طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

()TAG-Phone
االبتكـــــار فـــي حضــــرة التكنولوجيــــا
بقلم :د .مشيرة عنيزات
أصبحـت أحـالم اليقضـة ضــربًا
مـن الحقيقـة المباحة لكل مبتكـر،
ولم تغــد أحال ًما يحملهـا ســراب
الوهم ،وتحملها سرابات األوهام..
فحسب.
لقــد ولد عصر جديـد من حكايات
اإلبداع في كتاب ألف ليلة وليلة..
وتربعنــــا علــى منصــة عــــرش
األوائل كأول دولة عربيــة  -بكل
فخــر -تنتج التكنولوجيا ،وتنافس
الدول الغربية ،وتتفوق عليها.
إنها موجـات من االبتكــار ،وإنهــا
ليس مل ًكـا ألحـد ،فشكرًا طــالل
أبوغــزاله إذ أثبت للعالم أن العلم،
واإلرادة ،والتكنولـوجيــا ليســـوا
حكرًا على أحـــد ،وإننا قادرون
فقط -إذا أردنا أن نكون كذلك..وما كان للحلـــم أن يتحــقق لوال
إيمان «القائد المعرفـي» بأن كل
حلم قابل ألن يصير حقيقة.
إنه لمن الفخر واالعتزاز أن تبهر
طالل أبوغــزاله العالميــة العالـم،
وتجذب انتباهــه وهي تطلــق أول
هاتف ذكي عربــي في تصميمه،
وإنتاجه..
إنــه الجهــاز الذي يضاهــي فــي
مواصفاته األجهزة العالمية ،ولقد

أثبتنــا للعالم أال شــيء ينقصنــا؛
فالموارد البشرية ،والعقول النيرة،
والخبراء ..قد سخرتهم أبوغــزاله
العالمية إلنتاج تكنولوجيا متميزة..

فــي هذا الصــدد« :إن الحــروب
اآلن أصبحــت حــروبًا إلكترونيــة
أكثر منها بشرية؛ إذ تدار بنظــام
التحكم عن بعــد ،ومن يمتلك اآللة
األكثر تطورًا هو غالبًا من يستطيـع
التحكم في المعركة .كما أن المقولة
الشهيرة (من يملك المعلومة يملك
القوة) تؤكد أن التقنيــة اإلعالميــة
المتطورة أصبحت عنصرًا رئيسًا
في صناعة القوة ،وإثبات الوجود».

لقد آمنــت بالعلم ،والتكنولوجيا،
واالبتكار ،فكنت خير سفير للوطن
العربــي ..تنتـج المعرفــة ..ولك
في كل مجاالتها باع ويد طولى،
فشكــرًا طــالل أبوغــزاله ألنك
أوجدتَ لنا طاقـة أمل ،وبصيص
نور ..ينفذ إلى المستقبل ،وأثبت أيقنت طـالل أبوغــزاله العالميــة
للعالم أن الدول العربية قادرة على أن المستقبل مرهـون بالتكنولوجيا
وهـي ســــالح المستقبــل الــذي
إنتاج التكنولوجيا المتطورة.
سيحرك العالــم ،ففتحــت األبواب
يقــول طــالل أبوغـــزاله« :فــي على مصـراعيهــا واّمنــت بهــذا
عصـــر المعرفة كل ما تحتاجـــه السـالح ،وانطلقــــت لبنــــاء أول
أصابـع ،وعينان ،وحاسب ..أنت مصنع؛ لتصنيع أجهزة الكمبيوتر
تستطيع أن تتعلم ،وتتاجر ،وتبيع ،والالب تـوب ،وتبعتهـــا بجهـــاز
وتشتري ..خصوصًا في عصر محمــول ذكي ،سرعان ما انطلق
الخدمـات التي تشكل  % 80مــن اسمه في األسواق العربية كالنار
إجمالي الناتج القومي .وبالتالي أنا في الهشيم.
أريد أن أستنتج من هذا الكالم أنه
ال عذر لنا إذا لم نصبح مخترعين وفـــــي حضـــــرة التكنولوجيــــا
للياهو كغيرنا؛ ألن هذا االختــراع واالبتكــار البقــاء للمعرفة؛ ألنهــا
جاء نتيجة القدرة اإلبداعية فقط ،قـــوة مثلـى ،وســالح لصيق فــي
فال أحد يتعلل بأنه يوجد ظروف الثورة التكنولوجية ،وال نستطيــع
ً
إجــالل ،واحتــرا ًما
وال يوجد دعم ،كل من اختــرع إال أن ننحنــي
وأبـدع في الدنيا ،كان قد أبــدع؛ لهذا اإلنجــاز ،واإلبداع من طالل
أبوغزاله العالميـة ،فشكرًا طـالل
ألنه لم يجد أحدًا يدعمه».
أبوغــزاله؛ ألنـك وضعتنــا علــى
ويقول الدكتــور طــارق سويــدان خارطة العالم من جديد.

