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ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ ْكَمَة َمن َيَشاُءۚ  َوَمن ُيْؤَت اْلِ ﴿ُيْؤِت اْلِ
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»املِعّلْم«
الشاعر: ّفواز الرباعنة »بني عطية«

واجَلـــاْل التَّمُيـــز  جـــاْك  وإنتــــِي  َرّحـــْب  قلـــْم  يـــا 

ِمنواهلـــا عـــى  تكتـــب  شـــاخمة  األصــــالة  جـــاْت 

َاَلْرجـــاْل ُفحـــوْل  ومتْـــَدْح  الَعــــرْب  َأْحـــَرار  مِتْـــَدْح 

بَافَعاهِلـــا الِصـــْدْق  ِرَجـــاْل  والَعَطـــا  امَلواقـــْف  ِرجـــاْل 

والِْعقـــاْل ِشـــاغْي  وَأرفـــْع  هلـــم  قصيـــدي  أّقـــِدْم 

ورجاهلــــــا بـــأالردْن  وَفَخـــــــْر  إِعجـــــاب  َتيِــــــة 

اجِلــــزاْل)١( َامَلـــَكارم  َراِعــــي  الَعطـــا  َراعـــي  وَاخـــْص 

بِْخَصاهلـــا الَفِضـــْل  ونِْعـــم  األَْصـــْل  نِعـــْم  أبوغزالـــه 

وِجـــــــَداْل َشـــْك  ِبـــــا  مـــا  اأِلْصـــْل  َداْر  َيافــــــا... 

يِْعنَاهلـــــــا الَفْخـــــْر  َحْتــــَى  الِعـــــْز  َداْر  يافــــــا... 

)1(    اجلزال: العطية العظيمة.
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إِشــــــكاْل َعلِيــــه  يِْصَعــــْب  َمــــــا  ال...  اهلل  بـــــإذن 

َحالَّهَلـــــا َطـــاَلْل  لألزمـــــات  ــــَدر  تصَّ ان  َكْفـــــو... 

املِثـــــاْل ُلـــؤي  فأبـــو  والَعْفـــــــو  الَتساُمــــح  َجــــا  إِن 
اِنرَبالــــها)١( الُفــــور  َعـــــى  للَشهامــــَة  َجــــــاْت  وإن 

وإعتـــداْل ْشـــُموخ  ِعـــــز  املَرَجلـــة  َحفيــــْد  »املِّعلـــم« 

جــــِـــزاهلا اإل  اِختــــــار  مـــــا  للكـــرم  أبوغـــــزاله... 

تـــــــــــزاْل وال  بَِســــــــاه...  نِجمـــــــَة  مئــــــــة 

َنالــــــها بِحياتــــه  اَلْقـــاْب  وِعــــّدة  امَلَجاِمـــع...  أبـــو 

َيـــا َنـــاْس ُخـــُذوا كِلِمتـــي ْتِمـــد َع شـــناب)٢( الرجـــاْل

ثَِقاهلـــا َشـــاْل  للَصعبـــَة  اِنـــربى)3(  ِمنُــــــه  ال  »املِّعلـــم« 

األَحـــواْل ُكــــْل  يف  راســـخة  َمَبادئـــُه  املبـــادىء...  أبـــو 

امِحـــــاهلا َشــــاْل  احِلُمـــوْل  لثقيِـــــالْت  اِرتكـــــن  إن 

)1(    انرباهلا: تصدر هلا.
)2(    ع شناب: املقصود عىل الشارب.

)3(    لمنه انربى: تصدر هلا.
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الِشـــاْل نـــُوْب وأفتِخـــْر بَأهـــل  َاجَلَ َشـــاِعر ِمـــْن َأهـــْل 

َقاهلـــــا َشـــاعر  بِقصـــــور  والُعـــذْر  قِصيـــدي  َأبعـــْت 

الرجـــاْل َســـيْد  ُممـــــْد  َع  بِالصـــالِة  َكاَلمـــي  َأْختـــم 
وّهاهلــــا)٢( املِـــُزون)١(  وّعـــــْد  امَلَطـــْر  َبـــاْت  حَّ بِعــــَدد 

الشاعر: فواز الرباعنة »بني عطية«
شاب من بدو جنوب الردن من مواليد بلدة القطرانـة 1979.

قـدم هذه القصيدة وتلقى بالّلهجة الردنية البدوية اهداء لسعادة الدكتور طالل توفيق أبوغزاله.

)1(    املزون: الغيوم.
)2(    ّهاهلا: ما حتمله من مطر وبَرد.
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تقديم

تثري  أن  الرفاعي  ليىل  املوهوبة  الكاتبة  استطاعت  املتألقة  النيقة  ولغتها  السيال  بقلمها 
بحق  يعد  الذي  العرب  العصاميني  من  واحد  سرية  عن  إبداعي  بكتاب  العربية  املكتبة 
العلم  أو يف جمال  العطاء واإلنجاز إن كان يف جمال القتصاد واإلدارة  أسطورة عرصه يف 
ينادوه،  العمالقة أن  "امُلَعّلم" كام اعتاد موظفو جمموعته  أو  إنه طالل أبوغزاله  واملعرفة... 

وهو املعجزة والسطورة!!

يف مدينة يافا السليبة، عروس البحر اخلالدة، تفتحت عيونه عىل الياه. لكن القدر ومشيئته 
العدو الصهيوين عن مالعبها هو  ينعم بطفولة وادعة، إذ رسعان ما هّجره  حرمه من أن 
أن  عليه  وكان  شاقًا،  الياة  مشوار  كان  الكفاح!  مرحلة  بدأت  وهناك  لبنان.  إىل  وأرسته 
جيتازه بعزيمة وصرب، فاآلمال الكبار ل تنقاد الّ لصابر. وهذا ما كان! مل يثنه سوء الال 

عن الدراسة، ربط بينها وبني العمل. وكم كان قاسيًا عمله ولكنه كان القاهر للمستحيل.

يف دراسته بدت عليه خمايل النجابة والنبوغ. أهناها بتميز يف مجيع مراحلها حيث كان كسوبًا 
اندفع  المريكية يف بريوت،  اجلامعة  بعد خترجه من  أو توقف.  للعلم واملعرفة دون كلل 
طالل أبوغزاله إىل خضم الياة العملية عاقدًا العزم عىل حتقيق أحالمه العراض يف النجاز 
والبداع، فظفر بكل هذا وذاك، وبتوفيق من اهلل سعت إليه الشهرة رسيعًا وولج املجد من 
القتصادية  واملؤسسات  الرشكات  من  امرباطورية  شيد  وعبقريته  بحكمته  أبوابه،  أوسع 
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والعاملية موزعة يف مجيع أنحاء العامل وكلها تسهم يف جمال اخلدمات املهنية وامللكية الفكرية 
والتعليم والقتصاد املعريف وتكنولوجيا املعلومات.

يؤمن طالل أبوغزاله أن التعليم واملعرفة يف عرصها الرقمي ها السبيل خللق جمتمع انساين 
متحرض تسوده املحبة والسالم. لقد أحدث طالل أبوغزاله ثورة يف عامل التعليم، حيث أخد 

يركز عىل التعلم بدلً من التعليم النمطي السائد.

عاملي  حتالف  وهي  أبوغزاله  طالل  جامعة  بإنشاء  بادر  اهلدف  هذا  لتحقيق  منه  وسعيًا 
املهنية  اجلمعيات  من  العديد  مع  رشاكة  يف  العمل  طريق  عن  الرقمي  التعلم  فرص  يوفر 
واملؤسسات التعليمية. وُتقبل الدنيا عىل طالل أبوغزاله بكل مآثرها وفضائلها يواكب كل 
التميز  العامل دون كلل أو فتور. سعيه إىل  تطور وتقدم علمي وتكنولوجي حيدث يف هذا 
اخلبري  كان  أنه  فخرًا  ويكفيه  الدولية.  واهليئات  املنظامت  مع  العالقات  أقوى  يقيم  جعله 
الوحيد من خارج جمموعة "اخلمس الكبار G5" الذي ينضم إىل قائمة الشخصيات الكثر 

أهية وتأثريًا يف جمال امللكية الفكرية.

إن انطالقة طالل أبوغزاله إىل العاملية زادته تواضعًا وحمبة للناس، إذ يؤمن أن القدرة عىل 
العمل تزداد بقدر ما يف القلوب من املحبة واإلنسانية، وصفته الديبة غادة السامن يف إحدى 

املناسبات "إن عفويته فوق كل بروتوكول. شعاره املوجز: أي كائن جدير بالحرتام".

طالل أبوغزاله رجل ول كل الرجال. سرية حياته نموذج فذ ينبغي احتذاؤه والتأيس به لنه 
نموذج التميز واإلبداع. وكم َسِعْدُت وامتننُت للظروف التي مجعتني هبذا اإلنسان املتعدد 
املواهب. شدتني إنسانيته وأرسين تواضعه اجلم وانتامؤه العرويب الصادق. هو مدرسة جيب 
أن يرتادها شبابنا املتطلعون إىل الطموحات الكبار. يتعلمون فيها أن الياة ل تنتهي عندما 
خيرس املرء إنام عندما يستسلم وينسحب. يتعلمون أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس 

يف العامل. وكلام تنافس اإلنسان مع نفسه كلام تطور وتقدم.
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أحييك أهيا "امُلَعّلم" فقد رفعت اسم أمتك العربية بانجازاتك املتميزة واملتعددة بمداد من 
ُتقبل إلّ عىل أصحاب  نور وتكتب وتدون سريتك، تعلم الجيال الصاعدة أن الياة ل 

الطموحات الكبرية.
 

األستاذ الدكتور أمني ممود
وزير التعليم العايل والبحث العلمي السابق
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مقدمة

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن﴾ ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ
 ]التوبة:105[

»التألق ال يأيت مصادفًة. األمر كله يعتمد عى التخطيط والعمل واملهارات«.
»مايكل هيبيل«
مؤلف كتاب كيف تصبح متألقًا

ن مور حياته، تبدأ بذورها األوىل منذ أيام الطفولة وال تكف بعد ذلك  »وراء كل عظيم فكرة ُتكوِّ
ل والنضج يف كل مرحلة من مراحِل حياتِه«. عن التشكُّ

»د. حممد املنيس قنديل«
مؤلف كتاب عظامء يف طفولتهم

مليئٌة هي الياة بأولئك الناجحني الذين قدموا جتارهبم وخرباهتم منارًة لآلخرين ودلياًل 
حُيتذى به يف العمل الناجح والتقدم والنتصار.

ولكن...

إىل  الوصول  يعني  فذلك  متميزًا  تكون  أن  كبري،  والفرق  فرق،  فهنالك  عنوان...  للتميز 
القمم الشاهقة، أن تكون متميزًا يعني أن ل مثيل لك يف النجاح واخلربة والكمة والريادة، 

باختصار شديد »التميز هو طريق العظامء«.

يولدون ويف فمهم ملعقة من ذهب...!! وآخرون يولدون من رحم النكبة، هو ذاك... وكام 
يطلقون عليه السندباد أو ابن بطوطة... أو الطائر يف سامٍء بال حدود، إنه القائد العبقري، 
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اخلبري العتيق من الطراِز الرفيِع الول، إحدى الشخصيات التي يثرُي وجوُدها عبقًا لذيذًا 
ل املكان... جُيمِّ

جمموعات  أكرب  من  ُتعْد  التي  جمموعته  موظفي  أرسة  تسميته  عىل  اعتاد  هكذا  »امُلعلِّم« 
وبالفكر  والعزيمة،  والتصميم  فباإلرصار  ينادوه.  أن  له  حيلو  وكام  العامل،  يف  الرشكات 
املستنري والرؤية الواضحة وبالتعاون والتعاضد والتامسك الذي َغرسُه يف أرسة جمموعته 

الدولية حقق انتامء ما يزيد عىل ألفي موظف.

إنه اإلمرباطور الذي شيد إمرباطوريته بِحكَمتِه َلبِنَة َلبِنَة وكافح لتبقى ِمنرْبًا دوليًا فخرًا لكل 
»طالل أبوغزاله« السم الذي ملع يف سامِء القتصاد والتجارة  إنه العالَّمُة والنابغُة  عريب، 

والسياسة واملعرفة.

طالل أبوغزاله عريبٌّ فلسطينيٌّ أردينٌّ مسلم، ُولَِد من َرِحْم النكبة، ابن يافا العظيم، الذي 
َيفخر بوطنِه وعروبتِه، سار يف طريق املجد، وللمجد طريق طويل وشاق، مل هَيْب الصعاب، 

كافح وجابه وحتدى حتى كان له ما أراد.

ر، الذي يعشُق َثرى بالده، عرويب املوطن وفخور هبا،  هو الطفل الفلسطيني الاّلجئ امُلهجَّ
اجتثَّ الفقَر والملَ بالصرِب والتعب، فكان كفاُحُه من أجِل العودِة مالذًا لمل باٍق، مؤمنًا 
الغتصاِب،  ُجرِح  من  القوة  استمدَّ  بالراحة،  الصغري  جسده  عىل  كرياًم  يكن  ملْ  بتحقيقه، 
وقتَل التكاسل بسيف اجلِد والعمِل، وأجهض أفكار الزن ومرارة النكسار بصوِت القوِة 

وأمل الرجوع.

ل يملك سوى أفكاره اإلجيابية التي أوصلته إىل طريق املجد فحقق ما مل حيققه املرفَّهون، 
العلم  من  واسع  حميط  املهنية،  للمجامع  وأٌب  وعّراهُبا،  الفكرية  للملكية  إقليمي  بطٌل 
واملعرفة والفكر، ما ساعده عىل الصمود يف عاملٍ خطري ل أمان له، غريمُه العدو الصهيوين، 

والكسل واإلحباط.

تأُل  مل  اإلعالمية  الوسائل  كانت  وإن  املعجزة،  الطفل  هذا  قصة  الكتاب،  هذا  يف  سنرسد 
ُم ملعجزِة العرص، كتاٌب  جهدًا يف التعريف عنه، ولكني أجُد بعميل املتواضع هذا أقل ما ُيقدِّ
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يروي »رس املجد« الذي حققه طالل أبوغزاله طوال ما يزيد عىل ثالثة أرباع قرن.

إنه أحد أبرز العرشين الوائل يف قائمة أصحاب النفوذ التي نرشهتا يف الردن جملة »فنترش« 
»لدوره الرائد يف وضع حجر الساس للملكية الفكرية يف العامل العريب«.

إنه الرجل الذي تعدى التاسعة والسبعني عامًا ول يزاْل يرى لذة النوم بالعمل حتى التعب، 
فوربس الفرنسية، فإذا مل جيد اسمه يف أغنى أغنياء  إنه الرجل الذي يصحو فيمسك جملة 

العامل ذهب إىل العمل.

لـ »جمموعة طالل  إنه دولة داخل دولة، املؤسس والرئيس  التاريخ،  إنه بصمة اإلبداع يف 
أبوغزاله الدولية« املجموعة العاملية للخدمات املهنية والتعليم، أكرب الرشكات الدولية يف 
العامل، تقدم  العامل، تضم أكثر من )100( مكتب خاص هلا، و)150( مكتبًا متثيليًا حول 

خدمات مهنية متنوعة وخمتلفة.

الاّلجئ  الفلسطيني  ومعجزة  أعجوبة  أجنحة،  بال  الطائر  حكاية  وإياكم  نرسد  دعونا 
ر، وأنا واثقة أن للقارئني مثيل تستهوهيم لذة ل تعلوها لذة لقراءة سطور حياة هذا  املهجَّ
الطائر، وشوق عارم ملعرفة َحكايا ومشوار وأرسار حياته اخلاصة والعامة وكل ما هو وراء 

الكواليس.

الكاتبة 

ليلى الرفاعي
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»لكل من امسه نصيب«

معنى ا�سم طالل 
يف اللغة العربية

طالل: اجلميل الطلعة، ويقال أيضًا طِالل: مجع َطّل وهو: الندى، املطر اخلفيف، الَسن 
اجلميل، املوقع املرتفع البارز، اهليئة اجلميلة، الالة السنة، البهجة والرسور.

ويقال أيضًا: ُمطلٌّ من عليائه عىل من هم دونه، والطل: السن املعجب ومجعه طالل.

ول عجب أن طالل أبوغزاله له من اسمه نصيب، فهو هبي الطلَّة ووسيم املبسم، َحَسُن 
عالية  ضحكة  وصاحب  الظِّل،  وخفيف  وجذاب،  أنيق  واخلُلق،  اخلَلق  َحَسُن  املظهر، 
املؤثر،  الطاغي  املبتهج، وبحضوره  املبتسم  بوجهه  وُترَس  ُتبهُر  تلتقيه حتى  أن  فام  ومجيلة. 
صاحب جرأة واضحة، ومدهشة ُتدهُش نظرائه، لبٌق ويتمتع بذكاء حاد، إنه املعلِّم والب 

الاين، الديب والفنان موضع حب واهتامم وتقدير اجلميع. وهو من مواليد برج الثور.

مشاهري برجه هم:
امللكة إليزابيث )ملكة بريطانيا(، ويليام شكسبري، أدولف هتلر، جيوفاين باسيلو )مؤلف 

أوبرا إيطايل(.
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ن�س�أته ووالدته

ُولد العالَّمة طالل أبوغزاله يف يافا، إحدى املدن الفلسطينية، يف ٢٢ نيسان/ إبريل ١938 
من أب فلسطيني وأم سورية، فوالده هو احلاج توفيق سامل أبوغزاله، ووالدته هي السيدة 

أديبة أبوغزاله.)١(

كان طالل ولدًا بارًا بوالديه، حنونًا، عطوفًا، ومبًا هلا. كان متميزًا عن إخوته رغم ِصَغر 
باسمه  قطعة أرض صغرية  والده  له  ل  األربع سنوات سجَّ ففي عمر  سنِّه وحداثة عمره. 

قيمتها ٤٠٠ جنيه وال يزال حيتفظ حتى اآلن بسندها العقاري.)٢(

عمل والده جنديًا باجليش العثاين عندما كان شابًا وبعدها َعِمَل يف التجارة، فكان تاجرًا 
يف  الرائدة  املشاريع  من  لعدد  مالكًا  كان  كا  السيارات  زيوت  رشكات  من  لعدد  ووكياًل 
فلسطني، يمتلك بيارات زراعية ورشكة حافالت تعمل بني القدس ويافا وتسمى »يافا«.)3(

كان والده ُأّميًا ال يقرأ وال يكتب، إال أنه كان يتمتع بشخصية الرجل الرشقي، ذا شخصية 
)قوية هتابه ُأرَسُته احرتامًا وهيبة وتسب له حسابًا .)٤(

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8 ، اسطنبول.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

            محدان، عدنان، السفري صوت الذين ل صوت هلم.
)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)3(    محدان، عدنان، السفري صوت الذين ل صوت هلم.
           مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8 ، اسطنبول.

           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011
)٤(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8 ، اسطنبول.
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يصفه طالل فيقول: »كان والدي ذا شخصية عظيمة، وقوية جدًا ومهيمنة، ُكنّا هنابه احرتامًا 
إل  له مجيعًا كالتالميذ احرتامًا وإجاللً ول نعود نجلس  إذا َحرَضَ وقفنا  وتقديرًا، فكان 
يؤنِّب أحدًا لكن كان  مل يكن  ُسئلنا،  إذا  إل  الرأي  بإبداء  لنا  ُيسمح  بذلك، ل  لنا  َأِذَن  إذا 
يوحي لنا بأسلوبه اخلاص فندرك ما يريد. كان يتمتع بصحة ولياقة بدنية عالية وعجيبة، 
لقد علمني السباحة عندما كان عمره ثامنني عامًا، وكان يوصيني بالتجارة ويقول: "التجارة 

ثلثي اإلمارة". تويف معمرًا عن عمر مئة وسبع سنوات«.)1(

أتذكر أنه كان يوقظنا صباحًا قبل بزوغ الشمس فيقول: »كاك هرشي« وهي كلمة تركية 
ع الرزاق  تعني »استيقظوا يا جنود«، كان حيثنا عىل الستيقاظ مبكرًا ويقول: »إن اهلل يوزِّ
كثرية  قياًم  والدي  عّلمني  لقد  ُأمّي،  رجٌل  أنه  رغم  حكياًم  رجاًل  كان  الشمس«  بزوغ  قبل 
واملشاكل وحتويلها  الزمات  مع  إجيابيًا  أتعامل  الكمة وعلمني كيف  يف حياتنا، علمني 
املشاكل  أمام  أبتسم  يراين  عندما  ُيدهش  فالكثري  عميل،  يف  اآلن  أمارسها  وأنا  متعة،  إىل 
اإلجيايب  للتفكري  فرصة  وهي  للقدرات،  واستفزاز  للها  مثايل  طريق  فهي  والزمات 

والنجاح والنتصار يف حلها وشحذ هلا.

ُيذكرين ذلك بوالدي عندما َحَدَث حريق كبري وهو من أكرب الرائق التي حدثت يف يافا 
عندما كان جالسًا يف أحد املقاهي التي اعتاد عىل اجللوس فيها مع أصدقائه وأقرانه، وجاء 
من خيربه أن خمازن الزيوت مجيعها قد احرتقت، كان َهمُّ والدي السؤال عن الناس وهل تم 
اختاذ إجراءات لاميتهم من الريق...؟ مل يذكر والدي قط املمتلكات واملخازن، مل يكرتث 

ه حياة الناس فقط. للرضر املادي، وكان هُّ

وبالّصدفة وقبل حوايل العرشين عامًا حدث حريق يف أحد مكاتبنا يف اخلرُب )إحدى املدن 
السعودية( وجاء من خيربين أن املكتب بأكمله قد احرتق، كنت حينها عىل الغداء، مل أتذكر 
ما حصل مع والدي آنذاك ولكن ترصيف كان مماثاًل لترصف والدي، كان هي فقط املوظفني 

إن كانت هناك إصابات. مل أسأل عن اخلسائر. وأمتمُت غدائي.

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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لقد  وكرامته.  بضمريه  ول  وسمعته،  باسمه  يتاجر  فال  وقرار،  مبدأ  صاحب  والدي  كان 
َخرِس قضية له باملحكمة نتيجة رفضه التوقيع عىل إقرار طلبته املحكمة، رغم إدراكه لذلك.

الياة  أتعلم من مدرسة  تلميذ ول زلت  فأنا  والدي.  تعلمتها من  وِعرَب  كل هذه دروس 
وأتلقى املعرفة وأضيفها إىل خمزوين املعريف.

أنه  املشاريع اجلديدة. وأذكر  أنشأ كثريًا من  أن  كان والدي مبادرًا وصاحب ريادة، فكان 
أنشأ معمل ثلج كان شيئًا جديدًا وغريبًا حينها، وكان يصحبني لرى قوالب الثلج كيف 

د... كانت ذكريات مجيلة. ُتصّب وتربَّ

أن  يؤمن  كان  مزارع.  أين  أنسى  ل  أن  ويذكرين  بالرض  بالرتباط  يوصيني  والدي  كان 
املزارع هو أكثر الناس وطنية وإخالصًا لرتباطه بأرضه وحبه هلا، وتلك الفكرة مل تفارقني 

يومًا .)1(
 

ولوالدي ِذكر وسمعة طيبان، أسهام يف تسمية أحد شوارع يافا باسم )شارع أبوغزاله(. 
 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن 25/٤/2011.

شارع أبوغزاله



30

وتأمني  والولد،  العائلة  بشؤون  اهتمت  بيت  وربة  فاضلة  سيدة  فكانت  والدت  أما 
مستلزمات الياة الرسية، كانت تنرش الب والُلفة والنان بيننا. كنُت قريبًا منها عاطفيًا، 
البيت، كنُت ولدًا مطيعًا  املكوث يف  بالرضا والمد هلل، كنت أحب  دائاًم  كانت تدعو يل 

ومهتاًم بدراستي«)1(.
 

 
 
 
 

 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

ميناء مدينة يافا  1899

صور ميناء يافا عام ١899- ويكيبيديا )املوسوعة احلرة(
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منزل عائلة أبوغزاله يف يافا

مدخل منزل توفيق أبوغزاله يف يافا
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اسم توفيق أبوغزاله حمفور عىل أعىل الباب

فندق يف يافا اململوك لعائلة أبوغزاله
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شهادة تسجيل عقار باسم طالل أبوغزاله عام 19٤2، صادرة من حكومة فلسطني





35

التهجري ومرارته لدى طالل اأبوغزاله

ر فيه هو وعائلته من فلسطني، كان بعمر العرش سنوات  يتذكر طالل جيدًا اليوم الذي ُهجِّ
بحضن  احلياة  رفاه  يعيش  كان  صغري  لطفل  كبري  أمل  ما حدث.  يدرك  لكنه  طفل،  آنذاك. 

عائلته لينتقل به احلال فجأة إىل طريق جمهول دون مأوى، مسلوبًا من كل يشء.

بالتحديد عام 19٤8 هكذا بدأ طالل رسد حكايته...

»كان عمري عرش سنوات عندما كنا نجلس وعائلتي عىل سطح بيتنا يف يافا... حينام سمعنا 
نداًء باملايكروفونات تقول »اخرجوا من منازلكم وتوجهوا إىل الشاطئ لسالمة العمليات 
العسكرية« كان النداء باللغة العربية وتساءَل طالل »هل كان الصوت من املنظامت العربية، 
؟ ل أعرف«)1(. أم كان خمططًا هيوديًا للتهجري؟ هل كان الصوت من فلسطيني أم من هيوديٍّ

عندما سمع والدي النداء واقتنع اجلميع بأن هذا هو املطلوب لسالمة العمليات العسكرية، 
توجهنا مجيعًا إىل امليناء مشيًا عىل القدام، لقد تركنا كل يشء وراءنا: أغراضنا، بيتنا، أموالنا، 
باخرة  وجدنا  لقد  طارئًا.  النداء  كان  شيئا.  معنا  نأخذ  مل  يشء.  كل  حافالتنا...  مزرعتنا، 
أتأمل  كنُت  السفينة،  تلَك  تقودنا  أين  إىل  نعرف  ومل  عليها  فصعدنا  تنتظرنا،  بضائع  شحن 
وأنا يف الباخرة بالرغم من صغر سني، لقد أدركت أنني فقدُت كل يشء. ومع أن املسافة 
من يافا إىل شاطئ جنوب لبنان ليست ببعيدة، إل أن الرحلة استمرت أسبوعني، مل تكن 
رين مات عىل  امُلهجَّ أذكر أن أحد  البضائع.  لنقل  لقد كانت  الركاب.  لنقل  الباخرة مهيئة 
ظهر الباخرة فام كان من ُعاّمل الباخرة إل أن ألقوه يف عرض البحر... حينها أدركُت أن هذا 
النداء مل يكن نداًء وطنيًا وإنام خدعـة صهيونية لتهجرينا، وجـدُت نفيس وعائلتي يف عرض

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول. 
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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قرية  الباخرة يف  بنا  َحطَّت  نائية حيث  إىل ضفاف  تقودنا  للشحن  نستقل مراكب  البْحر،   
الغازية يف جنوب لبنان...)1(

رًا يف لظة واحدة، شعرُت بأمل اللجوء كيف كنُت أعيش يف بيتنا، يف  أصبحُت لِجئًا مهجَّ
مزرعتنا، وكيف انقلب بنا الال إىل هذا الطريق... ل نملك شيئًا.)2(

كان عيّل أن ُأفكر ملّيًا كيف ستميض بنا اليام، كنت بعمر العرش سنوات، كنُت بسن مبكر... 
ل نقمتي إىل نعمة، كنت أسري إىل املدرسة طفاًل  كانت تدور بخلدي أفكاٌر غريبة، كيف ُأحوِّ
ل أملك سالحًا ول قوة ول عضالت، كيف يل أن أنتقم من هذا العدو املجرم، ما الذي 
عساي أن أفعله؟ فاختذُت قرارًا صعبًا، قرار الطريق الطويل: أن أقدم للعامل أنموذجًا إلنسان 
عريب يثبت قدرتنا عىل املقاومة واستعادة الوطن املغَتَصب... لقد كنُت مؤمنًا أن لعودتنا إىل 
أبني  أن  لقد قررُت  العلمي والضاري واإلبداع،  التفوق  وطننا طريقًا واحدًا من خالل 
مؤسسة عاملية فلسطينية تقول للعامل إننا شعب يستحق اليـاة، ونحن باقون وسنبقى، كان 

طموحي أن ُأظهر للعامل عظمة اإلنسان العـريب... فكـان هذا طريقي«.)3(
 

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول. 
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)3(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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صورة تعبريية للمنكوبني عىل متن الباخرة عام 19٤8
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 خارطة تبني مسار هتجري الآلجئني من ديارهم نتيجة الحتالل الصهيوين 19٤8
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م�سوار الكف�ح الطويل

الطويل، يدرك  املجد  هكذا كان قراره، كان عليه أن خيطو أوىل خطواته حبوًا عى طريق 
أنه سيصل حللمه، ويدرك أن للعودة إىل وطنه كفاح ال تكاسل فيه، وأن االنتقام من العدو 

هدف ساٍم وبالعلم والعمل سريتدي تاج النرص.

