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 36عام ًا على ميالد ميدكوم

كان ال�سبت  20فرباير املا�ضي يو ًما ا�ستثنائ ًيا يف حياة ميدكوم بكل مقيا�س،
حيث احتفل �أبنا�ؤها كبا ًرا و�شبا ًبا مبرور  36عا ًما على ميالدها ،وهو
احتفال معد منذ عام  2010بناء على توجيهات الراحل الكبري املهند�س
حممد حممود على ح�سن م�ؤ�س�س ميدكوم الأول ،غري �أن ظرو ًفا متعددة
�أجلته.
هذا وقد �أقيم االحتفال مبدر�سة لي�سيه بلزاك ،حيث ا�ستهل بال�سالم
الوطني ثم بقراءة ما تي�سر من �آي الذكر احلكيم ،و�أعقب ذلك كلمة
�ضافية رئي�س جمل�س الإدارة الدكتور ممدوح حممد حممودحتدث فيها
عن تاريخ ميدكوم وم�ستقبلها ،ثم قام بت�سليم الهدايا التذكارية لقدامى
العاملني ،ويف اخلتام دعا �سيادته احل�ضور �إىل م�أدبة الغداء .وفيما يلي
كلمة الدكتور ممدوح حممد حممود:
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امل�ؤ�س�س
املهند�س حممد حممود علي ح�سن
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الأخوات والأخوة �أع�ضاء �أ�سرة
ميدكوم
ال�سيدات وال�سادة ال�ضيوف

هذا هو احلفل الذي ت�أجلت �إقامته
قرابة ال�ست �سنوات� ،إذ كان من
املخطط �أن يقام هذا احلفل يف نهاية
عام  ، 2010مبنا�سبة مرور ثالثني
عاما على �إن�شاء �شركتنا ،غري �أنه
ت�أجل �إثر وفاة م�ؤ�س�سها الأول،
و�صاحب فكرة االحتفالية يف ذلك
احلني ،املهند�س حممد حممود علي
ح�سن رحمه اهلل ،ثم ما تال ذلك مما
تعرفون من ظروف مرت بها بالدنا.
على �أن احتفالنا هذا يف حقيقة
الأمر ،لي�س جمرد احتفال مبرور
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تلك ال�سنوات على �إن�شاء ميدكوم كما
يعتقد البع�ض ،بل �إنه يتجاوز ذلك
�إىل االحتفال مبعان �إن�سانية ونبيلة،
وقيم �أعمق و�أ�سمى و�أبقى� ،إنه
احتفال بالقيم التي �أ�صبحت نادرة يف
�أيامنا هذه ،ونحن نعني بذلك قيم
العمل اجلاد املخل�ص ،ونعني � ً
أي�ضا
قيم االنتماء والكفاح والتعاون وروح
الفريق والعرفان باجلميل.
هذه القيم التي ذكرناها ،كانت وما
تزال هي الأعمدة الرا�سخة التي
قامت عليها ميدكوم ،والتي كان قد
غر�سها و�أر�سى دعائمها امل�ؤ�س�سون
الأوائل ،منذ حلظة ميالدها نهاية
عام  ،1979حيث كانت حينئذ كيا ًنا
وليدًا ،ال يتعدى عدد العاملني به
الع�شرات .ولكننا بف�ضل احلفاظ على
تلك القيم ،بارك اهلل لنا يف عملنا،
كي تتطور ميدكوم وتنمو عا ًما بعد
عام ،يف خطوات هادئة ور�صينة،
لت�صبح اليوم واحدة من كربيات
�شركات املقاوالت بال�سوق امل�صري،
ومن �أح�سنها �سمعة ،ولي�صل عدد
العاملني بها الآن �إىل املئات ،ما بني
مهند�س وحما�سب و�إداري وم�شرف
وفني وعامل.
فوق ذلك ،فقد قدمت ميدكوم كما

تعرفون جمي ًعا �إىل ال�سوق امل�صري قدمنا لل�سوق امل�صري �أجيا ًال من
� اً
أجيال بعد �أجيال ،من مقاويل مقاويل الباطن فى كافة التخ�ص�صات

الباطن يف كافة التخ�ص�صات ،وما
زالت هذه الأجيال من املقاولني
تعمل يف م�شروعات ميدكوم حتى
الآن بوالء و�إخال�ص كاملني ،بل �أنها
تعترب نف�سها جز ًءا من عائلة ميدكوم
الكبرية ،الأمر الذي يجعل من العدد
الفعلي لأ�سرة ميدكوم قد ي�صل �إىل
الآالف من العاملني.
وميكننا القول ب�أن �إجنازات
ميدكوم مل تتوقف عند تاريخها
امل�شرف والطويل يف عامل املقاوالت
والإن�شاءات� ،سواء كان ذلك يف ال�سوق
املحلي �أو العربي ،وهو التاريخ
احلافل بامل�شروعات الكربى يف كافة
املجاالت ،من التجمعات ال�سكنية
بكافة م�ستوياتها� ،إىل املباين العامة
�شديدة التميز� ،إىل امل�ست�شفيات
واملراكز الطبية العاملية� ،إىل

املنتجعات والقرى ال�سياحية� ،إىل
اجلامعات والأبنية التعليمية� ،إىل
م�شروعات البنية التحتية من �شبكات
وحمطات ،وغري ذلك من م�شروعات.
�أجل مل تتوقف �إجنازات ميدكوم عند
ذلك كله ،بل �إنها عمدت �إىل �إن�شاء
العديد من الكيانات االقت�صادية
العمالقة� ،إميا ًنا منها بوجوب دعم
االقت�صاد الوطني ،و�إميا ًنا بدورها
يف خدمة املجتمع الذي تعمل فيه
وتنميته ،ومثال ذلك:
�.1شركة ميدكوم �أ�سوان للأ�سمنت،
التي ت�أ�س�ست عام  ، 2006التي بلغ
ر�أ�سمالها املدفوع  220مليون جنيه،
كما بلغ حجم عملها ال�سنوي �أكرث
من  400مليون جنيه م�صري ،ويعمل
بها نحو  500فرد ،ما بني مهند�س
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القيم النبيلة هى الأعمدة الرا�سخة التي قامت عليها ميدكوم

وكميائي وحما�سب و�إداري وفني  10مليون ريال �سعودي ،بينما ي�صل
وعامل.
حجم عملها ال�سنوي نحو  100مليون
�.2شركة م�صر للت�شييد والتجارة ،ريال �سعودي
التي تعمل بال�سوق امل�صري منذ عام
***
 ، 1987والتي بلغ ر�أ�سمالها املدفوع الأخوات والأخوة
 9مليون جنيه ،كما بلغ حجم عملها ل�سنا هنا كي نتحدث فقط عن املا�ضي
و�إجنازاته ،ولكننا جئنا للتحدث عن
ال�سنوي نحو  77مليون جنيه.
�.3شركة دار التعليم الراقي ،التي امل�ستقبل � ً
أي�ضا ،جئنا كي نتحدث
ت�أ�س�ست عام  ، 1998بر�أ�سمال قدره عن �أحالمنا التي تتجاوز جمرد
 17مليون جنيه ،والتي كانت مدر�سة البقاء يف هذا ال�سوق ال�شر�س الذي ال
لي�سيه بلزاك التي ت�ست�ضيفنا اليوم ،يرحم املتخاذلني والك�ساىل ،نعم� ،إن
�أحالمنا تتجاوز ذلك �إىل العمل على
هي باكورة م�شروعاتها.
�.4شركة جنوب ال�صعيد لإنتاج �أكيا�س التح�سني والتطوير امل�ستمر ،ال على
الأ�سمنت ،التي ت�أ�س�ست عام  ، 2001امل�ستوي االفني ولتقني فقط ،بل
وبلغ ر�أ�سمالها املدفوع  4مليون جنيهً � ،
أي�ضا على م�ستوى منظومة الإدارة،
بينما ي�صل حجم عملها ال�سنوي نحو وذلك من �أجل مواكبة كل جديد.
الزمالء الأعزاء
 75مليون جنيه.
�.5شركة املرا�سم ال�سعودية املتميزة� ،إن يف جعبتنا الكثري من الأفكار التي
التي ت�أ�س�ست باململكة العربية ما زالت قيد الدرا�سة ،من �أجل خدمة
ال�سعودية عام  ، 2012بر�أ�سمال قدره العاملني وتعميق روح االنتماء بينهم،
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هدفنا تو�سيع مظلة اخلدمة العالجية لت�شمل عائالت العاملني

فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ندر�س
الآن كيفية تطوير اخلدمة العالجية
وتو�سيع مظلتها لت�شمل �أ�سرة
العامل ،ونفكر يف حت�سني امل�صايف،
كما نخطط � ً
أي�ضا لزيادة خم�ص�صات
التدريب بال�شركة من �أجل رفع كفاءة
العاملني ،مبا يفتح �أمامهم فر�ص
الرتقي وتويل امل�سئوليات القيادية،
و�إىل �آخر ذلك من مزايا وخدمات،
لكن هذه امل�شروعات والأفكار -كما
قلنا -ما تزال قيد الدرا�سة ،و�سوف
يعلن عنها ب�إذن اهلل يف حينها ،على �أن
تنفذ ب�شكل متدرج وواقعي ،يتنا�سب
وظروف ال�شركة.

