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 رؤية الحزب اإلستراتيجية ألهدافه المرحمية والبعيدة
 

 المادية والروحية لمشعب، األساسية يمبى االحتياجات اشتراكي بناء مجتمع إلى الشعبييسعى حزب التحالف 
 الرأي التنوع وحرية في والفقر، في ظل مجتمع يعترف بالتعددية والحق واألميةبعيدا عن شبح الجوع والبطالة 

 وتتفتح فيو اإلبداع ويتمتع فيو المواطنون بحرية ، الديمقراطيةاإلنسانيةوتزدىر فيو الثقافة .. والفكر والتنظيم 
. كل الزىور

 باألفقطويل لمقوى االشتراكية، كما ترتبط ميمات المرحمة االنتقالية ال النضاليمسار عمى ال ىذا اليدف ينبني
 معاناة وأليمتيا فجرتيا طاقة الشباب المبدع وحرثت تربتيا جماعات وقوى التغيير التي فتحتو ثورة يناير الذي

  .(كرامة إنسانية. .اجتماعيةعدالة .. حرية .. تغيير )الشعب بشعاراتيا الكبرى 
 المادية األساسية يوفر االحتياجات اجتماعي اقتصادي نظام ىذا المجتمع ىو طريق بناء إلى الطريق إن

ن تنمية متواصمة ترتكز عمى مِّم  ويؤ، ويضمن عدالة توزيع الموارد تحت رقابة المجتمع،والروحية  لمجماىير
 السوق ىيمنة وتفك روابط ، وتطوير الزراعة، وتعميق الصناعةاإلنتاجيةالذات وتعمل عمى تعظيم القوى 

 من خالل عالقات العالمي االقتصاد  وتتكامل مع ،مراكزه االحتكاريةشركاتو الكبرى و والعالمي الرأسمالي
.  ودول الجنوبواألفريقي العربيتقوم عمى التكافؤ والعدالة والمنفعة المتبادلة مع أولوية العالقات مع محيطو 

 الحرية فيويدرك الحزب أن بناء ىذا المجتمع يستوجب عممية انتقالية فى اتجاه اشتراكية تضمن حق البشر 
 االشتراكية بإشاعة الديمقراطية إلى التمييد لعممية االنتقال األول المحل في وتعنى المرحمة االنتقالية .والعدالة
 فإن ىذه العممية االنتقالية ليست مرتبطة بمواقيت وساعة صفر يحمميا وبالتالي.  الدولة والمجتمعفيوالعدالة 
.  ببناء وتعبئة قوى وموارد المجتمعأساسا بل تتعمق ىندسيمخطط 

 مصر في كتاب أو نموذج لقضية بناء االشتراكية أي فيويؤكد الحزب إيمانو بأنو ال توجد وصفة أو كتالوج 
.  البمد الواحدفي فقد تعددت النماذج الرأسمالية واالشتراكية ليس عمى مستوى العالم فحسب بل .غيرىاأو 

 التجارب االخرى رغم أىمية استنساخ أنو تحميل ممموس لواقع ممموس يتعذر معو العممي ىووجوىر المنيج 
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 تنطمق من احتياجات باشتراكية يؤمن الحزب األحوال، وفى كل .االسترشاد بما حققتو من نجاحات وخيبات
 .  مينيةأوعمى أسس محمية تبنى  ، تحت رقابة شعبية ترتكز عمى لجان قاعدية إبداعوالشعب ويصنعيا 

 أي يعارض الشعبي السابقة فإن حزب التحالف االشتراكية التجارب في ورغم الجوانب االيجابية المضيئة 
 األخطارميول  البتالع الدولة أو الحزب الحاكم لممجتمع بذريعة تحقيق العدالة االجتماعية أو مواجية 

