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فقال لي :هذا ما ح�صل،
انظر!
واأخ��ذ ورق��ة عن مكتبه
وقال :اأقراأ.
قراأت الورقة وفيها:
���ص��ع��ادة ال�صيخ ج��اب��ر ا لأ ح��م��د
ال�صباح.
المطلوب ح�صوركم إالى المحكمة
الكلية في الغرفة رقم ..ال�صاعة ..يوم..
تاريخ ..وذلك في الدعوى المرفوعة
عليكم من قبل طال توفيق اأبوغزالة.
ل مجال لالتبا�س .اأنا ..اأنا.
قال لي :هل هذا هو ا�صمك أام ل؟
قلت له :نعم ا�صمي.
قال لي :كيف ترفع علي دعوى؟
قلت له :دعني اأرى ،لبد اأن هناك
خطاأ اأو التبا�صا ،اأكملت قراءة الن�س،
وف��ي��ه :وذل��ك ف��ي الق�صية المتعلقة
بت�صجيل عامة «�صفن آاب» .
ومت من الخوف،
بعد أان تعرقت ّ
قلت له� :صيدي ..هذا المو�صوع ..اإن
القانون الكويتي ين�س على اأ ن��ه اإ ذا
طلبنا ت�صجيل عامة تجارية ورف�س
الم�صجل ذلك ،ولم نقتنع بمبرراته-
و أا ن��ا وكيل عن �صركة �صفن آا ب ،ومن
واجبي أان أاحمي موكلي ،ووجدت أان
كامه غير منطقي ،يحال المو�صع اإلى
المحكمة لف�س النزاع ..هذا هو القانون،
واأنا كنت اأطبق القانون ،ولم يكن يخطر
على بالي اأن توجه الدعوى �صدك ،واإل
لم أاكن ألتجر أا على مقامك.
ق��ال :أان��ا موافق ،ولكن أال��م يكن
ا لأ ح���رى ب��ك اأ ن تت�صل برئي�س هذا
الموظف وتحاول حل الم�صكلة قبل
التوجه اإ ل��ى المحكمة ،و اإ ذا لم تقنع
تذهب اإلى وكيل الوزارة ،واإذا لم ت�صتفد
لي؟
ت أاتي إا ّ
قلت له :أانا آاتي إاليك و أاتجر أا و أاطلب
منك اأن تف�س نزاعا من هذا النوع؟
ق��ال :اإ ذ ًا تتجر اأ على اأ ن تجرني
اإلى المحكمة ول تتجراأ اأن ت�صتكي لي؟
على اأي حال اأرجو اأن تعيد النظر في
المو�صوع وتبحثه مع الم�صجل ومع
الم�ص ؤوولين ،و إاذا لم تتو�صل إالى حل
لي .قلت له� :صيدي ..ل هذه،
فارجع اإ ّ
ول تلك ،اإذا اأمرتني ،وبمجرد اأن ت�صمح
لي بالخروج �صاأذهب اإلى منزلي واأك�صر
جميع زجاجات ال�صفن اآ ب ،و اأ ذه��ب
اإ لى المكتب اأ ي�صا لأ ك�صر الزجاجات
الموجودة في المكتب ،ثم أا ذهب إا لى
الحكمة واأتنازل عن الق�صية ثم اأذهب
اإلى كاتب العدل واأ�صجل تعهدا باأنه ل
يوجد اأحد ل في �صركتي ول في منزلي
يم�صك زجاجة �صفن اآ ب ،و اأ ر�صل اإ لى
ال�صركة في الوليات المتحدة تنازل عن
التوكيل عنهم ..فقط ر�صاك!
