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الواليات  إلى  َوَصْلُت   ،١٩٦٩ عام  أغسطس  فى   
املتحدة األمريكية، فى وقت قريب من وقت هبوط 
كانت  القمر.  سطح  على  أرمستروجن  نيل  العاِلم 
الـــواليـــات املــتــحــدة مــتــفــوقــة عــلــى جــمــيــع الـــدول 
بابتكاراتها التى كانت حتصل على نصيب األسد 
مـــن جـــوائـــز نـــوبـــل. لـــكـــّن أهـــدافـــى كـــانـــت تقتصر 
على احلــصــول على درجــة الــدكــتــوراة مــن جامعة 
بنسلفانيا، واإلنتهاء من زمالة ما بعد الدكتوراة، 
مصر  إلــى  والــعــودة  كبيرة،  أمريكية  سيارة  وشــراء 
عليه  حصلُت  قــد  لــى،  محجوز  ملنصب  ذلــك  بعد 
منصبى  فإن  ذلــك،  ومع  اإلسكندرية.  جامعة  فى 

ر مسار حياتى. كمدرس فى كالتك َغيَّ
صحيٌح أنــنــى جــئــُت مــن أرض احلــضــارة، التى 
ــَبـــْت مــكــتــبــة ومــتــحــف اإلســكــنــدريــة. وتلقيت  أجنـ
حيث  اإلسكندرية،  جامعة  فى  اجلامعية  دراستى 
كم   ٦٠ تبعد  التى  دمنهور  مدينة  فى  مولدى  كان 
دسوق  مدينة  فى  وِعــْشــُت  اإلسكندرية.  عن  فقط 
حجر  فيه  اكــُتــِشــَف  الـــذى  املــكــان  مــن  مقربة  على 
رشيد، حيث كان كلٌّ من جان فرانسوا شامبليون، 
وتوماس يوجن ـ وهو فيزيائى، وُلــَغــِوّي ـ فى سباق 
الكتشافه. وكانت مصر أيًضا موطًنا ألول جامعة 
فـــى الـــعـــالـــم احلــــديــــث، أال وهــــى جــامــعــة األزهــــر 
م،   ٩٧٠-٩٧٢ عامى  خالل  تأسست  التى  الشريف، 
قبل  تأسست  التى  جامعة القاهرة  إلى  باإلضافة 

قرن من الزمان.

مصر صاحبة حضارة أضاءت 
للعالم وستتبوأ مكانتها مجددا

ــتـــى فـــى الــســتــيــنــات تــقــالــيــد تلك  عــكــســت دراسـ
ولكن  بالفعل.  رائــعــة  وكــانــت  الــتــاريــخــيــة،  الــفــتــرة 
التعليم  تــدهــَور  املاضية،  اخلمسني  السنوات  فى 
والــبــحــث الــعــلــمــى والــتــطــويــر فـــى مـــصـــر، بسبب 
املختصة.  اجلــهــات  ِقــَبــل  مــن  والتقصير  اإلهــمــال 
والــيــوم،أصــبــحــت مــصــر خـــارج قــائــمــة أفــضــل ١٠٠ 
دولة فى مجال التعليم، وفًقا إلحصائيات األمم 
 ٩٠ إلــى  مصر  سكان  عــدد  وصــل  أن  بعد  املتحدة. 
فئة  من  الرقم  هذا  ثلث  من  وأكثر  نسمة،  مليون 
رائدة  مصر  معه  تكون  أن  ماينبغى  وهو  الشباب، 

فى املنطقة العربية فى مجال التعليم. 
مبــجــرد وصـــولـــى إلـــى كــالــتــك لــلــعــمــل هــنــاك 
مماثلة  علمية  مؤسسة  بوجود  حلمُت  كمدرس، 
بالبحث  أوًال  أبدأ  أن  عليَّ  كان  ولكْن  مصر،  فى 
الوقت،  ذلــك  وفــى  أحبهما.  ــَذْيــن  الــلَّ والتطوير 
الدولية،  الشئون  فى  بعد  انخرطُت  قد  أكن  لم 
محمل  على  ليأخذونى  العالم  زعماء  يكن  ولم 

