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د. ق. أندريه زكي

 العمل حرية 

الشباب،  لدى  الثقة  بناء 
االعتماد  روح  وتعميق 

الطموح  الذات، وخلق  على 
العمل  اقتحام  في  لديهم 
وزيادة  الدخل  لتوليد  الحر 

المستوى  ورفع  الكسب، 
للعنصر  والمعرفي  المهاري 

البشري واالرتقاء به من 
التدريب. خالل دعم برامج 

العالم بأسره، فقد جتاوزت نسب  التي يعاني من  البطالة من املشاكل  تعتبر مشكلة 
البطالة يف العالم أكثر من 130 مليون متعطل، وجتاوز معدل البطالة يف بلدان الشرق 

األوسط أكثر من 12% من قوة العمل. 
واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  من  العديد  من  مصر  األخيرة شهدت  اآلونة  يف 
والسياسية يف أعقاب الثورات ومبادرات اإلصالح االقتصادي، حيث وجدت الدولة أن 
خير سبيل لتحسني األحوال االجتماعية واالقتصادية والسير يف طريق التقدم والنمو 
هو العمل احلر الذي يعتمد على آليات السوق وحترير القوى االقتصادية يف املجتمع 
بأقل قدر من التدخل احلكومي. وتدل املؤشرات على أن القطاع اخلاص سوف يسود، 
العديد  اجته  ولذلك  القادمة.  السنوات  التنمية يف  استراتيجية  محور  هو  لذا سيكون 
بهم.  خاصة  مشروعات  إقامة  إلى  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  وخاصًة  الشباب  من 
وقد دعمت الدولة هذا االجتاه من خالل العديد من الوزرات مثل الشباب والصناعة 
املجتمع  مؤسسات  من  والعديد  للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  إلى  إضافة  وغيرهما، 

املدني والبنوك وغيرها.  
واآلن فقد جاءت أرقام اجلهاز املركزي لإلحصاءات لتعلن أن معدل البطالة يف البالد 
انخفض إلى 7.2% يف الربع األخير من عام 2020، بتراجع 0.8% عن الفترة ذاتها من 

.2019
من هنا أقول إن االجتاه للعمل احلر بداًل من انتظار الوظائف له العديد من األسباب 

الشخصية واملجتمعية منها:
الثقة لدى الشباب، وتعميق روح االعتماد على الذات، وخلق الطموح لديهم يف  بناء 
اقتحام العمل احلر لتوليد الدخل وزيادة الكسب، ورفع املستوى املهاري واملعريف للعنصر 
البشري واالرتقاء به من خالل دعم برامج التدريب، باعتباره الدعامة الرئيسية لعلمية 
التنمية، والتقليل من اآلثار اجلانبية لسياسة اإلصالح االقتصادي بتوفير فرص عمل 
جيدة بتكلفة مناسبة، والتخفيف من مشكلة البطالة بينهم، واحلد من التضخم الوظيفي، 
العمرانية  املجتمعات  وإقامة  االقتصادية،  التنمية  يف  اخلــاص  للقطاع  دور  وإيجاد 
بعد  الصغيرة  القدمي من خالل املشروعات  الوادي  العبء على  والتي تخفف  اجلديدة 
ا ورفع  أن أثبتت جناًحا ملحوًظا يف ذلك املجال، كما أثبتته يف تنمية املناطق األقل منّوً
املستوى املعيشي بها، وإحداث تغيير جذري يف الهياكل اإلنتاجية األزمة حلدوث التنمية 
االقتصادية، من خالل املشروعات الصغيرة التي أصبحت جزًءا رئيسّيًا من نسيج الهيكل 
التي اعتمدت على  املتقدمة  الدول الصناعية  املتقدم كما ثبت من جتارب  االقتصادي 

جناح املشروعات الصغيرة.
لذلك علينا جميًعا أن نعمل مًعا من خالل خطة قومية لتشجيع الشباب لالجتاه نحو 
العمل احلر من خالل تشجيع إقامة املشروعات الصغيرة، التي ستسهم إلى حد كبير يف 
القضاء على مشكلة البطالة التي أصبحت مبثابة شبح يطل علينا، وجتعل شبابنا هدًفا 

سهاًل للوقوع يف أيدي التطرف واجلرمية.  
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بيتر عادل وديع
مسارات

 3 يــوم  عظيٌم  حــّدٌث  ِمصر  شهدت  لقد 
أبريل عام 2021م، وهو حّدث افتتاح املتحف 
بالفسطاط،  املصرّية  للحضارة  القومي 
ميدان  ِمن  امللكّية  املومياوات  نقل  وموكب 
كان  وبالفعل  املتحف.  هــذا  إلــى  التحرير 
حدًثا هاًما يف تاريخنا املُعاصر، وعّبر َعن 
أمام  والتاريخّية  احلضارّية  َمصر  مكانة 
العالم أجمع. ولقد أنبهر اجلميع ِمن هيبة 
أداء  وروعــة  التنظيم،  وبــراعــة  االحتفال، 
املالبس  وأناقة  والغنائّية،  الفنّية  العروض 

واألزياء، وعظمة املوكب.
ــر مـــا جــذبــنــي شــخــصــًيــا يف  ــث ــكــن أك ول

التنظيمّية  ــور  ــ األمـ بــعــد  ــّدث  ــ احلـ هـــذا 
املظاهر اخلارجية،  واالستعراضّية وجميع 
هو جوهر احلــّدث ذاتــه. ورأيــُت أن ُهناك 
ثالث دروس هامة يجب علينا مالحظتهم 
العظيم  احلــّدث  هــذا  ِمــن خــالل  وتعلّمهم 

واملُبهر وهما اآلتي:
أواًل: أهمية القوة الناعمة

ما رأيناه ِمن تأكيد على أهمية احلضارة 
والتاريخ يف تشكيل الهوّية املصرّية، والتعبير 
على  وبشدة  يؤكد  كمصريني،  كينونتنا  َعن 
واآلداب  والتاريخ  احلضارة  دراسة  أهمية 
ال  والــفــنــون  اآلدب  ُكليات  وأن  املُختلفة، 

طب  ِمن  العلمّية  الُكلّيات  َعن  أهمية  تقل 
لها  العلمّية  الدراسات  أن  فكما  وهندسة. 
اليومّية  حياتنا  تطوير  يف  كبيرة  أهمية 
والــعــمــلــّيــة، كــذلــك أيــًضــا دراســـة اآلداب 
اليومّية  حياتنا  تُعطي  والفنون،  والتاريخ 
قيمة، وترفع ِمن مكانتنا وذوقنا، وتعزز قّيم 
أهمية  أيًضا  ظهر  كما  واجلمال.  ــداع  اإلب
الشعب،  وعــي  تشكيل  يف  الناعمة  الــقــوة 
الناعمة  فالقوة  اجلمهور.  وجدان  وتشكيل 
األشكال  وكل  ودراما  وموسيقى  ثقافة  ِمن 
املصري،  الشعب  وجــدان  أشعلت  املُختلفة 
ورسخت فيه الكثير ِمن القيم واملبادئ مثل 

ثالثة دروس ِمن حّدث نقل 
المومياوات الملكّية
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حب الوطن، واالنفتاح على اآلخر املُختلف، 
والرغبة يف التطوير والتنمية.

الناعمة  القوى  أن  نُقر  وأن  البد  لذلك   
لها مكانة كبيرة يف بناء النهضة والتنمية. 
أهمية  ذات  لها  واآلداب  الفنون  فكلّيات 
اآلثــار  ووزارتـــي  والهندسة،  الطب  كلّيات 
والــثــقــافــة ال يــقــالن أهــمــيــة عــن وزارتـــي 
الداخلية والدفاع وباقي الوزارات املختلفة، 
فالكل يُكمل بعضه البعض، ونحن يف حاجة 
وطننا  بناء  يف  نرغب  ُكنا  إذا  جميًعا،  لهم 

بشكل ُمتكامل وُمتجانس. 
للحضارة  املــوضــوعــّيــة  الــنــظــرة  ــا:  ثــانــًي

الفرعونّية
ِمــــن ممثلني  ــيــني  ــفــن ال ــعــض  ب شــــــارَك 
َعن احلضارة  املُداخالت  ببعض  وممثالت 
الفرعونّية –  القدمية -احلضارة  املصرّية 
املـُـداخــالت عظمة املصري  وأبـــرزت هــذه 
علوم  يف  جــًدا  متطوًرا  كــان  حيُث  القدمي 
وبالتأمل  آنــذاك.  والطب  والعمارة  الفلك 
يف هذه املُشاراكات جند أن جميعها كانت 
عظمة  وراء  مــا  الــضــوء  لتسليط  تــهــدف 
ــرزت  أب حــيـُـث  والــعــمــارة،  والتشيد  البناء 
كانا  اللذان  القدمي  إميان وعقيدة املصري 
وتقدمه. فكما  الرئيسي يف تطوره  السبب 
قيل: »سر الفراعنة ليس مكتوب يف بردّية 
الفراعنة  جــدرّيــة...ســر  على  منقوش  وال 
ــان يؤمن  يف الــقــلــب« فــاملــصــري الــقــدمي ك
النظام  َعن  يتكلم  الــذي  »املاعت«  مبفهوم 
الكوني الذي ينتصر للخير واحلق والعدل 
واملساواة، ويرفض الفوضى والشر والظلم. 
أمتلك  وعقيدته  بإميانه  القدمي  فاملصري 

ُمفتاح احلياة نفسها. 
لذا علينا أن نتعلم أن العظمة الفرعونّية 
ليست فقط يف التشيد والبناء، ولكن فيما 
روحي  وتوجه  وإميــان  فلسفة  من  ورائــهــم 
أجدادنا  الفراعنة  هم  وهــؤالء  ووجــدانــي، 

الُقدامة الذي يجب أن ننظر إليهم بنظرة 
موضوعّية متتلئ بالتقدير واالعتزاز.  

والتسامح  التعددّية  ثقافة  تعزيز  ثالًثا: 
الديني

تسجيلي  فيلم  االحــتــفــال  أثــنــاء  ــرَض  ُعـ
ولقد  النبوي،  خالد  الفنان  به  قام  قصير 
لكل  وطــن  هي  مصر  أن  على  الفيلم  أّكــد 
ومذاهبهم.  عقائدهم  باختالف  املصرين 
فنجد زيارة ملعبد »إلياهو هنابي« اليهودي 
التوارة  املذكورة يف  العشر  للوصايا  وقراءة 
السيدة  لكنيسة  زيــارة  جند  ثّم  اليهودّية. 

املُعلقة  بالكنيسة  املشهورة  مرمي  العذراء 
بحي مصر القدمية ونرى أقامة الصلوات 
ُهناك أمام إحدى صور القديسني. ثّم جند 
أن  هي  »احلضارة  الفيلم  يف  العبارة  هذه 
أخرى  عبادات  وجــود  عبادتك يف  مُتــارس 
يعتقدها أخرون، وعلى هذه األرض كل يوم 
ــان، كل واحد له احلق  مُتــارس حرية األدي
مُيارس ما يعتقده«. ثّم جند زيارة لألزهر 
بهذه  ينطق  النبوي  والفنان خالد  الشريف 
الكلمات » أعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، 
مؤكًدا  ا«  غــدً كأنك متوت  آلخرتك  واعمل 
العبادة  يف  فقط  ليس  األزهـــر  دور  على 
دور  أيًضا  يوجد  ولكن  الروحّية،  الدينّية 

علمي يف تطور حياتنا إلى حياة أفضل. 
التعددّية  ثقافة  أن  هذا  ُكل  ِمن  ونتعلم 
وأن  ُمجتمع حضاري،  لبناء  جًدا  هام  أمر 
التسامح الديني أمٌر حتمٌي وأساسٌي لبناء 
تواكب  أن  مُيكنها  حــديــثــة،  مــدنــّيــة  دولـــة 
ُمشرق  مستقبل  وتصنع  العصر،  تطورات 
ألبنائها، إًذا فاألمر ليس رفاهية اختيارّية 

ولكنه حتمّية اجبارّية. 
واملصريني  مصر  أهنئ  النهاية  ويف     
جميًعا بهذا احلّدث التاريخي، وأدعوا اهلل 
قيادة  يف  واحلكمة  املعونة  قادتنا  يهب  أن 
وطننا العزيز مصر، الذي نفخر ونعتز به. 
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فكرة ورأى

د. يسرى مصطفى

يعد  التعليم  مــســتــوى  أن  املــعــروف  مــن 
حتضر  مقاييس  أهــم  يكن  لــم  إن  مقياسا 
جــدال  ال  حقيقة  فــهــذه  والــشــعــوب،  األمم 
فيها، وبالتالى فإن األمية تعد املؤشر األهم 
وإذا  واالقــصــاء.  والتهميش  التخلف  على 
كانت األمية تعنى عدم القدرة على القراءة 
الــقــراءة  مبــبــادئ  اإلملـــام  عــدم  أو  والكتابة، 
والكتابة، إال أن املفهوم لم يعد يتوقف عند 
توصيفات  فثمة  التقليدية،  احلـــدود  هــذه 
مثل  األمية  من  أخــرى  مستويات  أو  ألنــواع 
األمية الثقافية واألمية الرقمية، ففى العالم 
املعاصر تفرض التطورات العلمية واملعرفية 
لألمية  جــديــدة  توصيفات  والتكنولوجية 
فيه  تعد  لــم  متغير  عالم  تــطــورات  تــواكــب 
القدرة على القراءة والكتابة كافية للتواصل 
فمازال  حــال  أى  وعلى  الفعال.  واالنــدمــاج 
الــقــراءة  على  بــالــقــدرة  املتعلق  التوصيف 
املجتمعات  والكتابة هوالسائد، وخاصة فى 
التى تشهد انتشارا واسعا لألمية بسبب عدم 
االلتحاق باملدارس والتسرب من التعليم، أو 
العديد  التعليم فى  حتى بسبب تردى جودة 
من املجتمعات. وعادة ما تشير اإلحصاءات 
مقارنة  اإلناث  بني  األمية  نسبة  ارتفاع  إلى 
بالذكور وأسباب ذلك معروفة، والتى ترجع 
ضد  احلــاصــل  التمييز  إلــى  معظمها  فــى 

اإلناث لصالح الذكور. 

إال  األمية،  مساوئ  كل  من  الرغم  وعلى 
إليها وهى  ينبغى اإلشارة  أن هناك مفارقة 
فى  دورا  تعلب  زالــت  ومــا  لعبت  األمية  أن 
بل  الشعبى  الثقافى  التراث  على  احلفاظ 
العديد  فى  املحلية  واللهجات  اللغات  وعلى 
“اإليجابى”  اجلانب  وهــذا  املجتمعات.  من 
من  ولكن  بالتأكيد،  لألمية  انحيازا  يعنى  ال 
التعليم  أجل إظهار اجلانب “السلبى” لنظم 

أن  فى  أخفقت  التى  الثقافية  والسياسات 
التراث  على  للحفاظ  فعالة  وسيلة  تكون 
الثقافى الشعبى، بل على العكس ففى كثير 
لهذا  ومدمرة  بل  معادية  كانت  األحيان  من 
املحلية  واللهجات  اللغات  أن  ومبا  التراث. 
من  رئيسيا  مكونا  تعد  الشعبية  واحلكايات 
أن  القول  فيمكن  الثقافى،  التراث  مكونات 

األمية، رغم كل ما يلحق بها من مساوئ، قد 
التراث  هذا  حماية  فى  محوريا  دورا  لعبت 

من الزوال. 

وتلعب النساء، األميات، دورا محوريا فى 
معظم  تؤكده  ما  وهذا  التراث،  هذا  حماية 
والثقافية  بالفولكلور  املعنية  الــدراســات 

التراث الثقافى وأمية 
السياسات الثقافية 



الشعبية والتى ال تخلو من إشارات واضحة 
إلى أن النساء األميات، وكبيرات السن على 
الثرى  جلمع  املصدر  وجه اخلصوص، هن 
املادة العلمية للتراث الشفاهى الشعبى، فهن 
حافظات هذا التراث وهن أكثر من يحافظن 
املحلية.  والــلــهــجــات  ــغــات  ــل ال ــاة  حــي عــلــى 
إن الــبــيــوت واالحــتــفــاالت واملــنــاســبــات فى 
واملناطق  الشعبية  واألحياء  والنجوع  القرى 
الــصــحــراويــة، تــبــدو وكــأنــهــا مـــدارس غير 
االلتحاق  قبل  األطفال،  فيها  يتعلم  رسمية 
ولهجة  بلغة  الــكــالم  الرسمية،  ــدارس  ــامل ب
مجتمعاتهم. وثمة عالقة عكسية بني التعلم 
ورمبــا  اللغات  على  واحلــفــاظ  والــتــمــدرس 
اللهجات املحلية، فهذه األخيرة تتوارى بفعل 
وفى  واألجنبية،  الرسمية  اللغات  سيطرة 
مصر جند أمثلة عديدة على لغات ليس لها 
السياسات  أو  التعليم  نظم  فى  تذكر  مكانة 
النوبية  اللغات  وهــى  واإلعالمية  الثقافية 
واألمازيغية التى تتالشى كجزر تتآكل بفعل 
نحر األمواج واملد واجلزر والتعرية الثقافية، 

وحتى اللغة القبطية والتى حتيا فى محبسها 
داخل احليز الكنسى. 

