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وطن النهار

األحد  10صفر 1437هـ

 22نوفمبر  - 2015العدد 2619

الجئ فلسطيني إلى األردن ولبنان انطلق من الكويت ليؤسس أكبر شركة لتقنية املعلومات في العالم

طالل أبو غزالة« :لحم كتافي من خير الكويت»
بعد خروجي كالجئ عام
 48فكرت كيف أنتقم من
أعدائي بأن أكون مواطنًا
عامليًا
أرسلت ألف طلب وظيفة
ورسائل الرفض كانت
تزيدني رغبة وإصرارًا
على النجاح
كنا نضع امللفات في دبة
السيارة ونجلس على
الرصيف نوزع الشغل
مع زمالئي
بعد خسارة الوطن
ال شيء له قيمة عندي
وكل التفاصيل ال تمس
مشاعري!
ذهبت أشتكي عبد العزيز
الصقر فقال اجلس
في البيت وأضمن لك
أال يعاديك أحد!
تعلمت أال أكره من يعاديني
ألنه يبحث عن أخطائي
وكأنه يقول لي ال تخطئ!
أؤمن بأن أي نجاح يجب
أن يكون من خالل بناء
املؤسسات ..صالحيات
ورقابة
لدينا  100مدير تنفيذي
في  81فرعًا حول العالم
وكل واحد لديه توكيل
عام!
كل لقاءاتنا إلكترونية فال
يمكن أن أدير شبكة تمتد
من أفغانستان إلى الصني

حاوره عادل بدوي

طالل اأبو غزالة يف الكويت اأيام ال�شباب
● ما أهم املحطات التي توقفت عندها وكانت بمثابة نقطة
تحول في مسيرتك الطويلة ،منذ التهجير من فلسطني عام
1948م ومنها إلــى لبنان واألردن ،وانطالقتك العملية في
الكويت ومنها إلى  81دولة ،وكأننا أمام املواطن العاملي طالل
أبو غزالة؟
■ أول م�ح�ط��ة ك��ان��ت خ��روج��ي ك��اج��ئ م��ن فلسطني
ع��ام  48وال�س�ن��ة األول ��ى بعد ال�ل�ج��وء سميتها «ع��ام
التفكير» ف�ك��ل م��ا ك��ان يشغلني وق�ت�ه��ا ك�ي��ف أنتقم
م�م��ن ظ�ل�م��ون��ي ،وال�ل�ط�ي��ف ف��ي امل��وض��وع أن نتيجة
تفكيري كانت متوافقة مع كامك ال��ذي تفضلت به،
فكرت كيف أنتقم من أعدائي بأن أكون مواطنًا عامليًا،
انتقم بطريقة أخ��رى غير ال�ج�ه��اد م��ع ت�ق��دي��ري لكل
املجاهدين والثوار الذين يقومون بأكثر من واجبهم
ف��ي ال ��داخ ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ان �ت �ق��ام��ي ك ��ان إي �ج��اب��ي..
مسموعًا ومرئيًا للجميع وأكثر لحظة شعرت فيها
بأنني حققت هذا الحلم كانت عام  2001في اجتماع
دع��ا له األم��ني العام لألمم املتحدة كوفي عنان بعد
أحداث  11سبتمبر ،إلنشاء فريق عمل دولي من 52
شخصية ل��وض��ع س�ي��اس��ات ورس ��م مستقبل تقنية
امل�ع�ل��وم��ات واالت� �ص ��االت ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،ول��م
يكن هناك أي شخص عربي وال حتى من دول العالم
ال �ث��ال��ث ف��ي ه ��ذا االج �ت �م��اع ،وط �ل��ب األم ��ني ال �ع��ام أن
ُ
إدارة م��ن ثمانية أش�خ��اص ،وطلب
ينتخب مجلس ُ
أن ينتخب رئيس فأنتخبت أنا وكانت لحظة نشوة
بالنسبة ل��ي وك�ن��ت واح� �دًا م��ن  8ش�خ�ص�ي��ات تمثل
الشركات العاملية في مجال تقنية املعلومات ،وطلبت
الكام مع أنه مؤتمر فني وليس اجتماعًا وقلت في
كلمتي « أن��ا فقط أري��د أن أش�ك��رك��م على ثقتكم بي
رغم علمكم بأنني فلسطيني  -أردني ،مسلم  -عربي
وش�ك��را» وكأنني أق��ول لهم رغ��م كل االتهامات التي
وجهت لنا إال أنكم انتخبتموني رئيسا عليكم وبعد
ل�ح�ظ��ة ص�م��ت ب��دأ ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ف��ي التصفيق
وصفقت القاعة كلها ،وقد شعرت يومها بأن ما كنت
أحلم به وأنا عمري  10سنوات ربما أكون قد حققته
في آخر عمري.
أما املحطة الثانية فكانت عام 1960عندما تخرجت
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة وك�ن��ت أع�ي��ش ف��ي ق��ري��ة في
ج �ن��وب ل �ب �ن��ان اس �م �ه��ا «غ ��اوي ��ة» ت�ع�ل�م��ت ف�ي�ه��ا ك��رم
الضيافة وحسن الخلق.
● قلت إن املدارس املسيحية علمتك ثقافة الحب..كيف؟
■ ك �ن��ت ف ��ي م� � ��دارس م�س�ي�ح�ي��ة ف ��ي ي ��اف ��ا وت�ع�ل�م��ت
منهم املبادئ الدينية سواء املسيحية أو اإلسامية
وت�ع�ل�م��ت م��ن مسيحي ل�ب�ن��ان امل�ح�ب��ة ال �ت��ي تحرص
ع�ل�ي�ه��ا ال��دي��ان��ة امل�س�ي�ح�ي��ة ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،ي �ك �ف��ي أن
أق ��ول ل��ك ان م�خ�ت��ار ال�ض�ي�ع��ة وق�ت�ه��ا «ال �ح ��اج رض��ا
الخليفة» أص��در أم�رًا لكل البقالني أال يحاسبوا أبي
وأن يرسلوا ل��ه ك��ل فواتيره حتى يتم س��داده��ا عنه
ن �ظ��را ل�ح��ال��ة اإلف� ��اس ال ��ذي م��ر ب�ه��ا أب ��ي ،وأع�ط��ان��ا
م �س �ج �دًا ل�ن�س�ك��ن ف �ي��ه واح �ت �ض �ن��ا ك �ض �ي��وف ول�ي��س
كاجئني .وبعد تخرجي بثاث سنوات أرسلت ألف
طلب وظيفة لكل الدنيا وعندي حقيبة احتفظ فيها
برسائل ال��رف��ض التي كلما تسلمتها زادت�ن��ي رغبة
وإص� ��رارًا ع�ل��ى ال�ن�ج��اح ،وب�ع��د  6ش�ه��ور م��ن البحث
حصلت فعا على وظيفة وانتقلت بموجبها لحسن
حظي إلى الكويت.
● هل ترى أنك إنسان محظوظ فعال؟
■ محظوظ ج��دا ..وك��ل حظي في معاناتي والكتاب
ال ��ذي ص��در باللغة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة اآلن يحكي قصصًا
من الحياة أنعم الله على أصحابها باملعاناة ،وفي
ال �ك��وي��ت ل��م أك ��ن أت�خ�ي��ل أن �ن��ي س��أج��د ه ��ذا الحضن
إلطاق مؤسستي ،وال أجد وصفًا أصف به ما قدمته
لي الكويت سواء األسرة الحاكمة التي اعتبر حالي
واح �دًا منهم ألنني تربيت في كنفهم وف��ي منازلهم
وت��رب�ط�ن��ي ب�ه��م ص ��داق ��ات م�ن��ذ أي� ��ام األم �ي��ر ال��راح��ل
عبد الله السالم رحمه الله ،وأهم محطة في حياتي
كانت عندما أنشأت الشركة عام 1972م وانطلقت من
الكويت ولم يكن عندي إمكانية أن استأجر مكاتب
ف�ك �ن��ت أدي� ��ر أع �م��ال��ي م ��ن ال� �س� �ي ��ارات أن ��ا وزم ��ائ ��ي،

