1

2

نشرت الوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان أربعة تقارير صحفية حول أنشطة سعادة الدكتور طالل ابوغزاله في
بيروت خالل األسبوع األول من شهر شباط  ،2014والتي بدأت بحفل تكريم من قبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة في لبنان السيد محمد شقير حيث قدم له درع االتحاد بحضور جمع من الشخصيات ورجال االعمال
واالقتصاد ،وأقام مأدبة غداء على شرفه بهذه المناسبة.
وخالل الحفل قال شقير ،لقد منحت لنا الفرصة بأن نتعاون مهنيًا مع مؤسسة طالل ابوغزاله ،فوجدنا مؤسسة
الفعالة والسمعة العالية ،وإذا عرف السبب بطل العجب ،لقد استطاع الدكتور أبوغزاله أن
تتمتع بالحرفية واالدارة
ّ
يبني مؤسسة لها وجود في معظم عواصم العالم ،وتعتبر مثا ً
ال يحتذى في االدارة والتوسع.
التعاون مع الوكالة الوطنية لإلعالم:
كما نشرت الوكالة خبرًا عن توقيع مذكرة تعاون بين المجموعة والوكالة الوطنية لإلعالم تهدف الى تطوير
الخدمات االعالمية والتقنية والكوادر البشرية ،وقالت مدير الوكالة السيدة لور سليمان صعب بأن االتفاقية تأتي
لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها وتحديثها لتتواكب مع التطور التكنولوجي من خالل التعاون مع مجموعة
الدكتور طالل ابوغزاله التي تتمتع بسمعة مهنية عالية في لبنان والعالم ،وهي تضم مهنيين بسمعة مهنيين
مؤهلين متعددي الخبرات.
حوار مع تجمع رجال األعمال اللبنانيين
وفي تقريرها الثالث عرضت الوكالة لقاء بين الدكتور ابوغزاله وتجمع رجال األعمال اللبنانيين على طاولة حوار
مستديرة بعنوان الى متى انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية ،وأوضح الدكتور ابوغزاله بأن خيار لبنان هو
االنضمام لهذه المنظمة العالمية ،محذرًا من تأخر القيام بهذه الخطوة إذ ال يجوز أن يبقى لبنان خارج المنظمة.
وحث ابوغزاله القطاع الخاص الى المبادرة ،فهو وحدة صاحب القرار وهو المعنى األول ،وطالب بتشكيل فريق
تجاري يبادر بالتحرك لتحقيق هذا الهدف.
جامعة اللويزة تستضيف د .ابوغزاله
على صعيد آخر استضافت جامعة اللويزة الدكتور ابوغزاله في حوار حول الواقع التعليمي في العالم العربي
بحضور سعادة األب وليد موسى رئيس الجامعة الذي قال أن زيارة الدكتور ابوغزاله لهذا الحرم الجامعي هو
اكتساب للجامعة من هذه الخبرة الواسعة في المجال التربوي في العالم العربي.
وفيما يلي نص ما أوردته الوكالة الوطنية لإلعالم:
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رئيس اتحاد وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان يكرم أبوغزاله ويقول:
« بنى مؤسسة لها وجود في معظم عواصم العالم وتعتبر مثاال في االدارة»
وطنية  -كرم رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في
لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير مؤسس ورئيس
مجموعة طالل ابو غزاله الدولية الدكتور طالل ابو غزاله ،اليوم في
مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ،في حضور النائب جان اوغاسبيان،
الوزراء السابقني :خالد قباني وبهيج طبارة وابراهيم شمس الدين
وكرمي بقرادوني ،رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان
القصار ،االمني التنفيذي لـ»االسكوا» رميا خلف ،رئيس اجمللس
االقتصادي واالجتماعي روجيه نسناس ،نائب حاكم مصرف لبنان
هاروتني صاموئيليان ،نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد
ملع ونبيل فهد ،رئيس غرفة زحلة والبقاع ادمون جريصاتي ،مديرة
«الوكالة الوطنية لالعالم» لور سليمان ،رئيس مرفأ بيروت حسن
قريطم ،عميد الصناعيني جاك الصراف ،رئيس غرفة التجارة الدولية
 لبنان وجيه البزري ،رئيس غرفة التجارة اللبنانية  -االميركيةسليم الزعني ،رئيس احتاد جتار جبل لبنان نسيب اجلميل ،املستشار
االقتصادي لرئيس اجلمهورية شادي كرم ،رئيس اصحاب نقابة الصناعات الورقية والتغليف في لبنان فادي اجلميل ،رئيس اجمللس الوطني
لالقتصاديني اللبنانيـني سمــير رحال ،رئيس هيئــة تنمية العالقات االقتصادية اللبنانيـة ـ السعودية ايلي رزق ،رئيس جمعية جتار
اقليـم الـخروب احمـد عـالء الديـن رجل االعمــال سركيس سركيس ،وحشد من الفاعليات االقتصادية ورجـــال االعمـــال ورسمييـــن.