خمل�ص �أمني ،راج ًيا اهلل �سبحانه
وتعاىل� ،أن يدمي املحبة فيما بيننا،
و�أن يوفقنا جمي ًعا ملا يحب وير�ضى،
ويجمعنا دو ًما على خري.
كما �أدعو اهلل �سبحانه وتعاىل� ،أن
يحفظ لنا وطننا العزيز من كل �سوء،
ويجعله على الدوام �آم ًنا مطمئ ًنا
الأخوات والأخوة
ال �أريد �أن �أطيل عليكم �أكرث من ذلك� ،سخا ًء رخا ًء.
و�أود يف قابل الأيام �أن تتكرر لقاءاتنا� ،شك ًرا لكم جمي ًعا
و�أن نحتفل م ًعا مبنا�سبات عزيزة وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
كتلك املنا�سبة ،نعرتف فيها بالف�ضل
لأ�صحابه ،ونكرم فيها كل جمتهد
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حوار

حوار ال تنق�صه ال�صراحةمع النائب الربملاين

املهند�س معتز حممد حممود

هو لي�س فقط املهند�س ورجل الأعمال املرموق ،بل هو � ً
أي�ضا جنل الربملاين العتيد
الراحل املهند�س حممد حممود علي ح�سن ،الذي ا�ستطاع �أن يحتفظ بثقة �أبناء
دائرته ب�صعيد م�صر لعدة عقود� ،أي �أننا �أمام رجل �سليل عائلة منخرطة يف العمل
ال�سيا�سي والربملاين منذ وقت طويل،ويف ذات الوقت ال تنق�صه التجربة العملية،
�إنه النائب معتز حممد حممود ،الذي فاز مبقعده الربملاين عن دائرة قو�ص ،وكان
لنا معه هذا احلوار:

�أجرى احلوار :عاطف عبد العزيز
�سيادة النائب ،البع�ض يرى �أن الرت�شح للربملانيف هذه احلقبة املرتبكة من تاريخ م�صر به �شيء
من املغامرة  ..فما ر�أيك يف ذلك؟

يك ��ون نو ًع ��ا م ��ن االنتح ��ار ال�سيا�س ��ي ،لك ��ن دعن ��ا
نتخي ��ل الو�ض ��ع ل ��و �أحج ��م اجلميع ع ��ن امل�شاركة،
من �سوف يتحمل امل�سئولية �إذن يف هذا البلد؟! ..
لذل ��ك كان البد �أن يق ��دم بع�ضنا على خو�ض تلك
املغامرة ال ل�شيء �سوى تلبية نداء الواجب.

�أ�سل ��م مع ��ك ب� ��أن �أي عم ��ل �سيا�س ��ي الآنف ��ي هذاالظرف االقت�صادي ال�صعب الذي متر به م�صر-
�س ��واء كان ه ��ذا العم ��ل تنفيذ ًي ��ا �أو ت�شرع ًيا -يكاد -يثار كالم كثريعن تركيبة الربملان احلايل ،فهل
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تعتقد �أن هذا الربملان قادر على تلبية توقعات
امل�صريني بعد ثورتني؟

علين ��ا �أن نتف ��ق جمي ًعا على �أنن ��ا �أمام برملان غريم�سب ��وق ،ب ��ل ميكنن ��ي الق ��ول ب�أن ��ه �أف�ض ��ل برمل ��ان
م�ص ��ري منذ ث ��ورة  ،1952ذلك لأن ��ه �أول برملان ال
ت�سيط ��ر علي ��ه �أغلبي ��ة حاكم ��ة قادرة عل ��ى مترير
م ��ا ت�شاء م ��ن قوانني مثلما كان يح ��دث من قبل،
حت ��ى ائت�ل�اف دع ��م م�ص ��ر ذات ��ه ال ميل ��ك �أغلبية
حاكم ��ة يف ه ��ذا الربمل ��ان ،ودليل ��ي عل ��ى ذل ��ك م ��ا
ح ��دث م ��ن رف�ض لقان ��ون اخلدمة املدني ��ة ،الأمر
إحراجا للحكومة التي قدمته ،كذلك
الذي �سبب � ً
حادث ��ة عدم جناح النائب ع�ل�اء عبد املنعم مر�شح
ائت�ل�اف دع ��م م�ص ��ر يف الف ��وز بوكال ��ة الربمل ��ان
بينم ��ا ال ��ذي ف ��از باملن�صب ��كان ه ��و مر�ش ��ح ح ��زب
الوف ��د ،ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل واقعة رف� ��ض الربملان
طلب احلكوم ��ة بخ�صو�ص �إرج ��اء مناق�شة تقرير
امل�ست�ش ��ار ه�شام جنينة ع ��ن حجم الف�ساد يف م�صر
ال ��ذي كان ق ��د �أث ��ار ً
لغط ��ا يف الآونة الأخ�ي�رة ،كل
هذهالظواهر الإيجابية لي�ست م�سبوقة يف حياتنا
الربملاني ��ة ،م ��ع ذلك فالإعالم -ل�سب ��ب �أو �آخر-ال
يتوق ��ف ع ��ن مهاجم ��ة الربملانوك أ�ن ��ه ميه ��د حلله
خا�ص ��ةو�أن هن ��اك �شك ��و ًكا ح ��ول د�ستوري ��ة قان ��ون
االنتخابات،رغ ��م ذل ��كال يج ��ب �أن نن�سى �أنن ��ا � اًأول
ريا�أم ��ام برملان يعرب ع ��ن الإرادة احلرة لأكرث
و�أخ ً
من ع�شرين مليون ناخب م�صري.
هل تعتقد مبا ي�شاع �أحيا ًنا من �أن ال�سلطةالتنفيذيةقد تكون وراء مترير قوانني انتخابات
غري د�ستورية مبا ي�سمح لها بحل الربملان وقتما
تريد؟

 عل ��ى العك� ��س ،فاحلقيقة �أن ال�سلط ��ة التنفيذيةبريئ ��ة م ��ن ذل ��ك متا ًم ��ا ،فال ��كل كان يعل ��م م ��ن

اللحظ ��ة الأوىل �أن قان ��ون االنتخاب ��ات غ�ي�ر
د�ست ��وري ،غ�ي�ر �أن الأح ��زاب كله ��ا للأ�س ��ف ه ��ي
امل�سئول ��ة ع ��ن مترير قان ��ون االنتخاب ��ات احلايل،
فه ��ي تعلم �أن نظام القوائم غ�ي�ر د�ستورميع ذلك
فق ��د وافق ��ت عليه،ذل ��ك لأن القوائ ��م تتي ��ح لقادة
الأح ��زاب الو�ص ��ول �إىل مقاعد الربمل ��ان دون �أدين
جه ��د من خ�ل�ال �إدراج �أ�سمائهم عل ��ى ر�ؤو�س تلك
القوائم.

