8

محليات

1433

14

30

Local@alkuwaitiah.com

2012

((2 - 1

:
عماد مرتضى

عرف ..رجل أعمال دولي يشار له بالبنان ،يقدم منتجات معرفية للعالم،
الدكتور طال أبوغزالة ،أشهر من أن ُي ّ
تحد جديد يسعى إضافة منتج المعرفة إلى أدبيات منظمة التجارة العالمية ،إضافة إلى السلع والخدمات،
وفي ٍ
من خال موقعه عضوا في لجنة الخبراء في منظمة التجارة العالمية ،ورئيسا مؤسسا لمؤسسة طال أبوغزالة
عبر البحار.
رجل عصامي بكل ما تعنيه هذه الكلمة ،ولد في مدينة يافا بفلسطين في العام  ،1938و ُأخرج منها مع أبناء
شعبه في العام  1948ليكتشف فجأة أنه أصبح اجئا في قرية «الغازية» بجنوب لبنان ،فقرر أن يعالج ألمه
بالنجاح ..تعلم من والده أن يكون له هدف يتجاوز جمع المال ،فقرر أن يبرهن للعالم أن التحدي الذي يواجهه
تحد وطني وليس ماديا ،ويثبت أن ابن وطنه يستحق الحياة والنجاح ،فعمل بجد ومثابرة وأثبت نجاحه
هو ٍ
حينما اختير رئيسا لفريق اأمم المتحدة لتقنية المعلومات وااتصاات لإشراف على الثورة المعرفية في العالم.
د.أبوغزالة يذكر  -باعتزاز وفخر  -أن الكويت هي التي صنعته ،مستشهدا بذكريات ومواقف مفصلية لسمو
اأمير الراحل الشيخ جابر اأحمد ،والشيخ سالم صباح السالم ،ورعاية سمو اأمير الشيخ صباح اأحمد ،الذي
يدين له بالفضل الكبير «وأعتز بأنه يرعاني ويوجهني في جميع خطوات حياتي».
يضع نفسه وفريقه و«إمبراطوريته» المعرفية في خدمة مصلحة الكويت ،وتحقيق مصالحها ااقتصادية والتجارية.
لقاء مميز ومتشعب ننشره على حلقتين ،يتناول فيه د.أبوغزالة رؤيته لمستقبل العالم ،ويشدد على ضرورة
تحول الكويت إلى عصر المعرفة ،من خال تقنية المعلومات استعادة دورها القيادي في المنطقة ،وليس في
الخليج فحسب ،ونقل ااقتصاد الكويتي من النظرة الريعية إلى النظرة اإنتاجية ،أن النفط لن يبقى بعد العام
 ..2050وإلى تفاصيل الحوار:

المنجرة ،مكتب مح�م�ة ،الم�ست�سفى،
ه��ذه هي القط�ع�ت ا اإ نت�جية التي
ت�سيف إالى الن�تج القومي.

• م��� ه��ي ر �ؤ ي��ت��ك ب�س�أ ن �سبل
تن�سيط ااقت�س�د الكويتي� ،كيف
يمكن لهذا ااقت�س�د أا ن ينمو �ي ؤو ثر
في محيطه ،خ��سة في ظل ا اأ زم��ة
الع�لمية� ،الد�ر الذي تتوقع اأن تلعبه
د�ل مجل�س التع��ن الخليجي كمنفذ
اأ�ر�ب�؟
اأ�د اأن اأقول اإنني ابن الكويت،� أاعرفه� جيدا ،هذا البلد ق�در على أان
ي�ستعيد د�ره القي�دي في المنطقة،
�لي�س فقط ف��ي الخليج ،اإ ذا انتقل
ااقت�س�د من النظرة الريعية اإلى النظرة
ا اإ نت�جية ،ا يجوز اأ ن يكون الن�تج
القومي الكويتي  97ب�لمئة منه ،اأ� على
ا أاقل  95ب�لمئة من النفط 5� ،ب�لمئة
فقط من الم�س�در ااأخرى للإنت�ج.
يجب اأ ن نفتر�س اأ نن� في ت�ريخ
معين لن يبقى لدين� نفط� ،هذه هي
ّ
الن�سيحة ال�س�دقة ،لنحدد ت�ريخ�
نظري�.

