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 االتصاالت وزٌر ٌتوجه ،«3300( حزٌران) ٌونٌو 03 ثورة» منذ للسعودٌة، مصري لمسإول مرتقبة زٌارة أول فً
 والتعاون العالقات توثٌق إطار فً المملكة، لزٌارة المقبلة الساعات خالل حلمً، عاطف المهندس المعلومات، وتكنولوجٌا

 األجندة على» كثٌرة موضوعات ستتناول زٌارته إن القاهرة، فً «األوسط الشرق» معه أجرته ارحو فً قائال البلدٌن، بٌن
 فً المإسسات بعض بٌن والتعاون الحكومتٌن، مستوى على التعاون من بداٌة السعودي، الجانب وبٌن بٌننا المشتركة
 .مقبلة أخرى لزٌارات تمهٌدا وكذلك الخاص، للقطاع إضافة «الدولتٌن

 

 فً الوظٌفة قبل إنه بالقول مرسً، عهد فً تجربته ودولٌا، محلٌا التقنٌة عالم فً عقود طٌلة عمل الذي الوزٌر، ولخص
 0 فً واستقال المعلومات، وتكنولوجٌا االتصاالت قطاع أجل من الماضً،( الثانً كانون) ٌناٌر 3 فً السابقة، الحكومة

 الدكتور ٌرأسها التً الحالٌة االنتقالٌة الحكومة فً مجددا للعمل ودٌع أن قبل ،«الوطن أجل من» الماضً( تموز) ٌولٌو
 .الببالوي حازم

 
 إلقناعه منها محاولة فً مرسً، عهد فً الحكم مإسسة مع تواصل على كانت العسكرٌة المإسسة أن على حلمً وشدد
 أمام فرصة هناك كانت ما ٌونٌو، 03 ٌوم للشوارع الشعب ٌنزل لم لو أنه وأضاف. الشعب احتٌاجات تلبً إجراءات باتخاذ

 ما أبرز وإلى. البعض ٌدعً كما انقالبا ولٌس ثورة، المقاٌٌس، بكل حدث، ما أن مإكدا شًء، بؤي للقٌام العسكرٌة المإسسة
 :الحوار فً جاء

 

 التعاون مع السعودٌة ٌشمل حكومتً البلدٌن والمإسسات والقطاع الخاص عاطف حلمً : العنوان
 جرٌدة الشرق األوسط: المصدر
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 الببالوي؟ حكومة فً لموقعك أخرى مرة عدت لماذا ثم قندٌل، حكومة من استقلت لماذا* 
 
 المرحلة وبالتالً متطلباتها، مرحلة لكل أن أإمن ألننً اإلعالمٌٌن، من أحد أي مع الموضوع هذا مثل أتناول لم أنا -

 كلمة قلت وأنا.. الصالح فً ٌكون لن االستمرار بؤن معٌنة لقناعات ووصلت دوري فٌها أدٌت أن بعد انتهت الماضٌة
 أن أعتقد. الوطن أجل من واستقلت المعلومات، وتكنولوجٌا االتصاالت عقطا أجل من الوظٌفة هذه قبلت أننً وهً ملخصة،

 .كثٌرة أشٌاء تترجم اإلجابة هذه
 
 عسكرٌا؟ انقالبا باعتباره تغٌٌرات من مصر فً حدث ما إلى ٌنظر لمن تقول ماذا* 
 
 فً خرجوا مصري ملٌون 03 أن فهو جرى ما أما.. عسكر ٌقوده االنقالب ألن ثورة، المقاٌٌس، بكل حدث، ما أن أإكد -

 ٌونٌو 03 قبل ومن. انقالب بؤنه األحوال، من حال بؤي هذا، ترجمة ٌمكن وال.. جمٌعها مصر محافظات فً واحد وقت
 الشعب، احتٌاجات تلبً إجراءات اتخاذ( سبٌل) فً الحكم ومإسسة العسكرٌة المإسسة بٌن تواصل هناك كان 3300