إن فشل نظم التعليم واملؤسسات الثقافية 
واإلعالمية فى احلفاظ على التراث الثقافى 
ثقافية،  قيمة  األمــيــة  مــن  يجعل  والــلــغــوى، 
جانب  فإلى  وضعيفة،  هشة  قيمة  ولكنها 
ذاتــهــا ضــارة  حــد  فــى  األمــيــة  أن  حقيقية 
بــاملــعــنــى االجــتــمــاعــى واحلـــضـــارى وسبب 
قدرتها  فــإن  والتهميش،  لإلقصاء  رئيسى 
الثقافية الطبيعية فى احلفاظ على التراث 
الثقافى تظل محدودة ومتآكلة، ألنها مسألة 
تنفصل  املتعلمة  اجلديدة  فاألجيال  وقــت، 
واللغوى،  الثقافى  تراثها  عن  سريعة  بوتيرة 
وقد تعتبر التخلص من هذا التراث نوعا من 

الترقى الثقافى واحلضارى. 

واملسألة ال تنطوى على أى دعوة للحفاظ 
وغير  مقبول  غير  أمــر  فهذا  األمــيــة،  على 
التراث  على  احلفاظ  هو  فالهدف  مفيد، 

الشعبى وليس األمية بالتأكيد، ومن ثم فإن 
املطلوب توسيع مفهوم محو األمية، ليشمل 
محو أمية نظم التعليم واملؤسسات الثقافية 
منهجى  اســهــام  لها  يكون  بــأن  واإلعــالمــيــة 
وعادل وفعال من أجل حماية التراث الثقافى 
الــذى ال شك فيه أن مثل  واللغوى. واألمــر 
التراث  على  احلفاظ  يعنى  ال  التوجه  هذا 
فقط،  املحلية  واللهجات  واللغات  الثقافى 
بل يعنى أيضا احلفاظ على اللغة الرسمية، 
وأعنى بذلك اللغة العربية، والتى جنت على 
اللغات  وهمشت  سيطرت  عندما  نفسها 
ــدان”،  ت تدين  “كما  طريقة  وعلى  املحلية، 
اللغات  ذاتها ضحية  العربية  اللغة  أصبحت 
األجنبية، فهى أيضا تتآكل وتتالشى وتتشوه. 
مسئولية  الثقافى  التراث  على  احلفاظ  إن 
الثقافية  الــســيــاســات  خـــالل  مــن  الـــدولـــة 
ــة، ولــيــس الــفــئــات واجلــمــاعــات  واإلعــالمــي

املهمشة.      
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وحياة  حياتها  بتغيير  كفياًل  كــان  واحــد  موقف 
عندما  عاًما،  ثالثني  نحو  قبل  النساء،  من  اآلالف 
سجن  مصطفى  والــكــاتــبــة نــوال  الصحفية  زارت 
لتعد  اخليرية،  القناطر  مدينة  يف  للنساء،  القناطر 
يف  النزيالت  واقــع  خالله  ترصد  صحفًيّا  حتقيًقا 
ساحة  يف  يستقبلها  أن  يومها  تتخيل  لم  السجن، 
محبوسني  الرضع  األطــفــال  من  مجموعة  السجن 
فعلًيّا مع أمهاتهم السجينات يف ظل عدم وجود أحد 

أو جهة ترعى الصغار.
العديد  على  املوضوع  إعــداد  نــوال خالل  تعرفت 
كما  بالدموع،  املمزوجة  وحكاياتهن  السجينات  من 
وصفتها، ومعظمهن »غارمات« دخلن السجن بسبب 
ديون مالية تراكمت عليهن وعلى أسرهن من جّراء 
لهن،  اآلخرين  واستغالل  بالقوانني  واجلهل  الفقر 
منهن حبالى، ولدن صغاَرهن يف السجن، يف مأساة 

يبدو أنها ليست استثناء.
أجري  بالصحافة،  عملي  بداية  يف  »كنت  تقول 
جوه  لقيت  القناطر،  سجن  داخــل  صحفّيًا  حتقيًقا 
مجموعة من األطفال، سألت مأمور السجن بيعملوا 
إيه، دول أطفال مينفعش يقعدوا هنا، قال لي دول 

نقطة  كانت  هنا  ومــن  السجن،  يف  عايشني  أطفال 
التحول يف حياتي«.  
ماذا مت بعد ذلك؟ 

يظل  أن  األفضل  من  »هــل  ســؤال  خلدي  يف  دار 
الطفل يف حضن أمه السجينة، أم ينعم بحياة أفضل 
خارج أسوار السجن؟« هذا التساؤل دفعني لتأسيس 
حتسني  بهدف  السجينات«  أطفال  رعاية  »جمعية 
داخل  األطفال  لهؤالء  واملعيشية  الصحية  الظروف 
السجن، بعد تأكدي من أن مصلحة الطفل تستدعي 
بقاءه مع أمه يف أول عامني من والدته، لكن املشكلة 
تسدد  فحتى حني  احلــد،  عند هذا  تتوقف  تكن  لم 
السجينة ديونها أو تقضي فترة عقوبتها فإن أبواب 
املجتمع  سجن  هو  أكبر  سجن  على  تُفتح  السجن 
السجن«  »وصمة  بها  اقترنت  بعدما  ينبذها،  الذي 
وهي وصمة تالزمها وتالزم أسرتها لتصبح حياتها 

جحيًما، وتسد يف وجهها ُسبل العيش الكرمي.
 إذن تأكدِت أن الصدفة التي جعلتِك تسلكني هذا 

الطريق؟
بل تأكدت أن القدر اختارني لهذه القضية، خلدمة 
األولى  باخلطوة  فبادرت  وأطفالهن.  النساء  هؤالء 

صانعة األمل نوال مصطفى صاحبة مبادرة 
رعاية السجينات وأطفالهن:

ر طريقي وال يزال أمامي الكثير للغارمات   القدر غيَّ
والسجينات ورائدات االعمال

في صحبة 
حوار حسني ميالدرئيس التحرير



حيث أّسست، بالتعاون مع مصلحة السجون، مركًزا 
وتعليمهن  السجينات  لتأهيل  القناطر  سجن  داخل 
بعض املهن واحِلَرف اليدوية كي تعينهن على كسب 
رزقهن داخل السجن وخارجه. مما رشحني للحصول 
العربي« ضمن  الوطن  يف  األمل  »صانعة  لقب  على 
مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العاملية، 

يف مايو 2018. 
هل كان ذلك كافيا؟

لم يكن كافًيا ألني رأيت أن أطفال النزيالت قضية 
جمعية  فأّسست  عــاجــاًل،  حترًكا  تستدعي  ملحة، 
الضوء  تسليط  بهدف  السجينات«  أطفال  »رعاية 
يعيشون داخــل أســوار  الــذيــن  واقــع األطــفــال  على 
أوضاعهم  ومتابعة  النزيالت،  أمهاتهم  مع  السجن 
وتوفير احتياجاتهم، من ذلك استصدار كل األوراق 
امليالد،  كشهادات  بهم  اخلاصة  والثبوتية  القانونية 
ورأيت أن مساعدة السجينات يجب أن تتخذ طابًعا 
مشاريع  خالل  من  واالستمرارية،  بالدميومة  يتسم 
وحمالت ال توفر لهن مصدًرا للرزق فحسب، وإمنا 

تسّهل دمجهن يف املجتمع.
الغارمات  الفقر« لدعم  فأطلقت حملة »سجينات 
العديد من ورش اخلياطة  وتسديد ديونهن، وأقمت 
والتطريز داخل السجن لدعم النزيالت أثناء قضاء 
أكثر  ســراح  إطــالق  أسهمت يف  وقد  العقوبة،  فترة 
تأسيس  أسهمت يف  كما  غارمة،  من 1000 سجينة 
أكثر من 1000 مشروع صغير للسجينات السابقات، 
بعض  على  سابقة  سجينة   500 مــن  أكثر  ــت  ودّربـ

احِلَرف واملهن لتساعدهن على كسب قوتهن. 
ماذا قدمت اجلمعية؟

أبناء السجينات على تأهيل  عملت جمعية رعاية 
»حياة  مــشــروع  خــالل  مــن  األم  وتشغيل  ــب  ــدري وت
جديدة« بتمويل من مؤسسة »دروسوس« السويسرية، 
وافتتحت أول ورشة داخل السجن يف ديسمبر 2014، 
السجينات؛  وتشغيل  لتدريب  رائــًدا  مشروًعا  وكــان 
أطفال  رعاية  جمعية  بني  بروتوكول  وفــق  مت  حيث 
مصلحة  يف  ممثلة  الــداخــلــيــة  ووزارة  السجينات 

السجون.  
وقــررت  النساء«  سجن  يف  »أبــريــاء  بدأت حملة 
تغيير خطتي والعمل على حتسني الظروف املعيشية 
داخل السجن، بإجراء زيارات شهرية لعنبر »أمهات 
األطفال« الذي يجمع كل األمهات السجينات اللواتي 
لديهن أطفال من سن يوم لسن عامني بهدف معرفة 

احتياجاتهن.
»السابقة  ســجــن  تطبيق  عــلــى  وأعــمــل جــاهــدًة 
األولى«؛ بحيث يضم أصحاب السابقة األولى حتى ال 
يتحولن إلى محترفات إجرام داخل السجون، ونسعى 
بقضايا  تؤمن  التي  نصير،  آمنة  النائبة  خالل  من 
القانون ونلغي  بتعديل مواد  لتقدمي مقترح  اجلمعية 

السابقة األولى من صحيفة احلالة اجلنائية له«.
وحــتــى ال يــكــون هــنــاك أطــفــال بــال هــويــة قامت 
»جمعية رعاية أبناء السجينات« باستخراج شهادات 
ميالد لكل األطفال الذين لم تُستخرج لهم شهادات 
ميالد، ودفعنا إلدارة السجن كل املصاريف اإلدارية 

لتسجيل األطفال بدل األمهات الفقيرات.
وماذا عن التحالف الوطني حلماية املرأة؟

أعلنت عن تدشني التحالف الوطني حلماية املرأة 
بالقانون، الذي يهدف إلجراء تعديل تشريعي للمادة 
341 من قانون العقوبات؛ حيث حتولت هذه املادة إلى 
سيف مسلط على رقاب الفقراء، وطالبت باستبدال 
تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل باخلدمة املدنية 
خارج السجن، ألن تكلفة إعالة السجني على الدولة 
باهظة، خاصًة مع تزايد عدد السجناء املطرد. من 
تدريب  فترة  إلــى  العقوبة  فترة  تتحول  أن  املمكن 

أعمال اخلدمة  السجينة على عمل من  أو  للسجني 
العامة يف النظافة أو املستشفيات العامة أو األشغال 
مدة  انقضاء  بعد  عليه  املحكوم  تفيد  التي  اليدوية 
مجلس  إلــى  به  تقدمت  القانون  مشروع  العقوبة. 
النواب، ووقع عليه 60 من نواب الشعب للحيلولة دون 
سجن هؤالء السيدات. هناك إشكالية قانونية وهي 
أن سجن الغارمات يتم ضمن إطار القانون وتطبيًقا 

للمادة 341 من قانون العقوبات.
للقضاء على ظاهرة  الرئيس  مــبــادرة  رأيــك يف  مــا 

الغارمات؟
ن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باإلفراج   أثمِّ
هذه  املــصــريــة،  السجون  يف  الــغــارمــات  جميع  عــن 
اخلطوة الهامة تأخذ بعني االعتبار البُعَد االجتماعي 
احلالية  املرحلة  يف  األهــم  القضية،  لهذه  واألســري 
سجينات  عن  ماذا  وأتساءل:  للمستقبل،  النظر  هو 
الفقر والغارمات الالتي سيتم سجنهن غًدا أو الشهر 
تشريعي  تعديل  إحــداث  أن احلــل هو  أرى  الــقــادم؟ 
يحول دون سجنهن من البداية، ويوفر لهن وسيلة آمنة 
قانون يهدف  مشروع  فأعددت  احتياجاتهن.  لشراء 
الستبدال عقوبة احلبس للغارمات والغارمني بالعمل 

املدني كعقوبة بديلة حتافظ على املجتمع.
 جترمي إيصال األمانة؟

الغارمات،  قضية  كلمته  يف  كذلك  الرئيس   أثــار 
وأصدر تعليماته وقراراته إلنهاء هذه الظاهرة التي 
تهدد أمن واستقرار األسرة املصرية. وباعتباري أول 
من سلط الضوء على ظاهرة الغارمات عام 2007، 
مزيد  إلى  ويحتاج  طوياًل،  اليــزال  الطريق  أؤكــد أن 
أسسنا  ولهذا  الشائكة،  القضية  هذه  العمل يف  من 
التحالف الوطني حلماية املرأة بالقانون حتت مظلة 

جمعية رعاية أطفال السجينات.
علمية  حقيقية  حلول  إلــى  الــوصــول  هــو  هدفنا 
وواقعية يف الوقت نفسه، نقدمها لصناع القرار وعلى 
رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع هذه 
التي  اإلنسانية  القضايا  أجندة  رأس  على  القضية 

يعطيها اهتمامه وتركيزه.
الغارمات قضية معقدة كيف ميكن القضاء عليها؟
املهم  فليس  الغارمات،  نتحدث عن قضية  عندما 
عن  الــديــون  تسديد  مسألة  حتى  وال  الــرقــم،  هــو 
ولكن  وأوالدها،  لبيتها  لتعود  واإلفراج عنها  الغارمة 
كيف نصل إلى جذور املشكلة؟ ونقدم حلواًل واقعية 

للقضاء على الظاهرة من األساس.
تعديل القانون هو ما نعمل عليه منذ أربع سنوات، 
يف  الشعب  وممثلي  القانون  أهــل  نحشد  نــزال  وال 
على  التصديق  أجــل  من  والشيوخ  النواب  مجلسي 
املــادة  حــول  العقوبات  قانون  يف  املهمة  التعديالت 
بالعقوبات  السجن  عقوبة  استبدال  وهدفها   341
عليها،  عملنا  أخرى  فكرة  العامة،  واخلدمة  البديلة 
مبقتضاه  يُسجن  الذي  األمانة  إيصال  جترمي  وهي 
الغارم أو الغارمة، وذلك مبنع التعامل به، والعودة إلى 
فكرة الكمبيالة املحددة القيمة والتاريخ، والكمبيالة 
ال تسجن املرأة أو الرجل املستدين، ألنها ليست ديًنا 

جنائًيّا وإمنا دين مدني.
جلنة وطنية

تبنى الرئيس بشكل شخصي هذه القضية وجتلى 
ذلك يف التوجيه الذي أصدره بتشكيل »جلنة وطنية 
للغارمني والغارمات« تتبع لوزارة التضامن االجتماعي 
لدراسة هذه الظاهرة ووضع احللول العملية لعالجها 
من اجلذور، وباعتباري عضًوا يف تلك اللجنة سوف 
التي  اللجنة  لهذه  واحللول  الــدراســات  نتائج  أقــدم 
تضم ممثلني عن كل هيئات ووزارات الدولة وترأسها 
التضامن  ــرة  وزيـ القباج  نيفني  الــدكــتــورة  ــرة  ــوزي ال

االجتماعي.
وأشعر بالفخر والسعادة ألن القضية التي وهبتها 
قسًطا كبيًرا من عمري، تفكيري، وقتي، وإخالصي، 
على  األولــويــة  ذات  القضايا  ضمن  اآلن  أصبحت 
أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصًيّا، وهذا 
ما يجعلني أشعر بالرضا، ويؤكد أن إخالصي لتلك 

القضية أتى ثماره يف نهاية املطاف.
ما حكايتِك مع جائزة صانع األمل؟ 

من بني 87 ألف مشترك من مختلف أنحاء الوطن 
العربي، من 22 دولة، يف مارس 2018 ويف احتفالية 
األمل  بصناع  لالحتفاء  دبــي،  استضافتها  حاشدة 
العرب، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة اإلمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم 
دبي، بتكرمي املتأهلني اخلمسة لنهائيات مبادرة صناع 
األمل ومنحهم مكافأة مالية قدرها مليون درهم لكل 
منهم، كنت أنا ومحمود وحيد، صاحب مبادرة »مًعا 
إلنقاذ إنسان« من بني صناع األمل العربي لعام 2018 
ورفعنا العلم املصري بكل فخر، داخل القاعة املمتلئة 
ملا  وذلك  العربي،  العالم  من جميع اجلنسيات حول 
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إلنقاذ  »مًعا  مبادرتي  خــالل  جناحات  من  حققناه 
إنسان«، و«رعاية أطفال السجينات«. 

