
يقول الأ�صتاذ �صايف ق�صق�ص عن امللك عبد العزيز :
�صاِتها،  مقدَّ ويحمي  ة  اأمَّ مالمَح  لي�صنَع  جاء  عظيٌم  رجٌل  العزيز  عبد  امللك 
فهو �صخ�صّيٌة عاملّيٌة معا�صرةٌ ،ول يوجد يف القرن الع�صرين باأكمله  رجٌل يف 
�صجاعته وقّوة اإرداته، ول مقارنة بني رجال خلقهم اهلل يف القرن املن�صرم 
رجاٍل  وبني  العامل  على  الهيمنِة  اأجل  من  الّدمار  وتخليف  ال�ّصعوب  لإبادة 
جاوؤوا ل�صالم العامل  ومل �صمله ورخائه ، ول غرو فامللك عبد العزيز حينما 

جاء اإىل هذه الأّمة يف وقٍت ع�صيٍب كان العامل ميرُّ باأزما ت طاحنة بني احلربني 
انية وقد جّنب هذه البالد الّدخول يف حماور اأو �صداماٍت اأو  العامليتني الأوىل والثَّ
د  ال�صرتاك من قريٍب اأو بعيد، ووّحد هذه البالد حتَت رايِة ل اإله اإل اهلل حممَّ
ر�صول اهلل  ،وجاء بدعوٍة للحبِّ والوفاق والتَّالحم بني القبائل والقيادة، رحَم اهلل 
وعّزة  تِه  اأمَّ رخاِء  اأجل  من  جاهد  الذي  النبيلِة  الأهداف  رجَل  العزيز  عبد  امللك 

�صعبه.

امل�صتثمر �صايف ق�صق�ص ملجلة اأفكار اململكة 

جعلتني  ��ة  الإ���ص��ام��يَّ ج���ذوري 
اأواجُه التحدي الثقايف يف اأمريكا 

باأحدِث الأجهزِة الّرقمّية املرتبطِة باأحد اأ�صهِر املراكِز الطبّيِة يف اأمريكااملركز الدويل للت�صخي�ص الإ�صعاعي مركٌز متمّيٌز يف ال�صرق الأو�صط جمّهز 
دفعتَك  الَّتي  موحاِت  والطُّ بدايِتَك  و  ن�صاأِتَك  عن  ثنا  حدِّ  •

لل�ّصفر؟
املقا�صد  مدار�َس  دخلُت  فيها،  ون�صاأُت  م   1944 عام  بريوت  يف  ولدُت 
اجلامعة  واإىل  بريوت  يف  العربيَّة  اجلامعِة  اإىل  انت�صبت  الإ�صالميَّة،ثمَّ 
اللبنانّية ، ففي نف�ِس الوقِت الذي كنُت اأدر�ُس فيه جتارة واإدارة اأعمال كنُت 
اأدر�ُس علَم اجتماع. وقد عملُت اأثناَء درا�صتي يف بنِك لبناَن واملهجر حيُث اأنَّ 
ًا. فكانت خم�س �صنوات ق�صيتها يف بنك لبنان  واَم اجلامعيَّ كاَن م�صائيَّ الدَّ

اأق�صامِه و كانت تلك فرتة كافيًة لإكت�صاِب  واملهجر  تنقلت خاللها بني كلِّ 
ٍة وثقافٍة عملية وا�صعٍة .  خربٍة مهمَّ

ا  ومبا اأنَّني ترعرعُت يف بريوت فلد تعلمت منذ �صغرى اأن اأ�صت�صرف ممَّ
ُكتَب على اأ�صوار البيوت يف اأحيائها اأنَّ الو�صع غرَي مطمِئٍن وغرَي �صليٍم، واأنَّ 
قادٌم  من خالل  الأ�صواأ  باأن  اأ�صعر  فكنُت   ، النفجار  اأو�صكْت على  امل�صاكَل 
راودتني  ،وقد  امل�صتمّرة  ال�ّصيا�صيني  الّزعماء  وخالفات  املوجودة  الطائفية 
اإىل م�صتقبِل م�صرِق خمتلٍف  الوا�صعِة متطلعًا  اأر�ِس اهلل  اإىل  بال�ّصفر  اأفكاٌر 

عما اأراه يف لبنان،وملّا �صنحْت يل الفر�صُة �صنة 1969 �صافرُت اإىل الوليات 
ِة وبداأُت بالعمِل التِّجارّي ،  وبنيُت م�صتقبلي على ما اكت�صبُت  املّتحدِة الأمريكيَّ
ٍة يف بنك لبناَن واملهجر والتي اأ�صيفت اإىل اخلربة النَّظرّية  من خربٍة عمليَّ
اّلتي ا�صتفدتها من درا�صتي اجلامعّية ، وقد كانت عندي خربٌة يف التَّعامل مع 
ة الّتقليدّيِة  الأجانِب من خالل م�صاعدِة والدي يف معر�ِس امل�صنوعاِت اليدويَّ
املتحدة  الوليات  يف  الّتجاري  عملي  بداية  ،فكانت  بريوت  يف  ميلكه  الذي 
ين الوالُد بالب�صائع  بافتتاِح معر�ٍس �صبيٍه مبعر�ِس والدي يف لبنان ،وقد اأمدَّ

