
  ولم تتقدم الدول العربية لماذا تقدمت اليابان والبالد الغربية

  وعوامل التقدم أسباب الفشل
  بقلم 

  سامى الطوخى .د

  يحمل صوراوالزمالء بريدا الكترونيا  األصدقاءو األخوةتلقيت من بعض 

ثم  بالقنبلتين النوويتين األمريكيتين  التدميروبعد اثناء  ازاآيجوناهيروشيما  لمدينتى 
  بعنوان ،سنة  ٦٤بعد  اآلنوضعهما 

THE AFTER PICTURES ARE VISUALLY 
EXTRAORDINARY   

  
   HIROSHIMA 64 YRS LATER... 

Hiroshima,  Nagasaki 
 
تقدم مثل تلك البلدان وتباطؤا النمو  إلىأدت  التيوجدت نفسي مدفوعا بالتعليق وإيضاح بعض الحقائق 

ومنها ما يفترض انها منار العلم مصر الغالية التي تضم فى أحضان ترابها  والتقدم لدى معظم دولنا العربية
  .  ٢٠٠٧نسمة في تقديرات عام  ٣٣٨.٦٢١.٤٦٩مانون مليونا  من مجموع شعبنا ووطننا العربي البالغ ث

 تابع معي آخى الكريم 

  سنة من تدميرها ٦٤بعد  ازاآيجوناصور هيروشيما 

  المدينتين بالكامل علينا أن ننظر إلى الصور ونتأمل آيف دمرت

  حال مصر والدول العربية  إلىثم ننظر  

  أسباب وعوامل الفشل والنجاح لدولة وأمة ما  هي فكر سويا ماثم نت

  ؟ نكون أنثم علينا أخيرا أن نتخذ القرار ماذا نريد  



  ؟ وماهر منهج الوصول الى تحقيق الرؤيا واألهداف  

  

 :صورة ونقطة البداية هى 

 

  بعد التدمير



  

لموا لما يسميه البعض سهل يؤمنون بالمستحيل ويست  لليابانيينوالتدمير الشامل  الواقعيبعد هذا الوضع 
  ادية بالمؤامرةواالقتص واإلداريةالسياسية  ةمن النخب

  :اآلن ، فلننظر سويا ازاآيجونابالطبع ال والدليل ما أصبحت عليه مدينتي هيروشيما 

We all know that  Hiroshima  and  Nagasaki   
were destroyed in August 1945 after explosion  

of atomic bombs. 
However we know little about the progress  
made by the people of that land during the  

past 62 years.  
 

Here are some photos... 

THE COLORFUL CITIES   

Now   



  
انيون    ة     ،  هؤالء هم الياب ى ارض برآاني ة شعب يعيش عل وارد   بأراضيه ليس  و وزلزالي ( م

ة من     .....  أودهب  أو بحيرات جوفية أو انهار  أو طبيعياو غاز  –بترول  ة هب وارد طبيعي م
اء ادم وحواء    "  ن ؟ ؟وفماذا فعلوا وماذا نحن فاعلاهللا مثل تلك التى نمتلكها  ملحوظة هم أبن

  "مثلنا 

  



  
  ن ؟ ؟وماذا فعلوا وماذا نحن فاعل هؤالء هم اليابانيون

  

  



   

  

  ن ؟ ؟وماذا فعلوا وماذا نحن فاعل هؤالء هم اليابانيون

  



  
  ن ؟ ؟وماذا فعلوا وماذا نحن فاعل هؤالء هم اليابانيون

  



  

  آيف تحول هذا الشعب الى ما هو عليه اآلن نتساءلواالهم اآلن أن 

  ل تقدمه عوام هيوبمعنى أخر ما 

  بعض تلك العوامل باختصار إلىفللنظر 

  



  

  



  

  



  

  



مجموعة  
  فىالنظم  

البيئة 
المؤسسية  
والبيئة  

المجتمعية  
المحيطة

القدرة الرغبة 
األداء  

المطابق  
للمواصفات  
القياسية  
العالمية

الطوخى سامى. د 

  

  

البشري  اائندأيكون  أنتقدم امتنا المصرية والعربية متوقف على  أننعلم  أنعلينا  إذا
افز           والمؤسسي  ة اى ح ا بوجود رغب ك مرهون ة وان ذل مطابق للمواصفات القياسية العالمي

د      لدى  ل يري ا فالك دى البشر جميع ة     أنالفرد وهذا فطرى ل إذا يعيش فى رفاهي نظم    ف آانت ال
الرغبة والحافز سوف يكون قويا وهنا يجب   أنالبيئية تتيح له ان يحصد ثمرة جهده فال شك 

تم  يوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وان  أن ة ا   ي ادة وآاف ولى القي اء   ت لوظائف بن
  . على الجدارة والكفاءة وليست المحسوبية والواسطة

ا  امأ يمكن تنميته درة ف ناعية  أوالالق ع الص ات المجتم رتبط باحتياج حيح الم التعليم الص ب
ى   ه ف د من دى العائ اس بم دريب الصحيح المق ا بالت ا وثاني ة وغيره واالقتصادية والتكنولوجي