مواطن عاملي بكل معنى الكلمة ،عندما كان عمره  10سنوات خرج من فلسطني إلى األردن كالجئ عام 1948م ،ومنها إلى لبنان
ليتخرج في الجامعة األميركية بمنحة تفوق كان يخطط لها ونالها ،وبعد تخرجه بثالث سنوات قدم ألف طلب وظيفة لشركات
في دول عربية وأجنبية ،وكان حظه في الكويت التي انطلق منها عام  1960ليؤسس شركته الخاصة في مجال تقنية املعلومات،
ويصبح اليوم واحدًا من أكبر العاملني في هذا املجال من خالل مجموعة شركاته املمتدة في  81دولة حول العالم  ..إنه د.طالل
توفيق أبو غزالة .في حديث من القلب لـ «النهار» نتوقف عند أهم املحطات املفصلية في مسيرته الطويلة ونرصد نجاحاته املمتدة
ليس فقط في مجال املــال واألعمال وإنما أيضا على مستوى العالقات الدولية ،حيث يرتبط أبو غزالة بشخصه ومن خالل
شركته األكبر في العالم مع األمم املتحدة في عدة مشروعات تنموية وتقنية ،األمر الذي فتح له آفاقًا للتعاون مع مختلف دول
العالم العربي واألجنبي وكذلك يرتبط بعالقات عابرة للقارات مع رؤساء وزعماء العالم.
يسلط هذا اللقاء الضوء على توفيق أبو غزالة اإلنسان ،ونتعلم منه كما يحرض هو على التعلم من كل شخص يلتقيه ،ما الذي
يفعله وقت األزمات ويوم أن تكالب عليه الجميع ملحاربته كوني عربيًا يتفوق في هذا املجال على من صنعوه ،ويوم خسر كل
ممتلكاته إبان الغزو العراقي للكويت ،أو عندما قامت الحكومة األردنية بهدم كل مؤسساته! ماذا فعل وماذا تعلم من عثراته!
يتوقف مليًا عند الكويت ويعلن في غير موضع امتنانه للكويت أميرا وحكومة وشعبًا ويذكر عددًا من األشخاص على وجه
التحديد كانوا سببا في نجاحه وهم الذين فتحوا له آفاقا رحبة على العالم بأسره ،ويعترف «لحم كتوفي من خير الكويت»!
أبو غزالة ال يحتاج إلى تقديم وسيجد القارئ في سياق هذا اللقاء وصفة سحرية للنجاح والتميز إذا أراد اإلنسان ذلك ،من خالل
االطالع على تجربة هذا االنسان العصامي العروبي الفلسطيني املولد األردني الجنسية الكويتي الهوى ،وما الرسالة التي حملها
للشباب العربي في كل األقطار  ..فإلى التفاصيل:
فنضع امللفات في دبة السيارة ونلتقي صباحا على
ال��رص�ي��ف ل �ن��وزع ال�ش�غ��ل ،وك�ن��ت واث �ق��ًا م��ن نجاحي
ألن��ي نلت ال��رع��اي��ة وال��دع��م م��ن أه��م امل�س��ؤول��ني وأه��م
املؤسسات.
● الوظيفة التي بدأت بها حياتك العملية في الكويت هل كانت
لها عالقة بتقنية املعلومات؟
■ أول ما بدأت كنت مدقق حسابات وبعدها انتقلت
لنشاط االس �ت �ش��ارات بجميع أن��واع�ه��ا االقتصادية
وامل ��ال �ي ��ة واإلداري � � � ��ة ث ��م ل�ل�م�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ،وال �ي��وم
أصبحنا أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا ،وهذا
أي �ض��ا ي�ش�ع��رن��ي ب�ن�ش��وة االع �ت ��زاز ك�ع��رب��ي أن هناك
مؤسسة عربية أصبحت األولى على العالم في مجال
تقني وفني ليس له عاقة برأس املال وأن تتفوق فيه
على من صنع التقنية فهذا أمر يستحق الفخر ،بعد
ذلك جاء العدوان على الكويت سنة 1990م وصادف
أنني كنت خارج الكويت برفقة صديق عزيز له فضل
ع�ل� ّ�ى أي�ض��ا وه��و ع�ب��د اللطيف ال�ح�م��د ول��م أستطع
العودة للكويت طبعا وكان البد من أن أدير أعمالي
بأي شكل من األشكال ،فهناك مؤسسة بها موظفون
وأع �م��ال وف ��روع فانتقلت ل�ع� ّ�م��ان ب��اع�ت�ب��اري أردن��ي
أيضا وباشرنا العمل من هناك .
● هل شعرت باالنكسار عندما صودرت أموالك وممتلكاتك
في أعقاب غزو الكويت؟
■ بعد خسارة الوطن ال شيء له قيمة وكل التفاصيل
ال تمس مشاعري! وفي ّ
عمان جاء قرار بهدم مبانينا
وتسليمها للدولة وفعا هدم البلدوزر في ليلة كل
األبنية ،فقلت لهم وما املشكلة؟! املهم أال يصاب أي
ش�خ��ص! لقد تعلمت ال��درس م��ن السيدة ال�ت��ي تقف
على أطال وأحجار بيتها الذي دمره اإلسرائيليون،
على األقل أنا أملك البديل واملكان األخر الذي اذهب
إل�ي��ه أم��ا ه��ي ف��ا! بعد ذل��ك دخ�ل��ت ف��ي تقاضي ضد
ال��دول��ة وك��ان��ت أول م��رة م��واط��ن أردن ��ي ي��رف��ع قضية
على الدولة ويأخذ حكم تنفيذي وينفذ.
● هل أنت مدين ألحد بدعمك في بداية مشوار حياتك؟
■ أريد أن أنوه ألن أبو غزالة أصبح صاحب امللكية
ال�ف�ك��ري��ة األول ��ى ف��ي ال�ع��ال��م بفضل ش�خ�ص��ني ،األول
ه ��و ال �ق��ام��ة ال �ك �ب �ي��رة أم �ي ��ر ال �ك��وي��ت ال� ��راح� ��ل س�م��و
الشيخ جابر األحمد رحمه الله ،والثاني هو السفير
الكويتي في واشنطن الشيخ سالم صباح السالم،
في ع��ام 1972م ذهبت في رحلة إل��ى واشنطن لعمل
ع��اق��ات م��ع ال�ش��رك��ات الكبرى وقابلت هناك واطلع
على قائمة الشركات التي أريد زيارتها ونادى مدير
مكتبه وقال له ادعوهم كلهم على العشاء عندي في
البيت ،لم أكن احلم بهذا الخلق وهذا الفضل ،وألقى
كلمة في العشاء وقال إن طال أبو غزالة ابننا وندعم
التعامل مع مؤسسته ولم يكن هناك أعظم من هذه
ال�ش�ه��ادة وف�ع��ا ب ��دأت ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى ف��ي العالم
تتعامل معنا منذ هذا اليوم.
وف� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة أن� ��ا أدي � ��ن ب��ال �ف �ض��ل ل �ل �ك��وي��ت وك �م��ا
يقال«لحم كتوفي م��ن خيرها» منها انطلقت ل��دول
مجلس التعاون ثم لكل العالم ،ومن أفضال الكويت
ّ
علي أيضا مساعدتها لي لفتح مكتب في القاهرة،
وفي مصر كان ممنوع فتح أي مكتب باسم أجنبي
وبعد أن تم رفض الطلب اتصل بي السفير املصري
وق ��ال ل��ي إن �ه��م م��واف �ق��ون ع�ل��ى ف�ت��ح امل�ك�ت��ب وعلمت
بعدها أن ش��رك��ة ال�ع�ق��ارات ال�ت��ي ك��ان يديرها أحمد
ال��دع�ي��ج رح�م��ه ال�ل��ه ،ت�ع��اق��دت لتقديم مساكن ل��ذوي
ال��دخ��ل امل�ح��دود ف��ي مصر بمبلغ  400مليون دينار
واش�ت��رط��ت أن ي�ك��ون م��دق��ق الحسابات مكتب طال
أب��و غ��زال��ة وش ��رط أن ي�ك��ون ل��ي مكتب ه�ن��اك وفعا
فتحت املكتب وك��ان االستثناء األول واألخ�ي��ر ربما
في مصر ،وأصبح لدينا نشاطات ومشاريع كبيرة
جدا في مصر ،وفي السعودية أيضا تم رفض املكتب
ح�ت��ى ذه �ب��ت ض�م��ن وف ��د ك��وي�ت��ي وت ��م م�ق��اب�ل��ة امل�ل��ك
سلمان وكان وقتها أمير الرياض وأمر بفتح املكتب.
● هل لديك أعداء وكيف تتعامل معهم؟
■ أعدائي كثر ..وعندما أسست الشركة ع��ام 1972م
كان الكل ضدي وشركات عاملية شكلت غرفة عمليات

