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مشروعات تنمية الصعيد

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمام ًا خاص ًا بالقرى
والريف فى صعيد مصر ،وظهر هذا فى «أسبوع الصعيد»
فى ديسمبر املــاضــى ،والــذى شهد افتتاح عــدد كبير من
املشروعات التنموية.

بقلم:

أ.د.م /عمرو عزت سالمة
رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى األسبق

مصر تعيد إحياء
صناعة الغزل والنسيج

مشروعات الطرق واملستشفيات واملــدارس واإلسكان
واملناطق الصناعية ،ستحدث نقلة فى صعيد مصر،
وستسهم فى حتسني حياة املواطنني وتوفير فرص
عمل لهم وأبنائهم ،مبا يحقق هدف الدولة املصرية
فى حتقيق «حياة كرمية» لألسر املصرية.
كل طريق ميتد فى محافظات الصعيد هو شريان حياة
يفتح الباب أمام مزيد من املشروعات وفرص العمل ،كما
أن مشروعات اإلســكــان املنظمة حتد من إهــدار األراضــى
الزراعية اخلصبة التى ال ميكن تعويضها بسهولة.
ومــن الــضــرورى هــنــا ،اإلشـــارة إلــى أن إنــشــاء هيئة
حكومية خاصة بتنمية الصعيد ،سيسهم فى تذليل
العقبات ،وتسهيل كــل مــا يتعلق بــأمــور االستثمار
فى املحافظات ،والتى لديها إمكانيات كبيرة تسمح
بحياة جيدة ألبنائها بدالً من االضطرار إلى الهجرة
إلى القاهرة.
أيض ًا توفير أراضٍ مرفقة وبأسعار بسيطة سيكون أمر ًا
مهم ًا من أجــل تشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم
اخلاصة واالستفادة من قربهم لألراضى الزراعية فى إطالق
مشروعات زراعية صناعية ناجحة تسهم فى تغطية الطلب
املحلى وأيض ًا زيادة الصادرات املصرية.

مشروعات اإلسكان المنظمة تحد من إهدار األراضى الزراعية الخصبة

خطة بـ  21مليار جنيه
لتحديث شركات الغزل
والنسيج الحكومية
اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير قطاع الغزل والنسيج
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يشهد قطاع الغزل والنسيج فى
مصر طفرة حقيقية مع اهتمام
الرئيس عبدالفتاح السيسى
بالنهوض به وإعادة إحياء هذه
الصناعة العريقة فى مصر.
فقد كانت صناعة الغزل والنسيج
على مر العصور واحدة من أهم
الصناعات التى قامت عليها النهضة
الصناعية فى مصر ،وشهدت تلك
الصناعة تطورات كبيرة على مر
التاريخ ،بدءًا من استخدام الفراعنة
القدماء نبات الكتان فى صناعة
المالبس والمنسوجات حتى العهد
الرومانى ،وصو ً
ال إلى االنطالقة
الحقيقية لهذه الصناعة على يد
طلعت حرب ،حينما أنشأ شركة مصر
للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى
عشرينات القرن الماضى.

افتتاح أكبر
مصنع غزل
فى العالم
بالمحلة
فى 2022

مصر كانت إحدى قالع الصناعة العريقة لكنها تراجعت لعدم التحديث والتطوير

لقد كانت مصر إحدى الدول الرائدة
فى هذه الصناعة العريقة ،إال أن عدم
تجديد وتطوير امليكنة واملحالج بها،
باإلضافة إلــى عــدم تطوير الشركات
العامة العاملة فى املجال ،جعل هذه
الصناعة تعانى لعقود طويلة ،خاصة فى
فترة السبعينات مع االنفتاح االقتصادى
الذى سمح بدخول القطاع الخاص فى
الصناعة ألول مرة.
ودخلت شركات النسيج الحكومية
فى دوامــة من الخسار ،نتيجة زيــادة
ً
تكاليف اإلنــتــاج ،فــضــا عــن تــزايــد
ديون بعض املصانع للجهات الحكومية
مثل التأمينات االجتماعية والبترول
والــكــهــربــاء ،بجانب وجـــود عجز فى
العمالة املدربة ،ورفض جهات التمويل
دعـــم مــشــروعــات الــغــزل والــنــســيــج
واملالبس ،وعدم تحديث املصانع منذ
سنوات.
ومــن هــذا املنطلق وضعت الحكومة
خــال الفترة األخــيــرة خطة لتطوير

القطاع برصد مبلغ  21مليار جنيه
لتطوير شركات الغزل والنسيج وزيادة
مــعــدالت وجـــودة إنــتــاجــهــا مــن خــال
عمليات إحالل وتجديد لهذه الشركات

ودمج بعضها ،باإلضافة إلى إنشاء أكبر
مصنع غزل ونسيج فى العالم باملحلة
على مساحة  62ألــف متر ،من املقرر
افتتاحه فى  ،2022بهدف دعم التصدير

شركات الغزل والنسيج الحكومية دخلت فى دوامة من الديون والخسائر
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وزيادة تنافسية املنتج املصرى خارجيًا،
ليكون هذا املصنع بمثابة البنية التحتية
األساسية لتصدير املنسوجات واملالبس
الجاهزة.
وتــهــدف الخطة أيــضــا إلــى دمــج 9
شركات حلج وتجارة أقطان فى شركة
واحــدة ،ودمــج  22شركة غــزل ونسيج
وصباغة وتجهيز فى  8شركات كبرى،
كما تضمنت الخطة مضاعفة الطاقات
اإلنتاجية للمحالج واملصانع ،حيث تبلغ
الطاقة اإلنتاجية املستهدفة للمحالج
نحو  4ماليني قنطار قطن سنويًا صعودًا
من  1.5مليون قنطار سنويًا.
وفيما يخص مصانع الــغــزل تبلغ
الطاقة اإلنتاجية املستهدفة  188ألف
طــن سنويًا صــعــودًا مــن  37ألــف طن
سنويًا يتم إنتاجها حاليًا ،بينما مصانع
النسيج من املستهدف إنتاج  198مليون
متر سنويًا صعودًا من  50مليون متر

دمج شركات حلج وتجارة األقطان فى شركة واحدة

سنويًا الطاقة اإلنتاجية الحالية ،أما
الطاقة اإلنتاجية املستهدفة فى املالبس
الجاهزة واملشغوالت فتبلغ  50مليون
قطعة سنويًا فى مقابل  8ماليني قطعة
يتم إنتاجها حاليًا.
ومن جانبه قال هشام توفيق ،وزير
قطاع األعمال العام ،إن خطة التطوير
التى رصدتها الدولة للشركات العامة
والتابعة لقطاع األعمال العاملة بالغزل
والنسيج تبلغ قيمتها  21مليار جنيه
بهدف زيادة إنتاجها وتحويل خسائرها
البالغة  3.25مليار جنيه سنويًا إلى 2
مليار جنيه أربــاحــا ،مضيفًا أن خطة
التطوير بــدأت باملحالج باعتبارها
الحلقة األولى فى منظومة الصناعة.
األمــر ال يقتصر فقط على تطوير
شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع
العام ،فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح
السيسى فى منتصف عام  2020املرحلة

الحكومة تستهدف أرباح بأكثر من مليارى جنيه بد ًال من خسائر  3مليارات جنيه
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الــوزراء املصرى فى ديسمبر من العام
املــاضــى ،تقريرًا تحت عنوان " مصر
تعيد إحــيــاء صناعة الــغــزل والنسيج
وتطور منظومة تداول القطن" ،والذى
يعرض خطط الــدولــة للنهوض بهذه
الصناعة فى السنوات املقبلة.
ويذكر التقرير أن الدولة املصرية
تــولــى اهــتــمــامــا خــاصــا بملف تنمية
وتطوير قطاع الــغــزل والنسيج ورفــع
قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم
االقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات
السوق املحلية وزيادة الصادرات ،وهو
ما انعكس جليًا على املساعى والجهود
الجارية إلنشاء كيانات متكاملة لهذه

الصناعة االستراتيجية ،ومضاعفة
الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة مــن خــال إعــادة
هيكلة الشركات وتطوير املحالج ،إلى
جانب تحديث البنية التحتية للمصانع،
وتدريب وتأهيل العمالة ،ودعــم سبل
العيش لــلــمــزارعــن ،وزيــــادة القيمة
املضافة للقطن املصرى إلعادته إلى
سابق عهده من النجاحات فى ظل ما
تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى
إنتاج القطن على مستوى العالم.
وتهدف هــذه الخطط إلعــادة إحياء
صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة
جديدة لتداول القطن ،بهدف استعادة
عرش "الذهب األبيض" عامليًا.

