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مصر تغزو عالم الفضاء - الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء 
برنامج القمر الصناعي التعليمي للجامعات المصرية .. التفاصيل ص (٣) 

اهتمام القيادة السياسية بمشروع وكالة الفضاء املصرية .. التفاصيل ص (٨)

     تــــــناولــــــت  وســــــائــــــل اإلعــــــالم فــــــي الــــــفترة 

االخــيرة خــبر مشــروع إنــشاء وكــالــة الــفضاء 

املـصريـة وهـو أحـد املـوضـوعـات الـهامـة ذات 

الـبعد الـقومـي والـتي ال يـعي الـكثيرون مـدي 

أهـــــــميته فـــــــي نـــــــقل وتـــــــوطـــــــني تـــــــكنولـــــــوجـــــــيات 

الــــفضاء ومــــا لــــها مــــن دور هــــام فــــي خــــدمــــة 

أهـداف الـتنمية املسـتدامـة فـي مـصر. تـنفيذ 

هــــــــــذا املشــــــــــروع ســــــــــوف يــــــــــوفــــــــــر الــــــــــبيانــــــــــات 

واملــــــعلومــــــات الــــــدقــــــيقة عــــــن املــــــوارد املــــــتاحــــــة 

لـتكون بـمثابـة قـاعـدة بـيانـات حـيويـة تـساعـد 

متخـــــذي الـــــقرارات مـــــن الـــــقيادة الـــــسياســـــية 

فـــي تـــحقيق اقـــصى فـــائـــدة مـــن االســـتخدام 

  األمثل لتلك املوارد.

      ويـتبادر الـى األذهـان أسـئلة عـدة حـول 

آلـية وأهـمية إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة، 

ولـــكن يـــبقى الـــسؤال األهـــم عـــن الـــجهة ذات 

الـــــــصلة املـــــــباشـــــــرة بهـــــــذه الـــــــوكـــــــالـــــــة، ومـــــــدى 

اســــــــــــــــتعداداتــــــــــــــــها مــــــــــــــــن حــــــــــــــــيث الــــــــــــــــخبرات 

واإلمـــكانـــات الـــعلمية والبشـــريـــة لـــلقيام بهـــذه 

الخـــطوة الـــتي كـــنا فـــي اشـــد الـــحاجـــة إلـــيها 

ملــــــا لــــــها مــــــن أثــــــر فــــــعال ومــــــباشــــــر لــــــتحقيق 

االهــداف الــتنمويــة والــتكنولــوجــية ملــصر فــي 

مــثل هــذا الــتوقــيت الــذي يــتطلب الــعمل بــكل 

جهـــــد وإخـــــالص بـــــرؤيـــــة مســـــتقبلية مـــــواكـــــبة 

لــــلتطور الــــعلمي الســــريــــع مــــن حــــولــــنا وفــــى 

العديد من دول العالم. 

    ومـــن هـــنا يـــأتـــي هـــذا الـــعدد مـــن الـــنافـــذة 

إللـــــــــــــقاء الـــــــــــــضوء عـــــــــــــلى الـــــــــــــهيئة الـــــــــــــقومـــــــــــــية 

لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء 

لــــــكونــــــها إحــــــدى الــــــهيئات الــــــبحثية الــــــهامــــــة 

الـــتابـــعة لـــوزارة الـــبحث الـــعلمي وبـــاعـــتبارهـــا 

حجـــــر األســـــاس الـــــذي بـــــنى عـــــليه بـــــرنـــــامـــــج 

الفضاء املصري. 

    ولـــلتعرف عـــن قـــرب عـــلى الـــهيئة الـــقومـــية 

لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء 

ولــــلوقــــوف عــــلى مــــا تــــزخــــر بــــه مــــن إمــــكانــــات 

بشــــــــــــريــــــــــــة ذات خــــــــــــبرات عــــــــــــالــــــــــــية مــــــــــــتعددة 

الــتخصصات وأبــحاث مــتميزة فــي مــجاالت 

تـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء وتـــطبيقات االســـتشعار 

مــــــن الــــــبعد، كــــــان لــــــلنافــــــذة هــــــذا الــــــلقاء مــــــع 

الـــــــــسيد األســـــتاذ الـــــدكـــــتور / محـــــمود 

حسنـي - رئـيس الـهيئة الـقومـية لـالسـتشعار 

من البعد وعلوم الفضاء.

الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء

`

ديسمبر  ٢٠١٧ - العدد الثامن
تصدر عن
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وقــــد بــــدأنــــا حــــوارنــــا مــــع ســــيادتــــه 
بالسؤال عن تاريخ ونشأة الهيئة؟    

وكانت االجابة:
بــــدأ نــــشاط االســــتشعار مــــن الــــبعد وعــــلوم 
الـــفضاء فـــي مـــصر مـــع بـــدايـــة الســـبعينات 
مـــــن الـــــقرن املـــــاضـــــي وتحـــــديـــــدا فـــــي عـــــام 

١٩٧١ مـــن خـــالل مشـــروع بـــحثي مشـــترك 
تــــحت مــــظلة أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي ثــــم 
تـــطور إلـــى إنـــشاء مـــركـــز لـــالســـتشعار مـــن 
الــــــــــــبعد فــــــــــــي ذات الــــــــــــعام وكــــــــــــان تــــــــــــابــــــــــــعاً 
لــــــــــــألكــــــــــــاديــــــــــــمية، إلــــــــــــى أن صــــــــــــدر الــــــــــــقرار 
الجـــــــــــمهوري رقـــــــــــم ٤٨٩ فـــــــــــي عـــــــــــام١٩٩١ 

بــــإنــــشاء الــــهيئة الــــقومــــية لــــالســــتشعار مــــن 
الـــــــبعد كـــــــهيئة عـــــــامـــــــة تـــــــتبع وزارة الـــــــدولـــــــة 
لــشئون الــبحث الــعلمي. ثــم أعــيد تــنظيمها 
طـــــبقاً لـــــلقرار الجـــــمهوري رقـــــم ٢٦١ لـــــسنة 
١٩٩٤ لــــــــتكون إحــــــــدى الــــــــهيئات الــــــــتابــــــــعة 
لــــــــــوزارة الــــــــــبحث الــــــــــعلمي تــــــــــحت مــــــــــسمى 
الــــــهيئة الــــــقومــــــية لــــــالســــــتشعار مــــــن الــــــبعد 

وعلوم الفضاء.
واســــــــــتطرد االســــــــــتاذ الــــــــــدكــــــــــتور/ محــــــــــمود 
حسـني قـائـال: " رؤيـة الـهيئة أن تـكون اكـثر 
املــــــــراكــــــــز الــــــــبحثية تــــــــميزاً عــــــــلى املســــــــتوى 
املحــــــلي واإلقــــــليمي والــــــدولــــــي فــــــي مــــــجال 
تــصنيع و تــطبيق وتــطويــر تــقنيات الــفضاء 
وتــــــــكنولــــــــوجــــــــيات االســــــــتشعار مــــــــن الــــــــبعد 
السـتكشاف وإدارة املـوارد األرضـية لـدعـم 

متخــــذي الــــقرار والــــباحــــثني فــــي قــــطاعــــات 
التنمية املختلفة في الدولة.

رسالة الهيئة :
 تـتلخص رسـالـة الـهيئة فـي مـتابـعة وتـوطـني 
وتــــــــقديــــــــم أحــــــــدث الــــــــتقنيات فــــــــي مــــــــجاالت 
االســـــــــــــــتشعار مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبعد والـــــــــــــــتطبيقات 
الحـــــــديـــــــثة لـــــــعلوم الـــــــفضاء وبـــــــناء الـــــــقدرات 
الــــذاتــــية لــــتطبيقها ونشــــر االســــتفادة مــــنها 
والــتعاون الــعلمي مــع مــختلف املــؤســسات 

بالدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية. 
وال تـــــــــــــدخـــــــــــــر الـــــــــــــهيئة جهـــــــــــــدا مـــــــــــــن أجـــــــــــــل      
تــــــــــــــــــحـقـيـق مـجــــــــــــــــــمـوعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن األهــــــــــــــــــداف 

االستراتيجية وأهمها:
االنــــتقال إلــــى املســــتوى الــــعاملــــي فــــي 
مـــــــــــــــجاالت تـــــــــــــــكنولـــــــــــــــوجـــــــــــــــيا الـــــــــــــــفضاء 

واالستشعار من البعد.
تـــطويـــر الـــهيئة لـــتكون فـــاعـــلة فـــي بـــناء 
وتــطويــر نــظم الــرصــد والــتنبؤ واإلنــذار 
املـبكر وتـفعيل هـذه األنـظمة مـن خـالل 

مؤسسات الدولة.
إعـــــداد الـــــكوادر الـــــعلمية املـــــتخصصة 
وبــــناء قــــدراتــــها الــــذاتــــية فــــي مــــجاالت 
تــــــــــــــــــطـبـيـقـات الــــــــــــــــــتـقـنـيـات الـحــــــــــــــــــديــــــــــــــــــثـة 
لــــــــــــــالســــــــــــــتشعار مــــــــــــــن الــــــــــــــبعد وعــــــــــــــلوم    

تكنولوجيات الفضاء.
زيــــــادة عــــــدد ونــــــوعــــــية وجــــــودة اإلنــــــتاج 

البحثي والخدمي للهيئة .
زيــــــــادة أوجــــــــه الــــــــتعاون والــــــــتعاقــــــــدات 
واالتـــفاقـــيات بـــني الـــهيئة واملـــؤســـسات 
األخــــــرى الــــــتي تــــــدعــــــم خــــــطة الــــــتنمية 
بـالـدولـة والـتي تـساهـم فـي دعـم الـناتـج 

القومي املحلي.
تــــــــفعيل دور الــــــــهيئة فــــــــي االتــــــــفاقــــــــات 

اإلقليمية والدولية.
تـــــــــحقيق الـــــــــجودة فـــــــــي األداء وتـــــــــنفيذ 

األعمال.

مـــــن خـــــالل اســـــتعراضـــــنا الـــــسابـــــق لـــــرؤيـــــة 
ورســــــــالــــــــة وأهــــــــداف الــــــــهيئة .. يــــــــمكننا أن 
نحـدد أهـم املـجاالت واملـهام الـتي تـضطلع 

بها الهيئة: 
واملــــــــــوارد  الــــــــــثـــروات  رصــــــــــد   -١

  الطبيعية: 
(وأهـــمها الـــثروات املـــعدنـــية ومـــواد الـــبناء - 
االســـــــــتزراع الـــــــــسمكي - املـــــــــوارد الـــــــــبيئية 

الـزراعـية - املـوارد الـبيئية السـطحية وتـحت 
الســــطحية - الــــبحيرات املــــصريــــة و الــــبيئة 

البحرية).

الثروات التعدينية باملثلث الذهبي بمحافظة البحر األحمر

٢- املخاطر الطبيعية والبيئية:
وأهـمها تـآكـل الـشواطئ - الـسيول - حـركـة 
الـــــــكثبان الـــــــرمـــــــلية - تـــــــلوث املـــــــياه والـــــــهواء 
واألتــــــــــــــربــــــــــــــة -  االنــــــــــــــزالقــــــــــــــات االرضــــــــــــــية - 
الـــــــــــــتغيرات املـــــــــــــناخـــــــــــــية) مشـــــــــــــروع االدارة 
املــتكامــلة ملــياه الــصرف مــن محــطة الــبالنــة 

- أسوان

٣- البيئة املعلوماتية املكانية :
(وأهــم مشــتمالتــها قــواعــد الــبيانــات - نــظم 
املـعلومـات الـجغرافـية - الـنمذجـة الـريـاضـية 
-الـتصويـر الـجوي  - نـظم املـسح املـيدانـي 
لــــــــألراضــــــــي واملــــــــياه - التخــــــــريــــــــط وإنــــــــتاج 
الخــــرائــــط املــــتخصصة - اســــتخدام غــــطاء 
األرض فـي التخـطيط الـعمرانـي والـزراعـي 

- ....... الخ).

