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 خلخلة اجتماعية أم...تطوير اقتصادي الخصخصة المصرية

 طارق عبد العال

 زلامي بالنقض وباحث حقوقي

 مقدمة
تثناة لن تكون العودلة مشروعا ناجحاً  عادالً يضم أنداداً ، إال إذا آمنت الواليات ادلتحدة األمريكية نفسها بأنو ال ؽلكن ذلا أن تكون مس

القانون الدورل ومن اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ، فبأي حق تنقض واشنطن االتفاقيات اخلاصة بتحرير من الشرعية الدولية ومن قواعد 
التجارة اخلارجية فتفرض الرسوم اجلمركية على واردات الصلب واحلديد ثانية؟ وأي حق غليز لواشنطن ولصندوق النقد والبنك الدوليُت فرض 

مع مبدأ التكافل اجلتماعي بُت أفراد اجملتمع الواحد ؟ وبأي حق تضع الواليات ادلتحدة نفسها  اجتماعي يتعارض كلية –نظام اقتصادي 
تشن فوق القانون فتفرض على العادل أصبع أال ؼلضع مواطنوىا ألحكام احملكمة اجلنائية الدولية اليت يدافع عنها االرباد األورويب بقوة ، و 

تهتار بادلساواة أمام القانون أشنع من ىذا االستهتار ؟ وبأي حق ذبيز واشنطن لنفسها رفض واشنطن ضبلة دولية مكثفة ضدىا ؟ أىناك اس
 التوقيع على بروتوكول كيتو اخلاص باحلد من انبعاث غازات الدفيئة ، معرضة بذلك العادل أصبع إذل تغيَت ادلناخ العادلي وما يصاحب ىذا

 .لى اقتصاديات دول العادل أصبع وعلى اقتصاديات الدول النامية بشكل خاصالتغيَت من اختالالت اقتصادية ذلا سلاطر عظيمة ع
 ( 54ص  – 2003أغسطس  259العدد  –سلسلة عادل ادلعرفة  –عدنان عباس علي لكتاب فخ العودلة / من مقدمة د) 
 

ىو ما يضمن لإلنسان : يكون السكن  ذىبت التطورات القانونية الدولية ادلؤسسة والضامنة للحق يف السكن جيالً بعد جيل إذل ضمان أن
أن ادلأوى ادلالئم يعٍت اكثر من سقف : " إذل  1996أكرب قدر شلكن من احلياة الصاحلة لو ولذويو ، فقد ذىب إعالن استنابول لسنة 

، واحلماية القانونية للسكان، فوق رأس اإلنسان ، بل يعٍت أيضاً اخلصوصية ادلالئمة وأمكانية الوصول إليو واخلبز ادلالئم ، واألمن ادلالئم 
وأيضاً قد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف ". والصالبة وادلتانة البنيوية والضاءة ادلالئمة والتدفئة والتهوية ، والبنية التحتية ادلالئمة

اء ، بدالً من تدمَتىا أو إحلاق الضرر اإللتزام األساسي للحكومات وادلتمثل يف ضباية وربسُت ادلساكن واألحي"  34/  181قرارىا رقم 
 ".هبا
 

ومن ىذا ادلنطلق ىل ما زالت الدولة ادلصرية معنية باحلفاظ على احلق يف السكن ادلالئم دلواطنيها ، على أن تعتمد يف ذلك األساس على 
وكذلك أيضاً من خالل " . دولة للقانون سيادة القانون ، وخضوع ال" ادلعايَت واألسس الدولية ادلتفق عليها إعماالً للمبدأ الدستوري 

 تصديقها على اإلتفاقيات الدولية ادلعنية حبقوق اإلنسان واليت من بينها احلق يف السكن ادلالئم ، إذ انضمت مصر دلعظم ىذه اإلتفاقيات
 .وادلواثيق والعهود

 
، ىل (اخل أخل . . . احليازة واخلصوصية واألمن والتهوية ) ثلة يف وبعيداً عن العناصر الدولية ادلتفق عليها لتحقق معايَت السكن ادلالئم وادلتم

 راعت الدولة ادلصرية إبان إنطالقها ادلنفتح على اخلصخصة سعياً وراء سياسة صندوق النقد الدورل والبنك الدورل أيا من ىذه ادلعايَت ؟
لعقد األخَت من القرن ادلاضي ، والذي بداءت فيو مصر يف وىل كان الفقراء من الشعب ادلصري يف حسبان احلكومة ادلصرية بداية من ا

عصر ما قبل ثورة اخلامس والعشرين من يناير " اتباع سياسة اخلصخصة ، تلك اليت دشنها رئيس احلكومة ادلصرية يف ظل النظام البائد 
ة سوف تتبٌت اخلصخصة كسياسة رمسية بأن احلكوم -: بقولو  1/5/1991وذلك يف خطابو دبناسبة عيد العمال ادلوافق  " 2011لسنة 

 .هبدف خلق اقتصاد أكثر حرية
 

ومنذ ذلك التاريخ بداءت احلكومة ادلصرية تؤسس وسبنهج لكيفية التخلص من شلتلكات شعبها ادلتمثلة يف شركات القطاع العام وادلصانع 
أللفية اجلديدة يف فتح الباب على مصراعيو لرجال األعمال ودل يقف األمر عند ذلك احلد بل بدأت الدولة ادلصرية منذ ا. ادلملوكة للدولة 
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سواء ادلصريُت أم األجانب ، والذين كان معظمهم يف حقيقة األمر من رجاالت الرئيس ادلخلوع أو ادلرتبطُت دبصاحل بو أو بنجليو أو 
ي سواء كانت معدة للزراعة أو للبناء مقابل أشبان ادلقربُت منهم وادلنتمُت إذل حزبو الوطٍت اتلدؽلقراطي يف بيع مساحات شاسعة من األراض

خبسة ، وكأن ىذه ادلمتلكات الشعبية عورة غلب ان تسًت ، ويف ذات الوقت كانت ادلؤسسات احلكومية تضيق اخلناق على الصغار من 
سيطواليت كان يسمح هبا يف أبناء الشعب ادلصري يف سبلم مساحات صغَتة سواء كانت هبدف االستصالح والزراعة أم هبدف بناء منزل ب

 .البدء لشباب اخلرغلُت ، مث انقلب الوضع إذل بيع مساحات أكرب مئات ادلرات إذل رجال األعمال ربت مسميات عديدة
 

ومن خالل ىذا ادلدخل سوف نتحدث بشكل بسيط وذلك نوع من التمهيد عن اخلصخصة ، مث نلي ذلك باحلديث عن مدى مصداقية 
ىذا األمر ومدى حرصها على الفقراء من الشعب وضباية شلتلكاتو ، وذلك من خالل عرضنا دلدى استشراء الفساد يف  احلكومة ادلصرية يف

