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كان ال�سبت 20 فرباير املا�سي يوًما ا�ستثنائًيا يف حياة ميدكوم بكل مقيا�س، 
وهو  ميالدها،  على  عاًما   36 مبرور  و�سباًبا  كباًرا  اأبناوؤها  احتفل  حيث 
احتفال معد منذ عام  2010  بناء على توجيهات الراحل الكبري املهند�س 
اأن ظروًفا متعددة  حممد حممود على ح�سن موؤ�س�س ميدكوم الأول، غري 

اأجلته.
بال�سالم  ا�ستهل  حيث  بلزاك،  لي�سيه  مبدر�سة  الحتفال  اأقيم  وقد  هذا 
كلمة  ذلك  واأعقب  احلكيم،  الذكر  اآي  من  تي�سر  ما  بقراءة  ثم  الوطني 
فيها  حممودحتدث  حممد  ممدوح  الدكتور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سافية 
عن تاريخ ميدكوم وم�ستقبلها، ثم قام بت�سليم الهدايا التذكارية لقدامى 
العاملني، ويف اخلتام دعا �سيادته احل�سور اإىل ماأدبة الغداء. وفيما يلي 

كلمة الدكتور ممدوح حممد حممود:

36 عامًا على ميالد ميدكوم



العدد السابع -إبريل 42016

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأ�سرة  اأع�ساء  والأخوة  الأخوات 

ميدكوم
ال�سيدات وال�سادة ال�سيوف

�إقامته  تاأجلت  �لذي  �حلفل  هو  هذ� 
من  كان  �إذ  �سنو�ت،  �ل�ست  قر�بة 
�ملخطط �أن يقام هذ� �حلفل يف نهاية 
ثالثني  مرور  مبنا�سبة   ،  2010 عام 
�أنه  غري  �سركتنا،  �إن�ساء  على  عاما 
�لأول،  موؤ�س�سها  وفاة  �إثر  تاأجل 
ذلك  يف  �لحتفالية  فكرة  و�ساحب 
�حلني، �ملهند�س حممد حممود علي 
ح�سن رحمه �هلل، ثم ما تال ذلك مما 
تعرفون من ظروف مرت بها بالدنا.

حقيقة  يف  هذ�  �حتفالنا  �أن  على 
مبرور  �حتفال  جمرد  لي�س  �لأمر، 

تلك �ل�سنو�ت على �إن�ساء ميدكوم كما 
ذلك  يتجاوز  �إنه  بل  �لبع�س،  يعتقد 
�إىل �لحتفال مبعان �إن�سانية ونبيلة، 
�إنه  و�أبقى،  و�أ�سمى  �أعمق  وقيم 
�حتفال بالقيم �لتي �أ�سبحت نادرة يف 
قيم  بذلك  نعني  ونحن  هذه،  �أيامنا 
ا  �أي�سً ونعني  �ملخل�س،  �جلاد  �لعمل 
قيم �لنتماء و�لكفاح و�لتعاون وروح 

�لفريق و�لعرفان باجلميل.
وما  كانت  ذكرناها،  �لتي  �لقيم  هذه 
�لتي  �لر��سخة  �لأعمدة  هي  تز�ل 
كان قد  و�لتي  قامت عليها ميدكوم، 
�ملوؤ�س�سون  دعائمها  و�أر�سى  غر�سها 
نهاية  ميالدها  حلظة  منذ  �لأو�ئل، 
كياًنا  حينئذ  كانت  حيث   ،1979 عام 
به  �لعاملني  عدد  يتعدى  ل  وليًد�، 
�لع�سر�ت. ولكننا بف�سل �حلفاظ على 
عملنا،  يف  لنا  �هلل  بارك  �لقيم،  تلك 
بعد  عاًما  وتنمو  تتطور ميدكوم  كي 
ور�سينة،  هادئة  خطو�ت  يف  عام، 
كربيات  من  و�حدة  �ليوم  لت�سبح 
�مل�سري،  بال�سوق  �ملقاولت  �سركات 
عدد  ولي�سل  �سمعة،  �أح�سنها  ومن 
�إىل �ملئات، ما بني  �لعاملني بها �لآن 
وم�سرف  و�إد�ري  وحما�سب  مهند�س 

وفني وعامل. 
كما  ميدكوم  قدمت  فقد  ذلك،  فوق 

املوؤ�س�س
املهند�س حممد حممود علي ح�سن
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�مل�سري  �ل�سوق  �إىل  جميًعا  تعرفون 
مقاويل  من  �أجيال،  بعد  �أجياًل 
وما  �لتخ�س�سات،  كافة  يف  �لباطن 
�ملقاولني  من  �لأجيال  هذه  ز�لت 
حتى  ميدكوم  م�سروعات  يف  تعمل 
�لآن بولء و�إخال�س كاملني، بل �أنها 
تعترب نف�سها جزًء� من عائلة ميدكوم 
�لكبرية، �لأمر �لذي يجعل من �لعدد 
�لفعلي لأ�سرة ميدكوم قد ي�سل �إىل 

�لآلف من �لعاملني.
�إجناز�ت  باأن  �لقول  وميكننا 
تاريخها  عند  تتوقف  مل  ميدكوم 
�ملقاولت  عامل  يف  و�لطويل  �مل�سرف 
و�لإن�ساء�ت، �سو�ء كان ذلك يف �ل�سوق 
�لتاريخ  وهو  �لعربي،  �أو  �ملحلي 
�حلافل بامل�سروعات �لكربى يف كافة 
�ل�سكنية  �لتجمعات  من  �ملجالت، 
بكافة م�ستوياتها، �إىل �ملباين �لعامة 
�مل�ست�سفيات  �إىل  �لتميز،  �سديدة 
�إىل  �لعاملية،  �لطبية  و�ملر�كز 

�إىل  �ل�سياحية،  و�لقرى  �ملنتجعات 
�إىل  �لتعليمية،  و�لأبنية  �جلامعات 
م�سروعات �لبنية �لتحتية من �سبكات 
وحمطات، وغري ذلك من م�سروعات. 
�أجل مل تتوقف �إجناز�ت ميدكوم عند 
�إن�ساء  �إىل  عمدت  �إنها  بل  كله،  ذلك 
�لقت�سادية  �لكيانات  من  �لعديد 
دعم  بوجوب  منها  �إمياًنا  �لعمالقة، 
بدورها  و�إمياًنا  �لوطني،  �لقت�ساد 
فيه  تعمل  �لذي  �ملجتمع  خدمة  يف 

وتنميته، ومثال ذلك:
لالأ�سمنت،  �أ�سو�ن  ميدكوم  1.�سركة 
بلغ  �لتي   ،  2006 عام  تاأ�س�ست  �لتي 
جنيه،  مليون   220 �ملدفوع  ر�أ�سمالها 
�أكرث  �ل�سنوي  عملها  حجم  بلغ  كما 
من 400 مليون جنيه م�سري، ويعمل 
مهند�س  بني  ما  فرد،   500 نحو  بها 

من  اأجياًل  امل�سري  لل�سوق  قدمنا 
مقاويل الباطن فى كافة التخ�س�سات 
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وفني  و�إد�ري  وحما�سب  وكميائي 
وعامل. 

و�لتجارة،  للت�سييد  م�سر  2.�سركة 
�لتي تعمل بال�سوق �مل�سري منذ عام 
�ملدفوع  ر�أ�سمالها  بلغ  و�لتي   ،  1987
9 مليون جنيه، كما بلغ حجم عملها 

�ل�سنوي نحو 77 مليون جنيه. 
�لتي  �لر�قي،  �لتعليم  د�ر  3.�سركة 
قدره  بر�أ�سمال   ،  1998 عام  تاأ�س�ست 
17 مليون جنيه، و�لتي كانت مدر�سة 
لي�سيه بلز�ك �لتي ت�ست�سيفنا �ليوم، 

هي باكورة م�سروعاتها.
4.�سركة جنوب �ل�سعيد لإنتاج �أكيا�س 
 ،  2001 عام  تاأ�س�ست  �لتي  �لأ�سمنت، 
وبلغ ر�أ�سمالها �ملدفوع 4 مليون جنيه، 
بينما ي�سل حجم عملها �ل�سنوي نحو 

75 مليون جنيه.
�ملتميزة،  �ل�سعودية  �ملر��سم  5.�سركة 
�لعربية  باململكة  تاأ�س�ست  �لتي 
�ل�سعودية عام 2012 ، بر�أ�سمال قدره 