�صحك وقال لي :لم اأقل لك هذا ولم
اأطلب منك ذلك ،نريد الحق .قلت له:
الحق هو ر�صاك ..فقط ار�س عني ،ول
اأريد هذا التوكيل واأنا اأتنازل عن ال�صفن
اآب وعن جميع ال�صركات الأخرى ،لكن
ل تزعل مني .فطلب لي �صايا و�ص أالني:
ما هو الخاف بينك وبين الم�صجل؟
قلت له :كلمة �صفن اأ ب ل يجوز
حمايتها لأ ي اأ ح��د ،هذا حق ل يجوز
لأ حد اأ ن يملكه ويقول اأ نا اأ ملك كلمة
�صفن اأب ،ول كلمة �صفن وحدها ،ول اأب،
ول الكلمتين مجتمعتين ،لذلك رف�س
ت�صجيل العامة التجارية.
قلت له :اأ نا ل اأ ريد ملكية هاتين
الكلمتين اأريد فقط حماية هذه العامة
بهذا ال�صكل ،بهذه الألوان ،بهذا الر�صم،
بهذا الحجم ،على هذه الزجاجة بهذا
المنتج ،و أا تنازل عن كلمة �صفن و آا ب
منفردتين ومجتمعتين .فلم يقبل! قال
لي :الحق معك .قلت له :عندما عجزت
عن اإقناعه ..هذا ما ح�صل!
علي اأنا؟
الدعوى
قال :لذلك رفعت
ّ
قلت له :لم اأرفع عليك دعوى ول
أاتجر أا ،ول هو م�صموح لي.
وهذا اللقاء كان له اأثر كبير علي
ل يمكن تخيله لأنه اأول :تعلمت �صيادة
القانون ،جابر الأحمد بعظمته ياأتيه
تبليغ من المحكمة ومن دون ا�صتئذان،
ولي�س تبليغا للم�صجل ،ول لمكتبه،
و إانما له �صخ�صيا� :صعادة ال�صيخ جابر
الأحمد مطلوب ح�صورك.
عندما ي�صل الق�صاء اإ ل���ى هذا
الم�صتوى من النزاهة و�صيادة القانون،
وحكم القانون ،فنحن بخير ،فتعلمت
اأ ن هذا البلد فيه الخير وفيه ا لأ مان،
وفعا ..ق�صيت هنا  30عاما ،و أاق�صم
ب��اه ل��م تح�صل ل��ي ح��ادث��ة واح��دة
تجعلني اأ ���ص��ك ف��ي ن��زاه��ة الق�صاء
والق�صاء والعدل اأ�صا�س الملك.
هذا البلد هو بلد القانون ،وبلد
القانون ي�صعر ا لإ ن�صان بفخر عندما
يعمل في هذا البلد.
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الفريق الذي ي�صم  52ع�صوا يمثلون
الدول العظمى وال�صركات الكبرى في
تقنية المعلومات والمنظمات الدولية
الكبرى كالبنك الدولي وغيره ،واختير
ثمانية اأع�صاء من القطاع الخا�س من
كبرى ال�صركات الكبرى وكنت اأحدهم،
وبالم�صادفة كنت العربي الوحيد
بينهم ،وعندما ح�صرنا الجتماع قررنا
انتخاب مجل�س اإ دارة لهذا الفريق،
فانتخبت ع�صوا في مجل�س الإدارة ،ثم
احتاج الأمر اإلى انتخاب رئي�س م�صارك،
لأ نه كان هناك رئي�س معين من قبل
ا ألمين العام ل أامم المتحدة (ال�صابق)
كوفي عنان ،ورئي�س آا خ��ر منتخب،
ي�صتركان في الرئا�صة ،فانتخبوني اأنا.
طلبت الكلمة وقلت ،اأ ن��ا اليوم
اأ �صعر بواجب ال�صكر لكم ،اأ �صكركم
�صكرا جزيا ل لأنكم انتخبتموني ،بل
أل نكم انتخبتموني رغم علمكم ب أا ني
فل�صطيني ،أاردني ،عربي ،م�صلم ،يعني
اأحمل كل التهم التي تل�صق بنا ،وكل
ما يمكن اأ ن ت�صموه �صيئا من اإ رهاب
واتهامات باطلة ،وما اإلى ذلك موجود
في هذا الرجل الذي انتخبتموه رئي�صا
عليكم ،فهذه ثقة و�صرف منحتموه لي
ي�صتحق ال�صكر .وانتخبوني رئي�صا على
الوفد الأميركي ،وكان حا�صرا.
