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إهداء ..

إن ٗ أج ٔ ٙأي  ٙأْ ي٘ ْ اب بنًجٓ ٕ بنفك ي٘ ٔإن ٗ أس ةزازٙ
ٔأصيقةئٔ ٙزيالئ ٙف ٙبنيربسد ٔبنعًم ٔكم شخص زعهًر يُّ
ش ٛاة أٔ َةقش ر يع ّ أي يب أٔ س ًعر ن ّ رس ة يحةش يخ أٔ عح ي
قُٕبذ بنُقم بنًسًٕعد ٔبنًقئءخ ٔبنًيئٛد.

أمحد ضايح سعد
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المقدمة
جسى هللا ٔبنحًي هلل بنا٘ ٔفقُ ٙنًة زعهًسّ ٔبزًُ ٙبٌ ٕٚفقُ ٙهللا
ف ٙزعهى ية نى بزعهًّ جعي.
ٚسح يش بنكس ةت بن ا٘ ج  ٚ ٍٛيٚكى ع ٍ ٔجٓ د َظ ي ش ةجد ف  ٙي ة
ٚحسةج ّ بنًجسً بنًص ي٘ جش كم خ ة ٔ بنًجسً بنعيج ٔ ٙ
بالفيٚق  ٙجش كم ع ةو ي ٍ بنسغ ٛي بالجسً ةع ٔ ٙبنسٛةس ٔ ٙ
بالقسصة ٘ ٔ ْاِ بنُظيٚةذ بنس ٙج ٍٛبٚيٚكى قي زصٛث بٔ زخط ئ
فكةزحٓة بج ٍ ب و ٔ ب و ي ٍ ز يبت فً ة كسح ر ْ اب بنكس ةت بن  ٙجع ي
فحص ٔ جحص عٍ حهٕل نًشكالزُة بالجسًةعٛد جيب ٚد ي ٍ عالق د
بالج ٍ جٕبن يِ بن  ٙعالق د بنً ٕبنٍ جٕنُ ّ ٔ يش كالذ بنسعه ٛى
بنًُطٔ ٔ ٙر بالسيخ ٔ بنًيرسد ٔ بنُة ٘ ٔ بنًسجي ٔ بنكُٛسد
فْ ٙاب بنسعهٛى ٔ يُةقشد بقسصة بنئند ٔ عالقةزٓ ة ي بالش قةء
ٔ بالعيبء ٔ بنححص عٍ سحم بالسسفة خ بنقصٕٖ.
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َظيٚد بأليٍ بالجسًةعٙ
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قٕبعي بأليٍ بالجسًةع ٙعُي بألسيخ :
القاعدة  :1ابنك او بنتك ملكٌة عامة.
فً البداٌة نوضح ان ابنك لٌس ملكٌة خاصة بك وبزوجتكك انمكا
هو ملكٌة عامة للمجتمع بمعنكً ان ابنكك ملكك ككل انسكان ٌعكٌ
معك فً بلدك فان صلحت تربٌته صلح حال المجتمع وان فسدت
تربٌته فالنتٌجة ستكون مؤسفة ألنها ستؤدي الً ضٌاع المجتمع
بأثره.
ٌتجلى ذلك حثٌثا عندما تذهب الً اي مصلحة حكومٌة او شركة
تؤدي خدمكة معٌنكة تجكد الولكد الصكالح ٌكذهب بنفسكه لتفقكد حكال
العمالء او المستفٌدٌن من الخدمة وخاصة كبار السن والمرضً
والضعفاء مهما كان منصبه وفً نفس الوقت تجكد الولكد الطكالح
ٌسب وٌلعن العمل والعمالء والمستفٌدٌن ومن قكا بتولٌتكه هكذه
الوظٌفة.
تخٌكل لبرهكة ان لكك ولكد او بنكت مكرت االٌكا وأصكبح طبٌكب او
طبٌبة.مهندس او مهندسة .محاسب او محاسبة وسمعت بأذنٌكك
ثناء المجتمع علٌه وعلى من رباه ستشعر حٌنها باإلنجكاز الكذي
قمت به عند قٌامك بحسن التربٌة وه اطفال حتكى أصكبحوا فكً
سكن الشكباب ٌعٌنكوا النكاس علكى قضكاء حكوابجه ستمشكً فكً
أحمد ضاحً سعد
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الشارع فخورا مزهوا بكال الناس علٌك وعلكى اوالدك والعككس
تماما عندما تسا تربٌته فأن النكاس سٌسكومونك سكوء العكذاب
بألسنته ونظراته الٌك.
النقطة األه من وجهكة نظكري و تجكاربً الحٌاتٌكة و رؤٌكة 25
عامكا هكً كٌفٌكة التربٌكة الصكحٌحة فكثٌكر مكن النكاس ٌظكن ان
التربٌكة الحقٌقٌكة فكً الصكوت العكالً و العصكا لمكن عصكا و ال
ٌدرك الوالدٌن ان العصا تربً الخوؾ و الجبن و الصوت العالً
ٌنكت عنكه ضكعؾ الشخصكٌة و المذلكة و المهانكة لككن التربٌكة
الحقٌقٌكة تككون بالترؼٌكب و اسكتؽالل احتٌاجكات الطفكل الثانوٌكة
مثل الحلوٌات و االلعكاب فكان فعكل طفلكك معروفكا اهدٌكه الحلكو
المفضلة لدٌه او لعبة جدٌدة وان فعل خطأ انهره بلطؾ و توعده
بحرمانه مما ٌرٌد من الحلو حتً ٌعود لما كان علٌه قبل وقوع
الخطأ و قتها سٌعرؾ الطفل قٌمكة الفعكل الجٌكد الكذي ٌقكو بكه و
المكافكأة هكً الحصكول علكى ملذاتكه مكن حلكوي والعكاب و قٌمكة
الخطأ و التجاوز فً حق افراد األسرة او حق نفسه هو الحرمان
مما ٌؤكد فً نفسه نزعة القرب من الحق و البعد عن الباطل.
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القاعدة : 2التربٌة الدٌنٌة للطفل
البكد ان تعكود ابنكك او بنتكك علكى الكذهاب معكك لكدار العبكادة وال
تنكزع ان تأخكذه وان ككان كثٌكر اللعكب وال تنهكر فتنكد ألنكه
سٌجزع من دار العبادة وسٌكرهه فهو ما زال صكؽٌرا علكى فهك
قدسٌة المكان مع مرور الوقت والسنوات سٌظهر علٌه االنضباط
كلما زاد تفهمه القدسٌة المكان وتفتح عقله.
فكً دار العبكادة سكوؾ ٌكتعل الطفكل حسكن الخلكق وعكد الككذب
واالخكال وبكر والدٌكه وسكٌحر علكى سكماع خطكب الكوعظ
والسكؤال عمكا أتكً فٌهكا والبحك ورابهكا وهكذا مؤشكر جٌكد ألن
حدو ذلك ٌدل ان عقله بدأ ٌعمل مبكرا وانه كبر قبل اوانه.
لكً ٌحد كل ذلك البد ان تتكٌح لكه مسكاحة السكؤال و اال ٌشكعر
انك تتذمر من اسبلته المتكررة و التً تبدو سكاذجة بالنسكبة لكك
ألنهكا بالنسكبة لكه هكً المعرفكة ذاتهكا و لٌسكت اي معرفكة انمكا
معرفكة مسكتمدة مكن شكخ مصكدر ثقكة سكواء ككان امكا او ابكا
احر على تحكري الدقكة عنكدما تتحكد الٌكه بالمعلومكات و ان
كنكت ال تعكرؾ اإلجابكة صكارحه بكذلك قكابال" سكوؾ أبحك عكن
االجابة فً االنترنت "وهنا ٌكتسب ابنك مهارة جدٌكدة اسكوة بكك
وهكً البحك عكن االجابكة و االجتهكاد فكً المعرفكة و لككن راقبكه
حتً ال ٌقع فً فخ المتطرفٌن و االفاقٌن و اذهب بكه ألقكرب دار
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عبادة لكً ٌتعل التفرقة بكٌن صكحٌح دٌنكه و بكٌن االفتكراء علكى
الدٌن ألؼراض سٌاسٌة.

القاعكدة : 3احكر

علكى تعلكٌ ابنكك مكا ٌفٌكده فكً

الحٌاة.
من القواعد الهامة إلكساب اي انسان مفٌكد للمجتمكع المهكارة و
تطكوٌر العقكل هكو التعلكٌ و ال اقصكد ابكدا التعلكٌ الرسكمً فقكط
المدارس و الجامعات بل ادخال اال ابنتها لمساعدتها فً المطبخ
تعلكٌ اشكراك التكاجر البنكه الصكؽٌر فكً تجارتكه و اسكناد الٌكه
مهمات صؽٌره تعلٌ و لكن هناك محظور ٌقع فٌه االباء ٌظنكون
ان االمكر سكٌنتهً بالشكاب عنكد مكا علمكوه اٌكاه و ٌصكر االب ان
ٌخرج ابنه من نفكس البكاب الكذي خكرج منكه هكو ضكاربا بقكدرات
ابنه و رؼبته بالعمل فً مجال اخر بعٌدا عكن عمكل ابٌكه عكرض
الحابط مما ٌؤدي لدخول االبن فً حالة احباط ربما تقضكً علكى
مسكتقبله و ترمكً بكه الكً السكلبٌة و تسكمً هكذه المرحلكة" مكن
الحكب مكا قتكل "حٌك ان حكب االب البنكه وخوفكه علٌكه مكن نكار
البطالة ادخلته جنة لٌست جنته ادت للكارثة و هً الفشل و بعده
عن االب فكرا و مكانا.
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لذلك على كل اب و ا الحر ككل الحكر اثنكاء تحدٌكد مصكٌر
االبناء و عد التدخل فً رؼباته فكالوطن ٌحتكاج ككل ٌكد عاملكة
ٌحتكاج النجكار و السكباك و المعلك و المحاسكب و الضكابط و
القاضكً و ال ؼنكً عكن اي مهنكة فكً المجتمكع خاصكة الهجمكة
الشرسكة التكً ٌتعكرض لهكا الطكالب بعكد الثانوٌكة العامكة و مكا
نسمعه" ما شكدٌت حٌلكك لٌكه و دخلكت طكب و ال هندسكة "ممكا
ٌحبط االبن مع العل ان كثٌر من الطالب ٌعملون فً المحكالت و
الصكٌدلٌات و بكل حفكر الصكرؾ الصكحً وتركٌكب الككابالت
الكهربابٌة من اجل االنفاق على انفسه و ه طكالب كلٌكات فكاذا
وجدت ولدك ٌرؼب بان ٌنفق على نفسه اتركه للتجربة حتً لكو
ان نظرة المجتمع ستكون سكلبٌة تجاهكه ادعمكه ودافكع عنكه الن
ابنك بطل طالما ٌأتً بالمال الحالل بنفسه و ال ٌرؼب فً تحمٌلك
مزٌدا من التكالٌؾ ان كنت فقٌرا او ؼنٌكا فلقكد اصكبح رجكال فكً
هذه اللحظة.

القاعكدة : 4احكر

علكى تعلكٌ ابنكك فكن االختٌكار

واتخاذ القرار وتحمل مسبولٌة اختٌاره.
كثٌر من األباء لألسؾ ال ٌتركون ألبنابه حرٌة االختٌار و اتخاذ
القرار بسبب ان االباء و االمهات ٌرون أبنابه عكدٌمً خبكرة و
صؽار ال ٌدركون عواقب االمور لذلك ٌتعمد الوالكدٌن اختٌكار ككل
أحمد ضاحً سعد

11

قواعد بناء المجتمع ال 66

شًء ألبنابه و ه ال ٌكدركون ان االبكن بهكذا الشككل ٌفشكل فكً
حٌاته ببطء نظرا ألنه مع مكرور الوقكت لكن ٌعتمكد علكى نفسكه و
سكوؾ ٌفضكل االعتمكاد علكى والدٌكه و سكٌعتاد هكذا االمكر لككن
لألسؾ االباء سٌكونون قد وصلوا لمرحلة ٌرٌدون االعتماد على
ابنه الذي هو بمثابة العكاز ؼٌر مكدركٌن انهك لك ٌصكنعوا منكه
عككازا فهكو ؼٌكر قكادر علكى تحمكل عواقكب قرارتكه التكً تخصكه
فكٌؾ سٌتخذ قرار ٌخ والدٌه او اخوته الصؽار و لألسؾ كنا
نري فً المجتمع الكثٌر من االباء ٌأمرون و ال ٌنصحون و بعكد
وفكاته افتقكد االبنكاء لكألب الموجكه لشخصكٌته فانحرفكت هكذه
الشخصٌات عكن الطرٌكق الصكحٌح لقلكة الخبكرة و انعكدا القكدرة
علكى التصكرؾ و خسكر المجتمكع كثٌكرا مكن الشكباب نتٌجكة هكذا
االسكلوب الخكاطا فكً التربٌكة فكبعض االبكاء ٌختكار البنكه مكاذا
ٌلبس...مع من ٌمشً؟
ولكن األدهى واالمر اجبار االبن على شرٌكة حٌاته ول ٌعد شٌبا
بٌده سوي ان ٌختار االب جكنس حفٌكده قكابال بالعامٌكة المصكرٌة
"لو مجبت ولد ٌكورثنً ال انكت ابنكً وال اعرفكك" ...إذا وصكل
االمر لهذه النقطة نكون قد وصلنا لمنطقة خطر جدا لذلك انصكح
االباء بتعلٌ اوالدهك اتخكاذ القكرار منكذ الصكؽر بمعنكً إذا اختكار
الطفكل اال ٌكذهب للمدرسكة اترككه ال تنكزع عنكدما ٌكري زمالبكه
أفضل منه سوؾ ٌلتز من تلقكاء نفسكه وهكو الكذي سكوؾ ٌتخكذ
أحمد ضاحً سعد
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قراره بعد الؽٌاب مجكددا وهككذا اتبكع هكذه المنظومكة مكع طفلكك
دابما.

القاعكدة : 5احكر

علكى تربٌكة بنتكك تربٌكة خاصكة

ألنها ا ألبناء المستقبل.
اال مدرسة اذا اعكددتها اعكددت شكعبا طٌكب االعكراق فكنحن فكً
حاجة إلعداد امهات المسكتقبل الن الطفلكة الصكؽٌرة التكً تلعكب
فً شوارع و اندٌة المدٌنة او ؼٌطان الضواحً ستكبر و تتزوج
و تنجكب لنكا المدرسكٌن و االطبكاء و المهندسكٌن و الضكباط
والمحاسبٌن و القانونٌن فلكوال صكال اال مكا صكلح حكال هكؤالء
هً البذرة ان كانت جٌكدة جكاد هكؤالء بكنفعه علكى الكوطن و ان
كانت سٌبة ساء حال الكوطن لكذلك علكى الدولكة و االسكرة وضكع
مكانكة خاصكة للبنكات الصكؽٌرات امهكات المسكتقبل لككً ٌككون
مستقبل مصر مشرق و ٌجب مراعاة الطبٌعة الشرقٌة المحافظة
و التً تعطً للنساء قدسٌة خاصة و قد رأٌنا تؽٌرا ملحوظا فكً
طرٌقة تعاطً الدولة المصرٌة مع امهات المصكرٌٌن بعكد 2013
حٌ اصبح له شكأنا كبٌكرا ككذلك ٌجكب علكى االبكاء و االمهكات
اعطكاء نفكس القكدر مكن االهتمكا لبنكاته و تلبٌكة حاجكاته مكن
التربٌة السلٌمة التً هدفها تنمٌة كل مكا هكو سكلٌ فكً شخصكٌة
الطفلة و تقوٌ كل ما ٌهدد مستقبل االمة و ال ٌكون التقوٌ ابدا
أحمد ضاحً سعد
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بكالعنؾ او المنكع او الحكبس فكً المنكازل و لككن بفكتح البكاب
لالحتكاك بالمجتمع مع المراقبة و المتابعة بؽرض التقوٌ فقط.

القاعدة : 6احر

على تعلٌ اوالدك قبول االختالؾ.

السكابد بكٌن البشكر هكو االخكتالؾ فكً اي شكًء حتكى وان ككان
صكؽٌر جكدا فكً الشككل فكً الكدٌن فكً األٌدلوجٌكة السٌاسكٌة فكً
االنتماء الرٌاضً ....إلخ ولٌس ؼرٌبا علٌنكا ان نجكد االخكتالؾ
بٌن االب واالبن فإن اتفقا فً الشككل والمالمكح وبعكد التصكرفات
الظاهرٌة فثق تماما عزٌزي القارئ وعزٌزتكً القاربكة ان الفككر
وظروؾ التربٌة مختلفة بٌن االب وابنه.
#اإلختالؾ ظاهرة صحٌة جدا ان كانكت سكرٌرة المجتمكع سكلٌمة
بكٌن
فكً هكذه الحالكة سكٌؤدي اإلخكتالؾ السكتكمال الكنق
المكواطنٌن و بعضكه الكبعض و لككن بعكض المجتمعكات التكً
انهكتهكا امكراض الجهكل و الخرافكات سكٌؤدي اإلخكتالؾ فٌهكا
لتطكاحن لٌقضكً علكى مقكدرات الشكعب و ٌشكعل نكار الحكروب
األهلٌة بٌن المختلفٌن.
لذلك وجب على ككل اب و ككل ا ان ٌقبلكوا إخكتالفه فكً المنكزل
عكن بعضكه فزوجكك او زوجتكك لٌسكت نسكخة منكك فكاقبلوا
إختالفاتك و انقلوا هذه الثقافة ألوالدك حتً ال ٌصكٌبه الرعكب
عنكدما ٌختلطكوا باألؼٌكار فكً المدرسكة و حتمكا الؽالبٌكة سكتكون
أحمد ضاحً سعد
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مختلفة فً ثقافته عنه فٌجب ان ٌشعر الطفكل ان اإلخكتالؾ ال
ٌفسكد الكود قضكٌة و ان هكذه طبٌعكة الكدنٌا و سكنة الحٌكاة ولٌسكا
عٌبكا فكال ٌعٌبكك قكاربً و قكاربتً األعكزاء ان ٌككون صكدٌقك
المفضل من قبٌلة ؼٌر قبٌلتك او من دٌن ؼٌر دٌنك او انه ممتاز
فكً الرٌاضكٌات و انكت ممتكاز فكً علكو اإلجتمكاع و الكنفس و
السٌاسة فلٌساعدك فً الرٌاضٌات و لتساعده فً عل الكنفس و
عل اإلجتماع و العلكو السٌاسكٌة ببسكاطة شكدٌدة اختالفكً عنكك
ٌكمل نقصً و ٌكمل نقصك.

القاعدة : 7ال تفرض على اوالدك تخصصه الدراسً
او إنتمابه السٌاسً او الرٌاضً وال تحصر طموحه
فً اتجاه معٌن.
المفروض مرفوض كما هو ثابت لدي الجمٌع لكن ال احد ٌنفذ ما
ٌؤمن به فجمعٌنا ٌعكرؾ ان المفكروض مرفكوض مكع ذلكك نجبكر
اوالدنا على تشجٌع نادي رٌاضً معٌن او اإللتحاق بكلٌة معٌنكة
اؼلب االباء ٌفضل الطب او الهندسة و ٌحصرون طمو أبنابه
فكً هكذه اإلتجاهكات قكابلٌن باللهجكة العنصكرٌة المعهكودة" شكد
حٌلك عاٌزك تطلع األول و تدخل طب و تبقً دكتور اد الدنٌا زي
مجدي ٌعقوب"....مع ان االبن ربما ٌككون معجكب باالقتصكادٌٌن
أحمد ضاحً سعد
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كنٌكز و اد سكمٌ او المحاسكبٌن حكاز حسكن وآرثكر اندرسكون
مثال و ٌرٌد ان ٌصبح مثله ال ٌفرق بٌن هذه االسكماء العظٌمكة
سكوي التخصك العلمكً فمجكدي ٌعقكوب عالمكة مكن عالمكات
الجراحة و كنٌز واد سمٌ من كبار االقتصادٌٌن على مسكتوي
العكال امكا حكاز حسكن مكن كبكار االسكماء فكً المحاسكبة و
المراجعة فً الشكرق االوسكط و ارثكر اندرسكون مثلكه لككن علكى
مستوي العال مع حفظ االلقاب للجمٌع و لألسؾ إجبار االباء قد
ٌكؤدي للفشكل و اإلحبكاط و قكد ٌؽضكب االبكن مكن ابوٌكه محملهك
نتٌجة الفشل فمثال:-
-1قد ٌجبر االب ابنه على دخول كلٌة الهندسة ألنه ٌمتلك شركة
مقاوالت ٌرٌد من ابنه ان ٌساعده فً ادارة مشكروعات الشكركة
فً حٌن ان االبن ٌحب الطكب و ٌكدخل كلٌكة الهندسكة نكزوال عكن
رؼبة ابٌه فٌفشل كمهندس و ٌصٌبه االحبكاط و ربمكا ٌككره ابٌكه
الذي تطفل على حٌاته و تدخل فً مصٌره و مستقبله.
-2هل ٌجبر االب ابنه على تشجٌع نادي معٌن؟
نعك كثٌكرا مكا ٌحكد ان االبكاء ٌتكدخلون فكً انتمكاءات ابنكابه
الرٌاضٌة وال أدر لما كل هذا التطفل اتركه ٌختار بنفسه النادي
الذي ٌرؼب فكً تشكجٌعه حتكى وان ككان نكادي مكن وسكط جكدول
الدوري ٌكفً انه ٌتحمل وقع نتاب مبارٌات النادي على مسامعه

أحمد ضاحً سعد
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والمهتمكٌن بالشكأن الرٌاضكً ٌفهمكوننً جٌكدا هكذا ككافً لجعلكه
أكثر صبرا.
-3ال ٌحق لك ان تكره ابنك على اختٌار تٌار سٌاسً انت تفضله
اتركه ٌأخذ القرار و ٌستمتع بالتجربة فالتٌار السٌاسكً طالمكا ال
ٌحمل فكرا متطرفا او ٌحض على الخراب فهكو تٌكار شكرعً فكال
تكرهه ان ٌكون دٌموقراطٌا و هو ٌرٌكد ان ٌككون لٌبرالٌكا اترككه
ٌختكار الحكزب الكذي ٌرٌكده باإلتجكاه الكذي ٌرٌكده حتكً ان فشكل
الحزب الذي اخترته له و لك ٌككن البنكك منصكب فكً المجتمكع ال
ٌحملك نتٌجة اكراهك له.
"الحقٌقة لٌس المه ما هو تخصك ابنكك او نادٌكه المفضكل او
حزبكه السٌاسكً وهكل انكت اكرهتكه ا اتحكت لكه حرٌكة االختٌكار
األزمة هً اإلكراه واإلجبار نفسه سكوؾ ٌشكعره بالضكعؾ وقلكة
الحٌلة وتطفل والدٌه وعندما تبتعد قبضتك الحدٌدٌكة عكن روحكه
وجسده سوؾ ٌري ان هذه اللحظة انسب وقت لفعكل مكا لك ٌككن
ٌسكتطٌع فعلكه تحكت قبضكتك وقكد ٌنجكرؾ الكً ٌسكار الطرٌكق او
ٌعكود وٌتمكرد علٌكك بمعنكً اصكح ان إكراهكك لكه ٌكدمره وٌكدمر
عالقتك به كابن فعلٌك بالمراقبة والنصٌحة ال أكثر وال اقل".