من طلب الُعال سهر الليايل...إن التقاط الثار الناضجة يستدعي التسلق إىل أعايل األشجار 
ل آالم الوخز واجلروح، فكيف بطريٍق طويل مؤمل حيمل جمهوالً غامضًا بال عون وال  وَتمُّ

سند. لقد اختار لنفسه هذا الطريق فصمم عى البدء فيه.

الغازية جنوب مدينة  الباخرة عىل ضفاف قرية تسمى  ألقتنا  يكمل طالل فيقول: »عندما 
قبل  عمله  بُحْكم  جتارية  عالقات  به  تربطه  كانت  قديم  لوالدي  صديق  استضافنا  صيدا، 
ب بالاج »رضا خليفة« وهو خمتار لبناين من املعروفني يف لبنان. وقد استضافنا  النكبة، ُيلقَّ
يف إحدى دوره التي كان يقطنها أحد أبنائه فلم نعامل كالجئني، ومل نسكن اخليام، ولكن 
كانت ُتعطى لنا الصص التموينية التي كانت توزعها »وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل 

الآلجئني الفلسطينيني / األونروا«.)1(

باعتبارنا  نشرتيه،  كنّا  ملا  ثمن  تقايض  بعدم  القرية  دكاكني  يويص  خليفة  رضا  الاج  كان 
هي  هكذا  وكرياًم...  أصياًل  رجاًل  كان  لقد  هو.  بمحاسبته  يوصيهم  وكان  عليه،  ضيوفًا 
أخالق العرب، لقد كان يدعوين ملرافقته لجتامعاته املسائية مع الرجال من عمره وعمر 
بالشاي،  شبيه  ساخن  أعشاب  مرشوب  وهو  )املتَّا(،  مرشوب  يتناولون  وكانوا  والدي، 
أفادتني  متعة  بعقود  يكربين  من  مع  جللويس  كان  لقد  الكثري.  اجللسات  هذه  يف  فتعلمُت 

كثريًا.)2(

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.



40

دراسته:
أسري  أن  عيّل  كان  إليها،  للوصول  القدام  عىل  سريًا  املدرسة  إىل  للذهاب  مضطرًا  »كنت 
أنني  أيام الصيف والر، وأيام املطر والثلج والربد الشديد. أذكر  ساعتني ذهابًا وإيابًا يف 
وصلت يف أحد اليام إىل صفي وكنت غارقًا أتصبب ماًء، وُهيئ للطالب أنني خارج لتوي 

من بركة سباحة«.)1(
 

مل أحزن لتعايل أصوات ضحكاهتم ففي اليوم التايل فوجئت عند وصويل بصفقات كفوفهم 
تشجيعًا يل، علمت لحقًا أن أحدهم أخربهم أنني أسري ساعتني حتت املطر، مرّصًا لصل 

ملدرستي.)2(

يل  ختيط  أن  استطاعت  الربد  من  عيّل  خوفها  ولشدة  يل.  معطف  رشاء  من  أمي  تتمكن  مل 
معطفًا من بطانية من الصوف كانت تستعملها كغطاء.

بعض  يف  بالطــريق  املـارة  باملجـان  اخلضار  مركبات  تقّلني  كانت  عندما  حمظوظًا  كنُت 
الحيان.)3(

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)2(    املصادر السابقة.
)3(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

صورة تعبريية تظهر اإلرصار والعزيمة للطفل طالل أبوغزاله
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درسُت البتدائية يف مدرسة »الروم األرثوذوكيس« املسيحية يف يافا، ثم تابعت دراستي يف 
»املدرسة الربوتستانتية« املسيحية أيضًا يف صيدا يف لبنان، لقد تربيت عىل الخالق والقيم 
املسيحية التي أكسبتني مبادئ القناعة والرضا، لقد كنت أؤمن بعبارة صباحية كنا ندعوها 

يف صباح كل يوم »ربنا أعطنا كفاف يومنا«.

أملك  أكن  مل  أيضًا.  الثانوية يف مدرسة »املقاصد اإلسالمية« يف صيدا  تابعت دراستي  ثم 
أقابل  أن  قررت  الثانوية«  اإلسالمية  »املقاصد  مدرسة  إىل  توجهت  عندما  واحدًا  قرشًا 
رئيسها لخربه بأمري. كان عيّل أن أقنعه بام يدور يف رأيس كي أستطيع أن أكمل دراستي...

رت  ُقرِّ قد  املنح  إن  بالقول  بادرين  لكنه  أنني أرغب يف الصول عىل منحة جمانية،  أخربته 
املدرسة  املرتبة الوىل عىل  بأنه يف حال مل أحصل عىل  فعقدُت صفقة معه  أمرها،  وانتهى 
سأقوم بدفع القساط كاملة، فُأعجب بثقتي بنفيس وغامر معي وَقبَِل التحدي مقابل منحة 
دراسية لسنة كاملة. ولكني أعرتف أن »السيد ممد سالم رمحه اهلل« مدير املدرسة كان داعاًم 

يل، لقد كنت موضع عناية خاصة وشخصية منه، وبالفعل حصلُت عىل املرتبة الوىل.
 

 



42

وهبذه املدرسة تعلمت القرآن الكريم، وحصلت عىل أول جائزة، وهي ساعة يد، لفظي 
القرآن الكريم ترتياًل وجتويدًا، وكانت أول ساعة يد أرتدهيا يف حيات.

رّب  أنني  خيربين  كان  وللعائلة.  له  اخلري  مرشوع  أنني  ورأى  يب،  اخلري  يرى  والدي  كان 
الرسة، بُحْكم ِكرَب سنِّه، وأنا التلميذ املتفوق، وقد حصلت عىل منحة، كان عيّل أن أحتمل 
مسؤولية عائلة بأكملها، وُأنفق عليها فام كان مني إل أن أبحث عن عمل حيقق دخاًل يعود 
وبني  بيني  آخر  حتدي  هذا  وكان  الياتية،  ومستلزماهتم  احتياجاهتم  يكفي  بام  أرست  عىل 
)البوظة(  كريم  اآليس  صندوق  أمحل  فرحُت  وأعمل.  أعمل  أن  إل  مني  كان  فام  الياة، 
عىل ظهري، وكانت تسمى بوظة »إيفرست« فأسري يف الشوارع لبيع وُأنادي بأعىل صوت 

»بوظة ستيك... بوظة ستيك«.)1(

كان عيلَّ أن ُأغادر منزيل يف اخلامسة صباحًا لبارش عماًل آخر يف »سوق اخلضار«، أحسب 
هلم تكاليف صناديق اخلضار من تاجر اجلملة إىل تاجر املفّرق، ثم أعود إىل البيت يف السابعة 

صباحًا لستحم وأذهب إىل مدرستي.)2(

وبعد عودت من املدرسة أتابع عماًل آخر فأعطي دروسًا يف مدرسة بنات يف اللغة اإلنكليزية 
العديد  ترمجة  يف  عملت  ثم  مثيل...  الثانوية  الصفوف  يف  الطالبات  وكانت  »لشكسبري«، 
الكثري  منها  وتعلمت  اإلنكليزية،  لغتي  بتحسني  الرتمجة  وأفادتني  الجنبية،  الكتب  من 
»التخطيط  كتاب  ترمجتها  التي  الجنبية  الكتب  أحد  ومن  بعد.  فيام  بعميل  أفادين  الذي 
السرتاتيجي« لرتوديسكي يتحدث عن التخطيط الطويل والقصري الجل. عملت كبائع 

أسطوانات موسيقى يف دكان موسيقى وّلدت لديَّ حبًا وشغفًا هلا إىل اآلن.)3(
 

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)2(    املصادر السابقة.
)3(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
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كنت سعيدًا بمعانات التي اعتربهتا انتصارًا عىل ظرويف.

مل جيد أيب يّف رجل البيت ماديًا فقط، بل تعدى ذلك مسؤولية الياة العائلية والجتامعية 
أيضًا .)1(

من أطرف ما حدث معي حني جاء والدي ذات يوم ليخربين أن أخي الكبري - وكان يبلغ 
سًا- ل يذهْب إىل عمله ويبقى نائاًم يف الصباح  حينها من العمر ثالثني عامًا، ويعمل مدرِّ
عام  منه  لستفرس  إليه  فذهبت  عامًا،  عرش  مخسة  العمر  من  أبلغ  كنُت  متأخرة.  لساعات 
يمنعه من الذهاب للعمل... فأخربين أنه ل يستطيع الستيقاظ باكرًا لنه ل يقاوم النوم... 
فيتأخر! مما حدا باملدير إىل طرده من املدرسة، اقرتحُت عليه أن أتوسط له لدى املدير ليعيده 
إىل العمل، عىل أن ل يتكلم هنائيًا ويرتك يل دفة الوار... فوافق أخي وذهبنا سويًا ملقابلة 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

طالل أبوغزاله مع أقرانه يف املرحلة البتدائية
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املدير الذي ُصدم عندما رأى طفاًل صغري جاء يفاوض عىل عودة أخيه الذي يكربه بخمسة 
عرش عامًا إىل العمل... لكني كنُت واثقًا جدا أنني سأجني خريًا... رفض بالبداية معتذرًا 
بالضور  يلتزم  أن  أخي  أن عىل  اتفاقًا:  معه  فعقدُت  باكرًا،  بالضور  ملتزم  أخي غري  أن 
للعمل يوميًا وباكرًا ملدة ثالثة أشهر دون أن ُيسلمه أي راتب وإذا استمر بالنتظام يسلمه 

راتبه عن تلك الفرتة فوافق املدير وعاد أخي إىل عمله والتزم به.

»أنت أب هذه العائلة ومسؤول عن كبريهم وصغريهم«
»والد طالل أبوغزاله«

أذكُر  ما عشُت أصنعه طيلة حيات، فال  َأراد هلا، هذا  وأثَّرت يفَّ كام  جتّلت كلامت والدي 
ة التي  أنني قضيُت طفولتي باللهو واللعب كباقي الطفال، بل أذكُر مسؤولية عائلتي اجلمَّ

كلفني هبا والدي والتي أعتربها واجبي يف الياة.

بعد.  فيام  كياين  شكلت  والدي  به  دفع  ما  أن  أعتقد  بل  يومًا،  تقلقني  مل  املسؤولية  تلك 
وكإنسان، ل قيمة يل إن مل ُأمارس إنسانيتي باحرتام عائلتي والهتامم هبا ورعايتها.

لقد مثَّل طالل أبوغزاله قول رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم »خريكم خريكم ألهله 
وأنا خريي ألهيل«.

سافر بعض إخوت للعمل باخلارج، منهم من سافر اىل اململكة العربية السعودية، ومنهم اىل 
الربازيل، ومن دماثة والدي أنه ملا كان إخوت يقضون وقت السمر خارج البيت يف حني 
يقلق هو لذلك، ول هيدأ له بال ول ينام حتى يرجع مجيع إخوت اىل البيت، كان ل يأوي 
إىل رسيره إل وقد دخل غرفتنا ونحن نيام وعّد أقدامنا الستة وعرشين أي ثالثة عرش فردًا، 

وبذلك يطمئن لعودتنا.
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دراسته اجلامعية: »تفوق بامتياز وبمرتبة الرشف«

ومن نَِعم اهلل عيّل أن حصلُت عىل منحة أخرى يف اجلامعة المريكية ببريوت إلكامل دراستي 
والكتب،  والسكن  التعليم  تشمل  املنحة  كانت  الفضل.  هبذا  لُلبنان  أدين  وأنا  اجلامعية، 
الفاكهة  بحبات  أحتفظ هلم  وأنا  سعيدًا  كنُت  عائلتي،  يف  دائاًم  أفكر  كنُت  الطعام.  وحتى 
ع لنا مع كل وجبة يوميًا )كالتفاح واملوز والربتقال( فأمجعها وأمحلها لعائلتي  التي كانت ُتوزَّ
ر  وأعود هبا يف هناية كل أسبوع. ونستمتع بأكلها سويًا. كانت لتلك اليام متعة ولذة. أقدِّ

تلك اللحظات... ول أنساها.)1(

كان عيّل أن أستقل القطار املتجه إىل بلدت، ويف أحياٍن كثرية كنت أغادره لستقل قطارًا آخر 
كلام اقرتب مني املفتش، كي ل أدفع الجرة، لنه برصاحة مل يكن لدي ثمن التذكرة.)2(

اجتزت امتحاين القبول يف اللغتني العربية واإلنكليزية بنجاح فُأعفيت من املادتني، وفضل 
ذلك يعود لفظي القرآن الكريم والفائدة الكبرية يف ترمجة الكتب الجنبية.)3(

عشقي لّلغة اإلنكليزية قادين لدراستها يف كلية اآلداب، إل أنني مل أمتكن من التسجيل فيها 
أن أسجل  الذي نصحني  برفقة صديقي  كنُت  اليوم.  بذلك  التسجيل  نظرًا إلنتهاء وقت 
لدراسة التجارة مثله، وتذكرت أهنا رغبة والدي أيضًا أن أعمل بالتجارة، فكان أن درست 
وبمرتبة  بامتيـاز  الوىل  اجلامعيــة  الشهــادة  عىل  وحصلـت  العامل  وإدارة  التجارة 

الرشف.)٤(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)3(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.

)٤(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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أول مبلغ حصلت عليه ٥٠٠ جنيه مرصي:

الفنون  لرعاية  العىل  املجلس  أعلن  اجلامعة  سنوات  إحدى  ويف   1958 عام  أواخر  يف 
طالب  بني  آنذاك«  املتحدة  العربية  »اجلمهورية  مرص  يف  الجتامعية  والعلوم  واآلداب 
بقصة  القصرية، فشاركُت  القصة  العربية، عن مسابقة  بالبلدان  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
بعنوان »الصدى اللعني«، وكنت حينها أعيش مأساة احتالل فلسطني وأثارت يّف قضيتي، 
وحلمي الكبري بأمل العودة، لرض اغُتصبت وترشد شعب بأكمله وضاع مستقبله، فكتبت 
مرصي...  جنيه   500 مبلغ  عىل  وحصلت  القصة  وفازت  نعيشه.  حاٍل  واقع  من  قصتي 

وكان مبلغ كبري بالنسبة يل مل أكن أحلم به، بل مل أكن أعرف ماذا أصنع به«.)1(
 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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صورة خّترج طالل أبوغزاله من اجلامعة المريكية ـ بريوت ـ 1960
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الشهادة اجلامعية الوىل من اجلامعة المريكية يف بريوت
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طالل أبوغزاله عىل قائمة الرشف - اجلامعة المريكية
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حركة »القوميون العرب« 

القوميني  حركة  حزب  إىل  انضممُت  المريكية،  اجلامعة  ويف   ،1960-1956 عام  »يف 
العرب، وقد عّرفني عىل هذه الركة أحد أبرز الشخصيات الردنية التي أعتّز هبا – والذي 
لركة:  قائدًا  كان  لقد   - بعد  فيام  الردين  امللكي  للديوان  ورئيسًا  وزراء  رئيس  أصبح 
»القوميون العرب« آنذاك، وضّمني هلا... إنه الرشيف عبداحلميد رشف رمحه اهلل وزوجته 
السيدة الفاضلة ليى رشف وهي من الشخصيات املعروفة وهلا دور ريادي كبري يف الردن.

»يف عام 1959، وبالضبط يف العيد الول للوحدة بني مرص واجلمهورية السورية، قررنا 
أن ُنسريِّ مظاهرة طالبية تأييدية تنطلق من اجلامعة إىل دمشق، وانطلقت عدة مركبات كبرية 
وباملقابل  جيدًا  ختطيطًا  هلا  خططنا  وقد  املظاهرة،  هذه  قيادة  مسؤوليتي  كانت  وصغرية، 
كانت هناك حركة طالبية مضادة ملنع مظاهرتنا، وهي ما تسمى اآلن »املقاومة املسيحية/
املظاهرة  ُأدير  الفئتني. كنت حينها  احتكاك وعراك بني  يبدأ  أن  الكتائب« وأوشك  حركة 
السيد  الطلبة  فقط، فجاءين عميد  تنظيميًا  إنام كان دوري  بينهم،  أظهر كشخص  أن  دون 
أن  وطلب   - اجلامعة  استخبارات  خالل  من  هلا  املنظِّم  أنني  يعلم  وكان  ملكيان«-  »دين 
أوقف هذه املظاهرة، فادعيت بعدم معرفتي بام يقول وجتاهلت متامًا كالمه وأن ل عالقة 
فقمت  املظاهرة،  تقف هذه  مل  إن  إجراء صارم ضدي  اختاذ  أنه حذرين من  إل  بالمر،  يل 
بإبالغ التنظيم من خالل سلسلة أشخاص إلبالغ القائد الشكيل للمظاهرة، وقررنا فّضها، 
وتسيريها من خارج اجلامعة. وانطلقت املسرية ووصلنا إىل دمشق، وهناك استغّلت بعض 

الحزاب املظاهرة لتدخل بيننا، ولكننا متكنا من اخلالص منهم«.)1(

ه إيّل إنذار من إدارة اجلامعة ملنعي من املشاركة بأي نشاط سيايس وبكافة  »وبعد عودتنا ُوجِّ
أشكاله.

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
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بالرغم من عمق العالقة الطيبة مع عميد الكلية لكنه عاتبني بود عاّم قمت به -كان صعبًا 
عليه أن يتفهم ترصيف لنه باختصار مل يكن لجئًا- إنَّ ما قمت به كان من أجل فلسطني 

وقضيتها.

الركة  أترك  أن  خيار  أمامي  كان  باجلامعة،  العرب  القوميني  حركة  أترك  أن  اضطررت   
رسميًا  إنذارًا  إيل  ه  ُوجِّ لقد  اجلامعة،  من  ُأطرد  أن  أو  سيايس  نشاط  أي  عن  كليًا  وأمتنع 
ج لتابع  إمتاِم دراستي وأخترَّ تركت الركة جمربًا لستمر يف  أن  إل  مني  فام كان  بطردي، 
خدمة قضيتي وأرست، وكانت هذه هي رغبة والدي -الُبعد عن السياسة- كان يوصيني 

بعدم اخلوض بأكثر من طريق، فاإلبداع يأت باختيار طريق واحد.

تعلمُت من الركة إدارة املنظامت وضبط العمل والتدريس وتنسيق التصال واستقطاب 
ربحت  كيف  روزفلت«  »فراكلني  ُسِئل  مؤسستي.  بناء  يف  الركة  أفادتني  كام  العضاء 

الرب: قال: »لقد أدرُت الرب«.)1(

مل ينَس طالل فضل جامعته عليه وفضل لبنان عليه كملجأ احتضنه وعائلته بعد النكبة... 
»وها هو طالل أبوغزاله يتربع بعرشة ماليني دوالر للجامعة األمريكية ببريوت لبناء كلية 
يف  كبريا  جدالً  وأثار   ١9٧8 عام  الصحف  تناقلته  خرب  األعال«،  إلدارة  أبوغزاله  طالل 
االوساط االقتصادية والسياسية، حتى إهنالت عى طالل أبوغزاله اإلتصاالت واملكاملات 
حيث  متاما،  ذلك  غري  احلقيقة  ولكن   ... الضجة  هذه  يستحق  الذي  اخلرب  بحجم  لتهنئته 
تفاجأ طالل أبوغزاله ذاته من اخلرب الذي تناقلته الصحف والثرثرات الكثرية حوله لعريه 
من الصحة. املوضوع بكل بساطة إن طالل أبوغزاله كان قد عقد اتفاقًا مع إدارة اجلامعة 
األمريكية يف بريوت عى إجراء تعاون يسمح لطالل باستخدام احد املباين القديمة جدا لدى 

اجلامعة كمقر للتدريب مقابل نسبة مالية للجامعة متفق عليها«.)2(

الكلية باسم  بتكريم طالل أبوغزاله من خالل وضع لوحة عى مبنى  إدارة اجلامعة  فتقوم 
يف  األمريكية  اجلامعة  تقوم  التي  األوىل  املرة  وهي  األعال«  إلدارة  أبوغزاله  طالل  »كلية 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 1، قناة الوار- لندن، 25/٤/2011.
)2(    برنامج »سوا ربينا« عىل التلفزيون الفلسطيني، الربعاء 201٤/10/8، اجلزء الثاين.
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بريوت بتكريم أحد طالبا الذين درسوا لدهيا بتسمية كليه باسمه.)١(

صداقه  به  تربطه  الذي  لصديقه  أبوغزاله  طالل  يتنازل  ثم  أعوام،  عرشة  اإلتفاق  واستمر 
متينة، املرحوم الرئيس رفيق احلريري، لتسمى الكلية باسمه.)٢(

وها هو أحد الصحفيني وأحد اصدقاء الطفولة الذين قرأوا ذلك اخلرب ودهشوا له، يكتب 
كلات تقشعر هلا األبدان وتنحني هلا الرؤوس احرتامًا وتقديرًا..

أترككم مع مقتطفات من املقالة....

كتب ممد الساك)3( مقاالً يف جملة آخر األسبوع عام ١9٧8 بعنوان منقوشة بزعرت و١٠ 
ماليني دوالر.

يصف الكاتب الساك طالل أبوغزاله فيقول: »كان ذكيًا من الدرجة الوىل ونادرًا ما حيفظ 
نصًا... إل أنه كان رسيع اهلضم يفرتس املعرفة، يمضغ املعلومات هيضمها... حتى تصبح 

منه اللحم والدم«.

بعد املرحلة الثانوية توجه طالل إىل اجلامعة المريكية لدراسة إدارة العامل... وتوجهت 
أنا إىل دراسة »اإلنسانيات« والعلوم السياسية.

وبعد التخرج هاجر طالل إىل الكويت... يعمل يف حقل اختصاصه اإلدارة واملال.

ورابطت أنا هنا يف بريوت أعمل يف حقل اختصايص الصحفي، ومرت سنوات طويلة مل أَر 
طالل أبوغزاله وجهًا... إىل أن فوجئت بنبأ عنه يتصدر الصحف اللبنانية: طالل أبوغزاله 

يتربع بعرشة ماليني دولر لبناء كلية إلدارة العامل يف اجلامعة المريكية يف بريوت.

)1(    برنامج »سوا ربينا« عىل التلفزيون الفلسطيني، الربعاء 201٤/10/8، اجلزء الثاين.

)2(    برنامج »سوا ربينا« عىل التلفزيون الفلسطيني، الربعاء 201٤/10/8، اجلزء الثاين.
)3(    السامك، حممد، جملة آخر السبوع، 1978/5/1، مقالت يف الصحف.



54

ويتذكر الكاتب الساك عى الفور قصة منقوشة الزعرت، »كان ذلك يف عام 1950، وكان 
طالل أبوغزاله يعيش مع عائلته يف الطريق اجلديدة يف بريوت كمعظم العائالت الفلسطينية 

رة، يف بيت صغري متواضع جدًا.  املهجَّ

يف مثل سني، إل أنه كان شقيًا هادئًا... وحمرضًا بريئًا.... حيرض، فتقوم الثورة يف الصـف 
أو يف امللعب لكنه يبقى بعيدًا وكأنه يف عامل آخر ل يمت إىل ما صنعت يـداه بصلة!)1(

 

)1(    السامك، حممد، جملة آخر السبوع، 1978/5/1، مقالت يف الصحف. 

صورة تعبريية لطفالن يتناولن افطارهم 
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اجلبن  من  برغيف  طالل  وجاء  صعرت(  )أو  بزعرت  بمنقوشة  املدرسة  إىل  جئت  يوم  ذات 
البيض وكانت العادة أن نتبادل متقاسمني الطعام خالل فرصة الساعة العارشة. يومها مل 
تعجبني جبنة طالل، أما هو فكان يسيل لعابه للمنقوشة، عبثًا حاول إقناعي بتبادل النصف 
التهامي  التشويقي يف  اإلغراء  أسلوب  تعمدُت  بل  بالرفض  أكتِف  مل  بالنصف... ولكني 
تشليحي  فأمسكا يب... وتوىل هو  التراب،  باثنني من  أن غرر  إل  فام كان من طالل  هلا. 

املنقوشة«.

ويكمل الكاتب مقاله فيقول: »فمن ل يشء تقريبًا، من معركة عىل نصف منقوشة زعرت، 
أصبح طالل أبوغزاله وهو يف العقد الرابع من عمره، قادرًا عىل رعاية كلية طالل أبوغزاله 

لألعامل للدراسات العليا يف اجلامعة المريكية يف بريوت«.

ثم يشري الكاتب إىل ولء طالل أبوغزاله إىل جامعته التي تلقى فيها دراسته العليا وإىل لبنان 
البلد الذي كان ملجًأ له ولعائلته بعد هجرته الوىل عام 19٤8.

ثم ينهي الساك مقالته بجملة ظريفة لطالل: صحتني وعافية... 
كل املناقيش عىل حسابك!!)1(

 

)1(    السامك، حممد، جملة آخر السبوع، 1978/5/1، مقالت يف الصحف. 
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طالل أبوغزاله يلقي كلمة خالل الحتفال بانشاء كلية إدارة العامل
يف اجلامعة المريكية ببريوت 1978

طالل أبوغزاله - 1962
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رئيس اجلمهورية اللبنانية السابق ميشال سليامن والدكتور طالل أبوغزاله

رئيس الوزراء اللبناين الراحل رفيق الريري والدكتور طالل أبوغزاله
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وف�ة والدي طالل اأبوغزاله 

كان  فلقد  نفسه،  يف  واألسى  احلزن  وبالغ  األثر  عظيم  أبوغزاله  طالل  والّدْي  لوفاة  كان 
ارتباطه با عميقًا ودافئًا، تصفه أحداث وفاهتا وانتقاهلا اىل الرفيق األعى.

دخلت والدته يف غيبوبة قبل وفاهتا -رمحها اهلل- وأبت روحها الطاهرة ان تنتقل اىل بارئها 
قبل أن متأل عينيها بولدها البار طالل، ويذكر طبيبها الذي وصف مشهدًا مكدرًا ومعجزًا 
يف آن واحد، فلقد كان كلا يقوم يف كل مرة بوخزها بدبوس ليتأكد من أهنا ال تزال عى قيد 

احلياة تفيق لتنطق فقط باسم طالل ثم تعود إىل غيبوبتها من جديد.

املستشفى، وأمام غرفة والدته  انتظار داخل  رابض طالل مخسة عرش يومًا مالزمًا لكريس 
حُيّدق ببابا ويسأله: اما هلذا احلال من فرج ؟ حزيٌن هو... مل يكرتث حلاله وطعامه ومنامته، 

بل مل يتذّكر أكثر من رغبته يف االستحام كلا احتاج، بحّام داخل املشفى ذاته.

أما والد طالل الذي طلب أن ال يدفن إال بوجود ابنه طالل. وبالفعل يقطع طالل أعاله 
والرضا  احلب  عمق  لوصف  احلادثتني  تلك  تكفي  والده.  دفن  مراسم  ليحرض  وسفره 

الوالدي الذي اختزناه البنها البار طالل.
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السيد توفيق أبوغزاله وحرمه السيدة أديبة أبوغزاله
والّدا طالل أبوغزاله
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رحلة العمل

»بعد خترجي يف عام 1960 بدأُت بتقديم طلبات توظيف سواء يف لبنان أو خارج لبنان، 
وبالذات دول النفط -دول اخلليج العريب- والطريف باملوضوع أنني ل زلت أحتفظ حتى 
اآلن يف منزيل بحقيبة مالبس كبرية مليئة بردود الرسائل التي جاءتني من أصحاب العمل 

برفض توظيفي...

مل تكن تلك الردود تزعجني بقدر ما كانت تعطيني الدافع والمل وروح التحدي للفشل 
للتقدم من جديد لسعى لجد وظيفة، لذلك احتفظْت بتلك الرسائل حتى اآلن. والطريف 
أيضًا أن بعض ممن رفضوين هم من اخلربات التي اسَتَقطبَتها مؤسستي للعمل معنا فيام بعد.

من  وهي  ورشكائهم«  »سابا  رشكة  من  الكويت  يف  تعييني  عىل  املوافقة  أخريًا  جاءتني 
يعد هلا  مل  والتدقيق، ولألسف  املحاسبة  التي تعمل يف جمال  الكبرية واملشهورة  الرشكات 

وجود اآلن بسبب اندماجها مع رشكة »ديلويت Deloitte« المريكية«.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.
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تنتهي مع�ن�ة ... لتبداأ مع�ن�ة جديدة 

بعد انتقال طالل أبوغزاله من بريوت إىل الكويت عام ١96٠ بدأ مشوار كفاح آخر، وهذه 
املرة مع العمل.

احلرارة  فدرجات  بريوت،  يف  عليها  يعتد  مل  ورطوبة  حارة  مناخية  أجواء  طالل  فتواجه 
املرتفعة يف الكويت والغبار والرطوبة كانت معاناة من نوع آخر. مل يتمكن طالل من رشاء 
جهاز تكييف )جهاز تربيد اهلواء( لظروفه املادية الصعبة، فيهرب من حر البيت اىل املكتب، 
ليقيض أكثر من ثاين عرشة ساعة يف مكتبه، ويف كثري من األحيان كان مدير الرشكة يضطر 
أمرا  ... لكن ذلك كان  الكريس  ليلته عى  باب الرشكة عليه من اخلارج، مقضيًا  إلغالق 

مستحبًا لطالل مقارنًة مع حر البيت الذي ال يطاق.