مشــــــــروع الخــــــــرائــــــــط الــــــــرقــــــــمية للتجــــــــمعات 
العمرانية ٢٠١٥

أ.د / محمود حسني
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بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى املــــــجاالت املــــــتنوعــــــة ألنشــــــطة الــــــهيئة الــــــقومــــــية 
لـإلسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء ودورهـا الـبارز فـي تـحقيق 
أهـــــــداف الـــــــتنمية فـــــــي مـــــــصر وخـــــــدمـــــــة املشـــــــروعـــــــات ذات الـــــــبعد 
الـــقومـــي ، البـــد أن يـــأتـــي دور الـــبحث الـــعلمي الـــذي يـــساعـــد فـــي 
تــــنفيذ وتــــحقيق بــــعض املــــوضــــوعــــات، ويــــتلخص هــــذا الــــدور فــــي 

اآلتي:
•اسـتكمال ورفـع كـفاءة الـقوى البشـريـة بـالـهيئة وتـدريـب الـعامـلني 
عــــــــلى تــــــــكنولــــــــوجــــــــيا املــــــــعلومــــــــات ونــــــــظم املــــــــعلومــــــــات الــــــــجغرافــــــــية 
وتـــــكنولـــــوجـــــيات االســـــتشعار والـــــفضاء مـــــن خـــــالل مـــــيكنة أنـــــظمة 

العمل.
• إجـــراء الـــبحوث والـــتطويـــر فـــي مـــجاالت االســـتشعار مـــن الـــبعد 
ونشـــــر الـــــتقنيات الحـــــديـــــثة فـــــي هـــــذا املـــــجال شـــــديـــــد الـــــتخصص 

بمصر.
• زيادة االهتمام باملشروعات التي خدم خطط التنمية القومية.

• دعـم الـتعاون مـع املـؤسـسات املحـلية 

واألجنبية ذات الصلة بمجاالت أنشطة الهيئة.
تـــقويـــة االرتـــباط والـــتوأمـــة بـــاملـــراكـــز الـــبحثية الـــعربـــية واألفـــريـــقية 

املماثلة.
• دعــــم األنشــــطة الــــفضائــــية عــــن طــــريــــق بــــناء واطــــالق عــــدد مــــن 
أقــــــمار االســــــتشعار مــــــن الــــــبعد واملــــــعامــــــل الــــــفضائــــــية ومحــــــطات 
اسـتقبال بـيانـات األقـمار الـصناعـية ومـعامـل مـعالـجتها وتـوظـيفها 

لخدمة أهداف التنمية.
• إجـــــراء الـــــبحوث والـــــدراســـــات فـــــي مـــــجال تـــــكنولـــــوجـــــيا الـــــفضاء 
والــــــنهوض بــــــالــــــصناعــــــة املــــــصريــــــة لــــــتصميم وتــــــصنيع املــــــكونــــــات 

الفضائية بمصر.
• االسراع في إنشاء وكالة الفضاء املصرية.

برنامج القمر الصناعي التعليمي للجامعات املصرية
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ومـن الجـديـر بـالـذكـر بـأن الـهيئة حـاصـلة عـلى 
الــــجودة تــــعتبر الــــهيئة الــــقومــــية لــــالســــتشعار 
مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء مـــــــــن الـــــــــهيئات 
الـــبحثية املـــرتـــبطة بـــالـــبرامـــج الـــقومـــية لـــلتنمية 
وخـدمـة املـجتمع بـالـدولـة. وهـذا يـجعل لـتطبيق 
نــــظام الــــجودة عــــلى أنشــــطة الــــهيئة املــــختلفة 
أهــــمية وطــــنية خــــاصــــة. وتــــعبر إدارة الــــبحث 
الــعلمي شــأنــها كــشأن كــل األعــمال، بــل مــن 
أشـــــــــــدهـــــــــــا ارتـــــــــــباطـــــــــــا بـــــــــــنظم إدارة الـــــــــــجودة 
وبــاملــعايــير لــحاجــته إلــي الــدقــة واإلتــقان فــي 
اســـــــتخراج الـــــــنتائـــــــج وتـــــــفسيرهـــــــا وتحـــــــليلها، 
ألنــها ليســت عــمالً عــاديــاً يــمكن الــتجاوز فــيه 
بــــــــما يــــــــحتم إدارة كــــــــل مــــــــراحــــــــلها بــــــــمهارات 

ومعايير الدقة واإلتقان.
وقـــــد تـــــم الـــــنجاح لـــــلمراحـــــل األولـــــي ملـــــنظومـــــة 
الــــــجودة بــــــالــــــهيئة بــــــالــــــحصول عــــــلي شــــــهادة 
األيـــــزو 9001/2008 عـــــام ٢٠١٠ مـــــن قـــــبل 
 TUV الشـــــــــركـــــــــة املـــــــــانـــــــــحة لـــــــــشهادة األيـــــــــزو
Rheinland ثــم تــم تجــديــد الــحصول عــلي 
الـــــشهادة عـــــام ٢٠١٣. كـــــما حـــــصلت الـــــهيئة 
عـــــــــلي شـــــــــهادة األيـــــــــزو 9001/2015 عـــــــــام 
٢٠١٦ مـــــن قـــــبل الشـــــركـــــة املـــــانـــــحة لـــــشهادة 
األيــزو Russian Register  حــيث تــعتبر 
الــــــهيئة أول جــــــهة بــــــحثية/ جــــــامــــــعة مــــــصريــــــة 

تحصل علي هذه الشهادة٫
تـــوجـــهنا بـــالـــسؤال اآلتـــي لـــألســـتاذ الـــدكـــتور/ 
محـمود حسـني - رئـيس الـهيئة عـن الخـدمـات 

الـــــــــتي تـــــــــقدم لـــــــــلمواطـــــــــنني وجـــــــــهات اإلنـــــــــتاج 
واملؤسسات داخل الدولة؟

أجــــــــاب ســــــــيادتــــــــه بــــــــأن كــــــــل ثــــــــروات مــــــــصر •
ومـــواردهـــا املـــتاحـــة هـــي مـــلك لـــكل املـــصريـــني 
وان االســــتخدام األمــــثل وتــــعظيم االســــتفادة 
مــــن تــــلك الــــثروات إنــــما يــــعود بــــالــــفائــــدة عــــلى 
املـواطـنني والـدولـة، ويـمكننا تـلخيص أهـم تـلك 

الخدمات فيما يلى
اســـــتخدام تـــــقنيات االســـــتشعار مـــــن الـــــبعد •

لــــحصر وتــــصنيف املــــوارد الــــطبيعية كــــاملــــياه 
واألراضـــي الـــصالـــحة لـــالســـتغالل الـــزراعـــي 

وكذلك الثروات املعدنية.
اســـــتخدام تـــــقنيات االســـــتشعار مـــــن الـــــبعد •

فـي بـناء قـواعـد الـبيانـات املـكانـية الـجغرافـية 
لألغراض املختلفة.

الـدراسـات الـجيوتـقنية الـضروريـة للتخـطيط •
العمراني وانشاء املدن الجديدة.

الــــــــتصويــــــــر الــــــــجوي بــــــــاســــــــتخدام بــــــــيانــــــــات •
األقـمار الـصناعـية والـصور الـجويـة والـصور 
فــــــائــــــقة الــــــتفريــــــق الــــــطيفي وتــــــطبيقاتــــــها فــــــي 

املجاالت املختلفة.
تـــطبيقات إدارة الـــشواطئ واخـــتيار مـــواقـــع •

املوانئ.
اســـتخدام تـــقنيات االســـتشعار فـــي كـــشف •

ومــتابــعة الــتعديــات عــلى األراضــي الــزراعــية 
وكــــــــذلــــــــك فــــــــي الــــــــتوســــــــع األفــــــــقي لــــــــالمــــــــتداد 

العمراني.
التدريب في مجال االستشعار من البعد.•
البحث عن مصادر املياه الجوفية.•
اســـــتخدام صـــــور األقـــــمار الـــــصناعـــــية فـــــي •

إصـدار األطـالـس والـوثـائـق الـورقـية والـرقـمية 
بالتعاون مع املنظمات املحلية والدولية.

اســـتخدام بـــيانـــات األقـــمار الـــصناعـــية فـــي •
التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات املناخية.

تـقييم مـصادر املـياه واألراضـي بـاسـتخدام •
تـــكنولـــوجـــيا املـــعلومـــات األرضـــية وبـــالتخـــطيط 
األمــــــــــثل الســــــــــتخدامــــــــــات بــــــــــعض األراضــــــــــي 
الـــــــقابـــــــلة لـــــــالســـــــتزراع، واجـــــــراء الـــــــدراســـــــات 
املــــــــتعلقة بــــــــالــــــــحصر الــــــــتصنيفي والــــــــتركــــــــيب 
املـــــــــــحصول لـــــــــــبعض الـــــــــــنباتـــــــــــات املـــــــــــنزرعـــــــــــة 
بــاســتخدام بــيانــات الــصور الــفضائــية ونــظم 

املعلومات الجغرافية.
دبلوم مهني مع املجلس األعلى للجامعات•

بــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج مــــــــــــهني مــــــــــــتقدم فــــــــــــي مــــــــــــجال •
االســــــــتشعار مــــــــن الــــــــبعد ونــــــــظم املــــــــعلومــــــــات 
الــــجغرافــــية يــــتسم بــــالجــــديــــة ويــــحقق الــــتميز 

للخريج ويجعله منافساً في سوق العمل.
ويـــــــــطرح الـــــــــبرنـــــــــامـــــــــج املـــــــــكثف خـــــــــالل ثـــــــــالث 
مســــتويــــات يــــتعلم الــــطالب خــــاللــــها الــــتقنيات 
الحــــديــــثة وتــــطبيقاتــــها فــــي االســــتشعار مــــن 
الــبعد ونــظم املــعلومــات الــجغرافــية بــاالعــتماد 
عـــــــلى الـــــــتدريـــــــب الـــــــعملي املـــــــهارى لـــــــتأهـــــــيل 
مـــحترف فـــي ذلـــك املـــجال لـــديـــه الـــقدرة عـــلى 
حــل املــشاكــل املــهنية بــأســلوب عــلمي مــتمثالً 
فـي تـنفيذ مشـروع تخـرج يـقدمـه الـطالب فـي 

نهاية البرنامج. 
 ولـــتحقيق الـــنجاح فـــي تـــقديـــم مـــا ســـبق مـــن 
خــدمــات مــجتمعية لــلمواطــنني و لــلمؤســسات 
الـــعامـــلة فـــي مـــصر، تجـــدر اإلشـــارة هـــنا أن 

الـــهيئة تـــمتلك مجـــموعـــة مـــن املـــوارد والـــكوادر 
البشــــــــريــــــــة مــــــــن ذوى الــــــــخبرة املــــــــشهود لــــــــها 
بــــــالــــــكفاءة. بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى مــــــا ســــــبق فــــــان 
الــــــهيئة تــــــزخــــــر بــــــاإلمــــــكانــــــيات املــــــتاحــــــة ذات 
الـــــــصلة الـــــــتي تـــــــساعـــــــد عـــــــلى أداء األعـــــــمال 
وتـــــــــــحقيق األهـــــــــــداف وتـــــــــــقديـــــــــــم الخـــــــــــدمـــــــــــات 

واالستشارات، نذكر أهمها: 
- محـــطة أرضـــية الســـتقبال بـــيانـــات األقـــمار 

الصناعية بأسوان.
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- محـــطة مـــناخـــية الســـتقبال بـــيانـــات األقـــمار 
  . (NOAA) الصناعية من طراز

- محــــــــــطة الــــــــــتحكم بــــــــــاألقــــــــــمار الــــــــــصناعــــــــــية 
 GCS .  بالقاهرة الجديدة

نـظام أرشـفة وحـفظ لـبيانـات أقـمار صـناعـية -

 . Terabytes 70 بقدر تخزينية
 Beech) .طــائــرة لــلتصويــر الــجوي طــراز -

  (craft200
- كـــــــامـــــــيرا الـــــــتصويـــــــر الـــــــجوي فـــــــي املـــــــجال 
املــرئــي واخــري بــالــليزر وكــامــيرا ثــالــثة فــائــقة 

 . التعدد الطيفي.
- أجهزة قياس طيفي ومستشعرات حقلية. 
- مــــــــــــعمل مــــــــــــعالــــــــــــجة الــــــــــــبيانــــــــــــات والــــــــــــصور 

الفضائية. 