ما هو رد فعلِك حول مبادرة صناع األمل؟
 تعتبر من أنبل املبادرات التي عشتها يف حياتي، 
على  أشترك  أن  شجعوني  باجلمعية  العمل  وفريق 
ا،  الرغم من إني كنت خائفة ألن املنافسة قوية جًدّ
فهناك  بعد حصولي على اجلائزة،  أهدايف  أما عن 
جاهدة  سأسعى  ــداف  واألهــ اخلــطــط  مــن  العديد 
للغارمات،  صــنــدوق  إنــشــاء  بينها  مــن  لتحقيقها، 
واستكمال التعديل التشريعي الذي بدأته منذ عامني، 
والذي سيناقش يف مجلس النواب قريًبا، وهو متعلق 
بالعمل  السجن  داخـــل  العقوبة  تنفيذ  باستبدال 

باخلدمة املدنية خارج السجن. 
احلاكم  أسميه  ــد،  راشـ بــن  محمد  الشيخ  وعــن 
الرشيد الذي يعمل على تنمية اإلنسان، وامليزة يف بن 
راشد أنه عندما يطرح مبادرة إيجابية لم يفكر على 
مستوى دولة اإلمــارات، بل يفكر يف مبادرات تتعلق 

مبشكالت الوطن العربي كله.
 وماذا عن اجلائزة التي سلمتها لك امللكة صوفيا؟

امللكة  من  الدولية  طالل  األمير  جائزة   تسلمت 
بن  الــعــزيــز  عبد  ــر  واألمــي إسبانيا  ملكة  صــوفــيــا، 
طالل بن عبد العزيز، رئيس برنامج اخلليج العربي 
األمم  مبقر  أقيم  الذي  احلفل  يف  »أجفند«  للتنمية 
املتحدة مبدينة جينيف، يف 9 أكتوبر 2019 وحضر 
احلفل مدير األمم املتحدة بجينيف، تيتيانا فيرفايا، 
باألمم  ملصر  الدائم  املندوب  يوسف  عالء  والسفير 
املتحدة بجينيف، والسفير السعودي بسويسرا األمير 

منصور بن ناصر.
األمير  اسم  بجائزة حتمل  للفوز  بالفخر  وشعرت 
طالل بن العزيز، وأهديت هذه اجلائزة لبلدي مصر، 
يف  انطلق  الــذي  جديدة«،  »حياة  مشروع  ولبطالت 
الفقيرات  السجينات  من  املئات  حياة  ليغير   ،2014

»الغارمات«.  
 ما هي فكرة »حياة جديدة«؟

بني  التكامل  هو  »حياة جديدة«   ما مييز مشروع 
التأهيل  إلــى  احلــريف  التدريب  من  عناصره  جميع 
النفسي والتعليم والتوعية والرغبة يف تغيير القانون 
بالقانون،  املرأة  حلماية  الوطني  التحالف  بتأسيس 
لعدم  الــنــواب  ملجلس  قانون  مبشروع  تقدم  ــذي  وال

مشروع  بالعمل.  العقوبة  واستبدال  الغارمات  حبس 
على  حي  مثال  هو  جديدة«  »حياة  الرائد  اجلمعية 
تطبيق رؤية الرئيس السيسي، حيث ترعى اجلمعية 
فئة الغارمات وأسرهن داخل السجن وخارجه، عن 
طريق التمكني االقتصادي والدمج االجتماعي وإزالة 

وصمة السجن والفقر.
واقترحت تأسيس مظلة أو هيئة جتمع كل العناصر 
وجمعيات  وهيئات  ومجالس  وزارات  من  املشاركة 
توصياتها  حتظى  لكي  مدني،  مجتمع  ومؤسسات 
على  تطبيقها  يكون  وأن  أكبر،  بفعالية  ومجهوداتها 
أرض الواقع ميس املواطن املحتاج فعاًل، الذي ينتمي 

إلى الفئات الفقيرة واملهشمة.
أخيًرا من هي نوال مصطفى؟

كاتبة صحفية من مواليد مدينة القاهرة، حاصلة 

جامعة  صحافة  قسم  إعـــالم  بــكــالــوريــوس  على 
صحفية  منحة  على  حصلت   .1978 عام  القاهرة 
لزيارة عدد من أهم الصحف وشبكات التليفزيون 
ــدة شــهــر مقدمة  األمــريــكــيــة يف ســت واليــــات ملـ
نقابة  مع  بالتعاون  األمريكية  األعــالم  وكالة  من 
الصحفيني املصرية عام 1983. حصلت على زمالة 
سالزبورج سيمينار بعد مشاركتي يف الندوة الدولية 
على  1987. حصلت  عام  اإلدمــان  قضية  ملناقشة 
املتحدة  بالواليات  بوسطن  بجامعة  دراسية  منحة 
الصحافة  لدراسة  ونصف  شهرين  ملدة  األمريكية 
زيارة  املنحة  تضمنت  كما  االتصاالت،  وتكنولوجيا 
اجلنوب األمريكي وقضاء أسبوع بجامعة جاكسون 
دبلوم  على  حصلت   .1992 عــام  بامليسيسيبى 
املتحدة  بالواليات  بوسطن  جامعة  من  الصحافة 

األمريكية عام 1993.
عام  اليوم  أخبار  دار  يف  الصحفية  حياتي  بدأت 
يف  واالجتماعي  اإلنساني  باخلط  ومتيزت   1980
التحقيقات  من  العديد  نشرت  الصحفية.  كتاباتي 
اخلارجية من دول العالم التي زرت الكثير منها سواء 
يف مهمات صحفية أو احلضور أو املشاركة يف ندوات 
تعلمت  األدب.  أو  باملرأة  خاصة  دولية  ومــؤمتــرات 
احلمامصي«  الــديــن  »جــالل  الكبار  أســاتــذتــي  مــن 
عن  لــي  كــتــاب  أول  كــان  حيث  أمـــني«  و«مصطفى 
وفاته  بعد  كتبته  احلمامصي  الدين  جالل  أستاذي 

وعنوانه »سنوات معه«.
صدر لي عدة مجموعات قصصية منها: »مذكرات 
ضـــرة« و«االخــتــيــار الــصــعــب« الــلــذيــن حتـــوال إلــى 
»طفل  عملي  سيتحول  وقريًبا  تليفزيونني  مسلسلني 
يف الزنزانة« إلى فيلم سينمائي. هناك عدة أعمال 
ومسلسل  ــادة«،  زي »مي  مسلسل  منها:  التنفيذ  قيد 

»نور مرمي«.
جمعية  عضو  املصري،  الكتاب  احتــاد  عضو      
الصحفيني  نــقــابــة  عــضــو  ــات،  املــصــري الــكــاتــبــات 
السينما،  ونــقــاد  كــتــاب  جمعية  عضو  املــصــريــة، 
 WOMEN’S الدوليات رابطة الصحفيات  عضو 
EDITION، عضو جلنة الثقافة باملجلس القومي 
أطفال  رعاية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  للمرأة، 
السجينات، رئيس مجلس إدارة ورئيس حترير مجلة 

عيون املستقبل.



»األيادي الشقيانة«.. 
مشروعك الشخصي 

طريقك إلى النجاح

آلالف  توصيف  مجرد  ليس  الشقيانة«،  ــادي  »األي
جناح  لقصص  واقــع  هو  وإمنــا  حلمهم،  عن  الباحثني 
أهمية  نناقش  امللف،  هــذا  يف  بها،  نفخر  ومــبــادرات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة اجتماعًيا واقتصادًيا، 
التدريبية  الــبــرامــج  ــم  دع يف  املــدنــي  املجتمع  ودور 
رائعة  ــازات  إجن حققت  جتــارب  ونرصد  والتمويلية، 
الروتني  طوابير  انتظار  دون  مختلفة  قطاعات  يف 
عمل  تناسب  للشباب  نصائح  نقدم  كما  التوظيفي 

الفريالنسر.

امللف إعداد:
رمي املصري – محمد إبراهيم – 

لؤي مندور – سهيلة شمسو
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توفر فرص بمرتبات مجزية وتحقق أحالم آالف الشباب

الصغيرة  املشروعات  تدشني  ثقافة  أصبحت 
واملتوسطة منتشرة يف قطاعات واسعة بل امتدت 
لتشمل الكثير من دول العالم ليس فقط النامية 
الباحثني  تساعد  وأنها  واملتقدمة، خصوًصا  بل 
عن العمل وتوفر فرص مبرتبات مجزية تتناسب 

مع التطوير الذي متر به البالد.
اخلبراء  من  مع عدد  تواصلت  النور«  »رسالة 
حكومية  جــهــات  يف  واملسئولني  االقــتــصــاديــني 
وأهميته  العمل  آلــيــات  لبحث  بالقطاع  معنية 

ومستقبل مثل هذه املشروعات.
يف البداية، قال الدكتور هشام نبيل، اخلبير 
بجامعة  االقتصاد  علم  وأســتــاذ  االقــتــصــادي 
املنصورة، إن هناك ضرورة حتتم على الشباب 
الــبــدء يف أقـــرب وقــت يف مــشــروع صغير أو 
من  بــداًل  املتاحة  اإلمكانات  بحسب  متوسط 
الوقوف يف طوابير ال تنتهي من الباحثني عن 
وظيفة يف قطاع عام أو شركة بالقطاع اخلاص، 
يف  مناسًبا  يعد  لم  االنتظار  زمــن  أن  مضيًفا 

عصر العوملة.
وأضاف نبيل أن مفهوم املشروعات الصغيرة 
التي  الصناعية  املجتمعات  يف  بدأ  واملتوسطة 
تتميز بالعمالة املكثفة، وكان الهدف منه تقدمي 
ــاح يف األســــواق أو سد  ــت الــســلــع بــأقــل مــن امل
االحتياجات وتوفير الكم املطلوب، لكن القاعدة 
توسعت وشملت الكثير من املجاالت التي باتت 
متثل منتجات وسلع وخدمات ويعمل بها الشباب 
والفتيات وتكون ساحة جيدة لتنفيذ االبتكارات 

ثقافة تدشين المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تسيطر على األسواق العالمية

مليارات جنيه لترفيق لـ13 
مجمعا صناعيا يف خطة العام 

املالي القادم من املستهدف أن يتجاوز عدد 5
املستفيدين من التدريب الصناعي 

36 ألف متدرب يف العام اجلاري 36
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الوظائف  عــن  بعيًدا  الشخصية  ــداعــات  واإلب
احلكومية.

قاعدة  لدينا  االقتصاد  »يف  حديثه:  وتــابــع 
دافــع،  إلــى  حتتاج  اإلنتاجية  احلركة  إن  تقول 
أهم  من  املتوسطة  أو  الصغيرة  واملــشــروعــات 
ليس  ــاج،  ــتـ اإلنـ الــتــي حتـــرك عجلة  ــع  الـــدوافـ
مناسًبا  قياًسا  لتكون  متتد  بل  فحسب،  هــذا 
رفع  يف  ملحوظ  بشكل  وجنــحــت  لالستثمار، 
املستوى املعيشي واحلضاري يف املدن والقرى، 
احلسبان،  يف  تكن  لم  جديدة  أســواق  واقتحام 
للتكنولوجيا،  األمثل  االستخدام  مع  خصوًصا 
األمر الذي يجب أن نقف أمامه ونشجعه وهو 
تقديًرا  الدولة  معظم  يف  احلكومات  تقدمه  ما 

ألهمية هذا القطاع«.
وضع  أهمية  على  االقتصادي  اخلبير  وشدد 
دراسة جدوى وبحث املطلوب يف السوق وحتديد 
الفئات املستهدفة من املشروع، إلى جانب توفير 
قرض  طريق  عن  يكون  وقــد  الكافية  السيولة 
بنكي أو شريك جتاري، أو وسائل أخرى، مبيًنا 
التنمية أو تشغيل  دور املشروعات الصغيرة يف 
العاطلني عن العمل، خصوًصا وأنها تعتمد على 
املــال فقط،  بــرأس  العمل  الــذات وليس  تطوير 
كما أنها قد تهتم بأصحاب املوهبة واإلبداعات 
مثل احلرف اليدوية أو الناجحني يف مشروعات 

زراعية أو صناعية محدودة النطاق.
من جانبه، أكد الدكتور سيد طه بدوي، رئيس 
أن  القاهرة،  حقوق  بكلية  العامة  املالية  قسم 
 %90 نحو  متثل  أصبحت  الصغيرة  املشروعات 
يف  االقتصاد  عليها  يقوم  التي  املشروعات  من 
دراســة صدرت  من  انتهى  أنه  وأضــاف  مصر، 
احلد  ودورها يف  الصغيرة  »املشروعات  بعنوان 
التجربة  ــع  واقـ متــثــل  الــبــطــالــة«،  مشكلة  مــن 
باعتبارها  البطالة  مشكلة  وتناقش  املصرية، 

مشكلة عاملية.
ولفت إلى أنه وجد يف دراسته أن املشروعات 
خرجت  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغيرة 
ــازل املــصــريــة، ثــم حتــولــت إلى  ــن ــل امل مــن داخـ
لها  وفتحت  الدولة  وتبنتها  قائمة،  مشروعات 
تساهم  جعلها  مما  بــاخلــارج،  التصدير  أبــواب 

بشكل كبير يف االقتصاد وحل مشكلة البطالة.
ودعــم  تشجيع  يف  احلكومة  بخطى  ــاد  وأشـ
متثل  باعتبارها  الصغيرة  املشروعات  تدشني 
املصري،  االقتصاد  ركائز  من  أساسية  ركيزة 

لهذا  القوانني  الدولة  سنت  أن  بعد  خصوًصا 
األمر وتضمن قانون رقم 72 لسنة 2017 املسمى 
املشروعات  بشأن  اجلــديــد،  االستثمار  قانون 
الصغيرة وأعطاها شكل قانوني يسهل إجراءات 
التمويل  مشكلة  حل  يف  ساهم  مما  التأسيس، 

لتلك املشروعات.
إلــى هــذا، دعــا الدكتور رضــا الشــني، رئيس 
منتدى مصر للدراسات االقتصادية، إلى وضع 
دوري  بشكل  ويــجــرى حتــديــثــه  شــامــل  حــصــر 
توافر  مــع  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
ما  الــرســمــى،  غير  وتقنني  تفصيلية  بــيــانــات 
لتلك  املمنوحة  التسهيالت  محفظة  زيادة  يعني 
واللوجيستى  املالى  الدعم  وتوفير  املشروعات 
تلك  لقروض  ضمان  صناديق  وعمل  واملساندة 

املشروعات.
وبــــنّي الشــــني، أن املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
واملتوسطة هي أساس لتنمية اقتصاديات الدول، 
موضًحا أن العمل الوظيفي الروتيني يف القطاع 
العام ال يجب أن يكون طموح الشباب وخريجي 
مطالًبا  العمل،  لسوق  يصلح  ال  ألنه  الكليات، 
طالب الكليات - على اختالف تخصصاتهم – 
العمل  لسوق  الالزمة  الــدورات  على  باحلصول 

لالستفادة منها يف املستقبل.
وشدد على ضرورة إزالة املعوقات التي حتول 
لنموها  عامل  وأهــم  املشروعات  تلك  منو  دون 
بجانب  الالزمة  املالية  السيولة  إعطاؤها  هو 
القدارات واملهارات اإلدارية والفنية املتخصصة 
وتــدريــب الــشــبــاب، فــضــال عــن دعـــم اجلــهــاز 

املصريف والبنوك.
وأصدرت احلكومة قرارا بإنشاء جهاز تنمية 
ومتناهية  والــصــغــيــرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
لوزير  تابعا  ليكون  أعـــوام  ثالثة  قبل  الصغر 
الصناعة والتجارة اخلارجية، وهو اجلهة املعنية 
تطوير  برنامج  املشروعات، وضمن  تلك  بتنمية 
ومتناهية  والــصــغــيــرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
والعمل  لتشجيعها  الالزم  املناخ  وتهيئة  الصغر 
على نشر وتشجيع ثقافة ريادة األعمال والبحث 

