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طالل أبو غزالة
رجل األعمال المؤتمن على حقوق الملكية الفكرية
في الوطن العربي يحكي سيرة مشواره.
نور الصالح Noor AlSaleh

في أروقة مجموعة طالل أبو غزالة التي تُعد واحدة من أكبر مجموعات الشركات في العالم،
يسمونه «المعلم» .فهذا هو اللقب األحب إلى مؤسس المجموعة الدولية ورئيسها،
والتي تشكل مجموعة عالمية للخدمات المهنية والتعليم ،وتتوزع مكاتبها في مختلف
أنحاء العالم .وإن كان اسم طالل أبو غزالة قد لمع في سماء االقتصاد والتجارة والسياسة
واحدا من الشخصيات الخمسمائة األكثر شهرة في أوساط رجاالت
والمعرفة حتى أصبح
ً
المال واألعمال العرب ،فض ً
ال عن تمثيله منظمات عربية ودولية مختلفة ،فإن هذا الرجل ال
ينفك يفاخر بوصف نفسه بالطفل الفلسطيني الالجئ.
عمان ،في مقره
مجلة  Robb Reportالعربية التقت طالل أبو غزالة في العاصمة األردنيةَّ ،
الزاخر بحكايات نسجت فصولها آالف الصور المعلقة على الجدران في الممرات وصو ًال إلى
يجمل اإلنسان
مكتبه الخاص .بعض الحكايات تشي بروحية رجل لديه يقين راسخ بأال شيء ِّ
غير علمه ومعرفته ،ولديه شغف مستدام بالجد والعمل الدؤوب حد قوله« :حتى إذا كانت
وظيفة المرء كنس الشوارع ،يجدر به أن يكرس طاقاته كلها ألجل ذلك .يجدر به أن يكنس
الشارع بمثل ذاك االهتمام الذي كان مايكل أنجلو يوليه للوحاته ،أو بيتهوفن لموسيقاه ،أو
شكسبير لمؤلفاته .وعندئذ ،ال بد أن يرى اآلخرون روعة ما أنجزه».

ماذا ي�ستح�ضر طالل �أبو غزالة من ذاكرة الطفولة؟

ولدت يف يافا عام  ،1938وكان والدي توفيق �سامل �أبو غزالة جند ًيا يف اجلي�ش
العثماين قبل �أن يتحول �إىل العمل يف جمال التجارة .و�أذكر �أين كنت متميزً ا عن
دوما�« :أنت �أب
�إخوتي رغم �صغر �سني .كان والدي يتو�سم خ ًريا َّيف ويقول يل ً
لأفراد هذه العائلة وم�س�ؤول عن كبريهم و�صغريهم» .وقد واظبت طيلة حياتي
على حتقيق مقولته .ال �أذكر �أين ق�ضيت طفولتي يف اللهو واللعب كباقي الأطفال.

كيف تتذكرون والدكم اليوم؟

كان والدي �أم ًيا ال يجيد القراءة والكتابة ،لكنه يف املقابل ميتلك �سمات الرجل
ال�شرقي .و�أذكر �أننا كنا و�إخوتي نقف كالتالميذ يف ح�ضوره وال جنل�س �إال حني
ي��أذن لنا بذلك .ولطاملا كان وال��دي يو�صيني بالتجارة قائ ًال �إن التجارة ثلثا
الإمارة� .أذكر � ً
أي�ضا �أنه كان يوقظنا يف ال�صباحات مناد ًيا «كاك هم�شري» وهي
عبارة تركية تعني «ا�ستيقظوا �أيها اجلنود» .كان يحثنا على اال�ستيقاظ باك ًرا
ويقول� :إن اهلل ي��وزع الأرزاق قبل ب��زوغ ال�شم�س .لقد علمني وال��دي احلكمة،
والتعامل ب�إيجابية مع الأزمات وحتويلها �إىل متعة .وه�أنذا اليوم �أمار�س العرب
التي �أخذتها عنه يف عملي.
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من �أين بد�أ م�شوار جناحاتكم املتميزة؟

