
20 
 

  سامي قومي ھدف حول تلتف أن لألمة البدالباب الثاني: 

  .حوله األمة كل تلتف سامي قومي ھدف يحدد أن العريق لشعبنا البد أنه األخوة أيھا الحقيقة

  

 المجتمع حركة تصبح المختلفة المؤسسات و والجماعة الفرد مستوى على ووضوحه الھدف وجود وبدون
وتبدد طاقة الثورة   االتجاھات جميع في صفرا المحصلة تكون و ، األھواء و االتجاھات متضاربة عشوائية

في التدمير بدال من التعمير وتستھلك الطاقات في الھدم بال من البناء وتضيع أوقاتنا في الجدال والكالم 
ت ونھمل ءابدال من العمل ونختلف على النصوص وننسى المضمون و نھتم باإلجرا واالحتجاجاتوالوقفات 
  .األھداف

نخرج من حظيرة البالد المتخلفة ونلحق بركب البالد المتقدمة في عشر سنوات على األكثر   أن ھدفنا وليكن
  سنة بإذن هللا. 30-20من  خالل في عظمىال قتصاديةالا قوىمن ال صبحونستمر لن

  .والمكان والزمان الوقت حاجز وتكسريد قفزةً جديدة تسبق الحاضر و تبنى المستقبل نرفنحن 

   .21.... وخطة مصر للقرن    2035ونضع خطط مستقبلية لمصر  خطة 

 الشامل الھدف أما .األكثر على سنوات 5 كل القومي اإلنتاج مضاعفة ھو الضيق االقتصادي بالمفھوم ھدفنا
تفجر طاقات البشر وتستغل الموارد االقتصادية  شاملة أخالقية و اجتماعية و اقتصادية طفرة تحقيق فھو

ليصل المجتمع إلى أعلى مستوى من الرخاء االجتماعي والحرية السياسية والعدالة االجتماعية والقيم 
 ، في جو من التنافس البناء الذي يمكن للمواطن أن يعطى أقصى طاقاته و يجنى ثماره و يعمر األخالقية



21 
 

أرضه و يحافظ على بيئته و يقدس قيمه الروحية و الثقافية العريقة . ھدفنا أن نخرج من حظيرة البلدان 
المتخلفة و نلحق بركب الدول الصناعية المتقدمة. ھدفنا أن نتحول من ظالم األمية وذل التخلف إلى بلد 

لوجية إلى بلد مصنع لھا و مبدع يمسك بزمام التقدم العلمي، ومن بلد مستورد و مستھلك للمنتجات التكنو
  لھا.

  

  

نمو متوسط دخل الفرد طبقا لخطة مضاعفة الدخل القومي كل خمس سنوات بالمقارنة للدخل  1-2شكل 
  المطلوب لدخول شريحة البلدان المتقدمة.

شريحة الدول المتقدمة والمنحنى مصر يبين الدخل المطلوب لدخول  1- 2زرق في شكل رقم و و المنحني األ
األخضر يبين النمو المتوقع في دخل الفرد في مصر إذا ضاعفنا دخلنا القومي كل خمس سنوات. ومن 

  سنة على األكثر.  15-10الواضح إننا يمكننا دخول مجموعة الدول المتقدمة خالل 

 ماليزيا وضعته الذي  2020  ماليزيا مشروع مثل ، ومحدد واضح ھدف وھو السامي الھدف ھو ھذا
  .الثمانينات مطلع في لنھضتھا

 ھذا إلى للوصول ورؤيتھم برامجھم في اختلفوا وإن سياسي حزب كل ھدف وھو مخلص مصري كل ھدفو
   .الھدف

  
األھداف وليس  يلتف حول  .، و ال تشكله القيادات نظام شامل يضع القيادات في شتى المجاالتونضع 

  بين الرسالة والرسول. وبين  ة وبين المھمة و المنفذ يعاعوة و الدلدبين افصل األفراد ، نظاما ي
حرص على أن يجيل و لك افاألفراد يتغيرون ويذھبون ويموتون وتبقي شعلة مصر مضيئة يحملھ

