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لحم كتوفي من خير الكويت
يق ِّدر َمن يقوم بالم�س���ؤولية المجتمعية ،لكن
نحن بحاجة �إلى ت�أطير ،لأن ا ألميركان لي�سوا
أ�ح�سن منا خلقا ،بل هم أ�ف�ضل منا تنظيما ،ألن
تبرعت ،ف�سيخ�صم
قانونهم ُّ
ين�ص على �أنه إ�ذا َّ
ذلك من �ضريبتك،
وهنا يجب �أم يتم بحث و�ض��ع ت�ش��ريع
يحث على القي��ام بالم�س�� ؤ�ولية المجتمعية،
و�أن تخ�ص���ص ال�شركة ن�س��بة معينة لخدمة
المجتم��ع ،و�أن تو�ض��ع ال�سيا�س��ات الالزم��ة
لتحقي��ق ذل��ك ،و�إن كنت �أعل��م �أن كثي��را من
ال�ش��ركات الكويتي��ة تق��وم بواجبه��ا في هذا
ال�ص��دد ،وت�س��اهم بخدم��ة المجتم��ع بمبالغ
ين�ص
هائل��ة ،م��ن دون الحاج��ة �إلى قان��ون ُّ
على ذلك.
• كيف ترون م�س��تقبل المنطقة العربية ،بعد
مرحلة الربيع العربي؟
 نح��ن ب�س��بب م��ا ُ�س��مي ب��ـ «الربي��عالعربي» ،واعتبارات �أخرى ،فهو لي�سا ربيعا
نم��ر بفت��رة انحط��اط ،مثل
عربي��ا ،ب��ل نحن ُّ
م��رت به��ا �أوروب��ا ،فالتاريخ يقول
تلك التي َّ
تمر بمراحل مت�ش��ابهة ،وغالبا بعد
�إن الدول ُّ
مراح��ل االنحطاط م��ا ت�أت��ي النه�ض��ة ،وهذا
تحول �س��ريع ،فنحن
نمر بمرحلة ُّ
يعني أ�نن��ا ُّ
في مرحلة انحط��اط منذ �أربع �س��نوات ،وفي
�أوروبا ا�س��تمرت ع�ش��رات ال�س��نوات ..وعلى
�سبيل المثال ،ا�س��تمرت الع�صور ال�سوداء في
فرن�سا لمدة �سبعين �سنة ،وكل ما يحدث ا آلن
وتطرف و�إرهاب ،عانته �أوروبا
من �صراعات
ُّ
�سابقا ،كما �أن �ألمانيا في مرحلة ما كانت ت�ضم
 400والي��ة ديني��ة ،يتر�أ�س كل منه��ا حاكم
متط��رف ديني��ا ..وبالتال��ي ،التط��رف لي���س
نمر
له دين ،والإرهاب لي�س له جن�س��ية ،وما ُّ
مرت به دول كثي��رة حول العالم..
به حالياَّ ،
تمر بها
و�أ
َّ
ت�ص��ور �أن مرحلة االنحطاط الت��ي ُّ
منطقتنا ،قد تنتهي عام  ،2016بعد أ�ن ن�ص��ل
�إلى حلول للأو�ضاع القائمة في منطقتنا ،لأن
ي�صب في م�صالحنا فقط،
ذلك  -كما قلت  -ال
ُّ
بل في م�صلحة �صانعي الحلول �أي�ضا ،وخالل
�ستتغير أ�و�ضاع المنطقة.
�سنوات قليلة جدا
َّ