 أعظم حارس لممكاسب الوطنية واالجتماعية، وأن ىيالخارجية عن وعى بأن الجماىير الواعية المنظمة 
. السممي الديمقراطي والتعبير اإلبداع وحرية الطوعي التنوع والتنظيم فياالشتراكية ال تبنى عمى جثة الحق 

 صورة  أي دعاوى ، كما يرفض أي الحزب أو الدولة تحت ةديكتاتوري  االشتراكي الشعبيويرفض التحالف 
 ويؤكد أن ما يطرحو من مالمح لمحريات .والنقابي األىمي أو السياسي مجاالت العمل في األحاديةمن صور 

 ضمان حق الشعب أي ، ما تولى السمطةإذا ىو ما سوف يمتزم بو االنتقالي برنامجو فيالشخصية والعامة 
 نشاط أييتم فيو حظر   وفى تداول سممى لمسمطة التعددي ديمقراطي توزيع عادل لمموارد وفى مجتمع في
 كحظر تشكيل تنظيمات وميمشيات عسكرية  أو تنظيم ديمقراطي مجتمع في وفقا لممعايير المتعارف عمييا إال

 ترىيب المجتمع وقمع في أو استخدام العنف ، الدينيةاألقمياتحمالت طائفية وتكفيرية ضد المعارضين أو 
. الشعب

 مصدر لجميع السمطات التشريعية المصري أن الشعب ىيوينيض برنامج الحزب عمى فرضية أساسية 
وقيم  ينيض عمى ديمقراطية المشاركة نيابي جميوري السياسيدولتو مدنية، نظاميا أن والتنفيذية والقضائية و

 وعمى ضرورة االلتزام ، يتساوى فييا جميع المصريين فى الحقوق والواجبات دون تمييزالتيالمواطنة والقانون 
ن لمحقوق ان الدوليا والعيداإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وفى مقدمتيا اإلنسان،بالمواثيق الدولية لحقوق 

.  واالقتصادية واالجتماعيةوالثقافيةالسياسية 
 تنيض عمى التي االحتكارية وعولمتيا لمرأسماليةويؤكد الحزب عمى انتماء مصر لمقوى العالمية المناىضة 

 وتيدد فرص الحياة عمى إنساني ونزح ثروات الشعوب فوق كل نشاط األرباح تضع والتياالحتكار والييمنة 
 حق الشعوب إلىوينحاز ،  ويعارض االستعمار والصييونية وكل أشكال التبعية والثقافة العنصرية،الكوكب

 دولتو الديمقراطية العممانية عمى إقامة في الفمسطيني تقرير مصيرىا وفى مقدمتيا حق الشعب فيالمستعمرة 
. الوطني ترابوكامل 
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 أطراف والمرحمية مع حرية اإلستراتيجية مع أىدافو تمتقي التيكما يؤمن الحزب بضرورة التحالف مع القوى 
.  الدعاية والتنظيم المستقلفيالجبية جميعا 
 االختالف ويعارض الحزب الميراث في يؤمن الحزب بمبدأ القيادة الجماعية والحق الحزبي وفى البناء 
 قامت عمى مبدأ المركزية البيروقراطية وصيغ الوالءات التي االشتراكية األحزاب لمكثير من البيروقراطي

 يتعمق اإلرادةويرى أن طريقو لبناء وحدة ..  والحزب كمو لمجنة المركزية لألغمبية األقميةوالخضوع كخضوع 
لموصول وحرية التفاعل بين ىذه التيارات .. وبناء منابر لتياراتو الفكرية ..  العميق الديمقراطيأساسا بالحوار 

 .إلى توافق عام يحدد مسارات عمل الحزب، ويضع إطارًا لتحرك أعضائو
 

:  لمحزب عمى المحاور التاليةاالنتقاليويرتكز البرنامج 
 يناير 25أوال مهمات استكمال ثورة 

 الراىن وىى ميمة تتشابك مع السياسي الوضع في الميمة المركزية ىويرى الحزب أن استكمال  ثورة يناير 
:  تواجييا الثورة  وىىالتيالمخاطر 

