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طالل أبو غزالة لـ «األهرام العربى»:

طالل أبو غزالة ،ابن الظروف
الصعبة ،اب��ن المعاناة ،ابن
الواقع العربى المر ،الرجل
ال��ذى عانى وي�لات االحتالل
الصهيونى ،وألن قسوة الواقع
ق��د تخلق م��ن الشخص إما
مغتربا أو قويا فاعال ،حسب
تكوينه واستعداده النفسى،
استطاع طالل أبو غزالة ،أن
يتجاوز كل الظروف والقسوة
والمعاناة ،ليصير واح��دا من
ال��رج��ال الذين يعملون على
تقدم وطنهم ،مؤسسا ومشاركا
فى العدد من الفاعليات ،ليس
على مستوى الوطن العربى
فقط ،بل فى أنحاء العالم كافة،
حتى أصبح بطال إقليميا لحركة
الملكية الفكرية وأبا للمجامع
المهنيــــة ،وصـــــار نمـــوذجا
إلنسان فلسطينى عربــى حقــق
المعجزات ،وتحدى المستحيل
بالجهد واإلخ�ل�اص ،ليصبح
رئيسا للعديد من المنظمات
والمنتديات العربية والدولية،
وح���از الكثير م��ن شهاداته
الدكتوراة الفخرية واألوسمة
والدروع.

التعليم ذو الجودة
أساس االقتصاد
الجيد ..واالبتكار
يصنع الجودة
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أحذر من أزمة اقتصادي ـ

ـ ــة فى 2020

بعض مراكز البحوث األمريكية
تتوقع حربا عسكــرية على الصني

فى هذا الحوار يطوف معنا طالل أبو غزالة فى رحلة نضاله
الطويلة ،واهتماماته العملية والفكرية والتنظيمية ،فهو واحد من
المؤسسين لمفاهيم ومنظمات الملكية الفكرية فى الوطن العربى.
وأن اإلنسان ال يتوقف عطاؤه عند سن معينة ،وفى ملف الطفولة
نتعرف معه على رأيه فى تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة
الصناعية ،وكيف أن العالم يحتاج مبتكرين وليس فقط متعلمين،
وفى رأيه أنه ينبغى أن تتحول المفاهيم فى الوطن العربى من
التعليم إلى التعلم وتنمية المهارات الذاتية،
وال يفوتنا أن نتذكر معه أن التطورات
واالختراعات البشرية هى بنت الخيال فى
األس��اس ،وهو ما يدفعنا ألن ننمى خيال
أطفالنا ،كما أن طالل أبو غزالة يرى أن
الحرب التجارية التى تقودها واشنطن ضد
العالم لن تنتهى ،وإلى تفاصيل الحوار:

⢴

حوار أجراه  :إلهامى املليجى

 أنت تتبنى فكرة االنتقال من التعليم إلى االبتكار ،هل يعنى ذلك
أنكم ترون أن العالم فى حاجة ملبتكرين وفقط؟
ما أعنيه هو أن العالم يحتاج ملبتكرين وليس فقط ملتعلمني .إن االبتكار
هو الطريق لصنع الثروة ،وهو الذى يقود إلى التقدم والنمو واالزدهار.
واالبتكار يعنى أى حتديث أو تطوير على اختراع موجود يضيف
إليه تغييرا ذا فائدة .وبالتالى فإن مجاالت االبتكار ال حدود
لها ،وهى متاحة فى جميع مجاالت العلوم واآلداب والفنون
والتقنية وفى كل وسائل واحتياجات وأدوات احلياة،
علما بأن التقنية ال تسير إال إلى األمام ،أى اختراع هو
أساس إلنتاج اختراعات عديدة تُبنى عليه.
