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رجل صناعة الصلب العربي 2017

لقاؤنا اليوم مع شخصية متميزة و قامة شامخة شموخ السنديان في بالدي ، ناقش 
فأقنع و صنع فأبدع ، تميز بأصالته العربية و نجاحاته االقتصادية فكان بحق رجل 

صناعة الحديد و الصلب العربي لعام 2017 ، إنه المهندس أحمد عز مؤسس 
ورئيس حديد عز في جمهورية مصر العربية .

 إن هذا الحوار كان ثريا بقدر ثراء رحلته الطويلة في عالم الصناعة : 

الشــخصية،  حياتكــم  لنــا  صــف 
ــت  ــدت وترعرع ــي ول ــة الت المدين
فيهــا، وكيــف أثــرت علــى حياتــك؟ 
كانــت  "الســاحرة".  القاهــرة  فــي  ُولِــدت 
الســنوات األولــى مــن حياتــي فــي هــذه المدينــة. 
ــي فــي الســبعينات مــن القــرن  ــدأ يتشــكل وعيِّ ب
مــرَّ  التــي  المهمــة  مــع األحــداث  الماضــي، 
ــر  ــور مص ــها عب ــى رأس ــي. كان عل ــا وطن به
ــل  ــر الهائ ــم التغيي ــام 1973. ث ــا ع ــن كبوته م
الــذي أحدثــه هــذا العبــور، وارتفــاع المعنويــات 
العامــة والتفــاؤل بالنســبة للمســتقبل، الــذي شــعر 
آنــذاك.  بــه الجميــع. كان عمــري 13 عامــاً 
ــاء  ــي وأبن ــرة نســبياً، إال أنن رغــم الســن الصغي
جيلــي كنــا شــديدي التأثــر بالشــأن الداخلــي. 
لــم يكــن بعــد قــد شــهدنا هــذا القــدر الكبيــر مــن 

االنفتــاح علــى العالــم، والــذي يجعــل مــن هــم في 
ــوم، يعيشــون وكأنهــم جــزء مــن  هــذا الســن الي
ــاة تتخطــى حــدود البــالد .. فكــرة المواطــن  حي
ــن  ــم تك ــي أو الـــ Global Citizen  ل العالم

ــد. ــودة بع موج
الحــدث الثانــي.. كان شــعوري بــأن ثمــة تغييــر 
ــن  ــم م ــن ه ــتقبل م ــي مس ــدث ف ــل كان يح هائ
ــادات  ــس الس ــدث الرئي ــن تح ــي. حي ــاء جيل أبن
ــم أكــن اســتوعب  ــم، ل ــى العال ــاح عل عــن االنفت
مــا يعنيــه هــذا االنفتــاح، وإن كنــت أشــعر فــي 
داخلــي أن نافــذة ُتفَتــح لجيلــي .. فــرص لــي 
ولغيــري فــي عالــم واســع، ســوف تنفتــح عليــه 

مصــر.

ــت  ــي تخرج ــة الت ــي الجامع ــا ه م
ــا؟ منه

درســت فــي كليــة الهندســة فــي جامعــة القاهــرة. 
ــة العســكرية.  ــت الخدم ــم أدي ــا، ث تخرجــت منه
كليــة  فــي  الطــوال  الســنوات  خــالل  كنــت 
الهندســة )الدراســة لمــدة 5 ســنوات( أعمــل 
بصــورة متزايــدة فــي شــركة "عــز للتجــارة 
الخارجيــة"، التــي أنشــأها وترأســها والــدي منــذ 
عــام 1959. مــع تخرجــي مــن جامعــة القاهــرة 
عــام 1982، ومــع حلــول عــام 1995 ومــا 
ــر  ــتورد األكب ــركة المس ــذه الش ــت ه ــده، بات بع
لحديــد التســليح والســيراميك فــي مصــر. أذكــر 
ــت واردات  ــام 1985/1986، بلغ ــي ع ــه ف أن
ــليح.  ــد التس ــن حدي ــف طــن م الشــركة 420 أل
ــم  ــبة لحج ــبوق بالنس ــر مس ــم غي ــذا الرق كان ه

ــذاك. ــوق آن الس
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رجل صناعة الصلب العربي 2017

كيــف كانــت الخطــوات األولى 
فــي حياتــك العملية؟

أقــوم  كنــت  الثمانينــات،  بدايــة  منــذ 
باســتيراد كميــات متزايــدة مــن حديــد 
التســليح. في مايــو1985-  ومع عجزي 
ري  عــن التعامــل المباشــر مــع مصــدَّ
حديــد التســليح مــن أوروبــا الشــرقية 
بلغاريــا،  رومانيــا،  )يوغوســالفيا، 
بولنــدا، التشــيك( - قمــت بتأســيس شــركة 
ميركــوري Mercury SA فــي مدينــة 
لعضويــة  اختــرت  بسويســرا.  جنيــف 
 André الشــركة  هــذه  إدارة  مجلــس 
فــي  السويســري  )الســفير   Parodi
القاهــرة حتــى عــام 1984(، والــذي قدم 
 ،Bruno Bush لــي المحامــي األشــهر
الــذي انضــم هــو اآلخــر لمجلــس اإلدارة. 
ألنهــا  األســماء،  هــذه  عــن  أتحــدث 
ــا  ــي مصداقيته ــراً ف ــركة كثي ــادت الش أف
أمــام كل األطــراف الثالثــة التــي تتعامــل 
معهــا. كان الهــدف مــن تأســيس الشــركة 
هــو القــدرة علــى الوصــول المباشــر 
للشــركات العامــة المنتجــة والمصــدرة 
فــي دول أوروبــا الشــرقية، التــي كانــت 
ُتَصــّر علــى العمــل مــن خــالل عمليــات 
ــن  ــة م ــا النهائي ــة منتجاته ــادل )مبادل التب
ــل  ــطح، مقاب ــب مس ــليح وصل ــد تس حدي
خامــات مــن حديــد خــام، وفحــم الكــوك، 
ــة(.  ــبائك المعدني ــز، والس ــام المنجني وخ
تلــك  فــي  والمصانــع  فالشــركات 
الــدول كانــت ال تضمــن أن تتحصــل 
خــالل  مــن  النقديــة  األمــوال  علــى 
ــد  ــب النق ــد يذه ــتندية. فق ــادات مس اعتم
تحددهــا  أخــرى،  ألولويــات  األجنبــي 
الحكومــات. ومــن هنــا، كان الرفــض 
رة فــي أوروبــا  الدائــم للشــركات الُمَصــدِّ
الشــرقية، التعامــل مباشــرة مــع أمثالــي. 
ــوري  ــركة ميرك ــيس ش ــع تأس ــن م ولك
Mercury SA فــي جنيــف، اســتطعت 
التجــاري  التبــادل  عمليــات  أديــر  أن 
ــوك  Countertrade، مــن خــالل البن
 Bank of الدوليــة، الــذي كان أهمهــا
America وBNP. فاســتطعت تمويــل 
عمليــات شــراء خامــات الحديــد والفحــم، 
وتوريدهــا لمصانــع أوروبــا الشــرقية، 
ــاج  ــن إنت ــات م ــل تســليمي كمي ــي مقاب ف
الصلــب تــام الصنــع. اســتطعت أن أديــر 
ذلــك بنجــاح، ألننــي المســتورد النهائــي 