113 113

ّ

ََّّ

جهاز الأ�صعة املقطعية

�صايف ق�صق�ص

�صافر اإىل بالد اهلل الوا�صعة باحثًا ومتطّلعًا مل�صتقبٍل م�صرٍق وحياٍة اأف�صل و�صاعدته ثقافته الوا�صعُة اأن يتغّلب 
على الكثري من امل�صاكل اّلتي واجهته،ومل ين�ص يف رحلته للوليات املّتحدة التي ا�صتغرقت ع�صرات ال�ّصنني اأنه 
عربيٌّ م�صلٌم و�صيعوُد يومًا لي�صتمر يف البلد  التي يع�صقها قلبه والقريبة اإىل اأحا�صي�صه وم�صاعره ووجدانه هنا 
يف اململكة ، فجاء اإىل اململكة وترك وراءه تاريخًا م�صرفًا لعربيٍّ اأن�صاأ اأّول جامعٍة اأ�ص�صها امل�صلمون يف الغرب 
منذ �صقوط الأندل�ص وتراأّ�َص جمل�ص اإدارتها اأكرث من خم�صة وع�صرين عامًا وتنازل عن الّتجارة من اأجل ر�صالٍة 
اأراد اأن يو�صلها لل�ّصعب الأمريكّي ،وعاد اإىل بالدنا ليفتتح اأهمَّ واأكرب مركٍز للت�صخي�ص الإ�صعاعي، اإنَّه الأ�صتاذ 

�صايف ق�ص�ص وكان لنا معه هذا اللقاء:

ّّ
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املنا�صبة، وقد كان هذا املعر�س هو نقطُة البداية، 
فرته  خالل  معار�س  ثالَثة  افتتحُت  ِني  اأنَّ حيُث 

وجيزة.
طيلة  العمل  هذا  فى  ا�صتمررت  هل   •

وجودك فى الوليات املتحدة؟
يف  عملي  خالَل  اكت�صفُت  اأنني  ذلك   ، ل   
العن�صر  هو  الوقت  اأنَّ  ة  اليدويَّ امل�صنوعاِت 
اإ�صاعِة  من  فبدًل  التاجر  جناح  فى  ال�صا�صى 
ن�صِف �صاعٍة يف بيِع قطعٍة ثمنها خم�س دولرات 
ثمنها  بيِع قطعٍة  الوقت يف  اأ�صتغل هذا  اأْن  ميكن 
الب�صائع  بيع  من  فانتقلُت   ، دولر  الف  خم�صة 
اليدوّي  ال�ّصجاِد  بيع  اإىل  الب�صيطة  ة  اليدويَّ
ار  وابتداأُت با�صتريادِه بعد اأن كنت اأ�صرتيه من جتَّ
التَّوفيق  هذا  اأ�صا�ُس  وكان  نيويورك،  يف  اجلملِة 
دْت  تعدَّ �صنوات  بعد  و  الّتعامِل.  يف  امل�صداقّية 
مناطَق  عّدة  يف  افتتحتها  اّلتي  ال�ّصجاد  حمالُت 
وباجتاه  نيواأورليانز  مدينة  من  ابتداًء  اأمريكّية، 
الغرب . وقد ا�صتمّريت يف جتارِة ال�ّصجاد ما بني 
عام 1973م وحتى 1988م حيث توقفت عن بيع 

ال�صجاد و حتولت اإىل هاوي يجمع ال�صجاد .
اأنني  ،  ذلك  ال�صجاد ق�صة  ملو�صوع جتارة  و 
وهو  اأمريكا  يف  الثقايف  التحدي  واجهت  عندما 
حتّدي كبري وّلد عندي رّدة فعٍل دفعتنى للتم�صك 
و قد وجدت فى   . اأكرب  ب�صكٍل  الثقافية  بجذوري 

ال�ّصجاد اليدوّي �صالتى املن�صودة لعادة الثقة بالنف�س ذلك اأن ال�صجاد التى 
امل�صلمني  ديار  من  ما  مكاٍن  قريٍة يف  تعي�س يف  التى  امل�صلمٌة  املراأٌة  ت�صنعه 
�صواًء يف م�صَر اأو الهند اأو تركيا يتفّوق على اأكرُث الآلت تقّدمًا يف �صناعة 

ال�صجاد فى العامل مما ممكننى اأن اأقول بفخر اأن هذا من اإنتاج بالدي.
يدخلون  العامليني  اأوربا  ففنانوا 
ال�صجاد اليدوي يف لوحاتهم ليزيدوها 
هولباين  العاملى  فالفنان  بهاًء 
اأن  اأراد  )1479م - 1543م( عندما 
دائمًا  كان  اأوروبا  ار  جتَّ كباَر  ير�صَم 
يده  ي�صند  اأن  خ�َس  ال�صَّ من  يطلب 
ة ال�صنع حتَّى  ادة تركيَّة يدويَّ على �صجَّ
يظهَر عظيَم مكانة ال�صخ�س مو�صوع 
ا�صم  التاريخ  �صجل  قد  و   . اللوحة 
خ�صيَّات  ال�صَّ ا�صم  و�صجل  �صام  الرَّ
ا�صم  نعرُف  ل  نا  لكنَّ ر�صمها  التي 
جادة  ال�صَّ حاكِت  الَّتي  امل�صلمة  املراأة 
جل الغني يدُه عليها ، و  اّلتي و�صَع الرَّ
هي يف نظري اأعظم من هولباين لأنَّه 

