يقول الأ�ستاذ �صايف ق�صق�ص عن امللك عبد العزيز :
ٌ
مقد�ساتِها،
لي�صنع
عظيم جاء
رجل
امللك عبد العزيز
مالمح �أ َّمة ويحمي َّ
ٌ
َ
َ
ٌ
رجل يف
فهو �شخ�ص ّي ٌة عامل ّي ٌة معا�صرة ٌ،وال يوجد يف القرن الع�شرين ب�أكمله
�شجاعته وق ّوة �إرداته ،وال مقارنة بني رجال خلقهم اهلل يف القرن املن�صرم
الدمار من �أجل الهيمنةِ على العامل وبني رجالٍ
لإبادة ال�شّ عوب وتخليف ّ
جا�ؤوا ل�سالم العامل ومل �شمله ورخائه  ،وال غرو فامللك عبد العزيز حينما

مير ب�أزما ت طاحنة بني احلربني
وقت
جاء �إىل هذه الأ ّمة يف ٍ
ٍ
ع�صيب كان العامل ُّ
�صدامات �أو
الدخول يف حماور �أو
ٍ
العامليتني الأوىل والثَّانية وقد جنّب هذه البالد ّ
ووحد هذه البالد حتتَ رايةِ ال �إله �إال اهلل حم َّمد
اال�شرتاك من
ٍ
قريب �أو بعيدّ ،
رحم اهلل
ر�سول اهلل ،وجاء بدعوةٍ
للحب والوفاق والتَّالحم بني القبائل والقيادةَ ،
ِّ
امللك عبد العزيز َ
رجل الأهداف النبيلةِ الذي جاهد من �أجل رخاءِ �أ َّمتهِ وعزّ ة
�شعبه.

امل�ستثمر �صايف ق�صق�ص ّ
ملجلة �أفكار اململكة

ج���ذوري الإ���س�لام� َّي��ة جعلتني
التحدي َّ
أواجه َّ
الثقايف يف �أمريكا
� ُ
�صايف ق�صق�ص

ُ
الوا�سعة �أن يتغ ّلب
وحياة �أف�ضل و�ساعدته ثقافته
م�شرق
مل�ستقبل
�سافر �إىل بالد اهلل الوا�سعة باحث ًا ومتط ّلع ًا
ٍ
ٍ
ٍ
ال�سنني �أنه
على الكثري من امل�شاكل الّتي واجهته،ومل ين�س يف رحلته للواليات املتّحدة التي ا�ستغرقت ع�شرات ّ
م�سلم و�سيعو ُد يوم ًا لي�ستمر يف البلد التي يع�شقها قلبه والقريبة �إىل �أحا�سي�سه وم�شاعره ووجدانه هنا
عربي ٌ
ٌّ
ً
ً
جامعة �أ�س�سها امل�سلمون يف الغرب
لعربي �أن�ش�أ �أ ّول
ا
م�شرف
ا
تاريخ
وراءه
وترك
اململكة
إىل
�
فجاء
،
اململكة
يف
ٍ
ٍّ
ر�سالة
منذ �سقوط الأندل�س وتر�أّ َ�س جمل�س �إدارتها �أكرث من خم�سة وع�شرين عام ًا وتنازل عن التّجارة من �أجل
ٍ
�أراد �أن يو�صلها ّ
مركز للت�شخي�ص الإ�شعاعي� ،إنَّه الأ�ستاذ
أهم و�أكرب
لل�شعب ال
ٍ
أمريكي ،وعاد �إىل بالدنا ليفتتح � َّ
ّ
�صايف ق�ص�ص وكان لنا معه هذا اللقاء:

املركز الدويل للت�شخي�ص الإ�شعاعي ٌ
مركز متم ّي ٌز يف ّ
ال�شرق الأو�سط جم ّهز
َ
• حدِّ ثنا عن ن�ش�أ ِت َك و بداي ِت َك والطُّ
دفعتك
موحات ا َّلتي
ِ
لل�سفر؟
ّ
مدار�س املقا�صد
ولدتُ يف بريوت عام  1944م ون�ش�أتُ فيها ،دخلتُ
َ
ة،ثم انت�سبت �إىل اجلامع ِة العرب َّية يف بريوت و�إىل اجلامعة
الإ�سالم َّي َّ
أدر�س فيه جتارة و�إدارة �أعمال كنتُ
نف�س ِ
اللبنان ّية  ،ففي ِ
الوقت الذي كنتُ � ُ
بنك لبنانَ واملهجر حيثُ �أنَّ
علم اجتماع .وقد عملتُ �أثنا َء درا�ستي يف ِ
أدر�س َ
جهاز الأ�شعة املقطعية � ُ
اجلامعي كانَ م�سائ َّي ًا .فكانت خم�س �سنوات ق�ضيتها يف بنك لبنان
وام
ال َّد
َ
َّ
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ملراكز ّ
الطب ّي ِة يف �أمريكا
ب�أحدثِ الأجهز ِة ال ّرقم ّية املرتبط ِة ب�أحد � ِ
أ�شهر ا ِ

واملهجر تنقلت خاللها بني ِّ
إكت�ساب
كل �أق�سام ِه و كانت تلك فرتة كافي ًة ل
ِ
خرب ٍة مه َّم ٍة وثقاف ٍة عملية وا�سع ٍة .