مجمع مصانع الشركة الوطنية للتطوير والتنمية يقدم طفرة كبيرة لتطوير القطاع

وكشف التقرير عن خطة الحكومة
الســتــعــادة مــكــانــة الــقــطــن املــصــرى
وصناعة الغزل والنسيج ،حيث تم دمج
 22شركة غزل ونسيج فى  8شركات،
كما تم دمــج  9شركات تجارة وحليج
ً
أقطان فى شركة واح ــدة ،فضال عن
تخصيص  4مراكز للتصدير فى كل
من املحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا
ودمــيــاط ،وذلــك ضمن خطة تطوير
وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن
والغزل والنسيج.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن الــتــكــلــفــة
االستثمارية لخطة التطوير تصل إلى
 21مليار جنيه ،فــى حــن مــن املتوقع

تحقيق أرباح لـ "القابضة للغزل" بقيمة
 2.5مليار جنيه بعد إتمام الخطة ،على
أن يتم البدء فى تشغيل مجموعة من
املصانع املطورة فى الربع األخير من
عام  ،2022حيث من املتوقع االنتهاء
منها بالكامل قبل منتصف عام .2023
وفى السياق ذاته ،نوه التقرير إلى أنه
تم تأسيس شركة "إيجيبشيان كوتون
هــب" (( ECHلتسويق وبيع منتجات
الغزل والنسيج فى يوليو .2021
وعلى صعيد تحديث البنية التحتية
ملصانع الغزل والنسيج ،أوضح التقرير
أن قيمة املاكينات الجديدة تصل إلى
 540مليون يــورو ،فيما يجرى تنفيذ

أعمال إنشائية ما بني إنشاءات جديدة
وترميم لنحو  65مبنى بتكلفة تبلغ 7
مليارات جنيه.
وبــالــنــســبــة لــخــطــة تــطــويــر محالج
القطن ،ذكر التقرير أنه سيتم إحالل 7
محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة
محل  15محلجًا تعمل حاليًا ،حيث
تم تشغيل محلج الفيوم كأول املحالج
املطورة فى يوليو  ،2019فى حني بدء
التشغيل التجريبى ملحلج الزقازيق
املطور فى نوفمبر .2021
يأتى هذا بينما ،يجرى االنتهاء من
تركيب املعدات الحديثة بمحلجى كفر
الـــدوار وكفر الــزيــات ،ومــن املخطط

دمج  22شركة غزل ونسيج فى  8شركات من أجل الحوكمة وتقليل التكاليف
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األولــــى مــن مجمع مــصــانــع الشركة
الوطنية املصرية للتطوير والتنمية
الصناعية ،للغزل والنسيج فى مدينة
الروبيكى.
يضم املجمع  6مصانع جديدة للغزل
والنسيج ،هى مصنع الغزل الرفيع وآخر
للغزل السميك ،و ٣مصانع لتحضير
النسيج وللنسيج الدائرى واملستطيل،
وآخــر للصباغة والــطــبــاعــة ،مجهزة
بأحدث املاكينات التى تم استيرادها
مــن أكــبــر وأهـــم الــشــركــات العاملية
املتخصصة فى هذا املجال ،لتعمل وفق
أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.
وفـــى هـــذا الــصــدد أصـــدر مجلس

11
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االنتهاء من تطوير  3محالج بنهاية عام
.2022
ورصــد التقرير الطاقات اإلنتاجية
املستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد
تطوير املنظومة الــجــديــدة ،موضحًا
أنه من املقرر أن تصل طاقة املحالج
اإلنتاجية بعد التطوير إلى  4,4مليون
ً
قنطار /العام بدال من  1,5مليون قنطار/
الــعــام للمحالج القديمة ،بينما من
املستهدف أن تصل الطاقة اإلنتاجية
للغزل بعد التطوير إلى  188ألف طن/
ً
العام بدال من  35ألف طن /العام حاليًا.
كما من املستهدف أن تصل الطاقة
اإلنتاجية للنسيج إلى  198مليون متر/

االنتهاء من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى 2023

ً
العام بــدال من  50مليون متر /العام
حاليًا ،فى حني من املستهدف أن تصل
الطاقة اإلنتاجية للمالبس الجاهزة
واملشغوالت والوبريات بعد التطوير إلى
ً
 50مليون قطعة /العام بدال من  8ماليني
قطعة /العام حاليًا.
وأشــار التقرير إلى أنه جارى إنشاء
أكبر مصنع غــزل فى العالم باملحلة
الكبرى ،على مساحة  62.5ألــف م2
ب ــأرض الــشــونــة بشركة مصر للغزل
والنسيج باملحلة الكبرى ،وذلك بطاقة
استيعابية تبلغ  182ألف مردن غزل،
وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30
طن غزل يوميًا ،بتكلفة إنشائية تبلغ

 780مليون جنيه ،وإجمالى استثمارات
فى املاكينات واملعدات تصل إلى 273
مليون يورو.
وأفاد التقرير بأنه من املقرر أن يتم
االنتهاء من األعمال اإلنشائية للمصنع
نــهــايــة مـــارس  ،2022عــلــى أن يبدأ
التشغيل التجريبى له فى نهاية يونيو
من نفس العام.
وجــاء فى التقرير أنــه جــارى إنشاء
قالع صناعية جديدة للغزل والنسيج
بكفر الــدوار ،الفتًا إلى دمج  5شركات
فى شركة كفر ال ــدوار ضمن مشروع
إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج،
بينما من املستهدف إقامة  6مصانع

للغزل والنسيج على مساحة  175ألف
م ،2وبتكلفة إنشاءات تبلغ  2.4مليار
جنيه ،وذلــك بخالف قيمة املاكينات
واآلالت.
وكــشــف الــتــقــريــر عــن مستهدفات
اإلحــال والتجديد والطاقة اإلنتاجية
ملجمع املصانع ،والتى تشمل إحالل 88
ألف مردنًا جديدًا بتكنولوجيا متطورة
محل  170ألف مردنًا متهالكًا ،بينما
تصل الطاقة اإلنتاجية املستهدفة إلى
ً
 9027طنًا سنويًا من الغزول بدال من
 366طنًا يتم إنتاجها حاليًا.
وبــاإلضــافــة إلــى مــا سبق ،فإنه من
املقرر إنتاج  50.7مليون متر سنويًا

تم تشغيل محلج الفيوم فى  2019بعد تطويره
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ً
من النسيج بدال من  13مليون متر يتم
ً
إنتاجها حاليًا ،فضال عن إنتاج 50,7
مليون متر كطاقة إنتاجية إضافية من
الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا مطورة.
وأوضــح التقرير أنــه قد تم تدشني
املنظومة الــجــديــدة لــتــداول القطن
واالنضمام ملبادرة "قطن أفضل" ،الفتًا
إلــى أن املنظومة الــجــديــدة الستالم
وتــجــارة القطن تعتمد على استالم
األقطان مباشرة من املزارعني ،وإجراء
مزادات عليها بما يضمن سعرًا مالئمًا
للمزارعني.
ووفقًا للتقرير ،فإن املنظومة الجديدة
تم تعميمها على مستوى الجمهورية فى
موسم  ،2021حيث تضم  193مركز
تجميع أقطان فى  14محافظة بالوجهني
البحرى والقبلى ،بينما يتم اإلعــداد
لدخول القطن كأول السلع املتداولة عبر
البورصة السلعية فى عام .2022
هذا وقد نجحت تجربة زراعة القطن
قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات
خالل عام  2021لتقليل فاتورة الواردات
وتوفير مستلزمات اإلنتاج محليًا.
وفــى سياق متصل ،تــنــاول التقرير
الــحــديــث عــن مــبــادرة "قــطــن أفضل
 ،" BCIالفتًا إلى انضمام مصر رسميًا
لــلــمــبــادرة فــى مــايــو  ،2020كجزء
مــن حملة جــديــدة لــزيــادة االستدامة