مرحلة ما قبل النهضة

• ما �أهداف القوى العظمى؟ وما انعكا�س��ات
ذلك اقت�صاديا؟
 �أ�ؤك��د دائما �أنن��ي مخت�ص باالقت�ص��ادوالتعلي��م ،وكل ما يح��دث حولنا ل��ه ارتباط
بالناحية االقت�ص��ادية ،فما يدور من �أحداث..
�إما له �سبب اقت�صادي و�إما نتيجة اقت�صادية،
فالمرحلة التي نحن فيها حاليا ،هي المرحلة
ا ألخي��رة التي ت�س��بق مرحل��ة النه�ض��ة ،ألن
االعتبارات االقت�ص��ادية لدى ال��دول العظمى
تتطل��ب انته��اء ه��ذه المرحل��ة لم�ص��لحتها
االقت�صادية ،فهي حققت �أهدافها ،المتمثلة في
بيع ا أل�س��لحة ،وا�س��تنزاف المق َّدرات المالية
للمنطقة ،وخف�ض �س��عر النفط �إلى �أق�صى حد
ممكن ،فتلك �أدوات �سيا�سية لأهداف اقت�صادية.
ه��دف مه��م �آخ��ر ،يتمث��ل ف��ي �إ�ض��عاف
االقت�ص��اد الرو�س��ي والإيران��ي ،باعتبارهم��ا
البل��دان الرئي�س��يان الم�س��تهدفان بتخفي�ض
�س��عر النفط� ،إال �أن ه��ذا التخفي���ض �أدى �إلى
�إلحاق ال�ض��رر �أي�ض��ا بدول مجل���س التعاون
الخليجي ،فالو�ض��ع الحالي �أ�ص��بح يتطلب
�سيا�س��ة جديدة ،خ�صو�ص��ا أ�ن قيادة العالم
الآن ،لم تعد لطرف واحد ،بل أ��صبحت لثالث
قمم (�أميركا وال�صين ورو�سيا).
• هل هناك �صراع بين رو�سيا و�أميركا على
مق َّدرات المنطقة؟
 العالم كله يعتقد �أن هناك �صراعا بينرو�سيا و�أميركا ،بينما ال�صراع الحقيقي ،بين
ال�صين ورو�سيا من طرف ،والواليات المتحدة
من طرف آ�خر ..هذا ال�صراع القائم و�صل �إلى
يتحول �إلى درجة
درجة من الن�ضوج ،أ�نه بد�أ
َّ
من التفاهم ،لتفادي الأ�ضرار االقت�صادية على
الجميع ،و�أ�صبح الآن من الوا�ضح �أن م�صالح
أ�وروبا و أ�ميركا وال�ص��ين ورو�س��يا ،أ�ن يكون
هناك ا�ستقرار اقت�صادي في المنطقة ،لت�صبح
�سوقا وقوة �شرائية كبيرة لمنتجات تلك الدول،
ولتعود م�صدرا للودائع واال�ستثمارات ،وتعود
المنفع��ة لفائدة االقت�ص��اد
الثالث��ي ،فرو�س��يا تطم��ع
�إلى �أن تكون لها ح�صة في
اقت�صاد المنطقة ،بالتعاون
م��ع ال�ص��ين ،ولها ح�ص��ة
�أ ي�ض��ا ف��ي اقت�ص��اد دول
االتحاد ال�سوفييتي ال�سابق.
و أ�ذكر �أنني ح�ضرت كلمة للرئي�س بوتين،
قال خاللها إ�ننا بعد أ�ن انتهينا من مرحلة البناء
نتوجه
الداخلي في رو�س��يا ،فيجب علينا �أن
َّ
�إلى ا�ستعادة بناء االتحاد ال�سوفييتي مجددا،
وا�س��تعادة نفوذن��ا ف��ي العالم ،وف��ي منطقة
ال�شرق ا ألو�سط تحديدا ،ونخل�ص من ذلك ،أ�ن
كل ما يحرك القرارات له� ،أ�سبابه اقت�صادية.

يحقق م�صالحنا االقت�صادية ،كما فعلت �أميركا
والدول الغربية.
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ولد د.ط�لال أ�بوغزالة ف��ي  22أ�بريل
ع��ام  1938في مدين��ة يافا ،وه��و رئي�س
مجموعة طالل �أبوغزالة.
له اهتمامات و�إ�س��هامات وا�سعة في
مجال الخدمات المهنية والملكية الفكرية
والتعليم واالقت�صاد المعرفي وتكنولوجيا
المعلومات.
وب�إلق��اء نظرة �س��ريعة عل��ى الأدوار
القيادية له ،يظهر لنا تاريخ طويل ومحفز
من العمل مع م�ؤ�س�سات ومنظمات تطوير
وتنمية دولية تت�صل بالأعمال ،وم�شاريع
�أعم��ال تت�س��م بالتفكير اال�ست�ش��رافي في
العالم العربي.
�أ�س�س �أبوغزاله �شركة ربحية خا�صة
متع��ددة الن�ش��اطات واالخت�صا�ص��ات،
مهمتها ور�سالتها «الم�ساهمة في التنمية
االجتماعي��ة واالقت�ص��ادية ف��ي الوط��ن
العربي» .كما تقلد من�صب رئي�س التحالف
العالمي لتقنية المعلومات واالت�ص��االت
والتنمي��ة ،ويتقل��د حاليا من�ص��ب رئي�س
التحالف العرب��ي لل�ص��ناعات الخدمية،
وع�ض��و لجنة منظم��ة التج��ارة العالمية
الخا�صة بتحديد م�ستقبل التجارة.
• من �أبرز مئة �شخ�ص��ية محا�سبية
ف��ي العالم -مجل��ة «المحا�س��بة الدولية
البريطانية» (.)2014
• من �أبرز � 500شخ�صية في العالم
من مجلة اريبيان بزن�س ،الإمارات العربية
المتحدة (.)2012
• جائزة القي��ادة العالمية ،المملكة
المتحدة (.)1997