أحمد ضاحً سعد
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القاعدة : 8ال تسخر من تخصصات ابنابك.
آفكة المجتمعكات الشكرقٌة السكخرٌة الزابكدة عكن الحكد ولككن هكذا
مقبكوال إذا مكا قارنكاه بسكخرٌة االب واال مكن تخصك اوالدهك
وهنا سوؾ اذكر قصة تفسر ما ارٌد الوصول الٌه: -
كانت فً قرٌة من القري العربٌة ا لدٌها ولدٌن االصؽر فً كلٌة
الهندسة واالكبر خرٌ المدرسة الثانوٌة الصناعٌة وكانكت كلمكا
اعكدت الطعكا تتنمكر علكى االكبكر بقولهكا“ متكاكل اال لمكا
الباشمهندس ٌاكل ...وطً التلفزٌون الباشمهندس بٌذاكر"
وهكذا حتى ضاق صدر االبن االكبر وسافر الخلٌ للعمكل كعامكل
فكً اي حرفكة ومكع مكرور الوقكت تخكرج الباشكمهندس وجلكس
بجوار امه عاطال ال ٌجكد عمكال ٌسكتر جٌوبكه الفارؼكة مكن المكال
حتى عرض علٌه اخٌه الحرفً تسفٌره للمملكة السعودٌة خشٌة
ان ٌهدر ما وصل الٌه اخوه المهندس باإلنحراؾ والضٌاع فوجد
له عمال مناسب لتخصصه ٌمأل فراؼه وجٌوبه.
هكذا درس قكاس لككل ا واب تفكرق او ٌفكرق بكٌن ككل فلكذه مكن
فلذات اكبكاده بسكبب مكا ٌرونكه بجهلهك وتخلفهك ان هكذا االبكن
أحق بالرعاٌة ألنه طبٌب واالخر ابن درجة ثانٌة ألنه لك ٌحصكل
على درجات عالٌة بالمدرسة ول ٌدخل كلٌة القمة كما ٌسكمونها
فً البالد النامٌة وكثٌكرا مكا نسكمع االبكاء ٌسكخرون مكن ابنكابه
االطباء البٌطرٌٌن بقكوله " دككاترة بهكاب "وككأن هكذا االبكن او
أحمد ضاحً سعد
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البنكت لكٌس مكن دمكا ولحمكا تؤذٌكه الكلمكات وتوجكع قلبكه رفقكا
بأروا فلذاتك .

القاعدة : 9وفر ألوالدك سبل االبداع.
لكل منا طاقات و هواٌات و فً االطار السلٌ ٌت تفرٌػ الطاقات
المكبوتة فً اداء الهواٌات و كلنا كنا اطفاال و فرؼنا طاقاتنا فً
اللعب اما فً الشارع او النادي او فناء المنزل مع ابناء الجٌران
و األقارب و عندما صرنا مراهقون تخص ككل منكا فكً هواٌكة
فمنا من لعب كرة القد و منكا مكن سكلك مسكلك الرسكامٌن و منكا
من انشد القصابد الدٌنٌة و لكن الحٌاة ل تقكؾ مكع الجمٌكع فمنكا
من توقؾ عن اداء هواٌته نظكرا لظكروؾ معٌشكٌة او اجتماعٌكة
سببت له عقدا من النق فً هكذه الهواٌكة كبكرت معنكا و اثكرت
على صحتنا النفسٌة و اصبحنا نكره ان نكري احكدا ٌمكارس هكذه
الهواٌة حتً ال نتأثر بالماضً االلٌ .
الٌو ل ٌعد ممارسة الهواٌة امرا عادٌا بل ضرورة مثكل الطعكا
والشراب والنو فإذا ل ٌفرغ المراهق طاقاته فً هواٌته فرؼها
فً الطرٌكق الكذي ال رجعكة منكه طرٌكق المخكدرات او الجماعكات
االرهابٌة خاصة ان كان ٌحب الموسٌقً ول ٌستطع ان ٌمكارس
هواٌته سوؾ ٌنض فورا لجماعة ارهابٌة تحر الموسٌقً حتى
ٌنساها وٌتخل من النق الذي سبب له عقدته.
أحمد ضاحً سعد

19

قواعد بناء المجتمع ال 66

الٌكو لك ٌعكد ممارسكة الهواٌكات صكعبا او مكلفكا فكالقراءة
والموسٌقً متكوفرة فكً قصكور الثقافكة والرٌاضكات متكوفرة فكً
االندٌة المختلفة ومراكز الشباب بل والمالعب الخاصكة اصكبحت
توفر هذه الخدمة بأجر رمزي إذا اقتسمناه على الفرٌقٌن فنصٌب
الفكرد سكٌكون بخكس للؽاٌكة فاألجكدر بنكا حماٌكة اوالدنكا مكن
االنحكراؾ بتلبٌكة حاجكاته ودعمهك فكً اداء هواٌكاته بكدال مكن
قمعهك وكبكته الكذي قكد ٌكؤدي لخكروجه عكن سكٌطرة االسكرة
وكراهٌة المجتمع.

القاعدة : 16االبوة واالمومة لٌست مال فقط.
كثٌكرا مكن الوالكدٌن لكدٌها سكوء فهك عكن عالقكاته بكأوالده و
خاصة االباء الن االب اكثر مكن ٌتعكرض للشكقاء مكن اجكل المكال
لإلنفاق على ولده بعكس اال التً تعانً من احتكاك االبنكاء بهكا
طكوال الٌكو بشككل مباشكر و تهكت بزراعكة االفككار و التعكالٌ
الخاصكة بهكا لكذلك اال دابمكا تهكت بالتربٌكة و تكدبٌر المنكزل امكا
االب ٌهت اكثر بتوفٌر النفقات الشكهرٌة لمنزلكه و اسكرته و هنكا
نقع فً المحظور كرجال الن الكثٌر من االباء ٌظن ان دوره هكو
جلكب المكال فقكط متناسكٌا ان ابنكه ٌرٌكد ابكا مربٌكا و بنككا ٌؽطكً
نفقاته و الن االبن ال ٌرضً ابدا ان ٌكون ابٌه مفتقد ألي عامل
من االثنٌن المذكورٌن انفا المربً و البنك على االقل حتكً ٌبلكػ
أحمد ضاحً سعد
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الحلك و ٌسكتطٌع ان ٌعمكل وقتهكا ٌتخلكى عكن االب البنكك و ٌظكل
بحاجة الً االب المستشار و المربً الذي ٌوجهه و ٌشكٌره الكً
الصكراط المسكتقٌ هكل وقتهكا سٌنسكحب االب ألنكه ٌكر نفسكه
ممول لألسرة فقط؟
قواعد االمن االجتماعً عند الدولة

القاعدة : 11تفرٌػ الطاقات المكبوتة لدي المساجٌن.
احٌانكا ولكٌس دابمكا ٌكدخل الكً السكجون عناصكر صكالحة بسكبب
تكراك الكدٌون او ظلمكا او خطكأ ؼٌكر مقصكود هكؤالء المكواطنٌن
عرضة للتحكول لمجكرمٌن فاسكدٌن بسكبب اخكتالطه بكالمجرمٌن
الحقٌقٌن لذلك ٌجب اخذ اجراء احتكرازي اسكتنادا للتجكارب التكً
قامكت بهكا دول اخكري مثكل تولٌكد الكهربكاء مكن السكجون فكً
البرازٌل ومن ٌقرأ كتابا وٌمتحن فٌه تقل مدته مثل السوٌد وذلك
بهكدؾ التهكذٌب واالصكال الحقٌقكً للسكجون بكدال مكن سكجنه
واطعامه على حساب الكوطن والمكواطن والكٌك بعكض الخطكوات
البسٌطة: -
 -1انشاء فرق رٌاضٌة للمساجٌن
 -2معارض الرس
 -3اصحاب الحرؾ و ممارسً الرٌاضة
 -4جلب رجال الدٌن لنصح المساجٌن
أحمد ضاحً سعد
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 -1انشاء فرق رٌاضٌة للمساجٌن
لككً ٌكت تفرٌكػ طاقكات المسكاجٌن ولضكمان عكد تحولهكا لطاقكة
هدامكة مكن الممككن اسكتقطاب المسكاجٌن لممارسكة الرٌاضكة
وانشاء فرق رٌاضٌة داخل السكجن وعمكل مسكابقات لككً تشكؽل
المسكاجٌن عكن الهكروب وتبعكد فككرة التككتالت العصكابٌة عكن
عقوله وتنهك اجساده باللعب طوال النهار.
 -2معارض الرس
بعكض المسكاجٌن ٌحترفكون الرسك تسكتطٌع وزارة الداخلٌكة
بالتعاون مع وزارة الثقافة بمساعدته وتشجٌعه بعمل معارض
لعكرض فكنه ولوحكاته وبٌعهكا وهنكا نكربح مكرتٌن اوال نفكرغ
الطاقة السلبٌة التً تؤدي إلرتككاب الجرٌمكة ونبكدأ فكً اعطكابه
احسكاس انهك ٌسكتطٌعون العكودة للمجتمكع كمكواطنٌن صكالحٌن
وان المجتمع سٌنظر له مرة اخري بعٌن الؽفران.
ثانٌا ٌستطٌع المسجون الحصول على ربح من بٌع لوحاته مقابل
نسبة من األربا ٌدفعها للسجن وهنا تع الفابدة على السجن
والمسجون.
 -3اصحاب الحرؾ و ممارسً الرٌاضة
تسكتطٌع وزارة الداخلٌكة ان تشكؽل بكال المسكاجٌن عكن الفكتن و
القالقل التً تحد بٌن العصابات التً تنشأ داخل السجن بإنشاء
أحمد ضاحً سعد
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ور حرفٌكة لتشكؽٌل اصكحاب الحكرؾ مكثال ورشكة خٌاطكة و
ماكٌنكة لككل تكرزي مسكجون حٌك ٌعمكل علكى صكٌانة مالبكس
المساجٌن و الضكباط و ادوات صكناعة الفخكار للموهكوب فٌهكا و
ٌت عمل معرض لبٌع منتجاته او عمل مولدات كهرباء عبر اطار
متحرك موصل بعجلة متحركة تتحرك عبر التبدٌل مثل التكً فكً
صاالت كمال االجسا حٌ ٌتا للمسكاجٌن ممارسكة الرٌاضكة و
انتاج الكهرباء فكً ان واحكد إلنكارة السكجن و المنطقكة المحٌطكة
كما هو معمول به فً البرازٌل هنكا ٌصكبح المسكجون اداة انتكاج
بدال من ان ٌكون عبا على الدولة.
 -4جلب رجال الدٌن لنصح المساجٌن
ٌعد ضعؾ االٌمكان مكن اهك اسكباب ارتككاب الجرٌمكة لكذلك ٌجكب
علكى وزارة الداخلٌكة بالتعكاون مكع االزهكر والكنٌسكة تكوفٌر
محاضكرٌن مكن علمكاء الكدٌن لعمكل محاضكرات داخكل السكجن
للمساجٌن لحثه على تؽٌكر حكاله والتوبكة الكً هللا وٌجكب علكى
المحاضر أن ٌشكعر المسكجون بكأن بكاب التوبكة مفتكو إذا اتجكه
الكً الحكالل وابتعكد عكن الحكرا ممكا ٌعكزز مكن فكر وزارة
الداخلٌكة فكً الحفكاظ علكى االمكن والتفكرغ للجكراب الكبٌكرة مثكل
االختراقات الخارجٌة واالرهاب الداخلً.
وهنكا تككون السكجون قكد اصكبحت اداة انتكاج بكدال مكن ان تككون
مكلفة على الدولة وحتى وان كلفت الدولكة شكًء ٌسكٌرا سكٌعود
على الدولة بنفع كبٌر.
أحمد ضاحً سعد
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القاعدة  :12الرٌاضة النظٌفة
كثرت بعد الخامس والعشرٌن من ٌنكاٌر المشكاكل فكً المكدرجات
الرٌاضكٌة مكن روابكط المشكجعٌن المسكماة" التكراس "بكدبا مكن
السكب واللعكن الكً سكقوط القتلكى والجرحكى فكً المكدرجات مكن
الجمكاهٌر ورجكال االمكن بكل وصكل االمكر الكً السكباب والكتالع
المتبادل على شاشات التلفكاز علكى الهكواء مباشكرة بكٌن اعضكاء
مجالس اإلدارات مما جعلنً وؼٌري من الخابفٌن علكى مسكتقبل
الرٌاضكة المصكرٌة أفككر فكً كٌفٌكة اسكتعادة ادب وحضكارة
اإلختالؾ الرٌاضً فً مصر لذلك توصلت لعدة حلول: -
 .1استؽالل عامل الجمهور
 .2االعالمٌٌن المنتمٌن لألندٌة
 .3حرمان االندٌة من خوض البطوالت
 .4الؽرامات المالٌة
 -1استؽالل عامل الجمهور
الجمهور هو الالعب رق 12فً فرٌق كورة القد وبذلك ٌمكننا
الضكؽط علكى االندٌكة بشككل جٌكد لضكمان التكزا حكدود االدب
والكرو الرٌاضكٌة بسكن لكوابح وقكوانٌن تمنكع حضكور جمكاهٌر
النادي الؽٌر منضبط سلوكٌا لعدد معٌن من المبارٌات كنكوع مكن
العقاب خاصة سب جماهٌر وادارٌٌن االندٌكة األخكر بالتصكرٌح
أحمد ضاحً سعد
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او التعكرٌض ضكمانة لنظافكة المنافسكة الرٌاضكٌة ولعكد حكدو
شؽب داخل او خارج المالعب.
 -2االعالمٌٌن المنتمٌن لألندٌة
كثٌرا من وسط اإلعال الرٌاضكً منتمكٌن لألندٌكة الجماهٌرٌكة و
ٌتعمكدون سكب بعضكه الكبعض صكراحة او تلمٌحكا لزٌكادة عكدد
المشاهدات و اإلعالنات و أربا اصحاب القنوات و زد على ذلك
اعضاء مجالس ادارات االندٌة الذٌن ٌتراشكقون بالتصكرٌح تكارة
و بالتعرٌض تارة على شاشات التلفاز بشكل ٌتنافى مكع الطبٌعكة
الشرقٌة للمشكاهد المصكري خاصكة و العربكً عامكة و للحضكارة
المصرٌة العرٌقة متحرشا بحدود األدب لذلك ٌتعٌن على القابمٌن
على ادارة االعال فً مصر و كان لزاما على السلطة التشرٌعٌة
اٌقكاؾ هكذه المهزلكة التكً قكد تكؤدي لتنكاحر الجمكاهٌر بتشكرٌع
لوابح و قوانٌن رٌاضكٌة تقضكً بالسكجن و الؽرامكة للتراشكق و
التالعن و اهانة الشخصٌات الرٌاضٌة المنافسة لوضع حد لهكذه
المهزلكة و اٌقافهكا و الحفكاظ علكى نظافكة الرٌاضكة و الكرو
الرٌاضكٌة السكمحة و لككً ٌتفكرغ االعبكٌن لالجتهكاد الرٌاضكً
لتتفوق مصر فً كل االلعاب الرٌاضكٌة بكدال مكن تفكرغ الالعبكٌن
لتراشق اداراته .
 -3حرمان االندٌة من خوض البطوالت
ٌمكن استؽالل سلطة اتحادات الرٌاضات المختلفة فً حال تبكادل
السباب بٌن نادٌٌن او تصرؾ فردي من الالعبٌن مثٌر للمشكاكل
أحمد ضاحً سعد
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بتشرٌع البحة جدٌدة تقضً بحرمان النادي من حقه فً ممارسة
البطولة التً اثار فٌها المشاكل لموس او أكثر كنوع من العقاب
الكرادع لكدرء المفاسكد البكد ان ٌككون قكرار االتحكاد الرٌاضكً
القاضكً باإلٌقكاؾ ؼٌكر قابكل لنقكد امكا المحكمكة الرٌاضكٌة حتكى
ٌكون العقاب مرعب ودرسا قاسٌا لباقً االندٌة.
 -4الؽرامات المالٌة
من رأًٌ المتواضع ان الدولة بحاجة لبناء الكثٌر مكن المشكارٌع
الرٌاضكٌة وؼٌكر الرٌاضكٌة ممكا ٌتطلكب الكثٌكر مكن المكال لكذلك
الؽرامات المالٌة على الكٌانات الرٌاضٌة المخالفة ألطر الرٌاضة
النظٌفة واٌضا اعضاء المجالس اإلدارٌة لألندٌة علٌه دفع ثمن
مخالفته بفرض ؼرامة مالٌة جزء ٌدخل فً خزنة اتحاد اللعبكة
التكً حكد بسكببها الخكالؾ وجكزء ٌكدخل خزانكة الدولكة كعقكاب
رادع ضكد التراشكق و لكتالعن بكٌن االندٌكة ككٌانكات واالشكخا
بصفته وشخصه ومن ناحٌة اخري تموٌل االتحادات من
جٌوب المخالفٌن.

القاعدة : 13حماٌة الدولة لألمن االسري
ٌعد االمن االسري هو الجزء االخطر من نظرٌة االمن االجتماعً
فاألسرة هً اول جامعة ٌتخرج منها كل فرد فكً المجتمكع وهكً
المصكدر االول لألمكن واالسكتقرار فكً اي مجتمكع نكا اوي فكً
أحمد ضاحً سعد