وتحسني ظروف مزارعى القطن ،حيث
يتم تطبيق املبادرة فى محافظتى كفر
الشيخ ودمياط.
وأضاف التقرير أن هناك نحو 2000
مــزارع قطن مــن أصــحــاب الحيازات
الصغيرة يشاركون فى املبادرة خالل
مــوســم الــقــطــن  ،2021/2020ويتم
حصولهم على تدريب وشهادة زراعة
وبيع قطن مصرى معتمد "قطن أفضل".
وأوضح التقرير أن صادرات القطن
والتى تتضمن (القطن الخام وخيوط
مــن قــطــن واألقــمــشــة املــنــســوجــة من
القطن) حققت أعلى مستوى لها منذ 7
سنوات ،حيث سجلت  513مليون دوالر
عام  2021/2020مقارنة بـ  377مليون
دوالر عام  ،2020/2019و 502مليون
دوالر عام  ،2019/2018و 491مليون
دوالر عام  ،2018/2017و 459مليون
دوالر عام  ،2017/2016و 446مليون
دوالر عام  ،2016/2015و 481مليون
دوالر عام  ،2015/2014و 502مليون
دوالر عام .2014/2013
ووفقًا للتقرير ،فقد حققت صادرات
املــابــس الجاهزة مستويات قياسية
غير مسبوقة ،حيث سجلت  1761مليون
دوالر عام  ،2021/2020و 1508مليون
دوالر عام  ،2020/2019و 1643مليون
دوالر عام  ،2019/2018و 1528مليون

دوالر عام  ،2018/2017و 1333مليون
دوالر عام .2017/2016
ً
واستكماال ملا سبق ،سجلت صادرات
املالبس الجاهزة  1285مليون دوالر
فى  ،2016/2015و 1411مليون دوالر
فى  ،2015/2014و 1425مليون دوالر
فى  ،2014/2013و 1430مليون دوالر
فى  ،2013/2012و 1487مليون دوالر
عام  ،2012/2011و 1458مليون دوالر
فى  ،2011/2010و 1373مليون دوالر
فى  ،2010/2009و 995مليون دوالر فى

خطة لزيادة طاقة المحالج اإلنتاجية إلى  4.4مليون قنطار سنويًا

.2009/2008
كــمــا ســجــلــت صــــــادرات املــابــس
ال ــج ــاه ــزة  524مــلــيــون دوالر فى
 ،2008/2007و 167مليون دوالر فى
 ،2007/2006و 128مليون دوالر فى
 ،2006/2005و 252مليون دوالر عام
 ،2005/2004و 233مليون دوالر عام
 ،2004/2003و 214مليون دوالر عام
 ،2003/2002و 218مليون دوالر عام
 ،2002/2001و 252مليون دوالر عام
.2001/2000

وكانت صــادرات املالبس الجاهزة
قــد ســجــلــت  314مــلــيــون دوالر عــام
 ،2000/1999و 328مليون دوالر عام
 ،1999/1998و 295مليون دوالر عام
 ،1998/1997و 233مليون دوالر عام
 ،1997/1996و 254مليون دوالر عام
.1996/1995
وأظهر التقرير استعادة صــادرات
مصر مــن القطن والــغــزل والنسيج
مــكــانــتــهــا وســـط األســـــواق الــعــاملــيــة،
مستعرضًا قيمتها وترتيبها بني دول

العالم خالل عام  ،2020حيث احتلت
املرتبة الثانية صادرات كل من السجاد
وأغطية أرضــيــات مــن مــواد نسيجية
معقودة بقيمة  152.5مليون دوالر،
والخيوط من شعيرات اصطناعية أو
تركيبية للبيع بالتجزئة بقيمة 8.5
مليون دوالر.
وجــاءت فــى املــركــز الــســادس عامليًا
صادرات الكتان الخام أو املعالج بقيمة
 14.7مليون دوالر ،بينما جــاءت فى
املركز السابع عامليًا صــادرات كل من

خطة لرفع اإلنتاج إلى  50.7مليون متر من النسيج سنويًا
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السجاد وأغطية أرضــيــات مــن مــواد
نسيجية غير معنقدة بقيمة 120.6
مليون دوالر ،وخيوط الخياطة بقيمة
 31.7مليون دوالر ،وخــيــوط الكتان
بقيمة  6.7مليون دوالر.
يأتى ذلــك بينما احتلت صــادرات
القطن الخام املرتبة الثامنة عامليًا
بقيمة  161.6مليون دوالر ،بينما
احتلت املــركــز العاشر صـــادرات كل
مــن األقــمــشــة املــنــســوجــة مــن القطن
بقيمة  105.4مليون دوالر ،واألقمشة
املنسوجة املزردة كمناشف بقيمة 1.6
مليون دوالر.
ورصــد التقرير عــددًا من اإلشــادات
الــدولــيــة بمنظومة القطن الجديدة
وجــهــود الحكومة فــى تحسني نوعية
القطن املصرى ،الفتًا إلى تأكيد املبادرة
الدولية "قطن أفضل" على وجود طلب
قــوى على القطن املصرى من مــوردى
املنسوجات الدوليني واملحليني الذين
يبحثون عن الجودة الفائقة واملستدامة.
ومن جانبها أشــادت وزارة الزراعة
األمريكية بسيطرة الحكومة املصرية
ً
على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدال من

مبادرة

القطاع الــخــاص ،نظرًا ملا حققه من
تطور كبير فى نوعية القطن وجودته
خــال املوسم الــزراعــى 2021/2020
مقارنة باملوسم السابق له ،كما أوضحت
أن مصر واحدة من ضمن  4دول فقط
على مستوى العالم تنتج القطن فائق
الطول (.) ELS
بدورها أكــدت وكالة فيتش على أن
مصر فــى وضــع أفــضــل لتنمية إنتاج
املالبس ،حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة

فــى منطقة الــشــرق األوســـط وشمال
إفريقيا ،باإلضافة إلى تكاليف العمالة
التنافسية مع الدول األسيوية.
كما أكدت الوكالة ذاتها أن االستثمار
فــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واإلص ــاح ــات
الهيكلية التى تجريها الحكومة املصرية
سيعمل على تحسني بيئة التشغيل،
وزيــادة القدرة التنافسية ملصر ،التى
تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى
األسواق األوروبية واألمريكية.