م     األهداف تحقيق  ا ث اد المخطط له نظم ال   إيج ا  اإلشارة ة السابق  قياسي مجموعة ال ا  إليه  ألنه
  . مصاف الدول المتقدمة فيآنا  وإالنفتقدها  التيتمثل البيئة 

ة    أنمع مالحظة   وارد المادي دا عائق   التفق الم ا     أب ان آم دليل الياب ة     أنب دول الغربي معظم ال
ا     ة آم دول العربي وال  أنتقوم استثماراتها بأموال ال البنوك  األم ة   ال ب  ال حصر مصرية والعربي

  . إليها األمواليمكن توجيه تلك  التياالستثمارات  أينولكن 



رية      وارد البش دينا الم تحيال فل يس مس دم ل يان التق ن  الت ادةيمك دينا   إع ا ول تأهيله
ال     التيالموارد الطبيعية  ى سبيل المث ى ليست لدى الدول المتقدمة وللنظر عل دامنا تحت   إل  إق

ى  ال   إل ة  يمكنف الرم اج         إقام يراميك والزج ال الس بيل المث ى س ا عل ناعات منه ات الص مئ
خ .....و ن أال ال ناعات       أنيمك يز للص ام الفرانش ال نظ بيل المث ى س ر عل ة مص ى حكوم تتبن

 المصري وتلبية احتياجات السوق   وبناء أالف المصانع الصغيرة للشباب  الرمالالقائمة على 
  . من تلك المنتجات والعالمي والعربي

  

رية    الأ ة المص ن للحكوم اءيمك م        إنش دادى ث ن االع داء م ة ابت ناعية متخصص دارس ص م
آليات للهندسة فى ذات المجال وتبنى نظم للفرانشيز    وإنشاء الرمليةالثانوى فى  الصناعات 

  .ونظم للتمويل غير التلقيدى  للشباب مع إنشاء شرآات تسويق محلية ودولية لهذا الغرض 

ات للدراسة فى        يمكننا ان نفعل  أال أن توجه البعث مثلما فعل محمد على فى مصر الصناعية ب
ى   ا السوق المحل ددة يحتاجه ى تحقيق أهداف صناعية مح دريب عل الميالخارج للت م  والع ث

ات           ى مئ وه ونبن ا تعلم ى م ودتهم عل د ع باب بع ات الش دريب مئ ين بت ف المبتعث  وآالفيكل
  .المصانع

  

ال ذآر  أف ون ف  أننت ريين يعيش احة   المص ى مس ط عل م    %  ٥ق ر وان معظ احة مص ن مس م
ى مسكن        %  ٩٩الشباب و م بالحصول عل دخراتهم نحو الحل ل م شقة  " من الشعب تتوجه آ

  .وصفوة المجتمع يحلمون بفيال " أدمية للسكن 

تكون هى فقط  أنبدال من أليس لدينا األرض الكافية لتوزع على من يحييها ويسكنها فعال 
وعات والورش الى بناء المشرالناس مدخرات وبالتالي يمكن توجيه مصدر تربح الدولة 
الصناعية والتجارية  األرباحالضريبة على صافى يمكن تفعيل  وبالتالي والمصانع اإلنتاجية
اى عائد ال لصاحبة وال للدولة وهو ما يثير  راليد الذيى امتالك السكن بدال من الضرائب عل

توزيعها  وآيفية باال راضىقضية الضرائب العقارية الجديدة وسياسات الدولة فيما يتعلق 
المنظمة لهذا القطاع فضال عن آل  والقوانينصياغة السياسات  إعادةوجوب وهو ما يقتضى 

   األخرىالقطاعات 

  



  تحكمنا التينغير من مجموعة النظم  أنالتغيير فعلينا  أردنا إذا

  وتلك مسئولية الحكومات والشعوب معا

  ومسئوليات القادة والعاملين معا

  تريد التقدم والريادة التيمنهج الشعوب والدول  أنولنعلم 

  " اْقَرْأ" هو التعليم والتدريب 

  سورة العلق"  ...َوَربَُّك اْلَأْآَرُم  اْقَرْأَربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق  ْسِماْقَرْأ ِبا"

  ......ثم الديمقراطية والمشارآة والالمرآزية والمسالة 

  ] ٣٨آية : سورة الشورى[} َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم{

  : التاليالمقال  فليقرأنقصدها  التييتعرف على واحد من مئات النظم  أن أرادمن 

 إدارة االجتماعات الحكومية تحت ضوء الشمس

Sunshine governmental meeting Management  

 على هذا الرابط

http://knol.google.com/k -إدارة/التدريب-فى-المتكاملة-الخبرات-فى-الريادة/
١/الشمس- ضوء-تحت-الحكومية-االجتماعات i29vdp66m7c/13# 

 تمنياتى للجميع حكومات وشعوب مصر وآافة الدول العربية 

امتنا المصرية والعربية  أحواللنا بأن يصلح اهللا   

والتطوير  اإلصالحعلى قيادة  توليوان يولى امرنا من يصلح وان يعين من   

سامى الطوخى. د   

 

  