إسرائيل ظاهرة منقضية
وال يوجد دولة بهذا االسم..
هناك فقط فلسطني
املحتلة
فنلندا تقود التعليم
وتسبق أميركا وأوروبا..
ألغوا تعلم اللغة واملواد
في عام  2020ستصبح
مصر أحد االقتصاديات
العشرين األكبر في العالم
ضدي ألنهم ال يقبلون عمل مؤسسة محلية عربية
تنافس الشركات العاملية ،فذهبت أشتكي للعم عبد
العزيز الصقر رحمه الله م��ن الشتائم واالف �ت��راءات
وأن�ه��م ي�م��ارس��ون ض��دي ك��ل ش��يء ف�ق��ال ل��ي :زع��ان؟
قلت له طبعا زعان فقال :ودك ما حد يهاجمك؟ قلت
له يا ريت ،فقال :اقعد في البيت !.وقتها تعلمت منه
درس أال أح��ب ع��دوي ول�ك��ن ال أك��ره��ه ألن ف��ي العدو
فائدة وكما يقول الصينيون «ال تغفر ألعدائك ولكن
ال ت�ن�س��ى أس�م��ائ�ه��م» وامل �ت��رب��ص ي�ج�ب��رن��ي أن أك��ون
ح��ري�ص��ًا ون��زي �ه��ًا ألن م��ع أص �غ��ر غ�ل�ط��ة سيذبحني
بسكني ،وأقولها دائما ملن يخوض معركة «ال تكره
من يعاديك فهو يبحث عن أخطائك وبالتالي يقول
لك ال تخطيء».
● كيف تقضي يومك وتتابع أعمالك فــي  80مكتبًا حول
العالم؟
■ أن� ��ا أؤم � ��ن دائ� �م ��ا ب� ��أن أي ن �ج��اح ي �ج��ب أن ي�ك��ون
م��ن خ��ال ب�ن��اء امل��ؤس�س��ات ،وال أص��رف وق�ت��ًا ب��إدارة
املؤسسات ،أق��ول للشاب أري��دك أن تعمل لي ماكينة
ً
ت�ص�ن��ع ال�ع�م��ل وال ت�ع�م��ل ش �غ��ا ،ك��ل ش ��يء ي�ج��ب أن
يخطر في بالك من طريقة اللبس وأل��وان��ه والكتابة
وال �ح��رف امل�س�ت�ع�م��ل ح�ت��ى ال �خ �ل��ق ،ه �ن��اك تعليمات
لكل شيء في سياساتنا اإلداري��ة ،وهناك  100مدير
تنفيذي بمثابة شركاء موزعني في العالم كل واحد
لديه مهام هو حر فيها وال يرجع لي ولديه توكيل
عام وتوقيع منفرد في البنوك ،لكن في نفس الوقت
ه �ن��اك أن �ظ �م��ة رق��اب �ي��ة ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع وه �ن��اك دوائ ��ر
ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واإلن �ت��اج �ي��ة وال �ج ��ودة ك�ل�ه��ا ت��راق��ب
بتفويض مطلق.
● أين تجتمع مع الرؤساء التنفيذيني؟
■ ك��ل ل�ق��اءات�ن��ا الكترونية ف��ا يمكن أن أدي��ر شبكة
تمتد من أفغانستان إلى مونتريال إلى الصني إلى
أي بلد في الدنيا باالجتماع الشخصي ،حتى زميلي
في املكتب أراسله الكترونيا ،وعندنا سياسة أن كل
ش��يء الب��د أن يكون مكتوبًا وق��د تعلمت ه��ذا وع��ادة
أنا أتعلم من كل شخص أقابله فمن املمكن أن أتعلم
درسًا منك بعد لقاءنا هذا ،كنت في االبتدائي وكان
عندنا ناظر اسمه زك��ي النقاش فكان ك��ل ي��وم يقف
ويقول لنا «م��ا كتب ق� ّ�ر وم��ا حفظ ف� ّ�ر» ولذلك دائما
اكتب أي شيء وأحيانا وأنا نائم ليا اكتب بالورقة
والقلم كل ما أريد أن أتذكره.
● هل تدون أفكارًا أم مهمومًا باملال واالستثمار؟

