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هناك عوامل عديدة الستمرار 
االجتماعي،  التماسك  عملية 
المادية  الجوانب  أهمها  من 

والسكن  العمل  في  تتمثل  والتي 
من  وغيرها  الصحية  والرعاية 

المختلفة الحياة  مظاهر 

ان املرحلة التي مير بها الوطن واملخاطر 
املحدقة بها حتتم علينا التمعن فيها بروح 
وكــذا   ... والوطنية  التاريخية  املسئولية 
بحذر  متطلباتها  مــع  والتعامل  التعاطي 
متاسك  إلـــى  حتــتــاج   ... ووعـــي  وإدراك 
لتجاوز  اســتــثــنــاء  دون  اجلــمــيــع  وتــكــاتــف 
املاضي وضمان عدم إعادة إنتاجه بصورة 

وشكل أكثر هزلية ...
أبرزها  مــن  لعل  كثيرة  حتــديــات  هناك 
موضوع  التماسك االجتماعي الذى ميكن 
فمظاهر  االجتماعي.  بالبناء  عنه  التعبير 
بينها  فيما  تؤلف  أن  املتنوعة ميكن  احلياة 
املنظم  هو  القانون  يكون  متماسكة.  وحدة 
السياسي  والنظام  االجتماعية  للعالقات 
والتقاليد  العادات  تلعب  كما  واالقتصادي 

دوًرا هاًما يف عملية البناء االجتماعي.

العالمات  مــن  الــعــديــد  أيــًضــا   وهــنــاك 
من  االجتماعي  التماسك  لعملية  الهامة 
ــذي يساعد  أهــمــهــا الـــتـــوازن الــداخــلــي الـ
املجتمع على االستمرار يف الوجود، كما أن 
عملية  يف  تساهم  للمجتمع  الكلية  النظرة 
التوازن الداخلي. ومع ذلك البد من اإلشارة 
إلى أنه اليوجد مجتمع يف حالة تكامل تام، 
العملية  هي  الديناميكي  الــتــوازن  فعملية 
املجتمع.  تغيير  يف  تساهم  والتي  السائدة 
املجتمع  يتفق  عندما  يتحقق  التوازن  هذا 
إلى  والسعي  احلاكمة  القيم  منظومة  على 

تطبيق القانون.

الستمرار  عديدة  عوامل  هناك  أن  كما 
أهمها  من  االجتماعي،  التماسك  عملية 
العمل  يف  تتمثل  والــتــي  املــاديــة  اجلــوانــب 
من  وغيرها  الصحية  والــرعــايــة  والسكن 
العوامل  هــذه  املختلفة،  احلــيــاة  مظاهر 

من  والتحرر  باألمان  ترتبط  عندما  املادية 
ميكن  مــا  املجتمع  داخــل  يحدث  اخلـــوف، 
ــراد  األف بــن  اإليجابي  بالتفاعل  تسميته 

واملجموعات.

االجــتــمــاعــي  الــتــمــاســك  يتحقق  ــكــي  ول
البــد من جتــاوز املــســاواة إلــى العدالة. إن 
القوانن والدساتير مكتوبة بطريقة مثالية، 
لكن هناك فجوة كبيرة بن ما هو مكتوب 
العملية، ومن هنا تأتي أهمية  واملمارسات 
يف  تساعد  هــامــة  كآلية  الثقايف  السياق 
تفعيل املكتوب يف الواقع. فمما الشك فيه 
أن الثقافة متلك وظائف هامة يف املجتمع 
فهي تزود املجتمع باملبرر الشرعي ألنظمة 
الهوية  أنها تربط بن  اإلنتاج والتوزيع كما 
وعملية اإلنتاج؛ ومن ثّم تلعب الثقافة دوًرا 
تفسير  تقدمي  تساهم يف  كونها  رئيسًيا يف 
الطبيعية  بــاحلــدود  يتعلق  فيما  مــجــازي 

للحياة االنسانية.

املصري  للمجتمع  السريعة  النظرة  إن 
ميكن  األخــيــرة  اخلمسة  العقود  والسيما 
والتحول  الداخلية  الهجرة  مالحظة عملية 
احلضر،  إلــى  الريفي  املجتمع  يف  السريع 
بعملية  ارتبطت  التحضر  يف  العملية  هذه 
السياسية  واملشاركة  االقتصادي  الرخاء 
التقدم  عملية  يف  ــراك  ــتـ واالشـ الــفــعــالــة 
االجتماعي والثقايف لكن الواقع أثبت غير 
ذلك فارتبطت عملية التحضر بالعشوائيات 
جديدة  قيم  ــروز  وب االقتصادي  والتراجع 
يف  بالرغبة  الكثيرون  دفــع  مما  متناقضة 
القيم  ــى منظومة  وإل املــاضــي  إلــى  الــعــودة 
هذه  للدين،  املطلقة  املفاهيم  وإلى  األولــى 
العودة ساهمت يف خلق ممارسات اجتماعية 

وثقافية ودينية مضطربة وعشوائية.
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د. منى أبو طيرة
مسارات

أستاذة علم النفس- آداب عني شمس

كيف تجعل

التفكير االيجابي
جزءًا من حياتك اليومية

املاضية  الشهور  مدي  على   ... القارئ  عزيز 
حتــدثــنــا كــثــيــراً عــبــر مــقــاالتــنــا عــن الــســعــادة 
واملشاعر االيجابية وأهمية الرضا عن املاضي 
والتفاؤل باملستقبل يف حتقيق السعادة احلقيقية 

املنشودة..
يف  نتناول  االيجابية  ملساراتنا  واستكماالً 
التفكير  اســتــخــدام  كيفية  الــتــالــيــة  املــقــاالت 
االيــجــابــي يف حــل املــشــكــالت احلــيــاتــيــة التي 
وسوف  الزمن  مع  مشوارنا  خالل  لها  نتعرض 
نتجاوز بهذه املقاالت املعرفة النظرية والتي على 
انها ال حتدث  إال  رائعاً  كونها شيئاً  من  الرغم 
فعالة  طرق  إلى  إذا حتولت  إال  حقيقياً  تغييراً 
وبسيطة يف نفس الوقت جلعل التفكير االيجابي 

جزءاً من حياتك اليومية.. 
احداث  ميكنها  ال  وحدها  النظرية  فاملعرفة 
إلى  تعيس  شخص  من  تغيرك  لن  فهي  تغيير، 

أهدافه، أما اآلخر فيستسلم عند أول عثره«..

استخدم خيالك
رمبا لم تتعود من قبل على استخدام خيالك 
يلعب  اخليال  أن  من  الرغم  على  وذلــك  كثيراً، 
دوراً كبيراً يف النجاح، فلعلك تتذكر يف سنوات 
طفولتك ومراهقتك أحالم اليقظة والتي جتعلنا 
نتمناه،  الـــذي  بالشكل  مستقبلنا  إلــى  ننظر 
اليقظة  احالم  أهمية  النفس  علماء  أكد  ولقد 
واالستبشار  بالتفاؤل  باالحساس  التمتع  يف 
بالضرورة  تتضمن  وذلك عندما  املستقبل  جتاه 
ينعكس  ــذي  ال االمــر  ايجابية  وافــكــار  مشاعر 
على صحتك النفسيه، فمن خاللها ترى نفسك 
فيها  وتــرى  مستقباًل  تتمناه  الــذي  الوضع  يف 
احالمك وامانيك وقد حتققت بالشكل املرضي 
قدرتك  على  تعتمد  امنــا  اليقظة  احــالم  لــك.. 

حقيقية  ارادة  إلى  حتتاج  ولكنها  التخيل  على 
حتى يصبح هذا اخليال واقعاً ملموساً..

انتبه
إرادتك يف صراع مع خيالك،  “عندما تدخل 
فإن اخليال قد ينتصر، ولكن كي تسعى لتحقيق 
أن  من  نتأكد  أن  فيجب  فعالة  بطريقة  امانيك 

خيالك وإرادك يسيران يف نفس االجتاه”.
والسؤال املطروح اآلن:

هل القدرة على التخيل مهارة ميكن اكتسابها؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تذكر عندما كنت 
وإذا  اخلصب  باخليال  تتمتع  كنت  كيف  طفاًل 
 ، الكبر  يف  القدرة  هذه  فقدت  نفسك  وجــدت 
فيجب عليك ببساطة أن تعيد اكتسابها من خالل 
استخدامك  بأن  علماً  وأكثر،  أكثر  استخدامها 
للخيال بصفة مستمرة سيجعلك تتمكن من هذه 
املهارة مثلها مثلما تعلمت من قبل اكتساب مهارة 
ركوب الدراجة أو قيادة السيارة، فهي أمور ما 

أن متكنت منها لن تنساها أبداً.
كيف استطيع أن أقوى قدرتي على 

التخيل؟
التمرين  معي  مــارس  الــقــدرة  هــذه  لتحقيق   
التالي، ولكن أحرص على أن تختار الوقت الذي 
باالرتياح وبعيداً عن اإلحساس بأي  تشعر فيه 

ضغوط عصبية.
اتخذ وضعًا مريحًا وأغلق عينيك..

ابدأ بتذكر حقيبة سفرك، تخيلها فوق السرير 
معدة متاماً وأثناء تأملك لهذه احلقيبة ركز على 
حتصل  ســوف  التي  االجـــازة  مبتعة  أحساسك 
املزاجية  احلــالــة  يف  نفسك  ادخـــل  ثــم  عليها 
املطلوبة واملناسبة لهذا االحساس واقنع نفسك 
من  احلالة  هذه  على  احلصول  بإمكانية  متاما 

االحساس باملتعة.
شاهد املشهد يف عقلك شاعراً بنفس السعادة 
التي حتسها عندما تنطلق لقضاء عطلة ما يف 
باملقارنة  بل  هنا  يهم  ال  املــال  املفضل،  مكانك 
تنشغل  فال  متعة  من  عليه  حتصل  ســوف  مبا 

بالتكلفة.
حقيبتك،  أغلق  للذهاب،  مستعد  االن  انــت 
وركز على انك ذاهب االن إلى املطار أو املحطة، 
ثم  السيارة  أو  القطار،  أو  الطائرة  ركبت  ثم 
وصلت إلى مكان قضاء العطلة. كل شيئ رائع 

متاما مثلما تريده أن يكون.
تأمل بعقلك كل شيئ بالتفصيل .. اجلبال ، 
البحر ، السماء ، الشاطئ، االشجار ، الريف ، 

أياً كان املكان الذي أخترته..
تخيل أنك تتجول مستمتعاً باملناظر اجلميله ، 
شاعراً بالسعادة لوجودك يف هذا املكان الرائع. 
واجعل  هناك  فعاًل  كأنك  استغرق يف حلمك 

من هذه العطلة الذهنية جتربة ممتعة حقاً.
كل  اقبض  الواقع،  إلى  العودة  تريد  وعندما 
وافتح  ثانية  أرحها  ثم  برفق  جسمك  عضالت 
عينيك،واترك االبتسامة على وجهك ألنها تبدو 

مناسبة لك..
ماذا لو واجهتني مشاكل يف التخيل؟

وأن  طويلة  لفترة  خيالك  تستخدم  لم  رمبــا 

ــدأت تــصــدأ، ولكي  ــ قــدرتــك عــلــى اخلــيــال ب
تستعيدها أبدأ بشيء يف محيطك مثل نبات او 
صورة او شجرة او أي شئ أخر ومطلوب منك 
أن تنظر إلى هذا الشيء بدقة منتبهاً إلى أدق 
التفاصيل فيه.. وبعد أن تنتهي من ذلك إغمض 
متذكراً  لنفسك  الشيء  هــذا  وأوصــف  عينيك 
افتح  واالن  التفاصيل.  مــن  ممكن  قــدر  أكبر 
عينيك وتأكد من أنك تذكرت كل شيء بدقة.. 
حتسن  كلما  التمرين  هــذا  على  تدربت  وكلما 
ذهنك..  يف  لألشياء  صــورة  رسم  يف  مستواك 
أن باستطاعتك  ومعنى أنك تذكرت ذلك جيداً 
رسم صورة ذهنية لهذا الشيء، فانت ال تستطيع 
وصف شيء ال ميكنك تخيله، فتحسن قدرتك 

على التخيل سوف يقوي ذاكرتك تلقائياً..
االستمتاع  تخيل  وجــدت صعوبة يف  لو  مــاذا 

بالعطلة؟
أسأل نفسك ما الذي شوه حلمك؟، هل وجدت 
أنه من املستحيل تخيل شيء مبهج جداً دون أي 
ليست  احلياة  أن  نعلم  كلنا  نواقص؟  أو  عيوب 
كاملة، هناك دائماً حلظات رخاء وحلظات شدة 
وعقبات غير متوقعة. هذا صحيح سواء رضينا 
أننا قد ال نستطيع  لم نرض، ايضاً صحيح  أم 
أن نفعل شيئاً جتاه االحداث غير املتوقعة التي 
التحكم  بالتأكيد ميكننا  تطرأ يف حياتنا، ولكن 
والتأقلم  االحــداث  هــذه  مع  التعامل  كيفية  يف 
ننظر  التي  الطريقة  اختيار  معها..فلدينا حرية 

بها إلى مشاكلنا سواء كانت سلبية أو ايجابية.
وآيا  نسعد،  أو  نشقى  أن  اختيار  لدينا حرية 
كانت الطريقة التي نختارها فإن املشاكل ستظل 
حالة  يف  نظل  أن  اخترنا  إذا  وبالتالي  حتــدث، 
حتفيز وتأهب وانتظار للمشاكل القادمة سوف 
عن  املطلق  الرضا  عدم  حالة  بالشك يف  تظل 
احلياة، أما إذا اخترنا أن أياً كانت املشاكل التي 
سوف نقابلها فنحن لدينا القدرة على مواجهتها 
وقتها  املمكنة،  الطرق  بأفضل  معها  والتعامل 
سوف نستطيع أن تستمتع بالوقت احلاضر دون 

أن تنشغل بالقلق على املستقبل..

