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ّ
طالل أبو غزالة لـ «الراي» :إذا أراد الكويتي «املدلل»
أن يحاسب حكومته  ...فليدفع ضريبة مثل األميركي
رأى أن الكويت تحتاج إلعادة دراسة العملية الديموقراطية لديها وتعديل دستورها

الشيخ صباح السالم أول من طرح فكرة
تطبيق الضرائب ليشعر املواطن
بمسؤوليات الدولة ويشارك في بنائها

أقترح نظام املجلسني أومجلس الشورى ...
فالديموقراطية ممارسة
وليست انتخابًا وبرملانًا فقط

| كتب غانم السليماني |

ّ
بحشرجة داه�م�ت��ه أك�ث��ر م��ن م��رة ،ش��خ��ص الخبير عضو
مجلس األعيان األردني السابق طالل أبو غزالة شخص الواقع
الكويتي معتبرا «أن االستعجال في تطبيق النظام الديموقراطي
كان في سبب تراجع الكويت التي كان من املفترض أن تؤسس
فكرا ديموقراطيا قبل تطبيق االنتخابات».
أب� ��و غ ��زال ��ة ال � ��ذي ف �ت��ح ق �ل �ب��ه ودف� �ت ��ر ذك ��ري ��ات ��ه ل� �ـ «ال� � ��راي»
ل ��دى م�ش��ارك�ت��ه ف��ي م��ؤت�م��ر امل �ع��رف��ة األول ف��ي دب ��ي ،رأى أن
• بداية نريد أن تحدثنا عن عالقتك
بالكويت؟
ه � ��ي ل� �ي� �س ��ت ع �ل ��اق� � ��ة...أن� � ��ا اب ��ن
ال � �ك ��وي� ��ت ف� �ع� �ن ��دم ��ا ت� �خ ��رج ��ت ف��ي
ال�ج��ام�ع��ة االم�ي��رك�ي��ة ب�ب�ي��روت ع��ام
 1960وج�ئ��ت للكويت ألع�م��ل وأن��ا
الج� � � ��ئ ،ال أم � �ل� ��ك م� � ��اال وال خ �ب��رة
وال ك� �ف ��اءة ،وال أي ش� ��يء .وخ�ل�ال
وج��ودي في الكويت طيلة 30عاما
ق� �ض� �ي ��ت أح � �ل � ��ى س� � �ن � ��وات ع �م ��ري
ت �ع �ل �م��ت واش �ت �غ �ل��ت وب �ن �ي��ت أك �ب��ر
مؤسسة في العالم وهي مجموعة
طالل أبو غزالة في امللكية الفكرية
االضخم في الدنيا ،والفضل يعود
للكويت واالنسان يجب أن يعطي
الحق لصاحبه.
• ك�ي��ف ت��أس�س��ت م��ؤس�س��ة ط�لال
أبو غزالة في الكويت؟
لها قصة جميلة .كنت في مؤتمر
ع��ام  1965ف��ي س��ان فرانسسيكو،
وت�ح��دث��وا ع��ن امللكية الفكرية ولم
يكن أحد في الوطن العربي مهتما
بهذا املوضوع .واتضح لي أهمية
امللكية الفكرية.
• ه��ل ك��ان مفهوم امللكية الفكرية
مطروح في الوطن العربي؟
أب ��دا ول�ي��س ه�ن��اك أي إج ��راءات
لها.
• وماذا حصل؟
أس � �س� ��ت م �ج �م ��وع ��ة ط �ل ��ال أب ��و
غ � ��زال � ��ة م � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ،وان �ط �ل �ق��ت
م �ن �ه��ا وأس � �س� ��ت ش ��رك ��ة ل �ت��دق �ي��ق
الحسابات الدولية وشركة أخرى
ل�ل�م�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة وش ��رك ��ة أخ ��رى
ل�لاس�ت�ش��ارات ب��دأت�ه��ا ف��ي الكويت
واالن نحن 28ش��رك��ة في الخدمات
التعليمية وبناء القدرات ،وعندما
أرد تأسيس الشركة توجهت ألهم
ب �ل��د ف ��ي ال ��دن� �ي ��ا ب �ط �ب �ي �ع��ة ال �ح��ال
أميركا ،وتوجهت لواشنطن ،وأنعم
الله علي بأن كان سفير الكويت في
أميركا الشيخ سالم صباح السالم
رح �م��ة ال �ل��ه ع �ل �ي��ه ،وزرت � ��ه وك��ان��ت
ت��رب �ط �ن��ي ب ��ه ص ��داق ��ة وم � ��ع أس ��رة
آل ص�ب��اح وأع �ت��ز ب�ه��ا ح�ت��ى ال�ي��وم
وكنت تربيت في بيتهم وفي كنف
الشيخ صباح السالم.
ق ��ال ل��ي ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ص�ب��اح
رح � � �م � ��ه ال� � � �ل � � ��ه :م � � � � ��اذا ت � �ع � �م� ��ل ف��ي
واشنطن؟ فقلت له أريد أن أؤسس
شركة للملكية الفكرية .فرد قائال:
ك �ي��ف؟ ف �ق �ل��ت :ل ��ي ق��ائ �م��ة ش��رك��ات
أرغ � � � � ��ب ف � � ��ي زي� � ��ارت � � �ه� � ��ا وأع � � � ��رض
خ� ��دم� ��ات� ��ي ،وأس� �ت� �ط� �ي ��ع أن أق � ��وم
ب�ح�م��اي��ة ال �ع�ل�ام��ات ال �ت �ج��اري��ة في
ال �ك��وي��ت وال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة .فطلب
م �ن��ي ق��ائ �م��ة ال �ش ��رك ��ات وأع �ط��اه��ا
ل�س�ك��رت�ي��ره ل��دع��وت�ه��م ل�ل�ع�ش��اء في
اليوم التالي.
وه � � � � ��ذا امل � � ��وق � � ��ف ال ي � �م � �ك ��ن أن
ت �ت �خ �ي �ل��ه ،وه � ��ذا ن� �م ��وذج ل�ل�ش�ع��ب
الكويتي الكريم ال��ذي تعلمته منه
ال�خ�ل��ق ق�ب��ل أن أت�ع�ل��م م�ن��ه الخبرة
والعلم ،ولبت الشركات األميركية
دع ��وة ال�ع�ش��اء ،ألن�ه��ا م��ن ال�س�ف��ارة
الكويتية ،وان��ا شخصيا ل��و كنت
أري � ��د أن آخ � ��ذ م ��واع �ي ��د م �م �ك��ن أن
أستغرق عاما كامال في ذلك ،وقال
ل �ل �ش��رك��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة إن «ط �ل�ال
أب ��و غ��زال��ة اب �ن �ن��ا وه� ��ذه امل��ؤس�س��ة
م ��ؤس� �س� �ت� �ن ��ا ،وأن � � � ��ا أش � �ه� ��د أن �ك ��م
ت�س�ت�ط�ي�ع��ون أن ت �ث �ق��وا ب ��ه» وك��ان
ه��ذا ال�ك�لام يكفيني وت�ع��ام�ل��ت مع
الشركات بفضل دع��وة العشاء من
الشيخ سالم صباح السالم رحمة
ال�ل��ه عليه ليدعمني ،وال يمكن أن
أك ��ون م��دي�ن��ا الح��د م�ث��ل ه��ذا البلد
ال �ك��ري��م وق �ض �ي��ت س� �ن ��وات ع�م��ري
ف ��ي ال �ك��وي��ت ل ��م أك� ��ن أش �ع ��ر أن �ن��ي
ضيف ،وكنت أشعر أنني في بلدي
وح �ص �ل ��ت ع �ل ��ى م � �ي� ��زات ال أب ��ال ��غ
عندما أق��ول إن��ه ل��م يحصل عليها
ال�ك��وي�ت��ي الن�ه��م اع�ت�ب��رون��ي ضيفا
وان��ا اعتبر نفسي اب��ن البلد ولحم
أكتافي من الكويت وتعلمت أخالق
العمل في الكويت.
• م � �م � �ك� ��ن ت� � ��ذك� � ��ر ل � �ن � ��ا ب �ع��ض
الشواهد؟
عندما أسست الشركة حصلت