10 مليون ريال �سعودي، بينما ي�سل 
حجم عملها �ل�سنوي نحو 100 مليون 

ريال �سعودي
***

الأخوات والأخوة
ل�سنا هنا كي نتحدث فقط عن �ملا�سي 
و�إجناز�ته، ولكننا جئنا للتحدث عن 
نتحدث  كي  جئنا  ا،  �أي�سً �مل�ستقبل 
جمرد  تتجاوز  �لتي  �أحالمنا  عن 
�لبقاء يف هذ� �ل�سوق �ل�سر�س �لذي ل 
�إن  يرحم �ملتخاذلني و�لك�ساىل، نعم، 
�أحالمنا تتجاوز ذلك �إىل �لعمل على 
�لتح�سني و�لتطوير �مل�ستمر، ل على 
بل  فقط،  ولتقني  ��لفني  �مل�ستوي 
ا على م�ستوى منظومة �لإد�رة،  �أي�سً

وذلك من �أجل مو�كبة كل جديد.
الزمالء الأعزاء

�إن يف جعبتنا �لكثري من �لأفكار �لتي 
ما ز�لت قيد �لدر��سة، من �أجل خدمة 
�لعاملني وتعميق روح �لنتماء بينهم، 

القيم النبيلة هى الأعمدة الرا�سخة التي قامت عليها ميدكوم
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فعلى �سبيل �ملثال ل �حل�سر، ندر�س 
�لآن كيفية تطوير �خلدمة �لعالجية 
�أ�سرة  لت�سمل  مظلتها  وتو�سيع 
�مل�سايف،  حت�سني  يف  ونفكر  �لعامل، 
ا لزيادة خم�س�سات  كما نخطط �أي�سً
�لتدريب بال�سركة من �أجل رفع كفاءة 
فر�س  �أمامهم  يفتح  مبا  �لعاملني، 
�لقيادية،  �مل�سئوليات  وتويل  �لرتقي 
وخدمات،  مز�يا  من  ذلك  �آخر  و�إىل 
-كما  و�لأفكار  �مل�سروعات  هذه  لكن 
و�سوف  �لدر��سة،  قيد  تز�ل  ما  قلنا- 
يعلن عنها باإذن �هلل يف حينها، على �أن 
تنفذ ب�سكل متدرج وو�قعي، يتنا�سب 

وظروف �ل�سركة.
الأخوات والأخوة

ل �أريد �أن �أطيل عليكم �أكرث من ذلك، 
و�أود يف قابل �لأيام �أن تتكرر لقاء�تنا، 
عزيزة  مبنا�سبات  مًعا  نحتفل  و�أن 
كتلك �ملنا�سبة، نعرتف فيها بالف�سل 
جمتهد  كل  فيها  ونكرم  لأ�سحابه، 

�سبحانه  �هلل  ر�جًيا  �أمني،  خمل�س 
بيننا،  فيما  �ملحبة  يدمي  �أن  وتعاىل، 
و�أن يوفقنا جميًعا ملا يحب وير�سى، 

ويجمعنا دوًما على خري.
�أن  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  �أدعو  كما 
يحفظ لنا وطننا �لعزيز من كل �سوء، 
مطمئًنا  �آمًنا  �لدو�م  على  ويجعله 

�سخاًء رخاًء.
�سكًر� لكم جميًعا 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.

هدفنا تو�سيع مظلة اخلدمة العالجية لت�سمل عائالت العاملني
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حوار

حوار ل تنق�سه ال�سراحةمع النائب الربملاين 

-�سيادة النائب، البع�س يرى اأن الرت�سح للربملان 
يف هذه احلقبة املرتبكة من تاريخ م�سر به �سيء 

من املغامرة .. فما راأيك يف ذلك؟
-�أ�سل���م مع���ك ب���اأن �أي عم���ل �سيا�س���ي �لآنف���ي هذ� 
�لظرف �لقت�سادي �ل�سعب �لذي متر به م�سر-
�س���و�ء كان ه���ذ� �لعم���ل تنفيذًي���ا �أو ت�سرعًيا- يكاد 

املهند�س معتز حممد حممود
ا جنل الربملاين العتيد  هو لي�س فقط املهند�س ورجل الأعمال املرموق، بل هو اأي�سً
الراحل املهند�س حممد حممود علي ح�سن، الذي ا�ستطاع اأن يحتفظ بثقة اأبناء 
دائرته ب�سعيد م�سر لعدة عقود، اأي اأننا اأمام رجل �سليل عائلة منخرطة يف العمل 
ال�سيا�سي والربملاين منذ وقت طويل،ويف ذات الوقت ل تنق�سه التجربة العملية، 
اإنه النائب معتز حممد حممود، الذي فاز مبقعده الربملاين عن دائرة قو�س، وكان 

لنا معه هذا احلوار:

يك���ون نوًع���ا م���ن �لنتح���ار �ل�سيا�س���ي، لك���ن دعن���ا 
نتخي���ل �لو�س���ع ل���و �أحج���م �جلميع ع���ن �مل�ساركة، 
من �سوف يتحمل �مل�سئولية �إذن يف هذ� �لبلد؟! .. 
لذل���ك كان لبد �أن يق���دم بع�سنا على خو�س تلك 

�ملغامرة ل ل�سيء �سوى تلبية ند�ء �لو�جب. 
-يثار كالم كثريعن تركيبة الربملان احلايل، فهل 

اأجرى احلوار: عاطف عبد العزيز
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توقعات  تلبية  على  قادر  الربملان  هذا  اأن  تعتقد 
امل�سريني بعد ثورتني؟

-علين���ا �أن نتف���ق جميًعا على �أنن���ا �أمام برملان غري 
م�سب���وق، ب���ل ميكنن���ي �لق���ول باأن���ه �أف�س���ل برمل���ان 
م�س���ري منذ ث���ورة 1952، ذلك لأن���ه �أول برملان ل 
ت�سيط���ر علي���ه �أغلبي���ة حاكم���ة قادرة عل���ى مترير 
م���ا ت�ساء م���ن قو�نني مثلما كان يح���دث من قبل، 
حت���ى �ئت���الف دع���م م�س���ر ذ�ت���ه ل ميل���ك �أغلبية 
حاكم���ة يف ه���ذ� �لربمل���ان، ودليل���ي عل���ى ذل���ك م���ا 
ح���دث م���ن رف�س لقان���ون �خلدمة �ملدني���ة، �لأمر 
�لذي �سبب �إحر�ًجا للحكومة �لتي قدمته، كذلك 
حادث���ة عدم جناح �لنائب ع���الء عبد �ملنعم مر�سح 
�لف���وز بوكال���ة �لربمل���ان  �ئت���الف دع���م م�س���ر يف 
بينم���ا �ل���ذي ف���از باملن�سب���كان ه���و مر�س���ح ح���زب 
�لوف���د، ه���ذ� بالإ�ساف���ة �إىل و�قعة رف����س �لربملان 
طلب �حلكوم���ة بخ�سو�س �إرج���اء مناق�سة تقرير 
�مل�ست�س���ار ه�سام جنينة ع���ن حجم �لف�ساد يف م�سر 
�ل���ذي كان ق���د �أث���ار لغًط���ا يف �لآونة �لأخ���رية، كل 
هذهالظو�هر �لإيجابية لي�ست م�سبوقة يف حياتنا 
�لربملاني���ة، م���ع ذلك فالإعالم -ل�سب���ب �أو �آخر-ل 
يتوق���ف ع���ن مهاجم���ة �لربملانوكاأن���ه ميه���د حلله 
خا�س���ةو�أن هن���اك �سك���وًكا ح���ول د�ستوري���ة قان���ون 
�لنتخابات،رغ���م ذل���كال يج���ب �أن نن�سى �أنن���ا �أوًل 
و�أخرًي��أم���ام برملان يعرب ع���ن �لإر�دة �حلرة لأكرث 

من ع�سرين مليون ناخب م�سري.
ال�سلطة  اأن  من  اأحياًنا  ي�ساع  مبا  تعتقد  -هل 
التنفيذيةقد تكون وراء مترير قوانني انتخابات 
الربملان وقتما  لها بحل  ي�سمح  غري د�ستورية مبا 

تريد؟
- عل���ى �لعك����س، فاحلقيقة �أن �ل�سلط���ة �لتنفيذية 
بريئ���ة م���ن ذل���ك متاًم���ا، فال���كل كان يعل���م م���ن 