شخص سعيد، أو من شخص فاشل إلى شخص 
ناجح. ولكن تغير حياتك لألفضل، فأنت حتتاج 
إلى ما هو أكثر من ذلك حيث يجب أن تتولى 
إلغاء  عن  تكف  وأن  سعادتك  مسئولية  بنفسك 
اللوم على اآلخرين ألي خطأ يف حياتك وهو أمر 
ليس سهاًل أو هيناً فكلنا نعلم أن لوم الوالدين أو 
القادة أو احلكومة أو الطقس أو أي شيء آخر، 
لم نعد نستطيع التأقلم معه أو مع نواح محددة 
يف احلياة، هو الطريق االسهل من لوم الذات أو 
االعتراف بأننا رمبا لم نختر الطريق الصحيح 
أو الوسيلة املالئمة للقيام بالعمل املطلوب منا أو 

السلوك املتوقع منا..
تأكد – عزيزي القارئ – أن حتملك املسئولية 
على  لك  األكيد  الفوز  خطة  هي  افعالك  عن 
املدى الطويل، ألنها تفتح املجال أمام عدد كبير 
ناجحاً،  شخصاً  تصبح  لكي  االحتماالت  من 

عن  احتــدث  فأنا  النجاح  عن  احتــدث  وعندما 
عدد من املجاالت املختلفة مثل الصحة والثراء 

والسعادة وحتقيق الذات..
ملــا ميكنك  فعلية  حـــدود  هــنــاك  أن  شــك  ال 
وتطبق  عليه  انتباهك  تركز  أن  بشرط  حتقيقه 
من طرق حلل  باستعراضه معاً  نقوم  ما سوف 
املشكالت.. وهذه اخلطوة تتوقف عليك وحدك، 
املناسب« فقد  »الوقت  تنتظر  بها االن وال  ابدأ 

ال يأتي أبداً.
انتبه 

قــرارات  اتخاذ  على  للعمل  وقــت  »أفضل   –
جديدة يف حياتك هو االن وليس فيما بعد«

املناسب  فالوقت  املناسب،  الوقت  تنتظر  “ال 
دائماً هو الوقت املتاح”

والشخص  الناجح،  الشخص  بن  الفرق   ”-
إلى  للوصول  يثابر  األول  أن  هو  الناجح  غير 
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يسري مصطفى

ــد الــتــعــرف عــلــى معنى  ــري عــنــدمــا ن
بدايًة  نكون  فقد  التماسك،  مصطلح 
املفهوم  هذا  عن  البحث  إلى  حاجة  يف 
مجال  يف  أي  األســـاســـي؛  مــجــالــه  يف 
ــوم الــطــبــيــعــيــة املــعــنــيــة بــدراســة  ــل ــع ال
الفيزيائية والطبيعية واملادية  النواحي 
بالظواهر  الصلة  ذات  البشرية  غير 
حــولــنــا.  مـــن  األرض  عــلــى  املـــوجـــودة 
هو  الصدد  هذا  األبــرز يف  املثال  ولعل 
ظاهرة »متاسك جزيئات املادة«، فوفًقا 
التماسك  يكون هذا  الفيزياء،  ملوسوعة 
ويكون  الصلبة  املواد  بن جزيئات  قوّيًا 
أقل متاسًكا بن جزيئات املواد السائلة 
الغازية.  املــواد  جزيئات  بن  وضعيًفا 
وسبب هذا التفاوت هو بعد املسافة بن 
اجلزيئات أو قربها من بعضها؛ فهي شبه 
املواد الصلبة ولكنها أقل  متالصقة يف 
قرًبا يف السائلة، وأبعد يف املواد الغازية. 
وهكذا فإن التماسك هو: »قوة اجلذب 
بن جزيئات املادة الواحدة«. وتعتمد قوة 

والقبائل،   ،COMMUNITY املحلية 
واجلماعات املهنية، والطوائف الدينية، 
من  وغيرها  الدينية  اجلماعات  وحتى 
مفهوم  أن  وأتصور  الفرعية.  الكيانات 
باألساس  ينطبق  االجتماعي  التماسك 
املجتمع  ولكن  عمومه  يف  املجتمع  على 
ال ينفصل عن هذه املكونات، والتي تؤثر 
أو اإليجاب.  بالسلب  يف متاسكه سواء 
شروطه  املكونات  هذه  من  مكون  فلكل 
يف التماسك، سواء العادات والتقاليد أو 
التعاليم الدينية أو السياسات واملصالح 
بطريقٍة  تتماسك  فالقبيلة  املشتََركة. 
تختلف عن الطائفة الدينية أو اجلماعة 
كل  أن  االعتبار  يف  األخــذ  مع  املهنية. 
املجتمع-  ذلك  يف  -مبا  الكيانات  هذه 
ومن  طبيعتها  من  تغيُِّر  ملؤثراٍت  تخضع 
ثم درجة متاسكها. وبالنظر إلى املجتمع 
يف عمومه، علينا أن نحدد املدخل الذي 
القوى  على  التعرف  خالله  من  ميكن 
ذات الصلة بتماسكه االجتماعي. ولذا 

ميكننا االنطالق من جزيئات املجتمع أي 
أفراده. إن األفراد يف املجتمعات احلديثة 
مواطنن،  بوصفهم  ويتعايشون  يعرفون 
والدولة -املسؤول الرئيسي عن التماسك 
االجتماعي- تتعامل مع األفراد بوصفهم 
تتشكل  التي  اجلزيئات  فُهم  مواطنن، 
منها-  تتشكل  أن  املفترض  -أو  منها 
مادة املجتمع ونسيجه، وميكن أن تشكل 
محصلة  حسب  ا  هّشً أو  صلًبا  نسيًجا 
التفاعالت االجتماعية املختلفة. وبالتالي 
املــواطــنــة هــي املــجــال املوضوعي  فــإن 
االجتماعي  التماسك  قوى  الستكشاف 
وتفاعالتها مع قوى أخرى ميكن أن تعزز 

أو تقوض هذا التماسك. 
مباشر  بشكل  نعرج  املواطنة،  وبذكر 
إلى قوى أساسية وهي تشكلها وتصونها، 
وهي قوة القانون بوصفة األداة الشرعية 
والشاملة للتنظيم والضبط االجتماعي، 
األســاســيــة  ــيــة  اآلل بوصفها  والــتــربــيــة 
الالزمة لصناعة الوعي باملواطنة والعيش 

املشترك يف املجتمع، وهو ما نسميه “قوة 
الثقافة”. ولكن هناك أيًضا قوة االقتصاد 
املعيشة  مبستويات  املتعلقة  وجوانبه 
والعمل، وهي قوةٌ حاسمٌة يف التأثير على 
مستوى التماسك االجتماعّي. إن مختلف 
هذه القوى، القانون والثقافة واالقتصاد، 
ال تعمل يف فراغ ولكن يف إطاٍر مجتمعيٍّ 
العالقاُت االجتماعيُة واملصالُح  حتكمه 
والــفــعــالــيــاُت املــؤســســيــُة، فــضــاًل عن 
املؤثرات اخلارجية التي باتت متعاظمًة 
لنَُقل  االتصاالت.  وثورة  العوملة  ظل  يف 
على  يؤثر  القانون  مجال  يف  اخللل  إن 
طريقة تنظيم املجتمع وضبطه، وأشكال 
اخللل القانوني ميكن أن تتمثل يف كون 
القانون ذاته غير منصف أو غير فعال، 
وأن الفجوات الناجمة عن عدم اإلنصاف 
وغياب الفعالية تسمح لقوى أخرى )غير 
املجال  على  والتأثير  بالتغلغل  قانونية( 
على  وبالتالي  العدالة،  ونظام  القانوني 
وهذه  والضبط.  التنظيم  على  القدرة 
التي حتول مادة املجتمع  الفجوات هي 
السائلة  إلى احلالة  الصلبة  من احلالة 
أو من احلالة املتينة إلى احلالة الهشة. 
الثقافة،  وباملثل ميكن وصف حالة قوة 
ففي غياب نظم تربية ومؤسسات ثقافية 
)وإعالمية( داعمة ملبادئ املواطنة، فإن 
النتيجة احلتمية هي نوع من العشوائية 
السيولة  من  وحالة  والتربوية  الثقافية 
تبدأ  احلاالت،  هذه  مثل  ويف  الثقافية. 
الكيانات األصغر يف املجتمع يف فرض 
شروطها ومحاولة حتقيق متاسكها وفق 
منطلقاتها القبلية أو الطائفية أو حتى 
املهنية، وكثيًرا ما يكون متاسكها مقوًِّضا 
للتماسك االجتماعي بشكل عام، أي أن 
الوالء واالنتماء لن يكون للدولة واملجتمع 
وإمنا للجماعة الفرعية التي ينتمي إليها 

الفرد. 
مبا  االجتماعي،  التماسك  بناء  إن 
يجب  وتضامن،  ووالء  ترابط  من  يعنيه 
ثابتة  حالة  ليس  التماسك  يراعي  أن 
وإمنا هو حالة دينامية حتددها مؤثرات 
ينبغي  ومتغيرات وشروط متعددة. كما 
ــوالء  وال الترابط  تــأويــالت  أن  مــراعــاة 
حتديد  فــإن  ولــذا  متعددة،  والتضامن 
ميكن  ال  وهنا  ــروري،  ضـ أمــر  املعايير 

جتاهل املواطنة وحقوق اإلنسان. 

التماسك بن اجلزيئات على نوع املادة 
ودرجــة احلــرارة حيث إن ازديــاد درجة 
حرارة املادة يؤدي لزيادة الطاقة احلركية 
اجلزيئية  الــقــوى  فتضعف  جلزيئاتها 
ويزداد البعد بن اجلزيئات لذا تقل قوة 

التماسك. 
لظاهرة  ــوصــف  ال هـــذا  أن  ــصــور  أت
لفهم  مفيٌد  ــادة«  املـ جزيئات  »متــاســك 
فلفظ  االجتماعي؛  التماسك  ظواهر 
التماسك له دالالٌت مشتركٌة يف العاملن 
الترابط  معنى  ويُعدُّ  واإلنسانّي،  املادّي 
ــة الــثــبــات يف مــواجــهــة املــؤثــرات  ودرجـ
اخلارجية هو املعنى املحوري والشامل. 
ميكن  االجتماعية  العلوم  منظور  ومن 
اإلحــالــة إلـــى إمــيــل دوركــــامي مؤسس 
مفهوم  ف  عـــرَّ ــذي  والـ االجــتــمــاع،  علم 
»الترابط  بأنه:  االجتماعي  التماسك 
بن أفراد املجتمع، والوالءات املشتركة، 
والــتــضــامــن«. وهــــذا وصـــف احلــالــة 
االجتماعية التي نصفها بأنها متماسكٌة. 

وهنا يأتي السؤال عن ماهية القوة التي 
والتضامن؟  والوالء  الترابط  إلى  تؤدي 
وهل هذه القوة تقابلها قوى أخرى تؤدي 
التفكك والتنافر واالستقطاب؟ إن  إلى 
االجتماعي  التماسك  حلالة  الوصول 
القوى  ديناميات  على  التعرف  يتطلب 
حالٌة  فالتماسك  واملــضــادة،  الداعمة 
نتيجة  أي  ــًة،  ــت ــاب ث ولــيــســت  ديــنــامــيــة 
تفاعالت وليس نتاًجا لطبيعة كامنة يف 
املجتمع. ففي احلالة املادية تَُعدُّ احلرارةُ 
القوةَ األساسية التي تؤثر على متاسك 
احلــرارة  تلك  فما هي  املــادة.  جزيئات 
االجتماعية التي تؤثر على الروابط بن 

البشر واجلماعات؟ 
علينا  ذلـــك،  استكشاف  قبل  ولــكــن 
اجتماعّي؛  هو  مبا  املقصود  نحدد  أن 
يشمل  عـــام  مــفــهــوم  االجــتــمــاعــي  ألن 
بــدايــًة من  املــكــونــات  ــدًدا كبيًرا مــن  عـ
املجتمع SOCIETY يف عمومه، وحتى 
باملجتمعات  ــروًرا  مـ واألســـرة،  العائلة 

التماسك 
االجتماعي

الزم نفهم 
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ــي  ــه زك ــ ــدري ــ ــور الـــقـــس أن ــتـ ــدكـ ــل الـ ــقــب اســت
رئــيــس الــطــائــفــة اإلجنــيــلــيــة مبــصــر، ورئــيــس 
ــخــدمــات  ــل ــة اإلجنـــيـــلـــيـــة ل ــطــي ــب ــق الــهــيــئــة ال
ــاء19 فــبــرايــر ، أعــضــاء  ــعـ االجــتــمــاعــيــة، األربـ
القاهرة.  يف  الهيئة  مبقر  أب(،  )ألنــي   مؤمتر 
األب يف  إن  زكــي،  أندريه  القس  الدكتور  وقــال 
هذا العالم البد أن ميتلك القدرة على املرونة، 
وأن يكون قادًرا على احتواء ثقافة أبنائه يف ظل 
سرعة منط احلياة والتطور املذهل للتكنولوجيا 
غنى  فيها  نستوعب  الــتــي  الــتــواصــل  ووســائــل 
الصورة واخلبر. فبركة  فيها  ونواجه   املعلومات 

يــأتــي الــلــقــاء بــرعــايــة بــيــت الــعــائــلــة املــصــري، 
واألمن  العام  األسقف  إرميا،  األنبا  وبحضور 
والدكتور  املصري،  العائلة  لبيت  املساعد  العام 
محمد عبد العاطي، املنسق العام لبيت العائلة 
املصري، وجرجس صالح، األمن العام األسبق 
ملجلس كنائس الشرق األوسط، والدكتور أحمد 
األســريــة  الثقافة  جلنة  مــقــرر  رجـــب،  رجــائــي 
ببيت العائلة املصري، وسميرة لوقا، رئيس أول 
وحدة احلوار بالهيئة القبطية اإلجنيلية، وعضو 
مجلس أمناء بيت العائلة، ومساعد مقرر جلنة 
و50  قسيًسا   50 ومبشاركة  األسرية،  الثقافة 

شيًخا أزهرّيًا.

املواطنة  وممارسات  قيم  تعزيز  أجل  “من 
قرية  الــــ44  يف  وخــاصــة  املنيا  محافظة  يف 
التي تعاني من التحديات االجتماعية املتعلقة 
نيفن  شهدت  والتطرف”،  الديني  بالتعصب 
توقيع  االجتماعي  التضامن  ــرة  وزي القباج، 
من  وعدد  الــوزارة  بن  تعاون  بروتوكوالت   8
اجلمعيات األهلية الشريكة من بينهم الهيئة 
االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية 
لتنفيذ  اجلمعيات  وبقية  الهيئة  تسعى  حيث 
عدة أنشطة وتدخالت اجتماعية واقتصادية 
اآلخر. وقبول  التسامح  قيم  لنشر   وثقافيه 

بالدور  االجتماعي  التضامن  وزيرة  وأشادت 
الفقر  محاربة  يف  األهلية  للجمعيات  الهام 

حضر اللقاء أيًضا »كاسي كارستنز”، مؤسس 
التي  العاملية،  أب(  إلــى  يحتاج  )العالم  حركة 
أُسست عام ٢011 بهدف استرداد دور األب داخل 
 املجتمع ورجوع األبوة لتأثيرها العميق يف األسرة.

