻬم وﻓﻲ ﻏﻳﺑﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ
واﺿﺣﺔ وﻣﻌﻠﻧﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺟﺎﻩ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﻳﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻪ وﻛﺷﻔﻪ وﻣﻼﺣﻘﺗﻪ
أو اﺗﺧﺎذ اﺟراءات إﺻﻼح ﻟﺣﺻﺎرﻩ ٕواﻳﻘﺎﻓﻪ وﺳد ﻣﻧﺎﺑﻌﻪ.
ﻛذﻟك ﻓﺈن ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺗظرة وﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻛﻳﺎن ﺟدﻳد
ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،ﻳﻣﻠك ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ،وﻳﻣﻠك ﺳﻠطﺎت
وﺻﻼﺣﻳﺎت ﺗﻧﺳﻳﻘﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫﻳﺋﺎت وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،أو إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ أدوار أو
ﺗﻧظﻳم أو ﻗﻳﺎدات ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻷﺟﻬزة ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي اﻟﺟدي
ﻟﻠﻔﺳﺎد .ﻳﻧﺑﻐﻲ إذن أن ﺗﻛون ﻣﺻﺎدر وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﺗﺣرك اﻟﺟﺎد ﻓﻲ
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وردﻋﻪ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ.
ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺧطط وﺳﻳﺎﺳﺎت وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،ﺗﺗطﻠب اﻟﺗزاﻣﺎ ﻗوﻳﺎ
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﻣن ﻗﺑﻝ اﻟرﺋﻳس ،ﺑﻝ وﻣن ﻗﺑﻝ ﻛﻝ اﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻬﺎ .ﻟﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟرﺋﻳس
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وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎدم ﺳﻳﻛون ﻋﻠﻳﻬم اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ رؤﻳﺔ واﺿﺣﺔ واﻟﺗزام ﻗوي ﻟﻠﺗﺻدي
ﻟﻠﻔﺳﺎدٕ ،واﺻﻼح اﻷوﺿﺎع اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻪ .وﺳﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟرﺋﻳس ،ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﻳﺎم ودون
إﺑطﺎء ،ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻹﻳﻘﺎف ﻧزﻳف اﻟﻬدر واﻷﺿرار اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد ،وﻛذﻟك ﻟﻠﺗﻌوﻳض ﻋن ﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ﻏﺎﺑت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺣﺳﺎب ،وﺗراﺧت
ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻬود ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ اﻟﺳﻧوات اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻳرة.

اﻟﺧطوات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد
ﺳﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗوﻳﺔ وﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻌداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺑر اﻟذي ﻳواﺟﻪ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﻳد أو اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟري اﻟﺗﺄﺳﻳس ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ .وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم اﻟﺧطوات واﻟﻣﺑﺎدرات
اﻟﻣطﻠوب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟرﺋﻳس واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻘﺎدم ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد:
 .١إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺑﻼﻏﺎت ﺣوﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد ،ﻟﺣﻳن إﻧﺷﺎء
ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .وﻳﻘﺗرح ﻫﻧﺎ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺑﻳر( وﻓﺣﺻﻬﺎٕ ،واﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﻳﺎﺑﺔ .وﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻫﻧﺎ ﺑﺗﺟرﺑﺔ ﺗوﻧس ،ﺣﻳث ﺗم إﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم
ﻓﻘط ﻣن ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺑن ﻋﻠﻲ وﻫروﺑﻪ .وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺿم ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ،
ﻓﺿﻼ ﻋن أطراف أﺧرى وﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ واﻟﻧﺎﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد .وﺗﻌﻣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﺣﻳن اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد ﺗؤوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎم واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺑﻼﻏﺎت واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت
ﻳدﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
 .٢وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وآﻟﻳﺎت ﻻﺳﺗرداد اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧﻬوﺑﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﻳوﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ.
ﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﻫﻧﺎ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻧﺎﺻر
ﻣﺗﻣﻳزة ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ،وﺧﺑرات ﻓﻧﻳﺔ واﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم
اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﻳن واﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .وﻳﻘﺗرح ﻣﺑدﺋﻳﺎ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻝ واﻟﻐﺎز،
وأراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟدوﻟﺔ ،وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺗﻼﻋب ،واﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
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ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺟﻣﺎرك واﻟﺿراﺋب .وﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻓﻲ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛوادر وﺧﺑرات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻳﻬﺎ،
ووﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﻳﻌﻠن ﻋﻧﻪ ،وﺗﻘدم ﺑﺷﺄن اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧﻪ ﺗﻘﺎرﻳر ﻣرﺣﻠﻳﺔ ﻳﺗم
اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ .وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻋﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﻳوﻓر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻠﻳﺎرات ﻣن
اﻟﺟﻧﻳﻬﺎت ﻋن اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﻧﻬوﺑﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.
 .٣إﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ وطﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻣﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
أو ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ،وﺗﻛون ﻣﻌززة ﺑﺎﻷدوار واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت واﻟﻣوارد واﻟﻘﻳﺎدات واﻟﺧﺑرات
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ .ﻳﻌﺗﺑر إﻧﺷﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺿرورة ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻳﻬﺎ وﺗﺷﻌب وأﻣﺳك ﺑﺄﻏﻠب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ،
وﻳﺷﺎرك ﻓﻳﻪ أطراف ﻣن داﺧﻝ وﺧﺎرج ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت .وﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﺻر ﺧﻳﺎ ار ﺳوى ﻫذا ﻓﻲ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ أﺳس ﻧظﺎﻣﻳﺔ .وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘوﻝ اﻟذي ﺗرددﻩ
اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻷﺟﻬزة واﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗود أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺻر ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻧظﺎﻣﻳﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ،ﻣن أن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد  ،UNCACﺗﻘوﻝ ﺑﺄن
ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ أو ﻫﻳﺋﺎت ،أي ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت
اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ؛ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘوﻟﺔ ﻣﻐﻠوطﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻬﻳﺋﺎت .ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗطﻌت
ﺷوطﺎ طوﻳﻼ ﻓﻲ اﻟدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ واﻟﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﻲ وﻟﻬﺎ رﺻﻳد طوﻳﻝ وﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﺟﻳم
اﻟﻔﺳﺎد .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﺻﺎﻋدة ،واﻟدوﻝ اﻟﺳﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠدﻳﻣوﻗراطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻛﺗﻣﻝ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﻌد؛ ﻓﺎﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ .ﻓﺄﻏﻠب
ﻫذﻩ اﻟدوﻝ أﻧﺷﺄ ﻫﻳﺋﺎت ﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺿﻣﺎم واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ .وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋن  ١٣٠ﻫﻳﺋﺔ .وﻻ
ﻳﻣﻛن أو ﻳﺗﺻور ﺑﻌد ﺛورﺗﻳن ﻗﺎﻣﺗﺎ ﺿد اﻟﻔﺳﺎد أن ﺗﻛون ﻣﺻر اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﻫﻧﺎك ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺑﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ أﻋدﻩ ﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﺳطور ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن
ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺻﺎم ﺷرف ،وﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﻳر اﻟﻧور ﺣﺗﻰ اﻵن.
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 .٤إﻋداد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،أو ﺧطﺔ وطﻧﻳﺔ ،ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻧزاﻫﺔ )اﻟوﻗﺎﻳﺔ واﻟﻣﻧﻊ( ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
وردﻋﻪ .ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺻدي واﻟﺗﺣرك اﻟﻔﻌﺎﻝ ﺿد اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن
ﻫذا وﻓق دراﺳﺔ وأوﻟوﻳﺎت وأﻫداف وﻣؤﺷرات أداء واﻧﺟﺎز ﻣﺣددة ،وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎدرات وﻣﺷروﻋﺎت وأﻧﺷطﺔ ﻣﺟدوﻟﺔ زﻣﻧﻳﺎ ،وﻣﺳﻧدة إﻟﻰ أطراف وأﺟﻬزة وﻓق ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت
ﻣﺣددة ،ووﻓق ﻧظﺎم وآﻟﻳﺎت ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،وﻣﻊ ﺗوﻓﻳر اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى )رﺋﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ،ورﺋﻳس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،واﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﺗواﺻﻝ
ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرات واﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ،وﺗذﻟﻳﻠﻬﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف اﻟﺗﻧﻔﻳذ( .وﻳﻧﺑﻐﻲ أن
ﺗﺣﺗوي اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟوﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻧب ،وأﻫداف وﺳﻳﺎﺳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﻊ واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ،ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘطﺎﻋﺎت
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻧوﻋﻳﺎت اﻟﻔﺳﺎد وأﻧﻣﺎطﻪ وﺣﺟﻣﻪ ودرﺟﺔ وطﺄﺗﻪ وﺗﺄﺛﻳرﻩ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﺗرﻛﻳز
ﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﻋطﺎﺋﻬﺎ أوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﺧطﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﺔ أو اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ.
 .٥إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،وأﺟﻬزة اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟﺣﻛوﻣﻲٕ ،واﻋﺎدة ﺗوطﻳن
ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد .ﻳﻌﻧﻲ ﻫذا إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺻورة ﺟذرﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ واﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﺑﺻورة ﺗﺣﻘق ﺗﻛﺎﻣﻝ ووﺣدة اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟظواﻫر
اﻟﻔﺳﺎد .ﻓﻼﺷك أن اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠو ازرات واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
ﻣراﺟﻌﺔ ٕواﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷدوارﻫﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وآﻟﻳﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وﻣﻧظوﻣﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺳﺎءﻟﺗﻬﺎ
ﻋن اﻟﻌﻣﻝ اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ .ﻛذﻟك ﻳﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﻌزﻳز ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ
واﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ،وأن ﻳﺳﺗﺣدث ﻧظﺎم ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن
ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت )رﻗﺎﺑﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻔﺳﺎد( ،ووﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر وﻣؤﺷرات
دورﻳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﻘﺗرح إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ .وﻳﻧﺑﻐﻲ
أن ﻳﺗﻌزز ﻫذا ﺑﺗوطﻳن ﻣﻬﺎم وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻋن اﻷداء وﻓق ﻣؤﺷرات
وﻣﻘﺎﻳﻳس ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻟﻘ اررات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ
ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ.
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 .٦اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺑﺎدرات إﺻﻼح وﺗﻌزﻳزات ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد .ﻣن اﻟﺿروري اﺗﺧﺎذ ﻣﺑﺎدرات
إﺻﻼح ٕواﺟراءات وﻗﺎﺋﻳﺔ وﻣﺎﻧﻌﺔ وأﻳﺿﺎ رادﻋﺔ ،ﺗﺗﻌﻠق ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷﺟور ﻟﻣوظﻔﻲ
اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻳﻣﺛﻝ ﺣد اﻟﻧزاﻫﺔ ،وﺑﺣﻳث ﺗﻣوﻝ اﻟزﻳﺎدة ﻣن وﻓورات إﻳﻘﺎف اﻟﻬدر
وﺗرﺷﻳد اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ،وﻣن ﻋواﺋد اﺳﺗرداد اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻬوﺑﺔ ،وﻣن ﺗﺣﺳﻳن أداء
وﻧزاﻫﺔ ٕواﺻﻼح اﻷﺟﻬزة اﻹﻳرادﻳﺔ ﻓﻲ اﻟو ازرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ و ازرة اﻟﺑﺗروﻝ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،وأﺟﻬزة اﻟﺿراﺋب واﻟﺟﻣﺎرك ﺑو ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وأﺟﻬزة أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ﺑو ازرة اﻹﺳﻛﺎن
واﻟﻣﺣﻠﻳﺎت ،وﻏﻳرﻫﺎ .وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻘﺗرن اﻟزﻳﺎدات اﻟﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور ﺑﺈﺟراءات رﻗﺎﺑﻳﺔ
رادﻋﺔ ﺿد ﻓﺳﺎد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻳوﻳﺔ ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﺳﺎﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ .ﺳﻳﺗطﻠب اﻷﻣر أﻳﺿﺎ أن ﻳﻘوم اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟدﻳد ﺑﻣﺑﺎدرات ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ
ﻟﺗﺷدﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺳﺎد ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﻳن واﻟﺷﻬود واﻟﺧﺑراء واﻟﺿﺣﺎﻳﺎ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ
وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻔﺳﺎد ،وﺣق اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
اﻟﻣوازﻧﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،وﻣﻧﻊ ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﺿرورة أن
ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎدم ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧزاﻫﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺗواﺻﻝ
ﻣﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ،وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ،وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎرﻳرﻫﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﻛون
رﻗﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻔﺳﺎد.

"اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ودور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ "
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د .ﺳوزﻳت اﻟرﻳدي
ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة
وﻣدﻳر ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ

مقدمة:
قضية العدالة االجتماعية ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣوﻻت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ،
وﺗﻌﺗﺑر أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﺛورات واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻘرون اﻷﺧﻳرة
ﺗﺷﻛﻠت اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻓق رؤى ﺧﺎﺻﺔ ﺣوﻝ ﻣﺟﻣﻝ ﻣﺣﺎور اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
وﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﻧظرﺗﻪ
ﻵﻟﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروات ،وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟدﺧﻝ ،وﻣدى ﻗدرة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ
إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت ،وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻛﺎن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟذي
ﻳﺛﺎر داﺋﻣﺎ ﻫﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺻﺎﺣب اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻗدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ
طردﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ؟
ﻳﺗﻧﺎﺳب
ً

واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻛﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﻧﻣﻊ وﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي
ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﻳﻛون ﻟدى ﻛﻝ ﻣواطن اﻟﻔرص ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧرﻳن ،وﺑذﻟك ﻳﺷﻌر ﻛﻝ

١٣

ﻣواطن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻳﺑﻪ اﻟﻌﺎدﻝ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ،وﻛذﻟك ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﻌﻳش ﻓﻳﻪ.
وﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت
واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﺑﻬدف
ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﺗرﻛز اﻟدﺧﻝ ﻓﻲ أﻳدي ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وذﻟك ﻋﺑر
ﺗﺧﻔﻳف اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﻳن اﻟطﺑﻘﺎتٕ ،واﻋطﺎء ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن.

اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ:
ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﻠﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫو
"أن ﻳﺗﺿﺎﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻳﺗﺳﺎﻧدوا ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ﺳواء أﻛﺎﻧوا أﻓرادا أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﺣﻛﺎﻣﺎ
أو ﻣﺣﻛوﻣﻳن ،ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣواﻗف إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻛرﻋﺎﻳﺔ اﻷﻳﺗﺎم ،وﻧﺷر اﻟﻌﻠم ...وﻏﻳر ذﻟك،
ﺑداﻓﻊ ﻣن ﺷﻌور وﺟداﻧﻲ ﻳﻧﺑﻊ ﻣن أﺻﻝ اﻟﻌﻘﻳدة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ﻟﻳﻌﻳش اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﺗﻌﻳش اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣؤازرة اﻟﻔرد ،ﺣﻳث ﻳﺗﻌﺎون اﻟﺟﻣﻳﻊ وﻳﺗﺿﺎﻣﻧون ﻹﻳﺟﺎد
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻓﺿﻝ ،ودﻓﻊ اﻟﺿرر ﻋن أﻓرادﻩ.
وﻳﺗﻣﻳز اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧظرة
اﻟﺷﻣوﻟﻳﺔ ،وﻳﺷﻣﻝ ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﻲ ﻻﺋق ﻟﻛﻝ أﻓرادﻫﺎ )اﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( ،وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )أﻓرادا وﻣؤﺳﺳﺎت( ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﻳن .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ
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اﻟﺛروة واﻟدﺧﻝ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻳم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹﺳﻼم
ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ.
وﻟذا ﻓﺈن ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑرى،
وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة ﺟواﻧب دﻳﻧﻳﺔ ودﻧﻳوﻳﺔ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻳﻧﻲ ﻫﻧﺎك ﻋﺑﺎدات ﻣﻔروﺿﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟزﻛﺎة ،واﻟﻛﻔﺎرات واﻟﻧﻔﻘﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ،وﺗﻌﺗﺑر أدوات ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ﻣن أﻛﺛر
ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺷرع وﺣض ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ ٕواﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﻳن
ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻳﻌﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻧﻳوي ﻓﻔﻳﻪ ﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻣن ﻗﺻور ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺗوزﻳﻊ وﻋدم
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣق ﻣن أﺟور ،ﻓﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔَ ﻋدم وﺻوﻝ اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﺣد
اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺧط اﻟﻔﻘر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟزﻛﺎة ،واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﻬﺑﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف
اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻷﺧرى.
وﻟذا ﻓﺈن أﻫداف اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻫدﻓﻳن
ﻫﻣﺎ :ﺗوﻓﻳر ﺣد اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺳﻠم .واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﻳﻊ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻳن ،اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ،واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ
اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد اﻹﻧﺗﺎج.
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ﻓﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ أﻣر ﺿروري ﻟﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﻳﻊ ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ
أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﺗﺗوﻓر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ واﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ،ﻓﻘد وﺿﻊ اﷲ ﻛﻝ اﻟﻣوارد
اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،وﺷرع اﷲ أن ﺗﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛﻝ إﻧﺳﺎن
أن ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ.
واﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد اﻹﻧﺗﺎج ،وﺗظﻬر
ﻓﻲ ﺣﺻوﻝ ﻛﻝ ﻣﺟﺗﻬد وﻛﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺟﻬدﻩ وﻋﻣﻠﻪ ،وﻣﻧﻊ
أي ﺗﻌد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺄي ﺻورة ،وﻟذا ﺣرم اﻻﺳﻼم اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟرﺑﺎ واﻟﻐرر واﻟﻐش
واﻟﻘﻣﺎر ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ أﻛﻝ أﻣواﻝ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطﻝ.
واﻹﺳﻼم ﻳوﻓر ﻋددا ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٕوازاﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﻳر ﻛﺎﻟزﻛﺎة واﻟﻛﻔﺎرات واﻟﻧذور وﻏﻳرﻫﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛﻝ
ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﺟزء ﻣن اﻷﻣواﻝ اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻷﻏﻧﻳﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء ،وأدوات ﺗؤدي إﻟﻰ
ﺗﻔﺗﻳت اﻟﺛروات ﻛﺎﻹرث واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟواﺟﺑﺔ ،وﻋن طرﻳق ﺗوﺳﻳﻊ داﺋرة اﻟﺛروة أﻳﺿﺎً ﺑوﺳﺎﺋﻝ
ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛﻝ ﺗﺣرﻳم اﻟرﺑﺎ واﻟﻘﻣﺎر واﻟرﺷوة واﻻﺣﺗﻛﺎر.
ﻓﻧظرة اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧظر
إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟﺔ ،وﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗﻪ ،وﺗﻧظر إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻬد واﻟﻌﻣﻝ وﺣﻘﻪ
ﻓﻲ أن ﻳﻧﺎﻝ ﺟزاء ﺟﻬدﻩ وﻋﻣﻠﻪ.
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واﻹﺳﻼم ﻳﻘر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﺷطﺔ اﻟﺳوق ﻣﺎ داﻣت ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وﻳﻘوم
ﺑﺈﺻﻼح ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﻓﻬو ﻳﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘراء وﻛذﻟك ﻟﻪ ﻣن
اﻷدوات ﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروة ،وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن
إﻗرار اﻟﺣرﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣظﺎﻫر أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .واﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻳﺳت
ﺿرورﻳﺔ ،ﺑﻝ إن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣرﻏوﺑﺎً ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ
اﻟﻌﻣﻝ.
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻣﺻرﻳﺔ:
اﺷﺗﻣﻠت ﺟﻣﻳﻊ اﻟدﺳﺎﺗﻳر اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻋﻠﻲ دوراﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻓﻔﻲ
دﺳﺗور  ١٩٢٣ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻲ أن اﻟﻣﺻرﻳﻳن ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء وﻫم ﻣﺗﺳﺎوون
ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻓﻳﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬم ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ
ﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻷﺻﻝ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن .
وﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن دﺳﺗور  ١٩٥٤اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻔﻝ ﻟﻠﻣﺻرﻳﻳن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﻌدﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
وﻧص دﺳﺗور ﻣﺻر

 ٢٠١٣ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٨ﻋﻠﻲ أن ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗوﻓﻳر ﺳﺑﻝ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻛرﻳﻣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣواطﻧﻳن .وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٩ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳق ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواطﻧﻳن دون
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ﺗﻣﻳﻳز .ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ١٧ﻋﻠﻲ أن ﺗﻛﻔﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺗوﻓﻳر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ،
وﻟﻛﻝ ﻣواطن ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﺑﻣﺎ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻪ وأﺳرﺗﻪ ،وﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز
ﻳﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﻳﺎة ﻛرﻳﻣﺔ ،إذا ﻟم ﻳﻛن ًا
ﻋن اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷﻳﺧوﺧﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ .وﺗﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻣﻌﺎش ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺻﻐﺎر
اﻟﻔﻼﺣﻳن ،واﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟزراﻋﻳﻳن واﻟﺻﻳﺎدﻳن ،واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون.
وأﻣواﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت أﻣواﻝ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﻳﻊ أوﺟﻪ وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻘررة
ﻟﻸﻣواﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻰ وﻋواﺋدﻫﺎ ﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣﻧﻬﺎ ،وﺗﺳﺗﺛﻣر اﺳﺗﺛﻣﺎ اًر آﻣﻧﺎ ،وﺗدﻳرﻫﺎ
ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون .وﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ أﻣواﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت.
ٍ
زﻣﺎن وﻣﻛﺎن وﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻟذا ﻓﺎن اﻟﺣرﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣطﻠب ﻟﻠﺛوار ﻓﻲ ﻛﻝ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟدﺳﺎﺗﻳر .وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫو اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻛون اﻟﺛورة ﻋﻣﻼً
ﺗﻘدﻣﻳﺎً .وﻟﻘد ﻛﺎن ﻣﻧطﻘﻳﺎً أن ﺗﺗﺻدر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣطﻠب ﺛورة اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرﻳن
ﻣن ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١١ﻓﻲ ﻣﺻر.

ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ:
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ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧﻝ ،ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻊ ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ،ﻋداﻟﺔ ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣوارد اﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ،ﻋداﻟﺔ ﺗﺣﻣﻝ
ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
وﺗﺳﺗﻠزم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺛﻣﺎر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣواﺟﻬﺔً
اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن ،ﺑﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟظروف ﻟﻼﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻘدم واﻟرﻗﻲ .وﻫﻲ أﺳﺎس ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻼم
واﻷﻣن ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ.
وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺎﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻳﺳﺗﻠزم ذﻟك:
 ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر إدراج أﻫداف اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ . ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑﻳﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳقاﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
 -ﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ

اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ:
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺣدي ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻬداف ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ
ﺗﻧﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟدﻋم اﻟﻧﻘدي ﻟﻸﺳر اﻟﻔﻘﻳرة،
١٩

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻧظ اًر إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﺿرورة ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو ﻓﺎن اﻹﻧﻔﺎق
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺣد اﻟﻣداﺧﻝ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
وﻓﻲ وﻗت ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻳﻪ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﻳن ﺣوﻝ ﺗوﻓﻳر ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ،وﻫو اﻟﺳﺑﻳﻝ اﻵﺧر ﻟﺗﺣﻘﻳق درﺟﺔ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻳﺑدو اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺷﺑﻌﺎً ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﻳرة ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻣﻛن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت وآﻓﺎق اﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﻳﻌﺎب ﺟزء ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﻳدي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟواﻓدة إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻬﺎرات ﻣﺗواﺿﻌﺔ أو درﺟﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻏﻳر
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ.
وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗﻬداف ﻟﻠوﺻﻝ اﻟﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻗدر ﻣن
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻲ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻻﻧﻔﺎق:
اﻟﻧوع اﻷوﻝ اﻟذي ﻳﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳرﻳﻌﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻣﺛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدﻋم
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ،ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﺋﺔ
اﻟﺧواطر ،وﺗظﻬر آﺛ ــﺎرﻩ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن .وﻟذﻟك ﻳﻌﺗﺑر ﻣردودﻩ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺎً،
وﻫو ﻣﺎ ﻳﺷ ّﻛﻝ ﺣﺎﻓ اًز ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎﻋﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ،ﻓﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت ذات اﻷﺟﻝ اﻷﺑﻌد اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺗﻌﻠﻳم
واﻟﺻﺣﺔ .وﻻ ﺗظﻬر آﺛﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺷﻛﻝ ﻓوري وﺳرﻳﻊ ،ﻷن إﺻﻼح
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ﺗﻐﻳر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﻧوات ﻟرﺻد
اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻳﻌﻧﻲ ّ
آﺛﺎرﻫﺎ .وﻫذا ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻪ ،ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﻳﺳت ﻟﻪ أوﻟوﻳﺔ ،وﻳﻧطﺑق اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو
ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺟﻣﻳﻊ ،ﻟﻛن ﻳﻣﻛن ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﺧﺻﻳص ﻣوارد
ﻟﻬﺎ.
وﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗوﻓﻳق ﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﻧﻳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ ،أﺣد اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻟدى ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد .ﻓﺎﻟدﻋم اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓراد اﻟﻔﻘراء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ
ﺗﺣﻘﻳق درﺟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻟﻛن ﺳوء إدارة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﻔﺎق
ﻳﻌﻣق اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣوﺟودة.

ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻣﺻر  ..ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
ﻣﻧذ ﻋﺎم ١٩٤٠ﺑﻌد ﺑداﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳﻧﺔ ) ،(١٩٤٥ – ١٩٣٩ﺣذت
ﻣﺻر ﺣذو ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺳﻳر ﺑﻣﺑدأ إﻳﺟﺎد اﻟدﻋم ﻟﻣﻌظم
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ ظﻬرت ﻓﻲ ﻣﺻر و ازرة ﻟﻠﺗﻣوﻳن ،وﻛﺎن ﻫدف اﻟو ازرة
اﻷوﻝ ﻫو دﻋم ﻣﻌظم اﻟﺳﻠﻊ وﺻرﻓﻬﺎ ﻟﻠﻣواطن اﻟﻣﺻري ﻋن طرﻳق )ﺑطﺎﻗﺎت
اﻟﺗﻣوﻳن( .ﺣﻳث ﺗﻌﺎﻣﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻳراد ﻛﻣﻳﺎت ﻛﺑﻳرة
ﻣن اﻟﻘﻣﺢ واﻟدﻗﻳق ،ﻛﺈﺟراء ﻣؤﻗت ﻟﺗﺧﻔﻳف ﺣدة اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ.
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وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﻳﻧﻳﺎت ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ وﻧﻘﺻﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣرب ،١٩٦٧
ﻗدﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳﺔ ﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻟم ﻳﻛن اﻟﻬدف ﻓﻲ
اﻟﺑداﻳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻘدم دﻋم أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ،ﺑﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن
ﻛﺈﺟراء ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ .وﺷﻬدت ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﺗوﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم ﻧظﺎم
اﻟدﻋم وﻗﻳﻣﺗﻪ ،ﻓﻘد ﺷﻣﻝ اﻟدﻋم ﻋددا أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻠﻐت  ١٨ﺻﻧﻔﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
ﺷﻣﻝ اﻟدﻋم اﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﻝ اﻟداﺧﻠﻲ ،واﻟﺑﻧزﻳن ،واﺳﺗﻬدف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن وﻟﻳس
ﻣﺣدودي اﻟدﺧﻝ أو اﻟﻔﻘراء ﻓﻘط ،وﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٧٠ﺣواﻟﻰ ٢٠ﻣﻠﻳون
ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻟﻠدﻋم اﻟﻐذاﺋﻲ ،واﻟذي اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ  %٧٥ﻣن
ﺟﻧﻳﻪ ،ﻛﺎن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻪ
ً
ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻋم.
ﺟﺎء ﻗرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳر  ١٩٧٧ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻛﺟزء ﻣن
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ  ١٩٧٦ﻟﺗﺧﻔﻳض اﻟدﻋم وذﻟك ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺣزﻣﺔ ﻣن
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .وﻛﺎن رد اﻟﺟﻣﺎﻫﻳر ﻓورﻳﺎ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻛﺑﻳرة ﺷﻣﻠت ﻣﺣﺎﻓظﺎت
ﻋدﻳدة ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻌﺑرة ﻋن ﻏﺿب ﺷﻌﺑﻲ ﻋﺎرم ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن وﻋودﻫﺎ ﺑﺗﺣﻘﻳق
اﻟرﺧﺎء ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطﺑﻳق ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح .وﻟم ﺗﺗوﻗف اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺣﺗﻰ
ﺗراﺟﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن ﻗرارﻫﺎ وأﻋﻳدت اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق.
ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎت ارﺗﻔﻌت ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻋم اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ ١,٦
ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﺳﻧوﻳﺎ ،ﻧﺗﻳﺟﺔ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺑﺗزاﻳد ﻋدد
أﺻﻧﺎف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟدﻋم.
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وﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨٢ﺑدأ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ "ﺑﺈﺻﻼح ﻧظﺎم دﻋم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ" ،وذﻟك
ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرى أن ﺣﺟم اﻟدﻋم ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻟﻛن ﺑﻌد درس اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ  ١٩٧٧ﻗررت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى،
ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﺗﻐﻳﻳر اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟن ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻳﺣﺳون
ﺑﺎﻟﺗﻐﻳر اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ.

ﻫﻝ ﺗؤدي ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ؟
أﻋﻠن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء ،زﻳﺎدة ﻣﻌدﻝ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ
 %٢٦,٣ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻘوﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم )٢٠١٢
 ،(٢٠١٣/ﻣﻘﺎﺑﻝ  % ٢٥,٢ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻪ .وﺗرﻛزت أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ أﺳﻳوط وﻗﻧﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٦٠ﻣن ﺳﻛﺎن أﺳﻳوط و %٥٨
ﻣن ﺳﻛﺎن ﻗﻧﺎ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳوﻫﺎج ﺑﻧﺣو  %٥٥ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ،ﻟﺗﺻﻝ اﻟﻧﺳﺑﺔ
إﻟﻰ%١٨

ﻓﻲ

اﻟﻘﺎﻫرة.

وﺗﻌد ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر اﻗﻝ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ،ﺣﻳث ﺑﻠﻎ
ﻣﻌدﻝ اﻟﻔﻘر ﺑﻬﺎ  ،%٢ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺳوﻳس ﺑـ .%٥وﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻝ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ
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اﻟﻐرﺑﻳﺔ  ،%١١وﻓﻲ اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ  ،%١٢وﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺑﺣﻳرة  .%٢٠وأوﺿﺢ اﻟﺟﻬﺎز أن
 %٤٩ﻣن ﺳﻛﺎن رﻳف اﻟوﺟﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ ،ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن
اﻟﻐذاء وﻏﻳرﻩ ﻋﺎم ) (٢٠١٣/٢٠١٢ﻣﻘﺎﺑﻝ  %٤٤ﻋﺎم ) ،(٢٠٠٩/٢٠٠٨ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺻﻝ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻠث ﻓﻲ اﻟﺣﺿر.

ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻣﺻر:
ﺗزاﻳدت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث
اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .وﺣﻳث أن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻰ اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ اﻟدﺧﻝ وﺗﺣﻘﻳق
ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﻛﺳر ﺣﻠﻘﺔ ﺗوارث اﻟﻔﻘر وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﻟذا ﻓﺎن ﻣوازﻧﺔ
 ٢٠١٥ /٢٠١٤اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﺗم ﺗﺧﺻﻳص ١٠,٧ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻰ
اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  ٥ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق
أى زﻳﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌﻔﻳن .ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﺷﻬرﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ وﺗﻐطﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن  ٨٢٥أﻟف أﺳرة ﻓﻘﻳرة ﻟﻳﺻﻝ
إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ  ٣ﻣﻠﻳون أﺳرة ،أى أﻗﻝ ﻗﻠﻳﻼ ﻣن
ﻧﺻف ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻔﻘﻳرة ﻓﻰ ﻣﺻر .وﻳﺗم ﺗدﺑﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻣن ﺣﺻﻳﻠﺔ إﺻﻼح
ﻣﻧظوﻣﺔ دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ ﻧظ ار ﻟﻌدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻳث ﻻ ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻬﺎ ﻗطﺎع ﻫﺎم ﻣن
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اﻟﻔﻘراء ) أﻛﺛر ﻣن  % ٧٠ﻣن دﻋم اﻟﺑﻧزﻳن ﻳذﻫب إﻟﻰ أﻏﻧﻰ  % ١٠ﻣن اﻟﻣﺻرﻳﻳن،
وﺣواﻟﻰ  % ٦٠ﻣن دﻋم اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﻳﻌﻰ وأﻛﺛر ﻣن ﺛﻠث دﻋم اﻟﻛﻬرﺑﺎء إﻟﻰ أﻏﻧﻰ.( % ٢٠

اﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ :٢٠١٥-٢٠١٤
 ﻳﺑﻠﻎ دﻋم اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ  ١٠٠،٢٥١ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﻪ ﺑﺧﻔضﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣو  ٣٠ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق.
 ﺗﺧﺻﻳص ﻟﺑﻧد اﻟدﻋم واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣزاﻳﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﺎماﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ٢٠١٥-٢٠١٤ﻧﺣو  ٢٣٤ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ  ٢٠٥ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﻣﺎﻟﻲ .٢٠١٤ -٢٠١٣
 ﻳﺣﺻﻝ اﻟدﻋم وﺣدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  ١٧٨ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ  ، ٢٠١٥-٢٠١٤ﻣﻘﺎﺑﻝ ١٦٠ﻣﻠﻳﺎر .٢٠١٤-٢٠١٣
 ﺗوﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻋم إﻟﻰ ﻧﺣو  ٢٥ﺟﻬﺔ أﻫﻣﻬﺎ دﻋم اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳﺔواﻟﻛﻬرﺑﺎء وﺗﻧﺷﻳط اﻟﺻﺎدرات واﻟﻣزارﻋﻳن وﻧﻘﻝ اﻟرﻛﺎب وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻌﻳد.
 ﻳﺑﻠﻎ دﻋم اﻟﻣواد اﻟﺑﺗروﻟﻳﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎري ﻧﺣو ١٠٠ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺎ ﻳوازي ﻧﺣو  ٤٣ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻋم ،ﻣﻘﺎﺑﻝ
 ١٣٠ﻣﻠﻳﺎر ﻣوازﻧﺔ .٢٠١٤-٢٠١٣
 ﺗدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺣو  ٣١ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺎ ﻳوازي  ١٣ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣنإﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻋم.
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 ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺑﻠﻎ  ٣٤ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  ١,٦ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞاﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ  ٢٠١٤/٢٠١٣وﻳﻣﺛﻝ  % ٤،٩ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻲ  ٤٢,٤ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ
ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ .٢٠١٥/٢٠١٤
 ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺑﻠﻎ  ٨٢،٥ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  %٤ﻣن ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞاﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ  ٢٠١٤/٢٠١٣وﻳﻣﺛﻝ  % ١١,٩ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع إﻟﻲ  ٩٤،٣ﻣﻠﻳﺎر ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ
ﻣوازﻧﺔ .٢٠١٥/٢٠١٤

وطﺑﻘﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛــزي ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ واﻹﺣﺻﺎء ﺑﻌﻧوان ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻋم ﻓﻲ
ﻣﺻر ،أﺷﺎر ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺗوﺳــط ﻧﺻﻳب اﻟﻔـرد ﻣن اﻟدﻋم ﻣن  ١٩٧,٢ﺟﻧﻳﻪ ﻋﺎم
 ٢٠٠٥/٢٠٠٤إﻟﻰ  ١٦٥٨,٦ﺟﻧﻳﻪ ﻋﺎم  ٢٠١٢ /٢٠١١ﺑﻧﺳﺑﺔ زﻳﺎدة ﺗﺑﻠﻎ .%٧٤١,١
ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺔ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋـدد اﻟﺑطﺎﻗ ــﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻧﻳ ــﺔ  ١٧,٧ﻣﻠﻳـون ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺎم
ٕ ،٢٠١٢واﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋــدد اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳـن  ٦٦,٧ﻣﻠﻳون ﻣﺳﺗﻔﻳ ــد ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٧٩,٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﻘدﻳري ﻓﻲ أوﻝ ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٣ﺑﻣﺗوﺳط  ٣,٨ﻓرد /ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻣوﻳﻧﻳﺔ.
وﻟﻘد وﺟﻪ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﺻﺢ إﻟﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻰ ﺑدأت ﺳﻳﺳﺎت إﺻﻼح اﻟدﻋم أن
ﺗﺳﺗﻛﻣﻝ ﺟﻬودﻫﺎ ﻟزﻳﺎدة ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻧﻔﻳذ آﻟﻳﺎت ﻟﺗﺣدﻳد اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ
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ٕواﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ،وأن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم
اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗم ﻋن طرﻳق اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ زﻳﺎدة ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن ﺑدﻗﺔ ووﺿﻊ ﺧط زﻣﻧﻲ واﺿﺢ ﻟرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟدﻋم:
أوﻻً :ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻧﻔﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺎرن ﺑﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻳﺗﻣﻳز ﻫذا اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌدم اﻟوﺻوﻝ إﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﺧدﻣﺔ،
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻫﻣﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎن اﻟﻠذان ﻳﺳﺗﺣوذان ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ
اﻷﻛﺑر ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳﻳر ،ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﻳﺎت وأﻧظﻣﺔ
ﺑﻳروﻗراطﻳﺔ.
راﺑﻌﺎً :آﻟﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺗﻬداف ﺗﺗطﻠب ﻣراﺟﻌﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﺎﻧﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻓﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدﻋم ﻣﺛﻼ ،ﻻ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻪ ،ﺑﻝ ﻳذﻫب أﺣﻳﺎﻧﺎ ﻛﺛﻳرة إﻟﻰ
اﻟﻔﺋﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺻودة ،ﻓدﻋم ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺧﺑز أو اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،ﻣﺛﻼً ،ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺧﺻﻳص
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓون ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎت
دﻋم أﻛﺑر ﻟﻣن ﻳﺳﺗﻬﻠك أﻛﺛر ،وﻟﻳس اﻟﻔﻘراء ،وﻫم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس
َ
اﻟدﻋم ،ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻣن اﻟدﻋم ﻳذﻫب
إﻟﻰ اﻷﻏﻧﻳﺎء وﻟﻳس إﻟﻰ اﻟﻔﻘراء.
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ:
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﺣواﻝ
اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﺑﺻورة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق .و ﻟم ﻳﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘدﻣﺎﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر أو ﺗﺣﺳﻳن اﻷﺣواﻝ اﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ﻳﺗﻧﺎﺳب
ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘت.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻋﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻣﻔﻬوم واﺳﻊ
وﺷﺎﻣﻝ ﻳﺗﻌدى ﻣﺟرد وﺿﻊ ﺣد أدﻧﻰ أو أﻗﺻﻰ ﻷﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض
ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﻳﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث أوﻟوﻳﺎت
اﻹﻧﻔﺎق ،واﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات ،واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ،وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ
ﻓﻰ ﺗوزﻳﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟرﻋﺎﻳﺔ ،وﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ..ﻣن ﺧﻼﻝ:
 زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﺗﺎﺣﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋداﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة وﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ﻋﻠﻲ
رﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎﻝ.
 ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﻳرة ﻓﻲاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

٢٨

 ﺗوﻓﻳر وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻻﺳﻛﺎنواﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻣﻛﻳن ﺣﻘﻳﻘﻰ ﻟﻠﻣواطن ﻳﻧﻌﻛس
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻳﺷﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻔﻘر ،وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ
ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ.
 إﺗﺑﺎع ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﺣوﻳﻝ اﻟدﻋم اﻟﻌﻳﻧﻲ إﻟﻲ دﻋم ﻧﻘدي ﻳﺳﺗﻬدفاﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة،ﻣﻊ ﺗﺣﺳﻳن ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﻬداف ﻟوﺻوﻝ اﻟدﻋم ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻪ.
 إﻋﺎدة ﺗرﺗﻳب أوﻟوﻳﺎت اﻟدﻋم ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﻳرة. ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻣوارد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣوﻳﺔوﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﻣﻌﺎش اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣﻳث ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳن.

اﻟﻣراﺟﻊ:
 اﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . ٢٠١٥/٢٠١٤ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺣﺻﺎء. -اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺿﺎﺑط ﺗوزﻳﻊ اﻟﺛروة ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ،د .زﻫﻳر اﻷﻋرﺟﻲ.
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رؤية أولية حول مشروع
قانون االستثمار الموحد الجديد
مما ال ش ك في ه أن مص ر تع يش اآلن مرحل ة اليقظ ة وتص حيح المس ار
بعد فت رة ال وھن الت ي كان ت تعيش ھا ويح اول ك ل مس ئول فيم ا يخ ص مج ال
تخصصه أن يضع رؤيته فيما يتعلق بالقوانين التي سترسم مالمح مصر م ن
الناحية التشريعية خالل الفترة القادمة  ،وذلك ف ي ظ ل دس تور  ٢٠١٤ولك ن
يج ب أال تأخ ذنا العجل ة والتس رع وذل ك فيم ا يخ ص بع ض الق وانين الھام ة
والحيوية والتي ستصل بنا إلى مزيد من التنمية وس يتولد عنھ ا اقتص اداً قوي ا ً
مؤثراً .
وذلك مثل قانون االستثمار الموحد الذي يتم إعداده حاليا ً من قبل اللجن ة
العليا للتشريعات المشكلة حاليا ً م ن بع ض الشخص يات العام ة ونح ن نح اول
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أن نلقي الض وء فيم ا يخ ص ھ ذا الق انون الھ ام والحي وي ف الجميع يعل م م دى
أھمي ة ج ذب االس تثمارات العربي ة واألجنبي ة لمص ر وذل ك فيم ا يخ ص
مساھمته الفعالة لإلقالل أو الحد من مشكلة البطال ة وذل ك بتش غيل ع دد كبي ر
م ن الش باب والع اطلين كم ا إن ه يس تقطب العمل ة الص عبة لالقتص اد الق ومي
وإجم االً فكلم ا زادت نس بة ت دفق االس تثمارات لمص ر كلم ا نھ ض االقتص اد
القومي وأصبح قوي ا ً مم ا س يؤدي إل ى التنمي ة الش املة الت ي نتمناھ ا لمص رنا
الحبيب ة وبص فة خاص ة ف ي ظ ل ھ ذه الظ روف الص عبة الت ي تعيش ھا مص ر
حاليا ً .
وبالقاء الضوء على القانون المزمع صدوره فيما يخص االس تثمار نج د
أنه بداية استحدث ھيئة أخرى تحت مسمى ھيئة الت رويج ) وھ ذه الھيئ ة ھ ى
الت ي ت روج لالس تثمار الخ ارجي ( ونح ن لن ا مالحظ ات قوي ة عل ى ذل ك
فالمعروف أن الجھ ة المن وط بھ ا ج ذب االس تثمارات العربي ة واألجنبي ة ھ ى
الھيئ ة العام ة لالس تثمار والمن اطق الح رة وھ ذه الجھ ة تش رف عل ى العملي ة
االستثمارية بكل دق ة وتمي ز ول وال ھ ذه الجھ ة م ا ك ان ھن اك اس تثمار ط وال
الفترة الطويلة السابقة وھى تحاول أن تطور أدائھا باس تمرار ويش ھد الجمي ع
على ذلك من رجال أعمال وغيرھا من المؤسسات .
وفيم ا يتعل ق ب الترويج لالس تثمار فھن اك قط اع ف ي الھيئ ة العام ة
لالستثمار يسمى قطاع الترويج يقوم بنفس الدور الذي س وف تق وم ب ه الھيئ ة
المزم ع اس تحداثھا م ع الق انون الجدي د  .كم ا أن وج ود ھيئت ين يعمل ون ف ي
مجال واحد سيكون ھناك تنافس سلبي وسيتس لل الفس اد لھم ا م ع وج ود مث ل
ھ ذين الھيئت ين وبالت الي ك ان يج ب أن ي تم دع م الھيئ ة الموج ودة الحالي ة م ع
زي ادة االختصاص ات الت ي تق وم بھ ا ومنحھ ا مزي د م ن الص الحيات الت ي
تجعلھا تطور من أدائھا على أكمل وج ه ب دالً م ن خل ق ھيئ ة أخ رى س ترھق
ميزانية الدولة ماديا ً من خالل التكلفة الكبيرة التي ستحتاجھا حتى تكون على
مس توى الھيئ ة الحالي ة فك ان الب د م ن البح ث ع ن أفك ار جدي دة موض وعية
لزي ادة ت دفق االس تثمارات لمص ر ب دالً م ن خل ق ھيئ ة جدي دة موازي ة للھيئ ة
المتواجدة حاليا ً والذي اقترح بالنسبة للھيئة العام ة لالس تثمار أن تك ون تابع ة
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بصفة مباشرة لرئاسة الجمھورية كما كان ت س ابقا ً تابع ة ل ه ب دالً م ن تبعيتھ ا
لوزارة االستثمار .
وفيما يتعلق بما تضمنته نص الم ادة  ٦٠م ن مش روع ق انون االس تثمار
الموح د والت ي أش ارت فيم ا يتعل ق بالتعاق دات الت ي تبرمھ ا الدول ة م ع
المستثمرين إلى جواز أن تتضمن ھذه العقود شرطا ً يبيح للدولة التراجع ع ن
السعر الذي تم التعاقد بموجب ه وھ ذا يعط ي انطباع ا ً ح ول الدول ة م ن إنھ ا ال
تحترم تعاقداتھا وبالت الي تك ون نقط ة س لبية ف ي عي ون المس تثمرين األجان ب
والتي قد تراجع نفسھا قبل اإلقدام عل ى االس تثمار ف ي مص ر م ع وج ود مث ل
ھذا الشرط كما أن ذل ك ق د يك ون غي ر دس توري فالدول ة حينم ا تتعاق د تك ون
في وضع متساوي مع األفراد  ،وبالتالي طالما أن ھذا الش رط ال يتواج د ف ي
عقود األفراد فالبد أيضا ً من عدم تواجده مع العقود التي تبرمھا الدولة .
وباإلطاللة على ما تضمنته نص الم ادة  ٦٢م ن الق انون الجدي د يالح ظ
لنا إنھا قد أعط ت الح ق للعدي د م ن الجھ ات أن تت دخل وتق وم ب التفتيش عل ى
المشروعات االستثمارية وھذا يعتبر ت دخالً غي ر مب رر لالختصاص ات الت ي
تق وم بھ ا الجھ ة المن وط بھ ا والوحي دة المؤھل ة والمختص ة للتعام ل م ع
المس تثمرين باعتبارھ ا ھ ى الجھ ة المنف ذة والس اھرة عل ى تنفي ذ ق وانين
االستثمار  ،وھى الھيئ ة العام ة لالس تثمار وأى تع ديل ل ذلك فس يكون اعت داء
على اختصاصات تلك الجھة كما أن ذلك سيفتح الباب للسماح للفساد أن يم ر
وذلك في حالة وجود أكثر من جھة رسمية للتعامل م ع المس تثمرين ب دالً م ن
توحي د الجھ ة الوحي دة المتعامل ة معھ م ومنحھ ا المزي د م ن الص الحيات
واالمتيازات لكى تقوم بعملھا على خير وجه .
ونود أن نضيف أن مقدمه القانون ك ان يج ب أن ي نص فيھ ا عل ى م دى
أھمية جذب االستثمارات إلى مصر حيث أن ذلك س يكون ل ه م ردود إيج ابي
في توعية الشعب المصري ألھمية ذلك ف القوانين إذا ص درت دون أن تك ون
األرض ممھ دة الس تقبالھا ف ال تك ون لھ ا نت ائج مباش رة وھ ذا م ا ل م ننتظ ره
وبص فة خاص ة ف ي ظ ل ھ ذه الظ روف الص عبة الت ي تم ر بھ ا ال بالد والت ي
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تحتاج منا إلى التكاتف م ن أج ل عم ل إنج ازات س ريعة وم ؤثرة ويك ون لھ ا
م ردود ف ي الش ارع المص ري وف ي النھاي ة ھ ذه إطالل ة أولي ة وس ريعة عل ى
قانون االستثمار الموحد المزمع صدوره في الفترة القادمة ونتمن ى ف ي نھاي ة
ھذه اإلطاللة عدم التسرع في إصدار مثل ھذا الق انون قب ل دراس ة نصوص ه
بعناية ومدى توافقھ ا م ع الواق ع ونتمن ى لمص ر االزدھ ار والتق دم ف ي جمي ع
المجاالت من أجل مستقبل مشرق وواعد .
مع خالص تحياتي وتقديري ،،،
صبحي السيد الشافعي
ماجستير علوم إدارية
باحث في مجال العلوم اإلدارية