من وجهة نظرك ،ما هي املهام العاجلة امللقاةعلى كاهل الربملان اجلديد؟

م ��ع الأ�س ��ف اقت�صادن ��ا الآن يف و�ض ��ع �شدي ��دال�صعوب ��ة ،ب ��ل ه ��و �أ�سو�أ مم ��ا كان يف �أعق ��اب نك�سة
 ،1967ف�إجم ��ايل املوازنة امل�صري ��ة يبلغ  630مليار
جني ��ه ،بينم ��ا الدين الداخل ��ي يبل ��غ  42.تريليون
جني ��ه ،وتبل ��غ خدم ��ة ه ��ذا الدين نح ��و  240مليار
جني ��ه ،بينم ��ا تبل ��غ مرتب ��ات العامل�ي�ن باحلكومة
 220ملي ��ون جنيه ،كما �أن هناك الدعم الذي يبلغ
 100مليار �أخرى ،هذا يعني �أن املتبقي من املوازنة
بع ��د كل ه ��ذا ه ��و  70ملي ��ار جنيه،الأم ��ر ال ��ذي
ت�ضطر معه الدولة �إىل �إ�صدار �إذون خزانة مببلغ
 230ملي ��ار جنيه لتغطية احتياج ��ات املجتمع من
اخلدمات.
ه ��ذا يعني �أن الربملان احلايل مطالب ب�إيجاد حل
عاجل له ��ذه املع�ضلة من خالل عم ��ل الت�شريعات
الت ��ي ت�ساع ��د عل ��ى م�ضاعف ��ة الدخ ��ل القوم ��ي،
ويف ت�ص ��وري �أن ذل ��ك ممكنعل ��ى النح ��و الآت ��ي:
فعل ��ى امل ��دى الق�ص�ي�ر� ،أرى �أنهينبغ ��ي علينا عمل
�سيا�س ��ة �ضرائبي ��ة جدي ��دة ال تعتم ��د عل ��ى فر�ض
املزي ��د م ��ن ال�ضرائ ��ب والت ��ي ال تط ��ال يف النهاية
�س ��وى املوظفني املطحون�ي�ن وال�ش ��ركات امل�سجلة،
ب ��ل �سيا�س ��ة ته ��دف �إىل تو�سي ��ع دائ ��رة املمول�ي�ن،
العدد السابع -إبريل 2016
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فهن ��اك كم ��ا نعلم جمي ًعا فئ ��ات يف املجتمع حت�صل
عل ��ى دخول عالية دون �أن ت�س ��دد �أي �ضرائب عنها
مثال ذل ��ك الأطباء واملحامون واملهند�سون وكثري
م ��ن �أ�صح ��اب املهن احلرة ،كل ه ��ذه الفئات ينبغي
ت�سجيله ��ا م ��ن خالل عم ��ل قاع ��دة بيان ��ات كاملة
عنه ��ا م ��ع �إل ��زام كافة اجله ��ات الت ��ي تتعامل معها
مث ��ل امل�ست�شفي ��ات واملحاكم وم ��ا �إىل ذلك ب�إخطار
م�صلح ��ة ال�ضرائ ��ب ع ��ن كاف ��ة الأن�شط ��ة واملبالغ
الت ��ي يتقا�ضاها ه� ��ؤالء الأفراد ،ه ��ذا وحده كفيل
ب� ��أن يوفر للدول ��ة م ��ن � 200إىل  230مليار جنيه.
ومن ناحية �أخرى،لو �أننا خف�ضنا �ضريبة املبيعات
الت ��ي ت�شكل عب ًئ ��ا على امل�ستهلك م ��ن � %10إىل %3
فيمك ��ن �أن ي�ساهم ذل ��ك يف ت�شجيع امل�ستهلك على
مطالب ��ة البائ ��ع بفات ��ورة ال�شراء ،مب ��ا يحول بني
هذا البائع وبني التهرب ال�ضريبي.
�أما على املدى املتو�سط ،فنحن بحاجة �إىل �سيا�سة
ا�ستثماري ��ة جديدة ت�ستل ��زم بنية ت�شريعية حديثة
بديل ��ة ع ��ن تر�سان ��ة القوان�ي�ن احلالي ��ة املعوق ��ة
لال�ستثم ��ار والتي عفا عليها الزمن ،نحن بحاجة
�إىل نق ��ل التجارب الناجحة الت ��ي �سبقتنا ،بحاجة
�إىل اال�ستف ��ادة م ��ن قوان�ي�ن اال�ستثم ��ار املعم ��ول
به ��ا يف بل ��دان �أخ ��رى مث ��ل دب ��ي وماليزي ��ا وتركيا
والربازيل .نحن بحاج ��ة � ً
أي�ضا �إىل ت�شريع جديد
يح ��دد ملكي ��ة الأرا�ض ��ي يف م�ص ��ر لأن الو�ض ��ع
احل ��ايل غ�ي�ر مقب ��ول ،فهن ��اك �أك�ث�ر م ��ن جهة يف
م�صر تتنازع فيما بينها على ملكية الأرا�ضي ،ف�أي
م�ستثم ��ر الب ��د ل ��ه �أن يح�ص ��ل عل ��ى موافقات من
ع�ش ��رات اجله ��ات كي يقيم م�شروع ��ه ،الأمر الذي
قد ي�ستغرق �سنوات.
نحت ��اج � ً
أي�ض ��ا �إىل ت�شريع ��ات حت ��د م ��ن ت�صدي ��ر
ثرواتن ��ا الطبيعي ��ة يف �صورته ��ا اخل ��ام ،و�إعط ��اء
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�أولوي ��ة لل�صناع ��ات الت ��ي تعتمد على امل ��واد اخلام
املحلي ��ة وت�صني ��ع تل ��ك ال�ث�روات ،مب ��ا يقل ��ل م ��ن
حاجتن ��ا �إىل اال�ست�ي�راد ،ويح ��د م ��ن ا�سته�ل�اك
�أر�صدتنا من العمالت ال�صعبة.

لتجارب �سابقة ،هناك تخوف لدى عامةامل�صريني من و�صول رجال الأعمال بكثافة �إىل
مقاعد الربملان ،هل جتد لتلك املخاوف مرب ًرا
باعتبارك رجل �أعمال؟

ال يوج ��د من ��اذج لأنظم ��ة حك ��م يف الع ��امل �سوىثالث ��ة من ��اذج :دكتات ��وري ودميقراط ��ي ودين ��ي،
النظ ��ام الدكتات ��وري يعن ��ي تزوي ��ر االنتخاب ��ات
وتزيي ��ف �إرادة النا� ��س ،والنظ ��ام الدين ��ي يعن ��ي
التج ��ارة بالدي ��ن واللع ��ب عل ��ى العواط ��ف وهو يف
النهاية نظام دكتاتوري� ،أما النظام الدميوقراطي
فه ��و يعني حري ��ة الناخ ��ب املطلق ��ة يف اختيار من
ميثله.
ف� ��إذا �أراد النا� ��س النظ ��ام الدميوقراط ��ي ،فمعن ��ى
ذل ��ك �أن النفوذ ال�سيا�س ��ي �سيكون لرجال الأعمال
ال حمال ��ة ،لأنه ��م بب�ساط ��ة ميلك ��ون الإع�ل�ام،
ولديه ��م وحده ��م الق ��درة عل ��ى تق ��دمي اخلدمات
ملجتمعاته ��م عل ��ى الأر� ��ض ،انظ ��ر ل ��كل الأنظم ��ة
الدميوقراطي ��ة يف الع ��امل احل ��ر ،فف ��ي �أمري ��كا
�سبع ��ون حز ًب ��ا ،م ��ع ذل ��ك ال نع ��رف منه ��ا �س ��وى
احلزب�ي�ن الدميوقراط ��ي واجلمه ��وري ،وهم ��ا يف
احلقيق ��ة لي�س ��ا �س ��وى جتمع�ي�ن لرج ��ال البرتول
ورج ��ال �صناع ��ة ال�س�ل�اح ،الأمر نف�س ��ه �ستجده يف
�إجنل�ت�را ،م ��ع ذل ��ك فرج ��ال الأعم ��ال يف الربمل ��ان
امل�ص ��ري احل ��ايل ال تتج ��اوز ن�سبته ��م ال� �ـ  %10من
ع ��دد �أع�ضائ ��ه� ،أي �أنه ��م ال ي�شكل ��ون ن�سبة حاكمة
ق ��ادرة عل ��ى التحك ��م بالربمل ��ان ،ه ��ذا ف�ض�ًل�اً ع ��ن
وج ��ود ن�سبة عالية من ال�شب ��اب ،هذا كله يعني �أن