     .يسلمھا للجيل الذي يليه
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 لبناء المنشودة التاريخية الطفرة ھذه وإحداث الحديثة الدولة منظومة بناء إن المواطنون األخوة أيھا
 ولكن ضخم تحدى شك بال أنه...األخوة أيھا.... ، الھدف ھذا وتحقيق والعشرين الواحد القرن مصر
 والذل الفقر أبنائنا نورث أن إما ،  أخر خيار أمامنا ليس أنه اإلخوة أيھا الحقيقة و. مستحيال ليس
نعبئ كل طاقاتنا و التحدي ونقبل با نستعين أن إما. األمم بين ومكانة وكرامة عزة لھم نترك أن وإما

 أمام التاريخية مسؤوليتھا األمة ھذه حملت كماالحضاري و االقتصادي  التخلفو إمكانياتنا لمواجھة 
 ومن ظالم فوقه من لجي وبحر عاصف ريح في ومقدراتنا بلدنا نترك أن وإما الصليبيين وأمام التتار
  .ظالم تحته

  
  

 ھذه أبناء في المكنونة اإلبداع و العطاء طاقات نفجر أن و أنفسنا اكتشاف نعيد أن ھو  حقيقة ينقصنا ما إن
 لواء حمليلحق بركب الدول المتقدمة ويسترد دوره التاريخي في  أن يتطلع الذي الشعب أن. المنطقة
 لواء حمل إن. التفكير و اإلبداع مقتول و ، التقليد و التبعية و الذل على مطبوعا يكون أن يمكن ال الحضارة
 و. اإلبداع على قادرا يكون أن و ، العطاء على قادرا حرا اإلنسان يكون أن يعنى بالضرورة الحضارة
 في عصمته ويترك ، نفسه عن يدافع أن يستطيع ال و ، يلبس ما يصنع ال و ، يأكل ما ينتج ال الذي الشعب

  .الھوان و الذل و الخوف و الفقر ظلومات في إال مكان له ليس ، عدوه يد

  
  

، أما اآلن اصبح  122لمتوسط دخل الفرد ھو رقم  اكان ترتيب مصر الدولى طبق 2011في عام 
ألف دوالر  3حوالي كما ھو موضح بالشكل التالي حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر  134ترتيبنا 

،وھو ھدف يمكن 2025نھاية سنة مع   60 -50في السنة.  فھدفنا أن يرتفع ترتيبنا إلى ليصل بين 
وبحلول عام  .2035ول في عام دثم نستمر لنكون من بين أعلى ال ومراقبته ومتابعته كل سنة. هقياس

  عالمية. اقتصاديةقوة  10نصبح من ضمن أكبر  2045

 قهلتحقي بأكملھا واألمة الدولة منظومة شكلسي الذي ھو ، لتحقيقه نسعى الذي السامي القومي الھدف وھذا
 على األمة مصلحة الجماعات وتؤثر الشخصية المصالح على النفوس في الجماعة مصلحة تعلوا أجله ومن

 نقف وال الكلية األمور وننظر الخالفات وننسى المصالح وتلتقي األحالم وتتواتر اآلمال وتتعانق مصالحھا
ويجب أن   .األمة ھذه أبناء في المكنونة والطاقات العطاء ينابيع يفجر الذي وھو ، الفرعية األمور عند

نطوي صفحة الماضي بكل آالمھا وننسى خالفاتنا ونوحد كلمتنا ونتصافح ونتكاتف من أجل مستقبلنا 
ورغبات الثأر و  االستحواذومستقبل أبنائنا. ويجب أن نسمو بأنفسنا ونتخلص من عقلية الإلقصاء و 

  والسونامي المدمر ....التخلف و الفقر.  لمواجھة الخطر الحقيقي  االنتقام

 شك بال أنه...األخوة أيھا. %12 إلى تصل تنميه معدالتيتطلب بالضرورة أن نحقق .الھدف، ھذا تحقيقو
 طفرات ونحقق اقتصادية المعجزة ھذه نحقق أن على قادرون ونحن. مستحيال ليس ولكن ضخم تحدى
  .والمكان والزمان الوقت حاجز وتكسر المستقبل وتبني الحاضر تسبق