- أجهزة مساحية مختلفة. 
 .( GIS)معمل قواعد للبيانات الجغرافية -
- مجـــــــــموعـــــــــة مـــــــــعامـــــــــل فـــــــــضائـــــــــية ومـــــــــعامـــــــــل 

االستشعار من البعد.

  وتــعتبر املــوارد البشــريــة هــي اهــم الــعوامــل 
الــتي تــؤثــر بــصورة مــباشــرة فــي نــجاح عــمل 

وأداء الـــهيئات واملـــؤســـسات ، وتـــتميز الـــهيئة 
الـــــــــقومـــــــــية لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم 

الـفضاء بـامـتالكـها الـعديـد مـن املـوارد املـاديـة 

والــبنية الــتحتية وأجهــزة ومــعامــل بــما يــؤهــلها 
لــــلقيام بــــالــــدور املــــنوط بــــها أداؤه فــــي خــــدمــــة 
الـــــــوطـــــــن ، ومـــــــن الـــــــضروري ان نـــــــشير الـــــــى 
اســــتعراض إمــــكانــــات الــــهيئة ومــــواردهــــا مــــن 

الــقوى البشــريــة الــعامــلة الــقادرة عــلى تــنفيذ 
كـل مـا سـبق مـن خـدمـات وتـحقيق اإلنـجازات 

والــــــــنجاحــــــــات املــــــــرجــــــــوة حــــــــيث تــــــــبلغ الــــــــقوى 
البشـــــريـــــة بـــــالـــــهيئة ٥٢٨ فـــــرد مـــــوزعـــــني كـــــما 

  يلي:

*٩٤ مــــــــــــن الــــــــــــباحــــــــــــثني املــــــــــــتخصصني فــــــــــــي 
تــــــــــــخصصات تــــــــــــطبيقات االســــــــــــتشعار مــــــــــــن 

  البعد.
  *٧٧ من األخصائيني املدربني.  

*٣٥٧  مــــن أعــــضاء الــــكادر الــــعام (الــــكوادر 
  اإلدارية واملالية واملعاونة).

*٢ مــــــــــــتعاقــــــــــــديــــــــــــن عــــــــــــلى مــــــــــــوازنــــــــــــة الــــــــــــهيئة 
(اخصائيون وإداريون).

*٧٥  مـن املـتعاقـديـن املـتخصصني بـبرنـامـج 
الفضاء بياناتهم كاالتي:

*٢٦ من الحاصلني على درجة الدكتوراه.

٩٥ مــــــــــــــــهندس مــــــــــــــــتخصص فــــــــــــــــي تــــــــــــــــشغيل 
وتصميم واختبار األقمار الصناعية.

*١١٤ مـن اإلداريـني والـوظـائـف املـعاونـة فـي 
برنامج الفضاء.

أهــــــــم مخــــــــرجــــــــات الــــــــبحث الــــــــعلمي بــــــــالــــــــهيئة 
الـــــــــقومـــــــــية لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم 

الفضاء النشر العلمي:

اعـــــــــــــــــــــــوام  ثـــــــــــــــــــــــالث  خـــــــــــــــــــــــالل  فـــــــــــــــــــــــي 

٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧  كــــــــــــــــــان إجــــــــــــــــــمـالــــــــــــــــــي 
األبـــــحاث املـــــنشورة بـــــمجالت عـــــاملـــــية ومحـــــلية 

وبمؤتمرات دولية ١٥٧ بحثاً.
 جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر هـــــنا ان نـــــشير الـــــى وجـــــود 
إصــــــــــــــدارات مــــــــــــــنتظمة للمجــــــــــــــلة املــــــــــــــصريــــــــــــــة 

لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء وهـــى 

 Elsevier تـــحت مـــظلة دار النشـــر الـــعاملـــية
ومـــدرجـــة ضـــمن قـــاعـــدة الـــبيانـــات لـــلدوريـــات 
 Science  الـــــــعلمية الـــــــدولـــــــية عـــــــلى مـــــــوقـــــــع

  . direct
    وكان من إصداراتها حديثا كالتالى:
*عام ٢٠١٥/٢٠١٤ تم اصدار عددين 

االصـــــدار الـــــثانـــــى مـــــن الـــــعدد ١٧ ديـــــسمبر 

٢٠١٤

االصدار األول من العدد ١٨ يونيو ٢٠١٥

*عام ٢٠١٦/٢٠١٥ 
تم اصدار ٣ اعداد

االصـدار االول مـن الـعدد ١٨ (عـدد خـاص) 

فى اكتوبر ٢٠١٥
االصـدار الـثانـى مـن الـعدد ١٨ فـى ديـسمبر 

٢٠١٥

االصــــــدار االول مــــــن الــــــعدد ١٩ فــــــى يــــــونــــــيو 

٢٠١٦

*عام ٢٠١٧/٢٠١٦ 
تم اصدار ٣ اعداد 

االصـدار الـثانـى مـن الـعدد ١٩ فـى ديـسمبر 

٢٠١٦

ملحق العدد ٢٠ فى ابريل ٢٠١٧
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1- النماذج األولية:
مؤشرات األداء - النماذج األولية

قــاعــدة بــيانــات طــيفية عــلى شــبكة اإلنــترنــت لــلهيئة تــمثل مــختلف أنــواع 
الغطاء األرضي في مصر.

*البنية التحتية للبيانات املكانية:
" National Spatial Data Infrastructure"
حـيث يـحتوى إطـار الـبيانـات املـكانـية (SDI) عـلى الـعديـد مـن األدوات /
الخـــــدمـــــات والـــــتي تـــــرتـــــبط بـــــشكل تـــــفاعـــــلي مـــــع املســـــتخدمـــــني مـــــن أجـــــل 
تـــسجيل وحـــفظ ومـــعالـــجة وصـــيانـــة ومـــشاركـــة الـــبيانـــات املـــكانـــية الـــرقـــمية 

بطريقة فعاله ومرنه.
    وقـــامـــت الـــهيئة الـــقومـــية لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء بـــبناء 
نـموذج أولـي لـل SDI مـن خـالل اتـاحـة الـعديـد مـن بـيانـاتـها الـرقـمية الـتي 

تـخص بـعض مشـروعـاتـها الـسابـقة والـجاريـة فـي شـكل رقـمي مـن خـالل 

خــدمــة اإلنــترنــت املــوجــودة بــالــهيئة بــواجــهة مــوحــدة يــطلق عــليها " الــبنية 
  التحتية للبيانات املكانية".

   ويهـدف املشـروع حـالـيا إلـى تـطويـر كـفاءة ال SDI لـيعمل محـلياً فـي 
بـعض قـطاعـات الـدولـة بـحيث يـكون قـادراً عـلى تـنسيق تـبادل واسـتخدام 

الــــبيانــــات مــــن خــــالل مجــــموعــــة مــــن املــــعايــــير والــــسياســــات املــــنظمة بــــني 
مـختلف قـطاعـات الـدولـة الـحكومـية مـنها والـخاصـة والـتي تـعتبر مـصدرا 

هاما للبيانات التي يعتمد عليها صانع القرار بشكل أساسي. 
ومـــن أهـــم مخـــرجـــات SDI  بـــناء قـــاعـــدة الـــبيانـــات الـــطيفية عـــلى شـــبكة 

اإلنترنت ملختلف أنواع الغطاء األرضي في مصر. 

ونـــتابـــع عـــرض مـــؤشـــرات أداء الـــهيئة بـــحثيا بـــاالنـــتقال الـــى أهـــم 
املشروعات البحثية الجارية بها:

مشــــــروعــــــات اإلســــــتشعار وبــــــرنــــــامــــــج الــــــفضاء فــــــي الــــــفترة مــــــن 

٢٠١٥/٢٠١٤ حتى ٢٠١٧/٢٠١٦
أواًل: األنشطة البحثية

قــامــت الــهيئة الــقومــية لــإلســتشعارمــن الــبعد وعــلوم الــفضاء فــي 

الـــــــفترة مـــــــن ٢٠١٥/٢٠١٤ حـــــــتى ٢٠١٧/٢٠١٦ بـــــــإنـــــــجاز عـــــــدد 
(١١٣) مشـــــروعًــــــا بـــــحثيًا وتـــــعاقـــــديًـــــا بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى عـــــدد مـــــن 
اإلســــــتشارات فــــــى مــــــجاالت اإلســــــتشعار عــــــن بــــــعد وتــــــطبيقاتــــــه 

وعــلوم وتــكنولــوجــيا الــفضاء، وقــد بــلغت الــقيمة املــالــية اإلجــمالــية 
لـــــألنشـــــطة الـــــبحثية والخـــــدمـــــية والـــــتدريـــــبية املـــــنفذة لـــــتلك الـــــفترة 

٣٦.٨ مــليون جــنيهاً تــقريــباً مــنها ١٣.٦ مــليون جــنيها إيــرادات 
املشــــــروعــــــات الــــــتعاقــــــديــــــة املحــــــلية ٧.٢ مــــــليون جــــــنيها إيــــــرادات 

املشـــروعـــات الـــتعاقـــديـــة األجـــنبية بـــينما كـــان إيـــراد املشـــروعـــات 

الـــــبحثية الـــــداخـــــلية ١٥.٨ مـــــليون جـــــنيهاً عـــــلى الـــــنحو املـــــوضـــــح 
التالى:

1-مشــــــروعــــــات تــــــعاقــــــديــــــة محــــــلية: (٥٢ مشــــــروعــــــا حــــــيث بــــــلغت 
ايرادات تلك الفترة ١٣٦١٤١٥٩ جنيهاً مصرياً).

2-مشـروعـات تـعاقـديـة أجـنبية: (٢٢ مشـروعـاً وقـد بـلغ إيـراد تـلك 
الفترة حوالي ٧٢٥٩٠٧٤ جنيهاً مصرياً).

3-مشـــروعـــات بـــحثية داخـــلية: (٣٩ مشـــروعـــاً بـــحثياً بـــاإلضـــافـــة 
إلــــى نــــشاط عــــلمي يــــتمثل فــــي إنــــشاء مــــنظومــــة مــــتكامــــلة إلدارة 

الـجودة لـلهيئة وذلـك بـقيمة إجـمالـية حـوالـي ٤٨٥٥١٠٧٤ مـليون 

جنيهاً مصرياً).