يف ىذا الشأن ، مث نلي ذلك  ةالتحول االقتصادي ادلسمى باخلصخصة ، ويكون ذلك بعرضنا لبعض القضايا اليت تعرضت ذلا احملاكم ادلصري
 .وأخَتاً ادلوقف ادلأمول حلكومة ما بعد الثورة. طنون ادلصريون من جراء تلك السياسات بعرض اآلثار اليت تعرض ذلا ادلوا

 
 مدلول الخصخصة

تقوم اخلصخصة على بيع شركات القطاع العام اليت سبتلكها الدولة إذل القطاع اخلاص سواء كان ذلك ببيع شركات عامة شللوكة كلية للدولة 
ة يف الشركات ادلشًتكة بينو وبُت القطاع اخلاص، وال بد وأن نشَت إذل أن النشأة احلقيقية ذلذا أو ببيع حصص احلكومة والشركات العام

التوجو اإلقتصادي قد بدأت تدرغليا بعد سقوط االرباد السوفييت وتفككو يف أواخر شبنينيات القرن ادلاضي، فمنذ بداية حقبة التسعينيات 
دول أوربا الشرقية اليت كانت تطبق النظام االشًتاكي يف التحول إذل اقتصاد السوق ، كما على الساحة اإلقتصادية العادلية بدأت معظم 

 ذبهت أيضاً معظم الدول النامية ضلو فتح اقتصادىا على االقتصاد العادلي ، وبدأت السَت ضلو عمل اإلصالحات االقتصادية الالزمة لتهيئة
 ( 1.)اقتصادىا ليتوافق مع اقتصاد السوق

 
رغبة صندوق النقد والبنك الدوليُت مؤكدة الوضوح يف توجيو الدول النامية وإغرائها ضلو التوجو إذل اقتصاد السوق احلر وربرير  وقد كانت

 .النشاط االقتصادي واخلصخصة
 

كن من وقد بدأت احلكومة ادلصرية يف الًتويج التباع سياسة اخلصخصة بأهنا سوف تتم خبصوص أو خصخصة الشركات اخلاسرة فقط، ول
ة ألية الناحية الواقعية والفعلية فقد مت بيع العديد من الشركات والبمصانع الناجحة والقوية وادلؤثرة يف االقتصاد القومي دوظلا أدىن مراعا

للعمال  حقوق للوطن أو ألبنائو ، إضافة إذل ما طال عمليات البيع من فساد مارل ورشاوى والبيع بأشبان زىيدة ، وما أتبعو ذلك من تشريد
 يف الشركات وادلصانع اليت مت بيعها ربت مسمى ادلعاش ادلبكر ، أو دفع تعويضات نقدية لًتك اخلدمة ، وىو األمر الذي أنتج زيادة كثيفة

 .يف أعداد البطالة بُت أبناء الشعب ادلصري 
 

ا العديد من التعديالت القانونية يف ادلدونات كما أن احلكومة ادلصرية إمعاناً يف غيها قد قامت بالتخلي عن العاملُت وذلك بإدخاذل
العمالية واليت كانت صبيعها تصب يف مصلحة صاحب العمل ، وكانت الطامة الكربى يف هناية عمليات البيع وذلك بعدم توجيو العائد 

ي كبديل عن الشركات اليت مت ادلتحصل من خصخصة وبيع الشركات أو األراضي إذل إنشاء رلاالت انتاجية جديدة ػلتاجها االقتصاد القوم
ولكن كانت زلصالت البيع توجو إذل سبل . املة تقليالً حلجم مشكلة البطالةبيعها ، أو على األقل الستيعاب العديد من الطاقات الع

 .يام ثورةاستهالكية بعيدة عن مصلحة وتقدم ومستقبل الشعب ادلصري ، وىو من األسباب القوية اليت أرى اهنا كانت مقدمة كافية لق
  

  قضايا الخصخصة

كان حلجم الفساد ادلارل واإلداري الذي طال من عمليات خصخصة االقتصاد ادلصري، سواء كان ذلك من خالل زبَت الشركات اليت 
يُت بطرق تنم تطرح للبيع أو من خالل شلارسة عملية البيع نفسها أو ربديد أشبان الشركات أو األراضي اليت يتم بيعها ، وكذلك ربديد ادلشًت 

عن أعمال فساد وإفساد مقصودة ، وأيضاً زبلي الدولة عن ضباية عمال الشركات ادلبيعة ، وكذلك عدم توجيو عائدات البيع دلا ىو يف 
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. كلها كانت أسباب كافية لقيام ادلواطنون ادلصريون بالعديد من احلركات االحتجاجية واالعًتاضية واالضرابات. صاحل ادلواطن ادلصري 
ولكن يبقى الدور األىم يف ىذه ادلنظومة وكان للقضاء ادلصري متمثالً يف زلكمة القضاء اإلداري واليت باشرت العديد من قضايا إبطال 
ىذه البيوع الفاسدة وادلخالفة للقانون، وذبدر اإلشارة إذل أن ذلك كان من خالل قيام مؤسسات العمل األىلي شلثلة يف مؤسسة عاملة 

 .إلنسان وىي ادلركز ادلصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية يف تبٌت ضبلة الدفاع عن تلك القضايادبجال حقوق ا
 

وقد عرض على القضاء ادلصري شلثالً يف زلكمة القضاء االداري العديد من القضايا ادلتعلقة بعمليات بيع شركات أو مصانع أو أراضي 
 :قضايا اخلصخصة ، واليت كان من أعلها القضايا التالية شللوكة للدولة ، وىو ما ؽلكن إصباالً تسميتو ب

 . 22/6/2010قضائية ، وىي قضية أرض مدينيت واليت صدر احلكم فيها جبلسة  63لسنة  12622القضية رقم  -1
 . 26/4/2011قضائية وىو قضية أرض شركة بادل ىيلز، واليت صدر احلكم فيها جبلسة  64لسنة  49065القضية رقم  -2
 . 7/5/2011قضائية وىي قضية شركة عمر أفندي، واليت صدر احلكم فيها جبلسة  65لسنة  11492 القضية رقم -3
قضائية وىي قضية شركة طنطا للكتان والزيوت واليت صدر احلكم فيها جبلسة  65لسنة  34248القضية رقم  -4

21/9/2011 . 
 . 21/9/2011اليت صدر احلكم فيها جبلسة قضائية وىي قضية شركة ادلراجل البخارية ، و  65لسنة  11492القضية رقم  -5
قضائية ، وىي قضية خاصة بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة شبُت الكوم للغزل  65لسنة  34517رقم القضية  -6

