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	التنمية في للدولة المطلوب الباب السابع عشر: الدور
 
 لألفراد، والمسكن والملبس المأكل إيجاد فقط عاتقھا علي تأخذ التي ھي ليست الناجحة اإلدارة إن

 لخدمة ومواھبه طاقاته ليستثمر المناسب المناخ له فتوفر قومية كثروة مواطن كل إلى تنظر ولكنھا
 عرض يلي ما وفي. مواطنيھا في المكنونة اإلبداع وملكات العطاء طاقات وتفجر ھذا تتعدي و. بلده

 :الشاملة النھضة مرحلة في الحكومة من المطلوب للدورللخطوط العريضة  سريع
 

 والتعبئة والتنظيم واإلعداد التخطيط -1
 

. ومعنوية ومادية بشرية إمكانيات من لذلك يتطلب وما المطلوب السريع التطور إلحداث الخطط وضع
 وتوزيع المناسبة األماكن في المناسبة والمھارات الخبرات ووضع الزمنية والجداول األھداف وتحديد
 خمس كل القومي الدخل ولمضاعفة واالجتماعي السياسي اإلصالح لتنفيذ الھمم وتعبئة المھام
 والدينيين العلميين العلماء كبار من الشورى مجلس يشكل المقترح السياسي النظام في و. سنوات

 في والخبراء الصناعة رجال وكبار القانونيين والمستشارين والمعلمين واالقتصاديين والمفكرين
 لتقديم خبرة وبيوت متخصصة ومراكز فنية إدارات ويعاونه واالستراتيجية الحيوية المجاالت
 بعيدة اإلستراتيجية والخطة األھداف الشوري مجلس يضع. المطلوبة والتقارير اإلستراتيجية الدراسات
 المطلوبة الطفرة لتحقيق المجاالت شتي في المطلوبة واألھداف الخماسية الخطط ويضع للدولة المدي
 السلطة رئيس وھو الجمھورية رئيس ويكون. المواطنون اليھا يطمح التي الوطنية والتطلعات واآلمال
 التي التنموية األھداف وتحقيق الخطط تنفيذ عن المسئول وھو ،)الدولة رئيس وليس( التنفيذية
 متعدد سياسيا نظاما فيكون. الشعب مجلس يقرھا التي التشريعات حدود في الشورى، مجلس يضعھا
 األفراد، بتغير واستراتيجياته أھدافه تتغير ال األقطاب

 
  التنشيط -2

 
وتتبنى . القائمة الصناعات ولتطوير وتوطينھا، التكنولوجيا نقل بغرض بحثية برامج الحكومة تضع

 الجدوى لدراساتالمفتوحة وبنوك  للتصميمات بنوك وتنشئإقامة الندوات و المؤتمرات و المعارض. 
 الصناعات إنعاش بھدف القياسية والمواصفات المعايير تضع كما. والوزارات بالجامعات خبرة وبيوت
 نقدية سياسة بعمل تقوم كما المنتج وجودة األداء وتحسين التكاليف وتقليل التجارية والحركة المحلية
 المساعدات وتقديم. االستثمارية األنشطة في المطلوب االتزان ولتحقيق االستثمار لتشجيع وضريبية
 تدخل أو. التصدير في للتوسع القائمة وللصناعات الناشئة، الصغيرة للشركات القروض وضمانات

 لتغطية منح وتقديم الجديدة المشاريع بھذه الخاصة اإلنتاج وسائل أو المنتجات لتطوير مباشر بدعم
 للمنتجات معارض وعمل الخارجية األسواق عن المعلومات بتوفير تقوم كما. والتطوير البحث تكاليف

 لتحقيق المصرية السفارات في التجاريين الملحقين ليةاوفع دور وزيادة العالم، بلدان في المصرية
 المصنع نسبة لزيادة والقائمة االستثمارية للشركات ضريبية ميزات وتضع. المطلوبة التصدير أھداف
 تجميع خطوط تنشئ أن الضخمة التعاقدات على وتفرض. االنتاج من التصديرية الحصة ولزيادة داخليا
 الدول من كثير تفعل كما التعاقدات من العائد ولزيادة محلية عمل فرص لفتح محلية تطوير ومراكز

