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بعيدًا عن عالمه المهني ..الدكتور طالل أبو غزالة:

كنت أسير ساعتين تحت المطر للوصول إلى المدرسة!
ه��و ش��خصية غن ّية عن التعريف في عالم النج��اح واإلبداع والتميز ،فهو الناجح في مجاالت عدة ،وله إنجازات على المس��توى
المحلي واإلقليمي بل والدولي ال تعد وال تحصى ،وهو المؤس��س والرئيس لمجموعة طالل أبو غزاله الدولية ،وهي مجموعة
شركات تقدم الخدمات المهنية في مجاالت المحاسبة واالستشارات اإلدارية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم والملكية
الفكري��ة والخدم��ات القانونية وتقني��ة المعلومات والتوظيف والترجمة والنش��ر والتوزيع .ويس��جل له االعت��راف بفضله في
الترويج ألهمية الملكية الفكرية في المنطقة العربية ،هو الدكتور طالل أبو غزالة تستضيفه “ليالينا” في حوار مطول وصريح
تناولت معه جانبًا (غير ظاهر) من ش��خصيته س��واء االجتماعية منها والحياتية والفكرية والدراسية ومراحل الطفولة ،فكان
هذا الحوار الممتع:

ماذا يمثل إليك النجاح بعد كل هذه اإلنجازات التي حققتها عبر مر
السنين؟

م�سريتي عرب ال�سنني تعني يل الإنت�صار على املعاناة ذلك �أن الظروف ال�صعبة التي
واجهتها يف مرحلة الطفولة جراء نكبة فل�سطني عام  1948وتهجري �أهلها ق�رس ًا،
فر�ضت علي ومنذ كنت طف ًال يف العا�رشة م��ن العمر ظ��روف�اَ معي�شية ا�ستثنائية
كا�ضطراري �أن �أ�سري من بيتي يف بلدة الغازية �إىل املدر�سة م��دة �ساعتني �سواء
حتت املطر وال�برد القار�ص �أو احلر القائظ ،كما ب��رزت �أمامي م�س�ؤوليات �أخرى
جت��اه عائلتي ،فامتهنت ع��دة مهن ،ويف مرحلة م��ا عملت برتجمة الكتب ،وقبلها
عملت بائع ًا ج��وا ًال للبوظة ،وقادتني ال�ظ��روف ال�صعبة للعمل يف �سوق اخل�ضار
يف �ساعات الفجر الأوىل قبل التوجه للمدر�سة .ه��ذه الأع �م��ال و�إن كانت �صعبة
على فتى �صغري ،لكنها مل تنل من عزميتي بقدر ما �أعطتني خربة كبرية يف كيفية
التعامل و�إكت�ساب الرزق وهو الأمر الذي �أف��ادين يف ال�سنوات الالحقة �أميا �إفادة.

عشت طفولتي مرافقًا

د .طالل أبو غزالة مع جاللة ملك البحرين وجاللة ملك األردن

هذه الفرتة حظيت مبرافقة والدي يف كثري من زياراته �إىل �أعماله و�إىل ب�ساتني
ال��زراع��ة واللقاء مع الأ�صدقاء وامل�ع��ارف ،وكنت حمظوظ ًا يف تلك الفرتة �أن
والدي في أعماله المتعددة
�أراقب و�أالحظ ما يجري وتعامل الكبار ،و�أعجب ب�شغف مبا يدور حويل ،ويف
هذه املرحلة �أي�ض ًا �أذكر �أن والدي كان ي�صطحبني معه لزيارة �أول م�صنع للثلج
ه ّال حدثتنا بشكل ُمجمل عن طفولتك حينما كنت في فلسطين كان قد �أقامه مع �إخوتي الأكرب مني ،وكانت جتربة فريدة يف ذلك الوقت ،و�أذكر
�أن والدي وهو يجول يف الب�ساتني كان يقول �أن املُزارع هو �أكرث النا�س وطنية
قبل أن تنتقل إلى لبنان ،كيف كانت؟
طفولتي يف فل�سطني �أقت�رصت على ال�سنوات الع�رش الأوىل من العمر ،ويف و�إخال�ص ًا لأنه مرتبط بهذه الأر�ض لي�س كالآخرين ولكن �إرتباطه بها� ،إبتداء
من حفرها وزرعها ورعاية الزرع و ّريه كل يوم ثم جنيها ،لذلك كان يقول يجب
�أن تفكر دوم ًا ب�أنك مزارع لكي ترتبط ب�أر�ضك ،ومازلت حتى اليوم �أعتز بهذه
الفكرة التي زرعها والدي يف نف�سي .و�أذكر �أن والدي كان وكي ًال ل�رشكات زيوت
ال�سيارات ولديه خمازن كبرية خارج مدينة يافا ،ولهذا كانت �أ�رستي مي�سورة
احلال ،وكان احلاج توفيق والدي �شخ�صية معروفة ،وقد �سمي ال�شارع الذي
كنا منلك فيه منز ًال يف يافا با�سم �شارع �أبو غزاله.
هل كانت لنشأتك األسرية متمثلة في والدك ووالدتك دورًا في
تشكيل شخصيتك العملية ،والدفع بها نحو الطموح وتحقيق
النجاحات؟