غ���ري  �لنتخاب���ات  قان���ون  �أن  �لأوىل  �للحظ���ة 
�أن �لأح���ز�ب كله���ا لالأ�س���ف ه���ي  د�ست���وري، غ���ري 
�مل�سئول���ة ع���ن مترير قان���ون �لنتخاب���ات �حلايل، 
فه���ي تعلم �أن نظام �لقو�ئم غ���ري د�ستورميع ذلك 
فق���د و�فق���ت عليه،ذل���ك لأن �لقو�ئ���م تتي���ح لقادة 
�لأح���ز�ب �لو�س���ول �إىل مقاعد �لربمل���ان دون �أدين 
جه���د من خ���الل �إدر�ج �أ�سمائهم عل���ى روؤو�س تلك 

�لقو�ئم.
امللقاة  العاجلة  املهام  هي  ما  نظرك،  وجهة  -من 

على كاهل الربملان اجلديد؟
�سدي���د  و�س���ع  يف  �لآن  �قت�سادن���ا  �لأ�س���ف  -م���ع 
�ل�سعوب���ة، ب���ل ه���و �أ�سو�أ مم���ا كان يف �أعق���اب نك�سة 
1967، فاإجم���ايل �ملو�زنة �مل�سري���ة يبلغ 630 مليار 
جني���ه، بينم���ا �لدين �لد�خل���ي يبل���غ .42 تريليون 
جني���ه، وتبل���غ خدم���ة ه���ذ� �لدين نح���و 240 مليار 
جني���ه، بينم���ا تبل���غ مرتب���ات �لعامل���ني باحلكومة 
220 ملي���ون جنيه، كما �أن هناك �لدعم �لذي يبلغ 
100 مليار �أخرى، هذ� يعني �أن �ملتبقي من �ملو�زنة 
�ل���ذي  ه���و 70 ملي���ار جنيه،�لأم���ر  ه���ذ�  بع���د كل 
ت�سطر معه �لدولة �إىل �إ�سد�ر �إذون خز�نة مببلغ 
230 ملي���ار جنيه لتغطية �حتياج���ات �ملجتمع من 

�خلدمات.
ه���ذ� يعني �أن �لربملان �حلايل مطالب باإيجاد حل 
عاجل له���ذه �ملع�سلة من خالل عم���ل �لت�سريعات 
�لقوم���ي،  �لدخ���ل  عل���ى م�ساعف���ة  ت�ساع���د  �لت���ي 
�لآت���ي:  �لنح���و  ذل���ك ممكنعل���ى  �أن  ت�س���وري  ويف 
فعل���ى �مل���دى �لق�س���ري، �أرى �أنهينبغ���ي علينا عمل 
�سيا�س���ة �سر�ئبي���ة جدي���دة ل تعتم���د عل���ى فر�س 
�ملزي���د م���ن �ل�سر�ئ���ب و�لت���ي ل تط���ال يف �لنهاية 
�س���وى �ملوظفني �ملطحون���ني و�ل�س���ركات �مل�سجلة، 
ب���ل �سيا�س���ة ته���دف �إىل تو�سي���ع د�ئ���رة �ملمول���ني، 
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فهن���اك كم���ا نعلم جميًعا فئ���ات يف �ملجتمع حت�سل 
عل���ى دخول عالية دون �أن ت�س���دد �أي �سر�ئب عنها 
مثال ذل���ك �لأطباء و�ملحامون و�ملهند�سون وكثري 
م���ن �أ�سح���اب �ملهن �حلرة، كل ه���ذه �لفئات ينبغي 
ت�سجيله���ا م���ن خالل عم���ل قاع���دة بيان���ات كاملة 
عنه���ا م���ع �إل���ز�م كافة �جله���ات �لت���ي تتعامل معها 
مث���ل �مل�ست�سفي���ات و�ملحاكم وم���ا �إىل ذلك باإخطار 
م�سلح���ة �ل�سر�ئ���ب ع���ن كاف���ة �لأن�سط���ة و�ملبالغ 
�لت���ي يتقا�ساها ه���وؤلء �لأفر�د، ه���ذ� وحده كفيل 
ب���اأن يوفر للدول���ة م���ن 200 �إىل 230 مليار جنيه. 
ومن ناحية �أخرى،لو �أننا خف�سنا �سريبة �ملبيعات 
�لت���ي ت�سكل عبًئ���ا على �مل�ستهلك م���ن 10% �إىل %3 
فيمك���ن �أن ي�ساهم ذل���ك يف ت�سجيع �مل�ستهلك على 
مطالب���ة �لبائ���ع بفات���ورة �ل�سر�ء، مب���ا يحول بني 

هذ� �لبائع وبني �لتهرب �ل�سريبي.
�أما على �ملدى �ملتو�سط، فنحن بحاجة �إىل �سيا�سة 
��ستثماري���ة جديدة ت�ستل���زم بنية ت�سريعية حديثة 
�ملعوق���ة  �لقو�ن���ني �حلالي���ة  تر�سان���ة  ع���ن  بديل���ة 
لال�ستثم���ار و�لتي عفا عليها �لزمن، نحن بحاجة 
�إىل نق���ل �لتجارب �لناجحة �لت���ي �سبقتنا، بحاجة 
�ملعم���ول  �إىل �ل�ستف���ادة م���ن قو�ن���ني �ل�ستثم���ار 
به���ا يف بل���د�ن �أخ���رى مث���ل دب���ي وماليزي���ا وتركيا 
ا �إىل ت�سريع جديد  و�لرب�زيل. نحن بحاج���ة �أي�سً
�لو�س���ع  لأن  م�س���ر  يف  �لأر��س���ي  ملكي���ة  يح���دد 
�حل���ايل غ���ري مقب���ول، فهن���اك �أك���رث م���ن جهة يف 
م�سر تتنازع فيما بينها على ملكية �لأر��سي، فاأي 
م�ستثم���ر لب���د ل���ه �أن يح�س���ل عل���ى مو�فقات من 
ع�س���ر�ت �جله���ات كي يقيم م�سروع���ه، �لأمر �لذي 

قد ي�ستغرق �سنو�ت.
���ا �إىل ت�سريع���ات حت���د م���ن ت�سدي���ر  �أي�سً نحت���اج 
ثرو�تن���ا �لطبيعي���ة يف �سورته���ا �خل���ام، و�إعط���اء 

�أولوي���ة لل�سناع���ات �لت���ي تعتمد على �مل���و�د �خلام 
�ملحلي���ة وت�سني���ع تل���ك �ل���رثو�ت، مب���ا يقل���ل م���ن 
��سته���الك  م���ن  ويح���د  �ل�ست���ري�د،  �إىل  حاجتن���ا 

�أر�سدتنا من �لعمالت �ل�سعبة.
عامة  لدى  تخوف  هناك  �سابقة،  -لتجارب 
اإىل  بكثافة  الأعمال  رجال  و�سول  من  امل�سريني 
مربًرا  املخاوف  لتلك  جتد  هل  الربملان،  مقاعد 

باعتبارك رجل اأعمال؟ 
-ل يوج���د من���اذج لأنظم���ة حك���م يف �لع���امل �سوى 
ثالث���ة من���اذج: دكتات���وري ودميقر�ط���ي ودين���ي، 
�لنتخاب���ات  تزوي���ر  يعن���ي  �لدكتات���وري  �لنظ���ام 
يعن���ي  �لدين���ي  و�لنظ���ام  �لنا����س،  �إر�دة  وتزيي���ف 
�لتج���ارة بالدي���ن و�للع���ب عل���ى �لعو�ط���ف وهو يف 
�لنهاية نظام دكتاتوري، �أما �لنظام �لدميوقر�طي 
فه���و يعني حري���ة �لناخ���ب �ملطلق���ة يف �ختيار من 