الثقافة  عــمــل جلــنــة  إطـــار  الــلــقــاء يف  ــي  ــأت وي

واالجتماعية  االقتصادية  املختلفة  بأبعاده 
والبيئية والثقافية، باعتبارها شريك أساسي 
تتبناها  التي  ــادرات  ــب وامل البرامج  كافة  يف 
الوزارة مثل مبادرات سكن كرمي وحياة كرمية 
األهلي  القطاع  أن  إلــى  وأشـــارت  كفاية  و٢ 
األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  يف  املتمثل 
للمحافظة. والثقايف  الديني  التنوع   يعكس 

تلك  وضعت  الـــوزارة  أن  القباج  وأوضــحــت 
ملواجهة  العليا  اللجنة  مع  بالتنسيق  اخلطة 
األحــــــداث الــطــائــفــيــة الــتــي تــقــوم بــوضــع 
االستراتيجيات العامة والتنسيق بن األطراف 
واملتابعة والتقييم لضمان الوصول لألهداف، 
وكذلك مع الوزارات والهيئات احلكومية مثل 

على  للحفاظ  املصري  العائلة  لبيت  األســريــة 
شركة  سعي  ظل  ويف  املصرية،  العائلة  صالبة 
ويل سبرجن بالتعاون مع مؤسسة »أنا املصري« 
إلى التأثير يف املجتمع من خالل ترابط األسرة 

واستعادة األدوار املحورية بها. 

العالي،  والتعليم  والتعليم،  التربية  وزارات 
والرياضة،  والشباب  والثقافة،  ــاف،  واألوقـ
املنيا. ومحافظة  للمرأة،  القومي   واملجلس 
وأضافت أن كل وزارة بوضع اخلطط التنفيذية 
الالزمة  البشرية  والكوادر  امليزانيات  وتوفير 
للتنفيذ، الفتة إلى أنه مت العمل حتى اآلن يف 
 ٢7 قرية من ضمن 44 قرية، مت استهدافها. 
ــوارات  وقــالــت إن خــطــة الــعــمــل شــمــلــت، حـ
وفنية  رياضية  وأنشطة  مجتمعية  ولقاءات 
ــل املــواطــنــن  ومــســابــقــات ثــقــافــيــة جتــمــع ك
التي  املجتمعية  العزلة  حاجز  لكسر  وذلــك 
 صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.
ــد متــويــل  ــه مت رصــ ــ ــاج أن ــب ــق ــت ال ــحـ وأوضـ
التدخالت  لتنفيذ  جنيه  مليون   1٢ يصل 
مت  التي  ــوارد  املـ بعض  جانب  إلــى  املطلوبة 
الشريكة. اجلمعيات  خــالل  مــن   تدبيرها 
يشارك يف البروتوكول بجانب الهيئة القبطية 
جمعيات  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 
اجليزويت  وجمعية  احلياة،  وصناع  األورمان 
للتنمية،  بــنــاء  وجمعية  للتنمية،  والــفــريــر 
وجمعية  للتنمية،  الصالح  السامري  وجمعية 
األسر املسلمة للتنمية، وجمعية اخلبر السار 
للتنمية، وقد حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل 
سكرتير عام محافظ املنيا، ووقع عن الوزارة 
املركزية  اإلدارة  رئيس  املــوجــود  عبد  أميــن 
رؤســاء  اجلمعيات  وعــن  األهلية  للجمعيات 

مجالس إدارات اجلمعيات الشريكة.

الدكتور القس اندريه زكي يستقبل أعضاء 
مؤتمر »ألني أب« في مقر الهيئة

الهيئة تشارك في برتوكول مع وزارة التضامن 
االجتماعي لمواجهة الطائفية في المنيا

أخبار 
لهيئة ا

الهيئة أخبار 
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االستثمار واملشروعات الصغيرة من أهم 
مالمح تطور اقتصادات الدول النامية 

واألسواق الناشئة، خاصة وأن منو املجتمعات 
يبدأ من خالل إتاحة  الفرص املناسبة 

لالستثمار، وتذليل كافة العقبات التى تقف 
أمام املستثمرين املحليني، وكذلك العرب 

واألجانب.
حاولنا من خالل هذا امللف التطرق إلى 

التعرف على مناخ االستثمار فى مصر، واجلهود 
املبذولة من الدولة فى تدعيم االستثمار، 

واخلطوات املرجى اتباعها للقيام مبشروعات 
تعود بالنفع على املجتمع، من خالل زيادة 

معدل االنتاج، وإتاحة مزيد من فرص العمل، 
وخاصة لدى الشباب واملرأة، إلى جانب  إلقاء 

الضوء على دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
فى إنعاش عجلة االقتصاد وخلق مزيدا من 

فرص العمل، واستعراض مناذج رواد األعمال 
فى شكلها اجلديد والتعرف على اخلبرات التى 

يوفرها هذا النوع من املشروعات.
هناك اهتمام ايضا بالتعرف على 

االستثمارات األجنبية واملجاالت التى تفضلها 
الشركات األجنبية لالستثمار فى مصر، وخاصة 

البريطانية، األملانية ، اإليطالية، والفرنسية، 
وغيرها من الدول التى تفضل ضخ مزيد من 

االستثمارات فى مصر، وتشجيع الصناعات 
الصغيرة واملتوسطة، واحلديث عن الفئات التى 
ميكن أن تستفيد من ضخ األموال األجنبية فى 

السوق املصرية.  

االستثمار
والمشروعات 

الصغيرة..
انطالقة آمنة نحو المستقبل

امللف إعداد
عيسي جاد- أحمد عصام
شيري عبده - فادى لبيب
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دوًرا  تلعب  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
كبيًرا يف تنمية االقتصاد، ال سيما يف ظل دورها 
والبطالة  الفقر  مؤشر  محاربة  يف  الرئيسي 
الشباب ومتكينهم  تعزيز طموحات  ودورهــا يف 
الصعبة،  االقــتــصــاديــة  األوضـــاع  مواجهة  مــن 
خاصًة وأنها ال حتتاج لرأس مال كبير، ولها دور 
كبير يف تنمية الصناعات الوسيطة أو التكميلية. 
تتميز املشروعات الصغيرة واملتوسطة، بأنها 
ال حتتاج الى رأس مال كبير، وسهلة التأسيس، 
يضع  أن  االعمال  عالم  املقبل يف  الفرد  يحتاج 

دســوق  الــريــاضــي مبدينة  اإلســتــاد  مــن  سكني 
الشباب  ملركز  النسائي  الــنــادي  على  تـــرددت 
جــاءت  هنا  ومــن  لــإلســتــاد،  التابع  والــريــاضــة 
لشباب  تدريبية  دورة  عــن  بــإعــالن  معرفتي 
الــفــنــيــة لصناعة  ــارات  ــهـ املـ عــلــى  اخلــريــجــن 

اخليامية.
أضافت: “قرأت عن دورة تدريبية حول كيفية 
خالل  من  مشروع  وإدارة  والتسويق  التخطيط 
برنامج »ابدأ مشروعك« وعرفت أن جهاز تنمية 
مجال  يف  تدريبية  دورات  يــقــدم  املــشــروعــات 
التسويق والتخطيط وإدارة املشروعات وصناعة 
التدريب ليكون  اخليامية واجتزت املقابلة وبدأ 
أحلم  الــذي  مشروعي  بها  أبــدأ  َقّيَمة  إضافة 
بتحقيقه وتتطلع ألن يكون مصدر دخل أساسي 

لها وألسرتها”. 
قــالــت:  عليها  حصلت  الــتــي  ــرات  اخلــب عــن 
تعلم  فرصة  منحتني  اخليامية  تدريب  “دورة 
االهتمام  مع  وجديدة  مختلفة  مهارات  وإتقان 
ــراعــاة الــدقــة يف اخــتــيــار األلـــوان  بــاجلــودة وم
جذب  عوامل  ُل  تَُشِكّ والتي  األذواق  يف  والتنوع 
املشاركة يف  أن  كما  ملنتجات مشروعها،  ومَتَيُّز 
يف  كثيًرا  ساعدتني  مشروعك«  »ابــدأ  برنامج 
إدارة مشروعها مبهارة عالية، كما تعلمت فنون 
التفاوض والتسويق اجليد للمنتجات إضافة إلى 
جهاز  يُِقيُمها  التي  املعارض  يف  اشتراكها  ميزة 
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر وغيرها”. 

قاطرة االقتصاد
رشاد  االقتصادي،  اخلبير  أوضح  جانبه  من 
هي  املتوسطة،  الصغيرة  الصناعات  أن  عبده، 
االقتصاد  يف  تغييًرا  ستحدث  التي  القاطرة 
املصري، إذا كان يوجد بها اهتمام بشكل سليم، 
اقتصادًيّا  مصر  أمل  هو  امللف  هذا  أن  معتبًرا 

للنهوض والتنمية. 
للتنمية،  دولـــة  أي  يف  األمـــل  “إن  وأضـــاف: 
فالواليات  واملتوسطة؛  الصغيرة  الصناعات 
ــم على  ــائ ــكــيــة اقــتــصــادهــا ق املــتــحــدة األمــري
الصناعات الصغيرة واملتوسطة التي حتتل %71 
من اقتصاد أمريكا بقوتها االقتصادية الهائلة”، 
الرسمية  التصريحات  حسب  “أنه  إلى  مشيًرا 
لوزيرة التخطيط تبلع نسبة الصناعات الصغيرة 
فإذا   %4٢ إلــى   %40 من  مصر  يف  واملتوسطة 
هناك  ستكون  أكبر  بشكل  الدولة  بها  اهتمت 

فروق كبيرة يف االقتصاد”.
املشروعات  “أن  االقــتــصــادي  اخلبير  وأكــد 

الصغيرة واملتوسطة لها أهمية كبيرة لالقتصاد 
أكثر  لها  فهي  اخلصوص،  وجــه  على  املصري 
من ميزة فعن طريقها نستطيع مقاومة البطالة 
ا، وبالتالي  ألنها تسمح بتشغيل أعداد كبيرة جًدّ
إنتاًجا  وتضخ  البطالة  مشكلة  حل  يف  تساهم 
العملة  من  مزيًدا  وبالتالي  للتصدير،  صاحًلا 
البنك  يف  النقدي  االحتياطي  وتعزيز  األجنبية 
احتياجات  تلبية  على  أكــبــر  وقـــدرة  املــركــزي 
الشعب املصري من السلع الغذائية األساسية”. 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  تدعيم  وعن 
توازًنا بن  يُحِدث  اإلنتاج  قال: “مزيد من ضخ 
السلع  وبالتالي يخفض أسعار  والطلب  العرض 
ويوفر للمواطن حياة أفضل، كذلك تزيد حصيلة 
ومستوى  ــة  ــدول ال إيــــرادات  فتزيد  الــضــرائــب 

اخلدمات يزيد وبالتالي فائدة للمجتمع”. 
الــصــغــيــرة  املـــشـــروعـــات  “أن  ــى  ــ إل وأشـــــار 
يخلق فرص عمل  الذي  الباب  واملتوسطة، هي 
اإلنتاج  عجلة  وحتــرك  البطالة،  على  للقضاء 
مما يوفر االستيراد بالعملة الصعبة، إلى جانب 
اإلنتاج  وزيــادة  الصادرات  دعم  يف  مساهماتها 
اهتماًما  يولي  العالم  “أن  موضحا  املحلي”، 
فهي  واملتوسطة،  الصغيرة  باملشروعات  ا  خاّصً
قاطرة التنمية؛ ففي دول عديدة يوجد بها نائب 
واملتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  وزراء  رئيس 
واقــتــصــاد جــنــوب شــرق آســيــا كله قــائــم على 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة”. 
الرئيس  “أن  إلــى  االقــتــصــادي  اخلبير  ــوه  ون
اكتشف  زيارته ألملانيا  السيسي يف  الفتاح  عبد 
أكبر  تعد  التي  أملانيا  صــادرات  من   45.6 أن 
ــا قــائــمــة عــلــى املــشــروعــات  ــ اقــتــصــاد يف أورب
فرصة  “أنــهــا  معتبًرا  واملــتــوســطــة”،  الصغيرة 
سانحة لالستفادة من اخلبرات األملانية يف هذا 
الشأن، وتعميم هذه التجربة يف مصر مبا يعود 
بالفائدة ودعم االقتصاد  على الشباب املصري 

بعدة أشكال”. 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  “أن  وأكــد 
ألنها  مجتمع  ألي  نقلة  ــِدث  ــ وحُت ا  ــًدّ جـ مهمة 
تــســاهــم يف حـــل مــشــكــالت الــبــطــالــة وتــضــخ 
“أن  إلى  التصدير”، مشيًرا  وتساعد يف  إنتاًجا 
يف  تساهم  واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات 

نهضة الصناعات الوسيطة أو التكميلية”.
وطالب اخلبير االقتصادي رشاد عبده بإنشاء 
لتتولى  واملتوسطة  الصغيرة  للصناعات  وزارة 
رعايتها يف ظل مساهمتها الكبيرة يف االقتصاد 
االقتصاد، بشرط  والتي متثل حوالي 4٢% من 
وأن نحسن  بشكل صحيح  لها  اإلعــداد  يتم  أن 
فيجب  الــعــمــل،  وفــريــق  عليها  الــقــائــم  اخــتــيــار 
إرسالهم للتدريب يف اخلارج ليتعلموا ويحصلون 
اإلعالن  يتم  عندما  بحيث  كبيرة  خبرات  على 
الــوزارة كان هناك ضمانات النجاح ويجب  عن 
بعد  ثم  بجانبها  وتقف  تدعمها  أن  الدولة  على 
متويل  أجل  من  لها  بنك  تخصيص  ذلك ميكن 
هذه الصناعات ألن هذه أحد املشاكل املعوقة، 
وخارجية  داخلية  أســواق  فتح  يف  ومساعدتها 
يوجد  الهند  “أن  إلــى  الفــًتــا  إيــجــابــي”،  بشكل 
الصغيرة  للمشروعات  وزراء  رئيس  نائب  بها 

واملتوسطة وليس وزير فقط”.

خطة مدروسة ملشروعه، واإلقبال على تأسيس 
ــة مــســبــقــة سيفشل  ــ مـــشـــروع مـــن غــيــر دراسـ
بالتأكيد، ولتأسيس مشروع ناجح يجب دراسة 

السوق ودراسة املنافسن أيًضا. 