ومن هذه املعاناة سنحت الفرصة لطالل مرة أخرى الستغالل تلك األوقات يف العمل واجلد 
واالجتهاد، فتمكن من اكتساب اخلربة والتمرس اللتان فتحت له طريق النجاح والتفوق.

ولكن للنجاج رضائب، فلم يرق للمنافسني واملسؤولني الثقة التي ُمنحت لطالل من قبل 
أن  احلائط، خاصة  بأفكاره عرض  وأطاحوا  منه،  بدالً  الرشكة  الذي رشحه إلدارة  مديره 
إذ  قبل،  ُيعهد من  مل  تغريًا  تتطلب  للرشكة  نظام جديد  اجلريئة إلدارة  أبوغزاله  طموحات 
لتدريب  سنوية  خمصصات  وتديد  العامل،  حول  الفروع  يف  للتوسع  تتجه  أفكاره  كانت 
املوظفني، وإلزام الرشكاء املقيمني يف اخلارج بالتواجد يف مقر الرشكة بالكويت، ثم منحه 

السلطة الكاملة إلدارهتا. وبسبب هذا اخلالف املهني ترك أبوغزاله العمل مع الرشكة.
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حي�ة اأبوغزاله يف الكويت وبداية
ت�أ�سي�س املوؤ�س�سة

انتقل طالل أبوغزاله للعمل يف الكويت يف عام ١96٠، وبقي فيها ثالثني عامًا، وتركها بعد 
الغزو العراقي عليها يف مطلع عام ١99٠.

»إن كان هناك فضل عيّل بعد اهلل ثم أمي وأيب فهو يعود إىل دولة الكويت« هكذا وصفها 
طالل أبوغزاله يف مطلع حديثه.... يتابع »لقد أكرمتني هذه الدولة ومنحتني فرصًا ودعاًم 
بدعم  أمّدوين  العامل  قطاع  ورجالت  الاكمة  العائلة  أن  كام  الكويتي...  لبنها  يعَط  مل 

ومؤازرة ل يتخيله العقل ول تصفه العيون«.)1(

بعد أن ترك طالل أبوغزاله العمل مع رشكة سابا، وذلك بسبب اخلالف املهني بينها، يبدأ 
مع نفسه االنطالقة ومن أوسع أبوابا...

ولكن كيف ...؟؟
غادر طالل أبوغزاله رشكة سابا ورشكائهم ليفكر بتأسيس رشكة منفردًا، إال أن مفاجأته 
كانت أكرب من ذلك، لقد حلق به عدد كبري من املوظفني ممن كانوا يعملون معه اختذوا ذات 
مكان  حتى  ليمنحها، وال  لديه  رواتب  فال  يعودوا،  ان  ولكنه رجاهم  اختذه،  الذي  القرار 
عمل، لكنهم أرصوا عى أن يبقوا معه دون مقابل اىل أن يتوافر لديه، فبدأ العمل من سيارته 
مـن  يتمكـن  حتى  مكتبه  غرف  من  غرفـة  الشخشري«  »عبدالعزيز  املرحوم  له  قدم  أن  إىل 
استئجار مكتب، وتربعت له موظفة البدالة »ماري حايك - رمحها اهلل« بمصوغها وحليها 

بالكامل.

)1(    محدان، عدنان، السفري صوت الذين ل صوت هلم.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار- لندن، 2011/5/1.
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أهنا  شك  يساورها  مل  وأهنا  إال  رجل،  وأيا  رجل،  إىل  البدالة  موظفة  تقدمه  هذا  إيثار  أي 
قًدمت اىل عظيم وقائد ومبدع رغم األنوف، ال يستحق إال كل إجالل وتقدير.

»فاقد اليء ال يعطيه« عبارة نقرأها ونؤمن با ولكن لكل قاعدة شواذ ... ففاقد اليء مع 
طالل أبوغزاله عكست كل مفهوم هلا فيعطيه ويعطيه .. بل ويضحى ألجله أيضًا.

يف عام ١9٧٢ سمع طالل أبوغزاله خطابًا حول امللكية الفكرية يف مؤمتر »تايم - وورنر« 
أبوغزاله )تاجكو( وأبوغزاله  يف سان فرنسيسكو، فقرر تأسس رشكتني ها رشكة طالل 
امللكية  جمال  يف  الثانية  بينا  املحاسبة  جمال  يف  األوىل  اختصت  )أجيب(  الفكرية  للملكية 
الفكرية. وبذلك العام أيضًا حصل عى شهادة ماسب قانوين أردين من األردن وعضوية 

مجعية املحاسبني القانونيني.

السامل«  صباح  سامل  »الشيخ  وهو  العزيز  صديقه  زار  عندما  له  طريفة  قصة  طالل  ويذكر 
-رمحه اهلل- وهو ابن أمري الكويت بذلك احلني، وكان سفريًا للكويت لدى واشنطن، ثم 
أصبح الحقًا وزيرًا للدفاع »... كنُت أنوي القيام بجولة للحصول عىل متثيل من الرشكات 
الرشكات  مع  اتصالت  وإجراء  عالقات  أبني  أن  لحاول  واشنطن  فزرُت  الجنبية، 
المريكية لامية حقوقها وكان أن التقيُت صديقي السفري الشيخ سامل يف السفارة الكويتية 
م يل هدية ثمينة واخترص عيّل مشوارًا طوياًل كان من  بواشنطن كزيارة شخصية... لكنه قدَّ
املمكن أن يفلح أو يفشل. لقد طلب من سكرتريه دعوة مجيع الرشكات التي كنُت أنوي 

زيارهتا عىل عشاء يف منزله لتعريفهم عيّل وعىل رشكتي«.)1(

مل أكن أحلم بام حدث، قدمني كابن الكويت... فكان له الفضل الول والكبري يف نجاح 
هذه الرشكة التي أصحبت اليوم من رّواد وأكرب رشكات امللكية الفكرية يف العامل.

)1(    محدان، عدنان، السفري صوت الذين ل صوت هلم.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار- لندن، 2011/5/1.
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الكويت  اجتاحت  التي  السحري«  »البلسم  عليها  يطلق  ما  او  وإيراداهتا  النفطية  الطفرة 
التنمية  مسرية  اعرتضت  التي  العقبات  من  كثري  عىل  التغلب  يف  ساعدت  السبعينات،  يف 
ووقفت أمام النفتاح القتصادي يف الكويت، وساهت يف هنضتها فتصاعد ضخ اإلنفاق 

الكومي وبمعدلت هائلة وخاصة عىل مشاريع البنية الساسية واإلسكان والتعليم.

فقط  وليس  والسيايس  الجتامعي  النسيج  عىل  الجيابية  آثارها  انعكست  الطفرة  تلك 
القتصادي.

الذهبي  النهضة  عرص  يف  تلقائيًا  فانخرطت  آنذاك  الوىل  خطواهتا  ختطو  »تاجي«  كانت 
القيادات العليا يف الكويت،  - كام سمي - لتحظى بالدعم والزر والعون من أصحاب 
والدراسات  النصح  ثقة عمالئها، وتقديم  تثبيت جذورها، وكسب  الرشكة من  ومتكنت 

والستشارات باإلضافة اىل خدمات مراجعة وتدقيق السابات.

الكويتيني. لقد منحوين  ُأنكر قيم وأخالق  كان للكويت دوٌر يف نجاحي ول أستطيع أن 
الدعم واملساندة«. »أعرتف أن جذور رشكتي كويتية وستبقى كويتية«.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار- لندن، 2011/5/1.
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مل أكن أواجه أية مشاكل مع دولة الكويت، خاصة بموضوع التأشري والفيز. كان لضيويف 
املطار  إىل  منه موجهًا  موقعًا  كتابًا  مدير مكتبي  أن يصدر  يكفي  كان  معاملة خاصة جدًا، 

للسامح هلم بالدخول بكل سهولة ويرس.)1(

ويروي طالل قصة طريفة ُأخرى فيقول »قبل أكثر من ثالثني عامًا اتصل يب هاتفيًا الشيخ 
يقول:  الوقت،  ذلك  يف  الكويت  أمري  ابن  وهو   – اهلل  رمحه   – الصبَّاح  السامل  صباح  عيل 
فقال:  مريض،  انا  صحيح،  نعم،  فقلت:  فعاًل؟  مريض  أنت  فهل  مريض،  أنك  سمعُت 
المد اهلل! فدهشت مما سمعت وقلت: أتقول المد اهلل؟ فقال ضاحكًا: نعم، المد هلل 

أنك برش ومترض مثلنا. اعتقدنا أنك آلة ل تتوقف عن العمل أبدًا«.

 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار- لندن، 2011/5/1.

طالل أبوغزاله مع موظفي رشكته - الكويت 1972
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اململكة  فاحتضنتني  ايضًا،  خارجها  اىل  امتد  بل  فقط  داخلها  يل  الكويت  دعم  يتوقف  مل 
العامل،  رجالت  لكرب  وكمستشار  كويتي  وفد  ضمن  زرهتا  عندما  السعودية  العربية 
ومن هنا تولدت بيني وبني »امللك سلان بن عبد العزيز« - ملك اململكة العربية السعودية 
فكانت  عمل،  تأشرية  مئتي  حينها  منحني  لقد  اليوم.  اىل  مستمرة  تزال  ما  عالقة  حاليًا- 
السعودية ثالث دولة أؤسس فيها فرعًا لرشكتي. وأنا ُأنسب هذه العالقة إىل دور الكويت 

الكبري يف دعمي ورعايتي.

طالل أبوغزاله يفتتح الجتامع العام السنوي ملجموعة طالل أبوغزاله
لوس انجلوس - الوليات املتحدة المريكية 198٤
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»كان جلميع الفلسطينيني مثيل ولُء لدولة الكويت وللعائلة الاكمة، فكان الغزو العراقي 
عىل الكويت جرحًا للفلسطينيني كام للكويتيني، لكن موقف القيادة الفلسطينية يف القضية 

مع صدام حسني أّثر سلبًا عىل مجيع املقيمني الفلسطينيني هناك«.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار- لندن، 2011/5/1.

طالل أبوغزاله يرأس اهليئة العامة للمجمع العريب للمحاسبني القانونيني
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اال�ستقرار ب�الأردن
واالنطالق فيه� اإىل الع�ملية

حصل طالل أبوغزاله عى اجلنسية األردنية يف عام ١96٧.

عى  العراقي  الغزو  بعد  الدولية،  أبوغزاله  طالل  لرشكة  مقرًا  األردن  الختيار  اخليار  كان 
الكويت يف عام ١99٠ قرارًا حكيًا خاصة وأن للرشكة فرعًا هلا يف األردن منذ عام ١9٧٢. 
مل يكن يتخيل أبوغزاله أنه وبعد عقدين من الزمن عى هذا االختيار ستصبح الرشكة من 

كربى الرشكات العربية عامليًا.

يرسد طالل أبوغزاله األحداث فيقول: »عندما جاءين خرب الغزو العراقي للكويت، كنت 
املايل  الصندوق  رئيس  وهو   - محد«  »عبداللطيف  صديقي  مع  خاصة  إجازة  يف  حينها 
والقتصادي العريب يف الكويت - يف مدينة )شانس برغ Chance Berg( نقيض وقتًا عائليًا 
ممتعًا يف سامع املوسيقى الكالسيكية يف الوبرا آنذاك، ولكن اخلرب أثار فينا الزن والقلق... 
ومل نستطع العودة فبقينا هناك حتى هدأت الوضاع واستطاعت الكويت إقصاء الحتالل 
كمركز  ص  وُخصِّ احتالهلا  تم  التي  البيوت  من  بيتي  كان  عودتنا  وعند  أراضيها،  عن 
املرتفعة والقريبة من قرص  املميزة  البيوت  بيتي كان من  العراقي، لن  للجيش والتعذيب 
المري الكويتي، واحُتلَّ مكتبي أيضًا كغريي من الكويتيني واملقيمني، قررنا حينها العودة 

والستقرار يف الردن.

موظف  مخسامئة  يقارب  ما  راتب  أعباء  لتحمل  اضطررت  لقد  جيدة،  الظروف  تكن  »مل 
عيّل  كان  الردن،  إىل  الحتالل  وطأة  حتت  أدراجهم  عادوا  رشكتي  موظفي  من  أردين 
حتمل أعبائهم مجيعًا، فإما أن ُأؤمن هلم عماًل، أو راتبًا إىل أن جيدوا عماًل، ويف تلك الثناء 
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الكبار،  اخلمس  إحدى  وهي   -  )Arthur Andersen أندرسون  )آرثر  رشكة  إيّل  قّدمت 
قّدمت  والتدقيق-  املحاسبة  يف  تعمل   1913 عام  تأسست  عمالقة  عاملية  أمريكية  رشكة 
يل عرضًا سخيفًا إلحراقي، عندما َظنَّْت أننا فريسة سهلة لقتناصنا إبان عودتنا إىل الردن 
وإغالق مكاتبنا يف الكويت من جراء الحتالل والغزو العراقي، فاختارت أن تفاوضني 
عىل بقائي يف السوق من خالل عرضها السخيف، وهو اندماجي أنا كرشكة طالل أبوغزاله 
مع رشكتهم - والندماج باملفهوم القتصادي هو )السحق أو النتهاء( - مقابل تشغيلها 
لعدد من موظفي رشكتي وأخذ حصتي يف السوق وعمالئي بالطبع وإعطائي وظيفة لدهيا 

كمستشار براتب...)1(

أن  أي  املقام  قلب  عليهم  أعرض  فكتبت هلم  بالنسبة يل مضحكًا وسخيفًا،  العرض  كان 
أقوم أنا برشاء رشكتهم وبنفس الرشوط... استفزهتم ردودي القاسية وأنا بنظرهم الرشكة 
الصغرية من بلد صغري ناٍم، ل قيمة له مع عاملقة الرشكات العاملية أمثاهلم... وكان ردهم 
نحن  األحوال  كل  عى  الرّد...  بذا  أحد  خاطبنا  أن  بالتاريخ  حيدث  »مل  باملنتقم  شبيهًا 

سنستويل عليك حيًا أو ميتًا!!«.

أن  اقتناعًا  العكس زدت  بل عىل  وإرادته مل حيرك يب ساكنًا  اهلل  بقدرة  املطلق  إيامين  ولكن 
وجودي يثري قلقهم، لقد ُكنت خصاًم لرشكات عمالقة وذلك يعني أنني قوي كفاية«.

ل ظاهرة عربية غريبة، أثارت قلقًا للرشكات اخلمس الكبار من  إن وجودي بالكويت شكَّ
تقدمت  لذلك  أمامهم،  الصغري  حجمي  من  بالرغم  ومتاسكها،  وتشبثها  جذوري  انتشار 

رشكة »آرثر أندرسون« بعرضها لسحقي.

ومتر السنوات، ويف عام 2002 ُتصدر املحكمة العليا حكاًم بتجريم رشكة )آرثر أندرسون 
القواعد  وخرق  وثائق  متزيق  جراء  العدالة  حتقيق  إعاقة  بتهمة   )Arthur Anderson

وتنتهي  وتفلس   ،)Enron )إنرون  املنهارة  املنكوبة  الرشكة  عميلها  وضع  عن  الخالقية 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار - لندن، 2011/5/10.
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اهنيارها،  كثريًا  التي حيزنني  العظيمة،  الرشكات  إحدى  إهنا  العمالقة هنائيًا.  الرشكة  تلك 
تلك الرشكة بالرغم من أهنا كانت خصاًم يل، إل إنني أحرتم خصمي خاصة إذا كان عظياًم 

)1(.»)Arthur Anderson( بحجم

 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار - لندن، 2011/5/10.
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»لقد وجدت يف االأردن
احل�سن والهوية واالنتم�ء«

منذ عام ١99٠ حظي طالل أبوغزاله بالدعم والتأييد من جاللة املغفور له امللك احلسني 
بن طالل طيب اهلل ثراه، وجاللة امللك عبداهلل الثاين بن احلسني كرجل اقتصادي يف األردن 

يمثلها أمام العامل العريب واملجتمع الدويل واهليئات واملنظات الدولية.

ومنذ ذلك احلني انطلقت جمموعة طالل أبوغزاله الدولية من األردن كالطائر جيوب العامل 
بفروعه ويؤسس قاعدة دولية هلا كأول مؤسسة عربية تقق العاملية، فيبدأ بنرش فروعه يف 
كل مكان، ينثر بذور جهده وعطاءه وخربته وتاربه الناجحة، فكان حيصد ثار نجاحاته 

كا خطط هلا وَحُلم با حتى أصبح يشار له بالبنان.

مل يتوقف طالل أبوغزاله عند نرش فروعه الناجحة يف كل مكان، بل سعى جاهدًا إلنشاء 
رشكات مهنية متخصصة خمتلفة ختدم عمله األسايس الذي بدأ به حتى أصبحت جمموعة 
رشكات دولية ال تقق أرباحًا فحسب، بل تقق الشهرة العربية والعاملية الرائدة ومن أوسع 
التي اختارها ونذر نفسه لتحقيقها منذ كان  أبوغزاله هدف رسالته  أبوابا، وبذلك حيقق 

طفاًل الجئًا، وهي خدمة القضية الفلسطينية.

تلو األخرى،  فانطلق يضاعف ويؤسس رشكة  نجاحاته  أمام مسار  أبوغزاله عوائق  يَر  مل 
جمموعة  ضمن  هلا  املالك  أنه  من  بالرغم  جديد  من  برشكاته  توليدها  ليعيد  أرباحًا  حيقق 
التوسع  يف  ذاهُتا  أرباحه  يصب  عندما  تتضخم  النمو  فرص  أن  رأى  أنه  إال  الرشكاء،  من 

واالستثار، فال أرباح توزع إنا يعاد ضخها من جديد لتولد املزيد.

يصف طالل األردن فيقول: »لقد وجدنا كل الرتحيب يف الردن يف كل جمالتنا وأعاملنا، 
مل نواجه مشاكل مع أي جهة كانت، بل ُمنحنا تسهيالت شتى، استأجرنا أول مكتب لنا يف 
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منطقة العبديل يف عامن املدينة ذات البنية التحتية املهيأة لي نشاط، واملدينة التي يكسوها 
المن والمان وسيادة القانون... املدينة النظيفة، الصغرية الودودة التي توسعت وكربت 
فمقر  اآلن،  نحن  الشميساين حيث  منطقة  إىل  انتقلنا  ثم  لكنها حافظت عىل خصوصيتها 
رشكاتنا فيها، يأرسين ذلك املكان الذي أعتقد أن اسمها جاء من الشمس اجلميلة فسامؤها 
دائاًم مشمسة وفاتنة وسعيدة، إهنا مكان مناسب لالقتصاديني واملستثمرين ورجال العامل، 
وبالرغم من ذلك فأحيانًا يأخذين حنيني إىل منطقة العبديل وأزورها كلام سمح وقتي بذلك 

فأنا أؤمن باملثل الصيني الذي يقول: »الشعوب التي ال تعتز باضيها ال مستقبل هلا«.)1(
 

)1(    الزيود، عمر، برنامج عامنيات، التلفزيون الردين، الردن، 5/21/201٤.

جاللة امللك عبداهلل الثاين بن السني املعظم وسعادة الدكتور طالل أبوغزاله 
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جمموعة طالل اأبوغزاله الدولية 
)TAG-Org(

رسالة املجموعة:
تقديم سلسلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات اجلودة العاملية وفق أعىل املعايري 

الدولية واملساهة يف التنمية القتصادية والجتامعية والثقافية عىل مستوى العامل.)1(

شعار املجموعة:
We work hard to stay first     نعمل بجهد لنبقى يف املقدمة

تأسست جمموعة طالل أبوغزاله عام 1972، وتضم أكثر من )100( مكتب، باإلضافة إىل 
)150( مكتبًا متثيليًا حول العامل.

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.
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التي تعمل  املهنية  أبوغزاله أكرب جمموعة عاملية من رشكات اخلدمات  تعد جمموعة طالل 
الرضائب،  الرشكات،  حوكمة  الداخيل،  التدقيق  اخلارجي،  التدقيق  املحاسبة،  حقول  يف 
الستشارات  خدمات  والسرتاتيجية،  القتصادية  الدراسات  التعليمية،  الستشارات 
الرضيبة  رد  وخدمات  املشاريع،  وإدارة  التقنية  نقل  والفني،  املهني  التدريب  اإلدارية، 
التعليم  اإللكرتونية،  التجارة  اإللكرتونية،  الكومة  التوظيف،  وخدمات  للسّياح، 
اإللكرتوين، وتدقيق أمن تقنية املعلومات، تطوير وتصميم املواقع، الرتمجة الفورية والرتمجة 
املعلومات  لتقنية  السرتاتيجي  التخطيط  املجال،  أسامء  تسجيل  املواقع،  تعريب  املهنية، 
والتصالت، اخلدمات الستشارية لتخطيط موارد املشاريع، التدريب عىل مهارات تقنية 
املعلومات واإلنرتنت وامتحاناهتا، وكالة أنباء امللكية الفكرية، جتديدات امللكية الفكرية، 
تقييم أعامل وموجودات امللكية الفكرية وخدمات العامل التجارية، تسجيل ومحاية امللكية 
الفكرية، محاية وإدارة حقوق امللكية واخلدمات القانونية )استشارات وحماماة( والكتتابات 

العامة، باإلضافة لتأسيس إذاعة طالل أبوغزاله لألعامل والثقافة.

اإلجتامع السنوي ملوظفي جمموعة طالل أبوغزاله الدولية
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وتلبي املجموعة هذه اخلدمات من خالل توفري خرباء ذوي كفاءات عالية املستوى ولدهيم 
أكثر  لتحديد  البدائل  تقييم  وعىل  والجتامعية،  القتصادية  الجتاهات  توقع  عىل  القدرة 

اللول إبداعًا للمشاكل الالية واملستقبلية.

وقد حققت املجموعة سجاًل متميزًا من النجاحات بني عمالئها، الذين يضمون وكالت 
البنوك  جمالت  يف  رائدة  ورشكات  وعربية،  ودولية  حكومية  متويلية  ومنظامت  هامة 
صعبة  قرارات  اختاذ  عىل  بنجاح  العمالء  هؤلء  ساعد  وقد  التجارة.  والتأمني  والصناعة 

تتصل بالعامل واإلدارة وتتعلق بالفراد واملعدات واملرافق ورأس املال.

وتتمثل مهمة املجموعة يف املساهة يف عملية التنمية الجتامعية والقتصادية يف العامل العريب، 
املستوى السايس تسعى املجموعة للوصول إىل  وتقوم بذلك من خالل مستويني، فعىل 

حلول عملية وفعالة للمشاكل التي تواجه عمالءها املختلفني.)1(

أما عىل املستوى الكثر شمولية فإهنا تعقد جلسات عصف ذهني واجتامعات اسرتاتيجية 
العريب  العامل  جمتمع  يواجهها  التي  املشاكل  يف  للنظر  املستشارين  أفضل  تضم  داخلية 
وحتليلها ثم وضع اللول املناسبة هلا. وخالفًا ملعظم رشكات القطاع اخلاص الخرى، ل 
توجه املجموعة اهتاممها الرئييس إىل ما يمكن أن حتققه من أرباح وخسائر )عىل الرغم من 
أن الستمرار بمامرسة العامل هو بالرضورة أحد أهدافها( إل أهنا تركز عىل املشاكل التي 

يمكن معاجلتها واللول التي يمكن تقديمها.

خر املجموعة كبار مستشارهيا إلنشاء قسم جديد لتطوير مصدر مفتوح من تطبيقات  وُتسِّ
برامج الاسوب يف العامل العريب.

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.
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مع  متينة  عالقات  نتاج  كان  تطورها  يف  الستدامة  عىل   )TAG-Org( املجموعة  قدرة  إن 
العاملية  التجارة  ومنظمة  املتحدة  المم  ومع  العامل  أنحاء  مجيع  يف  وتنموية  مالية  هيئات 
والبنك الدويل وغرفة التجارة الدولية وغريها من املنظامت واهليئات، إهنا تعمل من أجل 
يقّدم هبا: عامل ودود  أن  أنه جيب  ترى  التي  بالصورة  الدويل  العامل  إىل  العريب  العامل  تقديم 

وعادل ومهني ومعتد بنفسه.)1(

 

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.
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�سركة طالل اأبوغزاله للملكية الفكرية
»اأجيب«

تم إنشاء رشكة أبوغزاله للملكية الفكرية »أجيب« يف الكويت عام 1972 حتت اسم »ت 
إم يب أجنتس« يف وقت كانت مل تزل فيه محاية امللكية الفكرية يف مراحل تطورها الوىل يف 
طليعة  يف  الدوام  عىل  »أجيب«  كانت  انطالقتها  ومنذ  ذلك  من  وبالرغم  العربية.  املنطقة 

اجلهود لتحسني البنية التحتية للملكية الفكرية يف العامل العريب.

واملنظامت  العربية  الكومات  مع  وثيق  تنسيق  يف  »أجيب«  عملت  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا 
يف  هامة  تغريات  عنه  نتجت  الفكرية  للملكية  فعال  نظام  لستحداث  الطراف  متعددة 

املنطقة.

ومن خالل هذا النظام اجلديد، ُمنحت الرشكات الكربى متعددة اجلنسيات الثقة للتوسع 
استثامراهتا  أن  إىل  اآلن مطمئنة  رئيسية، لهنا أصبحت  والتخطيط لستثامرات  املنطقة  يف 
املبدعني  العرب  الفراد  تشجيع  تم  فإنه  ذلك،  إىل  وباإلضافة  مناسب.  بشكل  حممية 
كاملهندسني املعامريني والفنانني واملصممني والعلامء واملوسيقيني والُكّتاب عىل تقديم املزيد 

من اإلبداعات، طاملا أنه تتم مكافأهتم بشكل مناسب وتتم محاية إبداعاهتم بشكل فعال.

املكلفني  الكوميني  واملسؤولني  الكومية  للجان  والدعم  املساعدة  »أجيب«  وقد قدمت 
بمراجعة وصياغة قوانني وأنظمة جديدة فيام خيص تطبيق حقوق امللكية الفكرية يف العديد 

من البلدان العربية كالبحرين ولبنان واليمن وُعامن وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

املستمرة  »أجيب«  مشاركة  خالل  من  الفكرية  امللكية  بحامية  اللتزام  هذا  تعزيز  تم  وقد 
مع منظامت دولية، بام فيها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية؛ ومع 
لامية  الدولية  واجلمعية  التجارية  للعالمات  الدولية  اجلمعية  مثل  حكومية  غري  منظامت 
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امللكية الفكرية والحتاد الدويل ملحامي امللكية الفكرية، كام تم تعزيز ذلك اللتزام بتمويلنا 
 - الرتاخيص  خرباء  ومجعية  الفكرية  للملكية  العريب  كاملجمع  الكومية  غري  للمنظامت 

الدول العربية.)1(

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.

كلمة د. طالل أبوغزاله يف احتفال تأسيس املجمع العريب للملكية الفكرية - ميونخ 1987
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شهادة شهرة امللكية الفكرية
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وقد قامت »أجيب« بتنظيم ورعاية دورات تدريبية ذات صلة، بالتنسيق مع املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية واملجمع العريب للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية، وذلك لعضاء 
بنرش  بقيامها  »أجيب«  وتفتخر  اقطار عربية خمتلفة.  القاليم يف  القضائية وحمامي  السلطة 
أعامل مرجعية عديدة مبتكرة يف حقل امللكية الفكرية يف العامل العريب، بام يف ذلك مجع الرتمجة 
اإلنكليزية لكافة قوانني امللكية الفكرية العربية، ونرش معجم رئييس حول امللكية الفكرية 
يقدم لول مرة قائمة شاملة بالرتمجات اإلنكليزية - العربية وتعريفات ملصطلحات امللكية 

الفكرية املستخدمة يف العامل العريب.)1(

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.