د .طالل ا ٔبوغزاله يلقي كلمة خالل االحتفال بإنشاء كلية إدارة االٔعامل يف الجامعة
االٔمريكية ببريوت – بريوت 1978

نعم هناك مواقف كثرية حدثت مع وال��دي ،تعلمت منها �أن املبادئ هي التي
ت�صنع النجاح  .وذات مرة كان عند والدي ق�ضية يف املحكمة ورف�ض �أن يوقع
على �إق��رار طلبته املحكمة وخ�رس الق�ضية وهو را��ٍ�ض ،وقال يومها� :أنا �أدرك
ب�أنني خا�رس للق�ضية ،و�أنا مدرك �أن ذلك لعدم جتاوبي والتوقيع ولكني �س�أك�سب
كرامتي و�ضمريي وخلقي و�أ�سمي و�سمعتي و�رشيف .والكل كان �شاهد ًا ب�أن
احلاج توفيق �أبو غزاله رف�ض �أن يكتب الإق��رار لأنه �إلتزم ب�أن الإق��رار يجب
�أن يكون �شهادة حقيقية وهذه واح��دة من درو���س كثرية تعلمتها من الوالد.
هذه القيم زرعها والدي يف نف�سي وال تزال ،و�أفخر و�أعتز �أن �أمتثل بهذا الرجل
الكبري الذي علمني ورعى عائلتنا الكبرية و�أ�سهمت �سمعته العطرة بت�سمية �أحد
�شوارع يافا ب�إ�سمه .لقد �أتاح يل كنوز ًا من املعرفة واحلكم ،ا�ستفدت منها يف
مراحل احلياة ،وورثت عنه حبه و�إلتزامه للعمل .حيث كان ي�رشف بنف�سه على
اعماله وي�ستيقظ مبكر ًا ،وكان يقول( :الأرزاق توزع قبل بزوع ال�شم�س) ،هذه
احلكمة ا�ستهدى بها �إىل اليوم.

مرحلة دراستك اإلبتدائية والثانوية بمنطقة «صيدا» اللبنانية ،ماذا
تذكر منها ،وهل هناك ذكريات أو أصدقاء في مخيلتك ال تنساهم
في تلك المرحلة؟

كطفل يف تلك املرحلة كانت من نعم اهلل عز وجل ومن نعم احلياة �أنني عندما كنت
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هناك مبادرات ومشاريع
عديدة انسجامًا مع
مسؤوليتنا االجتماعية

صاحب السمو املليك االٔمري خليفة بن سلامن ا ٓل خليفة رئيس
الوزراء البحريني يستقبل د .طالل ا ٔبوغزاله يف املنامة

تعليمي اجلامعي وبعدها �أعمل و�أجنح يف عملي .دخلت اجلامعة الأمريكية خريج ًا
من مدر�سة املقا�صد و�أعفيت من درا�سة اللغة الأجنليزية والعربية يف اجلامعة لأن
قدراتي وم�ستواي كانا �أعلى من م�ستوى ال�صف الذي يجب �أن �أدخله «مدون على
ال�شهادة جنح بالإعفاء» ،و�أعفيت من اللغة العربية ب�سبب �إتقاين يف املقا�صد تالوة
وحفظ القر�آن الكرمي ،والإجنليزية ب�سبب عملي يف الرتجمة ويف كل ماله عالقة باللغة
الإجنليزية ،وهذا �شكل م�صدر �إعتزاز يل ،وكان �أمامي حت ٍد وهو الدرا�سة ويجب �أن
�أتفوق لأن املنحة كانت ت�شرتط التفوق ،و�أ�ستطعت بف�ضل اهلل وبنعمة املعاناة من
التخرج بتفوق من اجلامعة الأمريكية.
حدثنا عن شعورك حينما عملت في أول وظيفة؟

