
 

 

. المحب لوطنه الوطني  المزارع البارع والمستثمرإلي رسالت

ؼطاء ٕٗزا ٕ٘ ِسش ػظَرل ٗاألٍو مو األٍو  ٍِ     أُٖٝا اىَضاسع اىؼظٌٞ مٌ أّد 

ٍُؼيق تل فنٌ أػطٞد ىي٘طِ فثيذّا تل ٗىل ٗآُ األٗاُ ىثزه اىَضٝذ ٍِ اىجٖذ 

ٗاىؼطاء ٗاألّضٞغ ٗقرْا فَٞا الٝفٞذ فالتذ ٍِ اى٘ق٘ف جَٞؼاً طفاً ٗاحذاً ٍِ أجو 

ٍظشّا اىحثٞثح ٗاالسذقاء تٖا ٗىقذ امشٍْا هللا تقائذاً ق٘ٝاً قادس ػيٚ ىٌ اىشَو ٕٞا ّيرف 

ٍغ ٍظشّا ... ح٘ىٔ جَٞؼاً ىثْاء ٍظشّا اىحذٝصح اىحشج األتٞٔ ّقف جْثاً تجْة 

ٍغ اىششطح األٍِ ... ٍغ جٞشْا اىؼظٌٞ اىحش األتٚ ... اىحثٞثح ىيحفاظ ػيٚ ٍقذساذٖا 

ٍغ ... ٍغ اىنْٞسح ششماء اى٘طِ ... ٍغ األصٕش حٞس اى٘سطٞح اىسَحح ... ٗاألٍاُ 

ٍغ األٕو حٞس األً ٗاألب ٗاألخ ٗاألخد ٗاىظذٝق ... اىقضاء سٍض اىحنَح ٗاىؼذه 

حٞس األٍِ ٗاألٍاُ ٗاىسالً ٗاىسَاحح ال ٗقد ىيفرْح ٗاى٘قٞؼح تْْٞا فْحِ تالد 

األصٕش ٗاىسَاحح ٕٞا ُّذافغ ػِ تْاء ٍظشّا اىحذٝصح األتٞح اىحشج ػيَاً تأّْا ىِ ّرقذً 

اال تاىرناذف ٗاىؼَو ٗاىجذٝح ٗاىثؼذ ػِ اىَٖاذشاخ ٗىْؼيٌ اُ اىضساػح ٕٚ طْاػح 

ذَْٞرٖا سرنُ٘ تل اٖٝا اىَضاسع اىثاسع فأّد اىقاطشج ٗاألٍو ىْسرؼٞذ ٍؼاً األٍجاد ، 

أّد ذضسع ٍا ٝحظذٓ أتْائل ٗأتْاء اى٘طِ ٗٝجة ػيْٞا جَٞؼاً أُ ّصق تٖزا اىشؼة 

اىنشٌٝ ٗتثيذّا اىحثٞة ٍظش ٗاساساً التذ ٍِ أُ ّؤٍِ جَٞؼاً تأّْا ّسرطٞغ ّؼٌ 

ذسرطٞغ تئرُ هللا ٍِ اىْٖ٘ع ٗاالسذقاء تثيذّا اىحثٞة ٍظش ىْسَ٘ا تٔ إىٚ أػراب 

اىرقذً ٗاىَْ٘ ال اىٚ اىذٍاس ٗاىخشاب اراً فٖٞا إىٚ اىفالح ٕٞا إىٚ اىؼَو ٗاىرقذً 

ّظح٘ا ٍثنشاً ىيحق٘ه ىْحشز اسضْا ىق٘خ ٍْٝ٘ا ىْؼَو ىالتْاء ٗاالجٞاه اىقادٍح شق 

اٖٝا اىفالح اىؼظٌٞ تَقذساخ ٗطْل ٗمِ طث٘ساً مَا ػ٘دذْا ٗاىَسرقثو أفضو تئرُ 

 هللا

 