 ال العريق الشعب ھذا أبناء في المكنونة  واإلبداع العطاء ينابيع أن التاريخ مر على العظيم شعبنا اثبت لقد
 العظيم شعبنا سيكولوجية تفھم أن عليھا الناجحة فالقيادة العظيمة التاريخية التحديات بمواجھة إال تتفجر
   .بالمعجزات إال تتحقق ال عظيمة أھداف إمامه وتضع
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 ولكنھا ، لألفراد والمسكن والملبس المأكل إيجاد فقط عاتقھا علي تأخذ التي ھي ليست الناجحة القيادة إن

 تتعدي و. بلده لخدمة ومواھبه  طاقاته ليستثمر المناسب المناخ له فتوفر قومية كثروة مواطن كل إلى تنظر
  .العريق شعبنا أبناء في المكنونة اإلبداع وملكات العطاء طاقات وتفجر ھذا
  
  
 منارة و الجيزة أھرامات ، منھا التاريخ عجائب العديد من قبل من العريق الشعب ھذا سواعد بنت لقد

  .ومكتبة االسكندرية وأمثلة أخرى كثيرة يعرفھا السياح ويجھلھا كثير من المصريين اإلسكندرية
  

 طويلة ولفترات السنين آالف الحضارة لواء حملت قد مصر أن دائماونعلم ابنائنا  أنفسنا نذكرويجب 
 قليلة لحظات في إال الحضارة لواء منھا يسقط ولم العالم في أخري منطقة أي مثلھا تشھد لم متصلة
. جديد من المسير لتستأنف حساباتھا وتراجع أنفاسھا لتلتقط ربما قصيرة غفوات الشعوب، عمر من

 الزمان رحلة عبر طريقھا للبشرية أضاءت التي السماوية لألديان مھدا أيضا المنطقة ھذه وكانت
  . السامية الروحية والقيم الفاضلة األخالقية بالقيم

  
 المسؤولية تحمل قد كان. كلھا المنطقة مسؤولية النظير منقطعة ببسالة تحمل قدشعبنا العريق  وكان
 الدين شعار تحت مستترة جاءت التي األوروبي االحتالل موجات أولى صد في والعسكرية المادية

 وكان. العظيم والمعلم الرسول ھذا عن تكون ما أبعد وھي السالم علية والمسيح بالصليب متمسحين
 الشرق سھول اجتاحوا الذين والتتار المغول جحافل رد في والعسكرية المادية المسؤولية تحملت قد

 العربي التراث حفظ في التاريخية المسؤولية المصري الشعب وتحمل. والدمار الخراب معھم حاملين
  .التفكك و الضعف عوامل ضد للمقاومة حصنا وكان واإلسالمي

معات العالم بعد جامعة القروين في المغرب. وكان النظام األكاديمي لألزھر جا ثاني أقدم وكان األزھر
ي تأسيس أولى جامعاتھا من حلقات التدريس وتسلسل الشھادات ھو النموذج الذي لجأت إليه أوروبا ف

  مثل جامعة السربون وأكسفورد.
   
 نسترجع فتعالوا  األطالل، على البكاء من أعيننا وجفت القديم، بالمجد التغني من مللنا قد كنا إذا و

 أن فقط سنوات 6 في استطاعت حين طاقاتھا األمة ھذه اكتشفت قريبة سنوات فمنذ. القريب الماضي
 أبنائھا سواعد استطاعت و, 1973 عام في مؤزر نصر إلى المؤلمة 1967 ونكسة ھزيمة تحول
  .ساعات 6 من أقل في بارليف خط أسطورة تحطم أن با إيمانھا و مھندسيھا وإبداع

  
  
 من بدأي الحديث التاريخ في دفاعي خط أقوى كان ولكنه عادى خط مجرد ليس الشباب أيھا بارليف خط
 السويس، قناة امتداد على كم 170 وبطول سيناء جزيرة شبه داخل كم 12 عمق وحتى السويس قناة
 للقناة المواجه الجانب على كبير وبانحدار متر 20 من أكثر ارتفاعه ترابي بساتر يبدأ  الخط ھذا وكان