■ ت�ع�ل�م��ت م ��ن ط�ب�ي��ب ذه �ب��ت إل �ي��ه ألش �ت �ك��ي ل ��ه من
ال �ت �ه��اب ف ��ي ال �ع �ي��ون وق �ل��ت ل ��ه أن �ن��ي ت�ل�م�ي��ذ ول�ك��ي
أعيش أعمل عدة أعمال أترجم وأدرس وأؤل��ف كتبًا
«وكانت الكتب تخرج بأسماء أخ��رى» وأنني أرهق
عيوني ملدة  16ساعة فقال لي فقط؟! فقال :استعملها
أكثر تصير عيونك أفضل وأعلم أن العضو ال��ذي ال
يعمل يضمر وكلما استعملت أع�ض��اءك أكثر كلما
أصبحت أكثر كفاءة ،فا تجعل أحد يقول لك ارتاح
وري ��ح ف �ك��رك وري ��ح ع �ي��ون��ك ،وأح �س��ن إن �ت��اج أنتجه
وأن��ا ف��ي ال�ط��ائ��رة ،ويهمني أن أق��ول ل��ك أنني ألقيت
كلمة ف��ي األم��م املتحدة األس�ب��وع امل��اض��ي بمناسبة
ان �ت �خ��اب��ي رئ �ي �س��ًا ل�ل�ت�ج�م��ع ال ��دول ��ي ال �ع��امل��ي ل��ألم��م
امل�ت�ح��دة للتحول ال�ح�ض��ري ال��ذك��ي أي تحويل مدن
ال�ع��ال��م إل��ى م��دن ذك�ي��ة وه��ذه أول م��رة تنشأ ش��راك��ة
بني األمم املتحدة والقطاع الخاص ممثل بمجموعة
ط��ال أب��و غ��زال��ة وي��رأس��ه رئ�ي�س��ان ،رئ�ي��س م��ن األم��م
امل�ت�ح��دة ورئ �ي��س مجموعتي وي �ض��م ف��ي عضويته
كل الحكومات في العالم وك��ل الشركات الكبرى في
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وي �ه��دف ل��وض��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
لتصبح الحياة ف��ي الدنيا أف�ض��ل م��ن ك��ل النواحي،
الراحة واألمان.
● املجتمع الذكي تحقق بنسبة كم في املئة بالوطن العربي؟
■ هناك  20مدينة ذكية في الدنيا فقط وفي الوطن
العربي دبي فقط هي املدينة العربية الذكية ،والبقية
ما زالت على الطريق.
● هل تقدم استشارات للحكومات العربية؟
■ لدينا دائرة اسمها طال أبو غزالة للحلول الذكية
نقدم فيها اقتراحات للدول واملؤسسات ونحن أول
مؤسسة في الوطن العربي تنشئ سحابة الكترونية
خ��اص��ة بها بمعنى أن�ن��ا بنينا شيئًا وأخ��ذن��ا ج��زءًا
من اإلنترنت خاص بنا اسمها «سحابة الكترونية»
ن �ض��ع ع�ل�ي�ه��ا ك ��ل امل �ع �ل��وم��ات وه ��ي م�ح�م�ي��ة م ��ن أي
اخ �ت��راق وم ��ن أي ت �ل��ف ،وك ��ل م�ش�ت��رك ف��ي امل��ؤس�س��ة
يستفيد باملعلومات امل��وج��ودة فيها وه��ذه أول مرة
تمتلك شركة سحابة خاصة بها ،نعم هناك شركات
عندها سحابة لكنها تابعة لسحابة أخ��رى س��واء
ت��اب�ع��ة ل�غ��وغ��ل أو غ �ي��ره ل�ك�ن�ن��ا ص�م�م�ن��ا سحابتنا.
الخاصة بنا.
● وهل سحابتكم االلكترونية في مأمن من تحكم وتجسس
أميركا مثال؟
■ ع �ن��وان األي�م�ي��ل ال �خ��اص ب�ن��ا «ت��اج��ي دوت ك��وم»
ال ي��وج��د ورائ� �ه ��ا ال غ��وغ��ل وال ي��اه��و وال زي ��ن ألن
اإلنترنت ال�خ��اص بنا متصل باملنبع بالجذور في
أم �ي��رك��ا ،ه ��و خ ��ط م�ل�ك�ن��ا ن��دف��ع ث�م�ن��ه ك �خ��ط ول�ي��س
كاستعمال ،وكأنني اشتريت ش��ارع ال يعنيني كم
شخصًا م�ش��ى ف�ي��ه ،امل�ه��م أن ه��ذه ال �ش��راك��ة ال�ف��ري��دة
ف��ي األم��م املتحدة ستجعلني اخ��ذ ت�ج��ارب وأقدمها
كخدمة لدول العربية التي هي همي.
● نريد أن نستفيد من رؤيتك االقتصادية والتنموية لخدمة
الوطن العربي الذي يرتع في الفساد والشللية واملحسوبية
والهم الثقيل؟
■ ال أريد أن أحرق كلمتي في الجامعة العربية ولكن
م��ن  17 15-ديسمبر هناك مؤتمر برعاية الجامعة
العربية للتنمية اإلداري ��ة وأن��ا متحدث رئ�ي��س فيه
حول األجندة التنموية ملا بعد عام  2015في الدول
ال�ع��رب�ي��ة وأق ��دم ف��ي ه��ذا امل��ؤت�م��ر ورق ��ة ح��ول ال��رؤي��ة
املستقبلية للوطن العربي ،صحيح أنا متفائل لكن
بعقل وليس بعاطفة ،في مرحلة قريبة جدا سننتقل
للنهضة وق��د ذك��رت ه��ذا ال�ك��ام ف��ي أول األزم��ة سنة
 2009وقلته ف��ي ب��داي��ة م��ا يسمى ب�ظ��اه��رة اإلره��اب
وفي حديث في مؤتمر في برلني قلت إننا نمر بفترة
االنحطاط كما مرت بها أوروبا واستمرت في بعض
الدول  70سنة مثل فرنسا ،وأريد أن يتعلم اإلنسان
العربي من التاريخ ديجول يقول« :ال يمكن أن تبدي
رأيا صحيحا دون الرجوع إلى التاريخ والجغرافيا»
وما مررنا به مرت به أوروبا وأسوأ منه بكثير.
● وهل نحن نعيش اآلن عصر انحطاط في العالم العربي؟

ص 10

العين على السوق اإليرانية
عندما سألت طالل أبو غزالة عن رؤيته ملوقع إيران اقتصاديا بعد االتفاق النووي قال :إيران
دولة مهمة وليس من مصلحتنا مقاطعتها في وقت كل دول الغرب التي حاصرت وقاطعت
إيران تسعى اليوم وتركض نحو إيران لتبرم معها عقود واتفاقيات ومصالح ،في االقتصاد
ال يوجد عدو أو حبيب وإنما هناك مصالح ،وهل من مصلحتي االقتصادية أن أستفيد من
هذا السوق الكبير ملنتجاتي أم أتركه للغرب يسرح ويمرح فيه؟ وانا لدي قناعة بأن دول الغرب
هي املحرض على عدم التعاون اقتصاديا مع إيران ألنها تريد أن تحتكر هذا السوق ويقولون
وبكر ،وأنا افتتحت مكتب بطهران ألننا نفتح مكاتب في
هذا بشكل علني أن هذا سوق جائع ِ
كل الدنيا ونتعامل مع كل دول العالم.

اتفاقية تقنية مع الجيش المصري
ذكر أبو غزالة أن مجموعته وقعت اتفاقية مع معهد تقنية املعلومات بالقوات املسلحة املصرية
لتعليم استعمال الكمبيوتر واإلنترنت لكل عنصر في الجيش املصري ،وقال :اآلن نحن في
اتفاق مع بقية الــوزارات املصرية لتعليم تقنية املعلومات على مستوى مصر للتحول إلى
مجتمع معرفي ،وأستطيع أن أقول أن مصر تتحرك في االتجاه االقتصادي املناسب ،وأنا
كما قلت ال أحكي سياسة وال أفهم وال أتدخل فيها ،وإنما أتحدث اقتصاديا ..مصر بخير
وباالتجاه الصحيح.