 المسكوت عنو، فيو الذى يتجمى   .. االجتماعي عن قضايا التغيير السياسيفصل قضايا التغيير خطر 
، إذ ما زالت تتصدر تكتالت رجال من أىداف الثورة من قبل توجيات الحكم وىو شعار العدالة االجتماعية

األعمال المشيد، وتمتمك مفاتيح الحياة االقتصادية والسياسية وتحول إعادة إنتاج النظام القديم القائم عمى 
وىو ما يتعارض بالضرورة مع مصالح الفئات األوسع من الشعب . تحالف السمطة ورأس المال بوجوه جديدة

 .لصالح أقمية تسيطر اقتصاديا وسياسيا و تستغل القطاعات المنتجة في المجتمع
 ال تستجيب لميمة تطيير مؤسسات الدولة من كل أركان النظام إصالحية عممية إلى تحويل الثورة خطرو

قميميةتسانده قوى عربية و العسكريوىو توجو يقوده المجمس .. القديم وكنس كل القوانين المقيدة لمحريات   وا 
.  المنطقة العربيةفيودولية تضغط إلجياض الثورة المصرية ووقف الموجة الثورية 

 خطرا وذلك عمى األشد أحد روافعيا الطائفي ركوب الموجة الثورية لبناء دولة دينية يمثل التفجير وخطر
 فييا اليالل تآخى التي التحرير المجيدة أيام في صورىا أبيى في تجمت التي نموذج الدولة المدنية أنقاض

..  اتسع لكل قوى وجماعات التغيير تعددي حضاري كرنفال فيمع الصميب والمرأة والرجل 
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 تحاول قوى الثورة المضادة االرتكاز عمييا فى والتي تفصل الريف المحروم عن المدينة التي اليوة خطر و 
 ورجال السمطة والمجالس المحمية، واألعيانحسم نتائج االستفتاءات واالنتخابات باالعتماد عمى العصبيات 

مع استمرار تيمييش وتزييف وعى أغمبية سكان الريف من ..  عند المزومالطائفيغير المنحمة، والتفجير 
 . التنظيمفيومصادرة حقيم .. الفالحين الفقراء

 
بما يعنى أن الثورة فتحت الباب ، ان ثورة يناير لم تحسم الصراع حول ىذه القضايا بل وسعتو وفتحت افقو
 لم تنو الصراع بل فتحتو فييلمفاوضات اجتماعية وسياسية كبرى حول مستقبل مصر وحقوق شعبيا 

. وضاعفت من فرص حسمو ومن مخاطره
 صفقات بين القوى إلى وتفضي الراىن ىذه المخاطر معا وتستدعى بعضيا السياسي الوضع فيوتترابط 

 تواجو الثورة، فرغم التي اإلشكاليةوتعبر ىذه المخاطر عن . المعادية لمثورة تستيدف كسر الموجة الثورية
 أن إال ، االنضمام ليا جماعات حققت درجة من التنظيمفي صدرت وشاركت ، شرارتيا بدعوة مسبقةانطالق
 ويعود نقص عنصر التنظيم الى القيود التى فرضتيا . ىائلجماىيري كان عفويا ومدنيا بزخم الرئيسيطابعيا 

 أن  أي.الثروة عدالة توزيع  وفرص تداول السمطة والسياسي سدت المجال والتيطغمة مبارك عمى الحريات 
 حالة قريبة من حاالت ازدواج السمطة  يعتمد حسمو لصالح قوى الثورة إلى قد أفضى السياسيالوضع 

: بميمات تشمل
 .االجتماعي ترابط وثيق مع معارك الصراع فيانتزاع الحريات الديمقراطية  .1
  . فراغ القوة الناشئ عن تصدع النظام القديم بجماىير واعية منظمةملء .2
 .ديمقراطي مجتمع في المدني بالتركيز عمى طابعيا األمنيةإعادة بناء المؤسسات  .3
أن يسبق حوار مجتمعي واسع إصدار الدستور الجديد عمى أن يضمن ىذا الدستور الطابع  .4