املهارات مهمة
تصنيع  مــهــارات  “أحــب  السيد  رانــيــا  قالت 
ويدعمني  -وفقط-  باخلرز  اليدوية  املشغوالت 
ــور، ولــكــن.. لعبت  ــ زوجـــي دائــمــا يف هــذه األم
موقع  لقرب  ونظراً  البداية،  يف  دوراً  الظروف 

المشروعات
 المتوسطة والصغيرة بوابة 

إنعاش االقتصاد المصري

الخبير االقتصادي رشاد 
عبده: المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة 
هي األمل في التنمية

رانيا السيد.. قصة نجاح 
بدأت بدورة تدريبية حتى 

االحتراف 

ر 
ِّ

ط.. ابدأ.. انطلق.. طو خطِّ

13
5662020 يناير العدد

12

دد
لع

ف ا
مل

تتتربع االستثمارات البريطانية 
على صدارة الدول املستثمرة يف 

مص وحسب تقرير صادر عن وزارة 
االستثمار والتعاون الدولى بلغ 

حجم االستثمارات البريطانية 
يف مصر إلى 47,9 مليار دوالر يف 
ظل وجود 1817 شركةبريطانية 

تعمل يف مصر وذلك يف العديد من 
املجاالت وعلى رأسها قطاع النفط 

والغاز والبنية التحتية.

كما تعد ايطاليا من أهم الشركاء 
االقتصاديني ملصر ومن أكبر 

الدول املستثمرة ،حيث تبلغ حجم 
االستثمارات االيطالية يف مصر نحو 

7 مليار دوالر من خالل 1204 شركة 
تعمل يف مصر، واهم املجاالت التى 

تعمل بها الشركات االيطالية البنية 
االساسية والغاز والبترول واخلدمات 

املالية واللوجستيات والكيمياويات 
والبتروكيمياوت والطاقة اجلديدة 

واملتجددة واملالبس اجلاهزة، كما 
انها من اكبر 5 دول تستورد منهم 

مصر.

مت توقيع اتفاقية مع صندوق 
أكتيس االستثمارى يف لندن 

واملتخصص يف االستثمار يف البنية 
التحتية والتعليم والصحة، وايضا 

خالل هذه الفعاليات أعلنت 
بريطانيا عن تقدمي 34 مليون 

استرلينى لدعم النمو االقتصادي 
الشامل والتنمية االجتماعية 

ومتكني الشباب والشمول املالى 
ودعم تطوير منظومة التعليم 

العالى.

وبالنسبة اليطاليا فالترابط 
بني الدولتني مبنى على عالقات 

مشتركة، كما ان شركة إينى 
االيطالية تقوم بالتنقيب عن 

البترول يف احلدود املصرية.



االستثمار يف قطاع تنمية املشروعات الصغيرة 
للمجتمعات  األفضل  اخليار  هو  واملتوسطة، 
النامية والناشئة، وكثير من الدول لديها جتارب 
الصغيرة  بــاملــشــروعــات  االهــتــمــام  يف  عــديــدة 
اقــتــصــادهــا  منــو  يف  للمساهمة  واملــتــوســطــة 
فصغار  الــصــنــاعــي؛  الــقــطــاع  ــســاعــدة يف  وامل
يجب  لذلك  الصناعة  عصب  هم  املستثمرين 

دعمهم ليحققوا جناًحا ويدعموا االقتصاد. 
املركزي  البنك  عن  صــادرة  إحصائية  ووفــق 
املصري، فإن الصناعات التحويلية التي تعتمد 
مختلفة  منتجات  إلى  اخلام  املــواد  على حتويل 
تتجه إليها النسبة األكبر من الشركات الصغيرة 
العاملة  الشركات  ويليها  بواقع %51  واملتوسطة 
 %40 بنسبة  والتجزئة  اجلملة  جتارة  مجال  يف 
موزعة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  وباقي 
على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة 

والزراعة وغيرها. 
حمزة،  محمد  مع  النور«  »رسالة  حــوار  وفى 
أحد صغار املستثمرين املستفيدين من صندوق 

تسويق املنتجات، فأنا أسعى من خالل شركتي 
إلى اجلانب  باإلضافة  لتحقيق هدف مجتمعي 
املتسرب  الشباب  بتعليم  فنقوم  االقــتــصــادي، 
يتم  عــاطــاًل  يكون  أن  مــن  فــبــداًل  التعليم،  مــن 
توزيعه  ثم  العمل،  لسوق  مناسًبا  ليكون  تأهيله 
يف  فاعاًل  ليكون  األعمال  ورجال  املصانع  على 

املجتمع.
املشروعات  صندوق  قرض  ساهم  كيف   

الصغيرة يف إنقاذ صناعة األلباستير؟
من خالل قرض صندوق املشروعات الصغيرة 
واملــتــوســطــة، تــواصــلــت مــع أصــحــاب الـــورش 

نتيجة  فترة  بعد  أبوابها  أغلقت  والتي  املتعطلة 
كارتفاع  باملهنة،  مرت  التي  األزمــات  من  عديد 
اللوجستية  واملــســتــلــزمــات  اخلــامــات  ــار  أســع
يحتاج  فمن  مشكالتهم  بحل  وقمت  لإلنتاج، 
خامات أو موتور أو مستلزمات إنتاج، أو صنفرة 
أو غراء، فأوفر لهم احتياجاتهم وأخذ مقابلها 

شغل وأقوم بتسويقه يف املعارض. 

كيف طورت صناعة األلباستير؟
يف  األلباستير  مــن  منتجاتي  بتسويق  أقــوم 
املعارض يف جميع أنحاء اجلمهورية، باإلضافة 

إلى السياحة الوافدة والبازارات، وسعًيا للتطوير 
املنتجات  أجــل  من  العمل  فكرة  من  وللخروج 
جلأنا  العمل،  وتطوير  األفــق  ضيقة  السياحية 
لتخدم  واألباجورة  والطبق  األبليك  إلى صناعة 

السوق املحلي. 

املادة  على  القرنة  أهالي  يحصل  أين  من 
اخلام لرخام األلباستير؟

توريدها  يتم  األلباستر،  لرخام  اخلــام  املــادة 
إليهم من بني سويف، لكن هناك نوًعا آخر من 
أسيوط  من  ويأتي  البلدي  املرمر  وهو  الرخام 
ويتم توريده إلى القرنة لتبدأ الورش يف تشكيلها 
واملنتجات  ــورشــة  ال يف  العمل  خطة  بحسب 

املطلوبة. 

واملرمر  األلباستير  رخــام  بني  الفرق  ما 
البلدي؟

يعشق السياح املرمر البلدي، خاصة أن املقابر 
من  أواٍن  بداخلها  يكون  اكتشافها  عند  األثرية 
الفراعنة،  يستخدمها  كان  التي  البلدي  املرمر 
فاملرمر البلدي ال يدخل يف صناعته اآلالت بل 
الصنايعي،  يد  على  يــدوي  بشكل  تشكيله  يتم 
ويــكــون فــن ومــهــارة الصانع هــو األســـاس على 

عكس األلباستير تدخل اآللة يف تشكيله. 

صناعة  تــهــدد  الــتــي  املــخــاطــر  مــاهــي 
األلباستير؟

مهنة  تهدد  التي  املخاطر  من  العديد  هناك 
صــنــاعــة األلــبــاســتــيــر، كــفــكــرة ارتــفــاع أســعــار 
اخلامات والتي أثرت سلبّيًا على عدد كبير من 
إلى صعوبة  باإلضافة  أبوابها،  وأغلقت  الورش 
التسويق للمنتجات بعيًدا عن اجلانب السياحي؛ 
فال بد من أن تكون هناك معارض يف كل أنحاء 
اجلمهورية طوال أيام السنة، وأطالب احلكومة 
بتوفير عدد كبير من املعارض لتسويق املنتجات، 
كاملة،  بلدة  معي  فيعمل  لوحدي  أعمل  ال  فأنا 
الصنايعي يف  فيومية  الشباب،  من  كبير  وعدد 
املهنة تصل إلى أكثر من 150 جنيه، وهديف هو 

خدمة بلدي. 

فيه  كشف  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
فن  ــقــاذه  وإن األلباستير  صناعة  مــع  مــشــواره 
الرخام واملرمر يف األقصر، فإلى نص  صناعة 

احلوار...  
كيف كانت البداية مع فن صناعة رخام 

األلباستير؟
أنــا مــن غــرب األقــصــر يف الــقــرنــة، تعلمت 
يف  فالصناعة  جد  عن  أًبــا  األلباستير  صناعة 
متوارثة  فهي  املختلفة  األجيال  مر  على  العائلة 
تعلمناها  بــل  مــدرســة  يف  نتعلمها  فلم  لدينا، 

بالفطرة عن أجدادنا. 

العاملني يف صناعة األلباستير  كم عدد 
يف القرنة؟

األقــصــر،  منطقة  يف  األلــبــاســتــيــر  صــنــاعــة 
مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالسياحة الوافدة، فكانت 
هي الصناعة األكثر رواًجا، ويف نفس الوقت من 
يف  األســر  من  لكثير  األســاســي  الدخل  أعمدة 
فيوجد 7000 نسمة من سكان غرب  األقصر، 

مما  األلباستير،  صناعة  يف  يعملون  األقصر 
التاريخية،  الصناعة  على  احلفاظ  يف  يساعد 

وكذلك مصدر دخل كبير.

ا؟ كيف تطورت صناعة الرخام تاريخًيّ
البداية كان  النحت على رخام األلباستير يف 
حجر  بواسطة  األيــدي،  على  يعتمد  بدائّيًا  فّنًا 
»احلتان«، وكان الصنايعي يحتاج إلى أيام لينتهي 
بعد  أنــه  إال  يــده،  يف  التي  القطعة  تشكيل  من 
دخول عصر اآللة واملهنة أصبحت أكثر سهولة 
بأشكالها  املنحوتة  ــواد  املـ إنــتــاج  يف  وســرعــة، 

املختلفة، ووفرت الوقت واجلهد. 

صندوق  على  اعتمادك  من  الهدف  ما 
املشروعات لتأسيس شركتك؟

أسست شركتي من خالل قرص من صندوق 
وبالتالي  واملــتــوســطــة،  الصغيرة  املــشــروعــات 
يف  بلدي  وأبــنــاء  ألوالدي  عمل،  فــرص  وفــرت 
الورش الصغيرة ووجدنا حل املشكلة األزلية يف 

لت الحجارة إلى ذهب
َّ

حو
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قال إيان جراى رئيس غرفة التجارة املصرية البريطانية ، ان الغرفة تقوم بعرض 
البريطانية  الشركات  على  مصر   يف  العاملة  البريطانية  الشركات  جناح  جتارب 
الراغبة يف االستثمار باخلارج مؤكدا ان مصر وجهة عظيمة لالستثمار ليس فقط 
ولكن  العديدة  .االستثمارية  التجارية  واالتفاقيات  الكبيرة  السوق  حجم  بسبب 
التى  الكبرى  القومية  املشروعات  يف  لالستثمار  عظيمة  فرص  وجود  بسبب  ايضا 

توسعت فيها احلكومة املصرية.



السنوات  يف  املصري  االقتصاد  انهيار  بعد 
املجتمع من  بها  التي مر  إثر األحداث  األخيرة 
من  ذلك  على  ترتب  وما   ،٢013 وحتى   ٢011
السوق  واألجانب من  العرب  املستثمرين  خروج 
االستثمارات  تشجيع  الدولة  حاولت  املصري، 
األجنبية من جديد، ولكن قوبل ذلك بالكثير من 
والقوانن،  اإلجراءات  منها  والعراقيل  العقبات 
مقابل  املصري  اجلنيه  هبوط  إلــى  باإلضافة 
يف  تفكر  احلالية  احلكومة  جعل  ــدوالر، مما  ال
حلول للخروج من هذه األزمة، وعودة االستثمار 

األجنبي مرة أخرى. 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أصــدر  حتى 
لالستثمار  ــى  األعــل املــجــلــس  بــإنــشــاء  ــراًرا  ــ قـ
برئاسته لإلشراف على السياسات االستثمارية 
للدولة مما ساهم يف اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة 
مناخ أفضل لالستثمار من متابعة تطور تصنيف 
وترتيب مصر يف املنظمات والتقارير واملؤشرات 
ودراسة  باالستثمار  واخلاصة  املعنية  الدولية 

ووضع حلول ملعوقات االستثمار. 
»إجنــاز مشروعاتك يف غمضة  وحتت شعار 
عــن« جـــاءت فــكــرة الــشــبــاك الــواحــد خلدمة 
الشباك  مصطلح  تغيير  مت  وقــد  املستثمرين، 

إن املستثمر يعاني من تغيير سعر الصرف من 
االستقرار  ولكن  املشروع،  ميزانية  تغيير  حيث 
هبوط  إلى  باإلضافة  اآلن  مصر  تشهده  الذي 
على  يعمل  املاضية  األســابــيــع  خــالل  ــدوالر  الـ

جذب املستثمرين”. 
ــة جــاذبــة  الـــســـوق املــصــري إلـــى “أن  ه  ونـــــوَّ
املــعــوق  هــي  اإلجـــــراءات  ولــكــن  للمستثمرين 
األساسي، لذلك من املهم توفير خطوات ملموسة 
لدعم االقتصاد، وأعتقد أن قيام رئيس الوزراء 
العقبات  وتذليل  االستثمار،  مسئولية  بتولي 
التي يعاني منها املستثمرون العرب واألجانب، 
خاصًة وأن التعامل مباشرًة مع مجلس الوزراء 
التي يضعها  البيروقراطية  يقلل من اخلطوات 

صغار املوظفن”. 
البيروقراطية لها أشكال عديدة

اخلبير  اخليشت،  مصطفى  اعتبر  حن  يف 
الــواحــد  الــشــبــاك  منظومة  “أن  االقــتــصــادي 
على  القضاء  يف  تيسير  يف  وحدها  تنجح  لن 
البيروقراطية بشكل نهائي، فإذا نظرنا للمشاريع 
موافقات  إلــى  يحتاج  فبعضها  اختالفها  على 
جهات عديدة بالدولة، ويوجد تشابك يف العديد 
الواحد  الشباك  يقوم  فعلّيًا  فهل  املشاريع،  من 
بتغطية جميع اإلجــراءات، كما نتمنى أن تخرج 
الشباك  التي استطاع  إحصائيات عن املشاريع 
إجنازها، كما أن السؤال الرئيسي والذي يحتاج 
رضا  مدى  ما  االستثمار  وزارة  من  إجابة  إلى 