اﻷﺣﺪ  10ﺻﻔﺮ 1437ﻫـ
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اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻔﻂ!
ﻗﺎس ﻟﻤﻤﺜﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
درس
ٍ
ّ
ﻟﻘﻦ أﺑــﻮ ﻏﺰاﻟﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﺳــﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ
) ((CSISﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﺴـﻔــﺮاء اﻟـﻌــﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺒﻴﻞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ﻋــﻦ ﻣﺼﺮ واﳌـﻌـﻠــﻢ ﻋــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺔ ،وﻳـﻘــﻮل :ﻛــﺎن ﻫﺬا
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ وﻗﺎم ﺷﺨﺺ وﺗﺤﺪث »ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ أﻧﻬﻢ اﺧﺬوا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ،وأن ﻳﻔﻬﻤﻮا أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻮاﺟﻬﻮا ﻫــﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ
وﺳﻮرﻳﺔ أن ﻳﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب! وﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﻞ ﻛﺎن ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻓﻄﻠﺒﺖ اﻟﻜﻼم وﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻨﻲ
اﻋﺮﻓﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﻦ أﻳﻦ؟ ﻗﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻴﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وﺗﻘﻮل دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣﻘﻮﻣﺎت :دﺳﺘﻮر وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺣﺪود ،ﻟﻮ أن ﻻﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﻮر أﻋﻄﻮﻧﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،أو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
أﻋﻄﻮﻧﻲ ﺻﻮرﺗﻪ ،وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻟﻠﺪوﻟﺔ؟ أﻳﻦ ﺧﺮﻳﻄﺘﻬﺎ إذن؟ وﺑﺄي ﺣﻖ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻛﻤﺤﺘﻞ وﻳﻮﺟﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﻤﺮﻫﺎ  7000ﺳﻨﺔ اﺳﻤﻬﺎ ﻣﺼﺮ وﻳﺄﻣﺮﻫﺎ ،وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ أﻧﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ رﻗﻢ واﺣﺪ.
وﺗﺎﺑﻊ أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ :ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮف »أﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﺑﺼﻔﺘﻲ أﺣﻤﻞ وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات وﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺣﺴﲔ وﻣﻦ
وﻣﻦ  ..وأﺣﻜﻲ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ« واﻟﺴﻔﺮاء وأﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺮرون ﻟﻲ أوراق اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ وﻳﺒﺎرﻛﻮن ﻛﻼﻣﻲ ،ﻳﻮﻣﻬﺎ
ﻗﺎﻟﻲ ﻟﻲ د.ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ» :ﻟﻴﺘﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﺼﻔﺘﻨﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ« ﺛﻢ رﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
وﻗﺎل ﻟﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ! ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ إذا ﻛﻨﺖ ﻏﻠﻄﺎن أﻋﺘﺬر ﻟﻜﻦ ﺻﺤﺤﻮا ﻟﻲ ،ورﺟﻌﻨﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع »واﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ«
ُ
ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻤﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﻊ ّ
ﻓﻲ ﺑﻜﻞ ﻛﺮه وأﻧﺎ أﻛﻤﻞ اﻟﺤﻮار ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ!