• ماذا عن م�شروع المدن الذكية؟
 دب��ي ..من أ�غن��ى مدن العال��م ،وهي التحولت �إل��ى مدينة ذكية،
تنتج نفط��ا ،لأنه��ا َّ
�ض��من ع�ش��رين مدينة ذكي��ة ح��ول العالم..
ورغ��م ذلك ،فال�ش��يخ محم��د بن را�ش��د �أطلق
ر�ؤي��ة ا�س��تراتيجية ،لأن تك��ون دب��ي �أذك��ى
مدينة ف��ي العال��م ..وبالمنا�س��بة ،ف إ�نني قد
انتخبت �أخيرا ،رئي�سا ل�ش��بكة الأمم المتحدة
للتنمية الم�س��تدامة الذكية للمدن ،والتي من
خاللها نهدف �إلى ت�سريع عملية التحول �إلى
التح�ضر الذكي للمدن حول العالم في مجاالت
التعليم واالقت�صاد والحياة اليومية والحكومة
ا إللكترونية ،وغيرها من المجاالت.
• وما و�ضع المنطقة العربية؟
 على الم�ستوى العربي ،هناك م�ستوياتمتباين��ة م��ن ا�س��تخدام تقنيات االت�ص��االت
المتقدمة ،ويجب �أن نعلم �أن الطريق الوحيد
للتطور ،هو التحول الذكي في كافة الم�سارات،
وبناء المواطن الذكي ،لأن��ه من دون مواطن،
ال وج��ود للدول��ة ..ف���إذا ت��م بن��اء المواطن،
ف�إنن��ا �س��ننجح ف��ي تكوي��ن اقت�ص��اد منتج،
و�أنا �أعتبر �أن من �أهم الق��رارات التي اتخذتها
الجامع��ة العربي��ة ،أ�خي��را ،ه��و ق��رار القمة،
الذي اتخذ بتو�ص��ية م��ن الرئي�س الم�ص��ري
عبدالفتاح ال�سي�س��ي ،العتبار العق��د الحالي
( ،)2024 - 2015ه��و عق��د مح��و الأمي��ة
وتم��ت دعوتن��ا ،لنكون م�ست�ش��ارا
العربي��ةَّ ،
لفريق العمل المكلف �إنجاز هذا الم�شروع على
ثالثة محاور ،هي :الكتابة والقراءة ،ا�ستعمال
الكمبيوتر والإنترنت ،والثقافة.
ولتطبيق ذلك في المنطقة العربية ،يجب
يتحول الجانبان مع��ا �إلى النظام الجديد،
�أن
َّ
تتحول الحكومة �إلى �إلكترونية �أو
فال يمكن �أن
َّ
ذكية ،والمواطن ما زال تقليديا ،ألنه �ست�صبح
هناك حكومة بال �ش��عب ،والعك�س �صحيح..
فهم��ا متالزمان ،ويج��ب �أن يتح��وال معا ،لأن
الطريق الوحيد للتطور وبناء اقت�ص��اد قوي،
هو التحول الذكي في كافة الم�سارات والأمور
الحياتية.