موضحاً به جهة التعاقد مع الهيئة
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وعــن الــتعاون الــعلمي واالتــفاقــات الــدولــية حــدثــنا 
األســـتاذ الـــدكـــتور/ محـــمود حســـني رئـــيس الـــهيئة 

عن اهمها فيما يلي:
-بــــــــرنــــــــامــــــــج الــــــــتعاون اإلقــــــــليمي لتحســــــــني إدارة 
املــــــــوارد املــــــــائــــــــية والــــــــدعــــــــم املــــــــؤســــــــسي ( الــــــــبنك 

الدولي). 
-تــــــــشخيص واســــــــتخدام األراضــــــــي املــــــــتدهــــــــورة 

 .( FP7 – االتحاد األوربي ) بمصر
-مشـــــــروع بـــــــناء الـــــــقدرات فـــــــي مـــــــجال تـــــــطبيقات 
الــــــــصور الــــــــراداريــــــــة فــــــــى اســــــــتكشاف الــــــــثروات 
األرضــية فــى مــصر (الــتعاون مــع وكــالــة الــفضاء 

الكندية). 
-مشــــروع املــــسح الــــراديــــومــــتري الــــطيفي لــــلتربــــة 
فــــــــي مــــــــنطقة درب الــــــــجالبــــــــة – أســــــــوان بــــــــغرض 
الـــــــــتنمية الـــــــــزراعـــــــــية ( بـــــــــالـــــــــتعاون مـــــــــع جـــــــــامـــــــــعة 

 (USAID بوسطن-برنامج املعونة األمريكية
-تحــديــد أنســب األمــاكــن والــطرق لــحصاد املــياه 
لــبعض األمــاكــن بشــبه جــزيــرة ســيناء بــإســتخدام 
تـــطبيقات اإلســـتشعار عـــن بـــعد ونـــظم املـــعلومـــات 
الـــجغرافـــية والـــنمذجـــة الـــحوضـــي) صـــندوق دعـــم 

. (STDF)  التكنولوجيا واالبتكار
-اإلدارة املـــــتكامـــــلة لـــــلمناطـــــق الـــــساحـــــلية للبحـــــر 
املـــتوســـط والبحـــر األســـود ( االتـــحاد األوربـــي – 

 (FP7
-مشــــــروع الــــــتوعــــــية بــــــمبادرة جــــــيميس وافــــــريــــــقيا 
السـتخدامـات االسـتشعار مـن الـبعد فـى الـتنمية 
بــأفــريــقيا (BRAGMA) ( االتــحاد األوربــي – 

 (FP7
-مشـــــروع تحســـــني عـــــمليات اإلدارة املحـــــلية مـــــن 
خــالل تــبادل املــمارســات الــجيدة والــتدريــب عــلى 
تـــقنيات الـــجغرافـــية املـــكانـــية ( االتـــحاد األوربـــي 

( FP7 - ENPI)
-مشـــــروع "الـــــتغيرات املـــــناخـــــية وتـــــأثـــــيرهـــــا عـــــلى 

الدلتاوات بني الهجرة والتكيف 
 International Development) "

 (Research-Canada
•األســـــــتاذ الـــــــدكـــــــتور/ محـــــــمود حســـــــني - رئـــــــيس 

الهيئة 
بــــمناســــبة مــــوافــــقة مجــــلس الــــنواب بجــــلسته يــــوم 
االثـــــــنني ٢٥-١٢-٢٠١٧ عـــــــلى مشـــــــروع قـــــــانـــــــون 
إنــــــشاء الــــــوكــــــالــــــة املــــــصريــــــة لــــــلفضاء وبــــــرنــــــامــــــج 
الــــفضاء املــــصري ألهــــميته فــــي اإلســــراع  بــــنقل 
وتــوطــني تــكنولــوجــيات عــلوم الــفضاء وذلــك ملــا لــها 
مـــن دور فـــي خـــدمـــة أهـــداف الـــتنمية املســـتدامـــة 
مـن حـيث تـوفـير الـبيانـات واملـعلومـات الـدقـيقة عـن 
املـوارد املـتاحـة بـما يـسهم فـي تـحقيق االسـتفادة 

القصوى باالستخدام األمثل لتلك املوارد. 
فهـال الـقيت سـيادتـكم الـضوء لـقراء الـنافـذة عـلى 

  هذا املوضوع 

  أجـــاب ســـيادتـــه بـــأن بـــرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري 
بـــــــــدأ فـــــــــي عـــــــــام ١٩٩٨ بـــــــــتمويـــــــــل مـــــــــبدئـــــــــي مـــــــــن 
أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي والــــتكنولــــوجــــيا بــــقيمة 
٤.٠٠٠.٠٠٠ جــــــــــــــــــنــيــهــاً خــــــــــــــــــصــصــت إلجــــــــــــــــــراء 
الـدراسـات الـتمهيديـة. وفـي عـام ٢٠٠٠ اعـتمدت 
أول مـــــيزانـــــية لـــــبرنـــــامـــــج الـــــفضاء املـــــصري وبـــــدأ 
الـــعمل فـــي تـــنفيذ الـــبرنـــامـــج ، وبـــالـــفعل فـــي ٢٤ 
أكــــتوبــــر تــــم تــــوقــــيع عــــقد تــــصميم وإطــــالق ونــــقل 
تــــــكنولــــــوجــــــيا الــــــقمر الــــــصناعــــــي مــــــصر- ســــــات١  
بـالـتعاون مـع دولـة اوكـرانـيا ذات الـخبرات املـميزة 

في مثل هذا املجال .
   وأضـــــــــاف الـــــــــدكـــــــــتور / محـــــــــمود حســـــــــني بـــــــــأن 
اإلســراع بــإصــدار قــانــون انــشاء وكــالــة الــفضاء 
املـصريـة فـي الـوقـت الـحالـي والـذى سـيسهم فـي 
مـــــــواجـــــــهة مـــــــعظم التحـــــــديـــــــات واملـــــــخاطـــــــر الـــــــتي 
تـواجـهها الـبالد فـضال عـن دور هـذه الـوكـالـة فـي 
خــــــدمــــــة أهــــــداف الــــــتنمية والــــــحفاظ عــــــلى األمــــــن 
الــــــــقومــــــــي املــــــــصري، وتجــــــــدر اإلشــــــــارة هــــــــنا أن 
الـــوكـــالـــة ســـتعمل عـــلى تـــوحـــيد الـــجهود والـــتنسيق 
بــــــني جــــــميع الــــــهيئات واملــــــراكــــــز الــــــبحثية املــــــعنية 
بــــــــالــــــــفضاء داخــــــــل مــــــــصر مــــــــنعا لــــــــلتداخــــــــل فــــــــي 

االختصاصات".
واســـــتطرد ســـــيادتـــــه قـــــائـــــال :"وبـــــالـــــفعل نجـــــد أن 
الــوكــالــة لــديــها كــل مــقومــات الــنجاح والــتي تــتمثل 
فــــي الــــكوادر البشــــريــــة املــــدربــــة واملــــؤهــــلة لــــلعمل 
ولــــديــــنا الــــبنية األســــاســــية الــــفضائــــية مــــن أقــــمار 
صــــناعــــية ، وكــــذلــــك الــــبنية الــــتحتية مــــن محــــطات 
أرضــــــــية ومــــــــعامــــــــل لتحــــــــليل الــــــــصور الــــــــفضائــــــــية 
بــاملــديــنة الــفضائــية بــالــقاهــرة الجــديــدة والــتي تــم 
إنـــــــشاؤهـــــــا عـــــــلى مـــــــساحـــــــة ١٢٥ فـــــــدان وتـــــــحوي 
أيـــــضا وكـــــالـــــة الـــــفضاء والـــــعديـــــد مـــــن االنـــــشاءات 
ومحـطات اسـتقبال الـصور وتحـليلها ويـتم الـعمل 

بــها مــن خــالل مجــموعــات عــمل فــنية مــتخصصة 
مـــوجـــودة بـــبرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري نـــذكـــر مـــنها 
عـــــــلى ســـــــبيل املـــــــثال مـــــــا يـــــــمثل الـــــــبنية 

الفضائية:
- الدعم امليكانيكي والكهربي

-الهيكل امليكانيكي للقمر الصناعي
-التجميع واالختبارات

-املحطات األرضية
-التصميم املتزامن

-املدارات وحساباتها
-هندسة النظم

-التوجيه والتحكم في وجهة القمر
-االتصاالت الفضائية

-الحاسب املركزي للقمر
-الحمولة الفضائية
-التغذية الكهربائية
-التصميم الحراري

-البيئة الفضائية
امـــــا عـــــن الـــــبنية الـــــتحتية مـــــن املـــــعامـــــل 

والتجهيزات، نذكر منها:
- معمل النموذج الهندسي
 - معمل التصميم املتزامن

- معمل االختبارات الكهربية
 - معمل األقمار متناهية الصغر

- معمل اختبار الدوائر الكهربية املطبوعة
- معمل الحمولة البصرية

- غرفة اختبارات الهوائيات     
- محطة التحكم واالستقبال

-مــــــــعمل الــــــــنظم الــــــــفضائــــــــية ملــــــــعالــــــــجة اإلشــــــــارة 
والصور
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اهــتمام الــقيادة الــسياســية بمشــروع 
وكالة الفضاء املصرية   

 وقــبل أن نســتطرد فــي الحــديــث عــن الــوكــالــة 
وبـــرنـــامـــج الـــفضاء املـــصري يـــجب أن نـــشير 
إلــى أن الــقيادة الــسياســية فــي مــصر تــولــي 
اهـــــــتمامـــــــاً خـــــــاصـــــــاً بهـــــــذا املشـــــــروع وتـــــــضع 
مشـــــــروع إنـــــــشاء الـــــــوكـــــــالـــــــة تـــــــحت رئـــــــاســـــــتها 

لـــــتصبح كـــــيانـــــا نـــــاجـــــحاً وقـــــويـــــاً مـــــنذ بـــــدايـــــة 
اإلنـشاء، ويـتضح ذلـك جـليا مـن تـوفـير جـميع 
اإلمــــكانــــات املــــطلوبــــة ودعــــم املشــــروع مــــاديــــا 
وفـــنيا حـــيث اصـــبح مـــن الـــضرورة الـــقصوى 
ان تتخـــذ الـــدولـــة قـــرار إنـــشاء وكـــالـــة الـــفضاء 
فـي الـوقـت الـحالـي بـعد أن تـأخـر صـدوره مـا 
يـــقرب مـــن 40 عـــامـــا مـــنذ الـــبدء فـــي بـــرنـــامـــج 
الـفضاء فـي مـصر، ومـن ثـم فـقد حـان الـوقـت 
لـــبدء الـــعمل فـــي تـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء لـــلحاق 
بـــــــركـــــــب الـــــــتطور الـــــــهائـــــــل فـــــــي هـــــــذا املـــــــجال 
وخـــــصوصـــــا بـــــان دوال بـــــاملـــــنطقة قـــــد ســـــبقتنا 
فــي هــذا املــجال، وتــأجــيل الــتنفيذ مــن شــأنــه 
أن يـــــضيع عـــــلى مـــــصر فـــــرصـــــاً اســـــتثماريـــــة 
كـــــبيرة نـــــحن فـــــي أشـــــد الـــــحاجـــــة إلـــــيها فـــــي 

