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فــــــي كــــــلمته اإلفــــــتتاحــــــية بــــــالــــــعدد األول مــــــن مجــــــلة 
الــنافــذة ، تــناول الــسيد األســتاذ الــدكــتور / يــاســر 
رفـعت عـبد الـفتاح – أمـني مجـلس املـراكـز واملـعاهـد 
الـــبحثية مـــوضـــوعـــاً هـــامـــاً تـــمثل فـــي ســـؤالـــني طـــاملـــا 
واجــــههما مــــن الــــعامــــة واإلعــــالم وكــــل مــــن ال يــــعمل 
بــــالــــبحث الــــعلمي : مــــاذا تــــفعل مــــؤســــسات الــــبحث 
الــــــعلمي لخــــــدمــــــة املــــــواطــــــن ؟ وملــــــاذا هــــــذا الجــــــدار 
الــفاصــل بــني الــباحــثني وأدواتــهم ومخــرجــاتــهم مــن 

ناحية ، والجهات املستفيدة من ناحية اخري ؟
وملــا كــانــت فــكرة املجــلة قــائــمة عــلى أن تــفتح نــافــذة 
فــــي هــــذا الجــــدار الــــفاصــــل بــــني الــــجهات الــــبحثية 
( بـــــــإمـــــــكانـــــــاتـــــــها وبـــــــاحـــــــثيها ) واملـــــــجتمع املـــــــصري 
وخــاصــة أن مــن أســباب وجــود هــذا الجــدار ، عــدم 
الــــــثقة او عــــــدم اإلهــــــتمام املشــــــترك ، فــــــكانــــــت هــــــذه 
الــنافــذة لــيطل مــنها أطــراف املــجتمع املــصري مــن 
مــــواطــــنني راغــــبني فــــي املــــعرفــــة أو متخــــذي قــــرار و 
مســــــــــــتثمريــــــــــــن مــــــــــــن رجــــــــــــال األعــــــــــــمال وهــــــــــــيئات و 
مـــــــــؤســـــــــسات  وجـــــــــمعيات لـــــــــلتعرف عـــــــــلى املـــــــــراكـــــــــز 
واملــعاهــد والــهيئات الــبحثية الــتابــعة لــوزارة الــبحث 
الــــعلمي ، وإيــــجاد وســــيلة لــــلتواصــــل املــــباشــــر مــــع 

الـــباحـــثني وطـــرح مـــوضـــوعـــات تـــهم املـــواطـــن ، وتـــعن 
حـولـها أسـئلة فـنية مـتخصصة ال يسـتطيع اإلجـابـة 
عـــــــــــــــليها إال املـــــــــــــــتخصصني مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــضاء هـــــــــــــــيئة 
الــــــبحوث ، ومــــــن نــــــاحــــــية أخــــــرى تــــــعطي الــــــفرصــــــة 
لــــــلسادة الــــــباحــــــثني لــــــعرض أفــــــكارهــــــم وتــــــجاربــــــهم 
وإبـتكاراتـهم عـلها تجـد مـن يهـتم مـن الـقراء أو مـن 
متخــذي الــقرار. لــتكون لــبنة لــتطويــر مــنتج أو عــالج 
مـريـض أو تـقديـم خـدمـة أو اسـتشارة و يـاحـبذا لـو 
إتــــــــفاق إلنــــــــشاء مشــــــــروع إقــــــــتصادي قــــــــائــــــــم عــــــــلى 

املعرفة التي يمتلكها الباحث .
ومـن  هـنا جـاءت فـكرة أسـرة تحـريـر املجـلة أن تـقوم 
بتسـليط األضـواء عـلي كـل مـركـز بـحثي عـلى حـدى 
بـكل عـدد مـن أعـدادهـا تـباعـاً حـتى يـتسنى لـلسادة 
الــــقراء و رواد املــــوقــــع اإللــــكترونــــي ملجــــلس املــــراكــــز 
واملـــعاهـــد الـــبحثية عـــلى شـــبكة اإلنـــترنـــت أن يجـــدوا 
بـــني أيـــديـــهم كـــل املـــعلومـــات املـــمكنة عـــن املـــركـــز أو 
الــــــــهيئة الــــــــبحثية مــــــــن حــــــــيث الــــــــتاريــــــــخ والــــــــنشأه ، 
رســـالـــتها وأهـــدافـــها ، أهـــم األبـــحاث  واملشـــروعـــات 
الــجاريــة بــها ، رؤيــتها لــلتطويــر وأيــضاً دورهــا فــي 

خدمة املجتمع واملواطن .

وجـاءت الـبدايـة مـع املعهـد الـقومـي لـلبحوث الـفلكية 
والـجيوفـيزيـقية ، بـعدمـا قـمنا بـعمل إسـتبيان بـسيط 
عــن مــدى مــعرفــة املــواطــن الــعادي بــهيئات ومــراكــز 
الـبحث  الـعلمي فـي مـصر ومـدى تـأثـيرهـا املـباشـر 
عـــليه ، فـــكان الـــسؤال لـــعينة لـــعدد مـــن األشـــخاص 
عــــــن " مــــــاذا تــــــعرف عــــــن املعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث 
الـفلكية والـجيوفـيزيـقية " وجـاءت اإلجـابـات مـختلفة 
و مــــتنوعــــة و قــــريــــبة إلــــى حــــد مــــا مــــن تــــخصصات 
املعهـــــــد ، مـــــــنها أنـــــــه الـــــــجهة املـــــــسئولـــــــة عـــــــن رصـــــــد 
الــــزالزل والــــتنبوء بحــــدوثــــها - هــــو املعهــــد املــــنوط بــــه 
تحـــــديـــــد أهـــــلة الـــــشهور الـــــقمريـــــة الـــــعربـــــية ، أو هـــــو 
املــــــــركــــــــز املــــــــختص بــــــــالــــــــفلك وأبــــــــحاث الــــــــفضاء ... 

وغيرها من اإلجابات .
وملــا كــان للمعهــد مــن أهــمية أثــرت تــاريــخياً وعــلمياً 
فــــي حــــياة الــــوطــــن واملــــواطــــن ، كــــان ملجــــلة الــــنافــــذة 
هــــذا الــــلقاء مــــع الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور / حــــاتــــم 
حــــــــــمدى عــــــــــودة – رئــــــــــيس املعهــــــــــد إللــــــــــقاء الــــــــــضوء 
وإســـــتعراض إمـــــكانـــــيات وعـــــمل املعهـــــد و تـــــعريـــــف 

املجتمع بدوره .
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شخصية العدد األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم  الحائز على جائزة الرواد 
للعلوم األساسية ٢٠١٥ و مؤسس مركز بحوث و تطوير الفلزات. (ص ٨) 
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املعهــد الــقومــي لــلبحوث الــفلكية مــن حــيث 

الـتاريـخ و الـنشأة ، مـتى كـانـت الـبدايـة فـي 

ريادة املراكز البحثية من حيث القدم ؟

يـعد املعهـد الـقومـي لـلبحوث الـفلكية والـجيوفـيزيـقية 
مــــــن أقــــــدم املــــــعاهــــــد الــــــبحثية فــــــي مــــــصر والــــــوطــــــن 
الــــعربــــي وربــــما  فــــي إفــــريــــقيا ، حــــيث تــــم انــــشاؤه 

عــام ١٩٠٣ عــلى قــمة املــرصــد بحــلوان . ومــع قــدم 
وعــــراقــــة املعهــــد فــــإن تــــخصصاتــــه فــــي عــــلوم الــــفلك 
والــــــجيوفــــــيزيــــــاء مــــــمثلة بــــــالــــــزالزل بــــــدأت قــــــبل هــــــذا 

التاريخ بأعوام كثيرة .
حــيث بــدأت الــقياســات الــفلكية عــام ١٨٣٩-١٨٦٠ 
فــــــي مــــــرصــــــد بــــــوالق ثــــــم مــــــرصــــــد الــــــعباســــــية عــــــام 

١٨٦٨-١٩٠٣. وفــــــي نــــــفس املــــــرصــــــد بــــــالــــــعباســــــية 
بدأت القياسات الزلزالية عام ١٨٨٩-١٩٠٣ .

كــيف كــانــت بــدايــات رئــاســة املعهــد فــي ظــل 

اإلحتالل اإلنجليزي آنذاك ؟

تــوالــى عــلى رئــاســة املعهــد كــتيبة مــن الــعلماء بــدءأً  

مـــن الـــعام ١٩٠٠ و وصـــوالً إلـــى تـــكليفي بـــرئـــاســـة 
املعهد  حتي اآلن .

وكــانــت بــدايــات املعهــد تــحت رئــاســة خــمسة رؤســاء 

إنجــــــــــليز مــــــــــن الــــــــــعام ١٩٠٠ وحــــــــــتى ١٩٣٤ وهــــــــــم 
بالترتيب 

B.F.keeling             1900 - 1910
B.H.wade               1910 - 1912
H.knox shaw          1912 - 1918
H.E.Hurst               1918 - 1924
P.A.curry                1924 – 1934

   B.H.wade ويــتميز الــرئــيس الــثانــي
بـأنـه قـدم خـدمـة كـبيرة ملـصر بـرسـمه 
لحـدود مـصر الشـرقـية بـالـتعاون 

مــع Keeling  مــديــر املــرصــد 
عـــام ١٩٠٦ تـــمهيداً لـــإلتـــفاقـــية 
بـــني مـــصر والســـلطنة الـــعثمانـــية 

وهــــي الخــــرائــــط الــــتي ســــاعــــدت فــــي 

رجــوع طــابــا إلــي الــسيادة املــصريــة بــعد 
اللجوء إلى التحكيم الدولي 

 Harold knox امـــا الـــرئـــيس الـــثالـــث
shaw  فـــهو حـــاصـــل عـــلى قـــالدة الـــنيل 
الـــــــــعظمى مـــــــــن الـــــــــطبقة الـــــــــرابـــــــــعة عـــــــــقب 
الحــرب الــعاملــية األولــى ، ثــم مــنح قــالدة الــنيل 

من الطبقة الثالثة سنة ١٩٢٦. 
وقــالدة الــنيل هــي أرفــع درجــة تــكريــم مــصريــة 

وتـــــمنح لـــــألشـــــخاص الـــــذيـــــن قـــــدمـــــوا إســـــهامـــــاً 
مميزاً يؤثر في حياة املصريني .

ويـــــأتـــــي بـــــعد كـــــل هـــــؤالء االســـــتاذ الـــــدكـــــتور /

محــمد رضــا مــدور املــلقب بــراهــب الــفلك كــأول 

رئـيس مـصري للمعهـد بـدءاً مـن الـعام ١٩٣٤ 

وحتى العام ١٩٥٣ .

بـماذا يـعني و يهـتم املعهـد مـن تـخصصات 

و مــجاالت و مــا هــو حجــم الــقوى البشــريــة 
للمعهد ؟

ومـــــــن أهـــــــم مـــــــا يـــــــميز املعهـــــــد هـــــــو تـــــــعدد مـــــــجاالت  
إخـتصاصـاتـه الـتي يـعني بـالـعمل بـها ، مـنها عـلي 

ســـــــــــــــــبيل املـــــــــــــــــثال مـــــــــــــــــجاالت الـــــــــــــــــفلك ، الـــــــــــــــــزالزل ، 
الــــــجيوفــــــيزيــــــاء ، أبــــــحاث الــــــفضاء ومــــــجال أبــــــحاث 
الـــشمس مـــن خـــالل األقـــسام املـــختلفة الـــتي تـــضم 

فـــي قـــوتـــها البشـــريـــة مـــا يـــربـــو عـــلي ٢٨٠ (مـــائـــتان 

وثــمانــون ) مــن أعــضاء هــيئة الــبحوث ومــساعــديــهم 
ويــعاونــهم مــا يــزيــد عــن ٣٥٠ (ثــالثــمائــة وخــمسون) 

من األخصائيني العلميني والفنيني و اإلداريني.

