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املصرية في اخلارج 
وخاصة األسواق 

اخلليجية بالتنسيق 
مثال مع رجال األعمال 
املصريني في الكويت؟

٭ أعجبتن���ي كثيرا فكرة 
القري���ة العاملي���ة في دبي 
وبها جن���اح مصري وهي 
أمر مشرف جدا، ومن وجهة 
نظري فإن هذا النموذج الذي 
مت تطبيقه في اإلمارات والقى 
كل هذا النجاح ميكن تعميمه، 
اله���دف من جوالتي  وهذا 
احلالية، ففي الكويت مثال 
علمت أن هناك رجال أعمال 
يساعدون غير القادرين، وأنا 
أحب أن أستمع وأشاهد تلك 
التجارب املصرية الوطنية 
وانقلها لتجمع لرجال األعمال 

املصريني في دولة أخرى.
وميك���ن لرج���ل أعمال 
الكويت أن  ف���ي  مص���ري 
يتبنى موضوعا مثل اجلناح 
املصري في القرية العاملية 
اإلم���ارات ويتواصل  ف���ي 
مع إبراهيم جابر مؤس���س 
الفكرة  هذا اجلناح وينقل 
للكويت وأنا كوزارة سأرعى 
أي أفكار تصب في مصلحة 
االقتصاد املصرية واملصريني 
في اخلارج، فأنا وزيرة غير 

تقليدية.

وزارة ميدانية

هناك مشاكل كثيرة 
يعاني منها أبناء مصر 

في اخلارج ومنها 
مثال عدم التحاق أبناء 

مصر في الكويت 
باجلامعات املصرية 
أسوة بزمالئهم في 

مصر على اعتبار أن 
الدستور أكد على 

أن جميع املصريني 
سواسية، وأيضا عدم 

وجود نظام تأميني 
ومشاكل اجلمارك 

وغيرها، فهل 
ستحملني هذه امللفات 

إلى مجلس الوزراء 
وتعملني على حلها، 
أم ستستمر دائرة 

استماع املسؤول دون 
أي حلول على ارض 

الواقع؟
الهج���رة وزارة  ٭ وزارة 
ميدانية، هدفها جمع كل هذه 
املشاكل وأنا شخصيا أؤمن 
باالتصال املباشر، وأفضل أن 
أستمع إلى املواطن املصري 
عن مشكلته � كما يراها هو � 
وكيف ميكن حلها، فمشكلة 
املقيمني في الكويت خالف 
املقيمني في األردن أو إيطاليا، 
فدراسة واحدة ال تكفي، وكل 
مواطن مصري مقيم في بلد 
مضيف لديه قوانني وقواعد 

تختلف عن بلد آخر.
وحينم���ا اجمع كل هذه 
املشاكل فلن احلها مبفردي 
الوزارات  والبد من عم���ل 
األخرى مع���ي، وأنا حلقة 
الوصل ب���ني كل الوزارات، 
فلكي احل مشكلة جوازات 
الس���فر البد م���ن التحدث 
م���ع الداخلية، ومش���كل��ة 
املالي���ة  اجلم���ارك م������ع 
والصناع���ة،  والتج���ارة 
وتأمين���ات املصريني ف���ي 
اخلارج الب���د ان تبح����ث 
التضام������ن  وزارة  م���ع 

االجتماعي.
وسيكون مع��ي في فريق 
العم���ل خبراء اقتصاديون 
ومتخصص���ون في عم���ل 
ل��حل  استراتيجية ورؤية 
املشكلة لعرضها على مجلس 

الوزراء حللها.

أخيرا: إذن هناك 
تفاؤل بحل مشاكل 
املصريني في احلل؟

٭ إن شاء اهلل وبإذن اهلل.

املقيمني في اخلارج. 
وأن���ا بن���ت اخلارجي���ة 
و»فاهمة كويس جدا« عمل 
ودور وزارة اخلارجية، وأثمن 
دورها ف���ي رعاية املصريني 
في اخل���ارج، وأدافع عنها، 
وعمل وزارة الهجرة سيخص 
الكبيرة للمصريني  املشاكل 

في اخلارج.