بعد �أن �أنهيت درا�ستي اجلامعية ..بد�أت مرحلة الت�أ�سي�س للعمل ،ويف البداية تقدمت
بطلبات بعد التخرج �إىل مئات ال�رشكات والهيئات والزلت �أحتفظ بحقيبة مالب�س
مليئة بر�سائل الرف�ض ،وكلها تقول لي�س لدينا وظيفة منا�سبة لك ،ونعتذر لعدم
وجود �شواغر وبد ًال من الإحباط تعزز لدي �شعور ب�أن هذا الرف�ض مقبول لعدم
د .طالل ا ٔبوغزاله يتسلم شهادة االٕعتامد
اخلربة والقدرة املهنية .فعزمت �أن �أبد�أ ب�أي �شكل من الأ�شكال يف جمال يو�صلني �إىل
لربنامج املاجستري من م ٔوسسة االعتامد االٔورويب FIBAA
ما �أريد الو�صول �إليه ،ومن هنا عملت يف �أول وظيفة يف م�ؤ�س�سة مهنية خلدمة تدقيق
يف بلدة الغازية ،وو�صلنا �إىل بداية العام الدرا�سي مل يكن هناك مدر�سة يف احل�سابات والإ�ست�شارات.
البلدة ،ويف ذلك الوقت كان والدي دائم التفكري ب�أن �أكون �أنا و�أخوتي مبدر�سة
ت�ؤمن �أف�ضل تعليم ،فنحن كنا يف املدر�سة الأرثوذك�سية يف يافا وعندما هاجرنا ما العوامل التي دفعت بك لإلهتمام والعمل في مجال حقوق
�إىل الغازية كانت املدر�سة الأمريكية الربوت�ستنت يف �صيدا ،وكان من �أ�صعب «الملكية الفكرية» والمحاسبة ،فهل ثمة عوامل فكرية في
ال�صعوبات الو�صول �إليها ال لكي �أ�سجل فيها ،ولكن �أن �أ�صلها لأن امل�سافة شخصيتك ساهمت في ذلك؟
كبرية ح��وايل �ساعتني �سري ًا على الأق��دام بني �صيدا والغازية� ،إمن��ا �أري��د �أن نعم وعرب مرحلة طويلة بد�أت عام  1972حيث كانت اخلطوة الأوىل الأ�صعب والتي
�أتعلم ،وه��ذه ميزة ت�ؤكد عظمة ال�شعب الفل�سطيني لأعلى ن�سبة يف القراءة تالها م�شوار الألف ميل ،بد�أ امل�شوار مبكتب لتدقيق احل�سابات ب�إ�سم �رشكة طالل
والكتابة على م�ستوى العامل ،وقررت �أن �أتعلم ،كيف �أ�صلها ،وكيف �أ�سجل �أبو غزاله و�رشكاه الدولية «تاجي» و�رسعان ما حتول �إىل �رصح متعدد الأذرع
فيها ،كيف �أذه��ب و�أع��ود كل ي��وم مل��دة �أرب��ع �ساعات ��س�ير ًا ،وهنا رب العزة والإجتاهات .وقد واكبت «تاجي» �رشوق �شم�س الإ�ستقالل لعدد من دول اخلليج
�أعطاين �أجرين �أن �أذهب و�أرجع ،وهذه وهبتني نعمة ال�صحة �أن جترب لل�سري العربي وكانت املنطقة جتتاز مرحلة حتول �إقت�صادي ،و�شهدت الكثري من نه�ضة
كل يوم � 4ساعات يتخللها نوبات من التفكري مع نف�سك و�أن ت�سري وال�شجر عمرانية� ،صناعية ،خدمية ،ومن هنا برز دور «تاجي» ودور �رشكة طالل �أبو غزاله
من حواليك ،م�ساحة للتفكري ال حدود لها .وكنت ا�س�أل نف�سي ماذا �أعمل ،رمبا للإ�ست�شارات يف الإ�سهام بالدرا�سات الإقت�صادية وتقدمي الإ�ست�شارات و�أ�سهمت يف
مي�ض وقت كثري
ي�صعب الت�صديق �أن ما ر�سمته حلياتي من خطة كانت خالل هذه امل�سريات من هذه النه�ضة ،ويف م�سرية التنمية الإقت�صادية والإجتماعية .ومل ِ
الغازية �إىل �صيدا وبالعك�س كان ال�س�ؤال والتفكري دائم ًا ماذا �أريد �أن �أعمل ؟! على هذه الإجنازات حتى �سارعت �إىل قرع جر�س الإنذار و�إطالق �صيحات التحذير
منادي ًا ب�أهمية و��ضرورة �إلتزام احلكومات وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات وال�صناعات
على مستوى دراستك الجامعية بالجامعة األمريكية ببيروت ،ماذا والأفراد بحقوق امللكية الفكرية ،وجرى ت�أ�سي�س �رشكة �أبو غزاله للملكية الفكرية
«�أجيب» و�أخذت على عاتقها تقدمي خدمات امللكية الفكرية بكل �أ�شكالها .وت�صدرت
تمثل لك تلك المرحلة؟
الدرا�سة يف اجلامعة الأمرييكية ببريوت والتي انتهت ب�إمتياز ومرتبة ال�رشف�« ،أجيب» قائمة ت�صنيفات امللكية الفكرية عاملي ًا ،وقد مت �إختياري عام  2007ك�أول
لقد جاءت هذه املرحلة مكملة ملا ر�سمته لنف�سي و�أنا �أ�سري بني �صيدا والغازية يف خبري من خ��ارج ال��دول الثماين للإن�ضمام �إىل قائمة �أك�ثر ال�شخ�صيات �شهرة يف
عمر الثانية والثالثة ع�رشة ،ر�سمت هدف ًا وا�ضح ًا� ،أنني �إذا تعلمت يجب �أن �أكمل العامل يف جمال امللكية الفكرية ،وحر�صت بعد ذلك على تعزيز الوعي مبفاهيم امللكية
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مشاركة د .طالل ا ٔابوغزاله بإحدى فعاليات كلية إدارة
األعامل بالجامعة األمريكية ببريوت – بريوت اكتوبر 1959

