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ليست الدراسات المستقبلية ومستقبل مصر مجرد ضرورة نظرية ،ولكنها قضية جيل البدد ن يجتهدد ويركدر ليد د
مسئوليته نحو نجيال المستقبل .وعلي مد سنوات تنوعت مشروعات ذات صبغات قوميدة ،بددنت بتوقتدات مترائلدة
وانتهدت بنتددائح محدددودة نو حبددا  .ومد ن قدددرات مصددر متجددددة ومسددتمدة مد جددذور ا الحضددارية ومد اقددات
اإلنسا المصر ال ن التركير في المسدتقبل يجدأ ن يتتددر مراحدل التجربدة والل د التدي تسدتنرذ ال اقدات ،ون
تكو ل واتنا مدروسة ومل ة وبنوع م شراكة األ راف للوصول لي تنمية مستقبلية ومستدامة .وم احتياجنا
لي ر ر مسدتقبلية وبدرامح تجمد بدي تداري وحاضدر ومسدتقبل مصدر ،تضد سديناريو ات واحتمداالت قدد تكدو
توشكي او سيوة نو سيناء نو ن فرصدة لنتتدد ال  %5مد المسداحة الم ولدة ألنده لديب بمقددور مصدر ن تتمدل
وتنمو في ار الواد القديم وحده تاركة  %59م مساحتها مت ال؟ ف ننا نحتاج بالتواز لدي "اسدتراتيجية لبنداء
االنتماء" تتتد مرحلة ا الق الشتارات المحدودة الت ثير والتراعل .ومن ثم يهدف المقترح لي ابتكار وسيلة غيدر
نم ية نو تقليدية لغرب المرا يم ،زرع المبادئ ،وايقاذ الوعي ،واإللمام بتاري األمة ،ونعداد رل اليوم ،رجل الغد
لتحمل مسئولياته ومواجهه مستقبله ب سلوأ مبس ومتاصر يمك ن يسا م في بناءه فريق عمدل مد التلصصدات
المميزة تحت قيادة المتمار .
المنهجية المتبعة( :بساطة الفكر مع عمق المدلول) "سئل سقراط :متى نبدأ بتربية الطفل؟ فأجاا  :قبال أن يولاد
بمائة عام .فسئل :وكيف يكون ذلك؟ فقال :يج أن نربى أبويه قبله ،وأجداده األربعة" .يسدتهدف المقتدر دراسدة
كيرية التل ي وبناء المستقبل ل رل اليوم ،رجل الغد ،وذلك م لالل وسيلة بسي ة الركرعميقة في الهدف والت ثير
بللق بيئة ليالية مدروسة ومنبتثة م تراثنا وقيمنا وديننا يتم فيها تكثيدف جهدود كافدة التلصصدات فدي المجداالت
الملتلرة ،ودراسة كافة األساليأ و رق توصيل وزرع ذه القيم والمرا يم والمتاني في وجدا ال رل ،لتتتدر ذه
البيئة (اللتبة) حدود اللهو لتكو منبرا للتتليم والتثقيف والتربية والتنشئة ،وكمثال ت بيقي مستهدف تم التيار "لعبة
ممر التعمير"  ،يمك تتميمها علي بيئات نلر مصرية مستهدفة .ورغم ن مشروع ممر التنمية والتتميدر قضدية
م روحة اليوم بي م يددا ومتارضدا ولكنهدا واقد لد نتيشده نحد وسديكو جددل بدي االبنداء واالحرداد ال يترفدو
للمشروع م مبررات او اسبابا ،ولك بركر المقتر واستراتيجية بناء األنتماء يمكد ن تكدو ن تتحدول المتادلدة
لي "الع ممر التنمية والتعمير اليوم  -عيش ممر التنمية والتعمير غدا" و ن تتللص مهمة اللتبدة ومهمتندا لدي
"أبني ابنك وال تبني له"
شكل اللتبة نو البيئة التللية يمك ا تكو في مرحلة مثل لتبة السدلم والثتبدا نو المونوبدولي بسدي ة يدربف ال ردل
اللددي يسددت ي ا يصددل للمحددور التنمددو فددي ممددر التنميددة والتتميددر بسددهولة ،نو يددربف م د يحقددق اعلددي دلددل م د
مشروعات االستثمار ،نو م ينقل نكبدر عدددا مد السدكا  ،نو نكرد عدددا مد السدكا  ،ومد الممكد ن تكدو بيئدة
مت كاملة مثل لتبة باربي اشلاص وافراد واسرة وز ومباني ،ويمك ا تكدو لتبدة مد اللتبدات االلكترونيدة مثدل
سيم سيتي نو استراتيجيك ،وكلها وسائل تواصل تربوية تنموية تراعلية تت بق في اللارج لبناء المستقبل
مراحل تنفيذ الرؤية أو المشروع :ن وض استراتيجية لبناء االنتماء (يتراعل فيها وبها ال رل) ،يتضم مجموعة
م قرارات وعمليات متكاملة ومتراوتة في الحجم م بسدا ة وتتقيدد وعلدس مسدتويات متدرجدة مد سياسدات عامدة
ول مرحلية (لمسية ،عشدرية ).… ،وبدرامح ملتلردة الجواندأ (تنمويدة ،اسدتثمارية ،علميدة ،صدحية ،سدكانية،
سياحية) ،وذلك التر اوت ي تي وقردا لمجموعدة مد الظدروف واالعتبدارات المد ثرة والمحي دة (اجتماعيدا ،اقتصداديا،
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سياسا ،سكانيا ،بيئيا ،دوليا) ،ثم ت تس بتد ذلدك مرحلدة التنريدذ .تتضدم تنريدذ "اساتراتيجية بنااء االنتمااء" مجموعدة
مشروعات محددة األ داف وفقا للسياسات والل والبرامح الموضوعة سلرا بل وات عملية مرحلية متتابتة:

المرحلة األولى :الفكر والدراسات (تحديد ماهية الذات) :دراسات من تخصصات مختلفة لوضع اإلطار النظري
للمبادئ العامة.
المرحلة الثانية :دراسة (الوضع الراهن) :والمشروعات المشابهة( .كيف يتم احتاللنا وكيف بتم غزونا؟)
المرحلة الثالثة :الدراسات التصميمية :مرحلة الدراسات الخاصة بالتصميم للعناصر المختلفة للبيئة التخيلية.
المرحلة الرابعة :الدراسات التجريبية للمنتج :المحتوى للعينة المستهدفة( .التوافق بين الفكر والتطبيق؟)
المرحلة الخامسة :التصنيع والتنفيذ للمشروع( .كيف يمكن االعتماد على إمكانيات الذات)
المرحلة السادسة :دراسات السوق والتسويق والدعاية( .كيفية االنتشار وغزو العالم)
المرحلة السابعة :دراسات االستدامة والتطوير( .هل ستترك لك الساحة لتنطلق ،وكيف تتطور مع المتغيرات).
ت تضم كل مرحلة فريق عمل وتمويل ومدة زمنية متناسبة م حجم ون داف المرحلة ،وستنقسم االستراتيجية الي
جزئتي  ،الجزء األول" :المراحل األولى والثانية والثالثة والرابعة" ،وتتتبر مرحلة الدراسات ،والجزء الثاني:
الخامسة والسادسة والسابعة مرحلة البحث ع مصادر االستثمار والتمويل والتنريذ لألستراتيجية (اللتبة)
النتائج المتوقعة من المقترح
 توجيهه الدراسات والمشروعات والطاقات المختلفة لتلبية احتياجات الدولة نحو تحقيق مستقبل أفضل لطفال
اليوم رجل الغد مع التركيز على المجاالت التطبيقية والبينية
 تكاثف الجهود الفكرية و مصادر التمويل الداخلية والخارجية وتوظيفها في األهداف القومية الستنهاض همم
وطاقات الشبا
 تشجيع فكرة تواصل األجيال في البحث عن إمكانية تحسين وتغيير نوعية المستقبل. .
 عماال مجموعااة ماان الدراسااات التوثيقيااة واألبحاااث وتأكيااد دور العلاام والفكاار والااذي تتبناااه الدولااة فااي كافااة
المجاالت لترسيخ سمعة مصر كرائدة في المنطقة والعالم كمركز لألبحاث والتفوق األكاديمي.

 مراحل تحقيق األهداف المرجوة لمشروع خلق البيئة الخيالية المستهدفة
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مرحلة الدراسات المتكاملة وإطار عام لماهية الذات
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مرحلة دراسات الوضع الراهن و المشروعات المشابهة

المرحلة الثالثة

مرحلة الدراسات التصميمية للعناصر المختلفة

المرحلة الرابعة

مرحلة الدراسات التجريبية للمنتج

مراحل الحقة

المرحلة الخامسة مرحلة التنفيذ و التصنيع
المرحلة السادسة مرحلة االعالم و الدعاية و السوق و التسويق واالستثمار
المرحلة السابعة مرحلة دراسات االستمرارية و التطوير