على اعتماد مببلغ  500مليون جنيه لعمل �شبكات
تلك املخاوف ال مربر لها حال ًيا.
هل تتفق مع دعاوى البع�ض ب�أن الد�ستور احلايل �ص ��رف �صحي لقرى مل تك ��ن موجودة يف اخلطة،مث ��ل احلراجي ��ة واجلعاف ��رة وغريهم ��ا ،وكذل ��ك
يحتاج �إىل تعديالت؟
 ه ��ذا كالم ف ��ارغ وين ��م ع ��ن �سذاج ��ة �سيا�سية ملن عم ��ل حمطة تنقية جديدة يف العلقات ،ال�ستيعابيروجون ��ه ،فه ��ل نحن طبقنا ه ��ذا الد�ستور �أ�صلاً بقية �صرف قو�ص وجمل�س قروي جراجو�س ،كما
ك ��ي نكت�ش ��ف عيوب ��ه؟! وكي ��ف لن ��ا �أن نحك ��م عل ��ى ن�سعى � ً
أي�ضا �إىل تو�صيل املياه النقية حلجازة.
د�ست ��ور قب ��ل تطبيق ��ه؟! يف اعتق ��ادي �أن هذا كالم -ما هو ال�س�ؤال الذي فاتني–من وجهة نظرك-
�أن �أطرحه عليك؟
�ساذج واملق�صود منه �إحداث نوع من البلبلة.
بعد �سجل حافل من اخلدمات التي قدمها -كن ��ت �أتوق ��ع �أن ت�س�ألن ��ي ع ��ن الو�ض ��ع الإقليم ��يوالدك الربملاين ال�سابق املهند�س حممد حممود امللتهب املحيط مب�صر.
علي ح�سن (رحمه اهلل) لأبناء دائرته يف �-إذن كيف ترى امل�شهد امل�أ�ساوي يف املنطقة وما
قو�ص،ماذا يف جعبة النائب معتز حممد حممود هو ال�سياق الذي يجمعه؟
يعل ��م اجلمي ��ع �أن ال�ص ��راع الأ�سا�س ��ي يف املنطق ��ةمن �أفكار وم�شاريع خلدمة �أبناء الدائرة؟

� اًأول :لدينادو ًم ��ا م�شاكل �شبه يومية يعاين منها�أبن ��اء الدائرةوعلين ��ا �أن نت�ص ��دى حلله ��ا ،فعل ��ى
�سبي ��ل املثال ال احل�صر ،كانت هناك م�شكلة كبرية
بخ�صو� ��ص تعط ��ل العب ��ارات التي تنق ��ل حم�صول
الق�ص ��ب من غ ��رب النيل �إىل �شرق ��ه حيث م�صنع
ال�سك ��ر بقو� ��ص نتيج ��ة انخفا� ��ض من�س ��وب مي ��اه
الني ��ل ،لكنن ��ا بالتوا�ص ��ل م ��ع امل�سئول�ي�ن ب ��وزارة
امل ��وارد املائي ��ة وال ��ري �أمكنن ��ا ح ��ل امل�شكل ��ة بزيادة
الت�صرفات خلف قناطر �إ�سنا.
ثان ًيا:م ��ن وجه ��ة نظ ��ري هن ��اك ث�ل�اث م�ش ��اكل
رئي�سية يف الدائرة ،وهي البطالة و�سوء اخلدمات
الطبي ��ة وع ��دم وج ��ود �ص ��رف �صحي ،وق ��د �أخذت
عل ��ى عاتقي االنتهاءخالل خم�س ��ة �أعوام من الآن
م ��ن م�شكلة ال�ص ��رف ال�صحيوه ��ي امل�شكلة املعلقة
من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن ع�شري ��ن �سن ��ة ،فق ��د تو�صلن ��ا مع
وزارة الإ�سكان واملرافق �إىل برنامج زمني تف�صيلي
لإنهاء حمطة ال�ص ��رف ال�صحي بقو�ص يف موعد
�أق�صاه �أغ�سط�س  ،2017فوق ذلك �أمكننا احل�صول

لعقود م�ضت،كان هو ال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
لكن احلادث الآن هو حماولة حتويل هذا ال�صراع
�إىل �ص ��راع عرب ��ي عربي ،و�صراع �سن ��ي �شيعي من
�أج ��ل �إغالق ملف الق�ضية الفل�سطينية �إىل الأبد،
و� ً
أي�ض ��ا م ��ن �أج ��ل تفتي ��ت املنطق ��ة �إىل دوي�ل�ات
�صغ�ي�رة ،مب ��ا يجع ��ل م ��ن �إ�سرائي ��ل ق ��وة �إقليمية
م�سيط ��رة ووحي ��دة ،وكل ه ��ذا يت ��م بالطب ��ع حتت
دع ��اوى كاذب ��ة مثل دع ��م الدميوقراطي ��ة وحقوق
الإن�سان وغري ذلك من �أكاذيب .ولي�س خف ًيا على
ً
وا�ضحا وم�ستم ًرامل ينته،
خمططا
�أحد� ،أن هناك
ً
هدفه الق�ضاء على اجلي�ش امل�صري بو�صفه القوة
الع�سكرية الوحيدة املتبقية والقادرة على الوقوف
�ض ��د �أطم ��اع �إ�سرائي ��ل يف املنطق ��ة .والآن تعلم كل
الق ��وى املرتب�ص ��ة مب�ص ��ر وجي�شه ��ا� ،أن ��ه مل يع ��د
هن ��اك من �سبيل �أمامه ��ا لتدمري اجلي�ش امل�صري
�س ��وى �إحكام احل�صار االقت�صادي حول م�صر وهو
ما يجري حال ًيا،وذلك على �أمل �إحداث ثورة جياع
بها ،وهذا ما يجب �أن يتنبه له اجلميع.
العدد السابع -إبريل 2016
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مهارات �إدارية

ال جناح �إال بالتخطيط
عبداهلل بن عبداللطيف العقيل

�أه ��م �ضوابط و�شروط و�آلي ��ات التخطيط ال�سليم
ال�شام ��ل واخلط ��ط الناجح ��ة الت ��ي ميك ��ن م ��ن
خالله ��ا للتخطيط �أن يكون �سليم� �اً وللخطط �أن
تكون ناجحة ب�إذن اهلل:
� -5أن يُبن ��ى التخطي ��ط (وتبن ��ى اخلط ��ط) عل ��ى
معلوم ��ات دقيق ��ة و�شامل ��ة ،وهذه املعلوم ��ات على
�أنواع ثالثة:
ُتح�ص ��ل عليه ��ا م ��ن
�أ) معلوم ��ات ا�ستقرائي ��ة :وي َّ
خ�ب�رة وجت ��ارب َّ
املنظم ��ة يف ال�سن ��وات ال�سابق ��ة،
وم ��ن امل�ش ��اكل واحل ��وادث التي عان ��ت منها وكيف
عوجلت؟ وكي ��ف َّ
مت التعامل معها؟ ومن مراجعة
القرارات والأعمال الداخلية واخلارجية املختلفة
الت ��ي �أث ��رت عليها وعلى �أدائها و�سريه ��ا ب� ِّأي �شكل
م ��ن الأ�ش ��كال� ،إيجابي� �اً �أو �سلبي� �اً ،مب ��ا يف ذل ��ك
الق ��رارات وامل ؤ�ث ��رات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة
ُتح�صل
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة املختلف ��ة ،كم ��ا ي َّ
عليه ��ا م ��ن التقاري ��ر والإح�صائي ��ات واملعلوم ��ات
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املالي ��ة والإدار َّي ��ة والفني ��ة املتنوع ��ة .ويتوق ��ع �أن
تك ��ون هذه النوعية م ��ن املعلومات متوفرة متاماً،
ويف غاية الدقة والو�ضوح
ب) معلوم ��ات حالي ��ة :وتتمث ��ل يف درا�س ��ة و�ض ��ع
َّ
املنظم ��ة احل ��ايل م ��ن ناحي ��ة الأداء وال�صعوب ��ات
وامل�ش ��اكل والإيجابي ��ات وال�سلبي ��ات ،وكذل ��ك م ��ن
ناحي ��ة امل ؤ�ث ��رات املختلف ��ة املذك ��ورة �آنف ��ا ،وكذلك
ا�ستط�ل�اع �آراء العامل�ي�ن والعم�ل�اء ح ��ول الو�ضع
الع ��ام َّ
للمنظمة وح ��ول اخلدم ��ات وال�سلع ،وحول
�أف ��كار التطوير والع�ل�اج وخالف ��ه ،بالإ�ضافة �إىل
معرف ��ة الو�ضع امل ��ايل والإداري والب�شري والفني
كمي� �اً ونوعي� �اً من خ�ل�ال الإح�صائي ��ات والتقارير
املتنوع ��ة .وهذه املعلومات يتوقع �أن تكون متوفرة
ودقيقة �إىل حد كبري.
ويدخ ��ل يف جم ��ع املعلوم ��ات احلالي ��ة اال�ستف ��ادة
م ��ن جت ��ارب َّ
املنظم ��ات الأخ ��رى يف مو�ض ��وع
اخلط ��ة ،واالط�ل�اع عل ��ى ما و�صل ��وا �إلي ��ه ،ونتائج