 كيف تتصور عالم املبتكرين؟
عالم املبتكرين هو عالم املستقبل ،باعتبار أن كل فرد
فى املجتمع يجب أن يتحول ليصبح عامل معرفة يستعمل ما
تنتجه تقنية املعلومات واالتصاالت من قدرات للمزيد من اإلبداع
والتغيير ،إنه عالم متحرر من قيود املاضى ومتطلع إلى املستقبل
احلتمي ،وه��و مستقبل املعرفة ،كما أوضحته ف��ى كتابى ال��ذى
أصدرته حديثا جدا ،حتت عنوان "عالم معرفى متوقد" ،الذى أرسم
فيه صورة للمستقبل الذى سيعيشه أطفالنا وأحفادنا ،إنه عالم يأخذ
من األفكار السابقة ما ميكن تطويره ليولّد منه عددا أكبر من األفكار
والبدائل والتصورات املتعددة واملتنوعة لتصبح أفكارا إبداعية ابتكارية،
إنه عالم القادة واملسئولني واملدراء وجميع العامة (وأنا أحدهم) والذين هم
عمال معرفة ال يكتفون بأداء عملهم ،بل يعملون على تطويره كل فى مجاله.
إن املسئولية املستقبلية لكل من يعمل ليست فى تنفيذ مهامه فقط ،بل فى
ابتداع وابتكار أساليب وحتميات تشكل ابتكارا وتطويرا ،إن ذلك كله يحتاج
إلى ثورة للتوعية فى ثقافة اإلبداع بأن ذلك هو الطريق الذى ال خيار غيره،
وإنه حاجة شخصية ملن يريد أن ينجح ،وحاجة وطنية ملن يريد أن يخدم
وطنه ،وأخالقية ملن يريد أن يؤدى واجبه.
ومن املعروف أن أى اختراع أو إبداع جتب حمايته من خالل نظام حقوق
امللكية الفكرية ألن فى ذلك تشجيع لالستثمار فى اإلب��داع وحق قانونى
وأخ�لاق��ى للمخترع ليستفيد م��ن اخ��ت��راع��ه .ول��ه��ذا السبب قامت طالل
أبوغزالة للملكية الفكرية (أجيب) بالعمل على تقدمي املشورة فى تطوير
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نسعى لتفعيل مستوى التبادل املعرفى على مستوى الطلبة
وهيئات التدريس فى العالم العربى
قوانني احلماية للملكية الفكرية وتطبيقاتها والتدريب عليها على مستوى
العالم باعتبارها الشركة الرائدة واألكبر دوليا.
 عندما فصلت الفكرة قلت نريد خريجى جامعات مبتكرين
إلنشاء شركات خللق فرص عمل ،هل يعنى ذلك عاملا ً بال عمال وفالحني
وفنيني ومهنيني ،أال تراها فكرة طوباوية؟
نعم .إن الوطن والعالم بحاجة إلى مخترعني ،وعلى املؤسسات التعليمية
من مدارس وجامعات أن تكون بيئة للحث والتشجيع على االبتكار والتوجيه
نحوه .إن تخريج متعلمني يبحثون عن العمل وعاطلني عن العمل ال يخدم
أبناءنا وال وطننا وال مستقبلنا .وأود أن أؤكد أن ذلك ليس "فكرة طوباوية"
بل هى فكرة حقيقية .وكما أقول دائما "إن كل ما يخطر على عقل اإلنسان
هو حقيقة تنتظر التنفيذ".
وأضيف بأن (علينا أن نقرأ ما هو مكتوب على احلائط) كما يقول املثل،
فلماذا ترك بيل جيتس وزوكربيرج ،وستيف جوبز وأمثالهم اجلامعة دون
أن يتخرجوا ،ويعرفوا باسم Dropouts؟ هل ألنهم فشلوا فى الدراسة؟
أبدا ،وإمنا فشلت اجلامعة وجنحوا هم ،وأصبح كل واحد منهم بحجم 100
جامعة .تلك هى احلقيقة .نعم نريد تخريج مخترعني يخلقون فرص عمل
لغيرهم ،بدال من أن يبحثوا عن فرص عمل ألنفسهم.
