المؤتمر رقم  49لجماعة اإلدارة العليا

" نحو رؤية شاملة لمستقبل المجتمع المصري"
من  20إلى  24نوفمبر 2013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمة أمين عام المؤتمر
بسم ﷲ الرحمن الرحيم " وقل أعملوا فسيرى ﷲ عملكم و رسوله و المؤمنون "
صدق ﷲ العظيم
السيدات والسادة األفاضل السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته .
يأتى مؤتمرنا ھذا العام فى فترة انتقالية حرجة تعتبر من أدق الفترات فى تاريخ
مصر لتحقيق خارطة للمستقبل  ،تضع مصر على أعتاب مرحلة موضوعية جديدة
لمستقبل مصرى واعد  ،كافح شعبھا لإلنتقال إليه من خالل ثورتين فى أقل من
ثالث سنوات .
وجماعتكم التى عودت نفسھا  ،وعودتكم على التركيز على المستقبل وھا ھى –
طبقا لما ورد فى اإلطار الفكرى لھذا المؤتمر تنظر إلى " الحلم " لمستقبل المجتمع
المصرى  .ھذا الحلم يبلورة " رؤية " مستقبلية ألھداف المجتمع ومراحل تحقيق
ھذ ه األھداف  ،التى ھى بالضرورة طويله األجل نسبيا تتحقق على مراحل .
ھذه الرؤية الشاملة البد وبالضرورة أن تبدأ بتناول ما نحلم به عن وضع مصر
المستقبل عالميا وإ قليميا .
وبنفس القدر من األھمية البد من سبر غوار المبادىء المتوافق عليھا لصورة
مصر بين أھل الوطن الواحد  .ونحن ھنا ال نقصد " الدستور " الجارى مناقشته
حتى اآلن  ،وإنما ھو األمل الذى يسعى إليه كل المصريين  ،ومنه يمكن أن ينبثق
الدستور .
وجماعتكم تؤمن بأنه اليمكن النظر إلى المستقبل دون تناول ثقافة المجتمع التى
تحدد جودة أى نشاط مجتمعى يتم فى المستقبل .
وبالضرورة ھنا البد من تناول قضايا التعليم التى ھى أساس التنمية البشرية ،
باإلضافة إلى دعم األنشطة الثقافية والفنية واإلبداعية المستمده من قيم المجتمع
وتراثه .

وھنا نصل إلى النشاط المجتمعى للعيش وبناء الحياة  .ونتناول فيه قضايا اإلنتاج
والطاقة والبيئة وكذلك الصحة .
وفى ھذا المجال البد أن نشير إلى مجھودات خالقة قام بھا فريق موسع من العلماء
و الممارسين من مختلف اإلتجاھات .
وناقشوا من قاموا بتصوره مع العديد من التنظيمات الفئويه والشعبية ومنظمات
المجتمع المدنى  .ولعب فريق التخطيط وأساتذته دوراً متميزاُ فى ھذا الشأن .
وفى ھذا المجال إيمانا ً منا بھذا المجھود ودعما له فإننا نسلم أعضاء المؤتمر
نسخة حديثة على أسطوانة مدمجه لتقريرين :
•

اإلطار اإلستراتيجى لخطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية حتى عام ، 2022
الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى نوفمبر  ، 2012لغرض
الحوار المجتمعى .

•

المخطط اإلستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذى إنتھت لتوه الھيئة العامة
للتخطيط العمرانى بوزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية .

وھنا البد من القول أن ھناك " رؤية " لمستقبل المجتمع المصرى  ،وما ينقص ھنا
ھو الحوار المجتمعى الواسع  ،وتبنيھا والسير على ھداھا  ،وتطويرھا وتحديثھا
المستمر  .إال أن ھناك أولويات أخرى اآلن تغلب على إھتمامات الحوارات فى
المجتمع  .ونحن فى الجماعة نسعى إلى اإلنتشار الواسع لھذه المجھودات مع دعم
ما جاء بھا .
أيھا السيدات والسادة
إن جماعة اإلدارة العليا تجتھد من خالل مؤتمراتھا السنوية وتسعى إلى المعاونة فى
النظر إلى المستقبل والمساھمة فى صناعته بفضل نقاشات وحوارات نخبه رجال
اإلدارة فى مصر الذين تمثلونھم .
بارك ﷲ جھودكم وجديتكم فى المشاركة الفعالة فى المؤتمر ووفق خطانا جميعا ،
كما نرجو أن نلقاكم العام القادم بإذن ﷲ تعالى فى المؤتمر رقم  50لإلحتفال باليوبيل
الذھبى لجماعة اإلدارة العليا ...

والسالم عليكم و رحمة ﷲ وبركاته