ــج. ــذا المنت له

ــر  ــي التجــارة أكث وهــل توســعت ف
ــك الصناعــة؟ ــك قبــل دخول مــن ذل
ــر،  ــة أكب ــة تجاري ــك مرحل ــد ذل ــدأت بع ــم. ب نع
هــي المرحلــة األهــم فــي حياتــي. أصبحــت 
يتخــط  لــم  وعمــري   –  1987 عــام  فــي 
ــد  د األهــم لخامــات الحدي ــَورِّ الـــ27 ســنة – الُم
 BHP-BILLITON   المســتورد مــن شــركة
د األهــم لخامــات الحديــد  األســترالية، والُمــَورِّ
وكذلــك المســتورد األكبــر لمنتجــات الحديــد مــن 
ــال Galati و ــاً أمث ــا تقريب ــع روماني كل مصان
ــع  ــن م ــر المتعاملي ــد أكب Honedoara، وأح
فــي  البوســنة  فــي   RMK Zenica شــركة 
يوغوســالفيا مــن خــالل توريــد خامــات مــن 
هــذا  امتــد  كنــدا.  فــي    US Steel مناجــم 
فــي   Kremikovsky لشــركات  التعامــل 
فــي تشيكوســلوفاكيا   Nova Hutبلغاريــا، و

ــذاك.  آن
أتوقــف  بتجــارب  األثنــاء مــررت  فــي هــذه 
  Intercontinentalــدق ــي فن ــت ف أمامهــا. كن
بوخارســت خــالل الفتــرة مــن 21 حتــى 24 
ديســمبر 1989، وهــي أيــام الثــورة الرومانيــة 
ــا  ــس "تشاوشيســكو". عشــت أحداثه ــي الرئي عل
بالكامــل. كذلــك عشــت جزئيــاً أحــداث الحــرب 
أذكــر  الســابقة.  يوغوســالفيا  فــي  األهليــة 
 RMK شــركة  فــي  المــدراء  كبــار  مــن  أن 
Skob- ــيد ــي )الس ــر صرب ــالفية مدي  اليوغوس
ديليتــش(.  أحمــد  )الســيد  مســلم  وآخــر   ،)al
ــي  ــة الت ــن الشــخصيات المحترم ــان م كان االثن
تعاملــت معهــا، حاولــت أن أســاعد االثنيــن حيــن 
تعرضــا لمآســي وصعوبــات أثنــاء الحــرب، 
رغــم انحيــازي النفســي الكامــل بالطبــع للمآســي 

ــنة.  ــلمي البوس ــدث لمس ــت تح ــي كان الت
اســتيراد  مــن  الســنوات  تلــك  فــى  انتقلــت 
المصريــة،  للســوق  الصنــع  تامــة  لمنتجــات 
أذكــر  العربيــة.  للــدول  أيضــاً  التوريــد  إلــى 
أننــي كنــت مــن كبــار المورديــن – إن لــم يكــن 
المــورد الوحيــد – للســودان فــي عامــي 1987 
ــر  ــا عمــالء ســودانيون مــن أكب 1988. كان لن
الشــركات التجاريــة، منهــم الشــيخ عبــد الســالم 
الخبيــر. قمــت كذلــك بالتوريــد للبنــان مــن خــالل 
مــن  وللســعودية   ،Ferco Metal شــركة 
خــالل شــركة Mitsui Trading والمهنــدس/

أحمــد عبــد العظيــم.
انتقلــت بعدهــا إلــى نشــاط مرتبــط بعمليــات 
التجــارة. أسســت عــام 1987 شــركة خطــوط 

العــز للمالحــة. كان الســبب فــي ذلــك وقــوع 
ــي  ــفن، ه ــك وإدارة الس ــي تمل ــدة ف ــركة رائ ش
واألعمــال  للمالحــة  اإلســكندرية  شــركة 
البحريــة، فــي ظــروف – تتكــرر فــي عالــم النقل 
البحــري – أدت إلــى الحجــز علــى أحــد ســفنها 
فــي مينــاء "ســافونا" فــي إيطاليــا. اقتــرح علــيِّ 
ــفينة،  ــراء الس ــي مصــر ش ــري ف ــش البح التفتي
وفــك التحفــظ الجزئــي عليهــا، مــن خــالل ســداد 
ــى أســطول الســفن  ــة، حتــى نحافــظ عل المديوني
المصريــة، حيــث كانــت الســفينة ترفــع علــم 
مصــر. اعترضــت وقتهــا علــى أن أتخطــى 
فوجئــت  ولكــن  المصرييــن.  المــالك  حقــوق 
بــأن مالــك هــذه الســفينة، وهــو القبطــان محمــود 
اســماعيل، يتصــل بــي، ويؤكــد لــي أنــه مــع هــذا 
الحــل تمامــاً. كانــت هــذه الواقعــة نــواة تأسيســي 
لشــركة العــز لخطــوط المالحــة، والتــي امتلَكــت 
ــز"،  ــد العزي ــل "عب ــك عــدة بواخــر، مث ــد ذل بع
و"ملــك 1"، و"ملــك 2"، و"عفــاف"، وغيرهــا، 
تخطــى إجمالــي حموالتهــا الســاكنة 150 ألــف 

