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العدد  308السنة العاشرة -الخميس من  26-20يناير  - 2022من  23-17جمادى اآلخرة 1443هـ

أوميكرون :جدل حول الجرعة التعزيزية وتصنيع لقاح للمتحورات
اللهجة التشاؤمية ال�ت��ي اعتادت
منظمة الصحة العاملية التحدث
بها إلى دول العالم ،منذ اللحظات
األولى لظهور وباء كورونا املستجد ،19-Covid
إال أنها بني احلني واألخ��ر ً
أيضا؛ متنح بصيص
أمل جتاه النهج الذي تسلكه بلدان العالم للقضاء
على الفيروس املستجد ،سواء عن طريق إمتام
عمليات التقليح أو عن طريق التدابير الوقائية
التي تقرها الدول للحفاظ على حياة مواطنيها.
في تصريح أخير ،ملدير املنظمة العاملية تيدروس
أدان ��وم ،ح��ول اللقاحات التعزيزية التي أقرتها
م��ؤخ � ًرا بعض ال ��دول على مواطنيها م��ن بينها
مصر ،لكبح جماح التفشي السريع للفيروس
املستجد وساللته وحت��ورات��ه املتخلفة ،تهكمت
املنظمة األممية على هذا النهج.
واعتبرته وهما شائعا ،وقالت “إنه ال ميكن ألي
بلد ،أن يتجاوز الوباء بفضل اجلرعات املعززة،
وأن ه��ذه اجل��رع��ات ل��ن تعطي ال�ض��وء األخضر
لالحتفال باالنتصار على الوباء ولكنها ستطيل
أمد تواجده بدال من وضع حد له”.
واعتبرت املنظمة العاملية أن التركيز على ضرورة
إنتاج لقاحات أكثر فاعلية ملواجهة املتحورات
هو الطريق األفضل من فرض جرعات معززة،
واستندت إلى ذلك بأن معظم حاالت االستشفاء
والوفيات التي سجلت أخر شهرين ،كانت بني من
لم يتلقوا اللقاح ،ال بني من تخلفوا عن اجلرعة
املعززة.
ق�ب��ل احل��دي��ث ع��ن اجل��رع��ات ال�ت�ع��زي��زي��ة؛ ونهج
الكيانات العاملية الكبرى املصنعة ل �ل��دواء ،في
ال�ت�س��اب��ق إلن �ت��اج ل �ق��اح��ات تستهدف السالالت
اجل��دي��دة للفيروس ،تظل ال��زي��ادة امللحوظة في
أعداد اإلصابات بالفيروس خاصة بني من تلقحوا
اللقاح ،محل تساؤل للكثيرين وموضع شك ألخرين
حول فاعلية هذه اللقاحات من األساس.
ل��ذا تواصلت “املشهد” ،مع أطباء متخصصني
إليضاح ماذا يحدث؛ وملاذا يصاب امللقحون مرة
أخرى.
ال��دك�ت��ور محمد علي م��دي��ر مستشفى النجيلة
سابقا – وهي أول مستشفى خصصت حلاالت
العزل في مصر – اعتبر أن تطعيم املواطنني
بجرعات اللقاحات من البداية هدفه حمايتهم
من التدهور العرضي واألثار اجلانبية للفيروس
التي تظهر على املصابني ،وليس منع إصابتهم
بالفيروس املستجد.
وق� ��ال «م �ح �م��د ع� �ل ��ي» ،ف ��ي ت �ص��ري��ح خ���اص لـ
«امل �ش �ه��د» ،إن منظومة ال�ل�ق��اح��ات جن�ح��ت في
ت�خ�ف�ي��ف ال �ض �غ��ط ع �ل��ى امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ً
أيضا،
حيث أن الغالبية العظمى من احل��االت املصابة
بالفيروس ممن تلقحوا اللقاح ،ليسوا بحاجة إلى
دخول املستشفيات والرعايات مثلما يحدث لغير
امللقحني .وأوض��ح أن معظم احل��االت املتدهورة
صح ًيا وتعزل حال ًيا داخ��ل املستشفيات جميعا
من األشخاص الذي لم يحصلوا على اللقاح أو
من رفضوا التطعيم ،وهو أمر كارثي وخاطئ ألن
اللقاح ساهم في تخفيف أعراض اإلصابة التي