نســـتطيع أن نـــتبني مـــن تـــلك الـــتخصصات 

إحــتياج املعهــد لــلتوســع مــن خــالل الــعديــد 

مـــــن املـــــراكـــــز و األفـــــرع فـــــي مـــــعظم أنـــــحاء 
الجمهورية .

للمعهـــد عـــدد مـــن املـــراكـــز واملحـــطات منتشـــرة عـــلي 
مستوى الجمهورية نذكر منها :

املــــــركــــــز الــــــرئــــــيسي للشــــــبكة الــــــقومــــــية لــــــرصــــــد 
الــــزالزل ، ويــــتبعه عــــدد مــــن املــــراكــــز الــــفرعــــية 
لـــلزالزل عـــلى مســـتوى الجـــمهوريـــة ( الـــغردقـــة 
– مـــــرســـــي عـــــلم – بـــــرج الـــــعرب – الـــــواحـــــات 
الـخارجـة ) إلسـتقبال بـيانـات الـزالزل مـن 80 

محطة .
املــــراصــــد الــــفلكية (مــــرصــــد حــــلوان - مــــرصــــد 

الــــقطامــــية الــــفلكي فــــي صحــــراء الــــقطامــــية - 
مـــــــرصـــــــد املســـــــالت املـــــــغناطـــــــيسي بـــــــالـــــــفيوم - 

مــرصــد أبــو ســمبل املــغناطــيسي فــي أقــصى 

جــــنوب صــــعيد مــــصر –  و املــــرصــــد الجــــديــــد 
املــــتوقــــع إقــــامــــته فــــي ســــانــــت كــــاتــــريــــن بشــــبه 

جزيرة سيناء )
ويــــــــضم املعهــــــــد أيــــــــضاً فــــــــي مــــــــقره  بحــــــــلوان 

( املـــــــــرصـــــــــد الـــــــــشمسي - محـــــــــطات الـــــــــطيف 
واإلشـــــعاع الـــــشمسي - محـــــطة رصـــــد وتـــــتبع 

األقــــمار الــــصناعــــية - مــــركــــز تجــــميع بــــيانــــات 
املحـطات الـدائـمة لـلنظام الـعاملـي لـإلحـداثـيات 

GPS ملــــــراقــــــبة تحــــــركــــــات القشــــــرة األرضــــــية 
عـــلى املســـتوى املحـــلي واإلقـــليمي والـــدولـــي -  
مــــــــــــختبر لــــــــــــقياس الــــــــــــخواص املــــــــــــغناطــــــــــــيسية 

للصخور) 

هــــل هــــناك مــــهمة محــــددة للمعهــــد لــــلقيام 
بـــــــممارســـــــة تـــــــخصصاتـــــــه املـــــــتعددة مـــــــن 

خاللها ؟

كــــغيره مــــن املــــراكــــز واملــــعاهــــد الــــبحثية فــــإن املعهــــد 
يـــتطلع إلـــى الـــنهوض بـــالـــبحوث والـــدراســـات الـــتي 
تـــدخـــل فـــي مـــجال إخـــتصاصـــاتـــه ومـــا يـــتصل بـــها 
وتــقديــم الــخبرة واملــشورة لــلهيئات واملــؤســسات فــي 
ذات املــجاالت ، كــما يهــتم بــزيــادة املــشاركــة كــبيت 
خــبرة عــلمي لــتحقيق الخــطط الــقومــية واملشــروعــات 
الــــوطــــنية الــــكبري ومــــا يــــتصل بــــها عــــلي األصــــعدة 

املحلية واالقليمية والدولية .

 أ.د. حاتم
عودة

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية
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كـيف يـمكننا تحـديـد أهـداف املعهـد الـتي يـتطلع لـتحقيقها وفـقاً لـلرؤيـة الـتي 

يعمل من خاللها كما سبق و أشرت سيادتكم ؟

يمكننا تلخيص أهداف املعهد في النقاط التالية :

دراســـة األجـــرام الـــسماويـــة املـــختلفة مـــثل الـــنجوم والـــكواكـــب واملجـــرات الـــخارجـــية 

واملــــذنــــبات وغــــيرهــــا فــــيزيــــائــــياً وديــــنامــــيكياً والــــتعرف عــــلى تــــطورهــــا وأســــباب تــــغيرهــــا 
وحساب مداراتها املختلفة .

اإلهتمام بمتابعة األجسام الفضائية التي تقترب من كوكب األرض .
زيادة التوعية والتغطية الثقافية واإلعالمية للظواهر الفلكية التي تهم املجتمع .

الـتنسيق واإلسـتعانـة بـاألرصـاد الـفلكية الـفضائـية مـع األرصـاد الـفلكية األرضـية و خـاصـة الـتي تـرصـد الـطاقـات الـعالـية مـثل اشـعة 

إكس .

دراسة فيزياء الشمس ونشاطها وتطويرها وآثارها املختلفة على األرض وتحديد توزيعاتها في أنحاء جمهورية مصر العربية .

تحسني وتطوير و تنقيح التقويم الفلكي الذي يصدره املعهد وزيادة محتوياته من املعلومات الفقهية والدينية .

رصد وتتبع األقمار الصناعية وقياس أبعادها بدقة ، وقياس تأثير الغالف الجوي واإلشعاع الشمسي على مداراتها وحركتها .

املــراقــبة املســتمرة لــلنشاط الــزلــزالــي عــلى املســتوى املحــلي  واإلقــليمي والــدولــي إلجــراء الــبحوث لــلتعرف عــلى أســباب حــدوث الــزالزل 

والعمل على تقليل األخطار الناجمة عن وقوع الزالزل .
دراســـة الخـــطورة الـــزلـــزالـــية والـــنطاقـــات الـــزلـــزالـــية والـــصدوع وحـــساب مـــعامـــالت األمـــان الـــزلـــزالـــي لـــكل مـــناطـــق الجـــمهوريـــة وخـــاصـــة 

املناطق الهامة الحيوية واإلستراتيجية كالقناطر والسدود واألنفاق .
اإلستمرار  في تقديم الخدمات واإلستشارات وتنفيذ املشروعات البحثية التطبيقية ملختلف مؤسسات الدولة .

تحديد الخزانات الجوفية والطبقات الرسوبية للمياة الجوفية والتعرف على التتابع الجيولوجي لباطن األرض املصرية .
تكثيف الكشف عن اآلثار املدفونة والكشف عما هو تحت سطح األرض إلستكشاف الكهوف والفجوات والقنوات .

إســتخدام طــريــقة املــغناطــيسية األرضــية فــي الــكشف عــن الــخامــات اإلقــتصاديــة املــختلفة وتحــديــد صــخور الــقاعــدة األســاســية مــثل 

الجرانيت والرخام .
تـكثيف الـدراسـات فـي مـناطـق اآلثـار لتحـديـد إمـتداداتـها تـحت السـطحية والـتنقيب عـن اآلثـار املـدفـونـة بـإسـتخدام الـقياسـات الـتثاقـلية 

الدقيقة .
تـكثيف قـياسـات الحـرارة األرضـية لـتقييم الـطاقـة الـجيوحـراريـة لـلمناطـق النشـطة جـيوحـراريـاً و ذلـك لـإلسـتفادة مـنها إقـتصاديـاً فـي 

اإلنارة و إدارة املصانع .
مـراقـبة الـتفجيرات الـتي تجـريـها شـركـات األسـمنت واملـحاجـر واملـناجـم فـي أنـحاء الجـمهوريـة ودراسـة تـأثـيرهـا عـلى املـنشآت واملـبانـي 

القريبة منها .

و ماذا عن رسالة املعهد ؟

كــل مــا ســبق يــتم عــمله وفــقا لــرســالــة املعهــد فــي اإللــتزام بــتقديــم بــحث عــلمي حــديــث ومــتميز طــبقاً  ملــواصــفات الــجودة الــعاملــية فــي مــجال 

العلوم الفلكية والجيوفيزيقية ، وتطوير هذه العلوم من خالل منظومة بحثية رائدة لتحقيق خدمة مجتمعية ومهنية متميزة .

المعهد القومي للبحوث الفلكية 
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مـــا هـــي أهـــم اإلكـــتشافـــات و املخـــرجـــات الـــبحثية للمعهـــد ذات األثـــر الـــقوي فـــي حـــياة 
الوطن و املواطن ؟

تـــميز املعهـــد مـــنذ نـــشأتـــة فـــي الـــعام ١٩٠٣ بـــبعض املـــهام الـــوطـــنية واإلكـــتشافـــات الـــعلمية املـــميزة فـــي 
مجاالت إختصاصاته املتعددة نذكر منها علي سبيل املثال اآلتي :

مجال الفلك
تحــديــد نــقاط الحــدود الشــرقــية فــي ســيناء ١٩٠٦ ، والــتي كــانــت ســبباً رئــيساً لــعودة ســيناء 

كاملة في مباحثات ومفاوضات والتحكيم الدولي لطابا ١٩٨٤.
السبق في تصوير مذنب هالي  ١٩٠٨.

كان مرصد حلوان أحد مرصدين في العالم نجحا في تصويركوكب بلوتو .
املشاركة في إختيار أنسب املواقع لهبوط أول إنسان على سطح القمر .

إكـــتشاف نجـــم جـــديـــد بـــواســـطة الـــدكـــتور/ أحـــمد عـــصام وتـــسجيله فـــي الجـــمعية األمـــريـــكية 
لراصدي النجوم في ٢٠١٤/٦/١٨ .

مجال الزالزل 
إنشاء أول محطة رصد زالزل في العباسية ١٨٨٩.

رصد زالزال سان فرانسيسكو  ١٩٠٦.
إنشاء مجموعة من املراصد والشبكات واملحطات كانت لها الريادة :

املركز اإلقليمي للزالزل الخاصة بالسد العالي وخزان أسوان ١٩٨٢.
الشبكة القومية للزالزل ١٩٩٧.

املركز الوطني للبيانات وهو الجهة املعنية بمراقبة التفجيرات النووية ٢٠٠٢.
مجال الجيوفيزياء

وضع أول خريطة مغناطيسية ١٩٣٠.
إنشاء مرصد املسالت املغناطيسي ١٩٦٠.

إنشاء مرصد أبو سمبل املغناطيسي ٢٠٠٨.
إنشاء املركز االقليمي للطبيعة األرضية والحد من املخاطر ٢٠١٥.

مجال أبحاث الفضاء
إنشاء أول محطة رصد أقمار صناعية بمدي  ١٥٠٠ كم في سنة  ١٩٧٤.

إنشاء محطة رصد أقمار صناعية بالليزر نصف آلية بمدي  ٦٠٠٠  كم في سنة  ١٩٨٠.
مجال أبحاث الشمس

بدء العمل بالتليسكوب الشمسي ١٩٦٤.
اإلنتهاء من عمل الدليل الفلكي ١٩٨٩.

 كــما فــاز املعهــد بــإنــشاء مــركــز تــميز عــلمي فــي الــفلك وعــلوم الــفضاء ســنة  ٢٠١٣ بــمرصــد الــقطامــية 
الفلكي .