شقير :ابوغزاله حالة جناح فريدة
بداية ألقى شقير كلمة قال فيها« :النجاح ليس بحاجة الى
اكتشاف او تعريف إمنا اعتراف وتقدير .نلتقي اليوم مع حالة جناح
فريدة ،مع قصة جناح عربية فلسطينية بنكهة لبنانية .باسمي
وباسم احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان .ليس من
الغريب ان يكون مؤسس اكبر شركة في العالم للحماية الفكرية،
هو شخصية عربية .لقد سنحت لنا الفرصة بأن نتعاون مهنيا مع
مؤسسة طالل ابوغزاله فوجدنا مؤسسة تتمتع باحلرفية واإلدارة
الفعالة والسمعة العالية .وإذا عرف السبب بطل العجب .لقد
استطاع الدكتور ابوغزاله ان يبني مؤسسة لها وجود في معظم
عواصم العالم وتعتبر مثاال يحتذى في االدارة والتوسع».
وأشار الى ان «التعاون بني احتاد الغرف اللبنانية ومجموعة أبوغزاله
سيسمح لالحتاد بزيادة اخلدمات التي يقدمها الى أعضاء االحتاد
والقطاع اخلاص في لبنان» ،مؤكدا انها «عالقة يستفيد منها
الطرفان ،فالقطاع اخلاص في لبنان ميتلك مخزونا فكريا واقتصاديا وختم« :ان احلظ والصدف أصبحا من أساطير املاضي واملطلوب هو
كبيرا وقوة دفع ذاتي وانتشارا عامليا ساهم في حماية االقتصاد التخطيط والدراسة من اجل النجاح».
الوطني وتنمية االقتصاد اإلقليمي».
اوغاسبيان :توفير بيئة مالئمة لتنمية إقتصاد املعرفة
وقال« :العالم في العقود االخيرة تطور بشكل مطرد يوازي قرونا من من جهته ،قال اوغاسبيان« :من يافا التي ترزح حتت نير االحتالل أجبر
تطور البشرية ،وهذا يستوجب مواكبة احلركة التجارية واالقتصادية على املهاجرة طفال ذات األعوام العشرة ،فكانت الغازية في جنوب
العاملية ،اذا ما أردنا ان نكون على خارطة العالم االقتصادية .هذه لبنان مأوى طالل أبو غزاله الطفل ،هناك في الغازية حيث انطلقت
التحديات تفرض علينا دراسة االسواق والتخطيط العلمي ،من املسيرة احملفوفة بالصعاب والعراقيل .لم يستسلم طالل أبو غزاله
خالل االستعانة بشركات استشارات مشهود لها بالكفاءة واخلبرة ملشقة الطريق املؤدية الى مدرسته في صيدا والتي كانت تستغرق
للتكامل مع الفكر املبدع وحدس رجال االعمال».
من يومه قرابة األربع ساعات في البرد واحلر بل جعل منها حجر
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األساس لبناء امبراطورية طالل أبوغزاله التي نعهدها اليوم والتي زلنا في العالم العربي نتغنى بطرق التعليم التقليدية في وقت
تتضمن العديد من الشركات في أكثر من ثمانني مكتب متثيلي في يضرب تسونامي املعرفة كل العالم».
مختلف أنحاء العالم».
وتـوقــف عند تنحــي بيــل غيتــس عـن منصـــب رئاســة إدارة
أضاف« :هو طالل أبوغزاله الذي تبوأ أعلى املراكز في العديد من «مايكروسوفت» ،فلفت إلى أن «ارتفاع أسهم مايكروسوفت سببه
اللجان اخملتصة وفرق األمم املتحدة ،هو من مت انتخابه بعد أحداث استالم متخصص في مجال السحابة اإللكترونية ،األمر الذي يوحي
 11أيلول الدامية نائبا لرئيس فريق عمل األمم املتحدة لتكنولوجيا مبا ستتخذه احلقبة املستقبلية من عنوان على الصعيد املعرفي».
املعلومات والتواصل وجعلت قدراته منه واحدا من ثماني شخصيات
بارزة في العالم في مجال تكنولوجيا املعلومات».
وكشف أبو غزاله عن «توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإلعالم
من شأنها تطوير العمل في الوكالة وأرشفة التاريخ اإلعالمي».
وختم« :طالل أبوغزاله الذي يؤمن بأهمية التحوالت السريعة
التي جتري في اجملاالت التكنولوجية وتأثيرها على اإلقتصاد والبيئة وختم« :في هذا التكرمي أود أن أعرض خدمة على غرفة التجارة وهي
اإلجتماعية والسياسية وتغيير العالم ،الذي يعي األهمية الكبرى أن تصبح أول غرفة ذكية ليس على مستوى املنطقة وحسب إمنا
لالبداع والتكنولوجيا اجلديدة وسرعة تبادل املعلومات في عاملنا في العالم ،وهذا األمر ليس مستحيال بل يحتاج إلى إرادة .وأنا أضع
اليوم ،عالم التغيير السريع والفرص اإلقتصادية الواسعة ،بحيث نفسي بتصرف الغرفة من أجل حتقيق هذه اخلطوة السباقة وأدعو
أنها احملركات الرئيسية وراء النمو اإلقتصادي والتقدم اإلجتماعي .اجلميع إلى املكافحة من أجل الوصول إلى العصر املعرفي».