واإلبداع واالبتكار.
السياسات  وتــطــويــر  بــوضــع  اجلــهــاز  ويــقــوم 
بتنمية  املــتــعــلــقــة  االســتــراتــيــجــيــة  واخلـــطـــط 
ومتناهية  والــصــغــيــرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
الصغر وريادة االعمال، وكذا الضوابط الالزمة 
فى  العاملة  واملــبــادرات  اجلهات  بني  للتنسيق 

البرامج  وضع  إلى  باالضافة  هذا  املجال،  هذا 
املشروعات  من  القطاع  بهذا  للنهوض  الالزمة 
فيها  باالشتراك  املتعلقة  والشروط  والقواعد 
ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات املوارد 
تلك  وتكامل  ربــط  وبــرامــج  العاملة،  البشرية 
املشروعات بسالسل االمداد، فضال عن برامج 
تنمية املهارات فى مجال التسويق داخل البالد 

وخارجها.
ــوضــع نــظــم احلــوافــز  ــوم اجلـــهـــاز ب ــق كــمــا ي
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  للمشروعات 
سبل  تيسير  وكـــذا  األعــمــال،  ــادة  ــ وري الصغر 
من  األولية  ــواد  امل لتوفير  اجلماعى  التفاوض 
مصادر جيدة بأنسب األسعار لتلك املشروعات، 
ــة إلـــى املــســاهــمــة فـــى إجـــراء  ــاالضــاف هـــذا ب
الدراسات السوقية ودراسات اجلدوى واتاحتها 
على  حصولها  وتيسير  تقدمي  جانب  إلــى  لها، 
التمويل الالزم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها، 
االجراءات  إنهاء  تيسير  على  العمل  عن  فضال 
والتصاريح الالزمة لبدء النشاط، وانشاء قاعدة 

بيانات خاصة بهذه املشروعات.
وتعمل الدولة على تنمية املشروعات الصغيرة  
الرئيس  األول هو إطالق   : من خالل محورين 
 200 تخصيص  مبادرة  السيسى،  الفتاح  عبد 
مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، ونفذ البنك املركزى املبادرة 
فى يناير 2016 بتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 
5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة %7 
متناقصة للمشروعات املتوسطة لتمويل القطاع 
متناقصة   %12 وبفائدة  والصناعى،  الــزراعــى 
رأس  لتمويل  املتوسطة  املــشــروعــات  لتمويل 
والزراعية  الصناعية  للمشروعات  العامل  املال 
التمويالت  إجمالى  بلغ  وقد  املتجددة،  والطاقة 
املشروعات  مبادرة  ضمن  البنك  ضخها  التى 
الصغيرة واملتوسطة 70 مليار جنيه حلوالى 62 

ألف مشروع.
ــاز تنمية  ــى مـــن خـــالل جــه ــان ــث ال ــور  ــحـ واملـ
ومتناهية  والــصــغــيــرة  املتوسطة  املــشــروعــات 
لتمويل  جنيه  مليار   16.7 والذى ضخ  الصغر، 
السيسى  الرئيس  تولى  بداية  مع  القطاع  هذا 
يناير  نهاية شهر  عام 2014، حتى  فى  منصبه 
2018 ، وهو ما يوازى حوالى 50% من إجمالى 
عمله  فترة  طــوال  اجلهاز  قدمه  الــذى  التمويل 

منذ 1992والبالغ قدره 34 مليار جنيه.

تسعى احلكومة لدعم متويل 
املشروعات الصغيرة و متناهية 

الصغر ليصل إلي 6.4 مليارات جنيه 6.4 خطة العام املالي 2021/2020 
تتضمن إتاحة 5 مليارات 

جنيه لتمويل الترفيق 5

خبراء: نجحت في رفع المستوى المعيشي 
والحضاري في المدن والقرى
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ــادي  ــ ــا تــنــجــح »األي لــيــس بــالــهــمــم وحــده
الشقيانة«، وإمنا حتتاج إلى تدريب وتوجيه 
دراســات  وضــع  تعلم  طريق  عــن  وتخطيط 
ــمــوارد  ــل ــثـــل ل ــتـــغـــالل األمـ اجلـــــدوى واالسـ
بشرية،  أو  مــاديــة  كــانــت  ســواء  ــقــدرات  وال
أنه  إذ  املدني،  املجتمع  دور  يأتي  ثم  ومــن 
التكتالت  دعم  على  يعمل  أن  املفترض  من 
اإلنتاجية الصغيرة لألفراد، ثم عمل تشبيك 
ميكن  حتى  لإلنتاج  الداعمة  اجلمعيات  بني 

بأقصى درجة ممكنة. الفائدة  تعظيم 
صغيرة لكيانات  جناح  قصص 

إنــشــاء  يف  ــارز  بـ دور  املــدنــي  وللمجتمع 
يعمل  أنه  إذ  الصغيرة،  املشروعات  وتدشني 
تساهم  قد  فاعلة  مجموعات  تشكيل  على 
جــنــًبــا إلـــى جــنــب مــع احلــكــومــة يف اتــخــاذ 
قرارات لصالح الصانع واالقتصاد املصري، 
عمل  الــضــروري  من  فإنه  خبراء  وبحسب 
واملعنيني  األهلية  اجلمعيات  بــني  تشبيك 
وكــذا  األعــمــال  رجـــال  مــن  ــاج  ــت اإلن بقطاع 
إلى  حتتاج  التي  املنتجة  النسائية  الكيانات 
العمل  ســوق  يف  لتنافس  واملساندة  الدعم 
من  رائعة  منــاذج  وجــود  ظل  يف  وخصوًصا 
وقدموا  جنحوا  الذين  املــبــادرات  أصحاب 

قصص جناح.
ــادي، الــدكــتــور  ــتـــصـ وأكــــد اخلــبــيــر االقـ
تتبنى  أن  ــة  أهــمــي ــى  عــل ــجــار  ــن ال أحــمــد 
وتنفيذ  دعــم  املــدنــي  املجتمع  مــؤســســات 
التمويل،  خــالل  من  الصغيرة  املشروعات 
الي  إضافة  تقليدية  غير  بأساليب  وذلــك  
موضًحا  أعضائها،  متابعة  علي  قدرتها 
الصناعات  أنواع  الضروري حتديد  من  أنه 
ويتم  وأماكنها  فجوة  بها  التي  واملشروعات 
الي  مشروعات  إقامة  يف  الراغبني  توجيه 
املعارض  إقامة  والتوسع يف  املجاالت،  هذه 
املــحــلــيــة واخلــارجــيــة ملــســاعــدة أصــحــاب 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة علي  ــشــروعــات  امل
خالل  من  ذلــك  يكون  وقــد  االنتاج  تسويق 
املــحــافــظــات مــع حتــمــل جــانــب كــبــيــر من 
تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب املشروعات 
منطلق  ــن  م االعـــمـــال  رجـــال  ومبــســاعــدة 

املجتمعية. املسئولية 
وتقدمي  الصناعية  املجمعات  إقامة 

الالزم التمويل 
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول التي 
املشروعات  على  اعتمادا  اقتصادها  بنت 
معظم  يعتمد  التي  اليابان  مثل  الصغيرة، 
ــواردهــا  ــراد أغــلــب م ــي إنــتــاجــهــا عــلــى اســت
كبيرا يف مجال  تقدما  لكنها حققت  األولية 
ما  الي  ذلك  ويرجع  كبيرة  لدرجة  الصناعة 
الكامل  الدعم  توفير  من  احلكومة  اتبعته 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، بداية من 

التمويل  وتقدمي  الصناعية  املجمعات  إقامة 
املشروعات  لهذه  احلكومة  وتبني  الـــالزم 
التدريب  وتقدمي  اإلفالس  من  عليها  خوفا 
ساعد  ذلك  كل  الصحابها  واالداري  الفني 
عالية  بجودة  االنتاج  علي  املشروعات  هذه 
إعتماد  إلــى  أدى  ممــا  للمواصفات  طبقا 
ــاج هــذه  ــتـ ــى إنـ ــات الــكــبــري عــل ــروعـ ــشـ املـ

املشروعات.
وكيل  الطاهري،  نرمني  قالت  جانبها،  من 
املصريف،  للتطوير  املركزي  البنك  محافظ 
النيل  رواد  مبادرة  إن  صحفي،  تصريح  يف 
مع  بالتعاون  املركزي  البنك  يرعاها  التي 
الــوصــول  تستهدف  األهلية  النيل  جامعة 
ومساعدتهم  املحافظات  يف  الشباب  إلــى 
أو  بهم  اخلاصة  مشروعاتهم  تأسيس  على 
ينعكس  مبــا  القائمة  مشروعاتهم  تطوير 
مؤهلة  مستقبلية  أجيال  خلق  على  إيجابيا 
على  ويساعد  املصري  االقتصاد  يخدم  مبا 

املستدامة. التنمية  حتقيق 

رواد النيل يف 15 محافظة و30 
جامعة

رواد  مــبــادرة  أن  ــطــاهــري   ال وأضــافــت 
النيل تتواجد اآلن يف نحو 15 محافظة من 
ونستهدف  أعمال،  تطوير  مركز   28 خالل 
زيادتها إلى 100 مركز بنهاية العام اجلاري 
لتقدمي  املحافظات،  كافة  إلــى  والــوصــول 
مختلف  يف  ــال  ــمـ األعـ لـــــرواد  ــات  ــدمـ اخلـ
ــعــاون مع  ــت ــال املـــجـــاالت والــتــخــصــصــات، ب
بنكا   12 عددها  والبالغ  املشاركة  البنوك 
ــادة  زي املستهدف  ومــن  احلــالــي  الــوقــت  يف 

املستقبل. أعدادها يف 
ستشهد  املقبلة  الفترة  أن  إلــى  وأشــارت 
املصرية  اجلامعات  مع  التعاون  يف  التوسع 
ليصل عددها إلى 30 جامعة، بجانب مراكز 
الشباب املنتشرة يف كافة أنحاء اجلمهورية، 
ــالق لــلــمــبــادرة  ــطـ ــاط االنـ ــق مبـــا ســيــمــثــل ن
ومــشــاركــة الــشــبــاب يف حتــويــل أفــكــارهــم 
وكذلك  الواقع  أرض  على  مشروعات  إلــى 

تدريب وتوجيه وإشراف.. تشبيك 
بين الجمعيات األهلية والقطاعات التنفيذية
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على  القائمة  املشروعات  أصحاب  مساعدة 
التدريب  فرص  خالل  من  أعمالهم  توسيع 
تقدمها  التي  والتشبيك  والتأهيل  والتمويل 

املبادرة.
وأوضحت أن البنك املركزي أطلق العديد 
من املبادرات لدعم االقتصاد املصري ومنها 
واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات  مــبــادرة 
من   %  20 بتخصيص  البنوك  ألزمت  والتي 
الصغيرة  للمشروعات  االئتمانية  محافظها 
حجم  وبلغ  الصغر،  ومتناهية  واملتوسطة 
التمويل املمنوح من خالل هذه املبادرة حتى 

اآلن نحو 160 مليار جنيه.
160 مليار جنيه حجم التمويل يف 

املبادرة
النيل  رواد  مبادرة  دور  »يتمثل  وأضافت 
للشباب  مصرفية  غير  خدمات  تقدمي  يف 
كانت متثل  والــتــي  املــشــروعــات  وألصــحــاب 
بلورة  كيفية  عملية  مثل  أمامهم  عائق  أكبر 
عمل  كيفية  وكذلك  مشروعات  إلى  األفكار 

عمالة  على  واحلــصــول  اجلـــدوي  دراســـات 
السوق  ايجاد  كيفية  وكذلك  ومؤهلة  مدربة 
مشروعاتهم  ستنتجها  الــتــي  للمنتجات 
وأيضا كيفية التوسع يف املشروعات وكيفية 

احلصول على التمويل الالزم له«.
رواد  مــبــادرة  ــداف  »أهـ حديثها  وتابعت 
النيل عديدة، ال تتمثل فقط يف خلق فرص 
مبادرة  متثل  لكنها  وتدريبهم  للشباب  عمل 
من  االقــتــصــاد  عــلــى صعيد  ــواء  سـ قــومــيــة 
املصرية  بالصناعة  الــواردات  إحالل  خالل 
ذلك  كل  سينعكس  مبا  الــصــادرات  وزيـــادة 
على املجتمع ككل ويسهم يف حتقيق التنمية 
املستدامة وخلق كوادر وأجيال قادمة قادرة 
على اإلسهام يف حتقيق مستهدفات وخطط 

للدولة«. التنمية 
للمتدربني  معتمدة  شهادات  منح 

املشروعات  وأصحاب 
ــارت إلـــى أنـــه مــن بــني أهـــم أهـــداف  أشــ
غير  القطاع  استقطاب  النيل  رواد  مبادرة 

والنمو  التوسع  على  ومساعدته  الرسمي 
واالستفادة من املميزات التي تتوفر للقطاع 
للتوسع والتشبيك  الرسمي من فرص كبيرة 
مع املصنعني واملصدرين من خالل حاضنات 
حتقيق  على  إيجابيا  سينعكس  مبا  األعمال 
األهــداف  مــن  يعد  والـــذي  املــالــي  الشمول 

القومية األساسية يف هذه املرحلة.
رواد  »مبادرة  بالقول:  حديثها  واختتمت 
مختلفة  جهات  مع  التعاون  خالل  من  النيل 
معتمدة  شهادات  مبنح  تقوم  ودولية  محلية 
الصغيرة  املشروعات  وأصحاب  للمتدربني 
االستفادة  مت  كما  وللمنتجات،  واملتوسطة 
بلدان  يف  دولية  مشابهة  عديدة  برامج  من 
أوروبية  ودول  وماليزيا  الهند  مثل  مختلفة 
التجربة  يفيد  مــا  منها  اســتــخــالص  ومت 
رواد  بلورة جتربة  من  متكنا  حتى  املصرية، 
خصائها  لها  فريدة  مصرية  كتجربة  النيل 
من  واالستفادة  للتوسع  كبيرة  فرص  ولدينا 

طاقات الشباب يف كل ربوع مصر«.
الناجحة  للنماذج  إلكترونية  منصة 

من رائدات األعمال
طلعت،  عمرو  الدكتور  أعلن  جانبه،  من 
وتــهــيــئــة منصة  ــشــاء  إن ــر االتـــصـــاالت،  وزيـ
السيدات  من  الناجحة  للنماذج  إلكترونية 
أجل  مــن  األعــمــال؛  رائـــدات  مــن  والفتيات 
التدريبية  البرامج  على  احلــصــول  تيسير 
املبادرة  خالل  تنفيذها  يتم  التي  والتعليمية 
والهواتف  اإلنترنت  تطبيقات  باستخدام 
من  عــدد  مــن خاللها  ويــعــرض  املــحــمــولــة، 
ــرف  ــول إنـــتـــاج احِلـ الــقــصــص املـــصـــورة حـ
ــة اخلـــاصـــة بـــرائـــدات  ــي ــراث ــت الــيــدويــة وال
املستمر  التفاعل  املنصة  تتيح  كما  األعمال، 
عــن طــريــق طـــرح األســئــلــة وتــلــّقــي الــدعــم 

األعمال. لرائدات 
الــعــديــد من  تــنــفــذ  ــوزارة  ــ الـ ــح أن  وأوضــ
الشباب  متكني  إلى  تهدف  التي  املــبــادرات 
ميكن  ال  الذي  األمر  وهو  األعمال،  وريــادة 
ــرأة  ــ امل متــكــني  دون  حتــقــيــقــه  يــكــتــمــل  أن 
يتم  التي  املــبــادرات  إلــى  مشيًرا  املصرية، 
تنفيذها لتمكني املرأة من حتقيق دخل أعلى 
ومشاركة أكبر يف الناجت القومي ويف املجتمع 
ويف إثراء حياة األسرة املصرية، والتي منها 
ــوزارة  الـ أطلقتها  الــتــي  تــك  قـــدوة  ــادرة  مــب
السيدات  مــن  الــعــديــد  كــفــاءة  ــع  رف بــهــدف 
باستخدام  بأعمالهن  يقمن  لكي  والفتيات 
يتم  كما  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
بهدف  اإللكترونية  للتجارة  منصة  تفعيل 
والصناعات  التراثية  احِلرف  على  احلفاظ 
املرأة  تستطيع  ولكي  مصر،  يف  التاريخية 

منتجاتها. وتسويق  العمل  من  املنتجة 
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تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما 
املــشــروعــات  أصــحــاب  ــدرات  قـ تعزيز  يف 
تقدمي  جــانــب  ــى  إل واملــتــوســطــة  الصغيرة 
ــرز  ــي والــلــوجــســتــي، ومـــن أب ــال ــدعــم امل ال
الهيئة  التنمية  مجال  يف  العاملة  النماذج 
القبطية اإلجنيلية التي قدمت سنوات من 
هذه  أبــرز  من  وكــان  والتدريب،  املساندة 
قروض  برنامج  واملؤهلة،  املانحة  البرامج 
القاهرة  محافظتي  يف  ساويرس  مؤسسة 

وحلوان.

