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  .........تمھيد
لخروج من ظالم لونرسم سويا  خطة  .الحبيب مصر لبلدنايھدف ھذا الكتاب إلى تقديم خريطة طريق 

التخلف وذل التبعية ودوامة الفقر والعنف. ويجب أن ندرك مسؤوليتنا ليس فقط أمام التاريخ واألجيال 
تساھم في وولكن أمام العالم كله الذي يتطلع إلى مصر لتلعب دورا إيجابيا في السالم العالمي ، القادمة 

نقف سويا  في لحظة صدق علينا ان العالمي. فيتناسب مع تاريخھا العريق وثقلھا بما البشرية الحضارة 
مع النفس ، و نراجع سويا وبموضوعية و جدية حساباتنا ومكاسبنا وخسائرنا و محصالتنا ، و نتعرف 

ونجد سويا  ، بصدق على واقعنا المتخلف  ونحدد أھدافنا ونستثمر نقاط قوتنا ونعالج نقاط ضعفنا
، بل وكل ھدد وجودنا وأبنائناتالحقيقية التى تحيط بنا و طارألخوبموضوعية حلوال لمشاكلنا وندرك ا

   ا.ناألجيال القادمة من بعد

للدراسة في كندا، وظللت أعمل في الخارج حتى  1977وعلى الرغم من أنني قد غادرت مصر في عام 
سنوات متواصلة في التسعينات قضيتھا في مصر.  ومع ذلك ، ظل قلبي وفؤادي وكل  3اآلن، باستثناء 

جوارحي متعلقة بقوة ببلدي مصر...أم الدنيا. واتاح لي عملي بالخارج أن أزور العديد من بالد العالم 
   .واتعرف على تجاربھم الناجحة للنھضة والتنمية وأقارن بينھا وبين ما يحدث في بلدنا الحبيب

لفقراء ھم حكم مبارك أنھا تسير في االتجاه الخاطئ، وكيف أن الوأدركت منذ السنوات األولى 
دراسة تجارب الدول الناشئة مثل دول جنوب  1996الذين يدفعون ثمن أخطاء السياسيين. و بدأت في 

بھرت كثيرا ببرنامج نھضتھا انني  ل. و الحقيقية البد أن أقو1998وزرت ماليزيا في بداية  .شرق أسيا
صل إلى مرتبة الدول تاالسترتيجية ل افيه خطتھ توضعذي وال،   2020المعروف باسم ماليزيا 

حول الماليزي الشعب  مختلف فئات كيف استطاعوا تجميع ولفت نظري  .   2020المتقدمة بحلول عام 
ھذا البرنامج بالرغم من تعدد الجنسيات و الديانات ومستويات التعليم  والفجوة االكبيرة بين األغنياء و 

ول تصور لبرنامج لنھضة مصر مع زميلي الدكتور بدأت بالفعل في كتابة أفة البرنامج. يالفقراء عند بدا
سلسلة من المقاالت تحت عنوان "التغيير لماذا؟ وكيف؟". و  2006أحمد سراح الدين. ونشرنا في عام 

وكنت أطمع أن تتبنى حكومة مبارك بعض في كتاب بنفس العنوان.  ذه المقاالت نشرناھ 2007في عام 
أنه لن يكون ھناك تنمية وال تقدم حقيقي في ظل  2007ام األفكار المنشورة. ولكني أدركت منذ ع

ضعت فيھا مجموعة من المقاالت عن ضرورة الصحوة و 1وانشأت موقع على األنترنت . حكومة مبارك
تفشى سرطان الفساد في جسد  بعد أن ، يناير 25و التغيير. و الحمد  حدثت الصحوة وقامت ثورة 

والجمود السياسي الذي يرفض   الجمود الفكري  وتسلط    والظلمبلدنا الصابر وتوحش االستبداد 
  العصر السريع الخطوات. التغيير والتجديد الضروري والالزم في ھذا 
يناير من أحداث جسام، وما أبتلي به واقعنا المعاصر  25وما يجري في مصر منذ قيام ثورة 

ائي في غياب الرؤية المستقبلية من نكسات متواليات، ھو حصيلة لتخلف أمتنا، وتخبطھا العشو
في تحويل طاقة الثورة الھائلة منذ قيام الثورة والتخطيط السليم وفشل القيادات السياسية المتالحقة 

  نحو التنمية و البناء.
  

ھذا الكتاب نداء إلى كل مواطن غيور على عزة فأيھا األخوة واألخوات أبناء وطننا الحبيب 
بلده، إلى كل فتاة و شاب متطلع إلى مستقبل مشرق، إلى كل أب متلھف على مصير أبنائه، إنھا صرخة 

واستغاثة إلى كل مسئول يخشى يوما يقف فيه أمام ربه، إنھا استنفار للتحرك الفوري دفاعا عن امتنا 
تكنولوجية شاسعة و الفجوة االقتصادية رھيبة و تزداد اتساعا مع وعن وجودھا و مصيرھا.  فالفجوة ال

كل دقة ساعة و نبضة قلب في ھذا العصر السريع الخطوات.  وھذا التخلف االقتصادي و الحضاري 
                                                            
1 www.cairo21.org 
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يمثل تحدي حضاري غير مسبوق في تاريخ أمتنا والبد من تعبئة كل طاقات األمة لمواجھته كما حملت 
ت متخفية تحت شعار ءستعمار األوربي التي جاموجات االأمام ية أمام التتار و أمتنا مسوليتھا التاريخ