ميثله.
ف���اإذ� �أر�د �لنا����س �لنظ���ام �لدميوقر�ط���ي، فمعن���ى 
ذل���ك �أن �لنفوذ �ل�سيا�س���ي �سيكون لرجال �لأعمال 
�لإع���الم،  ميلك���ون  بب�ساط���ة  لأنه���م  حمال���ة،  ل 
ولديه���م وحده���م �لق���درة عل���ى تق���دمي �خلدمات 
ملجتمعاته���م عل���ى �لأر����س، �نظ���ر ل���كل �لأنظم���ة 
�أمري���كا  فف���ي  �حل���ر،  �لع���امل  يف  �لدميوقر�طي���ة 
�سبع���ون حزًب���ا، م���ع ذل���ك ل نع���رف منه���ا �س���وى 
�حلزب���ني �لدميوقر�ط���ي و�جلمه���وري، وهم���ا يف 
�حلقيق���ة لي�س���ا �س���وى جتمع���ني لرج���ال �لبرتول 
ورج���ال �سناع���ة �ل�س���الح، �لأمر نف�س���ه �ستجده يف 
�إجنل���رت�، م���ع ذل���ك فرج���ال �لأعم���ال يف �لربمل���ان 
�مل�س���ري �حل���ايل ل تتج���اوز ن�سبته���م �ل���� 10% من 
ع���دد �أع�سائ���ه، �أي �أنه���م ل ي�سكل���ون ن�سبة حاكمة 
ق���ادرة عل���ى �لتحك���م بالربمل���ان، ه���ذ� ف�س���اًل ع���ن 
وج���ود ن�سبة عالية من �ل�سب���اب، هذ� كله يعني �أن 
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تلك �ملخاوف ل مربر لها حالًيا.
-هل تتفق مع دعاوى البع�س باأن الد�ستور احلايل 

يحتاج اإىل تعديالت؟ 
- ه���ذ� كالم ف���ارغ وين���م ع���ن �سذ�ج���ة �سيا�سية ملن 
يروجون���ه، فه���ل نحن طبقنا ه���ذ� �لد�ستور �أ�ساًل 
ك���ي نكت�س���ف عيوب���ه؟! وكي���ف لن���ا �أن نحك���م عل���ى 
د�ست���ور قب���ل تطبيق���ه؟! يف �عتق���ادي �أن هذ� كالم 

�ساذج و�ملق�سود منه �إحد�ث نوع من �لبلبلة.
قدمها  التي  اخلدمات  من  حافل  �سجل  -بعد 
ال�سابق املهند�س حممد حممود  والدك الربملاين 
يف  دائرته  لأبناء  اهلل(  )رحمه  ح�سن  علي 
قو�س،ماذا يف جعبة النائب معتز حممد حممود 

من اأفكار وم�ساريع خلدمة اأبناء الدائرة؟
-�أوًل: لدينادوًم���ا م�ساكل �سبه يومية يعاين منها 
�أن نت�س���دى حلله���ا، فعل���ى  �أبن���اء �لد�ئرةوعلين���ا 
�سبي���ل �ملثال ل �حل�سر، كانت هناك م�سكلة كبرية 
بخ�سو����س تعط���ل �لعب���ار�ت �لتي تنق���ل حم�سول 
�لق�س���ب من غ���رب �لنيل �إىل �سرق���ه حيث م�سنع 
�ل�سك���ر بقو����س نتيج���ة �نخفا����س من�س���وب مي���اه 
ب���وز�رة  �مل�سئول���ني  م���ع  بالتو��س���ل  �لني���ل، لكنن���ا 
�مل���و�رد �ملائي���ة و�ل���ري �أمكنن���ا ح���ل �مل�سكل���ة بزيادة 

�لت�سرفات خلف قناطر �إ�سنا.
ث���الث م�س���اكل  ثانًيا:م���ن وجه���ة نظ���ري هن���اك 
رئي�سية يف �لد�ئرة، وهي �لبطالة و�سوء �خلدمات 
�لطبي���ة وع���دم وج���ود �س���رف �سحي، وق���د �أخذت 
عل���ى عاتقي �لنتهاءخالل خم�س���ة �أعو�م من �لآن 
م���ن م�سكلة �ل�س���رف �ل�سحيوه���ي �مل�سكلة �ملعلقة 
من���ذ �أك���رث م���ن ع�سري���ن �سن���ة، فق���د تو�سلن���ا مع 
وز�رة �لإ�سكان و�ملر�فق �إىل برنامج زمني تف�سيلي 
لإنهاء حمطة �ل�س���رف �ل�سحي بقو�س يف موعد 
�أق�ساه �أغ�سط�س 2017، فوق ذلك �أمكننا �حل�سول 

على �عتماد مببلغ 500 مليون جنيه لعمل �سبكات 
�س���رف �سحي لقرى مل تك���ن موجودة يف �خلطة، 
مث���ل �حلر�جي���ة و�جلعاف���رة وغريهم���ا، وكذل���ك 
عم���ل حمطة تنقية جديدة يف �لعلقات، ل�ستيعاب 
بقية �سرف قو�س وجمل�س قروي جر�جو�س، كما 

ا �إىل تو�سيل �ملياه �لنقية حلجازة. ن�سعى �أي�سً
الذي فاتني–من وجهة نظرك-  ال�سوؤال  -ما هو 

اأن اأطرحه عليك؟
-كن���ت �أتوق���ع �أن ت�ساألن���ي ع���ن �لو�س���ع �لإقليم���ي 

�مللتهب �ملحيط مب�سر.
وما  املنطقة  يف  املاأ�ساوي  امل�سهد  ترى  كيف  -اإذن 

هو ال�سياق الذي يجمعه؟
-يعل���م �جلمي���ع �أن �ل�س���ر�ع �لأ�سا�س���ي يف �ملنطق���ة 
لعقود م�ست،كان هو �ل�سر�ع �لعربي �لإ�سر�ئيلي، 
لكن �حلادث �لآن هو حماولة حتويل هذ� �ل�سر�ع 
�إىل �س���ر�ع عرب���ي عربي، و�سر�ع �سن���ي �سيعي من 
�أج���ل �إغالق ملف �لق�سية �لفل�سطينية �إىل �لأبد، 
دوي���الت  �إىل  �ملنطق���ة  تفتي���ت  �أج���ل  م���ن  ���ا  و�أي�سً
�سغ���رية، مب���ا يجع���ل م���ن �إ�سر�ئي���ل ق���وة �إقليمية 
م�سيط���رة ووحي���دة، وكل ه���ذ� يت���م بالطب���ع حتت 
دع���اوى كاذب���ة مثل دع���م �لدميوقر�طي���ة وحقوق 
�لإن�سان وغري ذلك من �أكاذيب. ولي�س خفًيا على 
�أحد، �أن هناك خمطًطا و��سًحا وم�ستمًر�مل ينته، 
هدفه �لق�ساء على �جلي�س �مل�سري بو�سفه �لقوة 
�لع�سكرية �لوحيدة �ملتبقية و�لقادرة على �لوقوف 
�س���د �أطم���اع �إ�سر�ئي���ل يف �ملنطق���ة. و�لآن تعلم كل 
�لق���وى �ملرتب�س���ة مب�س���ر وجي�سه���ا، �أن���ه مل يع���د 
هن���اك من �سبيل �أمامه���ا لتدمري �جلي�س �مل�سري 
�س���وى �إحكام �حل�سار �لقت�سادي حول م�سر وهو 
ما يجري حالًيا،وذلك على �أمل �إحد�ث ثورة جياع 

بها، وهذ� ما يجب �أن يتنبه له �جلميع.
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�أه���م �سو�بط و�سروط و�آلي���ات �لتخطيط �ل�سليم 
م���ن  ميك���ن  �لت���ي  �لناجح���ة  و�خلط���ط  �ل�سام���ل 
خالله���ا للتخطيط �أن يكون �سليم���اً وللخطط �أن 

تكون ناجحة باإذن �هلل:
5- �أن ُيبن���ى �لتخطي���ط )وتبن���ى �خلط���ط( عل���ى 
معلوم���ات دقيق���ة و�سامل���ة، وهذه �ملعلوم���ات على 

�أنو�ع ثالثة:
���ل عليه���ا م���ن  �أ( معلوم���ات ��ستقر�ئي���ة: وُيتح�َسّ
�ل�سابق���ة،  �ل�سن���و�ت  يف  م���ة  �ملنَظّ وجت���ارب  خ���ربة 
وم���ن �مل�س���اكل و�حل���و�دث �لتي عان���ت منها وكيف 
عوجلت؟ وكي���ف مَتّ �لتعامل معها؟ ومن مر�جعة 
�لقر�ر�ت و�لأعمال �لد�خلية و�خلارجية �ملختلفة 
�لت���ي �أث���رت عليها وعلى �أد�ئها و�سريه���ا باأِيّ �سكل 
ذل���ك  يف  مب���ا  �سلبي���اً،  �أو  �إيجابي���اً  �لأ�س���كال،  م���ن 
و�لقت�سادي���ة  �ل�سيا�سي���ة  و�ملوؤث���ر�ت  �لق���ر�ر�ت 
ل  و�لجتماعي���ة و�لثقافي���ة �ملختلف���ة، كم���ا ُيتح�َسّ
عليه���ا م���ن �لتقاري���ر و�لإح�سائي���ات و�ملعلوم���ات 