فندق والدي توفيق ابو غزاله يف ساحة سينام الحمراء وسط يافا

املنا�صب ،ذلك �أن الإن�سان العربي قادر والأمثلة كثرية�.إن �إمياين بوجود عربي على
قمة هذه امل�ؤ�س�سات يدح�ض الإدعاء الإ�رسائيلي الذي يحاول ب�إ�ستمرار الت�شكيك
بقدراتنا كعرب وفل�سطينيني ،و�أنا �أ�ؤمن �أي�ض ًا ب�أن الإن�سان العربي يجب �أن يكون
منزل العائلة يف يافـا
فخور ًا بعروبته وتاريخه وجمده ،كونه هو �أ�سا�س احل�ضارات وهو �أ�سا�س العلوم
الفكرية فبادرت اىل ت�أ�سي�س و�إطالق وكالة �أنباء متخ�ص�صة يف امللكية الفكرية الب�رشية كلها ،ومنطقتنا هي مهبط الأديان واحل�ضارات.
وهي الأوىل من نوعها وخدماتها يف الوطن العربي والعامل ،كما جرى ت�أ�سي�س
هل وجدت في مملكة البحرين أرضية خصبة لالستثمار وتحقيق
�رشكة ب�إ�سم �أبو غزاله لتجديدات امللكية الفكرية وهي كذلك االوىل من نوعها.
النجاحات؟ وكيف وجدت أهلها طيلة سنوات إقامتك؟

ص ْ
ف لنا مشاعرك حينما تلقيت خبر اختيارك من قبل األمين العام
ِ
لألمم المتحدة «بان كي مون» نائبًا لرئيس االتفاق العالمي في
العام  ،2007ورئيسًا لالئتالف العالمي لتقنية المعلومات واالتصاالت
والتنمية التابع لألمم المتحدة في العام 2009؟

هي م�شاعر �أداء واج��ب �إذ �أتيحت يل الفر�صة ك ��أول عربي ،لي�س فقط لأنني
�أ�صبحت نائب ًا لرئي�س امليثاق العاملي ،ورئي�س ًا للإئتالف العاملي لتقنية املعلومات
والإت�صاالت والتنمية التابع للأمم املتحدة فح�سب ،بل �سبق ذلك انتخابي على
�أه��م جمال�س املهنة بالعامل كالإحتاد ال��دويل للمحا�سبني القانونيني والإحت��اد
الدويل ملبادئ املحا�سبة التي ت�ضع مبادئ ومعايري املحا�سبة لكل العامل ،وكذلك
�ساهمت وكنت على ر�أ�س �صياغة معايري التدقيق للجنة الدولية للخرباء بالأمم
املتحدة �أي جلنة الت�أهيل املهني ال��دويل لو�ضع نظام لل�شهادات املهنية على
م�ستوى العامل ،هناك العديد من املنا�صب التي مل تكن متاحة لأي عربي �أو �أي
�شخ�صية من العامل الثالث ،وكنت �أ�شعر دائم ًا ب�أنه البد من الو�صول �إىل هذه