صور الرؤساء القدامى من الإنجليز و 
أول رئيس مصري لمعهد الفلك



[ ! ]5

نـــالحـــظ مـــن مـــسمى املعهـــد بـــأنـــه " معهـــد 
قـومـي " بـمعنى أنـه يـضطلع بـمهام قـومـية  
و وطـــــــنية . مـــــــا أثـــــــر هـــــــذا اإلســـــــم عـــــــلى 
مــــنظومــــة الــــعمل و قــــوتــــه البشــــريــــة مــــن 
الــــــــعامــــــــلني بــــــــه ؟ و مــــــــا هــــــــو دورة فــــــــي 

املشروعات القومية ؟ 

يهــــتم املعهــــد  بــــإدارتــــه وكــــل الــــعامــــلني بــــه بــــاملــــعنى 
الحــرفــي ملــسماه بــاملعهــد الــقومــي ومــاتحــمله كــلمة 
الـــــقومـــــية مـــــن مـــــسئولـــــية تـــــقع عـــــلى عـــــاتـــــقه كـــــكيان 
عـــــــــــلمي ووطـــــــــــني يـــــــــــكرس أبـــــــــــحاثـــــــــــه ودراســـــــــــاتـــــــــــه 
وإســــتشاراتــــه الخــــدمــــية لــــكل مــــا يــــمكن أن يــــكون 
مــتعلقاً بــالخــطط والــقضايــا الــتنمويــة ذات الــطابــع 
الــقومــي والــوطــني ، ولــعل قــرار الــقيادة الــسياســية 
الــــحالــــية فــــي مــــصر بــــإنــــشاء الــــعاصــــمة اإلداريــــة 
الجـــــــديـــــــدة بـــــــموقـــــــعها الـــــــحالـــــــي املـــــــحيط بـــــــمرصـــــــد 
الــــــقطامــــــية الــــــفلكي ، ومــــــن شــــــأنــــــه - أثــــــناء وبــــــعد 
اإلنــــــتهاء مــــــن الــــــعمل بــــــها وإنــــــشائــــــها - أن يــــــؤثــــــر 
بــصورة قــد تــكون ســلبية عــلى كــفاءة أداء مــرصــد 
الــقطامــية ذو املــنظار الــعاكــس بــمرآه قــطرهــا 74 
بـــوصـــه نـــظراً ملـــا هـــو مـــتوقـــع مـــن إنـــبعاث مـــوجـــات 
كهـــرومـــغناطـــيسية وأضـــواء ومـــلوثـــات بـــيئية نـــاجـــمة 


عن العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة .
وهـو األمـر الـذي حـتم بـالـتفكير فـي إنـشاء مـرصـد 
فـــلكي جـــديـــد كـــإحـــدى الـــرؤى املســـتقبلية بـــمنطقة 
ســــانــــت كــــاتــــريــــن بشــــبه جــــزيــــرة ســــيناء بــــعد ثــــبوت 
مـــالئـــمة كـــافـــة الـــظروف واإلمـــكانـــات املـــتاحـــة الـــتي 
شـــــــــجعت عـــــــــلى الـــــــــبدء والـــــــــتحضير إلنـــــــــشاء هـــــــــذا 
املــــرصــــد الجــــديــــد عــــلي أحــــدث الــــتقنيات الــــالزمــــة 
لــــــلتشغيل وذلــــــك بــــــالــــــتعاون مــــــع الــــــقوات املســــــلحة 


املصرية وكافة األجهزة والهيئات املعنية .

مــن املــعروف أن الخــدمــات و اإلســتشارات 
الـــتي تـــقدمـــها املـــراكـــز الـــبحثية لـــلمجتمع 
هـي إحـدى مخـرجـات الـبحث الـعلمي لـتلك 
املـراكـز ، مـا هـي أشـكال الخـدمـات الـبحثية 
الــــتي يــــقدمــــها املعهــــد الــــقومــــي لــــلبحوث 

الفلكية و الجيوفيزيقية ؟ 

يــــــقوم املعهــــــد  بــــــتقديــــــم عــــــدد مــــــن الخــــــدمــــــات فــــــي 
مــجاالت تــخصصاتــه الــدقــيقة لــها مــن األثــر عــلى 

الـفرد والـوطـن مـا يـؤهـله لـلريـادة فـي هـذه املـجاالت 

محلياً وإقليمياً ودولياً ، ومن أمثلتها :

للمعهــد الــعديــد مــن اإلصــدارات واملــطبوعــات 
( الـدلـيل الـفلكي - كـتالـوج الـزالزل - كـتيبات 


تبسيط العلوم ) .
املــــتحف الــــفكي وإتــــاحــــته للجــــمهور وإدارتــــه 


بمجلس إدارة خاص باملتحف .
تـدريـب مـدرسـي الـعلوم بـاملـرحـلتني اإلعـداديـة 
والــــــــثانــــــــويــــــــة عــــــــلى شــــــــرح عــــــــلم الــــــــفلك وذلــــــــك 
بــــالــــتعاون مــــع وزارة الــــتربــــية والــــتعليم ودولــــة 


اليابان .
إتــــــاحــــــة الــــــفرصــــــة للجــــــمهور لــــــزيــــــارة املعهــــــد 
بـــمواقـــعه املـــختلفة ومحـــطات الـــرصـــد الـــتابـــعة 


له بهدف نشر الثقافة العلمية .
فـــــــــتح الـــــــــتليسكوبـــــــــات واملـــــــــناظـــــــــير للجـــــــــمهور 
والـعامـة واإلعـالم خـالل الـقيام بـأعـمال رصـد 
األحـداث الـفلكية وتـوفـير مـطبوعـات ومـطويـات 


لشرح الظاهره محل الرصد .

كــما أن هــناك بــعضاً مــن األنشــطة واألعــمال ذات 

املردود اإلقتصادي والقومي على الدولة مثل :

مـــراقـــبة الـــتفجيرات محـــلياً ودولـــياً و بـــخاصـــة 
فــــــــــــي مــــــــــــجاالت (الــــــــــــتعديــــــــــــن - املــــــــــــحاجــــــــــــر - 


البترول).
رصـــــــد الـــــــزالزل والهـــــــزات األرضـــــــية ودراســـــــة 


وتحليل آثارها .
رصـد أهـلة أوائـل الـشهور الـعربـية والـظواهـر 


الفلكية .
املـــــــــعاونـــــــــة فـــــــــنياً كـــــــــبيت خـــــــــبرة عـــــــــلمي يـــــــــقدم 
إســــــــتشارات فــــــــي إدارة األزمــــــــات والــــــــكوارث 


)مركز دعم وإتخاذ القرار(.
عـضويـة الـلجنة الـقومـية لـنزع السـالح بـوزارة 


الخارجية .
كــــــما أن املعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث الــــــفلكية يــــــمثل 


مصر مع آخرين في  :
مــــــنظمة الحــــــظر الــــــشامــــــل إلجــــــراء الــــــتجارب 


النووية باألمم املتحدة .
إدارة األزمـــــــــات والحـــــــــد مـــــــــن آثـــــــــار الـــــــــكوارث 


بمنظمة اليونسكو.

مــاذا عــن الــرؤيــه املســتقبليه للمعهــد (آمــال 
وطموحات)؟ 

للمعهـــد رؤيـــه مســـتقبلية بـــشأن بـــعض املشـــروعـــات 
الــــــتنمويــــــة الــــــقومــــــية ، آمــــــالً أن يــــــتم اإلنــــــتهاء مــــــن 
تـــــنفيذهـــــا عـــــلى أرض الـــــواقـــــع ملـــــا لـــــها مـــــن مـــــردود 


وفائدة تعم على الوطن مثل :
ربـط شـبكات الـزالزل واملـراصـد الـجيوفـيزيـقية 
والــــجيوديــــسيه فــــي شــــرق قــــارة أفــــريــــقيا مــــن 
خـــــالل املـــــركـــــز اإلقـــــليمي لـــــلزالزل املـــــقام فـــــي 


أسوان جنوب مصر .
الـــتوســـع فـــي تـــقنيات الـــجيوفـــيزيـــاء املحـــمولـــة 


) جواً – بحراً ( .
تـطويـر تـقنية خـاليـا شـمسية رخـيصة تـمهيداً 
لــــــتوفــــــير مــــــصادر طــــــاقــــــة جــــــديــــــدة ومتجــــــددة 


) الطاقة النظيفة ( .
تــــطويــــر تــــقنيات الــــرصــــد الــــراديــــوي والــــرصــــد 
الــــــــــتحت الــــــــــصوتــــــــــي وتــــــــــطبيقاتــــــــــها املــــــــــختلفة 


) العلمية - اإلستراتيجية ( .
املـــــــشاركـــــــة فـــــــي تـــــــقييم مـــــــبان املـــــــدارس فـــــــي 
الجــــــمهوريــــــة لــــــتكون مــــــقاومــــــة لــــــلزالزل وذلــــــك 
بـــــالـــــتعاون مـــــع مـــــركـــــز بـــــحوث الـــــبناء ومـــــنظمة 


اليونسكو .
املـشاركـة املسـتمرة فـي تـقييم وتحـديـد أنسـب 
املـــواقـــع إلنـــشاء املـــدن الجـــديـــدة واملـــجتمعات 
الـــــعمرانـــــية بهـــــدف الـــــتوســـــع األفـــــقي وإعـــــادة 

إعمار املناطق الغير مأهولة في مصر .
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آخـراً ... نـظراً ملـا يـتمتع بـه املعهـد مـن عـراقـة و قـدم مـنذ تـاريـخ نـشأتـه ، مـن املؤكـد أنـه تـعاقـبت عـليه مـدارس عـلمية مـختلفة تـماشـت 

مـع الـتطور الـهائـل فـي الـبحث الـعلمي بـكل مـا يحـمله مـن جـديـد ، هـل لـنا أن نـلقي الـضوء عـلى فـكرة تـعاقـب األجـيال و تـالحـمها فـي 

الـعمل داخـل املعهـد مـن خـالل عـرض الـسيرة الـذاتـية املبسـطة إلثـنني مـن الـعلماء يـمثالن مـدرسـتني مـختلفتني و جـيلني مـختلفني مـن 

الباحثني العاملني باملعهد ؟

يـمكننا أن نـقدم لـكم عـلى سـبيل املـثال و لـيس الـحصر نـموذجـني مـن نـماذج الـنجاح بـاملعهـد يـمثالن املـعنى الـحقيقي لـلعطاء عـلى مـدار األجـيال املـختلفة 
العاملة باملعهد على مدار تاريخه .

األستاذ الدكتور / أنس محمد إبراهيم محمد عثمان   - من جيل الرواد باملعهد .

ملخص السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور / أنس محمد إبراهيم عثمان

األسم : أ.د/ أنس محمد إبراهيم عثمان

الوظيفة : أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ٢٠٠٦ – األن.

مجال التخصص  : الفيزياء الفلكية.

التخصص الدقيق : دراسات الحشود النجمية واملجرات الخارجية

تاربخ امليالد : ١٧ مارس ١٩٤٦
سنه التخرج : ١٩٦٦

املؤهالت العلمية : بكالوريوس علوم فيزياء / فلك ١٩٦٦ جامعة القاهرة.

            ماجستير علوم (فلك) ١٩٧٤ جامعة القاهرة.    
            دكتوراة فلسفة العلوم (الفيزياء الفلكية) ١٩٧٧ جامعة القاهرة.

التدرج العلمي 

مساعد باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٦٧

باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٤


باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٧٧

أستاذ باحث مساعد باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨١


أستاذ باحث باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٨٧

التدرج الوظيفي

أستاذ مشارك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة / اململكة العربية السعودية ١٩٨٣ – ١٩٨٧.

رئيس قسم الفلك بجامعة امللك عبد العزيز بجدة / اململكة العربية السعودية ١٩٨٦ – ١٩٨٨.

أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز بجدة / اململكة العربية السعودية ١٩٨٧ – ١٩٨٩.

رئيس معمل املجرة واملجرات الخارجية باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ١٩٩٤ – ٢٠٠٤.

رئيس املعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦.

أستاذ متفرغ بقسم الفلك باملعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ٢٠٠٦ – األن.

العضوية في اللجان

.COSPAR رئيس اللجنة القومية ألبحاث الفضاء

عضوية اللجنة القومية للعلوم الفلكية.

رئيس اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لعلوم الفلك والفضاء.
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الدكتور / محمد الجابري  - من شباب الباحثني املتميزين باملعهد.