اأردن وفنلندا
فنلندا اليوم �هذا المثل اأعطيته في
ااأردن على التلفزيون الحكومي� ،قلت
اإن عدد �سك�ن ااأردن  6مليين ن�سمة،
بينم� فنلندا ع��دد �سك�نه�  6مليين
اأ ي�س� ،ا اأ ردن �فنلندا لي�ست لديهم�
موارد طبيعية من اأي نوع اإا ال�سجر ،ا
نفط �ا غ�ز �ا يورانيوم� ،ا اأي �سيء
اآخر ،مت�س��يت�ن في ااأ��س�ع ،بل اإن
ااأردن اأف�سل من فنلندا ،اأنه �في اأغلب
ال�سنة �سم�س �طق�س جميل ،بينم� في
فنلندا ن�سف ال�سنة ثلج.
الن�تج القومي ااأردني  30ملي�ر
د�ار �سنوي� ،بينم� الن�تج القومي
الفنلندي  266ملي�را.
ه��ذا الفرق هو اإ ن��ت���ج نفط ،اأ ن
فنلندا ا�ستط�عت أان تتحول إالى إانت�ج
م��ع��رف��ي��� ،س��واء م��ن خ��لل �سن�عة
تكنولوجي� المعلوم�ت اأ� اات�س�ات،
�هكذا اأ �سبحت من اأ كبر المنتجين
للهواتف النق�لة ،بينم� نحن اأ كبر
م�ستهلك له�.
نحن أا كبر م�ستهلك للورق� ،هم
اأكبر منتج للورق ..اإلخ.
مدينة الحرير
• م� ر اأ ي��ك في م�سر�ع مدينة
الحرير في الكويت؟
 من�طق التج�رة الحرة ت�سلحأا غرا�س محددة ��ا�سحة لمن يريد
اأن يعمل منه� للخ�رج ،لكن نحن نريد
اأن نزيد الن�تج القومي.
ااإنت�ج ا يكون من خلل من�طق
حرة ،عندم� يكون لدى �سركة� ،اأريد اأن
اأعمل في الي�ب�ن مثل ،اأ� في �سنغ�فورة
أا� في ال�سين � أاا أادفع �سرائب هن�،
اأ ن عملي كله في الخ�رج ا�ستغل به
في منطقة حرة ،اإذا اأدخلت �سلع� للبلد
ف�أدفع الجزء المخ�س�س.