املستثمر األجنبي عن الشباك الواحد”. 
صغار املوظفني

بينما يرى ناصر بيان، رئيس اجلمعية املصرية 
منظومة  تنفيذ  تــأخــر  “أن  لــألعــمــال  الليبية 
الشباك الواحد بعد اإلعالن عنها لسنوات نتج 
عنه تراجع التنافس يف االقتصاد املصري وذلك 
يف ظل اإلجراءات الروتينية من بعض املوظفن، 
موظف  توقيع  غياب  يتسبب  أن  املمكن  فمن 
االستثمار  تقليل  ما يف  ورقة  على  أو احلصول 
باملسئولية  اإلحساس  واملحلي، وعدم  اخلارجي 
االستثمار.  خلدمة  ككل  الــدولــة  تتبناها  التي 
لذلك نتمنى أن تسهم هذه املنظومة يف حتسن 
مناخ االستثمار، وما يترتب عليه من توفير فرص 
عمل وخلق مجاالت عديدة ميكن فيها للمجتمع 
املصري أن يجد نفسه وسط األسواق الناشئة، 

وزيادة قيمة اجلنيه أمام العمالت األجنبية”. 
دعاية إيجابية 

الدين فنجري، أستاذ االقتصاد  وقال صالح 
الشباك  منظومة  تطبيق  “إن  سوهاج،  بجامعة 
املستثمرين  أمام  دعاية ملصر  الواحد هي خير 
الذين يجدون ثقة وسهولة يف تنفيذ استثماراتهم، 
مستثمرين  أمام  السوق  فتح  على  أيًضا  ويعمل 
من دول أخرى لم تكن تعمل يف مصر”، موضًحا 
على  يعمل  الواحد  الشباك  نظام  تطبيق  “أن 
تسهيل حصول العميل على قرض باإلضافة إلى 
تقليص مدة حصوله على القرض؛ حيث يطلب 
من العميل السجل التجاري والبطاقة الضريبية 
ورخصة املشروع، وإذا كان املشروع قائًما بالفعل 
يطلب من العميل ميزانيتن أو ثالث ميزانيات 
املشروعات  أمــا  النشاط،  بداية  تاريخ  حسب 

الكبيرة يطلب دراسة جدوى”. 

بقانون  ــنــافــذة االســتــثــمــاريــة  ال إلـــى  الــواحــد 
االســتــثــمــار اجلـــديـــد، وافــتــتــح الــرئــيــس عبد 
املستثمرين  مركز خلدمة  أول  السيسي  الفتاح 
بشرق  الصناعية  باملنطقة  الصعيد  بشمال 
تابًعا  مركًزا   60 ضمن  وذلــك  املنيا،  يف  النيل 
لوزارة االستثمار والتعاون الدولي على مستوى 
محافظات اجلمهورية، ويهدف املركز إلى تقدمي 
»السقف  عنوان  للمستثمرين حتت  التسهيالت 
الواحد« بداًل من الشباك الواحد ويضم املركز 
بــإنــهــاء إجـــراءات  جميع اخلــدمــات اخلــاصــة 
التوثيق  حيث  مــن  الــشــركــات  عــقــود  تأسيس 
والترخيص واستخراج السجل التجاري وغيرها 
التنقل  من املستندات املطلوبة، وذلك بداًل من 
لوزارة االستثمار يف القاهرة، ويتصل املركز من 
خالل شبكة إلكترونية باملركز الرئيسي بوزارة 

االستثمار يف القاهرة. 
نحو  وخطوة  الواحد  الشباك  لفكرة  تفعياًل 
املستثمرين  أمــام  االستثمار  إجــراءات  تسهيل 
يُعتََبر  وأيــًضــا  مصر،  ومحافظات  بالصعيد 
اإلجــراءات  وبطء  للبيروقراطية  للتصدي  أداًة 
من خالل وضع توقيتات محددة لها تستهدف 
جذب  خــالل  مــن  ــراءات  اإلجــ وتوحيد  تيسير 

واألجنبية،  والــعــربــيــة  املحلية  االســتــثــمــارات 
جديدًة  آلــيــاٍت  الــواحــد  الشباك  أيًضا  ويقدم 
ومتنوعة على مستويات مختلفة حلل منازعات 

املستثمرين مع اجلهات اإلدارية املتعددة. 
ممثلن  املستثمرين  خدمات  مراكز  وتضم 
إطــار  يف  الــــــوزارات  مبختلف  جــهــة   66 عــن 
إضافة  ومت  املستثمرين،  على  اخلدمة  تسهيل 
العقارية  بالضريبة  متعلقة  جــديــدة  خــدمــات 
وضريبة القيمة املضافة والتراخيص الصناعية 
واملوافقات البيئية، باإلضافة إلى أنها تضم يف 

األساس ممثلن عن اجلهات املختصة. 
خطوة متأخرة

ــد، اخلــبــيــر  ــعـ ــيــل أسـ ــال خــل ــ ــه ق ــب ــن جــان مـ
املوحد  الشباك  قــرار  تفعيل  “إن  االقتصادي: 
تأخر كثيًرا حتى مت تنفيذه وأدى ذلك الى تعليق 
مصر،  يف  ملشروعاتهم  املستثمرين  من  كثير 
شهد  املوحد،  االستثمار  قانون  إصــدار  فقبل 
املستثمرين  من  الكثير  ابتعاد  املصري  السوق 
املعوقات  وأهمها  املعوقات  من  العديد  بسبب 
اإلجرائية، والتي يقضي عليها الشباك الواحد، 
واألجــنــبــي،  املــحــلــي  للمستثمر  يــجــذب  ممــا 
حيث  الصرف،  سوق  استقرار  إلى  باإلضافة 

»الشباك الواحد«
سالح مصري للقضاء على البيروقراطية 

وجذب االستثمار

محمد عمران
رئيس هيئة الرقابة المالية:

نهتم بمتابعة أرقام 
المستثمرين األجانب

استثمارات  أرقام  مراجعة  سيتم  كيف 
األجانب وملاذا؟

واملناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة  وقعت   
احلرةمذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة 
باالستثمار  اخلاصة  البيانات  لتبادل  املالية 
التعاون  إطار  يف  مصر،  املباشر يف  األجنبي 
لالستثمار  العامة  الهيئة  بن  والبناء  املثمر 
واملناطق احلرة والهيئة العامة للرقابة املالية، 
لتحسن بيئة ومناخ االستثمار يف مصر، ودعم 
توفير  على  وحــرصــاً  االستثمار،  سياسات 
األجنبية  االستثمارات  وبيانات عن  معلومات 

يف مصر، مبا يحقق تكاملها وحتديثها.
هذا األمر سيفيد صانع القرار فى التعرف 
على كافة بنود االستثمار األجنبي يف مصر، 

الصادرة  القرارات  تطبيق  مجال  يف  وكذلك 
مالية  أوراق  لها  املــقــيــدة  الــشــركــات  بــشــأن 

بالبورصة املصرية.

ــة لدمج  ــدول ــاوالت مــن ال ــح هــنــاك م
بعض الكيانات املصرفية.. ما النفع على 

املجتمع من ذلك؟
الهيئات  ــج  دمـ عــلــى  احلــكــومــة  ــت  ــدم أق  
الرقابية غير املصرفية - منذ عشر سنوات 
ماضية  - يف كيان رقابي واحد لتندرج حتتها 
كافة أنشطة التمويل غير تقليدية على تعدد 
بدائل  توفير  بسرعة  تُسهم  وسوف   ، آلياتها 
التقليدية  غير  التمويل  آليات  من  مستحدثة 
التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  أمــام 

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة املالية لقد مر 10 سنوات على إنشاء الهيئة 
العامة للرقابة املالية ، بالتزامن مع تنفيذ الدولة ممثلة فى احلكومة املصرية بإصالح 

اقتصادى شمل كافة القطاعات ، وكان للهيئة نصيب من هذا اإلصالح ، وشهدت السنوات الـ 10 
األخيرة إصدار سندات توريق بقيمة 45 مليار جنيه ، بينما شهدت هذا العام وحده  18 مليار 

جنيه ، والتى تسعى الهيئة إلى إعطاءها املزيد من اإلهتمام.
أوضح أن أرقام االستثمار األجنبي املباشر يف مصر حتتاج إلى مراجعة وإعادة ضبط املنهجية 

اخلاصة بحصر تلك األرقام، مؤكدا على ضرورة  الربط بني قواعد البيانات اخلاصة بحصر 
أرقام االستثمار األجنبي لتعكس ما مت من إصالحات اقتصادية يف مصر وتبرز قصص النجاح 

التي حتققت يف هذا املجال.
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والعصرية  الشبابية  األفــكــار  مع  دمتاشًيا 
البتكار مشروعات جديدة لالستثمار، ظهرت 
فكرة رواد األعمال مبنظور مختلف، من خالل 
وحتقيق  الرقمية  املــشــروعــات  ــى  إل التحول 
وتطبيقات  التكنولوجيا  من  كبرى  استفادة 
املحمول، وهو ما سعى إليه عدٌد من الشباب 
السياحة  مجال  يف  العاملة  الشركات  خلدمة 
يف مختلف املحافظات وربطها عبر تطبيقات 
انتشارها  لتسهيل  املــحــمــول  الــهــاتــف  عــلــى 
وحتقيق أرباح مضمونة لها، خاصة وأن هذه 
من  التواصل  من  كبيرة  نسبة  الوسيلة حتقق 
خارج مصر، وبطرق سهلة، إلى جانب حتقيق 
التقليدية  الوسائل  تقدمها  خدمات عديدة ال 

يف برامج شركات السياحة.
املــبــادرات  مــن  عــدٍد  اختيار  كانت  البداية 
الشبابية والشركات الناشئة يف مصر من خالل 
املشاركة يف معسكر يف وادي الريان مبحافظة 
خبراء  توفير  مت  املعسكر  خالل  ومن  الفيوم، 
أفكار  بتطوير  يقومون  أجانب  متخصصن 
الهواتف  تطبيقات  على  تتركز  التي  الشباب 

الذكية تسهل زيارة األماكن السياحية يف مصر 
من خالل سيارة ومرشد سياحي، ومؤقًتا يتم 
التعامل به داخل مصر، وجرى تطويره ليشمل 
عدًدا من الدول األخرى، وهناك تطبيق آخر 
مصر  ــل  داخـ سياحية  رحــلــة  بحجز  يسمح 
بأسعار  واالنتقاالت  واإلقامة  الطيران  شاملة 
تنافسية، وبرنامج ثالث حول الغطس احلر يف 
األفكار  من  وغيرها  األحمر،  البحر  سواحل 

اإليجابية.
من  توفيرهم  مت  الذين  اخلبراء  خالل  من 
هذه املبادرة مت تطوير هذه األفكار، ومعاجلتها 
وصقل  االستمرارية  لضمان  احترايف  بشكل 
مجموعة  وأنهم  خاصًة  بها،  العاملن  خبرات 
الناشئة،  الشركات  هذه  يقودون  الشباب  من 
وتقييم  ونظرية،  عملية  لتدريبات  وخضعوا 
هذه البرامج ملدة ثالثة أشهر، حتى جاء موعد 
يف  للمشاركة  واحدة  مبادرة  واختيار  التقييم 
إلى جانب 90 ألف  معرض دولي يف إسبانيا 

جنيه مكافأة لهم.
جرى عرض املبادرات يف القاهرة على جلنة 

التحكيم التي تضم خبراء السياحة يف أملانيا 
البرامج  استعراض  وبعد  وإسبانيا،  وإيطاليا 
الذي  اللوجستي  الدعم  استفادتها من  ومدى 
حصلت عليه خالل الفترة املاضية، مت اختيار 
مكافأة،  يورو   ٢500 منها  كل  ومنح  مبادرتن 
على أن يتم توفير دعوات لهم حلضور معرض 
برامجهم  لعرض  إسبانيا  يف  كبير  سياحي 

وتشجيع السياحة املصرية.
وقامت الشركات الناشئة بالعمل على مناذج 
بتبني  املتخصصة  األماكن  أحد  يف  أعمالها 
القليلة  األشــهــر  األعــمــال خــالل  رواد  أفــكــار 
القيمة  عروض  تطوير  على  والعمل  املاضية، 
على  واحلــصــول  أكــبــر  بشكل  بهم  اخلــاصــة 
أنحاء  جميع  يف  السياحة  خبراء  من  الدعم 
بالشكل االحترايف  يتم تطويرها  العالم، حتى 
الدولية  األســـواق  يف  املنافسة  يضمن  الــذي 

وليس املحلية فقط.  
ــومــان، رئيس  ــي ــال جــوســت ن ــن جــانــبــه قـ  م
 TUI CARE ملؤسسة  االستراتيجية  البرامج 
“إنها  الــنــور«:  »رســالــة  لـ   FOUNDATION

منظمات تنموية دولية تتبنى مبادرات 
شبابية لتشجيع السياحة المصرية 

تجربة ثرية لرواد األعمال واالستثمار برأس مال بسيط

متثل العمود الفقري القتصاديات الدول، ، وما 
ترتيب مصر مبقدار  تقدم  ذلك من  ترتب على 
للمنشآت  التمويل  اتاحة  مؤشر  فى  مركزا   48
 41 ال  الترتيب  إلى  لتقفز  واملتوسطة  الصغيرة 
املاضي  العام  باملركز 89 فى  العام مقارنة  هذا 
 ٢019 لــعــام  الــعــاملــى  التنافسية  لتقرير  وفــقــا 

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملى.  

لالهتمام  الـــدولـــة  مــن  ــاه  ــ اجت ــاك  ــن ه
بالتمويل العقاري.. كيف يتم ذلك؟

 التمويل العقارى وصل إلى أكثر من 4 مليار 
جنيه ، فهناك 3 مليون شخص أستفادوا من 
التمويل العقارى ، بنسة 40 % للمرأة و60 % 
العقارى  التمويل  قانون  أن  منوهاً   ، للرجال 
قاعدة  منها  أستفاد  التى  القوانن  أكثر  من 

كبيرة 

ماذا عن التأمني اإلجبارى؟
للغاية  محدود  يُعتبر  التأمن  من  النوع  هذا   
الــعــالــم ،  بــالــوضــع فــى كثير مــن دول  مــقــارنــة 
بشكل  املواطنن  من  العديد  مع  تتعامل  فالهيئة 
غير مباشر فيما يتعلق بقطاع التأمن فمنهم ما 

يُقارب الـ 40 مليون سيارة.