تطبيقاته ��م ،وذل ��ك مفيد� ،شريط ��ة �أال تطبق �أ ّية
خطط وجتارب َّ
ملنظمات �أخرى كما هي؛ لأ َّنها لن
تنج ��ح غالب� �اً ،و� مَّإن ��ا يُفاد م ��ن التجرب ��ة ودرو�سها
على وجه العموم.
ج) معلوم ��ات توقع َّي ��ة (ا�ست�شراف َّي ��ة) :ع ��ن و�ض ��ع
وتوجه ��ات ال�س ��وق حي ��ال اخلدم ��ة �أو املنت ��ج �أو
ال�سلع ��ة �أو امل�شكل ��ة �أو املو�ضوع املراد التخطيط له
يف امل�ستقب ��ل ،و ُت�ست�ش ��ف م ��ن خالل ق ��راءة مت�أنية
للدرو�س والعرب والأفكار امل�ستنتجة من املعلومات
�آنف ��ة الذك ��ر يف (�أ) و (ب) ،وم ��ن خ�ل�ال كاف ��ة
م�صادر املعرفة واملعلومات املتوفرة ،ومن التحليل
التوقع ��ي للأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة والتناف�سي ��ة والتنظيمي ��ة ،احلالية
وامل�ستقبلية.
وم ��ن جمموع ه ��ذه املعلومات الث�ل�اث ميكن ر�سم
�صورة وا�ضحة ومتكاملة عن م�ستقبل اخلدمة �أو
ال�سلعة �أو املنتج يف ال�سوق ،وم�ستقبل عمل ون�شاط
َّ
املنظمة عموماً� ،أو م�ستقبل املو�ضوع الذي يُخطط
ل ��ه� ،إ�ضاف� � ًة �إىل معرفة مكامن التطوي ��ر والتم ُّيز
املمكنة ،وم ��ا يتطلبه التناف�س والظروف والو�ضع
يف امل�ستقب ��ل ،كم ��ا ميك ��ن معرف ��ة �أ�سب ��اب امل�ش ��اكل
وال�صعوب ��ات داخ ��ل َّ
املنظم ��ة� ،س ��وا ًء التنظيمية �أو
الإدار َّية �أو املالية �أو الب�شرية �أو الفنية �أو النوعية
�أو م ��ع عمالئه ��ا ،وو�ض ��ع احلل ��ول والعالجات لها
يف اخلط ��ة ،وكذل ��ك معرفة مواط ��ن القوة بحيث
يت ��م تعزيزه ��ا ،وال�ضع ��ف بحي ��ث يت� � ُّم جتاوزها �أو
تقويتها يف اخلطة.
 -6يج ��ب �إ�ش ��راك كاف ��ة �أف ��راد َّ
املنظم ��ة يف عملي ��ة
التخطي ��ط ب ��دءاً م ��ن اخل ��ط التنفي ��ذي اخلدمي
والإنتاج ��ي الأول� ،إىل �أعل ��ى �سلط ��ة يف َّ
املنظم ��ة.
�إن ه ��ذا الأم ��ر مه ��م للغاية؛ للو�ص ��ول �إىل خطط