للحرفيني وفرص  تأهيلية  دورات 
بالهيئة  والتنمية  التدريب  لقطاع  وكان 
الكثير من اجلهود التي ساهمت يف إجناح 

الــبــرنــامــج الـــذي انــطــلــق يف بــدايــة الــعــام 
بــهــدف خــلــق فــرص  ــدة عــامــني  2011 وملـ
عمل نحو 5 آالف من الشباب العاطل عن 
الصغر  متناهية  مشروعات  إقامة  طريق 
ــراض الــفــردي  ــ مــن خــالل بــرنــامــجــي اإلق

واجلماعي يف القاهرة وحلوان.
ــروع مبـــســـاعـــدة أصــحــاب  ــشــ ــ ــام امل ــ وقـ
)ونسبتهم  القائمة  الصغيرة  املشروعات 
املستهدفة(  الفئة  عدد  إجمالي  من   %65
لرفع مستوى  التوسع يف مشروعاتهم  على 

دخولهم.
ميثلون  الــذيــن  لــلــمــبــتــدئــني  وبــالــنــســبــة 
تنظيم  جرى  املستفيدين،  جملة  من   %35
مجموعة من التدريبات يف مجاالت إدارية 

إقــراضــهــم بهدف  قــبــل  ــرى حــرفــيــة  وأخــ
إعدادهم عن طريق تدريب إداري يتضمن 
مــوضــوعــات حـــول الــتــســويــق، املــنــافــســة، 
لنحو  املستقبلي  التخطيط  املالية،  اإلدارة 
عمل  فرصة  بتوفير  ينتهي   ، عميل   1600
تدريب  وكــذا  ــراض،  اإلق طريق  عن  ذاتية 
والتطريز،  اخلــيــاطــة،  فــنــون  على  حــريف 
عميل   150 ــي  حلــوال الــســبــاكــة  وأعــمــال 
ذاتية  عمل  فرصة  بتوفير  ينتهي  جديد، 

عن طريق اإلقراض.
مشروع »أمل« لتمكني النشطاء اقتصادًيا

وإلى جانب ذلك جرى إطالق مشروعات 
مثل  للمواطنني  املعيشية  الظروف  حتسني 
بــدايــة جــديــدة، وكــذلــك مشروع  مــشــروع 

الهيئة القبطية اإلنجيلية.. سنوات 
طويلة من تعزيز الكيانات متناهية 

الصغر ببرامج متميزة
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النشطاء  متكني  إلــى  يهدف  الــذي  »أمــل« 
وال  احتياجا  األكثر  الفئات  من  اقتصاديا 
سيما منهم النساء وخاصة معيالت االسر 
وسـائل  بتمليكهم  اإلعاقة  وذوي  والشباب 
التـي  واملواد  األدوات  مـن  وغيرها  اإلنتـاج 
تــعــاونــهــم وأســرهــم عــلــى بــنــاء رأس مــال 
االقتصادية  أوضاعهم  حتسني  فـي  يسهم 

واملعيشية.
الهيئة  التي قدمتها  املميزة  النماذج  ومن 
كذلك يف هذا املجال، املبادرة التي جاءت 
»متنساش  عــنــوان  حتــت   2017 الــعــام  يف 
الشباب  دعــم  إلــى  وتهدف  يلعب«  الزهر 
توفير  خــالل  من  مشروعاتهم   تنفيذ  يف 
قـــروض مــالــيــة إلقــامــة هــذه املــشــروعــات 

فنيا. ودعمهم 
املبادرة  أن  لها،  بيان  يف  الهيئة،  وأكدت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  جنحت 
يف الوصول إلى قرابة مليون شاب وشابه 
خالل ثالثة أسابيع فقط، وجرى طرح هذه 
متناهي  التمويل  وحدة  خالل  من  املبادرة 
متويل  فرص  توفير  بهدف  بالهيئة  الصغر 
النشطاء  الفقراء  من  الشباب  ملشروعات 
االجتماعية  أوضاعهم  لتحسني  اقتصادًيّا، 

مشروعاتهم. واستمرارية  واالقتصادية 

يلعب« الزهر  »متنساش  مبادرة 
 320 من  ألكثر  قروضا  الهيئة  وقدمت 
املليار  تتجاوز  بقيمة  وشابة،  شــاب  ألــف 
والــنــصــف مــلــيــار جــنــيــه. واقــتــربــت نسبة 
السداد من 99% من حجم هذه القروض، 
املتعارف  للسداد  العاملية  النسب  يفوق  مبا 

دوليا. عليها 
العام  التوجه  إطــار  املــبــادرة يف  وجــاءت 
املستثمرين  صــغــار  تشجيع  على  للدولة 
عجلة  لــدفــع  مبشاريعهم  الــنــهــوض  عــلــى 
ومحاربة  ــام،  األم إلــى  املصري  االقتصاد 

الوطنية. الصناعة  وتشجيع  االحتكار 
وكــشــفــت الــهــيــئــة الــقــبــطــيــة اإلجنــيــلــيــة 
وجمعية السالم االجتماعي للبيئة والتنمية 
املشروعات  دعــم  يف  توسعات  خطة  عــن 
الصغيرة، وفى قطاع اخلدمات املجتمعية، 
بالتعاون وبدعم من جهاز تنمية املشروعات 

الصغر. واملتناهية  واملتوسطة  الصغيرة 
الوصول  الهيئة  توسعات  خطة  وتتضمن 
من  املستفيدين  مــن  شــريــحــة  أكــبــر  إلـــى 
اخلــاص  العمل  يف  لــالنــخــراط  ــقــروض  ال
هناك  أن  كما  إنتاجية،  مشروعات  وإقامة 

العمل  يجرى  جديدة  وتطبيقات  برامًجا 
أصــحــاب  مــن  املــقــتــرضــني  عــلــى  للتيسير 
املــشــروعــات واملــتــعــامــلــني يف نــظــم ســداد 
الدفع  نظم  طريق  عن  القروض  أقساط 

اإللكترونية.

املستفيدين من  شريحة  أكبر 
القروض من 

التمويل  مــديــر  مــرجتــي،  وقـــال ممـــدوح 
اإلجنيلية  القبطية  بالهيئة  الصغر  متناهى 
للخدمات االجتماعية، إن الهيئة تستهدف 
مليار  إلــى  قــروضــهــا  مبحفظة  ــوصــول  ال
مليون   280 مقابل   2025 بحلول  جنيه 

حالًيا. جنيه 
عدد  أن  صحفي،  تصريح  يف  وأوضــح، 
ــل يف الــعــام  املــتــعــامــلــني مـــع الــهــيــئــة وصـ
وتابع:  عميل،  ألــف   60 نحو  إلــى   2017
عميل  ألـــف   100 إلـــى  لــلــوصــول  )نــعــمــل 
3 شركات  مع  تعاقدت  كما   ،2025 بحلول 
وبيى،  »فــورى،  هى  إلكترونية،  مدفوعات 
قروض  العمالء  سداد  إلتاحة  ومصاري«، 
إلكترونيا،  الصغر  متناهية  املــشــروعــات 
آخر  عقد  توقيع  على  العمل  يجرى  كما 
إلتاحة حصول  املصرى،  األهلى  البنك  مع 
بطاقات  باستخدام  القروض  على  العمالء 

»ميزة«(.
تنمية  جــهــاز  مـــع  الــتــعــاون  وأضـــــاف: 
ــدوق  ــنـ ــصـ ــات الـــصـــغـــيـــرة »الـ ــ ــروع ــشــ ــ امل
فتح   ،2000 عام  من  سابًقا«  االجتماعي 
مشروعات  إقــامــة  راغــبــى  لتمويل  الــبــاب 
مت  أن  وسبق  الصغر،  ومتناهية  صغيرة 
جنيه  مليون  ـــ50  ب متويل  على  احلــصــول 
استخدامها  مت  املــشــروعــات،  جــهــاز  مــع 
 142 قيمتها  دوارة  بقروض  متويالت  يف 
مليون جنيه، كما حصلنا على متويالت من 

بنوك، منها 30 مليون جنيه من األهلى، مت 
فرًعا   32 خالل  من  للعمالء  استخدامها 
والقليوبية  واجلــيــزة  بالقاهرة  للجمعية 

الصعيد. ومحافظات 

الفروع يف املحافظات  عشرات 
متخصصة بإدارات 

متثل  الصغيرة  املــشــروعــات  ن  واعتبر 
واحًدا من القطاعات حتت قطاع التنمية، 
قروض  ببرنامج  بدأت  املشروعات  وهذه 
صغير، وتنمية لكل أفراد األسرة، بتدريب 
الشباب على كيفية تأسيس مشروع، واألم 
األســـرة،  تنظيم  فــصــول  يف  معنا  تــدخــل 
للزراعة،  توعية  برامج  يف  يدخل  واألب 
حال  يف  لألسرة  قرض  توفير  إمكانية  مع 

وجود شاب بها، لكى يطور نشاطه. 
نعمل  بــدأنــا   2000 عــام  بعد  وأضـــاف: 
بــشــكــل حـــرفـــى يف مـــجـــال املــشــروعــات 
الصغيرة، وأصبح برنامج القروض له إدارة 
والتعامل  »بيزنس«،  بشكل  ويــدار  خاصة 
من خالل 32 فرًعا يف محافظات القاهرة 
وأسيوط  سويف  وبنى  والقليوبية  واجليزة 
وســوهــاج وقــنــا، وبــدأنــا بــرامــج الــقــروض 
رأس  وحالًيا  جنيه،  مليون   2 مــال  بــرأس 
املال 280 مليون جنيه، تصل إلى 60 ألف 
مشروعات  خــالل  مــن  الــســنــة،  يف  عميل 

2 مليون نسمة. صغيرة تخدم 
أول  عــلــى  حصلنا  »مـــرجتـــي«:  ــاف  أضـ
بقيمة  املشروعات  تنمية  جهاز  من  قرض 
مع  ولكن  دفعتني،  على  جنيه  مليون   50
إلى  الهيئة  محفظة  قيمة  وصلت  تدويره 
القروض  أن  موضًحا  جنيه،  مليون   142
مرة  ضخها  نعيد  الــعــمــالء  ومتحصالت 
أخرى، وقد أعيد قرض الـ50 مليون جنيه 
3 مرات حتى اآلن، أى خالل سنة ونصف 
 4 على  السداد  نظام  أن  موضًحا  السنة، 

سنوات.
الهيئة  قيام  إلى  مرجتى  وأشار ممدوح 
بتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع جهاز 
على  املشروعات  ألصحاب  املشروعات، 
التسويق  ومهارات  العميل  اختيار  طريقة 
واملتابعة  جــدوى  دراســـة  إعـــداد  وكيفية 
مهارات  على  وتدريبات  للعميل  اجليدة 
جانب  وإلى  اجلماعى،  والعمل  التواصل 
 5 فتح   ،2020 يف  وخطتنا  الفنى  اجلــزء 
وجنوب  ووســط  شمال  يف  جديدة  فــروع 

مصر.



مبادرات ناجحة تغلبت 
على روتين الوظيفة

يوم  كل  فيه صباح  يحتشد  الذي  الوقت  يف 
مقار  أمــام  العمل،  عن  الباحثني  من  اآلالف 
الشركات واملؤسسات، أمال يف احلصول على 
وظيفة توفر لهم دخال ثابًتا ومكانة اجتماعية 
إلى  البعض  يسعى  الــدراســة،  ســنــوات  بعد 
االستفادة من املؤسسات التي تقدم التمويالت 
بينها  من  واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 
يدشن  فيما  للتنمية،  االجتماعي  الصندوق 
ذاتية،  بتمويالت  خاصة  مشروعات  آخــرون 
ادخروها  أو  أسرهم  من  عليها  حتصلوا  رمبا 
على  التغلب  سبيل  يف  ســنــوات،  مـــدار  على 
وقدراتهم  لطاقاتهم  واستغالال  البطالة،  أزمة 

املتنوعة.
ــنــور، جنح  ــى ال ــادرات عــدة إل ــب وخــرجــت م
واجهتهم،  التي  العقبات  تذليل  يف  أصحابها 
أصبح  بعضهم  أن  حتى  طموحاتهم  وجتاوزت 
ملساعدة  العمل  ورش  ويدشن  النصائح  يقدم 

اآلخرين.
يف البداية، قال أمين متولي، صاحب مكتب 
تخرجه  بعد  عمل  عن  طويال  بحث  إنه  نقل، 
يف  لفترة  محاسًبا  وعمل  التجارة،  كلية  من 
شركة قبل أن يقرر البدء يف مشروع خاص مع 
إلى أن أصعب مشكلة واجهتهما  شقيقه الفًتا 
ــشــروع بــدأ  كــانــت الــتــمــويــل، الســيــمــا وأن امل
اخلاصة  واملتعلقات  األغــراض  لنقل  بسيارة 

والشركات. باألشخاص 
مختلفة  مؤسسات  هناك  أن  أمين  وأوضــح 
باملشروعات  اخلــاصــة  الــقــروض  متنح  اآلن 
أحد  على  يعتمد  جعله  مــا  وهــو  الــصــغــيــرة، 
لبدء  املطلوب  املبلغ  تدبير  املصرية يف  البنوك 
يف  مسبقة  خبرة  لدي  »كانت  وتابع  املشروع، 
دراستي  فترة  عملت خالل  أنني  حيث  املجال 
للنقل، وكنت أجتول يف األسواق يف  يف مكتب 
املحافظات املختلفة من اجليزة حتى الصعيد، 
لكنها  الــتــدريــب،  فــتــرة  جتــاوز  يف  مكنني  مــا 
مرحلة مهمة يجب أن يعي كل صاحب مشروع 
اخلدمات  تسويق  عن  فضال  أهميتها،  صغير 
استمرار  املباعة حتى ميكن  السلع  أو  املقدمة 

املشروع«.
»مهندس«  القباني  هشام  أكــد  جانبه،  من 
اهتمام  إلــى  حتتاج  الصغيرة  املشروعات  أن 
تتمكن  التى  الكبيرة  باملشروعات  مقارنة  كبير 
التجارة  قــوانــني  ألن  نــظــرا  االســتــمــرار،  مــن 
أعمالها،  لها  وتيسر  تخدمها  واالســتــثــمــار 
كثيراً من أصحاب املشروعات  أن  إلى  مشيرا 

بها  العمل  يواصلون  ال  واملتوسطة  الصغيرة 
وهو  منتجاتهم،  تسويق  على  قدرتهم  لعدم 
الفترة  خــالل  مواجهته  على  العمل  يجب  ما 
الشباب  مساعدة  إلى  احلكومة  داعيا  املقبلة، 
تأسيس  يف  املشاريع  وأصــحــاب  املستثمرين 
املــهــارات  وصقل  وتنمية  اخلــاصــة،  أعمالهم 
يكون  ألن  تؤهله  والتي  املشارك  يف  املوجودة 
ــى جـــانـــب تــوجــيــه  ــ ــح، إل ــاجـ صـــاحـــب عــمــل نـ
الــفــرص  أفــضــل  نــحــو  الــنــاشــئــني  املستثمرين 
السوق  حاجة  وتقييم  لهم  املتاحة  االستثمارية 
لذلك النشاط، وتعليمهم السيطرة بشكل أكبر 
على مواردهم املالية، مشيًرا إلى أهمية زيادة 
بالتنسيق  وذلــك  آلياته  وتنويع  التمويل  حجم 
املتوسطة  والقروض  املناسب  التمويل  لتقدمي 
فترات  وتقدمي  املشاريع،  لقيام  األجل  وطويلة 
يعني  ما  نسبيا،  طويلة  السداد  إعــادة  سماح 
من  جــديــدة  قــاعــدة  لنمو  أكبر  فرصة  إتــاحــة 
صغار رجال وسيدات األعمال وتوسيع مساحة 

الوطني. تواجدهم يف أنشطة االقتصاد 
ــشــروعــات الــصــغــيــرة، بني  ــد امل ــوائ وعـــن ف