مشروع توشكى
اﻟﺟزء اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺟﻧوب اﻟوادي اﻟﺟدﻳد
ﺗوﺷﻛﻰ – درب اﻷرﺑﻌﻳن – ﺷرق اﻟﻌوﻳﻧﺎت
) (١اﻟﺑداﻳﺔ )اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(:
ﻣﻊ إﺗﻣﺎم ﺑﻧﺎء اﻟﺳـد اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻧطﻼﻗـﺎً ﻣـن رؤﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﻌﻣﻳـر اﻟﺻـﺣﺎري ﻟﻣﺷـروﻋﺎت ﻣـﺎ
ﺑﻌد ﺑﻧﺎء اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺻﺣﺎري اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
وﺗﺣﻘﻳﻘـ ـﺎً ﻟرؤﻳ ــﺔ اﻟ ــزﻋﻳم اﻟﺧﺎﻟ ــد ﺟﻣ ــﺎﻝ ﻋﺑ ــد اﻟﻧﺎﺻ ــر ﻓ ــﻲ ﺿ ــرورة اﻣﺗ ــداد اﻟﻌﻣـ ـران واﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻟﺻﺣﺎري اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻌﻣﻳر اﻟﺻﺣﺎري ﻣﻧذ ﻣﺎﻳو ﺳﻧﺔ .١٩٥٩
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ﻓﻘــد ﻗﺎﻣــت اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺑﺈﻋــداد اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷــﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﺷــروع ﺗوﺷــﻛﻰ ﻛﻣرﺣﻠــﺔ أوﻟــﻰ ﺑواﺳــطﺔ ﻣﻧطﻘــﺔ
اﻟوادي اﻟﺟدﻳد وﻗﺳم اﻷراﺿﻲ ﺑﻬﺎ وﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﻛﺑـرى ﺑﺎﻟﻬﻳﺋـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺿـم ﻧﺧﺑـﺔ
ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟري ﺑﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة ﻣـﻊ ﻧﺧﺑـﺔ ﻣـن ﻛﺑـﺎر ﻣﻬﻧدﺳـﻲ و ازرة اﻷﺷـﻐﺎﻝ وﺛﻼﺛـﺔ ﻣـن أﻛﺑـر ﻋﻠﻣـﺎء
ﻣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ د ارﺳـﺎت اﻷ ارﺿـﻲ واﻟﺗرﺑـﺔ اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور /أﺣﻣـد ﺟﻣـﺎﻝ ﻋﺑـد اﻟﺳـﻣﻳﻊ ﻣـن أﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور /ﻋﺎطف ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﻌﻬـد اﻟﺻـﺣراء واﻷﺳـﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور /ﻋﺑـد اﻟﻌزﻳـز
ﻏﻳث ﻗﺳم اﻷراﺿﻲ ﺑو ازرة اﻟزراﻋﺔ.
) (٢اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ:
أرﺳ ــﻠت ﻧﺳ ــﺧﺔ ﻣ ــن اﻟد ارﺳ ــﺔ واﻷﻟﺑ ــوم إﻟ ــﻰ و ازرة اﻟﺗﺧط ــﻳط ﺣﻳ ــث أﺻ ــﺑﺣت ﺗﺣ ــت ﻧظ ــر وزﻳ ــر
اﻟﺗﺧط ــﻳط اﻟ ــدﻛﺗور /اﻟﺟﻧ ــزوري ،وﻋﻧ ــدﻣﺎ أﺻ ــﺑﺢ رﺋﻳﺳـ ـﺎً ﻟﻠ ــوزراء اﺳ ــﺗﺧرج اﻟد ارﺳ ــﺔ واﻷﻟﺑ ــوم ﻣ ــن و ازرة
اﻟﺗﺧطــﻳط ﻟﺑﻌــث اﻟﻣﺷــروع ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﻫــم ﻣﺷــروع ﻗــوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳــﺔ واﻟﻌﻣـران وأﺳــﻧد د ارﺳــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ
ﻟﻠﻣﺷروع ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧدس /ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛﻳـﻝ أوﻝ و ازرة اﻷﺷـﻐﺎﻝ )اﻟـري
واﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ( ،وﺗﺳــﻠﻣﻪ ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷــﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗــﻲ أﻋــدﺗﻬﺎ ﻫﻳﺋــﺔ ﺗﻌﻣﻳــر اﻟﺻــﺣﺎري –
وذﻟــك ﻹﻋــداد اﻟد ارﺳــﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳــﺔ ،وﻗــد ﺗوﺟﻬــت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﻣﻬﻧــدس ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﻘﺎﺿــﻲ وﺳــﻠﻣﺗﻪ ﺗﻘرﻳــري
اﻷوﻝ ﻋن اﻟﻣﺷروع ﻓواﻓق ﻋﻠﻳﻪ وطﻠب ﻣﻧﻲ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﻟﻣﻛﺗب رﺋﻳس اﻟوزراء.
) (٣اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
ﻫﻲ ﺑدء ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺣطـﺔ اﻟطﻠﻣﺑـﺎت وﻣﺷـروع اﻟـري واﻟﺻـرف واﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ وﻣﺣطـﺎت اﻟرﻓـﻊ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،وﻋدد ﻣن اﻵﺑﺎر اﻻرﺗﻛﺎزﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻳـﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺑﺧـزان اﻟﺣﺟـر اﻟرﻣﻠـﻲ
اﻟﻧوﺑﻲ ﺑﺎﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻷﻏراض اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺷرب واﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠزراﻋﺔ.
) (٤اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻛــﺎن اﻟﺑــدﻳﻬﻲ ﻣــﻊ ﺑداﻳــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﺗـوازي ﻣﻌﻬــﺎ أن ﻳﺑــدأ ﺗﺣﻘﻳــق اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ
واﻟﻌﻣران ،وذﻟك ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟـذي ﺳـﻳﺗوﻟﻰ اﺳـﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣ ارﺣـﻝ اﻟﻣﺷـروع ﻣـن ﺣﻳـث إﻋـداد
اﻟﻣﺧطــط اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ وﺗﺣدﻳــد ﺧطــﺔ اﻟﺗﻬﺟﻳــر واﻟﺗﻐطﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺧطــﺔ إﻧﺷــﺎء اﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ
واﻟﻣــدن اﻟﻘطﺎﻋﻳــﺔ واﻟﻣــدن اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ واﻟﻘــرى وﻣ ـﺎ ﻳﺳــﺗﻠزﻣﻪ ذﻟــك ﻣــن د ارﺳــﺔ اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺗﻔﺻــﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣــدن
واﻟﻘرى ووﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﺑﻧـﺎء ﻟﻣﺳـﺎﻛن اﻟﻔﻼﺣـﻳن واﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻹدارﻳـﺔ وﺗﺷـﻛﻳﻝ ﻟﺟـﺎن اﺧﺗﻳـﺎر وﺣﺻـر أﺳـر
اﻟﻔﻼﺣــﻳن اﻟــذﻳن ﺳــﻳﺗم ﺗﻬﺟﻳــرﻫم وﺗــوطﻳﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟﻘــرى اﻟﺟدﻳــدة ﻣــن ﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﺟﻧــوب اﻟﺻــﻌﻳد ذات
٣٤

اﻟﺗﻌــداد اﻟﻛﺑﻳــر واﻷرض اﻟﻣﺣــدودة ﻓــﻲ أﺳــﻳوط وﺳ ـوﻫﺎج وﻗﻧــﺎ وأﺳ ـوان ،وذﻟــك ﺗوطﺋــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
) (٥اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
وھي إقام ة المجتم ع العمران ي عل ى أس اس التنمي ة الزراعي ة الت ي س تبنى عليھ ا ك ل مح اور التنمي ة الت ي تس تند عل ى
الموارد الطبيعية لإلقليم ونتاج التنمي ة الزراعي ة وتش مل التص نيع الزراع ي والمح اجر والص ناعة المناس بة لظ روف المنطق ة
والسياحة والبترول والغاز الطبيعي إذا ثبت وجودھا بالمنطقة ،إضافة إلى التركيز على الطاقة الشمس ية وطاق ة الري اح وع دم
اللجوء إلى البترول ومشتقاته إال في الضرورة القصوى.