مجاالت التنمية املختلفة .
    والبــد أن نــشير إلــى الــتعديــالت الــتي قــام 
بــــــــها الــــــــبرملــــــــان املــــــــصري مــــــــمثال فــــــــي لــــــــجنة 
الــــتعليم والــــبحث الــــعلمي عــــلى بــــعض املــــواد 
بـــقانـــون الـــوكـــالـــة قـــبل املـــوافـــقة الـــنهائـــية عـــليه 
بجـــــــلسته يـــــــوم االثـــــــنني ٢٥ ديـــــــسمبر ٢٠١٧ 
إنــــــــــما يــــــــــعكس الــــــــــحس الــــــــــوطــــــــــني والــــــــــدعــــــــــم 
الــــرســــمي مــــن كــــافــــة جــــهات الــــدولــــة بــــأهــــمية 
الــوكــالــة فــي الــفترة املــقبلة لــتحقيق االهــداف 

التنموية والتكنولوجية ملصر.
   وتــعمل الــدولــة بــكافــه اجهــزتــها عــلى تــوفــير 
كــل مــتطلبات الــبرنــامــج الــفضائــي ولــم تبخــل 
فــــــي تــــــنفيذ املــــــتطلبات الــــــتجهيزيــــــة الــــــالزمــــــة 
إلنـــــــشاء  وكـــــــالـــــــة الـــــــفضاء املـــــــصريـــــــة وتـــــــقوم 
الـــدولـــي بـــتلبية أي احـــتياجـــات فـــعلية لـــنجاح 

بــرنــامــج الــفضائــي املــصري. ونــظرا لــألهــمية 
الـــــــقصوى لـــــــلوكـــــــالـــــــة فـــــــي تـــــــحقيق مـــــــتطلبات 
الــــــتنمية املســــــتدامــــــة مــــــن خــــــالل االســــــتغالل 
األمـــــــثل لـــــــلموارد فـــــــي كـــــــافـــــــة املـــــــجاالت إلـــــــى 
جـــانـــب أهـــميتها فـــي تـــحقيق األمـــن الـــقومـــي 

املصري.
  وبــــعد إصــــدار الــــقرار الجــــمهوري لــــقانــــون 

إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة سـيكون لـديـنا 
كــــــــيان اقــــــــتصادي مســــــــتقل يــــــــسمى وكــــــــالــــــــة 
الــفضاء املــصريــة تــعتمد فــي تــنفيذ اهــدافــها 
وتـــحقيق املـــرجـــو مـــن إنـــشائـــها عـــلى الـــتعاون 
مــــــع مــــــختلف الــــــجهات املــــــعنية بهــــــذا املــــــجال 
داخــل مــصر وخــارجــها ويــكون تــعاونــاً قــائــماً 

على أسس قانونية وعلمية.
    وعــــــــــن الــــــــــعالقــــــــــة بــــــــــني الــــــــــهيئة الــــــــــقومــــــــــية 
لـــــــــالســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء  
ووكــــالــــة الــــفضاء املــــصريــــة  أفــــادنــــا األســــتاذ 
الــدكــتور/ محــمود حســني بــأن الــهيئة الــقومــية 
لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء هـــي 
أولــى الــجهات وأهــمها الــتي تــعني بــمجاالت 
الـــفضاء وتـــطبيقاتـــه والـــتي ســـوف يـــكون لـــها 
الـــــــــــدور الـــــــــــرئـــــــــــيسي الـــــــــــبارز فـــــــــــي الـــــــــــتعاون 
والــــــــتكامــــــــل مــــــــع وكــــــــالــــــــة الــــــــفضاء املــــــــصريــــــــة 
لــــتحقيق أهــــدافــــها، حــــيث تــــعتبر الــــهيئة أهــــم 
االعـــــــمدة األســـــــاســـــــية الـــــــتي ســـــــتقوم عـــــــليها 
املشـروعـات الـبحثية لـلوكـالـة وذلـك ملـا تـزخـر بـه 
مـــن امـــكانـــيات مـــاديـــة وبشـــريـــة كـــبيرة تـــضم 
تــــــــــــخصصات مــــــــــــختلفة فــــــــــــي مــــــــــــجال عــــــــــــلوم 
وتــــــــكنولــــــــوجــــــــيا الــــــــفضاء، فــــــــضال عــــــــن وجــــــــود 
مجـــــموعـــــة عـــــمل بـــــالـــــهيئة تـــــعمل حـــــالـــــياً عـــــلى 
إعــداد الــلوائــح الــتنظيمية والــتنفيذيــة واملــالــية 
واإلداريـة لـوكـالـة الـفضاء تـمهيداً العـتمادهـا. 
وتـقوم هـذه الـلجنة أيـضا بتحـديـد الـعالقـة بـني 
الـوكـالـة والـهيئات املـعنية ويـأتـي فـي مـقدمـتها 
الــهيئة الــقومــية لــالســتشعار مــن الــبعد وعــلوم 

الفضاء.  

   ونـحن لـديـنا الـيقني الـتام بـأن أنـشاء وكـالـة 
الــــفضاء املــــصريــــة ســــوف يــــوفــــر الــــعديــــد مــــن 
فــــــــــــرص الــــــــــــعمل املــــــــــــتميزة الــــــــــــتي يــــــــــــمكن أن 
تســتوعــب الــعمالــة املــؤهــلة واملــدربــة فــي هــذا 
املــجال وخــصوصــا بــعد تــوجــه عــدد غــير قــليل 
مــــــن بــــــعض املــــــهندســــــني األكــــــفاء واملــــــدربــــــني 
لـلعمل فـي جـهات فـضائـية دولـية أخـرى، هـذا 
بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى تــــــشجيع الــــــذيــــــن ســــــافــــــروا 
الســـتكمال دراســـات املـــاجســـتير والـــدكـــتوراه 
فــــي جــــامــــعات دولــــية بــــالــــخارج عــــلى الــــعودة 

الى بلدهم.  
   لـذا فـإنـنا نهـدف إلـى وقـف تسـريـب وهجـرة 
الــعقول والــكفاءات املــدربــة واملــؤهــلة فــي هــذا 
املــــــجال و عــــــودتــــــهم لــــــلتالحــــــم مــــــع نــــــظرائــــــهم 
بــــــــمصر داخــــــــل الــــــــوطــــــــن مــــــــن أجــــــــل تــــــــعظيم 
االســـــــتفادة مـــــــن الـــــــخبرات املـــــــصريـــــــة الـــــــتي 
تــمتلك الــرغــبة فــي الــنجاح املــدعــومــة بــالــحس 
الــــــوطــــــني فــــــي مــــــحاولــــــة لــــــرد الجــــــميل ملــــــصر 

وشعبها.
العائد واالستفادة من املشروع

ونـــــــعود إلـــــــى االســـــــتفادة املـــــــرجـــــــوة مـــــــن هـــــــذا 
املشــروع مــن خــالل تــوفــير الــصور الــفضائــية 
الـــــــــتي ســـــــــتمكننا مـــــــــن االســـــــــتخدام األمـــــــــثل 
ملـواردنـا املـتاحـة فـي مـصر، حـيث ان الـصور 
الــــفضائــــية لــــها أهــــمية كــــبيرة فــــي الــــحصول 
عـــلى املـــعلومـــات فـــي الـــوقـــت والـــتاريـــخ الـــذي 
تخــــــطط لــــــه الــــــدولــــــة ، كــــــذلــــــك يــــــمكنها الــــــتنبؤ 
بــــاملــــخاطــــر الــــتي تهــــدد الــــتنمية االقــــتصاديــــة 
والبشــــريــــة وحــــمايــــة األمــــن الــــقومــــي، ومــــصر 
لــــديــــها خــــبراء  وكــــوادر بشــــريــــة مــــدربــــة عــــلى 
تحــــــليل الــــــصور الــــــفضائــــــية فــــــي الــــــتوقــــــيتات 
املـــناســـبة والـــتي تـــعد قـــوة اقـــتصاديـــة هـــائـــلة 
لـــتنفيذ ونـــجاح املشـــروعـــات الـــقومـــية، وتحـــليل 
بـــيانـــات الـــصور الـــفضائـــية بـــواســـطة الـــعلماء 
املــــصريــــني يــــعد أمــــناً قــــومــــياً فــــي اســــتقصاء 
املـــــــعلومـــــــات والـــــــحفاظ عـــــــلى ســـــــريـــــــتها عـــــــلى 
عـــــــكس الـــــــجاري حـــــــالـــــــيا مـــــــن شـــــــراء  صـــــــور 
أقــمار صــناعــية ألهــداف محــددة مــن جــهات 
غـــــير مـــــصريـــــة ، نـــــاهـــــيك عـــــن تـــــوفـــــير مـــــاليـــــني 
الــــــــجنيهات والــــــــعمالت األجــــــــنبية الــــــــتي يــــــــتم 
انـفاقـها بـغرض شـراء الـصور الـفضائـية مـن 

الخارج.
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  ونـــــسأل هـــــنا كـــــيف يـــــمكن لـــــلدولـــــة 
املـصريـة االسـتفادة مـن تحـليل بـيانـات 

تلك الصور؟
 أجــــــاب الــــدكــــتور / محــــمود حســــني أن 
هــــــــناك رابــــــــطاً بــــــــني الــــــــقائــــــــمني عــــــــلى تحــــــــليل 
الــــــــصور الــــــــفضائــــــــية والســــــــلطة الــــــــتنفيذيــــــــة، 
فــالــهيئة تــمد الــقائــمني عــلى الــعمل الــتنفيذي 
بـــــــالـــــــبيانـــــــات والـــــــتحالـــــــيل الـــــــفضائـــــــية لـــــــكافـــــــة 
املشــــروعــــات ومــــن أمــــثلة هــــذا الــــتعاون : مــــن 
اهـــــم اســـــتخدامـــــات بـــــيانـــــات صـــــور األقـــــمار 
الــصناعــية حــالــيا تــتمثل فــي تحــديــد اشــكال 
الــــــتعدي عــــــلى أراضــــــي الــــــدولــــــة كــــــيفاً وكــــــماً 
وربــط ذلــك بــكل املــعلومــات األرضــية املــتاحــة 
وتحــــــديــــــد نــــــوع الــــــتعدي واملــــــساحــــــة املــــــتعّدي 

  عليها واحداثياتها املكانية.
كــذلــك يــتم اســتخدام تــحالــيل بــيانــات الــصور 
الـفضائـية فـي إنـقاذ الـبحيرات املـصريـة مـن 
الـــتعديـــات والـــتلوث وايـــضا اســـتخدامـــها فـــي 
تحـــــديـــــد املـــــتغيرات الـــــحادثـــــة بـــــفعل الـــــطبيعة 
وأيـــضا بـــفعل تـــدخـــالت اإلنـــسان والســـتغالل 
املـــــــوارد الـــــــطبيعية بـــــــالـــــــبحيرة واملـــــــتمثلة فـــــــي 
الـثروات املـائـية و الـسمكية ، وأيـضاً الـتعدي 
عـــلى نهـــر الـــنيل والـــحفاظ عـــلى جـــودة ونـــقاء 

املياه وتحديد ملوثاتها.
وفــــى الــــوقــــت الــــحالــــي تــــقوم الــــهيئة بــــإنــــشاء 
الـبنية املـعلومـاتـية لـعدد ثـمان مـحافـظات فـي 
جــــــــــــــميع مــــــــــــــجاالت الــــــــــــــتنمية االقــــــــــــــتصاديــــــــــــــة 
بـــــاملـــــحافـــــظات بـــــاســـــتخدام بـــــيانـــــات الـــــصور 