غير عملية
• كنت تتوقع �س�بق� اأ ن ينتهي
�جود النفط خلل � 80سنة على ااأكثر.
 �م�زلت ،اأ ن��� اأق��ول في اأ ق�سىدرج�ت التف��ؤل� ،سيبقى النفط حتى
الع�م  2050في ح�ل لم تخرج بدائل
من خ��لل ا اإ ب���داع التقني ،حيث اإ نه
�حتى ا اآ ن جميع البدائل هي غير
عملية �غير اقت�س�دية� ،تك�ليف
اإنت�جه� اأعلى من النفط� ،لكن ال�سن�عة
�التكنولوجي� تتقدم ب�سرعة� ،البحث
العلمي يمكن أان يبدع أا�سي�ء ا تتخيله�
اليوم� ،هن�ك اأ�سي�ء لم نكن نتخيله�
�جدت ااآن� ،هذا لي�س مو�سوعن�.
اأ ري��د اأ ن نحدد ت�ريخ� مفتر�س�،
�اأتمنى اأن اأ�سع نف�سي بت�سرف الد�لة
في تخطيط اإ�ستراتيجية� ،هذا م� نقوم
به في د�ل أاخرى.
لقد تحدثت اإ ل���ى �سمو رئي�س
مجل�س الوزراء� ،اأ��سحت له اأنن� نقوم
بعملية اإع�دة هيكلة �اإ�سلح العديد
من الحكوم�ت �ال���وزارات العربية،
لنفتر�س اأ نه في ت�ريخ محدد انتهى
النفط ،ا�ستن�دا إا لى تق�رير أا ميركية
�غريبة �من مختلف الد�ل� ،لنفتر�س
ذلك في الع�م .2050
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ي��ج��ب اأ ن نعمل ع��ل��ى تحويل
ال��م��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي اإ ل����ى مجتمع
معرفة� ،هذا م� تحدثت عنه مع �زير
الموا�سلت �س�لم ا اأ ذي��ن��ة ��زي��رة
التخطيط د.ر�ا د�ستي ،ب�أ نه يجب
علين� التوجه لن�سبح مجتمع معرفة
منتج� للمعرفة اأنه الثر�ة الحقيقية.
يجب اأ ن ندرك اأ ن الم�ستقبل هو
أان �سنع الثر�ة هو من �سنع المعرفة.
اإن اأكبر �سركة تج�رية في الع�لم
� اأ غنى �سركة في الع�لم هي �سركة
غوغل ،لي�س لديه� ا نفط �ا �سي�رات
�ا ط���ئ��رات �ا م��ب���ن ،لديه� منتج
�احد ،لي�س خدمي� �لي�س �سلعة ،تبيع
�ت�ستري منتج المعرفة � ،أان� أاثرت هذه
الق�سية في منظمة التج�رة الع�لمية،
ب ��أ ن علين� اأ ن ن�سيف اإ ل��ى التج�رة
الع�لمية بندا جديدا ،اأنه� تتحدث عن
ال�سلع �الخدم�ت فقط.

بعد خمسين عاما
«غوغل» لي�ست لديه� �سلع �ا
خ��دم���ت ،عنده� منتج�ت معرفية،
منتج�ت معلوم�ت ،معلومة �لي�س
معلوم�تية تبيع معلوم�ت.
هذا البلد ،الكويت ،ي�ستطيع اأ ن
يتحول إا ل��ى ع�سر المعرفة� ،ه��ذه
ملكيتن� الدائمة� ،قلته� في افتت�ح
موؤتمر الحكومة ااإلكتر�نية في الكويت،
اإ ن��ه يجب اأ ا نفكر كيف نقلل حجم
الفجوة بينن� �بين الغير ،يجب اأن نفكر
اأين �سيكون الغير بعد خم�سين ع�م�،
حتى نكون معه هن�ك ،ا أا ن نلحقه،
كلم� ن�سد فجوة تخرج لن� فجوة جديدة
ت�سغلن�� ،اأين �سيكون الع�لم ب�لع�م
 ،2020يجب اأ ن نكون معه �لي�س
المطلوب اأ ن اأ �سد الفجوة معه اليوم
�اأتبعه ،اأين هو اليوم؟� ،عندم� اأ�سل
إاليه يكون قد أا�سبح في مك�ن آاخر.
• م� الخطوة ااأ�لى للنتق�ل اإلى
مجتمع معرفي؟

 ب����أ ن يتحول ه��ذا البلد اإ ل��ىمجتمع معرفي من خلل تعلم تقنية
المعلوم�ت� ،ينتج بتقنية المعلوم�ت،
�يدر�س بتقنية المعلوم�ت ،يتح��ر
� يحكم بتقنية ا لمعلو م� ت  ،تقنية
المعلوم�ت ااآن هي التي ت�سنع الد�ل،
جميع الد�ل التي ا�ستط�عت اأن ت�سبح
د�ا عظمى ،ا�ستط�عت ذلك اأنه� تملك
تقنية المعلوم�ت �اختراع المعرفة.