 هناك ٌكن لم ٌونٌو 03 ٌوم الشعب ٌنزل لم لو أنه أٌضا وأعتقد.. كذا بعمل سٌقوم إنه ٌقول اانقالب هناك أن أعتقد ال وبالتالً
 .شًء بؤي العسكرٌة المإسسة تقوم ألن فرصة الملٌون، فً واحد بنسبة ولو إطالقا،

 
 قطاع ًف المملكة مع بالتعاون فقط ستتعلق الزٌارة فهل ٌونٌو، 03 بعد السعودٌة ٌزور مصري وزٌر أول تعتبر* 

 البلدٌن؟ بٌن التعاون تخص أخرى جوانب إلى وستتطرق المصرٌة الحكومة فٌها تمثل زٌارة إنها أم االتصاالت،
 
 هذه.. الحدث جالل مع تتناسب نتٌجة تعطً بحٌث بعض مع بعضها عوامل مجموعة ٌضع أحٌانا القدر إن أقول أن أرٌد -

 وقفته تارٌخً موقف بعد هذا وحدث السعودٌة، ٌزور مصر فً اتصاالت وزٌر أول أكون أن فً تلخصت المحددات
 أصبحت وكذلك الزٌارة، لوقت كبٌرة قٌمة أعطى هذا وبالتالً المصري، الشعب بجانب الشقٌقة السعودٌة العربٌة المملكة

 وبالتالً قٌقٌن،ش شعبٌن بٌن بالتقارب بالك فما أجمع، العالم فً الشعوب بٌن تقارب لغة المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت
 .هللا شاء إن الزٌارة، لهذه مضافة قٌمة تعطً هذه كل
 
 السعودي؟ الجانب مع األعمال جدول على ستطرح معٌنة موضوعات توجد هل لكن* 
 
 فً ألشقائنا المصرٌة والحكومة الشعب من وحب وتقدٌر احترام رسالة هً الزٌارة هذه فً أحملها رسالة أول.. بالتؤكٌد -

 بٌن التعاون بؤطر فتختص الثانٌة، الرسالة أما. التارٌخً لموقفه الشرٌفٌن الحرمٌن لخادم وتقدٌر إجالل وشهادة ،السعودٌة
 التً الموضوعات بعض ترجمة وكذا القطاعٌن، مصلحة فٌه بما البلدٌن، فً المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة
 السٌد بٌن مشتركة رغبة توجد وكانت الماضً،( آذار) مارس هرش فً العرب االتصاالت وزراء مإتمر فً عنها تحدثنا
 تناول سٌتم وبالتالً القطاعٌن، تهم التً الموضوعات بعض نرى لكً نلتقً، أن فً وبٌنً، المال، محمد الوزٌر

 فً المإسسات بعض بٌن والتعاون الحكومتٌن مستوى على التعاون من بداٌة المشتركة األجندة على كثٌرة موضوعات
 .الدولتٌن



 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات | إدارة اإلصدارات 3

 

 
 المقترحة؟ التعاون مجاالت على أمثلة هناك هل* 
 
 تً إس» السعودٌة االتصاالت شركة فً المتمثلة االتصاالت ومإسسات البلدٌن، كال فً االتصاالت تنظٌم جهاز فً.. نعم -

 المشتركة عاتالموضو بعض إلى باإلضافة هذا. جانب كل على البرٌد هٌئتً وكذا لالتصاالت، المصرٌة والشركة «سً
 الوفد ٌصاحب وأٌضا. اإلنترنت على العربً بالمحتوى الخاصة الموضوعات وكذا.. األعمال ورٌادة باالبتكار الخاصة

 غرفة وهً الرٌاض، تجارة غرفة مع لقاء هناك سٌكون وبالتالً المدنً، العمل منظمات السعودٌة زٌارة فً المصري
 الخاص القطاع بٌن للتعاون للمملكة، هللا شاء إن المقبلة الزٌارة على االتفاق لأج من كثٌرة، أنشطة وتغطً وكبٌرة ناشطة