ل جناح اإل بالتخطيط

���ة و�لفني���ة �ملتنوع���ة. ويتوق���ع �أن  �ملالي���ة و�لإد�رَيّ
تك���ون هذه �لنوعية م���ن �ملعلومات متوفرة متاماً، 

ويف غاية �لدقة و�لو�سوح 
ب( معلوم���ات حالي���ة: وتتمث���ل يف در��س���ة و�س���ع 
م���ة �حل���ايل م���ن ناحي���ة �لأد�ء و�ل�سعوب���ات  �ملنَظّ
و�مل�س���اكل و�لإيجابي���ات و�ل�سلبي���ات، وكذل���ك م���ن 
ناحي���ة �ملوؤث���ر�ت �ملختلف���ة �ملذك���ورة �آنف���ا، وكذلك 
��ستط���الع �آر�ء �لعامل���ني و�لعم���الء ح���ول �لو�سع 
مة وح���ول �خلدم���ات و�ل�سلع، وحول  �لع���ام للمنَظّ
�أف���كار �لتطوير و�لع���الج وخالف���ه، بالإ�سافة �إىل 
معرف���ة �لو�سع �مل���ايل و�لإد�ري و�لب�سري و�لفني 
كمي���اً ونوعي���اً من خ���الل �لإح�سائي���ات و�لتقارير 
�ملتنوع���ة. وهذه �ملعلومات يتوقع �أن تكون متوفرة 

ودقيقة �إىل حد كبري.
ويدخ���ل يف جم���ع �ملعلوم���ات �حلالي���ة �ل�ستف���ادة 
مو�س���وع  يف  �لأخ���رى  م���ات  �ملنَظّ جت���ارب  م���ن 
�خلط���ة، و�لط���الع عل���ى ما و�سل���و� �إلي���ه، ونتائج 

عبداهلل بن عبداللطيف العقيل

مهارات اإدارية
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تطبيقاته���م، وذل���ك مفيد، �سريط���ة �أل تطبق �أّية 
مات �أخرى كما هي؛ لأَنّها لن  خطط وجتارب ملنَظّ
���ا ُيفاد م���ن �لتجرب���ة ودرو�سها  تنج���ح غالب���اً، و�إمَنّ

على وجه �لعموم.
���ة(: ع���ن و�س���ع  ���ة )��ست�سر�فَيّ ج( معلوم���ات توقعَيّ
�أو  �ملنت���ج  �أو  �خلدم���ة  حي���ال  �ل�س���وق  وتوجه���ات 
�ل�سلع���ة �أو �مل�سكل���ة �أو �ملو�سوع �ملر�د �لتخطيط له 
يف �مل�ستقب���ل، وُت�ست�س���ف م���ن خالل ق���ر�ءة متاأنية 
للدرو�س و�لعرب و�لأفكار �مل�ستنتجة من �ملعلومات 
كاف���ة  خ���الل  وم���ن  )ب(،  و  )�أ(  يف  �لذك���ر  �آنف���ة 
م�سادر �ملعرفة و�ملعلومات �ملتوفرة، ومن �لتحليل 
و�ل�سيا�سي���ة  �لقت�سادي���ة  لالأو�س���اع  �لتوقع���ي 
و�لجتماعي���ة و�لتناف�سي���ة و�لتنظيمي���ة، �حلالية 

و�مل�ستقبلية.
وم���ن جمموع ه���ذه �ملعلومات �لث���الث ميكن ر�سم 
�سورة و��سحة ومتكاملة عن م�ستقبل �خلدمة �أو 
�ل�سلعة �أو �ملنتج يف �ل�سوق، وم�ستقبل عمل ون�ساط 
مة عموماً، �أو م�ستقبل �ملو�سوع �لذي ُيخطط  �ملنَظّ
ل���ه، �إ�ساف���ًة �إىل معرفة مكامن �لتطوي���ر و�لتمُيّز 
�ملمكنة، وم���ا يتطلبه �لتناف�س و�لظروف و�لو�سع 
يف �مل�ستقب���ل، كم���ا ميك���ن معرف���ة �أ�سب���اب �مل�س���اكل 
م���ة، �س���و�ًء �لتنظيمية �أو  و�ل�سعوب���ات د�خ���ل �ملنَظّ
ة �أو �ملالية �أو �لب�سرية �أو �لفنية �أو �لنوعية  �لإد�رَيّ
�أو م���ع عمالئه���ا، وو�س���ع �حلل���ول و�لعالجات لها 
يف �خلط���ة، وكذل���ك معرفة مو�ط���ن �لقوة بحيث 
يت���م تعزيزه���ا، و�ل�سع���ف بحي���ث يت���ُمّ جتاوزها �أو 

تقويتها يف �خلطة.
م���ة يف عملي���ة  6- يج���ب �إ�س���ر�ك كاف���ة �أف���ر�د �ملنَظّ
�لتخطي���ط ب���دء�ً م���ن �خل���ط �لتنفي���ذي �خلدمي 
م���ة.  و�لإنتاج���ي �لأول، �إىل �أعل���ى �سلط���ة يف �ملنَظّ
�إن ه���ذ� �لأم���ر مه���م للغاية؛ للو�س���ول �إىل خطط 

وقابل���ة  ومرت�بط���ة  ومتكامل���ة  و�سليم���ة  و�قعي���ة 
للتطبي���ق، كم���ا �أَنّ �إ�سر�كه���م يف و�سعه���ا و�لتفكري 
عل���ى  وحر�سه���م  له���ا  ولئه���م  يف  �أ�سا�س���ي  فيه���ا 
تطبيقه���ا كامل���ًة، ف�ساًل عم���ا للم�سارك���ة �لفاعلة 
من �أهمية يف �ل�سالمة من ت�ستت �جلهود و�لأفكار 

ا تعار�سها. وتبعرثها ورمَبّ
يق���ول �أ�ست���اذ �لإد�رة �لعامل���ي بي���رت درك���ر: )لدينا 
هن���اك تخطيط���اً  �أَنّ  عل���ى  وو��س���ح  قاط���ع  دلي���ل 
�أف�س���ل �إذ� �س���ارك من يقوم بالعم���ل يف �لتخطيط 
على م�ستوى �مل�سوؤولية، وهذ� هو جوهر �لأ�سلوب 
�ملع���روف با�س���م تب�سيط �لعمل �ل���ذي �أثبت جناحاً 
على مد�ر ثالثني عام���اً، و�لنتائج و�حدة – �أينما 
طب���ق ه���ذ� �لأ�سل���وب – وه���ي �لت�سمي���م �لأف�س���ل 
للعمل، و�لأد�ء �لأف�سل، وعدم وجود مقاومة �سد 

�لتغيري(.
وعنا�س���ر  �أج���ز�ء  كَلّ  �لتخطي���ط  ي�سم���ل  �أن   -7
م���ة، في�سم���ل م���ا يتعل���ق بالوظائ���ف �أع���د�د�ً  �ملنَظّ
تدري���ب  م���ن  باملوظف���ني  يتعل���ق  وم���ا  و�أنو�ع���اً، 
وتوزي���ع و�أعد�د، وي�سمل �لتجهي���ز�ت و�لإن�ساء�ت، 
وي�سم���ل �لت�سويق، وي�سمل ع���الج �مل�ساكل، وي�سمل 
و�لأولي���ة،  �مل�ستهلك���ة  �مل���و�د  وي�سم���ل  �لتطوي���ر، 
وي�سم���ل تكاليف كل ج���زء وعن�سر وبند يف �خلطة 
�إ�ساف���ة  �لإجمالي���ة،  �لتكالي���ف  ث���م  بالتف�سي���ل 
و�لع���دد  �ملتوقع���ة،  �أو  �مل�ستهدف���ة  �لإي���ر�د�ت  �إىل 
�مل�سته���دف �أو �ملتوق���ع م���ن �لعم���الء �مل�ستهدف���ني 
و�أعد�ده���م و�أنو�عه���م، وذل���ك ل���كِلّ ن�س���اط و�إد�رة 
وق�س���م ول���كِلّ ف���رع �أو منطق���ة. ثم ُيكام���ل وين�سق 
ب���ني خمتلف �لأج���ز�ء و�لعنا�سر و�لبن���ود ويو�زن 
يكام���ل  كم���ا  �أي جان���ب منه���ا،  ُيغف���ل  بينه���ا، ول 
وين�س���ق ب���ني خط���ط �لأق�س���ام و�لف���روع؛ لأن ذلك 
مه���م ج���د�ً لل�سالمة من تعار����س تطوير �أو عالج 
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مة على ح�ساب �أجز�ء  �أِيّ ج���زء �أو عن�سر م���ن �ملنَظّ
وعنا�س���ر �أخ���رى ق���د تك���ون ه���ي �لأخ���رى بحاجة 
�أك���رب و�سرورة �أعظم �إىل تطويرها �أو تو�سيعها �أو 