■ ﻧﻌﻢ ﻫﻮ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ اﻟﻨﻬﻀﺔ،
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﻬﻢ أﻣﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ وأﻧﻨﺎ اﺧﺘﺮﻋﻨﺎ وﺳﺎﺋﻞ
ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﺜﻞ ﻗــﺺ اﻟ ــﺮؤوس ﻣــﻊ أن أول ﻣﻦ
ﻗــﺺ اﻟــﺮؤوس ﺑﺎﳌﻘﺼﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن
ﺑـﻬــﺎ  400وﻻﻳ ــﺔ دﻳـﻨـﻴــﺔ ﻳـﺤـﻜـﻤـﻬــﺎ اﳌ ـﺘــﺪﻳ ـﻨــﻮن إﻟ ــﻰ أن
ﺟ ــﺎءت »اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ وﺳـﺘـﻔــﺎﻟـﻴــﺎ« ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﻌــﺬب اﻟﺸﻌﺐ
وﺛﺎر ﺛﻢ ﺗﻮﺣﺪ أﳌﺎﻧﻴﺎ وأﺻﺒﺤﺖ دوﻟﺔ ﻋﻈﻤﻰ ،ﺛﻢ ﻛﻢ
ﺷﺨﺺ ﻗﺘﻞ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ دول أوروﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻷن؟
إذن ﻻ أﺣــﺪ ﻳــﺰاﻳــﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳـﻘــﻮل إن اﻟﻌﻨﻒ ﻋﺮﺑﻲ أو
إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
● ﻣﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻻﻧﺤﻄﺎط ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،إذ
ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺮك اﻟـﻘــﺪر ﻳﺤﺮﻛﻨﺎ وﻻﺑــﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك دور
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨــﺎص وﻳ ـﻜــﻮن ﻫ ـﻨــﺎك دور ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻳﻀﺎ؟
■ ﻻ ﺷــﻚ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ وﻟـﻜــﻦ ﻫـﻨــﺎك اﻋـﺘـﺒــﺎرات أﺧــﺮى ﻻﺑﺪ
أن ﻧﺪرﻛﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﺪول ﻋﻈﻤﻰ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ
دوﻟـ ــﺔ اﻟ ـﺤــﻖ ﻓــﻲ أن ﺗ ـﺨــﺪم ﻣـﺼــﺎﻟـﺤـﻬــﺎ ،وﻻ أرﻳـ ــﺪ أن
ﻳﻘﻨﻌﻨﻲ أﺣﺪ أن أﻣﻴﺮﻛﺎ أرادت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻘﺔ ﻓﻬﺬا ﻛــﻼم ﺷﻌﺮاء ﻛﻤﺎ ﻗــﺎل ﻟﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺟـﻴـﻤــﻲ ﻛــﺎرﺗــﺮ أن »أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ ﻟ ـﻴــﺲ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﺎ ﺷ ـﻌــﻮر وﻻ
أﺣﺎﺳﻴﺲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗــﺪرس اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟـﻘــﺮار ﻓــﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
أي ﻣــﻮﺿــﻮع وﺗـﺼــﺪر ﺑــﻪ رأ ﺑــﺄن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﺬا ﺗﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس«.
● ﺗﺪﺧﻞ روﺳﻴﺎ اﻵن ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻮازن
اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺮى اﳌﺸﻬﺪ اﻵن؟
■ ﻋــﺎدة أﻧــﺎ ﻻ أﺗﻜﻠﻢ ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟــﺬﻟــﻚ ﺳﺄﺟﻴﺒﻚ
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎ ،اﳌـﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣـﺘـﻐـﻴــﺮة ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗـﻘـﻨـﻴــﺔ اﳌ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت واﳌ ـﺼــﺎﻟــﺢ
اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﺑــﲔ روﺳـﻴــﺎ واﻟـﺼــﲔ وأﻣـﻴــﺮﻛــﺎ ،روﺳـﻴــﺎ ﻫﻲ
واﺟـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﲔ وﻻ ﺗ ـﺘ ـﺼــﺮف اﻟـ ـﺼ ــﲔ ﺑ ـﻤ ـﻌــﺰل ﻋــﻦ
روﺳ ـﻴــﺎ ،اﳌـﺼــﺎﻟــﺢ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻵن ﺑﻌﺪ ﺑــﺮوز
اﻟـﺼــﲔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ ﻷﻧـﻬــﺎ أﻛـﺒــﺮ دوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ
اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﻳـﺘــﻮﻗــﻊ ﻗـﺒــﻞ  2020أن ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﺼﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳﻴﻀﻊ
أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ أﻣـ ــﺎم ﺧـ ـﻴ ــﺎرات :إﻣ ــﺎ أن ﺗـﻘـﺒــﻞ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ
وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أو أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣ ــﻊ اﻟـ ـﺼ ــﲔ ،ﻫ ـﻨــﺎك ﺻـ ــﺮاع ﺑ ــﲔ اﻟـ ـﺜ ــﻼث ﻗ ــﻮى روﺳ ــﺎ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻻﻋﺐ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ،
وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ﺗﻌﺮف أن وراﺋﻬﺎ
اﻟ ـﺼــﲔ وﻫ ـﻨــﺎك ﺣـﻜـﻤــﺔ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎرﺗــﺮ ﻗــﺎل ﻟــﻲ:
»ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻓﻤﻦ اﻟﺬﻛﺎء أﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻷﻧﻚ
ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ«!
● وأﻳﻦ اﳌﻔﺎوض اﻟﻌﺮﺑﻲ؟
■ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﳌﻔﺎوض اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ
أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف وﻟﻴﺲ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ.
● ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ؟
■ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺣﻼ .
● وﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻞ ﺳﻴﺤﺴﻢ أﻣﺮﻫﺎ؟
■ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺳﻴﺤﺴﻢ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻄﺎل وﻟﻴﺲ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌ ـﻔــﺎوﺿــﺎت ،اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
اﺣﺘﻼل زال ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض .
● »اﻟﺴﻜﺎﻛﲔ« ﻫﻞ ﺗﺮاﻫﺎ ﺷﺮارة اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؟
■ ﻟﻴﺴﺖ اﻧـﺘـﻔــﺎﺿــﺔ إﻧـﻤــﺎ ﺛ ــﻮرة ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ،اﻵن ﺑــﺪأت
ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﺤــﺮﻳــﺮ ،أﺧـﻄــﺄﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋــﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﻟ ـﺴــﻼم وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺳــﻼم ﺑــﲔ ﻣﺤﺘﻞ ودوﻟ ــﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ،
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﺣﺘﻼل ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ.
ﻳ ـﻘــﻮل ﺿــﺎﺣ ـﻜــﺎ ..ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــﺪﻧـﻴــﺎ وﻗ ـﻌــﺪت ﻋ ـﻠـ ّـﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳــﺄﻟــﺖ ﻓــﻲ إﺣ ــﺪى ﻣـﺤـﻄــﺎت اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺣــﻞ ﻗﻀﻴﺔ
ﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄــﲔ ﻓ ـﻘ ـﻠــﺖ ﺳ ـﻬــﻞ ﻧ ـﺤــﻦ ﻧ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑ ـﺤــﻖ اﻟـ ـﻌ ــﻮدة
وﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﺑﻬﺎ وﻛــﺬﻟــﻚ أﻧــﺎ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﻋــﻮدة ﻛﻞ
ﻳﻬﻮدي ﻟﺒﻠﺪه وأﻧــﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ أن أﻧﺸﺊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻟﺒﻼدﻫﻢ ،وﻛﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟــﻮاز ﺛﺎن،
واﻋﺘﺒﺮوا ﺗﺼﺮﺣﻲ ﻫﺬا ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻛﻨﺖ أﺗﻜﻠﻢ
ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺑﻠﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻬﺎ .
● ﻗﻠﺖ »ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ« وأن اﻟﺒﻴﺰﻧﻴﺲ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؟
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أﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ..
ﻋﻼج ﻟﻠﺮوح ﻛﻤﺎ اﻟﺪواء ﻋﻼج
ﻟﻠﺠﺴﻢ
ﻟﻢ أﺣﻘﻖ ﺷﻴﺌﴼ
ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ!..
اﺣﻜﻤﻮا ّ
ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻲ
ﻛﺎرﺗﺮ ﻗﺎل ﻟﻲ »أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻟﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﻮر وﻻ أﺣﺎﺳﻴﺲ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ«
■ ﻻ ..إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ ﻇــﺎﻫــﺮة ﻣـﻨـﻘـﻀـﻴــﺔ وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ دوﻟــﺔ
اﺳﻤﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،واﻧﺎ
ﻓــﻲ اﺣــﺪ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ واﺷـﻨـﻄــﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ
ﻋــﻦ اﻟـﻜـﻴــﺎن اﻟـﺼـﻬـﻴــﻮﻧــﻲ ﻗـﻠــﺖ ﻟ ـﻬــﻢ :اﻧ ـﺘــﻢ ﺗـﻘــﻮﻟــﻮن أن
ﻫﻨﺎك دوﻟﺔ اﺳﻤﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺻــﻮرة اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر
وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻫﻮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ؟ أم ﻛﻞ ﻳﻬﻮدي رﺟﻊ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ؟ أو ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﻣﻘﻴﻢ ﻓــﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ؟ ﻫــﻢ ﻻ ﻳ ـﺠــﺪون ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﳌ ــﻮاﻃ ــﻦ اﻻﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠــﻲ وﻟ ــﻦ ﻳ ـﺠــﺪوا ﻻن ﻫ ـﻨــﺎك ﻛـﻴــﺎن
اﺣﺘﻼل وﻫﻨﺎك دوﻟﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ.
● ﻫــﻞ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺄﻣــﻦ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺎ اذا اﺳـﺘـﻤــﺮ اﻧﺨﻔﺎض
ّ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ  90%ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ؟
■ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﻧﻈﺮﺗﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺒـﻌـﻴــﺪ ﻟـﻠـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺘــﻢ ﻓــﻲ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻓــﺄﻏ ـﻠــﺐ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ رواﺗﺐ ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻫﺬا
ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻔﻂ »اﻧﺘﺎج
اﳌﻌﺮﻓﺔ« ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻛــﻞ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ أن ﻳﻜﻮن
ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ وﻧـﻔــﺲ اﻷﻣ ــﺮ ﻓــﻲ اﻷردن اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﺒﻪ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻋــﺪا اﻟﻨﻔﻂ ،واﻷردن دوﻟﺔ
ﻓﻘﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻓﻨﻠﻨﺪا دوﻟﺔ ﻓﻘﻴﺮة
ـﺎو
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ اﳌـ ـ ــﻮارد اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ وﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن ﻣ ـﺘ ـﺴـ ٍ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷردﻧﻲ  30ﻣﻠﻴﺎر واﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪي  180ﻣـﻠـﻴــﺎر ،واﻟـﺴـﺒــﺐ ﻷن ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ !
● أﻧﺖ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻨﻠﻨﺪي وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ..ﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ؟
■ أوﻻ ﻓﻨﻠﻨﺪا ﻗ ــﺮرت اﺑ ـﺘـ ً