ــي.  ــة بالنســبة ل ــة مهم ــت تجرب طــن. كان

إلــى  ذلــك  بعــد  تحولــت  كيــف 
؟ عــة لصنا ا

مــع نهايــة الثمانينــات، وصلــت إلــى نقطــة كان 
علــىِّ فيهــا أن أختــار مــا بيــن االســتمرار – 
ــك  ــة وتمل ــارة الدولي ــي التج ــع – ف ــل والتوس ب
ــتثمار  ــى االس ــال إل ــا، أو االنتق ــفن وإدارته الس
الصناعــي. كل منهمــا كان ســيحتاج منــي تفرغــاً 
كامــالً. كان قــراري هــو تصفيــة نشــاط الســفن، 
فــي  الصناعــي  االســتثمار  إلــى  واالنتقــال 
ــز  ــه المتمي ــك التوج ــى ذل ــجعني عل ــالدي. ش ب
للحكومــة المصريــة آنــذاك، بتشــجيع االســتثمار 
هنــاك  كان  المجــاالت.  كل  فــي  الصناعــي 
ــي  ــتثمر ف ــن يس ــكل م ــر ل ــجيع كبي ــر وتش تقدي
الصناعــة، وهــو أمــر تخطــى الجانــب الرســمي 
شــعار  المجتمعــي.  واالحتــرام  التقديــر  إلــى 
المرحلــة – "صنــع فــي مصــر" – بــات لــه 
entre-  صــدى كبيــر فــي مجتمــع "المنظميــن"
preneurs آنــذاك، مصحوبــاً باهتمــام الرئيــس 
أدى  شــديد،  إعالمــي  تركيــز  مــع  مبــارك، 
ــن  ــدى كل م ــة ل ــة ملح ــة ورغب ــام نزع ــى قي إل
ــي، أن  ــادي والمال ــع االقتص ــى التوس ــو إل يصب
يســتثمر فــي الصناعــة. نظــرة ســريعة إلــى هــذه 
الحقبــة تكشــف كــّم المنظميــن المصرييــن الذيــن 
ــد  ــد فري ــذاك: محم ــة آن ــي الصناع ــتثمروا ف اس
خميــس، أحمــد بهجــت، محمــد أبــو العينيــن، 
صفــوان ثابــت، محمــد جنيــدي، تقــى هللا حلمــي، 
المــكارم، جــالل  أبــو  محمــد رشــيد، حســن 
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ــي، آل  ــور، محمــود العرب ــا، رؤوف غب الزورب
ــر. أعــرض  باســيلي، آل ســالم، وغيرهــم الكثي
ــم،  ــم، وغيره ــب. كله ــماء دون ترتي ــذه األس ه
وأنــا معهــم، ســاهموا فــي إحــداث نهضــة هائلــة 
فــي الصناعــة المصريــة. كلنــا شــعرنا بــأن ثمــة 
قيمــة للصناعــة الوطنيــة، وأن فــي القلــب منهــا 

ــي. ــتثمار الصناع االس
طرفيــن  مــن  المتزايــد  االهتمــام  بــدأ  ثــم 
ــة،  ــتثمارات العقاري ــة( باالس ــتثمر والدول )المس
والســياحية ذات المســاحات الكبيــرة. وإن كنــت 
ــكِّك فــي جــدوى – والحاجــة إلــى – هــذه  ال أَُش
االســتثمارات، ولكــن هــذا االهتمــام جــاء علــى 
ــل  ــام جي ــة لقي ــت ملح ــي بات ــة الت ــاب الدفع حس
ــة  ــي نهاي ــة ف ــتثمارات الصناعي ــن االس ــي م ثان
كذلــك  الجديــدة.  األلفيــة  وبدايــة  التســعينات 
جــاءت السياســات االقتصاديــة غيــر مشــجعة 
علــى االســتثمار الصناعــي والتصديــر )وعلــى 
ــل  ــر الهائ ــة ذات األث األخــص السياســات النقدي
ــت هــذه  ــل، كان ــي المقاب ــى هــذا القطــاع(. ف عل
االســتثمار  علــى  أكثــر  مشــجعة  السياســات 
أو  الكلــي  االســتيراد  أو  الداخلــي،  لإلنتــاج 
المحلــي.  المنتــج  حســاب  علــى  الجزئــي، 
ــاكل  ــن مش ــة م ــات متتالي ــى موج ــة إل باإلضاف
ميــزان المدفوعــات فــي نهايــة التســعينات وبداية 
األلفيــة، والتوتــر – ثــم التعامــل العنيــف – مــع 
ــرة،  ــذه الفت ــي ه ــة ف ــروض البنكي ــكالت الق مش
وتعثــر التدفقــات إلــى البورصــة لألســباب ذاتها. 
باإلضافــة إلــى النظــرة الرومانســية للصناعــات 
الصغيــرة والمتوســطة كأنهــا هــي الحــل، حيــث 
ال مجــال لهــا إال مــع نهضــة كبيــرة للصناعــات 
الكبــرى، والتــي لــم تكــن لألســف موضــع نظــرة 

ــع. ــن المجتم ــة م إيجابي
ــي   ــى ف ــك األول ــت خطوات ــاذا كان م

الصناعــة؟
صناعــة  فــي  الصناعــي  االســتثمار  بــدأت 
ــى  ــي منحن الســيراميك، لتكــون مجــاالً للســير ف
المهندســين.  وزمالئــي  لــي  بالنســبة  تعلــم 
ــن المهندســين  ــل م ــت محظوظــاً بوجــود جي كن
المتميزيــن أتيــح لهــم فرصــة إجــراء الدارســات 
ــل  ــة، مث ــي أفضــل الجامعــات األمريكي ــا ف العلي
MIT، وCaltech، وغيرهــا – مــن خــالل 
جــزء  كانــت  التــي  الســالم"  "منــح  برنامــج 
مــن المعونــة األمريكيــة بعــد توقيــع الرئيــس 
الســادات علــى معاهــدة الســالم. نجحــت فــي 
إقنــاع عــدد مــن زمــالء الدراســة الســابقين، 
ــة،  ــذه الدرجــات الرفيع ــى ه ــم عل ــد حصوله بع
أن يعملــوا معــي فــي اتجــاه إنشــاء مجموعــة 
صناعيــة. أذكــر منهــم، علــى ســبيل المثــال، 

ــد عــز  ــور خال ــي الشــافعي، والدكت ــور عل الدكت
الديــن. كمــا نجحــت فــي إقنــاع عــدد مــن زمــالء 
نــوا خبــرات متميــزة فــي  الدراســة ممــن كوَّ
ــإلدارة  ــام ل ــي االنضم ــاح، ف ــع االنفت ــوك م البن
فــي  مشــروعي  معهــا  بــدأت  التــي  العليــا، 
ــز  ــي شــركة الع ــا ف الصناعــة. اســتثمرت بعده
ــي  ــم ف ــد التســليح عــام 1994، ث لصناعــة حدي
شــركة مصانــع العــز للصلــب عــام 1995، ثــم 
ــي  ــب المســطح عــام 1998. إجمال ــز للصل الع
ــون طــن  ــغ 2,7 ملي ــذه الشــركات بل ــات ه طاق
ــادة  ــي زي ــم قمــت باالســتثمار ف عــام 1998. ث
رأســمال شــركة الدخيلــة عــام 1999، بعــد أن 
عجــز ورفــض كل مؤسســيها ومســاهميها أن 
ــة.  يســتثمروا فيهــا، للتعامــل مــع عثرتهــا المالي
قضيــت بعدهــا ســنوات فــي هــذه الشــركة الرائدة 
ــي  ــم ف ــبه دائ ــاكن ش ــت س ــا. كن ــتعادة قوته الس
مجمعهــا الســكني. ثــم قمــت بـ"تمصير" الشــركة 
مــن خــالل شــراء أســهم المســاهمين األجانــب، 
وأصريــت أن يســتمر المــال العــام بحصتــه كمــا 
هــي. حصــة المــال العــام فــي الشــركة ال تــزال 
ــا، %40 مــن رأســمالها.  ــذ دخولن كمــا هــي من
ــد  ــة لـ"حدي ن ــي الُمَكوِّ ــركات ه ــذه الش ــت ه كان

عــز".