هو من يؤمن بضرورة خلق صالت وصل متينة وسريعة بني العقول
اخلالقة ،خبراء األعمال واملستثمرين بضرورة توفير بيئة مالئمة درع تكرميي
لتنمية إقتصاد املعرفة وتأمني حاجات هذا اإلقتصاد ،كتسجيل بعد ذلك قدم شقير الى أبوغزاله درعا تقديرية من احتاد الغرف
براءات إختراع األفكار ،وبناء مناذج عملية لهذه األفكار وصوال إلى اللبنانية ،ثم انتقل اجلميع الى الطابق الثالث في الغرفة حيث اقيم
إطالق املنتجات النهائية في األسواق .هو من يرى أن إزدهار أي مجتمع غداء على شرف ابو غزاله.
يبدأ من رعاية وتهيئة اخللق واإلبداع على كل من املستويني النظري
والعملي».
أبوغزاله :غرفة ذكية على مستوى العالم
بدوره ،اعتبر أبو غزاله أن «التجارة اليوم او جتارة األمس ال تشبه
التجارة في املستقبل وهذا األمر يحتاج إلى تنظيم مؤمتر بقيادة
غرفة التجارة في بيروت للتوقف عند أهمية دخولنا في عصر جتاري
جديد هو عصر التجارة املعرفية .ان املعرفة اإللكترونية اجتاحت
مختلف القطاعات في العالم باستثناء القطاع التعليمي ،إذ ما
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تعاون بين الوكالة الوطنية ومجموعة طالل أبو غزاله
لتنمية الخدمات االعالمية والتقنية والكوادر البشرية
وطنية ـ وقعت «الوكالة الوطنية لالعالم» ،ممثلة مبديرتها
لور سليمان صعب ،مذكرة تعاون مع رئيس «مجموعة طالل
ابوغزاله» الدكتور طالل ابوغــزاله ،في مجاالت تنمية اخلدمات
االعالمية والتقنية والكوادر البشرية وتطويرها ،في مديرية
الوكالة في وزارة االعالم.
حضر احتفال التوقيع النائب جان اوغاسبيان ،رئيس اجمللس الوطني
لالعالم عبد الهادي محفوظ ،املدير العام لوزارة االعالم الدكتور
حسان فلحة ،مستشار وزير االعالم اندريه قصاص ،مدير «اذاعة
لبنان» محمد ابراهيم ،مدير الدراسات خضر ماجد ،رئيسة مصلحة
الديوان أمل عيتاني ،ورؤساء دوائر وأقسام في «الوكالة الوطنية
لالعالم» والوزارة.
فلحة :توأمة بني القطاعني
بداية النشيد الوطني ،ثم كلمة الدكتور فلحة ،الذي رحب باحلضور
وقال« :هذه اخلطوة بادرت اليها مديرة الوكالة الوطنية لالعالم
لور سليمان ،بعد موافقة معالي الوزير وليد الداعوق لتوقيع هذه
االتفاقية مع إحدى أهم اجملموعات التي كانت ناشطة في مبادراتها
ضمن القطاع اخلاص .إنها اتفاقية لها أكثر من داللة ،والداللة االولى
أنها تتم بني القطاعني العام واخلاص ،وتتم بني املبادرة في القطاع
اخلاص والرعاية الرسمية من القطاع العام في الوطن العربي.
والوكالة الوطنية كما هو معروف ،هي أهم الوكاالت في العالم
العربي ،إنها الوكالة الرائدة التي أنشئت وأسست قبل أن تؤسس
أي وكالة في العالم العربي ،ولها من العراقة واملوضوعية والدراية
وحسن االدارة ما يخولها أن تبقى دائما في املركز االول .وأنتم في
مجموعتكم الكرمية التي تعمل على امتداد هذا العالم ،أثبتم
حسن إدارة القطاع اخلاص ،بل إنتاجية هذا القطاع وفاعليته».

إعادة إنتاج الصورة احلقيقة والصوت احلقيقي ،لدينا قضايا محقة،
وأضاف« :ما نشهده اليوم هو توأمة بني القطاعني ،حتقق أهدافا وصور ناصعة وضاءة في هذا العالم ،ولكن يا لالسف ،في ظل ما
استراتيجية على مستوى عاملنا العربي ،ومن هذه االهداف التكامل يشهده عاملنا العربي اليوم ،نعاني ما نعانيه».
بني القطاعني العام واخلاص ،والهدف الثاني واجلوهري هو إعادة انتاج
الصورة احلقيقية للعالم العربي ،وهذا يستدعي تضافرا للجهود وختم« :هذه اخلطوة آمل أن تعمم وتفعل ،وأن تكون هي الهدف الذي
يجب أن نرتقي به من خالل أفكارنا .وأشكر السيدة لور سليمان كما
وتكامال ،كما يستدعي أن نكون دائما متكاملني ومتعاونني».
أشكر معالي الوزير الداعوق الذي أعطى املوافقة على السير بهذه
ورأى أن «هذه االتفاقية هي باكورة اتفاقيات يجب أن تعمم على االتفاقية ،وأشكر معالي االستاذ جان اوغاسبيان ،والدكتور طالل
امتداد العالم العربي ،ويجب ازالة احلواجز وما يسمى الروتني وغير ابوغزاله الذي يبادر دائما الى تعزيز العمل االعالمي وغير االعالمي
الروتني لكي تتكامل .نحن في كل العالم العربي ،في حاجة الى في عاملنا العربي».