»أبوغزاله للملكية الفكرية« تستلم جائزة أفضل 
رشكة ملكية فكرية يف الرشق الوسط لعام 2008
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»أبوغزاله للملكية الفكرية« تستلم جائزة أفضل رشكة ملكية فكرية يف الرشق الوسط
 للعام الثامن

 هيئة املحكمة أثناء مسابقة املحاكمة الفرتاضية للملكية الفكرية التي عقدها املجمع
العريب للملكية الفكرية بالتعاون مع اجلامعة الردنية
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ا�ستقط�ب اخلريجني

»يتمحور تركيزنا دائًا ويف كل يشء نقوم به عى تطوير القدرات البرشية، بدءًا من موظفينا، 
ذوي التخصصات املهنية، بدف رفع مستوى خرباهتم إلثراء املجتمع العريب. ولقد اعتمدنا 
ومنحهم  العريب  العامل  يف  وغريهم  موظفينا  لتمكني  وسعينا  املعريف«  »املوظف  توفري  مبدأ 
القدرة عى أن حيلموا ويتخيلوا ويبدعوا. وعى الرغم من التحديات الكبرية التي واجهناها 
تسليح  بإمكانية  تؤمن  منظمة  إننا  والتشائم.  السلبية  االنغاس يف  نرفض  إننا  إال  ومازلنا، 

الناس ليتمكنوا من اخلروج بأفضل ماعندهم«.
»د.طالل أبوغزاله«

إن أحد أهداف رشكة طالل أبوغزاله الدولية هو إعطاء الفرصة للخرجيني اجلدد - بدون 
خربة - للتعيني لسببني أوهلام أن نظام الرشكة هيدف إىل غرس السياسات والساليب يف 
يتأثر بأي مفاهيم  مفهوم املوظف اجلديد بحيث يفهمها ويذاكرها ويتآلف معها، قبل أن 
بالرسعة  تعلمها  التي  مفاهيمه  يستبدل  أن  يستطيع  لن  سابقة  بخربة  فاملوظف  أخرى، 
داخيل  تدريب  نظام  الرشكة  لدى  أن  وثانيهام  ينجح،  ل  وقد  بسهولة  للتغيري  وبالقابلية 

لتدريب املوظفني اجلدد وتأهيلهم.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.
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موظف رشكة طالل أبوغزاله:

زي  فهناك  اخلارجي  باملظهر  خاصة  أبوغزاله  طالل  رشكة  لدى  سياسات  هناك  أن  كام 
رسمي جلميع املوظفني يتمثل يف الطقم الرسمي »البدلة« وربطة العنق والقميص البيض 
الرسمي، وطالل أبوغزاله هو أول من يتقيد بذلك، وهناك أسلوب وهنج خاص لكتابة 
رشكة  لدى  العمل«  »طريقة  اسم  حتت  تندرج  وتفاصيلها  والرسائل  الرسمية  اخلطابات 
يسهل  أن  شأنه  من  وهذا  والفني.  املهني  العمل  يف  التسلسل  إىل  إضافة  أبوغزاله،  طالل 

إنجاز العمل بالشكل املطلوب والآلئق.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.

عدد من املوظفني حييطون برئيس جملس اإلدارة خالل الحتفال 
بالعيد 35 للمجموعة - عامن 2007
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للكفاءة والعطاء واالنتاء ثمن لدى طالل أبوغزاله

الكرم هو سمة »املعلم« أنه ُيثَِّمن القدرات والطاقات البرشية التي يستثمرها يف جمموعته، 
ن، إنه يغرس فيهم مبدأي العطاء  م وُيثَّمَّ رَّ ويقدرها، فعطاء العمل لدى طالل أبوغزاله ُيكَّ
والنتامء واستدامتهام، فكانت سياسته تقديم خامتًا رمزيًا مطبوعًا عليه شعار املجموعة من 
الفضة ملن خدم مخس سنوات، ومن الذهب ملن خدم عرش سنوات، وسبيكة من الذهب 

اخلالص ملن جتاوز اخلامسة والعرشين عامًا، إضافة اىل شهادات تقدير لكٍل منهم. 

قّدم  أنه  وُيذكر  جمموعته،  يف  معه  خدم  ملن  ومساندته  مواساته  أيضًا  الكريمة  لفتاته  ومن 
مبلغًا ضخاًم خاصًا لرملة وأولد أحد موظفيه الذي تويف وكان يعمل مديرًا لحد فروع 
جمموعته باخلليج العريب. كام أعاد موظفًا اىل العمل بعد ان تناهى إىل مسامعه أنه ترك العمل 

إثر حادث سري وقع له يف السعودية.

يّتسع املجال  العريب الصيل مع موظفيه، ل  املواقف اإلنسانية والكرم  الكثري من  وهناك 
لرصها وذكرها هنا. 

 

 الدكتور طالل أبوغزاله يف صورة تذكاريه مع موظفي مكتب قطر 
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الدكتور طالل أبوغزاله يتوسط موظفي جمموعة طالل أبوغزاله - الجتامع السنوي 2017

الدكتور طالل أبوغزاله يتوسط العاملني يف مكاتب اهلند ملجموعة طالل أبوغزاله
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الرئي�س

 )TAG-Org( الدولية  أبوغزاله  طالل  ملجموعة  والرئيس  املؤسس  هو  أبوغزاله  طالل 
ورئيس   )TAGI-UNI( التي تأسست عام 1972 ورئيس جامعة طالل أبوغزاله العاملية
كلية طالل أبوغزاله اجلامعية لألعامل )TAG-UCB(. وهو رئيس التحالف العاملي لتقنية 
العريب  للتحالف  ورئيٌس  املتحدة  المم  هليئة  التابع  والتنمية  والتصالت  املعلومات 
للصناعات اخلدمية، ورئيس املجلس الفخري لحتاد التحرض املستدام يف جامعة نيويورك، 
عريب  عضو  وأول  التجارة،  مستقبل  بتحديد  اخلاص  العاملية  التجارة  منظمة  جلنة  وعضو 
يف قاعة شهرة امللكية الفكرية لعام 2007، وعضو جملس أمناء املؤسسات املانحة التابعة 
املنظامت واهليئات واملجالس واللجان  لعدد كبري جدًا من  للصناديق اإلسالمية، ورئيٌس 
والغرف والفرق والكليات واملعاهد واملنتديات واملؤمترات واملجمعات العربية والدولية.
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عام  الردن  جرش،  جامعة  من  والقتصاد  اإلدارة  يف  الفخرية  الدكتوراة  عىل  حاصل 
2016، والدكتوراة الفخرية يف إدارة العامل من جامعة مؤتة، الردن عام 2015، وهي 
أول جامعة أردنية متنح الدكتوارة الفخرية، كام أنه حاصل عىل الدكتوراه الفخرية يف العلوم 
جامعة  من  اآلداب  يف  الفخرية  والدكتوراه   ،201٤ عام  لم  بيت  جامعة  من  اإلنسانية 
فخرية  وجوائز  ودروع  وأوسمة   ،1988 عام  المريكية  املتحدة  الوليات  كانيسيوس/ 
ومبادرات  خاصة  ومبادرات  خمتلفة،  موسيقية  ورعايات  هلا،  حرص  ل  تقدير  وشهادات 
املسؤولية الجتامعية ووكالت أنباء، ومؤلف لعدد من املعاجم مرتمجة باللغة اإلنكليزية، 

وإصدارات مهنية متنوعة ومؤسس لعدد من املؤسسات الكاديمية املرموقة.

وحيمل أبوغزاله وسام جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس من السيد روبرت ميرتان/ قرص 
بورقيبة  البيب  الرئيس  التونسية من فخامة  باريس 1985، ووسام اجلمهورية  الليزيه، 
امللك  جاللة  من  الردين  الستقالل  ووسام   ،1985 تونس  التونسية،  اجلمهورية  رئيس 
الدرجة  من  الردين  اإلستقالل  ووسام   ،1967 العام  رغدان  قرص  طالل/  بن  السني 

الوىل من جاللة امللك عبداهلل الثاين بن السني لعام 2016. )1(

بتاريخ 27  السامية  امللكية  اإلرادة  الردين، حيث صدرت  العيان  وهو عضو يف جملس 
الثانية، وهو عضو سابق  للمرة  العيان  بتعيينه عضوًا يف جملس  أيلول / سبتمرب 2016 

للمجلس 2010.

ويف عام 2013 اختاره جاللة امللك عبداهلل الثاين بن السني ليكون عضوًا يف اللجنة امللكية 
للنزاهة والشفافية.

وهو عضو املجلس الستشاري لكلية )إنسياد INSEAD(، للتنافسية واإلبداع يف فرنسا، وهي 
واحدة من أشهر الكليات الرائدة للدراسات العليا يف جمال إدارة العامل عىل مستوى العامل.

)1(    املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
           موقع جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة.

           اخبار البلد اللكرتونية.
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اإلقليمية  الشبكة  قبل  من  اللقب  هذا  ومنح  الجتامعية،  للمسؤولية  دويل  سفري  وهو 
واملطبوعات  واملؤلفات  املتميزة  املبادرات  من  العديد  من  قدمه  ملا  الجتامعية  للمسؤولية 
واجلهود الكبرية التي امتدت لعقود من الزمان يف جمالت املسؤولية الجتامعية، والتنمية 

املستدامة، واخلدمة املجتمعية التي سعى لرتسيخها عىل الصعيدين العريب والدويل. 

الفكرية  وامللكية  املهنية  اخلدمات  جمال  يف  واسعة  وإسهامات  اهتاممات  أبوغزاله  وللسيد 
والتعليم والقتصاد املعريف وتكنولوجيا املعلومات، وله باع طويل من العمل مع مؤسسات 
تتسم  هلا  حصـر  ل  أعامل  ومشاريع  بالعامل،  تتصل  دولية  وتنميـة  تطوير  ومنظمـات 
بالتفكري السترشاقي يف العامل العريب، من خالل رشكة طالل أبوغزاله الدولية الرشكة الم 

وفروعها ومكاتب متثيلها حول العامل.)1(

)1(    املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
           اخبار البلد اللكرتونية.

 جاللة امللك عبداهلل الثاين بن السني والدكتور طالل أبوغزاله
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السيد روبرت ميرتان شقيق الرئيس الفرنيس فرانسو ميرتان، يسلم الدكتور طالل 
أبوغزاله وسام جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس- قرص الليزيه - باريس - 1985

 جاللة املغفور له امللك السني بن طالل والدكتور طالل أبوغزاله
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فخامة الرئيس التونيس البيب بورقيبة والدكتور طالل أبوغزاله

الستاذ حممد الغنويش رئيس الوزراء التونيس يستقبل الدكتور طالل أبوغزاله يف مكتبه بقرص
الكومة يف القصبة - تونس
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الدكتور طالل أبوغزاله يستقبل نائب رئيس وزراء مجهورية الصني الشعبية واملسؤول العىل 
لشؤون التعليم والثقافة يف اجلمهورية سعادة الدكتورة ليو ياندونغ

الدكتور طالل أبوغزاله خالل مهرجان عامن الوبرايل الول والذي ُعقد حتت الرعاية امللكية 
لصاحبة السمو المرية منى السني عىل مرسح املدرج الروماين يف وسط مدينة عامن
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جامعة بيت لم متنح الدكتور طالل أبوغزاله الدكتوراة الفخرية يف العلوم النسانية

جامعة مؤتة تقيم حفال خاصًا ملنح الدكتوراه الفخرية الوىل بتارخيها والتي خصصتها 
للدكتور طالل أبوغزاله يف إدارة العامل
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اإدارة، �سرك�ت، من��سب ...
ف�لع�ملية ب�متي�ز
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كيف يدير طالل اأبوغزاله
هذه ال�سركة العمالقة ؟

إدارة  فللرشكة  الرشكة،  يدير  ل  أنه  اللقب،  هذا  حيب  وهو  »امُلعّلم«  موظفوه  عليه  يطلق 
الرؤية  يف  حمصور  فقط  دوره  إن  الرشكة...  يف  عمله  عن  مسؤول  شخص  وكل  تديرها، 

والقرتاحات... فهو يوجههم إىل ما هو جيب أن يوجهوا إليه اهتاممهم.

أي  عىل  املسبقة  املوافقة  أو  لقراره،  ومرجعية  مركزية  توجد  ل  أبوغزاله  طالل  رشكة  يف 
يشء... إل يف حالت تستلزم الاجة إىل رأي بافرتاض اختالف بوجهات النظر واختالف 

يف الجتهادات.)1(

انتقاله وبرامج سفره  إن  إدارهتا.  تدار من خالل استقاللية  املؤسسة كام جيب أن  يدير  إنه 
املكثف تدار وترتب بشكل منظم، فقد حيتاج أن يقيض بعض ساعات يف دولة وبنفس اليوم 
يتجه إىل دولة أخرى، وهذا يضطره يف كثري من الحيان إىل العمل املستمر ومراجعة أوراقه 
يف أثناء وجوده بالطائرة أو الغداء أو حتى يف السيارة. قد ل ُيصّدق أن برنامج يومه حيسب 

بالدقائق، وبالرغم من ذلك، فإن جل سعادته القيام بعمله.)2(

)1(    الكوفية اللكرتونية فلسطينية مستقلة شاملة يف 20 اذار 2013.
)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار – لندن، 2011/5/1.
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مكتب طالل أبوغزاله اخلاص

إن الزائر ملكتب طالل أبوغزاله واملتواجد يف مبنى رشكة جامعة طالل أبوغزاله يف عاّمن، 
املكان  برجوازية  الزائر  فيتلمس  واحد،  آن  يف  وروعته  املكان  بعظمة  خمتلطًة  رهبًة  يبرص 
عىل  الصوراملعلقة  اآلف  نسجتها  عظيمة  بحكاية  مزينًا  عظياًم  تارخيًا  ويدرك  وفخامته، 
جدران املمرات واملداخل ويف كل مكان، بدءًا من مدخل املبنى وانتهاًء بغرفة مكتبه اخلاص 

الذي يرتأس فيه تلك املجموعة العظيمة.

صور مرتبة ومنسقة بأناقة شديدة ملفتة ومميزة، ُتظهر فيها إنجازات املبدع طالل أبوغزاله 
وشخصيات  الدول  ورؤساء  امللوك  مع  وأخرى  اللحظة،  وحتى  وشبابه  طفولته  وتاريخ 
ورموز وطنية واقتصادية رفيعة وهامة، تغزل وتؤرخ تلك املناسبات واللقاءات والزمنة.

سيالحظ الزائر شعار املجموعة مطبوعًا عىل الكثري من الماكن والشياء استهاللً بوضعه 
وساّمعات  املحمولة،  الكمبيوتر  وأجهزة  واملطبوعات  للموظفني،  الرسمية  البدلة  عىل 
اهلواتف الرضية، وحتى فناجني الشاي والقهوة وأماكن أخرى كثرية تكشف بجالء مدى 

 .)TAG-Org( رغبة أبوغزاله يف إرساء اإلنفراد والتّميز يف جمموعتة الدولية
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صورة ملدخل مكتب الدكتور طالل أبوغزاله يف منطقة الشميساين يف عاّمن

صورة ملبنى رشكة جامعة طالل أبوغزاله يف عاّمن
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اإدارة الوقت

»الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك«

دون  للجميع  واملحللة  ثمنًا،  الغىل  الوحيدة  والنعمة  الوفري  الوحيد  العنرص  هو  الوقت 
خر، ول تقاس كلفته، ولكن يستغل إما  استثناء لكنه ل ُيشرتى باملال، ول يعوض، ول ُيدَّ

باإلعامر أو بالدمار.

الثمني  العنرص  هذا  فهم  من  نته  مكَّ أبوغزاله  طالل  هبا  امتاز  التي  الكبرية  والنكة  اخلربة 
وأهيته، وإدارته بحكمة وترويضه لصاله.

اإلنتاج  يف  تطويعه  من  أبوغزاله  طالل  متكن  لقد  أعامل.  رجل  كل  رأسامل  هو  والوقت 
املال متامًا. الوقت  واإلبداع والبتكار، فال دقائق لديه هتدر. إن خسارة الوقت كخسارة 

دائاًم من ذهب.

ترتاح من  أن  ُيتوقع منك  متى  يوم  ُسئل ذات  أبوغزاله حارضًا عندما  لذلك كان جواب 
العمل؟ كان السؤال مزعجًا لطالل، فجاء جوابه عىل شكل أسئلة: ما معنى الراحة؟ وهل 
الراحة أن أجلس بدون عمل؟ وماذا أفعل إن مل أعمل؟ ثم أكمل: راحتي هي يف العمل،  

طاملا أنا عىل رأس عميل فأنا مرتاح، وهذه هي ُجل سعادت.

طيلة  ومارسه  وذاكره  تدارسه  الذي  الثمني  للوقت  مضيعة  عمل  بدون  الراحة  يعترب  انه 
حياته.
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ال�سرك�ت الع�ئلية ومدى جن�حه� وا�ستمراريته�
 مبفهوم طالل اأبوغزاله

بفصلها  يكمن  نجاحها  بالناجحة ورس  العائلية ويصفها  باملؤسسة  أبوغزاله  »يؤمن طالل 
عن العالقات الشخصية«.

الريادية  العائلية  الرشكات  أكرب  إحدى  هي  الدولية  أبوغزاله  طالل  جمموعة  وبإعتبار 
عامليًا، كان لزامًا عليه أن يسري ُقدمًا يف سبيل إنجاح مثل هذه الرشكات ودعمها ومواجهة 
التحديات الكبرية التي تواجهها عىل غرار الرشكات العائلية العاملية مثل رشكة يب ام دبليو 

وفورد وفولكس واجن وهينكل ومريك وآخرين.

ففي الردن ساهم أبوغـــزاله بتأسيس »مجعيـة الشــركات العــائلية«، و»مــركز حوكمة 
الرشكات العائلية« وها يف طريقهام لالنطالق خارج حدود الردن، وغايتهام غري ربحيتني 
وها متخصصتان يف تعزيز ونرش الوعي حول أهية الدور الذي تلعبه الرشكات العائلية 
يف اإلقتصاد الدويل، ورؤيتهام ترتكز يف بناء قدرات واستمرارية تلك الرشكات من خالل 
الدراسات والبحوث املتخصصة، وعقد الدورات والورش التي من شأهنا اطالع وتوثيق 

وتدريب أصحاب الرشكات العائلية عىل الثبات وحتقيق قصص النجاح املستدامة.

طالل أبوغزاله وبصفته أحد مؤسيس هذه الفكار الناجحة، ُيعترب دلياًل ومثالً حُيتذى به 
لنجاح مثل هذا النوع من الرشكات.

وانطالقًا من الفهم الصحيح لضامن استمرارية هذه الرشكات، تبنّى طالل أبوغزاله قواعد 
ومبادئ ناجحة استند عليها يف استدامة جمموعة رشكاته العائلية، أهها: فصل العالقات 
معي  فالعمل  صعب،  والُد  أنني  أعتقد  »كأب  فيقول:  العمل،  أثناء  )الشخصية(  العائلية 
كلا   ، إيلَّ ومببًا  وقريبة  قوية  معي  يعمل  بمن  قرابتي  صلة  كانت  فكلا  أبدًا،  سهال  ليس 

قسوُت عليه أكثر، ويف ذلك حكمة، إنني أريده متميزًا ومبدعًا«.
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لقد اعترب طالل أبوغزاله نفسه حمظوظًا حينام وهبه اهلل أولدًا ذوي ُخلق وأدب، يعتربون 
أنفسهم موظفني خملصني كغريهم ل يميزون أنفسهم كُمالّك أو باعتبارهم فردًا من العائلة.

ومن هذا املفهوم فال يناديه أولده أثناء العمل إل بلقب »سيدي أو ُمعلمي«. ويتقبل طالل 
هذا السلوب وحيبذه إليامنه بأن املؤسسة التي تتصبَّغ بالعالقات الشخصية وخيتلط فيها 

الابل بالنابل؛ خُتفق وتتعثر بل ويراهن عىل سقوطها.

إن أقىص عقوبة يامرسها أبوغزاله عىل أولده اذا ما غضب هي السكوت، فيقول: »يسكن 
غضبي عندما أصمت صمتًا طوياًل وأغرّي مكاين«.

ُيذكرنا هذا بحديث رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم حيث قال: »إذا غضب أحدكم 
فليسكت«.

وحديثه صلوات اهلل عليه: »إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 
وإال فليضطجع«.

ويامرس طالل التفكري يف ما أهه أثناء صمته الطويل وقد يلجأ اىل النوم، فإذا ما نام استيقظ 
إنسانًا آخر جديدًا وقد وجد حاًل ملا أغضبه.

اعتاد أن يناقش المور مع أبنائه سواء يف العمل أم يف البيت، فال يفرض رأيه عليهم حتى 
ولو خالفهم، بل يطرح املوضوع للنقاش، ولو امتد أيامًا. إن أسلوب اإلقناع والتشاور هو 

هنج حياته.



105

من��سب ه�مة

طالل اأبوغزاله ع�سو يف جمل�س االأعي�ن االأردين

طالل  الدكتور  بتعيني  السامية  امللكية  اإلرادة  صدرت   ،2016 أيلول/سبتمرب   27 يف 
أبوغزاله رئيس ومؤسس جمموعة طالل أبوغزاله الدولية عضوًا يف جملس العيان الردين 

للمرة الثانية.

ويشار إىل أنه يف 25 ترشين الثاين/نوڤمرب 2010 قد ُعنيِّ أبوغزاله عضوًا يف جملس العيان 
الردين للمرة الوىل، لكنه يف ترشين الول/أكتوبر 2011، قّدم استقالته رسميًا من جملس 
واحرتامًا  تنفيذًا  جاءت  الستقالة  أن  وأوضح  املرصي،  طاهر  املجلس  لرئيس  العيان 
للتعديالت الدستورية التي تشرتط يف عضو جملس المة أن ل حيمل جنسية دولة أخرى 

إضافة للجنسية الردنية،حيث حيمل سعادته اجلنسية الكندية.)1(

)1(    املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله يف جملس العيان الردين
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منح »اأبوغزاله« و�س�م اال�ستقالل من الدرجة االأوىل

يف 25 أيار 2016، يف العيد الوطني لستقالل اململكة الردنية اهلاشمية السبعني ويف قرص 
رغدان العامر، َمنح جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن السني للدكتور طالل أبوغزاله، وسام 

الستقالل من الدرجة الوىل.

وقد ُمنح أبوغزاله الوسام تقديرًا إلسهاماته املتميزة يف القطاعات القتصادية والتعليمية 
والتقنية، ودوره يف إبراز صورة الردن املعرفية ورسالته الضارية عربيًا ودوليًا.

اأبوغزاله على ق�ئمة رج�ل االأعم�ل امل�سلمني الـ 28
االأكـثـر نفوذا يف الع�مل 2016

العامل  يف  تأثريًا  العامل  قطاع  يف  مسلاًم   )28( أكثر  قائمة  ضمن  أبوغزاله  طالل  د.  ُأختري 
لعام 2016، تلك القائمة التي ختتار شخصياهتا ضمن معايري كثرية تعترب أساسًا لنتقائهم، 
وقد مثَّل أبوغزاله هذه املعايري من خالل سعيه خلدمة املسلمني وقضاياهم، ودعم العلم، 
والعلامء، ونرش ثقافة الوعي بني الشعوب. إضافة إىل الكثري من العامل اخلريية والتطوعية 
وتطوير  ودعمهم  املسلمني  والطالب  البيئة،  وخدمة  واإلنسانية،  الجتامعية،  واملبادرات 

قدراهتم ومداركهم التي يتطلبها هذا املنصب.

»اأبوغزاله« ع�سواً ب�للجنة التح�سريية لربن�مج
 »التمكني االقت�س�دي لل�سعب الفل�سطيني«

الوطن،  الفلسطينيني خارج  العامل  ممثاًل عن رجال  أبوغزاله  د. طالل  ُأختري  يف 2016 
ضمن اللجنة التحضريية، إلطالق برنامج التمكني القتصادي للشعب الفلسطيني، خالل 

الجتامع التشاوري، الذي ُعقد بشأن تنفيذ قرار مؤمتر القمة اإلسالمي )اسطنبول(.

وقد تبنى تنفيذ الربنامج، البنك اإلسالمي للتنمية، وتقديم الدعم الفني لإلدارة، والتنسيق 
مع الكومة الفلسطينية بتهيئة قائمة املشاريع التي يمكن دعمها مع دول العضاء )تركيا، 
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من  عدد  مع  والتعاون  وفلسطني(  السعودية،  العربية  واململكة  والكويت،  واندونيسيا، 
اجلهات الدولية املهتمة لشد الموال، واستقطاب الستثامرات، لنجاح الربنامج.

ويف  القدس  يف  الفلسطيني،  للمواطن  كريم  بعيش  الستقرار  حتقيق  إىل  الربنامج  هيدف 
املجتمعية، ومساعدة خرجيي  بام يف ذلك جمال اإلسكان واخلدمات  املحتلة  سائر الرض 
اخلاصة،  الحتياجات  وذوي  املهني  التميز  وأصحاب  والرياديني  واملبدعني  اجلامعات 

والعامل واملهنيني واملزارعني من اجلنسني، وإدماجهم يف العملية القتصادية.

منح »اأبوغزاله« و�س�م االإبداع التقني والتحول الرقمي

ُمنح د. طالل أبوغزاله أول وسام يمنح من جمتمعات املنظامت اإلنسانية اإلقليمية املانحة، 
فقد َمنح »مؤمتر اإلبداع التقني اخلريي« العني د. طالل أبوغزاله يف نوفمرب 2016 وسام 
املجتمعية،  املبادرات  يف  البارز  الممي  للدور  تقديرًا  الرقمي«  والتحول  التقني  »اإلبداع 
التحالف  ورئاسة  الجتامعية،  واملسؤولية  املعلومات  املجتمع  ودعم  العامل  ومبادرات 

.UNGAID العاملي لتكنولوجيا املعلومات والتصالت

خارج  أنفسنا  نعترب  أن  جيوز  ل  أنه  املنامة،  يف  عقد  مؤمتر  خالل  أبوغزاله  طالل  د.  وأكد 
عملية »التطور الرقمي«، وأن جمموعته تعمل حاليًا مع المانة العامة جلامعة الدول العربية، 
اللغة  حماور،  ثالث  عىل  المية  حمو  خالل  من  معريف،  جمتمع  إىل  العريب  املجتمع  لتحويل 

العربية، واللغة الرقمية، واملعرفة، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز عرشة أعوام.

وقال: »أنا ل أدفع دينار واحد ملحتاج وإنام أدعم تأهيل الشخص لكي ل حيتاج للتربع، وأنا 
ل أعرتض عىل مساعدة املحتاجني، نحن ل نريد أن حيتاج أحد يل أو لغريي«.

وكان ول يزال د. طالل أبوغزاله يؤكد عىل أن ُصنع الثروة سيكون من صنع الخرتاعات 
إننا يف عام 2050  املعرفة، وأشار  العامل هم عامل  أغنياء  أغنى  يكون  أن  متوقعا  املعرفية، 
سندخل عامل التوحد »Singularity« بمعنى أن اإلنسان واآللة سيصبحون واحدًا حسب 

دراسات تشري لذلك.
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انتخ�ب »اأبوغزاله« يف ع�سوية جمل�س اأمن�ء املوؤ�س�س�ت امل�نحة 
الت�بع لل�سن�ديق االإ�سالمية

يف أيار 2016 أنُتِخب د. طالل أبوغزاله عضوًا يف املجلس اإلسالمي للمؤسسات املانحة 
املستوى  رفيعة  قيادات  من  عدد  قبل  من  اختياره  جاء  وقد  اإلسالمية،  للصناديق  التابع 
من دول العامل اإلسالمي تثمينًا لدوره الفاعل يف جمال عمل املؤسسات املانحة، والعامل 

اخلريية، واإلنسانية واملجتمعية.

وُيذكر أن جملس ُأمناء املؤسسات املانحة، يرأسه د. عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حسن آل 
ثاين، ومقره يف قطر، وهو منظمة دولية، تتبع أصوليًا ملنظمة التعاون اإلسالمي بجدة، وهلا 
شخصية اعتبارية، مستقلة، وهلا مكاتب متثيل ورشاكات يف الدول العضاء ملنظمة التعاون 

اإلسالمي وخارجها.

اإطالق ا�سم طالل اأبوغزاله على مدخل مبنى االأوبرا يف ب�ري�س

العمدة  أحد  عىل  أبوغزاله  طالل  الدكتور  اسم  باريس«  »أوبرا  أطلقت   2016 آذار  يف 
الرئيسية عىل مدخل مبنى أوبرا غارنييه يف باريس ويسمى مدخل »المرباطور«، ووضعت 

لوحة عليه باسمه.

وقد حصل أبوغزاله عىل هذا التكريم، ملا قدمه من دعم، ورعاية للموسيقى، عىل مستوى 
العامل، وكراعي لألوبرا الوطنية الباريسية لعقود عديدة.

وكشخصية عربية حازت عىل هذا التكريم، ُيعد متيزًا فريدًا، خاصة وأن هذا املكان حتديدًا 
اخلارجية يف  النور  أعمدة  كانت  منذ عام 1875  ثقافية وحضارية وعاملية،  بسمعة  حيظى 

مرسح قرص غارنييه عالمة مميزة يف باريس بصفتها مدينة النور عىل مستوى العامل.
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جمموعة طالل اأبوغزاله يف تقرير »موؤ�سر تن�ف�سية املواهب الع�ملي« 
GTCI )2015-2016(

دور   2016  ،2015 لعامي  تقريره  يف  وسنغافورة  دافوس  يف  التنافسية«  »مؤرش  أظهر 
العايل متاًحا للجميع يف  التعليم  التعليم والسعي جلعل  جمموعة طالل أبوغزاله يف تطوير 

كافة أنحاء العامل.

تقيس وتقارن  نتائج  يقدم  تقرير سنوي،  يعد معيارًا عامليًا عىل شكل  الذي  املؤرش  ويقدم 
حُيّمل  املؤرش  أن هذا  املواهب والفاظ عليها، كام  التنافس وجذب  الدول عىل  قدرة  بني 
مسائل  معاجلة  حول  مشرتكة  مسؤولية  الكاديمية  واملؤسسات  والرشكات  الكومات 

النقص يف القوى العاملة وبناء املواهب الوطنية، وبناء الستدامة عىل املدى البعيد.