 .والنسيج ، ودل تزل قيد التداول باحملكمة
، والشركة العربية للتجارة اخلارجية ،  قضائية ، وىي القضية اخلاصة بشركة النيل حلليج األقطان 65لسنة  37542القضية رقم  -7

 . ومازالت متداولة أمام زلكمة القضاء اإلداري
 

ودبطالعة ما صدر من أحكام يف القضايا سالفة البيان فإنو قد تبُت للمحكمة مدى الفساد الذي تفشى يف عمليات البيع ، وذلك ما أقرتو 
مر واقفاً عند حد فساد مارل أو إداري ، وإظلا تعددت أوجو الفساد يف كل ودل يكن األ. احملكمة وىي قائمة بتسبيب تلك األحكام 

عمليات البيع وىو األمر الذي يفوق مقدرات ىذه الورقة ، ولكننا سوف نتعرض لبعض ىذه األوجو الالزمة لتبيان ىل كانت اإلدارة 
واطنُت أم أهنا كانت شائرة يف درب التخلص من احلكومية ادلصرية وىي ساعية ضلو اخلصخصة حريصة على الصاحل العام للوطن وادل

العام لصاحل حفنة من شلتلكات الشعب ادلصري ؟ مضيعة بذلك حقوق األجيال يف التمتع بثروات بالده ، ومن مث زيادة معدالت الفقر 
 .رجاالت األعمال وكبار ادلستثمرين 

ن تلك العقود إذل رلموعة من األسباب ، واليت تؤكد على أن وتدور معظم األسباب اليت استندت إليها احملكمة حال قضائها ببطال
احلكومة البائدة يف ظل عصر مبارك كانت مقيدة دبا تتطلبو اإلرادات األجنبية يف ذلك السياق، وأهنا دل تتخَت الشركات اخلاسرة لطرحها 

للبعض من ىذه األسباب الذي ؽلكن القارئ من  وسوف نتعرض. للبيع ،إضافة إذل كم ادلخالفات القانونية اليت طالت عمليات البيع 
اإلدلام باحلقيقة خول عمليات اخلصخصة ادلصرية ، وذلك حىت نتمكن من معرفة مدى التعارض القائم بُت عمليات البيع وبُت حقوق 

اخلصخصة احلقة عن بصر ادلواطنُت يف السكن واألرض، ولكن وقبل التعرض ذلذه األسباب نعرض دلا أكدتو احملكمة يف تبياهنا دلدلول 
 11492وبصَتة وىو األمر الذي غاب عن كل عمليات اخلصخصة اليت تعرضت ذلا زلمة القضاء اإلداري، حيث قالت يف الدعوى رقم 

وحيث أن اخلصخصة يف ذاهتا ليست شراً مستطَتاً غلب : قضائية وىي القضية ادلعروفة باسم قضية عمر أفندي ما نصو  65لسنة 
ا أهنا ليست خَتاً مطلقاً يتعُت أن تذلل أمامو الطرق وتفتح األبواب على مصراعيها ، فاخلصخصة إظلا تعٍت يف مفهومها الفٍت مقاومتو، كم

ءة قيام الدولة بتحويل ملكية ادلؤسسات العامة أو ادلشروعات العامة جزئياً أو كلياً إذل القطاع اخلاص ، وهتدف اخلصخصة إذل ربسُت الكفا
االعتماد على آليات السوق وادلنافسة ، وزبفيف األعباء ادلالية عن الدولة اليت تعاين من اخلسارة الكبَتة يف شركات ن خالل االقتصادية م

 .القطاع العام وتوسيع حجم القطاع اخلاص ، واالعتماد عليو أكثر يف عمليات النمو والتنمية
 

بيان وتبيان دلعرفة بعض احلقائق عن عمليات اخلصخصة ادلصرية ، وذلك ومن ىنا نستطيع ان ندلف إذل أىم ما جاء بتلك األحكام من 
 :على النحو التارل
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 :الخضوع لإلرادة الخارجية  – أولً 

 إذ أنو ليس خافياً على أحد مدى الضغوط الدولية اليت تعرضت ذلا الدول النامية إلجباره على اإللتزام بتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي
جنبية كان على الرأس منها صندوق النقد الدورل والبنك الدورل، كما أن ىذا التوجو كان أيضاً سعياً لنيل الرضا من دول من قبل جهات أ

بعينها إذ كانت برامج اخلصخصة تصب يف صاحلها ، وبالفعل قد انساقت السياسة ادلصري وراء تلك الضغوط ودل تسعى حىت إذل التةافق 
 34248وادلصلحة الدازبلية للبالد، وىو األمر الذي رصدتو احملكمة بعُت بصَتة حيث قالت يف احلكم رقم  ما بُت تلك الضغوط اخلارجية

إال أن الشر " قضائية وىي القضية ادلعروفة إعالميا بقضية شركة طنطا للكتان والزيوت، حيث قالت يف تسبيبات ذلك احلكم  65لسنة 
اد الوطن ىو اخلصخصة القائمة على اإلذعان لبيع القطاع العام بشروط ادلؤسسات ادلستطَت الذي يصاحب اخلصخصة ادلدمرة القتص

الدولية إلعطاء القروض والتسهيالت اجلديدة ، والسماح بإعادة اجلدولة لبعض الديون اخلارجية سعياً ضلو تصفية القطاع العام ، وىي 
وري يف خطاب رئيس اجلمهورية األسبق دبناسبة االحتفال بعيد بإعالن صبه 1991اخلصخصة اليت بدأت احلكومة برنارلها يف مصر سنة 

 " بأن احلكومة سوف تتبٌت اخلصخصة كسياسة رمسية هبدف خلق اقتصاد أكثر حرية  1991العمال يف األول من مايو سنة 
 

لعام أو حريصة على مصلحة وحقوق ومن خالل قول احملكمة سالف البيان يتأكد لنا ان احلكومة ادلصرية دل تكن ىادفاً إذل ربقيق الصاحل ا
 .مواطنيها بقدر حرصها على إرضاء اجلهات األجنبية ربقيقاً ألىداف أخرى خارجة عن نطاق مصلحة الشعب

 
 :عدم القدرة على تخير الشركات المباعة – ثانياً 

شكلها ادلثارل بان احلكومة سوف وعلى الرغم من إعالن احلكومة ادلصرية ، وذلك سباشياً مع اذلدف العام لعمليات اخلصخصة على 
تتخلص من شركاهتا اخلاسرة واليت سبثل عبئاً على االقتصاد القومي ادلصري ، ولكن ذلك دل يكن إال مدخالً خصباً ارادت بو احلكومة أن 