26

قواعد بناء المجتمع ال 66

طرٌقه للنمو فهً المؤشر والمقٌاس لما سكٌكون علٌكه المجتمكع
الفترة القادمة ودور االسرة من الصعب تعوٌضه عن طرٌكق اي
مؤسسة اخري مهما انفقنا من امكوال ومهمكا وفكرت الدولكة مكن
ظروؾ وعوامل لذلك علٌنا اإلنتباه الى:
 .1تكرار الزواج
 .2الطالق
 .3الزواج باإلكراه
 .4زواج القاصرات و الصؽٌرات
 .5تشؽٌل االطفال من قبل االباء عدٌمً المسبولٌة
 -1الحد من تكرار الزواج
شرع اإلسال تعدد الزوجات لحكك معٌنكة مثكل ان تككون الزوجكة
مرٌضة ؼٌر قادرة على اداء واجبات البٌت وقضاء حاجة الزوج
مكن مشكاركته فكً تربٌكة االوالد واالمكور الحٌاتٌكة المختلفكة الكى
تدبٌر المنزل لذلك شرع هللا عز وجل الزواج مكرة ثانٌكة لككن مكا
نراه الٌو ان كل من كر وفر ٌزٌد فً عدد زٌجاته مثنكً وثكال
ورباع استنادا الً اآلٌة الكرٌمة قال تعالً: -
"فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنً و ثال ورباع"
ولكنه تناسوا عمدا قولكه عكز وجكل وتنكزه عكن ككل عٌكب" فكان
خفت اال تعدلوا فواحدة"
أحمد ضاحً سعد
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المصٌبة ان تعدد الزوجات ؼالبا ما ٌؤدي الكً فشكل االسكرة فكً
تربٌة االبناء وكثٌرا ما رأٌنا زوجكات ابكاء طالحكات ٌعكذبن ابنكاء
ازواجه ولألسؾ اختفت الرحمة من قلوب بعكض االبكاء لدرجكة
انه ٌسمع وجهة نظر زوجته وٌقو بضرب ابنه مما ٌترك جرحا
الٌما فً صدر الطفل وٌفقد الوالد احترا ابنه له خاصة ان كانت
اال مطلقة مما ٌسبب التفكك االسري الذي هو أخطر من القنابل
النووٌة.
 -2الطالق
ان ابؽكض الحكالل عنكد هللا الطكالق و ذلكك لمكا ٌسكفر عنكه مكن
مشكاكل اسكرٌة خاصكة ان ككان احكد الطكرفٌن او كالهمكا قلٌكل
االٌمكان بكاه فٌقكو بالتشكهٌر ظلمكا و بهتانكا بكالطرؾ االخكر
فٌخرجكوا للمجتمكع ابكن ممكزق مكن الكداخل ممكا رآه مكن صكورة
مشوهه ألبوٌه الذٌن انفصلوا عن بعضه بؽٌر المعروؾ و ٌجد
نفسه لعبه تارة امه ترسله ألبٌه ألنها ترٌد ان تتكزوج و زوجهكا
ال ٌرٌده و تارة ابٌه ٌرسله المه و ابٌه ٌرٌد ان ٌتزوج و زوجته
ال ترٌد ابنه و لٌس العٌب ان ٌتزوج المرء بعد االنفصال و لكنكه
ٌتوجب علٌه الزواج بطرؾ اخر ٌقدر ان لكه ولكد او بنكت ٌحتكاج
لرعاٌته.
لذلك علً الدولة ان تضع حال لمشكلة الطالق وان تطلق حمالت
التوعٌة بمخاطر الطالق على االسرة وعلى المجتمكع الن الطفكل
أحمد ضاحً سعد
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إذا تسكرب الكً الشكارع ٌككون عرضكه لالسكتؽالل وأبشكع انكواع
االستؽالل فمن الممكن ان ٌقع ضحٌة عصابات التسول او تجارة
االعضاء او التجنٌد من قبل الجماعات االرهابٌة ث ٌعود وٌنكتق
بقتكل والدٌكه اللكذان رمكاه الكً الشكارع بكدال مكن احتضكانه ككل
االحتمكاالت واردة خاصكة انكه سٌصكبح لقمكة سكابؽة فكً فك مكن
ٌلتقطه.
 -3الزواج باإلكراه
نتٌجكة النتشكار المصكالح التجارٌكة و تعكدد القبابكل و العكابالت
اصبح الزواج تجارة و مصالح فتجد شكابا ٌرٌكد ابكوه ان ٌزوجكه
فتكاه ال ٌرٌكدها و ربمكا ال ترٌكده هكً اٌضكا لمجكرد الحفكاظ علكً
المصالح المشتركة بٌن االباء اصلح هللا حاله و كثٌرا ما نسمع
عن شباب و فتاٌات الصعٌد الكذٌن ٌجبكرون علكً الكزواج بأبنكاء
عمومته حفاظا علً االر من االراض و المال حتكً ال ٌخكرج
خارج اطار العابلة و هذه الزٌجكات نكادرا مكا تكنجح و عنكد زوال
السبب ٌضطر الرجل للزواج من اخري اختارها بدال ممن اجبكره
والكده علٌهكا وتعكٌ الزوجكة االولكً فكً حٌكرة و نكار و تواجكه
متاعب فً تربٌة اوالدها و تحر نفسها من كل شًء من اجله
و لكن....
هل تطول المواجهة وابٌه حً ٌرزق وٌعٌ مع زوجة اخري؟
هل ٌخرج من هذه االسرة طفل سوي؟
أحمد ضاحً سعد
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كل هذا بسبب اب طامع انانً اجبر ابنكه و اخكر اجبكر بنتكه علكً
الزواج ضد رؼبته حفاظا علً مصالح دنٌوٌكة ظنكا مكنه ظلمكا
وبهتانا ان الشباب الصؽٌر ال ٌعرؾ مصلحته وان الكبار اصحاب
االرض و المكال فقكط مكن ٌعرفكون مصكلحته و االسكوء عنكدما
تجبكر فتكاه جامعٌكة علكً الكزواج بكابن عمهكا المجبكر هكو االخكر
الحاصل علً شهادة اعدادٌة او ل ٌكمكل تعلٌمكه بعكد الثانوٌكة و
هنا ٌحد صراع اسري فهو ٌنظر دابمكا لهكا نظكرة حسكرة علكً
شبابه الذي ل ٌستؽله فً التعلكٌ و ان كانكت زوجتكه متؽطرسكة
فستشعره بضعؾ قٌمته وصؽر عقله حتً لو ككان اذككً منهكا و
انفكع منهكا للمجتمكع ممكا ٌفسكد العالقكات االسكرٌة بٌكنه و بكٌن
اوالده مؤدٌا لتفكك اسري وشكٌك و انفجكار داخكل العابلكة التكً
قضت علكً حٌكاة شكاب وفتكاه فكً عمكر الزهكور بكزواجه و هك
ؼٌر مناسبٌن لبعضه البعض.
 -4زواج القاصرات و الصؽٌرات
اوال: -#زواج_القاصرات
أضكحى منتشكر جكدا فكً المنكاطق الرٌفٌكة حٌك ٌكت عقكد عقكود
زواج عرفٌة لبنات القرٌة االقل من 18عاما احتٌاال والتفافا على
القانون وٌت الصاق التهمة بالسنة النبوٌة المشرفة حٌ ٌسمً
هذا الزواج زورا زواج على السنة اي بدون عقد موثكق وٌعتمكد
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علكى شكهادة اهكل القرٌكة ومكن المصكابب التكً قكد ٌخلفهكا هكذا
الزواج:
ا-قد ٌموت الزوج قبل بلوغ الزوجكة سكن ال  18اي قبكل توثٌكق
الزواج وٌضكٌع حكق الزوجكة قانونكا نظكرا الن العقكد ؼٌكر موثكق
بالمحكمة
ب-لن ٌت تسجٌل الطفل النات عكن هكذا الكزواج اال بوجكود عقكد
موثق واي بقاء الطفل بال نسب رسكمً لحكٌن بلكوغ امكه ال 18
وإذا مات ابوه فلن ٌت تسجٌله خاصكة ان ككان لكه مٌكرا ٌطمكع
فٌه اعمامه وسٌت تعطٌل اجراءات تسجٌله.
لذلك وجب علً الدولة من االن محاربة زواج القاصرات حفاظكا
علٌهن وعلى اطفالهن وسن قانون تشرٌعً ٌقضكً بحكبس االب
المكزوج والكزوج والحمكا بتهمكة زواج بنكت قاصكر دون السكن
فالعقاب الرادع أسرع طرٌق للحد من الجرٌمة.
ثانٌا: -#زواج_الصؽٌرات
انتشكر منكذ زمكن زواج الصكؽٌرات حٌك تتكزوج الفتكاه برجكل
ٌكبرها ب  15-20عاما وربما أكثر فهل من الصحٌح ان ٌتزوج
رجل بفتاه من سن اوالده مما ٌعطل التفاه بٌكنه داخكل االسكرة
علً الدولة ومنظمات المجتمع المدنً التحذٌر من خطورة زواج
الصؽٌرات حتى ال تقكع الزوجكة ضكحٌة زوج متسكلط ممكا ٌخكرج
اسرة مصرٌة مفككة اوالدها ٌتسربون للشارع بسبب انسداد افق
أحمد ضاحً سعد
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التفاه بٌن الزوجٌن فلقد ولد الزوج فً زمن والزوجة فً زمن
اخر واالوالد فً زمن ثال مما ٌصعب التواصل داخل االسرة.
ولألسكؾ اننكا نجكد بعكض االبكاء ٌلجبكون لكزواج الصكؽٌرات مكن
االؼنٌاء اللذٌن ٌكبرونه بأكثر من13عاما بؽٌة المال ٌبٌع بنتكه
من اجل حفنة من المكال او مكن اجكل الكتخل مكن نفقكات االبنكة
لكً ٌنفقها على المخدرات لذلك ٌجب ان تضع الدولكة حكدا لهكذه
المهزلة.
 -5تشؽٌل االطفال من قبل االباء عدٌمً المسبولٌة
ظهر علٌنا فً اخر الزمان اشباه رجال ٌجلسون علً المقاهً و
اوالدهك ٌحاسكبون علكً المشكارٌب بكالتعبٌر الكدارج بالعامٌكة
المصرٌة حٌ انه ٌحرمون االبناء من التعلٌ و ٌشؽلونه فكً
المحكاور و االشكارات المرورٌكة ثك ٌأخكذ مجهكود ابنكه عنكوة
لٌشرب به كل مخدر و مسكر او ٌقامر بكه علكً المقكاهً فمكنه
من لدٌه اسطول من" التكاتك "و اخر لدٌه اسطول من" عربات
الباعة الجابلٌن "وؼٌرها ٌرسل بهكا ابنابكه للسكوق لكسكب لقمكة
العكٌ ثك ٌأكلهكا مكنه األب مؽموسكة بالحشكٌ و االفٌكون و
اقرا الترامادول و ٌحر ابنابه حتً من حقه فً التربٌة ؼٌر
ابه بالصؽٌر الذي ذهب لكسب المال الحالل لإلنفاق علكً والدتكه
الضعٌفة التً رفض المسخ زوجها االنفاق علٌها.

أحمد ضاحً سعد
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وال ننكر ان بعض االباء ال ٌستطٌعون العمل وٌعمل اطفاله على
اإلنفاق على مرض ابابه وقضاء حاجات منازله لكذلك ٌتوجكب
علً الدولة والمجتمع المدنً بمؤسساته ان تنظر بعكٌن الرحمكة
لمثل هذه االسكر وان تواجكه معهك ظكروفه وان تكوفر ألطفكاله
احتٌاجكات التعلكٌ والكدواء حتكى ال ٌخكرج الطفكل نكاق علكى
المجتمع.
هنكاك بضكعة حلكول تسكتطٌع الدولكة مواجهكة مشكاكل االمكن
المجتمعً بها: -
 -1علً من ٌرٌد تعكدد الزوجكات اخكذ تصكرٌح مكن المحكمكة
موقع من زوجته االولً.
 -2تحدٌد عدد االطفكال ب 3اطفكال و فكً حكال انجكاب الطفكل
الرابكع ٌحكر االب مكن الكدع المخصك لهكذا الطفكل و
ٌتعرض لرفع تكالٌؾ التعلٌ لضعؾ او اضعاؾ اخوته.
 -3سن قانون ٌقضً بحبس و ؼرامكة االب المشكؽل ألوالده
القصكر بكدون وجكه حكق و تشكؽٌل االب داخكل السكجن و
ارسال ارباحه لزوجته.
 -4الزا المطلقكٌن و المطلقكات بالتنكاوب علكً تربٌكة الطفكل
شكهر مكع االب و شكهر مكع اال وسكن قكانون بالسكجن
المشدد للمخالفٌن سواء االباء او االزواج الجدد له .

أحمد ضاحً سعد
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 -5سن قانون ٌقضً بالحبس المشدد لمن بط بكاالبن فكً
حال هروبه لشارع سواء والدٌكه او ازواجهك الجكدد فكً
حال طالقه و زواجه من اخرٌن.
 -6الكزا االب باإلنفكاق علكً االسكرة و ارسكال مكن بلكػ
السادسة لدٌه الً المدرسة حتً الحصول علكً الثانوٌكة
العامة و ما ٌعادلها و سن قانون لمعاقبة المخالفٌن.
على ضوء ما سبق ٌجب ان تهت الدولة جلٌا بالطفل فهو جندي
المستقبل الذي سوؾ ٌحارب من اجل رفعكة هكذا الكوطن ككل فكً
موقعه المحاسكب فكً مكتبكه بالبنكك او الشكركات والمهنكدس فكً
المصنع والموقع والطبٌب فً المستشفى والضباط علكى الحكدود
وال نرٌكد ان ٌككون ابنابنكا عرضكة للتجنٌكد مكن قبكل اسكتخبارات
العدو او الجماعات الؽٌر شرعٌة.

أحمد ضاحً سعد
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نظرٌة التعلٌ الحدٌ

أحمد ضاحً سعد
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الكل ٌظن ان التعلٌ هو فقط ما نتلقكاه مكن دراسكة فكً المكدراس
والجامعات وؼٌرها متجاهلٌن دور االب واال واالعال من رادٌو
وتلفكاز وخطكب الكوعظ فكً دور العبكادة (مسكجد كنٌسكة معبكد)
وقصور الثقافة واالندٌة ومراكز الشكباب وؼٌرهكا ككل هكذا ٌكؤثر
فً عقلٌة الن ء.
وفً رأًٌ انها تنقس الً تعلٌ رسمً مثل المدراس والجامعات
والمعاهكد وؼٌكر رسكمً مثكل مراككز البحكو واالعكال واالندٌكة
وقصور الثقافة باإلضافة أللعاب الفٌدٌو.
 -1االسرة
اول من ٌختلط به الطفكل وٌتكأثر بسكلوكٌاته افكراد اسكرته وقكد
تحدثنا عنها مكن قبكل كثٌكرا فكً السكابق فكال داعكً للحكدٌ مكرة
اخري.
 -2االعال
اول مكؤثر خكارجً ٌصكطد بكه الطفكل حٌك انكه ٌشكاهد البكرام
المتلفزة وٌسمع قص الرادٌو.
منذ تنحً الربٌس مبكارك و سكقوط مصكر فكً مسكتنقع الفوضكى
فً الحادي عشر من فبراٌر  2011ظهرت علٌنا حمً التؽٌر و
لكنها ل تككن كلهكا اٌجابٌكة فلك تخلكوا مكن التخرٌكب و الحكرق و
التخكوٌن المتبكادل و التكفٌكر و كثكرة الككال و انتشكار السكٌنما
أحمد ضاحً سعد
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المرٌضة التً تب لقطات العكري و البلطجكة و الزعرنكة و التكً
اعطكت شكهرة للراقصكات و اختفكت تمامكا البكرام الهادفكة و
اصكبحت القنكوات ال تتحكد سكوي عكن القكوي السٌاسكٌة و
الفالسكفة الكذٌن ككانوا ٌطلكون علٌنكا ٌتحكدثون باسكمنا و ٌكدعون
مصكلحة مصكر ككل مكنه ٌكدعً انكه معكه المصكلحة العامكة و
االخكرٌن ال ٌعرفكون عكن المصكلحة شكٌبا كمكا ان الكدٌن اصكبح
تجكارة ٌتكاجرون بهكا فكً القنكوات" ؾ #نعك _للدسكتور تكدخلك
الجنكة و #ال_للدسكتور فكً النكار و العٌكاذ بكاه "و" سكتجدون
#نع علً الٌمٌن و #ال علً الٌسار و ربنا ٌجعلنا و ٌجعلك من
اهل الٌمٌن "لذلك االعال سال خطٌر البد من استخدامه بحظكر
و انضباط و ٌجب ان تكون علٌه رقابة شدٌدة حتً ال ٌسقط فكً
ٌد المخربٌن و الفاسدٌن.

القاعكدة : 14التوقكؾ عكن بك البكرام التافهكة التكً
لٌس لها معنً.
انتشر مؤخرا فً بالدنا الكثٌر من البرام التافهة التً ال جدوي
من انتاجها و التً ال تعد ترفٌها و بل خرابا و وباال مثل برام
المقالب الساخرة او بكرام مسكابقات االؼكانً و الكرق و ككأن
الترفٌكه توقكؾ عنكد هكذا الحكد و لألسكؾ هنكاك الكثٌكر مكن هكذه
البرام منتشر علً قنواتنا و اصبح سرطان ٌهدد عقول اطفالنا
أحمد ضاحً سعد
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تلك العقول هً اخر حصن بعد احتالل الكثٌر من االرض العربٌة
سواء من الدول او التنظٌمات و لألسؾ ابنابنا الٌو ٌقلدون هذه
البكرام مكع زمالبهك فكً المدرسكة و ٌحكاولون انتكاج مقلكب
ٌخٌفكون بكه زمالبهك هكل ٌصكح ان نبك مثكل هكذه االفككار علكً
الشاشة الصؽٌرة التً تدخل المنزل بدون استبذان؟
وكما قال الفنان الكبٌر محمود عبد العزٌز" فوقوا بقً"

القاعدة : 15التوقؾ عن ب المحتوي المبتذل.
االبتكذال أقصكر الطكرق إلنتكاج فكٌل سكٌنمابً فهكو لكٌس مكلكؾ
بكالمرة مجموعكة كمبكارس وراقصكة ومالبكس خادشكه للحٌكاء
وقصة عن المخدرات او المالهً اللٌلٌة ٌصبح فٌل مدته سكاعة
ونصؾ او أكثر ٌنزل السٌنمات ٌجمع 20ملٌكون جمٌكل جكدا هٌكا
بنا ننت ؼٌره.
ان هذا االبتذال من مشكاهد عارٌكة و الحكدٌ عكن ان المخكدرات
اقصر طرٌكق ٌجنكب الفقكر و مشكاهد الكرق باألسكلحة البٌضكاء
حولكت شكبابنا لشكباب مهكوس بالبلطجكة و االجكرا و لقكد راٌنكا
الكثٌكر مكن الجكراب فكً باطنهكا تقلٌكد ألفكال سكٌنمابٌة و مشكاهد
درامٌة عنٌفة نشرت رو هجومٌة سلبٌة فً المجتمع لكً نبنً
مجتمكع سكلٌ علكً الدولكة ان تجكر و توقكؾ و تؽكر وتعتقكل
بالقانون كل مكن تسكول لكه نفسكه المسكاس بالعقكل العربكً تحكت
أحمد ضاحً سعد
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مسكمً الفكن و الفنكانٌن كمكا فعكل بلطكؾ و ادب ربكٌس الكوزراء
المصري االسكبق المهنكدس ابكراهٌ محلكب بإٌقكاؾ عكرض فكٌل
#حالوة_رو الذي ٌحتوي على مشاهد بذٌبة و مالبس خادشه
للطبٌعكة الشكرقٌة المحافظكة للمجتمكع فكً شكجاعة ادبٌكة ٌحسكد
علٌهكا و البكد ان ٌتخلكق بهكا ككل وزٌكر و مسكبول فكً اٌقكاؾ اي
نشاط مبتذل علً شاشة التلفاز.

القاعكدة : 16التوقكؾ عكن بك
تحتوي على مشاهد عنٌفة.

افكال االطفكال التكً

افال الكرتون جمٌلة جدا و لكنها سك فكً عسكل اذا ككان باطنهكا
ٌحمل الصراع الدرامً العنٌؾ فمثل هذه االفال تعد خطرا ٌداه
بٌوتنكا و عقكول اطفالنكا و لألسكؾ هكذه البكرام تتمتكع بشكعبٌة
كبٌرة جدا بٌن االطفال و حتً المراهقٌن و اكبر دلٌكل علكً انهكا
ذات تأثٌر كبٌر كثٌرا ما نسمع ان طفال ضرب اخٌه بطاسكة قلكً
البطكاطس مقلكدا القكط تكو و الفكأر جٌكري فكً الكرتكون الشكهٌر
 Gerry &Tomلكذلك اصكبح لزامكا علكً الكدول العربٌكة ان
تراجع ما ٌعرض مكن وسكابل الترفٌكه علكً قنواتهكا و ان تطالكب
منصكات التواصكل االجتمكاعً بحجكب هكذه االفكال العنٌفكة عكن
المنطقكة العربٌكة لمكن دون ال18عشكرة او نحجكب مثكل هكذه
المواقع و ننت مواقع بدٌلكة مثلمكا قامكت الصكٌن بحماٌكة عقلهكا
أحمد ضاحً سعد
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البشري الذي هو سبب نهضتها بعمل مواقع و منصات الكترونٌة
تخكد مصكالحها و تكوفر بهكا الحماٌكة للعقكل الصكٌنً مكن افكة
#الؽزو_الفكري.

القاعكدة  :17بك بكرام تعتنكً باإلبكداع وتكدرٌب
االطفال على العدٌد من المهارات.
اإلبداع هو فكرة تحتاج للرعاٌة واالعتناء حتكى تتحقكق وتصكبح
واقع ملموس لذلك البد ان ٌكون لدٌنا وسٌلة لتشكجٌع المبكدعٌن
واالهتما به حٌ ان المبكدعٌن فكً جمٌكع المجكاالت هك سكبب
نهضة الٌابان وسنؽافورة وؼٌره من النمور االسٌوٌة ولألسؾ
لقكد عكانى المبكدع العربكً فتكرة طوٌلكة مكن التهمكٌ واالهمكال
المتعمكد والؽٌكر المتعمكد ولقكد سكررنا جمٌعنكا برؤٌكة برنكام
"العبكاقرة "علكى القنكوات المصكرٌة الخاصكة حٌك ٌعكرض
مسابقات علمٌة وثقافٌة بٌن الجامعات المصرٌة ومن هنا اتتنكً
فكرة اتمنً ان اراها واقعا حٌا وهً: -
 -1انشاء دوري علمً بٌن الجامعات و االندٌكة ٌشكارك فٌكه
طلبة الكلٌات و الشباب كل فً تخصصه مشكابها لكدوري
ككرة القكد و ٌككون برعاٌكة اعالمٌكة و ٌنتهكً بجكوابز و
دروع شبٌهه بدرع الدوري العا لكرة القد .

أحمد ضاحً سعد
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 -2اعطكاء مسكاحة كبٌكرة تلفزٌونٌكا للمبكدعٌن والمهتمكٌن
بالعل الحدٌ تشجع الطكالب المنجكرفٌن فكً اللهكو علكى
االنتبكاه لدروسكه حتكً تتككون لكدٌه رو تكدفعه نحكو
التفكوق العلمكً لككً ٌسكتحقوا االشكتراك فكً الكدورٌات
العلمٌكة و تكتكب اسكمابه فكً سكجل المبكدعٌن اسكوة
بزمالبه المتفوقٌن و نحقق هنا ؼاٌتٌن االولً اننا انقذنا
طالبنا من الفشل الثانٌة نشرنا ثقافة التنافس فً االبداع
العلمً و االبتكار.

القاعكدة : 18خفكض المسكاحة المخصصكة بالنمكاذج
السٌبة وتوسٌع المساحة الخاصة بالنماذج الجٌدة من
االفراد.
بعد ٌ 25ناٌر  2011كما ذكرنا انفا انتشرت افكال المخكدرات و
االسلحة البٌضكاء و الراقصكات و اعطكت السكٌنما مسكاحة كبٌكرة
لهذه النماذج الردٌبة و لكً نحافظ علً ما تبقً فً مجتمعنا من
اخالق حمٌدة ٌجب ان تظهر هذه النماذج فً السكٌنما علكً انهكا
نمكاذج منبكوذة و مسكتهدفة مكن العدالكة مثكل مكا حكد فكً فكٌل
"المصلحة "عندما تبرأ شٌخ مشاٌخ سٌناء فً مشهد من الفٌل
مكن تكاجر المخكدرات" سكال المسكلمً "الكذي قكا بكدوره الفنكان
احمكد عكز و لقكد سكرنً اعطكاء مسكاحة كبٌكرة لشخصكٌة" سكلٌ
أحمد ضاحً سعد
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االنصكاري "فكً مسلسكل" كلكب "ذلكك الضكابط الشكرٌؾ الكذي
ٌجب ان ٌكون نموذج لضابط الشرطة السوي فاذا استمرٌنا علً
نفكس المنكوال مكع ككل وظٌفكة فكً المجتمكع و اظهرنكا للنكاس ان
النمكوذج السكًء نهاٌتكه المكوت او السكجن و ان النمكوذج الجٌكد
نهاٌته الحٌاة الكرٌمة سوؾ ٌصل المجتمع لحالة من لفظ كل مكا
هو ردئ حتً بدون قكانون ٌنبكذ الكرداءة مثكل الٌابكان التكً ٌلفكظ
مجتمعها رمً القذارة فً الشارع حتً بدون قانون للحفاظ علً
النظافة او مثل درجكة الرقكً فكً النكروٌ وهولنكدا اللتكان اؼلكق
سجونهما لعد وجود مجرمٌن نستطٌع باألعال الهادؾ الوصول
لهذه الدرجة من الرقً.
من اكثر النمكاذج التكً ابهرتنكً "الممكر" ذلكك الفكٌل السكٌنمابً
الذي تحد عن فترة حرب االستنزاؾ و ت تطبٌكق تلكك القاعكدة
فٌكه قبكل كتكابتً لهكذا الككال و قبكل ان ٌقكرأ الكاتكب و المخكرج
شرٌؾ عرفة و السٌنارٌست امٌر طعٌمكه كالمكً او ٌعرفكوا مكن
انكا؟...حٌك ظهكر الفنكان احمكد رزق القكاب بكدور" الصكحفً
احسكان "فكً مشكهدٌن ٌتحكدثا عكن انتشكار المالهكً اللٌلٌكة بعكد
الحرب و هو صكحفً فاشكل ٌنشكر اخبكار الراقصكات حتكً تحكول
لبطل بعد تؽطٌته الصحفٌة لعملٌات الصاعقة خلؾ خطوط العكدو
و ل ٌت التركٌز علً لحظات فشل الصحفً احسكان قكدر مكا تك
التركٌز علً خوضه التجربة مع اقوي قوة عسكرٌة مصرٌة.
أحمد ضاحً سعد
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وقكد اشكاد ربكٌس الجمهورٌكة عبكد الفتكا السٌسكً فكً النكدوة
التثقٌفٌة ال  31للقوات المسلحة المصرٌة بهذا الفٌل .