مما
أ�ست�شرف
�
أن
�
�صغرى
منذ
تعلمت
فلد
ومبا �أ َّنني ترعرعتُ يف بريوت
َّ
�سليم ،و�أنَّ
ُك َ
تب على �أ�سوار البيوت يف �أحيائها �أنَّ الو�ضع غ َري مطم ِئ ٍن وغ َري ٍ
َ
أو�شكت على االنفجار  ،فكنتُ �أ�شعر ب�أن الأ�سو�أ قاد ٌم من خالل
�
امل�شاكل
ْ
ال�سيا�سيني امل�ستم ّرة ،وقد راودتني
الطائفية املوجودة وخالفات الزّعماء ّ
خمتلف
أر�ض اهلل الوا�سع ِة متطلع ًا �إىل
م�ستقبل م�شرقِ
ٍ
ِ
بال�سفر �إىل � ِ
�أفكا ٌر ّ

�سنحت يل الفر�ص ُة �سنة � 1969سافرتُ �إىل الواليات
عما �أراه يف لبنان،وملّا
ْ
املتّحد ِة الأمريك َّي ِة وبد�أتُ
ِّجاري  ،وبنيتُ م�ستقبلي على ما اكت�سبتُ
بالعمل الت ّ
ِ
من خرب ٍة عمل َّي ٍة يف بنك لبنانَ واملهجر والتي �أ�ضيفت �إىل اخلربة ال َّنظر ّية
ا ّلتي ا�ستفدتها من درا�ستي اجلامع ّية  ،وقد كانت عندي خرب ٌة يف التَّعامل مع
امل�صنوعات اليدو َّية التّقليد ّي ِة
معر�ض
أجانب من خالل م�ساعد ِة والدي يف
ِ
ال ِ
ِ
الذي ميلكه يف بريوت ،فكانت بداية عملي التّجاري يف الواليات املتحدة
مبعر�ض والدي يف لبنان ،وقد �أم َّدين الوال ُد بالب�ضائع
�شبيه
بافتتاح
معر�ض ٍ
ٍ
ِ
ِ
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ُ
أح���������داث
�
ب�����ي����روت
ج��ع��ل��ت��ن��ي
َ
للهجرةِ
�أ�سعى
�إىل �أمريكــــا

املنا�سبة ،وقد كان هذا املعر�ض هو نقط ُة البداية،
حيثُ �أ َّن ِني افتتحتُ ثال َثة معار�ض خالل فرته
وجيزة.
طيلة
العمل
هذا
فى
ا�ستمررت
هل
•
�سمو الأمري حممد الفي�صل ي�ستمع �إىل كلمة الأ�ستاذ �صايف ق�صق�ص يف �إحدى ندوات جامعة امل�شرق واملغرب
وجودك فى الواليات املتحدة؟
َ
خالل عملي يف
ال  ،ذلك �أنني اكت�شفتُ
امل�صنوعات اليدو َّية �أنَّ الوقت هو العن�صر
ِ
اال�سا�سى فى جناح التاجر فبد ًال من �إ�ضاع ِة
ن�صف �ساع ٍة يف بي ِع قطع ٍة ثمنها خم�س دوالرات
ِ
ميكن �أنْ �أ�ستغل هذا الوقت يف بي ِع قطع ٍة ثمنها
خم�سة االف دوالر  ،فانتقلتُ من بيع الب�ضائع
اليدوي
ال�سجا ِد
ّ
اليدو َّية الب�سيطة �إىل بيع ّ
وابتد�أتُ با�سترياد ِه بعد �أن كنت �أ�شرتيه من َّ
جتار
أ�سا�س هذا التَّوفيق
اجلمل ِة يف نيويورك ،وكان � ُ
دت
ّعامل .و بعد �سنوات تع َّد ْ
امل�صداق ّية يف الت ِ
ال�سجاد ا ّلتي افتتحتها يف ع ّدة مناطقَ
حمالتُ ّ
�أمريك ّية ،ابتدا ًء من مدينة نيو�أورليانز وباجتاه
ال�سجاد ما بني
الغرب  .وقد ا�ستم ّريت يف جتار ِة ّ
عام 1973م وحتى 1988م حيث توقفت عن بيع
ال�سجاد و حتولت �إىل هاوي يجمع ال�سجاد .
و ملو�ضوع جتارة ال�سجاد ق�صة  ،ذلك �أنني
عندما واجهت التحدي الثقايف يف �أمريكا وهو
مبنى جامعة امل�شرق واملغرب التي �أ�س�سها �صايف ق�صق�ص
فعل دفعتنى للتم�سك
حت ّدي كبري و ّلد عندي ر ّدة ٍ
ب�سجادتها  ،نعم لقد �أعطاين هذا ّ
ال�شيء نوع من االعتزازلأ ّنه مدعاة
ب�شكل �أكرب  .و قد وجدت فى
افتخر َّ
بجذوري الثقافية ٍ
�صناعي يف �أمريكا.
