
  المصريةابسوس  سيدة أمريكية عنتأمالت 
 يتمسكون فتئواما  مع املصريني أهنم  عمليأري من خالل  أينإال  باملرتدي،املشهد املصري  الزالت تصف  التقارير االعالمية الدولية  أن رغم 

  أيضا!  بل و ميرحون ..  يعملون و يدرسون ما زالواو  باحلياة 
    عام( 33 – 53بني  أعمارهمرجال ترتاوح  6سيدات و  6) مصريا   مديرا  طاولة مستطيلة كبرية مع اثين عشر أجلس علي  ،ففي هذه اللحظة

 شركات األحباث التسويقية أكرب؛ ثاين بسوسبفرع  مصر لشركة ااجتماع يعقد كل اسبوعني ملناقشة مستجدات و توجهات منظومة العمل  يف
   . يف أرجاء املعمورة فرعا   53صاحبة العلي مستوي العامل و   

 و و التزام جتاه عملهم  رقي تعليميمن مهنية و  يتمتع به هؤالء املصريني االثين عشرما األمريكية الوحيدة بينهم  كوينكيف الحظت    أقولو دعوين 
 . و فوق كل ذلك وطنهمشركتهم و  أسرهم 

 . عاما   الثالثنيعلي اليت تربو خالل حيايت العملية  القول أهنم من أكثر من رأيت مهنية يف ال أترددبل أنين  
تنافسية أي عن  البعض مبنأىدعم بعضهم  يف يدخرون جهدا   ال بل ،تعامالهتمكل   يفو أخالقية عالية فاءة فهم ال يتمتعون فقط مبهارة و دقة و ك

 الظهر. يفطعنات  أوسلبية 
 بينما ال تفارق االبتسامة وجوههم .     األداء و االبداع باحرتافيةاجلميع  يتسمحيث  ؛هذا املناخ الصحي االجيايب يفممتنة و سعيدة بالعمل جد أنين  أعرتف، لذا

 

           ،ضفافهو علي اجلانب اآلخر من   ة.ميكننا رؤية النيل مباشر  من موقعنا هذاو  ،يقع مقر ابسوس مصر علي كورنيش نيل حي املعادي بالقاهرة
حتمل احلمر أمحاهلم بينما تدير اجلاموس  ،حقوهلم يفا هم املزارعون يعملون البلد الرائع.  فه هذا برفعة و مهابة  إيانامتتد املروج اخلضراء  مذكرة 

الكل يعمل رغم  ما فشركات ..  مديريأو سواء كانوا مزارعني  علي العمل املداومنيمضخات املياه البدائية ليشرب الزرع و تستمر حياة املصريني 
 من اضطرابات!   يشهده وطنهم

 إنه..  أغوارهثرب تفهمه أو  تأو   أن ترصدهاملشهد املصري .. شيء مل تستطع بعد وسائل االعالم العاملية  يفهناك شيء حقيقي و متقد ، فأخريو بعبارة 
 أي بلد آخر.  يفو الكثافة  به مبثل هذا القدر أشعر أوأره . شيء مل .أرضه األمل و التصميم و احلب املتبادل و الالهنائي بني هذا الشعب و

وجوه املزارعني الكادحني علي اجلانب  يفبصورة أخري  أراهزمالئي املصريني بابسوس مصر كما  عيون  يفأين ها هنا أري هذا األمل و التصميم و العزم 
 اآلخر من  ضفاف النيل خارج نافذة ابسوس. 

فهناك حقيقة عملية أخري تدعو للتأمل و األمل، و هي أن مصر قد احتلت وفق دراسة عاملية من مست و شيم  املصرينيبه  يتمتعو بعيدا  عما 
 القادمة. أشهرخالل الستة  االقتصادي توقعات النمو من حيث عامليا  دولة  53بني البسوس املرتبة الرابعة 

امجايل املؤشرات االجيابية ، رافعني بذلك متفائلون بشأن االقتصاد املصري % من املصريني  62أن  5102يناير  يفالدراسة اليت أجريت  أظهرتفقد  
مؤشرات االقتصاد االقليمي فقد دفع تصنيف مصر ، أفريقياو أما علي مستوي الشرق األوسط  . العينة اليت مشلتها 53الدول ال يف% (  53نقطتني)
 . % 32 مسجال   نقاط 5مبقدار الكلي 

% ممن مشلتهم العينة  60 أعرب، فيما باحملافظات املختلفة إقامتهم مناطق يف"  بالجيد" % من املصريني االقتصاد  32 وصف، علي املستوي احمللي و
 . أشهر املقبلة 6" االقتصاد املصري خالل ال بتحسن" تفاؤهلمعن 

اليت  53مؤشرات االقتصاد العاملي بدا هناك ارتفاع طفيف يف  تقييم االقتصاديات الوطنية للدول ال  ثباتمن  أشهرو يف ضوء ما سبق، يتضح  أنه  بعد ثالثة 
 .التصنيف املصريمشلها االستطالع بفضل 

ل أنه لوال تفاؤل املشهد . و لنكن دقيقني أكثر بالقو  " بالجيدةبالدهم "احلالة االقتصادية ىف  % من املٌستفتني عامليا  53 يصفأن  ، مل يكن غريبا  بناء عليه و 
  (.% 53علي حاهلا )الكلية العاملية النسبة لظلت االقتصادي املصري 

 " .  جيدةباالقتصاديات القومية واصفني اياها بال " قائمة املتفائلني املستفتني ( من  %56تصدر ت السعودية  )  ،و حتديدا  
 .( %33) فاألسرتاليني %(، 65فالصينيني ) (،%62 )فاملصريني  ،%( 35تالهم السويديني ) %،33ة باملرتبة الثانية بنس يففيما جاء األملان 

 % (3األسبان ) تالهم، القومي بأداء االقتصاد تفاؤهلم% فقط عن 3؛ حيث أعرب باقتصادهمقائمة املتفائلني  ذيل االيطاليني يفجاء  ،و علي النقيض 
 ( .  %03لتتعادل نسبتهم مع ما يراه سكان اجملر ) %(03مث سكان كوريا اجلنوبية )  %(5الفرنسيني ) ف
 

  زمالئي املصريني .. فلدينا ما يستحق التفاؤل و االبتسام إذن فلرتفعوا رؤوسكم 

  ( 71/3/4172) القاهرة فى نايل الورداني     