وأشاد التقرير بدور املجلس الستشاري حيث ُيعترب د. طالل أبوغزاله عضًوا طويل المد 
فيه، الذي يقدم نتائج بحوث تقدمها كلية انسياد )INSEAD( يف جمال إدارة العامل عىل 
حق  التعليم  جعل  يف  أبوغزاله  طالل  جمموعة  دور  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  العامل،  مستوى 
من حقوق اإلنسان، من خالل جامعة طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة العامل 
العام واخلاص، وكلية  القطاعني  بني  نوعها متثل رشاكة  كلية من  أول  )TAG-SB( وهي 
طالل أبوغزاله اجلامعية لألعامل يف البحرين، التي تأسست يف العام 2012 هبدف تطوير 

قادة العامل يف املستقبل، والنجاح يف العامل امليلء بالتحديات والصعوبات.

»اأبوغزاله الدولية« حت�فظ على �سه�دة
»االآيزو 9001« لل�سنة الـ 12

عىل  الدولية  ورشكاه  أبوغزاله  طالل  جمموعة  حصلت  التوايل،  عىل  عرشة  الثانية  للسنة 
شهادة املطابقة ملواصفات اآليزو 9001.

التحسني  هبدف  املقاييس،  لتوحيد  الدولية  املنظمة  عن  عاملي  نظام  وهو  اآليزو  ويصدر 
املستمر لإلنتاج وضبط اجلودة ضمن معايريعاملية، ومن هذه املعايري التي تعتمدها اجلهات 
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يف  تدور  التي  الجراءات  كافة  عىل  الطالع  واملؤسسات،  الرشكات  لعمل  الفاحصة 
الرشكة ومتابعة مجيع العمليات، ومتابعة الخطاء، وحماولة تصحيحها، وفحص العيوب 
زيادة  وبالتايل  املوظفني  أداء  وحتسني  املخرجات  حتسني  هبدف  ذلك  ما  وإىل  واكتشافها، 

اإليرادات.

وقد تقدمت جمموعة طالل أبوغزاله للحصول عىل شهادة اآليزو يف عام 200٤، ونجحت 
يف الصول عليها حتى هذا العام 2016.

مدى  لبيان  تفصييل  لفحص  أعوام  ثالثة  كل  اآليزو  لفحص  املتقدمة  الرشكات  وختضع 
الستمرار واللتزام بمعايري اآليزو واملحافظة عليها.

تسعى املجموعة لتكون الفضل دائاًم، وهي العضو العريب الوحيد غري الكومي يف جلنة 
الآليزو الفنية رقم 176، التي تعترب الهم بني اللجان الفنية الـ 300 التابعة لآليزو.

طالل اأبوغزاله رئي�سً� للمجل�س الفخري الحت�د التح�سر 
امل�ستدام يف ج�معة نيويورك

تم اختيار طالل أبوغزاله ملنصب رئيس املجلس الفخري لحتاد التَّحرضُّ املستدام واملتواجد 
وجود  أن  سيليك«  يب  »عليا  الدكتورة  املجلس  رئيسة  اعتربت  حيث  نيويورك.  يف  مقره 
الدكتور طالل أبوغزاله كرئيس فخري للمجلس يشكل قوة لالحتاد نظرًا لدوره الرائد يف 

التحول الذكي عىل مستوى العامل.

اجل�معة االأمريكية تكرم د. طالل اأبوغزاله
 يف حفل الـ 1٥0 ع�م على ت�أ�سي�سه�

لسنوات  اإلسالمية،  املقاصد  ومدرسة  فلسطيني  كالجئ  يل  استضافته  عىل  لبنان  »أشكر 
الدراسة الثانوية فيها، واجلامعة المريكية لهنا علمتني أهية اجلودة يف التعليم، وأتاحت 
يل مقابلة زوجتي هنى يف عام 1956. شكرًا للجامعة المريكية لهنا أتاحت الفرصة يل 
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يف عام 1978 إلقامة كلية طالل أبوغزاله للدراسات يف العامل، والتي أصبحت فيام بعد 
أمنائها يف  جملس  للجامعة لنتخايب يف  العامل"، وشكرًا  العليان إلدارة  "سليامن  مدرسة 

نيويورك يف عام 1980«.

»شكرًا للقادة والصدقاء والفراد داخل جمموعة طالل أبوغزاله الدولية الذين ساعدوين 
جمال  يف  العامل  مستوى  عىل  رشكة   20 أهم  بني  من  املجموعة  تلك  تصبح  أن  أجل  من 

اخلدمات املهنية وبناء القدرات، والرشكة الكرب يف العامل يف جمال حقوق امللكية«.

أقامته  الذي  الفل  يف  ألقاها  التي  كلمته  واختتم  أبوغزاله،  طالل  د.  ابتدأ  الكلامت  هبذه 
اجلامعة المريكية بمناسبة مرور 150 عام عىل تأسيسها.

ستون عامًا مضت عىل ذكرياته اجلميلة هبا، لكنها مل تكن فقط جمرد ذكريات، بل العتبة التي 
تدّرج منها بسلم الكفاح من درجات اجلد إىل درجات املجد، كانت كل تلك السنوات ما 

هي إل عناوين لنتصارات توالت وراءها النتصارات.

العظامء  خّرجت  التي  اجلامعة  لتلك  امتنانه  عن  أبوغزاله  طالل  يكشف  الواثق  وبحجة 
وكانت بداية لكل تواق وملهم.

 

من حفل التكريم
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اجلامعة المريكية تكرم الدكتور طالل أبوغزاله يف حفل الـ150 عام عىل تأسيسها
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اأبوغزاله على ق�ئمة فورب�س للمئة �سركة عربية االأكرب 
ت�أثرياً والوحيدة يف جم�ل اخلدم�ت املهنية والتعليم

اختريت جمموعة طالل أبوغزاله، من قبل جملة فوربس الرشق الوسط، يف قائمة املئة رشكة 
الكثر تأثريًا يف العامل العريب، كانت جمموعة طالل أبوغزاله الرشكة الوحيدة التي تعمل يف 

املجالت املهنية والتعليمية.

بعد تصفية ممنهجة  املائة  الرشكات  اختاروا  الذين  باحثي فوربس  قبل  القائمة من  ُأعدت 
لكثر من )1316( رشكة عامة متداولة يف كل من اململكة العربية السعودية وقطر وسلطنة 
واملغرب  ولبنان  املتحدة  العربية  واإلمارات  والبحرين  والكويت  ومرص  والردن  ُعامن 

وتونس.

طالل اأبوغزاله ع�سو يف كلية اإن�سي�د INSEAD للتن�ف�سية 
واالإبداع يف فرن�س�

ُتعترب إنسياد INSEAD التي تأسست عام 1957، والتي اختذت أول مقر هلا يف فونتينبلو 
الكليات  أشهر  إحدى  وأبوظبي،  وسنغافورة  فرنسا  يف  ُأخرى  مقرات  عرب  توسعت  ثم 

الرائدة للدراسات العليا يف جمال إدارة العامل عىل مستوى العامل.

إنسياد INSEAD التي َعينت يف عام 201٤ د. طالل أبوغزاله عضوًا يف جملسها الستشاري 
تكرياًم لدوره املعريف والعاملي، ينضم هبذا املنصب إىل نخبة من الشخصيات العاملية ورجال 

العامل والكاديميني يف املنظامت الدولية ومنظامت العامل، واملؤسسات الكاديمية.
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طالل اأبوغزاله من اأبرز مئة �سخ�سية
 حم��سبية يف الع�مل

ُصنف - قائد املحاسبة العربية، ورئيس املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني، طالل 
أبوغزاله - من أبرز مئة شخصية حماسبية يف العامل، والول يف قائمة قادة املهنة عىل مستوى 
العامل العريب، يف تصنيف لعام 201٤، ُنرش يف )جملة املحاسبة الدولية(، وهي جملة بريطانية 

عاملية، والهم يف جمال اخلدمات املحاسبية.

المريكية،  املحاسبني  مجعية  من  أعضاء  ضمت  دولية  ُحّكام  جلّنة  التصنيف  أجرى  وقد 
املحاسبني  ومجعية  الربيطانية،  القانونيني  املحاسبني  ومجعية  للمحاسبني،  الدويل  والحتاد 

القانونيني السرتالية، ومعهد املحاسبني املاليزي.)1(

)1(    املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.

الدكتور طالل أبوغزاله من أبرز مئة شخصية حماسبية يف العامل
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وقد شمل التصنيف شخصيات يف املنظامت الدولية املحاسبية، ومجعيات ومعاهد املحاسبة 
الوطنية، ورشكات املحاسبة الكربى، اضافة إىل شخصيات حماسبة عاملية تعمل يف حقل 
املال مثل املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل كريستني لغارد، واملفوض الورويب العام 
لألسواق الداخلية واخلدمات مايكل بارنييه، ورئيس اللجنة الوروبية لسوق املال ستيفن 
ماجيور، ووزير مالية املانيا ولف جانغ شوابل، واملدير التنفيذي ملركز الرقابة عىل اجلودة يف 

الوليات املتحدة سندي فورنييل، وحاكم املرصف الربيطاين مارك كارين.)1(
 

 »Venture جملة »فينت�سر
اأبوغزاله عراب امللكية الفكرية

يف قائمة الوائل لصحاب النفوذ يف الردن حيتل طالل أبوغزاله قائمة العرشين الوائل 
بمجلة )فينترش Venture( التي تصدر يف عامن. ووصفته املجلة بالبطل اإلقليمي للملكية 
الفكرية، لدوره الرائد يف التأسيس للملكية الفكرية يف العامل العريب، وأطلقت عليه لقب 

عّراب امللكية الفكرية يف املنطقة.

كام اعتربته املجلة منارصًا للتعليم، حيث أسس مؤسسات أكاديمية متميزة، مناديًا بالتعلم 
اإللكرتوين الذي ل بد أن يتحرك بصورة رسيعة إزاء التقدم التكنولوجي وتقنية املعلومات. 
منوهة إىل أن طالل أبوغزاله الشخصية الوحيدة التي تنبهت إىل أهية امللكية الفكرية منذ ما 

يزيد عىل عدة عقود ماضية.)2(

امللكية  أهية  إىل  املنطقة  أخرى يف  أي شخصية  قبل  تنبه  أبوغزاله  أن طالل  املجلة  ورأت 
من  لعدد  مظلة  متثل  املجموعة  أن  املجلة  اعتربت  كام  عقود،  أربعة  من  أكثر  قبل  الفكرية 
املؤسسات والرشكات العاملة يف خمتلف القطاعات، وأوضحت أن »أجيب« ومنذ تأسيسها 

ناع القرار يف صياغة حقوق امللكية الفكرية والقوانني والنظمة. ساعدت صُّ

)1(    وكالة النباء الردنية/ برتا.
)2(    رسالتنا - جمموعة طالل أبوغزاله، ايلول 2007.
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غالف املجلة
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Prize Hult اأبوغزاله يرتاأ�س جلنة حك�م
يف اجل�معة االأردنية 201٥

جائزة Prize Hult إحدى مبادرات الرئيس المريكي السابق بيل كلينتون تستهدف طلبة 
اجلامعات للخروج بأفضل الفكار الريادية واإلبداعات اخلاصة بحل املشاكل التي يعاين 
منها العامل حيث ترأس د. طالل أبوغزاله جلنة حكام هذه اجلائزة التي احتضنتها اجلامعة 
الردنية متهيدًا للمنافسة مع مشاريع الدول العربية يف ديب، ومن ثم للمنافسة عىل اجلائزة 

الكربى يف الوليات املتحدة المريكية.

وُيعترب اختيار د. طالل أبوغزاله هلذا املنصب، تكرياًم له كونه رئيس رشكة طالل أبوغزاله 
لامية امللكية الفكرية »أجيب«، الوىل يف العامل والتي اختارت أن تكون رقمية بتميزها عن 

الرشكات الخرى.

 

 Prize Hult الدكتور طالل أبوغزاله أثناء ترؤسه جلنة حكام
التي ُأقيمت يف اجلامعة الردنية
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طالل اأبوغزاله اأول ع�سو عربي 
IP Hall of Fame يف ق�عة �سهرة امللكية الفكرية

لع�م 2007
 
 

يف 16 أيلول/سبتمرب 2007 يف »شيكاغو« أصبح طالل أبوغزاله اخلبري الوحيد من خارج 
جمموعة »اخلمس الكبار G5« الذي ينضم إىل قائمة الشخصيات الكثر أهية يف العامل يف 
جمال امللكية الفكرية بعد إعالن جملة إدارة املوجودات الفكرية )اململكة املتحدة( عن أسامء 

أعضاء قاعة شهرة امللكية الفكرية )www.iphalloffame.com( لعام 2007 .)1(

ماديسون  جيمس  والرئيس  جيفرسن  توماس  والرئيس  هييجو  وفيكتور  أديسون  أمثال 
باإلضافة إىل شخصيات أخرى إلسهاماهتم البارزة يف تطوير النظام الايل للملكية الفكرية.

)1(    رسالتنا - جمموعة طالل أبوغزاله، ايلول 2007.
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لقد قّدم طالل أبوغزاله الدعم واملساندة للجان الكومية واملسؤولني الكوميني الذين يقع 
عىل عاتقهم مسؤولية مراجعة وصياغة قوانني وأنظمة جديدة لامية وإنفاذ حقوق امللكية 
الفكرية يف العامل العريب وغريه، ولقد أسهم أبوغزاله كمؤلف وكاتب يف إصدار العديد من 
املراجع املبتكرة يف جمال امللكية الفكرية يف العامل العريب من بينها املجموعة الكاملة لقوانني 
الفكرية  امللكية  قاموس  إىل  باإلضافة  اإلنكليزية  اللغة  إىل  املرتمجة  العربية  الفكرية  امللكية 

املتخصص باللغة العربية.)1(

طالل اأبوغزاله يف ق�ئمة ٥00 �سخ�سية االأكثـر
 نفوذاً يف الع�مل العربي

بيزنس  )أربيان  جملة  عنها  كشفت  التي  القائمة  يف  متقدمة  مرتبة  يف  أبوغزاله  طالل  حل 
هذه  ومتثل  العريب،  العامل  يف  نفوذًا  الكثر  اخلمسامئة  الشخصيات   )Arabian Business
الشخصيات خمتلف القطاعات القتصادية والجتامعية والسياسية، حيث احتل أبوغزاله 

مرتبة متقدمة كشخصية أكثر نفوذًا يف العامل العريب يف قطاع املال والستثامر.)2(

)1(    رسالتنا - جمموعة طالل أبوغزاله ايلول 2007.
)2(    صحيفة الرشق اللكرتونية. 

           جملة اربيان بزنس، طالل أبوغزاله الكثر نفوذا.



120

طالل اأبوغزاله �سفري دويل
للم�سوؤولية االجتم�عية

عىل مدى عقود من الزمان سعى طالل أبوغزاله إىل خدمة جمتمعه العريب بكافة أقطاره، فلم 
يبخل بفكره أو علمه ماديًا أو معنويًا، مكرسًا طاقاًم من موظفيه خلدمة مبادراته اإلنسانية 
والجتامعية التي يقدمها لبناء وطنه أينام كانوا يف أوطاهنم أو يف املهجر، حتى أصبحت 
بقضايا جمتمعه،  ويتأثر  يؤثر  إنسانيًا وطابعًا سلوكيًا  املبادرات هاجسًا روحيًا وهنجًا  تلك 
املتميزة واملنفردة منذ تأسيس جمموعته  املبادرات الجتامعية  املئات من  العديد بل  فأطلق 

الدولية عام 1972.

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية الجتامعية متنح الدكتور طالل أبوغزاله 
لقب »سفري دويل للمسؤولية الجتامعية«
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وتقديرًا للجهود القّيمة التي بذهلا طالل أبوغزاله ول يزال يف جمالت متنوعه للمسؤولية 
وغريها  والتعليمية  والقتصادية  اإلنسانية  القضايا  خمتلف  يف  الوعي  ونرش  الجتامعية، 
عربيا وإقليمياً ودوليًا، وإثراء املكتبات العربية بالعديد من املطبوعات العربية املرتمجة، فقد 
منحته الشبكة اإلقليمية للمسؤولية الجتامعية لقب »سفري دويل للمسؤولية الجتامعية« 
الدوليني للمسؤولية الجتامعية الذي عقد يف  امللتقى اإلقليمي للسفراء  من خالل أعامل 
البحرين. وخالل امللتقى تم إطالق »جائزة الدكتور طالل أبوغزاله للمبادرات املجتمعية«.

مُتنح   - دبلوماسية  سياسية  صفة  وليس  رشيف  وسام  وهو   - اللقب  هذا  الشبكة  ومَتنح 
للمشاهري والشخصيات البارزة املتميزة يف منطقتها ممن تتوافر فيهم الشهرة املهنية والثقة 

والنزاهة، ويبذلون التزامًا واضحًا ملخاطبة املجتمع الدويل والعاملي.

وهدف هذا التكليف هو املساعدة يف دعم خمتلف القضايا التي تعاجلها الشبكة سواء أكانت 
اجتامعية أو إنسانية أو اقتصادية أو املتعلقة بالتنمية املستدامة أو القتصاد الخرض عىل مجيع 

املستويات الدولية واإلقليمية واملحلية.
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طالل اأبوغزاله اأحد اأبرز اأ�سهر خريجي اجل�معة االأمريكية 
يف بريوت ممن ال زالوا على قيد احلي�ة

 ،»Van De Mark« كتاب َصدر حديثًا، ملؤلفه »American Sheikhs شيوخ أمريكا«
وهو صاحب مؤلفات عديدة، يروي فيه قصة أرقى وأعظم املؤسسات التعليمية يف العامل، 
حوايل  قبل  أي   ،1866 عام  تأسست  والتي   ،»AUB بريوت  يف  األمريكية  وهي»اجلامعة 
السورية  »الكلية  اسم  الوقت  ذلك  يف  عليها  ُأطلق  بريوت  يف  صغرية  ككلية  عامًا،   150
والقيم  للثقافة  تأثريًا  والكثر  الضخم  املؤسسة  أصبحت  أن  لبثت  وما  الربوتستانتية« 
والتعليم العايل يف الرشق الوسط. ويف عام 1920 أطلق عليها اسم »اجلامعة األمريكية يف 

.»AUB بريوت

تأسست اجلامعة عىل يد القس »د. دانيال بليس« كمؤسس، وكأول رئيس هلا، حيث أرسى 
من خالهلا مفهوم التعليم للجميع، دون متييز يف العراق أو املعتقدات الدينية أو القتصادية 

أو السياسية، حتى أصبح رمزًا بارزًا للثقافة والقيم المريكية يف الرشق الوسط.

»بليس  عائلتي  قيادة  وحتت  دودج«  »وليام  العامل  رجل  من  مايل  بدعم  اجلامعة  حظيت 
ودودج«، وبدأت اجلامعة آنذاك بـ 16 طالبا فقط، واعتمدت يف تدريسها املنهج المريكي 
يف التعليم، وتبنت معايري وقيم التعليم العايل املتبعة يف أرقى جامعات العامل، ملتزمة بمبادئ 

التفكري النقدي، والنقاش املفتوح واملتنوع.

لف، يضع الكاتب طرحًا دقيقًا مفاده أنه ما زال بوسع اجلامعة المريكية يف  ويف هذا املؤَّ
بريوت أن تعرض - بدلً من ان تفرض – أفضل القيم المريكية.

يتناول »Van De Mark« يف كتابه العالقات المريكية مع الرشق، والتحديات واجلهود 
التي أدت اىل قيام تلك العائلتني ببناء هذه اجلامعة العظيمة، تتعاقب فيها اجلرأة، والكربياء، 
ية. ويشري يف كتابه اىل العديد من خرجيي تلك اجلامعة ممن تبوأوا  والكرم، والبٌّوة، والرؤُّ
من   19 أن  كام  أعامل،  ورجال  وسفراء،  ووزراء  دول،  كرؤساء  وقيادية  رفيعة  مناصب 
خرجييها تم انتداهبم لتوقيع ميثاق المم املتحدة عام 19٤5. وَيعترب الكاتب الدكتور طالل 
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أبوغزاله أحد أبرز خرجيي اجلامعة المريكية، الذين ما زالوا عىل قيد الياة )أطال اهلل يف 
عمره، وحفظه من كل مكروه(. 

من  دراسية  منحة  بأول  قرن  نصف  من  أكثر  قبل  َظِفَر  قد  كان  الذي  أبوغزاله  طالل 
»األونروا« - وكالة المم املتحدة لغوث وتشغيل الآلجئني الفلسطينيني – لتفوقه امللحوظ 
أحد ُطالهبا  ببريوت، وكان  المريكية  باجلامعة  للدراسة  لبنان عام 1956،  عىل مستوى 

رم بدعوة من اجلامعة عام 1980 لألنضامم ملجلس ُأمنائها. املتميزين، قد كُّ

مِمن  امريكا«  »شيوخ  كتاب  العامل تضمنها  نخبة مشاهري  أبرز  اسامء  قائمة  يتصدر  وها هو 
لوبارون،  وجوزيف  جنبالط،  وليد  أمثال  العريقة،  التعليمية  املؤسسة  هذه  من  خترجوا 

وطاهر املرصي، وحنان عرشاوي، وحصة الصباح، وخالد طوقان وآخرين.
 

مبنى اجلامعة المريكية - بريوت
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اإىل الع�ملية من رحم النكبة

ر، إبن النكبة، صاحب الفكار والجتهادات املتميزة، يف الوصول إىل  َبَرع الفلسطيني امُلهجَّ
العاملية، متجاوزًا يف رحلته أرسابًا من التحديات والعراقيل، غري آبٍه هبا، بل استغل ما يمكن 
استغالله منها، فانطلق متابعًا طريقه من مسقط رأسه فلسطني ثم إىل بريوت ثم الكويت 

فالردن ثم النطالقة الكربى إىل العاملية.

منارة علم  بعد  فيام  الظالم أصبحت  بإضاءة شمعة يف  بدأت  التي  الطويلة  العطاء  مسرية 
أعامهلا  متارس  بفروعها،  العامل  حتيط  عمالقة  امرباطورية  ببناء  تشكلت  متأللئة  ومنظومة 

وخدماهتا املهنية املتنوعة من خالل خرباء وبكفاءات متميزة.

الدكتور طالل أبوغزاله يعتيل منصة المم املتحدة
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استطاعت املجموعة بإدارة رئيسها طالل أبوغزاله حتقيق سجل متميز وهام مع عمالئها 
املتميزين وخدمتهم بحكم اخلربة الواسعة واملعرفة العميقة بالبيئة القتصادية والجتامعية 

حمليًا وإقليميًا ودوليًا.

واستطاع »امُلعلِّم« طالل أبوغزاله خوض عامل املنظامت العربية والعاملية مستندًا بذلك عىل 
رؤى ثاقبة وإمكانات معرفية وحنكة وخربة عتيقتني يف التعامل مع املعطيات والتحديات.

إن انخراط طالل أبوغزاله يف عامل املنظامت الدولية وترؤسه للعديد من املناصب الدولية 
العربية وقناعته كفلسطيني عريب  أفكاره  إيصال  نه من  مكَّ املتحدة،  المم  هيئة  الرفيعة يف 
للعامل  تلقائيًا  تنتمي  فاشلة ومهمشة  أمة  العرب  أن  يرى  الذي  الغرب  العامل، وخاصة  إىل 
الثالث، ويمكن ممارسة شتى أنواع التمييز ضدها وهضم حقوقها بأشكاهلا. لقد أكد طالل 
للعامل أن اإلنسان العريب متميز ومبدع ومبتكر وما علينا سوى مسح الغبار عن خميلة الغرب 

ورؤيتهم املشوشة جتاه العرب.
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 طالل اأبوغزاله وهيئة االأمم املتحدة 
و�سراكته مع املنظم�ت الدولية

الدولية  املنظامت  مع  وثيقة  عالقة  ببناء  الزمان  من  عقود  مر  وعىل  أبوغزاله  طالل  نجح 
أن  إىل  الدولية  والغرف  واهليئات واملجالس  والِفَرق  اللجان  العديد من  والعاملية ورئاسة 
للتحالف  املتحدة يف عام 2009 رئيسًا  العام ملنظمة المم  »بان كي مون« المني  اختاره 

العاملي لتقنية املعلومات والتصالت والتنمية خلفًا لرئيس رشكة »انتل« كريج باريت.

فقد ولج طالل أبوغزاله إىل عامل املنظامت الدولية منذ أن كان أول عضو عريب يف جملس 
إدارة الحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني )IFAC( – نيويورك، ثم عضوًا يف جملس إدارة 
جلنة معايري املحاسبة الدولية )IASC( - لندن ثم رئيسًا هلا، وعضوًا يف جملس إدارة جلنة 
)IFAC( نيويورك يف  الدويل للمحاسبني  التابعة لالحتاد   )IAPC( الدولية  التدقيق  ممارسة 
هيئة  يف  جلان  لعدة  وترؤسه  الدولية،  التجارة  غرف  يف  العديدة  مشاركاته  ثم  الثامنينات، 
المم املتحدة، مما خوله لن يمثل هذا املنصب بكل جدارة وهو العريب الفلسطيني املسلم.

ويف مقر المم املتحدة نيويورك، وبعد أن تم اختيار طالل أبوغزاله رئيسًا للتحالف العاملي 
لتقنية املعلومات والتصالت والتنمية خلفًا لرئيس رشكة »انتل« كريج باريت ألقى كلمة 
إياها وأنتم تعلمون  التي منحتوين  العظيمة  انتخايب والثقة  »أشكركم عى  فيها:  شكر قال 
، مسلم« وبرغم كل التهم اإلرهابية األخرى التي تعتربوهنا إرهابًا ها  ، عريبٌّ أنني »فلسطينيٌّ

أنتم تنتخبوين رئيسًا لكم«.

وأشاد المني العام لألمم املتحدة »بان كي مون« بكلمة طالل أبوغزاله وقال: »هذا أبدع 
خطاب سمعته، لنك اخترصت الكالم وأبلغت عن كتاب«.)1(

)1(    محدان، عدنان، السفري،  9/27/201٤.
            التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار، لندن، 10 / 5/ 2011.   
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املندوب  بدأ  لظات  »فبعد  املكان...  عم  الذي  الصمت  أبوغزاله  طالل  يصف  بعدها 
المريكي يصفق وبدأت كل القاعة بالتصفيق«.)1(

تدر اإلشارة إىل أن فريق خرباء األمم املتحدة لتقنية املعلومات واالتصاالت والتنمية الذي 
املتحدة  الواليات  ضمنها  من  العامل  يف  هامة  دولة  عرش  ثانية  يضم  أبوغزاله  طالل  ترأسه 

األمريكية واملنظات العاملية وكربى الرشكات املتخصصة يف تقنية املعلومات.

ويف عام 2006 اختري طالل أبوغزاله نائبًا لرئيس امليثاق العاملي لألمم املتحدة آنذاك السيد 
»كويف عنان«، ومن ثم »بان كي مون«. وامليثاق العاملي هو املؤسسة الوحيدة التي يقودها 

المني العام بصفته رئيسًا وليس أمينًا عامًا.
 

إن أهية امليثاق تكمن يف مبادئه العرشة الساسية التي تشكل عقدًا واتفاقًا بني الرشكة أو 
املؤسسة املنظمة للميثاق والمم املتحدة. وهيدف امليثاق اىل خلق جمتمع أفضل من خالل 

اإللتزام هبذه املبادئ.

نرش  إىل  هتدف  والتي  العاملي  للميثاق  الردنية  الشبكة  مجعية  اطالق  تم   201٤ عام  ويف 
الوعي الالزم والتعريف بمبادئ امليثاق العرشة.

)1(    محدان، عدنان، السفري،  9/27/201٤.
           التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار، لندن، 10 / 5/ 2011. 



128

المني العام لألمم املتحدة بان كي مون والدكتور طالل أبوغزاله يف مقر المم املتحدة
 يف نيويورك الوليات املتحدة المريكية

الدكتور طالل أبوغزاله ضمن اجتامع فريق خرباء منظمة التجارة العاملية 
لرسم مستقبل التجارة العاملية 
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يف مقر المم املتحدة يف نيويورك - الوليات املتحدة المريكية

المني العام لألمم املتحدة بان كي مون والدكتور طالل أبوغزاله وأعضاء امليثاق العاملي
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الدكتور طالل أبوغزاله خالل احدى زياراته للصني
- يف اخللف متثال كونفوشيوس -
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ثورة يف ع�مل التعليم

ففي  ]اإلرساء:85[،  َقِلياًل﴾  إِلَّ  اْلِعْلِم  ِمَن  ُأوتِيُتْم  َوَما  تعاىل: ﴿  بقوله  أبوغزاله  يؤمن طالل 
بام  الكاديمي  املجال  تطوير  إىل  أبوغزاله  طالل  يسعى  وتسارعها،  العوملة  تطور  ظل 
»تسونامي«  أن  إىل  ومكان  ظرف  من  أكثر  ويف  فأشار  اليوم،  اإللكرتوين  والعامل  يتناسب 
تقنية املعلومات والتصالت هيدد نظام التعليم يف مجيع دول العامل، وسيكون التوجه نحو 

»التعلم اإللكرتوين - الرقمي« لنه الثروة والطريق لصنع املعرفة.