تراث
أعظم ٍ
ال�سجاد
ّ
ٍّ
ّ
اليدوي �ضالتى املن�شودة العادة الثقة بالنف�س ذلك �أن ال�سجاد التى للفخر �أنّ �أ ّمتي فيها تراثٌ يتف َّوق على � ِ
• هل ولّد التحدى الثقافى الذى واجهك فى �أمريكا �أثار
ت�صنعه املر�أ ٌة امل�سلم ٌة التى تعي�ش يف قري ٍة يف مكانٍ ما من ديار امل�سلمني
�سوا ًء يف م�ص َر �أو الهند �أو تركيا يتف ّوق على �أك ُرث الآالت تق ّدم ًا يف �صناعة �أخرى؟
نعم فقد دفع ِني التزامي الإ�سالمي منذ و�صوىل �إىل �أمريكا �إىل التّعاون
ال�سجاد فى العامل مما ممكننى �أن �أقول بفخر �أن هذا من �إنتاج بالدي.
مع جمع ّية الطلبة امل�سلمني  .كما عملت
ففنانوا �أوربا العامليني يدخلون
إ�سالمي ومدر�س ٍة
�
مركز
أ�سي�س
�
ت
على
ٍ
ال�سجاد اليدوي يف لوحاتهم ليزيدوها
ٍّ
وناد يف مدينة نيو�أورليانز التي �أقمت
ٍ
بها ًء فالفنان العاملى هولباين
فيها ملا يزيد عن ثمانية ع�شر �سنة
(1479م 1543 -م) عندما �أراد �أن
وكنت �أزورخمتلف املدن االمريكية
ير�سم كبا َر َّ
جتار �أوروبا كان دائم ًا
َ
ِّ
أ�سبوع لأجتمع
�
كل
نهاية
يف
القريبة
َّ
يده
ي�سند
أن
�
خ�ص
ال�ش
من
يطلب
َ
ٍ
بامل�سلمني و�أ�شرح لهم كيف ميكن
�سجادة ترك َّية يدو َّية ال�صنع حتَّى
على َّ
�أن ي� ّؤ�س�سوا م�ساجد .ف�أغلب الطلبة
عظيم مكانة ال�شخ�ص مو�ضوع
يظه َر َ
امل�سلمون يف تلك الأيام كانوا يقيمون
اللوحة  .و قد �سجل التاريخ ا�سم
�صلواتهم يف كنائ�س اجلامعات التي
ال َّر�سام و�سجل ا�سم َّ
ال�شخ�ص َّيات
ُ
ينتمون �إليها �أو يف كنائ�س حمل ّية
نعرف ا�سم
التي ر�سمها لك َّننا ال
ي�ست�أجرونها  ،فكان من ال�ضروري
ال�سجادة
حاكت
املر�أة امل�سلمة ا َّلتي
ِ
َّ
�أن نبد�أ بتكوين مراكز �إ�سالم ّية
ا ّلتي و�ض َع ال َّرجل الغني يد ُه عليها  ،و
هي يف نظري �أعظم من هولباين لأ َّنه الأ�ستاذ ق�صق�ص يتحدث عن م�شوار مليئ باجلهد والإ�صرار والعزمية ميلكها امل�سلمون ،علما �أن هذا االمر

�أن�ش���أنا �أول جامع��ة �أ�س�س��ها
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يف�أمريكابد� ُأتبا�سترياد
ال�س��جاد اليدوي الذي
ّ
تنتجه ّ
الن�ساء امل�سلمات
امل�سلمون يف الغرب منذ �سقوط الأندل�س

جهاز حديث جد ًا للت�شخي�ص الإ�شاعي (الرتا �ساوند)

فيق من اهلل وجدنا �ضالتنا فى مبنى
يف �أمريكا لي�س �صعب ًا  .كما �شاركت
للبيع متلكه �شركة �أوليفتّي العاملية
فى العديد من امل�ؤمترات و ع�ضوية
على جادة مي�شغني �أفينيو القريبة
جماعة علماء االجتماع امل�سلمني
من بحري ِة مي�شغن وهو موق ٌع رائ ٌع
كما �ساهمت بت�أ�سي�س جماعة رجال
وبجانبه ُ
بع�ض اجلامعات الأخرى.
الأعمال امل�سلمني و احلرفيني.
وكان ثمنُ املبنى  1,3مليون دوالر
وخالل تلك الفرتة تع ّرفت
ومل نكن منلك يومها من ثمنه �شيئ ًا.