ملخص السيرة الذاتية للدكتور / محمد نبيل الجابرى
األسم :د/ محمد نبيل محمد الجابري

الـوظـيفة : بــاحــث بــاملعهــد الــقومــي لــلبحوث الــفلكية والــجيوفــيزيــقية مــنذ ســبتمبر 
٢٠١٢

تاربخ امليالد : ٢٧ سبتمبر ١٩٨٠
املؤهـــل : دكـــــتوراة فـــــي فـــــلسفة الـــــعلوم جـــــامـــــعة املـــــنصورة (أشـــــراف مشـــــترك مـــــع 

جامعه تريستا بأيطاليا)

خبرات العمل الدولي
بــاحــث مــا بــعد الــدكــتوراة بمعهــد فــيزيــاء األرض بــجامــعة ســتراســبورغ 

فرنسا ٢٠١١ -٢٠١٢.
بـــاحـــث مـــشارك بـــاملـــركـــز الـــدولـــي لـــلفيزيـــاء الـــنظريـــة بـــأيـــطالـــيا ٢٠٠٥ - 

.٢٠١١
عـضو الـوفـد املـصري فـي أجـتماعـات مجـموعـة الـعمل ب ملـنظمة الحـظر 
الـشامـل إلجـراء الـتجارب الـنوويـة بـفيننا مـنذ أغسـطس ٢٠١٢ و حـتي 

األن و ملدة سته دورات متوالية.
مــــنظم (co-convener) جــــلسه عــــمل فــــي مــــؤتــــمر األتــــحاد األوربــــي 
لـلعلوم األرض بـفيينا ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ عـن املـخاطـر الـطبيعية 

في أفريقيا.
املــــشاركــــة فــــي أنــــشاء و تــــركــــيب الشــــبكة الــــسودانــــية لــــلزالزل وتــــدريــــب 

الفنني السودانني علي تشغيل الشبكة ٢٠١٣ - حتي األن.
أحــد مــنسقي مجــموعــة عــمل مشــروع الخــريــطة الــسيزمــوتــكتونــية لــلقارة 

األفريقية (اليونيسكو).
املــــــديــــــر الــــــتنفيذي لــــــلنموذج الــــــعاملــــــي لــــــلزالزل ملــــــنطقة شــــــمال أفــــــريــــــقيا 

سبتمبر ٢٠١١  يوليو ٢٠١٢.
عـــضو مجـــموعـــه شـــمال أفـــريـــقيا لـــلزالزل و الـــتسونـــامـــي مـــنذ ٢٠٠٣ و 

حتي األن.

خبرات أدارية
عـضو مجـلس أدراة املـركـز الـوطـني لـبيانـات نـزع السـالح مـنذ ٢٠١٢ و 

حتي األن.
عــــــــضو املــــــــكتب الــــــــفني لــــــــرئــــــــيس املعهــــــــد الــــــــقومــــــــي لــــــــلبحوث الــــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية منذ ٢٠١٢ و فبراير ٢٠١٥.
املشــــــرف عــــــلي أدارة الــــــتدريــــــب بــــــاملعهــــــد الــــــقومــــــي لــــــلبحوث الــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية ٢٠١٣ - ٢٠١٥.
املتحــــــــــدث الــــــــــرســــــــــمي بــــــــــأســــــــــم املعهــــــــــد الــــــــــقومــــــــــي لــــــــــلبحوث الــــــــــفلكية و 

الجيوفيزيقية.
املــــــديــــــر الــــــتنفيذي لــــــلنموذج الــــــعاملــــــي لــــــلزالزل ملــــــنطقة شــــــمال أفــــــريــــــقيا 

سبتمبر ٢٠١١  يوليو ٢٠١٢.
عضو مجلس أدارة مجموعة شمال أفريقيا للزالزل و التسونامي.

عضو مجلس قسم الزالزل يونيو ٢٠١٣ - يوليو ٢٠١٤.

تنظيم مؤتمرات و ورش عمل دولية
عــــضو الــــلجنة املــــنظمة لــــألجــــتماع األول لــــلمفوضــــية األفــــريــــقية لــــلزالزل 

األقصر أبريل ٢٠١٦.
عـضو الـلجنة املـنظمة لـلمؤتـمر الـعربـي الـرابـع فـي الـفلك و الـجيوفـيزيـاء 

و الذي يعقد بالقاهرة ٢٠-٢٣ أكتوبر ٢٠١٤.
مـنظم نـدوة الـرصـد الـبيئي فـي دول حـوض الـنيل بـالـقاهـرة مـايـو ٢٠١٣ 

بالتعاون مع جامعه أديس أبابا ووزارة الخارجية.
مــحاضــر بــاملــنتدي الــدولــي لــلمخاطــر الــذي نــظمه الــبنك الــدولــي بــكيب 

تاون جنوب أفريقيا٢-٦ يوليو ٢٠١٢.

مــــنسق ورشــــة الــــعمل األقــــليمية لــــتوحــــيد مــــدخــــالت الــــبيانــــات لــــحساب 
املخاطر الزلزالية و التي عقدت بتونس ٣-٤ مايو ٢٠١٢.

عــضو الــلجنة املــنظمة لــورشــة الــعمل الــدولــية الدارة الــبيانــات للشــبكات 
الــــزلــــزالــــية و الــــتي نــــظمها املــــنظمة الــــدولــــية لــــبحوث الــــزالزل األمــــريــــكية 

بالقاهرة نوفمبر ٢٠٠٩.
عـــضو الـــلجنة املـــنظمة لـــلتدريـــب األقـــليمي ملحـــللي الـــبيانـــات و مـــشغلي 
محــطات نــظام الــرصــد الــدولــي بــأفــريــقيا و الــتي نــظمته مــنظمة الحــظر 

الشامل إلجراء التجارب النووية بالقاهرة يونيو ٢٠٠٦.
عـــــضو الـــــلجنة املـــــنظمة لـــــورشـــــة الـــــعمل الـــــدولـــــية الـــــثالـــــثة عـــــن املـــــخاطـــــر 
الـــــزلـــــزالـــــية فـــــي شـــــمال أفـــــريـــــقيا (جـــــامـــــعة املـــــنصورة ٢٠ - ٢٣ مـــــايـــــو 

.(٢٠٠٣

النشر العلمي و أهم املشاريع البحثية
Google Scholat h index 8 citation 145

نشر 14 بحث في مجالت محكمة ذات معامل تأثير عالي
(e.g. Science IF 31.4, Geology IF 4.6, SRL IF 3.04)

املـــشاركـــة فـــي مـــشاريـــع بـــحثية مـــع جـــامـــعات أوربـــية و أفـــريـــقية و مـــنظمات 
دولية (اليونيسكو).

الــــــباحــــــث الــــــرئــــــيسي املــــــساعــــــد (Co PI) ملشــــــروع أنــــــشاء مــــــركــــــز الــــــطبيعة 
األرضية و الحد من املخاطر بمحور قناة السويس ٢٠١٥

املشاركة في مشروع:
 (FP7 االتـــحاد األوربـــي) .مـــخاطـــر الـــتسونـــامـــي فـــي البحـــر املـــتوســـط

٢٠١٦
أســــتخدام الــــحاســــبات املــــتوازيــــة لــــحساب الخــــطر الــــزلــــزالــــي (جــــامــــعه 

تريستا) ٢٠١٦
الخـريـطة الـسيزمـوتـكتونـية لـلقارة األفـريـقية (الـيونـيسكو و أكـثر مـن ٢٥ 

دولة أفريقية) ٢٠١٥
مشـــــروع طـــــموغـــــرافـــــية املـــــوجـــــات الســـــطحية لشـــــرق املـــــتوســـــط (جـــــامـــــعة 

تريستا) ٢٠١١
مــراقــبة الــنشاط الــزلــزالــي املســتحث حــول بــحيرة الســد الــعالــي (املــركــز 

الوطني لالبحاث األيطالي).٢٠١٢
أعـــــداد دراســـــات املـــــوقـــــع ملحـــــطة الـــــضبعة الـــــنوويـــــة (وزارة الكهـــــربـــــاء و 

الطاقة)
املـشاركـة فـي املـراقـبة املسـتمرة لـتفجيرات شـركـات األسـمنت و تـأثـيرهـا 

علي املباني (شركات)
املــشاركــة فــي أعــداد مــقترح مشــروع شــبكة الــرصــد الــبيئي فــي دول حــوض 

النيل.
تـقديـم املـشورة الـفنية ملـحافـظة الـقاهـرة فـي مـنطقة الـدويـقة و مـحافـظة جـنوب 

سيناء في منطقة هضبة أم السيد.
املـــشاركـــة فـــي إعـــداد رؤيـــة املعهـــد الـــقومـــي لـــلبحوث الـــفلكية و الـــجيوفـــيزيـــقية 

لدوره في مشروع تنمية أقليم قناة السويس..
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فــي يــوم الــثالثــاء املــوافــق ١٧ مــايــو ٢٠١٦ أعــلنت أكــاديــمية 

الــــــــبحث الــــــــعلمي والــــــــتكنولــــــــوجــــــــيا أســــــــماء الــــــــسادة الــــــــعلماء 
الفائزين بجوائز الدولة عن العام ٢٠١٥ .

وجـــــاءت جـــــائـــــزة الـــــرواد لـــــلعلوم األســـــاســـــية فـــــي هـــــذا الـــــعام 
لــتضاف إلــي قــائــمة مــتميزة مــن الــجوائــز واألوســمة والــعديــد 

مــن الــتكريــمات تــتزيــن بــها املــسيرة الــعلميه لــلسيد األســتاذ 
الــــــدكــــــتور / أحــــــمد عــــــادل عــــــبد الــــــعظيم – األســــــتاذ املــــــتفرغ 

بمركز بحوث وتطوير الفلزات .
و في تعريف ملخص بالعالم الجليل نذكر أن سيادته :

- مولود في ٢١ أغسطس ١٩٣٠ محافظة املنوفية .
- حــــصل عــــلى بــــكالــــريــــوس كــــلية الــــعلوم –جــــامــــعة الــــقاهــــرة 

.١٩٥١
- حـــصل عـــلى درجـــه املـــاجســـتير مـــن كـــلية الـــعلوم – جـــامـــعة 

القاهرة ١٩٥٦.
- حــــصل عــــلى درجــــه الــــدكــــتوراه مــــن كــــلية الــــعلوم –جــــامــــعة 

القاهرة ١٩٦١.

ومن الجوائز الحاصل عليها خالل مسيرته :
- جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء ١٩٧٣.

- وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ١٩٧٣.
- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ١٩٨٢.

- وســــــــام اإلتــــــــحاد الــــــــعاملــــــــي ملــــــــراكــــــــز الــــــــبحوث الــــــــصناعــــــــية 
والتكنولوجية ١٩٩٦.

- جائزة الدولة التقديرية ١٩٩٨.
جــديــر بــالــذكــر أن مــركــز بــحوث وتــطويــر الــفلزات بــدأ كــشعبة 
فـــي املـــركـــز الـــقومـــي لـــلبحوث وجـــاء إخـــتيار ســـيادتـــه لـــرئـــاســـة 

مشـروع إنـشاء مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات كـنقطة إنـطالقـة 

كــــــــبرى فــــــــي مــــــــسيرتــــــــه الــــــــعلمية واإلداريــــــــة بــــــــما يــــــــمثله هــــــــذا 
املشـــروع كـــأحـــد أهـــم نـــقاط ربـــط الـــبحث الـــعلمي بـــالـــصناعـــة 

وضــــرورة تــــفعيلها والــــعمل بــــها عــــلى أفــــضل وأحــــدث مــــا هــــو 

قــــائــــم بــــدول الــــعالــــم املــــختلفة وكــــان لــــلنافــــذة هــــذا الــــلقاء مــــع 
السيد األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم.