عبارة  صغيًرا  مشروًعا  أسس  الــذي  القباني 
نفايات  مــن  اللدائن  وإنــتــاج  جمع  إعــادة  عــن 
املشروع،  يف  ويتوسع  ينجح  أن  قبل  القمامة، 
وال  التأسيس  سهل  الصغيرة  املشروعات  أن 
حتتاج إلى رأس مال كبير، كما أنها ال تتضمن 
تكنولوجيا متطورة، وخصوًصا إذا كان صاحب 
الوقت  يف  لكنها  مجاله،  يف  يفهم  ال  املشروع 
استثمارية  وبكلفة  عــمــل  فــرص  تــوفــر  ــه  ذاتـ
ــن اإلنــتــاجــي  ــف ــك لــطــبــيــعــة ال ــ مــنــخــفــضــة وذل
العمل  كثيف  اإلنتاج  أسلوب  حيث  املستخدم 
املشاريع  تلك  أن  موضًحا  املــال،  رأس  خفيف 
سائبة  أمــوال  إلــى  املواطنني  مدخرات  حتــول 
تبذيرها  بدال من  االستثمار  منها يف  وتستفيد 

يف االستهالك.
جامعي« »مطبخ 

كبيًرا  وجدت جناًحا  التي  املبادرات  بني  من 
جامعة  خريجي  من  مجموعة  عليه  أقــدم  ما 
شهادات  على  حصلوا  أن  فبعد  شمس،  عني 
عمل،  عن  البحث  مهمة  أمامهم  كانت  التخرج 
فرص  إيــجــاد  يف  الثمانية  اخلريجني  وفشل 
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خريجي  من  وأنهم  خصوًصا  مناسبة،  عمل 
اآلداب. بكلية  أقسام مختلفة 

دخال  يدر  مشروع  يف  حينها  الشباب  فكر 
وطاقاتهم  قــدراتــهــم  فيه  يستغلون  عليهم، 
»الوظيفة«، حتى  انتظار  ويتغلبون على محطة 
عني  مبنطقة  صغير  محل  افتتاح  يف  جنحوا 
واجلاهزة  السريعة  الوجبات  لتوفير  شمس، 
جانب  ــى  إل للمنازل  أنــواعــهــا  اخــتــالف  على 
التجارية  املــحــال  وعــمــال  اجلــامــعــة،  طــالب 

املجاورة. والشركات 
»أكلة  فريق  أعضاء  أحد  مؤمن  أحمد  يقول 
واجهتنا  نبدأ  أن  وقبل  املحل  »أسسنا  هنية«، 
كان  وأنــه  خصوًصا  الشهري  اإليــجــار  أزمــة 
يعتمد على  كبير وجميعنا  مبلغ  توفير  مطلوب 
رجال  أحد  مشاركة  ورفضنا  الذاتي،  التمويل 
األعمال املعروفني يف املنطقة، ليكون املشروع 
دون  أفكارنا  وضع  ونستطيع  خالًصا،  شبابيا 
التواصل  موقع  استخدام  إلى  وجلأنا  تدخل، 
املشروع  تدشني  يف  »فيسبوك«  االجتماعي 

آخر«. بشكل 

املشروع  عن  باإلعالن  »قمنا  مؤمن  أضاف 
واستفدنا  الوجبات،  أنــواع  جتهيز  يف  وبدأنا 
الطهي،  ــدان  جتــي معنا  زمــيــلــتــني  ــود  وجـ مــن 
لنا  املتاحة  الهواتف  عن  اإلعــالن  يف  وبدأنا 
ــات الـــالزمـــة ثم  ــوجــب لــالتــصــال وحتــضــيــر ال

إلى أصحابها«. ديليفري  إرسالها 
كبيًرا  القى جناًحا  »املشروع  أن  إلى  وأشار 
املقدم،  الطعام  جــودة  بسبب  أشهر   4 خــالل 
الشهيرة،  باملطاعم  وانخفاض األسعار مقارنة 
واعتمدنا يف البداية على املعارف واألصدقاء 
لتكون  استخدمت  توفير شقة  حتى جنحنا يف 
مقًرا لنا وخصصنا غرفتني كمطبخ كبير، كما 
أعضاء  جميع  على  املهمات  تقسيم  اعتمدنا 
الطلبات  وشــراء  التسويق  من  بداية  الفريق، 
املبالغ  وتــوصــيــلــه وحتــصــيــل  الــطــعــام  وطــهــي 

احلسابات«. بجانب  املطلوبة 
مبادرة  انطلقت  الــفــكــرة،  هــذه  جانب  إلــى 
من  طـــالب  أســســهــا  الــتــي  املــشــمــش«  »وادي 
لقاءات  نشر  إلــى  وتــهــدف  الــقــاهــرة،  جامعة 
أسبوعية وشهرية ألصحاب األفكار واملشاريع 

الشبابية املميزة، ومحاولة تقدمي الدعم املادى 
الشباب  تأهيل  إلــى  إضافة  منهم،  واملعنوى 
واملعلومات  النصائح  خالل  من  العمل  لسوق 
مجانية  وكــورســات  دورات  وتنظيم  الــالزمــة، 
فى كل محافظات مصر، وتوفير مساحة عمل 
واملشاريع  األفكار  أصحاب  لتحفيز  مشتركة 
على العمل فى بيئة محفزة، إلى جانب تكوين 
املميزة.  األفكار  أصحاب  بني  جديدة  روابط 
أن  قليلة  شهور  خــالل  فــى  املــبــادرة  وجنحت 

جتذب لها 120  ألف متابع على اإلنترنت.
رفـــع أعــضــاء املـــبـــادرة شــعــار »مــعــا نصنع 
كفاية«،  مــش  لوحدها  اجلامعة  املستقبل.. 
وأعلنوا عن دورات متنوعة تصل إلى أكثر من 
ورش  عبر  واآلخر  إلكترونًيا  بعضها  دورة   70

عمل.
فرص  توفير  يف  كــذلــك  ــادرة  ــب امل وجنــحــت 
مع  التواصل  عبر  اخلريجني  من  لعدد  عمل 

واملؤسسات اخلاصة. الشركات 
منزل«،  »ربــة  ضاحي  نادية  السيد  وتقول 
وتنمية  القروض  مشروع  من  املستفيدات  من 
الهيئة  أنشطة  أهم  أحد  الصغيرة  املشروعات 
االجتماعية  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية 
القرض  على  حصلت  إنــهــا  املنيا  مبحافظة 
لتقوم بفتح محل لبيع البقالة بعد وفاة زوجها 
اإلنفاق  مسئولية  وحتملها  سيارة  حــادث  يف 
يعينها  القرض  أن  إلى  مشيرة  األطفال،  على 
وتقوم  واألطفال  املنزل  احتياجات  توفير  على 

بسداد أقساطه بشكل منتظم يف مواعيدها.
ورشــة  كــامــل – صــاحــب  جــرجــس  ويضيف 
القرض  على  حصل  إنــه  املوبليات،  لتصنيع 
وتنفيذ  إلنــتــاج  الــالزمــة  املــاكــيــنــات  واشــتــري 
وهو  متميز  وأســلــوب  جيد  بشكل  املوبليات 
مبحافظات  للعمل  أســواق  فتح  من  مكنه  ما 
موضًحأ  العمالء،  ثقة  كسب  وكذلك  مجاورة 
ورشته  أربــاح  من  القرض  أقساط  يسدد  أنه 
التي قام بتطويرها بعد أن ورثها من أبيه عن 
أنواع  أفضل  لينتج  امليكنة  فيها  وأدخل  جده، 

األثاث.
ــرورة  ــــى ضــ وأشـــــار جــرجــس إبـــراهـــيـــم إل
الفرص  من  واالستفادة  الذات  على  االعتماد 
الشكر  مقدما  نافع  اقتصادي  كيان  لتكوين 
ــدة تــنــمــيــة املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة  إلـــى وحــ
ضرورة  مؤكًدا  املاكينات،  شراء  يف  ملساعدته 
احلكومة  وظائف  على  الشباب  اعتماد  عدم 
واالعتماد على املشروعات اخلاصة بدًيال عن 

البطالة.
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»الفري النسر« .. فرصة لتحسين 
الدخل وزيادة األرباح وتطوير الذات 

االســتــقــرار، مما  إلــي  بطبعه  اإلنــســان  مييل 
يدفعه إلي تكرار ممارسة بعض األعمال بشكل 
وقد  جتــاوزه،  يستطيع  ال  دائــم  كروتني   دوري 
حياة  منط  تقليد  إلــى  األحيان  بعض  يف  يلجأ 
ولكن  بــاألمــان،  يشعر  يجعله  فهذا  اآلخــريــن، 
اكتشف الكثير من األشخاص يف الفترة األخيرة 
أن الروتني أصبح مماًل، كما أن التقليد األعمى 
ألسلوب حياة األشخاص مينع من التفكير بتطور 
واحدة  نسخة  األشخاص  كل  ويجعل  وابتكار، 
اإلبــداع،  عن  بعيداً  واحد  حياة  وأسلوب  تتكرر 
الروتني  كسر  جداً  الضروري  من  أصبح  لذلك 
وخلق روح املنافسة وترك مجال للعمل والتميز.
العمل  أو  انتشر مؤخرا مصطلح »فري النسر« 
احلر، والذي يعد طريقة من طرق كسر الروتني  
 :»FREELANCER»فماذا يعني هذا املصطلح؟
ميكنك  بحيث  االنترنت،  عبر  احلر  العمل  هو 
تقدمي خدماتك للعمالء عبر االنترنت عن طريق 
اخلدمة  تسليم  ومبــجــرد  متخصصة،  مــواقــع 
مسبقاً  عليه  املتفق  املبلغ  إرســال  يتم  للعميل 
علي حسابك البنكي اإللكتروني .. بحيث تنجز 
أعمالك يف الوقت الذي تريده، والطريقة التي 
تناسبك، فتصبح أنت مدير نفسك واملتحكم يف 
ومكتب  ما حتتاجه حاسوب  عملك،كل  قرارات 
احلر  العمل  القهوة، مجاالت  من  وكوب  بسيط 
تقريباً،  املــجــاالت  كــافــة  وتشمل  جـــداً  كثيرة 
والكتابة  والترجمة  والتصميم  البرمجة  مثل: 
والتدريب عن بعد والتسويق اإللكتروني والكثير 
من املجاالت.إليكم كافة اخلدمات املطلوبة علي 
التصميم  مجال  أوال:  احلــر،  العمل  منصات 
ويشمل تصميم أغلفة الكتب واملجالت وبطاقات 
التقدميية  والـــعـــروض  ــارات  ــشــع وال ــال  ــم األع
والترجمة  الكتابة  الــفــيــديــو.ثــانــيــاً:  وعـــروض 
والترجمة  اللغوي  التدقيق  خــدمــات  تتضمن 
البرمجة  واملــراجــعــات.ثــالــثــاً:  املــقــاالت  وكتابة 
املحتوى  إدارة  أنــظــمــة  وتــتــضــمــن  والــتــطــويــر 
املنتديات  وتطوير  املختلفة  البرمجة  ولــغــات 
اجلــوال.رابــعــا:  تطبيقات  وبرمجة  واملــدونــات 
املواقع  اعالنات  وتشمل  اإللكتروني  التسويق 
واملقاالت الترويجية.خامساً: التدريب عن بعد، 
االلكتروني  والتسويق  البرمجة  تعلم  وتشمل 
بحل  واملساعدة  املختلفة،  واللغات  والتصميم 
الواجبات.سادساً: استشارات ونصائح وتتضمن 
استشارات تسويقية وشخصية وقانونية ومالية 
والتجارة  والسفر  بالسياحة  خاصة  ونصائح 
التجارة  مثل  متنوعة  خدمات  واألعمال.سابعاً: 
والقانونية  الصوتية  واخلــدمــات  االلكترونية 
خدمات  واألبــحــاث.ثــامــنــاً:  والــدراســة  واملالية 
تقنية وتتضمن اختبارات التجريب وحل مشاكل 
ويندوز والسيرفرات وخدمات ايفون واندر ويد.
لذلك إن كنت قــادًرا على تنفيذ أي خدمة من 

إحدى  علي  بالتسجيل  فبادر  اخلــدمــات،  هــذه 
أي  متتلك  ال  كنت  وإن  احلــر   العمل  منصات 
إحداها  بتعلم  فأسرع  املهارات،  تلك  من  مهارة 
عن طريق االنترنت أو مراكز التدريب املختلفة، 
ال  مزايا  من  يوفره  ملا  املستقل؛  بعملك  ــدأ  واب
حتصل عليها من وظيفتك الثابتة، ومنها:احلرية 
الوقت  يف  للعمل  حريتك  كامل  متتلك  الكاملة، 
الذي تريده واملكان الذي تفضله، فيمكنك العمل 
من منزلك متكئاً علي أريكتك وأداء عملك بكامل 
راحتك، فأنت مدير نفسك، ولن يجبرك  أحد 
علي أي عمل ال تريده، فستختار العمل املفضل 
فتستطيع   .. لك  املناسبة  املــدة  يف  وتنفذه  لك 
السفر يف الوقت الذي تريده وقضاء وقت أطول 
من  التخلص  علي  يساعدك  كما  عائلتك،  مع 
واالحتكاك  اخلــروج  بسبب  العصبي  الضغط 
املستمر مع البشر.كما يوفر لك العمل املستقل 
ارتباطك  لعدم  الــراحــة؛  من  أكبر  قــدر  توفير 
بزمان ومكان معينني أو بساعات عمل محددة، 
التي  الساعات  وعدد  الوقت  اختيار  فتستطيع 
مجاالً  أمــامــك  احلــر  العمل  بها.يفتح  ستعمل 
واسعاً وفرص غير محدودة، فتستطيع التعامل 
مع عمالء من جميع أنحاء العالم وتتواصل معهم 

عبر االنترنت.
ولقد قام ” كريس كيلبيو ” بكتابة مقال حتدث 
فيه عن مفاتيح النجاح املشتركة بني رواد اعمال 
قام مبقابلتهم ومعرفة قصص جناحهم املختلفة 

وفيما يلي بعض هذه املفاتيح :
لتحقيق  ناجحني  اعــمــال  رواد  مــن  نصائح 
النجاح :1- اتبع شغفك لكن ليس دائماً :حسب 
ما ذكر يف مقال الكاتب ” كريس كيلبيو ” انه من 
املمكن ان تكون موهوباً يف شيء ما وحتبه ولكن 
هذا الشيء ال ميثل عنصراً جاذباً للناس ومن ثم 
فإنه من املمكن ان يحقق خسارة كبيرة لصاحبه 
دراسة  الشركات  اعمال  رواد  على  يجب  لذلك 

سيحقق  كــان  واذا  للناس  تقدميه  يتم  ماسوف 
ارباحاً او يعود بالفائدة من عدمه مهما كان هذا 
الدراسة  وتؤدي  لصاحبه  بالنسبة  مهماً  الشيء 

اجليدة لألشياء الى حتقيق مزيداً من النجاح.
انه  :مبعنى  شــيء  من  اكثر  جيد يف  انــت   -2
وعدم  دائماً  نفسه  تطوير  االنسان  على  يجب 
االكتفاء بالتمكن واملوهبة يف شيء واحد فقط بل 
ميكن ان جتد نفسك ذو كفاءة يف اكثر من شيء 
يف مجال معني لذلك جند الكثير من رواد اعمال 
الكفاءة  من  عالية  درجة  على  الناشئة  املشاريع 
مما  ايضاً  اعمالهم  وتطوير  انفسهم  تطوير  يف 
يؤدي الى حتقيق النجاح يف مجال العمل ومن ثم 

االنتشار والشهرة الواسعة.
اهم  :من  العمل  بجانب  العالقات  اصنع   -3
عوامل النجاح ألي شخص او مشروع هي زيادة 
كفاءة  كانت  مهما  انه  حيث  وتشعبها  العالقات 
فإن  وجناحه  للناس  املقدمة  اخلدمة  او  املنتج 
بالطبع شبكة عالقات قوية تدعم  ينقصه  ذلك 
بالعالقات  العمل  النجاح وذلك ألن تدعيم  هذا 
املختلفة له فوائد كثيرة ليست يف مجال التسويق 
العمل  لتطوير  جيدة  فرصة  هــي  وامنــا  فقط 
يف  قوية  عالقات  بإقامة  اجناحه  على  والقدرة 
كل مكان مما يعمل على رفع كفاءة االتصال مع 

العمالء وفتح آفاق جديدة للعمل.
4- افشل بسرعة : طبقا ملقال الكاتب ” كريس 
كيلبيو ” فإنه قابل العديد من رواد اعمال شركات 
مختلفة مروا بتجارب فشل كثيرة قبل ان يحققوا 
عوامل  اهم  من  وكان  اليه  الذي وصلوا  النجاح 
اخطائهم  من  تعلموا  انهم  النجاح  هذا  حتقيق 
من  واالستفادة  جديد  من  البدء  على  وعملوا 
لم يقوموا بإستثمار  جتارب الفشل وانهم ايضاً 
ثم  ومــن  الــذي ميلكونه يف مشاريعهم  املــال  كل 
به  البداية  املمكن  من  الــذي  املــال  معهم  تواجد 