  .1973إلى نصر مؤزر في عام  1967الدين. وكما استطاعت أمتنا أن تحول حزيمة 
أيھا الشباب إن أي مواطن غيور على أمته يمأل قلبه الحزن و األلم و ننحن نرى أمتنا وقد بددت طاقاتھا 

اتھا و ورخصت دماء أبنائھا، نسينا وصايا هللا ألمتنا "وال تنازعوا فتفشلوا ثروأو دمرت ونھبت 
  .وتذھب ريحكم"

لقد بدا واضحا أيھا الشباب أننا قد أقبلنا على عصر ليس فيه مكان للضعفاء والواھنين والمستسلمين، 
أن ندرك أن العزة  عصر يدوس فيه األقوياء بأقدامھم علي كل القيم واألعراف والقوانين الدولية. علينا

والكرامة ال تستجدى من األقوياء، و نھضة األمم ليست سلعة تستورد،  و التنمية ليست معونة تمن بھا 
  .األمم المتقدمة على األمم المتخلفة النائمة

لقد أثبتت تجارب الشعوب، وھى مازالت تؤكد كل يوم، أن الصحوة الشعبية والنھضة الشاملة  ھي 
ذي نستطيع أن نعبر عليه من الماضي إلى المستقبل، ھو  الوسيلة الوحيدة لمغالبة الطريق الوحيد ال

  .التخلف الذي أرغمت عليه أمتنا؛ كنتيجة طبيعية للقھر واالستبداد
ومن حكمة هللا أن يأتي كل مولود جديد بعد مشقة وآالم وصريخ ونزف دماء، لندرك قيمة ھذه الھبة من 

   .حياتنا وونبذل الغالي والرخيص لنحافظ عليھا هللا ونحرص عليھا وتكون محور
أن العدو الحقيقي ليس المؤامرات الدولية إلن المصايب و الكوارث و التدمير وعلينا جميعا أن ندرك 

وبرك الدماء التي شھدتھا بلدنا كانت من صنع أيدينا. و العدو الحقيقي   ليس فئة أو جماعة أو فرد،  
التخلف والجھل و الفقر الذي يھدد أمتنا ومستقبلھا ووجودھا. وعلي كل حكومة إنما العدو الحقيقي ھو 

أن تدرك أن النھضة المطلوبة أكبر بكثير من أي حكومة ومن أي حزب أو جماعة وأكبر من أي قوة 
منفردة ولو كان الجيش بكل امكانياته. وبدون الدعم الكامل من الشعب ال يمكن أن ننجح في تحقيق 

   .طلوبةالنھضة الم
أن يدرك تماما أن نھضة بلدنا ھي مسؤولية شعب بأكمله بكل أفراده ....حاكما ومحكوما وعلى الشعب 

  وطوائفه وتياراته المختلفة. 
يحدد ھدف قومي سامي نلتف جميعا حوله وھو أن نلحق بركب الدول المتقدمة بحلول عام ھذا الكتاب 

مضاعفة لتحقيقه ب تصادية واجتماعية وتعليمية) (سياسية واق يضع تصور لمنظومة شاملة، و 2035
   . الدخل القومي كل خمس سنوات
  أيھا الشباب أبناء وطننا العريق

إن أمتنا ال ينقصھا الموارد البشرية وال الطبيعية لكي تنھض وتخرج من حالة التأخر والتخلف وتكسر 
الريادي الذي كتبه التاريخ لھا، إن ما ذل التبعية وتنطلق لتسترد مكانتھا بين األمم وتسترجع دورھا 

 ينقصنا حقا ھو العزيمة القوية واإلخالص، ثم التخطيط والعمل.
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  عن المؤلف

  

 د/ مصطفى الشافعي

  1982سنة  حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة مكجيل في كندا
عاما في أمريكا وكندا 14قضي أكثر من   

 يعمل أستاذ في قسم ھندسة النظم بجامعة الملك فھد للبترول و المعادن 
بحثا علميا 051نشر ما يزيد عن   

  شارك في عدد كبير من المشاريع البحثية والقومية في المجاالت التنموية ونقل التكنولوجية 
اختراع أمريكية و عالمية ةبراء 15أكثر من  ساھم في  

وشھادات التقدير حصل على العديد من الجوائز  
2006 ألف كتاب " التغيير لماذا؟ وكيف؟ " مع الدكتور أحمد الھادي يس سراج الدين"،  

 ونشر العديد من المقاالت في الصحف المصرية عن ضرورة وكيفية التغيير 
"منصور عبد القادر" الناشط  اسم تحت للتغيير الوطنية الجمعية حركة في و ، 2008 منذ إبريل 6 حركة في ساھم  

https://www.facebook.com/mansour.abdelqader 
  "21 القرن في مصر نھضة برنامج"   عليه أطلق  مصر لنھضة  برنامج  2007   عام منذالمؤلف   وضع               

  في صفحات
http://www.cairo21.org/ 

http://www.new.cairo21.org/ 
http://www.misr21.org/ 

  
www.egypt4better.com   ومن قبل (2006-2003)   في صفحة 

  لمزيد عن المؤلف
www.elshafei.com  

 ولإلتصال بالمؤلف 
Cairo21@gmail.com; dr.moustafa.elshafei@gmail.com 

   

 يا أميمتخافيش آسف يأ أمي و
يا مصر،  يا أم الدنيا، وارفعي 

، سامحي حقك علياراسك و
امسكي ابنك و حبوس راسك و

ھشفي جرحك ،تاني في ايديا
لحد ما اشوفك  كيبمش ھسو

حرة وأبية
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