لمست الطيبة والتعامل
اإلنساني من أهل البحرين

نعم كنت �شديد احلر�ص ومنذ مطلع ال�سبعينات على دخول ال�سوق البحرينية لكي
�أ�ستفيد من الأجواء الرحبة يف عامل الأعمال وتقدمي اخلدمات املهنية لكافة القطاعات
ابتدا ًء من مراجعة وتدقيق احل�سابات �إىل الإ�ست�شارات الإقت�صادية ،وت�أ�سي�س
ال�رشكات وت�سجيل العالمات التجارية والإ�ست�شارات القانونية وخدمات الرتجمة
وبناء القدرات الإدارية والعلمية ،وتطوير الكفاءات املهنية و�صو ًال �إىل دعم اخلطط
والربامج التنموية والربامج الإ�سرتاتيجية املتعلقة بتقنية املعلومات ،احلكومة
الإلكرتونية ،التجارة الإلكرتونية وما ميكن تقدمي خلدمة امل�ؤ�س�سات والقطاعات
الإقت�صادية والتنموية .ونظر ًا �إىل �أهمية موقع مملكة البحرين يف منطقة اخلليج
العربي كمركز للمال والأعمال فقد بادرت �إىل ت�أ�سي�س كلية طالل �أبو غزاله اجلامعية
يف املنامة كجامعة �أعمال عاملية حتت مظلة املجموعة ،ولتكون مركز ًا للتفوق وتخريج
طلبة قادة من �أبناء البحرين ودول اخلليج العربي قادرون على ا�ست�رشاف و�صنع
امل�ستقبل .ونحن ن�ؤمن �أن من واجبنا وم�س�ؤوليتنا املهنية التقيد و�إحرتام املبادئ
املهنية الأخالقية ،حيث يتم تقدمي كافة خدماتنا على �أ�سا�س الأمانة والإ�ستقامة
بدرجه كبرية من اجلد والإجتهاد .وهنا �أ�سجل بكل الإع�ت��زاز وعرفان باجلميل
ما حظيت به من رعاية من قيادة اململكة على خمتلف امل�ستويات ،وما قدم لنا من
ت�سهيالت مكنتنا من ت�سخري كافة اخلربات خلدمة امل�شاريع واكت�سبت املجموعة
�سمعة طيبة يف كافة الأو�ساط ومن قبل امل�س�ؤولني وق��ادة القطاعات الإقت�صادية
وجمتمع الأعمال ومل�ست الطيبة واخللق والتعامل الإن�ساين واحل�ضاري من قبل
�أهل البحرين.

حوار صريح
5

أعشق الموسيقى وعملت
وأنا فتى في محل
لبيع التجهيزات الموسيقية
روبرت ميرتان شقيق الرئيس الفرنيس فرانسوا
ميرتان يقلد د .طالل ا ٔبوغزاله وسام الرشف
الفرنيس يف قرص االليزيه بباريس

املعلومات وللإطالع على كل ما ي�ستجد من تطورات يف جمال العلوم والبحوث،
وما تتيحه اليوم ثورة تقنية املعلومات والإت�صاالت من الو�صول �إىل كافة �أ�شكال
املخزون املعريف والثقايف ،حيث �إن املعرفة تتيح تو�سيع اخليارات والفر�ص لتقدم
الإن�سان.
ما آخر كتابة قرأته؟ وأي المجاالت تحب القراءة فيها؟

طالل ا ٔبوغزاله يكرم رئس هي ٔية االمتحانات الدولية  -جامعة كامربدج
خالل حفل اعتامد شهادة  -ACPAكامربدج 2004
هل ثمة هوايات معينة تمارسها أثناء فراغك؟

وج ّل
�أقر�أ حالي ًا كتاب ًا عن التوحد املتوقع عام  2050بني الإن�سان والآلـه الذكيةُ ،
وقتي هو للقراءة حول املدار�س الذكية واجلامعات الذكية والتعليم الذكي امل�ستند
�إىل تقنيات املعلومات والإت�صاالت وذلك دعم ًا وتطوير ًا مل�رشوعنا الرائد «جامعة
طالل �أبو غزاله» الذكية.

لوحظ أنه في السنوات العشر األخيرة أوليتم التعليم العالي إهتمامًا
خاصًا باإلضافة إلى إهتمامكم المستمر كذلك ببناء القدرات والتأهيل
والتدريب المهني ،ماهي الرسالة والرؤية لهذا اإلهتمام؟ وكيف
يترجم ذلك تأسيس وإطالق جامعة طالل أبو غزاله؟