القاعدة : 19االهتما بالبح العلمً اعالمٌا واعطاء
الباحثٌن حقه فً الظهور االعالمً كأبطال.
فً عهود مضت كان الباحثٌن ال ٌسلط علٌه الضكوء مثلمكا ٌكت
تسلٌطه علً الفنانٌن و الرٌاضٌٌن و لكن مؤخرا بعد ثورة ٌناٌر
2011فً مصر انت تلفزٌون النهار برنام " مصر تسكتطٌع "
الستضافة الطٌور المهاجرة من علماء مصر فً الخارج و من
ابكرز هكذه الشخصكٌات المهنكدس العكالمً الكذي صكم محطكة
قطارات بكرلٌن عاصكمة المانٌكا الربٌسكٌة المهنكدس هكانً عكازر
المشكرؾ علكً كثٌكر مكن المشكارٌع القومٌكة بتكلٌكؾ مكن ربكٌس
الجمهورٌة السٌد عبدالفتا السٌسً كان بداٌة لعصر جدٌكد مكن
التعاطً االعالمً مع االخوة الباحثٌن فً المجاالت المختلفكة و
اعطابه بارقة امل ان عصر التهمٌ انتهً و العكال المصكري
اصبح له ظهر اعالمً ٌعرؾ الناس من هكو و مكا هكً انجازاتكه
لكً ٌكون قدوة المستقبل بدال من ان ٌكون قدوة الشباب بلطجً
او مطرب فاشل.
كما ان اعطاء مساحة ومسكاحة اضكافٌة للعلمكاء ٌجعكل البكاحثٌن
خاصة الصؽار منه ٌتشكجعوا علكى اداء واجبكاته تجكاه وطكنه
أحمد ضاحً سعد
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ككل فكً تخصصكه عككس مكا ككان علٌكه فكً عصكور اإلهمكال
االعالمً حٌ كان ٌصاب البعض باإلحباط قبل ان ٌبدأ الطرٌق.
 -3المدرسة و الجامعات
تتسل المدرسة عقكل الطفكل منكذ عمكر ال 6سكنوات حتكى ٌصكبح
شابا بعمر ال  18عاما وٌتؽذ عقله فً هذه الفترة على كل مكا
ٌسمعه من معلومات مهما المعلومة بلؽت من انعدا الصحة.
امكا الجامعكة تسكتل الشكاب فكً نهاٌكة فتكرة المراهقكة وهكذه مكن
أصعب الفترات الن الشاب ٌحل فٌهكا بالقٌكادة والرٌكادة وتحقٌكق
الطموحات او االنحراؾ لدي البعض.
 -1المدرسة

القاعدة : 26تحبٌب التالمٌذ فً المدرسة والتعلٌ .
ألسؾ الشدٌد اصبحت الدول العربٌة واالفرٌقٌة تعانً من تسرب
االطفال والمراهقٌن من التعلٌ ألسباب كثٌرة منها: -
 -1الفقر و االتجاه للعمل لسد االحتٌاجات الٌومٌة.
 -2سوء معاملة المدرسٌن للتالمٌذ.
 -3ضكعؾ امكانٌكات التعلكٌ مكن امكاكن جلكوس و وسكابل
معاونة.
 -4عد مالبمة المناه لسن و عقل الطالب.
أحمد ضاحً سعد
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قبل ان نعال نظا التعلكٌ البكد ان نحكد مكن تسكرب التالمٌكذ مكن
المدرسة و اال فأي تؽٌر نقو به مثلكه كمثكل مكن ٌملكا المصكفاة
بالماء ألننا سنقو بتؽٌر نظا تعلٌمً بدون تالمٌذ لذلك ٌجب ان
ندرس التالمٌذ المتسربٌن نظرة تحلٌله و نصنفه فً تصكنٌفات
تتالء مع ظروؾ تسربه حتى نتمكن من اعادته للمدرسة فاذا
كان ذوٌه فقراء فقر مكدقع نخفكؾ عكنه المصكارٌؾ تكدفع لهك
الدولكة اعانكات عاجلكة تقكو بتكدرٌب ذوٌهك علكً حرفكة ٌكأكلون
منها و ٌعلمون اوالده اما ضعؾ االمكانٌات فكذلك ٌرجكع لخطكة
تطوٌر المدارس و ٌجب ان ٌوضع ذلكك فكً الحسكبان خاصكة اذا
تعلق االمر بأماكن الجلوس و اعداد الطالب فً الفصول.
اما عن سوء المعاملة فهذه ٌرجع لشخصٌة المعلك والكذي ٌجكب
السٌطرة علٌها باللوابح والقوانٌن والتدرٌب على التحمل قبل ان
ٌوقعوا على استال العمل.
نكأتً لمكا هكو صكعب و مهك تؽٌٌكر المنكاه و مناسكبتها لعقكل
الطالكب مكثال فكً دولكة الٌابكان الصكدٌقة فقكط ٌظكل الطفكل مكن
السادسكة للثانٌكة عشكر مكن عمكره ٌكتعل القكراءة و الكتابكة و
الحساب و نحن نرٌد ان نعلك الطفكل مبكادئ الفٌزٌكاء و الكٌمٌكاء
فً صورة مادة العلو و نرهقه بالتارٌخ والجؽرافٌا فً العاشرة
مكن عمكره فكً صكورة الدراسكات اإلجتماعٌكة دون مراعكاة ان
الطفكل فكً هكذا السكن ٌرٌكد ان ٌلعكب و ٌلهكو فلمكاذا ال نحقكق لكه
رؼبته باللهو و اللعب مع التعلٌ بحٌك نعكد لكه العابكا ٌكتعل بهكا
أحمد ضاحً سعد
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الحسكاب و العابكا ٌككون بهكا الجمكل فكً اللؽكة العربٌكة و اللؽكات
االجنبٌةو تتا علً أجهزة التابلكت و الكالب تكوب بحٌك ٌشكعر
انه ٌلعب و ال ٌدرس سوؾ ٌسهل هذا االجراء من جذب الطالكب
الً المدرسة و حماٌته من التسرب.

القاعدة : 21االهتما بتؽٌٌر نمط الدراسة.
الٌو ل ٌعد التلقٌن و اسلوب" احفظوا من صفحة  1-36عشان
اسمعه ؼدا " اسلوبا مقبوال و ل تعكد العصكا لمكن عصكا تجكدي
نفعا مع االجٌكال الجدٌكدة و لككً ٌكنجح اي نظكا تعلٌمكً البكد ان
ٌتخل من التقالٌد القدٌمة فً التعلٌ بدون تفرٌط او افراط فً
التؽٌر البد من تحدٌ السبورة و جعلها شاشكة عارضكة و ٌجكب
علً الوزارة ان تدرب موظفٌها علً التعلٌ بالعروض التقدٌمٌة
باسكتخدا " "POWER POINTلجكذب انتبكاه الطالكب و
ضكمان وصكوله ألقصكً درجكات الفهك فكال ٌعقكل ابكدا ان الطالكب
الذي فتح عٌنٌه علً شبكات االنترنت ان ٌدرس بأسكلوب والكده
الذي كان ٌبح عن عامود نور لٌكذاكر اسكفله لضكعؾ الكهربكاء
فً المنزل العقل األول كان مشؽوال بالمدرسة و الدراسة فقط اما
العقل الثانً مشكؽول بمكا رآه علكً شكبكات التواصكل اإلجتمكاعً
من حضارات و ثقافكات مختلفكة و وصكل االمكر انكه رأي جٌوشكا
تتحكارب امكا عٌنكه علكً شاشكة جوالكه كٌكؾ لنكا ان نعامكل هكذا
أحمد ضاحً سعد
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العقل المتنور ذاتٌا مثل العقل الذي كان ال ٌؤثر علٌه سوي الفقر
و الدراسة.

القاعدة  :22اعتماد مناه مبنٌة علً الفه والتحلٌل
بدال من الحفظ.
الحفظ اقصر طرٌق ألعلى الدرجات و لكن تكمكن خطكورة الحفكظ
فً تجمٌد عقل الطالب و عزله عن اي مؤثرات تثٌر فطرة الفكر
و التفكٌكر و التحلٌكل لدٌكه حٌك ان العقكل سكوؾ ٌصكبح مكؤهال
لتصدٌق اي شًء ٌقال له مثلما حد مع قاتل المفكر فرج فودة
الذي قتله بدعوة انه كافر و هو ل ٌقرأ كتبه و ال ٌجٌد القراءة و
الكتابكة مكن االسكاس االخطكر الكذي ٌجٌكد القكراءة و الكتابكة و ال
ٌجٌد الفه و التحلٌل فاذا وقعكت الفكأس علكً الكرأس تحكول هكذا
القكارئ إلرهكابً قاتكل بمجكرد ان ٌقكال لكه" الجكٌ و الشكرطة
كفكار "او" الحكومكة هكً الطكاؼوت و حراسكها هك جنكود
الطكاؼوت "و كلنكا راٌنكا بكأ اعٌننكا جنكود داعك الكذٌن ٌكدعون
تطبٌق شرع هللا ٌتوعدون الجٌو العربٌة و االسكالمٌة بالقتكال
و ٌتهمون جنودها بالكفر و اإللحاد رؼ امتالك الجٌو العربٌة
مساجد فً معسكراته نظرا الن امثال هذا المؽٌب تعلموا التلقٌن
و الحفكظ منكذ نعومكة اظكافره فلمكا كبكروا لقنكوه بالباطكل و
امروه بالقتال ضد المسلمٌن و تعمدوا تكفٌر من قال ال اله اال
أحمد ضاحً سعد
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هللا و وصؾ المسلمٌن بالمشركٌن.
لذلك اشكدد واهٌكب بالحكومكات ان تصكنع عقكوال تسكمع وال تطكع
قبكل ان تحلكل بكدال مكن تلكك التكً بنٌكت علكى السكمع والطاعكة
المطلقة باس الدٌن فعقولنا وعقول اطفالنكا امانكة لكذلك المنكاه
البد ان تعتمد على التحلٌل والرأي بمعنً مثال ٌطر سؤال على
الطالب" ما رأٌك فً الزعٌ فالن؟"
أحده سٌقول وطنً واالخر سٌقول خابن وربما ٌخرج من ٌقول
لك اسكمع بكه مكن قبكل فكً ككل الحكاالت الدولكة رابحكة لألسكباب
التالٌة:
 -1تعل الطفل من هذا الحوار اختالؾ الرأي وحرٌة التعبٌر
فعندما ٌكبر لن ٌرهب او ٌقتل من ٌختلؾ معه.
 -2أصكبح لكدٌنا  3اجابكات فلنعكرؾ مكن اٌكن اتكً الطكالب
باإلجابكات الكثال ومكا مكدي تأثٌرهكا علكى المسكتقبل
السٌاسً للدولة.
 -3إذا ككان هنكاك اتجكاه متطكرؾ بكدأ ٌنتشكر وسكط الطكالب
سوؾ ٌظهر من اجاباته ووقتها نستطٌع تتبع االجابكات
ومعرفة مصدرها.
لذلك ٌجب ان ٌتمخض نقا اثناء الشر لتثبٌت المعلومة لكدي
الطكالب والوصكول ألقصكً درجكات الفهك وكشكؾ خباٌكا اجابكات
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الطالب بدال من فرض اجابة الدولة علً الطالب وطمس االجابة
التً بداخله.

القاعككدة : 23االهتمككا بممارسككة الرٌاضككة فككً
المدرسة.
لألسؾ فً اوابل القكرن ال  21انتشكرت فكً مصكر حلكول سكهلة
لكثافة التالمٌذ العالٌة التً تؤثر بالسكلب علكً مسكتواه العلمكً
ببناء مبكانً دراسكٌة جدٌكدة فكً فنكاء المدرسكة ممكا قتكل قدسكٌة
حصكة التربٌكة الرٌاضكٌة حٌك لك ٌعكد هنكاك مالعكب ألداء هكذه
الحصة الدراسٌة معتمدٌن علً انها مكادة ؼٌكر مهمكة و ال تكؤثر
علكً المسكتوي الدراسكً ؼٌكر مبكالٌن بأهمٌتهكا حٌك ان هكذه
الحصة الوحٌدة التً ٌفرغ فٌها الطالب طاقته السكلبٌة بممارسكة
رٌاضته المفضلة داخل المدرسة كاسرا للروتٌن الدراسً الممٌت
القاتل لذلك علٌنا ان نبح عن اراض جدٌدة نبنً فٌهكا مكدارس
تتسكع لملعكب و اثنكان و ثالثكة لضكمان ممارسكة الرٌاضكة داخكل
المدرسكة ألكبكر عكدد ممككن مكن الطكالب و وقكؾ اي مشكروع
إلضافة فصول دراسٌة ٌهدد قدسٌة ملعب المدرسكة ذلكك الملعكب
الذي ٌلعب دورا كبٌرا فً العملٌة التعلٌمٌة من كسكر الكروتٌن و
تفرٌكػ الطاقكات السكلبٌة للتالمٌكذ و اتاحكة الفرصكة ألصكحاب
المواهب ان ٌجدوا متنفس إلظهار مواهبه فنرجكو مكن السكادة
أحمد ضاحً سعد
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المسبولٌن اصدار قانون ٌجر بناء ابنٌكة تعلٌمٌكة داخكل مالعكب
المدراس حفاظا علً مبدأ العقل السلٌ الجس السلٌ .
ب-الجامعة.

القاعدة : 24تنظٌ العالقة بٌن االساتذة والطالب.
لألسؾ الشدٌد نحن الٌو فً نهاٌات العقد الثكانً مكن القكرن 21
و العالقكة بكٌن الطالكب و االسكتاذ الجكامعً تصكب فكً مصكلحة
االساتذة الذٌن ٌمارسون عقد النق علً طالبه بإجباره علً
شكراء الكتكب و حضكور المحاضكرات دون تقكدٌ خدمكة تعلٌمٌكة
جٌكدة لكٌس ذلكك فحسكب بكل ٌصكل االمكر الكى تهدٌكد الطكالب
بالرسوب و اللعب فً النتاب و بعضه ٌلعب فً النتاب من اجل
ان ٌجعل ابنابه من االوابل بكالتزوٌر لككً ٌضكمن لهك مكانكا بعكد
التخكرج ضكمن اعضكاء هٌبكة التكدرٌس ظكالمٌن ابنكاء الطبقكة
الكادحة حٌ ٌظل االب ٌنفق علً ولده حتً ٌتخرج امال فكً ان
ٌصبح معٌدا فً الجامعة ٌفاجا ان ابنكه را ضكحٌة ابكن ربكٌس
القسك كمكا ان المنكاه لٌسكت لهكا ضكوابط كافٌكة لتحدٌكد النقكاط
المطلكوب دراسكتها و كٌفٌكة دراسكتها حٌك انهكا تخضكع لهكوي
االساتذة هذا ٌدرسكها نظرٌكا و هكذا ٌدرسكها عملٌكا دون مراعكاة
حاجة سوق العمل للطرٌقتٌن لذلك البد من وضع ضكوابط لضكبط
أحمد ضاحً سعد
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العالقة بٌن الطالب و استاذه تضمن للطرفٌن الحصول حقوقه و
اداء و واجباته .
الضوابط التً بإمكانها ضبط العملٌة التعلٌمٌة: -
 -1وضع نظا رقكابً شكدٌد علكى اسكاتذة الجامعكات لضكمان
عد استؽالل نفوذه ضد الطالب وتشدٌد العقوبات علكى
المقصر حتى وان ت فصله وسجنه.
 -2تؽلكٌظ العقوبكات علكى الطكالب المشكاؼبٌن للحفكاظ علكى
هٌبكة عضكو هٌبكة التكدرٌس مكن المعٌكد الكً االسكتاذ
الدكتور.
 -3البكد مكن انتهكاء عصكر الكتكب وبداٌكة عصكر االقكرا
المدمجكة اتمنكً ان تعمك هكذه الفككرة وٌصكبح التعلكٌ
الكترونً لتحجٌ دور االستاذ وتحفٌز عقل الطالكب علكً
البح والتفكٌر والمناقشة.
 -4وضكع اطكر عامكة للمنكاه الدراسكٌة لكافكة الجامعكات
لضكمان مكنه مناسكب الحتٌاجكات سكوق العمكل وعكد
اعطاء فرصة لألساتذة لتحكٌ اهوابه فً اختٌكار كٌفٌكة
التدرٌس خاصة فً المواد التً تتطلكب دراسكة نظرٌكة و
اخري عملٌة.
 -5تحكٌ التكنولوجٌكا إلعكالء الفابكدة المتحققكة مكن العملٌكة
التعلٌمٌكة وتقلٌكل تكدخل البشكر منعكا للتالعكب لصكالح
اعضاء هٌبة التدرٌس واقاربه .
أحمد ضاحً سعد
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 -6زٌادة دور البح العلمكً فكً العملٌكة التعلٌمٌكة بكدال مكن
التلقٌن الكذي ال فابكدة مرجكوة منكه سكوي تخكرٌ دفعكات
السكمع و الطاعكة التكً لك تكتسكب خبكرة حقٌقٌكة عكن
المنه فً حكٌن ان البحك ٌزٌكد مكن قكدرة الطالكب علكً
االستٌعاب و تفه المعلومة.

القاعكدة : 25تحوٌكل المكنه الكً الصكورة التطبٌقٌكة
بدال من الصورة النظرٌة.
فكً الحقٌقكة ان التطبٌكق العملكً موجكود فعكال ولك ات بكه مكن
خواطر عقلً او بنكات افككاري طرٌقكة التطبٌكق العملكً موجكودة
فعال فً كثٌر من الكلٌات ولكن بعض الكلٌات تفتقر لهذا التطبٌق
مثكل كلٌكات التجكارة والحقكوق وبعكض اقسكا كلٌكات اآلداب
والتربٌة ولهذا ظللت كثٌرا أفكر فً تصور جدٌد لتطبٌكق العملكً
فً الكلٌات التً تحتاج الٌه فعال الً ان توصلت لهذه الفكرة: -
 -1كلٌة الطب
فً الفترة االخٌرة رأي كثٌر من االباء ان ٌذهب اوالده لدراسة
الطب فً روسٌا او اوكرانٌا وعندما عاد هؤالء االبناء حكوا لنكا
ان التطبٌق العملً وزٌارة المستشفٌات فً هكذه الكدول ٌبكدأ مكن
السنة الدراسٌة الثانٌكة عككس كثٌكر مكن الجامعكات العربٌكة التكً
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ترسل طالب الطب للمستشفى فً السنة الرابعة او الخامسة لذلك
ٌجب علٌنا ان ننظر لتلك التجارب االوروبٌة الشكرقٌة فكً مجكال
الطب ودراسته لعلنا نلحق بهك ونحسكن مكن مسكتوي الدراسكات
الطبٌة.
 -2كلٌة التجارة
تسمً كلٌة التجارة خارج مصر باس كلٌة إدارة االعمال او كلٌة
االقتصاد هذا ال ٌه المه ان الدراسكة فٌهكا ٌؽلكب علٌهكا الطكابع
النظري علً الرؼ من كونها كلٌة تكدرس حسكابات الشكركات و
االفراد و طرق اإلدارة و االقتصكاد بأنواعكه مكن اقتصكاد شكخ
القتصاد قارة بأكملها لذلك كان البد من وضع رؤٌة لتعكدٌل نمكط
الدراسة بحٌ ٌؽلكب الطكابع العملكً علٌهكا و ذلكك بإنشكاء هٌككل
بنكً فً كل جامعكة لتكدرٌب الطكالب علكً التعامكل فكً الوظكابؾ
البنكٌكة مكن الناحٌكة الحسكابٌة و انشكاء مكاتكب شكركات شككلٌة
بؽرض التدرٌب داخل الجامعة فٌها دورة محاسكبٌة كاملكة و لهكا
برام تشكؽٌل محاسكبٌة تشكبه التكً فكً الشكركات الحقٌقٌكة لكٌل
الطالب بكل ما ٌمكن مواجهته فً سوق العمل لٌتخرج جاهزا له
مسلحا بالدراستٌن النظرٌة و العملٌة.
 -3كلٌة الحقوق
كلٌة الحقوق فً الدول العربٌة هً كلٌة القانون ولألسؾ عانكت
هذه الكلٌة من تدرٌس موادها بشكل نظري بحت وقد بدأ مؤخرا
أحمد ضاحً سعد
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فً مصر من ادخال نظا السكشن فٌها ولكن هذا ؼٌر كافً فالبد
من تدرٌس موادها عملٌا عبر انشاء مبنكً قاعكات محكاك داخكل
الجامعكة وتقسكٌ الطكالب الكً قضكاه ونٌابكة ومكدعٌن ومكدعً
علكٌه وشكهود اثبكات وشكهود نفكً وانشكاء محاككاه كاملكة
للمحاكمكة داخكل الجامعكة بالتعكاون مكع نكادي القضكاة ونقابكة
المحامٌن لتعزٌز دراسة القانون فً مصر.
 -4كلٌة الهندسة
كلٌة الهندسة ال ٌمكن دراستها نظرٌا لذلك ٌجب علكى الجامعكات
التنسكٌق مكع المصكانع لتكدرٌب مهندسكً الكهربكاء والمٌكانٌككا
وشكركات المقكاوالت والمكاتكب االستشكارٌة لتكدرٌب المهندسكٌن
المكدنٌٌن والمعمكارٌٌن تكدرٌبا عملٌكا ٌصكقل خبكراته وٌخكرج
مكواهبه الهندسكٌة علكً ارض الواقكع وٌعكزز قكدرة مصكر علكى
تخرٌ مهندسٌن اكفاء من عٌنة المهندس الكبٌر هانً عازر.
 -5كلٌة العلو
تتمتكع كلٌكة العلكو بقكدر كبٌكر مكن الطبٌعكة العملٌكة و فكً اؼلكب
الجامعات لدٌها معامكل مسكتقلة عكن بكاقً الكلٌكات التكً تتشكارك
معها المواد الدراسٌة مثل الفٌزٌكاء و االحٌكاء و الكٌمٌكاء و هكً
مكن الكلٌكات الخطٌكرة الن خرٌجٌهكا ٌسكاهمون بشككل واضكح و
صرٌح و كبٌكر فكً الحٌكاه المدنٌكة و العسككرٌة لكذلك ٌجكب علكً
أحمد ضاحً سعد
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الجامعة اما ارسال الطالب فً االجازة للتدرٌب خارج الجامعة او
توفٌر مستلزمات التدرٌب العملً داخلٌا و ان كان هذا صعبا فً
بعكض االقسكا لكذلك ارجكح ان ٌكذهب ابنكاء قسك االحٌكاء الكً
الصحاري و حدابق الحٌوان بشكل دوري بالتعكاون مكع وزارتكً
البٌبكة و الصكحة و طكالب الفٌزٌكاء الكً المصكانع و خاصكة
الصناعات الثقٌلة للمحاكاة اما عكن طلبكة الكٌمٌكاء فمكا اكثكر مكن
معامكل التحالٌكل و شكركات االدوٌكة التكً ٌسكتطٌعون تلقكً
التدرٌبات فٌها مما ٌؤدي الً تخرٌ جٌل علمً ٌفٌد الوطن فكً
المجالٌن المدنً و العسكري.
هذا على سبٌل المثال ال الحصر ومع امكانٌكة التفكٌكر فكً تعكدٌل
طرٌقة التعل فً كل الكلٌات حسب دراسكات وابحكا المختصكٌن
عن أحد طرق التعل المتبعة فً العال بشكل متجدد.
 -4دور العبادة
عنكدما ٌنمكو عقكل الطفكل ٌبكدأ فكً الكذهاب لكدور العبكادة للصكالة
وتلقً الدروس الدٌنٌة ولذلك ٌتعٌن علً الدولة حماٌة عقله من
االفكار الهدامة التً قد ٌتلقاها من مدعً التدٌن فً المساجد.