لــدعــم مشاركة  ــة  ــدول ال هــنــاك اجتـــاه مــن 
ومتثيل املرأة ..كيف يحدث ذلك فى سوق املال؟ 
الصادرة  القرارات  لتفعيل  اجلسور  مد  يتم   
اخلاصة  املالية  الرقابة  هيئة  إدارة  مجلس  عن 
بضمان متثيل العنصر النسائي يف مجالس إدارة 
شركات األوراق املالية بالبورصة املصرية وكذلك 
الشركات العاملة يف مجال األنشطة املالية غير 
حتقيق  يف  الهيئة  منهج  مع  اتساقاً  املصرفية، 
أهداف التنمية املستدامة ومتكن املرأة ، منوهاً 

واملساعدة  العون  يد  لتقدمي  تسعى  الهيئة  أن 
يف  ــرأة  املـ وجـــود  فعالية  حتقيق  يف  للشركات 

مجالس اإلدارة وحتسن األداء املالي بها .

ــاه كــثــيــر مــن الــشــركــات  ــ الحــظــنــا اجت
وطرح  احلياة  على  التأمني  فى  لالستثمار 
الوقت..  ذلك  فى  وتامني  استثمار  شهادات 

كيف بلغ هذا القطاع للمستوى املأمول؟
 بلغت حقوق املساهمن بقطاع التأمن ارتفعت من 
6 مليار جنيه عام ٢009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 
يونيو لعام ٢019، كذلك ارتفعت استثمارات قطاع 
مليار جنيه،  إلى 10٢  مليار جنيه   ٢5 التأمن من 
وهو قطاع حيوي ويجذب مزيد من االستثمارات، 

وله جمهور مستهدف يتزايد يوما بعد يوم.

الفترة  خــالل  الهيئة  عمل  اولــويــات  ما 
املقبلة؟

 نتمني االنتهاء من القوانن املطروحة حالًيا، 
االســتــهــالكــي،  الــتــمــويــل  تنظيم  ــون  قــان ومــنــهــا 
ــون الــتــأمــن املــوحــد، ومتويل  واملــقــاصــة، وقــان
وأن  خاصة  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
من  االنتهاء  أو  صدورها  بعد  التشريعات  هذه 
نبدأ  حتى  إجــراءات  عدة  إلى  بحاجة  تعديلها، 
العمل بها، منها صدور ضوابط جديدة وقرارات 
املالية،  الرقابة  هيئة  إدارة  مجلس  أو  لرئيس 
إضافة إلى منح مهلة للشركات لتوفيق األوضاع.

19
5662020 يناير العدد

18

دد
لع

ف ا
مل

كشفت تقارير رسمية للبنك املركزى املصري عن تراجع صايف االستثمار األجنبي 
املباشر إلى 5.9 مليار دوالر يف العام املالي 2018-2019 انخفاضًا من 7.7 مليار دوالر 
احلكومية  الدين  بــأدوات  األجانب  استثمارات  حجم  وبلغ  السابق،  املالي  العام  يف 

بنهاية يوليو 2019 20.1 مليار دوالر.



ــقــوانــن كي  ــاول احلــكــومــة تــعــديــل بــعــض ال حتــ
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  توجيهات  مع  تتالءم 
العقبات  وتذليل  االستثمار  مناخ  تشجيع  بشأن 
أمام املستثمرين، وهو ما يظهر من خالل كثير من 
احلكومة  سواء  مؤخًرا  عليها  دأبت  التي  اخلطوات 
أو مجلس النواب، كذلك مبادرات رئيس اجلمهورية 

املختلفة، ومنها »صندوق حتيا مصر«.
مؤخًرا أقر مجلس النواب تعديالت على مشروع 
مناخ  بدفع  يسمح  مبا  مصر،  حتيا  صندوق  قانون 
فـــرص مختلفة  وتــوفــيــر  لـــألمـــام،  ــمــارات  ــث االســت
للمستثمرين، وإتاحة مزيد من البدائل منًعا للعراقيل 
التي تظهر مبرور الوقت عقب إقرار هذا النوع من 

القوانن. 
اخلطة  جلنة  وكيل  عمر،  ياسر  قــال  جانبه  من 
واملوازنة مبجلس النواب »إن جلنة اخلطة واملوازنة 
قانون  مــشــروع   على  التعديالت  من  عــدًدا  أقــرت 
قويٍة  بانطالقٍة  يبشر  مبا  السيادي،  مصر  صندوق 
للصندوق خالل الفترات املقبلة، ومنها ما ينص على 
القانون  يف  مصر«  »صندوق  اسم  تغيير  يصبح  أن 
لالستثمار  السيادي  مصر  »صــنــدوق  إلــى  احلالي 
والتنمية«، إلى جانب املساهمة يف التنمية االقتصادية 
املستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله، أو أموال 
أو  لــلــدولــة،  اململوكة  والكيانات  اجلــهــات  وأصـــول 
اجلهات التابعة لها، أو الشركات اململوكة للدولة، أو 
تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفًقا 
األساسي،  النظام  يف  عليها  املنصوص  للضوابط 
واألصول  األمــوال  لتلك  األمثل  االستغالل  وحتقيق 
لتعظيم  الدولية،  والقواعد  املعايير  ألفضل  وفًقا 
يف  وللصندوق  القادمة،  األجيال  أجــل  من  قيمتها 
سبيل ذلك التعاون واملشاركة مع الصناديق العربية 

واألجنبية النظيرة واملؤسسات املالية املختلفة”. 
ترد  أن  على  أيــًضــا  الــتــعــديــالت  تنص  كما 
من  تسدد  التي  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
يساهم  التي  الشركات  أو  الفرعية،  الصناديق 
من   %50 على  تــزيــد  بنسبة  الــصــنــدوق  فيها 
رأسمالها، يف حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك 
كله دون اإلخالل بأي إعفاءات منصوص عليها 

يف أي قانون آخر. 
فوائد املشروع

بينما أكد صفوت حبيب، رئيس اجلمعية املصرية 
ضمن  مــن  ــه  »أنـ املــســتــدامــة  والتنمية  للمشاركة 
توفير  يف  جناحه  مصر  حتيا  صــنــدوق  إيجابيات 

أموال  الستغالل  سانحٌة  الفرصة  أن  على  شدد 
التبرعات بطرق جديدة ومبتكرة بداًل من ضخها يف 
مساعدات مالية ال تعود بالنفع على أصحابها سوى 
انتهاء املرحلة بحصول طرف على جزء من تبرعات 
حصلت عليها منظمة أو جمعية، ويتوقف األمر عند 
هذا احلد، بينما يف هذه احلالة سيتم توسيع الفكرة 
مالية  مساعدات  منح  من  الصندوق  يتمكن  بحيث 
للبعض، وكذلك استثمار اجلزء األكبر من التبرعات 
يف مشروعات واستثمارات مختلفة، وبالتالي إتاحة 
حتى يف  مستقباًل،  للمساعدات  األمــوال  من  مزيد 

حالة قلة التبرعات”. 
سيارة صديقة للبيئة

واالستثمار  يجري متويلها  التي  املشروعات  ومن 
السيارة  وتصنيع  إلنــتــاج  ورشــة  أول  تأسيس  بها 
االستفادة  خــالل  من  البيئة،  صديقة  الكهربائية 
من مبادرة رئيس اجلمهورية يف متويل املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة بعائد %5. 
سيد  عامر  املشروع  لهذا  الناجحة  النماذج  ومن 
محمد، وهو حاصل على دبلوم فني، كان يعمل يف 
تصنيع الدوائر الكهربائية. واستطاع استثمار خبرته 
الطويلة يف مجال امليكانيكا والدوائر الكهربائية رغم 
ضعف إمكانياته لتصنيع أول سيارة مصرية صغيرة 
صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية، ثم قام 
الشمسية  بالطاقة  ليعمل  السيارة  محرك  بتطوير 
أيًضا، وتعاقد مع عدد من القرى السياحية بالغردقة 
تعاقد  كذلك  لتوريد سيارات جولف،  الشيخ  وشرم 
ســيــارات  لتصنيع  األهــلــيــة  اجلمعيات  إحـــدى  مــع 
عمل  فرص  لتوفير  كمشروع  بالتقسيط  وتوجيهها 

للشباب والقضاء على البطالة. 
وتتميز السيارة اجلديدة والتي حتمل شعار »صنع 
الشكل  يف  مختلفة  تصميمات  بأربعة  مصر«  يف 
واحلجم لتستوعب عدًدا من الركاب وتعمل بالطاقة 
الكهربائية، وتستهلك السيارة حوالي 5 جنيه يومّيًا 
لكل 100 كيلومتر، ثم قام عامر بعمل تعديل وتطوير 
بالطاقة  العمل  من  السيارة  لتتمكن  املحرك  على 

الشمسية بهدف تقليل تكلفة االستهالك. 
من  عدد  يف  العمل  على  بالقدرة  السيارة  تتميز 
أو األشــيــاء، كذلك  الــركــاب  لنقل  املــجــاالت ســواء 
واملكتبات  املتنقلة  املطاعم  مثل  بخدمات  القيام 
بالقرى  استخدامها  إمكانية  عن  فضاًل  املنتقلة. 
وأيًضا  اخلارجي.  تصميمها  لتميزها يف  السياحية 
ميكن استخدامها يف األماكن النائية حيث تصلح يف 
بديل  أنها  عن  الزراعي. فضاًل  التوسع  مشروعات 

آمن للتوك توك. 
ومن فوائد املشروع، أن هذه النوعية من السيارات 
تَُعدُّ صديقًة للبيئة حيث تنعدم منها االنبعاثات مما 
املواطن  املباشر على صحة  التأثير  يقلل من خطر 
واملـــنـــاخ، إلـــى جــانــب املــســاهــمــة يف الــقــضــاء على 
هذه  باستخدام  جديدة  عمل  فرص  وفتح  البطالة، 
السيارات سواء يف مشروعات املتنقلة أو كبديل آمن 

للتوك توك مبواصفات حضارية. 
ملركز  التحول  قدرة مصر على  أن  يؤكد  املشروع 
وتصديرها  الكهربائية  السيارات  لصناعة  إقليمي 
تتصدر  املصرية  فالسوق  بعيًدا،  ليس  أمــر  عاملًيّا 
حالًيا األسواق اجلاذبة لالستثمارات بالعالم. خاصة 
التنمية  ومسيرة  االقتصادي  اإلصــالح  برامج  بعد 

للدولة املصرية وفقًا لرؤية ٢030.

مبادرة شبابية لتصنيع 
السيارات المفيدة للبيئة 

صندوق »تحيا مصر«..

من التبرعات إلى االستثمارات
من  فــريــًدا  شيًئا  ابتكرنا  ملهمة،  رحلة  بداية 
التي  اإليجابية  اآلثــار  من  مندهش  وأنــا  نوعه، 
أصبحت واضحة ليس فقط للشركات الناشئة 
املشاركة ولكن للعاملن باملؤسسة أيًضا، ونطمح 
ملموس  تأثير  وجــود  يف  املقبلة  املرحلة  خــالل 
السياحة يف  الشركات وخدمة قطاع  على هذه 
مصر، خاصًة وأن مصر واحدة من الدول املهمة 
الشرق  يف  وليس  العالم  حــول  السياح  جلــذب 

األوسط وشمال إفريقيا فقط«.
مسئولة  أسبنجرن  نــورا  اعتبرت  بينما    
  TUI واالتصاالت مبؤسسة  العامة  العالقات 
التي  الساحرة  البؤر  من  مصر  »أن  بالنرويج 
بتطوير  اهتمام  هناك  لــذا  األنــظــار،  تخطف 
الشركات الناشئة يف قطاع السياحة، والعمل 
يعود  مبا  تواجههم  التي  العقبات  تذليل  على 
على املجتمع املصري من زيادة معدل التنمية 

وتوفير العملية الصعبة«. 
اهلل،  عبد  أمير  مع  النور«  »رسالة  والتقت 
عـــروض شركات  كــل  ــادرة جمع  ــب م صــاحــب 
السياحة يف مصر من خدمات النقل واإلقامة، 
املتقدمة،  املرحلة  وقال »فخور بوصولي لهذه 
تطوير  أجل  من  عاملية  مؤسسات  مع  والعمل 
مناخ السياحة يف مصر، ونتيجة عملنا وتطوير 
لدينا  أصبح  املاضية  الفترة  خــالل  أفكارنا 
دولية  معارض  واملشاركة يف  للتوسع  الفرصة 
وجذب مزيد من السياح لزيارة مصر، خاصة 
وأننا نقوم بتوفير برامج سياحة شاملة للسفر 
إلى مصر، ونعمل على زيادة شركات السياحة 
هذه  وقـــدرات  كفاءة  لضمان  معنا  املشاركة 
حتى  البرنامج،  على  وضعها  قبل  الشركات 
تسهل املقارنة واملنافسة مع الشركات األخرى، 
خاصًة وأن هناك مواقَع عاملية مشهورة بتقدمي 
تنافسية،  بأسعار  للفنادق  احلجز  خدمات 
ومواقع أخرى لتذاكر الطيران، ومواقع أخرى 
للنقل الداخلي، لذا عبر تطبيق شركتنا ميكن 
والنقل  الفندق  شامة  الرحلة  حجز  للزائر 
برنامًجا  يضمن  مــا  وهــو  الــداخــلــي  والــنــقــل 

تنافسّيًا مميًزا ويوفر اجلهد وعناء البحث«. 
ــكــار حتــت مظلة مــبــادرة  ــاءت هــذه األف جـ
منذ  عملها يف مصر  بدأت  التي   ENPACT
اخلدمات  من  مجموعة  وتقدم   ،٢013 عــام 
لتناسب احتياجات املجتمع املحلي ، بدًءا من 
دعم بدء التشغيل يف مختلف مراحل تطورها 
األحداث  من  العديد  استضافة  على  بالعمل 
ــع  واملــواضــي ــام  ــجـ األحـ ذات  الــعــمــل  وورش 
معارفهم  توسيع  إلــى  بــاإلضــافــة  املختلفة، 
للشباب وصغار املستثمرين  وشبكاتهم، ميكن 
على  واحلــصــول  مكتبية  مساحات  استئجار 
املشورة وتلقي املشورة املهنية التي تتراوح بن 
والتحديات  مبكرة  مرحلة  يف  األعمال  دعــم 
مختلفة،  مراحل  يف  يواجهونها  التي  املحددة 
وهي فرصة مهمة ملن يريد تأسيس مشروعات 
خاصة به برأس مال صغير، ويجد مشكلة يف 
ثم  ومن  بسيطة،  بأسعار  مجهز  مكان  توفير 
اقتحام  يف  الراغبن  الشباب  عن  العبء  رفع 

سوق رواد األعمال. 