أنا شخصيا عامل معرفة منذ عام  1965حني حصلت على أول برنامج
تعليم فى مجال املعرفة ومنذ ذلك احلني وأنا أطور من قدراتى املعرفية
ب صفة إلى هى أننى "عامل
فى مجاالت اخلدمات املهنية والتعليمية ،وأَ َ
ح ّ
معرفة" .وكذلك من يعمل فى الفالحة أو فى الصناعة أو فى أى
خدمة يجب أن يكون عامل معرفة ف��ى مجاله ،فمجاالت
االبتكار ال حدود لها من اقتصاد وعلوم وخبرات عسكرية
وقضائية وأمنية ولغوية وموسيقية وزراعية وصناعية
وجتارية وغيرها.
باختصار ،أمتنى أن يصبح كل مجتمعنا العربى
مجتمعا م��ع��رف��ي��ا ي��ك��ون ف��ي��ه اإلن��ت��رن��ت وأدوات
االتصال كاجلهاز العصبى فى جسم اإلن��س��ان ،أى
إنه يؤدى جميع أعماله باستعماالت تقنية املعلومات
واالتصاالت ،كما هو كل عضو فى جسمنا يؤدى عمله
بقدرات اجلهاز العصبى.
 أعلنت أنك مع دفن نظام التعليم فى العالم
ال إصالحه ،البعض يراها نظرة أحادية ويستند
على ذلك فى أنك ابن النظام احلالى
للتعليم ،وكــذلك مبتكــــرى
التكنــــولوجيا احلـــديثة،
ما تعليقك؟
نعم .أن��ا اب��ن ه��ذا النظام
ال��ت��ع��ل��ي��م��ى ال��س��اب��ق وأق����ول
بجرأة ورزق��ى على اهلل ،بأن
مدارسنا وجامعاتنا أصبحت
تخرج طلبة وخريجني يحملون
شهادات ال تفيدهم وال تفيد
الوطن ،وأعترف بأننى نتاج
ه��ذا ال��ن��ظ��ام ،فقد تخرجت
عام  1960كى أحمل شهادة
وأبحث عن عمل.
نعم ذلك كان عام ،1960
أما اليوم وبعد أكثر من نصف
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قرن على تخرجي ،أصبحت أهداف التعليم مختلفة .انتقل العالم واملتقدمون
فيه من التعليم إلى التعلّم ،ألنه ليس هنالك أستاذ يستطيع أن يضيف إلى
تالميذه معلومة ليست موجودة على اإلنترنت .فلماذا نحتاج ألستاذ يضيع
وقت الطلبة ،بإعطائهم معلومات هو أصال حصل عليها من محيط املعرفة؟!
األستاذ يجب أن يتحول إلى موجه تقنى للطلبة ليتعلموا وليصنعوا من
املعرفة معرفة جديدة .وأذكر على سبيل املثال أن كلية هاررو ()Harrow
فى بريطانيا قررت إلغاء القاعات املدرسية ،وتعتقد أن وجود الطلبة فى
مبنى السكن حيث يعلمون بعضهم ويتبادلون املعلومات ويصنعون املعرفة
بالتشارك فيما بينهم هو األج��دى من وضعهم فى قاعات ال تختلف عن
"الكُتّاب" قبل قرون إال بأن أصبحت فيها طاوالت ومقاعد ،فى حني أن عصر
الكُتّاب كان الطلبة فيه يجلسون على األرض.
وأنا أقول إن علينا أن نشعر باخلجل إذا قارنا بني التطور الذى حصل على
القاعات الدراسية خالل  50عاما وما حصل من تطور فى تقنيات االتصال،
فى أجهزة الهاتف ،وفى صناعة السيارات ،وفى التجارة اإللكترونية ،وفى
احلكومة اإللكترونية وفى كل شيء تقريبا باستثناء خدمات التعليم.
وإننى أؤمن بأنه ليس هناك ما هو أهم من التعليم ،ويجب أن نحارب
لنفرض تطويره لنلحق بركب ثورة املعرفة ،وأتوجه إلى املؤسسات التعليمية
ألقول لها ما قاله رئيس جامعة هارفارد" :إن من ال يدرك ويعمل على التغيير
سيمحوه نظام التعليم الرقمى احلديث كما هى عاصفة تسونامي".
