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 خطوتك تخطو أن وما عالمه، الى مباشر بدخول تغرٌك مرحبة وابتسامة بشوش، وجه باختصار حلمً عاطف المهندس
 هندسة فً تخرج منذ محدودة سنوات لها عتاتس كٌف تعجب منجزات الطٌب الوجه هذا فخلف الدهشة، تتملكك حتى األولى
 تقلد أن الى T&NCR / AT شركة فً الباكر شبابه فً بعمله مرورا الٌوم، وحتى األولى الشرف مرتبة مع بامتٌاز القاهرة
 من قهحق وما اوراكل للبرمجٌات العالمٌة بالشركة وبعمله ، المتحدة العربٌة اإلمارات فً الشركة نفس فً العام المدٌر منصب
 وشمال مصر لمنطقة ألوراكل عام المدٌر فأصبح الشراكة قاعدة وتوسٌع للشركة، التشغٌل مجاالت توسٌع فً كبٌر نجاح

 توقٌعا ٌترك كان آخر الى منصب من انتقاله فً ولكنه هنا، المجال لها ٌتسع ال ربما التً الرفٌعة المناصب من وبعدٌد أفرٌقٌا،
 المناصب ٌشغلون الذٌن هم الهندسة كلٌات من متدرب آالف خمسة ٌصطف كله هذا وحول ٌحققه، أن استطاع خاص بمنجز
 هذا خالل من سنرى كما ٌترجمها وكٌف أحالمه، ٌختار كٌف ٌعرف رجل أٌضا باختصار هو. االتصاالت مجاالت فً القٌادٌة
 .  الحدٌث

 ترون كٌف: عنها االسئلة وكثرة السعودٌة لعربٌةا للمملكة زٌارتكم تشغلنا أن قبل عام بسؤال لً اسمح الوزٌر، معالً*

  ؟ اآلن المصرٌة للحٌاة المشهد

 أن نرٌد كبٌرة أحالم لدٌنا االحتضار، ارتعاشات ألنها هناك أو هنا العنف حوادث بعض ٌشغلك ال للبناء، فترة فً اآلن نحن

 وضحت قد الخطوات تلك تكون ال قد خطواتنا، لك فً بها نلتزم استراتٌجٌات ولدٌنا للمستقبل، واضحة رؤى ولدٌنا نحققها،

 ونحن البناء، سالمة لتضمن األخطاء تصحٌح أوال علٌك جدٌدا بناءً  تقٌم حٌن ألنك طبٌعً، أمر وهذا نفسها عن وأعلنت للناس

 . معا البناء وفً التصحٌح فً جادون
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  ؟ األخطاء تلك أبرز نظركم وجهة من هً ما*

 مصر مثال. الشر اضمار أو الجهل أو النظر قصر بسبب وبعضها كان، لماذا تدري وال تصوره بٌصع فادح األخطاء تلك بعض

 واألزهر كالقضاء مؤسساتها وبعض – شعبها – فٌها العاملة وبالقوى وبجٌشها الحضاري بتراثها وقوي كبٌر بلد نعلم كما

 طوٌلة ولفترة ٌساندها، واسالمً عربً ظهٌر دون أوصالها فً العافٌة وتدب فاعلٌتها تكتسب ال القوة هذه لكن.. وغٌرهما

 ادارة من بدال السواعد تكاتف فً نرغب اآلن نحن..  واالعتٌاد التقلٌدٌة تستهلكها تكاد وأشقائها مصر بٌن العالقات كانت

 من قرض لىع للحصول مضنٌة جهودا بذلنا حٌن الواقع أرض على بالتجربة مررنا لقد. العربً للتارٌخ مهم هذا..  الظهور

 علٌنا تدفقت تواصلنا لتعٌد األصٌلة العربٌة لمشاعرنا المجال نفسح أننا وبدا توجهنا تغٌر وعندما نوفق، ولم الدولً البنك

 األشقاء، من كانت وان حتى والقروض والمساعدات المنح على تعٌش أن أمة تستطٌع ال الحال بطبٌعة العربٌة، المساعدات

 ما فصٌل أو الناس من فئة ألن مصر من هربت التً السٌاحة هو مصادرنا من األهمٌة بالغ مصدر:  لتأم وانما تنتج، أن البد

 أم الشعب، وٌقتلوا األرض ٌحرقوا أن ٌرٌدون هؤالء هل تعرف ال وقت ٌأتً األسباب، ألي تدري وال شوارعها، فً باألمن ٌخل

 أن الى تصحٌحه فً نجتهد آخر خلل هذا..  الرؤٌة وضوح أو لنظرا سالمة تملك ال الطالح، من الصالح تعرف ال ضالة فئة أنهم