ما أهمها من وجهة 
نظرك؟

٭ حتوي���الت املصريني في 
اخلارج، فهناك عدد غير قليل 
من املصريني في اخلارج يحجم 
أمواله  أحيانا عن حتوي���ل 
العمولة املرتفعة،  بس���بب 
وهناك سماسرة وحتويالت 
الطاولة، فلماذا ال  من حتت 
تكون هناك قنوات شرعية 
وتوقيع اتفاقيات بني البنوك 
املصرية واألجنبية أن تكون 
البنك مبلغا بسيطا  عمولة 
حتى نشجع املصريني على 
مزيد من التحويالت لصاحلهم 

ولصالح وطننا احلبيب.
التأمين���ات  وأيض���ا 
االجتماعي���ة بدف���ع مبل���غ 
بسيط س���نويا في صندوق 
للمصريني في اخلارج، وهناك 
مصريون بدأوا العمل في هذا 
االجتاه وتوقفوا عند حد معني 
وأشكرهم على جهدهم وهناك 
تطورات في هذا املوضوع، 
وستكون مهمتي ان اكمل من 

حيث انتهوا.

المصريون في الداخل

هل سينصب اهتمامك 
أيضا على املصريني 
في الداخل كما هو 
اهتمامك باملصريني 
في اخلارج، وكيف 

ستتعاملني مع الهجرة 
إلى أوروبا واملوت 

في عرض البحر أو 
القبض على املصريني 
املهاجرين إلى إيطاليا، 

وغيرها؟
٭ أنا عملت في إيطاليا ولم 
أقرأ ع���ن هذه املش���كلة بل 
عايش���تها بكامل تفاصيلها، 
فهذا املوض���وع يدمي قلبي 
ألنني رأي���ت اجلثث ورأيت 
احملتجزين وجتار البش���ر، 
وهو أمر محزن جدا، وهناك 
قص���ص مأس���اوية عديدة 
ملصريني حاولوا الوصول إلى 
إيطاليا، وهذا بالتأكيد سيأخذ 

حيزا من اهتماماتي.
وهن���اك جه���ات عديدة 
تعمل في هذا امللف من وزارة 
الداخلية واخلارجية والدفاع 
واللجنة التنسيقية ملكافحة 
الهجرة غير الشرعية برئاسة 
السفيرة ليلى جبر، وان شاء 
اهلل س���نعمل معا وسيكون 
اهتمامي األكبر هم املصريني 

في اخلارج.

هل ستهتمني مبلف 
تواجد الصناعات 

القطاع القنصلي وعلى رأس 
أولويات السياسة اخلارجية 
املصرية هي رعاية املصريني 

في اخلارج.
وحكمة السيد الرئيس أن 
يأتي بوزيرة من اخلارجية 
لتتولى وزارة الهجرة هي قمة 
الذكاء، فمن عمل في اخلارجية 
رأى مش���اكل املصريني على 
الطبيعة وكيفية التعامل مع 
تلك املشاكل وآلية التواصل 

معهم.

حل كل المعوقات

هل هناك تفكير في جمع 
اخلبراء والعلماء ورجال 

األعمال املصريني في اخلارج 
وتشجيعهم وجذب رؤوس 
األموال للمساهمة في بناء 

مصر اجلديدة؟
الرئيس عبدالفتاح  ٭ قرار 
السيسي بإنشاء وزارة الهجرة 
دليل قاطع على وجود اهتمام 
الدولة للمصريني  جديد من 
في اخل���ارج، فقبل ذلك كان 
قطاعا منذ 20 سنة ولكن قرار 
الرئي���س يؤكد تعزيز الثقة 
بني أبناء في اخلارج ووطنهم 

األصلي.
وم���ن ضم���ن توجيهات 
الرئيس أن كل املعوقات التي 
أو نقل  تعوق االستثمارات 
اخلبرات او تلبية احتياجات 
املصريني في اخل���ارج يتم 
التنسيق بني الوزارات كلها 
من أجل إنهائها فورا، وحان 
الوق���ت الن تعم���ل وزارات 
الدول���ة بعضها مع البعض 
حلل مش���اكل املصريني في 

اخلارج.

قضايا حيوية

هناك 12 مليون 
مصري في اخلارج ال 

توجد أي مظلة تأمينية 
أو اهتمام بشكل 

مباشر من الدولة بهم، 
فبم تردين على ذلك؟

٭ حتى اآلن لم يصدر قرار 
وزاري بتحديد اختصاصات 
وزارة الهجرة، لكنه سيصدر 
قريب���ا، وحتى يص���در هذا 
القرار فإن أهم ش���يء عندي 
هو التواص���ل مع املواطنني 
املصريني خارج الوطن، وثانيا: 
املواضيع التي تهم الشرائح 
األكب���ر م���ن املواطنني مثل 
التأمينات وحتويل املدخرات 
ونق���ل اجلثام���ني وجمارك 
السيارات واإلعفاء اجلمركي، 
والقنصليات تبذل جهودها 
أيضا في رعاية املصريني في 
اخلارج عالوة على ما تقدمه 
من خدمات كبيرة للمصريني 