رغم

محمد علي :تطعيم المواطنين هدفه حمايتهم من التدهور العرضي واآلثار الجانبية للفيروس وليس منع إصابتهم

وجيدة أنور :تطعيم أكثر من  39%من المصريين ،وهي نسبة عالمية مرضية

أمجد الحداد :سعي شركات الدواء لتطوير اللقاحات وانتاج جديد يواكب تحورات كوفيد  -19نهج علمي متفق عليه
تظهر على املصابني ألنه عزز مناعتهم وجعلهم
قادرين على مقاومة هذا الفيروس.
واتفقت ً
أيضا الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة
العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي،
في تفسير زي��ادة أع��داد اإلصابات بني صفوف
امللقحني ،وقالت إن الهدف من إعطاء اللقاحات
هو تقليل األثار اجلانبية وأعراض الفيروس على
املرضى املصابني وليس منع اإلصابة ،وهو بالفعل
ما جنحت فيه اللقاحات حيث جميع احلاالت
التي استقبلتها املستشفيات على مدار األسابيع
القليلة املاضية بالتزامن مع الزيادة امللحوظة في
أعداد اإلصابات ،كانت أعراض اإلصابة خفيفة
ميكن عالجها في املنازل خالل عدة أيام.
وأضافت وجيدة أنور ،في تصريحها لـ «املشهد»،
أن الغالبية العظمى م��ن املصابني خ�لال هذه
املوجة من الفيروس بني األعمار الصغيرة من
األطفال واملراهقني ،وأيضا غير امللقحني ،وقالت
إن نسب اإلصابة بني كبار السن انخفضت كثي ًرا
عن املوجات السابقة ،فضلاً عن انخفاض نسب
الوفيات بني املصابني أ ًي��ض��ا ،وذل��ك حلصولهم
على اللقاح.
واعتبرت «عضو اللجنة العليا للفيروسات» ،أن
فترة إصابة كورونا أصبحت متر على امللقحني
كأنه «دور برد» ميكنه عالجه ببعض األدوية داخل
املنزل ،مثله مثل األنفلونزا املوسمية ً
أيضا ،وقالت
إن اخل�ط��ورة األك�ب��ر لإلصابة س��واء بالفيروس
املستجد أو متحوراته وس�لاالت��ه اجل��دي��دة هي
على األشخاص غير احلاصلني على اللقاح.
وأث �ن��ت «أن � ��ور» ،ع�ل��ى ج �ه��ود ال��دول��ة ف��ي توفير

اللقاحات بأنواع مختلفة للمواطنني ،وأنها جنحت
حتى اللحظة في تطعيم نحو أكثر من  %39من
املواطنني ،وهي نسبة عاملية مرضية جدا باملقارنة
بالنسب العاملية مع الدول األخرى.
وح���ذرت ،م��ن جت��اه��ل اإلج� ��راءات الوقائية من
ارت � ��داء ال �ك �م��ام��ات أو ت�ط�ب�ي��ق ال �ت �ب��اع��د داخل
امل��ؤس �س��ات ،واع�ت�ب��ار أن ال�ل�ق��اح��ات كافية ملنع
اإلصابة بالفيروس ،وأكدت أن اللقاحات لن متنع
اإلصابة مرة أخرى ولكنها تخفف األثار اجلانبية
وأعراض املرض على املصابني.
ه��ذه اإلي�ض��اح��ات أكدتها ،أي� ً
�ض��ا بيانات املركز
األوروب� � ��ي مل�ك��اف�ح��ة األم � ��راض وال��وق��اي��ة منها
( )ECDCومنظمة الصحة العاملية (،)WHO
ال��ص��ادرة ح��ول ال �ل �ق��اح��ات ،وال �ت��ي أظ �ه��رت أن
اللقاحات ضد فيروس كورونا ،لعبت دور فعاال
واستطاعت ،منذ بداية نوفمبراملاضي ،2021
أن متنع وفاة نحو  1.1مليون حالة في الواليات
املتحدة األمريكية وحدها ،وأيضا منعت دخول
أكثر من  10ماليني حالة إلى املستشفيات.
وأوض��ح البيان ً
أيضا ،أن اللقاحات استطاعت
إنقاذ حياة  470ألف شخص ممن هم فوق 60
عاما في  33دولة في جميع أنحاء أوروبا منذ بدء
التطعيم ضد املرض ،ألنها خففت أثاره اجلانبية
واألعراض التي كان يعاني منها املصابون.
وه��و ما أكدته ً
أيضا الدكتورة كاثرين أوبراين،
رئيسة قسم املناعة مبنظمة الصحة العاملية ،في
تصريحات إعالمية ،بقولها “ال يوجد لقاح في
العالم يؤمن حماية من األم��راض بنسبة ،%100
ورغ��م ذل��ك ف��إن اللقاحات املتاحة حال ًيا ضد