القاعكدة : 26دور العبكادة ٌجكب مراقبتهكا والتفتكٌ
علٌها بشكل جٌد.
دور العبادة اصبحت سال ذو حدٌن فً عصرنا الحدٌ عصر
أحمد ضاحً سعد
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الشقاق و النفاق حٌ ٌتلقى المتدٌن دروس العقٌدة و الفلسكفة
الدٌنٌة و الشكرٌعة و الفقكه ككل حسكب دٌنكه و مكن المفتكرض ان
تؤدي دور العبادة دور تهذٌب رو المتدٌن لكن مؤخرا استولً
علٌها اصحاب المنافع الشخصٌة من زعماء الجماعات االرهابٌة
و اصكحاب االجنكدات الخارجٌكة لتفتٌكت الشكعوب باسك الكدٌن و
الكرب لكذلك ٌجكب ان نراقكب خطكة الكدروس و مواضكٌعها و
مصادرها حفاظا علً عقول شكبابنا مكن االنخكراط فكً مخططكات
الفوضى و الحروب االهلٌة من اطهر البقاع و هً دور العبادة
حٌ ٌعتقد العقل ان هذا الكال المسموع من عال الدٌن هو امر
الهً ال شك فٌه.

القاعدة : 27نشر السماحة بٌن الن ء.
تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعً عكدد مكن صكفحات تكدعً
انها دٌنٌة و انها تنشر الكوعً الكدٌنً بكٌن الشكباب بٌنمكا هكدفها
االساسً مهاجمة االدٌان األخر و تفرٌق الشعوب علكً اسكس
طابفٌة تمهٌدا لتفكٌك دوله عبر ؼسل ادمؽة الشكباب و حكدثاء
االسنان لذلك علٌنا ان نعطً ابنابنا المضاد الحٌوي الفكري ضد
بكتٌرٌكا الطابفٌكة الممٌتكة عبكر التوعٌكة بمخكاطر متابعكة هكذه
الصفحات ٌو الجمعة فً المساجد و ٌو االحد فً الكنابس مكن
خكالل العظكات االسكبوعٌة لرجكال الكدٌن مكن جمٌكع االدٌكان و
أحمد ضاحً سعد
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الطوابكؾ حتكً ال ٌعتقكد الشكباب ان هكذه هكً الصكورة الحقٌقٌكة
لألدٌان الصورة التً ال ٌقبل فٌها الشاب من ٌختلؾ عنه دٌنٌا او
مذهبٌا مما ٌعرض مجتمعنكا لهجمكات شرسكة مكن دعكاة الفكتن و
االقتتال الطابفً.

القاعكدة : 28اسكتخدا القنكوات االعالمٌكة المقكروءة
والمسككموعة والمربٌككة لنشككر اخككالق النبٌككٌن
والصالحٌن.
اخالق االنبٌاء و المرسلٌن ؼاٌة ال ٌمككن الوصكول الٌهكا و لككن
السعً فقط لوصول الٌها ٌعد مكن عوامكل االنتصكار علكً الكنفس
االمارة بالسوء لذلك ٌجب دابما التأكٌد عبر كل الطرق من خطب
الجمعة حتً المنتدٌات العلمٌة المذاعة علً التلفاز علً سماحة
)مع الكفار ٌو فكتح مككة ومكع الٌهكودي الكذي
النبً محمد(
كان ٌرمً القاذورات فكً طرٌقكه و تحمكل سكٌدنا ٌوسكؾ لقسكوة
اخوتكه وهكو صكؽٌر و افتكرابه علٌكه و اتهكامه لكه بالسكرقة و
احتوابه بعد ان لقاه مرة اخري فً مصر من الصعب الٌو ان
تجد اخ بسماحة ٌوسؾ علٌه السال و لكنها ؼاٌة نصبوا جمٌعا
الٌها و ان ل تتحقق ٌكفٌنا شرؾ المحاولكة و علكً كبكار االبمكة
ارشكادنا عبكر دروسكه و مقكاالته و خطكبه للمدٌنكة الفاضكلة
المسكتحٌل تحقٌقهكا لككون العكال قطبكٌن خٌكر و شكر ٌكفكٌه ان
أحمد ضاحً سعد

57

قواعد بناء المجتمع ال 66

ٌبلؽوا عن االنبٌاء الخٌر و لٌتكاتؾ االزهر الشرٌؾ مع االوقاؾ
و دار االفتكاء لكدرء مفاسكد االخكالق عبكر ككل الطكرق لتحقٌكق
مجتمع مثالً الً حد ما ٌلٌق بدولة عظٌمة مثل مصر.

القاعكدة : 29التركٌكز علكى الفهك والتطبٌكق بكدال مكن
حفظ النصو .
ٌعد حفكظ القكرآن مكن اجمكل االمنٌكات لككل مسكل و لككن فهمكه و
تطبٌقه هو ما كان ٌشؽل بالً و ٌزٌد من التصكاق اآلٌكات بعقلكً
و ٌحكرك دابكرة التفكٌكر فكً رأسكً مثكل قولكه تعكالً" ككال ان
االنسان لٌطؽكً -6-ان رآه اسكتؽنً"-7-سكورة العلكق و فسكرها
االما الشعراوي ان االنسان ٌطؽً فً حال استكمال النعمكة فكً
الداخل و الخارج ك مره تفكرت فً قراءة اٌة مكن آٌكات القكرآن
مثل صورة الرو " او ل ٌسٌروا فً االرض فٌنظروا كٌكؾ ككان
عاقبة الذٌن من قكبله ككانوا اشكد مكنه قكوة و اثكاروا االرض و
عمروها اكثر مما عمروها"-9-سورة الرو و قد فسرها موالنكا
العالمكة الشكٌخ الشكعراوي" او لك ٌسكٌروا فكً االرض "و هنكا
المولً عز وجل قال" فً االرض "علكً الكرؼ اننكا نسكٌر علكً
االرض الن االرض بكدون ؼالفهكا الجكوي ال تصكلح للحٌكاة اذا
الؽالؾ الجوي جزء من االرض و هو ٌحٌط بها اذن نحكن نسكٌر
فكً االرض فعكال كمكا قكال عكز وجكل سكبحانه و اردؾ الشكٌخ
أحمد ضاحً سعد

58

قواعد بناء المجتمع ال 66

الشعراوي قابال ان الدٌن قس السٌر لنوعٌن سكٌاحة االعتبكار و
سٌاحة االستثمار و هنا المولً عز وجل ٌقصد سٌر االعتبار ان
ٌسٌر االنسان لرؤٌة ما حد لألم التً عصت االنبٌاء من قبله
فكً قولكه" فٌنظكروا كٌكؾ ككان عاقبكة الكذٌن مكن قكبله "و حكٌن
نكمل اآلٌة"ككانوا اشكد مكنه قكوة "هنكا العبكرة االولكً انكك كلمكا
سٌرت فً االرض تبح عن مصكٌر االمك السكابقة وجكدت انهك
اكثكر منكك قكوة و مكع ذلكك لك تقكٌه قكوته عقكاب هللا عكز وجكل
"اثكاروا االرض "اي حرثوهكا و زروعهكا و دعونكا نقكؾ عنكد
الجزبٌة القادمة" عمروها اكثر مما عمروها "هنا هكذه الجزبٌكة
تعنً ان االم السابقة عمرت االرض اكثر من تلك االم التً ل
تسٌر فً االرض التً ل تتعظ مما حد لمن سبقها وهنكا ٌتبكٌن
لنا جمال فه و تدبر آٌات القرآن الكرٌ حٌن تراه مفسرا تشكعر
انكك كنكت اعمكً و انعك هللا علٌكك بالبصكر و البصكٌرة معكا لكذلك
اتمنً مكن الدولكة ان تهكت بمكدارس القكرآن الككرٌ بكنن ٌلتصكق
التفسٌر بكالتحفٌظ حتكً نخكرج عقكول متنكورة ال عقكول متحجكرة
متطرفة تستخد كوقود لحرق الدول و المتاجرة بالدٌن االسالمً
الجمٌل.

القاعدة : 36ربط العل الدٌنً بالعل

الدنٌوي.

ٌمتلا القرآن الكرٌ بكثٌر من اآلٌات ذات المدلول العلمً و التً
أحمد ضاحً سعد
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نقرأها ونصلً الصكلوات بهكا و لككن ال نتكدبرها و لألسكؾ قلٌكل
من الوعاظ و العلماء لدٌه المعرفة الكافٌة بمعانً هذه اآلٌات و
ما توصل الٌكه العلمكاء فكً العصكر الحكدٌ لٌثبكت مكا انكزل علكً
نبٌنا محمد –  -منذ اكثر من 1400عا مثل اآلٌة الكرٌمة قال
تعالً" و انزلنا الحدٌد فٌه بأس شدٌد و منكافع للنكاس "قكال هللا
سكبحانه وتعكالً فكً قرأنكه و انزلنكا الحدٌكد و لك ٌقكل خلقنكا او
اوجكدنا وذلكك فٌكه داللكة علكً ان الحدٌكد لك ٌخلكق مكع او علكً
االرض بكل خلكق خارجهكا و نكزل الٌهكا مكن السكماء و بعكد
1400عكا ٌكتشكؾ العلمكاء ذلكك الن االنكدماج النكووي لكذرات
الحدٌد ٌحتاج  5ملٌون درجة مبوٌة فً حكٌن ان سكطح الشكمس
درجة حرارته  6000درجة و مركز الشمس ملٌكون درجكة ممكا
ٌؤكد ان الحدٌد تكون خارج المجموعة الشمسٌة كلها الن درجة
حرارة تكونه اكبر من اكبر درجة حرارة فً المجموعة الشمسٌة
و هذه اآلٌة التً نزلت علً النبً االمً الذي ال ٌجٌد القراءة و
الكتابكة فٌهكا مكن الحقكابق العلمٌكة التكً ٌؽفكل عنهكا اصكحاب
الشكهادات العلٌكا فكً اصكول الكدٌن امكا لتكبكره علكً العلك او
لتعنته فً الدٌن و تركٌزه علً آٌات تخد اهوابه ٌفسرونها
كما ٌحلو له لذلك علٌنا ان نربط بٌن العلكو الدنٌوٌكة و القكرآن
و السنة سنجد ان القرآن اخبرنا بالكثٌر من االمور قبل ان تحد
وسوؾ تتفتح عقولنا نري االمور بشكل اوضح.
أحمد ضاحً سعد
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 -5قصور الثقافة
قصور الثقافة هً تلك المنشكأة الثقافٌكة الرسكمٌة التابعكة للدولكة
والمنكوط بهكا تقكدٌ الخكدمات الثقافٌكة مكن مسكرحٌات هادفكة
ومشروعات تثقٌفٌة وطنٌة واقامة الحفالت فً االعٌكاد الوطنٌكة
فكً المكدن والقكري لتعمكل قصكور الثقافكة علكى تؽذٌكة االطفكال
والن ء باألفكار بواسطة اللقاءات والندوات والمسرحٌات.

القاعكدة : 31التعكاون مكع المؤسسكات الدٌنٌكة لعمكل
مسرحٌات اخالقٌة.
تمتلك المؤسسات الدٌنٌة الكثٌر من النصابح و التعالٌ و لكن ال
تملك سلطان التنفٌذ و التأثٌر الكافً من وجهة نظري الشخصٌة
فً حٌن تمتلك قصكور الثقافكة القكدرة علكً التكألٌؾ و التمثٌكل و
االخكراج و تمتلكك الككوادر الشكابة القكادرة علكً تقكدٌ النصكٌحة
الدٌنٌة فً صورة مسرحٌات و افال قصٌرة ٌمكن عرضها علكً
منصات التواصل االجتماعً ففً حالة تعاون كل من المؤسسات
الدٌنٌة و قصور الثقافة ٌمكن لقصر الثقافة ان ٌخرج عمكال فنٌكا
ٌقد التعالٌ فً شكل اخر ٌصل لعقل الجمهور بشكل سرٌع مثل
قص االنبٌكاء التكً كانكت عبكارة عكن افكال عكرابس الصلصكال
المتحرككة او رسكو الجرافٌكك المتحرككة و التكً كانكت تنكاق
قصك االنبٌكاء و الصكالحٌن و تحكض النكاس علكً االخكالق
أحمد ضاحً سعد
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الحمٌكدة و تربكً الكن ء لكٌس هكذا فحسكب بكل ٌمككن ان نربكً
الكبار عبر مسلسالت تظهر نهاٌة من ٌظنون انهك علكً صكواب
و ه ؼارقٌن فً المعصٌة مثل مسلسل" الباطنٌة "الكذي ٌحككً
قصة رجل تاجر مخدرات و ٌصلً الخمس فً المسكجد ظنكا منكه
ان الحكومكة الظالمكة تحكر النبكات الكذي خلقكه هللا مكن اجكل ان
ٌنسً الناس همومها و ٌؽٌب عقلها عكن الواقكع المرٌكر و كٌكؾ
كانت نهاٌته بانتحار ابنه فً السجن و وفاة حفٌده بجرعة مخدر
زابكدة لكو تك تفرٌكػ تعكالٌ الكدٌن فكً صكورة قصك و تحوٌلهكا
لمسرحٌات هادفة مثكل قصكة" الكذبب و الراعكً "التكً كثٌكرا مكا
مثلناها فً المدارس و ت انتاجها فً صورة اؼكانً اطفكال التكً
تحكً قصة الراعً الذي كذب عدة مرات علً اهل القرٌكة حكٌن
ادعً ان الذبب هاج اؼنامه و بعد ان كل و مل اهل قرٌتكه منكه
هج الذبب فعال و من كثرة كذبه ل ٌخرجوا معه حتً اكل الذبب
اؼنامه الواحدة تلو األخر وذهبت ضكحٌة كذبكه و فكً النهاٌكة
كنا نذكر الحدٌ الشرٌؾ عكن ابكن مسكعود قكال :قكال رسكول هللا-
"علٌك بالصدق فان الصدق ٌهدي الً البر و ان البر ٌهكدي
الً الجنة و ما ٌزال الرجل ٌصدق و ٌتحر الصدق حتكً ٌكتكب
عند هللا صدٌقا و اٌاك و الكذب فان الكذب ٌهدي الً النار و مكا
ٌزال الرجل ٌكذب و ٌتحر الكذب حتً ٌكتكب عنكد هللا ككذابا "و
كمكا نقكول نحكن بالمصكرٌة الدارجكة" الككذب ملكو رجلكٌن "اذا
أحمد ضاحً سعد
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سرنا علً هذا المنوال سوؾ نصل باألخالق الً قلوب البسكطاء
دون الحاجة الً الخطب الرنانة و البرام التلفزٌونٌكة و سكوؾ
نقطكع الطرٌكق علكً مرتزقكة االعكال الكدٌنً اصكحاب المشكارٌع
التجارٌة المستترة بستار الدٌن.

القاعدة : 32االعتناء بالمواهب.
المواهب توجد فً قلب فصول المدارس و مدرجات الجامعكات و
حتً الشاب العادي الذي تلقكً تعلٌمكا منخفضكا ربمكا ٌككون لدٌكه
ملكة التمثٌل ك من شاعر فً كلٌة ٌرؼب ان ٌتسابق فً الشعر
مع الكبار ٌرؼب ان ٌكون مثل هشكا الجلكخ او االبنكودي رحمكة
هللا علٌه ك من كاتب ال ٌجد من ٌقرأ كتابه و ربما ال ٌجكد ناشكر
ٌنشره لذلك علً وزارة الثقافة و قصورها ان ٌبحثكا بشككل دابك
عكن الشكعراء الشكباب و صكؽار الكتكاب و ٌقٌمكوا لهك الكور
التدرٌبٌكة و ٌسكهلوا لهك نشكر اعمكاله لكٌس فقكط الكتكاب و
الشعراء و الممثلٌن بل و هواة الرس و الموسٌقً ممن ٌحتاج
فقط ان ٌجد من ٌضع قدمه علً اول الطرٌق.

القاعككدة : 33النككزول للشككارع والككذهاب لتوجٌككه
المواطن فً مكانه.
فً ٌو ما كنت من رواد قصر ثقافة دشنا بمحافظة قنا و كنت
أحمد ضاحً سعد
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عضو فرقة المسكر عنكدما كنكت طالبكا جامعٌكا و عنكدما ترككت
المسكر دعكانً اصكدقابً مكن رواد قصكر الثقافكة لمشكاهدة
مسرحٌة له تتحكد عكن قرٌكة صكعٌدٌة خرجكت لقتكال لصكو
الجبال و الساحرة الشرٌرة تسمً" بٌر السقاٌا "و العجٌكب فكً
االمكر ان المسكرحٌة عرضكت فكً سكاحة افكرا مفتوحكة تتبكع
مجلس مدٌنة دشنا عرض هذا العكرض المسكرحً لعكدة اٌكا فكً
هذا المكان بسبب ضعؾ امكانٌات قصر الثقافة حٌ انه ضٌق و
ال ٌحتوي علكً قاعكات للعكروض المسكرحٌة لككن الفككرة نفسكها
راقت لً قصر الثقافكة نكزل الكً الشكارع لٌخاطكب الجمهكور بكدال
من دعوة الجمهور لزٌارة قصر الثقافة و تمنٌت لكو تتككرر هكذه
الفكرة و تعم علً قصور الثقافة فً جمٌكع انحكاء مصكر بحٌك
ٌنزل الممثل للجمهور بدال من دعوته للحضور فالدولكة هكً مكن
تحتاج لتثقٌؾ المواطن اكثر من احتٌاج المواطن للثقافة.

القاعدة : 34محاربة الفكر بالفكر.
ازمة مصر منذ عا  1928هو ان فكرا فاسدا طرأ علً المجتمع
المصري ٌحتكر الدٌن االسالمً و ٌفرض الوصاٌة الجبرٌة علً
المسكلمٌن دون وجكه حكق و لقكد واجكه هكذا الفككر و التنظٌمكات
المتمخضة عنه حمالت امنٌة طوال السنوات السابقة علً فترات
متقطعة و لكن ظل هذا الفكر فترة طوٌلة دون مواجهة فكرٌة من
أحمد ضاحً سعد
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الؽٌكورٌن علكً الكدٌن االسكالمً السكمح الحنٌكؾ حتكً استشكري
ابناء هذا الفكر الضال و وصلوا الً الحك و ادعكوا ان الخكروج
علٌه هو خروج علً الدٌن و ان سكقوطه هكو سكقوط االسكال
لالبكد رؼك ان النبكً - -انتقكل الكً الرفٌكق األعلكى منكذ
1400عا و اكثر و ل ٌسقط االسال بؽٌكاب رسكوله الكذي نكزل
علٌكه وحكً هللا و سكقطت مكن بعكد النبكً عكدة ممالكك اسكالمٌة
اشهرها الخالفة الراشدة و الدولة االموٌة و اختها العباسٌة و ل
ٌسكقط االسكال قكط هكذا الفككر الصكحٌح الكذي ٌمككن مكن خاللكه
مواجهكة االفككار الفاسكدة سكواء كانكت دٌنٌكة او سٌاسكٌة او
عسكرٌة مثل المنظر السٌاسً الذي طلب الكشؾ عكن المٌزانٌكة
الحقٌقكة للقكوات المسكلحة مكدعٌا ان دول كبكري كشكفت عكن
مٌزانٌتهكا العسككرٌة فلمكا ال نكشكؾ نحكن عكن مٌزانٌتنكا هكؤالء
مرضً نفسٌٌن او متنمرٌن ألن الكشؾ عن امر خطٌر مثل هكذا
هو كشؾ ؼٌر مباشر عكن قكدرات عسككرٌة خفٌكة قكد ٌصكل الكً
معرفتها اي جهاز مخابراتً مبتكدئ بتحلٌكل مكا طلكب كشكفه هكذا
المتأمر هككذا نحكارب الفككر بكالفكر فالبكد علكً وزارة الثقافكة ان
تكدع اصكحاب االفككار السكلٌمة لمواجهكة اصكحب االجنكدات
الخارجٌة و االفكار الفاسدة.
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القاعدة : 35زٌارة المدارس وعمل فقكرات فنٌكة ذات
مؽز اخالقً لتوعٌة الطالب.
فً الفترة االخٌرة تدهور حال الطالب الثقافً و ككان ٌجكب علكى
قصور الثقافة التدخل بأعمال فنٌكة داخكل اروقكة المكدارس ٌعكال
القصور االخالقً مثال ٌت عكرض مسكرحٌة ٌكذكر فٌهكا ان طالبكا
تعدي علً اسكتاذه و دارت االٌكا و اصكبح اسكتاذا و جكاء طالكب
عنده و تعدي علٌه مع ذكر عبارة" كما تدٌن تدان "هككذا تعكال
االمور و لٌس هذا فحسب البد من اقامكة نكدوات بشككل دوري و
عمل برام لتثقٌؾ الشكباب و عكرض وجهكات نظكره و معرفكة
سبب عزوفه عن تثقٌؾ انفسكه و حماٌكة عقكوله بكالقراءة و
بالتعلٌ و بالبح مع ذكر النماذج الفاشلة دراسٌا التكً اصكبحت
شٌبا ألنها عرفت كٌؾ تعال فشلها مثل ونستون تشرشكل الكذي
اصكبح ربكٌس وزراء برٌطانٌكا العظمكً ذلكك ألنكه ادرك مكوطن
تقصٌره و عالجه بالسٌر فكً الطرٌكق الكذي ٌتماشكى مكع قدراتكه
البد ان نعال شبابنا تثقٌفه و وضع اقدامه علكً اول الطرٌكق
خاصة من المرحلة االعدادٌة تلك بداٌات المراهقة و االستقطاب
نحو الٌمٌن و الٌسار و اذا تعبنا قلٌال فً تثقٌؾ طكالب المرحلكة
االعدادٌة و اعداد عقوله جٌدا فهذا سوؾ ٌوفر لنا الراحكة فكً
المستقبل.
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القاعدة  :36زٌارة الجامعات وعمل حوارات مفتوحة
مع الطالب مع مراعات حقه فً التعبٌر عن الرأي.
طالب الجامعات ه المستقبل و البد من الحفاظ علً عقوله من
االنجراؾ خلؾ اآلراء الهدامة لذلك ٌجب فكتح حكوارات معهك و
النزول الٌه فً قاعكات مكؤتمرات جامعكاته و معرفكة مكا ٌكدور
فكً رأسكه مكن افككار و االسكتماع الكٌه جٌكدا حتكً نكتمكن مكن
فلترة االفككار الجٌكدة و االفككار الهدامكة او المتطرفكة و نبكدأ فكً
عالجها بكل ما تمتلكه وزارة الثقافة و وزارة التعلٌ العكالً مكن
كتب و مجلدات و ؼٌرها لتؽٌر ما وصكل الكٌه مكن افككار فاسكدة
عبكر مواقكع التواصكل االجتمكاعً او القنكوات الفضكابٌة صكاحبة
اجندة تدمٌر الدول العربٌة بشبابها البكد ان نحمكً العقكل العربكً
فهو اخر قلعة و اخر ارض نحارب من اجلها و ال حفاظ علٌه اال
بالتثقٌؾ و الحوار.
 -6االندٌة
تستل االندٌة الن ء لتعلٌمه وتدرٌبه على الرٌاضات بشكل
اساسكً باإلضكافة للقكاءات الثقافٌكة بالتنسكٌق مكع الجامعكات
وقصور الثقافة.