أحمد أبو اليزيد عبد الحافظ / د.أ
 مدير مركز الدراسات واالستشارات الزراعية 

جامعة عين شمس – كلية الزراعة 



 . للمستثمر الوطني العظيم.. الرسالت الثانيت 

  أٖٝا اى٘فٜ جاء دٗسك ىخذٍح تيذك اىحثٞة ٕٞا ّقً٘ تَثادسج ٕٗٚ اى٘ق٘ف جْثاً 

قذً ىٔ اىَْرج اىجٞذ ٗاىسؼش االقرظادٙ سإٌ فٜ تْاء .. تجْة تج٘اس اىَضاسػِٞ 

اى٘طِ فنٌ اِسرفذخ ٍِ اى٘طِ فقذ جاء ٗقد اىؼطاء ٍِٗ ْٕا اّاشذ مو اىششماخ 

اىؼاٍيح تَجاه اىضساػح ٗػيٚ األخض اىَسريضٍاخ اىضساػٞح تاُ ٝقٍ٘٘ا تَثادسج 

شاٍيح فٜ ُحة ٍظش تيذّا تر٘فٞش اىَسريضٍاخ ٍِ ذقاٗٛ ٗأسَذج ٍٗثٞذاخ ٍغ األخز 

فٜ االػرثاس ج٘دج اىَْرج ٗاىسؼش االقرظادٛ فقذ آُ األٗاُ ىيؼطاء ٗخذٍح تيذّا 

 .اىحثٞثح 

 أٗجٖٖا إىٚ مو اىضاسػِٞٞ اىَِْٖٞٞ س٘اء ػيَِٞٞ أٗ فِْٞٞ قذٍ٘ا والرساله األخرى

اسرشاساذنٌ ىخذٍح تيذمٌ ، ذؼاّٗ٘ا ٍغ األجٖضج اىفْٞح ٗاالداسٝح ترقذٌٝ اىحي٘ه 

 .اىسشٝؼح ٗاىثؼذ ػِ اىرنيف ٗاىرؼقٞذ

 ٕٜ سساىح شنش ٗذقذٝش ىنو ٍجرٖذ ٝؼَو ت٘صاسج اىضساػح ٗإىٚ ورسالتي األخيرة

اَِٝ فشٝذ ات٘ حذٝذ اىذءٗب اىقائٌ تاىرط٘ٝش ٗاىرحذٝس ىؼذٝذ ٍِ / د.اى٘صٝش اىْشظ أ

اىقشاساخ ٗاىرْظَٞاخ ٗاىزٛ ٝؼَو ػيٚ إطالح اىق٘اِّٞ اىَشذثطح تاىضساػح ٍَا 

سٞنُ٘ ىٔ تاىغ األشش اإلٝجاتٜ ػيٚ َّ٘ ٗذط٘س قطاػْا اىضساػٜ اىزٛ ٝؼذ أحذ إٌٔ 

سٗافذ االقرظاد اىقٍٜ٘ اىزٛ ْٝؼنس أدائٔ ػيٚ اىَجرَغ تظ٘سج ٍثاششج ٍَا ٝسإٌ 

فٜ ذحقٞق األٍِ اىغزائٜ ىيشؼة اىَظشٛ األطٞو ٗاىزٛ ٍاصىْا ّْرظش ٍْٔ اىنصٞش 

ىيْٖ٘ع ٗاىقٜ تٖزا اىقطاع اىشئٞسٜ ٗفقل هللا ٗسذد خطاك ٗأخٞشاً ٕٞا ّؼَو ميْا 

 تيذّا اىؼظٌٞ .. طفاً ٗاحذاً جْ٘داً أٗفٞاء ماىثْٞاُ اىَشط٘ص ىَظشّا اىحثٞثح 

 .ٍسؤالً .. فْٞاً .. ٍسرصَشاً .. ٍضاسػاً 

 ُكلنا نعمل من أجل مصر حرة أبيت حديثت متقدمت مستقرة 

     وعلي هللا قصد السبيل وهللا الموفق ،

 أحَذ أت٘ اىٞضٝذ.                                د