  الفضائية.
 كـــــــما يـــــــمكننا مـــــــن رصـــــــد جـــــــميع املـــــــتغيرات 
الـــــــحادثـــــــة داخـــــــل وحـــــــول الحـــــــدود املـــــــصريـــــــة 
بــــــــــــــاســــــــــــــتخدام بــــــــــــــيانــــــــــــــات صــــــــــــــور األقــــــــــــــمار 

الصناعية .
وبـــــــالـــــــعودة إلـــــــى وكـــــــالـــــــة الـــــــفضاء 
املـصريـة... تـداولـت األخـبار فـي اآلونـة 
االخــــــيرة عــــــن ســــــعي مــــــصر إلنــــــشاء 
وكـــالـــة فـــضاء إفـــريـــقية يـــكون مـــقرهـــا 
الـقاهـرة. هـل ذلـك يـعود بـالـفائـدة عـلى 

مصر والقارة السمراء؟ 
بـــــالـــــطبع، حـــــيث يـــــمثل صـــــدور قـــــرار قـــــانـــــون 
وكــــالــــة الــــفضاء املــــصريــــة وأيــــضا اإلفــــريــــقية 
تــــــــكامــــــــالً كــــــــبيراً نــــــــحو نــــــــقل وتــــــــفعيل وتــــــــبادل 
الـــــخبرات بـــــني الـــــدول اإلفـــــريـــــقية فـــــي مـــــجال 
تــــــــكنولــــــــوجــــــــيا الــــــــفضاء وتــــــــوثــــــــيق الــــــــعالقــــــــات 

املــــــــــصريــــــــــة - اإلفــــــــــريــــــــــقية، كــــــــــذلــــــــــك ســــــــــيتيح 
االســتفادة مــن نــتائــج بــرامــج الــفضاء داخــل 
الـــــــــقارة الـــــــــسمراء فـــــــــي االســـــــــتغالل األمـــــــــثل 
لــــلثروات الــــطبيعية لــــدول الــــقارة الــــتي كــــانــــت 
ومــــازالــــت محــــل أطــــماع الــــكثيريــــن مــــن غــــير 

أبنائها.
  الــــي جــــانــــب ذلــــك يــــتم تــــوقــــيع الــــعديــــد مــــن 
بـــــروتـــــوكـــــوالت الـــــتعاون بـــــني وكـــــاالت الـــــفضاء 
املـــختلفة بـــالـــدول اإلفـــريـــقية فـــيما بـــينها ومـــع 
وكاالت الفضاء األخرى من خارج القارة. 

    وفـــــي ظـــــل وجـــــود الـــــسياســـــات املـــــصريـــــة 
الـــداعـــمة لـــلعالقـــات املـــصريـــة مـــع دول الـــقارة 
اإلفــــــريــــــقية إلعــــــادة بــــــناء جــــــسور الــــــثقة بــــــني 
الـدول اإلفـريـقية، قـام الـسيد الـوزيـر االسـتاذ 
الـــدكـــتور / خـــالـــد عـــبد الـــغفار -وزيـــر 
الـــــتعليم الـــــعالـــــي والـــــبحث الـــــعلمي 
بـتبني قـانـون إنـشاء وكـالـة الـفضاء املـصريـة 
وكـــــذلـــــك اإلطـــــار الـــــقانـــــونـــــي لـــــوكـــــالـــــة الـــــفضاء 
اإلفــــريــــقية، وقــــد قــــام ســــيادتــــه بــــالــــتعاون مــــع 
فــــــريــــــق عــــــمل مــــــن وزارتــــــي الــــــتعليم الــــــعالــــــي 
والــبحث الــعلمي ووزارة الــخارجــية املــصريــة 
وجـــــــــهات أخـــــــــرى داعـــــــــمة ومـــــــــعاونـــــــــة بـــــــــتنفيذ 
مخــــــطط إعــــــداد اإلطــــــار الــــــقانــــــونــــــي إلنــــــشاء 

قانون وكالة الفضاء اإلفريقية.
وبــــــالــــــفعل تــــــم عــــــقد اجــــــتماع لــــــلجنة الــــــتعليم 
واالبـــتكار والـــتكنولـــوجـــيا بـــاالتـــحاد األفـــريـــقي 
بــرئــاســة الــسيد الــوزيــر الــدكــتور/ خــالــد عــبد 
الــــغفور بــــالــــقاهــــرة فــــي أكــــتوبــــر ٢٠١٧ وذلــــك 
بــــــحضور ومــــــشاركــــــة وزراء الــــــتعليم الــــــعالــــــي 
والــــبحث الــــعلمي بــــالــــدول اإلفــــريــــقية ، ونــــتج 
عـــــن هـــــذا االجـــــتماع املـــــوافـــــقة عـــــلى اإلطـــــار 
الـــــقانـــــونـــــي املـــــقترح إلنـــــشاء وكـــــالـــــة الـــــفضاء 
اإلفـريـقية، بـاإلضـافـة إلـي مـا تـم اعـتماده مـن 
سـياسـات واسـتراتـيجيات أفـريـقية فـي مـجال 
الـــــفضاء تـــــم الـــــتوجـــــيه بـــــاســـــتكمال الـــــدراســـــة 
لـــــــوضـــــــع تـــــــصور إلطـــــــار الـــــــتنفيذ والـــــــحكومـــــــة 
لـوكـالـة الـفضاء األفـريـقية. وهـذا يـؤكـد سـالمـة 
اإلجـــــــــراءات نـــــــــحو اتـــــــــخاذ الـــــــــقرار بـــــــــإنـــــــــشاء 
الــــوكــــالــــة فــــي االجــــتماع الــــرئــــاســــي لــــالتــــحاد 
األفــــريــــقي املــــزمــــع عــــقده فــــي يــــنايــــر ٢٠١٨ 
وذلــــك بــــالــــتنسيق بــــني وزارة الــــتعليم الــــعالــــي 
والــــبحث الــــعلمي مــــمثلة فــــي الــــهيئة الــــقومــــية 
لـــالســـتشعار مـــن الـــبعد وعـــلوم الـــفضاء وبـــني 

االتحاد األفريقي من جانب آخر.  

كــما تــقدمــت مــصر بــطلب الســتضافــة وكــالــة 
الـــفضاء االفـــريـــقية عـــلي أراضـــيها، وبـــالـــفعل 
تـم إعـداد املـلف  الـخاص بـذلـك بـالـتعاون مـع 
خـــــبراء مـــــن الـــــجامـــــعات واملـــــراكـــــز واملـــــعاهـــــد 
والـــــــــــــــــهيئات الـــــــــــــــــبحثية ووزارة الـــــــــــــــــخارجـــــــــــــــــية 

املصرية.
بـذكـر إنـشاء وكـالـة الـفضاء اإلفـريـقية، 
إلـى أي مـدى تـتعاون الـهيئة الـقومـية 
لـالسـتشعار مـن الـبعد وعـلوم الـفضاء 
مــع نــظرائــها عــلى املســتوى الــدولــي ؟ 

وما هي أشكال هذا التعاون؟
هـــــــناك الـــــــعديـــــــد مـــــــن االتـــــــفاقـــــــيات املـــــــتبادلـــــــة 
واملشـــروعـــات الـــبحثية املشـــتركـــة مـــع مـــختلف 
دول الـعالـم وبـخاصـة ذات الـريـادة مـنها فـي 
مـــــــــــجاالت االســـــــــــتشعار مـــــــــــن الـــــــــــبعد وعـــــــــــلوم 
الــــفضاء. ولــــعل ابــــرزهــــا قــــيام الــــهيئة بــــتوقــــيع 
عـــــقد إنـــــشاء وبـــــناء قـــــمر صـــــناعـــــي مـــــصري 
بـــــالـــــتعاون مـــــع الـــــصني يهـــــدف إلـــــي تـــــدريـــــب 
الـكوادر املـصريـة وتـصميم وتـصنيع مـكونـات 
الـقمر الـصناعـي "مـصر سـات٢" بـاملـشاركـة 
مـع املـهندسـني الـصينني فـي مـراكـز التجـميع 
الـــــصينية. ويهـــــدف هـــــذا الـــــعقد الـــــى إنـــــشاء 
مـركـز للتجـميع والـتصنيع لـألقـمار الـصناعـية 
فــــي مــــصر بــــالــــتعاون مــــع الــــصني .. وســــوف 
يـــــــتم تجـــــــميع "مـــــــصر ســـــــات٢" فـــــــي مـــــــركـــــــز 
التجــميع املــزمــع إنــشاؤه بــاملــديــنة الــفضائــية 

بالقاهرة الجديدة.
ومـن أمـثلة الـدول األخـرى الـتي يـتم الـتعاون 

معها في هذا املجال:
- الـــهند : حـــيث تجـــري مـــفاوضـــات وزيـــارات 

متبادلة لبحث مجاالت التعاون .
- كــــــازاخســــــتان : حــــــبت تــــــم تــــــوقــــــيع خــــــطاب 
نــوايــا بــني الــجانــبني فــي مــجال تــوفــير صــور 

األقمار الصناعية وتدريب املتخصصني.
- دولـــة اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة : اجـــريـــت 
زيـــارات مـــتبادلـــة ومـــيدانـــيه ملـــناقـــشة الـــتعاون 

مع وكالة اإلمارات للفضاء .
- الــكويــت : يــتم الــتعاون مــع إدارة املــساحــة 
الـعسكريـة بـدولـة الـكويـت وذلـك بـالـتنسيق مـع 
هــــيئة املــــساحــــة الــــعسكريــــة املــــصريــــة لــــبحث 
اوجـــه الـــتعاون املشـــترك فـــي مـــجال الـــفضاء 

والتطبيقات واملحطات األرضية .
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جــديــر بــالــذكــر أنــنا كــهيئة بــحثية نــشارك فــي 
الـــتحالـــفات الـــبحثية والـــتي ســـبق وان أعـــلنت 
عـنها أكـاديـمية الـبحث الـعلمي والـتكنولـوجـيا، 
وهـــي بـــحق مـــبادرة رائـــدة فـــي االتـــجاه نـــحو 
الـــتحالـــفات بـــني الـــكيانـــات والـــهيئات الـــبحثية 
والــــــجامــــــعات ومــــــمثلي الــــــصناعــــــة مــــــن أجــــــل 
تـــــعظيم االســـــتفادة مـــــن الـــــخبرات املـــــصريـــــة 
الــــــتي تــــــعمل مــــــثل الجــــــزر املــــــنعزلــــــة الــــــتي ال 

رابط بينهما.
ولــديــنا مشــروع تــحالــف الــفضاء " قــمر 

صناعي لتطوير التكنولوجيا "
- مشـــــروع تـــــصنيع وإطـــــالق قـــــمر صـــــناعـــــي 
بهــــــــــــدف امــــــــــــتالك تــــــــــــقنيات تــــــــــــصنيع املــــــــــــواد 
الـــــــــــــــــفضائـــــــــــــــــية: هـــــــــــــــــيكل الـــــــــــــــــقمر- املـــــــــــــــــتحكم 
املـــغناطـــيسي فـــي وجـــهة الـــقمر بـــتمويـــل مـــن 
أكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي بـــمبلغ ١٠ مـــليون 

جنية 
مساهمة الهيئة ١.٥ مليون جنية 

مدة تنفيذ املشروع ٢٠١٧-٢٠١٩ 
الجهات املشاركة في هذا التحالف :

- الــــــهيئة الــــــقومــــــية لــــــالســــــتشعار مــــــن الــــــبعد 
وعلوم الفضاء .

- املعهـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــقومـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــلبحوث الـــــــــــــــــفلكية 
والجيوفيزيقية .

- مركز بحوث الفلزات.
- جامعة القاهرة.