كنــت  الــذي  المنهــج  هــو  مــا 
ومازلــت تحــرص علــى اتباعــه، 
منــذ تأســيس مجموعــة حديــد عز؟  

فــى اللحظــة التــى قــررت فيهــا أن اســتثمر 
ــه  ــس التوج ــى عك ــب، وعل ــة الصل ــى صناع ف
ــث  ــه – حي ــي حين ــة ف ــدول النامي ــب ال ــى أغل ف
كان يتــم شــراء مصانــع قديمــة ومحاولــة إعــادة 
تشــغيلها – قــررت أن يكــون اســتثماري فــي 
صناعــة حديثــة، بالتعاقــد علــى مصانــع جديــدة 
ــا حديثــة. حرصــت علــى هــذا  تطبــق تكنولوجي
مــن اليــوم األول، والزلــت أحــرص عليــه حتــى 
اآلن. الهــدف هــو مواكبــة التطــور التكنولوجــي 
الحديــث فــي الصناعــة، والوصــول إلــى تحقيــق 
ــى  ــدرة عل ــى الق ــة" .. بمعن ــدرة التكنولوجي "الق
ــة وتشــغيلها  ــب الحديث إنشــاء مشــروعات الصل
علــى  القــدرة  وكذلــك  بنجــاح،  وإدارتهــا 
ــة  ــة، ومتابع ــي الصناع ــتقبل ف ــراف المس استش
هــو تحقيــق  الهــدف أيضــاً  تقنــي.  تقــدم  كل 
فيــه  تعانــي  زمــن  فــي  العالميــة،  التنافســية 
صناعــة الصلــب مــن فائــض هائــل فــي اإلنتــاج 

ــي.  النمط
ــو  ــرار – ه ــاً – وبإص ــي أيض ــد أهداف كان أح
الوصــول إلــى التكامــل فــى الصناعــة، وإن كان 

علــى مراحــل.

هــو  واليــزال،  كان،  الثالــث  الهــدف 
الوصــول بالعامليــن فــى المجموعــة إلــى 
ــل  ــب والتأهي ــن التدري ــتوى م ــى مس أعل
ــدد، دون  ــن ج ــتهدف عاملي ــز. نس المتمي
ــون  ــى الصناعــة، ويك ــابقة ف ــرات س خب
االســتثمار الكبيــر فــى تدريبهــم، خــارج 

ــع. ــل المصان وداخ

لصناعــة  جذبــك  الــذي  مــا 
والصلــب؟ الحديــد 

ــة  ــت حديث ــب – وإن كان ــة الصل صناع
فــى العالــم العربــي – إال أن لهــا جــذور 
مصــر  فــي  بــدأَت  فقــد  مصــر.  فــي 
فــي الثالثينــات مــن القــرن الماضــي، 
فــي  غايــة  اســتثمارات  خــالل  مــن 
الدلتــا  شــركة  فــي  آنــذاك،  الحداثــة 
ــة،  ــاس المصري ــركة النح ــب، وش للصل
الــذي قــام فــي  ثــم االســتثمار المهــم 
نهايــة األربعينــات فــي شــركة الحديــد 
أســباب  أحــد  المصريــة.  والصلــب 
ــة  ــا – مــع بداي انجذابــي لهــا، هــو قدرتن
اســتثماراتي الصناعيــة في التســعينات – 
علــى اســتيعاب، والتعامــل مــع مســتوى 
التكنولوجيــا الخاصــة بهــذه الصناعــة. 
الشــرائح  صناعــة  المقابــل،  فــي 
مســبقاً  وأعتــذر   – مثــالً  اإللكترونيــة 
علــى المبالغــة – صناعــة، وإن كانــت 
ــتوى  ــاج مس ــا تحت ــة، إال أنه ــاً هام أيض
تقنــي أعلــى، وقــدرات تكنولوجيــة أكبــر. 
جاذبيــة صناعــة الصلــب تنبــع أيضــاً مــن 
كونهــا "مفرخــة" ضخمــة، لقــدرات ذاتية 
وجمعيــة هائلــة فــي الصناعــة. ومــن 
ــات  ــة لصناع ــون انطالق ــن أن تك الممك
ــم  ــة االســتثمار، يت ــة، كثيف أخــرى مختلف
فيهــا الســير فــي منحنــى صاعــد مــن 
القــدرات التقنيــة. هــذا مــا جذبنــي إليهــا. 
اليــوم أعتــز بالقــدرات التكنولوجيــة التــى 
ــرون  ــن يدي ــادة الذي ــا كل الق وصــل إليه
العربــي،  العالــم  فــي  الصناعــة  هــذه 
ــي  ــا النســبية ف ــن حداثته ــى الرغــم م عل

منطقتنــا. 
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ــي تواجهــك  ــات الت مــا هــي التحدي
فــي إدارة مجموعــة "حديــد عــز"، 

وكيــف تتعامــل معهــا؟

فــي تطويــر  التحــدي األول هــو االســتمرار 
التدريــب  خــالل  مــن  وقدراتنــا،  مهاراتنــا 
وتطويــر  اختيــار  علــى  والقــدرة  المســتمر، 
أجيــال جديــدة. الهــدف أن يكــون كل جيــل جديــد 

أفضــل مــن الــذي ســبقه.  
ــي  ــع ف ــتثمار والتوس ــو االس ــي ه ــدى الثان التح
المعــدات  وأفضــل  جديــدة،  تقنيــات  تملــك 
 Noble عليهــا  يطلــق  التــي  الرأســمالية 
Equipment. هــذا جانــب مهــم فــي صناعــة 
ــا قدناهــا فــي  الصلــب المســطح التــي أزعــم أنن
ــم العربــي. فقــد اســتثَمَرت المجموعــة فــي  العال
مجمعيــن للصلــب، باســتخدام تكنولوجيــا صــب 
 ،thin slab casting الرقيقــة  البالطــات 
ــول  ــاخن، للوص ــى الس ــب عل ــة الصل ــم درفل ث
 ultra-thin( ،ــم ــن 1 مل ــل ع ــات تق ــى تخان إل
gauge(. كان ذلــك فــي نهايــة التســعينيات، 
حيــن لــم تكــن هــذه التقنيــات مســتخدمة إال فــي 
6 مواقــع أخــرى فــي العالــم. نحــن رائــدون 
فــي هــذه الصناعــة. التحــدي الحالــي هــو: هــل 
ــاه  ــي اتج ــدة ف ــة جدي ــى وثب ــن أن نصــل إل يمك
ــا  ــي قيمته ــى ف ــداً، وأعل ــر تعقي ــات أكث مواصف
المضافــة، الســتخدامات أحــدث؟ ثــم بنــاء الجيــل 
ــا  ــي هــذه الصناعــة، كم ــراء ف ــي مــن الخب الثان