نقل  توزيع سيارات  للشباب عن طريق  فرص عمل 
مبرد حمولة 5 طن مجهزة تبريد وجتميد، باإلضافة 
إلى سيارات حمولة 1.5 طن نقل ونقل مبرد، وذلك 
بنظام القرض الدوار بفائدة 5 % وتقسيط على 6 
مت  كما  ــراد،  أف شركات  تأسيس  مت  حيث  سنوات، 
التموين  وزارة  مع  غذائية  سلع  توريد  عقود  توفير 

بأسعار مخفضة لسد احتياج املواطن«. 
وشدد على »أن الصندوق ال يقوم بتقدمي مساعدات 

أو  اخليرية  املنظمات  مــن  غيره  مثل  إعــانــات  أو 
البنوك، وإمنا هو مزيج بن منح املخصصات املالية 
للتنمية وكذلك االستثمار، وهو ما سيكون له تبعات 
إيجابية على املجتمع خالل السنوات القادمة، فألول 
مرة يف تاريخ املجتمع تتحول التبرعات املالية إلحدى 
اجلهات اخليرية إلى مشروعات اقتصادية، وبالتالي 
من  االستثمار  يريد  ملن  الالزمة  املساعدات  تقدمي 

خالل أموال التبرعات التي يتلقاها الصندوق«.
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ف ا
تقدمت مصر إلى املركز 93 عامليًا من بني 141 دولة شملها تقرير التنافسية العاملية، مل

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، متقدمة مركزًا واحدًا عن العام املاضي.
أوضح التقرير حتسن مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة املؤسسات، حيث تقدمت 
باملرتبة  مقارنة   100 املرتبة  لتحتل  السلع،  سوق  كفاءة  مؤشر  يف  مركزًا   21 مصر 
بتسهيل  يتعلق  فيما  احلكومة  بذلتها  التي  اجلهود  نتيجة  املاضي؛  العام  يف   121
والدعم  الضرائب  منظومة  وإصالح  االستثمارية،  بالعملية  املرتبطة  اإلجــراءات 

وحماية املنافسة.
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»الدوم« أساسي في فنه...
والغراء األبيض

سر الصنعة في تثبيت األلوان

عصام أحمد 

في دائرة الضوء
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املوهبة هبة من اهلل مينحها ملن يشاء ويشكلها 
اإلنسان ويطورها بحيث يصل إلى أفضل شيء، 
الــوادي  من  مخيمر،  وهبة  أحمد  فعله  ما  هو 
طبيعية  بألوان  ويلون  بالرمل  يرسم  اجلديد، 
من احلجارة ومن اخلشب، عندما ترى لوحاته 
يرسمه،  ملا  الطبيعية  األشكال  أمامك  تتجسد 
أبدع يف استغالل الطبيعة حوله، ألوانه دائًما يف 
شكلها الطبيعي خاصًة أنه يختارها بعناية من 

البيئة املحيطة به. 
املصرية  للموهبة  سفير  مخيمر  وهبة  أحمد 
ــن الــطــبــيــعــة  األصـــيـــلـــة، خـــرجـــت مــوهــبــتــه مـ
نفسه  فعلَّم  اجلــديــد،  الـــوادي  يف  الصحراوية 
أحد  يعد  راقًيا  فّنًا  لنا  ليقدم  قدراته  واستغل 
رواده يف مصر، يستطيع أن ينافس به يف جميع 
فهو  خــاص،  طابع  من  له  ملا  الدولية،  املحافل 
يقوم بالرسم بالرمل ويلون باحلجارة واخلشب، 
العالم  يبهر  فّنًا  ليقدم  الطبيعة  خامات  يستغل 
ويكون سفيًرا لبيئة ملهمة تخرج أفضل الطاقات 

يف منطقة الواحات. 
ظهرت  الرسم  يف  موهبته  “إن  مخيمر  قــال 
العادية  ــوان  األل باستخدام  يرسم  وكــان  مبكًرا 

أستخرج مه ما يناسبني ألصنع اللوحة التي يف 
ذهني ولتخرج بالشكل األمثل”. 

يقوم  بالرمل  لوحة  لرسم  ــه  “أن إلــى  وأشـــار 
ــات ويــخــتــار  ــواحـ ــى اجلــبــل يف الـ بـــاخلـــروج إلـ
احلجارة التي تساعده والتي يشتق منها األلوان 
الطبيعية املناسبة للوحة، ويقوم بطحنها ليصل 
إلى الدرجة التي يريدها قبل أن يقوم بتثبيتها 

على اللوحة بواسطة الغراء األبيض”. 
أشار إلى “أن ألوان األخضر واألحمر والبني 
الطبيعية  ــوان  األل أبــرز  واألبيض هي  واألســود 
“أنه  إلى  مشيًرا  بها”،  يعمل  التي  احلجارة  من 
يعمل أيًضا بخشب شجرة الدوم ويستفيد منها 

بأشكال مختلفة”. 
هي  والرسم  الفن  املوهبة  “أن  مخيمر  وأكــد 

نعمة من اهلل ال يستطيع أحد أن يرثها أو يورثها 
ألحد”، الفًتا إلى “أن أوالده حاولوا أن يتعلموا 
منه املوهبة إال أنها هبة من اهلل مينحها ملن يشاء 
ا  ولم ينجحوا يف الرسم بالرمل وكان األمر شاّقً
بالنسبة لهم فلم ميتلكوا الصبر على اخلروج إلى 
فاجتهوا  بالرمل  والرسم  األلوان  وطحن  اجلبل 
إلى أعمال أخرى”، مشيرا إلى “أنه شارك يف 
العديد من املعارض التراثية املحلية يف الداخل، 
إال أنه شارك مرة واحدة يف معرض البحرين، 
ويتمنى أن ينطلق بفنه إلى رحاب العالم أجمع 
ليكون سفيًرا للتراث املصري بشكل عام وتراث 

الوادي اجلديد والواحات بشكل خاص”. 
مهنته  يف  تواجهه  التي  املعوقات  أبــرز  وعــن 
املــادي  العائد  وضعف  الــرســم  يف  املشقة  هــي 

لعرض  عديدة  معارض  إلى  يحتاج  أنه  خاصة 
إلى  حتتاج  لوحة  كل  “أن  إلى  مشيًرا  لوحاته، 
يف  لتخرج  ألوانها  الختيار  ومجهود  كبير  وقت 
“أن  معتبًرا  صــورة”،  أفضل  يف  النهائي  شكلها 
الظروف املادية تكون دائًما عائًقا أمام االنطالق 
كل  إليها  حتتاج  التي  اخلارجية  املــعــارض  يف 
موهبة لتكون متنفًسا لها لتصل إلى العالم كله، 
ويكون هناك احتكاٌك مع ثقافات أخرى بحيث 
تزيد خبرته ويصل إلى مفردات جديدة وأشكال 

مختلفة من اإلبداع”. 
وتتنوع أسعار لوحاته بحسب احلجم والتقنيات 
املستخدمة فيها فتبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 

أربعة آالف جنيه. 

والورق مثل أغلب الرسامن بشكل طبيعي إال أن 
فكرة الرسم والتلوين بالرمل جاءت أثناء وجوده 
يف رحلة خلوية مع أصدقائه يف اجلبل فاستهوته 
فكرة األلوان يف الطبيعة التي حتيط به من كل 
جانب فكل حجر له لونه اخلاص باإلضافة إلى 

األلوان الطبيعية يف الشجر واألغصان”. 
ذهني  إلــى  تبادر  اللحظة  هــذه  “يف  وأضــاف 
سؤاٌل ملح، كيف أستغل الطبيعة؟ وأقوم بتثبيت 
هذه األلوان على الرسم؟ يف تلك الفترة استخدم 
كافة املواد املتاحة له لتثبيت األلوان على الرسم 
إال أني يف كل هذا لم أجد النتيجة التي ترضيني 
وظللت أبحث حتى وجدت الغراء األبيض خاصة 
أنه مادة الصقة قوية وليس لها لون لتؤثر على 

درجة األلوان األخرى”.

الرسم  فن  واتقانه  حكايته،  مخيمر  وواصــل 
بالرمل، مؤكًدا “أن بدايته كانت منذ عام 1990، 
قام  “أنــه  إلى  مشيًرا  سنة”،   30 يقارب  ما  أي 
أن  لــدرجــة  السنن،  مــر  على  الفكرة  بتطوير 
شكل اللوحة على الطبيعة لن تتعرف عليه أنها 
مرسومة بالرمل إال وضعت يدك عليها وإال لن 

تشعر أن مكوناتها من الرمل حتى األلوان”. 
وقال مخيمر “إنه مع بداية انطالقه يف موهبة 
من  الطبيعة  باخلامات  والتلوين  بالرمل  الرسم 
احلجارة، كان املوضوع صعًبا إال أنه مع الوقت 
لكل  املميزة  ــوان  ــ واألول األمــاكــن  يعرف  أصبح 
أنواع األحجار  باجلبل، وأصبحت أعرف  مكان 
وجريد  اخلشب  حتى  وألوانه  والرمل  وألوانها 
النخل واألشجار فالطبيعة أصبحت أمام منجم 

»أحمد مخيمر« موهبة نادرة..
يرسم بالرمل ويلون بالحجارة والخشب 
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واالوان  العصر  سالف  فــى  كــان  ياما  كــان 
مملكة  فى  سنوات  عشرة  حكمت  ذكية  ملكة 
زاع صيتها باسم مملكة اخلير فى اململكة كان 
املواطنن  لكل  حق  والصحة  اجباريا  التعليم 
املشفى  بنفس  يعاجلون  وابناؤها  امللكة  وكانت 
ــاء الــشــعــب ، فاضت  ــن ــتــى يــعــالــج فــيــهــا اب ال
للتصديرثم  طريقها  اململكة  وبدات  املحاصيل 
هناك ممالك  ان  املسافرون  وعرف  التصنيع، 
اخرى تعيش فى رخاء لكن منوذج احلكم فيها 
مختف متاما . تعجبت امللكة واخذت تفكر ثم 
اضمرت فى نفسها قرار لم يخرج للعلن اال مع 
بلوغ اصغر بناتها سن الثامنة عشر.استدعت 
لهم عن ممالك  وابنها االوسط وروت  ابنتاها 
طريق  فى  منهم  كل  ليسافر  مــزدهــرة،  بعيدة 
وعال  البالد  تلك  كيف منت  ويتعرف  يكتشف 

شأنها.
وفهما  نضجا  اكــثــر  وعــــادوا  الــثــالثــة  كــبــر 
تطورت  احلكم  اكبرهم  تقلدت  ،وحن  للحياة 
املدينة وازدهرت،ثم جاء اخيها االوسط واكمل 

ومع تطور القدرة على تشخيص التحديات ومع 
تغير انظمة احلكم .ويعد منهج تنمية املجتمع 
 COMMUNITY APPROACH  املحلي
الدول  من  كٍل  يف  املنتشرة  املناهج  من  واحــد 
منهج تنمية  و  السواء،  على  والنامية  املتقدمة 
املحلي  املجتمع  مــن  يتخذ  املحلي   املجتمع 
يعمل يف حدوده، ويرتكز على املشاركة  إطاراً 
العريضة ألعضاء املجتمع املحلي، و يؤكد على 
ضرورة االتفاق اجلماعي بن أعضاء املجتمع 
املحلي على أي عمل أو إجراء اجتماعي يتعلق 

بأمور حياتهم أو شئون مجتمعهم. 
ــن االمــــيــــر الــــشــــاب مبــنــهــج  ــ ــت ــ ــد اف ــ ــ وق
تـــعـــرف عــلــيــه ســـمـــى  مــنــهــج الــتــخــطــيــط 
 PLANNING، DESIGN AND العمراني
 ،ARCHITECTURAL APPROACH
يعتمد   ، املناهج  مــن  غيره  عــن  يختلف  فهو 
على وجود منوذج عام ملا ينبغي أن يكون عليه 
وضع املجتمع املحلي، حيث البد من اتباع هذا 
الكبير  واالهتمام  ظله،  يف  والعمل  النموذج 
املحلي،  للمجتمع  والفنية  اجلمالية  بالناحية 
الكبيرة  األهمية  على  يركز  أنــه  على  عــالوة 
الفراغي  كٍل من احليز  القائمة بن  للعالقات 
والكتلة السكنية والتصميم اجلمالي واإلنشائي 
يعطي  فال  ذلك  مقابل  ويف  املحلي،  باملجتمع 
هـــذا املــنــهــج أهــمــيــة كــبــيــرة لـــدور املــواطــنــن 

وملشاركتهم يف توجيه أمور مجتمعهم املحلي.
ــى  مـــنـــهـــج الــتــنــمــيــة  ــ ــل ــ ــرف ع ــ ــعـ ــ ثـــــم تـ
 ECONOMIC االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
 ،DEVELOPMENT APPROACH
ــثــة نسبياً  املــنــاهــج احلــدي ــعــد مــن  يُ والــــذي 
للتنمية،  األخــرى  املناهج  من  بغيره  باملقارنة 
دول  مــن  الكثير  اســتــخــدامــه يف  شــاع  ولــقــد 
يعتمد  وهــو  املــاضــيــة،  ــوام  األعـ خــالل  العالم 
يعطي  أنــه  كما  اقتصادية،  خطط  تبنى  على 
أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، باإلضافة إلى 
واملهني  الوظيفي  التدريب  برامج  على  تركيزه 
الصناعية والتجارية،  عجلة التنمية  لدفع 
األساليب  اســتــخــدام  على  يركز  فإنه  أيــضــاً 
تنمية  وعلى  االنتاج  يف  احلديثة  التكنولوجية 
على  يؤكد  كما  وتطوير التكنولوجيا القائمة، 

زيادة معدل النمو االقتصادي.
االميرة الصغرى توقفت لدى جزيرة بوسط 

اسموه املنهج  للتنمية  منهج  تستخدم  املحيط  
 ،CONFLICT APPROACH الــتــعــارضــي
احلديثة  التنموية  املــنــاهــج  مــن  يـُـعــد  والـــذي 
نسبياً، التى تعتمد  على تنظيم وضم الفئات 
الفقيرة واملُهمشة للعمل معاً كصف واحد، من 
اجل تغيير اوضاعهم وحصولهم على حقوقهم  
باإلضافة إلى بذل املزيد من اجلهد من أجل 
احلصول على القوة POWER الالزمة لتغيير 