- جامعة عني شمس.
- األكــــاديــــمية الــــعربــــية لــــلعلوم والــــتكنولــــوجــــيا 

والنقل البحري.
- مصنع بنها لإللكترونيات.

- مصنع ٦٣ الحربي.
- الشركة العاملية للبصريات.

- الشركة املصرية لالستشعار من البعد.      
هــــذا بــــاإلضــــافــــة إلــــي مجــــموعــــة مــــن 
املشـــروعـــات الـــجاريـــة بـــالـــهيئة نـــذكـــر 

منها علي سبيل املثال :
- القمر الصناعي "مصر سات ٢ "

- مـــــــــــــــركـــــــــــــــز تجـــــــــــــــميع واخـــــــــــــــتبارات األقـــــــــــــــمار 
الصناعية .

- سلسلة األقمار التجريبية وتشتمل على:
الــــــــقمر التجــــــــريــــــــبي األول : تــــــــمت أعــــــــمال ١.

التصميم والتصنيع .

الـــقمر التجـــريـــبي الـــثانـــي :جـــاري أعـــمال ٢.
الــــتصميم والــــتصنيع مــــن خــــالل مشــــروعــــات 

فرعية  أخري .
قــــــــــمر الــــــــــجامــــــــــعات: يــــــــــتم الــــــــــتصنيع بــــــــــعد ٣.

الـــــــــــتصميم بـــــــــــاالشـــــــــــتراك مـــــــــــع الـــــــــــجامـــــــــــعات 
املصرية بالتعاون مع

وزارة الــــــــتعليم الــــــــعالــــــــي و مــــــــشاركــــــــه 14 ٤.
جامعة ومعهد حكومي وخاص . 

األقـــــمار مـــــتناهـــــيه الـــــصغر والـــــتي تـــــعتمد ٥.
أســـــــــــــــاســـــــــــــــا عـــــــــــــــلي املخـــــــــــــــرجـــــــــــــــات الـــــــــــــــبحثية 

للمشروعات الفرعية
الـــجاريـــة بـــالـــهيئة مـــن اجـــل إطـــالق أقـــمار ٦.

" Pico Satellite" من فئة
إطالق قمر U1  في ديسمبر٧٢٠١٧.
إطالق قمر U2  فى ديسمبر ٨٢٠١٨.
إطــــــالق قــــــمر ٢٥×٢٥ ســــــم فــــــى ديــــــسمبر ٩.

٢٠١٩
وجــــــاري اآلن الــــــتنسيق مــــــع وكــــــالــــــة الــــــفضاء 
الـــــــيابـــــــانـــــــية إلطـــــــالق مـــــــنخفض الـــــــتكلفة مـــــــن 

KIBO module محطة الفضاء الدولية
إلـى مـاذا تـتطلع سـيادتـكم ملـا يـمكن أن 
تـقدمـه الـهيئة الـقومـية مسـتقبال ملـصر 
مـــن خـــالل كـــل مـــا تـــم اســـتعراضـــه مـــن 

امكانات ومشروعات ؟ 
تـــتلخص أحـــالمـــنا فـــى تـــطويـــر كـــل امـــكانـــات 
الـــــهيئة لـــــتعظيم دورهـــــا فـــــى املـــــساهـــــمة فـــــي 
مشـــروعـــات الـــتنمية بـــالـــدولـــة، وبـــناء مـــنظومـــة 
بــــحثية مــــواكــــبة لــــتقدم الــــعلوم والــــتكنولــــوجــــيا 
واالبـــــــــتكار مـــــــــجال االســـــــــتشعار مـــــــــن الـــــــــبعد 
وعـــــــلوم الـــــــفضاء، تـــــــكون قـــــــادرة عـــــــلى إنـــــــتاج 
وإدارة املــــعرفــــة وتــــسويــــقها بــــكفاءة وفــــاعــــلية 
تـــحقق املـــنافـــسة الـــعلمية املـــبنية عـــلى الـــتميز 
وخــــدمــــة االقــــتصاد الــــوطــــني وتــــحقيق تــــنمية 

مستدامة للمجتمع املصري.
و مـــن جـــانـــبه .... يســـتعرض األســـتاذ 
الـدكـتور / عـلي صـادق و املـلقب بـأبـو 
الـــــفضاء املـــــصري و الـــــذي يـــــعد مـــــن  
الـرعـيل الـرائـد فـي مـجال عـلوم الـفضاء 
و اإلســـــتشعار مـــــن الـــــبعد خـــــبرات و 
رؤيـة سـيادتـه عـن مـجال عـلوم الـفضاء 
فــــي نــــبذة تــــاريــــخية عــــن مــــا يــــسمى 
بــالــحضارة الــفضائــية و مــوقــع مــصر 

منها .

حيث أكد سيادته على اآلتي :
يــــــعد وصــــــول 
البشـــــــر إلـــــــى 
الـــفضاء عـــام 
١٩٥٧ حـدث 
جــــــــديــــــــد فــــــــي 
نـــــوعـــــه فـــــريـــــد 

فــي نــتائــجه ، فهــذه هــي املــرة األولــي ، عــلى 
مــــــــدي الــــــــتاريــــــــخ البشــــــــري كــــــــله ، أن تــــــــمكن 
اإلنــــــــــسان مــــــــــن الخــــــــــروج مــــــــــن فــــــــــوق الــــــــــكرة 
األرضـــــية والـــــوصـــــول إلـــــى خـــــارجـــــها . بهـــــذا 
الخــروج يــمكن الــقول أن البشــريــة تــمر اآلن 
بـــــــــــمرحـــــــــــلتني رئـــــــــــيسيتني أو بـــــــــــمعني أصـــــــــــح 
بـــــــــــــــحضارتـــــــــــــــني إنـــــــــــــــسانـــــــــــــــيتني مـــــــــــــــختلفتني ، 
الــحضارة األولــي هــي الــحضارة األرضــية ، 
الــتي أصــبحت فــي مــراحــلها األخــيرة ، بــعد 
أن بـــدأت ثـــوابـــتها فـــي اإلهـــتزاز والـــتداعـــي ، 
فـــأصـــبحت غـــير قـــادرة أو غـــير مـــالئـــمة عـــلى 
ضـــبط إيـــقاع الـــحياه ، والـــحضارة الـــثانـــية ، 
الـحضارة الـفضائـية ، مـازالـت فـي بـدايـاتـها 
االولـــى وثـــوابـــتها لـــم تـــكتمل بـــعد ، وبـــالـــتالـــي 
فـــــهي غـــــير قـــــادرة عـــــلى شـــــغل الـــــفراغ الـــــذي 
نــشأ مــن تــداعــيى ثــوابــت املــرحــلة األرضــية . 
نـــــحن اآلن فـــــي مـــــرحـــــلة إنـــــتقالـــــية بـــــني ذبـــــول 
حــــــضارة ونــــــشوء أخــــــرى ، بــــــني ثــــــوابــــــت غــــــير 

مالئمة وثوابت غير مكتملة .
      أقــــــــصد بــــــــالــــــــحضارة األرضــــــــية الــــــــفترة 
الـزمـنية الـتي عـشناهـا فـوق األرض مـنذ بـدء 
الخــــــــليقة وحــــــــتى اآلن وأمــــــــكننا خــــــــاللــــــــها أن 
نسـتكشف كـل قـاراتـها ومـحيطاتـها وبـحارهـا 
وفـضائـها الـجوي ، ونـقيم فـي كـل أرجـائـها ، 
ونـزداد عـددا ونـطفر شـكال ولـونـا ومـوضـوعـا ، 
ونــــــــــــــتطور إجــــــــــــــتماعــــــــــــــيا وثــــــــــــــقافــــــــــــــيا وعــــــــــــــلميا 
وتـكنولـوجـيا ، ونـعتنق شـرائـع وعـقائـد مـختلفة 
، ونــــــــــــــــــنـقـسـم إلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــعـوب وحــــــــــــــــــضـارات 
مـــــــــــــتعددة ،حـــــــــــــتى وصـــــــــــــلنا إلـــــــــــــى الـــــــــــــعصور 
األرضــــــية األخــــــيرة ، وهــــــي حــــــضارة تــــــميزت 
بشـــــدة وقـــــسوة وخـــــبث الـــــصراعـــــات الـــــقائـــــمة 
فـــيما بـــيننا، والـــتي أدت إلـــى إنـــقسامـــنا إلـــى 
دول وشــعوب مــتقدمــة ، وأخــري يــطلق عــليها 
دول نـــــــــامـــــــــية. الـــــــــخالصـــــــــة أن األرض الـــــــــتي 
عــــشنا عــــليها ومــــازلــــنا ،أصــــبحت غــــير قــــادرة 

على حملنا .
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أمــا الــحضارة الــفضائــية فــهي الــحضارة 
الـــــتي بـــــدأنـــــا نـــــعيشها مـــــنذ خـــــروجـــــنا مـــــن 

فـــــــــوق الـــــــــكرة األرضـــــــــية ووصـــــــــولـــــــــنا إلـــــــــي 
الــــــــــفضاء ، وحــــــــــققنا خــــــــــاللــــــــــها طــــــــــفرتــــــــــني 


عظيمتني غير مسبوقتني :

الــــــــــــــــــطـفـرة األولــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــفـرة مــــــــــــــــــكـانــــــــــــــــــيـة  
"الـــفضاء" ، وهـــو مـــكان جـــديـــد لـــم يســـبق 
للبشــر الــوصــول إلــيه، مــكان مــتسع لــيس 

لـــــه بـــــدايـــــة ، ولـــــيس لـــــه نـــــهايـــــة ، ومـــــا يـــــزال 
يــــــتمدد ، بــــــه بــــــاليــــــني املجــــــرات ، وبــــــاليــــــني 
الــشموس ، وبــاليــني األجــرام الــسماويــة ، 

مــــــــــــــكان مليئ بــــــــــــــاملــــــــــــــصادر الــــــــــــــطبيعية ، 
والــــطاقــــة الــــتي ال تــــنضب ، والــــتي تــــكفي 

كـل إسـتخدامـاتـنا كبشـر مـهما زاد عـددنـا 

، ومـن املـؤكـد وجـود كـرات مـشابـهة لـكرتـنا 
األرضـــــية تـــــصلح إلقـــــامـــــة البشـــــر ، مـــــكان 

مليئ بــــــاألخــــــطار الــــــتي ال يــــــمكن تــــــصور 

شدتها. 

والـطفرة الـثانـية طـفرة عـلمية تـكنولـوجـية ، 
هـي الـتي سـمحت لـنا أن نـخترق الـغالف 

الـــــــــــــجوي بـــــــــــــكل مـــــــــــــا فـــــــــــــيه مـــــــــــــن أخـــــــــــــطار 
وصـــــعوبـــــات ، وأن نـــــصل إلـــــى الـــــفضاء ، 

واإلقـامـة فـيه دون  أن تـكون فـيه املـقومـات 

الـــــــــالزمـــــــــة لـــــــــبقاء البشـــــــــر ، إســـــــــتطعنا أن 
نـتنفس ونـري ونـأكـل ونشـرب ونـقوم بـعديـد 

مـــــــــــن األنشـــــــــــطة واإلســـــــــــتكشافـــــــــــات ، وأن 
نـــــــحصل عـــــــلى املـــــــعلومـــــــات عـــــــن األرض ، 

وعــن الــفضاء ، وأن نــتصل بــاألرض ، ثــم 
نـــعود إلـــيها ســـاملـــني ....إلـــخ ، ثـــم تـــطورت 
هـذه الـعلوم والـتكنولـوجـيات تـطورا سـريـعا 

وبــمعدالت لــم يســبق للبشــريــة أن حــققتها 
عـــــلي مـــــدى حـــــضارتـــــها األرضـــــية كـــــلها ، 

وهـو مـا  أدى إلـى عـديـد مـن اإلخـتراعـات 
والـــتطبيقات الـــتي تـــدور حـــولـــها وبـــها كـــل 


أنشطتنا البشرية حاليا. 