إشادات دولية بمنظومة القطن المصرى الجديدة

«حياة كريمة»
تغير وجه الحياة
فى الصعيد

محافظات الصعيد والريف المصرى فى قلب مبادرة «حياة كريمة»
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ال نبالغ إذا قلنا إن التنمية ستغير وجه الحياة فى
الصعيد ،وإن الدنيا قد ابتسمت لسكانه الذين عانوا
لعقود من الفقر والجهل والمرض ،مفتقرين إلى
أبسط وسائل العيش الكريم ،حتى وضعت الدولة
محافظات الصعيد على خريطة التنمية.
خالل األسابيع الماضية ،كانت محافظات الصعيد
على موعد مع السعادة ،بدءا من محافظة بنى
سويف ،حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى
«ضمن فعاليات أسبوع الصعيد» ،محور عدلى
منصور ،شريان التنمية الجديد ،والمنطقة الصناعية
ببياض العرب ،ومحورى سمالوط بالمنيا ،وكالبشة
الحر على النيل بأسوان ،ذلك المحور التنموى
الذى يسهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى
بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى ،عابرا نهر
النيل والطريق الزراعى الشرقى «القاهرة أسوان»
ومجمع األقصر ،وأعمال تطوير الطريق الصحراوى
الغربى من القاهرة حتى المنيا ،وكوبرى البلينا
فى سوهاج ،والمرحلة األولى من محور ديروط فى
أسيوط ،وازدواج طريق سفاجا ـ مرسى علم ـ القصير
بمحافظة البحر األحمر ،ومجمع بنبان للطاقة
الشمسية ،ومشروع تطوير محطة غرب أسيوط،
ومركز التحكم فى شبكة الكهرباء فى المنيا
وسمالوط ،وتحديث شبكات الكهرباء بقرى ومدن
الصعيد بدءا من محافظة الفيوم وحتى أسوان.
يقول الدكتور محمد هانى غنيم،
محافظ بنى سويف ،فى تحقيق لجريدة
األهــرام ،إن محور عدلى منصور يعد
واحــدا من أكبر املشروعات التنموية
باملحافظة ،التى تهدف إلــى تحقيق
نقلة نوعية فــى مختلف القطاعات
االقتصادية ،والعمرانية واالستثمارية،
فــى املــنــطــقــة املــحــيــطــة بــاملــحــور من
الجانبني ،فضال عن أهميته فى تيسير
حركة النقل بني املناطق الصناعية،
ومختلف املــحــافــظــات ،وكــذلــك ربط
الــطــرق بــن الــبــحــر األحــمــر شــرقــا،
والفيوم غربا ،األمــر الــذى يتوقع معه
جذب املزيد من االستثمارات املتنوعة

محور عدلى منصور شريان جديد للتنمية فى الصعيد

للمحافظة ،وتقليل زمن الرحلة بني هذه
املناطق ،وخفض تكلفتها.
كما أن مجمع الصناعات الصغيرة
واملــتــوســطــة بمنطقة بــيــاض الــعــرب
الصناعية ،والـــذى يضم  266وحــدة
صناعية جاهزة ،والذى افتتحه الرئيس
السيسى ضمن فعاليات أسبوع الصعيد،
ســوف يستفيد منه شباب املحافظة
وصغار املستثمرين ،بما يساهم فى
توفير فرص عمل جديدة.
وأشـــار إلــى أنــه تــم أخــيــرًا إطــاق
االستراتيجية التنموية للمحافظة خالل
مؤتمر قصة نــجــاح مجلس الشراكة
االقتصادية ،والذى تم تنظيمه إلطالق

اإلستراتيجية العامة لبنى سويف كأول
محافظة على مستوى الجمهورية ،وقد
صــدرت توجيهات مــن رئــاســة مجلس
الوزراء بتعميمها ،واالستراتيجية تعنى
باختصار (بنى سويف عارفة رايحة
فني لـ  10سنوات مقبلة) ،حيث تحمل
االستراتيجية رؤيــة املحافظة للتنمية
االقــتــصــاديــة املحلية،والتى تشمل 6
قطاعات اقتصادية ،وهى :السياحة مع
أهداف وخطط طموحة لوضع املحافظة
على الخريطة السياحية والصناعية
املصرية والعاملية ،التى تمتلك فيها
املحافظة مقومات عديدة وتنافسية..
وقــطــاع الــزراعــة فــحــوالــى  12%من

خطط لتحديث شبكات الكهرباء فى فى قرى ومدن الصعيد
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املنيا على اخلريطة
وبشكل عـــام ،فــإن الــدولــة بقيادة
الرئيس عبدالفتاح السيسى كما يقول
اللواء أسامة القاضى محافظ املنيا ـ
تعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد،
وتــضــع تنمية الــصــعــيــد فــى مقدمة
أولوياتها ،من خالل تشجيع االستثمار،
وتقديم حوافز للمستثمرين ،وتحسني
مستوى الخدمات ،لتحقيق نقلة نوعية
فى مستوى جودة حياة املواطنني ،حيث
افتتاح  3مستشفيات ،وهــى سمالوط
النموذجى ،ملوى ،وديرمواس ،ومشروع
محطة مياه أبــوقــرقــاص ،التى تخدم

املــركــز وشــمــال مــلــوى وجــنــوب املنيا،
مؤكدًا أن املشروعات التنموية غيرت
وجه الحياة فى الصعيد.
وقــال إن الهدف توفير حياة كريمة
لــلــمــواطــنــن ،وتــحــســن جــــودة حياة
املواطنني ،واالرتقاء بجميع الخدمات،
وتوفير فرص العمل من أهم األولويات،
فالدولة نفذت العديد من املشروعات
التنموية والخدمية لخدمة مواطنى
املــحــافــظــة ،حــيــث تــم الــبــدء خــال
الفترة املاضية فى إقامة مشروعات
قومية عمالقة توفر املئات من فرص
الــعــمــل ألب ــن ــاء املــحــافــظــة وتــســاعــد

مجمع جديد لصغار المستثمرين والشباب فى بياض العرب بمحافظة بنى سويف

عــلــى ضــخ املــزيــد مــن االســتــثــمــارات
للمحافظة الــتــى عــانــت لــســنــوات من
البطالة ،ونــقــص فــرص العمل ،كما
أن املشروعات الصناعية التى أقيمت
على ارض املحافظة ،ويتجاوز عددها
الخمسمائة مصنع،ساهمت توفير
فــرص عمل للشباب ،حيث تم تنفيذ
 14ألفا و 98مشروعًا بقيمة إجمالية
قدرها مليار و 205ماليني و 737ألفا
و 880جنيها ،ضمن برنامج املشروع
القومى للتنمية املجتمعية والبشرية
واملحلية «مشروعك» ،والتى وفرت نحو
 26ألفا و 582فرصة عمل ،إلى جانب

مجمع الصناعات الصغيرة واملتوسطة،
باملنطقة الصناعية باملطاهرة ،ويضم
 68مصنعا صغيرا لشباب املستثمرين،
كما تم تطوير  9مناطق عشوائية من
تــلــك املــنــاطــق غــيــر اآلمــنــة بــدرجــات
خطورة من الثانية والثالثة والرابعة،
كما تم االنتهاء من املرحلتني الثانية
والثالثة ملشروع تطوير منطقة عشش
محفوظ بتكلفة  1٫2مليون جنيه ،كما
تم تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية
تــقــوم على عــدة مــحــاور وتشمل محو
األمية ،والتدريب والتشغيل ،وصحة
األســـرة ،كما تــم حــذف  4مناطق من

الخريطة القومية لــزوال أسباب عدم
األمــان بها ،فضال عن مشروع تطوير
منطقة أبوهالل غير املخططة.
نهضة شاملة
ومـــن املــنــيــا إلـــى أســـيـــوط ،حيث
عمت الــفــرحــة أرجـــاء املحافظة بعد
افتتاح الرئيس السيسى العديد من
املشروعات التنموية ومن بينها مجمع
أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج
بنزين عالى األوكتني بمصفاة تكرير
أسيوط ،إلى جانب افتتاح محور ديروط
الــحــر عــلــى الــنــيــل بــأســيــوط ،ويــربــط