 تبحث فى إمكانية رفع دعاوى قضائية على أنظمة التعليم فى
العالم كأنك تضع نظام التعليم فى العالم فى سلة واحدة ،مع أن
هناك أنظمة متعددة ،وأعتقد أنك تعلم أن نظام التعليم فى
فنلندا ال ميكن أن نضعه مع نظام التعليم فى أغلب بلداننا
العربية؟
ليس فقط على مستوى الوطن العربى ،بل على مستوى العالم،
أتوجه إلى منظمة اليونسكو باعتبارها منظمة األمم املتحدة
املعنية بالتعليم ،ومسئوليتها العمل على قيادة عملية التغيير
واالنتقال من التعليم إلى التعلّم ،وأن يكون التعلم بهدف اإلبداع
واالبتكار.
ولقد وقعنا حديثا اتفاقا إلنشاء مراكز لنشر التجربة الفنلندية.
ما أري��ده هو أن نتحول من نظام التعليم إلى التعلم كما هو فى
فنلندا ،التى تقود عملية التغيير فى التعليم عامليا مع ال��دول
اإلسكندنافية األخرى.
لقد باشرت فعال دراس��ة ما ميكن عمله للضغط على
امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وع��ل��ى احل��ك��وم��ات من
وسائل قانونية إلحداث هذا التغيير.
أما نحن فى مجموعة طالل أبوغزالة
فقد أنشأنا هذا العام أول كلية جامعية
من نوعها حتقق ما أقوله وأسعى إليه.
فكلية طالل أبوغزالة اجلامعية لالبتكار
ال تخ ّرج طلبتها بامتحان بل بابتكار ،أى
إن جن��اح الطالب فى اختراع ما فى
أى مجال ي��راه أو يهتم ب��ه ،سيكون
هو سبيله للتخرج ،وليس بتقدمي
امتحانات تقليدية أصبحت بالية.
 البعض ـ وأنا منهم ـ يرى
األفكار اجلميلة تفقد جمالها
إذا لم تكن مناسبة للواقع ،ما
تعليقك؟

مدارسنا وجامعاتنا تخرج طلبة وخريجني يحملون
شهادات ال تفيدهم وال تفيد الوطن

مع العاهل األردنى امللك عبد اهلل الثانى وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

هناك قصة جميلة وملهمة للطيار احلربى األمريكى جورج هول ،الذى
وقع أسيراً فى حرب فيتنام ،و ُوضع فى صندوق مظلم ملدة سبعة أعوام ،وفى
كل يوم كان الطيار يتخيل نفسه يلعب رياضة "اجلولف" لكى ميضي الوقت،
ولكى ال يفقد عقله فى هذا السجن ،وبعد إنقاذه من األسر بأسبوع واحد
فقط ،شارك فى مسابقة عاملية للجولف ،وفاز مبرتبة متقدمة جدا! لذلك
جند أن من يغذى عقله باألفكار والصور اإليجابية ،يحقق من النجاحات ما
ال يستطيع حتقيقه من يفكر فى السلبيات.
صدقاً ،كل ما تتخيله هو حقائق مستقبلية .إن لألفكار اجلميلة  -على
حد قولك  -أهمية كبيرة ،فى حياتى وحياتك أن االختراعات والتطورات فى
احلياة البشرية كان أساسها اخليال ،فاختراع هذا اجلهاز الذى نتخاطب
عبره اآلن ك��ان مجرد فكرة ُمتخيلة فى عقل أحدهم ،وكذلك هى باقى
االختراعات مثل اختراع الطائرة الذى كان أساسه تخيل اإلنسان لنفسه بأنه
قاد ٌر على الطيران.
وفى املقابل قد جند صوتا داخليا يقاوم تلك األفكار اجلميلة ،ويسرد لنا
كمية املعيقات واملحددات املوجودة فى واقعنا ،وفى هذه اللحظة ما علينا
القيام به ببساطة هو رفض تلك املعيقات وإعطاؤها قيمة أقل مما هى عليه
واإلميان بأن قدراتنا أكبر منها.