املبكرة،  املراحل  يف  املدارس  يف  املعلومات  تقنيات  إدخال  وجوب  عىل  أبوغزاله  ويركز 
مع اعتامد التعليم الرقمي الذي يعتمد عىل إتاحة التعلم من خالل البحث املعريف كمسار 
موازي للتعليم التقليدي، كام يوضح دائاًم أن العامل اآلن يقيس إحصاءات المية الرقمية 

وليست الُمية بالقراءة والكتابة.

بتنفيذها كمبادر أول من  بالفعل  بدأ  التعليم. وقد  من  التعلم بدلً  بأفكاره نحو  يتجه  إنه 
ُبعد عن طريق  التعلم عن  يوفر فرص  أبوغزاله، وهي حتالف عاملي  خالل جامعة طالل 
شخص  لي  يمكن  بحيث  التعليمية  واملؤسسات  املهنية  اجلمعيات  مع  رشاكة  يف  العمل 

يمتلك جهاز حاسوب الصول عىل تعلم وفق أعىل معايري اجلودة وهو يف مكانه.)1(

ويعلق طالل أبوغزاله صورة كاركتري يف مدخل مكتبه للفنان الردين »عاد حجاج« تصف 
اللوحة طفل يتناول الليب من خالل جهاز اتصال.)2(

 

)1(    الزيود، عمر، برنامج عامنيات التلفزيون الردين، الردن، 5/21/201٤.

)2(    الزيود، عمر، برنامج عامنيات التلفزيون الردين، الردن، 5/21/201٤.
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فيقول »إن األطفال بدأوا باستخدام التكنولوجيا من خالل أجهزة إلكرتونية خمتلفة قبل أن 
يبدأوا الدراسة، فاذا بعد ذلك؟«.)1(

حيارب  إنه  تقيدها...  أسوار  وبدون  حرة  جامعات  لبناء  وبإرصار  أبوغزاله  طالل  ينادي 
كلمة »الرم اجلامعي« الذي يعترب تقيدًا للطالب اجلامعي. إن فصل اجلامعة عن الناس يولد 
الكثري من الصعوبات واملشاكل والعنف الذي حيدث داخل اجلامعات اآلن، ويرضب أمثلة 
كجامعة هارفرد وMIT وبناياهتا املتقاربة فال يوجد باحة أو مكان منفصل بني الكليتني. مل 
يعد الال كام يف السابق. اختلفت الظروف، والتقدم التقني والتكنولوجي بدأ يتسارع فلم 
يعد التعليم من خالل استاذ أو حمارض، بل أصبح من خالل التعلم، واملعلومات ل حتفظ 
»األستاذ امللقن« املستخدم  »قائد معريف« مستقباًل بدلً من  إنام ُيبحث عنها. سيطلق اسم 
لفظة  من  مشتقة  رومانية  أصوهلا  كلمة  وهي   )Education( كلمة  من  املعنى  ويأت  حاليًا 

)Educa( وتعني اسحب املعلومة وليس لقن املعلومة.)2(
 

)1(    الزيود، عمر، برنامج عامنيات التلفزيون الردين، الردن، 5/21/201٤.
)2(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.
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الدكتور طالل أبوغزاله يتحدث عن تسونامي التعليم عرب اإلنرتنت
يف املؤمتر الذي عقد يف جامعة محدان بن حممد الذكية عام 201٤

أثناء حفل افتتاح كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة العامل
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 ومن خالل رشكة طالل أبوغزاله الدولية - املجموعة العاملية للخدمات املهنية والتعليم، 
أسس أبوغزاله جمموعة ضخمة من املؤسسات التعليمية التي ُتعنى بتقديم املعرفة والعلم 

يف خضم ثورة التكنولوجيا والتصالت ومنها:
لألعمـــال  اجلامعية  أبوغــزاله  طـالل  وكلية   ،)TAGI-UNI( أبوغزاله  طالل  جامعة 
 ،)TAG-SB( العامل  إدارة  يف  العليا  للدراسات  أبوغزاله  طالل  وكلية   ،)TAG-UCB(
أبوغزاله  وطالل   ،)TAG-University( اجلامعة  إدارة  لستشارات  أبوغزاله  وطالل 
لستشارات التعليم )TAG-Education(، ومعهد طالل أبوغزاله - كونفوشيوس/ عامن 
)TAG-Confucius(، وهو معهد عاملي تتبنى براجمه الكومة الصينية ويتخصص يف تعليم 
اللغة الصينية وبالتعاون مع جامعة الشني يانغ الكومية الصينية، وهو مركز رسمي لتقديم 

)1(.)HSK( امتحان الكفاءة إلتقان اللغة الصينية

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.

 الدكتور طالل أبوغزاله مع السيد بيل جيتس رئيس جمموعة مايكروسوفت
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 ،)TAGE-Training( اإللكرتوين  للتدريب  أبوغـزاله  طــالل  مركــز  إىل  باإلضافــة 
 )TAGSB-RC( العامل  إدارة  يف  العليا  للدراسات  أبوغزاله  طالل  كلية  بحوث  ومركز 
ومركز طالل أبوغزاله لبحوث العامل، وكلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة 
العامل واإلدارة يف اجلامعة المريكية يف بريوت، وأخريًا جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة 

.)TAG-KS(

أكاديميات  جمموعة  وهي   )TAG-Academy( أبوغزاله  طالل  أكاديمية  إىل  باإلضافة 
والستشارات  التدريبية  واملشاريع  الربامج  تنفيذ  يف  متخصصة  مهنية  ومراكز  ومعاهد 

التدريبية تعمل يف كافة الدول العربية يف حقول خمتلفة.)1(

)1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله الدولية.

الدكتور طالل أبوغزاله مع بعض اخلرجيني الشباب
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الدكتور طالل أبوغزاله أثناء ختريج أحد افواج كلية طالل أبوغزاله
للدراسات العليا يف إدارة العامل

ختريج الفوج السادس لطلبة املاجستري يف إدارة العامل، كلية طالل أبوغزاله 
للدراسات العليا يف إدارة العامل
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الدكتور طالل أبوغزاله يف حمارضة ألقاها يف كينغز أكاديمي/ الردن





139

مب�درات وطنية واجتم�عية
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روؤي� خمل�سة والتزام اأخالقي نحو جمتمع اأف�سل

"من موقع املسؤوليه يف قيادة املهنة يف الوطن العريب ندرك أننا مل نحقق إال القليل، إال أن 
القليل يعني الكثري)Less is more( وهي خري من النوايا الكبرية دون أي عطاء". 

"طالل أبوغزاله"

عىل الرغم من املعاناة الصعبة التي عاشها طالل أبوغزاله يف صغره، ومأساة التهجري التي مل 
ًا أينام كان وحيثام حل. ترق له حتى اآلن، إّل أن هذا القلب العريب الطيب بقي معطاًء وخريِّ

والعطاء سمة طالل أبوغزاله، وما أتى ذكره وما سيأت من مبادرات يف هذا الكتاب ليس 
إل بضع ما استطعت حرصه. إن اإلنسانية بحجم أبوغزاله يطول فيها الرشح، إذ أنَّ منظور 
العطاء لديه تعدى مفهومها العام، ولقد أخذ عىل عاتقه تبني خدمة جمتمعات المة العربية، 

باعتباره عربيًا من الصميم، فال يفّرق يف تقديم مبادراته او ختصيصها لُقطر دون آخر.

ومل تفرض عليه أخالقه املهنية بقدر تلك الخالق الكريمة يف ذاته التي ورثها عن والده 
وعائلته العربية العريقة يف أصالتها، فاعترب تلك املبادرات التزامًا أخالقيًا أمام نفسه أولً، 

ثم أمام جمتمعه العريب ثانيًا.

وباعتباره نائب رئيس امليثاق العاملي لألمم املتحدة، فقد رّسخ أبوغزاله مبادئ ذلك امليثاق 
من خالل تفعيل التنمية اإلجتامعية خلَلق جمتمع أفضل بكل املعايري.

ونرسد هنا بعض من تلك املبادرات ...
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املجمع الدويل العربي للمح��سبني الق�نونيني 
)IASCA(

القانونيني كهيئة  للمحاسبني  العريب  الدويل  املجمع  بتأسيس  أبوغزاله  قامت رشكة طالل 
مهنية حماسبية غري ربحية بتاريخ 12 كانون الثاين / يناير 198٤ يف مدينة لندن - اململكة 
املتحدة وتم تسجيله رسميًا يف عاّمن بتاريخ 2٤ شباط / فرباير 199٤ حتت اسم »املجمع 

الدويل العريب للمحاسبني القانونيني«.

وانطلقت فكرة تأسيس املجمع من قبل قادة مهنة املحاسبة يف الوطن العريب هبدف الرتقاء 
يف  العضاء  الدول  نطاق  عىل  العالقة  ذات  الخرى  واملواضيع  والتدقيق  املحاسبة  بعلم 

جامعة الدول العربية.

اكتسب املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني مكانه كربى يف الوساط املهنية عىل 
الصعيدين العريب والدويل، ويعمل املجمع عىل رفد الوطن العريب باملحاسبني العرب ذوي 

املؤهالت العلمية والعملية التي ل تقل بمستواها عن املؤهالت الدولية املعروفة.

بموجب  وذلك  السبع،  الدولية  املهنية  املحاسبية  اهليئات  ضمن  من  املجمع  ُصنف  وقد 
النرشة الصادرة عن IAS Plus كام يظهره املوقع التايل: 

www.iasplus.com/links/links.htm

)1(.)IACPA( مما أضفى ُبعدًا إقليميًا ودوليًا ملؤهل حماسب دويل عريب قانوين معتمد
 

.IASCA 1(    موقع املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني(
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معايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان والدكتور طالل أبوغزاله يف املؤمتر املهني الدويل اخلامس 
الذي عقده املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني يف أبوظبي

اهليئة العامة جلمعية املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني )الردن(
 الدكتور طالل أبوغزاله يكرم رئيس هيئة اإلمتحانات الدولية - جامعة كامربدج
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TAGKF ملتقى طالل اأبوغزاله املعريف

}نحو جمتمع أردين هيدف لتحقيق ناتج قومي مائتي مليار دوالر يف عام ٢٠٤٠ {

أسس ملتقى طالل أبوغزاله املعريف بناء عىل مبادرة رئيس جملس إدارة جمموعة طالل أبو 
غزاله سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ليكون منربًا للحوار وتبادل الفكار واخلربات بني 
صانعي القرار والقادة وليقدم جمموعة كبرية من النشاطات القتصادية والعلمية واملجتمعية 
والثقافية والكاديمية والفكرية، ولقد دخل ملتقى طالل أبوغزاله املعريف مرحلة جديدة 
من التطور من خالل اندماجه مع منتدى تطوير السياسات القتصادية والذي أنشئ يف عام 

 .2011

الذي خيدم  الشامل  النسيج  ليكون جزءًا من  أبو غزاله  امللتقى مع جمموعة طالل  يتعاون 
ومضمونة  متميزة  بمكانة  للنهوض  وشواغله  اإلنسان  اهتاممات  كل  يف  ويساعد  العامل 
املشاركني من  استقطاب  املعريف من خالل  أبوغزاله  ملتقى طالل  املستقبل ويعمل  لنا يف 
والعلامء  واخلرباء  والكاديميني  العامل  رجال  إىل  باإلضافة  الوطنية  القطاعات  مجيع 
واملربني وأصحاب الصناعات والدباء والفنانني وموظفي الكومات وقادة املجتمعات 
ممن يملكون الساليب والقدرة عىل حتفيز النشاط واملعايري وحتليل املشكالت وصولً إىل 

جمتمع صلب وآمن، ومستقبل زاهر مبني عىل اقتصاد قائم عىل املعرفة.

)املجتمع  املعريف  املجتمع  اىل  النتقال  حتقق  التي  السياسات  اقرتاح  اىل  امللتقى  هيدف 
الكومة  املعريف،  القتصاد  املعرفية،  التحتية  البنية  املعريف،  التعليم  بمسارات  الرقمي( 

املعرفية والعدالة الجتامعية املعرفية.
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طاولة مستديرة حول السياحة يف الردن يف ملتقى طالل أبوغزاله املعريف تثني عىل جهود 
الوزارة وتعرض اقرتاحات بناءة

الدكتور طالل ابوغزاله متحدثا خالل احدى الندوات التي نظمها امللتقى
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»ت�جيبيدي�«
TAGEPEDIA

وثقافيًا  معرفيًا  مرجعًا  لتكون  تسعى  جمانية،  شاملة  رقمية  موسوعة  هي  »تاجيبيديا« 
العريب عىل  املحتوى  تطوير  إىل  املوسوعة  العريب. وهتدف  الوطن  اإلنرتنت يف  ملستخدمي 

اإلنرتنت وإثرائه، وإبراز مكانة الرتاث والضارة العربيتني.

وجاءت فكرة إنشاء هذه املوسوعة العربية ملا يواجهه املحتوى العريب يف موسوعة »ويكيبيديا 
مما يشكك يف  املصدر  وبيان  التوثيق  املفتوحة من عيوب كثرية أهها عدم   »Wikipedia

مصداقية معلوماهتا. إضافة إىل فقرها باملعلومات كمرجع إلكرتوين باللغة العربية.

إن مرشوع »تاجيبيديا« الذي عملت جمموعة طالل أبوغزاله )TAG-Org( جهدًا ضخاًم 
إلخراجها إىل حيز الوجود خمطط له أن حيتوي ما ل يقل عن مليون معلومة ومقالة مدققة 
اللغة  أن  علاًم  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  العربية  اللغة  مرتبة  رفع  يف  ليساهم  وموثقة  وحمررة 
بني  متقدمة  مرتبة  إىل  نقلها  إىل  هيدف  املرشوع  وهذا  حاليًا.   28 الـ  املرتبة  حتتل  العربية 

اللغات باعتبارها لغة عريقة.)1(

تغطي »تاجيبيديا« موضوعات خمتلفة علمية ومعرفية ومهنية، وصنفت مخسة حقول رئيسية 
هي: معرفة، مراجع علمية ومهنية، دول ومؤسسات، شخصيات، أحداث وإنجازات، مع 

وجود عرشة آلف تبويب وتصنيف فرعي.

Arabian Business Website    )١(
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املرشوع  هذا  الفكرة  مؤسسة  صاحبة   )TAG-Org( أبوغزاله  طالل  جمموعة  تبنت  ولقد 
ُيقبل فيه  الذي تقدر كلفته بأكثر من عرشة ماليني دولر، وهو مرشوع خريي مطلق ومل 
أي متويل أو تربعات للحفاظ عىل استقاللية هذا العمل. وليكون الول من نوعه، يتمتع 

بتصميم نوعي خاٍل من اإلساءات الدينية والسياسية والشخصية.

يف  للجميع  مفتوح  »تاجيبيديا«  إلثراء  والدراسات  والبحوث  باملعلومات  التربع  وباب 
الوطن العريب لتصبح »املوسوعة العربية األضخم عى اإلنرتنت« وتكون ركيزة يتكئ عليها 
الباحثون ويلجأ إليها آلف من املفكرين واملهتمني بالبحث عن املعرفة بأشكاهلا املختلفة.)1(

 

TAGEPEDIA 1(    املوسوعة اللكرتونية العربية(

بروتوكول تعاون بني احتاد اجلامعات العربية وجمموعة طالل أبوغزاله
عىل تدشني وإطالق موسوعة معرفية الكرتونية حرة
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فريق عمل »تاجيبيديا« ااملوسوعة الرة يف مؤمتر صحفي لطالقها -2013

املوسوعة اللكرتونية العربية »تاجيبيديا«
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 مب�درة ت�جي توب 
TAGITOP

هي مبادرة غري ربحية أطلقتها جمموعة طالل أبوغزاله الدولية لتوفري كمبيوتر حممول بأعىل 
املعلوماتية  الُمية  عىل  القضاء  هديف  حمققني  عريب  إنسان  لكل  والتقنية  الفنية  املواصفات 

وبناء املهارات واإلمكانيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

الربجميات  ورشكات  كون  وفوكس  مياكروسوفت  إنتل  رشكة  مع  بالتعاون  املبادرة  متت 
التعليمية.)1(

 

TAGITOP 1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله(

توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة طالل أبوغزاله ورشكة سامسونج لإللكرتونيات
 إلنتاج اإلصدار الثاين من جهاز »تاجي توب«
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املعرفة  عامل  إىل  إلدخاله  والطالب  املستخدم  ختدم  خالصة  عربية  صناعة  جهاز  أول  وهو 
العملية  متطلبات  لتحقيق  املدرسية  الكتب  استخدام  إىل  الاجة  دون  وبساطة  بسهولة 

التعليمية بطريقة إلكرتونية.

اجلهاز متاح للرشاء بسعر التكلفة للمواطن العريب وبقياس 10 و1٤ إنش.

ونرشها  والتصالت  املعلومات  بتقنيات  املعرفة  لدعم  الوىل  بالدرجة  املبادرة  وهتدف 
تكنولوجيا  فعالية  وزيادة  املعلوماتية  المية  ملحو  وتطويرها  التعليم  واستخدامها يف جمال 

املعلومات والتصالت يف املجتمع العريب.)1(
 

TAGITOP 1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله(

TAGITOP تاجي توب
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مب�درة »كلن� لفل�سطني«

الدكتور  مع  بالتعاون  أبوغزاله  طالل  أطلقها  التي  النوعية  اخلريية  املبادرات  إحدى  هي 
»صربي صيدم« وزير التصالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطيني السبق، حيث تبنّى 
باريس  الفرنسية،  العاصمة  يف   2011 أيلول/سبتمرب   17 بتاريخ  تأسست  مجعية  إنشاء 
هبدف تسليط الضوء عىل اإلبداع الفلسطيني يف كافة أرجاء العامل واإلنجازات التي حققها 
الفلسطينيون يف شتى امليادين واملجالت، وطرق دعمها، مما يعكس بعمق أصالة وإبداع 

فلسطينيي املهجر.)1(

سياسية،  وغري  ربحية  غري  مجعية  وهي  لفلسطني«،  »كلنا  اسم  اجلمعية  هذه  عىل  وُأطلق 
وتعمل هذه اجلمعية عىل توثيق وإبراز أسامء نخبة من العالم الفلسطينيني نساًء ورجالً 
حول العامل، ممن أسهموا بصورة أساسية يف التطور العلمي والثقايف والقتصادي للبرشية.)2(

وقد جرى تأسيس هذه اجلمعية يف باريس بموجب قانون اجلمعيات لعام 1901 ويف ترشين 
الثاين/نوفمرب2012 جرى تسجيلها يف الردن بموجب قانون اجلمعيات رقم )51( لسنة 
2008 وتعديالته كفرع جلمعية أجنبية، ضمن اختصاص وزارة التنمية السياسية، ومتت 
املتحدة  العامة لألمم  قرار اجلمعية  بالتزامن مع  املصادقة عىل تسجيل اجلمعية يف الردن 

اعتبار فلسطني »دولة مراقب غري عضو« يف المم املتحدة.)3(

وقد اختري الردن ليكون مقرًا للمكتب اإلقليمي للجمعية.

TAG-Org 1(    موقع جمموعة طالل أبوغزاله(
)2(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون. 
)3(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون. 
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نحن«  كم  العامل...  حول  »الفلسطينيون  مبادرة  خالل  من  اجلمعية  أمناء  جملس  ويبحث 
بحيث تم تكليف فريق خرباء متخصص للقيام بدراسة حول العدد التقريبي للفلسطينيني 
حول العامل وكيفية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املبدعني الفلسطينيني، وإبراز دورهم 

ومساهاهتم يف البلدان التي يعيشون فيها وبالتايل تأثريهم يف الضارة اإلنسانية.)1(

فلسطينيني من شخصيات  مبدعني  اجلمعية لن حتكي قصة  تسعى  السياسة،  وبعيدًا عن 
عامة ورجال أعامل واقتصاد وُكّتاب وأدباء وشعراء وأكاديميني وممثليني وفنانيني ورياضيني 
وآخرين حققوا إنجازات عىل مستويات خمتلفة، ومنهم من حصل عىل جوائز وشهادات 
ين معاناهتم يف العامل حمولني نقمة النكبة إىل نعمة اإلبداع حيث يمكن جليل  عاملية، متحدِّ

»الشباب« القتداء بإنجازاهتم والحتذاء هبا.)2(

)1(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون. 
)2(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون. 

املشاركون يف اجتامع اهليئة التأسيسية جلمعية )كلنا لفلسطني( - باريس 2011
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توفر اجلمعية قاعدة بيانات من خالل موقعها اإللكرتوين بأسامء الفلسطينيني وإبداعاهتم، 
ملن  موثقًا  مصدرًا  لتصبح  الياة،  مناحي  العاملية يف مجيع  الضارة  إثراء  الذين ساهوا يف 
لتاريخ  شاملة  دراسة  يف  وللراغبني  الفلسطينية،  لعائالهتم  زاهر  مستقبل  إىل  يتطلعون 

فلسطني الذين خلدوا أسامئهم يف شتى امليادين واملجالت والقطاعات.)1(

وقد أعلن طالل أبوغزاله عن تقديم منحة شخصية إلثنني من املبدعني الفلسطينيني من 
من  الكاديمي  واملجال  العامل  جمال  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  للحصول  فلسطني  داخل 
لفلسطني  كلنا  مجعية  من  سنوية  جوائز  منح  إىل  باإلضافة  أبوغزاله،  طالل  جامعة  خالل 

للمبدعني الفلسطينيني يف كافة املجالت.)2(
 

)1(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون.
TAG-Org موقع جمموعة طالل أبوغزاله           

)2(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون.
TAG-Org موقع جمموعة طالل أبوغزاله           

جملس أمناء مجعية »كلنا لفلسطني« خالل الجتامع الثاين يف عاّمن
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اأبوغزاله: »الفل�سطينيون« يف الع�مل
 يفوق عددهم »2٥« مليون ن�سمة

يكشف طالل أبو غزال وكاهتامم ليس نوعي فقط بل كمي هذه املرة لعدد سكان فلسطني 
مسقط رأسه وبجرأة رصحية وكمبادرة هي الوىل من نوعها.

مجيع  يف  وتشتتهم  وتوزعهم  للفلسطينيني  السكاين  التعداد  إحصاء  صعوبة  من  فبالرغم 
أنحاء العامل، إل أن طالل أبوغزاله ومن خالل مجعية »كلنا لفلسطني« وضمن مبادرة »كم 
أن عدد  إىل  أشار  لعام 201٤، حيث  املوسم  يعلن خرب  أمنائها،  نحن« وكرئيس ملجلس 
سكان فلسطني من خالل دراسة حتليلية لعدد املنحدرين من أصول فلسطينية املنترشين يف 

أنحاء العامل، يفوق »٢٥« مليون نسمة.

وقد اعتمد أبوغزاله يف دراسته أسلوبا علميًا وحسابيًا من خالل استناده إىل عدد سكان 
فلسطني عام النكبة 19٤8 التي اعتمدها كسنة الساس، حيث كان عددهم حوايل مليون 

وثالثامئة ألف نسمة وبموجب بيانات حكومة فلسطني الرسمية.

ومرص  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف  التزايد  ملعدلت  العام  للمعدل  أبوغزاله  وأشار 
للتزايد  عام  اعتمده كمعدل  الذي  والبالغ »5٤.٤«  السكاين  للتزايد  كنموذج  والسودان 
الفلسطيني عىل مدى »67« عامًا، وبالرغم من ان هذه النسب هي أقل من الواقع باعتبار 

التزايد السكاين لدى فلسطني هي من أعىل نسب التزايد يف العامل.

أبوغزاله الفلسطيني املّهجر حتى اللحظة ل يزال مثقاًل هبموم وطنه يف املهجر بالرغم من 
مرور »69«عامًا عىل النكبة. 

 



155

م�سروع� »�سوق فل�سطني االإلكرتوين«
و»�سوق القد�س االإلكرتوين«

أعلن طالل أبوغزاله خالل مؤمتر رجال العامل يف تونس عام 2012 عن إطالق مرشوع 
باسم »سوق فلسطني اإللكرتوين«.

 

منتدى العامل الفلسطيني يزور الدكتور طالل أبوغزاله
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وهو مرشوع إلكرتوين هيدف إىل ربط التجار ورجال العامل الفلسطينيني مع مثالئهم يف 
القدس  »سوق  ومرشوع  واملنتجات.  اخلدمات  قطاع  وخاصة  إلكرتونيًا  فلسطني  خارج 
طالل  »رشكة  خالل  من  الربامج  تلك  ُصممْت  القدس،  مدينة  خيص  الذي  اإللكرتوين« 
أبوغزاله لتقنية املعلومات«. فباستطاعة أي شخص يف العامل الدخول إىل القدس والتجول 
يف شوارعها وأسواقها واختيار البضاعة التي يريد ويشرتهيا حيث يساعد هذا املرشوع عىل 

التغلب عىل عقبة الصار وكرس املعيقات اإلرسائيلية إلكرتونيًا.

حيث يشري طالل أبوغزاله إىل أن »املحيط اإللكرتوين هو خارج أي سيادة، لذا فإن االحتالل 
اإلرسائييل ال يستطيع منعه أو ماربته«.

وهدف هذان املرشوعان هو دعم الصمود الفلسطيني.)1(

)1(    مسودة ملوضوع يتناول مجعية »كلنا لفلسطني« إحصاء املبدعون. 
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برن�مج بن�ء قدرات الالآجئني الفل�سطينيني

استكاملً ملبادراته لدعم أبناء وطنه، وقَّع طالل أبوغزاله يف متوز 2016 مذكرة تفاهم بني 
جمموعة طالل أبوغزاله ومدير عمليات الونروا يف الردن، لتوفري برامج لبناء القدرات 

جئني الفلسطينيني. لآلَّ

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله والسيد روجر ديفيز، مدير عمليات الونروا يف الردن
جئني الفلسطينيني  يتفقان عىل تنفيذ برامج لبناء القدرات لآلَّ
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تضمنت املذكرة فرص تعزيز التدريب ودراسة جدوى لحتياجات الالجئني الفلسطينيني 
يف خميمي الوحدات والبقعة، وقدم د. طالل أبوغزاله إمكانات املجموعة خلدمة الربنامج، 
لربجميات  التعلم  فرص  عىل  اجلنسني  كال  حصول  يضمن  بام  تنفيذه  عىل  حرصه  مؤكدًا 
مبادرة  خالل  من  الفلسطينيني  جئني  الآلَّ وتدريب  املعلومات،  وتكنولوجيا  وبرامج 
"بوابتي" للتوظيف كام تضمن الربنامج دعوة مهنيي وخرباء السوق للمشاركة بفعاليات 

الونروا.

قدم أيضًا د. طالل عرشة جوائز لفضل عرش طالب، باإلضافة لرتشيح الفضل ملدرسة 
جئني الفلسطينيني القل  اليوبيل، كام دعا أبوغزاله جمتمع العامل لتقديم منح دراسية لآلَّ

حظًا ملا لذلك من أثر مستقبيل للطلبة الناشئني.

"مئة مطة معرفة يف  مبادرته  الوحدات كجزء من  بإنشاء حمطة معرفة يف  أبوغزاله  قام  كام 

اململكة".
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اإطالق االأورك�سرتا االأردنية الوطنية

كشغفه بمهنة املحاسبة والتدقيق وامللكية الفكرية، كانت لطالل أبوغزاله اهتاممات مجيلة 
أخرى، بعيدة متامًا عن أعامله واختصاصاته املهنية، واملال والقتصاد، اهتاممات باملوسيقى 
عندما  أبوغزاله  لقد عمل  فراغ،  من  الهتاممات  تلك  تأِت  ومل  العاملية...  والسيمفونيات 
كان فتًى صغري كأحد العامل التي التحق هبا وكانت تدر دخاًل عليه وعىل عائلته يف متجٍر 

للموسيقى... لكنها متكنت منه فعشقها...

املتجر  أن  خاصة  »موزار«،  أو  »بيتهوفن«  لـ  مقطوعة  برشاء  الزبائن  يقنع  أن  عليه  كان 
كان متخصصًا يف املوسيقى الكالسيكية، لذلك كان َحِريًا به أن يتجه إىل القراءة العميقة 
لتلك املوسيقات وليبيع الزبائن، كان جيدر به أن يفهم ما يبيع، ويف هذه املرحلة بدأ عشقه 

للموسيقى ينمو ويكرب فيتذوقها حتى أصبح مستمتعًا ومتذوقًا جيدًا هلا...

فام  أبنائه،  بأحد  ليستبدله  عنه  الستغناء  ينوي  أنه  ليخربه  املتجر  يوم جاء صاحب  وذات 
كان من ذلك الفتى الصغري وبروح الرباءة وسالمة النية املرتبطة بذكاء حاد ورسعة بدهية 
»سأبقى، لقد ُكنَت تؤجرين وُتطرب أذينَّ باملوسيقى، فام املانع أن أبقى أترنُم هبا دون أجر؟«.