و�صي اهلل خان وهو من
بال ّدكتور
ّ
ٌ
ّ
و لكن وعى الهيئة الت�أ�سي�سية التى
أ�صل باك�ستاين حا�صل على دكتوراه
� ٍ
�شكلت و اندفاعها للت�ضحية بالغايل
يف التّعليم من جامعة �إنديانا ويعمل
و الرخي�ص من �أجل �أن يرى هذا
يف جمال التعليم يف جامع ٍة �صغري ٍة
امل�شروع النور مكننا من النجاح وقد
يف �شيكاغو .و يف عام 1978م و �أثناء
ي�سر لنا اهلل �سبحانه و تعاىل رجاال
و�صي اهلل
�أحدى اجتماعاتي بالدكتور َ
�أحدث �أنواع �أجهزة امل�سح الذري
�آمنوا بامل�شروع و بقيمته املعنوية و
قال يل� :أما �آن الأوان �أن يكون لنا
ال�صعاب  .املادية بالن�سبة للجالية امل�سلمة فى �أمريكا و للم�سلمني عامة و من ه�ؤالء
جامع ًة �أمريك ّية ؟ وقد كان يعرف �أ ّنني ال �أتوانى عن �أقتحام ّ
فا�ستهوتني الفكرة و حفزنى �س�ؤاله �أن �أبدء بالتخطيط للم�شروع  ،فقمنا ال ّدكتور عبد اهلل عمر ن�صيف و قد كان يومها فى عام 1978م على ما �أذكر
باالجتماع بامل�سلمني يف �شيكاغو حيث كان عددهم قد بلغ يف ذلك الوقت وكيل جامعة امللك عبد العزيز و منهم �أي�ضا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نواف بن عبد العزيز و �صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري حم ّمد الفي�صل و العديد
ثالثمائة �ألف تقريبا و بذلك يكون قد �أ�صبح للفكرة م�ؤ ّيدين.
و ق�صة اجلامعة طريفة و م�شوقة ذلك انها تعك�س طموح ال�شباب الذى من رجال االعمال فى اململكة العربية ال�سعودية و غريها وكان هناك نو ٌع من
َّ
ال�شراكة الإ�سرتاتيج ّية بيننا يف بناء اجلامعة ،وقد كان مل�ساهمات الدكتور
�إذا �أختلط بالإميان والهدف ا�ستطاع الإن�سان �أن يحقق املعجزات  .و قد
كانت اخلطوة التالية فى ق�صة �إن�شاء اجلامعة �أن جند املب ًنى املنا�سب و بتو عبد اهلل عمر ن�صيف امل�ستمرة الف�ضل الكبري بعد اهلل يف بناء اجلامعة وقد
كان و ال يزال ُيعرف بح ِّبه لعمل اخلري وق�ضا ِء حوائج ال َّنا�س .
و قد �أطلقنا على اجلامعة ا�سم «جامعة امل�شرق و املغرب» و قد بلغت
ال�سنوات اخلم�س
الآن الثالثني من عمرها ،وقد تر�أ�ستُ جمل�س �إدارتها يف َّ
ات علميةٍ ،و لقد مت االعرتاف الر�سمى
والع�شرين الأوىل وفيها �أربع كل ّي ٍ
بها بعد �سنة و ن�صف من ت�أ�سي�سها وما مي ّيزها هو �سعة �أفق طالبها .ذلك
أمريكي بهيئة التعليم املتعددة الأ�صول و بالطلبة
�أنّ �أحتكاك الطالب ال
ّ
القادمني من جميع انحاء العامل و انفتاح اجلميع على ق�ضايا العامل الثالث
و خا�صة العامل الإ�سالمي يعطى الطالب �سعة االفق املفقودة يف اجلامعات
االخرى اخلا�صة .كما �أنه على الطالب �أن ي�أخذ مقررا واحد ًا على االقل فى
الدرا�سات �إال�سالم َّي ٍة حتى يتخرج ،ولو قرر �أن يكون تخ�ص�صه الدقيق فى
ٍ
ُ
يح�صل على منح ٍة جزئ َّيةٍ .و اجلامعة
الدرا�سات الإ�سالم ّية ف�إن ب�إمكانه �أن
منفتح ٌة على اجلميع و ت�ستقبل الطلبة من خمتلف اجلن�سيات و املعتقدات.
حتليل الأ�شعة و�إ�ستالم النتائج عرب قنوات الأقمار ال�صناعية و قد بلغ عدد الطلبة حوايل  1500طالب معظمهم من الأمريكيني من
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• �إذا فقد توجهتم �إىل جمال التعليم و تركتم التجارة .فهل
لك �أن حتدثنا عن تفا�صيل هذه النقلة النوعية؟
نف�س الوقت الذى كنت �أعمل
يف الواقع �إنني مل اترك التجارة �أبدا .ففي ِ
فيه على �إن�شاء اجلامعة مع فريق العمل الذي ت�شكل لهذه الغاية �أردتُ �أن
�أ�ستفيدَ من اخلربة التي �أكت�سبتها �أثناء عملي يف لبنان يف جمال البنوك
بنك يف نيو�أورليانز،
واالئتمان  ،فقمت ب�إن�شاء جمموعة من �أجل �شراء ٍ
أ�سهم يف �إحدى َّ
ال�شركات
وخالل فرتة البحث �سنحت يل فر�ص ُة �شرا ِء � ٍ
القاب�ضة التى تعمل فى نف�س املجاالت البنكية من خالل �ستة �شركات
عام َّمت انتخابي رئي�س ًا ملجل�س
مالية .فانتخبتُ ع�ضوا ملجل�س �إالدارة وبعد ٍ
�إدارتها ورئي�س تنفيذي لل�شركة .وقد متكنا بعون اهلل و توفيقه من حتقيق
نتائج باهر ًة و تو�سعت �أعمال ال�شركة فى جماالت
َ
الت�أمني ال�صحى و التوظيفات العقارية و غريها.