ادتها ، نعم لقد اأعطاين هذا ال�ّصيء نوع من العتزازلأّنه مدعاة  افتخر ب�صجَّ
ق على اأعظِم تراٍث �صناعيٍّ يف اأمريكا. للفخر اأّن اأّمتي فيها تراٌث يتفوَّ

اأثار  اأمريكا  فى  واجهك  الذى  الثقافى  التحدى  وّلد  هل   •
اأخرى؟

نعم فقد دفعِني التزامي الإ�صالمي منذ و�صوىل اإىل اأمريكا اإىل الّتعاون 
مع جمعّية الطلبة امل�صلمني . كما عملت 
ومدر�صٍة  اإ�صالميٍّ  مركٍز  تاأ�صي�س  على 
اأقمت  التي  نيواأورليانز  وناٍد يف مدينة 
�صنة  ع�صر  ثمانية  عن  يزيد  ملا  فيها 
المريكية  املدن  اأزورخمتلف  وكنت 
لأجتمع  اأ�صبوٍع  كلِّ  نهاية  يف  القريبة 
ميكن  كيف  لهم  واأ�صرح  بامل�صلمني 
الطلبة  فاأغلب  م�صاجد.  يوؤ�ّص�صوا  اأن 
يقيمون  كانوا  الأيام  تلك  يف  امل�صلمون 
التي  اجلامعات  كنائ�س  يف  �صلواتهم 
حملّية  كنائ�س  يف  اأو  اإليها  ينتمون 
ال�صروري  من  فكان   ، ي�صتاأجرونها 
اإ�صالمّية  مراكز  بتكوين  نبداأ  اأن 
المر  هذا  اأن  علما  امل�صلمون،  ميلكها 

�صاركت  كما   . �صعبًا  لي�س  اأمريكا  يف 
ع�صوية  و  املوؤمترات  من  العديد  فى 
امل�صلمني  الجتماع  علماء  جماعة 
رجال  جماعة  بتاأ�صي�س  �صاهمت  كما 

الأعمال امل�صلمني و احلرفيني. 
تعّرفت  الفرتة  تلك  وخالل 
من  وهو  خان  اهلل  و�صّي  بالّدكتور 
دكتوراه  على  حا�صٌل  باك�صتايّن  اأ�صٍل 
ويعمل  اإنديانا  جامعة  من  الّتعليم  يف 
�صغريٍة  جامعٍة  يف  التعليم  جمال  يف 
يف �صيكاغو. و يف عام 1978م و اأثناء 
اأحدى اجتماعاتي بالدكتور و�صَي اهلل 
لنا  يكون  اأن  الأوان  اآن  اأما  يل:  قال 

 . عاب  ال�صّ اأقتحام  عن  اأتوانى  ل  اأّنني  يعرف  كان  وقد  ؟  اأمريكّية  جامعًة 
، فقمنا  للم�صروع  بالتخطيط  اأبدء  اأن  �صوؤاله  و حفزنى  الفكرة  فا�صتهوتني 
الوقت  بلغ يف ذلك  بامل�صلمني يف �صيكاغو حيث كان عددهم قد  بالجتماع 

ثالثمائة األف تقريبا و بذلك يكون قد اأ�صبح للفكرة موؤّيدين. 
و ق�صة اجلامعة طريفة و م�صوقة ذلك انها تعك�س طموح ال�صباب الذى 
قد  و   . املعجزات  اأن يحقق  الإن�صان  ا�صتطاع  والهدف  بالإميان  اأختلط  اإذا 
كانت اخلطوة التالية فى ق�صة اإن�صاء اجلامعة اأن جند املبًنى املنا�صب و بتو 

فيق من اهلل وجدنا �صالتنا فى مبنى 
العاملية  اأوليفّتي  �صركة  متلكه  للبيع 
القريبة  اأفينيو  مي�صغني  جادة  على 
رائٌع  موقٌع  وهو  مي�صغن  بحريِة  من 
الأخرى.  اجلامعات  بع�ُس  وبجانبه 
دولر  مليون   1،3 املبنى  ثمُن  وكان 
�صيئًا.  ثمنه  يومها من  ومل نكن منلك 
التى  التاأ�صي�صية  الهيئة  وعى  لكن  و 
بالغايل  للت�صحية  اندفاعها  و  �صكلت 
هذا  يرى  اأن  اأجل  من  الرخي�س  و 
وقد  النجاح  من  مكننا  النور  امل�صروع 
رجال  تعاىل  و  �صبحانه  اهلل  لنا  ي�صر 
و  املعنوية  بقيمته  و  بامل�صروع  اآمنوا 
هوؤلء  و من  للم�صلمني عامة  و  اأمريكا  فى  امل�صلمة  للجالية  بالن�صبة  املادية 
الّدكتور عبد اهلل عمر ن�صيف و قد كان يومها فى عام 1978م على ما اأذكر 
الأمري  امللكي  ال�صمو  اأي�صا �صاحب  و منهم  العزيز  امللك عبد  وكيل جامعة 
نواف بن عبد العزيز و �صاحب ال�صمّو امللكي الأمري حمّمد الفي�صل و العديد 
من رجال العمال فى اململكة العربية ال�صعودية و غريها  وكان هناك نوٌع من 
راكة الإ�صرتاتيجّية بيننا يف بناء اجلامعة، وقد كان مل�صاهمات الدكتور  ال�صَّ
عبد اهلل عمر ن�صيف امل�صتمرة الف�صل الكبري بعد اهلل يف بناء اجلامعة وقد 