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سليمان :مجموعة تتمتع بسمعة منهية عالية
مهنية عالية في لبنان والعالم ،وهي تضم مهنيني مؤهلني متعددي
ثم كانت كلمة سليمان التي قالت« :بداية أرحب بكم في بيروت اخلبرات».
الن منها االنطالقة ،واليها العودة .صحيح اننا اليوم نعاني أعماال
ارهابية ،لكن بيروت تبقى ست الدنيا ،فسيفساء احلضارات ،ملهمة وأشارت الى أن «هذه االتفاقية ستساهم في توسيع اخلدمات
الشعراء ،فيها انتم اهل ،واهلها ضيوف.
املقدمة ،لناحية تطوير املوقع االلكتروني للوكالة وحتسينه ،ويسري
هذا التعاون اإلعالمي والتقني بني الوكالة الوطنية لإلعالم ووكاالت
بيروت التي حتبون ،واليها حتنون ،وفيها ترتاحون ،بيروت تفتح اليوم أنباء مجموعة طالل ابوغزاله ،وهي وكالة أنباء امللكية الفكرية
ذراعيها الصحاب الفكر والتطور والعلم والثقافة ،وهم االحب الى ووكالة أنباء التعليم ووكالة أنباء تقنية املعلومات واإلدارة اإلعالمية
قلبها ،بيروت ترحب بكم اهال بني اهلها ،ولكثرة اوجه الشبه ،تكاد في مجموعة طالل أبوغزاله الدولية».
ال تفرق بينهم».
وأوضحت أنه «سيتم تنظيم دورات تدريبية مجانية ملوظفي الوكالة
أضافت« :نلتقي في هذا اليوم لنوقع مع رئيس مجموعة الدكتور بواقع موظفني إلى ثالثة يتم إشراكهم سنويا في الدورات ،حسب
طالل ابو غزالة مذكرة تفاهم في مجاالت تنمية وتطوير اخلدمات خطة التدريب املعدة من شركة أبوغزاله للتدريب املهني ـ مكتب
اإلعالمية والتقنية والكوادر البشرية ،ويأتي هذا التعاون اليوم من بيروت.
ضمن اطار اتفاقات تعاون وقعناها مع وكاالت انباء عربية ودولية
ونوقعها اليوم مع شركة طالل ابو غزالة أسوشيتس ليمتد بهدف وتشمل االتفاقية ايضا ايجاد احللول االلكترونية حلفظ ارشيف
تطوير الوكالة.
الصور في الوكالة الوطنية والذي يحتوي على مليوني ومئتي الف
صورة سلبية نيغاتيف ،وستقوم دائرة حلول إدارة الوثائق اإللكترونية
قد يتساءل البعض كيف يتم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة في مجموعة طالل أبوغزاله بدراسة النظام األمثل لسير عمل
خاصة ،ونحن مديرية تابعة لوزارة االعالم ،أي القطاع العام؟.
األرشفة في الوكالة بهدف توفير هذه احللول وتقدمي اخلدمات
نقول إن هذه االتفاقية تأتي جتسيدا إلمياننا بضرورة التعاون بني االستشارية والتقنية الالزمة بهذا الصدد».
القطاعني العام واخلاص ،وال سيما ان شركة طالل أبوغزاله
أسوشيتس ليمتد هي شركة لبنانية لها باع طويل في العمل وختمت« :لن أطيل الكالم ،أرحب بكم مجددا في بيروت ،واشكركم
املؤسسي اجلاد.
على هذا التعاون ،وانه لفخر للوكالة الوطنية لالعالم ولوزارة االعالم
التعاون معكم وانتم اصحاب مشروع «تاجيبيديا» املشروع الثقافي
كما ان هذه االتفاقية تأتي انسجاما مع سياسة الوكالة الوطنية واحلضاري والفكري.
لالعالم في رفع مستوى اخلدمات التي تقدمها والعمل على حتديثها
لتتواكب مع التطور التكنولوجي احلاصل في العالم ،وقد خطونا وأخيرا وليس آخرا ،اود ان اشكر معالي وزير االعالم ،وسعادة املدير
خطوة ال بأس بها ونسعى الى تفعيلها أكثر فأكثر ،من خالل العام الدكتور حسان فلحة الذي كانت له اليد الطولى في متكننا
التعاون مع مجموعة الدكتور طالل ابوغزاله والتي تتمتع بسمعة من توقيع هذه االتفاقية ،كما أشكر سعادة النائب جان اوغاسبيان».
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أبوغــزاله :أفخر بخدمة لبنان
وتالها ابو غزالة بكلمة قال فيها« :اود بداية ان اوجه الشكر الى
سعادة املدير العام الدكتور حسان فلحة الذي شرفنا بحضوره،
واطلب منك ان تنقل الى وزير االعالم تقديري وشكري ألنه تفضل
باملوافقة على هذه االتفاقية ،وبالتالي فهو له الفضل الكبير كما
أعرفه واعرف مبادراته اخليرة دائما ،وشكرا لك على حضورك».