�صاد ال�صمت في القاعة وفوجئوا
بكلمتي ،وب����د اأ ال�صفير ا لأ م��ي��رك��ي
بالت�صفيق وا�صمه (دافيد غرو�س)
و أا �صبح في ما بعد �صديقا لي ،وبد أا
الجميع بالت�صفيق.
بعد ذلك قال لي كوفي عنان :هذا
الجتماع يجب اأ ل يكون فيه ت�صفيق
نحن لي�س لدينا مثل هذه العادة .ولأول
مرة يح�صل اأن ي�صفق الحا�صرون في
اجتماع خبراء من هذا النوع ،ألن الكلمة
كانت في منتهى الت أا ثير ،وق��ال أا نت
�صربت على وتر لم يكن احد يتوقعه،
وذلك بعد �صهرين فقط من اأحداث 11
�صبتمبر ،عندها اأح�ص�صت اأنني حققت
الحلم الذي راودني طيلة حياتي.
واأوكد لك اأنني في كل ما اأقوم به
من ن�صاطات دولية ومنا�صب دولية
اأ�صرف عليها من وقتي ومن مالي لكي
اأكون �صورة �صحيحة لاإن�صان العربي
والم�صلم العظيم ،لأنني اأعتز واأفتخر
بكوني عربيا وم�صلما ،واأرى اأننا عندما
نعطي �صورة جميلة لهذا الإن�صان اأكون
قد أاديت واجبي.
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مع ال�صيخ جابر الأحمد بمو�صوع مهم..
فعا اللقاء غير مجرى حياتي ،وبداأت
اأهتم بهذا المو�صوع ،وبالتالي بداأت
اأخطط لتاأ�صي�س �صركة عالمية للملكية
الفكرية ،وقررت أان أابد أا من الوليات
المتحدة الأميركية حيث قيادة العالم
ال�صناعي ،حيث توجد اأ ه��م عامات
الت�صجيل في العالم.
وعندما اأ نجزت البنية التحتية
لط���اع ال�����ص��راك��ة توجهت وبحكم
كوني مقيما في هذا البلد الكريم و أاعتز
ب�صداقاتي مع عائلة ال�صباح ،ذهبت
لل�صام على ال�صيخ �صالم �صباح ال�صالم
الذي كان وقتها في ال�صبعينيات �صفيرا
للكويت في وا�صنطن وتربطني به
�صداقة اأعتز بها.
قلت ل��ه :ط��ال عمرك أا حببت أا ن
اأ�صلم عليك.
قال لي :لماذا جئت اإلى وا�صنطن؟
ق��ل��ت ل���ه :ج��ئ��ت لأب�����داأ ن�صاطا
على م�صتوى العالم ،و�صرحت له
المو�صوع ،و اإ نني اأ ريد تاأ �صي�س اأ كبر
�صركة للعامات التجارية في العالم،
واأنا حتى الآن ل يوجد عندي زبائن،
ول اأعرف اأحدا هنا.
قال :ماذا �صتفعل؟

● يثني على �سمو الأمير وحكمته
قلت له� :صاأزور ال�صركات الكبرى
في وا�صنطن.
ق����ال :ه���ل ل��دي��ك ق��ائ��م��ة ب��ه��ذه
ال�صركات؟
قلت له :طبعا.