اجلد.
ــوة غـــيـــر عـــاديـــة  ــ فــــى كـــالـــتـــك كـــانـــت هـــنـــاك قـ
ــود حـــرم جــامــعــى يكتظ  مــن الــفــكــر دعــمــهــا وجـ
ــائـــزة نـــوبـــل، ومــــن بــيــنــهــم:  بــاحلــائــزيــن عــلــى جـ
ــورى جــيــلــمــان، وروجـــر  ــ ريـــتـــشـــارد فــايــنــمــان، ومـ
ســبــيــرى، وكــــارل أنـــدرســـون، وغــيــرهــم كــثــيــرون. 
ــال، اكـــتـــشـــف مـــارتـــن شــمــيــت  ــثــ ــلـــى ســبــيــل املــ وعـ
مقياس  اختراع  ومت  البعيدة،  الفلكية  النجوم 
ريختر هنا فى كالتك، ومت حتديد عمر األرض 
باترسون.  كلير  ِقَبل  من  هنا  سنة)  بليون   ٤٫٥)
وقـــد زاد مـــن إحــســاســى بـــاخلـــوف وقــتــئــٍذ تــلــك 
كالتك،  خريجى  مــن  الــبــارزة  الالمعة  القائمة 
مــثــل جـــوردون مـــور، وويــلــيــام شــوكــلــى، وتــشــارلــز 
تـــاونـــز، ولــيــنــوس بــولــيــنــج. كـــل هـــذه اإلجنــــازات 
تضم  بحثية  ملؤسسة  نوعها  مــن  فــريــدة  ُتعتبر 
فــى  ــًبـــا  ســـبـ ــانــــت  ــدريــــس؛وكــ تــ هـــيـــئـــة  عـــضـــو   ٣٠٠
اتـــخـــاذى قـــرار االنــضــمــام إلـــى هــيــئــة الــتــدريــس 
عديدة  أخرى  أماكن  على  وتفضيله  كالتك،  فى 
وشيكاغو،  هارفارد،  مثل:  عروًضا،  منها  تلقيت 

ويسترن. ونورث  ورايس، 

أسعى لتوفير مناخ 
كالتك فى مدينة زويل

كالتك  جامعة  احتفلت   ،٢٠١٦ فبراير   ٢٦ فى 
ــاتـــى فــــى الـــِعـــْلـــم  ــامـ ــهـ ــا عـــلـــى إسـ ــ ــاًم مبــــــرور ٤٠ عــ
والشئون الدولية. وتزامن عيد ميالدى السبعني 
مــع هــذا احلـــدث. وقــد أرتـــأى رئــيــس كــالــتــك، توم 
مــؤمتــر  عـــنـــوان  يــكــون  أن  ـ  مــعــه  وأنــــا  ـ  بــــوم  روزن 
أن  بعد  ألننى  وذلــك  واملجتمع»،  «الــِعــْلــم  احلفل 
حصلُت على جائزة نوبل فى عام ١٩٩٩؛ أصبحت 
واســع.  نطاق  على  العاملية  الشئون  فــى  مــشــاِرًكــا 
حــضــراملــؤمتــرخــمــســة مــن احلــائــزيــن عــلــى جــائــزة 
كــورنــبــرج،  وروجـــر  بالتيمور،  ديفيد  وهـــم:  نــوبــل، 
ــا. وكــان  وويــلــيــام فــيــلــيــبــس، ومــايــكــل ســبــنــس، وأنــ
هناك من العلماء البارزين جيف كيمبل، وشارل 
إليه  توصلت  ما  آخــر  عن  َثــا  ــدَّ َحتَ حيث  إيــالشــى، 
والفضاء،  العلوم،  مجال  فى  املستقبلية  املعرفة 