الدكتور / أحمد عادل عبد العظيم

مركز بحوث و تطوير الفلزات - التجربة الرائدة لربط البحث العلمي بالتطبيق 
الصناعي حوار النافذة مع مؤسس المركز األستاذ الدكتور / أحمد عادل عبد 

العظيم الحائز على جائزة الرواد للعلوم األساسية ٢٠١٥
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ضـــرورة  ربـــط الـــبحث الـــعلمي بـــالتطبيق الـــصناعـــي هـــو الســـبيل 
الوحيد لإلستفادة من مخرجات األفكار العلمية

اإلعـــــداد و التخـــــطيط الـــــعلمي و املـــــثابـــــرة .... هـــــي مـــــفاتـــــيح قهـــــر 
التحــديــات و الــصعوبــات الــتي واجهــتنا فــي إنــشاء مــركــز بــحوث و 

تطوير الفلزات 

حدثنا عن البدايه وفكره مشروع إنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات ؟

فـي الـبدايـة كـانـت رسـالـتنا وهـدفـنا فـي املـركـز الـقومـي لـلبحوث نشـر أبـحاث فـي 

دوريــات عــلمية عــاملــية ، وهــنا كــانــت لــي وقــفة مــع الــنفس مــن خــالل ســؤالــي عــن 
إخــــتالف املــــركــــز الــــقومــــي لــــلبحوث عــــن الــــجامــــعة حــــيث أن لــــنا كــــباحــــثني مــــهمة 

تــــختلف عــــن مــــهمة الــــباحــــثني واألســــاتــــذة بــــباقــــي الــــجامــــعات ، فــــقمت بــــمراســــلة 

الـــعديـــد مـــن األســـاتـــذة فـــي مـــختلف دول الـــعالـــم الـــعامـــلني بـــاملـــراكـــز الـــبحثية فـــي 
نفس مجاالت تخصص الشعبة التي أعمل بها في املركز .

إلــي أن جــائــني عــرض فــي الــعام ١٩٦٦ مــن شــركــة فــارتــا األملــانــية إحــدى أكــبر 

شــركــات الــبطاريــات فــي الــعالــم فــي هــذا الــوقــت ، وهــي فــرصــة لــم تــتح مــن قــبل 
لــلعمل والــدراســة عــلى الــبحث والــتطويــر داخــل الشــركــات الــصناعــية فــي أوروبــا 
حـــيث تـــتم املـــحاســـبة عـــلى أســـاس أن يـــقوم الـــباحـــث بـــدراســـة املـــشكالت الـــهامـــة 
الــتي تــواجــه اإلنــتاج والــعمل عــلى حــلها إمــا بــالــتطويــر أو تــقليل الــفاقــد واملهــدر 

مــــن الــــخامــــات أو الخــــطوات ، وهــــو إلــــتزام بــــني الــــطرفــــني ال يــــحيد عــــنه أحــــدهــــما 
وخاصة الباحث و إال وجد نفسه خارج املنظومة وخارج العمل بالشركة .

وكـان اإلتـفاق عـلى الـتعاقـد مـعي ملـدة عـام واحـد وتـم مـد فـتره الـتعاقـد لـفتره ملـدة 
عــام آخــر ، إال أنــني قــمت بــقطع فــترة الــتعاقــد بــعد مــضي ســتة أشهــر . وكــنت 
خــاللــها عــلى وشــك الــترقــي لــوظــيفة أســتاذ بــاحــث مــساعــد ، وأذكــر بــالــفعل أنــه 
تـمت تـرقـيتي وأنـا فـي أملـانـيا فـكان تحـديـاً كـبيراً ، إال أن هـذا التحـدى كـان يـمثل 

حـــلماً بـــالنســـبه إلـــي وهـــو كـــيفية عـــمل أبـــحاث تخـــدم الـــصناعـــة ويـــمكن تـــطبيقها 
عـلى خـطوط اإلنـتاج ، ومـن هـنا بـدأت عـالقـتي بـالـصناعـة وبـالـفعل وفـور عـودتـي 
مـن أملـانـيا إلـى مـصر قـمت بـاإلتـصال بـرؤسـاء الشـركـات واملـصانـع الـتي يـمكنني 

نقل تجربتي إليها .

وجـــــائـــــني الـــــرد مـــــن رئـــــيس شـــــركـــــة صـــــناعـــــات الكهـــــربـــــاء والـــــبالســـــتيك املـــــصريـــــه 

( فــــارتــــا ) الــــتي أسســــتها الشــــركــــة األملــــانــــية األم وطــــلب مــــني تــــدريــــب و قــــيادة 
مجــموعــة مــن املــهندســني والــكيميائــيني عــلى الــبحث والــتطويــر عــلى غــرار مــعامــل 

الشركة األم .

جــديــر بــالــذكــر أن هــذا الــنشاط فــي الشــركــة إنــتقل إلــي صــورة تــعاقــد بــني املــركــز 

الـــقومـــي لـــلبحوث وشـــركـــة صـــناعـــات الكهـــربـــاء املـــصريـــه لـــيكون أول تـــعاقـــد بـــني 

البحث العلمي والصناعة املصرية كما أعلن في ذلك الوقت .
وجـاءت الـنتائـج مبهـرة حـيث قـمت والـفريـق الـبحثي مـعي بـاإلتـجاه إلـي املـجاالت 
الــتطبيقية مــثل تــطويــر الــبطاريــات الــجافــة والــسائــلة وتــآكــل الــفلزات وإســتخدام 
الـخامـات املـصريـة املـتاحـة واملـتوفـرة فـي مـصر مـثل خـام ثـانـي أكـسيد املـنجنيز 

بــــإبــــتكار طــــريــــقة جــــديــــدة وســــريــــعة قــــبل وبــــعد تــــنشيطه بــــمخالــــيط مــــحضرة مــــن 
األنـــواع املحـــلية واملســـتوردة ، وغـــيرهـــا مـــن األبـــحاث الـــتي تـــم نشـــر نـــتائـــجها فـــي 
الدوريات العاملية الرائدة في مجال الكيمياء الكهربية األساسية والتطبيقية .

وبـــدأ إتـــجاه الـــدولـــة آنـــذاك نـــحو الـــتفكير فـــي إنـــشاء مـــركـــز بـــحثي تـــكون مـــهمته 
األسـاسـية تـلبية اإلحـتياجـات الـتكنولـوجـية لـلصناعـة املـصريـة ، ويـمكنني الـقول 

أن ملـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات ثـالثـة آبـاء سـاهـموا مـجتمعني فـي إنـشاء املـركـز 
على أفضل ما يكون وهم :

١. القطاع الصناعي .
٢. املركز القومي للبحوث .

. UNIDO ٣. اليونيدو أو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
والــــيونــــيدو أو مــــنظمة األمــــم املتحــــدة لــــلتنمية الــــصناعــــية UNIDO هــــي وكــــالــــة 
مــتخصصة فــي مــنظمة األمــم املتحــدة ومــقرهــا فــي فــيينا –الــنمسا وهــدفــها هــو 

تـــعزيـــز وتســـريـــع الـــتنمية الـــصناعـــية فـــي الـــدول الـــنامـــية ، وهـــو مـــا جـــعل إهـــتمام 
الــيونــيدو بــإنــشاء مــركــز بــحوث الــفلزات تجــربــة غــير مســبوقــة فــي املــراكــز الــبحثية 

في مصر .

و مــــن الــــبد هــــنا أن أذكــــر بــــأنــــه هــــناك مــــقولــــة هــــامــــة أحــــاول جــــاهــــداً الــــعمل بــــها 
لقناعتي الشخصية بحتميتها وصحتها وهي :

( إذا كان ال بد من اللعب ، فيجب أن نعلم أصول هذه اللعبة ) .
إذا لــنا أن نــتخيل أنــني فــي هــذا الــوقــت لــم يــكن لــدي مــن اإلهــتمامــات ســوى مــا 
إنـــــحصر مـــــن وقـــــتي وتـــــفكيري و إهـــــتمامـــــاتـــــي فـــــقط  فـــــيما بـــــني الـــــعمل واملـــــكتبة 

والبعض اليسير من التعامل مع الصناعة.

وملـــا شـــرفـــت بـــالـــتكليف الـــرســـمي بـــرئـــاســـة مشـــروع إنـــشاء مـــركـــز بـــحوث وتـــطويـــر 
الـــفلزات ، أصـــبح لـــزامـــاً وواجـــباً عـــلي اإلضـــطالع بـــاملـــهام واملـــسئولـــيات الـــتي ال 
عـالقـة لـها بـالـبحث الـعلمي مـثل مـتابـعة تـخصيص األراضـي الـشاسـعة الـفضاء 

الــخاصــة بــاملــركــز املــحاطــة فــقط بســلك شــائــك كــما يــجب مــتابــعة وصــول األجهــزة 

الـــعلمية الـــواردة مـــن الـــيونـــيدو وحـــمايـــتها ومـــنع ســـرقـــتها ، ولـــم يـــكن لـــديـــنا هـــيكل 
تـنظيمي لـلباحـثني أو املـعاونـني أو اإلداريـني وأقـصد بـهم جـميعاً املـوراد البشـريـة 

بـمعنى يـمكنني فـيه الـقول أنـنا لـم نـبدأ مـن نـقطة الـصفر ، بـل مـن تـحت الـصفر 
إن جاز التعبير .
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هــذا هــو مــا كــان يــشغلنا فــي املــقام األول ، وثــانــياً كــنت مــسئوالً عــن شــباب الــباحــثني وإحــتياجــاتــهم وتــلبية مــتطلباتــهم وتــوفــير 

الـبيئة املـناسـبة لـهم آلداء عـملهم الـبحثي مـن مـنظوره الجـديـد املـرتـبط بـالـصناعـة ، والـتي كـانـت تـمثل املـحور ثـالـثاً مـن مـسئولـياتـي 


وإهتماماتي وهو اإلتصال الدائم واملستمر مع هذا القطاع لتحقيق الهدف أو املهمة املنوط بها هذا املركز الناشئ .

وال أخـفي سـراً أنـني إسـتعنت بـأحـد أقـاربـي وكـان وقـتها يـدرس الـدكـتوراة فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية عـلى أمـل أن يـمدنـي 


بكتاب متخصص في علم اإلدارة .

وبــالــفعل أخــذت عــلى عــاتــقي تــطبيق األســالــيب الحــديــثة فــي اإلدارة ملــواجــهة التحــدى الــكبير فــي املــهمة الــتي أنــا بــصددهــا ، 

ولـحسن الحـظ أنـني كـنت حـينها عـضواً فـي اإلتـحاد الـدولـي ملـراكـز الـبحوث الـصناعـية والـتكنولـوجـية فـي الـعالـم والـذي نـظم لـي 

جـــولـــة مـــمولـــة بـــالـــكامـــل فـــي 20 مـــركـــز بـــحثي ألدرس فـــيه عـــلى أرض الـــواقـــع أســـالـــيب اإلدارة فـــي املـــراكـــز الـــبحثية الـــرائـــدة فـــي 


الواليات املتحدة و كندا .

وكــانــت الــجولــة مــليئة بــاألنشــطة والــتفاعــالت اإلنــسانــية والــعلمية مــع رؤســاء وأعــضاء هــذه املــراكــز العشــرون لــلوقــوف عــلى كــل مــا 


يدور بذهني من كيفية إدارة مثل هذه األنواع من املراكز البحثية وكيفية إتصالها بالصناعة وكيفية إستمرارية نجاحها .

وبـالـفعل انتهـت الـجولـة واصـبح لـدي مـلف مـليء و متخـم بـالـخبرات واملـوضـوعـات الـرئـيسة الـالزمـة لـبدايـة مـركـز الـفلزات مـن حـيث 


ما إنتهى وما وصلت إليه املراكز املناظرة في العالم املتقدم في هذا املجال الخاص باملراكز البحثية والصناعة .

وأذكـر ايـضاً قـيام هـيئة  الـيونـيدو بـتنظيم زيـارة ملـدة ثـالثـة أشهـر فـي قـسم الـفلزات فـي جـامـعة نـوتـنجهام بـإنجـلترا  لـلتدريـب فـي 


مجال الفلزات وقضاء فترة في معهد وولنسون الذي يربط أساتذة الجامعة باملستفيدين من خارجها وخاصة قطاع الصناعة 


هذا باالضافة الي حصولي على دورة في مجال اإلدارة في الواليات املتحدة االمريكية .


كل هذه الدورات والجوالت وقراءاتي املختلفة ساعدتني علي عدم التخبط في املهمة املوكلة إلي .