أصحاب معرفة
ااأغني�ء الكب�ر في الع�لم جميعهم
اأ�سح�ب معرفة� ،لي�س لديهم ا م�س�نع
�ا م�دة� ،ا يملكون اأي عق�رات ،هوؤاء
ي�سنعون معرفة � أا ف��ك���ر �يبيعون
اأفك�را ،اا�ستثم�ر في خلق المعرفة هو
اا�ستثم�ر في �سنع الثر�ة� ،هذا م�
يجب اأن نتوجه اإليه.
�اأحب اأن اأقول لك اإن القمة العربية
في �سرم ال�سيخ كلفت مجموعة طلل
أابوغزالة أان تنظم ب�ا�ستراك مع أام�نة
�سر الج�معة القمة العربية ال�سب�بية
ااأ�ل��ى ،اأي اإن تجمع �سب�ب المعرفة
لي�س ال��ذي��ن يهتفون ب�سع�رات اأ �
حقوق اأ� م� اإلى ذلك ،بل ال�سب�ب الذين
يعملون في حقل المعرفة لي�سنعوا
م�ستقبل المعرفة في الوطن العربي،
اأ ن جميع المبدعين في الع�لم هم
من ال�سب�ب ،بيل غيت�س عندم� اأ�س�س
«م�يكر��سوفت» �سقط في الج�معة �لم
يكمل درا�سته� ،اأنتج ،جميعهم �سب�ب
�سغ�ر ،ال� «ي�هو�» اأي�س� اأنتجه ط�لب�ن
يوم تخرجهم�.

الربيع العربي
• انطلق� م��ن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ،م�
ر اأ ي��ك ب�لثورات العربية �م� ي�سمى
ب�لربيع العربي� ،كيف تتوقع اأن يكون
م�ستقبلن�؟
 اأ ن��� ا اأ ق�سي �قت� في التفكيرفي هذا المو�سوع� ،لكن اأق�سي �قت�
اأفكر كيف يمكن ل�سب�بن� اأن ي�سنعوا