ا�س . ه لعمل اخلري وق�صاِء حوائج النَّ كان و ل يزال ُيعرف بحبِّ
و قد اأطلقنا على اجلامعة ا�صم »جامعة امل�صرق و املغرب«  و قد بلغت 
نوات اخلم�س  الآن الثالثني من عمرها، وقد تراأ�صُت جمل�س اإدارتها يف ال�صَّ
الر�صمى  العرتاف  مت  لقد  و  علميٍة،  كلّياٍت  اأربع  وفيها  الأوىل  والع�صرين 
بها بعد �صنة و ن�صف من تاأ�صي�صها وما ميّيزها هو �صعة اأفق طالبها. ذلك 
بالطلبة  و  الأ�صول  املتعددة  التعليم  بهيئة  الأمريكّي  الطالب  اأحتكاك  اأّن 
القادمني من جميع انحاء العامل و انفتاح اجلميع على ق�صايا العامل الثالث 
و خا�صة العامل الإ�صالمي يعطى الطالب �صعة الفق املفقودة يف اجلامعات 
الخرى اخلا�صة. كما اأنه على الطالب اأن ياأخذ مقررا واحدًا على القل فى 
ٍة حتى يتخرج، ولو قرر اأن يكون تخ�ص�صه الدقيق فى  الدرا�صاٍت اإل�صالميَّ
ٍة. و اجلامعة  الدرا�صات الإ�صالمّية فاإن باإمكانه اأن يح�صُل على منحٍة جزئيَّ
منفتحٌة على اجلميع و ت�صتقبل الطلبة من خمتلف اجلن�صيات و املعتقدات. 
من  الأمريكيني  من  معظمهم  طالب   1500 حوايل  الطلبة  عدد  بلغ  قد  و 

اأح���������داُث 

ج��ع��ل��ت��ن��ي 
ب����������روت 

اأ�صعى للهجرِة 
اإىل اأمريك����ا

َ

اأ�ص�ص��ها  جامع��ة  اأول  امل�صلمون يف الغرب منذ �صقوط الأندل�ص اأن�ص��اأنا 

يف اأمريكا بداأُت با�صتراد 
الذي  اليدوي  ال�ّص��جاد 
امل�صلمات الّن�صاء  تنتجه 

�صمو الأمري حممد الفي�صل ي�صتمع اإىل كلمة الأ�صتاذ �صايف ق�صق�ص يف اإحدى ندوات جامعة امل�صرق واملغرب

مبنى جامعة امل�صرق واملغرب التي اأ�ص�صها �صايف ق�صق�ص

حتليل الأ�صعة واإ�صتالم النتائج عرب قنوات الأقمار ال�صناعية الأ�صتاذ ق�صق�ص يتحدث عن م�صوار مليئ باجلهد والإ�صرار والعزمية

جهاز حديث جدًا للت�صخي�ص الإ�صاعي )الرتا �صاوند(

اأحدث اأنواع اأجهزة امل�صح الذري
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•  اإذا فقد توجهتم اإىل جمال التعليم و تركتم التجارة. فهل 

لك اأن حتدثنا عن تفا�صيل هذه النقلة النوعية؟
يف الواقع اإنني مل اترك التجارة اأبدا. ففي نف�ِس الوقت الذى كنت اأعمل 
فيه على اإن�صاء اجلامعة مع فريق العمل الذي ت�صكل لهذه الغاية  اأردُت اأن 
البنوك  لبنان يف جمال  اأثناء عملي يف  اأكت�صبتها  التي  اأ�صتفيَد من اخلربة 
نيواأورليانز،  يف  بنٍك  �صراء  اأجل  من  جمموعة  باإن�صاء  فقمت   ، والئتمان 
ركات  ال�صَّ اإحدى  يف  اأ�صهٍم  �صراِء  فر�صُة  يل  �صنحت  البحث  فرتة  وخالل 
�صركات  �صتة  خالل  من  البنكية  املجالت  نف�س  فى  تعمل  التى  القاب�صة 
مالية. فانتخبُت ع�صوا ملجل�س اإلدارة وبعد عاٍم متَّ انتخابي رئي�صًا ملجل�س 
اإدارتها ورئي�س تنفيذي لل�صركة.  وقد متكنا بعون اهلل و توفيقه من حتقيق 

نتائَج باهرًة و تو�صعت اأعمال ال�صركة فى جمالت 
التاأمني ال�صحى و التوظيفات العقارية و غريها.