أن ندخل هذه الهيئة املهمة (الوكالة الوطنية) الى عالم املعرفة،
مبعنى تقنيات املعرفة .إنها وكالة نفخر بها وبكل إبداعاتها
ونشاطاتها وبالثروة الكبيرة املوجودة ،وهي االرشيف ،والذي ال
ميكن ان يستمر كما هو ألسباب كثيرة ،اولها اخلوف من ان يتلف
أو يتعرض ألي اعتداء .فنحن نريد ان نحمي هذه الثروة من خالل
أشرفتها الكترونيا وحفظها في أماكن سرية عدة ،لكي تبقى دائما
للتاريخ وللذكرى ،ألن االمم والدول التي ال حتفظ تاريخها ال ميكن ان
تبني مستقبلها .هذا يوم مهم بالنسبة إلي ،وإنه شرف كبير لي
أن اقوم بهذا املشروعأ وأنا أشكرك سيدة لور النك اعطيتني هذا
الشرف ،وانا سعيد ان أكون بني هذه النخبة من االعالميني».

أضاف« :أما السيدة لور مديرة الوكالة الوطنية لالعالم ،فقد بادرت
من لقائنا االول الى طرح فكرة هذا املشروع ،وتلقفتها بكل سرور ألن
لدي أسبابا عديدة ،وليست فقط أسبابا مهنية .نحن تشرفنا بأن
قمنا مبثل هذا العمل في وكالة االنباء االردنية وغيرها ،ولكن في ما
يخص لبنان ،هناك شيء خاص لدي .فقد جلأت الى هذا البلد الذي وختم« :عندما نتكلم عن تقنية املعلومات واالتصاالت ،أقول إن
استضافني وأعطاني كل ما مكنني مما صرته ،وتعلمت في هذا البلد مؤسستنا استطاعت ،لكونها مؤسسة تقنية باملعنى املعرفي،
وتخرجت فيه وتزوجت ،وهذه هي سنتي اخلمسون على الزواج».
أن تصبح الكبرى في الدنيا ،واقول هذا الكالم وانا في لبنان ،ألننا
انطلقنا من لبنان ،وأصبحت ابوغزاله للملكية الفكرية الشركة
وأكد أن «لبنان بالنسبة إلي ليس مجرد دولة وال مجرد شعب ،انا الكبرى على مستوى العالم وليس على مستوى املنطقة.
هنا بني أهلي ،وشركة طالل ابوغزاله التي أصبحت اآلن الشركة
العاملية ،تأسست في لبنان ،واول مكتب لنا كان في لبنان ،وبالتالي ونفخر بأن نقول إن هذه الشركة العربية التي تأسست في
كل ما في لبناني ،فأنا لست هنا ضيفا ،بل بني اهلي الذين راعوني ،لبنان ،استطاعت ان تصبح في مجالها التقني االولى دوليا ،ألنها
وهم أصحاب الفضل علي ،ألنه لوال لبنان ملا تكونت وملا تعلمت وملا استعملت تقنيات املعلومات واالتصاالت في تكوينها في عملها
حققت أي شيء .فأنا هنا اشكر الفضل لهذا البلد واشكر الفضل وفي تعاملها مع عمالئها .ال اريد ان اطيل ،وآمل ان نكون جديرين
للوكالة الوطنية التي أتاحت لي الفرصة الؤدي خدمة بسيطة ال بهذه الثقة وان نؤدي واجبنا .وأشكر الوزير جان اوغاسبيان على
تقاس بأفضال هذا البلد علي».
جهده».
وأضاف« :املشروع الذي نتكلم عنه اآلن ،كما عبرت عنه بكل دقة ثم وقعت مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم» مذكرة التعاون مع
وتقنية مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليمان ،هو أننا نريد أبوغزاله ،ثم قطع قالب احللوى.
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في حوار مع تجمع رجال األعمال اللبنانيين

أبوغزاله يدعو لتسريع انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية
وطنية ـ نظم جتمع رجال األعمال اللبنانيني برئاسة الدكتور فؤاد
زمكحل طاولة مستديرة بعنوان «الى متى انضمام لبنان الى
منظمة التجارة العاملية؟» ،حتدث فيها طالل ابوغزاله مؤسس
ورئيس مجلس ادارة مؤسسة طالل أبوغزاله وعضو جلنة خبراء
في منظمة التجارة العاملية ،في حضور الوزراء السابقني جان
أوغاسابيان والدكتور عادل قرطاس ،مستشار رئيس اجلمهورية
الدكتور شادي كرم ،وأعضاء الهيئة اإلدارية في التجمع وحشد
من رجال األعمال املنتسبني للتجمع.
بداية ،استهل اللقاء بكلمة لرئيس التجمع زمكحل ،معتبرا «ان
االنفتاح التجاري خيار قائم على أساس احلاجة إلى السالم واحلرية
التي نشأت بعد احلرب العاملية الثانية ،ولكن أيضا على االميان بأن
التجارة احلرة تساعد من خالل تخصص كفوء ،على العرض األمثل
للسلع واخلدمات ،وبالتالي على منو اقتصادي أقوى وأكثر متانة»،
مشيرا الى ان أهداف ووالية منظمة التجارة العاملية ال تطمح الى
تبادل جتاري حر وغير مسؤول امنا بالعكس الى انفتاح جتاري مرفق التي تصاعدت حتى أصبحت صراعات بحتة» ،مؤكدا «ان نظام
بالقواعد واملساعدة الالزمة لتحسني وتنمية االقتصاد».