كنت يف العا�شرة من العمر عندما هاجرت مع عائلتي من فل�سطني �إىل بريوت،
لأحتول �إذ ذاك يف حلظة واحدة �إىل الجئ هُ ِّجر من �أر�ضه وما عاد ميتلك �أي
�شيء .و�إذ رحت �أفكر كيف �أحول نقمتي �إىل نعمة� ،أدركت �أنه ال طريق لعودتنا
�إىل وطننا غري طريق التفوق العلمي واحل�ضاري والإبداعي ،وق��ررت �أن �أبني
م�ؤ�س�سة عاملية فل�سطينية تثبت للعامل �أننا �شعب ي�ستحق احلياة .وقد حتقق حلمي
هذا بالفعل يف عام  2001عندما �شغلت من�صب ع�ضو يف فريق الأمم املتحدة
رئي�سا للفريق .وقد توجهت �آنذاك بال�شكر �إىل
لتقنية االت�صاالت واملعلومات ثم ً
املجتمع الدويل قائ ًال�« :أ�شكركم النتخابي رغم معرفتكم امل�سبقة ب�أنني فل�سطيني
�أردين عربي م�سلم».

كيف للمعاناة �أن تقود للنجاح؟

بر�أيي �أن وراء املعاناة متعة تتجلى يف بلوغ الهدف املرجو من خالل العمل� .أنا
�شخ�ص ًيا وجدت املعاناة التي اختربتها انت�صا ًرا على ظرويف .فقد كان طموحي،
على �سبيل امل�ث��ال� ،أن �ألتحق باجلامعة الأمريكية يف ب�يروت .كانت منظمة
الأون��روا� ،آن��ذاك ،قد خ�ص�صت منحة جامعية لالجئ فل�سطيني واح��د ،وكان

إبريل 2017

125

في دائرة الضوء

خادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك
�سلمان بن عبدالعزيز،
ي�سلم قبل �سنوات،
بح�ضور الأمري حممد
ابن �سلمان ،ويل ويل
العهد� ,إحدى اجلوائز
لطالل �أبو غزالة.

ال�شرط الوحيد لفوزه بها هو �أن يحقق املرتبة الأوىل يف �صفه ،وهذا ما
فعلته حتديدً ا حتى ح�صلت على املنحة .كما �أن معاناتي �أجربتني على
دخول �سوق العمل يف عمر مبكر ،فعملت يف بيع املثلجات ،ويف جمال
احل�سابات املالية ،ويف �سوق اخل�ضار ،ثم يف حمل لبيع الأ�سطوانات
املو�سيقية ،ما �شكل مدخ ًال يل �إىل حب املو�سيقا وتعلم �أ�صولها .بل �إن
أ�شخا�صا خمتلفني
خمتلف املهن التي عملت فيها قد جعلتني �أقابل �
ً
و�أعي�ش جتارب متنوعة �ساهمت يف تو�سيع �آفاقي.

ريا جذر ًيا يف م�سريتكم املهنية؟
�أي املحطات املف�صلية �أحدثت تغي ً

طر�أ التغري الأبرز عندما انتقلت �سنة  1960للعمل يف الكويت .عملت
�آنذاك مع �شركة �سابا ،و�أذكر �أين كنت �أهرب من حر البيت �إىل املكتب
حيث �أم�ضي يوم ًيا ما يزيد على ثماين ع�شرة �ساعة ،ما �أك�سبني اخلربة
والتمر�س اللذين مهدا يل الطريق للنجاح .و�إذ خطرت يل فكرة ت�أ�سي�س
�شركة خا�صة بي ،ان�ضم �إ َّ
يل عدد كبري من املوظفني ممن كانوا يعملون
معي بالرغم من عدم مقدرتي �آنذاك على دفع �أي رواتب لهم .ويف عام
 ،1972ا�ستمعت يف �سان فران�سي�سكو �إىل خطاب يتناول مو�ضوع امللكية
الفكرية ،فقررت ت�أ�سي�س �شركتني هما «طالل �أبو غزالة للمحا�سبة»
عاما ،و�أنا �أرى
و«�أبو غزالة للملكية الفكرية» .مكثت يف الكويت ثالثني ً
�أن جذور �شركتي كويتية و�ستبقى كويتية.