مره اخرى لتحقيق النجاح.
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من أين تبدأ مشروعك ؟ خبراء االقتصاد 
يجيبون

يف هــذا املــوضــوع، حــاولــنــا تبسيط عــدد من 
املصطلحات املستخدمة يف سوق العمل، والتعريف 
الصغيرة  املــشــروعــات  أســبــاب جنــاح  بها وبحث 
واملتوسط، كما نقدم أبرز نصائح اخلبراء يف هذا 

املجال.
أواًل، دراسة اجلدوى: وهي دراسة يقوم بها صاحب 
املشروع  تطبيق  من  للتمكن  مشروع جديد  فكرة 
االستثمارات  توضح  اجلـــدوى  دراســـة  وجنــاحــه. 
املطلوبة، والعائد املتوقع واملؤثرات اخلارجية على 
والتطور  واملُنافسة  الدولة،  قوانني  مثل  املشروع، 

التقني والفني.
وتعد أحد أهم الركائز الذي تسبق تنفيذ املشاريع  
الصغيرة و املتوسطة واألعمال االستثمارية، ألنها 
تقوم بتقدمي حتليالت و تقييمات للمشروع املراد 
تنفيذه إضافته، كما تتمثل تلك الدراسة يف تقييم 
املشاريع الصغيرة و املتوسطة وقدرتها على مواجهة 
املشاكل واملعوقات، وتدرس التكاليف التي أنُفقت 

والعائد املنتظر.
خطوات دراسة اجلدوى عند إقامة مشاريع 

صغيرة و متوسطة
ال توجد طريقة واحدة خلطوات دراسة اجلدوى 
مناذج  تتنوع  لكن  و  املستثمرون  عليها  يتماشى 
وطرق دراســة، أولها دراسة السوق حسب املجال 
الذي يستهدفه املشروع الذي قمت بتنفيذه ودراسة 
يقدمها  ــذي ســوف  ال والسلع  وحتليل اخلــدمــات 
املشروع إلى جانب حتليل النواحي املالية للمشروع، 
ودراسة السوق تعتبر هي األهم حيث تدرس السوق 
دراسة جيدة وتقوم بتقييمه من ناحية املنتج الذي 
يقدمه املشروع  وتقدم حتليال كليا يوضح إمكانية 
املشروع يف حتقيق أهدافه وســط ظروف  جنــاح 
الــذي متت دراسته كما تقدم بيانات عن  السوق 
الفرص املتوفرة  داخل السوق الذي ميكن استغاللها 

بشكل جيد أمام املنافسني.
ومــن الــضــروري إجـــراء الــدراســة الفنية والتي 
تهتم بتقدمي دراسة احتياجات املشروع من األمور 
اللوجيستية، مثل العمالة املطلوبة، واملوقع املناسب 
للمشروع، واملواد اخلام التي يحتاج إليها املشروع، 
إلى جانب األمور التقنية واملتعلقة بالتكنولوجيا، ثم 
ميكن االنتقال إلى وضع هيكل إداري للعمل داخل 
املشروع، بداية من أصحاب املشروع واملديرين إلى 
املوظفني والعمال، على أن يتم توضيح الطريقة التي 
يتم إدارة املشروع بها، وكيفية اتخاذ القرار، مع وضع 
احتماالت التوسع وطرق تنفيذه يف االعتبار، ومن 
املهم أن يكون صاحب املشروع على علم باإلطار 
القانوني املناسب ملشروعه، وحاجته إلى تراخيص 

للعمل أو توثيق للفكرة.
نصائح من ذهب.. حول فكرتك إلى واقع

وقدم الدكتور عبد املطلب عبد احلميد، أستاذ 

ــة، يف  االقتصاد بأكادميية السادات للعلوم اإلداري
دراسة ميدانية نصائحه للشباب املقبل على إقامة 
املشروعات الصغيرة، مؤكًدا يف بادىء األمر أهمية 
أن يكون املشروع عليه طلب، وأن تكون لديه حصة 
محددة من السوق يهدف للسيطرة عليها، ويتم ذلك 
عن طريق اختيار املوقع واملكان والسوق لتسويق 
املنتجات، واحلرص على التميز مبنتجات قادرة على 
املنافسة، أال يقدم على مشروع غير مقتنع بنجاحه، 

أن تكون لديه الكفاءة على إدارة األموال.
ــد على ضـــرورة الــوقــوف على الفرصة ثم  وأك
حتويلها إلى فكرة جديرة بالتنفيذ، ودراسة اجلدوى 
املبدئية التي تشمل وجــود مؤشرات طلب وحالة 
دراسة  ووضــع  الالزمة،  اخلامات  وتوافر  السوق 
جدوى تفصيلية وتنص على مدى توافقه مع البيئة، 
والشكل القانوني، تخطيط السوق والطلب عليها 
وحتديد حجمه يف ظل 5 سنوات مقبلة من بداية 
فنية تشمل حجم عائد  دراســة  وتوافر  املشروع، 
من  واالنتهاء  املطلوبة،  والعمالة  واآلالت  املشروع 
دراسة اجلدوى املالية وتشمل ما يسمى النفقات 
املالية الداخلة والنفقات املالية اخلارجة، والعائد 

املنشود من املشروع.
وبنّي أنه من املهم التركيز على مكونات اإلنتاج التي 
تدخل يف الصناعات خصوًصا وأن مصر تستورد 
الكثير منها وعلى الشاب أن يكون على إدراك مبدى 
الطلب الذي سيحققه مشروعه ونصيبه من السوق، 
مشيرة إلى أن الطريق واضح أمام الشباب وال يحتاج 

أكثر من امتالك فكرة تصلح للتطبيق والتنفيذ.
واعتبر أن اإلدارة اجليدة من أهم العوامل التى 
تؤدى إلى جناح املشروع إلى جانب تطوير املنتج، 
وصنع إسم قوى وعالمة مميزة بني املنافسني فى 

نفس املجال والتحلى بالصبر واألمانة.
 AMERICAN وبحسب تقرير أمريكي لشركة
EXPRESS فأنه نحو 78% من طلبات الشراء التي 
يتم إلغائها من قبل العمالء يف الشركات واملشاريع 

واملختلفة تكون بسبب سوء خدمة الزبائن املقدمة 
من املشروع. ودائًما ما يشير اخلبراء بهذا املجال 
بناء  واملوثوقة يف  الزبائن اجليدة  إلى دور خدمة 
عالقة ثقة وجيدة بني العالمة التجارية والعمالء. 
لذلك يف أي مشروع تفكر يف إطالقه من الضروري 
أن تولي بعض األهمية خلدمة العمالء وتعمل على 
تقدمي جتربة استخدام ممتازة بشكل دائم تضمن 
حصولها على رضى وقبول العمالء لتساعد املشروع 
مجال  كــان  أي  الزبائن  ود  وكسب  النجاح  على 

املشروع.
االعتماد على السمعة واحلسنة 

والتقييمات اإليجابية
 ،WORD OF MOUTH مصطلح وهناك 
والذي يقصد فيه االعتماد على السمعة واحلسنة 
والتقييمات اإليجابية التي يحصل عليها املشروع من 

عمالئه احلاليني جلذب عمالء جدد.
ومن املهم تقدمي خدمات جيدة تنال استحسان 
اجلمهور من زبائن وعمالء، لتحسني صورة املشروع 
املشروع  موقع  من خالل  الويب  وعلى  الواقع  يف 
مثاًل وحساباته على منصات التواصل االجتماعي، 
املختلفة،  املناسبات  يف  اجلمهور  مع  والتفاعل 

واحلمالت التسويقية الناجحة.
كما يؤكد التقرير أن التسويق اجليد ينعكس على 
زيادة املبيعات وبالتالي زيادة األرباح للمشروع، ولكن 
هذا ال يعني أن ننفق األموال الطائلة على احلمالت 
التسويقية يف كل مكان، بل هناك الكثير من وسائل 
الترويج والتسويق قليلة ومنخفضة التكاليف وحتقق 
التنزيالت،  مثل  نريد  التي  التسويقية  الغايات 
الشراكات والرعايا لألحداث املجتمعية املختلفة، 
تــقــدمي املــســاعــدة للجهات الــتــي حتــتــاج بحسب 
استطاعة املشروع، االنضمام للمنظمات االقتصادية 
والتجارية املختلفة، تقدمي برامج تدريب يف مجال 
عمل املشروع، وغير ذلك من األمور التي تصب يف 

صالح العالمة التجارية.

التسويق الجيد ينعكس 
على زيادة المبيعات وزيادة األرباح
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عيسى جاد 

في دائرة الضوء

على  املــســتــوردة  املــالبــس  رغــم سيطرة 
أن  إال  الــتــجــاريــة،  املــحــالت  فــى  املبيعات 
أنحاء  مبختلف  ومناطق  محافظات  هناك 
التقليدي، وهناك  زيها  مصر حتافظ على 
عامالت وعمال مهرة يحاولون دائما تقدمي 
أزياء  االبداعية وظهور  األعمال  املزيد من 
وعلى  املطلوب  بالشكل  وعائالتهم  أسرهم 
يتغير  لم  السيناوي،  التراث  املثال  سبيل 
احلداثة  عوامل  فيه  تؤثر  ولــم  يتبدل  ولــم 
أو األزيــاء املستوردة من هنا أو هناك، بل 
املالبس  هــذه  بيع  فيها  يتم  امــاكــن  هناك 
األنظار،  تخطف  وجميلة  مختلفة  بأشكال 
كما بدأت بعض البزارات السياحية فشراء 
هذه املنتجات ووضعها فى أماكن تواجدهم 
فى املدن السياحية بالبحر األحمر وكل من 
األقصر واسوان لتقدمي ملحة عن هذه الفن 

للسياح األجانب.
   

العامالت  إحــدى  عاًما،   30 حليمة،  قالت 
يف الهاند ميد اخلاص بالتراث السيناوي، 
ــل إلــى  إن الــتــوب الـــبـــدوى األصــيــل وصـ
وأصالته  جماله  بسبب  العاملية  الساحة 
على  القائمني  قبل  من  املستمر  والتطوير 
أن  معتبرة  الــســيــنــاوي،  ــدوى  ــب ال ــراث  ــت ال
تتوقف  ال  السيناوية  ميد  الهاند  أعــمــال 
صناعة  إلى  متتد  بل  فقط،  املالبس  على 
وشنط  للسيدات،  واإلكسسوارات  اجللود 
كما  احلديثة،  السيدات  ومالبس  األطفال 
أن التطريز السيناوى أصبح معاصرا يهتم 
بكل جديد يف املوضة ليس رجعيا أو قدميا، 

الفن السيناوى 
من المحلية 

للعالمية
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الثقافة  إلى  املوضة دخل  االنفتاح يف  فمع 
املالبس  صناعة  يف  السيناوية  التراثية 
الثقافة  انــدمــجــت  كــمــا  ــدة،  أشــكــال جــدي
 السيناوية يف األشكال احلديثة من املالبس.

شعبة  التجارة  دبلوم  خريجة  أنها  أكدت 
حرفة  تعلمت  أنــهــا  إلـــى  مــشــيــرة  عــامــة، 
من  السيناوى  واملنتج  اليدوية  الصناعة 
املنزل، متابعة: »ده تراث أساسى عندنا يف 
السيناوى  واملنتج  سيناء،  شمال  محافظة 
على  مؤكدة  مــوجــود«،  بيت  أى  من  يخرج 
ــشــوارهــا مـــع صــنــاعــة املــنــســوجــات  أن م
يف  بــدأ  األصيلة  السيناوية  والصناعات 
إن  حيث  ووالــدتــهــا،  جدتها  مــن  طفولتها 
امليد  والــهــانــد  الــيــدويــة  الصناعة  حــرفــة 

متأصلة يف كل منزل.
لينا  تورثها  الكبيرة  »األجيال  أن  اكــدت 
وإحنا نورثها للى بعدينا«، معتبرة إلى أنه من 

احلصول  إلى  نشاطها جلأت  توسعة  أجل 
إحدى  من  الصغر«  »متناهى  قــرض  على 
املنتج  على  باحلفاظ  املهتمة  اجلمعيات 
 التراثى السيناوي، وبدأت أول مشروع لها.

السيناوية  املالبس  أشهر  أن  إلــى  ولفتت 
العروسة«،  »تــوب  هو  التراث،  من  النابعة 
وهو عبارة عن فستان الفرح الذى ترتديه 
زوجها،  ملنزل  طريقها  يف  وهــى  الــعــروس 
والبرقع  الرجال،  يرتديه  الذى  والصديرى 
يزيد  التى  السيدة  ترتديه  الذى  السيناوى 

عمرها على 50 عاًما.
يستخدمون  أنــهــم  عــلــى  حليمة  ــدت  أكـ
السيناوية  الطبيعة  تنتجها  التى  اخلامات 
مطعمة ببعض اخلامات الصناعية األخرى، 
الغنم  يستخدمون صوف  أنهم  إلى  مشيرة 

يف صناعة السجاد والنول.

أوضحت أيضا  أنهم ال يلجأون إلى األلوان 

بل  فقط،  السيناوى  الــتــراث  مــن  النابعة 
يحبها  التى  األذواق  كل  مراعاة  يحاولون 
اجلمهور،  خاصة وأنه مت تطوير التصميمات 
على  التصميمات  أحــدث  على  بــاالطــالع 
ــرنـــت، أو خــيــال صــانــع املــالبــس. ــتـ  اإلنـ

جنيًها   80 من  تبدأ  األســعــار  أن  اعتبرت 
لتصل إلى 2500 جنيه لتوب العروس تزيد 
هذا  أن  حــني  يف  حجمه،  بحسب  تقل  أو 
املبلغ ليس ثمن فستان سواريه يف احلفالت 
هو  العروسة«  »توب  وأن  خاصة  احلديثة، 
السيناوية  واملــرأة  السيناوى  للتراث  مثال 
بطلتها  مميزة  املحافظات  كل  يف  وميثلها 

بالزى اخلاص بها.
أكدت على أن هناك عدد من البازارات 
التجارية بدأت تطلب هذه األزياء  واملواقع 
لعرضها فى محالت جتارية خارج مصر بل 
واملشاركة فى بها مهرجانات مختلفة تكرميا 

واعتزازا بهذا الفن املصري األصيل. 
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محطات
د. سامية قدري

هــي جامعة  األولــــى  اجلــامــعــة     
القاهرة التي كما يقول الشاعر عزيز 
أباظة: »كانت حلًما فخاطًرا فاحتمااًل، 
ثم أضحت حقيقة خيااًل«، حلم الذي 
الوطن  هــذا  أبناء  خيال  داعــب  طاملا 
كامل،  أمثال: محمد عبده، مصطفي 
وسعد  أمـــني،  قــاســم  ــد،  فــري محمد 
زغلول... وغيرهم من رجاالت التنوير 
خالل النصف األخير من القرن التاسع 
بالبالد  تنهض  جامعة  إلنشاء  عشر 
للفكر احلــر وأســاًســا  مــنــارة  وتــكــون 
لنهضة علمية على غرار اجلامعات يف 
العقد  نهاية  الفكرة يف  بدأت  الغرب. 