 حذرت من أزمة اقتصادية طاحنة ستضرب العالم فى  2020على
أى أساس بنيتم توقعكم ،وهل من رؤية لكيفية مواجهتها؟
السبب الرئيسى يكمن فى حتول أمريكا إلى دولة مستوردة للنفط بعد
استهالك معظم إمكاناتها ،وبالتالى فإنها ستفرض شروطها على األسواق
بحكم قوتها العسكرية للهبوط باألسعار ،كذلك ارتفاع الفوائد فى السوق
املالية ،هناك ما سيؤثر على األسواق العاملية .باإلضافة إلى احلرب التجارية
التى تقودها واشنطن ضد العالم ،وفى مقدمته الصني التى تعتبرها أشد
خصومها احلقيقيني ،وهو صراع كبير لن ينتهي ،واجلميع قرأ وعرف عن
تبادل الضرائب والرسوم والعقوبات بني البلدين ،وقد أعددت ورقة حول هذا

التوقع أرفقها لكم لتعميم ما جاء فيها ،إن أردمت.
أعتقد أن ما سيحدث هو أزمة اقتصادية ،وليست مالية كسابقتها ،ستأكل
"األخضر واليابس" وستؤدى إلى كساد كبير ،وغالء وبطالة وارتفاع فاحش
لألسعار ،وهنا أكرر دعوتى إلى الدول واحلكومات والشركات واملؤسسات
على مختلف أحجامها وقطاعاتها بضرورة االستعداد لهذه األزمة والتصدى
لها ،كل حسب ما يناسبه .وباملناسبة الغرب بدأ بالفعل استعداده وبات قلقا
جتاه األم��ر ،لكننا لألسف فى ال��دول العربية ما زلنا ال نستشعر خطورة
األمر ،حيث ال حتركات جدية وال جتهيزات ذات قيمة .وأوضح أن األزمة
ستبدأ بأمريكا وتقضى على كل اقتصادات العالم ،كما هى العادة فى التبعية
لألسف الشديد .فكما تعرفون لو عطست أمريكا فإن باقى العالم يصاب
باإلنفلونزا!
 إلى أى حد ميكن أن متثل الصني خطرا على الواليات املتحدة؟ وهل
ميكن أن تصل األمور إلى مواجهة عسكرية؟
الصني دولة ذات اقتصاد مخطط ومنظم وليس اقتصادا عشوائيا ً أو ميلك
حرية اقتصادية مطلقة لرأس امل��ال ،وبالتالى القرارات الصينية املضادة
لم تكن ك��ردة فعل ألنه فى البرنامج الصينى هناك نظام وخطط طويلة
األمد ،إذن املسيرة االقتصادية الصينية مبنية على أسس وقوانني ،وفى حالة
الواليات املتحدة فهى فقدت عناصر كثيرة من خططها اإلستراتيجية ،وذلك
ألنها تعتمد على االقتصاد احلر وعلى رأس املال ،ألن املال هو الذى يحرك
السياسة فى الواليات املتحدة األمريكية على عكس الصني ،فالصني دولة
ذات اقتصاد مخطط ومنظم ،وهناك فى الصني دولة مركزية لديها خطط
ودراس��ات وتقوم بتنفيذ هذه املشاريع وفق جدولة زمنية لتحقيق أهداف
قصيرة املدى وبعيدة املدى.
احلرب التجارية التى تقودها واشنطن ضد العالم ،وفى مقدمته الصني
التى تعتبرها أشد خصومها احلقيقيني ،وهو صراع كبير لن ينتهى ،واجلميع
قرأ وعرف عن تبادل الضرائب والرسوم والعقوبات بني البلدين .واألمر ال
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نحن بحاجة إىل مبادرات ريادية فى مجاالت التكنولوجيا والتفكري العلمى
من ال يعمل على التغيري سيمحوه نظام التعليم الرقمى كعاصفة تسونامى
اهلل ،بهدف تنفيذ برامج مشتركة وتعزيز التعاون فى مجاالت البحث العلمي،
يتوقف هنا ،فبعض مراكز البحوث والدراسات فى أمريكا ،تتوقع أن تعلن
والسعى إلى إيجاد فرص عمل للخريجني احلاصلني على شهادات جامعية،
واشنطن حربا حقيقية عسكرية على الصني عندما تقع األزمة.