ويف عام 1988م ق َّررت �أن �أعود �إىل لبنان حيثُّ
كان قد ظه َر بع�ض اال�ستقرار يف الو�ضع اللبناين،
احلروب مل تهد�أ كما ظ َّننا  ،وكان ال َّرئي�س
�إال �أنَّ
َ
ً
ً
�أمني اجلم ِّيل قد ع ّيننى قن�صال فخريا للبنان يف
ورغم ذلك فقد ق َّررتُ �أن � َ
أترك و�أعو َد
لويزياناَ ،
َّعب من وجودي يف
�إىل لبنان لأ َّنني �أح�س�ستُ بالت ِ
�أمريكا ،حيث �أنَّ بريوتَ كانت ُ
تعي�ش يف داخ ِلي
رغم ُبعدي عنها .
َ
أ�ساه َم يف م�شاري َع
و يف بريوتَ حاولتُ �أن � ِ
�إ�سكان َّية بالتعاون مع دار االفتاء و ال�شهيد املفتي
ح�سن خالد رحمه اهلل� ،إال �أنَّ امل�شاريع مل تر النور
أح�س�ست �أنَّ طباع ال ّنا�س قد تغيرَّ ت ع َّما
ذلك �أنني �
ِ
�أعر ُفها  ،فكرهتُ �أن �أبقى يف هذا ا َّ
جلو وعدتُ �إىل
�أمريكا .
• ما ق�صة وجودكم فى اململكة العربية
ال�سعودية ؟
�شخ�ص عزي ٌز
يف عام  1991م زارين فى �أمريكا
ٌ
علي من مدينة جدة و ا�ست�شارين يف مو�ضوع �إن�شاء
ّ
متاجر كربى تُعنى بت�سويق ال�سلع اال�ستهالكية
التى تنتجها امل�صانع ال�سعودية فزرنا �سويا عدد
من املتاجر الكربى املوجودة فى �أمريكا .و قد كان
�صديقى ع�ضوا فى جمل�س �إدارة �شركة �سي�سكو التي ت�أ�س�ست من �أجل تقدمي
اخلدمات للمدن ال�صناعية فى اململكة .و بعد عودته من �أمريكا حدث رئي�س
جمل�س �أدارة �شركة �سي�سكو عن رحلته وما ينوي �أن يقوم به ووجد �أن عندهم
فكر ًة م�شابهة تنوي �شركة �سي�سكو القيام بها  ،ف�س�ألني �إذا كان من املمكن
�أن نتعاون وقال يل � :إذا انتقلت �إىل جدة مل�ساعدتنا يف الفكرة نط ّبقها ،
درا�سات اجلدوى للم�شروع  ،وبد�أنا
ال�سوق و
وفع ًال ح�ضرت وعملتُ
ِ
ِ
درا�سات ّ
بالتنفيذ  ،و قد قابلت عندها رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ عبداهلل العلي
احلمراين وهو �إن�سا ٌن فا�ض ٌل ُ
أعمال ذو ر�ؤي ٍة ويق ّدر ال ّنا�س  ،ف�أعجب
ورجل � ٍ
ً
والتقت �أفكاري و�أفكاره فعملنا �سو ّيا وافتتحنا متاجر وطني
بالدرا�سة
ْ
الكربى على �شارع التّحلية من جهة ّ
ال�شرق  ،حيثُ بنى املتجر يف ال�صحرا ِء
ُ
يحيط به � ّأي �أحياء �سكنية  .ولقد جنحت متاج ُر وطني جناح ًا
ومل يكن
منقطع النظري بف�ضل اهلل  ،واجتذبت ال ّنا�س من جميع �أنحاء ج ّدة ،بل جاء
ال ّنا�س للت�سوق من م ّكة املكرمة لأنّ الفكرة كانت رائد ًة و مل تكن م�سبوق ًة
من نوعها يف العامل .ولقد افتتحت �شركة وول مارت العامل ّية اول متاجرها
امل�شابهة ملتاجر وطنى بعد �سن ِة ون�صف من افتتاح متجرنا.