 .البلدٌن كال فً
 
 الماضٌٌن؟ العامٌن طٌلة سٌاسٌة ظروف من البالد على مر ما كل بعد أصبح كٌف مصر، فً االتصاالت لقطاع بالنسبة* 
 
 واحترافٌة، مإسسٌة بصورة وٌعمل واعد قطاع ألنه طرٌقه فً وٌسٌر ٌعمل شًء، كل رغم المصري، االتصاالت قطاع -

 وقٌاس أداء مإشرات ووضع تفعٌلها، المطلوب البرامج تحدٌد عبر السوق، بآلٌات وٌعمل واضحة، ومنهجٌة وباستراتٌجٌة
 شركاء مٌعج وتعاون بتناغم ٌتمٌز والقطاع. مإسسة أي لنجاح الزمة أنها أعتقد آلٌات هذه وكل التنفٌذ، فً وااللتزام للجودة
 ومشارٌع، لبرامج ترجمتها وتتم القطاعات، كل وطموح آمال تعكس استراتٌجٌة لوضع النهاٌة فً ٌإدي الذي األمر العمل،

 معدل من أعلى بمعدل ٌنمو زال ما فإنه مصر، بها مرت التً التحدٌات من الرغم على القطاع، هذا وبالتالً. وتنفٌذها
 المائة فً 03 إلى 2.5 نمو بنسبة المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت قطاع فً نتحركس هللا شاء وإن. األخرى القطاعات

 لدٌنا وٌوجد. 1.0 إلى ،(الماضٌة السنة) 0.3 من بما المحلً اإلجمالً القومً الناتج فً القطاع مشاركة وستتم السنة، لهذه
 .3301 - 3300 عام فً مباشرة وغٌر مباشرة عمل فرصة ألف 23 إلى تصل عمل فرص بخلق التزام

 
 قطاع فً خاصة الخطوة، هذه من المتوقعة اإلضافة فما السرعة، فائق اإلنترنت المصرٌون ٌترقب التوقٌت، هذا فً* 

 االتصاالت؟
 
 جمٌع بٌن تناغم فٌه عام إطار وضع أساس على الرقمً، المجتمع خلق وهما الحالً، الوقت فً جدا مهمان محوران ٌوجد -

 فائق اإلنترنت من أساسٌة بنٌة هناك تكون أن بد ال هذا، ولتحقٌق. المعلومات لتكنولوجٌا األمثل والتوطٌن الدولة، قطاعات
 فائق اإلنترنت انتشار فً زٌادة المائة فً 03 كل أن المعروف من والدراسات، الدولٌة المإشرات ونتٌجة.. السرعة

 القومً الناتج فً الٌوم أشارك أننً لو وبالتالً،. 0.2 إلى 0.0 بنسبة المحلً القومً الناتج على إٌجابا تنعكس السرعة،
 .جدٌدة واستثمار عمل فرص ٌعنً وهذا سنة، كل 0.0 إضافة الممكن فمن السنة، هذه مؤمول هو كما 1.3 بنسبة المحلً
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 عملال لتنظٌم جدٌدة طرٌقة أم رخصة هً هل.. بمصر الجوال للهاتف رابعة جدٌدة رخصة طرح عن حدٌث ٌوجد* 
 االتصاالت؟ مجال فً واالستثمار

 
 المصرٌة الشركة: وهم المصرٌة، السوق فً( لالتصاالت) مشغلٌن أربعة لدٌنا الٌوم نحن.. رابعة رخصة لٌست -

 واآلن. الجوال الهاتف فً األخرى الثالث والشركات ،(األرضٌة) الثابتة الهواتف فً األساسً خدماتها ومجال لالتصاالت،
 وتتٌح الجوالة، الهواتف خدمات فً تدخل أن لالتصاالت المصرٌة ةللشرك تتٌح أن بمعنى الموحدة، الرخصة مبدأ أدخلنا