بالدعوة  1906م  عام  وحتديًدا  األول 
اجلامعة،  إلنشاء  تبرعات  جمع  إلــى 
فتبارى الكتاب والسياسيون الوطنيون 
جلمع  ــاب«  ــت ــت »اك لعمل  الـــدعـــوة  يف 
األموال الالزمة إلنشاء اجلامعة. ويف 
مارس 1908م بدأ تنفيذ املشروع ويف 
افتتح  نفسه  الــعــام  مــن  ديسمبر   21
شــورى  جمعية  مبنى  يف  مؤقت  مقر 
التبرعات  تــدفــق  استمر  الــقــوانــني. 
كان  األمر  أن  إال  املشروع،  الستكمال 
وهنا  الــدعــم،  مــن  مزيد  إلــى  بحاجة 
اخلديوي  بنت  فاطمة  األميرة  علمت 
للعلم  بحبها  عرفت  والتي  إسماعيل 

اخليرية  لألعمال  ورعايتها  والثقافة 
املالي،  الــدعــم  إلــى  املــشــروع  بحاجة 
وأموالها  أراضيها  من  بجزء  فتبرعت 
واإلنفاق  املشروع  لدعم  ومجوهراتها 
قبل  املنية  وافتها  قد  أنها  إال  عليه، 
كتب  لدورها  وتخليًدا  االفتتاح،  حفل 
كليات  أول  اآلداب،  كلية  ــاب  ب على 
ــذا مــن فضل األمــيــرة  اجلــامــعــة، »هـ

فاطمة بنت اخلديوي إسماعيل”.
       بدأت اجلامعة كجامعة أهلية 
عام  حكومية  جامعة  إلــى  حتولت  ثم 
من  املصرية  اجلامعة  باسم  1925م 
والطب  والعلوم  اآلداب  كليات:  أربــع 

»بين جامعتين«

حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات، ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف 
نــدرك معاني احلياة،  أيًضا  أثــًرا، ويف هذه املحطات  أَناًسا تترك فينا  ونتعلم دروًســا، نقابل 
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكاًنا فيزيقًيا أو وعاًءا 

يحتوي أجسادنا، بل نذوب فيه ويذوب فينا.. يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.
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تغير  1940م  ــام  عـ ويف  ــوق،  ــقـ واحلـ
اسمها إلى جامعة فؤاد األول ثم تغيير 
ثورة  بعد  القاهرة  جامعة  إلى  اسمها 

يوليو 1952م.
      التحقت بكلية اآلداب يف اجلامعة 
الكلية  السبعينيات،  نهاية  العريقة يف 
التي كانت منارة وساحة للحرية، قبل 
الهجمة الظالمية التي اخترقتها منذ 
كانت  حيث  السبعينيات،  منتصف 
من  رواســـب  ببعض  ــزال حتتفظ  ت ال 
مجدها. ففيها قابلت سهير القلماوي، 
عميد  وتلميذة  العربي  األدب  أستاذة 
األدب العربي الدكتور طه حسني وأول 
والوحيدة  األول  فــؤاد  بجامعة  طالبة 
حاصلة  وأول  طالب  عشر  أربعة  بني 
العربي،  األدب  يف  ــوراه  ــت ــدك ال على 
ورشاد رشدي أستاذ األدب اإلجنليزي، 
العربي  األدب  أستاذ  نصار،  وحسني 
وعميد الكلية آنذاك، وسمير سرحان، 
وفيها  وغيرهم،  سويف...  ومصطفى 
أيًضا تتلمذت على أساتذة عظماء من 
ولكن سرعان  املختلفة.  الكلية  أقسام 
اآلداب  كلية  املشهد وحتولت  تغير  ما 
التيار  مــعــاقــل  مــن  ملعقل  تــدريــجــًيــا 
بإرتداء  خافتا،  بدأ  الــذي  اإلسالمي 
حلى  وتطويل  للحجاب  الفتيات  من 
الشباب، زاد املشهد قتامة بعد حادث 
اغتيال السادات عام 1981م، وحتولت 
حسني  طــه  نعتها  التي  اآلداب  كلية 
إلى  املجتمع«  شموس  »أشمس  بأنها 
ساحة للعنف وللفكر الظالمي وموطًنا 
للتمييز الذي كنت أنا أحد ضحاياه. 

كنت  بالكلية  التحقت  عندما       
اإلجنليزية،  اللغة  دراســـة  يف  أرغــب 
ولكن مجموع الدرجات لم ميكني من 
إلى  أقسامها  بني  اتنقل  فظللت  ذلك 
وكان قد  االجتماع  بقسم  التحقت  أن 
الدراسة،  بداية  على  طويلة  فترة  مر 
مع  مذهاًل  تكيًفا  تكيفت  ذلك  ورغــم 
القسم الذى لم أكن أعرف عنه شيًئا، 
إحــدى طالبه  أصبحت  ما  وســرعــان 
النابهني األمر الذي لفت انتباه بعض 
ــراًرا على  ــي إصــ ــذة ممــا زادنـ األســات
أبي  ــوت  م ورغـــم  والتمييز.  الــتــفــوق 
الطريق،  منتصف  يف  وأنـــا  الــصــادم 
التفوق  أنه زاد من إصــراري على  إال 
موضًعا  أكون  وحتى  لرغبته،  حتقيًقا 
أساتذتي.  أياها  منحني  التى  للثقة 

ورغم أنني كنت األبرز يف دفعتي، إال 
آنــذاك  والفكري  السياسي  املناخ  أن 
أعضاء  ضمن  ــون  أك أن  مــن  حرمني 
رغم  املحبوبة،  بكليتي  التدريس  هيئة 
أنني كنت من الذين حصلوا على درجة 
الليسانس املمتاز وقتها، التي أبيت إال 
اتركها فقبلت للعمل بأجر بسيط ملدة 
عام حتى انتهيت من السنة التمهيدية 
اتيحت  للماجستير. وهي هذه األثناء 
لي فرصة االنتقال إلى محطة أخرى.

      واملحطة األخــرى هي جامعة 
من  اسمها  تغير  الــتــي  شــمــس،  عــني 
جــامــعــة إبــراهــيــم بــاشــا إلـــى جامعة 
عني  إلــى  ثــم  »أون«  أو  هليوبوليس 
فقد  لــهــا،  العربية  الترجمة  شمس 
العمل  فرصة  لي  الفتيات  تعليم  اتيح 
اجلامعة  كليات  إحدى  البنات،  بكلية 
فهمي  أسماء  الدكتورة  أنشأتها  التى 
لتعليم البنات السيما الريفيات، وذلك 
تعلقت  التي  الكلية  رفضتني  أن  بعد 
بها إلى درجة العشق أن أكون أحدى 
بها ألنــي ال  الــتــدريــس  أعــضــاء هيئة 
كلية  ويف  األغلبية.  ديــن  إلــى  انتمي 
االجــتــمــاع ظللت  قــســم  الــبــنــات ويف 
لسنوات أشعر بالغربة رغم محاوالت 

زميالتي احتوائي، لم يكن هذا الشعور 
الفكرية  األجــواء  الختالف  إال  لشيء 
خبرتها  التى  واالجتماعية  والثقافية 
أجــواء  افتقدت  لقد  العظماء،  بكلية 
الزمالء  جتــاور  الفسيحة،  املدرجات 
شباب وشابات من مختلف املستويات 
التنافس  والــثــقــافــيــة،  االجــتــمــاعــيــة 
أنظار  ولــفــت  الــتــفــوق  على  الصحي 
أساتذتنا، السعى الدؤوب إلى املعرفة، 
قاعات  بــني  والــثــرثــرة  ــرح  امل حلظات 
القاهرة  جامعة  ساحات  ويف  الــدرس 
الفسيحة وغيرها من مظاهر البهجة 
رحاب  يف  نحياها  كنا  التي  والسرور 

كليتنا املحبوبة.     
     ورغم وجودي يف جامعة شعارها 
»املسلة والصقرين«، حيث تشير املسلة 
بينما  أون  مدينة  يف  احلياة  بيت  إلى 
املصري يف  اإلله  إلى  الصقران  يرمز 
أنني  من  الرغم  وعلى  الــوقــت،  ذلــك 
جامعتي  يف  ــهــي  اإلل ــدل  ــع ال فــقــدت 
األولى، إال أنني فقدت احلياة والعدل 
اإللهي مًعا يف اجلامعة الثانية، إلى أن 
انتقلت إلى محطة أخرى كانت مبثابة 
صيرورتها  إلى  احلياة  إلعــادة  فاصل 

مرة أخرى.
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محمد إبراهيم

قري تعيش يف ظروف بدائية يأمل أهلها 
مع  اإلنسانية  اخلــدمــات  ــى  أدن توفير  يف 
من  يشكو  بعضهم  واحلاجة،  الفقر  قسوة 
عدم وجود صرف صحي وآخرون يؤكدون 
منازلهم  إلــى  تصل  التي  الشرب  مياه  أن 
غير  ــرى  أخـ أحــيــان  يف  وتنقطع  ــا  أحــيــاًن
القرى  بعض  وهناك  لالستهالك،  صاحلة 
وتغلبت  التنمية  أصبحت منوذًجا يف  التي 
كفر  وأبرزها  مشاكل  من  تواجهه  ما  على 
التي جنحت يف احلصول على لقب  وهب 

أجمل قرية يف مصر.
لكن حال الريف املصري يعكس حقيقته 
ــة تــوفــيــر أبسط  ــ بــشــر غــارقــون يف دوام
نقص  أزمــة  تــزال  ما  إذ  احلياة،  متطلبات 
مياه الري تضرب املحافظات، على الرغم 
قبل  من  واالستغاثات  الشكاوى  تعدد  من 
املزارعني الذين يخشون من بوار األراضي 
الــزراعــيــة، واخلــريــطــة الــزراعــيــة تكشف 
السكر  بنجر  منطقة  الري يف  عن مشكلة 
تنتج  أنها  من  الرغم  على  باإلسكندرية، 
التي  األســاســيــة  اخلــضــروات  مــن  الكثير 
تغطي احتياجات األهالي، وقد تصل أيام 

انقطاع الري إلى أسبوعني أو أكثر.
تقرير صدر يف وقت سابق، كشف  ويف 

اجلهاز املركزى للتعبئة واإلحصاء عن نحو 
60% من القرى حتتاج إلى إنشاء مدارس 

و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.
االبتدائية  املدارس  أن  التقرير،  وأوضح 
احلكومية موجودة فى 95.3% من القرى، 
لكن املدارس الثانوية موجودة فى %18.2 
منها فقط. واملدارس اإلعدادية احلكومية 

موجودة فى 82% من القرى.
وبنّي اجلهاز احلكومي أن أن 74.3% من 
قرى مصر ال يوجد بها صرف صحى، فى 
حني أن 21% من القرى بها صرف صحى 

متصل ملعظم املنازل.
بها  يــوجــد  الــتــى  النسبة  ورغـــم ضــآلــة 
صرف صحى فى قرى مصر، فإن %52.6 
من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من 

انسداد فى شبكاتها.
الشيخ  كــفــر  مــحــافــظــات  أن  ــشــف  وك
أكثر  مــن  والقليوبية  ــزة  واجلــي والــفــيــوم 
يومى  انسداد  من  تعانى  التى  املحافظات 
فى شبكات الصرف الصحى، ومتثل قرى 
هذه املحافظات 3.8% من إجمالى القرى. 
بينما تعانى 25% من القرى املتصلة بشبكة 
واحدة  مرة  انسداد  من  الصحى  الصرف 

شهريا.

صوت أهالينا

تخريج 31 ألف شاب من مبادرة 
مستقبلنا رقمي

أهل الريف يواجهون أزمة نقص مياه الري 
ويحلمون بمحطات للصرف الصحي

انطالًقا من رسالتنا يف هذا الباب، نلقي الضوء على 
بر  املختلفة يف  املحافظات  من  عدد  أهالينا يف  أصوات 
مصر، وبداية من قرية ديرب بقطارس التابعة ملركز أجا 
عدم  من  األهالي  من  عــدد  يشكو  الدقهلية،  مبحافظة 
توفير خدمة الصرف الصحى للكتلة السكنية خارج احليز 

العمرانى.
وتضمنت الشكاوى أن ذلك بالرغم من أن العمارات بتلك 
واعتماد  ميزانية  اعتماد  مت  وأنه  احلصر،  ضمن  الكتلة 
مالى وتخطيط لدخول الصرف إلى تلك العمارات ولكن 
دون تنفيذ، بينما معظم العمارات تتوفر بها خدمات املياه 
الشرب والكهرباء، وطالب املواطنون الدكتور أمين مختار 
إلى  الصحى  الصرف  إدارج  بسرعة  الدقهلية  محافظ 

العمارات بتلك الكتلة وتوفير اخلدمات للمواطنني.
أمبو  كــوم  مركز  يف  كيما  عــرب  قرية  أهــالــى  ويعانى 
من  العديد  نقص اخلدمات يف  من  أســوان  يف محافظة 
والصرف  الشرب  ومياه  والتعليمية  الصحية  القطاعات 
باإلهتمام  القرية  أهــالــى  ويطالب  ــق،  ــراف وامل الصحى 
يف  الــبــدء  وســرعــة  مشكالتها  دراســـة  وســرعــة  بالقرية 

حتسني اخلدمات لرفع املعاناة عن أهالى القرية.
ــوقــرقــاص، يف  ويشكو أهــالــى قــريــة عـــزوز مبــركــز أب
أبرزها  العديد من اخلدمات،  نقص  املنيا، من  محافظة 
مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي، وحاجتهم 
إلنشاء كوبري مشاه يربط بني السنبالوين وقرية عزوز، 
إنشاء مدرسة  كذلك  البلد،  لترعة غرب  وصرف مغطي 
كيلو   4 للمشى مسافه  التالميذ يضطرون  ألن  ابتدائية، 
منشاة  مدرسة  إلى  يصلوا  حتى  الزراعي  الطريق  على 

الفكرية، مما يعرض حياتهم للخطر.

القروض  على  احلصول  شــروط  على  تعرف 
امليسرة من »التضامن االجتماعي«

أعلنت وزارة التضامن االجتماعي، أنه مت التوسع فى 
املناطق  فى  خاصة  املصرية  للمرأة  املوجهة  القروض 

الريفية.
تقدم  الـــوزارة  أن  اإللكتروني،  موقعها  عبر  ــدت  وأك
املعيلة  باملرأة  اخلاص  الصغر  متناهى  التمويل  برنامج 
بالتعاون مع صندوق »حتيا مصر« ملساعدتها بأن تصبح 

عنصًرا فاعاًل فى املجتمع بدالً من متلقية للدعم .
إلــى أن هناك عــدة شــروط للحصول على  وأشــارت 
التمويل وهى:- أن تكون العميلة مصرية اجلنسية، وأال 
سنة،   )60( عن  يزيد  ال  و  سنة   )  21( عن  السن  يقل 

ويفضل من لها خبرة سابقة فى املشروع املقدم.
القرض بحد أدنى )3( شهور و بحد  وبّينت أن مدة 
أقصى )24( شهراً، والسداد شهرى أو حسب طبيعة و 
دورة املشروع، أما عن إجراءات احلصول على اخلدمة 
يتمثل يف طلب احلصول على القرض )منوذج بالبنك(، 
وبحث إجتماعى البناء املرأة مستحقة الدعم، إلى جانب 
يكتفى  توافره  عدم  حالة  فى  و  حديث  مرافق  إيصال 
وبيان  اإلقــامــة،  محل  به  موضح  اإلجتماعى  بالبحث 
مبعرفة  إجتماعى  وبحث  وجــد،  إن  النفقة  أو  باملعاش 
الرقم  بطاقة  صــورة  وكــذا  للفرع،  التابعة  الزكاة  جلنة 

القومى سارية.

جوه البلد
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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبجموعة من خريجى 
لتأهيل  املعلومات  التى أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  مبادرة »مستقبلنا.. رقمى« 
الشباب لسوق العمل احلر والعمل عن بعد؛ تناول اللقاء آثر املبادرة على مسارهم املهنى 
العاملية شركاء  احلر  العمل  منصات  على  املستقل  العمل  لفرص  الوصول  على  وقدرتهم 
املبادرة؛ وذلك بحضور مناذج من الشباب مبقر الوزارة بالقرية الذكية، ومبشاركة مجموعات 
أخرى من خريجى املبادرة باملحافظات من خالل بث مباشر عبر تقنية الفيديوكونفرنس 
فى كل من مركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال بالقرية الذكية، ومقرات مراكز ابداع 
مصر الرقمية باملنصورة، واملنوفية، وسوهاج، واملنيا، وقنا، باإلضافة إلى مشاركة نحو ألف 

مهنى مستقل من خريجى املبادرة عبر االنترنت للتفاعل إلكترونيا مع اللقاء.
االتصاالت  وزارة  أطلقتها  التي  باملبادرة  اخلاصة  املؤشرات  استعراض  اللقاء  وشهد 
وتكنولوجيا املعلومات من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات »ايتيدا« للتدريب 
التطبيقى على املهارات التكنولوجية األكثر طلبا بالسوق العاملي، وعلى املهارات االحترافية 
العاملية مثل  العمل  العاملية وكبرى منصات  يوداسيتى  بالشراكة مع شركة  الرقمى  للعمل 

منصة »فريالنسر دوت كوم« ومنصة »أب وورك«. 
املتزايد فى  الطلب  ذات  الف شاب على تخصصات  تدريب 100  إلى  املبادرة  وتهدف 
سوق العمل احلر؛ حيث تخرج حتى اآلن 31 ألف شاب من 27 محافظة وأكثر من 50 
جامعة حكومية وخاصة؛ فيما التحق منهم ما يقرب من 9 آالف شاب بكبرى مواقع العمل 
احلر العاملية.  كما مت استعراض العديد من قصص النجاح خلريجى مبادرة » مستقبلنا.. 
رقمى« من الطالب وخريجى اجلامعات الذين متكنوا من االستفادة من املبادرة فى اكتساب 
املهارات التطبيقية فى مجاالت التكنولوجيا والعمل احلر التى أهلتهم للتنافس على فرص 

العمل الرقمى املتاحة عامليا وحتقيق دخل شهرى يتعدى 2000 دوالر.

»بنساعد بعض«