مبادرة «حياة كريمة» تهدف لتحسين حياة المواطنين فى كل المحافظات
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مساحة بنى ســويــف أراض زراعــيــة،
كما أن  40%من ص ــادرات مصر من
النباتات الطبية والعطرية تخرج من
املحافظة.
تطوير القرى
الحديث مازال متواصال عن تنمية
محافظات الصعيد ـ والكالم مازال
للدكتور محمد هــانــى غنيم ـ حول
تحسني مستوى الــخــدمــات ،وكذلك
النهوض بالقرى ،وتحسني مستوى
جــودة حياة املــواطــنــن ،موضحا أن
املحافظة شــهــدت على مـــدار الـــ 7
ســنــوات املــاضــيــة تنفيذ عـــدد من
املــشــروعــات القومية الــتــى أسهمت
فى تحقيق نقلة نوعية ،حيث تمتلك
املحافظة فى تلك القطاعات ميزات
نسبية وتنافسية عــديــدة تجعلها
محافظة واعــدة ،وقبلة لالستثمار،
ومـــركـــزا تــنــمــويــا مــهــمــا ستنعكس
آثــاره اإليجابية على املجتمع داخل
املحافظة ،كما تمثل رقما مهما فى
االقتصاد القومى ضمن إستراتيجية
ورؤيــة مصر  ،2030ومــن ثــم هناك
العديد من امليزات النسبية فى كل
قطاع على حدة ورؤية وخطة املحافظة
فى استثمارها على الوجه األمثل.
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بــن الطريقني الــصــحــراوى الشرقى
والصحراوى الغربى والطريق الزراعى.
كما شهدت املحافظة تنفيذ مبادرة
حياة كريمة لتطوير الريف املصرى
فى  7مراكز باملحافظة بإجمالى 149
قرية و 894نجعا ،وهنا يقول اللواء
عصام سعد محافظ أسيوط – إن ما
شهدته املحافظة من مشروعات تنموية
خــال الــفــتــرة املــاضــيــة فــى مــجــاالت
التعليم والصحة واالستثمار واإلسكان
االجــتــمــاعــى والـــطـــرق ،تــهــدف إلــى
تحسني مستوى جــودة حياة املواطنني
فـــى املــحــافــظــة ،فــضــا عـــن إنــشــاء
مدينة ناصر ،لخلق أكبر تجمع سكنى
باملحافظة ومشروع اإلسكان االجتماعى
بمدينة ناصر «غرب أسيوط» ومشروع
«سكن مصر» باملدينة.
وفـــى سبيل تحقيق التنمية فى
محافظات الصعيد ومكافحة الفقر،
قــامــت الــدولــة ـ كما يــقــول الدكتور
عــبــدالــنــبــى عــبــد املــطــلــب الخبير
االقــتــصــادى ووكــيــل وزارة التجارة
والــصــنــاعــة للبحوث االقــتــصــاديــة ـ
بحزمة مــن اإلجــــراءات لعل أهمها
ان ــش ــاء املـــشـــروع الــقــومــى لتنمية
محافظات الصعيد بهدف اقامة بنية
تنموية شاملة فــى مختلف جوانب
الــحــيــاة االقــتــصــاديــة واالجتماعية
والثقافية والعمرانية فى محافظات
الصعيد ،وزيــادة معدالت االستثمار
ورفـــع مــعــدالت الــنــمــو فــى مختلف
محافظات الصعيد ،وذلــك بهدف
توفير املزيد من فرص عمل ،وتقليص
نسبة البطالة والفقر ،وضمان حياة
كريمة للمواطنني فى هذه املحافظات،
كما أنــشــأت الــدولــة نحو  50منطقة
صناعية متخصصة ،منها نحو 8
مناطق صناعية على مساحة 181
ألف فــدان فى محافظة بنى سويف،
و 7مناطق صناعية على مساحة 1498
فدانا فى أسيوط إلى جانب إنشاء 10
مجمعات صناعية جديدة بالصعيد،

تضم أكثر من  3آالف منشأة صغيرة
فــى محافظات بنى سويف وأســوان
واألقصر وقنا وسوهاج واسيوط واملنيا
والبحر االحمر والفيوم.
ومــن أجــل دفــع عجلة االســتــثــمــار،
منحت الدولة األراضــى كاملة املرفق
باملجان ملحافظات الصعيد مــن بنى
سويف حتى أســوان تشجيعا للشباب
واملستثمرين ،كما وضعت الدولة خطة
مستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة
من محافظات الصعيد من مقومات
ومــوارد وفرص استثمارية ،مع تشجيع
الحرف اليدوية التى تنتشر بالصعيد،

وتم طرح أكثر من  2مليون متر مربع
أراضــى مجانية للصناعات الصغيرة
ومتناهية الصغر بالصعيد ،باإلضافة
إلى تخصيص  700الف متر للصناعات
املتوسطة ،بمحافظات سوهاج وأسيوط
واألقصر وأســوان واملنيا وبنى سويف
وقنا والوادى الجديد.
ويـــقـــول ال ــدك ــت ــور عــــادل عــامــر،
رئــيــس مــركــز املــصــريــن لــلــدراســات
االقتصادية واالجتماعية أن الدولة
وضــعــت اســتــراتــيــجــيــة  2030الــتــى
تــوزعــت فــيــهــا مــشــروعــات التنمية
بني مختلف محافظات الجمهورية،

مشروعات «حياة كريمة» تسهم فى توفير فرص عمل وتقليل البطالة

حسب احتياجات كــل محافظة ،ثم
أنشئت هيئة تنمية الصعيد بقرار من
مجلس النواب ،بهدف إطــاق عملية
تنموية شــامــلــة فــى شــتــى املــجــاالت،
ملواجهة الفقر ،وتوفير حياة كريمة
لــلــمــواطــنــن ،فــشــهــدت مــحــافــظــات
الصعيد تنمية فــى مجال الخدمات
كالصحة والتعليم والــطــرق ومــيــاه
الشرب والصرف الصحى ،فضال عن
اإلسكان االجتماعى ،وتنفيذ العديد
من املــبــادرات الرئاسية فى مختلف
املناطق بالصعيد والــوجــه البحرى،
كمبادرة حياة كريمة.

طرح أراضى مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الصعيد
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ُيعرف رواد األعمال بالميل نحو إجهاد
أنفسهم بالعمل على مهام متعددة
خالل فترات انتباه قصيرة ،حيث يغرقون
أنفسهم باألعمال اليومية على حساب
المهام بعيدة األمد ،مثل مراجعة
الحسابات والتخطيط طويل المدى ،وكذلك
االعتناء بالصحة والتغذية ،فض ً
ال عن
االلتزامات العائلية والهوايات .وسرعان ما
تصبح الجداول الزمنية متداخلة ومعقدة.
خبيرة إدارة الوقت ماريدى سكالر ،وهى
صاحبة شركة التدريب "إكزيكوتيف
فانكشونينغ ساكسس" (Executive
 )Functioning Successتساعد أصحاب
المؤسسات الصغيرة على تخطيط
اإلنتاجية .وقد شاركت نصائحها فى هذه
المقابلة مع بلومبرغ والتى تم تحرريها
لتكون مناسبة من حيث اإليجاز والوضوح.

نصائح فى

إدارة الوقت
لتعزيز اإلنتاجية ومقاومة التأجيل

■ ما هى أكبر األخطاء التى ترين أن رواد األعمال يرتكبونها؟
ّ
أراهم يعدون قوائم مهام ضخمة منهكة ،فيما يتجاهلون مهامًا
أساسية بعيدة املدى ،مثل خطط التسويق ،ووضع بعض اإليرادات
جانبًا من أجل تسديد الضرائب املتوقعة .أنا أدعو ذلك األمر "أال
أكون لطيفًا مع نفسى املستقبلية".
حل لذلك؟
■ هل هناك ّ
يجب أن تنظر إلى الوقت بطريقة مكانية ،وترى حجم املساحة

التى تمتلكها فى اليوم الواحد .األمر أشبه بأحجية ،حيث تتواجد
بعض املساحات الخالية هنا وهناك ،وأنت تختار املهام املناسبة
التى يمكنك ملؤها بها.
على سبيل املثال ،هذا الصباح كان لدى وقت فراغ ملدة  15دقيقة
قبل وصول عميلى ،وفكرت« :أى مهمة يمكن أن تتسع فى هذا الوقت؟».
بالتالى ،فإن قائمة مهامك ليست قائمة بالضبط ،بل هى مهام
توزع على مدد مختلفة 10 :دقائق من هنا ،أو  30دقيقة من هنا ،أو