رت اأن اأعود اإىل لبنان حيثُّ  ويف عام 1988م  قرَّ
كان قد ظهَر بع�س ال�صتقرار يف الو�صع اللبناين، 
ئي�س  نا ، وكان الرَّ اإل اأنَّ احلروَب مل تهداأ كما ظنَّ
ل قد عّيننى قن�صاًل فخريًا للبنان يف  اأمني اجلميِّ
واأعوَد  اأترَك  اأن  رُت  قرَّ فقد  ذلك  ورغَم  لويزيانا، 
يف  وجودي  من  بالتَّعِب  اأح�ص�صُت  لأنَّني  لبنان  اإىل 
داخِلي  يف  تعي�ُس  كانت  بريوَت  اأنَّ  ،حيث  اأمريكا 

رغَم ُبعدي عنها .
م�صاريَع  يف  اأ�صاِهَم  اأن  حاولُت  بريوَت  يف  و 
ال�صهيد املفتي  و  بالتعاون مع دار الفتاء  ة  اإ�صكانيَّ
ح�صن خالد رحمه اهلل، اإل اأنَّ امل�صاريع مل تر النور 
ا  ت عمَّ ذلك اأنني اأح�ص�صِت اأنَّ طباع الّنا�س قد تغريَّ
و وعدُت اإىل  اأعرُفها ، فكرهُت اأن اأبقى يف هذا اجلَّ

اأمريكا .
• ما ق�صة وجودكم فى اململكة العربية 

ال�صعودية ؟
يف عام 1991 م زارين فى اأمريكا �صخ�ٌس عزيٌز 
علّي من مدينة جدة و ا�صت�صارين يف مو�صوع اإن�صاء 
ال�صتهالكية   ال�صلع  بت�صويق  ُتعنى  كربى  متاجر 
عدد  �صويا  فزرنا  ال�صعودية  امل�صانع  تنتجها  التى 
من املتاجر الكربى املوجودة فى اأمريكا. و قد كان 

�صديقى ع�صوا فى جمل�س اإدارة �صركة �صي�صكو التي تاأ�ص�صت من اأجل تقدمي 
اخلدمات للمدن ال�صناعية فى اململكة. و بعد عودته من اأمريكا حدث رئي�س 
جمل�س اأدارة �صركة �صي�صكو عن رحلته وما ينوي اأن يقوم به ووجد اأن عندهم 
فكرًة م�صابهة تنوي �صركة �صي�صكو القيام بها ، ف�صاألني اإذا كان من املمكن 
 ، نطّبقها  الفكرة  مل�صاعدتنا يف  اإىل جدة  انتقلت  اإذا   : وقال يل  نتعاون  اأن 
وفعاًل ح�صرت وعملُت درا�صاِت ال�ّصوق و درا�صاِت اجلدوى للم�صروع ، وبداأنا 
بالتنفيذ ، و قد قابلت عندها رئي�س جمل�س الإدارة الأ�صتاذ عبداهلل العلي 
احلمراين وهو اإن�صاٌن فا�صٌل ورجُل اأعماٍل ذو روؤيٍة ويقّدر الّنا�س ، فاأعجب 
وطني  متاجر  وافتتحنا  �صوّيًا  فعملنا  واأفكاره  اأفكاري  والتقْت  بالدرا�صة 
الكربى على �صارع الّتحلية من جهة ال�ّصرق ، حيُث بنى املتجر يف ال�صحراِء 
جناحًا  وطني  متاجُر  جنحت  ولقد   . �صكنية  اأحياء  اأّي  به  يحيُط  يكن  ومل 
منقطع النظري بف�صل اهلل ، واجتذبت الّنا�س من جميع اأنحاء جّدة، بل جاء 
الّنا�س للت�صوق من مّكة املكرمة لأّن الفكرة كانت رائدًة و مل تكن م�صبوقًة 
من نوعها يف العامل.  ولقد افتتحت �صركة وول مارت العاملّية اول متاجرها 

امل�صابهة ملتاجر وطنى بعد �صنِة ون�صف من افتتاح متجرنا. 
• و هل من املعقول اأن نكون قد �صبقنا اأمريكا فى هذا املجال؟

للم�صتهلكني  مكثفة  بدرا�صات  قمنا  نا  لأنَّ الفكرة  جنحت  فقد   نعم 

فامل�صتهلك هو الذى وجهنا للم�صاحة املثلى للمتجر ونوع الب�صائع والإ�صاءة 
ونوع اللوحات الإعالنّية داخل املتجر والّت�صعري وال�صلع املتقاربِة و اخلدمات 
، فدرا�صة امل�صتهلكني كانت مهّمة جدًا، واملتجر كان ناجحًا من اأّول يوم لننا 
ا�صتمعنا ملا يريده النا�س و قمنا بتلبية رغباتهم . و قد تركت متاجر وطني 
الكربى بعد اأن اطماأننت على جناحها و بعد اأن ا�صتطعت بتوجيه و دعم من 
رئي�س جمل�س الدارة اأنذاك �صعادة ال�صيخ عبداهلل العلي احلمراين اأن اأكون 
فريقا اإداريا متجان�صا ي�صم خربات عالية يف اإدارة هذا النوع املتخ�ص�س 