ا للشركات زلل البيع خاضعاً تقنع بو الرأي العام فقط ، ولكنها دل  تتخذه سبيالً يف واقع عمليات البيع واخلصخصة الفعلية، وقد كان زبَتى
العتبارات أخرى توضح مدى العبث دبقدرات الشعب ادلصري لصاحل فئات بعينها أو ربقيقاً دلكاسب سريعة جملموعة من رجال أعمال 

 11492الرقيمة " عمر أفندي" ربيط هبم الشبهات ، وىو األمر الذي دل ؼلفى عن أعُت زلكمة القضاء اإلداري ، وقد قالت يف قضية 
وزير االستثمار وكذا اجملموعة الوزارية لسياسات اخلصخصة االقتصادية الشركة القابضة نيابة عن الدولة شلثلة يف  -: قضائية أن  65لسنة 

 دتصرفت يف شركة عمر أفندي ليس باعتبارىا صرحاً ذبارياً ساىم على مدار تارؼلو الطويل من خالل فروعو العديدة ادلنتشرة يف أرجاء البال
يف تلبية احلاجات األساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارىا رجس من عمل الشيطان غلب التطهر منو بأي شبن ، أو 

بوصفها ذنباً يلقي على الدولة واجب تقدًن القربان لالستغفار عن ارتكابو ، وتعاملت مع شركة عمر أفندي بكل ما اشتملت عليو من 
راض وعقارات وفروع منها ما اعتربتو الدولة آثاراً ومنها ما يتميز بطراز معماري فريد يشهد على عراقة ىذه البالد آالف العمال وادلوظفُت وأ

األمر الذي من . وربضرىا وكأهنا كم من ادلهمالت وأصنافاً سريعة التلف يتعُت التصرف فيها على وجو السرعة قبل هناية تاريخ الصالحية
ل حقيقة التصرفات اليت قام هبا صبيع ادلسئولُت عن إسبام تلك الصفقة ، فلقد بلغت تلك التصرفات حداً كبَتاً شأنو يثَت الشك والريبة حو 

 .من اجلسامة يصل إذل شبهة التواطوء لتسهيل سبرير الصفقة بكل ما شاهبا من سلالفات
 

األثناء دل تكن ساعية إذل تطبيق اخلصخصة  وىذا ما مؤداه أن اإلدارة السياسية اليت كانت متحكمة يف سياسات اخلصخصة يف ىذه
دبعناىا العلمي أو هبدفها االقتصادي اليت روجت لو احلكومة ، ولكن ما ظهر من عمليات فساد طالت ىذه البيوع أكد على األىداف 

 .الغَت مشروعة واجملانبة لصاحل الشعب ادلصري وىو ما كان نتيجتو احلتمية والوحيدة ىي إبطال تلك البيوع
 

- الفساد ومخالفة القانون  – ثالثاً 
وقد أكدت احليثيات الصادرة يف كل األحكام القضائية يف قضايا اخلصخصة أن تلك العمليات دل تكن هتدف إذل ربقيق أي قدر من 

احلاكم وادلنظم  النمو االقتصادي او التخلص من الشركات اخلاسرة ، أو ان على األقل تلك البيوع قد سبت دبا يتوافق مع أحكام القانون
مة يف دلثل ىذه االمور مثل قانون ادلناقصات وادلزايدات أو قانون القطاع العام ، وإظلا كانت عمليات البيع تتم وفق ارادات اجملموعة ادلتحك
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و ، وتسهيل سياسة اخلصخصة دبا يتوافق ومصاحلها ومصاحل ذويها فقط وىو األمر الذي يشكل جرؽلة إىدار ادلال العام واالستيالء علي
عديدة االستيالء عليو ، وكل اوجو الفساد اليت استفاضت فيها احملكمة دبا ينوء عن قدر ىذه الورقة وبينتو تبياناً شافياً ومؤكداً دلخالفات 

ذلذه  ولكن سوف نعرض دلا أوردتو احملكمة ويعد ملخصاً . نالت من عمليات اخلصخصة وأبعدهتا سباماً عن كل ما يرتبط والصاحل العام 
وحيث أن احملكمة " حيث قالت . قضائية خبصوص قضية شركة ادلراجل البخارية  65لسنة  40510ادلخالفات ، وذلك يف الدعوى رقم 

وىي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف ذلا ما تقدم من إىدار جسيم للمال العام وذبريف ألصول االقتصاد ادلصري مت ربت قيادة العديد 
فضالً عن كوهنا سبثل فساداً إدارياً  –إن ثبتت بعد ربقيقها  –رب عملية زبريب لالقتصاد ادلصري ، وىي جرائم جنائية من الوزارات ألك

من قانون االجراءات اجلنائية اليت أوجبت على كل من علم بوقوع جرؽلة غلوز للنيابة العامة "  25"، وعمال حبكم ادلادة  يستوجب ادلساءلة
من القانون ذاتو اليت "  26" شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وادلادة  رفع الدعوى عنها بغَت

أوجبت على كل من علم من ادلوظفُت العموميُت أو ادلكلفُت خبدمة عامة أثناء تأدية عملو أو بسبب تأديتو بوقوع جرؽلة من اجلرائم غلوز 
عنها بغَت شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي ، فإن احملكمة تعترب  للنيابة العامة رفع الدعوى

ابة حكمها القضائي ىذا بالغاً لكا جهات التحقيق بالدولة ، للنيابة العامة ، ونيابة األموال العامة ، وإدارة الكسب غَت ادلشروع ، والني
 ".ىذا األمر ما أوجبو عليها القانون وما يقي البالد شر الفساد اإلدارية لتتخذ كل جهة حيال

 
وبعد ىذا القول الفاصل يف ىذه الدعاوى والذي يتأكد لنا من خاللو مدى تفشي الفساد وسطرتو على عمليات بيع القطاع العام ادلصري، 

الواردة يف صلب تسبيب احملكمة سالف البيان إال أنو البد وما ؽلثلو ذلك من عدوان على ادلال العام ، وعلى الرغم من اإلصبال والعمومية 
وأن نشَت إذل أن ذلك اإلصبال قد جاء بعد تفصيل وتفسَت دلا اختملتو أوراق تلك القضايا من معادل فساد وتربح وإىدار للمال العام 

احملكمة من أن احد شلثلي الشركات البائعة كان تأكدت " قضية ادلراجل البخارية " ادلصري، فيكفي أن نشَت ىنا إذل أنو ويف ذات الدعوى 
 .يقوم بالبيع لشركة يتوذل رللس إدارهتا صلليو

 
ومن خالل ذلك العرض السريع لبعض ما جاء بقضايا اخلصخصة ادلصرية من معادل فساد وتوجو ضلو التخلي عن شلتلكات ومقدرات 