م � �ع � ��ي ب � �ع � ��ض ال� � � � �ح � � � ��وادث ال� �ت ��ي
س��اع��دت�ن��ي ف��ي ب �ن��اء ال�ع�م��ل .وك��ان
ل��ي منافسون م��ن ش��رك��ات أجنبية
ل��م ي��رح �ه��ا أن ت �ك��ون ه �ن��اك ش��رك��ة
عربية وكويتية تنافسها ،فشنوا
ع� �ل � ّ�ي ح ��رب ��ا ش ��رس ��ة وات �ه �م��ون��ي
بشتى االت�ه��ام��ات ،منها أن��ا عميل
ل�ل�م�خ��اب��رات األم �ي��رك �ي��ة ،أو عميل
الس� � ��رائ � � �ي� � ��ل ،أو ع� �م� �ي ��ل مل �ن �ظ �م��ة
التحرير ،وكلها متناقضة وحسب
ما يرون توجه الشخص يوجهون
له التهمة.
وذهبت لشخص له فضل كبير
ع �ل� ّ�ي وه ��و رئ �ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة امل ��رح ��وم ع �ب��دال �ع��زي��ز
ال� �ص� �ق ��ر وق� �ل ��ت ل � ��ه :ع� �م ��ي أن � ��ا ل��ي
م�ش�ك�ل��ة وم �ح �ت��ار م � ��اذا أف� �ع ��ل ،أن��ا
أس�س��ت ال�ش��رك��ة وت�ع��رض��ت لحملة
كبيرة ض��دي .ف��رد قائال« :ه��ل أنت
م�ت�ض��اي��ق الن ال �ن��اس ال ت�ح�ب��ك؟»
ق �ل��ت ل� ��ه :ط �ب �ع��ا م �ت �ض��اي��ق .ف �ق��ال:
ط�ي�ع�ن��ي ك ��م ن �س �ب��ة ال� �ن ��اس ال��ذي��ن
الي �ح �ب��ون��ك؟» ف�ق�ل��ت ل��ه :ل�ي��س ل��دي
ن�س�ب��ة م�ع�ي�ن��ة .ف �ق��ال «إذا أردت أن
ال �ن��اس ال ي�ه��اج�م��ون��ك اج �ل��س في
ب�ي�ت��ك ،ف�ط��امل��ا أن ��ت ت�ع�م��ل وتنجح
البد أن يكون لك أع��داء ،ولكن املهم
أن تسير في االتجاه الصحيح وال
تخطئ فكلما كثر أع��داؤك ال تهتم
ما دمت تسير على الخط املستقيم،
وه� � � ��ذا ال � �ه � �ج� ��وم ي � �ف � �ي� ��دك ،ون �ح��ن
ف��ي ال �ك��وي��ت ال ن �ح��ب ال� ��ذي يشتم
ونصبح ضد الشخص الذي ينقل
الشتائم وننقلب ض��ده ،وادع ربك
أن ي��زي��دوا ف��ي ه�ج��وم�ه��م م��ا دم��ت
على الطريق الصحيح ،الن هذا في
مصلحتك».
وخرجت من مكتبه وأنا مرتاح
ن �ف �س �ي��ا م ��ن ال �ح��دي��ث وال �ن �ص��ائ��ح
وم � ��ن ال �ح �ك ��م ال� �ت ��ي ت �ع �ل �م �ت �ه��ا أن
ه �ج��وم ع� ��دوك ي�ن�ف��ع الن ��ه يجعلك
متيقظا دائما ،أما هجوم صديقك
ال ينفع النه سيغفر لك ويمنعك أن
تفشل وتخطئ وتسيء.
• دع � �ن� ��ا ن� �ت� �ح ��ول إل� � ��ى ج��ان��ب
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وك � ��ون � ��ك ع � �ش ��ت س �ن�ين
ف��ي ال �ك��وي��ت ك �ي��ف ت�ش�خ��ص واق��ع
التعليم فيها؟
أق � ��ول إن ال �ك��وي��ت ك��ان��ت رائ ��دة
ف��ي ب��داي �ت �ه��ا إل ��ى ف �ت��رة ال �غ��زو في
ال�ت�س�ع�ي�ن��ات ،وف �ي �ه��ا اح �ت��ل بيتي
وك � � ��ان م � �ق ��را ل �ل �ش��رط��ة ف� ��ي ع�ص��ر
االحتالل الصدامي ،وملا استرجعنا
البيت بعد التحرير وج��دن��ا حتى
الحنفيات ومسكات االبواب سلبت.
املهم خالل الثالثني سنة كان هناك
ح ��رص دائ� ��م ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ،وك��ان
الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه
ال�ل��ه ك��ان معينا بالتعليم وأس��س
م �ش��روع االس�ت�ث�م��ار ف��ي املستقبل
وك ��ان التعليم آن ��ذاك ي��أخ��ذ نسبة
ك�ب�ي��رة م��ن م��وازن��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ،وه��ذا
هو الصحيح الن االمة هي تعليم...
تعليم...تعليم.
وال يمكن أن تبني اقتصادا من
دون تعليم ،وال يمكن أن ت�ح��ارب
االره� � ��اب دون ت�ع�ل�ي��م ،ل��ذل��ك تجد
املنظمات االرهابية أول ما تطالب
ب��ه ه��و إل �غ��اء ال�ت�ع�ل�ي��م ،الن ��ه كلما

«ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف�ك��ر وم�م��ارس��ة ول�ي�س��ت ب��رمل��ان��ا وان�ت�خ��اب��ات،
وما نحتاجه اليوم هو إعادة تقييم التجربة الديموقراطية من
خالل اجتماع مجلس حكماء أهل الكويت املشهود له بالخبرة
واالخالص» وشدد على أن «املواطن الكويتي املدلل إذا أراد أن
يحاسب حكومته على أعمالها ،يجب أن يدفع ضريبة أوال كما
يفعل امل��واط��ن األم�ي��رك��ي» ،الفتا إل��ى أن «أمير الكويت الراحل
الشيخ صباح السالم أول من طرح فكرة تطبيق الضرائب على
املواطنني ،ليشعروا بمسؤوليات الدولة ويشاركوا في بنائها
لكنها قوبلت بالرفض آنذاك».

الرقابة دور برملاني ولكن يجب
أال تلغي كل األدوار  ...ومن هنا دعوتي
إلعادة دراسة العملية الديموقراطية
وفتح أبو غزالة دفتر ذكرياته وحياته التي عاش منها 30
عاما في الكويت ،والتي ارتبطت بشكل كبير مع عالقته مع
رج��االت الدولة آن��ذاك ،وامل��واق��ف التي استفاد منها في حياته
التي اعتبرها منصة لنجاحه في عمله ،وساهمت بشكل كبير
في صقل مواهبه وتطوير ق��درات��ه والتوسع في العمال التي
تركز على التنمية والتطوير ،فيقول وه��و يضرب على كتفه
«لحم أكتافي من خير الكويت تعلمت فيها الخلق قبل العمل
واملهارات ولها فضل كبير ّ
علي».
وأض ��اف «ال�ق�ض��اء على ال�ح��رك��ات االره��اب�ي��ة ي�ك��ون بالعلم

مطلوب مجلس حكماء مشهود لهم
بالعقل والنزاهة وحب الكويت
ليراجعوا التجربة ّ
ويعدلوا فيها

وامل �ع ��رف ��ة وت �ط��وي��ر ق� � ��درات االن � �س� ��ان ،ل �ت��رب �ي �ت��ه ع �ل��ى ال�ع�م��ل
واالختراعات واالكتشاف» معتبرا أن «مفهوم الوسطية نسبي
وتعبير مطاط ،والب��د أن نفصل الدين عن ال��دول��ة ،فالدين مع
نفسك وأهلك وأصدقائك ،والدولة تدار على أساس الدولة».
وأك��د أن «إس��رائ�ي��ل س�ت��زول ألن�ه��ا نبتت على ب��ذور دينية
ستقضي عليها قريبا» مشيرا إل��ى أن «إس��رائ�ي��ل أصبحت
تسوق علينا وعلى الدين االس�لام��ي ،بسبب ممارسة داعش
واملنظمات االرهابية التي ترفض العلم والتطور وتدعو للتخلف
والجهل» .وفي ما يلي نص الحوار:

«مخرب الدنيا»
ي��وم م��ن األي��ام كانت هناك شركة سابا منافسة اشتكت ّ
علي،
طلبني سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمة الله عليه ،وقال
«شنو مسوي أنت مخرب الدنيا؟
وتذكرت نصائح العم عبدالعزيز الصقر رحمة الله عليه فقلت :إن
شركة سابا شركة عريقة وتربيت فيها وأنا أقلدها وليس لدي أي
اعتراض وهي أحسن من قدم خدمة للوطن والحظت ارتياحه.
وبعدها اتصل بي مدير مكتب سمو األمير فقال لي :إن الشيخ
جابر األحمد قال جملة واحدة بعد مشيت أنت «هو الذي ينجح وهم
الذين يفشلون» وهكذا ما حصل وانتهت الشركة املنافسة.

«النفط نقمة علينا»
من ذكريات أبو غزالة :عندما كنت بالكويت وبدأ تدفق النفط في
الستينيات ،ق��ال لي امل��رح��وم العم عبدالعزيز الصقر «ي��اول��دي هذه
نقمة النفط وليست نعمة» الننا سنصبح محسودين وف��ي موقع
هجوم وموضع ابتزاز.
طالل أبو غزالة

زاد الجهل زاد ال�ت�ط��رف ،واح�ت�لال
ال� �ك ��وي ��ت ك � ��ان ال �س �ب ��ب االول الن
ال �ك��وي��ت ل��م ت�ح�ت��ل ب��ل أت ��ى ع ��دوان
يريد أن يمسح وجود الدولة ،وفي
فلسطني نسميه اح�ت�لاال ولكن ما
حصل مع الكويت هو إلغاء وجود
ال ��دول ��ة ،وه ��ذا ال �ش��يء ل�ي��س سهال
ويؤثر على الضمير الجماعي.
وأريد أن أكون صادقا وصريحا
ل � �ق ��د خ � �ل ��ق ق � �ل ��ق ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن ج ��ار
س�ي�ب�ق��ى ج� ��ارا ق��وي��ا وام �ك��ان �ي��ة أن
تتكرر مرة أخ��رى أنا لجأت مرتني
ف��ي ال �ع��ام  1948وف ��ي ال �ع��ام 1990
ع� �ن ��دم ��ا اح� �ت� �ل ��ت ال� �ك ��وي ��ت وع� ��دت
إل��ى االردن ه��ذا م��ا ف�ي��ه ش��ك عامل
رئ�ي�س��ي أم��ا االم ��ر ال�ث��ان��ي أن�ن��ا في
ال �ك��وي��ت اس�ت�ع�ج�ل�ن��ا ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
الديموقراطية.

الكويت والديموقراطية
• ما تقصد أننا استعجلنا في
العملية الديموقراطية ؟
ال �ك��وي��ت أول دول ��ة ف��ي املنطقة
ع �م �ل ��ت ب ��رمل ��ان ��ا ح �ق �ي �ق �ي��ا ،ه �ن��اك
برملانات كثيرة قليل منها حقيقي
ول��دي��ه سلطة وان�ت�خ��اب بشفافية،
وأنا بنظري ان الديموقراطية تمر
بمراحل وليست بهذه السهولة أن
تمارسها.
• لكن الديموقراطية في الكويت
منذ تأسيس الدولة؟
ك � � � ��ان ه � � �ن� � ��اك اس � �ت � �ع � �ج � ��ال ف��ي
الديموقراطية ،البد أن تؤسس فكرا
ديموقراطيا أوال ،والديموقراطية
ف��ي رأي� ��ي ل�ي�س��ت ن �م��وذج��ا واح ��دا
ف��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي أم�ي��رك��ا ليس
ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة ب��ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف��ي
أمل��ان�ي��ا ،ن�م��وذج��ان مختلفان كليا
ف �ف ��ي أمل ��ان� �ي ��ا ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل �ث ��ال
نظام ديموقراطي ،ولكن كل غرف
ال � �ت � �ج� ��ارة وامل� ��ؤس � �س� ��ات ت�ع�ي�ن�ه��ا
ال��دول��ة ،هنالك سيطرة من القطاع
ال� �ع ��ام ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف��ي
ك�ث�ي��ر م ��ن امل��ؤس �س��ات،ف��ي أم�ي��رك��ا
ه ��ل ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ق��ول ان ��ه ن�ظ��ام