زيادتها �أو عالج بع�س م�ساكلها… �إلخ.
8- �أن تك���ون هن���اك مرونة يف بع����س بنود �خلطة؛ 
ح���ال  يف  خالله���ا  م���ن  �لتح���رك  ميك���ن  بحي���ث 
�خت���الف �أو تغي���ري �أِيّ موؤث���ر �أو عام���ل �أو معلومة 
م���ن �ملوؤث���ر�ت و�لعو�م���ل و�ملعلوم���ات �لت���ي ُبني���ت 
عليه���ا �خلط���ة؛ ولكيال ُي�سط���ر �إىل �إعادة �خلطة 
برمته���ا، وميك���ن حتقي���ق ذل���ك بت�سم���ني �خلطة 
و�آلي���ات تنفيذها ومنفذيها بد�ئل خمتلفة جاهزة 
ة �لبن���ود �ملتحركة ج���د�ً و�لتي  للعم���ل به���ا، وخا�سَّ
تتاأث���ر بالأو�ساع و�لظ���روف و�لعو�م���ل �خلارجية 
���ة، ونحوها. ويدخل يف ذلك ربط بع�س  و�لتناف�سَيّ
دة يف �خلطة بتحقق بنود  �لبن���ود و�لأهد�ف �ملح���َدّ
و�أه���د�ف �أخ���رى، مث���ل ربطه���ا -كمي���اً �أو نوعياً – 
بتحقي���ق دخ���ل مع���ني �أو ع���دد معني م���ن �لعمالء 
�أو رب���ح مع���ني �أو بنج���اح عملية �أو فك���رة معَيّنة، �أو 

باإمتام م�سروع معني، وهكذ�.
9- �أن تك���ون �مل���و�رد �ملالي���ة و�لب�سري���ة و�لزمني���ة 
���ا �لإن�سائي���ة و�ملعنوي���ة )�سالحي���ات مث���اًل(  ورمَبّ
متاحة �أو �س���وف تتاح، و�أل تتجاوز �خلطط حدود 
ِم���َن �أن يكون متاحاً  م���ا هو متاح ومتوف���ر – �أو �سُ
ومتوف���ر�ً يف ف���رتة �خلطة – م���ن �إمكانيات مالية 
وب�سري���ة ومكانية وزمنية وم���و�رد عاّمة وغريها. 
فو�س���ع خطط معقولة ومدرو�سة بعناية وتوفرت 
مو�ردها و�أ�سب���اب جناحها، وتتحقق جلها – حتى 
ل���و كانت ل متثل كل �لطموح – �أف�سل بكثري من 
و�س���ع خطط طموح���ة لكنها مل تدر����س بعناية �أو 
مل تتوفر لها �ملو�رد و�لأ�سباب �لالزمة، ويف نهاية 
�ملطاف ل تتحقق وت�سبب �لإحباط. يقول �لباحث 

�ملتميز روبرت هارتلي: )�إَنّ من �ملبادئ �لتي ميكن 
تعميمه���ا و�خلا�س���ة مبفاهيم �لتط���ور، �أَنّه ينبغي 
�أَلّ تتع���دى �أهد�ف �لنم���و قدر�ت ومو�رد �ملوؤ�س�سة، 
فيج���ب كب���ح فك���رة �لنمو ب���اأِيّ �س���يء وخا�سة على 
ح�س���اب �لأرب���اح و�ل�ستق���ر�ر �مل���ايل، وينبغي و�سع 
�سو�ب���ط حمكمة على �مل���و�رد و�لنفق���ات ومر�قبة 

�لأد�ء عن كثب(.
لعملي���ات  و�لأ�سا�سي���ة  ���ة  �ملهَمّ �ملر�ج���ع  م���ن   -10
�لتطوير و�لتخطيط وعالج �مل�ساكل هو ��ستطالع 
با�ستم���ر�ر،  وحتليله���ا  ودر��سته���ا  �لعم���الء  �آر�ء 
و�إطالع �لعاملني على نتائجها بكِلّ �سفافية؛ وهو 
م���ة وثباتها يف  �إج���ر�ء مه���م ل�ستم���ر�ر جن���اح �ملنَظّ
�ل�س���وق وح�سوله���ا على ثق���ة �لعم���الء و�لعاملني 
�مل�ستم���رة وزي���ادة �نتم���اء �لعامل���ني له���ا، و�أ�سا�سي 
ل�سالمة وو�قعية �خلط���ط. ينقل د.عبد �لرحمن 
هيج���ان ع���ن جيم����س ت�سامبي قول���ه: )يجب على 
�ملديري���ن �ملب���ادرة �إىل فه���م �حتياج���ات ومطال���ب 
�لعم���الء؛ لأَنّ فهم هذه �لحتياجات �سوف يعطي 
�أو  �لأ�س���و�ق،  �ملديري���ن فر�س���ة لتحدي���د طبيع���ة 

�ملجالت �لتي �سوف يعملون فيها(.
11- �أن تب���د�أ �لإد�ر�ت و�لف���روع يف �إع���د�د خططها 
قب���ل بد�ي���ة �ل�سن���ة �ملح���ددة بثالثة �أ�سه���ر لإتاحة 
�لفر�س���ة ملناق�ستها مع �ملدي���ر �لأول ومع �أ�سحاب 
�لعالق���ة، عل���ى �أن تنتهي �خلطط وتعتم���د نهائياً 
م���ة  للمنَظّ �لأول  �ملدي���ر  �أو  �لإد�رة  جمل����س  م���ن 
وتعل���ن للمعني���ني قب���ل بد�ي���ة �ل�سن���ة �أو �لف���رتة 
�ملح���ددة ب�سه���ر �أو بخم�س���ة ع�س���ر يوم���اً عل���ى �أبعد 

تقدير.
م���ة م�سوؤول���ة  12- �أن تك���ون هن���اك جه���ة يف �ملنَظّ
ع���ن تكامل �خلطط وتن�سيقها ب���ني �أجز�ء و�أق�سام 
م���ة �ملختلفة، فرت�جعها وتو�زن بينها  وفروع �ملنَظّ
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عل���ى �سوء �ل�س���روط و�ل�سو�ب���ط �ل�سابقة، فذلك 
مهم لئ���ال تكون خطط �أِيّ ق�سم �أو فرع متعار�سة 
مع ق�سم �آخر، �أو على ح�ساب �أق�سام وفروع �أخرى. 
وبالت���ايل يك���ون �ل���دور �لأ�سا�سي له���ذه �جلهة هو 
�سم���ان �أن يك���ون هناك تالوؤم وت���الٍق وتكامل بني 
خطط كل �لأق�سام و�لفروع، وبينها وبني �خلطط 
م���ة، ومن ث���َمّ تقوم هذه  و�لأه���د�ف �لكلّي���ة للمنَظّ
�جله���ة بعد �لعتم���اد �لنهائي للخط���ط بتوزيعها 
عل���ى �جله���ات �ملختلف���ة و�مل�سوؤولني و�لأف���ر�د، كل 
ح�س���ب دوره فيه���ا، و�أخ���ري�ً متابعته���ا با�ستم���ر�ر 
بالتقاري���ر  �لعلي���ا  ل���الإد�رة  و�لرف���ع  �سه���ر(،  )كَلّ 
�لدوري���ة �ل�ساملة ب�ساأن �س���ري تنفيذها، و�لعقبات 
�لت���ي تعرت�سه���ا، وم���دى �لنحر�ف ع���ن �ملخطط 
�لق���ر�ر�ت  �تخ���اذ  يت���م  لك���ي  وذل���ك  و�مل�سته���دف؛ 