على رواد األعمال تنظيم وقتهم للتركيز على الخطط االستراتيجية

 60دقيقة من هناك ،وعليك أن تخطط من منطلق املساحة املتوفرة
لديك ،فتسأل نفسك «أين تقع املساحة املناسبة من الوقت ألقوم
بهذه املهمة؟».
■ أليس هذا األمر أصعب حتديد ًا بالنسبة إلى شخصيات رواد
األعمال؟
نسبة كبيرة منهم لديهم اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
( )ADHDأو تحديات على صعيد األداء التنفيذى ،فتكون أذهانهم
مشتتة مع مرور الوقت ،وتراهم يركزون بشكل محدد على األمور
التى يستطيعون رؤيتها أمامهم فقط.
■ أال ينتهى ذلك بشكل سيئ؟
ّ
ترى الكثير منهم يتنقل بني مهمة وأخرى من دون إنجاز أي منها،
ّ
ثم تتراكم األمور عليهم ،وتراهم يتخلون عن بعض منها ،وتجتاحهم
املشاعر القوية وينسحبون من إتمام ما يفترض بهم أن يفعلوه.
■ هل لهذا السبب تنصحني بالتخطيط على الورق؟
تكمن مشكلة الوقت فى كونه مفهومًا تجريديًا .ال يمكنك أن تراه أو
تلمسه ،لذا عليك إنشاء نظام ملموس يظهر وقتك ومهماتك أمامك.
ّ
أنا أؤيد بشدة استخدام الورق ،وأعتبرها وسيلة تساعد ذهنك من
خالل توفير مكان فعلى لتفريغ ما يدور فى عقلك ،واالحتفاظ به
والوصول إليه بسرعة.
■ هل يعنى ذلك التخلى عن تطبيقات اجلداول اإللكترونية؟
تطبيق «تقويم جوجل» رائع جدًا لحفظ املواعيد ،ال أستطيع العيش

من دونه ،ولكنه ليس مناسبًا للتخطيط .ال تمنحك الشاشة رؤية
واسعة بما يكفى للمستقبل ،كما أنك حني تنتقل إلى مهمة أخرى،
ّ
يختفى كل شىء كنت تقوم به من قبل عن الشاشة .ال يتناسب هذا
األمر مع شخصية رواد األعمال الذين يكونون فى كثير من األحيان
ال يستطيعون حفظ كل شىء فى ذهنهم.
■ هل يستخدم عمالؤك الورق طوعي ًا؟
الشباب يقاومون ذلكّ ،
ثم يأتون مجددًا إلى مكتبى حني يصبحون
فى بداية الثالثينات من عمرهم بعد أن يكونوا فشلوا فى العالقات
أو فى العمل.
ملاذا مييل الكثير من رواد األعمال إلى التأجيل؟
هم غالبًا ما ّ
«يروعون» أنفسهم من املهام التى يأجلونها ،حيث
يعتقدون أنها سوف تستغرق الكثير من الوقت وستكون مزعجة،
فتراهم ال يستطيعون البدء بها على الفور .كما أنهم يميلون إلى
التفكير بشكل متفائل بأن هناك الكثير من الوقت.
حل لهذه املسألة؟
■ هل يوجد
ّ ّ
أنا أطلق على الحل :أن تصبح عاملًا فى الوقت .حيث تكتب كم
تحتاج من الوقت للقيام بمهمة ضرورية تقاومها أو ال تحب القيام
ً
بها .مثال ،لقد الحظت أن الدخول إلى حسابى املصرفى وإجراء
عمليات إيداع أو تحويل األموال الالزمة ال يستغرق أكثر من 15
دقيقة ،لذا قمت بهذه املهمة فى وقت الـ 15دقيقة الذى توفر لدى
هذا الصباح.
■ قائمة مهامى طويلة جد ًا
ّ
باألمس ،كان لدى ستة زبائن واجتماع مع أحد املقاولني ،وكان
على قائمة مهامى أمران صغيران وكنت أفكر وأقول لنفسى «على
األرجح لن أتمكن من القيام بذلك» .وقد كنت على حق .ال يمكنك
تحقيق أى شىء إال إذا آمن عقلك أن بإمكانك تحقيقه.
■ كيف ميكن لرواد األعمال حتديد أولويات مهامهم؟
ّ
ال بد أن تتصدر الصحة قائمة مهامك .فإذا أنت انهرت ،ينهار
كامل عملك .لذا أعط األولوية ملمارسة التمارين الرياضية والعناية
بنفسك .أنا أمارس التمارين الرياضية وأعتنى بنفسى فى الصباح.
■ ما الذى يلى ذلك؟
األولوية الثانية هى أى مهام تتعلق بأمورك املالية ،فاملال ّ
يسبب
التوتر والقلق ،حيث إن املهام املتعلقة به من املمكن أن تباغتك وتراكم
مشاكلك .يحاول الكثير من الناس تفادى التعامل مع األمور املالية،
ّ
ثم ال يقومون بخيارات جيدة.
■ وما هى األولوية الثالثة؟
ً
األولوية الثالثة هى التعامل مع املشاكل الطارئة ،مثال إذا كان
ً
املوقع االلكترونى معطال .بعد ذلك ،تعطى األولوية للمهمة التى ستعود
عليك بالنفع فى املستقبل ،حيث عليك أن تجد مساحة وقتية ألداء
املهام املرتبطة باملستقبل.
■ هل تقومني بالتخطيط على أساس سنوى؟
نجلس فى كل عام وأقوم بتحديد املواعد النهائية لكافة املنتجات
والخدمات والدورات التى نقدمها ،وعمليات التسويق التى نقوم
بها .أول أمر أقوم به هو تحديد وقت إجازاتى ،هذا أمر ال يفعله
رواد األعمال أبدًا.

استخدام الورق فى تنظيم المواعيد والمهام سيساعد فى اإلنجاز
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إذا كنت قد أمضيت وقتًا فى أى
من تخصصات صناعة التكنولوجيا
أخيرًا ،فربما سمعت باألخبار
السارة بشأن الجيل الثالث من
اإلنترنت «ويب  ،)Web3( »3والذى
يعد الفصل التالى المفترض فى
تاريخ الشبكة العنكبوتية .فقد
ولى عصر الجيل الثانى «ويب »2
الذى هيمن عليه عدد قليل من
منصات التواصل االجتماعى.
يقول مناصرو «ويب  ،»3إ َّنه بد ً
ال
من االعتماد على «فيسبوك»،
والتى باتت تعرف اليوم باسم
«ميتا بالتفورمز» لصرف االنتباه عن
أى مشاعر سيئة مرتبطة بوسائل
ّ
سنتمكن
التواصل االجتماعى؛
قريبًا من التواصل باستخدام
الخدمات الالمركزية التى ستزول
معها المخاوف الحالية بشأن
الرقابة من قبل شركات االحتكار
التكنولوجية.

تعتمد تطبيقات الجيل الثالث لإلنترنت
على العمالت املشفرة ،أو الرموز الرقمية
التى تتابع عملياتها من خالل تكنولوجيا
ُ
«بلوكتشني» .وتـــوزع هــذه الــرمــوز على
املستثمرين واملستخدمني األوائل للتطبيق،
ويمكن أيضًا شراؤها وبيعها عبر منصات
َّ
تــداول العمالت املشفرة .ومــن الناحية
ّ
النظرية على األقل ،سيقدرون ذلك عندما
يتم تشغيل التطبيق.
ووفقًا لشركة األبحاث «بيتش بوك»؛
استثمر أصحاب رؤوس األموال املغامرة
 30مليار دوالر فى مشاريع التشفير العام
ُ
املــاضــى .وقــد استثمر الكثير مــن هذه
األم ــوال فى شركات ناشئة قائمة على
تكنولوجيا الجيل الثالث لإلنترنت ،مثل
«سكاى مافيس» ،وهى الشركة املطورة
للعبة «أكسى إنفينيتى« ،وهى لعبة فيديو
قائمة على تقنية «بلوكتشني» ،وشركة
«بيت كــاوت» ،وهى منصة اجتماعية ال
مركزية ُيعرف مؤسسها باالسم املستعار
«دايموندهاندس» ،وشركة «أوبــن سى«،
وهى منصة لبيع وشراء الرموز غير القابلة
لالستبدال ،والتى يعرفها هــواة تجميع
الرموز الرقمية اختصارًا باسم (.)NFTs