ديموقراطي أن الرئيس ال يصبح
إال من الحزب.
• ه ��ل ت�ق�ص��د أن �ن��ا ال نستحق
الديموقراطية ؟
ال ،ل � � �ك � ��ن الب � � � � ��د أن ت � �ن ��اس ��ب
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة ال � � ��دول � � ��ة ،ن �ح��ن
أخ��ذن��ا ن�م��وذج��ا واح ��دا وط�ب�ق�ن��اه،
ف��ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا
ت� �خ� �ت� �ل ��ف ع� � ��ن ف � ��رن� � �س � ��ا .ت �ع ��ري ��ف
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ل�ي�س��ت ان�ت�خ��اب��ات
وب��رمل��ان��ا ول �ك��ن ه��ي ف��ي غالبيتها
اح � �ت� ��رام ح� �ق ��وق االق� �ل� �ي ��ة م ��ن ق�ب��ل
االكثرية ،قد يكون جزء من البرملان
م �ن �ت �خ �ب��ا وج � � ��زء م �ع�ي�ن أي ن �ظ��ام
مجلسني.
• ه��ل ال �ك��وي��ت ي�ت�ن��اس��ب معها
نظام املجلسني معني ومنتخب؟
أن � ��ا ل �س ��ت خ� �ب� �ي ��را ،وال أن �ص��ح
أه � ��ل ال � �ك ��وي ��ت ،ف� �ه ��م أدرى م �ن��ي.
ول �ك��ن أت�ك�ل��م ع��ن م �ب��ادئ .ال أعطي
ح� �ق ��ا ل� �ن� �ف� �س ��ي ،وم� � ��ا أق � ��ول � ��ه ان �ن��ا
نحتاج إل��ى إع��ادة دراس��ة للعملية
الديموقراطية ف��ي الكويت ،وبناء
ع�ل��ى م��ا ح�ص��ل أن ي �ك��ون ال�ب��رمل��ان
في دورته الكامله بمحاسبة وزراء
وم�ح��اك�م�ت�ه��م ،ف�ه��ذا ل�ي��س إن�ت��اج��ا.
كعمل برملان أحترمه وعلى رأسي،
ول� �ك ��ن ع �ن��دم��ا ي �س �م��ح ال �ن �ظ ��ام أن
ن �ق �ض ��ي ك � ��ل ال � � � � ��دورة ب �م �ح��اس �ب��ة
ال� ��وزراء وامل�ح��اك�م��ة واالس�ت�ج��واب،
فهل هذا هو املطلوب؟
• ل� �ك ��ن ال ��رق ��اب ��ة أح � ��د االدوار
الرئيسة للبرملان؟
نعم أح��د االدوار ولكن ال يكون
هو ال��دور الرئيسي وتغيب عملية
التنمية والتطور .ويجب أن يكون
لتطوير ال��دول��ة ودوره في الرقابة
وم�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد م�ط�ل��وب أي�ض��ا
ولكن ليس الهدف.

•برأيك كيف نؤسس لهذه املرحلة؟

ه� � �ن � ��اك ح � �ك � �م� ��اء ف� � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
ك �ث �ي��رون ،أن ��ا ل�س��ت م�ن�ه��م وممكن
أن ي �ت��م ت��أس �ي��س م �ج �ل��س ح�ك�م��اء
ي��راج��ع ال �ت �ج��رب��ة ح �ك �م��اء م�ش�ه��ود
لهم بالعقل والنزاهة وحب الكويت

ليرجعوا التجربة .كذلك الدستور
ل �ي��س ق ��رآن ��ا وي � �ع ��دل ف ��ي م �س �ي��رة
الدول مرات كثيرة ال يوجد دستور
ف��ي ال��دن�ي��ا ب�ق��ي ع�ل��ى م��ا ه��و عليه
والتعديالت مطلوبة.

الكويتي والضرائب
•ه��ل تعطينا توضيحا أكثر على
مسألة تعديل الدستور؟
أن � � � ��ت س� ��أل � �ت � �ن� ��ي ع � � ��ن أس � �ب � ��اب
ت � ��راج � ��ع ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وأن� � � ��ا أج �ي �ب��ك
ب��أم��ان��ة وص � ��دق وأق� � ��ول ال�ت�ج��رب��ة
الديموقراطية في الكويت تحتاج
إل��ى إع ��ادة دراس� ��ة ،ون�ح��ن كشركة
ك��ل ع��ام نعيد سياساتنا وم��ا طرأ
ف��ي ال �ع��ال��م م��ن ج��دي��د ،ون �ع��دل في
رسالتنا الن ظروف الدنيا تغيرت.
وأقول لو أن لي رأيا في الكويت،
وأنا أعتبر نفسي مواطنا معنويا
ول � �ي� ��س ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ا ،الن ال� �ك ��وي ��ت
صاحبة فضل علي ،أن يكون هناك
اجتماع حكماء في البلد يدرسون
الظاهرة من االتجاهات ،وإعادتها
ل �ت �ق��ود ال �ع��ال��م .ك �ن��ا ال �ن �م��وذج في
ك ��ل ش� ��يء ،ول��دي �ن��ا االم �ي ��ر ال�ش�ي��خ
صباح االحمد الذي أعرفه عن قرب
وتعاملت معه وأف�ت�خ��ر بمعرفته،
وكنت مرافقا ل��ه ،ففيه من الحكمة
وال� � �خ� � �ل � ��ق ل� �ت� �ع� �ط� �ي ��ه ص � �ف� ��ة االب
ال�ح�ق�ي�ق��ي .وال �ن��اس ت�ن�ظ��ر ل��ه ك��أب
ول �ي��س ك��رئ �ي��س أو أم �ي ��ر .وي�م�ك��ن
أن ي �ج �م ��ع ال� �ح� �ك� �م ��اء وال� � �خ � ��روج
ب�ت��وص�ي��ات ،وق��د ي�خ��رج��ون بفكرة
مجلسني منتخب ومجلس أعيان،
وأن� ��ا خ��دم��ت ف��ي م�ج�ل��س االع �ي��ان
ودوره أن يوافق أو ال يوافق على
القرارات ،وهو نادر ما يبادر.
وأن � � ��ا أق � � ��ول م �م �ك ��ن أن ت � ��درس
ك ��ل االن �ظ �م��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ،وم�م�ك��ن
أن ن ��رج ��ع ل �ن �ظ ��ام ال � �ش � ��ورى ف�ف��ي
س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان م �ج �ل��س ج� ��زء منه
منتخب وج��زء م�ع�ين ،وال أق��ول إن
هذا الحل .ونحن كمؤسسة دراسة
نقدم النماذج والحلول ونشخص
ال �ح��ال��ة ،وأن ��ا أح �ت��رم ال �ن��واب وه��م