تدميــر الحــلم
عھد مبارك اتسم بغياب كامل لفلسفة رشيدة للحكم ،وترتب على ذلك عدم تنفيذ المرحلة الرابعة للمشروع ما ھو
المفترض أن يكون التالي لھا:

 -١ﻟم ﻳوﺿﻊ ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗﺣدد اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻪ وﻣراﺣﻠﻪ.
 -٢ﻟــم ﻳــﺗم ﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ اﻟــذي ﺳــﻳﺗوﻟﻰ ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺳــﻳر ﻓــﻲ إﺟ ـراءات ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻣﺷــروع
وﺻوﻻً إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣوي ﻟﻺﻗﻠﻳم.
 -٣ﺿﺎع ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟطرﻳق وﻟم ﺗﻌرف ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷروع وﺗﻣﺛﻝ ذﻟك ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
أ -ﻧظ اًر ﻟﻐﻳﺎب اﻟﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻘد أﺳﻧدت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣوي ﻟو ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري
ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻫـذا ﻟـﻳس اﺧﺗﺻﺎﺻـﻬﺎ وﻟـﻳس ﻟـدﻳﻬﺎ اﻟﻛـوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ ﺑﻌـد أن
أﺗﻣت و ازرة اﻟري واﺟﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ.
ب -ﺣﻳﻧﻣﺎ أوﺿﺢ وزﻳر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ﻟـرﺋﻳس اﻟـوزراء اﺗﺧـذ ﻗـ اررﻳن ﻳﻣـﺛﻼن
ﺗوﻫــﺎن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وﻋــدم ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗوﺟــﻪ اﻟﺻــﺣﻳﺢ وﻏﻳــﺎب اﻟرؤﻳــﺔ وأﺳــﻧد اﻟﻘ ـرار اﻷوﻝ ﺗﺑﻌﻳــﺔ
اﻟﻣﺷــروع ﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺑﺣﻳ ـرة اﻟﺳــد اﻟﻌــﺎﻟﻲ وﻫــو ﻗ ـرار ﺧــﺎطﺊ وﺧﺎﺋــب ﺗﻣﺎﻣ ـﺎً ﺛــم ﺑﻌــد أﺳــﺑوع
ﺻدر اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﻣﺷـروع ﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﺗﻌﻣﻳـر واﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟزراﻋﻳـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟـو ازرة اﻟز ارﻋـﺔ
وﻫو ﻗرار أﻛﺛر ﺧﻳﺑﺔ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻫﻛذا أﺻـﺑﺢ اﻟﻣﺷـروع ﻟﻘﻳطـﺎً ﺑـﻼ أب ﻳرﻋـﺎﻩ ﻓﻘـررت اﻟدوﻟـﺔ
اﻟ ــﺗﺧﻠص ﻣ ــن ورط ــﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ﺑﺳ ــﺑب ﻓﻘ ــدان اﻟرؤﻳ ــﺔ اﻟﺻ ــﺎﺋﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟﻣﺷ ــروﻋﺎت
اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻘررت ﺑﻳﻌﻪ ﺑﺄي ﺛﻣن وﺑﺄي ﺷروط ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن اﻟﻌـرب ،وﻗـد
اﻧطﺑــق ﺗﻘرﻳﺑ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــروع ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺷــﻣﺎﻝ ﺳــﻳﻧﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗرﻋــﺔ اﻟﺳــﻼم ﻧﻔــس اﻟﺗوﻫــﺎن وﻋــدم
اﻟﺑﺻﻳرة وﻓﻘدان ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ.
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الموقف بعد ثورة  ٢٥يناير
ﻳﺄﻣﻝ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري اﻟﺣﺎﺋر ﺑﻳن ﺗداﻋﻳﺎت ﻓﺳﺎد ﻋﻬد ﻣﺑﺎرك وﺑﻳن اﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻝ
ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻝ ﻳوم وﺑﻳن ﻏﻳﺎب روح اﻟﺛورة واﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺟدﻝ واﻟﻛﻼم وﺗرك اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ
واﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ ﺗدﻫور أﻣﻧﻲ ﺷﺎﻣﻝ.
ﻳﺄﻣﻝ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري أن ﺗﺳﺗﻌﻳد اﻟدوﻟﺔ ﺗوازﻧﻬﺎ وﺗﺣﻛم ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎة اﻟﺗﺧرﻳب واﻟﺗﺷرذم
واﻟﺗوﺟﻪ ﺑﻘوة إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑرؤﻳﺔ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗؤﻣن ﺑﺄن
اﻧﺿﺑﺎط اﻷداء وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ودﻋم اﻷﻣن ﻫو اﻟﻣدﺧﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛورة وﺑﻧﺎء اﻟوطن ﺑﻌد
أن ﺗﺄﺟﻠت اﻟﺛورة وﺗوﻗف اﻟﺑﻧﺎء وﺳﺎد اﻹﺣﺑﺎط.

مشروع توشكى
 -١أن ﻳﺗم ﻓو اًر ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟذي ﺳﻳﺗوﻟﻰ إﺗﻣﺎم ﻣراﺣﻝ اﻟﻣﺷروع ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻫﻧدﺳﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻗﺎدرة ﺑدرﺟﺔ وزﻳر ﻳﺗﺑﻊ رﺋﻳس اﻟوزراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻳﻧﺎط ﺑﻪ ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺷروع واﻹﻋداد ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وذﻟك ﻟﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺗﻳن.
 -٢ﻳﺣدد ﻣن اﻵن إدارة اﻟﻣﺷروع ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺷﻣﻝ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن ﻣﺷروع ﺗوﺷﻛﻰ
وﻣﺷروﻋﻲ درب اﻷرﺑﻌﻳن وﺷرق اﻟﻌوﻳﻧﺎت وذﻟك ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ.
 -٣ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟوادي اﻟﺟدﻳد ﻣﻧطﻘﺔ أﻣن ﻗوﻣﻲ ﻣﺻري ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻرﺗﺑﺎط
اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ ،ﻓﺈن ﺗﻧﺳﻳﻘﺎً ﻓورﻳﺎً ﻳﺗم ﺑﻳن ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺷروع
واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗواﺟد ﻗوي ﻳﺣدد ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺧطﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ
اﻟﻣﺻري واﻟﺳوداﻧﻲ.
 -٤أن ﻳﺣدد ﻣن اﻵن ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺑﻌد اﻟﺳوداﻧﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﺟوار وارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺣﻳث
ﺣرﻛﺔ دﺧوﻝ اﻷﺧوة اﻟﺳوداﻧﻳﻳن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﻳﻧﻳﺔ.
 -٥ﺗﺣدﻳد دور اﻟو ازرات اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻳﻛون ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن ﻟرﺋﻳس اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﻛم وﻟﻳﺳوا أﻋﺿﺎء
ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺳﻪ اﻟﺣﺎﻛم )و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ – و ازرة اﻟﻌدﻝ – و ازرة اﻟدﻓﺎع – و ازرة اﻟري واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ
– و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ(.
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 -٦اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎﻛم اﻹﻗﻠﻳم ﻻ ﻳﺗﺑﻊ ﻟوزﻳر اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ إن وﺟد ﺑﻝ ﻳﺗﺑﻊ ﻟرﺋﻳس اﻟوزراء
ﻣﺑﺎﺷرة وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎء أﻳﺿﺎً.
 -٧اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎز وو ازرة اﻟطﻳران اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص إﻧﺷﺎء اﻟﻣطﺎرات ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣوﻗﻊ
وﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ )ﻣﺣﻠﻲ – دوﻟﻲ – ﺗﺟﺎري(.
 -٨اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﻧﺳوب ﻋﺗب ﻣﻔﻳض ﺗوﺷﻛﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺗﺧﻳﻠﻳﺔ ﻟﺑﺣﻳرة اﻟﻣﻔﻳض واﻟﻣﻧﺳوب اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﺧط اﻟﺷﺎطﺊ ﻟﺗﺣدﻳد أﺳﻠوب ﺗﻌﺎﻣﻝ
اﻟﺟﻬﺎز ﻣﻊ اﻟﺑﺣﻳرة وﺷواطﺋﻬﺎ.

الجوانب التنفيذية والفنية
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗرع واﻟﻣﺻﺎرف ﻳﺗم إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣن ﺣﻳث:
ً -١
أ -ﺗﺣدﻳد ﻣوﻗﻊ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﻣدن اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ واﻟﻣدن اﻟﻔرﻋﻳﺔ واﻟﺣدود اﻹدارﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣدﻳﻧﺔ
واﻟﻘرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ب -إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﻌﺎم ﻟزﻣﺎﻣﺎت اﻟﻘرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر زﻣﺎم اﻟﻘرﻳﺔ ﻣن  ٢٠٠٠إﻟﻰ  ٣٠٠٠ﻓدان.
وﻋﻠﻳﻪ ﺗﺣدﻳد ﻣواﻗﻊ اﻟﻘرى وﻋدد اﻷﺳر وﻋدد ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔﻼﺣﻳن ﺑﺎﻟﻘرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧطﻳط اﻟﻘرﻳﺔ
اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ.
ج -اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻣن اﻟﺑداﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟطوب اﻷﺣﻣر واﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻹﻧﺷﺎء ﺳواء ﻟﻺﺳﻛﺎن أو ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت.
د -اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت ورؤﻳﺔ ﻣﻬﻧدس ﻣﺻر اﻟﻌظﻳم ﺣﺳن ﻓﺗﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﺑﻳت
اﻟﻔﻼح واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺧطﻳط اﻟﻘرى – ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻘﺑﺎب واﻟﻘﺑوات وﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻔذ
ﻓﻌﻼً ﻓﻲ اﻟوادي اﻟﺟدﻳد.
ﻫـ -إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣزﻣﺔ اﻟواﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟرﻳﺎح اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺧﻣﺎﺳﻳن ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدن واﻟﻘرى وزﻣﺎﻣﺎت
اﻟﻘرى وﻛذﻟك إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺻدات اﻟرﻳﺎح ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣدن واﻟﻘرى وﻗطﺎﻋﺎت زﻣﺎم
اﻟﻘرﻳﺔ.
و -وﺗﻛون ﺟﺳور اﻟﺗرع واﻟﻣﺻﺎرف ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟرﺑط اﻟﻣدن واﻟﻘرى.
 -٢ﺧطﺔ اﻟﺗﻬﺟﻳر واﻟﺗوطﻳن.
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أ -ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎن اﺧﺗﻳﺎر وﺣﺻر أﺳﻣﺎء اﻟﻔﻼﺣﻳن اﻟذﻳن ﺳﻳﺗم ﺗﻬﺟﻳرﻫم وﺗوطﻳﻧﻬم ﻓﻲ ﻗرى
اﻟﻣﺷروع ﺑﺣﻳث ﺗﺗﻛون ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن أﺧﺻﺎﺋﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻬﻧدس زراﻋﻲ ﺗﺧﺻص إرﺷﺎد
زراﻋﻲ وطﺑﻳب وﻋﻧﺻر أﻣن.
ب -ﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻳﻳر اﺧﺗﻳﺎر اﻷﺳر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻬﻧﺔ رب اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺳن ﻣن ٤٥-٢٥
ﺳﻧﺔ وﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﺧﻣﺳﺔ واﻟﺧﻠو ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﺗوطﻧﺔ واﻟﺧطﻳرة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻠف
اﻷﻣﻧﻲ ،وﻳﻔﺿﻝ ﻣن ﻳﺟﻳد اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.
ﺟـ -ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻬﺟﻳر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻗرﻳﺔ وﻋﻧد ﺗﺣدﻳد اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ﺗﻬﺟﻳرﻫم
إﻟﻳﻬﺎ ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋدد اﻷﺳر ﺣﺳب زﻣﺎم اﻟﻘرﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن وﺗﻌطﻰ اﻷﺳﺑﻘﻳﺔ
ﻟﻸﺳر اﻷﻗﺎرب أو اﻟﺟﻳران ﻓﻲ اﻟﻘرﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ وﻳﺗم ﺗﺳﻛﻳﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳق
اﻟذي ﻛﺎن ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻲ ﻗرﻳﺗﻬم اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻳد أﻫﻝ اﻟﺻﻌﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﺣوﻝ دون ﺣدوث
ﻧزوح ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً.
د -ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻟﺟﺎن اﻻﺧﺗﻳﺎر أن ﺗﺷرح ﻟﻠﻔﻼﺣﻳن ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻣﺷروع واﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻳﻬﺎ
وواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواطﻧﻬم اﻟﺟدﻳد وﻧظﺎم إدارة اﻟﻘرﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب.
 -٣ﻳﻘوم ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ و ازرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟري ﺑﺗﺣدﻳد ﻧظﺎم اﻟري ﻓﻲ زﻣﺎﻣﺎت
اﻟﻘرى وﻣﻊ و ازرة اﻟزراﻋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻧوع اﻟزراﻋﺎت واﻟﺗرﻛﻳب اﻟﻣﺣﺻوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوع
اﻟﺗرﺑﺔ وطﺑوﻏراﻓﻳﺔ أرض زﻣﺎﻣﺎت اﻟﻘرى واﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.
 -٤اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻛﻠﻳﺎت اﻟزراﻋﺔ وﻛﻠﻳﺎت اﻟطب اﻟﺑﻳطري ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص
اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺳﻼﻻت واﻟﺗﻐذﻳﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ )إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺣم – إﻧﺗﺎج اﻟﻠﺑن – إﻧﺗﺎج اﻟﺻوف –
إﻧﺗﺎج اﻟﺟﻠود( وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺎت.
 -٥وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﺗﺳوﻳق اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻗﻠﻳم.
 -٦وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻹﻣداد ﺑﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧظﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﻘرى
واﻟﻣدن.
 -٧ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع ﻧظﻳﻔﺔ ﺑﻳﺋﻳﺎً ﻓﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻋد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت ﻟﻠﺣﻳﻠوﻟﺔ
دون ﺗﺳرب اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻟﻺﻗﻠﻳم ﻣﻊ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﻳدات ﺑﺷﻛﻝ ﻗطﻌﻲ.
 -٨ﺗﻔﻌﻳﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺗﺣوﻳﻝ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ إﻟﻰ ﺳﻣﺎد ﻋﺿوي ٕواﻧﺗﺎج ﻏﺎز اﻟﻣﻳﺛﺎن ﻣﻊ ﺗﺣوﻳﻝ
ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﻠف وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻳواﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﻣﺎد ﻋﺿوي.
٣٨