وأن تلك ادلمتلكات قد ساعلت خالل فًتات طويلة يف سد حاجات  من العمل ،كماوثروات سبلكها الشعب ادلصري خالل سنوات طوال 
ؤسسات والدول األجنبية ملحة وضرورية لفئات عريضة من الشعب ادلصري ، فقد جاءت احلكومة ادلباركية خبضوعها وخنوعها التام للم

لغ فيو لتبيع ىذه الشركات وادلصانع واألراضي مُت مصاحل شخصية زبص بعض رجاذلا ولزيادة ثرواهتم بشكل مباوأيضاً جاءت بفسادىا لتأ
 .بأشبان خبسة ال تتناسب البتة مع القيمة احلقيقية ذلذه األصول 

 
  : ولكن ال بد لنا من التطرق إذل اآلثار اليت تكبدىا ادلواطن ادلصري من جراء تنفيذ ىذه السياسات، واليت يبدو أعلها

 : على المستوى القتصادي –أولً 
على ادلستوى االقتصادي ادلصري أي نوع من التحسن أو اإلنتعاش سواء كان على مستوى األفراد أو على مستوى الدخل القومي دل ينتج 

، فلم ينتج عن اتباع السياسات ادلفروضة من اخلارج على انتهاج أسلوب اخلصخصة أو إعادة ىيكلة االقتصاد ادلصري بالطريقة اليت رمست 
تمع ادلصري، وإظلا وضعت ىذه السياسات من قبل الدول القائمة على صندوق النقد الدورل وبنك باريس فقط دوظلا مراعاة ألبعاد اجمل

ها ، حلماية مصاحل تلك البلدان ، ولزيادة وتأكيد تبعية معظم البلدان النامية أو اآلخذة يف النمو دلا تقرره ىذه الدول أو يتوافق مع مصاحل
بكوهنا قد ساعدت على زيادة األسعار بشكل ال يتناسب مع ي الداخلي فقد أثرت سياسات اخلصخصة وعلى ادلستوى االقتصادي ادلصر 

مستوى دخول ادلواطنُت ادلصريُت، وبالتارل عملت ىذه السياسات على زيادة معدالت الفقر لدى غالبية الشعب ادلصري، كما أدت إذل 
 .أيدي حفنة قليلة زيادة الفوارق الطبقية واضلسار معظم الثروة ادلصرية يف

 
ومن زاوية ثانية كان من أىم نتائج السَت الغَت شلنهج أو مقنن خلف ىذه السياسات أن زادت معدالت البطالة ، وذلك بتخلص الشركات 

و ل أدلكافأت للحروج ادلبكر من العماليت مت بيعها من معظم عماذلا سواء كان عن طريق اإلحالة إذل ادلعاش ادلبكر أو عن طريق منح ا
، ومن زاوية ثانية دل تستوعب ىذه الكيانات اجلديدة اعداد من العمالة وذلك كبديل عن العمالة اليت مت االستغناء عنها، او كعمالة الوظيفة
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حديثة متدربة تعمل وفق ما كان متصور من بيع ىذه الشركات أو ادلصانع من أجل تطويرىا، وىو األمر الذي دل ػلدث على ادلستوى 
ي إذ دل يقم ادلشًتوون بتطوير تلك ادلؤسسات من أجل زيادة معدالت النمو ، ولكن قام بعضهم بالشراء من أجل إعادة تقسيم الواقع

األراضي ادلقام عليها ىذه الشركات أو ادلصانع إلعادة طرحها داخل السوق العقاري فقط واالستفادة من فروق األسعار وربقيقاً للمكاسب 
، ودل يستوعب أي أعداد جديدة من العمالة ريعة من خالل ذلك وىو األمر الذي دل يعد على االقتصاد ادلصري بشئادلادية الرىيبة والس

 .ادلصرية
 

وذلك على األقل هبدف استيعاب أعداد " مصانع أو شركات " كما أن عدم توجيو متحصالت اخلصخصة إذل بناء أماكن انتاجية جديدة 
ت ىذه األموال إذل أوجو صرف عدؽلة اجلدوى أو الفائدة على اجملتمع ادلصري وكانت معظم ىذه األوجو من العمالة ادلصرية ، وإظلا وجه

 .استهالكية شلا أدى إذل تعميق الفجوة االقتصادية يف كل مناحيها
 

السلع وىو ما أنتج أعباء جديدة  ومن مث كان التأثَت األول وادلباشر من الزاوية االقتصادية ىو زيادة معدالت البطالة ، وزيادة األسعار لكافة
 وكما أكد الكتور ابراىيم العسيوي يف مقالو دبجلة آفاق اشًتاكية. مضافة على حساب ادلواطن البسيط يف حقوقو األساسية واليت من بينها 

مة الرئيسية ادلطروحة على لقد فشلت السياسات االقتصادية واالجتماعية للنظام احلاكم ىف اصلاز ادله :بقولو ، 2007لسنة  7العدد رقم 
واألدلة على ذلك كثَتة ، سأكتفى  0رلتمعنا وشعبنا ، أال وىى اخلروج من التخلف والتبعية ، وربقيق التنمية الشاملة واالستقالل الوطٌت 

 : يلىدبا 
ات ، مث إذل ىف الثمانين %5ىف النصف الثاىن من السبعينات إذل حواذل % 9تراجع معدل النمو االقتصادى من حواذل  -

وإذا كانت احلكومة تقول أن  0 21ىف السنوات اخلمس األوذل من القرن % 3.5ىف التسعينات ، مث إذل حواذل % 4حواذل 
أي بافًتاض معامل رأمسال إذل الناتج أكثر )، فإن تدقيق احلسابات االقتصادية  2005/2006ىف % 7معدل النمو بلغ 

إذن ىف  0%4.8يشَت إذل أنو دل يزد على (  4.2قرير حديث لصندوق النقد الدورل وىو واقعية،وليكن ادلعامل ادلستخدم يف ت
 0وىذا اصلاز بائس بأى معيار موضوعى  0ظل السياسات ادلطبقة اطلفض معدل النمو إذل حوارل النصف خالل ثلث قرن 

ضعف من مردوده على مستوى معيشة ارتبط ظلط النمو االقتصادى الذى شهدتو البالد بعدد من الظواىر السلبية الىت ت -
ىف % 5إذل  1975من قوة العمل ىف % 2.5فقد تصاعد معدل البطالة من  0الغالبية العظمى من الشعب ادلصرى 

إذل أن ىذا ادلعدل دل ينخفض  2006وتشَت نتائج تعداد السكان لعام  0 2004/2005ىف  %10، مث إذل  81/1982
مليون مواطن متعطل ، وذلك طبقاً  2، وىو ما يعٌت وجود ما يزيد قليال على % 9.3 بأى درجة زلسوسة ، إذ كان ىف حدود