بغ�س النظر عم� اإذا نجحت
الم�ستقل،
ّ
هذه الثورات اأ� ف�سلت� ،اأعطيك اأمثلة:
اذهب إالى منزلك �انظر الى أاطف�لك
ال�سغ�ر� ،اأن� اأذهب اإلى منزلي �اأنظر
الى اأ حف�دي ،حفيدي ا ي�س�أ ل ا عن
الثورة في تون�س� ،ا ي�س�أل عن الحرب
في �سوري� ،يجل�س اأ م�م اللبتوب اأ �
اأم�م ااآيب�د �يعمل �يتعلم ،لي�س هن�ك
طفل �احد يقر أا جريدة ،مع احترامي
للجرائد� ،قلت هذا الكلم في الملتقى
العربي الع�م الم��سي� ،قلت لمنتجي
ال�سحف اإن هن�ك ثورة ق�دمة �ستبتلع
ال�سح�فة اإ ذا لم ت��درك اأ ن عليه� اأ ن
ت�سبح �سحف معرفية.
أان� كنت طوال حي�تي أاقر أا ال�سحف
عندم� كنت تلميذا� ،اأنتظر حتى ي�أتي
يوم الجمعة حتى اأقراأ لمحمد ح�سنين
هيكل� ،سديقي العزيز ،الذي ك�ن يكتب
في زا�يته الم�سهورة «بكل �سراحة».
ا اآ ن قل لي هل هن�ك تلميذ يقر اأ
�سحيفة؟ ابحث � ،إا ذا �جدت تلميذا
�احدا ف�أر�سله لي ،اإذا علين� اأن نتحول
كل التحول اإ لى المعرفة ،اأ ن ت�سبح
�سحفن� �سحف معرفية.
�لذلك اأ ق���ول ،في الوقت نف�سه
الذي نقلق اأ � نفرح مم� يح�سل فيم�
ي�سمى ب�لربيع العربي ،منذ اليوم ا أا�ل
اعتر�ست على كلمة الربيع� ،قلت لم�ذا
اخترعت كلمة الربيع العربي للعرب،
فعندم� ق�مت الثورات في اأ�ر�ب��� لم
ي�سموه� الربيع ا اأ �ر�ب���ي� ،سموه�
«النه�سة» �ا�ستغرقت � 40 30-سنة
في بع�س الد�ل� ،في فرن�س� ا�ستغرقت
� 100سنة اإلى اأن ا�ستقرت ااأمور.
ه��ذا لي�س ربيع� ،ه��ذا تغيير قد
يكون للأ ح�سن فنقول الحمد ه� ،قد
يكون ل�لأ ���س��و اأ � ،لكن بعده �سي�أ تي
ااأف�سل ،هي عملية ،فم� ح�سل في م�سر
لي�س هو النه�ية � ،إا نم� مرحلة� ،م�
يح�سل في �سوري� ااآن لي�س النه�ية،
� اإ نم� مرحلة� ،كذلك ا اأمر في الد�ل
ااأخرى.
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برنامج سنوي
اليوم الن�تج القومي  95ب�لمئة
منه من النفط � 5ب�لمئة من ا إانت�ج،
�اأن� �سعيد جدا اأنه �خلل لق�ئي رئي�س
الوزراء عبر عن اهتم�مه ب�ل�سن�ع�ت
النفطية� ،ب�لخطط المتقدمة جدا التي
تقوم به� الكويت في �سن�عة النفط �في
اإنت�جه �الم�ستق�ت النفطية.
ن�سع برن�مج� �سنوي� تن�ق�س
فيه ن�سبة  95ب�لمئة ،الن�سبة التي
بعده�  85ب�لمئة� ،لكن هن�ك ح�جة
اإ ل��ى بن�ء اقت�س�د منتج م��واز تتزايد
قيمته مع قرب ا�سمحلل النفط� ،هو
اإرادة اه ،كم� اأعط�ن� النفط ف�سينتهي
النفط� ،هذه الخطة تتطلب التركيز
على ا إانت�ج� ،هن� لي نظرية أان التفكير
ب�لم�س�ريع الكبيرة �العملقة ا يوؤدي
اإ لى بن�ء ااقت�س�د � ،اإ نم� الم�س�ريع
ال�سغيرة �المب�درة الفردية ،حيث
اإن م� يزيد على  80ب�لمئة من العم�لة
في الع�لم هي في الم�س�ريع ال�سغيرة
ا الكبيرة� ،نحن نتخيل ذل��ك أا ن
ال�سرك�ت الكبيرة ا�سمه� كبير �له� اإعلم
قوي �دع�ية ،نظن اأنه� هي التي ت�سغل
الن��س ،الذي ي�سغل الن��س هو المكتبة،
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هذه المراحل ت�سير ��سيوجهه�
�يحركه� في الم�ستقبل م� يقوم به
أا�ادك ا أاط��ف���ل � أاح��ف���دي ا أاط��ف���ل،
اإحدى حفيداتي عمره� �سنت�ن �ن�سف
ال�سنة انتزعت «ااآيب�د» من �الدته�،
ف�عتقدت اأ نه� �ستك�سره اأ � �سترميه
اأر�س��� ،سعته بح�سنه� �بداأت تبحث
عن اللعبة التي تلعب به�.

لعب معرفة
ا اآ ��ن هل هن�ك طفل يحمل بيده
لعبة؟ عندم� كنت تريد اأن تلهي اأطف�لك
كنت تبحث لهم عن ح�س�ن خ�سبي
اأ � دمية ترق�س اأ � �سلح خ�سبي اأ �
بل�ستيكي ،ا آا ن ا أا حد ي�ستري لعب
اأ ط��ف���ل ،اأ ن لعب ا اأ ط��ف���ل تحولت
اإ ل��ى لعب معرفة ،الطفل يلعب على
الكمبيوتر �ي�ستطيع اأ ن يجد على
الكمبيوتر األف لعبة ،هذا الع�لم متغير،
فم� يقلقني �م� ي�سعدني ا يغنيني
عن النظر إالى أان هذا التحول المعرفي
ق����دم ،رغم� عني �رغ��م��� عنك ،اأ ن
اأ�ادن� �اأحف�دن� اأ�سيبوا بهذا المر�س،
�هم يعي�سون ا اآ ن في هذه المرحلة
م��ن اانتق�ل اإ ل��ى مجتمع المعرفة،
�يعي�سون ا اآ ن في مجتمع المعرفة
أاكثر مم� يعي�سون معن� ،ف�لطفل اليوم
ا يجل�س مع اأهله بقدر م� يجل�س على
الكمبيوتر.
ه��ن���ك ت��ق��ري��ر اأ���س��ت��رال��ي يقول
اإ ن المدار�س �الج�مع�ت �ستواجه
ت�سون�مي في التعليم� ،عليه� اأن تغير
كل من�هجه�� ،هذا المو�سوع طويل،
�سنتحدث عنه مع� في لق�ء اآخر حول
التغيير في التعليم.