باإلضافة إلى عقد دورات وورش عمل مشتركة.
 من وجهة نظركم هل األولوية لالقتصاد أم التعليم؟
 ما رؤيتك لتمكني الطفل العربى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
التعليم ذو اجلودة يقود إلى االبتكار ،واالبتكار يصنع الثروة ،إذن التعليم
وهل نحن مستعدون؟
اجليد هو أساس االقتصاد اجل ّيد.
إننى أؤمن بأهمية االستمرار فى العمل على متكني الطفل العربى فى
فالتعليم ذو اجلودة يصنع االقتصاد ،هذا هو رأيى باملختصر! يعد االستثمار
عصر الثورة الصناعية الرابعة من أجل أن جنعل أطفالنا مستعدين لهذه
فى التعليم مجزيا بشكل كبير ،فهو مختص باالستثمار البشري ،فاإلنسان
الثورة بفرصها ومخاطرها ،ذلك أن تنشئة الطفل فى هذا السياق ،ال بد أن
املتعلم ق��ادر على نشر املعرفة فى محيطه ،مما يجعل هذا املحيط أكثر
تتم فى ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة ،وأن القيم والقدرات املطلوب
إنتاجية كما يسهم فى حتسني املنظومة األخالقية للمجتمعات ،من خالل
تنميتها ال بد أن تتشكل من جديد ،وذلك وفق نسق فكرى جديد يؤسس
تهذيب السلوكيات وتغيير األمناط االستهالكية واالتكالية للمجتمع .كما يعزز
لعالقة عضوية بني الطفل والثورة الصناعية الرابعة فى إطار وعى كوني.
مفهوم العدالة املجتمعية من خالل خلق طروحات إيجابية فى االجتاهات
نحن بحاجة فعليا إلى مبادرات ريادية
العامة للمؤسسات الوطنية فيما يختص
فى مجاالت التكنولوجيا والتفكير العلمى
بظروف العمل وزي��ادة االنتاجية وتعديل
وتعليم الفلسفة واملنطق والفنون واإلبداع
التشريعات ذات العالقة.
وامل���واط���ن���ة ،وأه��م��ي��ة ال��رب��ط ب�ين ه��ذه
ويعد االستثمار فى التعليم مجزيا ً بشكل
املكونات للعمل من أج��ل إع��داد الطفل
كبير ،فهو مختص باالستثمار البشري،
للمستقبل ،مكتسبا مهارات القرن احلادى
فاإلنسان املتعلم ق��ادر على نشر املعرفة
وال��ع��ش��ري��ن م��ث��ل ح��ل امل��س��ائ��ل امل��رك��ب��ة،
فى محيطه ،مما يجعل هذا املحيط أكثر
والتفكير النقدي ،واإلبداع ،وإدارة الناس،
إنتاجية ،كما يسهم فى حتسني املنظومة
والتعاون مع اآلخرين ،والذكاء العاطفي،
االخالقية للمجتمعات من خ�لال تهذيب
واحل��ك��م وات���خ���اذ ال���ق���رارات ،وال��ت��وج��ه
السلوكيات وتغيير األمن��اط االستهالكية
للخدمة ،والتفاوض ،واملرونة املعرفية.
واالت��ك��ال��ي��ة للمجتمع .ك��م��ا ي��ع��زز مفهوم
 أنت فى العقد الثامن من عمرك
العدالة املجتمعية من خالل خلق طروحات
املديد  -مبشيئة اهلل  -وال تزال
إيجابية فى االجتاهات العامة للمؤسسات
تعمل  12ساعة يوميا وسبعة أيام
الوطنية ،فيما يختص بظروف العمل وزيادة
فى األسبوع ،هل من وصفة للقراء
اإلنتاجية وتعديل التشريعات ذات العالقة
للحفاظ على حيويتهم بعد الستني،
وباملحصلة بناء االقتصاد.