الديمقراطي والمدني لمدولة وحقوق اإلنسان بمعناىا المتكامل في مجال الحريات المدنية والسياسية 
 .والحقوق االقتصادية واالجتماعية

 الشامل بإعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء اإلنسانيرح توجيات لتحقيق العدالة االجتماعية بمفيوميا ط .5
 العادل واألجر العمل فيوالمحرومين بما يمكن من تحقيق شروط العمل العادل من حيث الحق 
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والحق فى الغذاء والسكن .. الرعاية الصحية والتعميمية ) االجتماعي األمانوالسالمة المينية وشبكة 
 .(والتأمين ضد البطالة والعجز والشيخوخة

كيدف عظيم ليصبح ىدف .. سد الفجوة بين الريف والمناطق المحرومة وبين المراكز الحضرية  .6
 مجتمع يرفض كل أشكال في بالمسمم والمسيحيمساواة الريف بالمدينة كيدف مساواة المرأة بالرجل 

. التمييز
 

 االجتماعيالدولة المدنية الديمقراطية والصراع : ثانيا
 حيث  تترابط معارك الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية الطائفيمن بين كل المخاطر يبرز خطر التفجير 
 ما يمكن أوليما ىذه الميمة  من اعتبارين مترابطين، إلحاحويبرز .. مع معارك الدفاع عن مصالح المنتجين

 لعب التيارات الطائفية بشعارات الدين، من صراعات فرعية مشوىة تضعف معركة الشعب من إليو يؤدى أن
 خطة الثورة المضادة تعتمد عمى محاور بينيا شق صفوف الثورة وتقسيم أنوثانييما .. أجل العدل والحرية 

.   ما فيواقويلضرب  (الطائفية)قواىا من ناحية واستخدام اضعف ما فى المجتمع 
 فتحت ثورة يناير الذي االجتماعيوال يتعارض بناء تحالفات الدفاع عن الدولة المدنية مع ضرورات النضال 

، فالنضال المشترك من اجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية يعيد توحيد الشعب خمف مصالحو أفاقو
 الحركات االحتجاجية فيعمى نحو ما حدث  ويصنع لو والءات غير الوالء لممؤسسات الدينية،.. المشتركة 

 لم تعرف تمييزا بين مسمم التي جماعات التغيير الشابة والمظاىرات المميونية وأنشطةوالنضاالت الجماىيرية  
وصنعت ما أصبح يعرف بقيم وأخالق .. ، بل توحدت حول مطالب العدل والحرية وامرأة أو رجل ومسيحي
  (ميدان التحرير)الميدان 

ومن أبرز ما تجمى من قيم وأخالق الميدان ضرورة فصل الدين عن السياسة وعدم تسييس الدين أو تديين 
قامة الشعائر  . والتآخي جو من التسامح في الدينيةالسياسة وحرية االعتقاد والعبادة وا 

 – عمماني أو مسيحي- إسالمي صراع إلىوترتكز محاوالت الثورة المضادة لحرف مسار الثورة عمى تحويميا 
، عمى نحو ما صنعتو الدعايات الطائفية الكاذبة أثناء التصويت عمى التعديالت الدستورية، بينما ديني

 .. إنسانيةكرامة .. حرية ) جوىره ىو صراع بين مسار الثورة لصنع مستقبل عمى صورة شعاراتيا فيالصراع 
.  كوسيمة ليزيمة الثورةالطائفي الدين والتفجير بقناع تتخفى التيومسار الثورة المضادة  .. (عدالة اجتماعية
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 حمالت ضرب الثورة إلى جوىرىا في تنتمي أنيا إال ضد الكنائس اإلجرامية لألعمال الطائفيورغم المظير 
واستخدام " والمسيحيثنائية المسمم " : الشعب عمى مر التاريخأعداء لعب بيا كل التيبإشعال الثنائية الحقيرة 