واالقتصاد، وغيرها من املوضوعات.
اجللسات  فى  رائدتان  شخصيتان  هناك  كانت 
الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة فـــى املـــؤمتـــر، هـــمـــا: بيتر 
ــا تــقــدمي  ــَيـ ـ ــَولَّ ــان جــــاردلــــز، حــيــث َتـ ــاثـ ديــــرفــــان، ونـ
ــتـــحـــدثـــني فــــى املـــــؤمتـــــر، وإلـــــقـــــاء تــصــريــحــات  املـ
ــذا املــؤمتــر أكــثــر مــن ١٢٠٠  عــامــة. وقـــد حــضــر هـ
ــام كـــل مـــن رئـــيـــس كـــالـــتـــك، ورئــيــس  ــ شـــخـــص، وقـ
املــجــلــس، ورؤســــــاء األقـــســـام بــإلــقــاء مــالحــظــات 
باجلامعة  الــقــوّى  بــارتــبــاطــى  متعلقة  متــهــيــديــة 
الــعــريــقــة، وبــاألبــحــاث الــتــى أجنــزتــهــا بــالــتــعــاون 

مــع مــجــمــوعــتــى، واهــتــمــامــى الـــصـــادق بــالــشــئــون 
العاملية. 

وبـــاملـــقـــاربـــة املــلــِهــمــة مـــع بــنــجــامــني فــرانــكــلــني، 
ولينوس بولينج، قدم لى رئيس مجلس اجلامعة 
الــكــتــاب الــوحــيــد الـــذى كتبه فــرانــكــلــني عــن دوره 
َع عليه رؤساءكالتك،  كعالم ورجل دولة، والذى َوقَّ
وديفيد  إيفرهارت،  وتوماس  بــراون،  هارولد  وهــم: 

بالتيمور، وجان لو شامو، وتوماس روزن بوم.
نوبل لم تكن نهاية املطاف والعلم ال حدود له

محاضرة  بــإعــطــاء  االفتتاحية  اجللسة  بـــدأُت 
تلك  فى  شخصية».  نظر  وجهة  «كالتك:  بعنوان 
احملاضرة ألقيُت الضوء على كيف استطاع مدرس 
فــى كــالــتــك ـ فــى ســنــواتــه الــعــشــر األولــــى ـ إجـــراء 
جائزة  على  واحلــصــول  مجموعته،  مــع  األبــحــاث 
نوبل بسببها، ومنصب دائم بعد عامني فقط من 
ْمُت أيًضا كيف استطعنا ـ فى مرحلة  التعيني.وَقدَّ
ما قبل نوبل ـ زيــادة دقة الوقت جلزء من املليون 
من املليار من الثانية (الفيمتو ثانية)؛ لتسجيل 
فى  الــذرى  املقياس  مستوى  على  حتدث  فعاليات 
الــوقــت املــنــاســب. وقــد مت متــويــل هــذا البحث من 

ِقَبل كالتك، واحلكومة األمريكية.
فــى مــرحــلــة مــا بــعــد نــوبــل، استطعنا الــوصــول 
املكان  حتديد  ميكن  طريقه  عن  جديد  علم  إلــى 
ر الــهــيــاكــل فـــى الــفــضــاء  والــــزمــــان، لــتــمــكــني َتـــَصـــوُّ
(بالنانومتر، أو أقل) وفى الوقت املناسب (الفيمتو 
ثانية، وُيحتَمل أن تكون أتوثانية)وأطلق على هذا 
العلم اجلديد اسم التصوير اإللكترونى املجهرى 
ربــاعــى األبــعــاد . وقــد مت متــويــل هــذا البحث من 
األدوات  ولكن  األمريكية،  كالتك،واحلكومة  ِقَبل 
ِقَبل  مــن  بسخاء  ودعــمــت  متويلها  مت  الرئيسية 

مؤسسة مور.