�أي �أ�سلوب �إداري تتبعونه للإم�ساك بزمام م�ؤ�س�ساتكم
املنت�شرة يف �أنحاء خمتلفة من العامل؟

�سعيت من البداية لي�س �إىل �إن�شاء �شركة ناجحة ،و�إمنا �إىل بناء م�ؤ�س�سة
و�ضعت لأجلها نظ ًما و�سيا�سات و�إجراءات رقابية جتعل م�ستوى الأداء
فيها �أف�ضل يف غيابي منه يف وجودي .ومن هنا� ،أدير م�ؤ�س�ساتي من
خالل التقارير التي �أت�سلمها ولي�س من خالل �إم�ساكي ب�سلطة الإدارة.
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سعيت من البداية ليس إلى
إنشاء شركة ناجحة ،وإنما إلى
وضعت ألجلها
بناء مؤسسة
ُ
نظما وسياسات وإجراءات
ً
رقابية تجعل مستوى األداء
فيها أفضل في غيابي منه
في وجودي.
مبعنى �آخر ،تدير كل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�ساتي �أعمالها بنف�سها وير�أ�سها
�شخ�ص م�س�ؤول مفو�ض من قبلي وله كامل ال�سلطة فيها.

ما الذي ي�ضمن لل�شركات ذات الطابع العائلي النجاح واال�ستمرار؟

ال بد لتحقيق ذلك من طريق اح�ترام ثالثة مبادئ �أ�سا�سية� ،أولها:
ف�صل العالقة الأ�سرية عن العالقة بني �أفراد العائلة الواحدة داخل بيئة
العمل .فابني مث ًال قد جتاوز اخلم�سني من عمره ويناديني «�سيدي» يف
مقر العمل .كما �أنه يحتاج �إىل موعد م�سبق من مدير مكتبي �إذا �أراد
مقابلتي .ثانيها :من ال�ضروري التمييز مال ًيا بني �أفراد الأ�سرة العاملني
يف ال�شركة و�أولئك الذين اختاروا توج ًها �آخر .فه�ؤالء ال ينبغي حرمانهم

من حقوقهم املالية ك�أفراد يف عائلتنا ،لكنهم ال يتقا�ضون رواتب على
غرار من يعمل يف ال�شركة� .أما املبد�أ الأخري ،فيتمثل يف �إدارة �ش�ؤون
ال�شركة ب�أ�سلوب مهني على �أ�سا�س الكفاءة ولي�س لأنها ملكية عائلية.

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز .ف�أنا مل �أ�صادف على مر عمري
قار ًئا نه ًما بقدر جاللته ،وقد علمني �أن �أقر�أ بغية اكت�ساب املعرفة ولي�س
بهدف الت�سلية ،ف�صرت �أخ�ص�ص� ،إىل جانب مهام عملي� ،أربع �ساعات
يوم ًيا للقراءة.

جنح العرب يف فر�ض نفوذهم على �أجزاء كبرية من العامل على مدى
يزيد على  500عام .ومن املعروف �أن الإن�سان العربي هو �أ�صل خمتلف
العلوم والفنون واحل�ضارات الأ�سا�سية يف العامل .فهو �أول من بد�أ
العلوم الطبية ،و�أول من بد�أ علم املحا�سبة� .أوىل �سجالت املحا�سبة
املالية اكتُ�شفت يف بالد الرافدين يف العراق ،و�أول خزنة مالية �أن�شئت
ملمو�سا
كانت يف البرتاء .بل �إن �شبكة الإنرتنت ما كانت لت�صبح واق ًعا
ً
لوال ابتكار العرب للرقم �صفر .و�أنا على يقني تام ب�أن جينات العرب
يوما ما �سيتفوقون جمددًا وي�ضطلعون بدور قيادي.
متميزة ،وب�أنهم ً