على رأسي ويمثلون إرادة الشعب،
ول�ك��ن ه��ل إرادة ال�ش�ع��ب أن نعطل
التنمية؟!
أم� � ��ا ال� �س� �ب ��ب ال� �ث ��ال ��ث ل �ت��راج��ع
ال �ت �ع �ل �ي ��م أن � �ن� ��ا أص� �ب� �ح� �ن ��ا ن �ت �ج��ه
ل�ل��ري�ع�ي��ة ك��دول��ة ل�خ��دم��ة ورف��اه�ي��ة
امل � � ��واط � � ��ن ،ب �م �ع �ن ��ى أن � �ن� ��ا ن �ع �ط��ي
امل ��واط ��ن ك��ل ش ��يء وأص �ب��ح م��دل�لا
ك � �ث � �ي ��را ،وي � ��رغ � ��ب م � ��ن ال � ��دول � ��ة أن
تعطيه امل ��ال ،ع�ن��دم��ا ال يعمل ومل��ا
ت �ق��ع أزم� ��ة اق �ت �ص��ادي��ة .ب�ي�ن�م��ا في
ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة أن ال �ث��روة تصنع
من امل��واط��ن ليس من ال��دول��ة ،نحن
لدينا املواطن متلقي الريع .عندنا
ن �ف ��ط ل �ك ��ن ل� ��ن ي �ب �ق��ى ط ��وي�ل�ا ومل ��ا
تنخفض أس �ع��اره ت�ح��دث مشكلة،
والب� ��د م��ن إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ون�ت��وج��ه
القتصاد يعتمد على الدولة.
وأن � � ��ا أت� ��ذك� ��ر ف� ��ي ع� �ه ��د االم� �ي ��ر
ال��راح��ل ص�ب��اح ال�س��ال��م رح�م��ه الله
قال يوما من االي��ام ،وكنت جالسا
معه في الديوانية بمعية رج��االت
ال�ك��وي��ت «ن��ري��د أن ي�ش�ع��ر امل��واط��ن
بمسؤوليته ،ونستحق أن نبحث
قانون ضرائب على املواطن ليشعر
أن��ه يساعد ف��ي ال��دول��ة» .ورد عليه
أح � ��د امل� ��وج� ��ودي� ��ن ،وه � � ��ذه ع�ظ�م��ة
ال�ك��وي��ت أن ي��رد أح��د ع�ل��ى الحاكم
«ط��ال ف��ي ه��ذه ال�ح��ال م��ا نقعد في
ال �ب �ل��د ن � ��روح ل �ق �ب��رص أون � ��س ل�ن��ا
من الكويت» .وك��ان تعليق الشيخ
صباح السالم يومها ووجه الكالم
ل��ي «ف��ي لبنان يقولون ب�ل��دي ولو
أعيش على عنزة».
اس� �م ��ح ل ��ي أن أت � �ح ��دث ب �ج��رأة
وه ��ذا امل�ف�ه��وم ع�ن��د ال�ش�ي��خ صباح
السالم ،أنا ال أقول طبقوا ضرائب،
ول�ك��ن أق��ول ان داف��ع ال�ض��رائ��ب هو
صاحب السلطة ،فكيف أن نحاسب
وال ندفع ضرائب ،وهذا منطق غير
ص �ح �ي��ح ،وال ب ��د أن ي �ك ��ون ه �ن��اك
توازن فالقانون االميركي يقول ان
دافع الضرائب صاحب القرار
وأح��ده ��م ق ��ال ى«ح�ق�ي�ق�ت��ان في
أم� �ي ��رك ��ا ه ��ي امل� � ��وت وال� �ض ��رائ ��ب»
وك��ل املتبقى ليس حقيقيا ،وقابل

لالجتهاد واالختالف.
إذا أردت أن ت� �ح ��اس ��ب ع�ل�ي��ك
أن ت ��دف ��ع ض ��ري �ب ��ة م� �ث ��ل امل ��واط ��ن
االم� � �ي � ��رك � ��ي ،ف � �ف ��ي االردن ت ��دف ��ع
ال�ض��رائ��ب الن�ه��ا تحتاج لضريبة،
وع�ل��ى امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي أن يعمل
ل � �ي� ��راق� ��ب ال � �س � �ي ��اس ��ي وي� �ح ��اس ��ب
ويكون له دور .وليس كما يحصل
االن نجلس ون�ق��ول م��ا يصير وما
ينفع دون دور.