إذا أراد المواطن الكويتي محاسبة الدولة فعليه أن يقبل بدفع
ضريبة للمساهمة في تحقيق اإليرادات

تقيمون الكويت في
• كيف ِّ
هذا ال�صدد؟
 عل��ى م�س��تو ىتحول كبير
الكويت ،هن��اك ُّ
�إلى الحكوم��ة الإلكترونية،
تق��د م كبي��ر ف��ي
وهن��اك
ُّ
معامالت ا إلقامة والجوازات
والمرور ..وغي��ره ،ما يوفر
وقت��ا كبي��را عل��ى المواطن
والمقيم.
• م��ا �س��ر ا هتما مك��م
بالتعليم؟
 يجب �أن ندرك �أن الم�ستقبل والحا�ضرللتعلي��م الإلكتروني ،فالتعلي��م التقليدي �إلى
تدر���س من خالل الإنترنت
زوال ،والجامعات ِّ
حاليا.
و أ� ؤ�كد أ�ن هناك ت�سونامي قادما �سيمحو
تتحول �إلى التعليم الرقمي،
الم�ؤ�س�سات التي ال
َّ
فالتعلي��م التقلي��دي ل��م يع��د ي�ص��لح للطفل
الحالي ،لأنه طفل رقمي منذ والدته ،فالمجتمع
القادم من الأطفال الرقميين �س��يحرج النظام
التعليمي الحالي ،فعلينا �أن ن�سرع في التحول
للنظام الجديد.

ال يكفي فقط إصدار قانون لتشجيع االستثمار األجنبي ..يجب
أوال تشجيع االستثمار المحلي

«الصدى اللعين»

ما واجهته من معاناة في حياتي انتهى يوم جئت إلى الكويت

الصين ..منافس حقيقي

• ماذا عن ال�صين؟
 ال�ص��ين �أ �ص��بحت ا لآ ن المناف���ساالقت�ص��ادي الحقيق��ي أل مي��ركا ،وبالتال��ي
ال�سيا�س��ي والع�س��كري ،لأنه ال قوة �سيا�سية
�أو ع�سكرية من دون قوة اقت�صادية ،فال�صين
�أ�ص��بحت الدولة الأول��ى عالميا ف��ي التجارة
الخارجي��ة ،بينما أ�مي��ركا ما زالت االقت�ص��اد
الأكب��ر ،لك��ن التوقع��ات� ،أنه في ع��ام 2020
�سيت�ساوى االقت�صادان.
العالقة والم�صالح االقت�صادية بين الدول
الثالث و�ص��لت إ�لى مرحلة تتطلب أ�ن تجل�س
للتفاو�ض على كيفية تحقيق اال�ستفادة ،وعدم
�إلحاق �أي �أ�ضرار بهم ،ومن هذا المنطلق ،يجب
علينا في المنطق��ة �إدراك �أن م�ص��لحة �أميركا
حاليا ،أ�ال تكون القطب ا ألوحد في العالم ،و أ�ال
تتحمل م�س���ؤولية كل م��ا يح��دث ،و�أال تكون
َّ
�ش��رطي العالم ،ف�إذا كانت ت�س��تطيع تحقيق
م�ص��الحها االقت�ص��ادية ،من خ�لال التفاهم،
بدال من أ�ن ت�ستنزف ا آلخر ،فلماذا ال تتفق مع
الآخرين؟
• كيف ترون دعوات تق�سيم المنطقة ،و�إن�شاء
�شرق �أو�سط جديد؟
 ال يوج��د م��ا ي�س��مى «�س��ايك�س بيكو»التوجه لتغيير
جديدة ،وال معلومات �أكيدة عن
ُّ
حدود دول المنطقة ،فما يدور الآن ،هو التفاهم
على الم�ص��الح في المنطقة ،ولي�س تق�سيمها،

وتغيير حدودها ،فال م�ؤامرة ،كما يردد البع�ض،
فهي حج��ج اخترعها َمن يري��د تبرير قرارات
ومواقف معينة ،فلي�س��ت هناك م ؤ�امرات ،بل
هناك م�ص��الح اقت�ص��ادية تفر���ض إ�جراءات
�سيا�سية �أو ع�سكرية..
عل��ى �س��بيل المث��ال :ه��ل ال�ص��راع ف��ي
�أوكراني��ا على َم��ن يح��ب �أوكرانيا �أكث��ر؟ �أو
في �س��ورية ..هل هو على َمن يحب ال�ش��عب
ال�سوري �أكثر؟ بالطبع ال ،فهو �صراع م�صالح.