وكــان البــد مــن نــقل تــلك الــخبرات إلــى زمــالء الــعمل فــي هــذه املــهمة الــقومــية مــن خــالل جــلسات عــصف ذهــني مســتمرة ســاعــدت 

فـــي الـــوقـــوف عـــلي أهـــم نـــقاط بـــدايـــات وإســـتمراريـــة الـــنجاح فـــي الـــعمل بهـــذه املـــهمة ، والـــى اآلن مـــازال كـــل رئـــيس مـــركـــز يـــقوم 

بــإســتكمال مــا بــدأه ســلفه والــعمل عــلى اإلنــتهاء مــن الــبناء وتــحقيق األهــداف املــرجــوة وذلــك فــي إطــار نــعمل جــميعاً داخــله وهــو 

تـلبية إحـتياجـات الـصناعـة املـصريـة مـن خـالل مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات فـي مـهمته األسـاسـية ، أي أن الـعمل يجـري وكـأن 

الـرئـيس الـحالـي لـلمركـز وكـأنـه مشـتركـاً مـعنا مـنذ الـبدايـات ومـرحـلة االنـشاء وهـي احـدى مـميزات املـركـز إذ تـم تـطبيق مـا تـعلمناه 


من كيفية اإلدارة كعلم يبني وال يهدم حتى اآلن .

قـمنا بـتشكيل مجـموعـات بـحثية مـتخصصة بـأعـمال املـركـز لخـدمـة الـقطاع الـصناعـي بـالـعمل عـلى تـطويـر و 

تحسني  الخامات و املنتجات . 

مـن كـل ذكـرتـه سـيادتـكم أنـك كـأحـد الـباحـثني املـتميزيـن فـي مـجالـه أتـيحت لـه فـرصـه الـتعاون واالحـتكاك بـالـصناعـة ، كـما قـمت 

بــتعلم فــن اإلدارة ومــمارســتها وهــي كــلها عــوامــل نــجاح مــديــر املــركــز الــبحثي كــما يــجب أن يــكون وذلــك بــإجــتهادك الــشخصي 


ودعم الدولة ومساندة الجهات املانحة مثل اليونيدو .

ويـاتـي هـنا الـسؤال األهـم : كـيف قـمت سـيادتـكم بـتشكيل املجـموعـات الـبحثية بـتخصصاتـها املـتعلقة بـعمل مـركـز بـحوث الـفلزات 


بعد اإلنشاء  ؟

أذكـر أنـه تـضمن الـعمل فـي املشـروع إسـتكمال املـوارد البشـريـة وتـدريـبها فـي الـداخـل بـاإلسـتعانـة بـخبراء الـيونـيدو مـن الـخارج 

بـــاملـــراكـــز الـــبحثية املـــناظـــرة وتـــوجـــيهها لـــتلبية إحـــتياجـــات الـــصناعـــة مـــع الحـــرص عـــلى اإلســـتفادة الـــقصوى مـــن الـــخبراء وذلـــك 

بالتوازي وفي نفس التوقيت مع التحدي األكبر في اإلنشاءات وتوريد وتركيب املعدات واالجهزة في مكان قفر و موحش .	

وبـعد إكـتمال الـبناء واإلفـتتاح الـرسـمي لـلمركـز تـم تـعييني رئـيساً لـه ، وقـد إسـتهللت فـترة رئـاسـتي بـعقد سـلسلة مـن الـلقاءات مـع 

أعــضاء هــيئة الــبحوث للخــروج بــإســتراتــيجية و خــطة عــمل تــتضمن الــرؤيــة والــرســالــة واألهــداف واملشــروعــات واملــوارد فــي خــدمــة 

جــهات الــتطبيق وبــذلــك تــرســخ فــي وجــدان أســرة املــركــز مــنذ الــبدايــة أن رســالــتهم هــي زيــادة الــقدرة الــتنافــسية للســلع املــنتجة 


محلياً وتلبية اإلحتياجات التكنولوجية للصناعة .


وكان نصب أعيننا دائماً العمل على النجاح في التعامل مع هدفني هما ) الخامة – املنتج النهائي ( .

بـمعنى أن يـتم الـتركـيز عـلى الـخامـة املـتاحـة والـتعامـل مـعها تـحت كـل الـظروف املـمكنة حـراريـاً ومـائـياً و كهـربـائـياً كـنوع مـن أنـواع 

اإلخــــتبارات لــــكافــــة الــــعوامــــل املــــؤثــــرة فــــي صــــفات الــــخامــــات عــــمالً عــــلى الــــقيام بــــعمليات بــــحثية لــــلوصــــول إلــــى أفــــضل آداء لــــكل 

مـواصـفات الـخامـات تـمهيداً لـدخـولـها فـي املـجال الـصناعـي و وصـوالً إلـى شـكلها االخـير فـي صـورة مـنتج نـهائـي يـخضع أيـضاً 

لـــكافـــة أنـــواع اإلخـــتبارات املـــمكنة لـــتحقيق الهـــدف مـــن تـــلبية حـــاجـــة الـــصناعـــة إلـــى الـــبحث والـــتطويـــر لـــلخامـــات واملـــنتجات الـــتي 


يقدمها املركز البحثي .

فكان من البد أن تكون هناك أقسام يندرج من تحتها معامل تختص بالبحث والتطوير وإختبار الخامات واملنتجات .

مجموعه صور 
أ.د أحمد عادل عبد 

العظيم
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الــــــــــتـعـاون مــــــــــع شــــــــــركــــــــــة الـحــــــــــديــــــــــد و 

الصلب ...... قصة نجاح 

كـــيف تـــم الـــتعامـــل بـــعد تـــلك الـــبدايـــة مـــع الـــقطاع 


الصناعي من خالل نموذج نجاح قمتم به ؟

اذكــــــر هــــــنا أن كــــــل هــــــذا الــــــعمل يــــــتم مــــــن خــــــالل 
الـباحـثني مـن داخـل املـصانـع فـي وحـدات الـبحث 

والـــــتطويـــــر الـــــتي كـــــانـــــت هـــــي أســـــاس عـــــمل كـــــل 

باحث من باحثي املركز .

قـــمنا بـــالـــعمل مـــع مـــصنع الحـــديـــد والـــصلب وتـــم 
حـل مـشكلة كـانـت تـواجـهه مـما أعـطى ثـقة كـبيرة 
فــــي املــــركــــز وســــاهــــم فــــي تــــرســــيخ فــــكرة ضــــرورة 

إســـــــتعانـــــــة الـــــــصناعـــــــة بـــــــالـــــــبحث الـــــــعلمي لـــــــقدرة 

األخــــــير عــــــلي تــــــقديــــــم حــــــلول وإســــــتشارات مــــــن 
شــأنــها رفــع كــفاءة املــنتج أو تــقلل الــفاقــد واملهــدر 

مــــــــنه بــــــــما يــــــــؤثــــــــر مــــــــباشــــــــرة عــــــــلى تــــــــقليل نســــــــبة 
الــــخسائــــر أو رفــــع نســــبة األربــــاح ، مــــثل الــــعمل 

عــلي تــطويــر تــبطني األفــران الــعالــية املســتخدمــة 

فـــــي صهـــــر  الحـــــديـــــد بـــــأســـــلوب عـــــلمي وطـــــريـــــقة 

تــبريــد لجــدرانــه إخــتزلــت كــثيراً مــن الــوقــت املهــدر 
فـــــي إيـــــقاف الـــــعمل بـــــالـــــفرن لـــــحني اإلنـــــتهاء مـــــن 


صيانته .
وهـو مـا دفـع رئـيس الشـركـة آنـذاك الـي اإلعـتماد 
قــــــلباً و قــــــالــــــباً بــــــصفة رســــــمية - ومــــــن تــــــاله مــــــن 
رؤسـاء للشـركـة – عـلى بـاحـثي املـركـز فـي كـل مـا 

يـــــخص الـــــعمل داخـــــل املـــــصنع مـــــن خـــــالل وحـــــدة 

الـــبحث والـــتطويـــر الـــتي تـــعاقـــب عـــلى الـــعمل بـــها 
أجــــيال مــــتتالــــية مــــن شــــباب بــــاحــــثي و أســــاتــــذه 


املركز .
وهــو األمــر الــذي ســاعــدنــا فــي اإلتــصال بــباقــي 
املــصانــع والشــركــات حــيث كــانــت شــهادة رئــيس 

شـركـة الحـديـد والـصلب بـمدى كـفاءتـنا هـي كـلمة 

املـــــــرور إلـــــــى الـــــــحصول عـــــــلى  مـــــــوافـــــــقة بـــــــاقـــــــي 
رؤســـــاء الشـــــركـــــات واملـــــصانـــــع فـــــي اإلســـــتعانـــــة 

والـــــــتعاون مـــــــع املـــــــركـــــــز مـــــــثل شـــــــركـــــــة الـــــــنحاس 
املــصريــة بــاإلســكندريــة الــتي تــم الــتعاقــد مــعها 

مـــباشـــرة بـــعد مـــكاملـــة تـــليفونـــية دارت بـــني رئـــيس 

الشـــــــركـــــــة و رئـــــــيس شـــــــركـــــــة الحـــــــديـــــــد والـــــــصلب 


آنذاك .
والبــــد هــــنا أن نــــذكــــر أن الــــصالحــــيات املــــمنوحــــة 
لـــرؤســـاء الشـــركـــات واملـــصانـــع فـــي هـــذا الـــتوقـــيت 

كـــــــانـــــــت مـــــــن الـــــــقوة بـــــــحيث تـــــــتح ملتخـــــــذي الـــــــقرار 

اإلعـــتماد والـــتعاون مـــع الـــبحث الـــعلمي بـــمنتهى 

القوة .


وماذا عن التعاون الدولي للمركز؟

حـــــــــقق املـــــــــركـــــــــز إســـــــــتفادة قـــــــــصوى مـــــــــن جـــــــــهات 
الـتمويـل األجـنبية لـلحصول عـلى أحـدث املـعدات 
وفــــــــرص لــــــــلتدريــــــــب وجهــــــــت جــــــــميعها إلــــــــى نــــــــقل 

الــتكنولــوجــيا الــعاملــية لــلصناعــة املــصريــة وقــد تــم 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل إتـــــفاقـــــيات الـــــتوأمـــــة مـــــع مـــــراكـــــز 
الــــــبحوث املــــــناظــــــرة فــــــي جــــــميع الــــــدول املــــــتقدمــــــة 
صـناعـياً مـثل الـواليـات املتحـدة والـيابـان وإنجـلترا 


والسويد وأملانيا وهولندا ..... إلخ

" نـعمل تـحت مـظلة رؤيـه املـهمه الـوطـنيه 
الــــتي أنــــشيء مــــن أجــــلها املعهــــد وهــــي 

تــــــطويــــــر طــــــرق اإلنــــــتاج وتــــــحسينها أو 

إيــجاد طــرق حــديــثه لــها حــيث أن عــملنا 

مع املنتج نفسه أو طريقة إنتاجه " 

مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق نـــــرى أن املـــــركـــــز مـــــاض فـــــي 
تـــحقيق الهـــدف الـــرئـــيسي مـــن إنـــشاؤه وهـــو دعـــم 

الــصناعــة املــعدنــية فــي مــصر.. و يــحضرنــا هــنا 

سـؤال : ألـم يـكن هـناك هـدف نـحو تـحقيق ربـحية 


؟
نــــــعلم جــــــميعاً أن لــــــوائــــــح املــــــراكــــــز الــــــبحثية كــــــلها 
تـنص عـلى أنـها غـير هـادفـة لـلربـح ، ولـكننا نـقوم 

بــالــتعاقــد مــع قــطاع الــصناعــة بــما يــفيد الــعملية 
الـــبحثية مـــن شـــراء أو تجـــديـــد وتحـــديـــث لـــألجهـــزة 
الــــعلمية وإمــــكانــــية تــــحقيق هــــامــــش ربــــح بــــسيط 

لــــلفريــــق الــــبحثي املــــشارك بــــالــــتعاقــــد مــــع الــــجهه 
الــــصناعــــية ،  وهــــذا مــــا هــــو مــــتبع حــــالــــياً ، وإن 

كـــــان فـــــي املـــــاضـــــي غـــــير الـــــبعيد لـــــم يـــــكن هـــــناك 
إهــتمام بــموضــوع الــربــح املــالــي عــلى أســاس أن 
عـــــمل الـــــباحـــــث مـــــدفـــــوع الـــــراتـــــب  والـــــحافـــــز وكـــــل 
الـــبدالت مـــن قـــبل مـــوازنـــة الـــدولـــة وبـــالـــتالـــي فـــإن 
هـذا األمـر كـان غـير قـابـل لـإلخـتالف عـلى حـتمية 

رد الجـــــميل إلـــــى بـــــلدنـــــا بـــــاإلخـــــالص فـــــي الـــــعمل 

وآداؤه على أكمل وجه ممكن .