الكويت هي التي صنعت طال
أبوغزالة
أا �د أا ن أا ذك��ر ب�عتزاز أا نني قد
ت�سرفت خلل زي�رتي ااأخيرة للكويت
بمق�بلة رئي�س مجل�س الوزراء ال�سيخ
ج���ب��ر ال��م��ب���رك ال�����س��ب���ح� ،قدمت
ل��ه ت��ق��ري��را م��وج��زا ع��ن عمل لجنة
الخبراء في منطقة التج�رة الع�لمية
�التوجه�ت التي �س أ�قترحه�� ،طلبت
توجيه�ته ل��ي �ا���س��ت��ع��دادي اأ ي
ملحظ�ت قد يبديه� بع�س الوزراء
ا لمعنيين  ،علم� ب�أ نني ا جتمعت
م��ع ع��دد م��ن ال���وزراء اأ ي�س� لنف�س
المو�سوع ،اأ نني حري�س على اأ ن
ت ؤو خذ �جهة النظر� ،م��ن م�سلحة
د�لة الكويت فيم� اأقدمه اأن له� مك�نة
خ��سة عندي ،الكويت هي �س�حبة
الف�سل علي في كل م� اأنجزته ،اإن كنت
قد اأنجزت �سيئ�.
لقد جئت اإ ل���ى ه��ذا البلد بعد
تخرجي من الج�معة �سنة  1960لم
اأ كن اأ عرف �سيئ�� ،لم يكن هن�ك اأ ي
�سوق اأ� �سند لي ،لكنني �جدت في
هذا البلد العون �ال�سند �التوجيه
�ال��رع���ي��ة ال��ت��ي ا يمكن اأ ح���د اأ ن
يتخيله�  � ،بف�سل ه��ذ ه ا لر ع� ية
�التوجيه�ت خ�سو�س� من أا �سرة
ال�سب�ح الكريمة ف��ي عهد ال�سيخ
�سب�ح ال�س�لم ال�سب�ح رحمه اه،
�في عهد �س�حب ال�سمو ال�سيخ ج�بر
ااأحمد ال�سب�ح رحمه اه.
• الذي رفعت عليه ق�سية في
المحكمة!
 �س�حك� ..نعم� ،تعلمت منه،في ذلك الوقت عندم� رفعت دعوى
ب�لخط�أ ،در�س� اأف�دني في كل حي�تي،
�له ف�سل كبير علي� ،بعد ذلك في

عهد �سمو ال�سيخ �سب�ح ااأحمد الذي
اأ ع��ت��ز ب�أ نني راف��ق��ت م�سيرته على
م��دى عقود طويلة ،ا أا ري��د أا ن أاذك��ر
عدده�� ،اأعتز ب�أنه ك�ن دائم� يرع�ني
�يوجهني في كل خطوات حي�تي،
�ب�لت�لي اأدين له ب�لف�سل الكبير.
�ب�لن�سبة لي الكويت هي التي
�سنعت طلل اأ ب��و غزالة ،من د�ن
أاي �سك ،ع�ست هن� ثلثين ع�م� في
كنف هذا البلد الكريم ،اأ�سرة ح�كمة،
��سعب�� ،رج����ل اقت�س�د� ،على
ر اأ �سهم العم عبدالعزيز ال�سقر،
رحمه اه ،ال��ذي هو ب�لن�سبة لي
�الدي بعد �الدي ،هي التي اأ�س�ست
خلله� م� ي�سمونه إا مبراطورية،
�انت�سرن� في جميع اأ نح�ء الع�لم،
حيث اأ �سبح لدين� مك�تب في 80
د�لة� ،اأ�سبحن� من اأكبر ال�سرك�ت
الع�لمية ف��ي م��ج���ات الخدم�ت
المهنية� ،اأكبر �سركة في الع�لم على
ا إاطلق في مج�ل ت�سجيل العلم�ت
�ااختراع�ت �البراءات �الملكية
الفكرية بكل جوانبه�� ،كل ذلك بف�سل
رع�ية الكويت.