أسعار النفط

• ماذا عن �أ�سعار النفط؟
 �أ �س��عار النف��ط اليحركها العر���ض والطلب،
يت�ص��و ر الكثي��رون،
كم��ا
َّ
و إ�ال ،لكان��ت �ض��من إ�حدى
اتفاقي��ات المنظم��ة العالمية للتج��ارة ،التي
نظم��ت تج��ارة كاف��ة ال�س��لع ح��ول العالم،
ماعدا النفط ،الذي ُيعد �س��لعة ا�ستراتيجية،
لي�ست ملكا لمن ينتجه ،بل تعود ملكيته لمن
ا�ستخرجه وكرره و�ص َّدره ،كما قال كي�سنجر.
و�أرى �أن االعتبارات االقت�صادية معقدة،
فال يمكنك اتخاذ قرار هو ف��ي المطلق مفيد �أو
�ض��ار ،فمن م�ص��الح الدول الكبرى ال�سيطرة
على أ��س��عار النفط ،وم��ن م�ص��لحتنا ارتفاع
أ��س��عاره ،حتى ندعم اقت�ص��اداتنا ..ف إ�ذا كان
انخفا�ض ا أل�سعار أ�لحق �ضررا برو�سيا و إ�يران،
لكنه �أفاد حليفهما االقت�ص��ادي ،ال�صين� ،أكبر
م�س��تورد للنفط ،في حي��ن �أن ميزانيات دول
مجل�س التع��اون الخليجي �أ�ص��بحت تعاني
عجزا ،ربما للمرة الأولى ،وبالتالي انخف�ضت
قدرتها على �ش��راء العقود واال�ستثمار ،فوقع
�ض��رر على الدول الكبرى �أو �صانعي القرار..
�إ ذن الخال�ص��ة� ،أ ن �س��عر النف��ط تح��دده

الحكومة اإللكترونية

الم�ص��لحة ،و�إن كنت �أرى �أنه �سيرتفع حتما،
نتيجة التفاهمات بين الدول المعنية ( أ�ميركا،
ال�صين ورو�سيا).
العقوب��ات الت��ي فُر�ض��ت عل��ى رو�س��يا
و�إ ي��ران ،ل��م تحق��ق نتيج��ة ،لأ ن الطرف��ان
وجدا دعما من قبل ال�ص��ين ،التي ا�س��توردت
النفط منهما مبا�ش��رة ،فالخال�ص��ة �أن اللعبة
االقت�صادية معقدة ،وتحكمها الم�صالح فقط.
• ما وجهة نظركم في االتفاق النووي الإيراني

وت�أثيره على المنطقة؟
 ما كانت �أميركا لتوقع االتفاق النووي،�إال لأنها وجدت �أن العقوبات التي فر�ضتها على
�إيران غي��ر مجدية ،بل �أفادته��ا ،لأنها �أحدثت
نم��وا ،و�أ�ص��بحت دول��ة زراعية ،وا�ض��طرت
لعم��ل �أبح��اث كانت ممنوع��ة من القي��ام بها
تتعر�ض للعقوبات
في ال�سابق ،فالدول التي
َّ
والمقاطعة ،ت�صبح دوال قوية.
�أميركا اكت�ش��فت �أن �إيران ت�س��ير بخطى

ثابت��ة لأن ت�ص��بح دول��ة �ص��ناعية ،و�أقامت
مراكز أ�بحاث نووية وع�سكرية غير موجودة
ل�س��ف ..فوجدت أ�ن
في منطقتن��ا العربية ،ل أ
احتواءها من الأف�ضل.
فبع��د االتف��اق ،تهافت��ت �أغلب �ش��ركات
الغرب و�أميركا على �إيران ،النها �س��وق كبير
ومهم ،وبالتالي هم يريدون اال�ستفادة منه.
وبغ���ض النظ��ر عن عدائن��ا لإي��ران ،وما
�إذا كنا نعدها عدوا �أم �ص��ديقا ،واختالفنا مع
�سيا�ساتها ،فهي �س��وق واعد ،ي�سعى الغرب
لال�ستفادة منه ،ومن م�صلحتنا  -نحن العرب
 درا�س��ة اال�ستفادة منه أ�ي�ض��ا القت�صاداتنا،فلي���س هناك �ص��ديق أ�و ع��دو في االقت�ص��اد،
ولي�س هناك ما يمنع التع��اون مع إ�يران ،بما