رغم كل ما حققت يبقى حلمى األكبر نهضة 
مصر علميا ونجاح مشروعها القومى

ــتــــعــــراض أنـــشـــطـــة  ــُت بــــاســ ــمــ ــعــــد ذلــــــك، قــ وبــ
الـــشـــئـــون الــــدولــــيــــة الـــتـــى أشــــــارك بـــهـــا، مــثــل 
نــشــاطــاتــى فــى املــجــلــس االســتــشــارى لــلــرئــيــس 
ــا، ومـــجـــلـــس  ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ ــا لـــلـــعـــلـــوم والـ ــ ــامـ ــ أوبـ
مـــســـتـــشـــارى الـــرئـــيـــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســى، 
ونــشــاطــاتــى كــمــســتــشــار الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
لــألمــني الــعــام لــألمم املــتــحــدة، بــان كــى مــون. 
ــبـــى كـــــــأول مـــبـــعـــوث  ــنـــصـ ــا حتــــدثــــت عـــــن مـ ــمــ كــ
والعالم.  األوسط  الشرق  منطقة  فى  للعلوم 
ورمبـــا كــانــت املــهــمــة املــجــزيــة واألكــثــر حتــدًيــا ـ 
فـــى حـــال جنــاحــهــا ـ هـــو إنـــشـــاء مــديــنــة زويـــل 
(مــشــروع  مــصــر الــقــومــى لــلــنــهــضــة الــعــلــمــيــة)، 
الشرق  كالتك  تصبح  أن  فى  األمل  وجود  مع 

األوسط.
ــذا مـــا فــعــلــتــه ـ مــا  ــرء أن يـــســـأل ـ وهــ عــلــى املــ
الـــذى يــجــعــل مــن كــالــتــك مــكــاًنــا فــريــًدا، وكــيــف 
ـــا؟» عــلــى صــعــيــد  ــا عـــاملـــّيً ــًنـ ــواطـ يــصــبــح املــــرء «مـ
ــرور  ــة مـــع مـ الـــعـــلـــم، أصــبــحــت اإلجـــابـــة واضـــحـ
السماء  ثالثة:  كالتك»  «إحداثيات  إّن  الوقت. 
ــّد الـــذى نــطــمــح إلــيــه، وتــقــديــر البحث  هــى اَحلـ
ــم الـــفـــكـــرى  ــ ــدعـ ــ ــول، والـ ــفــــضــ ــه الــ ــركـ ــحـ ــــذى يـ ــ الـ
وهذا  بوفرة.  متواجد  رأيى  فى  الذى  والتقنى  
ــّد الــــذى نطمح  الــشــعــور بـــأن الــســمــاء هـــى احلــ
إليه يأتى من اجلو العام الذى َوَضَعْته اإلدارة، 
كــان  الــذى  ميليكان،  روبـــرت  حكمة  إلــى  ويــعــود 
تقدير  عن  أّما  التنفيذى.  للمجلس  رئيس  أول 
فى  تقليد  الفضول،فهو  يحركه  الــذى  البحث 
عملى  تبريرسبب  أبًدا  ى  ِمنِّ ُيْطَلب  ولم  كالتك، 
مبا  ومباشرة  وثيقة  صلة  لها  ليس  مناطق  فى 
احلكومة  أسئلة  محط  كان  أمر  لكنه  به.  أقوم 

األمريكية!
يجتمع رئيس املجلس احلالى مع أعضاء هيئة 
التدريس فى كالتك دوريا على الغداء، أول تناول 

القهوة، ملعرفة املزيد عن أبحاثهم واحتياجاتهم. 
كما يستقبل كالتك أفضل طالب الدراسات العليا 
والباحثني، وهــذا أمــر ضـــرورى إلجـــراء األبــحــاث، 
والتعرف على أقصى ما وصل إليه العلم فى مجال 
البحث. وألّن زمالءنا وأعضاء هيئة التدريس ذوو 
شهرة عاملية، فقد استفدُت من ثراء فكرى واسع 
سبيل  على  ميكننى  ولذلك  اجلامعى.  احلرم  فى 
املثال ـ تناول الغداء مع ديفيد بالتيمور، للتعرف 
إلى  لالستماع  ديرفان،  بيتر  أو  الفيروسات،  على 
وجهة نظره عن الوسطيات العابرة فى التفاعالت 
الكيميائية، أو جيف كيمبل، لتبادل األفكار حول 
تــفــاعــالت مــســألــة الــفــوتــون. وتــســتــمــركــالــتــك فى 
احملــافــظــة عــلــى هـــذه الــتــقــالــيــد، وميكننا أن نــرى 
ذلك فى إعالنات هذا الشهر عن موجات اجلاذبية 

والكوكب اجلديد، املسمى بالكوكب التاسع.