ﻧظﺎم اﻹدارة واﻟﺣﻛم
أوﻻً :اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼﻝ:
 -١اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرﻳﻳن ﻓﻘط.
 -٢اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب ﺗﺧﺻص ﻟﻬم اﻷراﺿﻲ ﺑﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺷروط اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة وﻟﺗﻛن ٢٠
أو  ٢٥ﺳﻧﺔ ﺗﻌود ﺑﻌدﻫﺎ اﻷرض إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﻫو اﻟﻔﻼح اﻟﻣﺻري.
 -٣ﻳﻛون اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺣدود ﻻ ﺗزﻳد ﻋن  %٣٠ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﻻ
ﺗزﻳد ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻋن  ١٥أﻟف ﻓدان ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو اﻟﺷﺧص.
 -٤ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻓﻳﻛون اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺑﺎﻹﻳﺟﺎر أو ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺷروط اﻟﻣؤﻗت
ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗزﻳد ﻋن  ١٠آﻻف ﻓدان وﻳﻣﻛن ﺗﻣﻠﻳﻛﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺟدﻳﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات إذا ﻟم
ﺗف ﺑﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻋﻘدﻫﺎ وﺗﻌود اﻷرض إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ.
 -٥اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺣدد اﻟﻣدة أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﻧظﺎم
اﻟﺗراﺣﻳﻝ وﻳطﺑق ﻧظﺎم اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﺑﻳوت واﻟﻘرى.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم:
ﻳطﺑق ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻟﻳس اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وادي اﻟﻧﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -١ﺣﺎﻛم اﻹﻗﻠﻳم :ﻳﻛون ﻟﻺﻗﻠﻳم اﻟذي ﻳﺷﻣﻝ ﺗوﺷﻛﻰ ودرب اﻷرﺑﻌﻳن وﺷرق اﻟﻌوﻳﻧﺎت ﺣﺎﻟﻳﺎً – وﻳﺿم

إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺣﻳرة ﻧﺎﺻر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ،وﻳﻛون ﻟﻺﻗﻠﻳم ﺣﺎﻛم )ﻣﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﻳن(
ﻣﻧﺗﺧب ﺑﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺣر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻣدة  ٤أو  ٥ﺳﻧوات ﻳﻣﻛن ﺗﺟدﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب

اﻟﺣر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣدة ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘط ،وﻳﻛون ﺑدرﺟﺔ ﻧﺎﺋب رﺋﻳس وزراء.
 -٢ﻳﻛون ﻟﻺﻗﻠﻳم ﻣﺟﻠس وزراء ﻛﻝ وزﻳر ﻳﻣﺛﻝ ﻧﺷﺎط ﻣﺣدد ﻋدا أﻧﺷطﺔ اﻟو ازرات اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ وﻳﻘوم
اﻟﻣﺟﻠس ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﻺﻗﻠﻳم وﺧطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت.
 -٣ﻳﻛون ﻣﻊ ﺣﺎﻛم اﻹﻗﻠﻳم ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري طﺑﻘًﺎ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻹﻗﻠﻳم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﻣﻣﺛﻠو اﻟو ازرات
اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري.

 -٤ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ :ﻳﻧﺗﺧب ﻣﺟﻠس ﺷﻌب ﻟﻺﻗﻠﻳم ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺣر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟوﺿﻊ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
وﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم.
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 -٥ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻘرﻳﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣدن اﻟﻔرﻋﻳﺔ واﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ :ﻳﻧﺗﺧب ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻘرﻳﺔ ﻣن
ﺳﻛﺎن اﻟﻘرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘرﻳﺔ – وﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ – ﻟﻳﺷﻛﻝ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ.
 -٦ﺗﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺣر اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﺣﻳث ﻳﻣﺛﻝ ﺳﻛﺎن اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻝ اﻟﻘرﻳﺔ ،وﻳﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣوع ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻘرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣﻊ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ ،وﻳﻣﺛﻝ ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻣدن اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرﻳن
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣدن اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟذي ﻳﻧﺗﺧب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ.