خارج الوطن.
ونحن كوزارة ال ميكن أن 
ندخل في إط���ار اختصاص 
قنصلي مثل املشاكل الفردية 
مع كفي���ل أو غيره���ا، إمنا 
اهتمامن���ا ك���وزارة الهجرة 
ينصب على املشاكل الرئيسية 
التي ته���م أغلبية املصريني 

ولكي يبدأ خط التواصل 
بيننا وبينهم فالبد أن اثبت 
لهم أنني كوزيرة البد أن اصل 
اليهم في دول إقامتهم خارج 
الوطن والبد من توعيتهم الن 
هذا البرملان في النهاية ليس 
الداخل  برملان املصريني في 
فقط، ولكنه برملان املصريني 
في الداخل واخلارج، ويجب أن 
يستفيدوا من الركيزة اجلديدة 
التي أضيفت إلى االنتخابات 
البرملانية بتمثيل املصريني 

في اخلارج في البرملان.
وبالتالي هي جتربة جديدة 
واجدها فرصة أن أدعو جميع 
إلى  الوطن  املصريني خارج 
ف���ي االنتخابات  املش���اركة 
البرملاني���ة ألن البرملان هو 
الصوت احلقيقي للش���عب 
للتعبير عن آماله، وفي نفس 
الوقت هو سلطة الرقابة على 

الدولة.

هيكل الوزارة

هل يتعارض عملكم 
مع وزارة اخلارجية، 

وما اختصاصات 
وزارة الهجرة وهل 
فعال سيتم االهتمام 

باملصريني في اخلارج؟
٭ سأرد عليك مبثالني أولهما 
أنني موج���ودة اآلن أمامك، 
وهذا يؤك���د عملية االهتمام 
والتواص���ل مع أبناء الوطن 
في اخلارج، وللعلم فإن وزارة 
الهجرة تبدأ اآلن من الصفر 
حيث كانت قطاعا وحتولت 
إلى وزارة، ومازلت شخصيا 
في عملية بناء هيكل الوزارة 
م���ن املوظف���ني والقياديني 
وخالفه، ورغم ذلك ال أستطيع 
إرجاء اهتمامي بأبناء الوطن 
في اخلارج، ورمبا يعطيني 
بانن���ي مازلت  الع���ذر  احد 
أؤسس هيكل الوزارة، إال أنني 
ومبسؤولية وواجب وطني 
أجد األهمي���ة القصوى اآلن 
في توعية وحشد املصريني 
في اخلارج للمش���اركة في 

االنتخابات البرملانية.
وثاني���ا: بع���د الكوي���ت 
سأتوجه إلى األردن وبعدها 
اس���تراليا ولدينا مصرييو 
كثيرون جدا في اس���تراليا � 
ومع األسف � ال يوجد مسؤول 
توجه لهم أبدا، وهذه املشقة 
الكويت  التي أحتملها م���ن 
إلى األردن وسيدني وكل بلد 
امكث به يومني فقط إال أنني 
أرغب في أن أتواجد في جلنة 
انتخابية في خارج مصر وقت 
االنتخابات حتى أقول ألبناء 
مصر في أستراليا إن هناك 
وزارة هج���رة وأنا موجودة 
معاكم وسأتواصل معكم في 
كل األمور وما ميكن أن نفيد 

به مصر.
الهج���رة  وعم���ل وزارة 
بالطبع ال يتعارض مع عمل 
اخلارجية، فعمل وزارة الهجرة 
هو رعاية جميع املصريني في 
اخلارج بينما اخلارجية لديها 

العملية االنتخابية بالتعاون 
مع اللجنة العليا لالنتخابات، 
وحينما ظهرت وزارة الهجرة 
على خارطة احلكومة املصرية 
فكان من الضروري ان يكون 
لها دور ألنها ترعى املصريني 

في اخلارج.