اأخذها مني واأعطاها ل�صكرتيره
وط��ل��ب م��ن��ه دع����وة ممثلي ه��ذه
ال�صركات للع�صاء في منزله وقال
لي ل تذهب لهم ،و�صاأ ح�صرهم لك
جميعهم .ودعا ممثلي كل ال�صركات
التي كان يلزمني �صنة كاملة حتى
اأتمكن من زيارتهم ،في حال اأعطوني
مواعيد ،خا�صة اأنني لم اأكن معروفا
ولي�س ل��دي ا���ص��م ول ت��وج��د لدي
عاقات ،ولم اأكن حتى اأملك �صركة،
كنت مبتدئا ،ويمكن عندما أات�صل بهم
األ ي�صتجيبوا لطلب مقابلتهم.
دعاهم جميعا على الع�صاء وقال
لهم :هذا الرجل ابن الكويت ،وهذه
موؤ �ص�صة نحن نرعاها ،وهي مو�صع
ثقتنا .وبعدها اأ�صبحوا جميعا زبائن
ع��ن��دي ،وانطلقت العجلة وه���ذا ما
�صاعدني عندما كنت اأ تقدم بعرو�س
لدى �صركات اأخرى واأقول لهم اإن تلك
ال�صركات هي من زبائني.

بداية الشركات
بداية عملي كانت من ذلك الع�صاء
في منزل هذا الرجل رحمه اه ول أاقول
هذا الكام لأجامله ،فهو قد انتقل اإلى
رحمته تعالى ،ولكني ل اأن�صى ف�صله
لأ ن��ه ك��ان �صبب بداية انطاقة هذه
ال�صركة.
عندما اأ ك��ون في اأ ي موقع وفي
أاي مكان أاقولها بافتخار ،إان هذا البلد
الكريم (الكويت) وقيادته هو �صاحب
الف�صل علي في بناء هذه المجموعة
العالمية ،ولذلك توجهت في زيارتي
ا لأ خ��ي��رة اإ ل���ى �صمو رئي�س مجل�س
ال���وزراء ،وقلت له اأ ن��ا اأ �صع نف�صي
ف��ي ه��ذا الفريق بت�صرفك ،وجندي
لخدمة م�صلحة الكويت و�صاأ عمل كل
ما بو�صعي لأ حقق م�صالح الكويت
القت�صادية وال��ت��ج��اري��ة ل�صياغة
تقريري الذي �صيقدم خال الجتماع
ال��وزاري القادم ،ليتناول ووزراء في
المنظمة العالمية للتجارة .و أا �ص أا ل
اه اأن يوفقني لأوؤدي جزءا ب�صيطا من
واجبي تجاه هذا البلد.
• في ختام هذا اللقاء «المعرفي»

المميز معك د.اأبو غزالة ،نتوجه اإلى
فل�صطين ،اأنت ابن يافا.
 نعم ،وبكل اعتزاز.• أا عرف ماذا تعني لك فل�صطين
والق�صية الفل�صطينية ،وارتباطك بها،
والتحديات التي واجهتها ،وانت�صرت
عليها لأنك �صاحب حق ،خال م�صيرتك
الطويلة هذه ،اأ ين ترى فل�صطين في
المدى القريب وم�صتقبل اإ �صرائيل،
خا�صة أا ن ه��ن��اك درا���ص��ات كثيرة
ومتعددة �صدرت عن معاهد اأ بحاث
اإ�صرائيلية وغربية تتحدث عن «الخوف
على م�صتقبل الكيان الإ�صرائيلي»؟ اأنت
ل تقبل اأن ت�صمي اإ�صرائيل دولة ،وتطلق
عليها ت�صمية «كيان» ،ولديك ر وؤ ية
علمية ب أانها ل تملك مقومات الدولة.