وفقا لمبدأ ..  الشعب بصراعات مشوىة عن صراعو المشترك من اجل العدل والحرية إللياء الطائفيالتفجير 
ان ميدان التحرير ىو صورة .. إليو الحكم أو يسعون فيسواء كانوا ..  كل الطغاة إليو لجأ الذي" فرق تسد"

 . نكافح من اجميا وىى صورة تشكمت بفعل المقاومة وشقت مجراىا من روافدهالتيالدولة المدنية 
 

:  ثالثا ديمقراطية المشاركة
 إلى بديمقراطية المشاركة وىى ديمقراطية سياسية واجتماعية تسعى االشتراكي الشعبيويؤمن حزب التحالف 
 قواه المحرومة  من التأثير المباشر المستمر عمى عممية صنع السياسات األخصتمكين الشعب وعمى 

.  المحمية والقومية باالنطالق من التنظيمات القاعدية وباالرتكاز عمى المبادرة الجماىيرية
 في الساحات والميادين والتنظيمات القاعدية إلى ترد االعتبار التيوىى أعمى صور الديمقراطية المباشرة 

 فيوترتكز عمى الحق ..  عممية تنساب من تحت لفوق دون انتظار قرار أو مرسوم في.. والمنشآتالقواعد 
 الصحف  والكتب وكل إصدار فيوالحق  .. اإلخطار بمنطق الطوعي واألىمي والنقابي السياسيالتنظيم 
 ( واالعتصام والتظاىراإلضرابالحق فى ) الحرية أجنحة حرية التنظيم بكل إحاطة  وعمى اإلعالمصور 

وذلك من خالل نقابات حرة ومجالس محمية فاعمة عمى مستوى التخطيط واإلشراف عمى التنفيذ والرقابة 
 .خاصة فيما يخص الموازنات الخاصة بيم

 بل واإلنابةتنيض عمى مبدأ التفويض   كونيا الفيوتختمف ديمقراطية المشاركة عن الديمقراطية التمثيمية 
 عممية تراكمية تعتمد عمى تنظيم المحرومين من أصحاب المصالح في بناء ىيكل القوة إعادةتنطمق من 

. وتعظيم قدرتيم عمى تغيير السياسات
 مستقل عن السمطة التنفيذية وعمى مبدأ استقالل السمطات حقيقيوتنيض ديمقراطية المشاركة عمى برلمان 

وعمى خضوع ..  انتخابات نزيية وشفافة في لمسمطة السمميوعمى التداول .. التنفيذية والتشريعية والقضائية
.  دولة يحكميا القانون وترتكز عمى مبدأ المواطنةفي..  الدولة لمبدأ الرقابة والحسابومسئوليكل مؤسسات 
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 طبيعة الدولة في: رابعا
أن ىدف الحزب ىو العمل المشترك مع قوى الثورة لبناء دولة تنموية ديمقراطية، متاحة لمشعب وتحت رقابتو 

 سواد باحتياجات وربط خطط التنمية العممي الشامل وتطوير البحث القوميوفى خدمتو، تعتمد مبدأ التخطيط 
 المجاالت في األخصعمى ) الممكية العامة أشكال تتعدد فيو اجتماعي اقتصاديوبناء نظام .. الشعب،

بما  (حتكاريةاال الممكية الخاصة المنتجة وغير أشكال األخصوعمى )والتعاونية والخاصة  (اإلستراتيجية
 يمنع االحتكار ويتيح رقابة اقتصادي ظل نظام في خطط التنمية في ىذه المجاالت جميعا إسياميضمن 

.  والتوزيعاإلنتاجالمجتمع عمى 
دول االذي يعمل لحساب ال العالمي االقتصادي ىيمنة النظام تفك روابط في أنياالدولة التنموية وتتميز 