الربيع العربي إرهاب
• ل�ن�ت�ح��ول ل�ل�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة،
وم � � � ��ا ش � �ه� ��دت� ��ه امل � �ن � �ط � �ق� ��ة أخ � �ي� ��را
م� ��ن ث � � ��ورات وت� �ص ��اع ��د ال �ح ��رك ��ات
االرهابية ،هل ه��ذه القضايا أثرت
على نوعية التعليم أو على عقلية
الشباب ؟
سأفاجئك أيضا برأيي في هذه
القضية ،فمن نعم الله علينا أننا
نعيش ف��ي عصر امل�ع��رف��ة والتعلم
الذاتي ال يمكن أن يحرمك أحد منه.
وأع � �ط � �ي� ��ك م� � �ث � ��اال :ف � ��ي االردن
مخيم اسمه مخيم الزعتري ،وفيه
ش��ارع اسمه الشانزلزيه يباع فيه
ك��ل ش��يء وه ��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى ال�ث��ورة
الحقيقية ،ول�ي�س��ت ال �ث��ورات التي
نشاهدها في بعض الدول العربية.
• والثورات التي حصلت أليس
لها أي اعتبار لديك؟
انها ليست ث��ورات،ه��ذه حركات
انتفاضات إرهاب ،تغيرات حركات
حزبية سياسية سمها م��ا شئت.
ال� �ث ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ب أن
ن��رك��ز ع�ل�ي�ه��ا ث� ��ورة امل �ع��رف��ة تعني
أن ال �ع��ال��م دخ ��ل ال�ت�ع�ل��م م��ن خ�لال
االنترنت وال يمنعك منه أحد.
أوك��ران �ي��ا ف��ي ح��ال��ة ح ��رب ،وم��ع
ذل� � ��ك وج� � ��د ف �ي �ه��ا ش� �خ ��ص ي�ع�م��ل
جرسونا اخترع برنامج «الواتس
أب» وي�ب�ع�ي��ه ل�ج��وج��ل ب� �ـ 13مليار
دوالر ،ه ��ذا ه��و م��ا ي�ج��ب أن نركز
ع �ل �ي��ه أن� ��ا أص� ��ر أن ل��دي �ن��ا مشكلة
مسميات فهذه الدولة التي أطلقت
على نفسها الدولة االسالمية ،هي
م��ن أطلقت على ال��دول��ة االسالمية

«الوزير يشتغل عندي»

أبو غزالة متحدثًا للزميل غانم السليماني

في حديث ذكرياته قال طالل أبو غزالة:
ف ��ي إح � ��دى امل �ق��اب�ل�ات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة وع �ل��ى ال �ه��واء
م�ب��اش��رة سألتني م��ذي�ع��ة :مل ��اذا ال تقبل م�ن��اص��ب في
الدولة لتخدم بلدك؟
قلت لها :لو لم يخدم البلد إال من يقعد في الحكومة
ألص �ب��ح ك ��ل ال �ش �ع��ب ض ��د ال ��دول ��ة .وأن� ��ا أخ� ��دم خ ��ارج
الحكومة وداخلها.
ق��ال��ت :ل��و ع��رض ع�ل�ي��ك م�ن�ص��ب رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة هل
تقبل؟
قلت :مل��اذا أصبح رئيس وزراء فرئيس ال��وزراء وأي
وزير يشتغل عندي؟
قالت :كيف يشتغل عندك؟
قلت :عندما أدفع الضرائب يكون راتب رئيس الوزراء
مني .وأنا أقولها ليس احتقارا ملنصب رئيس الوزراء.
ولعلي اذك��ر ح��ادث��ة أخ��رى تبني وت��وض��ح ال�ص��ورة

أك �ث��ر ،تربطني ع�لاق��ة م��ع ال��رئ�ي��س االم�ي��رك��ي االس�ب��ق
جيمي كارتر ،وكنا على مائدة عشاء في باريس عندما
ترك البيت االبيض ،فقلت له :كيف ضميرك سمح لك أن
تتخذ قرارات ضد الضمير ،وأنت عندك ضمير ،وضد
الدين وأنت مؤمن؟
فقال ل��ي ك��ارت��ر :أن��ا عندما أع�ين أو أنتخب رئيسا
للجمهورية يكون الشعب االميركي وظفني ،وأنا أعلى
موظف في الدولة ،وكل من يعمل في الدولة موظفون.
لذلك عندما يأتي ملف على طاولتي ودرس م��ن قبل
االج �ه��زة امل�خ�ت�ل�ف��ة وي �ق��ول ال �ق��رار ان ��ه ملصلحة االم��ن
القومي أو االم��ن االقتصادي أوقعه وأن��ا مرتاح سواء
كنت موافقا أو غير موافق ،ألن ليس لي حق أن أعمل
ضد إرادات موظفي.
ومن هنا البد أن تتغير كل املفاهيم ،وكما انتقدت
النواب أنتقد الحكومة.