ـﺪء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم أن ﺗﻠﻐﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻷن اﻟﻄﻔﻞ اﻵن ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ ﻳﻘﺮأ وﻳﺮﺳﻞ
رﺳ ــﺎﺋ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،ﺗ ــﺮﻳ ــﺪ أن ﺗ ـﺠ ـﻌ ـﻠــﻪ ﻳـﻤـﺴــﻚ
ﻃﺒﺎﺷﻴﺮ وﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة أﻟﻒ ﺑﺎء ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻵن
ﻫــﻲ ﻟـﻐــﺔ اﻻﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ واﻵي ﺗــﻲ ،وﻣــﺎ دام اﻟـﻄـﻔــﻞ أﺗﻘﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻗﻠﻤﴼ وﻻ ورﻗﴼ ،اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﻵن أن ﻓﻲ ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﺟﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
رﻗﻤﻴﲔ أي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي .وﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻹدﺧ ــﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ وﻛـﻴــﻒ ﻧـﺤــﻮل اﳌﻨﺎﻫﺞ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷي ﺗﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮرت ﻓﻨﻠﻨﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أن ﻳﻠﻐﻮا
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ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌــﻮاد ﻓــﻼ داﻋــﻲ أن ﺗــﺪرس ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺣﺴﺎب
وﺗــﺎرﻳــﺦ وﻏ ـﻴــﺮه ،ﺑــﻞ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻈــﺎﻫــﺮة ﻣﺜﻼ
ﺗﺄﺧﺬ »اﻻﺗـﺤــﺎد اﻷوروﺑ ــﻲ« ﻛﻴﻒ ﻳــﺪار ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻣﺎ
ﻫــﻮ اﻗـﺘـﺼــﺎده وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻪ وﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ ﻓـﺘــﺪرس ﺗﺎرﻳﺦ
ﻟـﻜــﻦ ﻋـﻠــﻰ واﻗ ــﻊ ﺑ ــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗـﻨـﺴــﺎه ﻷﻧ ــﻪ ﺷ ــﻲء ﻏﻴﺮ
ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وﻓﻨﻠﻨﺪا ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺴﺒﻖ أﻣﻴﺮﻛﺎ وأﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻨﻠﻨﺪا وﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺮاءة
وﻛﺘﺎﺑﺔ وأﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻫﺬه
ﻧﻌﻤﺔ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻓﻼ ﻧﺎدي وﻻ ﻣﻼﻫﻲ وﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﺤﺮﻣﺎن وﻗﺘﴼ وإرادة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
أﺛــﺎر اﻟــﻼﺟـﺌــﲔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد
اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄوا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن أﻓﻀﻞ
ﺷﺒﺎب ﻫﻢ ﺷﺒﺎب اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻀﻄﺮون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﺗﺼﺎل.
● أﻟـﻴــﺲ ﻫـﻨــﺎك ﺗـﺨــﻮف ﻣــﻦ أن ﻳـﺨــﺮج ﺟﻴﻞ ﻧــﺎﻗــﻢ ﻣــﻦ أﻃﻔﺎل
وﺷﺒﺎب اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻵن ،وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ
اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ؟
■ أﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﻧﺎﻗﻤﴼ وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻷﺣﻮل ﻧﻘﻤﺘﻲ اﻟﻰ
ﻧﻌﻤﺔ ،اﻵن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺰﻋﺘﺮي ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك
ﻣــﻊ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻷوروﺑـ ــﻲ ﺳﻨﺘﻴﺢ ﻟــﻼﺟـﺌــﲔ ﻓــﻲ اﳌﺨﻴﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أون ﻻﻳــﻦ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﺳـﻴـﺤـﺼــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة أﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘــﻲ
ﻛﺎن ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻷن ﻇﺮوف ﺳﻮرﻳﺔ
ﻻ ﺗـﺴـﻤــﺢ ﻟـﻬــﻢ أن ﻳـﺘـﻔــﻮﻗــﻮا ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ ،وﺷـﻬــﺎدﺗــﻪ
ﺳـﻴـﺨــﺪم ﺑـﻬــﺎ وﻃـﻨــﻪ ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻌــﻮد ﻷﻧــﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
دوﻟ ــﻲ وﻫ ـﻨــﺎك ﺟــﻮاﻧــﺐ ﻛـﺜـﻴــﺮة إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻋﻠﻰ
اﻟــﻼﺟـﺌــﲔ أو اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد ﻓـﻠــﻮ أن ﻫـﻨــﺎك ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻻﺟــﺊ
ﻓﻬﻢ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻨﺎك أﺿﺮار
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻻ ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﻮاﺋﺪ أﻳﻀﺎ،
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد رأي واﺣﺪ ﻓﻜﻞ ﻗﺮار اﻗﺘﺼﺎدي
ﻟــﻪ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺔ وﺳـﻠـﺒـﻴــﺔ ،ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳـﻌــﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣﺜﻼ
ﻳ ـﻔ ـﻴــﺪ وﻳ ـﻀــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت أﺧ ـ ــﺮى ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ ﻳﺸﺠﻊ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
● ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي وﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟
■ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﳌـﺼــﺮي ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗـﺤــﻮل ﻛﺒﻴﺮة وأﻧــﺎ
ﻟﺴﺖ ﻗﻠﻘﴼ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020أﺣﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
● ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وإﻣﻼءاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت؟
■ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺠﺎﺑﻲ
وأﺧ ــﺮ ﺳـﻠـﺒــﻲ ،اﻟ ـﻴــﻮم ﺳـﻌــﺮ اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة  3%ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن
ً
اﻟﻐﻼء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3%وﻛﺄﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ أﻣﻮاﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻬﻤﺎ أﺧــﺬت ﻣﻦ ﻗــﺮوض ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ أﻗﻞ
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﻴﺸﺔ.
● ﻟﻜﻦ ﻣــﻊ اﻧـﺨـﻔــﺎض ﺳﻌﺮ اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻫـﻨــﺎك اﺷـﺘــﺮاﻃــﺎت ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺜﻮرات؟
■ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﻮب ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗ ـ ـ ــﺪرك أن ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻨــﻲ وﻣـﻨــﻚ أن ﻧـﻀـﺤــﻲ ،وﻫــﺬه
ﻟﻴﺴﺖ إﻣﻼءات إﻧﻤﺎ ﺷﺮوط اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺈذا أدت ﻫﺬه
اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺎﺑﻞ أن ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ذاﺗـﻴــﺎ ﺑــﺪون ﻗــﺮوض ﻓﻌﻠﻲ
أن أﻗ ــﺪم ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة ،رﺋـﻴــﺲ وزراء أﻳﺴﻠﻨﺪا
ُﺳﺠﻦ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺳﺮق وﻻ ﺗﻮاﻃﺄ وﻻ ارﺗﺸﻰ ﺑﻞ ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺼﺎرح ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺴﻮء اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ذﻟــﻚ ﻛــﺬب وﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺮأة وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪق
وﺗــﻮﺿــﺢ ﻟـﻠـﻤــﻮاﻃــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟـﻴـﺸــﺎرﻛــﻪ اﻟﺤﻞ
وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻟﻨﺒﻨﻲ ﻣﺼﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺼﺮ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻗﻨﺎة ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﺎ ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ
اﻟــﺪﺧــﻞ ﻟﻠﻀﻌﻒ ،ﻓـﻬــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻟـﻴــﺲ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﴼ ﻓﻘﻂ
وإﻧﻤﺎ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي ﻟﻢ ﺗﺠﺮؤ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺪام ﻧﺤﻮه او اﻧﺠﺎزه!
● ﻫﻞ ﻣﺎزﻟﺖ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻚ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
■ ﻃﺒﻌﺎ ..وإن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ وﺳﺄﻣﻮت ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﻴﺘﻲ ،أﻧﺎ
ﻣﻮاﻃﻦ واﻟﻌﺮوﺑﺔ وﻃــﻦ ،ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺤﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم أﺧﺮ.
● ﻟﻜﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻵن ﻳـﻘــﻮل إن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎﺗﺖ
ٌ
وﻏﺴﻠﺖ ُ
ودﻓﺖ؟!
■ ﻫــﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟــﺬي ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ
ﻋـﻨــﻪ وﺳـﻨـﺘـﺤــﻮل وﺳ ـﻨــﺪرك أن ﻗــﻮﺗـﻨــﺎ أن ﻧﺼﺒﺢ أﻣــﺔ
واﺣﺪة.
● ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻫﻞ ﻓﻜﺮت ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺄﺧﺮى؟
■ أﺑﺪا ﻻ ﺳﻤﺢ اﻟﻠﻪ ،أﻧﺎ أرى ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺰوﺟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ راﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮ وراﺣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﺒﺮر أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺰوﺟﺔ أﺧﺮى.
● َﻣﻦ ِﻣﻦ أوﻻدك ﻳﺸﺒﻪ ﻃﻼل أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ؟
■ ﻻ اﺣﺪ ﻳﺸﺒﻪ أﺣﺪﴽ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺤﻲ واﻟﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ أن ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ.
● ﻣﺎ ﺳﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ؟
■ ﻫ ــﺬه أﻳ ـﻀــﺎ ﻣــﻦ ﻧـﻌــﻢ اﳌ ـﻌــﺎﻧــﺎة ،وأﻧ ــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻨﺖ اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪت دﻛﺎﻧﴼ
ﻳـﺒـﻴــﻊ آﻻت ﻣــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻓـﻄـﻠـﺒــﺖ ﻣـﻨــﻪ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ
إن ﻛـﻨــﺖ اﻓ ـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﳌــﻮﺳـﻴـﻘــﻰ ﻓـﻘـﻠــﺖ ﻻ ،ﻓ ـﻘــﺎل ﻓﻜﻴﻒ
ﺳـﺘـﻌـﻤــﻞ ﻣ ـﻌــﻲ؟ ﻗـﻠــﺖ ﻟــﻪ اﻣـﻨـﺤـﻨــﻲ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺣـﺘــﻰ أﺧــﺮ
اﻟﺸﻬﺮ وﺳــﺄﻋـﻤــﻞ ﻣﻌﻚ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﺠﺎﻧﺎ إذا
ﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ اﻻﺧـﺘـﺒــﺎر وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﺸﻐﻠﻨﻲ ،ﻓـﻘــﺮرت أن
ادرس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ وأذاﻛــﺮﻫــﺎ وﻛﻠﻤﺎ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ أﺣﺒﺒﺘﻬﺎ
واﺳﺘﻬﻮﺗﻨﻲ وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻗــﺎل ﻟﻲ أﻧﻪ
اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻲ ﻷن اﺑﻨﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺤﻞ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ دﻋﻨﻲ