اﻟﺧﺎﺗﻣـــﺔ
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌداد ﻣﺻر ﺛﻣﺎﻧﻳن ﻣﻠﻳون ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون ﺧﻼﻝ ﻋﺷر ﺳﻧوات ،وﻟﻣﺎ ﻛﺎن
اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ اﻟزراﻋﻲ ﺧﻠف اﻟﺳد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺣﻛوﻣﺎً ﺑﺎﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﻧﻬر ﺑﺣد
أﻗﺻﻰ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب /ﻳوم ،ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﻛد أن ﻳﻛون ﺗوﺟﻪ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ
اء ﻓﻲ ﺷواطﺊ ﺑﺣﻳرة ﻧﺎﺻر وﺧﻳراﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟوادي اﻟﺟدﻳد واﻣﺗداد إﻟﻰ ﺳﻬﻝ
أﻣﺎم اﻟﺳد ﺳو ً
ﺑﺎرﻳس وﺟﻧوب اﻟواﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ.
ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ أن ﺗﻧﺗﻬﺞ ﺳﻳﺎﺳﺎت ﺟدﻳدة ﻣﻊ دوﻝ اﻟﻣﻧﺑﻊ وﺧﺎﺻﺔ
أوﻏﻧدا وﺟﻧوب اﻟﺳودان ٕواﺛﻳوﺑﻳﺎ ﺑﻬدف اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﻳﻝ ﻟزﻳﺎدة ﻣوارد اﻟﻧﻳﻝ.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺛﻳق اﻟرواﺑط ﻣن أﺟﻝ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻳﺣظر ﺣظ اًر ﺟﺎزﻣﺎً اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻧﻳﻝ إﻻ ﻟرﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻣن
ﻳﻔوﺿﻪ وأﻻ ﻳطﻠق اﻟﺣﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎرب ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎدث ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻟﻳﺗﻛم ﻛﻝ ﻣن ﻫب ودب ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻧﻳﻝ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺣظور ﻹﻓﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺻر ودوﻝ
اﻟﺣوض ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧطط وﻟﻛن ﻫذا ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن
اﻟﻧدوات واﻟﺣوارات.
وﺗﺑﻘﻰ ﻣﺻر اﻷﻣﻝ واﻟﻌﻣﻝ وﺗظﻝ ﻣﺻر ﻣﺣروﺳﺔ
ﻣﻬﻧدس /أﺣﻣد رﻓﻳق اﻟﻧﺟﺎر
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ما يجب عمله بعد المؤتمر االقتصادى
أعلن المھندس إبراھيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن انعقاد مؤتمر”مصر
المستقبل”لدعم وتنمية االقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٣
وحتى  ١٥مارس المقبل وذلك فى موعد يناسب العالم كله وأشقاءنا وشركاءنا فى
التنمية ولضمان المشاركة العالمية القوية،مشيرا إلى أن ھذا المؤتمر ليس حدثا
منفصال وإنما يأتى فى إطار التنمية فى مصر التى تحتاج كل أبناء الوطن وكل
شركائنا فى التنمية من أجل استقرار بالدنا ومنطقتنا والعالم
نجح المؤتمر فى أن يعيد لمصر صورتھا الناصعة من األمن واالستقرار أمام كل
العالم بفضل الجھود الجبارة للرئيس عبد الفتاح السيسى والمھندس إبراھيم محلب
وأركان حكومته ،وبفضل رجال الجيش والشرطة األبطال حماة الوطن.
إن مصر تسعى إلى استكمال مسيرتھا االقتصادية وأن المؤتمر المزمع إقامته يدشن
بداية االنطالق ونعمل قبل المؤتمر على  ٣محاور األول أن يكون ھناك تنظيم جيد
للمؤتمر ونستعين بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة فى تنظيم المؤتمرات
وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا وھى أول خطوة فى خارطة
اإلصالح،والمحور الثانى وھو ما نعمل عليه اآلن من رغبة لتسوية منازعات
االستثمار ومواجھة ملفات لتحقيق حق المستثمر والدولة،والثالث ھو مراجعة جميع
تشريعاتنا من خالل لجنة عليا ومن أھمھا صدور قوانين جاذبة لالستثمار وكيفية
إنشاء الشركات ومحاربة الفساد والشباك الواحد واإلصالح اإلدارى والشفافية
ومحاربة البيروقراطية.
تم وضع رؤى واضحة وفق  ٣محاور أولھا تطبيق إجراءات االنضباط المالى
ومواجھة عجز الموازنة وتم اتخاذ إجراءات فى ھذا األمر وتم خفض دعم الطاقة
ونجحت الحكومة فى فتح ھذا الملف وتجرى إصالحات ضريبية وخفض المصروفات
والعمل على زيادة إيرادات الدولة ويتم النظر للثروات الطبيعية الستغاللھا برشد.
أما المحور الثانى فيتمثل فى جذب االستثمارات المباشرة بما يفتح فرص عمل
والعمل فى محاور عديدة تنعكس على المواطن المصرى فى البنية األساسية ،
والمحور الثالث ھو مواجھة تغطية الفجوة التمويلية ودعم ميزان المدفوعات  ،وتم
التحرك فى كافة المحاور بجدية لنثبت للعالم أن ھناك مصر جديدة ولديھا اقتصاد
قوى ونؤكد أن لدينا فرص تنمية شاملة.
لكن المھم ھنا ھل ھناك استعداد شعبى ومجتمعى لكل ذلك؟ .سؤال من الصعب
اإلجابة عليه بالحسم نفيا أو إثباتا .ومع ذلك يمكن القول أن ھناك العديد من الظواھر
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التى نتعامل معھا باعتبارھا من طبائع األمور ،وفى الواقع ومن منظور تنموى بحت
ھى بحاجة إلى تغييرھا جذريا جملة وتفصيال نظرا لما لھا من تأثير سلبى بل ومدمر
على حالة اإلنتاج والعمل ،وما يرتبط بھما من مفاھيم االتقان والدقة واالنضباط،
والتى تمثل شروطا رئيسية لمدى توافر العمالة القادرة على المنافسة وشغل فرص
الوظائف المنتظرة.أن يكون عامال جادا يسد فى المشروعات الكبرى المزمع طرحھا
وعرضھا على كبار المستثمرين
 .قد تبدو ھذه االجابة ال عالقة لھا بمضمون التساؤل ،ولكنھا فى الحقيقة تكشف
واحدا من أھم قضايا العمل فى مصر ،أى ثقافته أو القيم التى يؤمن بھا المجتمع ككل
بأجياله المختلفة فيما يتعلق بفكرة العمل واالنتاج واالنضباط السلوكى .وھى أمور
شديدة الصلة ببعض العادات التى استشرت فى المجتمع وتدل على عدم تقدير قيمة
الوقت وكيف أن الوقت يساوى نقودا وأمواال ،وأن من يُحسن تنظيم وقته يحسن
بالتالى تعظيم عوائده.
يرتبط بذلك أحد المقدسات المجتمعية الكبرى ،ونعنى بھا أن التفضيل األول لقطاعات
كبيرة من الشاب ھو للعمل الحكومى ألنه ببساطة أقل عبئا وأكثر أمانا واستقرارا من
حيث انتظام الحصول على الدخل وعدم قدرة الحكومة على فصل العامل مھما بدر
منه من تخاذل أو قلة انضباط إال بصعوبة كبيرة جدا ،فضال عن االمتيازات األخرى
كالتأمينات والمعاشات وخالفه .ولذا فنحن لدينا ما يقرب من  ٦٫٨مليون موظف
حكومى يستھلكون ما يقرب من نصف اجمالى الموازنة العامة
ما سبق يدخل فى صميم تجديد ثقافة العمل فى مصر ،وھو محور لم يجد الكثير من
االھتمام رغم صلته الوثيقة والمباشرة بإنجاح المؤتمر االقتصادى على المدى
المتوسط .فالمسألة ليست مجرد توقيع شراكات أو مشروعات ،وانما تتعلق بمدى
توافر العمالة الماھرة والمدربة والمؤمنة بمعانى االنضباط والدقة فى العمل .وھى
أمور تبدو صعبة نسبيا فى ضوء غياب الربط بين مخرجات التعليم والتدريب وتأھيل
العاملين وإعدادھم لسوق عمل تنافسى بشدة
وفى إطار التذكير والتدبير  ،البد من لفت االنتباه أنه بات ھناك ثالث قضايا أو
ملفات عاجلة بات لزاما على الرئيس أن يسارع بالتعاطى معھا اليوم قبل الغد خاصة
أنه لم يعد لدينا حجة أو منطق فى التأجيل اآلن وأول وأبرز ھذه القضايا ھو قضية
األمن واداء األجھزة األمنية ومسئولية وزارة الداخلية فى مصر حاليا
ليس ھناك شك أن مناخ العمل بوجه عام تأثر سلبا وبشدة فى السنوات األربع
الماضية نتيجة انفالت األمور بشكل غير متوقع .وأعنى ھنا تحديدا أن غياب األمن
وضياع ھيبة الدولة وارتفاع المطالب المجتمعية بما يفوق القدرة على االستجابة
لھا ،سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص نفسه ،وشيوع النظر إلى رجال
األعمال باعتبارھم لصوصا فاسدين وسرقوا أقوات الشعب ويجب عليھم أن يدفعوا
أكثر وأكثر لمن يعمل لديھم .وقد يكون ذلك صحيحا لنماذج محددة امتزجت بشكل أو
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بآخر مع السلطة فى السنوات العشرين االخيرة من حكم مبارك ،بيد أن الصورة
السلبية طالب الجميع ،وبات من الصعب على رجال األعمال الملتزمين أن يفلتوا من
ھذه التأثيرات المعنوية.
ويأتى فى مقدمة ثانى القضايا التى يجب االھتمام بھا واتخاذ قرارات جرية بشأنھا
ھى مكافحة الفساد وضرب رءوسه فى مصر وعدم السماح بتغول رجال األعمال.
وال تنس وأنت فى غمرة تقنين أوضاع رجال األعمال وأصحاب النفوذ ومراكز
القوى الجديدة داخل الدولة أن تلقى نظرة على أوضاع الجھاز الحكومى للدولة
واداء الوزراء والمحافظين الحاليين حيث ان أسلوب الصدمات الكھربائية الذى
أتبعته أخيرا فى التغيير الوزارى األخير المحدود يجب أن يكون المتبع فى إجراء
التعديالت أو التغييرات من اآلن فالحقا.
إذا كانت الحكومة قد أنشأت وزارة خاصة بالتعليم الفنى والتدريب ،ربما إدراكا منھا
بضرورة إنشاء المؤسسات وتطبيق السياسات التى تساعد العمالة المصرية على أن
تلتحق بسھولة فى سوق عمل تحتاج مھارات عالية المستوى وفى كافة المجاالت
تقريبا ،فإن القطاع الخاص عليه أيضا مسئولية كبرى فى ھذا الصدد .وأول خطوة
ھو أن يثبت أنه مجال آمن للعمل يماثل درجة ومستوى األمان لدى القطاع
الحكومى .ففى ذلك ما سيجعل العاملين الجدد أكثر استعدادا للعمل فى القطاع
الخاص دون تردد .فكثيرا ما نسمع ونرى أن شابا أو موظفا متوسط العمر ،وبعد أن
قضى خمس أو سبع سنوات فى شركة خاصة أثبت فيھا كفاءة ال غبار عليھا ،وإذا
به يجد نفسه بين لحظة وأخرى بال عمل ،ولديه أسرة بحاجة إلى رعاية مما يسبب
له مشاكل اجتماعية وإنسانية شديدة الوطأة .وتزداد المشكلة فى ضوء محدودية
المرونة فى سوق العمل الحالي.
األمر على ھذا النحو يعنى أن ھناك بيئة مجتمعية مليئة بظواھر سلبية ،وعالقات
غير متكافئة أو لنقل غير سوية بين أسلوب إعداد العامل ونوعية العمل وصاحب
العمل نفسه ،وھى أمور شديدة الصلة بمناخ االستثمار الذى نسعى لتعظيمه لكى
يكون جاذبا للمستثمرين من الداخل ومن الخارج على السواء .وما لم تعالج من
منظور كلى تنموى عادل ومتوازن ،وتوضع فى قانون واضح يلزم الجميع ،حكومة
وقطاعا خاصا وعاملين ،فمھما تكن المشروعات كبرى أو صغرى ،فالعائد لن يكون
كبيرا كما نأمل.
كذلك البد تطوير قطاع التعليم النة من أكثر القطاعات التي تضررت وتعرضت
لآلھمال والفساد مثل قطاعات كثيرة وقضية تغيير وتطوير منظومة التعليم بأكملھا
)تعليم أساسى وفنى وجامعى( لھا آثار عميقة على األسرة المصرية و المدراس
المصرية ھي البداية ألنھا تواجه تحديات تعوق أھدافھا في تحقيق رسالتھا التعليمية،
فقد أصبحت قضية أصالح المدرسة المصرية من الناحية التربوية وقضية تغيير
مناھج وزارة التربية والتعليم من ناحية أخرى أمراً ھاما ً ومطلبا إجتماعيا من معظم
األسر
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أن تدنى مستوى منظومة التعليم فى مصر ھو أمرحيوى لدفع قاطرة التنمية
واالستثمار حيث ذلك كانت كل ھذة العوامل مھملة من قبل النظام السابق مثل :سوء
المبانى التعليمية وتدنى مستوى أجور المعلمين وبالتالى عدم الكفاءة فى أداء المعلم،
واللجوءالى الدروس الخصوصية ليصبح الشاغل الرئيسى لألسر المصرية ھو كيفية
جمع المال لتعليم أوالدھم وسداد مصاريف الدروس الخصوصية حتى اليھتموا بما
يدور حولھم من فساد فى النظام ،ولكن بفضل ﷲ كانوا ھؤالء الطلبة والشباب أبناء
النيل ھم من قاموا بالثورة العظيمة.
وترى أنه البد من فصل إدارة التربية عن إدارة التعليم فى الوزارة ألن التخصص فى
ھذه الحالة مطلوب على أن يكون ھناك تواصل دائم بينھما ألن إدارة التربية من
ضمن المھام التى ستقوم بتنفيذھا على سبيل المثال
:
•اإلھتمام بتنشئة جيل جديد أخالقى يكون تحت إشراف أساتذه متخصصين فى
التربية .
•تدريب المعلم على كيفية التواصل مع الطلبة وتعليم اساليب الحوار والمناقشة
وتعليم سماع االخرين ألن لغة الحوار مفقودة لدينا نحن كمصريين ،وإعطاء دورات
تدريبية للمعلمين على كيفية توصيل المعلومة للطالب.
•أن تھتم إدارة التربية بالمتابعة من جانب األسرة والمدرسة عن سلوكيات الطالب .
•أن يتم وضع مادة األخالق والسلوكيات إبتداء من مرحلة الحضانة حتى المرحلة
الثانوية ،وأن ترجع الوزارة الى األزھر والكنيسة لتطويرمادة" الدين" اإلسالمى
والمسيحى من حيث طريقة التفسير وأسلوب المناقشة على أن تدخل ضمن المجموع
ألنھا تعبر عن ھوية الطالب وحذف المواد التى تعتمد على المواھب مثل مادة الرسم
من المجموع.
وعن الدور الذي يجب يتطور على مستوى االدارات التعليمية تعديل أجورالمعلمين ،وسن قانون يمنع الدروس الخصوصية ،وإعادة ھيكلة المناھج التابعة
للوزارة والتى تعتمد على حشو المناھج وعلى الحفظ والتلقين دون مناقشة أو إبداع
أو بحث علمى وبالتالى تدنى المستوى التحصيلى للطلبة .ونحن بحاجة الى التغيير
من الكم الى الكيف.
وأن تكون نھاية المرحلة االعدادية ھي تعليم عام يتم اكتشاف ميول الطالب ومھاراته
ومواھبه وباقى المراحل ھي تمھيد للكلية التي يرغبھا الطالب وعليه أن يختار المواد
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التى يدرسھا على أساس أكاديمى مع وضع برنامج تعليمى يعطى الطالب القدرة على
اإلبداع والبحث العلمى
.
أما المرحلة الثانوية فلقد حان الوقت كى تستريح األسر المصرية مما يسمى "رعب
الثانوية العامة" ويكون التقييم عام على مؤھالت الطالب التعليمية طوال سنوات
دراسته ،وليس على الصف الثانى والثالث الثانوى فقط ويتم احتساب الدرجات فى
السنة النھائية بنسبة معينة على أساس مشروع يتم تقديمه ،وكذلك وضع عدد من
الساعات لخدمة المجتمع ويتم حساب ھذه الدرجات كجزء عملى يضاف الى
المجموع
وتمنت بعد الثورة التكنولوجية أن ترى مدارس فعالة تقدم تعليما ً أكاديميا ً متقدما ً
عالى الجودة يليق بأبناء النيل وأبطال ثورة  ٢٥يناير حتى تنھض مصر الجديدة.

اخيرا ال بد من وجود الية لمتابعة ما تم طرحة بالؤتمر االقتصادى ولذلك نقترح
تشكيل لجنة للمتابعة مع كافة المستثمرين الذين ابدوا رغباتھم فى االستثمار فى
مصر يكون دورھا تسھيل اى عائق يواجة المستثمر والرد على اى استفسارات من
جانبة وذلك بھدف ترجمة كافة الرغبات الى واقع فعلى يتمثل فى البدء فى اليات
التنفيذ لكافة المشاريع التى تم طرحھا

٥٤