نفسها ،مل��اذا نسميها بهذا االس��م
نسميها الدولة االرهابية وداعش
ويصير العالم يسوق علينا وعلى
ال � ��دي � ��ن االس �ل ��ام� � ��ي ،وم� � ��ن ض�م�ن��ه
إسرائيل.
ال ��دول ��ة االس�ل�ام �ي��ة ه ��ي ع�ن��دم��ا
ت��وج��ه ال�خ�ل�ي�ف��ة ع�م��ر ب��ن ال�خ�ط��اب
إلى القدس كيف تعامل مع البشر
هناك.
• دك �ت��ور أن ��ت رب �ط��ت ال �ث��ورات
العربية باالرهاب ملاذا؟
إن ه��ذا رأي��ي ووج�ه��ة ن�ظ��ري أن
ال�ث��ورات تختلف في أشكالها .هل
الثورة في ليبيا هي الثورة نفسها
ف��ي م�ص��ر ال ط�ب�ع��ا ت�خ�ت�ل��ف ك�ل�ي��ا.
ل�ي�ب�ي��ا ي�ح�ك�م�ه��ا رج ��ل واح ��د ليس
فيها مؤسسات ومسيطر ،لذلك ملا
قتل انهار النظام بينما في مصر
ش �ع��ب ي� �ث ��ور ،وع �ن��دم��ا أت �ك �ل��م ع��ن
م�ص��ر أت �ح��دث ع��ن دول ��ة م�ح��وري��ة،
ول�ي��س مثل ال ��دول الصغيرة التي
تعتقد أن�ه��ا م�ح��وري��ة .ال�ش�ع��ب في
م �ص��ر ث � ��ار ع �ل��ى ن� �ظ ��ام االح �ت �ك��ار
والظلم ،فقد كان فيها دولة فساد،
وه� �ن ��اك م��ؤس �س��ة ي��رأس �ه��ا ج�م��ال
م �ب��ارك ت��دي��ر ك��ل ال�ق�ط��اع��ات ،فأنت
ت��ري��د أن ��ت ت�ش�ت�غ��ل ب��ال�ح��دي��د الب��د
ان ت ��رج ��ع ل � �ف �ل�ان ،وإذا أردت أن
تعمل ف��ي امل��اء ت��ذه��ب ل�ف�لان ،وفي
ال�ك�ه��رب��اء ل�ش�خ��ص آخ ��ر ،ال يجوز
الحد أن يعمل في أي قطاع إال من
خالل مؤسسة الفساد التي قضي
ع�ل�ي�ه��ا ،وأص�ب�ح�ن��ا ف��ي س ��وق ح��ر،
وهذه ثورة تختلف عن ليبيا التي
تعترضت لهجوم من دول أوروبية
ملصالح نفطية.

• هل تؤمن بمفهوم الوسطية في
االسالم؟
ال� ��وس � �ط � �ي� ��ة ق � �ض � �ي ��ة ن� �س� �ب� �ي ��ة،
ف �م��ا ال��وس��ط ع �ن��دك؟ وم ��ا ال��وس��ط
ع �ن��دي؟ باملصطلح تعبير مطاط
أن��ا م��ا أق��ول��ه أن نفصل ال��دي��ن عن
ال��دول��ة .ال��دي��ن م��ع نفسي م��ع أهلي
م��ع أص��دق��ائ��ي ،وال��دول��ة ت��دار على
أس ��اس ال��دول��ة وال أري ��د أن ن�ك��ون
م�ث��ل ع ��دوي إس��رائ �ي��ل ال �ت��ي نبتت
على بذور دينية ستقضي عليها،
بعكس ما يعتقد البعض أنها دول
باقية وأن��ا أق��ول إن�ه��ا س�ت��زول الن
ليس لها دستور.
• دك�ت��ور ط��رح��ت ك�لام��ا خطيرا
هل من توضيح كيف نفصل الدين
عن الدولة؟
ط �ب �ع��ا ك� ��ل ش � ��يء م �ف �ص ��ول ع��ن
ال��دي��ن .أن��ت ان استعملت انترنت
ه��ل ت �ق��ول أري ��د ان�ت��رن�ت��ا إس�لام�ي��ا،
ومل��ا ه��ؤالء ال�ن��اس يكذبون علينا،
واملنظمات االره��اب�ي��ة م��ن القاعدة
وداع � ��ش وج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة ه��دف�ه��ا
واح� ��د ه��دف �ه��ا ه ��و إل �غ ��اء ال�ت�ع�ل�ي��م
وجميعها هدفها إرجاعنا للعصر
ال� �ح� �ج ��ري ف� ��ي ال �ث �ق ��اف ��ة وال �ت �ع �ل��م
وه ��م م �س �ت �ع��دون ي��رك �ب��ون س �ي��ارة
مرسيدس ليست إسالمية ولكن ال
يجوز أن تتعلم علما غير إسالمي
وي �ج��ب أن ت�ت�ع�ل��م ع�ل�م��ا إس�لام�ي��ا
ف� �ق ��ط ال ت �ع �ل �م��ه ي �ص �ب��ح إن �س��ان��ا
ويخترع ويتفوق ويريد أن يعيدنا
ل�ل�ع�ص��ر ال �ح �ج��ري ،اذا ك ��ان ن�ظ��ام
الحكم إسالميا يصلح في القرون
امل ��اض� �ي ��ة ،ف �ق��د ال ي �ص �ل��ح ال� �ي ��وم،
ويجب أن ندرك أن العالم يتقدم إال
عندنا،داعش وجيش»بوكو حرام»
وهي كلمة تعني العلم حرام.
• م��ا السبيل ل�ل�خ��روج م��ن األزم��ة
السورية ؟
امل��رح�ل��ة التاريخية ه��ي مرحلة
ال �غ��از ،ف��روس �ي��ا إن ك��ان��ت خ�س��رت
م��رح �ل��ة ال �ن �ف��ط ال ت��ري��د أن تخسر
معركة ال �غ��از ،ول��ن تنتهي الحرب
إال ع �ن��دم��ا ي �ت��م ت��وق �ي��ع س��اي�ك��س
ب �ي �ك��و اق � �ت � �ص ��ادي ج ��دي ��د ول �ي��س
على أراض وح��دود يحدد مصالح
ال ��دول ،ووج ��ود ال�ق��اع��دة ال��روس�ي��ة
ال ��وح �ي ��دة ف ��ي ط ��رط ��وس .ف��ال��دول
ليست لها مشاعر وعواطف الدول،
ل��دي�ه��ا م�ص��ال��ح وم ��ع االس ��ف أن�ه��ا
ج ��اءت اله�ل�ن��ا ف��ي س��وري��ة دخلنا
عصر الغاز.