القاعدة : 37البح عن المواهب واكتشافها.
رؼ اننا فً عصر السوشٌال مٌدٌا و الحداثة اال ان كثٌر من
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المواهب لك تجكد طرٌقهكا لالنضكما لفرقهكا الرٌاضكٌة المختلفكة
خاصكة ابنكاء المكدن الصكؽٌرة و االحٌكاء الشكعبٌة رؼك انتشكار
المالعب الخماسٌة و السكباعٌة و مكدربً الرٌاضكات القتالٌكة اال
ان تلكك المواهكب مكا زالكت تحتكاج لتنقٌكب المحتكرفٌن عكنه و
النكزول للقكري و النجكوع للبحك عكن ككل العكب صكاحب موهبكة
حقٌقٌكة ٌمككن ان نراهكا ترفكع علك مصكر مسكتقبال فكً المحافكل
الدولٌكة البكد ان ننكزل بالرٌاضكة الكً الشكارع و ال نختزلهكا فقكط
داخكل اسكوار النكادي و مرككز الشكباب لضكمان اسكتمرار تكدفق
الالعبٌن للمالعب و ضمان مسابقات رٌاضٌة مثمرة من الناحٌة
الرٌاضكٌة البحتكة و الناحٌكة االقتصكادٌة حتكً نجكد مكا نعكول بكه
هؤالء الالعبٌن الموهوبٌن.

القاعدة : 38تنفٌذ برام تدرٌبٌة على ادارة الوظابؾ
القٌادٌة.
نفكذت ادارة مكؤتمرات الشكباب و ادارة منتكدي شكباب العكال منكذ
بداٌة المشروع عدة تدرٌبات منها تدرٌب مجلس االمن و تدرٌب
االمك المتحكدة و االتحكاد االفرٌقكً و مكؤخرا مجلكس الكوزراء
المصري مما اثار رؼبة لدي لرؤٌة هذا المشروع فكً ككل نكادي
مثلمكا قامكت وزارة الشكباب و الرٌاضكة بعمكل برلمكان الشكباب
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اتمنً ان اري مشروع رباسة مجلس الوزراء فً كل نادي و كل
مركز شباب ٌكون له مجلس وزراء من اعضابه ٌجتمع كل ٌكو
جمعة و ٌضع حلكول لمشككالت البلكد و تفكرغ هكذه التوجٌهكات و
تصكل نسكخة منهكا لكربٌس المدٌنكة و اخكري للمحكافظ و اخكري
لربٌس الوزراء فعقول الشكباب لكدٌها حلكول ؼٌكر تقلٌدٌكة عككس
الحلول النمطٌة التً اعتدنا علٌها و اصبحت ال تفً بالؽرض كما
ان هذه التدرٌبات سكوؾ تفكرغ المخكزون السٌاسكً لكدي االخكوة
اعضاء مراكز الشباب فً كل مدن و قري مصكر و تخلكق لكدٌه
عقلٌكة الحكل و الكربط و التفكٌكر فكً ككل مكا حولكه مكن احكدا و
كٌفٌة ادارة الدولة و كٌؾ ان صاحب المنصب وزٌر علً منصبه
اما من ه اعلً منه و انها وزارة بكل ما تعنٌه الكلمكة كمكا ان
تلك التدرٌبات سوؾ تعزز القدرة االدارٌة للشباب.
 -7العب الفٌدٌو
تعد العاب الفٌدٌو من أكثر النماذج السلبٌة وقت كتابة هذا الكال
الذي تقرأه اعٌنك وبٌن اٌدٌك بسبب ضٌاع الوقت واجهاد عٌن
الطفكل امكا شاشكات الحاسكوب والجكوال وبمكا ان العكاب الفٌكدٌو
اصبحت واقع البد منه فلما ال نستخدمها كأداة تعلٌ حٌك ٌوجكد
منها  3انواع هً: -
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1العكاب التفكٌكر البسكٌطة ضكرب الككرات الملونكة ,ترتٌكبالمربعات الملونة ,جمع الجواهر.
2العاب االستراتٌجٌات المدنٌة العاب الزراعة ,العاب بناء المدنو تلبٌة حاجة السككان ,العكاب الزراعكة و تربٌكة الكدواجن و بٌكع
المنتجات.
3اسكتراتٌجً عسككري مثكل  Cossacksالمعروفكة عربٌكاباس الحروب االوروبٌكة ,لعبكة صكال الكدٌن و الصكلٌبٌن , red
alert, generals.
بما اننا ال نستطٌع اٌقاؾ اوالدنكا عكن لعكب هكذه االلعكاب البكد ان
نستؽل وجودها لصالحنا بالقواعد التالٌة: -

القاعكدة : 39مراقبكة االطفكال اثنكاء لعكبه العكاب
الفٌدٌو.
كثٌرا من االطفال ٌلعبون العاب الفٌدٌو وٌدخلون فً متاهات مثل
مكا حكد مكع العبكً الحكوت االزرق والتكً طالكت الكثٌكر مكن
المراهقٌن خاصة فً بالد المؽرب العربً حٌ خسكرت الجزابكر
أحكد ابطكال الكاراتٌكه الناشكبٌن نتٌجكة هكذه اللعبكة وكك مكن ا
تونسٌة فقدت ولدها نتٌجكة الحكوت االزرق لكذلك راقبكوا اطفكالك
وتأكدوا من نوعٌة العاب الفٌدٌو التً ٌلعبوها على جكواالته او
على اجهزة الحاسوب خشٌة الوقوع فً المحظور.
أحمد ضاحً سعد
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القاعكدة  : 46انتكاج العكاب تطبٌقٌكة علكى المنكاه
التعلٌمٌة.
عانٌت فً طفولتً من المسابل اللفظٌة فً الرٌاضٌات و عنكدما
كبرت ابٌت ان تعانً االجٌال القادمة ما عانٌت لذلك اقتر علكً
وزراء التربٌكة و التعلكٌ القكادمٌن تصكمٌ العكاب فٌكدٌو تطبٌقٌكة
تعلٌمٌة مثال لعبة ٌحد فٌها حوار به اخطاء امالبٌة و نحوٌة و
ٌستخرج الطالب الخطأ و ٌصححه او لعبة تعكال مشككلة مسكابل
الهندسة الفراؼٌة فعندما كنت طالبا فً الثانوٌة كنت اعكانً مكن
رس االعمدة فً الفراغ بشكل ثالثً االبعكاد فلمكا ال نصكم لعبكة
لرس االشكال فً الفراغ و حكل مسكابل الهندسكة الفراؼٌكة و لكو
سرنا علً هذا المنوال سوؾ نوفر علً انفسنا الكثٌر من الجهد
والوقكت فكً تعلكٌ شكبابنا و شكؽل وقكته بمكا ٌفٌكده حتكً فكً
ساعات الترفٌه.

القاعدة : 41انتاج العاب فٌدٌو تناسب دولنكا العربٌكة
وتناق قضاٌانا.
فً عا  2017قا مهندس أردنً بابتكار لعبة #صقور_السماء
وهً لعبة تض القوات الجوٌة لكل من مصر االردن االمارات
العراق السعودٌة السودان المؽكرب والجزابكر وتعتمكد اللعبكة
أحمد ضاحً سعد
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على اشتباك قوة جوٌة عربٌة مشتركة ضد قكوات جوٌكة معادٌكة
مجهولكة الجنسكٌة وعكززت اللعبكة التعكاون بكٌن الشكباب العربكً
الالعبٌن ولقد خضت التجربة حتى وصلت لرتبكة فرٌكق اول قبكل
ان تلؽً الرتب فً اللعبة فً االصدارات التالٌة.
هذه اللعبة و ؼٌرها لٌست مجرد لعبة لذلك ٌجكب ان نقكو بعمكل
العاب تناسب القضاٌا العربٌة فمثال االطفال ٌحبون لعبة الزراعة
لماذا ال نصم له لعبة استصال الصحاري المصرٌة فً بحٌ
ٌستصلح كل العكب ارض محافظكة مصكرٌة فكً ككل مرحلكة كلمكا
كثرت المراحل كثرت مساحة االراضكً المستصكلحة وكك ارؼكب
فكً رؤٌكة العكاب ٌمكارس فٌهكا الالعكب التجكارة او المعكامالت
البنكٌة مما ٌحفز عقله للتعامل مع االرقا و ٌزٌد من قدرته علً
الحساب و لطلبة الثانوٌكة العامكة العكاب تلمكس طمكوحه بمعنكً
العكاب المحاككاة العكاب تحكاكً الطكب و العكاب تحكاكً الهندسكة
بأنواعها و العاب تحاكً الشرطة و العاب تحاكً التدرٌس فمنها
الطالكب ٌكتعل و ٌلهكو و لكٌكن لهكو كمكا نرٌكده نحكن و لكٌس كمكا
ٌرٌده عدونا الذي ٌبتكر العاب تساه فً صهر و اجهاد و اعادة
تشكٌل عقول شبابنا بما ٌحقق رؼبة الدول المطورة للعبة.
و ٌزداد شوقً منذ ان كنت طفال فكً ال 13مكن عمكري ان اري
لعبة استراتٌجٌة عسككرٌة مصكرٌة خالصكة تجسكد معكارك حكرب
االستنزاؾ و حرب اكتوبر المجٌدة تشبه لعبة  red alertحٌ
أحمد ضاحً سعد
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ٌبنً الالعب مصانع السكال و ٌجمكع الؽكذاء و ٌجهكز الجكٌ و
ٌخكوض معكارك تحرٌكر االرض حٌك تنتهكً اللعبكة بقكرار وقكؾ
اطككالق النككار و ٌظهككر عككرض تقككدٌمً ٌوضككح المعركككة
الدٌبلوماسٌة التً ادت لتحرٌر اخر شبر محتل فكً طابكا او لعبكة
قوات خاصة مثل  counter strikeلكن بنكهة مصرٌة حٌ
ٌلعب االبطال ضد االرهابٌٌن فً سٌناء و الكوادي الجدٌكد لتؽذٌكة
العقكل المصكري بكالرو الوطنٌكة بكدال مكن رو االسكتهتار و
الهزٌمة التً انتشرت بعد احدا ٌناٌر2011.
لذلك قد أصبح من الضروري ان نصل لما تصبو الٌه اعٌننا مكن
العاب ترفٌهٌه تناسب حضارتنا وتارٌخنا المصري العظٌ اتمنً
ان اراها مستقبال على محركات البح االلٌكترونً.

أحمد ضاحً سعد
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نظرٌة المستعمرات و الدولة الشابة

أحمد ضاحً سعد
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القاعدة  42:انشاء المستعمرات االنتاجٌة.
فكً بداٌكة تككوٌن المجتمكع الٌهكودي فكً فلسكطٌن تمهٌكدا إلقامكة
الدولة الٌهودٌة المزعومة عملت المنظمات الٌهودٌة على االتً :
 -1تجمٌع المهاجرٌن الٌهود فً قري صؽٌرة.
 -2تشككؽٌل المهككاجرٌن الجككدد فككً زراعككة القككري او
المستعمرات.
سمٌت القري الٌهودٌة الجدٌدة فً فلسطٌن بالكٌبوتس وهو لفظ
عبري ٌعنً المستوطنة او المستعمرة وكانت هكذه المسكتوطنات
ٌؽلب علٌها الفككر االشكتراكً الماركسكً حٌك ٌهكب ككل مكواطن
الدولكة الٌهودٌكة بمقكدار مكا ٌسكتطٌع ولككن ٌأخكذ مكا ٌحتكاج
لمعٌشته.
فكً العصكر الحكدٌ قامكت الحكومكة االسكرابٌلٌة باسكتؽالل هكذه
المسكتوطنات اقتصكادٌا بشككل كبٌكر جكدا بحٌك تكوفر الحكومكة
المصانع الالزمة لكل مستوطنة لكً تصكنع محاصكٌلها الزراعٌكة
مما ٌزٌد من القٌمة االقتصادٌة للمحصول.
راقكت لكً الفككرة فكاذا كانكت اسكرابٌل اسكتطاعت احكتالل ارض
عربٌة بهذا االسلوب فلمكا ال نحتكل أنفسكنا بأنفسكنا بمعنكً لمكا ال
ننقل المصرٌٌن من الوادي الضٌق الكً الصكحراء الواسكعة لككً
نستوطنها ونزرع وننت ونبنً تجمعات سككنٌة منتجكة فكً قلكب
أحمد ضاحً سعد
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الصكحراء وإذا نجكح هكذا المشكروع فكً مصكر فبالتأكٌكد سكٌنتقل
لدول مثل العراق والسودان والجزابر وؼٌرها من الدول العربٌة
واالفرٌقٌة وتكون مصر دولة رابكدة فكً هكذا المجكال وباختصكار
نسٌر بمبدأ كل نفسك قبل ما حد ٌأكلك".
و ال تقتصكر هكذه الفككرة علكً المجتمكع الزراعكً فقكط بكل فمكن
الممككن ان نخلكق مجتمعكات صكناعٌة بكالقرب مكن المنكاج و
المحاجر بدال مكن تصكدٌر ثروتنكا المعدنٌكة مكادة خكا نعمكل علكً
جكذب االسكتثمار الصكناعً بهكؾ بنكاء مصكانع حكول المحكاجر و
المنكاج ملحقكة بمكدن سككنٌة كاملكة الخكدمات لتكوطٌن العمكال و
الموظفٌن مثلما كانت مدٌنة القصٌر و مدٌنة مرسً عل بالبحر
االحمكر و بالتأكٌكد سكتحتاج هكذه المدٌنكة لبنكوك و مستشكفٌات و
عمكل و بنكاء
مكدارس ممكا ٌفكتح افاقكا جدٌكدة لتكوفٌر فكر
مجتمعكات جدٌكدة تخفكؾ الضكؽط عكن وادي النٌكل و بكاألخ
العاصكمة القكاهرة و ٌزٌكد مكن اربكا مصكر االقتصكادٌة وذلكك
بالخطوات االتٌة:-
 -1استؽالل خرٌجً كلٌات الزراعة فكً استصكال االراضكً
الصحراوٌة بتوفٌر مسكن وعدد افدنه له لزراعتها.
 -2تكوفٌر كافكة الخكدمات فكً المجتمكع الزراعكً الجدٌكد مكن
صكحة وتعلكٌ وبنكوك وبرٌكد ومنشكأة امنٌكة وتعٌكٌن
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الخككرٌجٌن بتلككك المؤسسككات للقضككاء علككى البطالككة
واستؽالل االٌد العاملة المعطلة.
 -3تكوفٌر جهكة حكومٌكة مختصكة بكإدارة المشكروع تسكمً
ادارة المسككتعمرات تعمككل علككى تنظككٌ العمككل داخككل
المستعمرات وتكون تابعة لوزارة التنمٌة المحلٌة.
 -4ان تككون المسكتعمرات بكالقرب مكن الظهٌكر الصكحراوي
لمحافظات الصعٌد و الدلتا إلجبكار هكذه المحافظكات علكً
التطور و االنتاج الزراعً و الصناعً.
 -5انشاء مصانع لتصنٌع المحاصٌل الزراعٌة المنتجة عبكر
المستعمرات لزٌادة قٌمتها االقتصادٌة.
بهكذا تككون فككرة اسكتعمار الظهٌكر الصكحراوي بالمسكتعمرات
المنتجة فكرة قابلة للتنفٌذ واستفادة مكن المحتلكٌن الكذٌن احتلكوا
ارض العكرب وانشكأوا مجتمعكات خاصكة بهك معمكرٌن اراضكٌنا
لالستفادة من خٌراتنا ونحن اولً بعد االستقالل باستعمار أنفسنا
بأنفسنا.

القاعدة : 43المحلٌات والبرلمان للشباب.
كثٌكر مكن الشكباب لكدٌه ملككة الوظكابؾ القٌادٌكة و الطمكو
بالوصول الٌها و قكد انشكأ الكربٌس السٌسكً بعكد وصكوله للحكك
برنام التأهٌل الرباسكً للشكباب لتكدرٌب ككوادر المسكتقبل علكً
أحمد ضاحً سعد
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ادارة مهكا الوظكابؾ القٌادٌكة و اتكا الدسكتور ترشكح ككل مكن
تجاوز ال 21عاما للمجالس المحلٌة و كل من تجاوز ال 25عاما
للترشكح للمجكالس النٌابٌكة النكواب و الشكٌوخ و ضكمن دسكتور
2014الربكع للشكباب فكً المحلٌكات و لكنكً اقتكر ان تككون
شكروط المترشكحٌن للمجكالس ؼكالبٌته مكن الشكباب السكتؽالل
طاقاته و افكاره المتجددة و اطالق مواهبه فً اإلدارة و حل
المشككالت و تفرٌكػ الكبكت الككامن فكً صكدوره بشككل مفٌكد
للمجتمع لذلك اقتر تلك الشروط لمرشحً الحك المحلً هً:
 -1ان ٌكون المرشح مصري الجنسٌة من ابوٌٌن مصرٌٌن.
 -2ان ٌكون حاصل علكً درجكة البككالورٌوس او اللٌسكانس
او ما ٌعادلها من كلٌة او معهد معتمد مكن وزارة التعلكٌ
العالً.
 -3اال ٌقكل سكن المرشكح عكن 22عامكا و اال ٌزٌكد عكن
35عاما.
ولكل شكرط مكن هكذه الشكروط سكببا فلك اضكعها بشككل اعتبكاطً
فالسبب االول الحفكاظ علكى هوٌكة الدولكة والثكانً لضكمان اسكناد
االمر لشخ متعل ٌستطٌع التعامل مع السلطة التكً بكٌن ٌدٌكه
وٌدرك خطورتها علٌه وعلى المجتمع حتى ال ٌسا التصرؾ اما
الشرط الثال شرط السن نظرا المتالك الشباب حلول سكحرٌة ال
تخطر على بال كبار السكن فهك نشكأوا علكى التطكورات والتفكٌكر
أحمد ضاحً سعد
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الحدٌ وهذه هً سكنة الحٌكاة فكنفس الشكخ المتطكور بعكد ان
ٌعبر به الزمن الً الشٌخوخة سٌتوقؾ عقله عن التجدد وسوؾ
ٌسل الراٌة ألبنابه.
شروط الترشح للبرلمان تنقس الً جزبٌٌن ان كان بؽرفة واحدة
وان كان بؽرفتٌن.
ا-برلمكان بؽرفكة واحكدة ٌشككل المجلكس ككاالتً الربكع اعضكاء
عكادٌٌن بشكرط الحصكول علكى الشكهادة الثانوٌكة والجنسكٌة
المصرٌة الخالصة وال  3ارباع المتبقٌة كاالتً:
 -1ان ٌكون المرشح مصري الجنسٌة من ابوٌٌن مصرٌٌن.
 -2اال ٌقل سن المرشح عن 25عاما.
 -3مكن سكن  25-34ان ٌككون حاصكل علكً لٌسكانس او
بكالورٌوس.
 -4من سن ٌ 35-49كون حاصل علً درجة الماجستٌر.
 -5من سن 50-فما فوق ٌكون قد حصل علً الدكتوراه.
ب-ان كان بؽكرفتٌن تنطبكق نفكس الشكروط االولكً بتعكدٌل بسكٌط
وهً ان ٌكون الحد األقصى لمجلس النواب سن  50عاما وٌبكدأ
سكن الترشكح لمجلكس الشكور مكن  35عامكا مكع الحفكاظ علكى
سٌاسة الربع والثال ارباع والدرجات العلمٌة.
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هذه هً وجهة نظر ال أكثر وال اقل قد ٌت تطبٌقها فً ٌو ما او
ال ٌكت وقكد تصكٌب او ال تصكٌب وقكد ٌخكرج مكن ٌعكدل علٌهكا او
ٌلؽٌها وٌأتً بأحسن منها وهً مجرد اجتهاد شخصً منً.
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نظرٌة االقتصاد ؼٌرالتقلٌدي
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القاعكدة : 44البحك عكن المكوارد االقتصكادٌة الؽٌكر
مستؽلة والؽٌر تقلٌدٌة.
فً مصر توجد الكثٌر من الموارد االقتصادٌة الؽٌر تقلٌدٌة فمنها
الطبٌعٌكة مثكل تماسكٌح النٌكل فكً اسكوان والسكٌاحٌة مثكل مسكار
خكروج الٌهكود ومسكار دخكول العابلكة المقدسكة فكً سكٌناء
والصكحراء الزرقكاء والصكحراء البٌضكاء وواحكة سكوٌة فكً
الصحراء الؽربٌة والمحمٌكات الطبٌعٌكة والسكواحل الجنوبٌكة فكً
البحر االحمر.
ا-تماسٌح النٌل
تحتكوي بحٌكرة ناصكر جنكوب السكد العكالً علكً االالؾ مكن
التماسٌح النٌلٌة المتوحشة و رؼ توحشها تعد ثروة قومٌة لمكا
لهكا مكن فابكدة ؼذابٌكة و طبٌكة و صكناعٌة حٌك انهكا تعكد طعامكا
شكهٌا للعدٌكد مكن الشكعوب االوروبٌكة و االسكٌوٌة كمكا انهكا
تستخد فً تصنٌع ادوٌة فقر الد حٌك ٌكدخل د التمسكا فكً
تصنٌعها كمكون اساسً باإلضافة لؽلو منتجات جلد التمسا من
حقابب و احذٌة و ؼٌرها لذلك فً تاٌالند تجد مزارع التماسكٌح
متكاملة حٌ تحتوي المزرعكة علكً معمكل لتجهٌكز د التمسكا
لتصكنٌعه ككدواء و معمكل للحفكاظ علكً جلكد التمسكا إلعكادة
استخدامه فً الصناعات الجلدٌة لذلك ٌتوجب علً مصر التفكٌر
جلٌا فً فكرة ذبح و بٌع لحو و تصنٌع مخرجات التماسٌح من
أحمد ضاحً سعد
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دماء و جلود.
قد ٌعترض البعض لكون التمسا ؼٌكر محلكل طعامكه نظكرا ألنكه
مكن ذوات النكاب علكً الكرؼ ان علمكاء المكذهب المكالكً حللكوا
طعامه استنادا لقوله تعالً" احل لكك صكٌد البحكر وطعامكه " اٌكه
 96من سورة المابدة علً اعتبار ان التمسا اؼلكب حٌاتكه فكً
البحر و ٌخاؾ البعض من بٌع لح التمسكا فكً السكوق خاصكة
اللحكو المصكنعة علكً انهكا لحك بقكري احكب ان اطمكبن الجمٌكع
وجبكة لحك التمسكا ب7دوالر تكفكً فكرد واحكد فكً حكٌن كٌلكو
جرا لح بقري ٌكفً اسرة من 5-6دوالر فلح التمسكا ؼكالً
جدا و ربحه عالً فلن ٌضحً من ٌعمكل فكً هكذا المجكال بطكر
لحو التمسا للجمهور بدال من تصدٌرها و الجمٌل فً االمر ان
عدد الكدول التكً بهكا التمسكا المصكري قلٌلكة للؽاٌكة ممكا ٌجعكل
مصر دولة رابدة فً تصدٌر منتجات تمسا النٌل و ربمكا ٌككون
لها ماركة خاصة بها فً هذا المجال.
ب-السٌاحة
جمٌعنا ٌعرؾ ان شهرة مصر باحتوابها ثل اثار العال و اؼلكب
السابحٌن الذٌن زاروا مصر زاروهكا لكثكرة اثارهكا الفرعونٌكة و
دهشته من بقابها كل هذه الفترة و دقة بنابها رؼ عد امتالك
الفراعنكة لمعكدات بنكاء حدٌثكة ككالتً تمتلكهكا شكركات البنكاء و
التعمٌر فكً عصكرنا الحكالً و لككن الكثٌكر مكن المنكاطق الجاذبكة
لسٌا ل تحظكً بكنفس االهتمكا حتكً االن مثكل محمٌكات البحكر
أحمد ضاحً سعد
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االحمر و الصحراوات الملونة ؼرب مصر و مسار خروج الٌهود
الكذي ٌهك معتنقكً الكدٌانات السكماوٌة الكثال و مسكار دخكول
السٌدة مرٌ البتول و ابنهكا المسكٌح عٌسكً علٌكه السكال و هكو
مكزار مهك جكدا لمعتنقكً المسكٌحٌة و االسكال لمكا للمسكٌح مكن
اهمٌكة كبٌكرة لكدي ابنكاء الكدٌانتٌن فمكن الممككن عمكل مكارثون
بالكدراجات علكً المسكارٌٌن فكً ذككري خكروج الٌهكود و ذككري
دخول المسٌح و السما للمصرٌٌن و السٌا باالشتراك فً هذا
المارثون برسو اشتراك رمزٌة مما ٌزٌد من دخل مصر القومً
و جكذب مزٌكدا مكن السكٌا و فكتح البكاب علكً مصكراعٌه امكا
السٌاحة الدٌنٌة فً مصر.