ــابقاً. ــت س أردف

ــي  ــع العرب ــرة المجتم ــو نظ ــث ه ــدي الثال التح
التــي يجــب أن تتطــور، لتســتوعب أن العالــم 
يســير فــي اتجــاه دمــج صناعــات الصلــب. فــال 
مــكان فــي هــذه الصناعــة إال للشــركات القــادرة 
علــى الوصــول إلــى الحــد األدنــى لإلنتــاج، 

ــم. ــات الحج واقتصادي
التحــدي الرابــع هــو بلــوغ تــوازن مــا بيــن 
ــا  مصلحــة المســتهلك ومســتقبل الصناعــة. وهن
اإلغــراق"،  "مكافحــة  اتفاقيــة  إلــى  أتطــرق 
التجــارة  لمنظمــة  المنشــئة  االتفاقــات  أحــد 
العالميــة. فالحــادث أمامنــا هــو أن بعــض الــدول 
والصناعــات تضطــر إلــى تصديــر مشــاكلها 
فــي  العالــم.  إلــى   – منتجاتهــا  أقــول  ال   –
الصناعــات كثيفــة االســتثمار، البيــع بــأي ســعر 
ــرة  ــة المتغي ــل، التكلف ــارق ضئي ــو بف يغطــي، ول
ــاج.  ــدم اإلنت ــن ع ــاج أفضــل م المرتبطــة باإلنت
تغطــي  ال  األســعار  هــذه  كانــت  وإن  حتــى 
إجمالــي التكاليــف. صناعــات كثيــرة بعــد أن 
ر  تســتنفذ قدرتهــا علــى البيــع فــي أســواقها، ُتَصدِّ
ــة  ــس األســعار العادل ــس بنف ــا، لي فائــض إنتاجه
ــن  ــة، ولك ــواقها المحلي ــي أس ــا ف ــع به ــي تبي الت
بســعر أقــل، بمــا يغطــى فقــط تكاليفهــا المتغيــرة. 
ــة  ــات اإلنتاجي ر مشــاكل الطاق ــك ُتَصــدِّ هــي بذل
ــم، وليتعامــل المنتجــون فــي  الزائــدة لديهــا للعال
الــدول المســتوردة مــع هــذا الموقــف. أؤكــد 
– وأنــا أتحــدث هنــا لمجلــة متخصصــة فــي 
ــن  ــو عي ــذا ه ــي – أن ه ــب العرب ــال الصل مج
ــل  ــى أن يحص ــّر عل ــتهلك ُيِص ــراق. المس اإلغ
علــى المنتــج بأقــل األســعار، حتــى لــو كانــت ال 
ــر عــن تعامــل –  ــاءة، ولكــن تعب ــر عــن كف تعب

ــارة.  ــي التج ــروع –  ف ــر مش غي
ــي  ــع العرب ــرة كان الُمصنِّ ــنوات األخي ــي الس ف
للصلــب ُيحاَســب مجتمعيــاً وُيقــاَرن، ليــس علــى 
أســاس أســعار الصلــب فــي المجــرى الطبيعــي 
ــل  ــاس أق ــى أس ــن عل ــم، ولك ــي العال ــارة ف للتج
أســعار فــي دولــة واحــدة أو دولتيــن فــي العالــم، 
ر مشــاكل فائــض اإلنتــاج، كمــا ســبق  ُتَصــدِّ
فــي  المســئولة  اإلدارات  كانــت  وشــرحت. 
الــوزارات المعنيــة تتــردد فــي اتخــاذ اإلجراءات 
التصحيحيــة، خوفــاً مــن رد فعــل الــرأي العــام، 
رغــم أن هــذه اإلجــراءات تصحيحيــة، وليســت 
ــا أن  ــالً. هدفه ــة مث ــة الجمركي ــة كالتعريف حمائي
ــى األســعار التــي  تعــود بأســعار المســتهلكين إل

ــن. ــاءة المصنعي ــل كف تمث
ــتكون  ــراق س ــم واإلغ ــة الدع ــراءات مكافح إج
ــي  ــب، اآلن وف ــة الصل ــي صناع ــدل ف ــار ج مث
ــي، بالرغــم مــن أن  ــم العرب ــي العال المســتقبل ف
ــرض اآلن  ــم تف ــي العال ــة ف ــن 45 دول ــر م أكث

مــا هــي الجوائــز التــي حصلــت 
عليهــا خــالل مســيرتك العمليــة؟

فــي عــام 2008، كانــت لشــركة "حديــد عــز" 
الريــادة فــي اإلنتــاج فــي العالم العربي. ترأســت 
ــب،  ــد والصل ــي للحدي ــاد العرب ــك االتح ــر ذل إث
كأول رئيــس مجلــس إدارة مــن القطــاع الخــاص 
العربــي، يشــغل هــذا المنصــب. ثــم ســبقتنا 
الشــقيقة العزيــزة "حديــد". أملنــا أن نســترد 

ــا. ــادة وتســتمر المنافســة الشــريفة بينن الري
ــة  ــزة العالمي ــى الجائ ــي 2010 عل ــت ف حصل
ــى ُتعطــى  Willy Korf/Ken Iverson، الت
ألكثــر شــخصية عالميــة، ســاهمت فــى تطويــر 

ــاً. ــاً عالمي ــح العب ــة لتصب صناعتهــا المحلي
عــز"  "حديــد  إدراج  تــم  عــام 2010،  فــي 
ــاع الصلــب فــي العالــم  ضمــن قائمــة أفضــل صنَّ
التــي   ،World Class Steel Makers
ــد ســتيل داينمكــس"،  تصدرهــا مؤسســة "وورل

ــددة. ــر مح ــاً لمعايي طبق

مــا هــو أحــد اإلنجــازات التــي 
تفخــر بهــا؟

أنــا  التــي  بأنــه فــي الشــركات  أعتــز 
مســئول عنهــا، هنــاك أكثــر مــن 60 
زميــل حصلــوا علــى شــهادات معادلــة للـ 
MBA. ســتة مــن الزمــالء حصلــوا على 
شــهادات دكتــوراه مــن جامعــات عالمية. 
شــهادات  علــى  حصلــوا  منهــم  عــدد 
ــواة  ــل الـــCMA   وCPA. ن ــة مث مهني
الفنييــن فــي شــركات "عــز" تــم إعدادهــم 
مــن خــالل 3 ســنوات مــن التدريــب 
الكامــل بالمعهــد الفنــي باألميريــة، الــذي 
ُكلِفــت بإدارتــه وتمويلــه لمــدة 5 ســنوات 
 .)2000 إلــى   1995 )مــن  كاملــة 
ــتين  ــيس مدرس ــي تأس ــاهمت أيضــاً ف س
مدينــة  فــي  "مبارك-كــول"  بمشــروع 
الســادات، واحــدة للتخصصــات الفنيــة 
للتخصصــات  وأخــرى  الصناعيــة، 
اإلداريــة الصناعيــة. موضــوع التدريــب 
ــد  ــزال أح ــتوياته كان والي ــكل مس إذن ب