من % 15أى ) 3.3وفيما يتعلق بالتقديرات غَت الرمسية ، فإهنا تصل بعدد ادلتعطلُت إذل ما يًتاوح بُت  0لالحصاءات الرمسية
  2007اخلمسية الىت انتهت ىف يونيو  الحظ أن اخلطة 0( من قوة العمل % 25أى )مليون متعطل  5.5و( قوة العمل

فيالو من دليل دامغ !  2006/2007ىف % 5إذل  2001/2002ىف % 9كانت قد استهدفت زبفيض معدل البطالة من 
 (2)على سوء التخطيط وضعف األداء وفشل السياسات

 
رأمساذل العادلي واالضلياز للرأمسالية ادلصرية على ومن النتائج السلبية الىت أسفر عنها تطبيق سياسات فتح االقتصاد ودرلة ىف االقتصاد ال

حساب مصاحل صباىَت العمال والفالحُت وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى ، االطلفاض الكبَت الذى طراً على األجور احلقيقية ، وعلى 
ة ، وازدياد نسبة الفقراء ىف اجملتمع ادلصرى نصيب األجور ىف الدخل القومى ، واالتساع الكبَت للفوارق بُت الطبقات ىف توزيع الدخل والثرو 

 : ونوجز فيما يلى بعض احلقائق ادلتوافرة فيما يتعلق هبذه ادلؤشرات
 

لقد تعرض األجر احلقيقى للمشتغل على ادلستوى الكلى ، وعلى مستوى كل من القطاع العام والقطاع اخلاص ، إذل تدىور ملحوظ بُت 
كان أقل شلا كان   2002وبالرغم من اذباه األجر احلقيقى للتزايد بعد ذلك ، إال أن مستواه ىف  0ات أوائل الثمانينات ومنتصف التسعين

والشك ان انفجار األسعار ىف السنوات األخَتة ، قد أضعف من من النمو ىف األجور احلقيقية ، إن دل  0سنو أو أكثر  18عليو قبل 
 يكن قد أدى إذل استئناف مسَتة تدىورىا
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 : السكن الحق في 

مة ألقت النتائج ادلًتتبة على اتباع سياسة اخلصخصة بالطريقة اليت مارستها احلكومة ادلصرية دبا احتوتو من فساد وعدم توخي ادلصلحة العا
كات إذل سيطرة رجال األعمال على ادللكيات الكبَتة من األراضي اجلديدة وادلشروعات اذلامة لبناء مدن جديدة ، وما قامت بو ىذه الشر 
اخلاصة من فرض األسعار دبا يتوائم مع سياساهتا الرحبية فقط ، وه األمر الذي كانت زلصلتو الرئيسية عدم قدرة غالبية أفراد الشعب 

ادلصري من احلصول على سكن مناسب أو مالئم تتوافر حبقو االشًتاطات الالزمة وادلتفق عليها دولياً ، ومن مث أصبح السكن ادلناسب حقاً 
اً على فئات بعينها من اجملتمع ، وىو األمر الذي بدا وكأنو تفرقة ما بُت أبناء الوطن الواحد ، حيث بداء يظهر على سطح الواقع مقصور 

ادلصري ادلدن اخلاصة واحملميات اخلرسانية ادلسورة والفاصلة ما بُت الفئات القادرة على سداد الثمن وبُت ادلهمشُت من باقية اجملتمع 
، مث تلى ذلك ظهور ىذه (شرم الشيخ  –الغردقة  –مارينا  –السخنة ) البادية كان ظهور تلك ادلدن يف األماكن الساحلية  ادلصري، ويف

وقد كان من األمور البينة انتشار القصور والفيالت ( فيالت زايد  –القاىرة اجلديدة ) اجملتمعات اجلديدة داخل أو يف إطار ادلدن ادلصرية 
وىذه األماكن السكنية دل تكن بالطبع يف مقدور الفئات البسيطة وادلمثلة لغالبية .عادل الثراء الفاحش، والغٌت ادلستفذواليت تدلل على م

 .اجملتمع ادلصري أيو إمكانية للحصول على أمثاذلا
 

ترك معظم أمور السكن  وعلى صعيد الدولة كانت أيضاً لسياسات النخلي التدرغلي عن دعم إسكان الفئات غَت القادرة ، وتوجهها ضلو
كل ذلك زاد من ظهور وازدياد السكن  واإلسكان لسياسة السوق االقتصادي احلر الذي ال يتحملو اجملتمع ادلصري القابع يف أعماق الفقر

لسكن، إذ دل غلد العشوائي الغَت مؤسس بالبنية التحتية أو بادلعٌت اإلصبارل الغَت متوافق مع الشرائط احلقوقية ادلتطلبة خبصوص احلق يف ا
انتشارىا على أطراف الفقراء من أبناء الوطن بد أو بديل للحصول على أربعة جدر سوى اللجوء إذل تلك األماكن العشوائية واليت زاد 

  ادلدن الكربى بشكل موازي لتوجو سياسة الدولة مع برنامج اخلصخصة،
 

 صناعة القانون  
ضلو سياسة اخلصخصة يف البنيان التشريعي للدولة ، فقد اذبهت معظم التشريعات ادلنظمة  لقد أثرت عمليات التوجو االقتصادي للدولة

لشئون احلياة خالل تلك احلقبة الزمنية إذل ضباية رجال األعمال وادلستثمرينبشكل ملحوظ دوظلا االخذ يف االعتبار باقية الشعب ادلصري 
فيدين من عمليات اخلصخصة ال ؽلثلون سوى قطاع بسيط من الشعب ولكنهم يف على الرغم من كونو ؽلثل الغالبية العظمى ، وأن ادلست

 .وادلؤثرين يف القطاع االقتصادي والتوجو ضلو سياسة التحرر والسوق األن ذاتو ؽلثلون فئة أصحاب ادلصاحل الكربى
س فيما يتعلق بصنع القانون ادلرتبط الواقع أنو من خالل ربليل ادلداوالت الربدلانية دبجلس الشعب خالل الفصل التشريعي الساد 

باخلصخصة ؽلكن استنتاج أن ىناك حالة من عدم الوضوح وعدم التحكم يف التعميمات ادلرتبطة دبناقشات الربدلانية ادلتعلقة باألبعاد 
آثار اخلصخصة  كما أن بعض ادلناقشات مت تقدؽلها يف صورة سلاوف ضباسية من. اخلارجية سواء يف تعليقات ادلعارضة أو احلكومة

ومن جهة أخرى فإن سياسة  والتكيف اذليكلي،وظهرت زلاوالت دفاعية ضباسية عن ىذه السياسة تعمل على تبديد تلك ادلخاوف
اخلصخصة وأبعادىا اخلارجية ادلتمثلة يف تأثَت البنك الدورل وصندوق النقد الدورل قد أوضحت وجود شرخ كبَت وانقسام واضح يف 