كوفيد هي ف ّعالة بشكل ال يصدق بنسبة تصل
إلى .”%90
وتابعت “كاثرين أوبراين” ،قائله”:ال يوجد لقاح
ي��وف��ر ه ��ذا امل �س �ت��وى م��ن احل �م��اي��ة ألي مرض،
وفقا لبيانات ح��االت اإلصابة بالعدوى بني من
تلقوا اللقاحات تشير إلى أن درجة شدة املرض
تكون أقل حدة لدى األشخاص امللقحني ،مقارنة
باألشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ..ل��ذا فإن
اللقاحات ف��ي امل�ق��ام األول ت�ه��دف بالطبع إلى
الوقاية من اإلصابة باملرض وفي أسوأ الظروف
إذا ح��دث��ت ال �ع��دوى ب�ين األش �خ��اص ال��ذي��ن مت
تطعيمهم بالكامل ،ف��إن املضاعفات تكون أقل
شدة”.
بالعودة إل��ى احلديث عن إع�لان كيانات الدواء
ال�ع��امل�ي��ة ال �ك �ب��رى ،م�ث��ل ش��رك��ة ف��اي��زر العاملية،
تصنيعها لقاحا جديدا يستهدف متحور كورونا
“أوميكرون” وال�س�لاالت األخ��رى من الفيروس
امل�س�ت�ج��د ،ف��ي وق��ت ع��اد ف�ي��ه ال��وب��اء النتشاره
السريع بني األشخاص الذي تلقوا اللقاح ً
أيضا
وليس غير امللقحني فقط ،يفتح ب��اب التساؤل
حول نية هذه الشركات ..هل تتسابق فقط من
أجل جني مزيد من األرباح على حساب األزمة؟.
أم أن �ه��ا تسلك منهجا علميا متبعا ف��ي تارخ
الفيروسات!
الدكتور أمجد احل��داد ،رئيس قسم احلساسية
واملناعة بهيئة املصل واللقاح ،اعتبر أن سعي
كيانات الدواء لتطوير اللقاحات وإنتاج أمصال أو
لقاحات جديدة تواكب التطور اجليني للفيروس
وحتوراته ،هو منهج علمي سليم يتم اتباعه على

مدار تاريخ الفيروسات ،وليس املتبع مع فيروس
كورونا باألمر اجلديد ال��ذي سيتم تطبيق هذا
النهج حياله.
وق��ال «احل� ��داد» ،ف��ي تصريح ل �ـ «امل �ش�ه��د» ،إنه
منذ ظهور األنفلونزا املوسمية يتم تطوير ً
أيضا
أمصالها ولقاحاتها بشكل سنوي مبا يتناسب
مع التغيرات اجلينية التي متر على الفيروس،
ل��ذا س�ع��ي ش��رك��ات ال� ��دواء ل�ت�ط��وي��ر اللقاحات
وانتاج جديد يواكب حت��ورات كوفيد  ،19-نهج
علمي متفق عليه ومتعارف في تاريخ الفيروسات
واألوبئة.
وأوض��ح «رئيس قسم احلساسية واملناعة بهيئة
املصل واللقاح» ،أن إدخ��ال ساللة جديدة على
اللقاح احلالي املصنع بالفعل ملواجهة الفيروس،
يسهل بعد ذلك عمليات تصنيع تشغيالت جديدة
للقاح عن طريق إضافة التسلل اجليني اجلديد،
ألن أصل الفيروس وتكونه أصبح متعارفا عليه،
لذا فمن السهل أن يتم تطوير اللقاحات بانتاج
جديد يواكب حتورات الفيروس.
واعتبر إعالن شركة فايرز النتاج لقاح يستهدف
الساللة اجل��دي��دة للفيروس ،أم��ر إيجابي وأنه
البداية ملزيد من الشركات حيث يتوقع أن تعلن
خالل الفترة القادمة لقاحات مختلفة ومتنوعة
ي�ك��ون ف��ي م�ق��دوره��ا م��واج�ه��ة ال �س�لاالت ،حتى
يتحول األم��ر ف��ي النهاية إل��ى اعتباره فيروسا
ميكن ع�لاج��ه بلقاحات أو أم�ص��ال معينة مثل
األنفلونزا املوسمية.
وب�ح�س��ب إح�ص��ائ�ي��ات رس�م�ي��ة أص��درت �ه��ا وزارة
الصحة ،فإنه منذ بداية يناير احلالي ،سجلت