 .واستقراره وسالمه أمنه المصري وللبٌت المصري للشارع ٌعود

 " االتصال وتكنولوجٌا االتصاالت"  الهام القطاع لهذا أحالمكم بعض عن أسألكم دعنً* 

 الصناعٌة واألقمار المحمول والهاتف واالنترنت اآللً سبالحا العصر، هذا منجزات أهم باعتباره المجال هذا عن ٌتحدث العالم

 حلم هنا نستخدمها، ونحن اآلسٌوٌة الدول وبعض وامرٌكا الغرب ٌنتجها حضارٌة أدوات هذه البأس ذلك، الى وما والفضائٌات

 نادرة كفاءات نملك ةالعربٌ المنطقة فً ألننا فضاء فً ٌتخبط ال حلم وهو مستهلكٌن، مجرد ولٌس ومبتكرٌن منتجٌن نكون أن

 فً. تذكره ربما بشًء أذكرك دعنً. المناسبة" االستراتٌجٌة"  لهذا نضع أن بمجرد تحقٌقه على وقادرون علمٌة وخبرات

 ٌكن ولم( والفرنسٌة االنجلٌزٌة) الالتٌنً الحرف اال ٌستخدم ال كان الشخصً الحاسب ظهور بداٌة مع الثمانٌنٌات أوائل

 على تحمٌله ٌتم( mu) أسموه صغٌرا ملفا تطرح سعود الملك بجامعة وفوجئنا العربٌة، باللغة واحدة كلمة كتابة باالمكان

 الحاسب شركات لكل وللمملكة سعود الملك لجامعة استباق هذا. معا والالتٌنٌة العربٌة الكتابة على قادرا الجهاز فٌصبح الجهاز

 انتجت كذلك ابتكرناه، ما نطور فلم العربً للحرف الشركات تلك ادخال على ذلك بعد اعتمدنا لكننا العالم، فً والبرمجٌات

 هناك وكانت العربٌة، الحروف لتكتب سنكلٌر بأجهزة توصٌلها ٌتم"  Arab ram"  أسموها خاصة شرٌحة السعودٌة

 تارٌخنا هو هذا كان اذا. مشوارها تتم لم وكلها الكوٌت فً" صخر" و" الرائد" لجهاز المنتجة للشركات مماثلة محاوالت

.  ؟ والمعلمة الملهمة وحضارتنا بتارٌخنا ٌلٌق ما هو فهذا لها، ومصدرٌن هامة ألدوات منتجٌن نصبح أن ٌنبغً أال وكفاءتنا

 السعر وفً االمكانٌات فً باد اآلي ألجهزة منافسا تجعله جدٌدة اضافات علٌه ندخل أن رأٌنا ثم لوحٌا، جهازا أنتجنا مصر فً

"  علٌه ٌكتب بمنتج أحلم العربً، الوطن على أجنحته ٌبسط كبٌر آخر حلم. وانتاجه التعدٌالت تلك من االنتهاء على وأوشكنا

 ملئ العربً فعالمنا واحد، هدف باتجاه وهناك هنا من عربٌة كفاءات خٌمته تحت ٌجمع الذي العربً التكامل ،"  عربٌة صناعة

 . العصر ٌستبق عربً مشروع فً تسهم أن ٌمكن التً الراقٌة وبالمؤسسات العبقرٌة، بالعقول
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  الزٌارة؟ أجندة بنود بعض هً وما ؟ بالمملكة العربٌة جولتكم تبدأون القناعات تلك بسبب هل للمملكة زٌارتكم بمناسبة*

 االحترام كل لها نحمل بالد الى زٌارة أنها عن النظر وبصرف والكوٌت، االمارات وبعدها السعودٌة العربٌة للمملكة الزٌارة 

 على لقدرتها العصر هذا منجزات آخر هً االتصال تكنولوجٌا تكون فربما مصر، تجاه والنبٌل الوطنً للموقف التقدٌر وكل

 بلد كل حققه ما وكذلك والتارٌخ، والثقافة واللغة الدٌن من المشتركة القواسم اعتبارك فً وضعت فاذا والمكان، الزمان اختزال

 فً العالم استبقت التً سعود الملك جامعة عن أحدثك كنت قلٌل ومنذ.. لالنطالق متٌنة قاعدة لدٌنا أصبحت علمً منجز من

 كجامعة عمالقة مؤسسات وهناك المجال، هذا فً جدا متقدمة المملكة أن نعرفه وما أعجمً، حاسب الى العربً الحرف ادخال

 بعملها تقوم لالتصال شركات وهناك القرن، لهذا األهم الحدث هً الجامعة هذه ورجالها، وادارتها بمناهجها عبدهللا الملك