 .السعودية و الصين مثل
 

 التنسيق -3
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 التمويلية المؤسسات التقاء طريقھا عن يتم التي واللقاءات الندوات وعمل التجارية، الغرف دعم

 عمليات انطالق تعوق التي المشاكل لبحث الحكومة وممثلي االستشارية والمكاتب الصناعة ورجال
 تتبني أن يمكن كما. العلمي البحث ومراكز الصناعة بين اللقاءات وتنسيق. الصناعة في اإلنتاج
 مثل المتخصصة الشركات من العديد تعاون إلى تحتاج التي الضخمة المشروعات تنسيق الحكومة
 .الحرة األسواق ومناطق الجديدة والتكنولوجية الصناعية المدن إنشاء

 
 التسھيل -4

 
ووضع معايير جودة ألداء الحكومة وتحديد طرق  وتبسيطھا واإلدارية القانونية اإلجراءات تسھيل

 وإنشاء قياسھا وأھداف جودة أداء محددة تعمل للوصول لھا وتحسينھا ومقارنتھا بالبالد المتقدمة.
 وإداريا سياسيا والمحليات المحافظات دور وتفعيل والمدن، المحافظات مستوى على حكومية مجمعات
 الصغيرة، والمشروعات الجديدة للمشروعات اإلدارية المساعدات بتقديم الحكومة تقوم كما. واقتصاديا
 رمزية بأسعار وتؤجر واإلمكانيات المرافق جاھزة الناشئة للشركات ”حضانات“ أو مجمعات وإقامة

 .ممكنة فترة أقل في نشاطھا بدء من الشركات تتمكن حتى الدفع في وتسھيالت
 

  االستثمار -5
 

 أو الھامة، األساسية أو اإلستراتيجية الصناعات حالة في كشريك تدخل أن أو تمتلك أن للدولة يمكن
 إلى تحتاج قد والتي العالية المخاطرة صفة لھا التي الجديدة المشروعات في متخارج كشريك خلدت

 كلما الدولية الديون مصيدة إلى اللجوء تتجنب أن الحكومة علي ويجب. ثمارھا لتؤتى عديدة سنوات
 الجھود على أمكن كلما اإلعتماد إلى وتتجه الكبيرة األساسية البنية مشروعات على للصرف أمكن
 مھمة أجنبي كان ولو الخاص القطاع إعطاء ويجوز. المجال ھذا في الصين تجربة من ويستفاد الذاتية
 أو امتيازات مقابل) الضخمة الكھربية القوى محطات مثل( األساسية البنية ومشروعات خدمات تقديم

 من االقتراض في مباشرة الدولة تتورط أن دون طويلة عقود أو ضمانات أو ضريبية إعفاءات
 بملكية الدولة تحتفظ أن ويجب. لألسعار وروابط للجودة ضمانات وجود مع الدولية المؤسسات

 للنمو الضرورية األساسية والصناعات الحربية و اإلستراتيجية للصناعات األساسية القاعدة
 الخاص القطاع يحجم التي الضرورية الصناعية أو الخدمية األنشطة تمتلك أن الدولة وعلى الصناعي،

 .بھا القيام عن
 

 التشريع -6
 

 والمحاسبة المراقبة مبدأ ولتحقيق والسياسي الدستوري لإلصالح فورا الالزمة الخطوات اتخاذ
 األھداف لتحقيق العامة للمصلحة طبقا االستثمارات لتوجيه الالزمة التشريعات ووضع. والحزم

 ولتجنب الموضوعة، للخطة طبقا االستثمارات أنشطة اتزان ولضمان االحتكار ولمنع المنشودة،
 .المطلوب السريع النمو لتحقيق المعوقات وإزالة االختناقات

وإصالح وتطوير منظومة القضاء كما وكيفا وتطبيق نظم قواعد البيانات اإللكترونية من قوانين 
وأحكام سابقة وتطبيق نظم اإلحصاء القضائي ومعايير الجودة و الجودة الشاملة وإنشاء كوادر ولوائح 

جديدة متخصصة في للمحاماة وللقضاة للتعامل مع النزاعات التجارية في المجاالت المختلفة و 
ية لتنفيذ وإيجاد آل الحقوق الفكرية و األخطاء الطبية وأمن نظم المعلومات وغيرھا القضايا المستحدثة.