رة. و�لإجر�ء�ت �لالزمة يف مر�حل مبِكّ
�لتخطي���ط  ق�س���م  تك���ون  �أن  �جله���ة ميك���ن  ه���ذه 
د عدد �أفر�ده بح�سب حجم  و�لتطوير – �لذي ُيحَدّ
م���ة – و�ل���ذي يك���ون دوره تن�سيقي���ا، و�أف�سل  �ملنَظّ
ن فريق د�ئم للتخطيط، �سو�ًء �ل�سنوي  منه �أن يكَوّ
�أو �ل�سرت�تيج���ي، و�ل���ذي ع���ادة ل يك���ون �أع�ساوؤه 
���ة، ولكن يكون ل���ه �سكرتارية  غ���ني لهذه �ملهَمّ مفَرّ
مفرغ���ة )وهو ق�سم �لتخطيط(. و�لفريق �ملذكور 
�أف�س���ل م���ن �لكتف���اء بق�سم للتخطي���ط، ُيد�ر من 
موظفني ثابتني حيث ي�سبح �أد�ء �لعمل يف �لق�سم 
رتيب���اً بريوقر�طي���اً ل قيمة له ول �أثر، ف�ساًل عن 
�أَنّ �لتخطيط وخا�سة �ل�سرت�تيجي من �لأهمية 
ق�س���م  يف  موظف���ني  ملجموع���ة  ميك���ن  ل  بحي���ث 
خمت����س و�حد �أن يقومو� به، بل يحتاج �إىل فريق 
م���ة،  ع���ايل �مل�ست���وى، وير�أ�س���ه �ملدي���ر �لأول للمنَظّ
م باأع�ساء خارجي���ني �أو م�ست�سار خمتار  وق���د ُيَطَعّ
ن م���ن عدد م���ن �لأع�س���اء �مل�سهود  بعناي���ة، ويتك���َوّ

له���م بالكفاءة و�لأمانة وبعد �لنظر و�لأد�ء �ملتمِيّز 
مة �ل�سرت�تيجية  و�ل���ولء لأهد�ف وم�سالح �ملنَظّ
طري���ق  وع���ن  �لفري���ق،  يق���وم  كم���ا  ولقيمه���ا. 
�ل�سكرتاري���ة )ق�سم �لتخطي���ط( كَلّ ثالثة �أ�سهر، 
ث���م يف نهاية مدة كل خطة بعمل تقييم كامل لها، 
وم���دى جناحها، وما حتقق منها مقارنة مبا �أُريد 
له �أن يتحقق، وَيرفع ذلك لالإد�رة �لعليا �أو ملجل�س 
�لإد�رة؛ لدر��سة �لأ�سباب و�لإيجابيات و�ل�سلبيات 
و�لنتائ���ج لي�ستفاد منها يف ت���د�رك بقية �لفرتة �أو 

يف �ل�سنة �أو �خلطة �لتالية.
يق���ول �لل���و�ء ب���ريي �سميث: )ينبغ���ي �أن تتوفر يف 
جمي���ع �ملوؤ�س�س���ات �لكب���رية فرق للتخطي���ط بعيد 
�ملدى، تكون مهمتها حت�سري و�إعد�د خطة �ساملة 
للم���دى �لبعي���د – يت���ُمّ حتديثها �سنوي���اً – و�لتي 
دة على  يج���ب �أن تتن���اول ق�سايا تخطيطية حم���َدّ

مدى �لعام(.
13- �أن تك���ون �خلط���ط و�قعي���ة وعملي���ة وقابل���ة 
للتطبي���ق، و�أل تك���ون �خلطط مغرق���ة يف �لآمال، 
�أو مغرق���ة يف �لت�س���اوؤم و�حلذر، ب���ل يجب �أن تكون 
و�سطاً بني ذلك، و�أف�سل �سمانة لذلك هو مر�عاة 
�ل�سو�ب���ط و�ل�س���روط �لثن���ي ع�س���ر �آنف���ة �لذكر، 
���ه يتوقع  ���ه �إن مَتّ �لتخطي���ط عل���ى �سوئه���ا فاإَنّ فاإَنّ
�أن يك���ون �لتخطي���ط �سليم���اً و�أن حتظ���ى �خلطط 
بال�سالم���ة و�لنجاح و�أن تك���ون �أقرب �إىل �لو�قعية 

و�أجدر باأن تتحقق باإذن �هلل.
�لعلي���ا  �لإد�رة  تتعه���د  �أن  يج���ب  ���ه  فاإَنّ و�أخ���ري�ً.. 
بن���ود  جمي���ع  بتحقي���ق  كام���اًل  تعه���د�ً  م���ة  للمنَظّ
و�أه���د�ف �خلط���ط، و�أن يك���ون لديه���ا �لإميان بها 
و�ل���ولء �لعمل���ي �ل�سحي���ح لها و�ل���ذي يت�سح من 
خ���الل تعهدها �لعمل���ي �ملخل�س �ل���دوؤوب بالظفر 

و�لنجاح للخطط و�أهد�فها وبنودها.
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تطلق كلمة رخام على �ل�سخور �جلريية �ملتحولة، 
و�س���اع حالي���ا �إطالقها عل���ى ما ي�ستعم���ل فى نف�س 
�إ�ستعم���الت �لرخ���ام، فالأحجار �جلريي���ة �ل�سلبة 
و�لأحج���ار �جلريي���ة �ملتبلورة و�لأحج���ار �جلريية 
�ملتحول���ة و�ل�سربنتينى .... �أل���خ ، من �لأنو�ع �لتى 
تنت�س���ر وت�ستخ���دم ف���ى �أغر�����س �لزين���ة ، ويطل���ق 

عليها ��سم رخام .
وتوج���د ف���ى م�س���ر �أن���و�ع خمتلف���ة م���ن �لرو��سب 
�جلريي���ة تابع���ة للع�س���ور �جليولوجي���ة �ملختلف���ة 
، وتغط���ى م�ساح���ات كب���رية م���ن �سحر�ئه���ا ، وهذ� 
يعط���ى فر�سة كبرية للح�سول على �أنو�ع خمتلفة 
من �لأحجار �جلريية �ل�سلبة و�ملتبلورة و�ملتحولة 

.

ركن الهند�سة

الرخــــام 

ينق�سم �لرخام �مل�سري �إىل ثالثة �أق�سام :
1- الرخام الر�سوبى :

وه���و متوفر بكرثه ف���ى حماج���ر جمهورية م�سر 
�لعربي���ة ويوج���د ف���ى : �س���رق بن���ى �سوي���ف ، غرب 
�سمال���وط ، و�دى دجل���ة ، �لكرمي���ات ) و�دى �ليوم 
�لع���ني �ل�سخن���ة   ، �ملع���ادى  ، �لقطامي���ة طري���ق   )
طريق �ل�سوي����س مبنطقة و�دى هيف ، �لزعفر�نة 

، �ملقطم ، �لهرم 
2- الرخام املتحول :

وه���و �لتي�سيت و�ل�سربينتينى و�لري�سيا – ويوجد 
بالفو�جيز بال�سحر�ء �ل�سرقية .

3- الرخام النارى :
وه���و �جلر�نيت و�لبورنريي���ت و�لكو�رتز ، ويوجد 
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باأ�سو�ن وجبل �لدخان وو�دى �ملياه باإدفو 
�أن���و�ع �لرخام �مل�س���ري �لت���ى مت �إ�ستخر�جها حتى 

�لأن هى :
اأول : الرخام 

1- رخ���ام �أبي����س و �أ�سود �أدف���و �مل�ستخرج من و�دى 
�ملياه .

2- رخ���ام بوت�سين���و ) وردى – �أحم���ر ( و�مل�ستخرج 
من �لزعفر�ن ، بالبحر �لأحمر .

3- رخام برلتو ) كرمي – �أ�سفر ( و�مل�ستخرج من 
منطقة �أدفو ، �سرق �سمالوط باإملنيا .

4- رخام جنرو وتري�ستا )رمادى – بلون بنى على 
�أ�سود( من و�دى هريف بطريق �ل�سوي�س . 

ثانيا : الألبا�سرت 
ل يعترب من �لرخام ولكنه ين�سم �إليه لقيمته فى 
معظ���م �أ�ستعمالت �لرخام �ل�سابق ذكرها ، ي�ساف 
�إلي���ه �سالحية لعم���ل متاثيل و�أباج���ور�ت م�ساءة 
وممت���از ع���ن �لرخ���ام ف���ى ملعان���ه ونعومت���ه ولون���ه 

�ل�سفاف .
ثالثا : ال�سربينتينى 

وميتاز ب�سالبته ولونه �لأخ�سر �لزرعى ، ويوجد 
ب���ه ع���روق ححم���ر�ء تك�سب���ه جم���ال ويطل���ق عليه 

�لرخام �لأخ�سر .