الت الربدلانية، وىو األمر الذي دل ػلدث منذ مناقشة مبادرة السالم مع إسرائيل، ويعكس ذلك وعي أعضاء رللس ادلناقشات وادلداو 
الشعب بتأثَت ىذه السياسة وأعليتها بالنسبة للمجتمع بصفة عامة، بغض النظر عن كون معظم ادلناقشات أخذت الطابع السياسي بفضل 

 .(3) ة ة اخلصخصواحلكم ادلسبق على سياس سياسات األحزاب
 

ويف ضوء ذلك ؽلكن توصيف صنع القانون يف إطار سوسيولوجيا القانون، ومن خالل دراسة وربليل الدورة التشريعية جمللس الشعب ادلصري 
، بأن ما حدث ارتبط جبملة من ادلتغَتات الداخلية واخلارجية الذاتية وادلوضوعية، كما ارتبط تنفيذ ذلك 1996 – 1990من عام 

ما ىو الوضع عليو، وقد أنتجت تلك السياسات التشريعية ادلرتبط بتوجهات الدولة موعة من اآلليات اليت أدت إذل وصول ادلسألة إذل دبج
العديد من القوانُت ادلنصبة صبيعها يف مصب ومرفد اصحاب الثروة والنفوذ  ن ودل يقف األمر عند ذلك ادلستوى فقط ، بل أنو دبتابعة 

صلد أن ذلك الربدلان وادلعد من الناحية النظرية ىو اذليئة التشريعية ، قد احتل  2010/  2005ت رللس الشعب لسسنة دقيقة النتخابا
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معظم مقاعده رجال اعمال احلزب الوطٍت احلاكم يف ذلك التاريخ ، وال ؼلفى على أحد ما قد شاب العملية االنتخابية من تدخالت 
ة من األخوان ادلسلمُت وادلمثلُت للمعارضة االسالمية يف ادلرحلة االوذل لالنتخابات ، وىو ما ادى حكومية وأمنية فجة ،عقب صلاح رلموع

إذل زيادة تدخالت الدولة بقبضتها األمنية على صناديق االقًتاع وىو ما أسفر الشكل الذي كان عليو ذلك الربدلان، وقد ازداد األمر 
سيطر احلزب الوطٍت على ىذه االنتخابات صبلة وتفصيالً وسيطر بشكل ال يوصف على حيث  2010خطورة يف انتخابات الربدلان لسنة 

 .مقاعد رللس الشعب بطريقة ال سبت للشرعية بصلة
 

ومن مث كان نتاج ىذه العيئات التشريعية احملكومة بأمر رجاالت الرئيس وصللو والغَت مسموح ذلا باخلروج عن النص ادلرسوم العديد من 
 ال تتوافق وحقوق ادلصريُت ، وال ربافظ سوى على حقوق رجال األعمال ، فتم ذبرًن اضرابات العمال ، ومت سبديد حالة التشريعات اليت

 .الطوارئ القامعة للحريات، وكذلك زيادة فرص القمع على حقوق وحريات ادلواطنُت يف كافة ادلستويات االقتصادية واالجتماعية
 :ة االجتماعيةغياب دور الدولة يف ربقيق العدال*

ويبدو ذلك واضحاً كأثر من أىم اآلثار ادلًتتبة على التوجو االقتصادي ضلو اخلصخصة ، حيث بداءت الدولة يف التخلي عن الدور األعظم 
كة الذي كانت تقوم بو يف حياة ادلواطنُت ،إذ بداءت يف النخلي التدرغلي عن دعم السلع األساسية للمواطنُت زلاولة يف ذلك ترك احلر 

وذلك ما أنتج العديد من ادلشكالت االجتماعية واليت كانت تدور يف فلك (الطلب  –العرض ) االقتصادية ذلذه السلع لسياسات السوق 
عدم قدرة ادلواطنُت يف احلصول على السلع واخلدمات األساسية، وذلك لعدم تواجد البدائل التشريعية أو التنظيمية ادلصاحبة للخصخصة ، 

م قدرة الدخول ادلالية للمواطنُت على مواجهة الزيادات الرىيبة يف أسعار السلع واخلدمات، ونرى ذلك أكثر وضوحاً خبصوص وأيضاً لعد
رغم عدم قدرة ادلواطنُت على احلصول على سكن يستوعبهم، دبا يتوافق على األقل مع أدىن ادلعايَت اإلنسانية ادلشًتطة ذلذا احلق، إذ على ال

السكنية اجلديدية وادلعدة واجلاىزة الستقبال ادلواطنُت، ولكنها دل تكن لفقراء الشعب ادلصري، لكوهنا ال سبثل لدى مالكيها من توافر ادلدن 
 سوى مشروع استثماري يبتغى منو ربقيق اكرب قدر شلكن من الرحبية، وىو ما يتضح جبالء مع ندرة ادلشروعات السكنية اليت تقوم هبا الدولة

 .أو تدعمها
 

 يكن األمر واقفاً يف دائرة السكن وعدم قدرة ادلواطنُت ، ولكن امتدت ادلشاكل االجتماعية ادلًتتبة على اخلصخصة االقتصادية إذل مفردة ودل
ىامة كثَتاً يف حياة ادلواطنُت البسطاء وىي حقهم يف تلقى الرعاية الصحية، على الرغم من وجود النصوص الدستورية اليت تكفل ضمان 

للرعاية الصحية ، وأيضاً وجود قانون التأمُت الصحي إال أن الدولة ادلصرية حاولت السعي احلثيث ضلو التخلى عن الرعاية الصحية الدولة 
 (4.)وترك أمر عالج مواطنيها لسياسات السوق االقتصادية أو التحرر االقتصادي ادلصاحب للخصخصة

 
ر كل التأثرات الت طالت حياة ادلواطنُت من جراء اتباع احلكومة ادلصرية لسياسة ولكن لن نستطيع من خالل ىذه الورقة البسيطة أن ضلص

اخلصخصة ، دوظلا أدىن مرعاة لظروف الشعب ادلصري ، ولكن الولة دل تكن يف حاحة لذلك البعد االجتماعي حيث كانت سائرة يف درب 
فكك اواصر الدولة ادلصرية وحدوث حالة من الفصام ما بُت الشعب التبعية االجنبية دوظلا ىوادة ، وىو ما أدى بدوره يف النهاية إذل ت

، واليت كان أىم مطالبها  2011واحلكومة القائمة على تنفيذ تلك السياسات ، وكانت نتيجتو احلتمية ىي بذوغ مشس ثورة يناير لسنة 
 .ىو العدالة االجتماعية