واقعي ��ة و�سليم ��ة ومتكامل ��ة ومرتابط ��ة وقابل ��ة
للتطبي ��ق ،كم ��ا �أ َّن �إ�شراكه ��م يف و�ضعه ��ا والتفكري
فيه ��ا �أ�سا�س ��ي يف والئه ��م له ��ا وحر�صه ��م عل ��ى
تطبيقه ��ا كامل� � ًة ،ف�ض ً
ال عم ��ا للم�شارك ��ة الفاعلة
من �أهمية يف ال�سالمة من ت�شتت اجلهود والأفكار
وربا تعار�ضها.
وتبعرثها مَّ
يق ��ول �أ�ست ��اذ الإدارة العامل ��ي بي�ت�ر درك ��ر( :لدينا
دلي ��ل قاط ��ع ووا�ض ��ح عل ��ى �أ َّن هن ��اك تخطيط� �اً
�أف�ض ��ل �إذا �ش ��ارك من يقوم بالعم ��ل يف التخطيط
على م�ستوى امل�س�ؤولية ،وهذا هو جوهر الأ�سلوب
املع ��روف با�س ��م تب�سيط العمل ال ��ذي �أثبت جناحاً
على مدار ثالثني عام� �اً ،والنتائج واحدة – �أينما
طب ��ق ه ��ذا الأ�سل ��وب – وه ��ي الت�صمي ��م الأف�ض ��ل
للعمل ،والأداء الأف�ضل ،وعدم وجود مقاومة �ضد
التغيري).
� -7أن ي�شم ��ل التخطي ��ط ك َّل �أج ��زاء وعنا�ص ��ر
َّ
املنظم ��ة ،في�شم ��ل م ��ا يتعل ��ق بالوظائ ��ف �أع ��داداً
و�أنواع� �اً ،وم ��ا يتعل ��ق باملوظف�ي�ن م ��ن تدري ��ب
وتوزي ��ع و�أعداد ،وي�شمل التجهي ��زات والإن�شاءات،
وي�شم ��ل الت�سويق ،وي�شمل ع�ل�اج امل�شاكل ،وي�شمل
التطوي ��ر ،وي�شم ��ل امل ��واد امل�ستهلك ��ة والأولي ��ة،
وي�شم ��ل تكاليف كل ج ��زء وعن�صر وبند يف اخلطة
بالتف�صي ��ل ث ��م التكالي ��ف الإجمالي ��ة� ،إ�ضاف ��ة
�إىل الإي ��رادات امل�ستهدف ��ة �أو املتوقع ��ة ،والع ��دد
امل�سته ��دف �أو املتوق ��ع م ��ن العم�ل�اء امل�ستهدف�ي�ن
و�أعداده ��م و�أنواعه ��م ،وذل ��ك ل � ِّ
�كل ن�ش ��اط و�إدارة
وق�س ��م ول � ِّ
�كل ف ��رع �أو منطق ��ة .ثم يُكام ��ل وين�سق
ب�ي�ن خمتلف الأج ��زاء والعنا�صر والبن ��ود ويوازن
بينه ��ا ،وال يُغف ��ل �أي جان ��ب منه ��ا ،كم ��ا يكام ��ل
وين�س ��ق ب�ي�ن خط ��ط الأق�س ��ام والف ��روع؛ لأن ذلك
مه ��م ج ��داً لل�سالمة من تعار� ��ض تطوير �أو عالج
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� ِّأي ج ��زء �أو عن�صر م ��ن َّ
املنظمة على ح�ساب �أجزاء
وعنا�ص ��ر �أخ ��رى ق ��د تك ��ون ه ��ي الأخ ��رى بحاجة
�أك�ب�ر و�ضرورة �أعظم �إىل تطويرها �أو تو�سيعها �أو
زيادتها �أو عالج بع�ض م�شاكلها… �إلخ.
� -8أن تك ��ون هن ��اك مرونة يف بع� ��ض بنود اخلطة؛
بحي ��ث ميك ��ن التح ��رك م ��ن خالله ��ا يف ح ��ال
اخت�ل�اف �أو تغي�ي�ر � ِّأي م ؤ�ث ��ر �أو عام ��ل �أو معلومة
م ��ن امل ؤ�ث ��رات والعوام ��ل واملعلوم ��ات الت ��ي بُني ��ت
عليه ��ا اخلط ��ة؛ ولكيال يُ�ضط ��ر �إىل �إعادة اخلطة
برمته ��ا ،وميك ��ن حتقي ��ق ذل ��ك بت�ضم�ي�ن اخلطة
و�آلي ��ات تنفيذها ومنفذيها بدائل خمتلفة جاهزة
وخا�صة البن ��ود املتحركة ج ��داً والتي
للعم ��ل به ��اَّ ،
تت�أث ��ر بالأو�ضاع والظ ��روف والعوام ��ل اخلارجية
والتناف�س َّي ��ة ،ونحوها .ويدخل يف ذلك ربط بع�ض
البن ��ود والأهداف املح� � َدّدة يف اخلطة بتحقق بنود
و�أه ��داف �أخ ��رى ،مث ��ل ربطه ��ا -كمي� �اً �أو نوعياً –
بتحقي ��ق دخ ��ل مع�ي�ن �أو ع ��دد معني م ��ن العمالء
�أو رب ��ح مع�ي�ن �أو بنج ��اح عملية �أو فك ��رة مع َّينة� ،أو
ب�إمتام م�شروع معني ،وهكذا.
� -9أن تك ��ون امل ��وارد املالي ��ة والب�شري ��ة والزمني ��ة
ورب ��ا الإن�شائي ��ة واملعنوي ��ة (�صالحي ��ات مث�ل ً�ا)
مَّ
متاحة �أو �س ��وف تتاح ،و�أال تتجاوز اخلطط حدود
م ��ا هو متاح ومتوف ��ر – �أو ُ�ض ِم � َ�ن �أن يكون متاحاً
ومتوف ��راً يف ف�ت�رة اخلطة – م ��ن �إمكانيات مالية
وب�شري ��ة ومكانية وزمنية وم ��وارد عا ّمة وغريها.
فو�ض ��ع خطط معقولة ومدرو�سة بعناية وتوفرت
مواردها و�أ�سب ��اب جناحها ،وتتحقق جلها – حتى
ل ��و كانت ال متثل كل الطموح – �أف�ضل بكثري من
و�ض ��ع خطط طموح ��ة لكنها مل تدر� ��س بعناية �أو
مل تتوفر لها املوارد والأ�سباب الالزمة ،ويف نهاية
املطاف ال تتحقق وت�سبب الإحباط .يقول الباحث
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املتميز روبرت هارتلي�( :إ َّن من املبادئ التي ميكن
تعميمه ��ا واخلا�ص ��ة مبفاهيم التط ��ور� ،أ َّنه ينبغي
�أ َّال تتع ��دى �أهداف النم ��و قدرات وموارد امل�ؤ�س�سة،
فيج ��ب كب ��ح فك ��رة النمو ب� �� ِّأي �ش ��يء وخا�صة على
ح�س ��اب الأرب ��اح واال�ستق ��رار امل ��ايل ،وينبغي و�ضع
�ضواب ��ط حمكمة على امل ��وارد والنفق ��ات ومراقبة
الأداء عن كثب).
 -10م ��ن املراج ��ع امله َّم ��ة والأ�سا�سي ��ة لعملي ��ات
التطوير والتخطيط وعالج امل�شاكل هو ا�ستطالع
�آراء العم�ل�اء ودرا�سته ��ا وحتليله ��ا با�ستم ��رار،
و�إطالع العاملني على نتائجها ِّ
بكل �شفافية؛ وهو
�إج ��راء مه ��م ال�ستم ��رار جن ��اح َّ
املنظم ��ة وثباتها يف
ال�س ��وق وح�صوله ��ا على ثق ��ة العم�ل�اء والعاملني
امل�ستم ��رة وزي ��ادة انتم ��اء العامل�ي�ن له ��ا ،و�أ�سا�سي
ل�سالمة وواقعية اخلط ��ط .ينقل د.عبد الرحمن
هيج ��ان ع ��ن جيم� ��س ت�شامبي قول ��ه( :يجب على
املديري ��ن املب ��ادرة �إىل فه ��م احتياج ��ات ومطال ��ب
العم�ل�اء؛ لأ َّن فهم هذه االحتياجات �سوف يعطي
املديري ��ن فر�ص ��ة لتحدي ��د طبيع ��ة الأ�س ��واق� ،أو
املجاالت التي �سوف يعملون فيها).
� -11أن تب ��د�أ الإدارات والف ��روع يف �إع ��داد خططها
قب ��ل بداي ��ة ال�سن ��ة املح ��ددة بثالثة �أ�شه ��ر لإتاحة
الفر�ص ��ة ملناق�شتها مع املدي ��ر الأول ومع �أ�صحاب
العالق ��ة ،عل ��ى �أن تنتهي اخلطط وتعتم ��د نهائياً
َّ
للمنظم ��ة
م ��ن جمل� ��س الإدارة �أو املدي ��ر الأول
وتعل ��ن للمعني�ي�ن قب ��ل بداي ��ة ال�سن ��ة �أو الف�ت�رة
املح ��ددة ب�شه ��ر �أو بخم�س ��ة ع�ش ��ر يوم� �اً عل ��ى �أبعد
تقدير.
� -12أن تك ��ون هن ��اك جه ��ة يف َّ
املنظم ��ة م�س�ؤول ��ة
ع ��ن تكامل اخلطط وتن�سيقها ب�ي�ن �أجزاء و�أق�سام
وفروع َّ
املنظم ��ة املختلفة ،فرتاجعها وتوازن بينها

عل ��ى �ضوء ال�ش ��روط وال�ضواب ��ط ال�سابقة ،فذلك
مهم لئ�ل�ا تكون خطط � ِّأي ق�سم �أو فرع متعار�ضة
مع ق�سم �آخر� ،أو على ح�ساب �أق�سام وفروع �أخرى.
وبالت ��ايل يك ��ون ال ��دور الأ�سا�سي له ��ذه اجلهة هو
�ضم ��ان �أن يك ��ون هناك تال�ؤم وت�ل�اقٍ وتكامل بني
خطط كل الأق�سام والفروع ،وبينها وبني اخلطط
والأه ��داف الكل ّي ��ة َّ
للمنظم ��ة ،ومن ث� � َّم تقوم هذه
اجله ��ة بعد االعتم ��اد النهائي للخط ��ط بتوزيعها
عل ��ى اجله ��ات املختلف ��ة وامل�س�ؤولني والأف ��راد ،كل
ح�س ��ب دوره فيه ��ا ،و�أخ�ي�راً متابعته ��ا با�ستم ��رار
(ك َّل �شه ��ر) ،والرف ��ع ل�ل��إدارة العلي ��ا بالتقاري ��ر
الدوري ��ة ال�شاملة ب�ش�أن �س�ي�ر تنفيذها ،والعقبات
الت ��ي تعرت�ضه ��ا ،وم ��دى االنحراف ع ��ن املخطط
وامل�سته ��دف؛ وذل ��ك لك ��ي يت ��م اتخ ��اذ الق ��رارات
والإجراءات الالزمة يف مراحل مب ِّكرة.
ه ��ذه اجله ��ة ميك ��ن �أن تك ��ون ق�س ��م التخطي ��ط
والتطوير – الذي يُح َدّد عدد �أفراده بح�سب حجم
َّ
املنظم ��ة – وال ��ذي يك ��ون دوره تن�سيقي ��ا ،و�أف�ضل
منه �أن يك َّون فريق دائم للتخطيط� ،سوا ًء ال�سنوي
�أو اال�سرتاتيج ��ي ،وال ��ذي ع ��ادة ال يك ��ون �أع�ضا�ؤه
مف َّرغ�ي�ن لهذه امله َّم ��ة ،ولكن يكون ل ��ه �سكرتارية
مفرغ ��ة (وهو ق�سم التخطيط) .والفريق املذكور
�أف�ض ��ل م ��ن االكتف ��اء بق�سم للتخطي ��ط ،يُدار من
موظفني ثابتني حيث ي�صبح �أداء العمل يف الق�سم
رتيب� �اً بريوقراطي� �اً ال قيمة له وال �أثر ،ف�ض ً
ال عن
�أ َّن التخطيط وخا�صة اال�سرتاتيجي من الأهمية
بحي ��ث ال ميك ��ن ملجموع ��ة موظف�ي�ن يف ق�س ��م
خمت� ��ص واحد �أن يقوموا به ،بل يحتاج �إىل فريق
ع ��ايل امل�ست ��وى ،وير�أ�س ��ه املدي ��ر الأول َّ
للمنظم ��ة،
وق ��د ي َُط َّعم ب�أع�ضاء خارجي�ي�ن �أو م�ست�شار خمتار
بعناي ��ة ،ويتك� � َّون م ��ن عدد م ��ن الأع�ض ��اء امل�شهود