القاعدة : 45اقتصاد االعال عبر االنترنت.
انتشكر فكً بداٌكة القكرن ال 21العدٌكد مكن منصكات التواصكل
االجتماعً التً تدع المبدعٌن من صانعً الفٌدٌوهات و االفال
و البكرام و ٌنشكرونها عبكر حسكاباته علكً هكذه المنصكات ثك
تقكو هكذه المنصكات بتنظكٌ ظهكور االعالنكات مدفوعكة االجكر
لصكالح المنصكة و تتقاسك ربكح االعكالن مكع المبكدع صكاحب
الحساب مثل ٌوتٌكوب اشكهر منصكة لنشكر الفٌكدٌوهات و قكد قكا
فٌسبوك مؤخرا بتفعٌل نفكس المٌكزة التكً ٌفعلهكا ٌوتٌكوب و بكدأ
فً تنظٌمها فاذا قامت مصر بدع المبدعٌن اصحاب الفٌدٌوهات
أحمد ضاحً سعد
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و وضعت له شروطا و نظمت التعامل بٌن الموقكع و مواطنٌهكا
تستطٌع الدولة المصرٌة جنً الملٌارات من هذه المنصات و من
ضمن هذه الشروط مثال:
 -1تحوٌل االربا للحسابات بالدوالر
 -2استال المبلػ من قبل صاحب الحساب بالجنٌه المصري.
إذا قامكت الدولكة بفكرض هكذه الشكروط خاصكة ان هنكاك مكن
ٌتقاضى من ٌوتٌوب المالٌٌن سنوٌا من مشاهٌر الٌوتٌوب فأننكا
نككون قكد صكنعنا مزٌكدا مكن عكرض العملكة الصكعبة فكً السكوق
المكالً وزدنكا الطلكب علكى الجنٌكه المصكري ممكا ٌضكمن للجنٌكه
سكعر مناسكب فكً السكوق المحلكً والكدولً وتصكبح منافسكته
للعمالت الصاعدة اما الدوالر منافسة قوٌة.

القاعدة : 46اقتصاد التجارة عبر االنترنت.
تتٌح الكثٌر من المواقع مثل امازون و ارتسكت شكوب للمبكدعٌن
مكن الرسكامٌن و المصكممٌن تصكمٌ رسكومات علكً المالبكس
مقابل دوالر او اكثر قد تصل ل 10دوالرات فً القطعكة الواحكدة
المباعكة لصكاحب الحسكاب فٌجكب علكً الدولكة وضكع بكرام
تعرٌفٌكة للمبكدعٌن بأهمٌكة هكذه المواقكع و كٌفٌكة الكربح منهكا و
كٌفٌة التعامل معهكا فلكو افترضكنا ان فكً مصكر ملٌكون رسكا او
مصكم هكاوي و لكٌس محتكرؾ و ربكح ككل مكنه  1000دوالر
أحمد ضاحً سعد
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ملٌكار دوالر مكن هكؤالء
سكنوٌا سكٌكون لكدٌنا ربكح خكال
المصممٌن علً اقل تقدٌر مع التعامكل بالشكروط السكابقة ذكرهكا
فٌما ٌخ التحوٌالت من هذه المواقع الً حسكابات المصكممٌن
بذلك سنوفر دعما كبٌرا للجنٌه مقابل العمالت األخر .

القاعدة  :47دع مجال البرمجة والمبرمجٌن.
عبكر سكنوات طوٌلكة مكن الكزمن منكذ ان دخلكت التكنولوجٌكا فكً
جمٌكع انكواع االعمكال الحكومٌكة و الخاصكة و لألسكؾ معظك
البرام التً نستخدمها فً العمل هً برام مؤلفة خارج مصر
مما ٌعرض الشركات و الهٌبات المستخدمة لهذه البرام لخطكر
االختكراق كمكا ان تكلفكة هكذه البكرام باهظكة الكثمن و االقتصكاد
المصكري اولكً بككل هكذه التككالٌؾ و وصكل االمكر الكً اقتصكاد
االلعكاب المبرمجكة حٌك ان الٌابكان ربحكت مكن صكناعة لعبكة
"البكٌمون "التً تعمل عبر التلٌفونكات المحمولكة العاملكة بنظكا
"انكد روٌكد "ملٌكارات الكدوالرات و اصكبحت مثكل هكذه االلعكاب
اقتصاد خا له سوق مثله مثل اي سلعة اخري لمكاذا ال ٌككون
لمصر و الدول العربٌة برام تشؽٌل الشركات و الهٌبات صناعة
مبرم عربكً ٌكوفر علٌنكا اموالنكا و ٌحمٌنكا مكن خطكر ان تككون
معلوماتنكا مسكربة حتكً اثنكاء كتابتهكا لمكاذا ال ٌككون لكدٌنا لعبكة
عربٌة تناق حٌاة مجتمعنا المحافظ لماذا نحن دابما فً مركز
أحمد ضاحً سعد

86

قواعد بناء المجتمع ال 66

المتلقً لما ال نكون مرسل ؟
حتى لو اقتصر االرسال على اعضاء جامعكة الكدول العربٌكة فقكط
على مصر ان تعمل على انشاء شركات برمجة لصناعة البرام
التشؽٌلٌة للمصانع والشركات وتصنٌع العاب الفٌدٌو التً تناسب
طبٌعتنا وتارٌخنا وثقافتنا وتوفر علٌنا االموال التً تربحهكا دول
العال المتقد من وراء العبٌنا ومشؽلٌنا.

القاعدة : 48االستثمار فً تصنٌع المواد الخا داخل
وخارج مصر.
ٌتمٌكز الكوطن العربكً بتنكوع مكوارده االقتصكادٌة وككذلك عمكق
مصكر االفرٌقكً وٌكنق هكذه الكدول التصكنٌع فكثٌكر مكن الكدول
االفرٌقٌة تصدر مكوارده االقتصكادٌة فكً صكورة مكادة خكا بكثمن
بخس مثل:
 -1مورٌتانٌا
مورٌتانٌا التً بها أكبر احتٌاطً من خا الحدٌكد فكً العكال مكاذا
لكو قامكت شكركات الحدٌكد المصكرٌة باالسكتثمار فكً مورٌتانٌكا
بأنشاء مصانع لتصنٌع الحدٌد المورٌتانً مما ٌخلق فر عمل
للسكان المحلٌٌن والمصرٌٌن الكراؼبٌن فكً العمكل هنكاك وزٌكادة
عابكد الحدٌكد لمورٌتانٌكا خاصكة ان قطعكة الحدٌكد التكً تسكاوي
دوالر واحكد قكد ٌصكل عابكدها ل 100دوالر فكً حكال تصكنٌعها
أحمد ضاحً سعد
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تخٌل ان ربح ال  100دوالر سوؾ ٌعود بالخٌر علكى مورٌتانٌكا
فً المقا االول وعلً مصر وشركاتها فً المقا الثانً.
 -2جنوب السودان و لٌبٌا
لدي جنوب السودان ولٌبٌا مخزون كبٌر من الكنفط ٌمككن لمصكر
اسكتؽالله فكً الصكناعات النفطٌكة حٌك تسكتبق الجمٌكع وتكذهب
لالستثمار هناك وبناء مصانع لتصنٌع خا النفط مما ٌعكود علكى
جنكوب السكودان ولٌبٌكا بكالخٌر بزٌكادة القٌمكة االقتصكادٌة للكنفط
السودانً واللٌبً وفتح باب اما الشباب للعمل بدال من الحروب
المنهككة للشكعب والدولكة وٌمككن تككرار السكٌنارٌو مكع اي دولكة
عربٌة او افرٌقٌة اخري.
 -3صناعة االلبان فً السودان
تمتلك السودان المالٌٌن من رؤوس الماشٌة إذا ت استؽالل هذه
الثروة الحٌوانٌة الهابلة سوؾ تطع السودان العال جبن وزبكدة
تخٌل لو ان شركات انتاج االلبان فً مصر افتتحت فروع لها فً
السكودان واشكترت البكان الماشكٌة السكودانٌة وانتجكت وصكدرت
للعكال جكبن وزبكدة حكالل مكن انتكاج السكودان خاصكة للكدول
االوروبٌة التً بها جالٌات اسالمٌة كبٌكرة كك كبٌكر مكن االربكا
سٌعود على الشركات المصرٌة التً بدورها سوؾ تدفع ضرابب
لجمهورٌة السودان وتحول ارباحها للبنوك المصرٌة مما ٌعزز
أحمد ضاحً سعد
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من قوة اقتصاد الدولتٌن.

القاعدة  :49استؽالل القوة البشرٌة المعطلة.
تكمكن القكوة البشكرٌة المعطلكة فكً البطالكة الحقٌقٌكة واصكحاب
الهم العالٌة من ذوي االحتٌاجات الخاصة فكاذا نجحنكا فكً خلكق
مهمات حقٌقٌة ٌسكتطٌع العاطكل ان ٌكسكب منهكا رزقكا وفكً ذلكك
فوابد كثٌرة: -
 -1العكاطلون وقكود الفكتن و الفكراغ ٌولكد االجكرا لكذلك مكن
الضكروري تشكؽٌل الشكباب لحمكاٌته مكن اسكتؽالله فكً
ضكٌاع الكوطن عبكر تجنٌكده بالمكال لصكالح اصكحاب
االجندات الخارجٌة العنٌفة.
 -2بقكاء الشكاب عكاطال ٌزٌكد مكن اعبكاء الدولكة نظكرا لعكد
اسهامه فً زٌادة النات المحلً االجمكالً كمكا انكه ٌأخكذ
مكن نصكٌب العكاملٌن فكً الكدخل القكومً لككن إذا وفكرت
الدولكة لكه مصكدر رزق سكوؾ ٌسكه فكً زٌكادة النكات
المحلكً االجمكالً و ٌسكتحق ان ٌأخكذ نصكٌبا اكبكر فكً
الدخل القومً.
 -3تشكؽٌل اصكحاب الهمك بمكا ٌناسكب ظكروفه ٌزٌكد مكن
احترامه ألنفسه و ٌجعله مفخرة ألهله كما انه ٌقلكل
من اعباء الدولة و ٌسه فً نمو اقتصادها.
أحمد ضاحً سعد
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دعونا نتدبر تلك الفوابد اذا كان الفراغ ٌعطً فرصكة للتنظٌمكات
االرهابٌة بتجنٌد الشباب لٌقنعوه بان الدولة ال تشعر بوجكوده
فكان العمكل سكٌجبر هكؤالء الشكباب علكً التفكٌكر فكً الحكوافز و
زٌكادة الراتكب كمكا انكه سكٌفتح الطرٌكق علكً التفكٌكر فكً انشكاء
مشكروع صكؽٌر بجانكب الوظٌفكة ممكا ٌزٌكد مكن مكاسكب الدولكة
اقتصادٌا الن الشاب الذي كان ٌأكل من دخل ابٌه اصكبح صكاحب
دخل خا و قادر علً االسها فً تقد الدولكة اقتصكادٌا حٌك
انه اصبح منتجا بعد ان كان مستهلكا و بالتكالً ٌقلكل مكن اعبكاء
الدولة اما اصحاب الهم فأمره مختلكؾ فهك لكدٌه ظكروفه و
لذلك ٌجب تشؽٌله بما ٌناسب تلك الظروؾ و ٌوفر لهك مصكدر
الرزق و االحترا بٌن الناس و تؽٌكر نظكرته ألنفسكه لٌشكعروا
بان الدولة تراه و ال تتجاهل ظروفه .

أحمد ضاحً سعد
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نظرٌة السٌاسة الخارجٌة الحدٌثة

أحمد ضاحً سعد
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القاعدة : 56فتح مكاتب لألزهر الشرٌؾ فً اوروبا.
ٌعد تواجد االزهر فً اوروبا لٌس مجرد دبلوماسٌة شعبٌة وقوة
ناعمة للدولة المصرٌة ولكن اهمٌة تواجد االزهر ولجان الفتوي
الدابمة وفتح مكاتب لهما فً اوروبا أكبر بكثٌر مما نتخٌل ومما
نستؽل من هذه االهمٌة.
االزهر هو منارة العال االسالمً و فكً اوروبكا  3دول ؼالبٌتهكا
مسلمون ه البانٌا,البان كوسوفو ,و البوسنة و الهرسك و نسبة
المسكلمٌن فكً اوروبكا  5.2%و هكً نسكبة متزاٌكدة بتزاٌكد
الهجكرات االفرٌقٌكة الكً فرنسكا و بلجٌككا و اٌطالٌكا و رؼك ان
االرقكا ال تكدل علكً كثكرة المسكلمٌن فكً اوروبكا اال ان المسكل
الجدٌد بات ٌشكل خطرا علكً المسكل القكدٌ خاصكة ان اختطفتكه
الجماعات المتشددة لٌنفذ مخططاتهكا بكدال مكن التضكحٌة بأبنابهكا
الذٌن ٌت استؽالله فً اداء دور اخر و هو التظاهر ضد انظمكة
بالدهك و الحكرق و التخرٌكب امكا المسكل الجدٌكد فٌكت ارسكاله
لصكحراوات العكرب لتكدمٌر جٌوشكه و قتكال حكومكاته بعكد ان
ٌؽسكلوا رأسكه و ٌختطفكوا عقلكه و ٌفهمكوه ان حكومكات العكرب
كافرة اضاعت االسال و قتالها واجب.
لٌس لدي مصر واوروبا حال للتخل من هذه الجماعكات سكوي
فتح مكاتب لألزهر فكً العواصك االوروبٌكة خاصكة فكً برٌطانٌكا
وفرنسكا لتالفكً اختطكاؾ المسكلمٌن الجكدد مكن قبكل الجماعكات
أحمد ضاحً سعد
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التكفٌرٌة المتطرفة فدخول الشخ االسال حرٌكة شخصكٌة امكا
حمل السال وقتل االبرٌاء ومحاربة جٌكو العكرب باسك الكدٌن
االسكالمً اجكرا ال ٌمككن السككوت علٌكه فاإلسكال دٌكن سكمح ال
ٌكأمر بقتكل المسكالمٌن مكن المكدنٌٌن علكى اخكتالؾ دٌانكاته
واعراقه وال ٌضمن لنا الوقاٌة لعقكول المسكلمٌن سكوي االزهكر
الشرٌؾ صاحب منه االسال الوسطً الحنٌؾ.

القاعدة : 51فتح فروع للمدارس والكلٌكات الشكرعٌة
االزهرٌة فً اوروبا.
ٌعكانً المسكل فكً اوروبكا مكن االنقطكاع عكن المعلومكة الدٌنٌكة
الصحٌحة و سٌطرة الجماعات المتشددة علكً منصكات التواصكل
االجتمكاعً ممكا اوقكع شكباب مسكلمً اوروبكا ضكحاٌا لمكاتكب
التجنٌد لصالح التكفٌرٌن تحت ؼطاء احتكواء الشكباب المسكلمٌن
فً الدول الؽٌر المسكلمة و الجمٌكع ٌعلك الوجكوه المتطرفكة التكً
لدٌها مكاتب فً لندن لذلك دور االزهر هو الحفاظ علكً االسكال
و المسكلمٌن فكً الكبالد التكً ؼالبٌتهكا ؼٌكر مسكلمٌن خاصكة
برٌطانٌكا و فرنسكا بافتتكا مكدارس شكرعٌة و كلٌكات شكرعٌة و
تواجد ملحقٌات ازهرٌة فً السفارة المصرٌة و المراكز الثقافٌة
المصرٌة التابعة للسفارات المصرٌة فً الخكارج و ذلكك ٌتناسكب
مكع دور مصكر التكارٌخً فكً مكافحكة التطكرؾ و الحفكاظ علكً
أحمد ضاحً سعد
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االسكال الوسكطً السكمح و نشكره و تعلٌمكه و دخكول االزهكر
الشكرٌؾ مجكال التعلكٌ فكً اوروبكا ٌكأتً مكن منطكق قكوة تكأثٌر
المشكٌخة و ثقكة الشكارع االوروبكً بكافكة اطٌافكه فكً االزهكر و
شكٌوخه و مؤسسكاته و تأكٌكدا علكً قكوة مصكر و تأثٌرهكا و
مكانتها.

القاعكدة : 52فكتح مكاتكب لبٌكت العابلكة المصكرٌة فكً
اوروبا وامرٌكا.
ٌتشكل بٌكت العابلكة المصكرٌة مكن تحكالؾ االزهكر الشكرٌؾ رمكز
العال االسالمً و الكنٌسة المصرٌة راعٌة المسٌحٌن فً الشرق
االوسط فً داللة واضحة علكً تكرابط الشكعب المصكري ورفكض
التدخل االجنبً لتمزٌق نسٌجه و ٌعٌ الكثٌر من المصرٌٌن فً
المهجر وقد ٌكون لدٌه احتٌاجات دٌنٌة مثل الفتاوي العاجلة او
توثٌق الزواج او حتً مساعدات معٌشٌة للدارسٌن فً الخكارج
فكً بعكض االحٌكان و فكً حكال فكتح مكاتكب ضكمن نشكاط مصكر
الدبلوماسكً فكً السكفارات لبٌكت العابلكة المصكرٌة سكوؾ ٌعكزز
ارتباط المصرٌٌن علً اخكتالفه بمؤسسكاته الدٌنٌكة و بكالوطن
اال كما انه سوؾ ٌعزز انتقال تجربة التعاٌ السلمً فً مصر
الً دول اوروبا و االمرٌكٌتٌن و جمهورٌات روسٌا االتحادٌكة و
ٌعطً صورة حقٌقٌة عن شعب مصر و ٌعزز من قوة
أحمد ضاحً سعد
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دبلوماسٌتها الشعبٌة.

القاعدة : 53المتابعة الدورٌة للمواقؾ المشتركة مع
الدول الصدٌقة والشقٌقة.
من خالل عملً كمحاسب عمالء فً احد الشركات التجارٌة حٌ
كانت مهمتً تحصٌل المدٌونٌات المستحقة للشركة مكن العمكالء
و مراجعة حساباته و فً فترة الحقة عملت كمسبول ابتمان فً
احدي شركات االقراض تعلمت ان اهمال العمٌل ٌؤدي الً تهربه
من السكداد ممكا ٌتسكبب بتفكاق العالقكة بكٌن الشكركة و العمٌكل و
اختالقه المشاكل هكذا هً عالقة الدول ببعضها البعض كلما طال
الجمكود الدٌبلوماسكً زادت المشكاكل و تفاقمكت و ربمكا اختلفكت
المصكالح و دخكل بٌكنه كٌانكات اسكتعمارٌة ترٌكد الحكاق الضكرر
بالبلدٌن مثلما حد بٌن مصر واثٌوبٌا منذ التسكعٌنٌات وهكو مكا
ال نرٌد ان ٌتكرر بٌن مصر و اي دولة اخكري فالبكد علكً مصكر
ان تتالشً مثكل هكذه االمكور مكع الكدول العربٌكة و االفرٌقٌكة فكً
المسكتقبل حتكً ال ٌصكبح االشكقاء فرقكاء و تختلكؾ المصكالح و
تنسد االفق و ٌأخذ مكانها اي دولة اخري تلعب بمصالح الشعبٌن
الشقٌقٌن محولة اٌاه الً شعوب معادٌة لبعضها البعض و ذلك
لن ٌتحقق اال بحلول جذرٌة للمشاكل العالقة وقت حدوثها بحكمة
و ترٌ و بسرعة تحول دون اطماع الكٌانات االستعمارٌة
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95

قواعد بناء المجتمع ال 66

المستفٌدة من الفرقة و التشرذ بٌن االشقاء.