رابعا : الربي�سيا 
ومتتاز بلونها �جلميل ، فاأر�سيتها �خل�سر�ء وبها 
دو�ئ���ر خمتلفة �لألو�ن وه���ى بالإ�سافة �إىل لونها 
�جلميل متت���از ب�سالبة كبرية وموجودة مبنطقة 

�لفو�خري بال�سحر�ء �ل�سرقية .
خام�سا : اجلرانيت 

وق���د �أخ���ذ �جلر�نيت �مل�س���رى �سه���رة عاملية حيث 
كان���ت �مل�سلة �مل�سرية �لتى نقل���ت �إىل باري�س �أكرب 
�إع���الن ع���ن �جلر�ني���ت �مل�س���رى و�ألو�ن���ه �لأحمر 
و�لأ�سود و�لرمادى وهو موجود بكرثة فى �أ�سو�ن.
بيان باأنو�ع �لرخام و�لأ�سماء �ملميزة لها : بوت�سينو 

زعفر�نة روز بنى
برلتو �إملنيا بيج

�أبي�س �أدفو �أبي�س 
�أخ�سر �أدفو �أخ�سر

تري�ستا �ل�سوي�س ملون وبيج فاحت
جنرو �ل�سوي�س رمادى

دوليت �لكرميات �أبي�س وبيج فاحت
تر�فر تينو بنى �سويف خمرم ذو ثقوب

بوتت�سينو بنى �سويف كرمي بنى 
�لهرم �أبي�س رمادى ومعرق 
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فكر وثقافة

- لعب هيكل دوًر� بارًز� يف ت�سكيل �لوعي �لعام يف عاملنا �لعربي بتحليالته �ل�سيا�سية، وقدرته على قر�ءة 
�لتاريخ، وموهبته يف �سك �مل�سطلحات �ل�سيا�سية وترويجها.

- ب���د�أ هي���كل حيات���ه �ملهني���ة ع���ام 1943 حم���رًر� يف �سحيف���ة "�إجيب�سي���ان جازي���ت" �لتي كان���ت ت�سدر يف 
�لقاه���رة بالإجنليزي���ة، ثم �ختاره رئي�س حتريرها لكى ي�سارك فى تغطية بع�س معارك �حلرب �لعاملية 

�لثانية فى مر�حلها �ملتاأخرة، ثم �لتحق يف �لعام �لتايل مبجلة "روز�ليو�سف" �لأ�سبوعية. 
- عم���ل من���ذ عام 1953 وحتى عام 1956 يف جملة "�آخ���ر �ساعة"، بعد ذلك �نتقل �إىل �سحيفة "�لأخبار" 

�ليومية.
- عندم���ا ت���وىل رئا�س���ة جمل����س �إد�رة �لأه���ر�م ورئا�س���ة حتريره���ا خالل تل���ك �لفرتة �ملمت���دة من 1957 
حت���ى 1974 ذ�ع���ت �سمع���ة �ل�سحيفة بحيث �أ�سبحت تو�س���ف بالنيويورك تاميز �لعربي���ة ب�سبب مقالته 
�لأ�سبوعي���ة �لتحليلي���ة )ب�سر�حة( �لت���ي كان يكتبها لتن�سر يف �أكرث من �سحيف���ة عربية يف ذ�ت �لوقت، 

وكانت تغطي �أحيانا �سفحة كاملة.
- �أدخ���ل هي���كل تطوير�ت هائلة على �أ�سلوب �ل�سحيفة من حيث �لدقة و�ملو�سوعية، خمفًفا من �لنغمة 

�لعاطفية �ملثرية �لتي عرفت بها.
- ��ستع���ان هي���كل ب�سب���اب من �ملتخرج���ني �جلامعيني، ودربهم للعم���ل يف �لتحقيق���ات �ل�سحفية، و�أ�س�س 

الأ�ســتاذ
�سبعون عاًما يف بالط �ساحبة اجلاللة

- عندما تقال كلمة )�لأ�ستاذ( تن�سرف �لأذهان تلقائًيا 
�إىل )�جلورناجل���ي(، �أو �ل�سح���ايف �ل�ستثنائ���ي حمم���د 
ح�سن���ني هيكل، �ل���ذي ولد يف �سبتم���رب 1923 بالقاهرة، 

وو�فته �ملنية يف 17 فرب�ير 2016. 
- حظ���ي �لر�ح���ل بال�سه���رة من���ذ كان �سحافًي���ا �ساًب���ا 
بتحقيقات���ه �ملثرية �لت���ي ح�سل عنها عل���ى جائزة �مللك 

فاروق �لأول ثالث مر�ت متتالية.
- تثري �سخ�سيته �لكاريزمية، و�سريته �ملهنية، وعالقته 
بالرئي����س جمال عبد �لنا�سر جدًل و��سًعا، �لأمر �لذي 
منح���ه �أجياًل م���ن �لأ�سدقاء و�لتالم���ذة و�ملريدين يف 
ا لنتقاد�ت وعد�و�ت  كل �أنح���اء �لعامل، كما عّر�سه �أي�سً

كثرية.
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رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

�أخبار 

مركز �لأهر�م للدر��سات �ل�سرت�تيجية.
- جنح خالل عمله يف تاأ�سي�س عالقات �سحفية دولية جعلت �لأهر�م طرفاً فى �سناعة �لإعالم �لعاملى 

وتوجهاته وفى �لعالقات بني عو��سم �لعامل �ملتعددة.
- خ���الل رحلت���ه �لطويل���ة يف �ل�سحافة جنح هيكل يف توطيد عالقته ببع�س �حلكام و�مللوك و�لروؤ�ساء، 
�لذي���ن كان م���ن �أبرزه���م، �مللك عبد �هلل �أول من حك���م �لأردن، و�أحمد بن بل���ة، �أول رئي�س للجز�ئر بعد 
��ستقالله���ا ع���ام 1962، وحممد ر�سا بهلوي �آخر ح���كام �إير�ن، و�آية �هلل �خلميني زعيم �لثورة �لإير�نية 

�لتي �أنهت حكم �ل�ساه عام 1979.
- ح���اور هي���كل �أغلب �لرموز �ل�سيا�سية و�لثقافية و�لفكري���ة يف �لقرن �لع�سرين، ومنهم عامل �لفيزياء 
�ألربت �أين�ستاين، و�لقائد �لربيطاين �لفيلد مار�سال برنارد مونتجمري، و�لزعيم �لهندي جو�هر لل 

نهرو، و�سدرت هذه �ملحاور�ت يف كتابه )زيارة جديدة للتاريخ(.
- �سغل من�سب وزير �لإر�ساد �لقومي من �أبريل وحتى �أكتوبر 1970.

- �أزي���ح ع���ن رئا�سة �لأهر�م بعد �نتقاد �ل�سحيفة �لرئي�س �مل�سري �ل�سابق حممد �أنور �ل�ساد�ت، و�أ�سبح 
بع���د ذل���ك �سحفًيا ح���ًر�. و�أدت كتاباته �ملنتق���دة لل�ساد�ت �إىل �عتقاله �سمن ع���دد كبري من �ل�سحفيني 

و�ل�سيا�سيني فيما عرف باعتقالت �سبتمرب 1981.
- ُيعد �أحد ظو�هر �لثقافة �لعربية يف �لقرن �لع�سرين، كما �أنه موؤرخ للتاريخ �لعربي �حلديث وخا�سة 
تاري���خ �ل�س���ر�ع �لعرب���ي �لإ�سر�ئيل���ي، حي���ث ق���ام بت�سجي���ل �سل�سل���ة م���ن �لرب�م���ج �لتاأريخية عل���ى قناة 
�جلزي���رة، ولدي���ه �أي�ساً حتقيقات ومقالت للعديد م���ن �سحف �لعامل يف مقدمتها “�ل�سند�ى تاميز” 

و�لتاميز” يف بريطانيا.
- �أل���ف ع���دًد� كب���رًي� م���ن �لكت���ب بالعربي���ة و�لإجنليزي���ة، م���ن بينها )عب���د �لنا�س���ر: وثائ���ق �لقاهرة(، 
و)�لطريق �إىل رم�سان(، و)خريف �لغ�سب( �لذي �نتقد فيه �ل�ساد�ت، و)حرب �لثالثني �سنة( يف عدة 

�أجز�ء.
- ت���زوج م���ن �ل�سي���دة هد�يت تيمور ع���ام 1955، و�أجنب منها ثالث���ة �أبناء هم: علي �ل���ذي يعمل طبيًبا، 

ورجال �لأعمال �أحمد وح�سن.
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