ال سقف لطموحنا وسنبنى قاعدة علمية 
حديثة فى مصر تنقلها إلى إقتصاد المعرفة

حتديات  هــنــاك  الــعــاملــيــة،  الــشــئــون  صعيد  على 
هائل.  ـ  للفقراء  خــاصــًة  ـ   العائد  ولكن  ضخمة، 
زعماء  أقوى  من  لثالثة  ا  علمّيً مستشاًرا  أكون  أْن 
ــا، بــســبــب الــرســالــة  ــ ــّقً ــوم، هـــو أمــــر ُمــــــرٍض حــ ــيــ الــ
ــتـــى أســـعـــى إلــــى حتــقــيــقــهــا، وهـــي:  واألهــــــــداف الـ
املساعدة فى النهوض بالتعليم،والبحث العلمى، 
والـــســـالم. بــالــرغــم مــن ذلـــك، بــنــاء قــاعــدة علمية 
حــديــثــة فــى مــصــر يتمثل فــى الــعــمــل عــلــى أرض 
الواقع،ويتطلب الصبر، واملثابرة، والنفوذ. ويبقى 
الهدف أن تشارك مصر فى «اقتصاد املعرفة» فى 
الــعــالــم، واحلــصــول على وضــع جــديــد فــى مجال 

البحث، والتطوير،والتعليم. وهذا ـ فى رأيى  ـ من 
شأنه تسهيل عملية السالم فى الشرق األوسط.

مت الــتــخــطــيــط لــفــكــرة مـــشـــروع مــديــنــة زويـــل 
اجلمهورية  رئيس  إلى  وتقدميه   ،١٩٩٩ عام  فى 
ألسباب  ولــكــْن  مــبــارك،  حسنى  الرئيس  آنـــذاك، 
ــروع. وبـــعـــد ثـــورة  ــشــ ــــف تــنــفــيــذ املــ ــَوقَّ ــ ســيــاســيــة َت
مرسوم  وصــدر  املــشــروع،  إحــيــاء  مت   ،٢٠١١ يناير 
مشروًعا  باعتباره  بتأسيسه،  املصرية  احلكومة 
ــَق عــلــيــه اســم  ــ ــِل ــا لــلــنــهــضــة الــعــلــمــيــة، وُأطــ قــومــًي
افتتاح  ومت  والتكنولوجيا.  للعلوم  زويل  مدينة 
٢٠١١ فــى حــــرٍم يــقــع على  املــديــنــة فــى نــوفــمــبــر 

القاهرة. مشارف 

افتتاح عالمى للمشروع القومى قريبا 
بحضور الرئيس السيسى وكبار العلماء

يعد هذا املشروع مشروًعا فريًدا من نوعه فى 
من  التبرعات  املدينة  تتلقى  أوًال،  جوانب.  عدة 
الــشــعــب املــصــرى، ومـــن احلــكــومــة املــصــريــة على 
نحو لم يسبق له مثيل  فى مصر. وبعد ثورة ٣٠ 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  كلف    ٢٠١٣ يونيه 
رئــيــُس اجلــمــهــوريــة الــهــيــئــَة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات 
ــنـــاء املـــوقـــع  ــكـــون مــســئــولــة عـــن بـ املــســلــحــة أن تـ
اجلديد للمدينة على مساحة ٢٠٠ فدان وقريبا 
اجلديد  للمقر  عاملى  افتتاح  مراسم  تتم  سوف 
وأعــضــاء  السيسى  الــرئــيــس  بتشريف  للمدينة 
والشخصيات  العلماء  كبار  من  األمناء  مجلس 
مبدينة  خاص  قانون  إصدار  مت  ثانًيا،  الدولية. 
مستقل  بُحْكم  لها  يسمح   ،٢٠١٢ عــام  فى  زويــل 
املدينة  تضم  وثالًثا،  األمــنــاء.  مجلس  ِقَبل  من 
اجلامعة،  هي:  مترابطة،  أساسية  هياكل  ثالثة 
مهمتها  التكنولوجيا،  وهرم  البحثية،  واملعاهد 
وكذلك  العاملية،  الطرز  عليأحدث  تعليم  توفير 
ُذكرت  وكما  الصناعى.  والتأثير  العلمى،  البحث 
ــدة عــلــمــيــة  ــاعـ ــو بـــنـــاء قـ ــهـــدف هـ ــإّن الـ ــ ــًقـــا، فـ ســـابـ
حديثة فى قطاع الصناعة املتقدمة، واَحلّد من 
هجرة الكفاءات فى املجاالت العلوم والهندسة.