ــي. ــم اهتمامات أه
كثيــرة  فــي حــاالت  مبالغــة،  أي  دون 
مصانــع  فــي  زمالئــي  بــأداء  أنبهــر 
المجموعــة فــي كل المســتويات، بــدءاً 
بالقــادة الميدانييــن للعمليــات اإلنتاجيــة 
المجموعــة.  فــي  األهــم  المســتوى   ..
مــن خبرتــي أؤكــد – دون اســتنهاض 
ــا –  ــغ فيه ــة مبال ــى وطني ــون إل أو الرك
أن العامــل الفنــي المصــري والعربــي 
قــادر علــى التغلــب علــى الكثيــر مــن 
واســتيعاب  المواتيــة،  غيــر  ظروفــه 
الحديثــة.  التكنولوجيــا  مــع  والتعامــل 
ربمــا فــي بدايــة منحنــى التعلــم قــد تكــون 
بحكــم  عائقــاً،  الحديثــة  التكنولوجيــا 
أن إمكانــات مجتمعاتنــا الحاليــة قــد ال 
تســمح بالتعليــم الفنــي المتطــور، ولكننــا 
قــادرون علــى الســير فــي خــط صاعــد. 
ــدس  ــي أن المهن ــع خبرت وأؤكــد مــن واق
المصــري مــن أكفــأ المهندســين، وأن 
كليــات الهندســة فــي جامعــات القاهــرة، 
واإلســكندرية، وعيــن شــمس علــى ســبيل 
ج أجيــاالً، مــن الممكــن أن  المثــال، ُتَخــرِّ
ــار  ــا يث ــس م ــى عك ــم، عل ــوا العال ينافس
انخفــاض  مــن  اإلعــالم  فــي  أحيانــاً 
مســتوى التعليــم عمومــاً فــي مصــر، 

ــه. ــق مع ــر ال أتف ــو أم وه
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رســوم إغــراق علــى منتجــات الصلــب الــواردة 
واالتحــاد  المتحــدة،  الواليــات  منهــا  إليهــا، 
ــن  ــا م ــتراليا، وغيره ــدا، وأس ــي، وكن األوروب
الــدول الكبــرى. بــل مــن الملفــت أن الــدول 
موضــوع  فــي  التقليديــة  االتهامــات  محــل 
ــا  ــل تركي اإلغــراق فــي منتجــات الصلــب – مث
والصيــن وأوكرانيــا – قامــت بالفعــل باتخــاذ 
دول  تجــاه  التصحيحيــة  اإلجــراءات  هــذه 

مصــدرة إليهــا. 

ــي  ــتقبلية ف ــك المس ــي خطط ــا ه م
ــب؟ ــد والصل مجــال صناعــة الحدي
فــي عــام 2007، شــرعت فــي إنشــاء مشــروع 
ضخــم، إلنتــاج حديــد التســليح فــي الجزائــر 
ــال  ــا باســتثمارات مهمــة – مــن م الشــقيق. قمن
ــذا  ــذ ه ــة، لإلعــداد لتنفي ــة كامل ــد – وبجدي وجه
مــع  ثريــة  تجربــة  فــي  ِســرت  المشــروع. 
وصلنــا  حتــى  آنــذاك،  الجزائريــة  الحكومــة 
التفاقــات عديــدة مؤهلــة للمشــروع. الجزائــر 
مــن األســواق الواعــدة، وأنــا مــن المؤمنيــن 
تمامــاً – كإيمانــي بالمهنــدس المصــري – أن 
ــي،  ــب الكاف ــع التدري ــر، م ــي الجزائ ــوادر ف الك
قــادرة علــى فعــل الكثيــر. لألســف بحلــول عــام 
2011، وللظــروف التــي ألّمــت بــي شــخصياً، 
الشــركة  وجــاءت  االســتثمار.  هــذا  توقــف 
ــد عــز"،  ــت محــل "حدي ــب، أحل ــة للصل القطري
مســتخدمة نفــس الموقــع، ونفــس الدراســات، 
وحتــى نفــس التصميمــات مــن شــركة "دانيللي". 
وكمــا فهمــت، فقــد انتهــت الشــركة القطريــة 
للصلــب مــن هــذا المشــروع تقريبــاً. نتمنــى لهــم 

كل التوفيــق والنجــاح. 
لكنــي ال أزال أتطلــع لالســتثمار فــي العالــم 
العربــي، ألســباب مفهومــة. الصــورة قــد ال 
دول  أن  أثــق  ولكنــي  اآلن،  واضحــة  تكــون 
ــترد  ــى، وتس ــوف تتعاف ــاً، س ــوار خصوص الج
ــا  ــالً. وربم ــالً أو عاج ــكها، آج ــا وتماس حيويته
نعــود إلــى هــذا الموضــوع – أي االســتثمار فــي 
العالــم العربــي – فــي أعــداد قادمــة، إذا أتيحــت 

ــك الظــروف. ــي ول ل
الهــدف األوضــح لنــا هــو االســتثمار فــي مصــر. 
إنتاجنــا  تزيــد مــن  اســتثمارات  تنفيــذ  هدفنــا 
ــون طــن،  ــع 2 ملي ــطح بواق ــب المس ــن الصل م
ــن،  ــون ط ــع 3 ملي ــائل بواق ــب الس ــن الصل وم
ــون طــن،  ــع 2 ملي ــزل بواق ــد المخت ومــن الحدي
ــب  ــن الصل ــاج م ــي إنت ــى إجمال ــي نصــل إل لك
الســائل يبلــغ 8 مليــون طــن ســنوياً. نســعى 
أيضــاً لالســتثمار، إذا مــا هــدأت األمــور دوليــاً 

فــي قطــاع خــام الحديــد، فــي مجمــع ضخــم 
 Pelletizing( ــد ــاج مكــورات خــام الحدي إلنت
Plant(. فالمجموعــة تســتورد مــا بيــن 6 إلــى 
7 مليــون طــن مــن مكــورات خــام الحديــد. 
وبالتالــي أصبحــت الحاجــة ملحــة لالســتثمار 