مصر ارت�ف��اع��ا ملحوظا ف��ي م �ع��دالت اإلصابة
بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،بعدما كانت األمور
مستقرة في شهر ديسمبر املاضي.
وفقا لإلحصائيات ،التي حصل «املشهد» ،على
نسخة منها ،فإن املتحور السائد حال ًيا في مصر
ه��و م�ت�ح��ور أوم �ي �ك��رون وي��أت��ي دل�ت��ا ف��ي املرتبة
الثانية.
ووف �ق��ا ل�ت�ق��اري��ر وزارة ال�ص�ح��ة وال �س �ك��ان ،فإن
التطعيم واجلرعة املعززة باإلضافة إلى االلتزام
باإلجراءات االحترازية هي الوسائل التي أثبتت
جناحا حتى اللحظة على مستوى العالم لتقليل
معدالت االنتشار ،ومعدالت دخول املستشفيات
أي� ً
�ض��ا وال��وف�ي��ات .وأوض�ح��ت وزارة الصحة،أنه
كلما زادت معدالت التطعيم في املجتمع كلما
قلت احتماليات ظهور املتحورات .
حتى تاريخ كتابة سطور هذا التقرير ،فإن نسب
اإلش��غ��ال ل �ل �ح��االت داخ ��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،وفقا
إلحصائيات وزارة الصحة ،تصل إلى نسبة %9
لألسرة الداخلية ،و %41للرعايات املركزة%23 ،
ألجهزة التنفس الصناعي.
أم��ا ع��ن امل��وق��ف م��ن التطعيم ،ف��إن ه�ن��اك نحو
أكثر من  36مليون مواطن حصلوا على اجلرعة
األول��ى من اللقاح ،وأكثر من  23مليون حصلوا
على اجل��رع�ت�ين ،أم��ا اجل��رع��ات التنشيطية أو
التعزيزية ،فقد حصل عليها أك�ث��ر م��ن نصف
مليون مواطن - ،حتى تاريخ هذا التقرير .-