ما الذي ي�شغلكم حال ًيا؟

ما �سر حر�صكم الدائم على �إبراز متيز الإن�سان العربي؟

ت�شغلون منا�صب خمتلفة تنطوي بال �شك على مهام كثرية .فمتى
يت�سنى لكم وقت لكي تختلوا ب�أنف�سكم وتنعموا ببع�ض الراحة؟

�إين �أجد راحتي يف عملي .فقدرات العقل ت�ضعف عندما يكف املرء عن
التفكري .وال �أخفي �أين �أميل اىل اال�ستماع �إىل ال�سمفونيات الكال�سيكية،
ال �سيما �إذا �أردت ا�ستعادة �صفائي الذهني .فهذا النوع من املو�سيقا
ي�شعرين بالراحة النف�سية ،وي�ساعدين على التفكري يف حل ملع�ضلة ما،
�أو موقف مقلق يف العمل.

هل جتدون يف جدول �أعمالكم املزدحم ف�سحة ملمار�سة الهوايات؟
هوايتي هي ال�ق��راءة ،ولكني ال �أج��د مع الأ��س��ف وقتًا كاف ًيا ملطالعة
م�ؤلفات الأدب وال�شعر التي تفتنني .يف املقابل� ،أواظب على اكت�ساب
علوم ومعارف جديدة ،وهذه عادة غر�سها يف نف�سي خادم احلرمني
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�أنا منهمك يف و�ضع م�ؤلف حول م�ستقبل الب�شرية يف ظل ثورة تقنية
املعلومات واالت�صاالت� .أح��اول �أن �أ�صيغ يف كتابي ت�صو ًرا ملا �سيكون
عليه العامل بعد خم�سني �سنة باال�ستناد �إىل ما يقوله العلماء وما تبينه
الدرا�سات.

طالل �أبو غزالة يف
�صورة مع العاهل
الأردين امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني،
وامللك حمد �آل ثاين
ملك البحرين خالل
ح�ضورهم زفاف الأمري
را�شد بن احل�سن.

من خالل �أ�سفاركم الكثرية� ،أي املدن تركت �أث ًرا بالغًا يف وجدانكم؟

يبقى للكويت الأثر الأبلغ يف نف�سي .ف�سبب جناحي ُيعزى �إىل الكويت وما
حظيت به يف رحابها من رعاية من قبل العائلة احلاكمة وال�شعب الكويتي
على حد �سواء .وال �أخفي �أن الأع��وام التي �أم�ضيتها يف الكويت ت�شكل
املرحلة الأهم يف حياتي ويف م�سرية م�ؤ�س�ستي ،و ُتعد الأعز على قلبي.

ما هي ال�سعادة عندكم؟

تكمن ال�سعادة يف حمبة الآخرين لنا .ال قوة يف العامل ت�ضاهي قوة احلب
الذي ي�شكل عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا لنجاح املرء يف حياته العائلية وم�سريته املهنية
على حد �سواء� .أنا �شخ�ص ًيا حظيت دو ًما مبحبة �إخوتي و�أ�صدقائي .ولأن
موقعي اليوم �شخ�صية عامة ،ي�سعدين ما �أمل�سه لدى الآخرين من م�شاعر
املحبة جتاهي .بل �إين جنحت يف �أن �أبني �شبكة وا�سعة من الأ�صدقاء يف
خمتلف بقاع العامل ،عل ًما ب�أن ما يربطنا هو �صداقة قائمة على م�شاعر
املحبة الفعلية ولي�س على تبادل امل�صالح� .أرى �أن قوة املرء تكمن يف وجود
�أ�صدقاء يه ّبون مل�ساعدته متى دعت احلاجة و�أينما كان.
إبريل 2017

127