الجامعة تقدم تعليما راقيا وحديثا بمعايير 
دولية إلعداد جيل قادر على النهوض بمصر 
جذب  هــو  اجلامعة  مــن  األســاســى  الــغــرض  إّن 
الـــطـــالب املـــوهـــوبـــني مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء مــصــر، 
وتــوفــيــر املــنــاهــج الــدراســيــة الــفــريــدة لــهــم، التى 
املجاالت  فــى  املعرفة  لتوفير  خصيًصا  َمت  ُصمِّ
املناهج  تلك  وتقدم  والهندسة.  للعلوم  املتطورة 
النهج  اتــبــاع  عــدم  على  يعتمد  جــديــدا  مفهوما 
الــتــقــلــيــدى والــفــصــل بـــني الــتــخــصــصــات. بــهــذه 
الــطــريــقــة يــتــوفــر لــلــطــالب فـــرصـــة الــتــعــلــم فــى 
األولــى  السنة  ففى  التخصصات.  متعدد  نظام 
م ٦٠٠٠  مــن فــتــح بـــاب الــقــبــول بــاجلــامــعــة، َتـــَقـــدَّ
 ٣٠٠ قـــبـــول  ومت  بــاجلــامــعــة،  لــاللــتــحــاق  طـــالـــب 
طالب، مبعدل قبول قدره ٥٪، على قدم املساواة 

ييل. وجامعة  هارفارد،  جامعة  مع 

المعاهد البحثية بالمدينة تسعى جاهدة للتوصل 
إلى حلول علمية لقضايا المجتمع المصرى

ــرع الــثــانــى لــلــمــديــنــة يــتــمــثــل فـــى مــعــاهــد  ــفـ والـ
مجاالت  فــى  بحثية  مــراكــز  حتتها  يــنــدرج  بحثية 
ُتــعــتــبــر فـــى طــلــيــعــة الــعــلــوم والــهــنــدســة. وُتــعــَطــى 
ـ  خــاص  بشكل  ـ  الصلة  وثيقة  لألبحاث  األولــويــة 
بتلبية االحتياجات الوطنية. يعد نطاق األبحاث 
التى يعمل عليها علماء مدينة زويل نطاًقا واسًعا، 
ُتعتبر  التى  احليوية،  الطبية  العلوم  من  ينطلق 
مهمة للتخفيف من حدة األمراض فى املنطقة، 
مثل  معينة،  مجاالت  فى  والتطوير  البحث  حتى 
فى  للطاقة  وفير  مصدر  الشمسية (وهى  الطاقة 
مراكز  سبعة  لدينا  احلاضر،  الوقت  وفى  مصر). 
بــحــثــيــة فـــى الــفــيــزيــاء األســـاســـيـــة، وعـــلـــوم املــــواد، 
وتــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو، والــتــصــويــراملــيــكــروســكــوبــى، 
وعلوم الطب احليوى، وغيرها. والكيان األخير هو 
«هرم التكنولوجيا»، الذى يهدف إلى نقل اإلنتاج 
الصناعية؛  التطبيقات  إلى  األبحاث  معاهد  من 
لهذا  احلاضنة  اجلهات  مع  التعامل  فى  للشروع 
ــات املــســتــقــلــة، وجــــذب  ــركـ ــشـ ــاج، وكــــذلــــك الـ ــ ــتـ ــ اإلنـ

الشركات العاملية الكبرى.