اﻋـﻤــﻞ ﺑــﺪون راﺗــﺐ ﻣــﻊ اﺑـﻨــﻚ واﺳـﻤــﻊ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻠﻤﺎ
وﺟﺪ ﺣﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ أﺑﻘﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﺑﻨﻪ وﺑﺮاﺗﺐ .
● وﻫﻞ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ؟
■ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﻼج ﻟﻠﺮوح ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪواء ﻋﻼج ﻟﻠﺠﺴﻢ
وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻨﻲ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺳﻤﻊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﻔﺎﻏﻨﺮ
أو ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وأﺟﺪ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻞ.
● ﻫﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﺪﻳﻚ أﺣﻼم وﻃﻤﻮﺣﺎت ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ؟
■ ﻟـ ــﻢ أﺣـ ـﻘ ــﻖ ﺷ ـﻴ ـﺌــﴼ ﺑـ ـﻌ ــﺪ! دﻋ ـﺘ ـﻨــﻲ ﻗـ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة
ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻓـﻘـﻠــﺖ ﻟ ـﻬــﻢ أﻧ ــﺎ ﻟﻢ
أﺣﻀﺮ ﻵﺧــﺬ اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﺑــﻞ ﻷﻗــﻮل أن ﻫــﺬه اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ﻻ
اﺳﺘﺤﻘﻬﺎ ﻷﻧﻨﻲ ﻣــﺎ زﻟــﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،اﺣﻜﻤﻮا
ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ أن أﻣــﻮت ،ﻓﺮﺑﻤﺎ اﻧﺠﺰ أﻓﻀﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ
ﻓــﺮﺑـﻤــﺎ أﻗ ـﻀــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺎ أﻧ ـﺠــﺰﺗــﻪ وأﺛ ـﺒــﺖ أﻧ ـﻨــﻲ ﻻ
اﺳﺘﺤﻖ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻠﻪ أﻣﺮا
ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ.
● ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ﻧﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
■ ﻟﻲ رﺟﺎء أو وﺻﻴﺔ أو ﻧﺼﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ ،وأﻧــﺎ أﻓـﺨــﺮ ﺑﻜﻞ ﺷــﺎب وﻛــﻞ ﻃﻔﻞ ﻋــﺮﺑــﻲ ﻷن
اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ﻳـﻘــﻮل أﻧ ـﻨــﺎ أﻣــﺔ ﻋـﻈـﻴـﻤــﺔ ،وﻳـﺠــﺐ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ
داﺋـﻤــﺎ أن أﺻــﻞ ﻛــﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻋــﺮﺑــﻲ وأﺻــﻞ ﻛــﻞ اﻟﻔﻨﻮن
واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻋﺮﺑﻲ ،وﻧﺤﻦ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ  500ﺳﻨﺔ
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻋﺎﺷﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺴﻴﻨﺎ اﻟﻐﺮب أﻧﻨﺎ أﻣــﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎ
وﺣﻀﺎرة وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﻗﻮل إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻲء
أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳــﺆﻣــﻦ ﺑــﻪ ﻛــﻞ ﺷــﺎب ﻋــﺮﺑــﻲ اﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك
ﻣﺠﺎل وﻻ ﻗﺒﻮل ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻴﺄس ،ﻓﺎﻟﻴﺄس ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
ﻋﺪوﻧﺎ ﻟﻨﺎ وأﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻛﺮﻫﻬﺎ »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة«
ودﻋﻨﻲ اﺧﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ :ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم
ُ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أﺣﻀﺮ ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﳌﺨﺘﺮﻋﲔ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وأﺣــﺪﻫــﻢ ﻛــﺎن ﻋﻤﺮه 7
ﺳﻨﻮات اﺧﺘﺮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻗــﺪم ﺣﻼ ﻟﺴﻮق
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ وﳌﺎذا؟
ﻗﺎل ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮﴽ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻢ! ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ
ﺻﻐﻴﺮا ! وﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮل :ﻗﺮرت أن اﻋﻤﻞ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﻜﻨﺖ
أﺧﺬ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺧﻮاﺗﻲ وﻗــﺮرت أن أﺧﺘﺮع
ﻓﺄﺧﺘﺮﻋﺖ ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﻃﻔﻞ ﻗــﺮر أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘﺮع
وأن ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻨﺠﺢ وﻫﻜﺬا ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺠﻴﻨﺎﺗﻨﺎ
أﻓـﻀــﻞ ﻣــﻦ ﺟﻴﻨﺎت اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻛـﻠــﻪ ،وﻳﺜﺒﺖ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋــﺬر إﻻ أن ﻧﻜﻮن
ﻣـﺒــﺪﻋــﲔ وأن ﻧـﻌــﻮد ﻟـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ وﻻ أﻗ ــﻮل ﻧﺼﺒﺢ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺑــﻞ ﻧﻌﻮد ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة،
واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺔ ﺣﻀﺎرة وﻟﻴﺴﺖ أﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﻓﻘﻂ.

ﻫﻨﺎك  20ﻣﺪﻳﻨﺔ ذﻛﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ..ﻋﺮﺑﻴﴼ دﺑﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﻫﺬه اﳌﻴﺰة
ﻧﺤﻦ أول ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻨﺸﺊ
ﺳﺤﺎﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ
ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط
اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺒﻌﻪ اﻟﻨﻬﻀﺔ
أﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﻌﻘﻞ وﻟﻴﺲ
ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ
ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﴼ أن اﻹرﻫﺎب
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺮب ..ﻗﻄﻊ
اﻟﺮؤوس ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
وأﳌﺎﻧﻴﺎ