 لبعض توحٌد هً ولكن تماما، جدٌدة رخصة لٌست هذه وبالتالً. الثابتة الهواتف خدمات تستخدم أن األخرى للشركات
 .المصري المواطن على إٌجابا ٌنعكس بما خدماتها تإدي أن تستطٌع لكً الشركات لجمٌع المتاحة الخدمات

 
 المستثمرٌن أمام المجال هذا فً المتاحة الفرص ما المعلومات، وتكنولوجٌا االتصاالت قطاع فً االستثمار بمناسبة* 

 واألجانب؟ والعرب المصرٌٌن
 
 فً كثٌرة طموحات حققت مصر الٌوم. العربً للمستثمر أم األجنبً للمستثمر سواء.. جدا واعدة سوق مصر أن أعتقد -

 من تقرٌبا نحن. العالم مستوى على المجال هذا فً الرائدة الدول أهم من وأصبحت المعلومات، لوجٌاتكنو خدمات تصدٌر
 البنٌة تحسٌن فً الماضٌٌن العامٌن خالل الوقت واستغللنا. المعلومات تكنولوجٌا خدمات تصدٌر فً دول خمس أكبر

 جدا كثٌرة أمواال إلنفاقنا ونتٌجة(.. القاهرة جنوب) يالمعاد( ضاحٌة) فً التكنولوجٌا لقرٌة وإنشاء اتصاالت من األساسٌة
 تنافسٌة قدرة لمصر تعطً العوامل هذه مجموعة أصبحت أسلحتنا، أهم من ٌعد الذي المصري البشري العنصر تطوٌر على
 رغم ،عالمٌة شركات أن بدلٌل جاذبة، سوقا المعلومات تكنولوجٌا خدمات فً المصرٌة السوق أصبحت ولذلك. بكثٌر أعلى

 أكبر فرص لدٌها أصبحت أنها شك فال المحلٌة، للشركات بالنسبة أما. السوق من تنسحب لم بها، مررنا التً الظروف
 فٌما األخرى، المرحلة. القطاع هذا فً جدا كبٌرة االستثمار فرص وأرى. أجانب أم عربا كانوا سواء مستثمرٌن مع للشراكة

 وتحوٌل اآللً، التتبع وهما خدمتٌن، آخر عن أعلنا وكنا جدٌدة، خدمات إدخال بدأنا فقد بالتحدٌد، االتصاالت بسوق ٌتعلق
 التً والشركات العاملة للشركات كبٌرة الستثمارات مجاالت فتحت األمور هذه وكل. الجوال الهاتف طرٌق عن األموال

 .المصرٌة السوق فً تستثمر أن ترٌد
 
 قناة منطقة فً ٌتركز أحدها أخرى تكنولوجٌة مشروعات إلى عادة ٌتطرقون الرقمٌة بالتقنٌة المهتمٌن من البعض لكن* 

 المشروع؟ هذا حقٌقة ما.. السوٌس
 
 الرقمً المجتمع تحقٌق: األول. رئٌسة أهداف ثالثة لها األمد، طوٌلة إلى متوسطة خطة وهً علٌها، نعمل التً الخطة -

 موحدة آلٌة استخدام طرٌق عن المصري للمواطن وإتاحتها لفةالمخت الدولة قطاعات فً المعلومات تكنولوجٌا بتوطٌن
. استثمارات وجذب لشبابنا عمل فرص وتوفٌر القطاع تنمٌة: والثانً(. الشخصٌة الهوٌة) القومً الرقم باستخدام بسٌطة
 المتوسط البحرٌن من أراضٌنا، فً( لالتصاالت) بحرٌا كابال 05 ومرور لمصر الجغرافً الموقع استثمار: والثالث