تسوية املنازعات في منظمة التجارة العاملية هو أداة منهجية
وملزمة ومحايدة هدفها إيجاد حلول واقعية ذات درجة عالية من
ولفت الى انه «كان قد نظم لسنوات عدة ورش عمل تتعلق السيادية أو رهان اقتصادي عال».
بانضمامه إلى منظمة التجارة العاملية ،وما زلنا حاليا ولألسف
بعيدين جدا عن انهاء املفاوضات الثنائية حول السلع واخلدمات في وأوضح ان القرارات في منظمة التجارة العاملية تتخذ بتوافق اآلراء،
االطار نفسه».
وقال« :صحيح أن التصويت ممكن ولكن بالكاد يتم استخدامه ،ما
يضمن أن مصالح الدول الصغيرة من حيث التجارة  -مثل لبنان-
وشرح الفوائد التي ميكن أن تقدمها منظمة التجارة العاملية ليست متوارية .وبالفعل مباشرة بعد انضمامه ،سيتمكن لبنان
للبنان ،موضحا ان املنظمة تخضع جملموعة اتفاقات مت التفاوض على من املشاركة في املفاوضات وبالتالي تعزيز مصاحله اخلاصة».
معظمها خالل دورة أوروغواي وهي تشكل مجموعة من القواعد
ميكن ألي عضو استخدامها إلبراز حقوقه والتي ميكن تفسيرها وأكد ان «منظمة التجارة العاملية تشكل حافزا حقيقيا لإلصالح
بطريقة منسقة ومنتظمة من أجل استباق سلوك اآلخرين التشريعي والقطاعي» ،مشيرا الى «ان العديد من شروط العضوية
التجاري».
املسبقة في منظمة التجارة العاملية  -مثل املعايير ،الصحة العامة
وحماية امللكية الفكرية  -هي في الواقع إصالحات من صالح أي بلد
وأكد انه «ميكن للبنان أن يستفيد من أحكام الدولة األولى بالرعاية تطبيقها  -أكان عضوا في املنظمة أم ال».
التي تتضمن أوسع توزيع للمنافع التجارية بني الشركاء» ،وقال:
«بالفعل ،يضمن هذا املبدأ أن املنفعة املمنوحة من قبل عضو وقال« :كل هذه الفوائد تبرر بقوة اجلهود التي ال تزال ضرورية إلمتام
في منظمة التجارة العاملية إلى واحد من شركائه ستمتد على انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العاملية».
الفور الى جميع األعضاء اآلخرين .وبالتالي يحظر هذا املبدأ التمييز
بني الشركاء التجاريني ،إذ هو مبثابة مضاعف تبادالت حقيقي قدر ولفت زمكحل الى الشروط إلمتام انضمام لبنان إلى منظمة التجارة
اإلمكان ضمن بيئة تنافسية مثالية».
العاملية ،وقال« :قرر لبنان بالفعل االنخراط في دينامية حترير التجارة
على الصعيد الثنائي واملتعدد األطراف .لذلك من مصلحته تسريع
واشار الى ان «منظمة التجارة العاملية هي املؤسسة الوحيدة عملية انضمامه إلى منظمة التجارة العاملية من أجل االستفادة
املتعددة الفرقاء والتي لديها هيئة تنفيذ ملزمة :آلية تسوية في أقرب وقت ممكن من العوامل اخلارجية اإليجابية ،مثل آثار جذب
النزاعات» .وقال« :يرتبط تعقيد التبادل التجاري بزيادة عدد املشاكل االستثمار األجنبي املباشر في لبنان وأيضا بالنسبة لقطاع اإلعالم
التي يجب تسويتها .والتاريخ حافل بأمثلة عن اخلالفات التجارية الذي سيستفيد من حتسني حماية امللكية الفكرية».
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واضاف« :يتم التفاوض من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة
العاملية بصورة نشطة وتشاركية ،ألنه يتطلب حتريرا جتاريا يتكيف
مع خصوصيات االقتصاد الوطني .مبا أنه يتم التداول بشروط
العضوية عن علم باألمر ،فبإمكان هذه األخيرة التكيف حقا مع
خصائص أي اقتصاد .وال يجب أن ننسى دور احملرك الذي من املفروض
أن تلعبه السياسات القطاعية الوطنية في دعم االقتصاد بغية
االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية».
وأكد انه «من أجل تسريع انضمامه في املنظمة ،على لبنان أن
يشارك سياسيا وأن يثبت مصداقية جهوده خللق إطار تشريعي
الحترام التزاماته الناجتة عن هذه العضوية .وفي هذا السياق ،ينبغي
أن تكون أولوية لبنان إعداد وتنفيذ خطة عمل تشريعية خاصة
مبنظمة التجارة العاملية من شأنها أن تسمح للبرملان باعتماد عدد
من القوانني األساسية قبل االنضمام مثل :تعديل املادة  25من
قانون حقوق االستثمار ،القانون املتعلق بالبيانات اجلغرافية؛ القانون
املتعلق بالتصميم الصناعي ،القانون املتعلق بالعالمات التجارية،
القانون املتعلق باملنافسة غير املشروعة» وقال« :في العام 2007
وافق مجلس الوزراء على جميع هذه املشاريع التي ال تزال تنتظر
موافقة البرملان عليها».