قصتي مع الشيخ جابر
� أا ن��ت ذك��رت ق�ستي مع �سمو
ال�سيخ ج�بر ااأحمد ،رحمه اه� ،هي
ق�سة تدل على عظمة هذا الرجل،
�عظمة هذا البلد� ،هذه حقيقة ،في
ذلك الوقت ك�ن لي اأربع �سنوات في
الكويت �سنة  ،1964ات�سل بي مدير
مكتب �سمو ال�سيخ ج�بر ا أا حمد،
رحمه اه� ،ا�سمه ب��در الن�سراه
رحمه اه اأي�س�� ،ق�ل لي تع�ل فورا
اأ ن ال�سيخ يطلب ح�سورك� ،لم
اأكن قد ق�بلت �سيخ� في حي�تي� ،ا
اأعرف كيف اأتكلم مع ال�سيخ� ،ك�ن
في حينه� رئي�س دائرة الم�لية ،لم
يكن هن�ك �زارات ،ك�ن ا�سمه� دائرة
�لي�س �زارة� ،دائرة الم�لية تتبعه�
ال��د�ائ��ر المتعلقة بجميع جوانب
ااقت�س�د ،فذهبت فورا ��س�ألته ،م�
الخبر؟ فق�ل لي :ال�سيخ زعلن منك.
قلت له :هذا �سرف لي أان يزعل مني،
لكن كيف يمكن اأن يزعل مني �اأن� ا
اأتوق �ا اأ�سل اإلى اأن يكون لي موقع
لديه ،ا زعل �ا ر�سى� ،لكن كيف؟
�م� ال�سبب؟ ق�ل ا اأ�ستطيع اأن اأقول
لك ،هو �سيقول لك.
دخلت على ذلك الرجل الو�سيم
الدمث ف��ستقبلني بكل عظمته �ق�ل
ل��ي :تف�سل ..قلت ل��ه :تف�سل اأ ن��ت
�سيدي� ،لم اأكن اأعرف كيف اأخ�طب
ال�سيخ.
ق�لي لي :تف�سل اأنت بمعني قلت
لك تف�سل يعني اجل�س ،ا تطوله�.
قلت له :اأمرك� ،جل�ست.
ق����ل ل���ي :م��ن��ذ م��ت��ى اأن���ت في
الكويت؟ قلت له :منذ فترة ق�سيرة،
ق���ل ل��ي :يعني ا تعرف ع�داتن�
�تق�ليدن� ،فقلت له ،ا اأ دع��ي ذلك،
�لكنني أاتعلم � أارغب في أان أاتعلم،
ق���ل ل��ي :أا ا ت��ع��رف أا ن��ن��� ا نحب
المح�كم� ،ا الدع��ي؟ قلت له :ا
اأحد يحب المح�كم� ،ا الدع��ى ،اه
يبعده� عن� �يبعدن� عنه�.
علي دعوى؟
ق�ل :اإذا لم�ذا رفعت ّ
قلت له� :سيدي ،أا ن� أا رف��ع عليك
دعوى؟ �هل أاحلم أان
اأ�سل اإلى �سرف اأجر�ؤ
اأ� يخطر على ب�لي اأن
اأرفع عليك دعوى؟