مقومات الدولة
اأ علنت ذلك في مركز الدرا�صات
ال�صتراتيجية في وا�صنطن ،هي أا ن
يكون لديك حدود ود�صتور ،وتعريف
من هو المواطن ،ما ي�صمى « إا�صرائيل»
لم تعرف حتى ا لآ ن حدودها ،ولي�س
لديها د�صتور واإنما قانون ي�صمى «حق
العودة» وهو لي�س د�صتورا ،ولم تعرف

من هو المواطن ،تريد الآن اأن تعرفه
باأنه اليهودي الديانة ،وبالتالي ي�صبح
مواطنها هو كل يهودي في العالم ،مهما
كانت جن�صيته ومهما كان و�صعه ،وهذا
ما ت�صعى اإليه ،وت�صغط على المجتمع
الدولي لاعتراف بيهودية الدولة،
لذلك ترف�س تعريف المواطن ،اإلى اأن
يعترف العالم باأنها دولة يهودية ،واأن
الجن�صية هي الجن�صية اليهودية ،اأي اأن
ي�صبح الدين هو الجن�صية.
اأنت تجرني اإلى مو�صوع عاطفي،
لقد ل��ج �اأت اإ ل���ى ل��ب��ن��ان ،اإل���ى قرية
«الغازية» في العام  1948ووجدت
في هذه القرية خيرا ي�صعب و�صفه،
فعندما و�صلنا ل� «ال�صيعة» كان والدي
يعرف مختار القرية وا�صمة الحاج
مختار خليفة ،رحمه اه ،وبدل من اأن
نلجاأ اإلى المخيمات لجاأنا اإلى �صديق
ال��وال��د ،ذهبنا اإ ليه فاأ عطانا «فيا»
ورف�س ان ياأ خذ اأ ي اإ يجار و اأ و�صى
كل اأ �صحاب الدكاكين في القرية باأل
ي أاخذوا منا أاي نقود وي�صجلوها على
ح�صابه ،اإلى اأن يتمكن والدي من اأ ن
ي��دف��ع ،ه��ذه حقيقة ،وك��ان��ت لفتة ل
تو�صف.

هجرنا ..ولم نهرب
ّ

كان علي اأن اأذهب اإلى المدر�صة
فكنت اأم�صي اإلى مدينة �صيدا �صباحا
لمدة �صاعتين وم�صاء مثلها.
اأثناء هذه الم�صيرة اأخذت قرارات
بكيفية معالجة أالمي لكوني أا�صبحت
لجئا ،وهناك عدة قرارات من الممكن
اأن يتخذها الإن�صان ،اأن ي�صبح ناقما،
متفائا اأ و يائ�صا ،اأ نا اأ ردت اأ ن اأ ثبت
للعالم اأن هذا الإن�صان لي�س كما تدعي
الدولة المزعومة اأو كما يدعى العالم،
بل إا ن هذا ا إل ن�صان ي�صتحق الحياة،
وي�صتحق اأن ينجح ،واأثبت انه ينجح.
كان التحدي في �صبيل النجاح هو
تح ّد وطني ولي�س ماديا ،اأردت اأن اأبني
موؤ�ص�صة تقول للعالم اإن هذا الإن�صان
هو فل�صطيني ا لأ �صل متى تحقق هذا
الحلم.

العربي الوحيد
لقد تحقق في العام  2001عندما
وقفت في الأمم المتحدة ،بعد �صهرين
من اأحداث � 11صبتمبر ،حيث تاأ�ص�س
في ا ألمم المتحدة فريق ا ألمم المتحدة
لتقنية المعلومات والت�صالت لي�صرف
على الثورة المعرفية في العالم التي
نتحدث عنها ،واخترت ع�صوا في هذا
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أهمية الملكية الفكرية
ثانيا :اأ درك���ت اأ همية الملكية
الفكرية التي جعلتني اأ قابل ال�صيخ
جابر ا لأ حمد ال�صباح .و اأ جل�س معه
�صاعة و أا ���ص��رب معه �صايا وقهوة..
وكنت خريجا جديدا ..هذا �صيء عظيم
فعا ،فبد اأ ت اأ هتم بمو�صوع الملكية
الفكرية وجعلتها من اأولى اأ ولوياتنا
في ال�صركة ،اإ ل��ى اأ ن اأ �صبحنا اليوم
ال�صركة الكبرى في العالم من دون
منازع ،لي�س فقط في المنطقة ،بل في
العالم ،بما فيها الوليات المتحدة،
واأوروب����ا وال��ي��اب��ان ،وجميع ال��دول
الكبرى ،نحن اأ كبر �صركة في العالم
وكانت بدايته هذا اللقاء ،وعندما األتقي
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• هل تذكر يافا؟
 يافا ،اأذكرها باأحداث خروجيمنها ،اأتذكر اأحداثا قليلة منها.