 تصب يبأناب قاعدته في كان كما للدبابات، ثابتة ومصاطب دشم تسمى حصينة نقط بوجود تميز كما ،
   .العبور قواتنا حاولت إذا بالنابالم القناة سطح إلشعال السويس قناة في
 وأنه اقتحامه يمكن ال حصن وأنه العبور مستحيل أنة علي الخط لھذا طويال إسرائيل روجت و 

   السويس، قناة عبور حاول ما إذا فيه جندي آخر عن المصري الجيش إبادة يستطيع
 و السويس قناة عبور من 1973 عام أكتوبر من السادس يوم في المصري الجيش تمكن ولكن

 من مكعب متر ماليين 3 وإزالة   الترابي الساتر اختراق مھندسيھا وإبداع أبنائھا سواعد استطاعت
 مياه مضخات ھو السالح ھذا وكان. الحروب تاريخ في استعماله يسبق لم سالح طريق عن التراب

  .ساعات 6 في تأمينه وتم األسطوري الخط ھذا وسقط  .عال ضغط ذات مخصوصة
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يبين الترتيب الدولى للدول طبقا لمتوسط دخل الفرد بالدوالر و الترتيب الحالى لمصر و ترتيب مصر المتوقع طبقا   1-2شكل 
  لبرنامج التنمية.

  

  

  
  تطبيق نظرية  أنشتين في التنميه !

  ممكن نعمل شوية حسابات بنظرية أنشتين 
)+ شعب عايز ينھض%15حكومة ممتازة  ( المعادلة األولى:  -1

  %100)= نجاح 85%(
) +شعب عايز%0حكومة مش عارفة تعمل إيه (المعادلة الثانية:  -2

  %85) = نجاح %85ينھض(
حكومة ممتازة + شعب مش عايز ينھض = فشلالمعادلة الثالثة:  -3

85%  
 %100حكومة فاشلة+شعب مش عايز ينھض= فشل المعادلة الرابعة:  -4
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علينا أن ندرك أن وسائل العمل التقليدية لم تعد قادرة على أن تطوى مسافة التخلف الذي طال مداه بين 
ھذا التخلف الذي ارغمنا عليه في سنوات طويلة من االستبداد ،  أمتنا وبين غيرھا من األمم المتقدمة

بفكر جديد وكفاءات ة وقيادة ودماء جديد لألموروالبد واألمر كذلك من مواجھة جذرية والظلم  والفساد. 
تكفل تعبئة جميع الطاقات المعنوية والمادية لألمة لتحمل ھذه المسئولية. إننا في عصر ومتجددة  جديدة 

   .وبساطة النيةو الفردية ، و ال يمكن التعامل معه بالقرارات العفوية  اتسم بالسرعة والتخطيط والتعقيد

فالبد أن ندرك أن دور مصر القيادي ،  في القرن الواحد والعشرينفإذا كنا نتطلع أن نلعب دورا قياديا 
تمن بھا البلدان المتقدمة على البلدان دولية ، و التنمية ليست معونة  التقليدبالتبعية وال يأتي بين األمم 
  العزة ال تتحقق بالتذلل وبالمھانة. و التقدم ليس سلعة تستورد  ، و المتخلفة

 لھم نترك أن وإما والذل الفقر أبنائنا نورث أن إما آخر ، خيار أمامنا ليس أنه اإلخوة أيھا الحقيقة و
الحضاري و  التخلف معركة ونخوض التحدي ونقبل با نستعين أن إما. األمم بين ومكانة وكرامة عزة

 بلدنا نترك أن وإما الصليبيين وأمام التتار أمام التاريخية مسؤوليتھا األمة ھذه حملت االقتصادي كما
  .ظالم تحته ومن ظالم فوقه من لجي وبحر عاصف ريح في ومقدراتنا