األوضاع القائمة.
طويل  وقــتــا  ان  الصغيرة  ــرة  االمــي وقــالــت 
املــوارد  يكتشف  منهج تنمية  ان  قبل  مر  قد 
 HUMAN RESOURCES  ــبــشــريــة ال
من   ،DEVELOPMENT APPROACH
حديثاً  استخدمت  قد  التي  التنموية  املناهج 
يهتم  منهج  وهــو  التنموي،  العمل  مجال  يف 
تركيزه  على  عالوة  الفردية،  بالتنمية  أساساً 
وتوظيفها  قدراتها  البشرية وعلى  على املوارد 
يف خدمة املواقف اجلماعية، وهو يعطي أهمية 
خاصة ملبدأ املساعدة الذاتية، كما أنه ال يهتم 

كثيراً بالبيئة البيولوجية والطبيعية.
للسفر  حقائبها  ــاعــداد  ب تــهــم  وبينما  ــم  ث
والعودة الى مملكتهم تعرفت الى منهج التنمية 
احتياجات  تُلبي  الــتــي  :التنمية  املــســتــدامــة 
األجيال  قــدرة  على  املساَومة  )دون  احلاضر 
وقد  اخلاصة(،  احتياجاتهم  تلبية  يف  القادمة 
لالطفال  العابا  تصنع  عجوز  سيدة  لها  قالت 
ان التنمية املستدامة، تهتم بكيفّية توزيع منافع 
كافة،  املجتمع  طبقات  على  االقتصادى  النمو 
التنمية  اقتصادي،  توسع  عملّية  مجّرد  وليس 
احتياجات  تلبي  التي  التنمية  هي  املستدامة 
قـــدرة األجــيــال  مــن  النيل  مــن دون  احلــاضــر 
القادمة على تلبية إحتياجاتها«. وهى  التنمية 
الثروات  مصادر  استثمار  يف  تفّرط  ال  التى 
أو  التنمية،  هذه  عليها  ترتكز  التي  الطبيعية، 
املــوارد  جتديد  على  تعمل  تنمية  أي  تخّربها، 
بيئة  يضمن  بشكل  التصنيع  وإعــادة  والثروات 
ــال احلــاضــرة  نظيفة وصــاحلــة حلــيــاة األجــي

والقادمة. 
وقالت لها العجوز انه »ينبغي أن يكون الرجال 
والنساء واألطفال محور اإلهتمام، فيتم نسج 
التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية 

وذلك لألجيال احلاضرة والقادمة«. 

اخته  ورثـــت  وحــن  مختلف  مبنهج  التعمير 
الصغرى العرش أتت بعهد جديد مختلف كليا 
امللكة  وامهم  الثالثة  امللوك  لكن  اخوتها.  عن 

كانوا يسيرون جميعا نحو بلوغ التنمية .
الصغرى  امللكة  مكتبة  فــى  نظرنا  وحــن 
الدولة  :قدرة  بأّنها  التنمية  تُعَرّف  انها  وجدنا 
على زيادة املوارد املختلفة؛ من موارد بشرية، 
وتدعيمها؛  واجتماعية،  وطبيعية،  واقتصادية، 
لتلبية  لــإلنــتــاج  أعــلــى  نــتــائــج  بــهــدف حتقيق 
مواطنيها،  لغالبية  األســاســيــة  االحــتــيــاجــات 
وحقوقهم  مطالبهم  تــقــدمي  مــن  ومتكينهم 
التنمية  مــفــهــوم  ــق  ــطــَبّ ويُ ــات.  ــوم احلــك إلـــى 
أّنه  بَــيْــَد  واملجتمعي،  الشعبى  الصعيد  على 
األفــــراد مبعنى  عــلــى صعيد  أَيــضــاً  ــق  ــَبّ ــَط يُ
قدراته  وتطوير  بنفِسِه،  نفسُه  الفرد  تنمية 
مبا  وإثرائها  واإلنتاجية،  والثقافية،  املعرفية، 
 يتناسب مع متطلبات احلياة املدنية احلديثة. 
تغييـر  هـي  التنميـة  ان  االم  اوراق  فى  وراينا 
فـي املجتمـع لتحقيـق رفـاه الفـرد مـن جيـل إلـى 

جيـل، مـن أجـل توسـيع خياراتـه فـي الصحـة 
وفـرص  حرياتـه  وتوسـيع  والدخـل،  والتعليـم 

مشـاركته الفعالـة فـي املجتمـع. 
لكن ظل هناك سؤال يلح على ذهن االميرة 
غنية  أصبحت  شعوب  هناك  :ملـــاذا  الكبرى 

وأخرى التزال فقيرة؟ 
اكتشفت االميرة ان اهتمامات التنمية يف كل 
الدول كانت يف بادئ األمر هي حتقيق التنمية 
االقتصادية، وذلك حتى يتحقق للمجتمع على 
الدخل  النمو يف  معدالت  زيــادة  البعيد  املــدى 
القومي ، إال أن هذا املفهوم تغير مبرور الوقت، 
االقتصادية  التنمية  عن  احلديث  كان  فبعدما 
التنمية  عــن  احلــديــث  الــيــوم  أصبح  الشاملة 
معها  وأصبح  ومقاييسها،  املستدامة  البشرية 
كل  غــايــة  هــو  الــبــشــري  ــورد  املـ االستثمار يف 

املجتمعات التواقة إلى التقدم.
ــوة الــثــالثــة عــنــد بـــالد تعتمد  تــوقــف االخــ
مجتمعاتها،واكتشفوا  لتنمية  مختلفة  اساليب 
التنمية تتطور مع تطور املجتمعات  ان مناهج 

ورقة تنمية

جيهان ابوزيد 

بدأت الهيئة القبطية اإلجنيلية 
للخدمات االجتماعية يف سنة 

195٢ يف مجال محو األمية يف 
محاولة جادة من املؤسس  الدكتور 

القس صموئيل حبيب ملكافحة 
األمية والفقر واجلهل يف قرية 
نزلة حرز مبركز أبو قرقاص 

مبحافظة املنيا. وقد كان عدد 
املتعلمن يف هذه القرية يشكل 

11.5% و يف سنة 1954، ارتفعت 
نسبة التعليم إلى ٢4%. وبنجاح 

التجربة و إلميان املؤسس بأهمية 
الهدف، استمرت الهيئة يف تقدمي 
أنشطتها و تأسست برامج جديدة 
مثل التدريب على احلرف املهنية 
و توزيع الدواجن املحسنة للفقراء 
وإصدار مجلة رسالة النور كأول 

مجلة مصرية تعنى مبتابعة 
املتعلمن اجلدد حتى ال يرتدوا 

لالمية. 
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70 عام 
من  التنمية  

ذاكرة النور



26

د. يسري مصطفى

الذي  املكان  هي  تعريفاتها  أبسط  يف  السوق 
تتمُّ فيه عملياُت البيع والشراء، وهي املكان الذي 
منشي إليه وتساق إليه الدواب والسلع والبضائع، 
الــنــاس.  عــامــة  أو  الــرعــيــة  أي  بالسوقة  ويــعــج 
ويرتبط تعريف األسواق مبواعيدها أو بضائعها، 
أو سماتها أو أماكنها أو حتى بأسماء أشخاص، 
فثمة أسواق يومية وأخرى أسبوعية أو موسمية، 
أو  ــاث  األثـ أو  احلــيــوانــات  أو  للخضر  وأســـواق 
املصوغات، أو املالبس. ومن األسواق ما نسميها 
أسواًقا مالية أو حرة أو خيرية. واألسواق ظاهرة 
طبيعية ولكن منها ما يتسم بالالشرعية فنسميها 
على  الشعبية  األســواق  تسمية  ونطلق  ســوداء. 
يرتادها  التي  املحلية  األســواق  من  كبير  قطاع 
عامة الناس، أو تلك التي تعبر عن هوية املكان 

ويصبح لها قيمٌة تاريخيٌة وسياحيٌة. 
السوق  فإن  والــشــراء،  البيع  ملتقى  أنها  ومبا 
تُعتََبر مجااًل اقتصادّيًا باألساس، ولكن ما تثبته 
األســواق  أن  واالجتماعية  التاريخية  الــوقــائــع 
مساحات ثقافية واجتماعية بامتياز؛ ففي مقاٍل 
للدكتور هشام عبد العزيز بعنوان »الذاكرة احلية 
للثقافة الشعبية«، يف مجلة الثقافة اجلديدة التي 
إن  يقول  املصرية،  األســواق  عن  ا  ملّفً خصصت 
السوق هي »لوحة الثقافة الشعبيَّة ألّي مجتمع«. 
بوصفها  قدمًيا  العربية  لألسواق  وصًفا  ويقدم 
األحكام  تنفيذ  الغرباء، وموضع  استقبال  »مكان 
املأكوالت  بيع  يتم  فيها  والتجريس...  اجلنائية، 
شهوُد  يجلس  حوانيتها  ويف  وطبخها،  واخلبز 
جنباتها  وفــى  الــقــاضــي،  مــن  بالقرب  املــذاهــب 
الوراقون  ويقبع  ]الــزواج[  األنكحة  كاتبو  ينتظر 
]الكتبة[ يف دكاكينهم، والزعر ]املحتالون[ ورجال 
اتها يقف الباحثون عن  األمن يف قاعاتهم، يف ممرَّ

السوق
العمل، والطالبون للصدقات«. إنها األسواق التي 
عنها.  والغرباء  سكانها  وقبلة  املدن  مركز  كانت 
وتنوعها،  األنشطة  تعدد  ونتيجة  املعنى،  وبهذا 
فإن األسواق جتاوزت حدود البيع والشراء وباتت 

مركز احلياة يف املدن القدمية. 
أماكن مفعمة باحلياة، وهي مصدر  واألسواق 
أمكنٌة غيُر  أيًضا  ولكنها  رزق وحيز لالسترزاق، 
لالحتيال  حاضنة  ألنها  للغرباء؛  وخاصًة  آمنٍة 
ار يف األسواق املصرية  والغش. وفى وصفه للتجَّ
له  مقال  يف  العزيز،  عبد  عمر  د.  يقول  قدميا 
لألسواق  السرية  »التواريخ  بعنوان  ذاتها  باملجلة 
»بارعون  بأنهم:  جتارها  يصف  حيث  املصرية« 
يف االحتيال والغش خاصة بن الغرباء الذين ال 
البيع  يف  أساليبهم  يعرفون  وال  عملتهم  يعرفون 
الرئيسي  املظهر  اإلتـــاوات  وتُعتََبر  ــشــراء«.  وال
وهي  ــواق،  األسـ يف  السيطرة  وفــرض  للبلطجة 
عن  مقال  ففي  وحديًثا؛  قدمًيا  امتدت  ظاهرة 
سوق اخلضار بروض الفرج قبل نقله إلى مدينة 
العبور، يقول الكاتب يسري حسان إن السوق كان 
به نشالون ولصوص وبلطجية يستهدفون الغرباء 
اإلتاوات على كل عربة تدخل  باألساس وفرض 
والبلطجة  الفتونة  من  األمنــاط  وهــذه  السوق«. 
لت مادًة خصبًة للعديد من األعمال  والصراع شكَّ
السينمائية التي درات أحداثُها يف األسواق، لعل 
إخـــراج صالح  مــن  ة«  »الــفــتــوَّ فيلم  أشهرها  مــن 
السيناريو  وكتب  شوقي،  فريد  وبطولة  أبوسيف 
جنــيــب مــحــفــوظ. وهــنــاك كــذلــك فيلم »شـــادر 
السمك« إخراج علي عبد اخلالق وبطولة أحمد 
تقدم  ال  الفنية  األعــمــال  هــذه  ومعظم  ــي.    زكـ
السوق على أنه مكاٌن للعنف والبلطجة، بل حيٌز 
لكشِف الصراعات االجتماعية، وآليات السلطة، 

وأحالم العدل والعدالة مبفهومها الشعبي. 
التاريخ  عبر  تغيرت  قد  األســواق  أن  شك  ال 
وتُواِصل التغيُّر لتكون أيًضا شاهًدا على حتوالت 
من  الكثيَر  ــواُق  األســ فقدت  فقد  املجتمعات؛ 
للتقاضي  مكاًنا  تعد  فلم  وسماتها،  وظائفها 
تتجدد.  أيــًضــا  ولكنها  مــثــاًل،  األحــكــام  وتنفيذ 
القدمية  ــواق  األســ إن  الــقــول  ببساطة  وميــكــن 
كما  حــداثــًة،  أكثر  ــواٌق  أسـ توارثتها  أو  تالشت 
منها  األســواق،  تتوالد  العمراني  التوسع  مع  أنه 
نسميه  ما  أو  احلديث  العصر  صبغَة  يأخذ  ما 
وتنتشر  »شعبي«،  هو  ما  ومنها  جتارية  مراكز 
والطرق  واحلــارات  الشوارع  التجارية يف  املحال 
حتوالت  أن  احلقيقة  ويف  والبطيئة.  السريعة 
األسواق يصاحبها حتوالٌت يف هويتنا »السوقية«؛ 
لم  ومشتٍر  بائع  بن  التقليديُة  الثنائيُة  فالعالقُة 
تعد كما كانت يف السابق، فقد أصبح البائع له 
سماٌت جديدة كمدير تسويق، أو مندوب مبيعات 
فهو  املشتري  أمــا  إلكتروني،  كتطبيق  حتى  أو 
الزبون أو العميل أو املستهلك باملعنى اإلحصائي. 
املاضي  متسوقي  أن  الــقــول،  ميكن  شئنا  وإذا 
كانوا يذهبون إلى األسواق، أما متسوقي الوقت 
الساحة  تلك  ــى  إل حاجة  يف  فليسوا  ــراهــن،  ال
املركزية املسماة سوق، ففي مقدور الشخص اآلن 
أن يتسوق وهو يف غرفته أو يف عرض البحر أو 
حتى يف صحراء جرداء. ولم يعد البائع ينتظر أن 
يأتيه املشترى، بل يذهب إليه من خالل الدعاية 
واإلعالن التي باتت مركزية يف عملية التسويق. 
بالضرورة،  احلاجة  بفعل  نشتري  نعد  لم  إننا 
ولكننا نشتري حتت وقع اإلغراء، نشتري وكأننا 
نغتنم فرصة. إن السوق القدمية تأُفل ألن العالم 

حولنا يتحول إلى سوق كبير.  

والد البلد