• و هل من املعقول �أن نكون قد �سبقنا �أمريكا فى هذا املجال؟
نعم فقد جنحت الفكرة لأ َّننا قمنا بدرا�سات مكثفة للم�ستهلكني

فامل�ستهلك هو الذى وجهنا للم�ساحة املثلى للمتجر ونوع الب�ضائع والإ�ضاءة
ونوع اللوحات الإعالن ّية داخل املتجر والتّ�سعري وال�سلع املتقارب ِة و اخلدمات
 ،فدرا�سة امل�ستهلكني كانت مه ّمة جد ًا ،واملتجر كان ناجح ًا من �أ ّول يوم الننا
ا�ستمعنا ملا يريده النا�س و قمنا بتلبية رغباتهم  .و قد تركت متاجر وطني
الكربى بعد �أن اطم�أننت على جناحها و بعد �أن ا�ستطعت بتوجيه و دعم من
رئي�س جمل�س االدارة �أنذاك �سعادة ال�شيخ عبداهلل العلي احلمراين �أن �أكون
فريقا �إداريا متجان�سا ي�ضم خربات عالية يف �إدارة هذا النوع املتخ�ص�ص
من املتاجر.
• ما الذى قمت به بعد �أن تركت �شركة وطني التجارية؟
بعدها انطلقت لأعمل يف اال�ست�شارات الإدار ّية  ،وقد و ّفقني اهلل فله
وتو�سع عملي و غطيت ع ّدة
جماالت �صناع َّية وجتار ّية �إىل �أن وجدتُ
ٍ
احلمد ّ
ال�صحي بحاج ٍة �إىل انتباه �شديدٍ من
�أنّ القطاع ّ
رجاالته  ،لأن اجليل الذي � َّأ�س�س امل�ست�شفيات
ال�صروح و لكنه
اخلا�صة كافح وعمل لبنا ِء هذه ّ
ّ
ال�سن و اجليل اجلديد بحاج ٍة لدعم
تقدم يف ّ
إداري  ،ولع ّل الإدارة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة الآن
� ٍّ
من �أ�ضعف احللقات فى جمال الرعاية ال�صحية
ال�سكان
 ،بالإ�ضافة لل�ضغوط مثل زيادة عدد ّ
وارتفاع كلفة املعدات واملباين والأرا�ضي ك ّل هذا
دفعني للتّوجه �إىل القطاع ال�صحي  ،فالآن ي�أتي
�إلينا طلبا للدرا�سات و اخلطط معظم امل�ستثمرين
فى امل�ست�شفيات واملراكز الطبية اجلديدة التي
�ستفتتح يف ج ّدة والبلد بحاج ٍة للكث ِري منها الآن .
نق�ص يف عد ِد الأ�س َّرة �سواء يف مدينة
فهناك ٌ
ج ّدة ب�شكل خا�ص �أو يف اململكة ب�شكل عام ،
ال�صحة  ،وم�شاري ُع
وهناك م�شاري ٌع طموح ٌة لوزار ِة َّ
تخ�صي�ص املجال ال�صحي  ،وهناك حركةٌ
ال�صحي  ،وب�إذن
ديناميكية �شديد ٌة جد ًا يف املجال ّ
اهلل هناك �أنا�س ي�سهرون على تلبية احتياجات
ال ّنا�س  ،ومعايل الوزير الدكتور عبداهلل ال ّربيعة
هو من �أكرث ال ّنا�س خربة يف هذا املجال  ،و�أنا
لتطوير القطاع
�أعرف �أنَّ لديه �أفكار ًا غري م�سبوق ٍة
ِ
ال�صحي .
ّ
• هل �أعاقتك م�س�ألة اجلن�س َّية يف
الإ�ستثماريف اململكة ؟
�أنا اعتربتُ نف�سي دائم ًا ابن البلد  ،فلم اعترب مو�ضوع اجلن�س َّية عائقا
يحد من طموحى و قد تكون �أفكاري هذه غريبة على بع�ض ال ّنا�س ولكنى
�صدقا ال �أعرتف بالعقبات  ،وطاملا �أنا �أعمل مل�صلحة البلد فالبلد �سرتحب
بي  .و هناك م�شاريع تتطلب التعاون مع مواطنني �سعوديني و قد �أن�ش�أت
�شركات ا�ستثمار �أجنبي لكنَّ الذي يري ُد �أن يعمل يج ُد
لبع�ض امل�شاريع
ِ
ً
طريقه � ،أ َّما الذي يريد �أن يجد لنف�سه �أعذارا فهذا �ش�أنه.
ق�صة مركز التّ�شخي�ص الإ�شعاعي ؟
• ما ّ
ْ
ال�صحي بحاج ٍة لكث ٍري من االنتباه ك ّونتُ يف �أمريكا
ملا وجدتُ القطاع ّ
ال�صحي فيها �شركاء
�شرك ًة ا�سمها �شرك ُة الإدارة الإ�سرتاتيج ّية للقطاع ّ
�أمريكان ذوى خربات وا�سعة فى �أدارة امل�ست�شفيات و �أخرين فى جمال
أجنبي وبد�أنا جنهز
التمويل وقد ح�صلت ال�شركة على رخ�ص َة ا�ستثما ٍر � ٍّ
خدمات لل َّنا�س منها مراكز
�أنف�سنا للخ�صخ�صة  ،كما ق َّررنا �أن نق ّدم
ٍ
الت�شخي�ص الإ�شعاعي ذات اجلودة العالية و املركز هو باكور َة �أعمالنا و قد
�أقيم يف مبنى معايل الدكتور �أ�سامة بن عبد املجيد �شبك�شي الذي نتعاون
معه ب�شكل وثيق و ن�ستمع لتوجيهاته فى هذا املجال لأ ّنه �إن�سا ٌن مم َّي ٌز تد َّر َج
يف خدمة البلد  ،وهو �إن�سا ٌن خم�ضر ٌم ومكاف ٌح وله ب�صماتٌ يف املجتمع .