اختيار املرشحني ولكن في 
البرملانية فإن  االنتخاب���ات 
إجمالي املرشحني يزيد على 
2500 منهم بنظ���ام القوائم 

وآخرون بالنظام الفردي.
األصيل  واالختص���اص 
لوزارة اخلارجية في تنظيم 

نبدأ من زيارتك احلالية 
للكويت والرسالة التي 

تهدفني إلى إيصالها 
للمصريني في اخلارج 

خاصة أننا مقبلون 
خالل أيام على آخر 
استحقاقات خارطة 
املستقبل بانتخاب 

برملان مصري جديد؟
٭ أنا س���عيدة بهذه الزيارة 
التي تعتب���ر أول زيارة لي 
إلى الكويت وأن التقي بأبناء 
الوطن في اخلارج وال أسميهم 
»املصريون في اخلارج«، فهم 
أبن���اء الوط���ن، وأعرب عن 
سعادتي أكثر أن تكون أول 
زيارة لي خ���ارج مصر إلى 
الكويت ضمن جولة تشمل 

األردن وأستراليا.
الكويت بوجود  وتتميز 
جالي���ة مصري���ة كبي���رة 
وكثافة انتخابية عالية جدا، 
واله���دف م���ن زيارتي هو 
الوطن  أبناء  توعية وحشد 
في اخلارج على املشاركة في 
البرملانية، ففي  االنتخابات 
االنتخابات الرئاسية األمور 
تكون أكثر سهولة من حيث 

الوزيرة نبيلة مكرم مرحبة بالزميل أسامة أبوالسعود             )ريليش كومار(

املوقع اإللكتروني بـ »ثوب جديد«

ال أحب التكرار واألمور التقليدية

خالل اللقاء أعلنت الوزيرة نبيلة مكرم 
عن أنها ستقوم بتطوير املوقع اإللكتروني 
لوزارة الهجرة وستنقل جتارب املصريني 
في اخلارج أوال بأول مثل جتربة إبراهيم 

جابر في اجلناح املصري بالقرية العاملية في 
دبي ليتسنى جلميع املصريني في الداخلي 

واخلارج رؤيتها واالسترشاد بها في 

جتارب أخرى.
وهناك الكثير من التجارب الناجحة ولكن 

ال يعلم احد عنها شيئا، فمهمة املوقع 
اإللكتروني ليس فقط أخبار الوزارة ولكنها 

لنقل جتارب املصريني في اخلارج حول 
العالم، ولهذا انا ذاهبة إلى سيدني لنقل ما 

لديهم.

أثناء اللقاء قالت الوزيرة نبيلة مكرم »أنا 
وزيرة غير تقليدية« فقلت لها: واضح من 
بداية قسم اليمني الدستورية امام الرئيس 

السيسي فردت باسمة: واضح من اول 

دقيقة انني وزيرة غير تقليدية وسأعمل 
خارج اإلطار التقليدي.

وقالت الوزيرة إنها ال حتب التكرار وال 
حتب األمور التقليدية.

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج أشارت إلى أن الوزارة التي حتمل حقيبتها 
مازالت في طور التأسيس وأن عملها ال يتعارض أبداً مع وزارة اخلارجية

دعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج نبيلة مكرم جموع املصريني في اخلارج وفي مقدمتهم املوجودون في الكويت إلى التصويت بكثافة في 
االنتخابات البرملانية التي تعقد جولتها األولى يومي 17 و18 أكتوبر اجلاري الختيار أعضاء البرملان املصري اجلديد الذي وصفته بأنه » الصوت احلقيقي للشعب للتعبير 
عن آماله، وفي نفس الوقت هو سلطة الرقابة على الدولة«. وأشارت الوزيرة مكرم في لقاء اختصت به »األنباء« على هامش زيارتها للكويت التي تختتمها اليوم قبل توجهها 

إلى األردن ثم العاصمة األسترالية سيدني، أشارت إلى وجود جالية مصرية كبيرة وكثافة انتخابية عالية جدا، الفتة في الوقت ذاته إلى أن الهدف من زيارتها هو التواصل 
مع أبناء الوطن في اخلارج وتوعيتهم وحشدهم للمشاركة في االنتخابات البرملانية. وقالت الوزيرة مكرم إنها وزيرة غير تقليدية، الفتة إلى أن مهمتها تكمن في العمل 

على حل جميع مشاكل املصريني في اخلارج مشددة على أنها في طور تأسيس الوزارة حاليا وستعمل بكل السبل على حتقيق التواصل مع املصريني في اخلارج وحل 
مشاكلهم الرئيسية مشددة على أن عملها ال يتعارض أبدا مع وزارة اخلارجية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى اللقاء أسامة أبوالسعود

نبيلة مكرم لـ»األنباء«: أنا وزيرة غير تقليدية 
ومهمتي حل جميع مشاكل املصريني في اخلارج

أهم شيء عندي 
هو التواصل مع 
املصريني خارج 

الوطن وحل 
املواضيع التي تهم 

الشرائح الكبرى مثل 
التأمينات وحتويل 
املدخرات ونقل 

اجلثامني وجمارك 
السيارات واإلعفاء 

اجلمركي