�أمتنى لو �أن لدي فراغ ،وطيلة �أيام الأ�سبوع هي للعمل والعمل فقط� ،أن يعمل
الإن�سان ويبدع ويحقق �إجن��ازات هذه �أعظم هواية ،ولكن �إذا �أتيح يل بع�ض
الوقت ف�إين �أقبل على املزيد من املطالعة والقراءة و�سماع املو�سيقى الكال�سيكية نحن ن�ؤمن ب�أن التعليم هو املحرك الرئي�سي لتطور العامل العربي ،ويف امل�ؤمترات التي
والأوبرا.
�أ�شارك بها �أو حما�رضاتي حول التعليم ف�إنني �أحذر دوم ًا مما �أطلق عليه «ت�سونامي
التعليم» �أي �أننا مقبلون على تغيريات كبرية �ستح�صل يف هذا القطاع و�رضورة
طيلة عدد من السنوات ،قمت برعاية الكثير من المهرجانات و�ضع حلول مبتكرة للتحديات الراهنة التي يواجهها وحتقيق نقله نوعية ،وتطوير
واالحتفاالت الموسيقية في عدد من الدول العربية واألجنبية ،ماذا دورنا خللق م�ستقبل مزدهر لأبنائنا ،من خالل �شحذ الإمكانيات للإبتكار مبا يلزم
تعني الموسيقى في حياتك؟
جمتمعاتنا وقد دفعني �إمياين العميق ب�أهمية التعليم اىل ت�أ�سي�س و�إط�لاق جامعة
ً
�أنا �أ�ستمتع بال�سماع اىل املو�سيقى ،وخ�صو�صا املو�سيقى الكال�سيكية والأوبرا ،طالل �أبو غزاله لتلبية هذه احلاجة وحتقيق دميقراطية التعليم  ،ومتكني ال�شباب
وقد عملت و�أنا فتى يف حمل لبيع التجهيزات املو�سيقية وكنت من خالل العمل الذين حرموا من الإ�ستفادة من ثورة تقنية املعلومات  ،وبالتايل ف�إن مهمة اجلامعة
�أ�ستمع للمو�سيقى ،ويف نف�س الوقت �أك�سب رزقي ،وهذه بالن�سبة يل نعمة �أن هي جعل الربامج التعليمية املعتمدة يف جامعات العامل املتقدم يف متناول اجلميع ويف
�أعمل و�أ�ستمع للمو�سيقى جمان ًا .و�أك�ثر ما ي�سعدين اليوم هو الإ�ستماع �إىل كل مكان �أي �أن اجلامعة متثل حتالف ًا عاملي ًا للتعليم وال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات التعليم
املو�سيقى  ،وعندما �أواجه م�شكلة �صعبة �أو معقدة �أو مقلقة �أ�ضع نف�سي يف جو يف جميع �أنحاء العامل ،ونحن من خالل هذه اجلامعة ن�سعى لتحقيق م�ستقبل التعليم
مو�سيقي من النوع الرثي ،كالإ�ستماع اىل قطعة لـ « فاجرن» مث ًال ذلك �إن عظمة الرقمي واحل�صول عليه من اجلامعات العاملية ،ونتيح التعليم العاملي خا�صة ملن هم
املو�سيقى ما يفوق �شدة القلق الذي قد ينتاب الإن�سان ،ونحن العرب نفخر يف غري قادرين على الدرا�سة التقليدية يف هذه اجلامعات ب�سبب تكاليف ال�سفر والإقامة
�إثراء احلياة من خالل �إثراء املو�سيقى بالإبداعات العربية للفارابي والكندي واحل�صول على الت�أ�شريات .وتتمثل ر�ؤية و�أهداف اجلامعة يف �أن التعليم حق من
وغريهم ونفخر �أننا من خالل املو�سيقى �أر�سينا يف القرون احلادي ع�رش والثاين حقوق الإن�سان ولهذا فقد جاءت مبثابة ثورة و�إنقالب جذري يف مفاهيم التعليم
ع�رش والثالث ع�رش مبادئ تفاعل احل�ضارات والثقافات ،و�أعتقد �أن احلياة ال وقد خ�ص�صت جمموعة طالل �أبو غزاله املوارد الالزمة لتنفيذ برامج التعليم املتقدم
تعطي �إن�سان ًا بقدر ما ي�ستحق �أن ي�أخذ منها.
للجميع www.tagiuni.com
كيف أنت والمطالعة والقراءة ؟

�أنا �شغوف باملطالعة وبالقراءة ،و�أم�ضي �ساعات كل يوم يف املطالعة لغر�ض
الدرا�سة ال تقل عن ثالث �ساعات ،و�أجد متعة كبرية يف ذلك لتعزيز ما لدي من

بحكم طبيعة عملك ،ال شك أنك كثير األسفار والترحال لمختلف
البلدان ،فهل تحب السفر للعمل أم للسياحة؟ وأي البلدان كانت لها
ذكريات في قلبك؟
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هذا �صحيح ,ف�أنا دائ��م الأ�سفار والتنقل ،ولكن لي�س لل�سياحة ،و�أن��ا م�شارك
ن�شط يف جميع الهيئات واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة كمنظمة التجارة العاملية
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وغرفة التجارة العاملية وغريها الكثري الكثري،
كما �إنني دائم التنقل لتفقد مكاتب املجموعة والبالغ عددها  83مكتب ًا يف البالد
العربية والعامل� .أما البلدان التي لها ذكريات يف قلبي فهي كل بلد حققت فيه
�إجناز ًا على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو امل�ستوى العملي ،ولكني �أخ�ص هنا بالذكر
دولة الكويت التي انطلقت جمموعتنا منها عام  ،1972وقبل ذلك لبنان الذي
�أحت�ضني وعائلتي بعد نكبة تهجرينا الق�رسي من بالدنا ،وهو البلد الذي تعلمت
فيه كل املراحل الدرا�سية .ويل ذكريات كثرية �أ�سجلها بكل الإعتزاز والإحرتام
لبلدي الأردن وعلى الثقة امللكية الغالية التي حظيت بها من �صاحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم ،وللمملكة العربية ال�سعودية �أ�سجل ببالغ
التقدير والعرفان الراعي الكبري والقلب احلنون �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ورعاه ،و�إنني مدين حق ًا ململكة البحرين العزيزة
على الدفء والرعاية والإحت�ضان الذي �أحظى به من �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ومن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
ومن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ومن كافة الوزراء
وامل�س�ؤولني باململكة.
بعد مسيرتك العملية والعلمية الناجحة ،أال تفكر أن تؤلف وتكتب
كتابًا يعكس تجربتك في الحياة وي ّ
ُوثقها لتستفيد منها النخب
واألجيال المقبلة؟