ّ
ل�����دي امل���ئ���ات من
ال�����س��ج��اد ال���ن���ادر
ُ
يتجاوز عمر بع�ضه
املائة وخم�سني ً
عاما
ً
قريبا �سنحدث مفاج� ًأة
كربى يف عامل الطب
لي�ست م��وج��ودة يف
ال�����ش��رق الأو����س���ط
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فمركز التّ�شخي�ص الإ�شعاعي يعترب مركز ًا مميز ًا يف ال�شرق الأو�سط ،
ذلك �أن الأجهزة املوجودة فيه رقم ّي ٌة و مرتابطة بينها.
ٌ
مرتبط
• هل التَّ�شخي�ص
معي ؟
ٍ
مبر�ض نّ ٍ
ي�شخ�ص َّ
ن�سمه مركز الأ�شعة و� مّإنا
املركز
ُ
كل الأمرا�ض  ،فنحن مل ِّ
�سميناه مركز التّ�شخي�ص لأنّ مركز الأ�شعة ي�أتي ِه املري�ض ب�إحال ٍة من
الطبيب ليح�صل على �صور ًة معين ًة  ،بينما مركزنا مركز ت�شخي�ص ف�إذا
كان ا�ست�شاري الأ�شعة يف املركز يقوم بعمل ت�شخي�ص با�ستخدام الرنني
البحث حتَّى
مزيد من
املغناطي�سي ( )MRIوالحظ �أنَّ الأمر
ٍ
يحتاج �إىل ِ
ُ
َّ�شخي�ص متكام ًال فيمكن �أن يعمل فح�ص با�ستخدام الأ�شعة فوق
يكون الت
ُ
ال�صوتية ( ) Ultrasoundمث ًال �أو �أي درا�سة �أخرى ل�ضمان د َّقة
ت�شخي�ص �إ�شعاعي فيجب
التَّ�شخي�ص  ،لأن هذا املركز كما قلنا هو مركز
ٍ
�أن يكون التَّقرير متكام ًال .
• هل احلاالت التي ت�أتيكم حم َّولة من امل�ست�شفيات ؟
نحن ن�ستقبل حاالت حمولة من عيادات خا�صة ومن م�ست�شفيات �صغرية
التي ال ت�سمح ميزانيتها بتوفري هذه الأجهزة املتطورة كذلك يزورنا املر�ضى
الذين لديهم من العلم والدراية ب�أمرا�ض الع�صر وعلى علم مبدى الفائدة
املرج َوة عن طريق اخلدمات التي نقدمها .كما �أننا ن�ستهدف الن�ساء فوق
الأربعني بربامج الوقاية من الأمرا�ض اخلبيثة التي ت�ستهدفهم ك�أمرا�ض
�سرطان الثدي و ه�شا�شة العظام و �سرطان عنق الرحم .
ومن �أهم ميزات املركز �أن لديه �إتفاقات مع Clinic Medical
 Center Laheyيف بو�سطن بالواليات املتحدة الأمريكية وهي من
�أ�شهر املراكز الطب ّية يف العامل يف العديد من املجاالت الطبية  ،ومبوجب
ال�صور والدرا�سات �إليهم عن طريق قنا ٍة
هذه االتفاقات ّ
يتم حتويل ّ
ال�صور وهي
متوا�صل ٍة بيننا على الإنرتنت ت�ضمن د َّق ًة عالية جد ًا يف نقل ّ
من �أكرث التّقنيات تق ّدم ًا يف العامل  ،فالتقارير التي ت�صدر عنا ي�صدرها
ال�صور وي�صدرون
�أطبا ٌء يف تلك املراكز فهم الذين يقومون بدرا�سة ُّ
التّقارير وي�صادق على تلك التّقارير �أطبا ٌء موجودون يف املركز معتمدون
من الوزارة  ،ونحن يف املركز حر�صنا على �أن يكون م�صدر التقارير طبيب
ا�ست�شاري متخ�ص�ص اخت�صا�صا دقيقا وحا�صل عل البورد الأمريكي
يف جمال الت�شخي�ص الإ�شعاعي وهو من �أرفع الدرجات العلمية واملهنية
يف هذا املجال حول العامل ولذلك ف�إن عالقتنا مع هذا ال�صرح الطبي
بالواليات املتحدة ي�ضمن تقارير على م�ستوى عايل من الدقة والتي
ين�شدها مر�ضانا من الطبقة املخملية .
وميزة �أخرى  ،لو �أراد الطبيب الذي ح ّول املري�ض �أن
يتناق�ش مع الطبيب الذي كتب التقرير يف �أمريكا فهذا
ممكن لوجود قناة ات�صال مبا�شرة بيننا ،وكذلك ميكن
للمري�ض �أن يرى الطبيب عرب تلك القناة و�أن ي�ستف�سر
منه ويناق�شه عن حالته.