  األحكام بشرطة تكون تابعة للنيابة العامة أو ھيئة نيابية مستقلة. 
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 الخدمات تقديم -7
 
ورفع مستوى المعيشة  التنمية لعملية الالزمة والمرافق الخدمات توفير للحكومة األساسية المھام من

 والصرف االتصال وشبكات والكھرباء المياهنية التحتية للمرافق مثل بتوفير ال مثل ،بمعناه الشامل 
والطاقة وضمان وصولھا إلي جميع المواطنين و المناطق  العامة والمواصالت والطرق الصحي
   .التنمية لخطة طبقاو الرعاية الصحية  واألمن التعليمبجانب  ،النائية

 في للتحكم ضوابط ووجود االحتكار، عدم ضمان بشرط الخدمات ھذه تقديم للشركات يحق وعموما
 أساسية بنية من يلزمھا وما الخدمات ھذه تقديم ألن ونظرا. تقديمھا وجودة الخدمات ھذه أسعار
 أو قصير امتياز مقابل الخدمات ھذه بتقديم الخاص القطاع يقوم أن يفضل ، ضخمة استثمارات تتطلب
 ھذه لتقديم باھظة ضرائب لفرض أو الدولية القروض إلى اللجوء الحكومة تتجنب حتى المدى بعيد

 .الخدمات
 

 الدخل لمحدودي الشعبي اإلسكان وتوفير ، والصحية واالجتماعية الثقافية الخدمات الدولة وتكفل
 زمنية لخطط وطبقا المعيشة مستوى لرفع المستمر وتطويرھا وانتظام يسر فى النائية والمناطق
 والبطالة العمل عن العجز ومعاشات والصحي، االجتماعي التأمين خدمات الدولة وتكفل. محددة

 الكوارث من المواطنين لحماية البرامج وتضع. للقانون وفقا وذلك ، جميعا للمواطنين والشيخوخة
 و المادية األضرار عن العادل التعويض وتكفل وقوعھا حالة في الرعاية و المسكن وتوفير الطبيعية
 إلىللذكور واألناث ولجميع االعمار من المھد  للمواطنين لتعليمتوفير فرص ا الدولة وتكفل. البدنية
 اللحد.

 
 والتوعية واإلرشاد التوجيه -8

 
 اإلعالم خالل فمن. ومتطلباتھما والتنمية البناء مراحل مع يتفاعل جاد إعالمي برنامج وجود من البد
 يعي وأن. القضائية القنوات خالل من عليھا الحصول وكيفية بحقوقه مواطن كل يعي أن يمكن

 الذي الحضاري التحدي ووضوح التنمية أھداف فمعرفة. التنمية عملية في المطلوب ودوره بواجباته
 أھم من والمواطنين الحكومة بين المفقودة الثقة وإعادة التنمية برنامج بأھمية والقناعة األمة يواجه
 والفخر واالعتزاز الوطن وحب الوطنية روح يبعث أن اإلعالم على. الشاملة التنمية نجاح عوامل

 سيحمل ألنه به ويعتز ومنتجه عمله الصانع يتقن فعندما. التطوعي والعمل العطاء وروح بمنتجاته
 يقبل وعندما العالم، بالد في ولمصر للصانع سفيرا المنتج ھذا سيكون وألنه ”مصر في صنع“ عالمة

 فقط ذلك عند ،”مصر في صنع“ عالمة يحمل ألنه به يفخر و المصري المنتج شراء على المستھلك
 عملية قيادة في بثقل يشارك أن أيضا اإلعالم وعلى. األمم بين مشرق مستقبل إلى نتطلع أن يمكننا

 سامية روحية قيم من لديھا بما األمم بين تتميز أمتنا لتصبح والديني، واألخالقي االجتماعي اإلصالح
والتطوير الحرفي و  األمية محو مشروع في بثقل يشارك أن أيضا اإلعالم وعلى. فاضلة أخالقية وقيم

 .إعالمي دور فقط وليس وتربوي وتعليمي تثقيفي دور وله الجماھير معلم فاإلعالم المھني.
 