فام كان من صاحب املتجر إل أن أبقى ذلك الفتى الذكي يف متجره، وبأجر أيضًا.
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إدخال  تقدم موسيقى كالسيكية من خالل  منظاًم لفالت موسيقية  أبوغزاله  أصبح  لقد 
وحرض  إليزابيث«  »امللكة  أكاديمية  قاعة  يف  موسيقيًا  حفاًل  نظًّم  لندن  ففي  العريب.  الُبعد 
مرصي  بيانو  وعازف  مرصي  موسيقي  بقيادة  ولكن  الربيطانية،  اهلريمونية  فرقة  الفل 
واضحة:  هلم  أبوغزاله  رسالة  وكانت  الجانب.  من  الفلة  مجهور  وكان  يّسى«  »رمزي 
كام  قدرتكم«.  بنفس  فيها  الداء  عىل  قادرون  لكننا  املوسيقى،  هذه  صنّاع  أنكم  »صحيح 
أحرض من لبنان مغنية الوبرا اللبنانية »غادة« لتقديم جتربة رشاكة بني الداء الغريب والداء 

العريب، وقّدم هذه الرشاكة يف جامعة كامربيدج الربيطانية.)1(

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010. 

طالل أبوغزاله ومدير الوبرا السيد جريار مورتييه يف حفل موسيقي نظمته ورعته
رشكة أبوغزاله للملكية الفكرية )أجيب( يف سالزبورج ـ النمسا 2000
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كوكب  حنجرة  إىل  وبشدة  مولعًا  أبوغزاله  طالل  يبقى  الغريب...  التباين  هذا  كل  ومع 
الرشق »أم كلثوم« ويقّدسها... ويعود حنينه هلا إىل طفولته عندما كان يرصُد موعد حفلتها 
الشهرية كل مخيس. إذ مل يكن يمتلك مذياعًا لظروفه املالية الصعبة آنذاك فيهرع إىل أقرب 

مقهى لينصت عىل شدوها وترانيمها.

غذاء  ويستذوق  اللان،  عذوبة  يتغذى  أبوغزاله  املرهفة  املشاعر  صاحب  يبقى  وهكذا 
ربيع  حتفل  وأصبحت  اخلاصة،  اهتامماته  إحدى  وباتت  منه،  تتملك  باتت  حتى  الروح 

وسنون حياته برئاسة ورعاية سيمفونيات موسيقية خمتلفة.

وها هو يتوج يف حزيران 201٤ نتاج تعاون ناجح بني جمموعته واملعهد الوطني الردين 
للموسيقى التابع ملؤسسة امللك السني كفكرة رائدة لتأسيس مجعية الوركسرتا الردنية، 
وانسجامًا مع رؤية جاللة امللكة نور السني، ُأنشئت اجلمعية لُتعنى بإحياء أوركسرتا املعهد 
الردنيني  موسيقيينا  إبداعات  ولعرض  الصيل،  الردين  الرتاث  من  جزءًا  يعترب  الذي 

للعامل.)1(

 
 

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010. 
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برعاية وحضور جاللة امللكة نور السني املعظمة: افتتاح
الوركسرتا الوطنية الردنية
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اإطالق �سركة اأبو غزاله للت�سجيالت الدولية
ومب�درة "األبوم البرتاء"

باملوسيقى، نحو عامل يرتقي بفكر فني  املغرم  الذي بدأه طالل أبوغزاله  استكامل للطريق 
الدوليــة"  للتسجيالت  أبوغزاله  "طــالل  رشكة  بتأسيس  قام  ويلهمها،  الروح  ُيغذي 
)TAGI–Records(، تتبنى من خالهلا تطوير صناعة املوسيقى يف الردن، والعامل العريب، 
وتقديم الستشارات واملساعدة للموسيقى واملنتجني ومحاية حقوقهم ومؤلفاهتم، وبتعاون 
رباعي فريد، بني رشكة طالل أبوغزاله للتسجيالت الدولية، ومكتب اليونسكو يف عامن، 
ومجعية الوركسرتا الردنية الوطنية، وسلطة إقليم البرتاء التنموي السياحي، تطلق لول 

مرة مبادرهتا الوىل من نوعها بعنوان "ُألبوم البرتاء" ضمن محلة "متحدون مع الرتاث".

ومجعية  اكونيو،  لوكا  للموسيقي  "برتا"  اجلديد  اللبوم  فراس  دانا  المرية  َأطلقت  وقد 
البرتاء  يف  متوز  من  والعرشين  الثالث  يف  خاص  حفٍل  يف  الوطنية،  الردنية  الوركسرتا 
ينتج ويسجل يف رشكة  لينا عنِّاب"، وهو أول مرشوع  السياحة واآلثار"  بحضور وزيرة 

طالل أبوغزاله للتسجيالت املوسيقية.

وضم اجلو التعاوين مشاركني من عرشة دول خمتلفة يؤدون ويعملون وراء الكواليس حتى 
يرى هذا التسجيل النور وهم الثالثي اإليطايل لوكا اكوينو العاملي عازف البوق واملوسيقى 
الذي قال: أن تسجيل ألبوم يف بيئة حماطة بألوان الصحراء، وأصداء موقع البرتاء كان اللم 
الذي يسعى لتحقيقه منذ زمن وقد حتقق، وكارمن لوانا )الكورديون( وسريجيو كاسايل 
)الفلوت والتوزيع( ومجعية الوركسرتا الردنية الوطنية بالتعاون مع عازفة الكامن الملانية 
"آنا ماريا ماتسوزاك" وعازف الكامن الجهر السوري"بسام اجلرب" وعازف اإليقاعات 
"فاردان برتويسيان" وعازف  الكامن الرمني  أورلينز، وعازف  نيو  برومفيلد" من  "براد 

الوبوا الروماين" لورينتيو باشيو".
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كام تم طرح وحتميل ثالث مقطوعات موسيقية عىل اإلنرتنت، وسيعود ريع هذا اللبوم إىل 
املؤسستني اللتني تدعامن البرتاء، ومجعية الوركسرتا الردنية الوطنية.

واجلامل"  والثروة  والتاريخ  الكنز  متثل  "مدينة  البرتاء  عىل  غزاله  أبو  طالل  د.  أطلق  وقد 
حيث بدت البرتاء الجواء الكثر سحرًا مع مقطوعات اجلاز واملوسيقى العاملية، ويف ظالل 

ت بالياة. صخورها ضجَّ
 

 

جمموعة طالل أبوغزاله ومكتب عامن اليونسكو وهيئة البرتاء يطلقون ألبوم البرتاء لعازف البوق اإليطايل 
العاملي لوكا أكينو بالشرتاك مع الوركسرتا الوطنية الردنية يف البرتاء الصغرية

البرتاء يف أجواء السحر مع مقطوعات اجلاز واملوسيقى العاملية
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اختيار البوم البرتاء ضمن افضل عرش البومات )جائزة ايطالية(

البوم البرتاء
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حملة الفن يف خدمة االإن�س�نية
لدعم االأطف�ل ال�سوريني 

ولن العطاء لدى طالل أبوغزاله نبع ل ينضب، ول يتوقف عند رغبة أو حاجة، وشعوره  
عامله  أو  بلده  جتاه  دعمه  َيْقَترِص  فال  والقوانني،  الدود  يفوق  حًدا  الجتامعية  باملسؤولية 
فيه، يف جمالت  السبق  أبواًبا وخيوض سباًقا هو  نجده يكرس  هنا وهناك،  امُلهجر  العريب 
"الفن  الوطنية والعربية، فمن خالل محلة  باملسؤولية  ومبادرات ومحالت ريادية وخاصة 
يف خدمة اإلنسانية" للفنانة التشكيلية العاملية اإلماراتية "د. سمر الشاميس" لدعم أطفال 

سوريا الالجئني يقدم دعمه الالحمدود.

الرصاعات  رشدهتم  الذين  الطفال  ومعاناة  آلم  وختفيف  التضامن  إىل  الملة  وهتدف 
والروب وفقدوا بسببها أرسهم وبيوهتم ومدارسهم، لتعيد هلم بعض ما فقدوه من آماهلم 
العمرية من عمر أربع سنوات وحتى تسع سنوات يف  الفئة  الفنانة  وأحالمهم، فقصدت 

خميم الزعرتي واملخيم اإلمارات يف الردن.

عامن،  يف  اإلماراتية  السفارة  مع  بالتعاون  أبوغزاله  طالل  جمموعة  ودعمت  نظمت  وقد   
وأمانة عامن الكربى الملة اإلنسانية للفنانة التشكيلية العاملية اإلماراتية، وتضمن برنامج 
وآلم  جراح  من  منه  يعانون  عام  الذات  والتعبري  الرسم،  ملامرسة  مفتوحة  دعوة  الملة 
وترشيد، وتوزيع كتاب "ألواننا أحالمنا" يضم رسومات ترتجم اللم بالسالم، وتضمن 
الشاميس يضم  للفنانة  افتتاح معرض  الربنامج توزيع أدوات دراسية وألوان. كام تضمن 

عدًدا من اللوحات الفنية املعربة لولئك الطفال.
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جمموعة طالل اأبوغزاله تطلق اإذاعته� 
االقت�س�دية الثق�فية

FM 102.7

 102.7 التـــردد  عىل  املتخصصة  اإلذاعية  حمطتها  أبوغـــزاله  طـالل  جمموعة  أطلقت 
العربية  باللغة  الساعة  )TAGBC.FM( لتعمل يف عامن ومعان، برامج تعليمية عىل مدار 
الفصحى، إضافة إىل اللغة الفرنسية والصينية واإليطالية وبث حوارات اقتصادية وثقافية 

تتخللها املوسيقى الكالسيكية.

وقال د. طالل أبوغزاله: "إن إطالق هذه اإلذاعة يأت لهية دور اإلعالم يف بناء القدرات، 
والتعليم  والتدريب  العامل  بمجال  تعنى  متخصصة  إذاعية  حمطة  وجود  لهية  ونظًرا 
وفرص  العمل  فرص  عن  والباحثني  الشباب  قطاع  هتم  التي  الربامج  مجيع  يف  والثقافة 

التدريب والتطوير ملهاراهتم، وخاصة يف جنوب الوطن العزيز".

إىل  والتوعوي،  القتصادي،  بالشأن  ستهتم  باعتبارها  نوعية  فكرة  اإلذاعة،  فكرة  وُتعد 
جانب اهتاممها بالشأن العام، وستنرش رسالتها التنموية والثقافية إىل املجتمعات التي هي 
التطـوير والدعـم والهتمـام عىل حد قول مديـر عام هيئة اإلعالم د.  بحاجة ماسة إىل 

أجمد القايض.

آذار 2016، ويف  املوافقة عىل منح اإلذاعة الرتخيص يف  الوزراء قد قرر  وقد كان جملس 
الثالثني من آذار 2017 وبمناسبة مرور أربعني عامًا عىل ذكرى وفاة العندليب السمر، 
التجريبي  البث  بإطالق  احتفالً  الوطنية  الردنية  الوركسرتا  أحيت  حافظ،  عبدالليم 
إلذاعة طالل أبوغزاله لألعامل والثقافة يف مركز السني الثقايف، حتت رعاية وزير اإلعالم 

د. حممد املومني.
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اأبوغزاله واجلنوب

مع�ن

وذلك  اجلاري،  املاء  وتعني  "معني"  بلفظ  وسميت  الردن،  جنوب  يف  تقع  مدينة  معان 
لكثرة الينابيع اجلارية فيها، وحتظى معان بمواقع سياحية كثرية كقلعة معان، وبركة الامم، 
وقرص امللك عبد اهلل، وقرص البنت وغريها، كذلك متتاز معان ببساتينها الجازية والشامية 

التي تعتمد عىل املياه املروية، إضافة إىل الينابيع العديدة التي تشتهر هبا.

و لـ "معان" فلكلور شعبي ورقصات شعبية خاصة، وبمبارزة الشعر، فال غروة أن يرى 
أبوغزاله تلك املدينة اجلميلة بعني املحب وعني الهتامم هبا وبأبنائها، فكان منه أن وضع 
واقتصاديًا  وفكريًا  معرفيًا  املدينة  تلك  هتيئة  إعادة  يضمن  متكامل  برنامج  عينيه  نصب 
بناء  حتيي  واقتصادية  خدماتية  وأخرى  خريية  مشاريع  عدت  حتقيق  يف  ففكر  واجتامعيًا، 

"معان" من جديد.

ويف منتصف عام 2015 زار د. طالل أبوغزاله "معان"، وقام بعقد اجتامع خاص لهايل 
"معان" يف ملتقى طالل أبوغزاله املعريف يف عامن، وكانت الرشحية املستهدفة هي الطفال 

والشباب، وقد قدم فيه الطر الساسية التي ابتدأت بإتفاقية التوأمة بني بلدية معان وأمانة 
عامن لضامن نقل املعرفة، ثم إنشاء املكتب اإلقليمي للمجموعة يف معان )الروضة الصناعية( 
لرشفة كافة الوثائق، لينضم هذا املكتب إىل الـ 86 والـ 150 مكتب متثيل املنترشة حول 
مركز  يف  لألطفال  التكنولوجيا  لتعليم  أبوغزاله  طالل  مركز  املجموعة  أنشأت  كام  العامل، 
التعليم متاًحا للجميع تنفيًذا لرؤى جاللة  الثقايف ليصبح  سمو المري حسني بن عبد اهلل 
وجيري  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  بالرشاكة  املتمثلة  السني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
إنشاء  مثل  الخرى  واملحافظات  معان،  يف  خمتلفة  معرفة  حمطات  إنشاء  عىل  حالًيا  العمل 
حمطة يف جامعة السني بن طالل خلدمة الطلبة من خالل طرح برامج ودبلومات تدريبية 

لتأهيل الشباب ومنحهم القوة بالدخول إىل معرتك الياة.
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كام تم إنشاء إذاعة طالل أبوغزاله القتصادية الثقافية التي ُتبث عىل الرتدد 102.7 ، وتعمل 
يف عامن ومعان، وسيتم ختصيص مساحة من براجمها إلبراز نشاطات ومشاريع معان والبيئة 
اإلجيابية فيها وأولوية التوظيف لبنائها. وقدم د. طالل أبوغزاله العديد من املنح الدراسية 
لبناء معان، وعني عدًدا من الشابات والشبان يف جمتمعات املعرفة، ويف املشاريع اخلدمية 

التي أنشأهتا املجموعة ويف مكتبها.

كام قام بتأسيس وتأثيث قاعة متعددة الغراض لنادي شباب معان ليتاح هلم إقامة الدورات 
واملحارضات، خلدمة جمتمعهم املدين واملحيل، كام بورش يف تنظيم العديد من دورات اللغة 
النجليزية، ودورات يف بناء املشاريع الصغرية واملتوسطة، كام تعقد النية لبناء وإنشاء فندق 
يف معان بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املحيل ورشاكة مع أبناء معان، كام تم توقيع اتفاقية 
جامعة  يف  والتعليمية  القتصادية  والستشارات  للدراسات  أبوغزاله  طالل  مركز  إنشاء 

السني بن طالل بالتعاون مع اجلامعة.

وقدمت املجموعة عدًدا من الجهزة اللكرتونية لفرقة تراث معان ومديرية التنمية التابعة 
ملحافظة معان، كام قدمت الدعم لصندوق موظفي البلدية، وغريها مما يصعب حرصه هنا.

ول يزال أبوغزاله طواًقا خلدمة أبناء معان والبرتاء، وتقديم ما يثري املكان وأهله، ول يزال 
عىل الطاولة الكثري من املشاريع والفكار التي َسُتوفَّر بمشيئة اهلل هلذه املحافظة.

وتكرياًم للعطاء الكبري والهتامم الذي قدمه أبوغزاله ملجتمع معان، فقد قامت بلدية معان 
الكربى بتدشني مرشوع "حديقة أبوغزاله النموذجية" التي تقع عىل مساحة 8 دونم ضمن 
املائية، ضمن  معايري ومواصفات حديثة حتتوي عىل أحدث اللعاب الرتفيهية، والنوافري 

مساحات مزروعة بأشجار الزينة إلضفاء جو ترفيهي لعائالت وسكان املدينة.
 

الشعبية  الفرق  معان، وهي من  تراث  لفرقة  الفخرية  الرئاسة  أبوغزاله  د. طالل  ُمنح  كام 
الصلية تثمينًا جلهوده يف دعم مسرية التنمية يف حمافظة معان.
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فرقة تراث معان متنح أبوغزاله الرئاسة الفخرية

وفد من كبار الشخصيات يف حمافظة معان يزور الدكتور طالل أبوغزاله يف مكتبه
 للتعبري عن شكرهم وامتناهنم ملا قدمه من مبادرات للمحافظة وأهلها وشباهبا



171

مجعية موظفي بلدية معان يقدمون سيفًا كهدية تذكارية لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله

توقيع اتفاقية التوأمة بني أمانة عامن الكربى وبلدية معان الكربى
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الطفيلة

املحافظة  الطفيلة،  نحو  الثانية  الوجهة  كانت  فقد  اجلنوب،  نحو  أبوغزاله  لهتامم  سعيًا 
املحافظة،  هذه  يف  السكان  عدد  انخفاض  من  وبالرغم  املحافظات،  من  بالعديد  املحاطة 
إل أن أبوغزاله وجد لزامًا عليه أن يبدي اهتاممًا أكثر يف تلك املحافظات القل حظًا من 

العاصمة عامن.

يف آذار 2016 عقد اجتامع يف مكتب د. طالل أبوغزاله ضم حمافظ الطفيلة السيد/حاكم 
املحاميد، ونائب رئيس جامعة الطفيلة السيد/فواز الزبن، تم بحث العديد من املشاريع 

املنوي اقامتها يف حمافظة الطفيلة، والكفيلة بتوفري ما خيدم املنطقة وشباهبا.

وقد كان د. طالل أبوغزاله قد أنشأ حمطة معرفة يف مركز زها الثقايف وحمطة أخرى يف مديرية 
ومرشوع  الثلج،  كرة  مؤسسة  يف  القدرات  وبناء  تدريب  مركز  وتأسيس  الطفيلة،  رشطة 
الصغرية،  املشاريع  وتنمية  النجليزية  اللغة  لتعليم  الردن  كلنا  شباب  هيئة  مع  التعاون 

وحاليًا يتم العمل عىل تزويد جامعة الطفيلة التقنية بربامج للتدريب املهني والتقني.

حمافظة  لتنمية  والبحاث  للدراسات  أبوغزاله  طالل  مركز  اإلنشاء،  حتت  املشاريع  أما 
للعمل لدى جمموعة  الكفاءات  التقنية، ومرشوع توظيف  الطفيلة  الطفيلة يف مقر جامعة 

طالل أبوغزاله إلكرتونيًا من مكاهنم.
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سعادة الدكتور طالل أبوغزاله خالل زيارته إىل المن العام يف الطفيلة

جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وامللحقية الثقافية يف السفارة المريكية
 ينظامن ورشة عمل لبناء املجتمع املحيل يف الطفيلة
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فرع مكتب اأبوغزاله يف اإربد

بعد قرار جمموعة طالل أبوغزاله النتشار يف حمافظات اململكة، تم افتتاح مكتبا هلا يف حمافظة 
إربد.

اجلامعات  لطلبة  واملهنية  والتأهيلية  التدريبية  والدورات  الربامج  مجيع  املكتب  ويقدم 
املعلومات  وتقنية  املعرفة  جمال  يف  والدوات  الوسائل  أحدث  ضمن  املحافظة،  وشباب 

والتصالت.

الرسمية واخلاصة  للمؤسسات  املجموعة  توفرها  التي  املكتب خمتلف اخلدمات  يقدم  كام 
واملجتمعية العاملة يف املحافظة، وتم اختيار الي اجلنويب يف إربد - شارع وحيد سليامن 

ليكون مقرًا للمكتب.

مكتب جمموعة طالل أبوغزاله يف إربد
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فرع ملجتمع طالل اأبوغزاله للمعرفة
يف مبنى ج�لريي راأ�س العني / اأم�نة عم�ن الكربى

وقَّع جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة )عضو طالل أبوغزاله فاونديشن( اتفاقية تعاون مع 
رأس  جالريي  مبنى  يف  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  ملجتمع  فرع  إلنشاء  الكربى  عامن  أمانة 

العني/ املركز التدريبي التابع لألمانة.

من افتتاح مكتب جمموعة طالل أبوغزاله يف إربد
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لواء ذيب�ن

ذيبان بلدة أردنية وهي مركز لواء حمافظة مادبا، جنوب العاصمة عامن وتعرف باسم ذيبان 
البية.

تضامنًا مع القطاع العام، وتلبية لنداء من نائب لواء ذيبان السابق د. فلك اجلمعاين ومن 
جمتمع  معرفة  "حمطة  إنشاء  أبوغزاله  طالل  الدكتور  قرر  فقد  الجتامعية،  املسؤولية  باب 
طالل أبوغزاله، والتي ستقام يف منطقة "لب"، وهي مركز تأهيل، وبناء قدرات الشباب 
فرص  عىل  باملنافسة  هلم  للسامح  تأهيلهم  إىل  املحطة  وهتدف  ذيبان،  لواء  يف  والشابات، 

العمل، وإجياد وظائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات.

 

النائب السابق د. فلك اجلمعاين وسعادة د. طالل أبوغزاله



177

مب�درة 100 حمطة معرفة يف االأردن

هي مبادرة ريادية، الوىل من نوعها يف الردن، وقد اختار طالل أبوغزاله البدء هبذه املبادرة 
تنفيذًا لرؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن السني، وتتضمن املبادرة إنشاء مئة حمطة معرفة 

تنترش يف مناطق اململكة الردنية اهلاشمية.

ممارسة  عىل  والشابات  الشباب  متكني  إىل  املحطات  من  النوع  هذا  مثل  إنشاء  وهيدف 
الاسوب، وتقنية املعلومات التي أصبحت حاجة ملحة يف عرصنا الايل، وكام يرى طالل 
أبوغزاله يف شباب الغد، مستقبل المم، يرى أيضًا أن مستقبل القتصاد والتنمية واملعرفة 
هو التكنولوجيا الديثة التي تتسارع فيها الخرتاعات، والربامج التقنية يومًا بعد يوم، مما 
قد يوفر يف العقدين القادمني ثورة يف عامل التكنولوجيا والتصالت، ومن هنا جاءت تلك 

املبادرة لتغزو حمافظات اململكة.

تم  حيث  املحافظات،  من  العديد  يف  املعرفة  حمطات  من  العديد  بإنشاء  بالفعل  بدأ  وقد 
والفحيص وجرش،  وذيبان،  والطفيلة،  معان،  معرفة يف كل من حمافظة  تأسيس حمطات 
والبقعة، والوحدات وثامين حمطات منترشة يف املركز العاصمة عامن، باإلضافة إىل حمطات 

املعرفة العرشين التابعة ملديريات المن العام املنترشة يف خمتلف حمافظات اململكة.

والثاث  بالجهزة  جمهزة  وهي  جماين،  وبشكل  للجميع  متاحة  املعرفة  حمطات  وتعترب 
واإلنرتنت ليتمتع مستخدموها بأفضل اخلدمات وأيرسها.
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طالل اأبوغزاله االإن�س�ن
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حي�ة طالل اأبوغزاله الع�ئلية
�سوؤون جميلة واأخرى ذات �سجون

متزوج من السيدة الفاضلة »هنى سالمة« - لبنانية الصل- يف عام 1963، وله منها ولدان 
ها »لؤي« و»قيص«، وابنتان ها »مي« و»مجانة«، وهو ل خيفي حبه الشديد لبنته الصغرى 
مجانة التي يسميها الدرة النادرة والتي تقيم وتعمل يف نيويورك بعد أن حصلت عىل درجة 
املاجستري يف إدارة العامل من جامعة هارفرد المريكية، وقد تصدرت مجانة قائمة النساء 
الربعني الكثر إبداعًا يف العامل ضمن الحتفال الذي أقامته منظمة النساء للمبدعات من 

ُهنَّ فوق الربعني.

ولطالل أبوغزاله تسعة أحفاد حيبهم بعمق ويشعر بمتعة كبرية يف التواصل معهم، حيث 
يرى أن هذا اجليل هو جيل التطور واإلبداع وجيل التكنولوجيا الديثة واملعرفة، والبعض 

منهم يتابع اآلن تعليمه يف أرقى اجلامعات العاملية.)1(

Yale«، التي تقع يف  »ييل  –الفيد- الذي خترج لتوه من جامعة  أما طالل لؤي أبوغزاله 
»كونيتيكت Connecticut« يف الوليات املتحدة المريكية، فإن طالل أبوغزاله يرى كل 
المل يف حفيده الذي حيمل نفس السم. ففي أمجل مناسبة لديه ولدى عائلته يتّوج طالل 
-الفيد- نجاحه بحفل خترجه الذي يسافر -طالل اجلد- إىل الوليات املتحدة المريكية 

لضور ذلك الفل ويقيض هناك أوقاتًا ممتعة برفقة العائلة.

ليبدأ يومه بجد  السادسة صباحًا  الساعة  ل يضيِّع طالل أي دقيقة من يومه فهو يستيقظ 
ونشاط، وينام يف العارشة مساًء. إنه يدير وقته بحكمة وضبط، إنه يعمل كل يوم بام يف ذلك 
عطلة هناية السبوع، حتى يف املناسبات والعياد. يكره مصطلح العطلة ويفرسه بتعطيل 
املصالح والعامل. حيرص عىل ختصيص ما ل يقل عن أربع ساعات يوميًا للمطالعة ومتابعة 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.



182

كل جديد، إنه يستثمر الوقات التي ينتقل هبا بني الدول ويف انتظار الطائرة وعىل متنها، 
والوقات التي يقضيها يف انتظار القائب وعىل الغداء وحتى يف أوقات متابعة التلفاز، إنه 
يستثمرهذه الوقات يف القراءة والعمل. إنه زاخر ومفعم بالطاقة والقدرة بحيث يشتكي 

من أن ساعات العمل قصرية وبحاجة إىل أضعاف تلك الساعات لينهي عمله املتواصل.

إىل  فالعقل ال حيتاج  العمل،  نوع  أن يغري  أن يسرتيح، ويمكن  »ال جيوز لإلنسان  ويقول: 
راحة، أما راحة العينني فهي بتغيري املنظر«، وهذه نصيحة طبيب العيون الذي زاره طالل 
العيون ل تتعب كالقلب متامًا،  بالقراءة، فأخربه طبيبه أن  يتعبهام  أنه  وهو فتى يشكو من 

فالقلب إن توقف مات اإلنسان.)1(

مرهف الس، متذوق َشِغف باملوسيقى، يميل إىل سامع السيمفونيات الكالسيكية العريقة 
كبتهوفن وموزارت وفاجنر وغريها، كام أنه يعشق غناء أم كلثوم كطرب عريب أصيل.

وأفضل الوقات لالستامع لتلك السيمفونيات هي تلك التي حيتاج فيها إىل صفاء الذهن 
كالتفكري بحل معضلة ما صعبة أو مقلقة يف العمل.

إنه ل يشتكي والمد هلل من أي مرض، فالساعات الطويلة التي قضاها مشيًا بني املدرسة 
واملنزل ولزيارة أهله خالل دراسته اجلامعية أفادته صحيًا اآلن... غري مدخن وحيب مجيع 
أنواع الطعام والفاكهة ول يعاف أيًا منها، ويتلذذ بأكل حبيبات الرمان واللوز الخرض.)2(

 

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.

)2(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
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عائلة الدكتور طالل أبوغزاله
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�سجون ي�ف� واحلنني له�

أبوغزاله  توفيق  الاج  اسم  حيمل  اآلن  حتى  قائاًم  »يافا«  يف  أبوغزاله  عائلة  منزل  يزال  ل 
العودة«،  »حق  وهي  ثابتة  حقيقة  عىل  كدليل  بمفتاحه  حيتفظ  يزال  ول  بابه  عىل  حمفورًا 
يعتربون  الذين  املرابطني والالجئني  أبوغزاله طيلة حياته وحلم آلف  يراود  الذي  اللم 

الحتالل... احتاللً وسينتهي يومًا.... وهذا اليوم قريب جدًا.)1(

يقول أبوغزاله: »لقد احَتفظْت أمي بمفتاح البيت يف صدرها بجوار قلبها، وهي عى فراش 
املرض أعطته ألختي التي تكربنا وهو اآلن مع شقيقتي الصغرى«.)2(

إن قضية فلسطني وآلمها شعور ينتقل بني اآلباء إىل البناء وروحيًا تتطاير الرغبة لرؤية 
لدى  اجلاحمة  الرغبة  ففي  باٍق،  ماٍض  عن  بحثًا  الشواق  وتسافر  الفلسطينية  الضارة 
فلسطني  إىل  والدها  بروح  مجانة  ابنته  تسافر  امُلْسَتوطن  وبيته  املحتل  وطنه  لرؤية  أبوغزاله 
بثقة املطالب باستعادة  بالتحديد فتجده وتدخله، تقف  يافا... وإىل بيت والدها  وشوارع 
عام  خوفًا  ويسأهلا  والدها...  منزل  َيقطن  هيودّيًا  خائفًا  جبانًا  حمتاًل  وجتابه  املغتصب  حقه 
والدي«...  بيت  »هذا  قوة:  ول  سالحًا  متلك  ل  التي  الصغرية...  الصبية  فتجاوبه  تريده 
يتألف من ممر طويل  »منزل كبري  بنظراهتا مسحة ترسلها لعيني والدها...  فتدخل وتلقي 
ينتهي بمجلس كبري وغرف كثرية عى اجلانبني...« إنه البيت الذي تربى فيه والدها الذي 
مل  بذنب  املذعور  اجلبان  اليهودي  رد  متثَّل  غاصب،  هيودي  بإذن  وطنه  إىل  يعود  أن  يأبى 

يرتكبه: »نحن هنا إىل أن ُيؤذن لنا برتكه«.
 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.
)2(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010. 
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وردًا من الرئيس الراحل يارس عرفات )أبو عار( عىل من يتهم أبوغزاله بالتقصري أنه مل يأت 
اىل رام اهلل لتهنئته عندما عاد منترصًا بعد توقيع اتفاقية أوسلو فيقول: »إن طالل لن يدخل 
تأشرية  الفلسطيني عى فلسطني وعندما يصبح من يصدر  العلم  يعلو  فلسطني إال عندما 

الدخول فلسطيني، إن دوره خارج إطار املنظمة يفيدها أكثر من داخلها«.)1(

 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.