• وماذا عن العالج ؟
طبع ًا نحن ال نعالج  �،مّإنا
املعالج هو الطبيب الذي وجه
املري�ض �إلينا ،لكن �إذا
ق ّرر الطبيب

املعالج �أنّ احلالة ت�ستدعي م�ساعد ًة فاملخت�صون موجودون وجاهزون
دائم ًا للم�ساعدة  ،وميكنهم التّ�شخي�ص وك�أنهم موجودون هنا يف املركز ،
وقريب ًا جد ًا �سنح�ضر رج ًال �آلي ًا ليقوم بفح�ص املري�ض هنا وك�أن الطبيب
املوجود فى بو�سطن هو الذي يفح�صه هنا فى جدة ،فهذا الأمر لي�س
موجود ًا يف ّ
ال�شرق الأو�سط ولكنه �سيكون موجودا يف �أمريكا ويف ج ّدة �إن
�شاء اهلل .
وخططنا �إن �شاء اهلل �أن نفتتح عددا من املراكز على هذا امل�ستوى يف
ك ّل �أرجاء اململكة  ،فج ّدة حتتاج �إىل ثالثة مراكز  ،وقد واجهتنا يف البداية
�صعوبات يف الترّ خي�ص لأننا �شركة ا�ستثمار �أجنبي ولكننا �أ�ستطعنا بعون
اهلل و �سعة افق امل�س�ؤولني �أن نتغلب على هذه ال�صعوبات.
• هل لك ن�شاطات دعو ّية كونك �أكدت على �إلتزامك
الإ�سالمي ؟
ِّ
ّ
ّ
وهلل احلمد يف ال�شهر الثامن من كل �سن ٍة وهو �إجازة �أ�سافر �إىل �أمريكا
و� ِّ
أح�ض ُر فيه مواعيد مع كنائ�س ونوادي �إجتماعية لأحتدث عن الإ�سالم
ّ
وتوجهاتها،
ال�سعودي و� ُ
أجيب عن �أ�سئلة عن اقت�صا ِد اململكة ّ
وعن ال�شعب ّ
ولكن �أ�سا�س هذه ال ّندوات هو احلديث عن الدين الإ�سالمي و الت�سامح
ال�صالة
جتاه الآخر .كما اننى �أُدعى �سنويا حل�ضور ملتقى «�إفطا ُر َّ
خمي�س من فرباير ويح�ضره
الوطني» الذي يدعو �إليه الكونغر�س يف �أ ّول ك ّل
ٍ
ً
ال ّرئي�س الأمريكي وحوايل �أربعة �آالف �شخ�ص ن�صفهم تقريبا من �أمريكا
والباقي من جميع �أنحاء العامل فيهم عاد ًة ع�شرة �أو �إثنا ع�شر رئي�س دول ٍة
ووزرا َء من جميع دول العامل  ،ويكون دائم ًا يف فندق الهلتون يف وا�شنطن
العا�صمة.
• ما هى ن�صيحتك لل�شباب ال�سعودى؟
�أوال :االلتزام مببادئ الدين احلنيف و مراقبة اهلل يف كل ما نقوم به
من �أعمال .ثانيا :الإتقان يف العمل و ال�صرب و املثابرة فمعظم ال�شباب
ال�سعودي يتعجل النجاح علما �أن النجاح يقت�ضي التخطيط املت�أين و
اخلربة الوا�سعة التي ترتاكم مع الوقت لتعطي �صاحبها نوعا من احلكمة
عند اتخاذ القرار.
ثالثا :الت�سامح مع الآخر و االنفتاح على العامل  .ذلك �أننا ا�صحاب
دين مميز اختاره لنا رب العاملني بعد �أن منّ علينا بالهداية و معنا �سنة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم التي هي خري مثال ُيقتدى فلي�س هناك
من داعي للخوف من الآخر بل �إن علينا �أن ننفتح لنقارع احلجة باحلجة و
املنطق باملنطق .و قد تعلمت من خربتي العملية يف الواليات املتحدة
�أن الأمريكيني يجهلون ديننا و ال يعرفون ع ّنا �إال ما تبثه وكاالت
الأخبار الغري من�صفة .لذلك ف�إننا مطالبون ب�أن يكون كل م ّنا
قدوة يف تعامله مع الآخر و �أن ي�ستلهم كل منا ال�سرية العطرة
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم يف جميع ت�صرفاته و بهذا
وحده ن�ستطيع �أن نتقدم و �أن نقيم احلجة على الآخرين .كما
ف�صلت
ال نن�سى قول اهلل �سبحانه و تعاىل يف �سورة ّ
الآية  « 34و ال ت�ستوي احل�سنة و ال
ال�سيئة �أدفع بالتي هي �أح�سن ف�إذا
الذي بينك و بينه عداوة ك�أنه و ٌ
يل
حميم» �صدق اهلل العظيم.
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