ــتوى. ــذا المس ــي ه ــي ف الرأس
هــذه الخطــط تأتــي فــي ســياق عــام، وهــو عــودة 
الدولــة لالهتمــام بدفــع االســتثمارات الصناعيــة. 
يســاند هــذا الهــدف جــرأة ملموســة مــن الرئيــس 
السيســي فــي اتبــاع سياســات نقديــة مشــجعة 
علــى االســتثمار مــن أجــل التصديــر، وفــي ســد 
ــي  ــة ف ــزان المدفوعــات الســتعادة الثق فجــوة مي
االقتصــاد، مــع رغبــة فــي تحديــث ألصــول 
المجتمــع المصــري، مــن خــالل اســتثمارات 
ــة  ــي الطاق ــي قطاع ــة ف ــا الدول ــوم به ــة تق هائل
والنقــل. كل ذلــك مؤِهــل لقيــام موجــة جديــدة من 

ــر فــي مصــر.   ــة األكب االســتثمارات الصناعي

لســخنة ا لعيــن  با شــر  لمبا ا ل  ا ختــز لإل مصنــع   . . عــز يــد  حد ت  ا ر ســتثما إ ث  حــد أ

بشــخصية  يتعلــق  إنســان  كل 
سياســية.  أو  تاريخيــة  معينــة، 
ــي  ــك ف ــذي ألهم ــخص ال ــن الش م
الحيــاة؟ وهــل كان لــك مثــل أعلــى 

احتذيــت بــه؟
تأثــرت بوالــدي تأثــراً كبيــراً. تعلمــت منــه حــب 
ــة  ــدم إحال ــئولية الشــخصية، وع ــل، والمس العم
أمــوري لآلخريــن، والبعــد عــن تعظيــم الــذات. 
لــن أزعــم أنــى وصلــت، أو ســوف أصــل، إلــى 
منهجــه المتميــز فــي الحيــاة، ولكنــى أســعى 

دائمــاً إلــى ذلــك. 

مــا هــي األماكــن والبلــدان 
التــي زرتهــا؟

وطــأت قدمــاي دول كثيــرة، ولكــن ال 
أّدعــي أنــي زرتهــا. علــى ســبيل المثــال 
ــات  ــي الثمانين ــرات ف ــا 10 م زرت كوب
ــا  ــن ربم ــي(، ولك ــد كوب ــتيراد حدي )الس
ــاعة.  ــدة 24 س ــارة الواح ــد الزي ــم تتع ل
المبنــى  إال  هافانــا  عــن  أعــرف  فــال 
اإلداري لـ"كوبــا ميتــال"، وفنــدق "هافانا 
ــل  ــا قب ــون هافان ــذي كان هيلت ــر" )ال ليب
ــذا  ــام 1959(. وهك ــة ع ــورة الكوبي الث
ــي  ــرى ف ــدول األخ ــرات ال ــبة لعش بالنس
ــم الخمــس .. زرتهــا، لكــن  ــارات العال ق
ــق  ــي فرصــة التعــرف المتعم ــح ل ــم تت ل
ــالً،  ــات المتحــدة مث عليهــا. داخــل الوالي
ــدي  ــم يكــن ل ــة، ولكــن ل زرت 15 والي
بعمــق علــى معالــم  الوقــت ألتعــرف 

ــا.  مدنه
فــرض علــيِّ عملــي فــي فتــرة الثمانينــات 
دول  كل  أزور  أن  التســعينات  وبدايــة 
أوروبــا الشــرقية، وعــدد كبيــر مــن دول 
ــي  االتحــاد الســوفيتي الســابق. أذكــر أنن
ركاب  رحلــة  أول  ركاب  أحــد  كنــت 
ــا إلــى "كييــف" فــي  تجاريــة مــن أوروب
ــى الخطــوط  ــام 1992 )عل ــا ع أوكراني

مــا هــي هواياتــك الشــخصية 
عــن  بعيــداً  تشــغلك  التــي 

العمــل؟
أهوى القراءة والرياضة، والموسيقى.
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لــم يكــن حينهــا  النمســاوية(.  الجويــة 
مطــار "كييــف" قــد اســتقبل مــن قبــل أي 
رحلــة مباشــرة مــن دولــة خــارج االتحــاد 

ــابق. ــوفيتي الس الس
ــت  ــة. أُعَجب ــدول العربي ــم ال ــت معظ ُجب
بســوريا. زرت دمشــق الســاحرة خــالل 
للحديــد  العربــي  لالتحــاد  رئاســتي 
دون   – بالحــزن  أشــعر  والصلــب. 
ــي  ــس ل ــور سياســية لي ــي أم الخــوض ف
أن أخــوض فيهــا –  كلمــا قــرأت أخبــار 
عــن الخســائر الضخمــة لألزمــة فــي 
ســوريا الشــقيقة. وبالمناســبة، ســوريا بها 
ــاع الصلــب،  مجموعــة متميــزة مــن ُصنَّ
كالصديــق العزيــز األســتاذ أنــس چــود، 
ــاد  ــتاذ عم ــيفي، األس ــس س ــتاذ أن واألس
ــإذن هللا تســتمر اســتثماراتهم  حميشــو. ب
المشــرق  األحــداث.  تهــدأ  أن  بعــد 
العربــي عمومــاً زاخــر بمتخصصيــن 
متميزيــن فــي قطــاع الصلــب، منهــم 
األردن،  مــن  بــدران  عمــاد  األســتاذ 
واألســتاذ أليكــس دميرجيــان، أحــد أكبــر 

ــان. ــي لبن ــا ف عمالئن
زرت كل دول الخليــج. أشــعر أنهــا علــى 
الســنوات  فــي  هائــل  تحديــث  أبــواب 
لقــادة  كبيــر  احتــرام  لــدي  القادمــة. 
صناعــة الصلــب فــي الخليــج، الذيــن 
تعاملــت معهــم خــالل رئاســتي لالتحــاد 
منهــم  والصلــب،  للحديــد  العربــي 
المهنــدس محمــد الجبــر والدكتــور هــالل 
األســتاذ  الســعودية،  فــي  الطويرقــي 
ــارات،  ــن اإلم ــس م حســين جاســم النوي
ــت،  ــي الكوي ــدي ف ــواد الخال ــتاذ ع األس
ــة  ــع درفل ــي أول مصن ــتثمر ف ــذي اس ال
الكويــت،  فــي  حديثــة  تقنيــة  يســتخدم 
وعــزز اســتثماراته حتــى بلغــت الطاقــة 
اإلنتاجيــة لهــا 1,4 مليــون طــن ســنوياً. 
المغــرب  وبــالد  الجزائــر  أحببــت 
العربــي. المغــرب الشــقيق بــه نخبــة 
منهــم  الصلــب،  ــاع  ُصنَّ مــن  متميــزة 
ــى  ــت عل األســتاذ فاضــل الســقاط. تعرف
الشــخصية  الجزائرييــن.  مــن  كثيــر 
لنفســها  االحتــرام  شــديدة  الجزائريــة 
ــذا  ــا ه ــب فيه ــا. أح ــزاز بحقوقه واالعت