من املتاجر.
•  ما الذى قمت به بعد اأن تركت �صركة وطني التجارية؟

فله  اهلل  وّفقني  وقد   ، الإدارّية  ال�صت�صارات  يف  لأعمل  انطلقت  بعدها 
احلمد وتو�ّصع عملي و غطيت عّدة جمالٍت �صناعيَّة وجتارّية اإىل اأن وجدُت 
من  �صديٍد  انتباه  اإىل  بحاجٍة  حي  ال�صّ القطاع  اأّن 
امل�صت�صفيات  �س  اأ�صَّ الذي  اجليل  لأن   ، رجالته 
لكنه  و  روح  ال�صّ هذه  لبناِء  وعمل  كافح  ة  اخلا�صّ
لدعم  بحاجٍة  اجلديد  اجليل  و  ال�ّصن  يف  تقدم 
اإداريٍّ ، ولعّل الإدارة يف امل�صت�صفيات اخلا�صة الآن 
الرعاية ال�صحية  اأ�صعف احللقات فى جمال  من 
ال�ّصكان  عدد  زيادة  مثل  لل�صغوط  بالإ�صافة   ،
هذا  كّل  والأرا�صي  واملباين  املعدات  كلفة  وارتفاع 
ياأتي  فالآن   ، ال�صحي  القطاع  اإىل  للّتوجه  دفعني 
اإلينا طلبا للدرا�صات و اخلطط معظم امل�صتثمرين 
التي  اجلديدة  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  فى 

�صتفتتح يف جّدة والبلد بحاجٍة للكثرِي منها الآن .
ة �صواء يف مدينة  فهناك نق�ٌس يف عدِد الأ�صرَّ
 ، عام  ب�صكل  اململكة  يف  اأو  خا�س  ب�صكل  جّدة 
حة ، وم�صاريُع  وهناك م�صاريٌع طموحٌة لوزارِة ال�صَّ
حركٌة  وهناك   ، ال�صحي  املجال  تخ�صي�س 
حي ، وباإذن  ديناميكية �صديدٌة جدًا يف املجال ال�صّ
احتياجات  تلبية  على  ي�صهرون  اأنا�س  هناك  اهلل 
الّربيعة  عبداهلل  الدكتور  الوزير  ومعايل   ، الّنا�س 
واأنا   ، املجال  هذا  يف  خربة  الّنا�س  اأكرث  من  هو 
اأعرف اأنَّ لديه اأفكارًا غري م�صبوقٍة لتطويِر القطاع 

حي . ال�صّ
يف  اجلن�صيَّة  م�صاألة  اأعاقتك  هل   •

الإ�صتثماريف اململكة ؟
اأنا اعتربُت نف�صي دائمًا ابن البلد ، فلم اعترب مو�صوع اجلن�صيَّة عائقا 
الّنا�س ولكنى  اأفكاري هذه غريبة على بع�س  يحد من طموحى و قد تكون 
�صدقا ل اأعرتف بالعقبات ، وطاملا اأنا اأعمل مل�صلحة البلد فالبلد �صرتحب 
اأن�صاأت  قد  و  �صعوديني  مواطنني  مع  التعاون  تتطلب  م�صاريع  هناك  و   . بي 
يجُد  يعمل  اأن  يريُد  الذي  لكنَّ  اأجنبي  ا�صتثمار  �صركاِت  امل�صاريع  لبع�س 

ا الذي يريد اأن يجد لنف�صه اأعذارًا فهذا �صاأنه. طريقه ، اأمَّ
ة مركز الّت�صخي�ص الإ�صعاعي ؟ • ما ق�صّ

اأمريكا  يف  كّوْنُت  النتباه  من  لكثرٍي  بحاجٍة  حي  ال�صّ القطاع  وجدُت  ملا 
�صركاء  فيها  حي  ال�صّ للقطاع  الإ�صرتاتيجّية  الإدارة  �صركُة  ا�صمها  �صركًة 
جمال  فى  اأخرين  و  امل�صت�صفيات  اأدارة  فى  وا�صعة  خربات  ذوى  اأمريكان 
جنهز  وبداأنا  اأجنبيٍّ  ا�صتثماٍر  رخ�صَة  على  ال�صركة  ح�صلت  وقد  التمويل 
مراكز  منها  ا�س  للنَّ خدماٍت  نقّدم  اأن  رنا  قرَّ كما   ، للخ�صخ�صة  اأنف�صنا 
الت�صخي�س الإ�صعاعي ذات اجلودة العالية و املركز هو باكورَة اأعمالنا و قد 
اأقيم يف مبنى معايل الدكتور اأ�صامة بن عبد املجيد �صبك�صي  الذي نتعاون 
َج  ٌز تدرَّ معه ب�صكل وثيق و ن�صتمع لتوجيهاته فى هذا املجال لأّنه اإن�صاٌن مميَّ

يف خدمة البلد ، وهو اإن�صاٌن خم�صرٌم ومكافٌح وله ب�صماٌت يف املجتمع  .