نورهان صالح

منتدى شباب العالم ..سياسيون وباحثون يعددون املكاسب
النسخة الرابعة من امللتقى تعكس فلسفة القيادة السياسية فى الرهان على الشباب
ي�ج�م��ع ب��اح �ث��ون وس �ي��اس �ي��ون على
أن م �ن �ت��دى ش �ب��اب ال �ع��ال��م الذى
اختتمت نسخته الرابعة فى شرم
الشيخ مؤخراً ،جنح فى أن يكون النموذج الوحيد
للمؤمترات الشبابية التى جتمع كافة األعراق
واجل�ن�س�ي��ات وال��دي��ان��ات ف��ى رس��ال��ة لالنسانية
جمعاء ،ويبعث رسالة من مصر تذكر اإلنسان
بهدفه على األرض وتؤكد على إنسانيته وتنمى
فيه الوازع اخل ّير والروحى فى وسط عالم مادى
طمس جوانب عديدة فى ابداعات اإلنسان وغ ّيب
عنه جوهر إنسانيته.
واقيمت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب
العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل
الفترة من  10إلى  13يناير اجلارى مبدينة شرم
الشيخ ،حتت شعار «العودة معا» ،مبشاركة عدد
كبير من الشباب وأصحاب الرؤى واملبادرات من
 196دولة.
ويهدف املنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل
تعزيز احلوار ،ومناقشة قضايا التنمية ،إذ ركزت
احمل��اور الثالثة األساسية للمنتدى ،على قضايا
«السالم واإلب��داع والتنمية» ،كما طرحت قضايا
م�ت�ن��وع��ة أخ���رى ش�م�ل��ت ج�ل�س��ات ن�ق��اش�ي��ة حول
مستقبل الطاقة ،واستدامة األمن املائي ،والسلم
واألم ��ن ال�ع��امل��ي ،وإع���ادة إع �م��ار مناطق م��ا بعد
الصراع ،وركز املنتدى على إعالء القيم اإلنسانية
من خالل مناقشة صناعة الفن واإلب��داع ،وبناء
عالم آمن وشامل للمرأة.
االستثمار فى الشباب
يقول محمود قاسم ،الباحث باملركز املصرى للفكر
والدراسات االستراتيجية ،وأحد احلاضرين ملنتدى
شباب العالم ،إن املنتدى يدور بشكل أساسى حول
رؤية وفلسفة القيادة السياسية املصرية وإميانها
الراسخ بأن االستثمار فى الشباب ،هو استثمار
فى نصف احلاضر وكل املستقبل.
ويضيف »:املتابع لوضع الشباب فى مصر يدرك
متاماً حدود ومستوى الثقة التى وضعها الرئيس
ع�ب��د ال�ف�ت��اح السيسى ف��ى ال�ش�ب��اب م�ن��ذ توليه
مقاليد األمور فى البالد عام  ،2014بحيث أصبح
متكني الشباب على كافة املستويات ،أحد أولويات
القيادة السياسية ،وكان البرنامج الرئيسى لتأهيل
الشباب للقيادة ،هو النواة األولى والرئيسية فى

وسط

استراتيجية ال��دول��ة امل�ص��ري��ة ال��رام �ي��ة لتمكني
الشباب املصرى وتأهيله لتولى مناصب قيادية
واملشاركة فى صناعة القرار».
وي�ت��اب��ع أن��ه مت ترجمة ه��ذه ال��رؤي��ة عبر اتاحة
مساحات كبيرة وواسعة للشباب لتولى مناصب
تنفيذية ف��ى ال��دول��ة ،س ��واء ف��ى مناصب نواب
ومعاونى الوزراء أو محافظني أو نواب ومعاونني
للمحافظني ،ع�ل�اوة ع�ل��ى متثيلهم ف��ى مجلس
النواب والشيوخ.
وفيما يتعلق مبنتدى شباب العالم ،يالحظ حدود
التطور الذى طرأ على تلك الفعالية ،كونها األبرز
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،فيما ي��رت�ب��ط بفتح قناة
للتواصل واالت �ص��ال ب�ين مختلف شباب العالم،
فلم تكتف القيادة السياسية باملؤمترات الشبابية
التى تعقد بصفة دورية ،بل اتسعت منصة احلوار
والنقاش لتصبح بصبغة وصيغة عاملية من خالل
عقد  4نسخ من منتدى شباب العالم.
ويرى قاسم أن النسخة الرابعة تعتبر حتولاً الفتاً
لعدد من األسباب ،يرتبط أولها بتوقيت انعقادها،
ففى الوقت الذى أجبرت جائحة كورونا العالم على
إيقاف الطيران ،وفرضت على البشر العزلة ،واٌغلقت
فيها احلدود وتباعد اجلمسع ،جاءت النسخة الرابعة
لتمنح احلياة واألمل لشباب العالم.
والسبب الثاني ،يرتبط بطبيعة احملاور ومحتوى
النقاش ،والذى تطرق ملوضوعات محورية للتعاطى
مع تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا ،وبحث حلول
واقعية ملواجهة التحديات التى فرضتها اجلائحة
على مختلف األصعدة ،فض ً
ال عن نوعية التمثيل
واملشاركة فى املنتدى حيث شارك ممثلون لنحو
 196دولة ،عالوة على مؤسسات ومنظمات دولية،
مما ساهم فى فرض حالة من الزخم واحليوية
للنسخة الرابعة.
وي��ؤك��د أن ان�ع�ق��اد منتدى ش�ب��اب ال�ع��ال��م والذى
حتول ملنصة عاملية للتواصل بني شباب العالم،
يثبت ق ��درة مصر على صناعة احل ��دث ورسم
مالمح املستقبل انطالقا من الشباب ،كما أن هذه
التجربة تؤكد على دور مصر القيادى والريادى
فى اإلقليم والعالم ،حيث أن التجمعات الشبابية
بهذه الكيفية تعتبر صناعة مصرية خالصة وغير
مسبوقة ،كما أن استمرار انعقاد املنتدى سنوياً
يؤكد على جناح التجربة وحدود الثقة التى تضعها