 %400 مرات أربع القومي إنتاجنا بمضاعفة اقتصادية معجزة نحقق أن استطعنا إننا نتذكر أن وعلينا
 يھدأ ولم األموال توظيف شركات على شرسة بھجمة السابق النظام دمرھا ثم 1989 و 1979 عام بين
 أن هللا بمشيئة قادرون ونحن. التسعينات مطلع في سالبا االقتصادي النمو أصبح أن بعد إال يفتر ولم

 ينقصنا ما فكل. سنة 20 من اقل في عالمية اقتصادية قوى لنصبح نستمر وأن اإلنجازات ھذه نسترجع
و  االقتصاديوعمل...ونتحد جميعا لنخوض معركة التخلف  وتخطيط قوية عزيمة ثم با إيمان ھو حقا

  اكتوبر وإيمان العاشر من رمضان. 6الحضاري بعزيمة 

  

  النھضة إرادة شعب يريد أن يكون ................أو ال يكون
  
  

  .......االناس اللي بتدور على النھضة ومستنياھا تيجي وتخبط على بابھ
إيجابي يتقن النھضة حاجة كدة زي الحب بتكون في داخلك وتغير في اسلوب حياتك وتحولك إلى انسان 

وتخليك عايز تساعد كل واحد إلنك  .عمله ويعتز بصنعته ويسعى لتطوير مھنته ويجتھد في مذكرته
نجاح أي مصري ھو نجاحك وعارف إن كل عمل إو إنجاز بيقوم بيه بيساھم في النھاية في بتشعر إن 

مضطر  وتخليك تفضل المنتج المصري ولما تشتري منتج مستورد تبقى ك.رفع مستوى معيشت
شعار  "صنع في مصر"  تشعر بالفخر و العزة،    ترىوعندما  .ومكسوف وبتخبيه وانتا ماشي بيه

  .ورداءة أي منتج مصري  امتھانا لكرامتك وجريمة في حق بلدك
  

  بانيينا. لو عايز تعرف أكتر إقرأ عن سلوك الي.لنھضة ل ة يرثفي اعراض ك
-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%87-%88%D9%84http://www.ibda3world.com/%D8%B0%D9%87%D9
-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D9%87%D9%88%D9%84

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB/  
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year_plans_of_the_People's_Republic_of_China#Fifth_Plan_.281976.E2.80.931980.29 
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2- Dr. Mahathir Bin Mohamad, “Malaysian : The Way Forward (Vision2020)”, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan003223.pdf  

 
3- World development indicators 2013, The world Bank 

ch2.pdf‐2013‐http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi  
http://wdi.worldbank.org/tables  

  
  للشباب المصري اللي مش عارف قيمة مصر ومسؤوليتھا ودوره القيادي في المنطقة بأكملھا -4
  العريفي عن مصر الرحمن عبد محمد. د 2012/12/21 الجمعة خطبة

http://www.youtube.com/watch?v=pJxkzNRkKyw  
  
 
 

 
  

 األمام......... إلى تنظر أن وتجري لتلحق بمن سبقك عليك تنطلق لكي
  تعثرت. الخلف إلى نظرت إذا

 
 
 
 
 
 
 

  أين ذھبت طاقة الثورة؟

 مدة تنفيذ المشروع  الطاقة البشرية  المشروع
الف مصري بالفاس و  30   حفر قناة السويس

  المقطف
  سنوات 10

  سنة واحدة  الف مصري 300لو    حفر قناة السويس

  أسابيع 5  مليون مصري 3لو   حفر قناة السويس
مليون مصري + امكانيات 3لو   حفر قناة السويس

  حديثة +جرارات +حفارات
  إيام   10في 

مشروع ممر التنمية
  للدكتور فاروق الباز

مصري+ امكانياتمليون  3لو 
  حديثة +جرارات +حفارات

  ؟؟؟؟؟؟ يوم

مشروع تعمير وزراعة
  الف فدان في سيناء 400

مليون + امكانيات حديثة 3لو 
  +جرارات +حفارات

  ؟؟؟؟؟؟ يوم

تقدر مليونية. 31 2012مليونية وفي عام  39 2011بلغ عدد المليونيات سنة 
  مليار جنيه. 320خسائر االقتصاد القومي نتيجة المليونيات و الوقفات بأكثر من 

 
 
 