 وتدمير عن طريق سرطنة البشر ت حتى لو تحققاألرباحدف تعظيم بوالكبرى والشركات االحتكارية العمالقة 
شاعةالبيئة   . من مزاياىا النسبيةاألخرى األطرافوحرمان ..  الحروب وا 

 تعزز العالقات مع الحكومات وحركات التي ، توجياتيا السياسيةفيكما تختمف وظائف الدولة التنموية 
 ودول الجنوب ودول العربي المجال في األخصوعمى .. لمييمنة العولمية الرأسمالية  الشعوب المعارضة 

. وفى معارضة االستعمار والصييونية والييمنة واالحتكار..  ودول حوض النيل العربيالجوار لممحيط 
 وتعبئة الموارد من خالل حزمة سياسات تشمل دعم مدخالت األسواق ضبط فيوتمعب الدولة التنموية دورا  

 التصاعدى وتشجيع أشكال الضريبيالزراعة والصناعة وتشجيع التعاونيات ودعم المستيمكين الفقراء والنظام 
 بحقوق المنتفعين فى رسم السياسات واإلقرارالرقابة الشعبية والرسمية 

عادة توزيع الدخل والثروة لصالح الفقراء ولصالح الريف ،ان ىدف ىذا النظام ىو عدالة توزيع الموارد  وا 
والمناطق المحرومة مع اىتمام خاص بإزالة اليوة بين الريف والمدينة وبين المناطق الحضرية والعشوائيات 

 . وترشيد موارد مصر المائيةاألخضر المجتمعات العمرانية الجديدة وتوسيع الحزام إقامةوتشجع 
 خدمات الغذاء والتعميم في همساوات تعتمد عمى الريفي واضحة لتطوير المجتمع إستراتيجيةوتتضمن أولوياتو 

 وعمى توسيع الرقعة الزراعية ووقف االفتئات عمى ، واالنشطة الثقافية والترفييية والرياضيةواإلسكانوالصحة 
نشاء ، لممجتمعالغذائي األمن يحقق زراعي وتحقيق دورة زراعية وارشاد ، أخرىألغراضالموجود منيا   وا 

 اإلنتاج في التعاوني ودعم مدخالت الزراعة وعمميات التسويق والنشاط الزراعي،صناعات تكميمية لمنشاط 
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عادة  صياغة قوانين العالقات اإليجارية لصالح ورفعوالتسويق،   أعباء الدين عن كاىل الفالحين الفقراء وا 
.  التنظيم النقابىفي وتشجع حرية الفالحين ،المنتجين

 مع أولوية خاصة لصناعات الوطني االقتصادي لمجمل النشاط الصناعي األساسويستيدف ىذا النظام بناء 
الحديد والصمب والصناعات الميكانيكية واليندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والتشييد والبترول والبترو 

 العممي بالتقدم اإلنتاجي المجال فيوترتبط ىذه النيضة .. وصناعات الطاقة ببدائميا المختمفة.. كيماويات 
. التكنولوجيوالتطور 

 تمويل مشاريع في بكل مالو من ثقل امتالك الدولة لنظام مصرفي وتأميني كفءويمزم لنجاح خطط التنمية 
..    والمرافق الخدمية اإلستراتيجية والصناعات ،الخطة

 أن باعتبار ورقابة المنتجين والمجتمع اإلدارة ظل ديمقراطية فيويصون ىذا النظام حرمة الممكية العامة 
 ىذا السياق بوقف سياسات فيويطالب برنامج الحزب  .. وطنيلمممكية العامة حرمتيا وحمايتيا واجب 

 لتعميق  الميول نحو أفضت العديد من المجاالت كما في تدىور الصناعة إلى أفضت والتيالخصخصة 
كما يؤكد الحزب عمى ..  البطالة وتدىور شروط العمل والحماية االجتماعيةأزمةاالحتكار والتبعية وتعميق 