ب��ادرت منذ عام  1978بت�أليف �أول قامو�س حما�سبي عربي اجنليزي ،جرى
�إ�صدار الن�سخة الثانية منه عام  ..2011كما عملت على ت�أليف جمموعة من
املعاجم كامللكية الفكرية ،وال�ب�راءات وتقنية املعلومات والإت�صاالت واملعجم
القانوين ومعجم املتالزمات اللفظية وجميعها تفيد قطاعات الطلبة والباحثني
وم�ؤ�س�سات الأعمال والهيئات املهنية املتخ�ص�صة ،والآن ب�صدد �إ�صدار كتاب
حول حتقيق الدميقراطية يف التعلم من خالل اجلامعة الذكية.

تفوق بتسخير روحه
جيل الشباب ّ
المتمردة لإلبداع اإليجابي
على مستوى األبناء ،هل تشارك أبناءك في رسم معالم مستقبلهم
العملي والدراسي ،أم أن ذلك متروك لكل منهم بحسب رؤاه
وطموحه؟

حياتنا العائلية تقوم �أ�ص ًال على امل�شاركة والتفاعل والتفاهم ،وكل �أبنائي در�سوا
وتعلموا كل ح�سب رغبته ور�ؤاه وطموحه ،والرتكيز الآن على تعليم وت�أهيل �أبنائهم
�أي �أحفادي ،و�أنا �شديد التعلق بهم و�أراقب تفاعلهم مع عامل املعلومات واملعرفة،
وهو ما مل يتوفر جليلي وبع�ضهم اليوم يتابع تعليمه يف �أرقى اجلامعات العاملية.

المتطلع لحياة مستقبلية
ما النصائح التي توجهها لجيل الشباب ُ
أفضل؟

ال�شباب هم م�صدر الإبتكار والإلهام والريادة التي ت�شكل امل�ساهم الرئي�سي يف التغري
والتحول يف عاملنا ،ولقد �شاركت يف م�ؤمتر القمة العربية الإقت�صادية الإجتماعية التي
عقدت يف �رشم ال�شيخ ووجهت ندا ًء لل�شباب ،وطرحت مبادرة لعقد قمة �شبابية يف
مقر جامعة الدول العربية الهدف منها متكني ال�شباب العربي من و�سائل تكنولوجيا
املعلومات والإت�صاالت وتفعيل م�شاركته يف ا�ستخدامها وتوطينها و�إنتاجها مبا
يحقق �إحتياجاته وطموحه وي�ساهم يف �إجن��از خمططات التنمية امل�ستدامة للبالد
العربية ،و�صدرت تو�صيات وق��رارات ترحب بهذه امل�ب��ادرة التي �شملت �أي�ض ًا
تخ�صي�ص جائزة معرفية للمبدعني ال�شباب يف جماالت املعرفة التكنولوجية ،و�أرى
�إن جيل اليوم من ال�شباب قد تفوق ب�صورة رائعة
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د.أبو غزالة يتسلم درعاً من صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز

د .طالل ا ٔبوغزاله يتسلم درعاً تكرميياً من معايل محمد عزام خان سوايت
وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاين

أكثر لحظات سعادتي
االستماع للموسيقى
صاحب السمو املليك االٔمري الحسن بن طالل يقص الرشيط
إيذاناً بإفتتاح مجتمع طالل ا ٔبوغزاله للمعرفة – .مايو 2009

عن طريق ت�سخري روحه املتمردة للإبداع الإيجابي ،وميكن لل�شباب �أن يكونوا
م�صدر ًا للإبتكار الإيجابي نحو الأف�ضل ومن واجب ال�شباب �أن ي�أخذوا زمام
املبادرة دون �إنتظار متكينهم من �أحد ،و�أدعوهم الن يحددوا قدرهم ب�أيديهم.
هل ثمة حكمة تؤمن بها في الحياة؟