فمركز الّت�سخي�ص الإ�سعاعي يعترب مركزًا مميزًا يف ال�سرق الأو�سط ، 
ذلك اأن الأجهزة املوجودة فيه رقمّيٌة و مرتابطة بينها. 

ٍ ؟ • هل التَّ�شخي�ض مرتبٌط مبر�ٍض معينّ
واإّنا  الأ�سعة  مركز  ه  ن�سمِّ مل  فنحن   ، الأمرا�ص  كلَّ  ي�سخ�ُص  املركز 
من  باإحالٍة  املري�ص  ياأتيِه  الأ�سعة  مركز  لأّن  الّت�سخي�ص  مركز  �سميناه 
الطبيب ليح�سل على �سورًة معينًة ، بينما مركزنا مركز ت�سخي�ص فاإذا 
الرنني  با�ستخدام  ت�سخي�ص  بعمل  يقوم  املركز  الأ�سعة يف  ا�ست�ساري  كان 
املغناطي�سي )MRI( ولحظ اأنَّ الأمر يحتاُج اإىل مزيِد من البحٍث حتَّى 
يكون التَّ�سخي�ُص متكاماًل فيمكن اأن يعمل فح�ص با�ستخدام الأ�سعة فوق 
ة  اأي درا�سة اأخرى ل�سمان دقَّ اأو  ال�سوتية )Ultrasound  ( مثاًل  
التَّ�سخي�ص ، لأن هذا املركز كما قلنا هو مركز ت�سخي�صٍ اإ�سعاعي فيجب 

اأن يكون التَّقرير متكاماًل .
لة من امل�شت�شفيات ؟ • هل احلاالت  التي تاأتيكم حموَّ

نحن ن�ستقبل حالت حمولة من عيادات خا�سة ومن م�ست�سفيات �سغرية  
التي ل ت�سمح ميزانيتها بتوفري هذه الأجهزة املتطورة كذلك يزورنا املر�سى 
الذين لديهم من العلم والدراية باأمرا�ص الع�سر وعلى علم مبدى الفائدة 
املرجَوة عن طريق اخلدمات التي نقدمها. كما اأننا ن�ستهدف الن�ساء فوق 
الأربعني بربامج الوقاية من الأمرا�ص اخلبيثة التي ت�ستهدفهم كاأمرا�ص 

�سرطان الثدي و ه�سا�سة العظام و �سرطان عنق الرحم .
 Clinic Medical ومن اأهم ميزات املركز اأن لديه اإتفاقات مع 
Center  Lahey     يف بو�سطن بالوليات املتحدة الأمريكية وهي من 
اأ�سهر املراكز الطبّية يف العامل يف العديد من املجالت الطبية ، ومبوجب 
قناٍة  طريق  عن  اإليهم  والدرا�سات  ور  ال�سّ حتويل  يتّم  التفاقات  هذه 
ور وهي  ًة عالية جدًا يف نقل ال�سّ متوا�سلٍة بيننا على الإنرتنت ت�سمن دقَّ
من اأكرث الّتقنيات تقّدمًا يف العامل ، فالتقارير التي ت�سدر عنا ي�سدرها 
وي�سدرون  ور  ال�سُّ بدرا�سة  يقومون  الذين  فهم  املراكز  تلك  يف   اأطباٌء 
الّتقارير وي�سادق على تلك الّتقارير اأطباٌء موجودون يف املركز معتمدون 
من الوزارة ، ونحن يف املركز حر�سنا على اأن يكون م�سدر التقارير طبيب 
الأمريكي  البورد  عل  وحا�سل  دقيقا  اخت�سا�سا  متخ�س�ص  ا�ست�ساري 
واملهنية  العلمية  الدرجات  اأرفع  من  وهو  الإ�سعاعي  الت�سخي�ص  يف جمال 
الطبي  ال�سرح  هذا  مع  عالقتنا  فاإن  ولذلك  العامل  حول  املجال  هذا  يف 

بالوليات املتحدة ي�سمن تقارير على م�ستوى عايل من الدقة والتي 
ين�سدها مر�سانا من الطبقة املخملية .

اأن  املري�ص  الذي حّول  الطبيب  اأراد  لو   ، اأخرى  وميزة 
فهذا  اأمريكا  يف  التقرير  كتب  الذي  الطبيب  مع  يتناق�ص 
ممكن لوجود قناة ات�سال مبا�سرة بيننا ،وكذلك ميكن 
ي�ستف�سر  واأن  القناة  تلك  الطبيب عرب  اأن يرى  للمري�ص 