• كم كان عمرك حينها؟
هجرنا من
� -10صنوات ،اأذكر كيف ّ
هجرنا ،لم يهرب اأحد ،كانت
يافا ،لقد ّ
ال�صيارات تجول في ال�صوارع وتطلب
من ال�صكان بمكبرات ال�صوت وباللغة
العربية وتقول :ل�صامة العمليات
الع�صكرية نطلب منكم مغادرة المدينة
فورا ،فورا ،فورا ،وخرجنا جميعا ،ولم
يتمكن اأحد من حمل اأي �صيء معه حتى
اأوراقه الثبوتية ،وكنا نظن فعا اأن هذا
النداء هو من القوات العربية ،واأذكر اأننا
كنا األقينا في باخرة �صحن ل يوجد فيها
�صرة ول حمامات ول أاي
ل غرف نوم ول أا ّ
�صيء ،كنا ننام بين ال�صناديق ،وكانت
رحلة موؤلمة لأبي ولعائلتي وللجميع،
اأما بالن�صبة لي فكان الأمر اأهون.
المهم اأ ذك���ر اأ ن وال���دي علمنا
اأ�صياء كثيرة ،كان رجا قوي الإرادة
و�صلبا وكان ي أاخذنا معه في جولته
على م��زارع البرتقال ،واأذك��ر اأي�صا
اأ ول م�صنع للثلج اأ قيم في المنطقة
واأ�صياء اأخرى.

النجاح ليس المال
ك��ان وال���دي يقول ل��ي �صيئا لن
اأ ن�صاه ،اإ ذا اأ ردت اأ ن تنجح يجب اأ ن
يكون لديك هدف يتجاوز جمع المال،
لأن من الممكن اأن تجمع مال من دون
نجاح ،والنجاح لي�س المال ،يجب اأن
يكون لديك حافز وطني اأو حافز ديني
أاو حافز معنوي� ،صيء ما يحركك غير
ق�صية المال وفي نف�س الوقت لي�س من
العيب اأ ن يكون لديك حافز النجاح
ماديا ،على األ يكون هو الهدف ،واإنما
الو�صيلة لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ،لكن
نجاحك المادي و�صيلة لتحقيق هدفك،
وك��ان دائما يكرر على م�صامعي هذا
الكام ويعطيني �صواهد ويقول ،هناك
الكثيرون ممن يملكون المال ولكن
لي�س لهم قيمة ،يجب اأ ن يكون لديك
هدف ،والهدف يحتاج اإ لى النجاح،
واإلى المال ،يجب اأن تكون قادرا على
ا إل ن��ف��اق لتحقيق هدفك ،لكن اجعل
نظرتك للمادة باأ نها و�صيلة للهدف،
ولي�صت هي الهدف ،كنت اأ �صتغرب
انه كان دائما يكرر ذل��ك ،ويقول اإ ذا
اأردت اأن يكون لديك طموح ،ل تجعل
المال طموحك ،واإنما اأن يكون و�صيلة
طموحك المال ،وفعا م�صيت على هذا
المبد أا ،والحمد ه.
• األف �صكر لك د.طال على هذا
اللقاء المميز.
 ال�صكر لك ،اأنت اأكرمتني ،ودائماتكرمني.
• ال��ع��ف��و ..ن��ح��ن ن��ف��ت��خ��ر بك
وب إانجازاتك التي أابهرت بها العالم.
 ي�صعد الإن�صان في الحديث معك،لأ ن��ك معي على نف�س الموجة ونف�س
التوجه ونف�س الإيمان ..و�صكرا.