( ITIDA) المعلومات تكنولوجٌا صناعة تنمٌة وهٌئة الذكٌة كالقرٌة كبرى مؤسسات مصر فً لدٌنا وبالمقابل.. رائع بشكل

 والطبٌعً الحضاري التراث لتوثٌق القومً والمركز( NTI)لالتصاالت القومً والمعهد( ITI) المعلومات تكنولوجٌا ومعهد

(CULTNAT )أٌضا وهنا التدرٌب، دورات وتبادل المعارف وتالقح الخبرات لتبادل هائل مجال هنا. وغٌرها النٌل وجامعة – 

 االتصاالت مجال فً االستثمار أن الدراسات أثبتت فقد القطاع، هذا فً العربً لالستثمار مواتٌة فرصة – اقتصادي صعٌد على

 . ٌقولون كما واحد بحجر عصفور مائة نضرب كأننا االستثمار، أشكال من غٌره عن جدواه ترتفع ماتالمعلو وتكنولوجٌا

 بن جمٌل محمد المهندس السعودي المعلومات وتقنٌة االتصاالت وزٌر ومعالً لقائكم على مقصورة الرسمٌة زٌارتكم هل*

  ذكرتموها؟ التً الجهات بعض الى ستمتد أم ، مال أحمد

 النجاحات واستعراض المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت قطاع فً الشقٌقٌن البلدٌن بٌن التعاون آفاق دفع إلى هدفت الزٌارة

 وتقدٌم والتدرٌب والمعلومات الخبرات تبادل فً النجاحات هذه استثمار وسبل البلدٌن كال فً القطاع حققها التً والتنافسٌة

 التنمٌة نشاطات ازكاء فً هذا به ٌسهم أن ٌمكن ما وكذلك القطاع، هذا فً االستثمارات وتشجٌع التكنولوجٌة، الخدمات

 فٌما المجتمع أو أوالسٌاسة االقتصاد على تنعكس التً كالتطبٌقات خدمات من لها توفره ما خالل من واالقتصادٌة االجتماعٌة

 عبر لالستخدام وتطرح تطبٌقات الى تترجم التً والتدرٌب والصحة التعلٌم خدمات طبعا ذلك ضمن ٌدخل – ترجمته ٌمكن

 وبالتالً" الرقمٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة"  علٌه نطلق ما وهو( الرقمٌة التكنولوجٌا) واالتصال المعلومات تكنولوجٌا

 للعلوم زٌزالع عبد الملك مدٌنة بزٌارة أقوم كما السعودي التجارٌة الغرف مجلس مع باالجتماع سأقوم الوزٌر معالً لقاء فبعد

 .  السعودٌة االتصاالت لشركات وزٌارة ، والتقنٌة
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 فً العربً المواطن على ما بشكل سٌنعكس ذلك أن أم المؤسسات، صالح فً النهاٌة فً والشراكة التعاون هذا ٌصب هل* 

  ؟ مصر وفً المملكة

 اومنتجات خدمات من له ٌقدم ما تكلفة فتال بشكل ستنخفض اذ - األهم الطرف وهو – منها واحد المواطن أطراف، ثالثة بل

 الطرف هً والمؤسسات الخدمة، بمستوى االرتفاع عن فضال وغٌره، والهاتف السرعة فائق االنترنت خدمات مقدمتها وفً

 مبدعة فعالٌة منه ٌجعل مما المجال هذا فً العربً التكامل عرضا، الٌه لك أشرت ما كله ذلك قبل لكن الحال، بطبٌعة الثانً

 تكنولوجٌا مجال فً ولٌس األمر لهذا واعٌة المملكة أن والحقٌقة مستهلكٌن، ال منتجٌن نكون أن فً طموحنا لنا تحقق

" األصالة"  بٌن دقٌقا توازنا تقٌم كٌف لترى مجمله فً المملكة فً المشهد تأمل المجاالت، مختلف فً بل فقط المعلومات

 وهً أصالتها، لها فتتأكد واالسالمٌة العربٌة هوٌتها على تحافظ أن علٌها حتمٌ وهذا المسلمٌن قبلة فهً ،" المعاصرة"و

 ستجد الثقافٌة، الحٌاة فخذ منك قرٌبا مثال أردت واذا حداثتها، فتكتسب العصر اٌقاع على خطوها ضبط لضرورة واعٌة

 الحدٌث علوم دراسة تتوفر الذي تالوق وفً واالتجاهات، التٌارات أحدث على للتعرف ومساٌرا مواكبا بالتراث االهتمام

 اثره فً تجد دقٌقة أو نادرة تخصصات من منها ٌتوفر ال وما المتخصصة، العلمٌة الدراسات تتوفر والشرٌعة والتفسٌر

 .االبتعاث نشاطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