«الصدى اللعين» سبب كسب أول مبلغ في حياتي 500 ..جنيه مصري

• ما ق�صة �أول مبلغ ك�سبتموه في حياتكم؟
 كن��ت طالب��ا ف��ي الجامع��ة الأميركيةببيروت ،و�أعلن اتحاد الجامعات العربية عن
تنظيم م�سابقة في الق�صة الق�صيرة ،بين طلبة
الجامعات ،و�شاركت فيها ،ألنني و أ�نا طالب في
لدي
الثانوي كنت أ�ترجم كتبا وق�ص�صا ،وكانت َّ
متعة في ترجمة الق�ص�ص الق�صيرة ،وا�ستفدت
كثيرا من عملي ف��ي مجال الترجم��ة ،وكتبت
ق�صة ا�سمها «ال�صدى اللعين» ،و�شاركت بها
في الم�س��ابقة ،وفزت بالمرك��ز الأول بجائزة
 500جنيه م�صري ،وهو أ�ول مبلغ أ�ك�سبه في
حيات��ي ،وكان وقتها مبلغا كبي��را ،ولم �أحلم
�أبدا ب�أن يكون بجيبي هذا المبل��غ ..وبعد �أن
ت�سلمته كانت الم�ش��كلة في كيفية الذهاب به
�إلى المنزل ،وخا�ص��ة �أننا الجئون في لبنان،
وا�ضطررت لنقله إ�لى المنزل على دفعات ،خوفا
من �أن ُي�سرق �أو ي�ضيع مني ،و�أعطيت المبلغ
لوالدي ،الذي فرح كثيرا ،وقام ب�شراء �أجهزة
و�أغرا�ض كثيرة كانت تنق�ص��نا ،حيث لم يكن
لدينا �س��وى �س��ريرين فقط للنوم ..فمن رحم
المعاناة ي�أتي التفوق والإبداع والت�صميم على
النجاح ..وبالن�سبة لي ،كانت المعاناة عبارة
عن نعمة ،ولي�ست نقمة.
• �أخيرا ..بماذا تن�صحون ال�شباب العربي؟
 �أرج��و م��ن �أبنائ��ي وبنات��ي الأطف��الوال�ش��باب� ،أال يقعوا �ض��حية م��ن يقولون �إن
الو�ضع بات مي ؤ�و�س��ا منه ،فالي أ��س هو بداية
الطري��ق �إلى الف�ش��ل ،و�أن��ا �شخ�ص��يا اعتبره
جريمة ،ال يجوز �أن نقول �إن��ه ال توجد فائدة،
�أو ال يوجد �أمل ،أ�و ال �إمكانية للإ�صالح ..فدائما
هناك طم��وح و�إيجابية وتفا�ؤل لم��ن يريد �أن
ي�صل ويحقق نتائج ،وعليهم أ�ن يدركوا أ�ن كل
�شيء ممكن تحقيقه ،ف أ�نت ت�ستطيع أ�ن تبدع،
وخا�صة �أننا نعي�ش اليوم ع�صر المعرفة ،كما
�أن كل َمن اخت��رع االختراع��ات العظيمة كان
محروما وم�ض��طهدا ..ففي �أثناء الهجوم على
�أوكرانيا ،مث�لا ،بزغ نجم يانك��وم ،الذي كان
يعم��ل «جر�س��ونا» في أ�ح��د المطاع��م ،حيث
اخترع نظام «وات�س �أب» وباع��ه بـ  11مليار
دوالر.
و �أ ق��ول لل�ش��باب :ال تقول��وا الدول��ة ال
ت�س��اعدنا ،لأن بيل غيت�س لم ي�أخذ م�س��اعدة
من الدولة ،ولم تموله �ش��ركة من ال�ش��ركات،
فالذي يريد أ�ن ي�ص��ل� ،سي�س��تطيع الو�صول،
ويج��ب أ�ن يكون اله��دف ،هو الت�ص��ميم على
النجاح واال�ستفادة من الف�شل ،باعتباره فر�صة
لتحقيق النجاح بطريقة �أف�ضل.