وأذكـــــر هـــــنا أن اإلخـــــالص فـــــي الـــــعمل كـــــان مـــــن 
املــمكن أن يــعرض بــاحــثينا للخــطر  أو الــوفــاة ال 
قـــــــدر اهلل وحـــــــدثـــــــت بـــــــالـــــــفعل إصـــــــابـــــــات وحـــــــروق 
شــديــدة فــي أمــاكــن مــختلفة مــن الــجسم لــلعديــد 
مـــــــن الـــــــباحـــــــثني جـــــــراء الـــــــعمل بـــــــأفـــــــران الصهـــــــر 
بشـركـات الحـديـد والـصلب والـنحاس بـما يـعطي 

إنـطباعـاً لـلمشاهـد بـأن املـصاب أحـد أفـراد فـريـق 

الـعمل مـن املـهندسـني أو الـعمال بـالشـركـة ولـيس 
بــاملــركــز الــبحثي وهــو مــاكــان مــالحــظ مــن جــميع 


العاملني .

أعـــود وأقـــول أنـــنا نـــعمل تـــحت مـــظلة رؤيـــه املـــهمه 
الــــوطــــنيه الــــتي أنــــشيء مــــن أجــــلها املعهــــد وهــــي 
تــطويــر طــرق اإلنــتاج وتــحسينها أو إيــجاد طــرق 

حـــديـــثه لـــها حـــيث أن عـــملنا مـــع املـــنتج نـــفسه أو 

طريقة إنتاجة .
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اإلدارة الـرشـيدة املـبنية عـلى أسـس و أسـالـيب عـلمية  ، البـد و أن تـكون 
هي املعيار األول إلختيار القيادات في كل القطاعات

أيـن مـوقـع مـركـز بـحوث الـفلزات وسـط أقـرانـه مـن املـراكـز الـبحثية الـدولـية املـتخصصة 
في نفس املجال والتي بدأنا معها منذ ما يزيد عن أربعون عاماً ؟

يـــعد مـــركـــزنـــا مـــقارنـــة بـــاملـــراكـــز املـــناظـــرة فـــي الـــعالـــم مـــن أفـــضلهم حـــيث أن املـــنافـــسة 
شــديــدة مــع املــراكــز الــبحثية فــي دول الــعالــم املــتقدم ، ولــكن يــمكننا الــقول أنــنا مــن 
أفـضل املـراكـز وأحـسنها فـي أفـريـقيا ومـن بـعض الـدول فـي الشـرق األقـصى ، كـما 

أن نتوائم ونتقارب بالتساوي مع نظرائنا ببعض الدول األوروبية .
 ويــعلونــا فــي الــترتــيب بــعض املــراكــز الــبحثيه فــي بــعض الــدول مــثل الــسويــد وكــندا 

وأمريكا .
ولـــكن عـــلوهـــا فـــي الـــترتـــيب عـــنا ال عـــالقـــة لـــه بـــالـــكفاءة الـــعلمية لـــلباحـــثني وإنـــما فـــقط 
لـــتطبيقها ألحـــدث أســـالـــيب اإلدارة ( Management ) والبـــد هـــنا لـــنا وقـــفة هـــامـــة 

عند هذا املوضوع وأقصد به موضوع اإلدارة بمعناها األهم في كافه املجاالت .
لـذا مـن املـهم جـداً أن يـكون إخـتيار الـرؤسـاء لـلمراكـز والشـركـات واملـؤسـسات قـائـماً 
عــلى إملــام الــشخص بــكل مــعطيات وأدوات اإلدارة الــجيدة مــن حــيث كــونــها مــوهــبة 

وعلم معاً وهذا هو مربط الفرس .

دور البحث العلمي لتطوير القطاع الصناعي و زيادة الدخل القومي 
مـــا هـــو دور مـــركـــز بـــحوث الـــفلزات مـــن نـــاحـــية مـــساهـــمته فـــي زيـــادة الـــدخـــل الـــقومـــي 

ملصر ؟ وهل هناك وسيله أو قصص نجاح لقياس هذا األمر؟
الـــرد بـــمنتهى الـــبساطـــه يـــمكن أن يـــكون مـــن خـــالل اإلســـتعانـــه بـــكل أعـــمال وأبـــحاث 
املـــركـــز وتـــعاونـــه مـــع الـــصناعـــة والشـــركـــات فـــي مـــختلف قـــطاعـــات اإلنـــتاج الـــصناعـــي 
وهــــي أعــــمال مــــوثــــقة ومــــعترف بــــها بــــموجــــب عــــقود وخــــدمــــات وإســــتشارات كــــان مــــن 
نـتيجتها املـباشـرة تحسنـي طـريـقة اإلنـتاج وزيـادتـه ورفـع مـعدل الـربـح والـعائـد مـنه مـن 
خـالل تـطويـر املـنتج وخـط إنـتاجـه مـن خـالل مـكون وطـني مـن أبـحاث وتـطويـر قـام بـها 

باحثو املركز .

كـــيف يـــمكنني كـــمواطـــن أشـــعر بـــالـــدور الـــذي يـــقوم بـــه املـــركـــز فـــي تـــطويـــر الـــصناعـــة 
املصرية وما هو العائد املباشر علي منه ؟

أذكــر أنــه جــائــنا فــي بــدايــة عــملنا أحــد الــبرامــج الــتليفزيــونــية املــشهورة لــتسجيل لــقاء 
داخــل املــركــز وكــان هــذا هــو ســؤالــهم حــرفــياً قــبل الــبدء فــي الــتسجيل ، وقــد رفــضت 
وقــتها الــتسجيل داخــل املــكتب حــرصــاً عــلى مــصداقــية عــملنا ، فــلما إســتغرب طــاقــم 
الــــعمل بــــالــــبرنــــامــــج مــــن الــــرد ، أســــرعــــت بــــنصيحتهم بــــأن يــــتم الــــتسجيل مــــن داخــــل 
املـصانـع والشـركـات وبـخاصـة مـع رؤسـائـها ومـهندسـيها وعـمالـها لـيجاوبـوا بـأنـفسهم 
عـما قـام بـه مـركـز الـفلزات مـن أعـمال ، وكـان اإلقـتراح بـالـتسجيل فـي شـركـة الحـديـد 

والصلب املصريه .
والبــد هــنا ذكــر أن األمــر كــان مــن الــسهولــه وقــتها إعــالمــياً أن يــتم الحــديــث عــن دور 
الـبحث الـعلمي وأهـميته مـقارنـة بـالـوقـت الـحالـي حـيث عـصر الـفضائـيات والـسماوات 
املــفتوحــة وتــعدد الــقنوات واملحــطات الــتليفزيــونــية فــي اإلعــالم الــذي لــن يهــتم بــالــبحث 
الـــــعلمي ودوره إال إذا تـــــم عـــــمل مـــــا يـــــمكننا أن نـــــطلق عـــــليه مـــــجازاً لـــــفظ " الـــــقنبلة " 
لجــذب إنــتباه املــجتمع و اإلعــالم ، إذ البــد مــن زرع ثــقافــة اإلهــتمام بــالــبحث الــعلمي 
مـن خـالل إنـتقاء املـوضـوعـات الـتي تـهم املـواطـن الـعادي لجـذب إنـتباهـه ألهـميه دور 

البحث العلمي ، وتلك مسئولية كبيرة البد من تضافر جميع الجهود إلحداثها .

هـــل نـــرى الحـــل فـــي أن يـــوازن الـــعامـــلون بـــمجال الـــبحث الـــعلمي مـــا بـــني األهـــداف 
والخـــطط اإلســـتراتـــيجية والـــتنمويـــة الـــكبرى ومـــا بـــني اإلهـــتمام بـــالـــوصـــول لـــلمواطـــن 
الــــعادى بــــمنتج ذو مــــكون مــــصري خــــالــــص مــــن نــــاحــــيه الــــفكرة والــــخامــــة واإلنــــتاج ، 
يــكون فــي مــتناول يــده بــصورة مســتمرة وال أكــون مــازحــاً حــني أقــول ( الــصنبور أو 
الـحنفيه ) مـثالً كـمنتج يـتم إسـتخدامـه أكـثر مـن مـرة يـومـياً ، عـلى أن يـكون ذو كـفاءة 
عــالــية وســعر رخــيص وفــي املــتناول وبــالــرغــم مــن أنــه لــيس مــنتج إســتراتــيجي ضخــم 
إال أنـه يهـدف إلـي ثـقه املـواطـن فـي الـوصـول إلـي مـنتج مـصرى تـم إنـتاجـه مـن خـالل 

أحد إبداعات وأعمال البحث العلمي في مصر .

البــد مــن أن أقــوم كــمركــز بــحثي أعــمل فــي مــجال تــخصص مــع الــصناعــة أن يــصل 
جهـــدي وعـــملي لـــلمواطـــن مـــن خـــالل فـــكره أن مـــا أقـــدمـــه مـــن أبـــحاث تـــفيد الـــصناعـــة 
تـــعود عـــليه مـــباشـــرة مـــن خـــالل املـــنتج الـــنهائـــي الـــذي يســـتخدمـــه فـــي حـــياتـــه أو مـــن 
خــالل الــعائــد املــادي لــلدخــل الــقومــي الــذي مــن شــأنــه أن يــعود لــلمواطــن أيــضاً فــي 
صـورة خـدمـات أخـرى تـقدمـها لـه الـدولـة ، أو كـيفية قـيامـي بـعرض وتـسويـق أبـحاثـي 

ومنتجاتي بصوره جاذبة للمواطن ليتعرف عليها .