منه ويناق�سه عن حالته.
• وماذا عن العالج ؟

،اإّنا  نعالج  ل  نحن  طبعًا 
املعالج هو الطبيب الذي وجه 

اإذا  ،لكن  اإلينا  املري�ص 
الطبيب  قّرر 

وجاهزون  موجودون  فاملخت�سون  م�ساعدًة  ت�ستدعي  احلالة  اأّن  املعالج 
دائمًا للم�ساعدة ، وميكنهم الّت�سخي�ص وكاأنهم موجودون هنا يف املركز ، 
وقريبًا جدًا �سنح�سر رجاًل اآليًا ليقوم بفح�ص املري�ص هنا وكاأن الطبيب 
لي�ص  الأمر  ،فهذا  جدة  فى  هنا  يفح�سه  الذي  هو  بو�سطن  فى  املوجود 
موجودًا يف ال�ّسرق الأو�سط ولكنه �سيكون موجودا يف اأمريكا ويف جّدة اإن 

�ساء اهلل .
وخططنا اإن �ساء اهلل اأن نفتتح عددا من املراكز على هذا امل�ستوى يف 
كّل اأرجاء اململكة ، فجّدة حتتاج اإىل ثالثة مراكز ، وقد واجهتنا يف البداية 
�سعوبات يف الرّتخي�ص لأننا �سركة ا�ستثمار اأجنبي ولكننا اأ�ستطعنا بعون 

اهلل و �سعة افق امل�سوؤولني اأن نتغلب على هذه ال�سعوبات. 
اإلتزامك  على  اأكدت  كونك  ة  دعوينّ ن�شاطات  لك  هل   •

االإ�شالمي ؟
وهلل احلمد يف ال�ّسهر الّثامن من كلِّ �سنٍة وهو اإجازة اأ�سافر اإىل اأمريكا 
الإ�سالم  عن  لأحتدث  اإجتماعية  ونوادي  كنائ�ص  مع  مواعيد  فيه  ُر  واأح�سِّ
وعن ال�ّسعب ال�ّسعودي واأجيُب عن اأ�سئلة عن اقت�ساِد اململكة وتوّجهاتها، 
الت�سامح  و  الإ�سالمي  الدين  عن  احلديث  هو  الّندوات  هذه  اأ�سا�ص  ولكن 
الة  ال�سَّ »اإفطاُر  ملتقى  حل�سور  �سنويا  اأُدعى  اننى  كما  الآخر.  جتاه 
الوطني« الذي يدعو اإليه الكونغر�ص يف اأّول كّل خمي�ٍص من فرباير ويح�سره 
الّرئي�ص الأمريكي وحوايل اأربعة اآلف �سخ�ص ن�سفهم تقريبًا من اأمريكا 
والباقي من جميع اأنحاء العامل فيهم عادًة ع�سرة اأو اإثنا ع�سر رئي�ص دولٍة 
ووزراَء  من جميع دول العامل ، ويكون دائمًا يف فندق الهلتون يف وا�سنطن 

العا�سمة. 
• ما هى ن�شيحتك لل�شباب ال�شعودى؟

اأول: اللتزام مببادئ الدين احلنيف و مراقبة اهلل يف كل ما نقوم به 
ال�سباب  فمعظم  املثابرة  و  ال�سرب  و  العمل  الإتقان يف  ثانيا:  اأعمال.  من 
و  املتاأين  التخطيط  يقت�سي  النجاح  اأن  علما  النجاح  يتعجل  ال�سعودي 
اخلربة الوا�سعة التي ترتاكم مع الوقت لتعطي �ساحبها نوعا من احلكمة 

عند اتخاذ القرار.
ا�سحاب  اأننا  ذلك   . العامل  على  النفتاح  و  الآخر  مع  الت�سامح  ثالثا: 
دين مميز اختاره لنا رب العاملني بعد اأن مّن علينا بالهداية و معنا �سنة 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم التي هي خري مثال ُيقتدى فلي�ص هناك 
من داعي للخوف من الآخر بل اإن علينا اأن ننفتح لنقارع احلجة باحلجة و 
املنطق باملنطق. و قد تعلمت من خربتي العملية يف الوليات املتحدة 
اأن الأمريكيني يجهلون ديننا و ل يعرفون عّنا اإل ما تبثه وكالت 
الأخبار الغري من�سفة. لذلك فاإننا مطالبون باأن يكون كل مّنا 
قدوة يف تعامله مع الآخر و اأن ي�ستلهم كل منا ال�سرية العطرة 
بهذا  و  ت�سرفاته  �سلم يف جميع  و  عليه  �سلى اهلل  لر�سول اهلل 
اأن نقيم احلجة على الآخرين. كما  اأن نتقدم و  وحده ن�ستطيع 
لت  ل نن�سى قول اهلل �سبحانه و تعاىل يف �سورة ف�سّ
ل  و  احل�سنة  ت�ستوي  ل  و   «  34 الآية 
فاإذا  اأح�سن  هي  بالتي  اأدفع  ال�سيئة 
ويٌل  كاأنه  بينه عداوة  و  بينك  الذي 

حميم« �سدق اهلل العظيم.

من  امل���ئ���ات  ل�����دّي 
ال�����ص��ج��اد ال���ن���ادر 
بع�صه  عمر  يتجاوُز 
عامًا وخم�صني  املائة 

قريبًا �صنحدث مفاجاأًة 
الطب  عامل  يف  كربى 
يف  م��وج��ودة  لي�صت 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط  