هــــــذه الــــــحضارة الــــــفضائــــــية ، بــــــطفرتــــــيها 
املــــكانــــية والــــعلمية الــــتكنولــــوجــــية ،مــــازالــــت 
فــــي بــــدايــــتها، وهــــي      ـ طــــبقا لــــقواعــــد 

الـقانـون الـدولـي الـفضائـي الـذي إرتـضاه 
البشــــرـ  مــــتاحــــة لــــكل الــــدول الــــتى تــــرغــــب 

فــــي املــــشاركــــة فــــي تــــحقيقها وتــــطويــــرهــــا، 

واإلســــــــتفادة مــــــــن مــــــــصادرهــــــــا الــــــــطبيعية 


املختلفة . 
هـــناك عـــديـــد مـــن الـــدول قـــررت أن تـــدخـــل 
إلــى الــحضارة الــفضائــية ،  فــأصــبحت ـ 

بــشكل أو بــآخــر وبــدرجــات مــختلفة ـ دوال 

فــــــــــضائــــــــــية ، فــــــــــوصــــــــــلت إلــــــــــى الــــــــــفضاء ، 

وامـــتلكت عـــلوم وتـــكنولـــوجـــيا الـــفضاء ومـــا 
أدت إلــيه مــن عــلوم وتــكنولــوجــيات جــديــدة 
وتـــــطبيقات مـــــختلفة ، وهـــــناك دول أخـــــرى 
إرتــــــــــضت ، او أرغــــــــــمت  ، أن تــــــــــظل فــــــــــي 

نــــطاق الــــحضارة األرضــــية ،  فــــاســــتمرت 
فــــــي اســــــتخدام الــــــعلوم والــــــتكنولــــــوجــــــيات 

والـــتطبيقات الـــتي تـــسمح لـــها بـــها الـــدول 
الـفضائـية !! بـكل مـا يـمكن أن يـؤدي إلـيه 

ذلــــــك مــــــن تــــــداعــــــيات ســــــلبية عــــــلى أمــــــنها 

وسالمتها .

هـذا مـوجـز سـريـع لـتطور البشـريـة بـصفة 

عامة ، فماذا عن موقف مصر ؟

تـــــــعددت مـــــــحاوالت مـــــــصر لـــــــلدخـــــــول إلـــــــى 
عــصر الــفضاء ، مــن أهــمها إنــشاء وزارة 

الــــبحث الــــعلمي  ملجــــلس بــــحوث الــــفضاء 
عــــــــــام ١٩٩٨ ، الــــــــــذي وضــــــــــع تــــــــــفصيالت 
املـرحـلة األولـي ألهـداف مـصر فـي مـجال 

الـــــــفضاء واســـــــتراتـــــــيجية تـــــــنفيذهـــــــا ، وتـــــــم 

تــــــــنفيذهــــــــا بــــــــنجاح مــــــــن خــــــــالل بــــــــرنــــــــامــــــــج 
الــــفضاء ، الــــذي ألــــحق بــــالــــهيئة الــــقومــــية 

لــــــإلســــــتشعار مــــــن الــــــبعد وعــــــلوم الــــــفضاء 

كــــــمرحــــــلة أولــــــى ، عــــــلى أن تــــــنشأ وكــــــالــــــة 
فـضاء مـصريـة فـي املـرحـلة الـثانـية ، ومـن 

خــــــــالل بــــــــرنــــــــامــــــــج الــــــــفضاء أمــــــــكن تــــــــنفيذ 
مشــــروع نــــقل عــــلوم وتــــكنولــــوجــــيا تــــصنيع 

األقــمار الــصغيرة بــالــتعاون مــع أوكــرانــيا 
" الـقمر إيـجبت سـات ١ " وتـدريـب عـديـد 
مـــــــن الـــــــعلماء واملـــــــهندســـــــني املـــــــصريـــــــني ، 
وإنــشاء مــديــنة فــضائــية ومــعامــل ومحــطة 

تــــــحكم فــــــي األقــــــمار الــــــصناعــــــية ومحــــــطة 

إلســـتقبال الـــبيانـــات ...إلـــخ  عـــقب إطـــالق 

الــقمر إيــجبت ســات١ عــام ٢٠٠٧ بــنجاح 
، تــــم إيــــقاف بــــرنــــامــــج الــــفضاء ، وإرجــــاء 

تنفيذ املرحلة الثانية من اإلستراتيجية .
فـى عـام ٢٠١٧ ، وبـعد عشـر سـنوات مـن 

الـــــــــتوقـــــــــف ، قـــــــــررت الـــــــــقيادة الـــــــــسياســـــــــية 

املــوافــقة عــلى مشــروع إدخــال مــصر إلــى 
عــصر الــفضاء ، املــقدم مــن وزيــر الــتعليم 

الــــــعالــــــي والــــــبحث الــــــعلمي ، فــــــتم إعــــــداد 

مشــــــروع قــــــانــــــون إنــــــشاء وكــــــالــــــة الــــــفضاء 

املـصريـة بـالـهيئة الـقومـية لـإلسـتشعار مـن 

الـــــــــبعد وعـــــــــلوم الـــــــــفضاء ، ونـــــــــوقـــــــــش فـــــــــي 
مجـــــلس الـــــنواب ، وتـــــمت املـــــوافـــــقه عـــــليه ، 

وجــــــــــاري إرســــــــــالــــــــــة إلــــــــــى الــــــــــسيد رئــــــــــيس 
الجــــمهوريــــة لــــلتصديــــق عــــليه ونشــــره فــــي 
الجـــريـــدة الـــرســـمية  لـــقد قـــررت مـــصر أن 
تــــصبح دولــــة فــــضائــــية ، وأن تــــدخــــل إلــــى 


املرحلة الفضائية بكل ثقلها.
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تــمكَّن فــريــق مــصرى - أمــريــكى مشــترك مــن وضــع قــطعة جــديــدة فــى أُحْـــــجِية الــكشف 
عـن سِـــــرِّ االنـقراض الـكبير الـذى أصـاب الـديـناصـورات فـى نـهايـة الـعصر الـطباشـيرى 
قــبل نــحو ٦٥ مــليون ســنة، بــعد أن اســتطاعــوا الــكشف عــن ديــناصــور جــديــد، أطــلقوا 
عـليه «مـنصوراصـورس» تـيمناً بـالـجامـعة الـتى يـنتمى إلـيها الـباحـث الـرئـيس: جـامـعة 

املنصورة.
وبحسـب دراسـة نُشـرت أمـس (االثـنني) فـى مجـلة نيتشـر الـعلمية ذائـعة الـصيت، الـتى 
تُـعدُّ واحـدة مـن أهـم املـجالت الـعلمية عـلى مسـتوى الـعالـم، تـمكَّن الـفريـق مـن الـكشف 
عـن نـوع جـديـد تـمامـاً مـن الـديـناصـورات فـى نـصر عـلمى فـريـد سـيضيف الـكثير إلـى 

سجل مصر األحفورى.
حـني يـتعلق األمـر بـالـسنوات األخـيرة مـن حـياة الـديـناصـورات فـإن الـقارة األفـريـقية تُـعدُّ 
صـفحة فـارغـة؛ فـالـحفريـات الـتى عُــِثَر عـليها فـى أفـريـقيا تـنتمى لـلفترة الـزمـنية بـني ٩٠ 
و١٠٠ مــليون ســنة فــقط، وهــى حــفريــات قــليلة الــعدد، وتــبعد عــن زمــن االنــقراض بــفترة 
كـبيرة تـتجاوز ٢٥ مـليون سـنة، وهـذا يـعنى أن مـسار تـطور الـديـناصـورات فـى أفـريـقيا 
ظـلَّ إلـى حـد كـبير لـغزاً. ولـكن اآلن، سـيساعـد اكـتشاف الـفريـق الـبحثى - مـن جـامـعة 

املــــــنصورة، بــــــالــــــتعاون 
مـــــــع جـــــــامـــــــعة أوهـــــــايـــــــو 
ومـؤسـسة لـيكى لـلعلوم 
والجـــــــــــمعية الـــــــــــوطـــــــــــنية 
الـــجغرافـــية واملـــؤســـسة 
األمــــــــــريــــــــــكية لــــــــــلعلوم - 
لـــــلديـــــناصـــــور الجـــــديـــــد 
اآلن عــــــــلى سَــــــــــــدِّ ثــــــــغرة 
مـــــــن الـــــــثغرات مـــــــا قـــــــد 
يُـْسِهم فـى حـل أُحْــــجِية 
اندثار الديناصورات.

عُـــِثَر عــلى الــديــناصــور الجــديــد فــى الــواحــات الــداخــلة أثــناء رحــلة اســتكشافــية قــام بــها 
بــاحــثون تــابــعون ملــركــز عــلوم الــحفريــات الــفقاريــة بــجامــعة املــنصورة، بــرئــاســة الــدكــتور 
هـشام سـالم، الـحاصـل عـلى درجـته الـعلمية فـى مـجال الـحفريـات الـفقاريـة مـن جـامـعة 
ن مـن الـدكـتورة إيـمان الـداودى، أول  أكـسفورد، بـالـتعاون مـع فـريـق بـحثى نـسائـى مُــكوَّ
بــاحــثة مــصريــة وعــربــية فــى مــجال الــديــناصــورات، والــدكــتورة ســناء الــسيد، والــدكــتورة 

سارة صابر، من جامعتى املنصورة وأسيوط.
ى «تــيتانــورســوريــا»، وهــى نــوع  يــنتمى الــديــناصــور املــكتشف حــديــثاً إلــى عــائــلة تُــسمَّ
مــن الــديــناصــورات الــنباتــية طــويــلة الــعنق، الــتى كــانــت شــائــعة فــى جــميع أنــحاء الــعالــم 
خــالل الــعصر الــطباشــيرى، تــلك الــعائــلة مــعروفــة بــكونــها أكــبر الــحيوانــات الــبريــة الــتى 
عـرفـها الـِعْلم حـتى اآلن، إال أن الـديـناصـور املـكتشف حـديـثاً يـختلف عـنها فـى الـعديـد 
مـــن الـــخصائـــص؛ إذ إن وزنـــه يـــعادل تـــقريـــباً وزن فـــيٍل أفـــريـــقى، وهـــيكله يـــختلف عـــن 

هيكل الديناصورات االعتيادية التى تنتمى لتلك العائلة.

 

تصدر عن 
 مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية  
وزارة البحث العلمي  

 
رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د خالد عبد الغفار  

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  
 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
أ.د ياسر رفعت عبد الفتاح  

أمين مجلس المراكز والمعاهد 
والهيئات البحثية 

أسرة التحرير 
أ. محمد أحمد عبد المجيد  

أ. ياسر عبد الفتاح سالم 
م. أحمد محمد السيد 

أ. أحمد أحمد أحمد مجاهد  
أ. محمد يونس الخولى 

م. احمد نزيه عبد الواحد 

للمراسالت واإلعالنات  
بإسم هيئة التحرير 

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية  

١٠١ ش القصر العيني  
الدور الثامن  

تليفاكس : ٢٧٩٢١٣١٦ 
info@crci.sci.eg 
www.crci.sci.eg

«منصوراصورس»: اكتشاف أول ديناصور مصري في الواحات الداخلة
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