" أنـاشـد املـسئولـني بـضرورة عـمل قـاعـدة بـيانـات بـإحـتياجـات املـصانـع 
من املراكز البحثيه لتحسني وتطوير منتجاتها وتقليل الفاقد فيه "

هـــل تـــؤيـــد ســـيادتـــكم ســـن تشـــريـــعات وقـــوانـــني مـــن شـــأنـــها أن تـــتح لـــلباحـــثني إنـــشاء 
شـركـات تخـرج مـن عـباءة املـراكـز الـبحثية إلنـتاج وتـسويـق األفـكار واإلخـتراعـات فـي 

صورة منتجات تباع وتتداول في األسواق مباشره ؟
أؤيـد الـفكرة بشـدة وأنـاشـد جـميع متخـذي الـقرار لـلعمل عـلى إيـجاد آلـية لـتفعيل هـذا 
الـــفكر ، ويـــحضرنـــي هـــنا نـــموذج واضـــح لـــذلـــك ، حـــيث كـــان لـــديـــنا فـــي املـــركـــز أحـــد 
املـــــتخصصني فـــــي تـــــوصـــــيف وعـــــالج وتـــــصحيح املـــــشكالت الـــــطارئـــــه فـــــي مـــــاكـــــينات 
الكهــــربــــاء وكــــان هــــو اإلخــــتيار األول واألوحــــد عــــند حــــدوث تــــلك املــــشكالت وبــــخاصــــه 
فـيما يـتعلق بخـطوط األنـابـيب (غـاز – مـياه – بـترول ) وكـان صـاحـب فـكر وقـدرة عـلى 
تـــقديـــم أفـــكار بـــحثية هـــائـــلة ملـــنعها و مـــعالـــجتها مـــن الـــتآكـــل وكـــان يـــمكنه بـــالـــفعل أن 
ينشئ شـــركـــته الـــخاصـــة لـــلقيام بهـــذا الـــعمل وهـــو مـــعمول بـــه فـــي كـــل أنـــحاء الـــعالـــم 
ويـدر دخـالً بـاملـاليـني ولـكنني أؤكـد أن املـسئول األول عـن هـذا الـعمل هـو الـدولـة مـمثلة 
فـي الـحكومـة ، بـمعني البــد أن تـعـي الـدولـــة تـمامـاً مـاهـية إحـتياجـها لـلبحث الـعلمي 

( هي عايزه ايه من البحث العلمي ) .
حــيث أن الخــدمــات الــبحثية هــي إحــدى مــنتجات مــراكــز الــبحث الــعلمي وال بــد هــنا 
أن تحــدد الــدولــة فــي مشــروعــاتــها الــقومــية والــتنمويــة أن يــتم تــكليف املــراكــز الــبحثية 
بــالــعمل عــلى تــطويــر وتحســني وإنــجاح تــلك املشــروعــات ملــا لــلبحث الــعلمي مــن ذراع 

طولى تصل إلى كل املجاالت التي تهم الدولة واملواطن .
وأنــاشــد املــسئولــني بــضرورة و حــتمية عــمل قــاعــدة بــيانــات بــإحــتياجــات املــصانــع مــن 
املـراكـز الـبحثيه لتحسـني وتـطويـر مـنتجاتـها وتـقليل الـفاقـد فـيه بـحيث تـكون تـلك هـي 
الـــبدايـــة الـــصحيحة لـــدمـــج الـــبحث الـــعلمي مـــع الـــصناعـــة بـــما يـــجعل الـــدولـــه تـــمسك 
بــناصــية األمــور لخــلق الــطلب عــلى الــحاجــة وتــحفيز الــباحــثني عــلى الــعمل لحــل تــلك 

املشكالت .

خالصة القول يمكننا وضع روشتة املستقبل من خالل توافر العناصر التالية :
الـباحـثني األكـفاء  –  قـواعـد بـيانـات بـاملـشكالت الـصناعـية وإحـتياجـاتـها  – اإلدارة 

الجيدة املنتقاة بعناية  –  التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا .
حـــيث أن الـــبحث الـــعلمي فـــي خـــدمـــه املـــجتمع .. فـــالبـــد مـــن املـــجتمع أن يـــطلب مـــن 

الباحثني ما يريده من عمل .
جـديـر بـالـذكـر أن الـدكـتور أحـمد عـادل عـبد الـعظيم أحـد الـنماذج املشـرفـة و املـضيئة 
لـــلباحـــث والـــعالـــم املـــصري فـــي عـــضويـــته بـــالجـــمعيات واملـــنظمات املـــصريـــه والـــدولـــيه 

منها على سبيل املثال ال الحصر :
.F. Corr. S. T  زميل جمعية التآكل البريطانية -

.Corrosion Science  عضو هيئة تحرير مجلة التآكل االنجليزية -
-CEFRACOR  عضو جمعية التآكل الفرنسية

 NACE   عضو جمعية التآكل االمريكية -


- عضو جمعية الكيمياء الكهربية الهندية 

- مــمثل مــنطقة الشــرق االوســط فــى الــلجنة الــعليا لــالتــحاد الــدولــى ملــراكــز الــبحوث 


الصناعية  WAITRO))  وغالبية أعضائه من العالم املتقدم


ثم انتخابه نائبا لرئيس االتحاد الدولى ملراكز البحوث الصناعية ) ويترو ( 


ثم انتخابه باإلجماع رئيسا لالتحاد الدولى  لفترتني متتاليتني  



كــل عــام، نــضخ نــحو ٣٥.٩ بــليون طــن مــتري مــن 
ثــــــانــــــي أوكــــــسيد الــــــكربــــــون فــــــي الــــــغالف الــــــجوي. 
ويــــــأمــــــل الــــــعلماء بــــــأن يــــــساعــــــدوا عــــــلى حــــــل هــــــذه 
املـشكلة (املـاسـة إلـى حـد مـا)، عـبر تـحويـل الـتلوث 


إلى شيء يمكننا استخدامه.
لـــــــقد تســـــــببت الـــــــنشاطـــــــات البشـــــــريـــــــة، والـــــــعمليات 

الــصناعــية، كحــرق الــوقــود األحــفوري، وإنــتاج 
اإلســــــــــــمنت، وإزالــــــــــــة الــــــــــــغابــــــــــــات، 

بـــإنـــتاج كـــبير مـــن انـــبعاثـــات 
ثـانـي أوكـسيد الـكربـون، 

مـــــــلوثـــــــة كـــــــوكـــــــبنا. مـــــــع 
هــــــــــــــــــذه  اســــــــــــــــــتـــمـــرار 
الـــــــــنشاطـــــــــات، إلـــــــــى 
جـــــانـــــب تـــــزايـــــد عـــــدد 
الــسكان فــي الــعالــم، 

أوكـد لـكم أنـه لـن يـكون 
هــــنالــــك نــــقص فــــي ثــــانــــي 


أوكسيد الكربون.
ولـــكن مـــع ذلـــك، يـــبدو لـــينديـــن أرتشـــر، 

املـــــهندس الـــــكيميائـــــي فـــــي جـــــامـــــعة كـــــورنـــــيل، فـــــي 
نـــيويـــورك، إيـــجابـــياً. حـــيث يـــرى أن ثـــانـــي أوكـــسيد 
الـكربـون لـن يـشكل مـصدراً لـإلزعـاج بـعد اآلن، بـل 
ســــيكون هــــديــــة... إن أمــــكن احــــتجاز االنــــبعاثــــات، 
وتـــــــحويـــــــلها إلـــــــى كـــــــتل بـــــــناء كـــــــيميائـــــــية لـــــــصناعـــــــة 


منتجات مفيدة وقيمة.

استثمار الكربون مقابل احتجاز الكربون

لـقد تـم الـتقاط ثـانـي أوكـسيد الـكربـون مـن أنـابـيب 
الـــعادم فـــي محـــطات تـــولـــيد الـــطاقـــة، وغـــيرهـــا مـــن 
مـــــــــصادر االنـــــــــبعاثـــــــــات، وتخـــــــــزيـــــــــنها فـــــــــي أعـــــــــماق 
األرض، عــــلى مــــدى ســــنوات. ولــــكن تــــبنّي أن هــــذه 
الـــــــعملية، مـــــــكلفة جـــــــداً، وغـــــــير عـــــــملية فـــــــي غـــــــياب 


مصادر الدعم الكبيرة.
 مـــــــع ذلـــــــك، يـــــــأمـــــــل الـــــــعلماء أن يـــــــحققوا الـــــــفائـــــــدة 
بـــاســـتخدام هـــذا املـــنتج كـــمادة خـــام إلنـــتاج شـــيء 
نــــــــافــــــــع. حــــــــيث تهــــــــدف مجــــــــموعــــــــات عــــــــديــــــــدة مــــــــن 
املـــــهندســـــني، والـــــعلماء، والـــــباحـــــثني إلـــــى احـــــتجاز 
انــــــــبعاثــــــــات ثــــــــانــــــــي أوكــــــــسيد الــــــــكربــــــــون، إلنــــــــتاج 
الــــبولــــيمرات، أو أنــــواع الــــوقــــود الــــبديــــلة، أو املــــواد 


الكيميائية الصناعية.
ولـــتحقيق آلـــيات (أو تـــفاعـــالت) جـــديـــدة الســـتخدام 
ثــــانــــي أوكــــسيد الــــكربــــون كــــمادة أولــــية كــــيميائــــية، 
يـــــــقترح آرتشـــــــر فـــــــي مجـــــــلة ســـــــايـــــــنس أدفـــــــانســـــــز 

Science Advances، أن خـلية الـوقـود الـتي 
تــــــولــــــد الكهــــــربــــــاء أثــــــناء تــــــحويــــــل ثــــــانــــــي أوكــــــسيد 
الـــكربـــون إلـــى "ســـلعة كـــيميائـــية" يـــمكنها الـــقيام 
بــــــــــاملــــــــــهمة. حــــــــــيث قــــــــــام هــــــــــو وتــــــــــلميذه، وادجــــــــــي 
الـسادات، بـبناء نـموذج أولـي ملـفاعـل نـووي يجـمع 
ثــــــــــــــانــــــــــــــي أوكــــــــــــــسيد الــــــــــــــكربــــــــــــــون مــــــــــــــع األملــــــــــــــنيوم 
واألوكـسجني، إلنـتاج مـادة يـمكن اسـتخدامـها 
لـــــصناعـــــة األحـــــماض، ومـــــزيـــــالت 
واألصــــــــــــــــــبـــــاغ  الــــــــــــــــــصـــــدأ، 
الـنسيجية، وغـيرهـا مـن 
املــــــــــواد الــــــــــكيميائــــــــــية 


الصناعية.
هــــــــــــــــــذه  أن  كــــــــــــــــــمـــا 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــــــالت 
الــــــــكيميائــــــــية تــــــــطلق 
طــــــــــاقــــــــــة لتحتجــــــــــزهــــــــــا 
خــاليــا الــوقــود، حــيث بــدا 
أن هـــــــذه الـــــــعملية تـــــــولـــــــد مـــــــن 

الكهرباء ما يفوق استهالكها لها.


اآلثار البيئية
مـــــــن جهـــــــته هـــــــاورد هـــــــيرتـــــــزوج، كـــــــبير الـــــــباحـــــــثني 
املــــــــهندســــــــني فــــــــي مــــــــبادرة الــــــــطاقــــــــة فــــــــي معهــــــــد 
مـــاســـاتـــشوســـتس لـــلتكنولـــوجـــيا، ومـــن دعـــاة عـــزل 
الــكربــون، يــؤيــد مــوقــفاً مــختلفاً بــالنســبة إلمــكانــية 
اســـــتثمار الـــــكربـــــون، بـــــأن لـــــه تـــــأثـــــيراً كـــــبيراً عـــــلى 
الـــبيئة. إن االنـــتفاع مـــن ثـــانـــي أوكـــسيد الـــكربـــون 
عــلى شــكل ســلع كــيميائــية أو طــاقــة، دون صــرف 
املـــــزيـــــد مـــــن الـــــطاقـــــة فـــــي مـــــكان مـــــا ضـــــمن دورة 
حـياة املـنتج، هـو أمـر فـي غـايـة الـصعوبـة. يـناقـش 
الـتقريـر الـخاص لـلجنة الـدولـية لـلتغيرات املـناخـية 
IPCC عـــــــن الـــــــتقاط ثـــــــانـــــــي أوكـــــــسيد الـــــــكربـــــــون 
وتخـــــزيـــــنه، والـــــذي كـــــان هـــــيرتـــــزوج أحـــــد مـــــعّديـــــه 
الــرئــيسيني، أنــه حــتى وإن اســتخدمــت الــصناعــة 
الـكيميائـية ثـانـي أوكـسيد الـكربـون لـصناعـة كـافـة 
مـــــــنتجاتـــــــها، لـــــــن تـــــــتمكن مـــــــن امـــــــتصاص كـــــــافـــــــة 


االنبعاثات.
مـن جهـتها تـبدو كـيندرا كـوهـل، املـؤسـس املـشارك 
للشـــــــركـــــــة الـــــــناشـــــــئة Opus 12، فـــــــي بـــــــيركـــــــلي، 
كـــــالـــــيفورنـــــيا، مـــــدركـــــة بـــــشكل تـــــام بـــــأن اســـــتثمار 
الـــكربـــون، لـــن يحـــل بـــشكل كـــامـــل مـــشكلة الـــعالـــم 
املـــــتعلقة بـــــانـــــبعاثـــــات ثـــــانـــــي أوكـــــسيد الـــــكربـــــون، 

ولكنها تقول، إن األمر يستحق املحاولة.
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