 وهذه الجغرافً الموقع هذا واستثمار. البحرٌة الكابالت من العدد هذا بها ٌمر العالم فً دولة أكبر ثانً لنكون واألحمر،
 مثل حدٌثة وتكنولوجٌات عالمٌة استثمارات جذب طرٌق عن اإللكترونً، السوٌس قناة ممر خلق خالل من ٌكون الكابالت،
 السحابٌة والحوسبة. والجنوب الشمال بٌن وما والشرق الغرب بٌن ما إضافٌة أخرى تخدما لتوفٌر السحابٌة، الحوسبة
 السوٌس قناة» علٌه نطلق ما خلق ٌضمن مما العالم، مستوى على جدا كبٌرا تنافسٌا وضعا مصر تعطً سوف العمالقة
 .«الرقمٌة
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 التحول، مرحلة فً أنها، ٌالحظ لبعضا لكن ،«العربً الربٌع ثورات» فً دورا لعبت االجتماعً التواصل مواقع* 

 الوضع؟ هذا تحسٌن االتصاالت لقطاع ٌمكن كٌف.. المختلفة والمذهبٌة والدٌنٌة السٌاسٌة الفرق بٌن للتباري مكانا أصبحت
 
 فً ورخٌصة سرٌعة خدمة إلتاحة الدولة مسإولٌة وهذه أساسٌة، بنٌة: األول لشقٌن؛ هذه اإلنترنت قضٌة نفصل دعنا -

 له شًء كل إن نقول.. حساسٌة له الموضوع وهذا المحتوى، موضوع فهو الثانً الشق أما. للمواطن نفسه الوقت
 طرٌق عن األحٌان، بعض فً إال اإلنترنت، محتوى فً ٌتدخل أن ألحد ٌحق ال وبالتالً ضارة، أو مفٌدة إما استخدامات

 فً الوزارة، نحن األحوال، من حال بؤي نتدخل ال نحن. المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت( قطاع) عن بعٌدة قنوات
 لإلنترنت، اآلمن االستخدام كٌفٌة ونعلمهم شبابنا بتوعٌة ونقوم علٌها، نركز جدا كبٌرة إٌجابٌة جوانب توجد ألنه المحتوى

 .عملنا فً أساسٌات وهذه.. نمنعه ال ولكن
 
 للشباب توجهها التً الرسائل ما المعلومات، جٌاوتكنولو باالتصاالت مختصة مصرٌة مإسسة أكبر رأس على وأنت* 

 وبتكنولوجٌا بالشباب قامت مصر ثورة. األمل أنتم لهم أقول - الوقت؟ هذا فً لإلنترنت المستخدم والعربً المصري
 والمإسسً الجماعً العمل بقٌم لإلٌمان الشباب أدعو كذلك. قدراتكم تنمٌة على بالتركٌز أنصحكم وبالتالً المعلومات،
 العالم فً مكاننا نتبوأ أن نستطٌع حتى القٌم هذه لمثل شدٌد احتٌاج فً ووطننا عامة، نجاح محددات هذه كل. واالحترافً

 من اآلالف لدٌنا. وٌبدع اإلنتاج على قادرا ٌكون الصحٌحة والبٌئة اإلمكانات له تتاح حٌن والعربً المصري والشباب. كله
 الظروف هذه مثل تتاح أن وأتمنى لهم، أتٌحت الظروف ألن جدا، عالٌة مكانة ولهم نٌاالد بالد كل فً الموجودٌن علمائنا
 .المستقبل فً هللا شاء إن جدا كبٌر وشؤن مكانة العربً للوطن سٌكون وعندها والعربً، المصري للشباب

 
 فما واإلعالم، راالستثما وزٌري جانب إلى التلفزٌونً، الفضائً البث عن مسإولٌن وزراء ثالثة ضمن بصفتك* 

 عن المسإولة الوزارة كونها االتصاالت، وزارة - المجال؟ هذا فً المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة اختصاصات
 مثل تعطً التً هً فإنها الترددات، إتاحة أو البث أجهزة أو الالسلكٌة األجهزة دخول عن االتصاالت تنظٌم جهاز طرٌق