الجــارف. الوطنــي  الشــعور 
ــالت  ــي تعام ــنوات كان ل ــن الس ــدد م لع
اقتصاديــة مــع الســودان. أحــب هــذا البلد 
كثيــراً. كنــت فــي مقتبــل حياتــي عندمــا 
ذكريــات  لــي  فيــه.  تعامالتــي  بــدأت 

ــزة  ــم مع ــودانيين، وله ــقاء الس ــع األش ــرة م كثي
ــي نفســي. ــرة ف كبي

ــر مــا يســعدني فــي زياراتــي للــدول  مــن أكث
مــن  وأبنائــي  بإخوتــي  ألتقــي  أن  العربيــة، 
أعضــاء "مجموعــة عــز الصناعيــة"، الذيــن 
ــد مــن  ــل الجدي ــي الجي ــوا ف ــا ليعمل خرجــوا منه
صناعــة الصلــب العربيــة، التــي قامــت فــي 
ــارات،  ــعودية، واإلم ــي الس ــدة، ف ــة الجدي األلفي
ــه  ــز ب وقطــر، وســوريا واألردن. هــذا دور نعت
فــي مجموعــة عــز الصناعيــة، ويؤكــد دور 
صناعــة الصلــب فــي تفريــخ كفــاءات صناعيــة 

متميــزة.  
فــي  طفولتــي  مــن  عديــدة  شــهور  أمضيــت 
ــى  ــة إل ــم اللغــة الفرنســية، باإلضاف ــا أتعل أوروب
اإلنجليزيــة التــي تعلمتهــا فــي مصــر. أرى أنــه 
مــن الصعــب أن تكتمــل ثقافــة ومعــارف أي 
إنســان، يعمــل فــي اقتصــاد حديــث، ســواء فــي 
حكومــة أو فــي صناعــة، دون أن يجيــد – علــى 
ــك انتقاصــاً  ــي ذل ــس ف ــة. لي ــل – اإلنجليزي األق
مــن اعتــزازي الكبيــر باللغــة العربيــة، لغــة 
القــرآن الكريــم. ولكــن الواقــع الــذي يفــرض 
ــاً  ــة، غالب ــا أن لغــة المعــارف الحديث نفســه علين
لغــات  باألســاس  باتــت  المجــاالت،  كل  فــي 
ــة  ــة الترجم ــوى حرك ــى تق ــة. وحت ــر عربي غي
ــكل مــن يرغــب  ــل ل ــات، ال بدي ــوى الجامع وتق
فــي اســتيعاب واستشــراف أي قطــاع، إال إتقــان 
ــر  ــل أو التأث ــت التفاع ــرة ليس ــة. الفك اإلنجليزي
بالثقافــات الغربيــة، وإنمــا قــدرة كل شــخص 
ــه. ــال عمل ــتيعاب مج ــادة واس ــى إج ــي عل عرب

ــا  ــس له ــي لي ــة الت ــي الكلم ــا ه م
المهنــدس  قامــوس  فــي  وجــود 

أحمــد عــز؟

ــل أبــداً  إلقــاء اللــوم علــى الغيــر. أنــا ال أَُحمِّ
غيــري إخفاقاتــي، أو أخطائــي، أو فشــلي. مــن 
يبقــى  ولكــن  الزمــالء،  أحاِســب  أن  الممكــن 
دائمــاً داخلــي شــعور بــأن أي تقصيــر، أنــا 
مســئول عنــه قبــل غيــري. حــدث هــذا معــي فــي 
ــر القــارئ – وفــي  الصناعــة – ومضطــر أن أَُذكِّ

ــة. السياس

ماذا علمتكم الحياة؟
الصبر.

ــع  ــي المجتم ــة ف ــر آف ــي أكب ــا ه م
ــم؟ ــة نظرك ــن وجه م

فــي الواقــع، أنــا أعتــز بالمجتمــع الــذي أنــا جــزء 
منــه. أحــب أن أتحــدث عــن فضائلــه ومميزاتــه، 
المصــري  مجتمعنــا  فــي  أحــب  آفاتــه.  ال 
والعربــي تماســكه .. توجهــه المحافــظ، بمعنــى 
خــالل  تراكــم  بمــوروث  المعقــول  التمســك 
فــي  أراهــا  ال  بصــورة  وعقــود،  ســنوات 
مجتمعــات كثيــرة. مــع ذلــك، هــو مجتمــع تــواق 
إلــى التحديــث والتغييــر، وإدراك النهضــة. مــع 
التطــورات الحاليــة – بــل واآلالم الكثيــرة التــي 
ــا  ــة – أرى أنه ــدول العربي ــض ال ــا بع ــر به تم
ــا  ــث. ربم ــا تحدي ــة مخــاض، ســينتج عنه مرحل
قــد ال يلحقــه جيلــي، ولكــن قــد يــراه كواقــع 

ــا. ــن بعدن ــتأتي م ــي س ــال الت ــر، األجي أكب

ماذا تعني لكم مصر؟
مصــر هــي بلــدي. أنــا جــزء منهــا، وأشــعر بَدين 
، وعلــى  كبيــر لهــا. فهــي صاحبــة الفضــل علــيِّ
أهلــي وزمالئــي مــن المصرييــن الذيــن قبلــوا أن 
يعملــوا معــي فــي الصناعــة. فأنــا مســئول عــن 
شــركات يعمــل معــي فيهــا أكثــر مــن 13 ألــف 
مصــري. وجــدت بيــن المصرييــن وبيــن أبنائهــم 
كل مــا يدعــو إلــى التميــز واالنجــاز. تلــك هــي 
ــض  ــى بع ــرت إل ــت أش ــى وإن كن ــة. حت الحقيق
التحديــات فــي مجــال الصناعــة، فــال ينبغــي أن 
ــدي  ــي أن بل ــر؛ وه ــورة األكب ــك الص ــل ذل ُيغِف
قــد أتاحــت لــي االســتثمار فــي صناعــة لــم 
ــي  ــا ف ــتثمار فيه ــي فرصــة االس ــتتاح ل ــن س تك
ــى أحــد الشــباب  ــة أخــرى. كلمــا تحدثــت إل دول
ســه أن يبقــى فــي  المصرييــن الواعديــن، أَُحمِّ
ــه فيهــا .. ال أن يتجــه  مصــر .. أن يشــق طريق
إلــى الخــارج. فالفــرص المتاحــة لــه فــي مصــر 
ــارج.  ــي الخ ــه ف ــوف يقابل ــا س ــر مم ــر بكثي أكب
القــدرة علــى المنافســة فــي مصــر أكبــر بكثيــر 

ــد آخــر. مــن التــي ســيجدها فــي أي بل
إننــي واثــق أن مصــر ســوف تســتمر فــي النمــو، 

محققــة آمــال المصريين.