القاعككدة : 54منككع رؤسككاء االحككزاب السٌاسككٌة
ومؤسسات المجتمع المدنً واعضاءه من مقابلة اي
مسكبول سٌاسكً ؼٌكر مصكري دون اذن الخارجٌكة
المصرٌة.
فكً البداٌكة احكب ان اشكٌر الكً امكر مهك جكدا و هكو ان رؤسكاء
االحكزاب السٌاسكٌة و اعضكابها سكال ذو حكدٌن سكواء ككانوا
موالٌن للحك او معارضٌن له اما مع الوطن فً وقت الشدابد و
المعارضكة تككون مكن اجكل المصكلحة العامكة او ضكد الكوطن و
المعارضة تكون من اجل استبدال حاك ال ٌوالٌها بحاك ٌتماشى
مع مصالحها و لقد رأٌنا بأ اعٌننا لقاء قٌادات حزبٌكة وشكبابٌة
بعدٌ 25ناٌر مع سكفراء دول بعٌنهكا كانكت تكدعمه و تكوفر لهك
ؼطاء المجتمع الدولً و تحكاول ان تخلكق لهك شكرعٌة زابفكة و
اظهكاره فكً ثكوب الوطنٌكة و ان ككل مكن ٌعكادٌه هكو خكابن و
عمٌل رؼ انه الخونة الحقٌقٌن اللكذٌن بكاعوا الكوطن مكن اجكل
الشكهرة و المكال و الطمكع فكً المناصكب و قكد كانكت مسكرحٌة
هزلٌة مكشوفة انتهت فً  2014بانتخاب ربٌس جمهورٌة اعاد
االمكور الكً نصكابها و انكشكفت بانتخابكه الوجكوه الحقٌقٌكة
للمعارضكة المرتزقكة بعكد ان كانكت ككل جماعكة ٌتقاتكل شكبابها
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المخكدوع مكن قٌكادات التٌكارات السٌاسكٌة الكذٌن عملكوا علكً
اسكتقطاب الشكباب المصكري و فكرزه وتقسكٌمه التجاهكات و
اتجاهات اخري مضادة تتقاتل علً احتالل المٌادٌن ٌكو الجمعكة
و مكنه مكن ٌكذهب لالشكتباك مكع االمكن عنكد وزارة الداخلٌكة
القدٌمة فً شارع محمد محمود لكً ٌسقط شاب او اثنٌن نتٌجة
االشكتباكات و ٌتكاجروا بدمكه علكً قنكوات التلفزٌكون بالبككاء و
العوٌكل و مطالبكة الداخلٌكة بكالتحقٌق و فكً الؽكرؾ المؽلقكة و
بالحقابكب الممتلبكة دوالر و ٌكورو و اسكترلٌنً ٌقبضكوا ثمكن
متاجرته .
لذلك اؤككد علكى وجكوب صكدور قكانون ٌمنكع الشخصكٌات العامكة
وخاصة الساسة الؽٌر حاصلٌن على الصفة الدٌبلوماسٌة القابمة
ؼٌر المنتهٌة من رؤساء واعضاء االحزاب ومؤسسات المجتمع
المدنً مكن مقابلكة اي شكخ سٌاسكً ؼٌكر مصكري مكن ابكوٌن
مصرٌٌن اال بتصرٌح من وزارة الخارجٌة المصرٌة حفاظا علكً
حٌاه سٌاسٌة سلٌمة خالٌة من الخٌانة المؽلفة بالشرعٌة الدولٌة
الزابفة.

القاعدة : 55فتح باب استثمار الشركات خارج مصر.
تمتلك مصر قاعدة ضكخمة مكن الشكركات والهٌبكات االسكتثمارٌة
الكبٌرة العاملة داخل مصر والتكً ٌمتلكك بعضكها مكاتكب وفكروع
أحمد ضاحً سعد
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خارجٌة ٌمكن لمصر استؽاللها فً توطٌد العالقكات الدبلوماسكٌة
مثل شركة اوراسكو المملوكة لعابلة ساوٌرس والتً لها فروع
فً الجزابر وشركة المقاولون العرب التً تملك مكاتب فكً عكدة
دول عربٌة وافرٌقٌة بل واوروبٌة.
 -1شركات المقاوالت.
لدي مصر باع طوٌكل فكً مجكال المقكاوالت ٌجعلهكا ضكمن الكدول
التً ٌشار لها بالبنان فً القكارة االفرٌقٌكة و مكن اشكهر شكركات
المقكاوالت التكً تمتلكهكا مصكر شكركة المقكاولون العكرب التكً
انشبت عدة مشارٌع داخل و خارج مصر مثل مجمكع االلومنٌكو
بنجع حمادي و القرٌة الذكٌة بشر الشٌخ و محور روض الفرج
الذي ٌض جسر تحٌا مصر اعرض جسر معلكق فكً العكال حتكً
2020حٌن كتبت هذه الكلمات و فً خارج مصر انشكأت مٌنكاء
جنات بالجزابر و نفق الروضكة الشكرٌفة بالسكعودٌة و توسكعات
استاد اكرا فً السكنؽال و مطكار ؼكزة الكدولً بفلسكطٌن و مطكار
الناضور فً المؽرب و فندق بكوركً ببولنكدا ممكا ٌعكزز مكن ثقكة
الدول فٌها حتً ان تنزانٌكا تلكك الشكقٌقة االفرٌقٌكة اسكندت الٌهكا
سكد سكتجلر جكورج مكؤخرا ممكا ٌعكزز مكن انتشكار االسكتثمارات
المصرٌة فكً القكارة االفرٌقٌكة التكً نتمنكى ان تسكود معظك دول
العكال ممكا ٌكوفر فكر عمكل لشكباب هكذه الكدول و للمصكرٌٌن
الممثلٌن لهذه الشركات.
أحمد ضاحً سعد

98

قواعد بناء المجتمع ال 66

 -2شركات السٌاحة.
فً مصر العدٌد من شركات القطاع الخا السٌاحٌة التً تمتلك
فنادق على شواطا مصر لكن لألسؾ القلٌكل منهكا ٌمتلكك فكروع
ومنشكأة خكارج مصكر ونتمنكى مكن المجموعكات المشكهورة بنكاء
فنكادق لهكا فكً الجزابكر والمؽكرب وتكونس ومورٌتانٌكا والخلكٌ
العربً لفتح ابواب الرزق اما الشباب العربً الراؼب فً العمل
من ابناء هذه الدول وؼٌرها.
 -3البنوك المصرٌة
عنكدما تنتشكر المصكالح المصكرٌة فكً دولكة تسكتطٌع مصكر فكتح
فروع لبنوكها فً هذه الدولة لخدمة الشركات المصكرٌة العاملكة
فٌها وفً هذه الحالة ستجبر هذه الشركات المتعكاملٌن المحلٌكٌن
معها من فتح الحسابات فً البنوك المصرٌة لتسهٌل التعامل مع
الشركات المصرٌة فً بالده مكا ٌزٌكد الكروابط االقتصكادٌة بكٌن
مصر وهذه الكدول وٌقلكل مكن البطالكة فٌهكا حٌك ان تلكك البنكوك
سوؾ تطلب موظفٌن محلٌٌن مما ٌعود بالنفع على الجمٌع.
فً الحقٌقة إذا عملت مصر دوما على تحقٌق هذه االستراتٌجٌة
حتى فكً المجكاالت التكً لك اذكرهكا سكوؾ تمتلكك قكوة سٌاسكٌة
وورقة ضؽط علكى الكدول التكً فٌهكا اسكتثمارات مصكرٌة تضكمن
لمصكر قكوة ناعمكة تحمكً مصكالحها السٌاسكٌة عبكر الكروابط
االقتصادٌة.
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القاعدة : 56ارسكال القوافكل الطبٌكة للكدول االفرٌقٌكة
وانشاء مدرسة الطب المصرٌة بها.
كثٌكر مكن الكدول االفرٌقٌكة عكدد سككانها ضكخ وال تمتلكك ككوادر
طبٌة كافٌة بحٌ ٌصل عدد االطباء مقابل السكان طبٌب56/الؾ
مواطن مما ٌجعل تحقٌق جودة الخدمة الطبٌة مستحٌال والحقٌقة
ان مصر بها عدد ضخ من الككوادر الطبٌكة وطلبكة كلٌكات الطكب
تستطٌع استثماره لخدمة اخوته الفارقة.
فً الحقٌقكة تقكدٌ جكودة الخدمكة لألخكوة االفارقكة وؼٌكره مثكل
دول منظمة التعاون االسالمً ٌجب ان ٌسكٌر فكً طكرٌقٌن اشكبه
بالمسكن والمضاد الحٌوي.
 -1الحل السرٌع
االستمرار فً ارسال االطباء المصرٌٌن لهذه الدول وتحمل جزء
مكن تككالٌؾ تواجكده بهكا لحكل ازمكة االطبكاء فكً بعكض الكدول
االفرٌقٌكة واالسكالمٌة والتكً تفتقكر لوجكود المنظومكة الطبٌكة
المتكاملة خاصة فً االقالٌ الفقٌرة او البعٌدة عن العاصمة.
 -2الحل االستراتٌجً
الحل االستراتٌجً عبارة عن جزبٌٌن جزء للدول الكبٌرة وجكزء
للدول الصؽٌرة من حٌ عدد السكان.
الجزء االول
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تعكد فككرة بنكاء مدرسكة الطكب المصكرٌة فكً عكدد مكن الكدول
االفرٌقٌة الفقٌرة طبٌكا لخدمكة الطكب فٌهكا وفكً الكدول المجكاورة
ولنقل خبرات مصر الطبٌة لهذه الدول اول خطوة لرعاٌة االخوة
االفارقة طبٌكا مكن جمهورٌكة مصكر العربٌكة لككٌال ٌكت اسكتؽالله
تجارٌا ببٌع اعضابه دون ان ٌعرؾ احدا بذلك او سٌاسٌا عندما
ٌعرؾ العال حٌ تخرج منظمات حقوق االنسان فً بعض الدول
تتكاجر بقضكاٌاه بؽٌكة اخكذ تأٌٌكد حككامه علكى مواقكؾ محكددة
وتجنبا لحدو ذلك ٌجب على مصر تقكدٌ الكدع الكامكل لألخكوة
الفارقة لٌتمتعوا بصحة جٌدة.
الجزء الثانً
الجكزء الثكانً مكن الحكل االسكتراتٌجً ٌخك الكدول التكً عكدد
سكانها صؽٌر جدا مثل دولة ااسواتٌن -سوازي الند سابقا -التً
وصكل عكد سككانها قرابكة 700الكؾ وقكت كتابكة هكذا الكتكاب بكان
تمنح هذه الدول مكنح دراسكٌة لطالبهكا لدراسكة الطكب فكً مصكر
والعودة لبالده اطباء اكفاء ٌعملون على راحة شعوبه وتطبٌب
المه وتضمٌد جروحه .
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القاعدة : 57انشاء مدرسة العلو السٌاسٌة المصرٌة
فً مصر والدول العربٌة واالفرٌقٌة.
بعكد النجكا البكاهر لمنتكدي شكباب العكال منكذ انطالقكه فكً
نكوفمبر 2017بكات التواجكد المصكري الكداب فكً افرٌقٌكا مطلبكا
حتمٌكا بحكك االمكر الواقكع و لككً ٌسكتمر التواجكد و التكأثٌر
المصري ٌتوجب علً مصر ان تعلك افرٌقٌكا السٌاسكة المصكرٌة
ان تتحكد افرٌقٌكا بلؽكة السٌاسكة المصكرٌة ان ٌكدرس الساسكة
االفارقة و خصوصا ابناء ملوك الكدول التكً مكا زالكت ملكٌكة فكً
افرٌقٌكا السٌاسكة المصكرٌة مكن خكالل انشكاء مدرسكة السٌاسكة
المصكرٌة فكً عكدد مكن الكدول االفرٌقٌكة تحكت اشكراؾ جامعكة
القكاهرة و عكدد مكن اسكاتذة العلكو السٌاسكة و تككون المدرسكة
مختصة فً مكنح درجكة الدبلومكة و الماجسكتٌر و الكدكتوراه فكً
السٌاسة المصرٌة و تدرٌب الشباب الراؼب علً ادارة االوطكان
بمعنً اخر تعمٌ مشروع البرنام الرباسً فً مصر علً كافة
الدول االفرٌقٌة برعاٌة و تنفٌذ مصكري ممكا ٌعكزز دور مصكر و
ٌضمن استمرار تأثٌر الدور المصري علً افرٌقٌا لقرون قادمكة
دون ان ٌقتكرب اي كٌكان مكن هكذا الكدور او حتكً ٌفككر فكً
االقتراب.
إذا نجحت مصر فكً انشكاء هكذا المشكروع الضكخ فسكوؾ نكري
الكثٌكر مكن التؽٌكر فكً المواقكؾ السٌاسكٌة االفرٌقٌكة تجكاه مصكر
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فٌكفً ان ٌكون لدٌنا 1000خرٌ سنوٌا من هذه االكادٌمٌة من
كافكة انحكاء الكدول االفرٌقٌكة فهكذا ٌعنكً ان اي موقكؾ سٌاسكً
مسكتقبلً مصكري سكوؾ ٌعكززه اصكوات االشكقاء االفارقكة فكً
االتحكاد االفرٌقكً واالمك المتحكدة فتخٌلكوا معكً ان مصكر تسكٌر
وٌسكٌر خلفهكا  30دولكة افرٌقٌكة مكثال اعلك ان عكدد الكدول
االفرٌقٌكة أكبكر مكن ذلكك ولككن ال  30دولكة ب  30صكوت عكدد
لٌس هٌن وهذا مجرد مثال تخٌلً اتمنً ان اراه فً الواقع.

القاعكدة : 58فكتح فكروع للجامعكة المصكرٌة خكارج
مصر وارسال منح دراسٌة للدول الصدٌقة.
تمتلكك مصكر واحكدة مكن اقكد الجامعكات فكً العكال وهكً جامعكة
االزهر الشرٌؾ و تفتقر دول افرٌقٌا و بعض دول اسٌا لمثل هذه
القالع العلمٌة فكً العلكو الدٌنٌكة و الدنٌوٌكة و ٌتكبكد ابنكاء هكذه
الدول مشقة السفر الً مصر للدراسة فً هذه الجامعات فٌنبؽً
علً مصر لكً تستمر فً اداء دورها بتعلٌ القكارتٌن االفرٌقٌكة
و االسٌوٌة ان تفتح فروع لها فً هكذه الكدول لتكوفٌر حقهك فكً
التعلٌ و ضمان استمرار مكانتها العلمٌة بٌن طالب هذه الشعوب
و فً الحقٌقة لدٌنا خطكٌن نسكٌر فكٌه االول للشكعوب الكبٌكرة و
الثانً للشعوب قلٌلة العدد لكً نوفر الفرصة لجمٌع الكدول التكً
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ترؼب فً تطوٌر منظومتها التعلٌمٌكة و االرتقكاء بعقكول شكبابها
فمثال:
 -1دول عدد سكانها صؽٌر
فً حالة الدول صؽٌرة العدد التً تقل عن 5ملٌون نسمة ٌفضكل
ان ٌت ارسال منح سنوٌة لطالبها تناسب عدد المؤهلٌن لخوض
التعلكٌ الجكامعً سكنوٌا سكواء فكً مصكر او فكً أقكرب فكرع
للجامعات المصرٌة بالنسبة لهذا البلد حسب قكدرة الكدارس علكى
تكالٌؾ الدراسة وقدرة حكومته على مساعدته.
 -2دول عدد سكانها كبٌر
أ-فكً حكال زاد عكدد سككان الدولكة عكن 5ملٌكون نسكمة ٌكت بنكاء
جامعة مصرٌة بها مع مراعاة ان ٌكون عدد الكلٌكات ٌؽطكً فقكد
احتٌاجات هذه الدولة بشكل مبدبً بحٌ ٌهت بالطكب والصكٌدلة
والهندسة والعلو السٌاسٌة.
ب-فً حكال زاد عكدد السككان عكن  10ملٌكون نسكمة ٌكت اكتمكال
كلٌات الجامعة بالتدرٌ الن فً هذه الحالة سوؾ تزٌد احتٌاجات
الدولة لباقً التخصصات مثل التربٌة والقانون وادرأه االعمال.
ج-فكً حكال زاد عكدد السككان عكن 20ملٌكون ٌنبؽكً ان تككون
الجامعكة متكاملكة بحٌك تشكمل دراسكة اللؽكات واآلداب وخاصكة
االدب المصري حتى ٌتعلق قلب وعقل الطالب عاطفٌا بمصر
أحمد ضاحً سعد

164

قواعد بناء المجتمع ال 66

وشعرها وادبها وتارٌخها.
بهكذه الطرٌقكة تككون مصكر قكد بنكت امبراطورٌكة مكن العالقكات
الدبلوماسٌة مع الشعوب النامٌة دون ان تحتل ارضكه او تقاتكل
جٌوشكه بكل احتلكت اعكز مكا ٌملكك ابكن اد عقلكه وقلبكه اللكذان
انتشلتاهما مصر من ظلمات الجهل والفقر الً نور العل والقدرة
علكى العمكل وهنكا تككون مصكر قكد بنكت عقكوال وقلوبكا تحمكل لهكا
الحكب واالحتكرا عرفانكا بجمٌلهكا ووقفتهكا بجانكب محٌطهكا
االقلٌمً.
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نظرٌة االرقا والتصنٌفات
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التصكنٌفات واالرقكا مكا هكً اال تقكدٌرا إلحصكابٌات ظاهرٌكة او
حقٌقٌة وال تعبر عن القوة الحقٌقٌة محل التصنٌؾ.

القاعدة : 59نصكر اكتكوبر  1973عكدد وعتكاد وقكوة
نٌرانً.
فً عا  1973كان الجٌ المصري والجٌ العربً السوري
جٌكو ضكعٌفة مكن حٌك التسكلٌح مقارنكة بالكدول االوروبٌكة
وحتى العدو االول آنذاك وهو جٌ اسرابٌل كان أفضل من حٌ
القكوة النٌرانٌكة ونوعٌكة السكال ومكع ذلكك انتصكرا بمسكاعدة
اخكوانه العكرب الكذٌن ككان بعضكه ٌملكك جٌوشكا ضكبٌلة العكدد
والعتاد وبعضه ال ٌملك جٌشكا مكن االسكاس سكاعد بالمكال ومكع
ذلك النصر كان حلٌؾ مصر وسورٌا علكى الجٌشكٌن االسكرابٌلً
فً الظاهر واالمرٌكً فً الباطن.
والمفاجبكات توالكت حٌك انتصكرت الدبابكة السكوفٌتٌة التكً
مداهاٌ800اردة على الدبابة االمرٌكٌة التً مكداهاٌ 1800كاردة
وانتصر الطٌران العربً ذات الطابرات اللمٌ السوفٌتٌة القدٌمة
التً تحمل صاروخٌن و 200رصاصكة علكى الفكانتو االمرٌكٌكة
التً تحمل  4صوارٌخ و700رصاصة ورؼ قلة عدد الطابرات
العربٌة مقابل طابرات سكال الجكو االسكرابٌلً وقكدراتها العالٌكة
وهنا سقطت االحصابٌات الرقمٌة وتصنٌفات القوة والضعؾ.
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167

قواعد بناء المجتمع ال 66

القاعدة : 66معركة المنصورة الجوٌة.
فكً تمكا السكاعة الثالثكة والربكع ٌكو الرابكع عشكر مكن اكتكوبر
1973رصكدت رادارات الكدفاع الجكوي المصكري اقتكراب 20
طابرة فانتو تابعة للقوات الجوٌة االسرابٌلٌة من سواحل الكدلتا
فكأمرت القٌكادة المصكرٌة بكانطالق  16طكابرة مكٌ مكع العلك ان
الطابرة االسكرابٌلٌة تحتكاج  3طكابرات مكٌ مصكرٌة لمواجهتهكا
وهذا ما تقره االحصكابٌات الرقمٌكة اي ان الطكابرات االسكرابٌلٌة
ال 20التً اقتحمكت الحكدود تحتكاج ل  60طكابرة مكٌ مكع ذلكك
خرج لها  16فقط.
كانت القٌادة المصرٌة علً علك بتكتٌكك العكدو الكذي ٌعتمكد علكى
استدراج الطابرات المصرٌة بعٌدا عن المواقع التكً تحمٌهكا فكً
حٌن تقو اسكراب اخكري بمهاجمكة هكذه المواقكع لتكدمٌرها لكذلك
اصدرت القٌكادة اوامرهكا بعكد االشكتباك او االنصكٌاع لمحكاوالت
االسكككتدراج و انتهكككت المعرككككة بخسكككابر فادحكككة للقكككوات الجوٌكككة
اإلسكككرابٌلٌة المتفوقكككة بكككأكثر مكككن  56طكككابرة مقابكككل  17طكككابرة
مصرٌة سقط منها  6بسبب نفاذ الوقود و لٌس بسبب القتال.
نستنت ان: -
ا-قكدراتك مهمكا كانكت ضكعٌفة فلكٌس مكن الضكروري أنكك سكوؾ
تتعرض لهزٌمة علً ٌد منافسك سواء ان كان شخصا او موقفا
حٌاتٌا.
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ب-قوتكك وقكدراتك مهمكا كانكت كبٌكرة فلكٌس مكن الضكروري ان
النصكر سكوؾ ٌحالفكك ضكد منافسكك ان ككان شخصكا او موقفكا
حٌاتٌا.
ج-فلكل مباراة ظروؾ تذهب باتجاه الفابز حتى وان كان متوسط
او ضعٌؾ او متواضع القدرات وتبتعد عن المهزو مهما بلؽت
قوته وقدراته واستعداداته للمباراة كانت حربا او منافسة علمٌة
او رٌاضٌة او حتى ازمة شخصٌة.

أحمد ضاحً سعد

169

قواعد بناء المجتمع ال 66

الفهرس
الصفحة

العنوان

 -1إهداء 3................................................................
 -2مقدمة 5................................................................
 -4الفصل األول  :نظرٌة األمن االجتماعً 6...........................
 -5الفصل الثانً  :نظرٌة التعلٌ الحدٌ 35...........................
 -6الفصل الثال  :نظرٌة المستعمرات والدولة الشابة 74...........
 -7الفصل الرابع  :نظرٌة االقتصاد ؼٌر التقلٌدي 81..................
 -8الفصل الخامس  :نظرٌة السٌاسة الخارجٌة الحدٌثة 91..........
 -9الفصل السادس  :نظرٌة األرقا والتصنٌفات 166.................

أحمد ضاحً سعد

116

قواعد بناء المجتمع ال 66