د .طارق فهمي :النسخة المصرية تختلف عن ملتقيات مشابهة فى االستجابة للمقترحات
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محمود قاسم :البحث عن حلول واقعية لمواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا
محمد سكر :الحوار البناء وسيلة للتفاعل اإلنسانى بدالً من أدوات النزاع ولغة الحروب
املؤسسات واملنظمات الدولية وشباب العالم أجمع
فى الدولة املصرية.
بناء واجهة مصر
ومن جهته يقول الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم
السياسية بكلية االق�ت�ص��اد وال�ع�ل��وم السياسية
بجامعة القاهرة ،أن النسخة الرابعة من املنتدى
تعيد بناء واجهة مصر أمام املجتمعات الدولية،
وج��زء منها حضور مصر على اخلريطة العاملية
للحديث م��ع ال�ش�ب��اب ،مب��ا يؤكد أن مصر دولة
مستقرة وأمنة ،ولديها بيئة سياسية واقتصادية
ميكن العمل فيها.
وي�ض�ي��ف »:م��ن ف��وائ��د امل�ن�ت��دى التأكيد على أن

استقرار الدولة وعهدها مع اجلمهورية اجلديدة،
وبالتالى هناك تسويق للسياسات املتعلقة مبؤمترات
الشباب فى العالم ،فهناك دول تنظم منتديات
شبيهة كما فى املنامة والدوحة وتركيا وغيرها ،لكن
النسخة املصرية مختلفة من حيث جوهر وأهمية
املوضوعات التى يتم طرحها ومناقشتها ،حيث يتم
طرح قضايا متعددة ومتنوعة».
واأله��م فى املنتدى ال��ذى تنظمه مصر ،أن��ه يتم
االس �ت �ج��اب��ة للكثير م��ن امل �ط��ال��ب واملقترحات،
ودراس��ة العديد منها ،وإمكانية تطبيقها ،فض ً
ال
عن تسويق االقتصاد املصرى فى اخلارج.
ويتابع فهمى أن رسالة املنتدى ليست لتحسني

ال �ص��ورة الذهنية ،إذ حتتل مصر مكانة كبيرة
إقليمياً وعاملياً ،وبالتالى رسالتها للعالم وليس
ألفريقيا أو للدول العربية فقط ،فض ً
ال عن تفاعل
الشباب املصرى مع الشباب العاملي.
منصة حوار تفاعلي
وي� ��رى م �ح �م��د ح �س��ن س��ك��ر ،ال �ب��اح��ث باملركز
املصرى للفكر والدراسات االستراتيجية ،وأحد
احل��اض��ري��ن ف��ى امل �ن �ت��دى ،إن فلسفة مؤمترات
شباب العالم التى حترص القيادة املصرية على
اطالقها بصورة دورية ،تقوم على قيم اجلمهورية
اجلديدة التى يجرى تدشينها.
وتتمثل هذه القيم فى حتويل مصر ملنصة حوار تفاعلى
جتاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية بأبعادها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى
الدينية التى متس باألساس األجيال الناشئة ،بهدف
إبقاء احلوار البناء كأداة ووسيلة للتفاعل اإلنسانى
ب��دالً م��ن أدوات ال �ن��زاع ولغة احل���روب ،وتصاعد
خطاب الكراهية والعنصرية واالستعالء الذى ساد
بداية القرن الواحد والعشرين.
ويضيف أن مصر دولة كبيرة فى املنطقة ،ورقم
فاعل جتاه مختلف الصراعات ذات النطاق االقليمى
والدولي ،ومنى لدى الدولة املصرية مؤخراً احساس
باملسؤولية اإلقليمية ،وه��و إح �س��اس مبسؤولية
أخالقية باملقام األول ،كما أنه وبعدما حققت القيادة
فائضاً من القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية،
ب��دأت فى استخدام هذا الفائض بهدف البناء ال
الهدم ،واحلوار ال احلرب ،مع التأكيد على جهوزية
مصر الدفاعية والهجومية جت��اه أخ �ط��ار األمن
القومى املصرى والعربي.
وح��ول مكاسب م��ؤمت��رات الشباب ملصر ،يقول
سكر إنه ميكن حتديدها فى تعزيز القوة الناعمة
املصرية فى العالم ،والتسويق الدولى للتجربتها
ف��ى التنمية امل�س�ت��دام��ة ،حيث ميكن اعتبار أن
التنمية هى أصل الدفاع عن األمة املصرية ،كما
تضمنت املكاسب اخلروج ببنك أهداف ضخم من
األفكار واألط��روح��ات الواقعية التى تفيد صناع
القرار فى تعزيز التنمية والدفاع ،وتثبيت مكانة
مصر كمركز استقرار اإلقليم.
ويضيف أن من بني املكاسب أيضا إندماج النخب
الشابة من مختلف دول العالم فى قلب التجربة
املصرية ،بتحقيق نهضة حقيقية لم حت��دث من