 جميع على بالحكومة للعاملين توعية حملة أيضا والتنمية للتغيير اإلعالمي البرنامج ويشمل
 من ذلك يتطلبه ما و بھا، القيام في الحكومية المصالح ومسؤوليات ودور التنمية بأھداف المستويات

 .الحكومية المصالح أداء لجودة جديدة لمعايير طبقا معھم والتعامل المواطنين لحقوق جديدة رؤية
 

 البناء التحدي روح وتنمية التشجيع -9
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 على. المنطقة ھذه أبناء في الكامنة واإلبداع العطاء طاقات نفجر وأن أنفسنا، اكتشاف نعيد أن علينا
 من السادس يوم في العبور في تجلت التي المستحيل تحدي روح جديد من تبعث أن الناجحة القيادة
 تحقيق إلى تتطلع التي البناء التحدي روح إنھا ساعات، عدة في بارليف خط أسطورة وحطمت أكتوبر

 كل على تنعكس أن يجب الروح ھذه. اإلنجازات من العادي تتعدي والتي األرقام وتحطيم المعجزات
 والدينية واألمنية االقتصاديةالعلمية والتجارية وو التعليمية و والثقافية الرياضية : المجتمع أنشطة
 والجوائز الحوافز تضع أن الدولة وعلى. والخدمية والنشطة الخيرية و العمل التطوعي  والفنية
. و المتميزين في جميع المجاالت المبدعين و الرواد و المتفوقين لتكريم واالحتفاالت المسابقات وتنظم
 الفني اإلنتاج وقطاع والكتاب األدباء تشجع كما. ”نستطيع هللا وبعون.…لھا أھل نحن”  شعارنا وليكن
 من وغيرھا بطوالتھم وقصص أكتوبر 6 أبطال كذكرى التحدي روح تحيي التي األفالم إصدار على

 تعالج التي الھادفة القصص و. التاريخ مر وعلى والقديم المعاصر التاريخ في واإلنجازات البطوالت
 تقوي و التعاون وروح األخالقية القيم تزرع التي والقصص لھا، الحلول بتقديم االجتماعية المشاكل
 .النشء لدى اإلبداع و االختراع ملكة
 

 المعطلة والطاقات المحلية الموارد استغالل - 10
 

. البداية في ذكرنا كما الدولة عاتق علي كبير حمل إنھا علي تعامل أال يجب السكاني التعداد زيادة
 . وعلى الحكومة أن تضع البرامج لالستفادة من البلدفي ھذا  ةثروھي أكبر وأھم  البشرية فالطاقة
اإلھتمام بمشروعات الشباب و  طريق عن وذلك بناءة، طاقة إلى وتحويلھا المعطلة الشباب طاقات

الصغيرة و المتوسطة إلنھا أكثر كفاءة قي استيعاب األيدي العاملة. و نشر ثقافة العمل الصناعات 
 شاريعم وتجنيد الشباب فيالعمل، معسكراتالتطوعي و تفعيل دور الجمعيات الخيرية في المجتمع و

 الجيش إمكانيات من واالستفادة. األمية ومحو الغذائي واألمنواستصالح االراضي  التصحر مكافحة
 أكبر لتحقيق الحربية المصانع وتطوير الحديدية، السكك وخطوط والكباري الطرق إنشاء في الضخمة

   .الذاتي االكتفاء من قدر
ويجب منع أو تقليل تصدير ثرواتنا الطبيعية دون إضافة قيمة لھا محلية مع وجود خطة لزيادة القيمة 

طبيعية التي يمكن استغاللھا اقتصاديا، المضافة تدريجيا. وعمل مسح جيولوجي لتحديد الثروات ال
  وعمل دراسات جدوي لھا قبل عرضھا في مزايدة تضمن أكبر عائد للدولة منھا. 

و التعاون مع الغرف التجارية لعمل خريطة للصناعات األساسية والتحويلية  و المغزية المطلوبة 
 ية وقيمة المنتجات المصدرة.موزيادة كلإلزالة اإلختناقات وزيادة كفاءة السلسلة التصنيعية للمنتجات 
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