وذكر «بالقانون العام املتعلق بالغذاء والذي وافق عليه مجلس
الوزراء في عام  ،2006وقانون التجارة الدولية والترخيص فضال
عن احلجر الصحي للحيوانات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في
عام  ،2003وأيضا قانون علم القياس والتنظيمات التقنية وقانون
التوحيد القياسي ،الذين رفعوا الى مجلس الوزراء في حزيران 2009
للموافقة عليهم» .وقال« :وال بد أيضا من التشديد على أهمية
التشاور وإشراك جميع جماعات املصالح اللبنانية في إعداد مواقف
لبنان في ما يخص االلتزامات املستقبلية ضمن منظمة التجارة
العاملية» ،مؤكدا «ان احلوار املستمر مع اجملتمع املدني أمر مهم وال
سيما في القطاعات ،حيث أعرب الفرقاء املعنيون عن قلقهم إزاء
التأثير احملتمل الناجت عن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العاملية».

واعتبر أبوغزاله ان «القطاع اخلاص هو املعني األول في التفاوض من
أجل االنضمام بشروط تصب في مصلحته ،واحلكومة تقوم بدور
الراعي وحامل العلم بهذا املوضوع ،ألن القطاع اخلاص وحده صاحب
القرار وعلى احلكومات أن تنفذ رغبات هذا القطاع ،ألنه املعني
األول» .وقال« :العملية اذا ،يجب أن تبدأ هنا أي لدى القطاع اخلاص
وليس في الوزارة ،ويجب البدء بتشكيل فريق جتاري يبادر بالتحرك
لالنضمام الى املنظمة».
وحذر ابوغزاله من تأخر لبنان في االنضمام الى املنظمة ،وقال:
«كلما تأخر صعبت الشروط وبدأ بتكبد اخلسائر ،فال يجوز أن يبقى
لبنان خارج هذه املنظمة رغم كل العوائق وذلك نظرا ملا تقدمه من
فرص ال تعوض».

وأعلن انه «في الواقع ،اختار لبنان االنخراط في دينامية حترير التجارة،
وبالتالي من مصلحته االنضمام اآلن وبسرعة كبيرة الى املؤسسة
العاملية الوحيدة التي تراعي قواعد التجارة احلرة» .وقال« :منذ عام
 ،1999قدم لبنان عمال تقنيا على مستوى جيد في املفاوضات
الثنائية واملتعددة األطراف ضمن مجموعات عمل منظمة التجارة
العاملية .إمنا ،يبقى انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العاملية
خاضعا لعملية سياسية مؤاتيه ولإلعالن الوزاري عن حكومة
جديدة».
وكرر أبوغزاله «اننا أمام منظمة يجب أن نكون طرفا فيها ،وعلى
القطاع اخلاص تشكيل ضغط للتمكن من حتقيق االنضمام اليها».
أبوغزاله :خيار لبنان االنضمام ملنظمة التجارة
وشكر رئيس التجمع الدكتور زمكحل على هذا اللقاء مع النخبة
ابوغزاله،
العاملية
ثم حتدث عضو فريق خبراء في منظمة التجارة
من رجال األعمال واالقتصاديني.
مؤكدا انه «رغم املساوئ الكثيرة في منظمة التجارة العاملية ،فإن
خيار لبنان االنضمام اليها يبقى األفضل له نظرا للفرص التي ميكن وفي اخلتام ،متت مناقشة عامة مع املشاركني في هذه الطاولة
أن يستغلها في املنظمة».
املستديرة.
وأشار الى «أهمية نظام اإلنترنت الذي لم يكن موجودا عند إنشاء
منظمة التجارة العاملية ،بحيث بات اليوم عنصرا اساسيا من
املنتجات املعرفية» ،وقال« :لذلك طالبت في ذكر االقتصاد الرقمي
في املنظمة انطالقا من ان الشركة التجارية األكبر اليوم هي
شركة «غوغل» Googleالتي تتاجر بالسلع املعرفية ،في حني أن
مبادئ منظمة التجارة العاملية ال تنطبق على هذه الشركة».
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جامعة سيدة اللويزة تستضيف د .ابوغزاله في حوار
حول الواقع التعليمي في العالم العربي
استضافت جامعة سيّدة اللويزة في ذوق مصبح سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس مجموعة طالل أبوغــزاله الدولية
ورئيس املنظمة العربية جلودة التعليم في حلقة نقاش وطاولة مستديرة حول الواقع التعليمي في مختلف اجلامعات في
العالم العربي وسبل تطوير املعايير التعليمية وحتسينها بالشكل الذي يتماشى مع ثورة تكنولوجيا املعلومات .وشارك
في هذا ّ
اللقاء بحضور سعادة األب وليد موسى رئيس جامعة سيّدة اللويزة ،النائب والوزير السابق جان أوغاسابيان،
والدكتور سهيل مطر مدير مكتب العالقات العامة في جامعة اللويزة وأعضاء مجلس إدارة اجلامعة.