الجيل الثالث من اإلنترنت
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الجديد

الجيل الثالث لإلنترنت يعتمد على العمالت المشفرة والرموز الرقمية

»

هوس العمالت املشفّرة
بالنسبة إلى مناصرى الجيل الثالث
من شبكة اإلنترنت ،مثل مارك أندريسن
الــذى جمعت شركة رأس املــال املغامر
التى يملكها «أندريسن هورويتز»(  ( �An
 )dreessen Horowitzأخيرًا  2.2مليار
دوالر إلنشاء صندوق جديد للعمالت
َّ
املشفرة؛ تتيح «ويب  »3فرصة للمشاركة
فى مشروع أسطورى ضخم ،فى حني
يتمتع فــى الــوقــت ذاتــه بطفرة مالية.
َّ
ويرى املنتقدون أن هذا التوجه ما هو
إال ممارسة لعالمة تجارية صممها
مستثمرو التكنولوجيا للمحافظة على
َّ
الهوس بالعمالت املشفرة .وأشاروا إلى
َّ
أن العديد من كبار مستثمرى «ويب »3
هم األشخاص أنفسهم الذين دعموا
الجيل الثانى من اإلنترنت «ويب .»2

أصحاب رؤوس األموال المغامرة استثمروا  30مليار دوالر فى التشفير فى 2021
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وكتب جــاك دورســـى ،أحــد مؤسسى
«تــويــتــر» ،والــرئــيــس التنفيذى لشركة
ُ
«بلوك» ( ،)Blockوالتى كانت تعرف
َّ
باسم «سكوير» (« :)Squareإنــهــا فى
النهاية كيان مــركــزى بعالمة تجارية
مختلفة ،وهى مستوحاة من سلسلة الكتل
(بلوكتشني)».
مــن جانبهَّ ،
رد أندريسن على نقد
دورســى بحجب حسابه على «تويتر».
وعندما ّ
غرد كيلسى هايتاور ،املهندس
الرئيسى فى قسم الحوسبة السحابية فى
َ
«جوجل» ،بأن «ويب  »3كانت تأخذ فقط
املنتجات الحالية ،وتقوم بتعدين بعض
َّ
العمالت املشفرة عليها ،أجاب مهندس
َّ
فــى منصة تـــداول الــعــمــات املشفرة
«كوين بيس» ( )Coinbaseبالقول« :أيام
(جــوجــل) مــعــدودة .نحن قــادمــون من
أجلك .الوقت يمر».
َّ
يقول هايتاور ،إنــه فوجئ بهذا الرد:
«األمـــر كله لكونى فــى حالة حــرب مع
شــركــتــك ،وســتــكــون أنــت ضحية لهذه
الحرب  -هذا جديد».
ذروة املنافسة
َّ
من ناحية أخرى؛ فإن الدفاع املرير عن
هندسة الشبكة العنكبوتية يعتبر جانبًا
من جوانب ثقافة وادى السيليكون ،شأنه
شأن الـ «هاكاثون» (إذ يتعاون مبرمجو
الكمبيوتر وغيرهم فى تطوير البرامج)
أو السترة الصوفية .تقول لى جني ،وهى
من مؤسسى شركة «فارينت» ()Variant
لالستثمار فى «ويب  :»3الناس متشددون
للغاية فيما يتعلق بمعتقداتهم .وبالنسبة
َّ
إلى جني؛ فإن اقتصاد الويب الذى يبيع
فيه الفنانون واملوسيقيون الرموز غير
القابلة لالستبدال ( )NFTsمباشرة إلى
معجبيهم؛ سيتيح لهم استعادة الهيمنة
من «فيسبوك» ،و«يوتيوب» ،وشركات
َّ
أخــرى .وهــى تــرى أن وسائل التواصل
االجتماعى و«ويب  »3اليوم ،ستتعايشان
َّ
َّ
فى نهاية املطاف ،لكن فكرة أن «ويب
 »3التى يتم استيعابها بشكل تام تسحب

متداول من حاملى «بتكوين» يتحكمون فى
حوالى  15%من جميع العمالت املتداولة
منذ نهاية عام  .2020وأشارت شركة «تشني
أناليسيس» ( ،)Chainalysisوهى شركة
َّ
أبحاث «بلوكتشني» ،أخيرًا إلى أن معظم
أرباح الرموز غير القابلة لالستبدال تذهب
إلى املتداولني الذين يمكنهم الوصول إلى
ما يسمى بالقوائم البيضاء (،)whitelists
والتى تسمح لهم بشراء الرموز الجديدة
قبل عرضها فى السوق املفتوحة.

من تحتها البساط ،هى ببساطة فكرة
تؤجج مشاعر املناصرين من الجانبني،
على حد قولها ،وأضافت« :لقد وصلنا
إلى ذروة املنافسة فيما يتعلق بمعنويات
املستخدمني ضد شركات التكنولوجيا
الحالية ،ومنصات التواصل االجتماعى».
َّ
تكمن املــفــارقــة فــى أن الشركات
تعد
الحالية بــدأت فــى الغالب بما ِ
به «ويــب  »3اآلن ،وهــو :إحــداث ثورة
يستفيد منها جيل سابق من الحرس
الــقــديــم فــى مــجــالــى التكنولوجيا
واإلعــــام .وفــى الــخــريــف املــاضــي؛
وصــف رجــل األعمال واملستثمر ريد
هوفمان« ،املثالية الجامحة» لعصر
الـــ «ويــب  »2املــبــكــر ،والـــذى بــدأت
خالله منصة التواصل االجتماعى
املهنية «لينكد إن» .وكتب فى مقال
ملــؤتــمــر مــؤســســة «نــايــت» (Knight
 )Foundationحول تاريخ اإلنترنت:
كــانــت الـــروح الــســائــدة آنـــذاك هى
تقليص القواعد ،والتسلسل الهرمى

املؤسسى ،واملراقبة من أى نــوع ،مع
تمكني الشبكات الالمركزية والتفاعل
ِّ
ِّ
من الند إلى الند.
الالمركزية
بدأت «ويب  »2حقبة من الالمركزية،
مــن خــال إنــشــاء أدوات ّ
سهلت على
أى شخص ،من الناحية النظرية على
األقل ،الوصول إلى جمهور عريض عبر
َّ
اإلنترنت .لكن الشركات التى تدير شبكات
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى ،جمعت أيضًا
مخزونات ضخمة من البيانات الشخصية
للمستخدمني ،والتى استغلتها لتحقيق
عوائد مالية ضخمة .وفــى عــام ،2016
اشترت «مايكروسوفت» منصة التواصل
املهنية «لينكد إن» مقابل  26مليار دوالر،
فيما تتجاوز قيمة «ميتا»  900مليار دوالر.
َّ
اعتبر هوفمان أن هذه كانت مرحلة
النضج الطبيعى التى جاءت بعد الثورة.
وق ــال" :لــديــك هــذا النمط الــذى يتيح
الحصول على منصة المركزية ،ومن

«بلوكتشين» ستكون أساسية فى شبكات اإلنترنت بالمستقبل

ثم تضفى أخيرًا الطابع املركزى على
امليزات الرئيسية التى تعمل بشكل أفضل
من الناحية التكنولوجية ،أو كأعمال
تجارية ،أو كبنية تحتية" .وفى حني يقول
َّ
َّ
َّ
هوفمان ،إنه يدعم «ويب »3؛ فإنه يتوقع
حــدوث الشىء نفسه ،مضيفًا :الجميع
َّ
يقول ،إن هذا سيكون المركزيًا إلى األبد.
حسنًا ،لن يكون ذلك.
َّ
التحول الــذى يتوقعه هوفمان يحدث
بالفعل فى عدد من املجاالت الرئيسية.
ّ
فقد تدخلت أخيرًا شركة «أوبــن سى«،
وهــى منصة تــداول الرموز غير القابلة
لالستبدال ،عندما شكا تود كرامر ،وهو
مالك معرض فنى فى نيويورك ،من سرقة
مجموعة خاصة به تضم  16من الرموز
غير القابلة لالستبدال ،ومعظمها عبارة
عن صور كرتونية لـ«قردة الضجر» ،من
خالل عملية اختراق للحساب .وبــادرت
الشركة بتجميد الرموز ،من خالل جعلها
عديمة القيمة بشكل فعال .وعلى الرغم
ً
َّ
من أن هذا قد يبدو إجراء وقائيًا معقوال؛