 فيغير أن البرنامج يجيز المصادرة والتأميم .. أن الممكية الخاصة مصانة وال يجوز مصادرتيا بغير قانون 
الضارة باالقتصاد األنشطة  الطفيمية وغيرىا من واألنشطة االحتكارية واألنشطةحاالت الثروات المنيوبة 

.  والصحة العامة والمدمرة لمبيئةالقومي
 لمكافحة الفساد والييمنة واالحتكار بمشاركة مجتمعية واسعة آليات أن يضمن ىذا النظام الضروريومن 
 األرباح عمى اإلنسان اعتبارىا أولوية فيتضع 

 
 المصري القومي واألمنخامسا الدولة التنموية 

 ترتكز فيو مشروعية الحكم عمى رضا الناس تعددي، ديمقراطي مجتمع في المنظم طوعيا الواعيالشعب 
 القمعية مع كل ما يرتبط بيا من تبديد موارد الدولة والمجتمع عمى واألجيزةية ئوليس الحكم بالقوانين االستثنا

رادتو  ىو خير حارس لمكاسب وثروات الوطن ، وجنود القمعأسمحة  دولة تصون الكرامة في ، المستقمةوا 
 واألوبئة ظروف استثنائية خاصة كحاالت الكوارث في إال  وال تفرض فييا حاالت الطوارئ اإلنسانية،

 . العصف بالحرياتإلى األحوال كل فيوالحروب، ولمدد قصيرة محددة، دون أن تؤدى 
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 . التنمويةوالخطط االجتماعي االقتصادي النظام أخرى ترتبط بطبيعة أبعادا المصري القوميغير أن لألمن 
 المجال في تفرض قيودا عمى ممارسة الدولة لحقوقيا السيادية التيومن ذلك مراجعة كل االتفاقيات الدولية 

.. ومن ذلك رفض كل اتفاقيات الدعم والمساعدة والمعونة المشروطة .. العسكري أو السياسي أو االقتصادي
 وعمى المصري القومي عمى تيديد لألمن تنطوي التي المناطق فيوكذلك التوجو لتحقيق تنمية سريعة 

: في األخص
نما ليس فقط لصد العدوان بامتياز قوميعمار وأمن إشبو جزيرة سيناء وىو محور   إلشباع احتياجات أيضا وا 

 بالسكان وتعمير األرض بميارة شتل إال ال يتأتى الذي األمر.. أىل سيناء الذين عانوا من حرمان طويل 
 ىائمة لكل إمكانيات ويضم ىذا المحور .  واالستفادة من مواردىا اليائمةالسكانيسيناء بالبشر لملء الفراغ 

 لصناعة السفن ولوازم المالحة البحرية عالميإلقامة مركز  .. الزراعيلمتوسع  .. االقتصاديأنواع النشاط 
لمصناعة البترولية .. لصناعات مغذية لصناعات التشييد ..  وتصنيعيا األسماكلصناعة تصديرية لصيد .. 

، عمى أن تراعي خطط التنمية صالح السكان وتوفر ليم مقومات  لصناعة سياحية وكذلك..والبتروكيماوية 
الخ وىو ما ينطبق كذلك عمى مناطق أخرى مثل النوبة و الصحراء الغربية ...التنمية من صحة وتعميم وسكن

إذ يتحول األمن القومي عمى ىذا األساس إلى أمن أنساني و يخرجنا من مفيوم حماية األمن القومي من 
وىناك فرص أخرى . المواطنين الذي كان سائدا في العيد المنقضي إلى األمن القومي الذي يحميو المواطنون

 وبيدف الخروج لألقاليمالمتوازنة باالستفادة من المزايا النسبية التنمية لبناء مجتمعات عمرانية تحقق نوعا من 
.   الجديدوالوادي الموازى والوادي غرب الدلتا والصحراء الغربية إلى الواديمن 
 