مصر قائدة للعالم العربى 
وستقوده علميا أيضا

ــائـــدة الــعــالــم  ــــت ـ قـ ــا زالـ لــقــد كـــانـــت مــصــر ـ ومــ
مجال  فى  القادمة  ثورتها  تــؤدى  وســوف  العربى. 
التعليم والــثــقــافــة إلـــى تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــى دول 
عربية كثيرة. وعلى الرغم من أن دور القيادة هذا 
فى  املاضية  الثالثة  العقود  مدى  على  تراجع  قد 
عهد الرئيس مبارك، إال أن مصر ما زالت لديها 
تاريخ وأساس، فضًال عن عدد السكان واملؤسسات، 
الــضــرورى.  للتحول  الطليعية  الــقــوة  الســتــعــادة 
ــــل هـــو أن تـــدعـــم الـــصـــحـــوُة الــســيــاســيــة فى  واألمــ
املنطقة «ربــيــع الــِعــْلــم» فــى الــشــرق األوســط،حــتــى 
إّن  املعرفة.  على  مبنى  مجتمع  بناء  مــن  نتمكن 
اكتساب املعرفة هو املفهوم الذى ُنِسج ضمن نسيج 
اإلسالم، وكان سر جناح امبراطورّيته منذ قرون. 
والستعادة مكانة اكتساب املعرفة فى عالم اليوم، 
يتم  وأن  الظهور،  إلــى  املفهوم  هــذا  يعود  أن  يجب 
نقل الثقافة بطرق مبتكرة، لرسم مستقبل جديد 

وواعد، وهذا هو الهدف األساسى ملدينة زويل.
لــقــد حــالــفــنــى الــتــوفــيــق فـــى حــيــاتــى العلمية  
وعلى   العريقة  كالتك  بجامعة  التحقت  عندما 
مدى ٤٠ عاًما توجت باحلصول على جائزة نوبل 
الــتــاريــخ سعيت  ذلـــك  ومــنــذ  ــام ١٩٩٩،  عـ مــنــفــردا 
جاءت  حتى  العلمية  مصر  نهضة  حلم  لتحقيق 
السنوات األخيرة لتشهد حتول احللم إلى حقيقة 
واقــعــة مــن خــالل مــشــروع مصر القومى للنهضة 

العلمية ( مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا).

من مصر إلى أمريكا: جامعة «كالتك» .. جائزة نوبل .. ومشروع مصر القومى للنهضة العلمية

أحمد زويل
يكتب لـ«األخبار»

الذى  الصبى   هذا  استطاع  كيف  مصر،  فى  نشأته  رغم 
كالتك (معهد  جامعة  أهمية  عن  قبل  من  أبًدا  يسمع  لم 
كاليفورنيا للتكنولوجيا) أو جائزة نوبل، علًما بأنه كان 
أن  استثنائى  تعليم  نظام  فى  ه  َصفِّ تالميذ  على  األول 
يصل إلى ذروة املعرفة العلمية، وشرف َنْيل جائزة نوبل، 
 ١٥ بعد  ـ  وينجح  الفقراء،  مساعدة  إلى  شغفه  ميتد  وأن 
فى  ـ  البيروقراطية  العقبات  من  الكثير  ى  َتَخطِّ من  عاًما 
تصبح  األول،  الطراز  من  املستوى  رفيعة  مؤسسة  بناء 
زويل  مدينة  وهى  أال  ملصر،  ا  قوميًَّ مشروًعا  ذلك  بعد 

والتكنولوجيا؟ للعلوم 

< طلبة زويل داخل املعمل <  الدكتور ذويل مستشارا ألهم ٣ شخصيات عاملية

<  الطالب فى املدرج مع د. فريد أبوالعال أستاذ الفيزياء

<  مشروع مصر القومى للنهضة العلمية واملعاهد العلمية التابعة له