له ��م بالكفاءة والأمانة وبعد النظر والأداء املتم ِّيز
وال ��والء لأهداف وم�صالح َّ
املنظمة اال�سرتاتيجية
ولقيمه ��ا .كم ��ا يق ��وم الفري ��ق ،وع ��ن طري ��ق
ال�سكرتاري ��ة (ق�سم التخطي ��ط) ك َّل ثالثة �أ�شهر،
ث ��م يف نهاية مدة كل خطة بعمل تقييم كامل لها،
وم ��دى جناحها ،وما حتقق منها مقارنة مبا �أُريد
له �أن يتحقق ،ويَرفع ذلك للإدارة العليا �أو ملجل�س
الإدارة؛ لدرا�سة الأ�سباب والإيجابيات وال�سلبيات
والنتائ ��ج لي�ستفاد منها يف ت ��دارك بقية الفرتة �أو
يف ال�سنة �أو اخلطة التالية.
يق ��ول الل ��واء ب�ي�ري �سميث( :ينبغ ��ي �أن تتوفر يف
جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الكب�ي�رة فرق للتخطي ��ط بعيد
املدى ،تكون مهمتها حت�ضري و�إعداد خطة �شاملة
للم ��دى البعي ��د – يت� � ُّم حتديثها �سنوي� �اً – والتي
يج ��ب �أن تتن ��اول ق�ضايا تخطيطية حم� � َدّدة على
مدى العام).
� -13أن تك ��ون اخلط ��ط واقعي ��ة وعملي ��ة وقابل ��ة
للتطبي ��ق ،و�أال تك ��ون اخلطط مغرق ��ة يف الآمال،
�أو مغرق ��ة يف الت�ش ��ا�ؤم واحلذر ،ب ��ل يجب �أن تكون
و�سطاً بني ذلك ،و�أف�ضل �ضمانة لذلك هو مراعاة
ال�ضواب ��ط وال�ش ��روط االثن ��ي ع�ش ��ر �آنف ��ة الذكر،
ف�إ َّن ��ه �إن َّ
مت التخطي ��ط عل ��ى �ضوئه ��ا ف�إ َّن ��ه يتوقع
�أن يك ��ون التخطي ��ط �سليم� �اً و�أن حتظ ��ى اخلطط
بال�سالم ��ة والنجاح و�أن تك ��ون �أقرب �إىل الواقعية
و�أجدر ب�أن تتحقق ب�إذن اهلل.
و�أخ�ي�راً ..ف�إ َّن ��ه يج ��ب �أن تتعه ��د الإدارة العلي ��ا
َّ
للمنظم ��ة تعه ��داً كام�ل ً�ا بتحقي ��ق جمي ��ع بن ��ود
و�أه ��داف اخلط ��ط ،و�أن يك ��ون لديه ��ا الإميان بها
وال ��والء العمل ��ي ال�صحي ��ح لها وال ��ذي يت�ضح من
خ�ل�ال تعهدها العمل ��ي املخل�ص ال ��د�ؤوب بالظفر
والنجاح للخطط و�أهدافها وبنودها.
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ركن الهند�سة

الرخـ ــام

تطلق كلمة رخام على ال�صخور اجلريية املتحولة،
و�ش ��اع حالي ��ا �إطالقها عل ��ى ما ي�ستعم ��ل فى نف�س
�إ�ستعم ��االت الرخ ��ام ،فالأحجار اجلريي ��ة ال�صلبة
والأحج ��ار اجلريي ��ة املتبلورة والأحج ��ار اجلريية
املتحول ��ة وال�سربنتينى � ....أل ��خ  ،من الأنواع التى
تنت�ش ��ر وت�ستخ ��دم ف ��ى �أغرا� ��ض الزين ��ة  ،ويطل ��ق
عليها ا�سم رخام .
وتوج ��د ف ��ى م�ص ��ر �أن ��واع خمتلف ��ة م ��ن الروا�سب
اجلريي ��ة تابع ��ة للع�ص ��ور اجليولوجي ��ة املختلف ��ة
 ،وتغط ��ى م�ساح ��ات كب�ي�رة م ��ن �صحرائه ��ا  ،وهذا
يعط ��ى فر�صة كبرية للح�صول على �أنواع خمتلفة
من الأحجار اجلريية ال�صلبة واملتبلورة واملتحولة
.
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ينق�سم الرخام امل�صري �إىل ثالثة �أق�سام :
 -1الرخام الر�سوبى :
وه ��و متوفر بكرثه ف ��ى حماج ��ر جمهورية م�صر
العربي ��ة ويوج ��د ف ��ى � :ش ��رق بن ��ى �سوي ��ف  ،غرب
�سمال ��وط  ،وادى دجل ��ة  ،الكرمي ��ات ( وادى اليوم
)  ،القطامي ��ة طري ��ق املع ��ادى  ،الع�ي�ن ال�سخن ��ة
طريق ال�سوي� ��س مبنطقة وادى هيف  ،الزعفرانة
 ،املقطم  ،الهرم
 -2الرخام املتحول :
وه ��و التي�سيت وال�سربينتينى والري�شيا – ويوجد
بالفواجيز بال�صحراء ال�شرقية .
 -3الرخام النارى :
وه ��و اجلرانيت والبورنريي ��ت والكوارتز  ،ويوجد

ب�أ�سوان وجبل الدخان ووادى املياه ب�إدفو
�أن ��واع الرخام امل�ص ��ري الت ��ى مت �إ�ستخراجها حتى
الأن هى :
�أوال  :الرخام
 -1رخ ��ام �أبي� ��ض و �أ�سود �أدف ��و امل�ستخرج من وادى
املياه .
 -2رخ ��ام بوت�شين ��و ( وردى – �أحم ��ر ) وامل�ستخرج
من الزعفران  ،بالبحر الأحمر .
 -3رخام برالتو ( كرمي – �أ�صفر ) وامل�ستخرج من
منطقة �أدفو � ،شرق �سمالوط ب�إملنيا .
 -4رخام جنرو وتري�ستا (رمادى – بلون بنى على
�أ�سود) من وادى هريف بطريق ال�سوي�س .
ثانيا  :الألبا�سرت
ال يعترب من الرخام ولكنه ين�ضم �إليه لقيمته فى
معظ ��م �أ�ستعماالت الرخام ال�سابق ذكرها  ،ي�ضاف
�إلي ��ه �صالحية لعم ��ل متاثيل و�أباج ��ورات م�ضاءة
وممت ��از ع ��ن الرخ ��ام ف ��ى ملعان ��ه ونعومت ��ه ولون ��ه
ال�شفاف .
ثالثا  :ال�سربينتينى
وميتاز ب�صالبته ولونه الأخ�ضر الزرعى  ،ويوجد
ب ��ه ع ��روق ححم ��راء تك�سب ��ه جم ��اال ويطل ��ق عليه
الرخام الأخ�ضر .