 150عاماً ،وترسيخ الصورة الذهنية احلضارية
عن مصر قيادة وشعباً.
ويتابع أن هناك دول عربية واجنبية لديها مناذج
مشابهة مل��ؤمت��رات الشباب ،ولكنها تختلف عن
النسخة امل �ص��ري��ة ،ف�ه��ى من ��اذج خ��اص��ة بريادة
األع �م��ال والتجمعات الدينية وال�ق��وم�ي��ة ،ولكن
مصر قدمت النموذج الوحيد للمؤمترات الشبابية
التى جتمع كافة األعراق واجلنسيات والديانات
فى رسالة لالنسانية جمعاء ،رسالة تذكر اإلنسان
بهدفه على األرض وتؤكد على إنسانيته وتنمى
فيه الوازع اخل ّير والروحى فى وسط عالم مادى
طمس جوانب كثيرة فى ابداع اإلنسان وغ ّيب عنه
جوهر إنسانيته.
وذك��ر أن��ه يُحسب ملصر مواصلة م��ؤمت��ر شباب
العالم لنسخته الرابعة ،وهو أمر فارق بالنسبة إلى
جتارب الدول األخرى التى لم تستطع املواصلة،
فض ً
ال عن تغلب مصر على جائحة كورونا بصورة
عكست قدرة الدولة على تنظيم احملفل الذى ضم
وفود من عشرات الدول فى ظروف استثنائية.
الترويج للرؤى املصرية
ويعتبر الدكتور وليد جاب الله اخلبير االقتصادي،
منتدى شباب العالم من الفاعليات الهامة التى
تعقد وتنظم برعاية رئاسة اجلمهورية ،وله أهمية
كبيرة كونه يربط بني الشباب املصرى وشباب
ال�ع��ال��م ل�ت�ب��ادل ال ��رؤى وال�ت�ع��رف على الثقافات
ويعمل على الترويج للرؤى املصرية فى العديد من
القضايا احمللية واإلقليمية والدولية.
ويضيف أن املنتدى ميثل منصة هامة للترويج
للسياحة املصرية وخاصة السياحة الساحلية،
ويروج لقدرة الدولة املصرية على اتخاذ التدابير
واإلج��راءات االحترازية فى ظل تداعيات انتشار
وباء كورونا ،حيث يتم تأمني السائحني وتشجيعهم
على القدوم ملصر.
األمر الثانى أن املنتدى يحسن صورة مصر فى
اخل ��ارج وم��ن خ�لال الضيوف ال�ت��ى ش��ارك��وا من
معظم دول ال �ع��ال��م ،ح�ي��ث ش��اه��دت ع�ل��ى أرض
الواقع التجربة املصرية وتفاعلت معها وتأثرت
بها لتكون هذه املجموعات املشاركة خير سفير
للرؤى املصرية.
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