 
 ثورة يناير والتغيير المنشود

من أركان الدولة إال وعاث فيها،  ااعية مهيئة ألفول صلم النظام ادلصري السابق ، حيث دل يًتك الفساد ركنً لقد كانت كل الظروف االجتم
وإن كان ال يغيب عن ذلك كم الفساد الذي صاحب عمليات اخلصخصة االقتصادية ، وىو األمر الذي كان زلل نظر القضاء ادلصري 

ما نصو  قضائية 65لسنة  40510واليت ربمل رقم  ض تسبيبو لقضية ادلراجل البخاريةخبصوص القضايا ادلعروضة عليو ، وقد قال يف معر 
وحيث أن احملكمة وقد فحصت مدى مشروعية القرار ادلطعون فيو كأحد القرارات اليت سبخض عنها بيع أحد قالع الصناعة يف مصر ،  "

وحىت اآلن ، هتيب حبكومة ثورة اخلامس والعشرين  1991من عام  لتلحظ أن شبة آثار ونتائج اقتصادية لربنامج اخلصخصة الذي مت تنفيذه
أن زلل الدراسة واالىتمام سعيا ضلو رلتمع العدالة االجتماعية وضباية ادلال العام وربفيزاً لالستثمار اجلاد العامل على  2011من يناير 
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ومي ، فلقد كان لسياسات اخلصخصة وسبل تنفيذىا تأثَت ادلشاركة يف النهضة االقتصادية وزلاسبة كل من أسهم يف زبريب االقتصاد الق
جد خطَت على االستثمار ، وعلى البطالة ، ويف إىدار ادلال العام ، وشيوع الفساد ، مث على سيطرة رأس ادلال األجنيب وتأثَته على 

الطريق على تنفيذ استثمارات جديدة ،  متطلبات ضباية األمن القومي ، فقد أثر التنفيذ السليب لسياسة اخلصخصة على االستثمار بقطع
حيث ربولت االستثمارات إذل سبويل تداول أصول قائمة فعلياً ، وىو ما دفع االقتصاد إذل اجلمود والركود، كما دل تستخدم الدولة حصيلة 

األصول الذي بنتو  اخلصخصة يف بناء مشروعات انتاجية جديدة ، ذلك أن برنامج اخلصخصة كان أقرب ما يكون إذل استهالك رصيد
األجيال واحلكومات السابقة لصاحل سبويل اإلنفاق اجلاري للحكومة لتغطية عجزىا عن توفَت التمويل الضروري ذلذا اإلنفاق وخباصة بسبب 

ا عسى أن التهرب الضرييب لرجال األعمال وغياب ادلسئولية االجتماعية ذلم، والعمل على ضباية ادلستثمر احلق حسن النية حبصولو على م
 ".يكون قد أنفقو من أموال بغَت إضرار بادلال العام ، وبغَت فساد يف احلصول على العقود أو زبريب االقتصاد

  
ومن ىذا ادلنطلق الذي أطلقتو زلكمة القضاء اإلداري ، وىي بصدد نظرىا لقضايا خصخصة القطاع العام ادلصري، فإننا أنو على احلكومة 

أن تضع نصب عينيها ما طال الدولة ادلصرية يف عصر ما قبل الثورة من فساد  2011امس والعشرين من يناير لسنة ادلصرية يف ظل ثورة اخل
ت ينخر يف جسد ىذه الدولة حىت أتى على األخضر واليابس فيها ، وىو ما كان لو دور احملرك يف غضبة الشعب ادلصري واليت أطاح حرا 

بالسلطة ، ودلا كان الشعب ادلصري قد قدم تضحيات جليلة كانت من خالل تقدًن  ستميتو للتمسكهبذا النظام على الرغم من زلاوالتو ادل
 نفوس شبابو شهداء ىذه الثورة ، عالوة على ادلصابُت من أبنائو حىت ػلصل على حريتو وتغَته االجتماعي ادلنشود ، فإننا نستغل ختام ىذه

يعلموا أن ذلك الشعب وتلك األمة قادرة على تغيَت ما حل هبا من فساد ، ولكن جلديدة أن الورقة دلناشدة كل ادلسئولُت يف ىذه احلكومة ا
مراعة البعد االجتماعي الذي قامت الثورة من أجلو وىو العدالة االجتماعية،ومن مث وجب عليهم إحداث  على القائمُت على السلطة

أن نقدم التوصيات اليت تعد ىي اذلدف األساسي من تقدًن ىذه الورقة  العديد من التغَتات االجتماعية يف احلياة ادلصريةومن مث وجب
 : وىي

 
بناء الوطن ، وذلك سعياً لتحقيق العدالة االجتماعية تماعي حقيقي تلمسو كل الفئات من أإحداث تغيَت اجالسعي ضلو   -

وتقليل الفوارق بُت الدخول ، والعمل ضلو  ومن أىم ما يقال يف ذلك تطبيق احلد االدىن لألجور ، .ادلفقودة يف ظل النظام البائد
 .تطبيق احلد األقصى لألجور

واليت افسدىا ذلك النظام من ، كانت تدعم فلسفة النظام السابقالعمل على تطهَت البنية التشريعية ادلصرية من كافة القوانُت اليت -
وى خروقات وفروقات اجتماعية رىيبة بُت أبناء واليت دل تنتج س خالل سيطرتو الغَت شرعية على ادلؤسسة التشريعية ادلصرية،

  .الوطن الواحد، والعمل على إلغاء حالة الطوارئ، ودعم كل احلريات ادلؤسسة لنهضة ىذه االمة
االىتمام باحلقوق االقتصادية للمواطنُت والبحث عن حلول اجتماعية لكافة أزمات اجملتمع ادلصري واليت أعلها ىو احلق يف  -

دعم ادلشروعات السكنية للمواطنُت، مالئم قد غاب عن معايَت السياسة ادلصرية لفًتة طويلة، والعمل على  احلصول على سكن
وتطوير العشوائيات، وعدم ىدم االحياء السكنية ، واالبتعاد عن نزع ادللكيات من أجل ادلشروعات اليت تدعم سيطرة رجال 

 .األعمال
النظر يف كل ما سبق من عمليات بيع ، حىت تلك اليبوعات اليت دل تعرض  وخبصوص اخلصخصة االقتصادية فإنو غلب إعادة -

بعد على القضاء ،مع العمل على اتاحة الفرصة بشكل تشريعي يتوافق مع احتياجات الشارع ادلصري للقطاع اخلاص 
ق التوازن ما بُت كل القطاعات وادلستثمرين اجلادين للتواجد بالساحة االقتصادية ادلصرية يف ظل منظومة قانونية قادرة على ربقي

 .يف اجملتمع الواحد
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