َّ
فقد شكا بعض املستخدمني من أنه كان
انتهاكًا لوعد «ويب  »3إذ ال ينبغى ألى كيان
مركزى أن يكون قادرًا على تقييد استخدام
األفراد لألصول الرقمية التى يمتلكونها.
َّ
ووفقًا لهذا املنطق؛ فإن قدرة «أوبن سى«
على منع شخص ما من بيع رموز غير قابلة
لالستبدال ومسروقة؛ هى نفسها التى
يقررها موقع "فيسبوك" عندما يتم اعتبار
َّ
أى شىء على أنه من املعلومات الخاطئة.
وقالت آلى ماك ،وهى املتحدثة باسم
َّ
«أوبـــن ســى« ،إن الــرمــوز غير القابلة
لــاســتــبــدال مــا تـــزال تتم عبر تقنية
َّ
«بلوكتشني» ،وإن الشركة كانت تطبق
قواعد نظامها األساسى «لضمان سالمة
عمالئنا ،ونمو مساحة أوسع للرموز غير
القابلة لالستبدال».
قد تكون هناك مبالغة فى سمعة عالم
التشفير كساحة مالية جديدة يسودها
جنون الــثــراء من خــال عمليات تــداول
عشوائية .أظهرت دراسة حديثة للمكتب
َّ
الوطنى للبحوث االقتصادية أن أكبر 1000

االهتمام ..عملة «ويب »2
عالوة على ذلك ،ليس من الواضح ما إذا
ّ
متحمسني
كان األشخاص العاديون سيكونون
بشأن قوة التأثير التى ستحظى بها «ويب
 ،»3شأنها شأن املستثمرين فى التكنولوجيا.
وكانت عملة عصر وسائل التواصل االجتماعى
هى االهتمام ،الذى شجع الجميع على
َّ
ممارسة حياتهم ،وكأنهم من املشاهير،
مهما كانت الظروف .وفى عصر الجيل
َّ
الثالث لإلنترنت؛ فإن الجميع يتداولون
بشكل يومى .ويعرب بعض عشاق األلعاب
اإللكترونية بالفعل عن عدائهم لـ()NFTs
َّ
من خالل ألعاب الفيديو ألنهم يريدون فقط
االستمتاع ،وليس إدارة محفظة ما .وتلقت
شركات ،مثل شركة التمويل الجماعى «كيك
ستار» ( ،)Kickstarterردود فعل سلبية بسبب
إشارتها إلى اهتمامها بـ«ويب .»3
كتب تيم أورايلى ،املستثمر ورائد األعمال،
ً
وصاحب تسمية مصطلح «ويب  ،»2مقاال فى
ديسمبر املاضى بعنوان« :ملاذا من السابق
ألوانه التحمس بشأن «ويب  ،»3الطريقة
السائدة حتى اآلن للمشاركة فى «ويب ،»3
هى املراهنة على العديد من الرموز املميزة،
فالشبكات االجتماعية فى املستقبل ما تزال
َّ
افتراضية فى الغالب .ويرى أورايلى ،أن
تاريخ التكنولوجيا هو نمط متكرر يشعر
خالله الناس باإلثارة املفرطة حيال شىء
ما ،وهو ما يخلق فقاعة تنفجر فى النهاية،
تاركة شيئًا مفيدًا وراءها فى بعض األحيان.
وأضاف :أحب املثالية التى تنطوى عليها رؤية
َّ
«ويب  ،»3لكننا كنا هناك من قبل.

إقبال كبير من الشركات والمشاهير على االستثمار فى األصول المشفرة
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 7أسباب تدفع الموظفين الجيدين
لالستقالة حتى إن كانوا يحبون عملهم

بقلم:

د .أسامة حلمى السعيد

خسارة موظف جيد أمر مكلف لذلك فعليك أن تبدأ بفهم سبب مغادرة
الناس..فيما يلى سبعة من األسباب الرئيسية ،الستقالة املوظفني ،بحسب
تلخيص ملا نشرته  Lolly Daskalالرئيس التنفيذى لـ :Lead From Within
 -1اجلمود
ال أحد يحب أن يشعر أنه مدفون فى مقبرة ويأتى إلى نفس املكان ويفعل نفس الشىء
كل يوم! الناس يريدون أن يشعروا أنهم يتحركون إلى األمام وينمون فى حياتهم املهنية...
إذا لم يكن هناك مسار وظيفى وهيكل للترقيات ،فإنهم سيبحثون عنه فى مكان آخر,
وفى هذه األثناء من املرجح أن يشعروا بامللل واالستياء والسخط  -وهى أمور تؤثر على
األداء وعلى معنويات الفريق بأكمله.
 -2العمل الزائد
معظم الوظائف مرهقة ،ولكن ال شىء يحرق املوظفني الجيدين بشكل أسرع من إرهاق
العمل إذا وجدوا أنفسهم باستمرار مطالبني بعمل شاق وخاصة فى حالة عدم االعتراف
بجهودهم بتقديم حوافز لتشجيعهم مثل الترقيات ،وإال فإنهم يشعرون أن املؤسسة تستغلهم.
 -3غموض الرؤية
ال يوجد شىء محبط أكثر من مكان عمل ملىء بالرؤى واألحالم الكبيرة ،ولكن ال تترجم
تلك التطلعات إلى األهداف االستراتيجية التى تجعلها قابلة للتحقيق .ال يوجد شخص
موهوب يريد أن يقضى وقته وطاقته فى دعم أهداف ال تتحقق.
 -4األرباح قبل الناس
فعندما تعمل مؤسسة ما على تعظيم أرباحها على حساب حقوق العاملني ،فإن أفضل
الناس يذهبون إلى أماكن أخرى ،تاركني وراءهم أولئك الكسولني أو غير املبالني إليجاد
وضع أفضل .والنتيجة هى ثقافة ضعف األداء ،وانخفاض الروح املعنوية ,أشياء مثل الربح
واالنتاجية مهمة  -لكن النجاح يعتمد فى النهاية على األشخاص الذين يقومون بهذا العمل.
 -5عدم العرفان
حتى أكثر األشخاص إنكارًا للذات يريدون أن يتم تقديرهم ومكافأتهم على العمل
الجيد ،وحتى إذا لم تكن لديك ميزانية للزيادات أو املكافآت فهناك الكثير من الطرق
املنخفضة التكلفة لتقديم العرفان وكلمة تقدير مجانية .لن يهتم الناس بنجاح عملك
إذا لم يشعروا باالحترام.
 -6عدم الثقة
يتوق موظفو الشركة ملشاهدة سلوكك وموازنته مع التزاماتك .فإذا رأوا أنك تتعامل
بشكل غير أخالقى مع البائعني ،أو تكذب على املساهمني ،أو تغش العمالء ،أو ال تفى
بوعودك ،فإن أفضلهم سيغادرون .ولن يتبقى معك إال األسوأ.
 -7تعسف الهيكل الوظيفي
كل عمل يحتاج إلى هيكل إدارى وقيادة ،لكن الهياكل الوظيفية الصارمة تجعل املوظفني
غير سعداء ،إذا كان أفضل العاملني لديك يعرف أن املطلوب منه هو فقط اإلنتاج دون
اإلسهام باالفكار وإذا لم يتم تمكينه التخاذ قرارات وإذا كان عليه دائمًا أن يتعامل مع
اآلخرين على أساس القابهم وليس خبراتهم ،فليس لديه شىء يجعله سعيدًا بالعمل.

المسار الوظيفى الواضح والترقيات تحسن أداء فريق العمل