األب موسى :ما يقوم به د.ابوغزاله عمل جبار
أي
وأضاف «رسالة جامعة س ّيدة اللويزة هي خدمة اإلنسان في ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ورحب باحلضور واضعا «زيارة الدكتور مكان في العالم وبناؤه نفسا جسدا وروحا ،باإلضافة إلى جعله
استهل ال ّلقاء األب وليد موسى ّ
أبوغزاله لهذا احلرم اجلامعي في إطار اكتساب اجلامعة من هذه مواطنا ً صاحلاً ،فهذه هي قيمنا وهكذا هي أخالقنا».
اخلبرة الواسعة في اجملال التربوي في العالم العربي»
د .أبوغزاله :مؤمتر موسع حول التعليم
ّ
وقال «ما يقوم به الدكتور أبوغزاله من نشاطات والس ّيما تلك بدوره أعرب الدكتور أبوغزاله عن سعادته في املشاركة في هذا اللقاء
املتع ّلقة بجامعة طالل أبوغزاله ،عمل ج ّبار .وهناك أهداف مشتركة من ّوها ً باملبادئ التي ينقلها الق ّيمون على اجلامعة إلى الطالب وقال
«أرأس اليوم املنظمة العربية جلودة التعليم باإلضافة إلى املنظمة
بني الطرفني باستطاعتنا اإلستفادة منها»
ً
العربية للبحث العلمي ،علما أ ّن هاتني املنظمتني منضويتني حتت
وأوضح بأن «جامعة س ّيدة اللويزة التي كانت بدايتها ض ّيقة اإلطار مظ ّلة جامعة الدول العربية .وانطالقا ً من هنا وبنا ًء على طلب قادة
األمة العربية بدأنا العمل في مجال تطوير البحث العلمي بهدف
تط ّورت وأصبحت اليوم تضم حولى  7500طالب .وهذا العدد موزع
ّ
على سبع ك ّليات من اإلنسانيات مرورا ً بالعلوم فالهندسة وذلك حتسني جودة التعليم»
ج ّراء السعي الدؤوب الذي قام به كل العاملني في اجلامعة ّ
بالشكل
الذي ّ
حتدث أبوغزاله «أنا أؤمن أ ّن
مكن اجلامعة من أن تشهد هذا التط ّور امللحوظ خالل األعوام وحول حسنات التعليم اإللكتروني ّ
التعليم التقليدي سينتهي وها هي جامعة ستانفورد تعلن عن
السبعة والعشرين املنصرمة».
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إلغاء املناهج التقليدية واستبدالها ببرامج التعليم اإللكترونية.
تقن ّية االتصاالت اجتاحت كل القطاعات باستثناء التعليم ،فعلينا
إذا ً العمل على تطوير معايير جودة التعليم اإللكتروني وعلينا
كعرب أن نقوم بقيادة عمل ّية التغيير هذه».
منهد الطريق أمام طالب املستقبل والتفكير
وتابع «علينا أن ّ
بسبل التعليم التي تتماشى مع قدراتهم الس ّيما وأننا دخلنا في
عصر املعرفة الذي فيه بدأ الطفل ال ّرضيع يجيد استعمال تقنية
االتصاالت احلديثة».
ورأى أبوغزاله «مبا أ ّن الشركة التجارية األكبر في العالم هي Google
املتخصصة في جتارة السلع املعرفية علينا اليوم توجيه ط ّالبنا نحو
ّ
يسمى بصناعة املعرفة وذلك اليكون إال من خالل استخدام
ما
ّ
تقن ّيات املعرفة».

مرحبا ً باقتراح أبوغزاله أعرب عن استعداده إلى املشاركة
األب موسى ّ
وقدم أبوغزاله اقتراحا لعقد مؤمتر
موسع للغوص أكثر في هذه في أي مؤمتر لبناني أو عربي يندرج في خانة تطوير اجلودة التعليمية
ّ
العناوين.
ودعا أبوغزاله إلى املشاركة في «املؤمتر الدولي حول البحث العلمي»
الذي تنظمه اجلامعة بعد أسبوعني .
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نقاش ومداخالت
هذا وتخ ّلل اجللسة مداخالت ونقاشات ّ
تركز أبرزها على:
•اقتراح إنشاء جامعة س ّيدة ال ّلويزة مركزا ً لألبحاث حتت رعاية وإشراف مجموعة طالل أبو غزاله الدولية.
•كيفية تذليل العقبات أمام تعليم مواد الهندسة والطب بطريقة التعليم اإللكتروني.
•كيف ّية ّ
األمية املتفش ّية بشكل كبير في العالم العربي وتطوير مراكز لألبحاث لزيادة إنتاج ّية املعرفة ،وضرورة إيجاد
حل مشكلة ّ
للدفع في هذا اإلجتاه.
خاصة ّ
برامج ّ
قدم األب موسى درعا ً تذكاريا ً للدكتور أبو غزاله ،وجرى عرض فيلم وثائقي عن جامعة س ّيدة اللويزة وانتقل
وفي ختام حلقة النقاش ّ
املشاركون إلى مأدبة غذاء بدعوة من األب وليد موسى على شرف أبوغزاله والوفد املرافق.
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اهتمام ومتابعة من وسائل االعالم
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