 .عملها إلتاحة أو مصر لدخول معٌنة ألجهزة الترخٌص من ٌتضمنه بما الترخٌص، هذا
 
 ترخٌص؟ لدٌها ٌكن لم ،«مصر مباشر الجزٌرة» قناة ومنها مقارها، وغلق بثها وقف جرى التً األربع القنوات هل* 
 
 حق ومن المباشر، البث بؤجهزة خاص ترخٌص أي على إطالقا تحصل لم إنها الشؤن بهذا أصدرناه بٌان فً وقلنا.. نعم -

 مقدم سواء الجهات، كل حقوق ٌضمن بالقانون االلتزام فإن هذا، كل وفوق. والتفعٌل االحترام قٌد قانونها ٌكون أن الدولة
 .علٌها ٌحصل الذي المواطن أو الخدمة،

 
 للقارئ تفسر فكٌف.. مصر من تبث زالت ما المثال سبٌل على «مصر مباشر الجزٌرة» قناة فإن البث، وقف رغم لكن* 
 األمر؟ هذا
 
 متاحة ترددات توجد الٌوم.. كثٌرة استخدامات على ٌحتوى الذي اإلنترنت عن نتحدث كنا مثلما.. أخرى تكنولوجٌات هذه -

 بل القانونً، باألسلوب إال شًء أي فً نتدخل ال أننا ٌثبت وهذا ،(البث) األمر هذا وتتٌح موجودة( صناعٌة) أقمار وهناك
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 اإلعالم حرٌة مع نحن األمور، نخلط ال وحتى. جهة أي تجاه لواجباتها واحترامها لقوانٌنها الٌوم لةالدو احترام ٌثبت هذا إن
 .اإلعالمً العمل مواثٌق احترام ومع تماما،

 
 سطور فً حلمً عاطف الوزٌر* 
 
 عام بالقاهرة العسكرٌة الفنٌة الكلٌة من الكهربائٌة الهندسة بكالورٌوس على وحصل ،0623( نٌسان) أبرٌل 30 موالٌد* 

 القوات فً وخدم. 0650 عام فً الماجستٌر وعلى ،0646 عام شمس عٌن جامعة من اآللً الحاسب علوم ودبلوم ،0640
 .0650 حتى 0640 عام من المصرٌة المسلحة

 
. واإلدارة والتسوٌق المبٌعات مجال فً كثٌرة مناصب وتقلد عاما، 00 لمدة« T&NCR/AT» شركة فً عمل 0650 منذ* 

 .0663 حتى 0663 من الفترة خالل باإلمارات الشركة فً عام مدٌر منصب وشغل
 
 كبٌرا جاحان وحقق التنفٌذي، والمدٌر المنتدب العضو منصب فً «مصر أوراكل» شركة فً العمل بدأ 0663 سنة فً* 
 .مصرٌة شركة 53 على ٌزٌد ما مع الشراكة قاعدة وتوسٌع للشركة، التشغٌل مجاالت توسٌع على العمل خالل من
 
 فً عمالئها لخدمة «أوراكل» لشركة العالمٌة الدعم مراكز أكبر من واحد إطالق فً محوري بدور قام 3332 سنة فً* 

 تكنولوجٌا لقطاع المصرٌة الخطة» وتعزٌز وتنفٌذ ودعم تطوٌر فً الدولٌةو المحلٌة بخبراته وساهم. العالم أنحاء جمٌع
 .«المعلومات

 
 مجلس عضوٌة وكذا 3332 عام منذ بمصر واالبتكار المعلومات بتكنولوجٌا المتعلقة التنفٌذٌة المواقع من العدٌد شغل* 

 .السنة هذه الوزاري العمل تقلده حتى للبرٌد، القومٌة الهٌئة إدارة
 
 
  

 