احلكم التي �أ�ؤمن بها كثرية وهي مبثابة درو�س تعلمتها ،تعلمت �أنه ال يجب �أن
تقي�س نف�سك مبا �أجنزت حتى الآن ،ولكن مبا يجب �أن تكون قد حققت مقارنة
بقدراتك.
 تعلمت �أن املرء ال ينتهي عندما يخ�رس �إمنا عندما ين�سحب. تعلمت �أن ال�سعادة ال تتحقق يف غياب امل�شاكل من حياتنا ،ولكنها تتحقق يفالتغلب على هذه امل�شاكل.
 تعلمت �أن التناف�س مع ال��ذات هو �أف�ضل تناف�س يف العامل ،وكلما تناف�سالإن�سان مع نف�سه تطور ،بحيث ال يكون اليوم كما كان بالأم�س وال يكون غد ًا
كما هو اليوم.
ً
 تعلمت �أنه كلما حققت �شيئا �أ�سعى لغريه.ً
 تعلمت �أن عدوي يخدمني من حيث ال يدري لأنه يجعلني حري�صا على عدمالوقوع يف اخلط�أ.
ما أكثر لحظات السعادة بالنسبة إليك؟

�أكرث حلظات �سعادة هي كما ذكرت الإ�ستماع �إىل املو�سيقى والتواجد مع �أفراد
العائلة وه��ذا على امل�ستوى ال�شخ�صي� ..أم��ا على م�ستوى العمل ف��إن �إجناز
امل�شاريع واملبادرات وخا�صة تلك التي تتعلق مب�س�ؤوليتنا الإجتماعية هي �أف�ضل
حلظات احلياة .كم �أنا �سعيد �أن جمموعتنا �أجنزت و�أطلقت مو�سوعة الكرتونية
باللغة العربية «تاجييديا» ت�ضم نحو مليون حمتوى عربي مدقق و�صحيح ،وكم

والتواجد مع العائلة
�أنا �سعيد �أن �أجنزنا جهاز كمبيوتر عربي حممول �إنتاج عربي بالكامل ،وتوفريه
للطلبة وامل�ستخدمني ب�سعر التكلفة ،كما ي�سعدين �أن نعمل على بناء قدرات ومتكني
ال�شباب وت�أهيلهم يف كل منطقة تتواجد بها مكاتب املجموعة .هناك حلظات �أخرى
من ال�سعادة تنتابني وهي عندما �أواجه م�شكلة وحتتاج �إىل حل ..و�أرجو هنا �أال
ي�ؤخذ عني �أنني �أحب امل�شاكل ،ولكني �إذا فر�ضت امل�شكلة �أبت�سم لها و�أعمل على
مواجهتها بكل ثقة و�أريحيه ،وبف�ضل اهلل منذ بد�أت العمل عام  1972مل �أخ�رس �أي
ق�ضية.
ما أكثر ما يغضبك؟

�أك�ثر ما يغ�ضبني هو �سوء الأمانة ،لأن عملي �أ�ص ًال قائم على االمانة والإلتزام
الأخالقي ،و�أنا مت�سامح ب�أي �شيء يف العمل �إذا ق�صرّ مدير �أو موظف مث ًال �أو عجز
عن �إمتام عمل ،ومن هذا القبيل �أجتاوز الأمر بالتنبيه والتحذير ،ولكن �أن �أعطى
ثقتي لإن�سان ويثبت �أنه لي�س �أه ًال للثقة وي�سيء ،فهذا �أمر ال �أقبله على الإطالق.

عما وصلت إليه من طموحات؟ وهل هناك أحالم
هل أنت
ٍ
راض ّ
مستقبلية لديك؟

�أحمد اهلل تعاىل على كل �شيء ،ولكنني دائم ًا �أقول� :أننا من موقع امل�س�ؤولية يف قيادة
املهنة يف الوطن العربي ف�إنني �أدرك �أننا كلما حققنا �إجناز ًا �سعينا لغريه ،واليوم
نعي�ش يف عامل دائم التغري والتطور ،من هنا علينا دائم ًا �أن ال نحلم فقط بل نعمل
على مواكبة التغيري يف التعليم والأعمال وكافة نواحي احلياة �.أما عن حلمي ،ف�إنني
�أتطلع اىل اليوم الذي يكون فيه جواز �سفر عربي موحد لكل مواطن عربي ،و�أن
تكون هناك دول��ة واح��دة بجواز �سفر بال ح��دود وال عقد ،وال م�شاكل ،و�أن نبني
ال�سوق العربية الواحدة وامل�ستقبل العربي الواحد .ولي�س �أمامنا من مفر �إال قدرنا
وهو القدر العربي الواحد.