رابعا  :الربي�شيا
ومتتاز بلونها اجلميل  ،ف�أر�ضيتها اخل�ضراء وبها
دوائ ��ر خمتلفة الألوان وه ��ى بالإ�ضافة �إىل لونها
اجلميل متت ��از ب�صالبة كبرية وموجودة مبنطقة
الفواخري بال�صحراء ال�شرقية .
خام�سا  :اجلرانيت
وق ��د �أخ ��ذ اجلرانيت امل�ص ��رى �شه ��رة عاملية حيث
كان ��ت امل�سلة امل�صرية التى نقل ��ت �إىل باري�س �أكرب
�إع�ل�ان ع ��ن اجلراني ��ت امل�ص ��رى و�ألوان ��ه الأحمر
والأ�سود والرمادى وهو موجود بكرثة فى �أ�سوان.
بيان ب�أنواع الرخام والأ�سماء املميزة لها  :بوت�شينو
زعفرانة روز بنى
برالتو �إملنيا بيج
�أبي�ض �أدفو �أبي�ض
�أخ�ضر �أدفو �أخ�ضر
تري�ستا ال�سوي�س ملون وبيج فاحت
جنرو ال�سوي�س رمادى
دوليت الكرميات �أبي�ض وبيج فاحت
ترافر تينو بنى �سويف خمرم ذو ثقوب
بوتت�شينو بنى �سويف كرمي بنى
الهرم �أبي�ض رمادى ومعرق
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فكر وثقافة

الأ�ســتاذ

�سبعون عا ًما يف بالط �صاحبة اجلاللة
 عندما تقال كلمة (الأ�ستاذ) تن�صرف الأذهان تلقائ ًيا�إىل (اجلورناجل ��ي)� ،أو ال�صح ��ايف اال�ستثنائ ��ي حمم ��د
ح�سن�ي�ن هيكل ،ال ��ذي ولد يف �سبتم�ب�ر  1923بالقاهرة،
ووافته املنية يف  17فرباير .2016
 حظ ��ي الراح ��ل بال�شه ��رة من ��ذ كان �صحاف ًي ��ا �شا ًب ��ابتحقيقات ��ه املثرية الت ��ي ح�صل عنها عل ��ى جائزة امللك
فاروق الأول ثالث مرات متتالية.
 تثري �شخ�صيته الكاريزمية ،و�سريته املهنية ،وعالقتهبالرئي� ��س جمال عبد النا�صر اً
جدل وا�س ًعا ،الأمر الذي
منح ��ه � اً
أجيال م ��ن الأ�صدقاء والتالم ��ذة واملريدين يف
كل �أنح ��اء العامل ،كما ع ّر�ضه � ً
أي�ضا النتقادات وعداوات
كثرية.
 لعب هيكل دو ًرا بار ًزا يف ت�شكيل الوعي العام يف عاملنا العربي بتحليالته ال�سيا�سية ،وقدرته على قراءةالتاريخ ،وموهبته يف �صك امل�صطلحات ال�سيا�سية وترويجها.
 ب ��د�أ هي ��كل حيات ��ه املهني ��ة ع ��ام  1943حم ��ر ًرا يف �صحيف ��ة "�إجيب�شي ��ان جازي ��ت" التي كان ��ت ت�صدر يفالقاه ��رة بالإجنليزي ��ة ،ثم اختاره رئي�س حتريرها لكى ي�شارك فى تغطية بع�ض معارك احلرب العاملية
الثانية فى مراحلها املت�أخرة ،ثم التحق يف العام التايل مبجلة "روزاليو�سف" الأ�سبوعية.
 عم ��ل من ��ذ عام  1953وحتى عام  1956يف جملة "�آخ ��ر �ساعة" ،بعد ذلك انتقل �إىل �صحيفة "الأخبار"اليومية.
 عندم ��ا ت ��وىل رئا�س ��ة جمل� ��س �إدارة الأه ��رام ورئا�س ��ة حتريره ��ا خالل تل ��ك الفرتة املمت ��دة من 1957حت ��ى  1974ذاع ��ت �سمع ��ة ال�صحيفة بحيث �أ�صبحت تو�ص ��ف بالنيويورك تاميز العربي ��ة ب�سبب مقالته
الأ�سبوعي ��ة التحليلي ��ة (ب�صراحة) الت ��ي كان يكتبها لتن�شر يف �أكرث من �صحيف ��ة عربية يف ذات الوقت،
وكانت تغطي �أحيانا �صفحة كاملة.
 �أدخ ��ل هي ��كل تطويرات هائلة على �أ�سلوب ال�صحيفة من حيث الدقة واملو�ضوعية ،خمف ًفا من النغمةالعاطفية املثرية التي عرفت بها.
 -ا�ستع ��ان هي ��كل ب�شب ��اب من املتخرج�ي�ن اجلامعيني ،ودربهم للعم ��ل يف التحقيق ��ات ال�صحفية ،و�أ�س�س
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مركز الأهرام للدرا�سات اال�سرتاتيجية.
 جنح خالل عمله يف ت�أ�سي�س عالقات �صحفية دولية جعلت الأهرام طرفاً فى �صناعة الإعالم العاملىوتوجهاته وفى العالقات بني عوا�صم العامل املتعددة.
 خ�ل�ال رحلت ��ه الطويل ��ة يف ال�صحافة جنح هيكل يف توطيد عالقته ببع�ض احلكام وامللوك والر�ؤ�ساء،الذي ��ن كان م ��ن �أبرزه ��م ،امللك عبد اهلل �أول من حك ��م الأردن ،و�أحمد بن بل ��ة� ،أول رئي�س للجزائر بعد
ا�ستقالله ��ا ع ��ام  ،1962وحممد ر�ضا بهلوي �آخر ح ��كام �إيران ،و�آية اهلل اخلميني زعيم الثورة الإيرانية
التي �أنهت حكم ال�شاه عام .1979
 ح ��اور هي ��كل �أغلب الرموز ال�سيا�سية والثقافية والفكري ��ة يف القرن الع�شرين ،ومنهم عامل الفيزياء�ألربت �أين�شتاين ،والقائد الربيطاين الفيلد مار�شال برنارد مونتجمري ،والزعيم الهندي جواهر الل
نهرو ،و�صدرت هذه املحاورات يف كتابه (زيارة جديدة للتاريخ).
 �شغل من�صب وزير الإر�شاد القومي من �أبريل وحتى �أكتوبر .1970 �أزي ��ح ع ��ن رئا�سة الأهرام بعد انتقاد ال�صحيفة الرئي�س امل�صري ال�سابق حممد �أنور ال�سادات ،و�أ�صبحبع ��د ذل ��ك �صحف ًيا ح� � ًرا .و�أدت كتاباته املنتق ��دة لل�سادات �إىل اعتقاله �ضمن ع ��دد كبري من ال�صحفيني
وال�سيا�سيني فيما عرف باعتقاالت �سبتمرب .1981
 يُعد �أحد ظواهر الثقافة العربية يف القرن الع�شرين ،كما �أنه م�ؤرخ للتاريخ العربي احلديث وخا�صةتاري ��خ ال�ص ��راع العرب ��ي الإ�سرائيل ��ي ,حي ��ث ق ��ام بت�سجي ��ل �سل�سل ��ة م ��ن الربام ��ج الت�أريخية عل ��ى قناة
اجلزي ��رة ،ولدي ��ه �أي�ضاً حتقيقات ومقاالت للعديد م ��ن �صحف العامل يف مقدمتها “ال�صنداى تاميز”
والتاميز” يف بريطانيا.
 �أل ��ف ع ��ددًا كب�ي ً�را م ��ن الكت ��ب بالعربي ��ة والإجنليزي ��ة ،م ��ن بينها (عب ��د النا�ص ��ر :وثائ ��ق القاهرة)،و(الطريق �إىل رم�ضان) ،و(خريف الغ�ضب) الذي انتقد فيه ال�سادات ،و(حرب الثالثني �سنة) يف عدة
�أجزاء.
 ت ��زوج م ��ن ال�سي ��دة هدايت تيمور ع ��ام  ،1955و�أجنب منها ثالث ��ة �أبناء هم :علي ال ��ذي يعمل طبي ًبا،ورجال الأعمال �أحمد وح�سن.

رئي�س جمل�س الإدارة
د.م  /ممدوح حممد حممود
م�ست�شار التحرير
م /ماجد عبد املق�صود

�أخبار
املحرر العام
م /عاطف عبد العزيز
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