وما رأيكم فى دعوات رفع سن التقاعد؟
 أحدث مشاريعكم إطالق كلية
ت أش�� ُع��ر ،ب����أ َّن احل��ي��اة العقلية
العلوم املستقبلية ،أين مت تأسيس
ب����دأ ُ
والنظرة َتتّسعان وال تنكمشانَ .من فى
فروعها ،وما شروط تأسيس فرع جديد؟
الثمانني له خبرة طويلة فى احلياة ،ال
ومتى نرى فرعا ً فى مصر؟
تشمل حياته فحسب ،بل حياة اآلخرين
تأسيس كل ّية جامعية تُعنى بتخريج
أي���ض���اً؛ ف��ق��د ش��ه��دت  -واحل���م���د هلل
املخترعني ،أمر حتتاجه جميع الدول فى
 احل��ي��اة بكل وج��وه��ه��ا؛ االن��ت��ص� ِ�ارات
الوقت الراهن .ثم إن التركيز على اإلبداع مع أمني عام األمم املتحدة السابق بان كى مون
وامل��آس��ى ،االزده���ار والكساد ،الثورات
واالبتكار يؤهل إلى صناعة مجتمع ينتج
واحلروب ،اإلجنازات الكبيرة والعقبات
املعرفة ،األمر الذى يضمن حتول الدولة
القاسية .س ُّن الثمانني هى األكثر وعيا ً ورمبا األكثر قيمة ،ميكن للمرء فى
املدنية إلى دولة إبداعية .حيث تستهدف الكلية إحداث تغيير شامل فى
س على التاريخ ،ال تتاح
منظومة التعليم العالى فى الوطن العربى والعالم بأسره.
الثمانني ،أ ْن يلقى نظرة طويلة حية ،مليئة باحل ّ ِ
سِ
نٍ
أتصور ،وأشعر ذلك فى وجداني ،األمر الذى
ن
أ
ميكننى
مبكرة.
فى
العاصمة
ومقرها
وللعلم فإن كلية طالل أبوغزالة اجلامعية لالبتكار،
ْ
ّ
َّ
ال يسعنى معرفته فى األربعني أو الستني .أنا ال أفكر فى العمر الكبير
األردنية عمان ،هى كلية جامعية متخصصة فى األعمال وتقنية املعلومات،
على أنه وقت مؤلم بل نعمة .العقل ال يرتاح ،بل يجب أن يعمل دائما.
وتركز على توفير البيئة املناسبة خللق اإلبداع واالبتكار والريادة ،من خالل
ذهن اإلنسان ينتج ثمانني ألف فكرة فى اليوم ،يجب أ ْن أحتمله بطريقة أو
ما توفره من أساليب دراسية حديثة واإلمكانات التى تتيحها للطالب لتحويل
بأخرى ،والقيام بأفضل ما أستطيعه ،بل كوقت من العمل والنشاط؛ فأنا
أفكارهم واختراعاتهم اإلبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق.
لحة ،ح ٌّر الستكشاف كل ما أمتنى،
امل
املاضية
األيام
التزامات
من
ر
ح
ن
اآل
وتعزيز
اجلامعة،
وقد وقعنا مذكرة تفاهم إلنشاء وتأسيس فرع للكلية فى
ُ
َ
َّ
ٌّ
وربط األفكار ومشاعر العمر معاً.
التعاون املستقبلى فى مجاالت فرص العمل ،التى تخدم النهوض فى قطاع
أما بالنسبة للتقاعد ،فمن وجهة نظرى الشخصية ال سن محددة ألن
التعليم العالى.
يتوقف اإلن��س��ان عن العطاء واجل��ه��د ،إلاّ إذا ك��ان راغ��ب�ا ً بذلك حقا ً من
ونسعى جد ّيا ً إلى تفعيل مستوى التبادل املعرفى واخلبرات ،على مستوى
أجل القيام بأنشطة أخرى ،وهذا قرار شخصى متاما .ولدى مقولة بهذا
الطلبة والهيئة التدريسية فى الوطن العربى كله ،وقد بدأنا فعليا فى إجراءات
اخلصوص :كلمة متقاعد تعنى " ُمت" وأنت "قاعد" :فال تتقاعد أبداً.
التأسيس والبناء لفروعنا فى الوطن العربي .وقريبا فى مصر احلبيبة بإذن
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