صورة تعبريية »ملفتاح منزل والد طالل أبوغزاله« ويمثل مفتاح حق العودة
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فندق احل�ج توفيق اأبوغزاله

أحد ممتلكات  يافا، ويعد  مدينة  أبو غزاله يف  د. طالل  والد  توفيق  الاج  فندق شيده  هو 
العائلة قبل هتجرها وهو َمْعلم تارخيي بارز يف يافا، ُاستويل عليه إبان النكبة.

ر إىل عائالت هيودية، إل  م إىل شقق صغرية، وُأجِّ ُاكتشف مؤخًرا، أن هذا الفندق قد ُقسِّ
أن املفاجأة الكثر إهباًرا أن الفندق صنف مؤخرا كأحد املعامل التارخيية البارزة يف مدينة يافا 

"فلسطني" يف مبادرة بعنوان "بيوت وراء التقاطع" التي أقيمت يف شهر أيار 2016.

ولن التاريخ ل ينسى، والفرع ل 
د. طالل  قرر  يتخىل عن الصل، 
هذا  ملكية  اسرتداد  أبوغـــزاله 
الفندق، وإن احتاج إىل إجراءات 
قانونيـة مـن شأهنـــا استعــادته.

مبادرة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التقاطع"  وراء  "بيوت  مرشوع 
هتدف إىل ما حدث وما زال حيدث 
الحتالل  يد  يف  يافا  سقوط  منذ 
جولت  خالل  من   19٤8 عام 
وفيديوهات  القدام،  عىل  السري 
التي  اخلاصة  للمتلكات  وصورة 
أصحاهبا  ويقطنها  يملكها  كان 

الفلسطينيـون الصليـون، حتـى عــام النكـبة ومــن ضمنهــا فندق أبوغــزاله التارخيي. 
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الُبعد االإن�س�ين لطالل اأبوغزاله

اجلم  حّبه  إىل  فباإلضافة  منه...  املقربون  إل  يعرفه  ل  إنساين  جانب  أبوغزاله  لطالل 
طيب  قلب  صاحب  فهو  عريب،  قطر  لكل  الصادق  وانتامئه  العريب،  ولوطنه  لفلسطني 
الناس ويظهر حبه هلم من خالل مواقف كثرية، فعىل سبيل  قريب جدًا من  إنه  وأصيل، 
املثال يرى أبوغزاله متعة لذيذة يف التعرف عىل الناس أثناء وجوده يف الطائرة، ويرى أهنا 
فرصة تسمح له بلقاء الناس ومصافحتهم والتعرف عليهم عن قرب. وبالرغم من ضيق 
الوقت الذي ل يسمح لطالل أبوغزاله ملغادرة مكتبه لتناول وجبة الغداء يف منزله وخيترص 
الغداء يف مقر مكتبه لنصف ساعة تقريبًا، ويف ِخَضم النشغال الدائم إلمتام العمل الضخم 
والجتامعات واللقاءات والسفار التي تربمج وبشكل دوري إىل فروع رشكاته يف الدول 
هذه  كل  ففي  واملنظامت،  اهليئات  مع  املكثفة  واملؤمترات  والجتامعات  والجنبية  العربية 
صحتها  عىل  ليطمئن  بالعمر  تكربه  التي  أخته  لزيارة  خاصًا  وقتًا  خيصص  فإنه  الضغوط 
وسامع أخبارها. كام يقيض وقتًا ممتعًا مع أحفاده البالغ عددهم تسعة ويشاركهم مناسباهتم 

العائلية.

كام أن لطالل أبوغزاله اهتاممًا آخر بدعم ومساندة أبناء جمتمعه العريب وخاصة أبناء الضفة 
الغربية، ومن املبادرات اإلنسانية قام بإطالق صندوق د.طالل أبوغزاله لدعم التعليم يف 
القدس ودعم الطلبة املحتاجني يف اجلامعة باإلضافة إىل ختصيص منحة شخصية لثنني من 
املبدعني الفلسطينيني من داخل فلسطني للحصول عىل شهادة الدكتوراه يف جمال العامل 
واملجال الكاديمي من خالل جامعة طالل أبوغزاله، كام خصص جوائز سنوية من مجعية 

»كلنا لفلسطني« للمبدعني الفلسطينيني يف كافة املجالت.
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ومنحة دبلوم طالل أبوغزاله ملهارات تقنية املعلومات جلرحى غزة وأرسهم ولرس  «
الشهداء.

كام خصص منحة أبوغزاله للحصول عىل مؤهل حماسب مهني عريب معتمد للمحاسبني  «
من أبناء الضفة الغربية وغزة.

حماسب  « شهادة  عىل  للحصول  العربية  اجلامعات  يف  املحاسبة  خرجيي  لوائل  ومنحة 
عريب مهني معتمد.

جائزة طالل أبوغزاله للمعرفة تقدم منحًا دراسية لبناء فلسطني املتفوقني يف الدراسة. «
منحة لدراسة املاجستري يف كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا لوائل اخلرجيني يف  «

الردن بالتعاون مع رشكة أمنية للهواتف النقالة.
وله مبادرات جمتمعية واسعة وكثرية فعىل سبيل املثال ل الرص هناك مبادرات إجيابية  «

ورائدة يف خدمة جمتمعه العريب منها مبادرة »تاجي توب« غري الربحية، وجمتمع طالل 
شبايب  مركز   60 وتفعيل  جامعي،  طالب   )3٠٠٠٠( خيدم  الذي  للمعرفة  أبوغزاله 
دورات  املجموعة  فيه  م  ُتقدِّ الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 
املالية  واملوارد  باإلمكانات  للمراكز  التحتية  البيئة  وهتيئة  وتنموية  وتشغيلية  تدريبية 
أبوغزاله  طالل  وملتقى  الردن،  يف  معرفة  حمطة  مئة  ومبادرة  املتاحة،  والتكنولوجية 
العامل،  القتصادية، ورجال  الفكار، واخلربات  وتبادل  املعريف وهو ساحة حوار، 

واملخرتعني،  والكاديميني، 
املدين  املجتمع  ومؤسسات 
ُيسهم  بام  بالعامل  للنهوض 
النمو والتقدم القتصادي  يف 
والجتامعي العريب، موسوعة 
طالل أبوغــزاله - تاجيبديا، 
لفلسطني«،  »كلنا  مبادرة 
ومبــادرة سـوق القــــدس 
فلسطني  وسوق  اإللكرتوين، 
واجلمعيــــة  اإللكتــــروين 
العائلية،  للرشكات  الردنية 
مبادرة طـــالل أبوغــــزاله 
التحـــــالــف  لتأسيــــس 
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الريادة  مهارات  عىل  الردن  يف  املئات  لتدريب  اخلــــدمات،إضافة  لصناعة  العريب 
الباحثني والدارسني وإعدادهم  الدولية لإلغاثة، دعم وتدريب  املنظمة  بالتعاون مع 
لسوق العمل، برنامج تعزيز دور املرأة يف البحرين ومتكينها من العمل، تطوير القوانني 
من  سيل  فهذا  اهلادفة  واملبادرات  الربامج  من  وغريها  الفكرية...  امللكية  يف  العربية 

غيض.
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 اأحب االأم�كن اإىل قلب طالل اأبوغزاله

التي سكنتها وعائلتي يف أول شقة سكنية يل يف  »أحُب الماكن إىل قلبي منطقة اجلاردنز 
الردن...  جار  هو  وما  الردن  يف  مجيلة  مناطق  عىل  املطل  الايل  منزيل  وكذلك  الردن، 
وطني  من  أجزاء  نرى  أن  نستطيع  صاٍف  وبيوٍم  بيتي  رشفة  فمن  فلسطني  الغايل  وطني 
شخصيات  زيارة  عند  أصنعه  ما  أول  إن  التوأمني...  البلدين  بني  فرقًا  أجد  ول  فلسطني 
بيتي لرهيم مجال  إىل رشفة  أن أصحبهم  أجنبية هو  أو  لبيتي سواء عربية  املستوى  رفيعة 

فلسطني وسامئها الرائعة.

نتواجد  الطلبة لذلك  أبنائي  بالوار مع  بالغة  متعة  زيارة اجلامعات الردنية وأجد  أحب 
بمراكز معرفية خاصة لنا يف العديد من اجلامعات الردنية.

كام أنني أعشق قرص الثقافة، لقد أقيم به أول حفل موسيقي ُدعي إليه العديد من املهتمني 
السمفونية  جلمعية  كرئيس  املوسيقية  الفرقة  إحياء  بإعادة  مكلف  اآلن  وأنا   1990 عام 

نية. الكالسيكية العامَّ

ومنطقة العبديل، وهي مقّرنا السايس، وأول مكتب افتتحناه، يف منطقة العبديل، وهلا مكانة 
خاصة يف قلبي«.)1(

)1(    الزيود، عمر، برنامج عامنيات التلفزيون الردين، الردن، 5/21/201٤.
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ان قلب العاصمة عمَّ
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املراأة عن�سر ب�سري فّعـــ�ل لدى طالل اأبوغزاله

الدولية، متكنت من  باليسري كعنرص برشي عامل لدى جمموعته  املرأة جزءًا ليس  احتلت 
حصاد ما نسبته 35% من إمجايل الكادر الوظيفي يف املجموعة، وكخطوة أوىل، إذ يطمح 

أن تصل اىل %50.

املرأة الرشيك الفعيل يف مجيع مناحي الياة - برأي أبوغزاله- فتقلدت لديه مناصب إدارية 
رفيعة مقتنعًا أن دورها ل يقل أهية عن نظريها الرجل.

إن أيديولوجية التوظيف لدى قائد امليثاق العاملي )أبوغزاله( التي تؤكد عىل حقوق اإلنسان 
فيام خيص املرأة، هي خطوة رائدة يرغب بنقلها اىل باقي املؤسسات والرشكات، حيث دعا 
اىل تنفيذ محلة لتحفيز تلك الرشكات واملؤسسات لتبني فكرة املناصفة يف العمل بني الرجل 

واملرأة.

خالل  من   - املجموعة  بني  أبرمت  التي  والتفاقيات  التفاهم  مذكرات  من  العديد  ويف 
الثقافية والقتصادية - وأطراف خاصة أخرى سواء داخل الردن أو خارجه،  منتدياهتا 
والفنية  اإلدارية  واخلربات  اخلدمات  وتقديم  املرأة  متكني  بذلك  أبوغزاله  استطاع 
والستشارية وباملجان، مؤكدًا بذلك عىل دور املرأة ومكانتها يف املجتمع وضامن حصوهلا 

عىل حقوقها املرشوعة ومعاجلة أي نوع من أنواع التمييز يف العمل أو الجور.

ويف مبادرة رائدة دعا طالل أبوغزاله اىل تشكيل فريق متخصص يف منتدى تطوير السياسات 
التابع ملجموعته الدولية لقرتاح مرشوع يتضمن تعديالت يف الترشيعات والقوانني تتيح 
للمرأة تعاطي دور رئييس يف املجتمع باعتبارها نصفه، مؤكدًا عىل دورها العظيم الذي ل 

يستهان فيه.
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خالل توقيع اتفاقية لدعم مشاريع املرأة

مع السفرية السيدة دينا قعوار



194

 اإنهم ي�سرقون الت�ريخ

النخاع،  حتى  فلسطينيًا  وعربيًا  الفكرية  للملكية  القيقي  الب  أبوغزاله  طالل  كان  مّلا 
فقد أبى عىل نفسه أن يرى مالمح تراثه وتراث أجداده ُترسق وتنهب أمام العامل دون أن 
تاريخ  يغارون عىل  والدارسني ممن  والباحثني  الفلسطينيني  ففكر كغريه من  ك ساكنا،  حيرِّ
بلدهم، يف محاية هذا الرتاث الفلسطيني واهلوية الفلسطينية الصيلة كحق فكري خالص 
من  ابتداًء  وتوثيقها  القوق  تلك  لامية  معلومات  بنك  إنشاء  خالل  من  للفلسطينيني، 
الدود اجلغرافية ومرورًا بتاريخ فلسطني العريق وانتهاًء بالرتاث اهلائل امليلء بالكايات 

والمثال الشعبية.

وبلمحة رسيعة لبعض رسقات العدو الصهيوين للرتاث الفلسطيني والذي قامت ارسائيل 
نرى  اإلنساين  الرتاث  يف  املعنية  اليونسكو«  »منظمه  يف  ارسائييل  كرتاث  باسمها  بتسجيله 
نساء  بأيدي  يطرز  الذي  الفلسطيني  الثوب  من  ابتداًء  الفلسطيني  للرتاث  هنبها  مدى 
عليه  يكتب  ملصق  بوضع  تقوم  إرسائيلية  جهات  اىل  علمهن-  دون  -ويباع  فلسطينيات 
قيام  خالل  من  إرسائيلية  كمرآة  الفلسطيني  الثوب  استخدام  وتم  إرسائيلية(.  )صناعة 

مضيفات الطريان اإلرسائييل بارتدائه كثوب إرسائييل ليصنعوا بذلك هوية!!.

الفلسطينية  لقد رَسقت إرسائيل الرم البراهيمي وسور عكا، وصناعة الفخار والدبكة 
واللبنانية  بل  فحسب  الفلسطينية  ليس  أيضا،  الشعبية  والكالت  الشعبية،  والمثال 
والسورية أيضًا، مثل الفول والمص والفالفل والكبة والتبولة، ناسبًة كل ذلك كتاريخ 

هلا. وهذا الدليل القطعي عىل أنه ل وجود هلا إطالقًا.)1(

)1(    دنيا الوطن، حوار مع الدكتور حممد البوجي.
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ت أسامء املدن والقرى والشوارع والماكن واستبدلتها بأسامء إرسائيلية.  فت وغريَّ كام حرَّ
وهنبت مقتنيات معظم املكتبات العربية كمكتبة القدس القديمة العربية، ونقلتها اىل اجلامعة 

العربية ونسبتها إليها.

واملضحك املبكي أنه يف عام 1985 عندما زار رئيس الوزراء الصهيوين "مناحيم بيجن" 
السكندرية يف مرص، رفض أن يقيم يف أفخم فندق هناك وهو فندق فلسطني، حتى ل يذكر 
اسم فلسطني إعالميًا، وعندما حلَّقت به طائرة اهليلوكابرت فوق الهرامات املرصية، علق 

قائاًل: "تدل هذه املعجزات عى عبقرية العقلية اليهودية التي بنت االهرامات"!!

وهي اآلن حتاول رسقة )الكوفية الفلسطينية( بوضع النجمة السداسية عليها.

إذا كان هذا الرتاث الصيل مدعاة للفخر فإن أرض فلسطني مدعاة لإلباء.)1(

)1(    دنيا الوطن، حوار مع الدكتور حممد البوجي.
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طالل اأبوغزاله: »اإ�سرائيل« م�سروع منتهي 
ال�سالحية

بأهنا أضعف دولة يف  املهّجر، عدوه إرسائيل  الاّلجئ  الفلسطيني  أبوغزاله،  يصف طالل 
إن إرسائيل هي  العسكرية،  القوة  وليس يف  القوي  القتصاد  القوة يف  أن  ويؤكد  املنطقة، 

الدولة الوحيدة يف العامل التي تعيش عالة عليه.)1(

)مصل( فإذا  بأنابيب تغذية  ويشّبه طالل أبوغزاله إرسائيل باملريض يف املستشفى املتصل 
ُفصلْت هذه النابيب عنه َفَقَد الياة ومات، فإرسائيل دولة ضعيفة ومتكئة عىل املساعدات 
والدعم المريكي والورويب وهي ل متلك مقومات دولة، يكفي أهنا تسجن نفسها داخل 
يوجد هلا  تعيش، كام ل  أن  يمكن  نفسها بسور ل  فدولة حتيط  أمنيًا،  تسّميه جدارًا  جدار 

مكان ول حدود عىل اخلريطة، فال وجود هلا تارخييًا ول جغرافيًا.)2(

"ديغول" عندما كان يضع عىل مكتبه الكثري من  يستشهد طالل بمقولة اجلنرال الفرنيس 
كتب التاريخ ويلصق عىل اجلدران خمتلف اخلرائط ويقول "بدون هذه وتلك ال يمكن اختاذ 

القرارات الصائبة".

يف  والرغبة  للعرب  الكره  ل جيمعهم يشء سوى  مرشد،  جبان،  فإهنم شعب  يصفهم  كام 
الستيالء عىل ما ليس هلم، إرسائيل مرشوع منتهي الصالحية.)3(

 ٤8 فلسطينيو  جريدة  يف  نرش  إسطنبول،  مخاييس،  بالل  الصفحـي  مع  له  مقابلة  وفـي 
Pls48.net فيقول: »ال سالم بني سلطة احتالل وشعب متل«.

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.

)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.

)3(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2011/5/2٤.
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ل يؤمن طالل أبوغزاله بمفاوضات سالم، »فكيف نقيم سالمًا بني سلطة احتالل وشعب 
متل؟ هناك تناقض، أنا ال أؤمن بالسالم الذي يأيت باملفاوضات إال إذا كانت املفاوضات 
تنص عى إهناء االحتالل، واملطلب الوحيد أن نعود إىل الثوابت األساسية، فهنالك حقوق 

تارخيية غري قابلة للتنازل«.)1(

ويطرح أبوغزاله مبادرة شجاعة إلعادة اليهود إىل بالدهم، فيقول: »نحن سنؤمن لليهود 
تذكرة سفر العودة ووظيفة«.)2(

حارس بنات »الكباريه«:
حارس  ليربمان  »كان  فيقول:  ليربمان«،  إرسائيل  خارجية  »وزير  أبوغزاله  طالل  يصف 
كباريه، كان يعمل يف رشق أوروبا حيث ولد ومهنته أن يقف وحيمي »بنات الكباريه« من 
االعتداءات، لقد َعرضُت حقيقته كحارس ملهى وليس سيايس، فإذا كنا نريد أن نفاوض 

حارس كباريه فقد »َهزلْت««.)3(

»إن فلسطني باقية وموجودة عى اخلريطة، ال يمكن أن ُيمحى التاريخ ولو بمئة قرار واتفاقية، 
وأقول للمشككني -ولو بعد قرون- هناك واقع تارخيي وجغرايف وأخالقي، واآلن مرحلة 

لبداية اخلري املبرشة بالعودة«.)٤(

)1(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.

)2(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.

)3(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.

)٤(    مخاييس، بالل، جريدة فلسطينيو ٤8، اسطنبول.
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كيف ن�ستثمر يف �سب�بن�؟

عظيمة  إمرباطورية  من  حققه  وبام  الفلسطينية  وهبويته  بعروبته  أبوغزاله  طالل  يفتخر 
خرجت من رحم نكبة فلسطني، فال يوجد مؤسسة هيودية تضاهي اإلبداع الفلسطيني إل 
باإلجرام والدمار واخلراب، وإذا كانت إرسائيل تستحق براءة اخرتاع فهي تستحق براءة 

يف اإلبداع اإلجرامي والقتل والدمار.

يملُّ  ول  ورشعيتها،  العربية،  باهلوية  يؤمن  قادم،  وأمٍل  جديد،  زمٍن  إىل  أبوغزاله  يتطلع 
يروهيا قصة معشوقته اجلميلة، وما فتئ ينادي بجواز سفٍر عريب ل جواز ُقطري حيدد جنسية 
املواطن العريب، حتى خال أهنا حقيقة يعيشها، فيكفي إذا ما ُسؤل من أنت؟ أجاب: "أنا 

عريب".

نادى مرارًا وتكرارًا بالتعليم واملعِرفة يف عرصها الرقمي، نادى بتحرير الفكار واإلجيابية 
بكل أمر من أمور حياتنا، وها هو َيّشد عىل أيدي الشباب العريب وخياطبهم بروح العروبة 
ما  إن هذا  أن هيزمك،  بعينها، فال تسمح لعدوك  اهلزيمة  »إن اإلحباط هو  العريب  وبقلب 

يسعى العدو الصهيوين للوصول إليه«.

»إننا أمة عظيمة ولنا حضارة عاشت آالف السنني ولدينا قدرات برشية واقتصادية وطبيعية 
الشباب  وعى  ناجح،  إنسان  بكل  حيتذي  أن  العريب،  الشباب  فعى  هائلة،  ودينية  وُخلقية 

العريب أن خَيُدم وطنه بالعلم وباملعرفة، بدالً أن يكون عالة عليه«.

كام  العامل  لتقود  يومًا  ستعود  العربية  المة  أنَّ  أعداءنا  خييف  ما  أن  واثق  أبوغزاله  »طالل 
كانت«.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 5، قناة الوار - لندن، 2٤ /2011/5.
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طالل اأبوغزاله يتوجه ب�ل�سكر
 لكل من ح�ربه

بعد النجاح الباهر الذي حققه طالل أبوغزاله 
من خالل تأسيسه لضخم رشكة دولية ُتقدم 
املنترشة  وفروعه  وتعليمية،  مهنية  خدمات 
حتقيق  عىل  إرصاره  خالل  من  العامل  حول 
التحديات  وحول  الربيء،  الطفويل  حلمه 
يزال  ل  بمسريته،  واجهته  التي  والعقبات 
أن  علمته  التجربة  أن  يرى  أبوغزاله  طالل 
ل وجود لليأس وأن أي فشل ُيشكل فرصة 
حاربه  من  إىل  كالمه  وُيوجه  جديدة،  ملبادرة 
ووقف يف طريقة فيقول هلم: »شكرًا ألن ذلك 
عى  َنْحِمُل  وال  الراهنة  قوتنا  أسباب  أحد 

أحد، وال ُنكِّن له أي َعداء«.)1(
 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار - لندن، 10 /2011/5.
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مف�رق�ت يف حي�ة طالل اأبوغزاله
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حك�ي�ت وِعرب

حك�يتي مع الف��سل العم عبدالعزيز ال�سقر
)اأبو حمد( رحمه اهلل:

مجيلة  مواقف  له  كانت  أمثاهلا،  َتندر  التي  الشخصيات  إحدى  هو  أبوغزاله:  طالل  يقول 
معي، كان رئيسًا للغرفة التجارية يف الكويت آنذاك... وأول رئيس ملجلس المة الكويتي 

فيام بعد.

قّدم يل أول عملية تدقيق حسابات وبداية عميل يف رشكتي... لقد مجع كل موظفي الغرفة 
التجارية وأخربهم أنه ينوي تعييني كمدقق هلم بدلً من سابا بحكم معرفتي املسبقة به... 
وكان  اخلاصة  حيات  أمور  من  بأمر  كصديق  له  جلأت  وقد  واخلُلق  اِلكمة  منه  تعلمت 
اثنني حيث جيتمع الصدقاء  يوم  »الديوانية« كل  أن جيلس يف  اعتاد  لقد  الصديق...  نِْعَم 
من  خجاًل  أمتكن  مل  أنني  إل  خاص،  بأمر  لطلبه  اليوم  ذلك  زيارته  قررٌت  واملقربون... 
)أبو محد( بام يلوج  طلٍب ما... أهني، كنُت عىل وشك أن أستأذن باملغادرة، فشعر العم 
يف صدري وطلب مني مصارحته، فأخربته برغبتي يف امتالك بيت يف الكويت، وأن لدي 
مشكلتني أولها أنني ل أملك ثمنًا للبيت واآلخرى أنني أود أن أسجله باسمه هو، وذلك 

لعدم قدرة أي شخص غري كويتي عىل تسجيل منزل باسمه يف الكويت.

فقال: الوىل أمٌر هني، أّما الثانية فيصعب عيّل تسجيل أي عقار باسمي كون مجيع املمتلكات 
باسم العائلة... وطلب أن أسجله باسم أي صديق كويتي آخر. أخربته أنني أثق بكل من 
أعرفهم ولكني أرغب يف الصول عىل رشف تسجيل بيتي باسمه. فوافق وطلب أن أزوره 

يف مكتبه يف صباح اليوم التايل للسري باإلجراءات.

وبالفعل زرته صباح اليوم التايل لجد أنه قام بإجراء اتصال مع رئيس جملس إدارة البنك 
الوطني الكويتي الخ العزيز »ممد عبداملحسن اخلرايف« والد الرئيس الايل ملجلس إدارة 

البنك الوطني.)1(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.
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أخ  -وهو  ديدوب«  »إبراهيم  الخ  الوطني  البنك  مدير  اتصل  ملكتبي  العودة  طريق  ويف 
عزيز- بمكتبي لكي يسهل عيّل إجراءات القرض والقيمة التي أريدها فأخربته أنني بحاجة 
إىل مائتي ألف دينار كويتي... فأخربين أنني يمكن أن أحصل عىل مليون دينار فأنا بكفالة 
»عبدالعزيز الصقر« وأرسل -كرمًا وخلقًا منه- من يسهل يل اإلجراءات وتسليم  السيد 

الشيك بالقيمة يف مكتبي دون الاجة إىل زيارة البنك.

وعند تسجيل املنزل حرض كاتب العدل إىل العم »أبو محد« لتسجيل البيت فاستدعى مدير 
مكتبه ليقوم بتسجيل وثيقة رسمية لفظ القوق موّقعة وخمتومة من كاتب العدل بأن هذا 
املنزل لطالل أبوغزاله ومسدد ثمنه بالكامل وحيق له الترصف به وبيعه يف أي وقت يشاء ثم 

قام بعد ذلك كاتب العدل بتوثيق وتسجيل البيت باسم العم »أبو محد«.

لقد كنُت فخورًا بالب والثقة العظيمة التي حظيت هبا من صديقي وعمي وأخي »أبو محد«.)1(
 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.

صورة جتمع العم عبدالعزيز الصقر والدكتور طالل أبوغزاله
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حك�يتي مع االإم�رات و�سمو ال�سيخ زايد اآل نهي�ن:

يقول طالل أبوغزاله: »حكاية غريبة عادت عيّل باخلري... تنص القوانني إن إلنشاء أي عمل 
يف دولة اإلمارات جيب أن يساهم رشيك إمارات بام نسبته 51% من الرشكة، وهذا يعني 
أن رشيكي التاجر حيق له الطالع عىل أرسار التجار اآلخرين املنافسني له يف مؤسستي، 
سمو  لقاء  عىل  عزمُت  أن  إل  مني  كان  فام  والتدقيق،  املحاسبة  مهنة  قوانني  خيالف  وهذا 
الشيخ زايد آل هنيان، وأنا ل أعرفه. ذهبُت للقائِه يف مدينة العني يف شهر رمضان املبارك 
لستأذنه بالسفر وإغالق مكتبنا يف اإلمارات... فقال ملاذا؟ فأخربته بالمر فاقتنع بحجتي، 
كان سموه مضيافًا ولطيفًا... وأمر أحدهم عمل )بروة(، ومل أفهم معنى الكلمة عند سامعي 
هلا، وعلمت لحقًا أهنا من كلمة )براءة( ووصلت هذه الرباءة إىل رئيس البلدية لستثنائي 
من هذا القانون، ول زلنا نعمل بنجاح حتى اآلن يف دولة اإلمارات العربية وهي ثاين فرع  

تم تأسيسه من فروع مؤسستي آنذاك«.)1(

 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار - لندن، 2011/5/1.

املغفور له بإذن اهلل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان
مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة
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»Nelson Reckefeller حك�يتي مع »نيل�سون روكفيلر
ح�كم والية نيويورك

المريكي  السفري  يب  اتصل  اليام  وبأحد  بالكويت  وجودنا  »أثناء  أبوغزاله:  طالل  يقول 
يف الكويت يسألني عن أقرب زيارة يل إىل نيويورك، أخربين أن »نيلسون روكفيلر« -وهو 
أدهشني  بلقائي.  يرغب  اجلمهورية-  لرئاسة  مرشحًا  وكان  آنذاك  نيويورك  ولية  حاكم 
هذا  أقابل  أن  يل  بالنسبة  حلم  -إنه  واملكان  الزمان  حدد  وقت،  أي  يف  وأجبت:  اخلرب، 
الرجل- وبشوق وعىل غداء، التقيته ملعرفة ما المر الشديد املقلق الذي استدعى »نيلسون 

روكفيلر« أن يطلب مقابلة رجل صغري بحجمي ل يضاهي حاكم ولية نيويورك!!

والغريب يف المر أنني اكتشفت أنه عىل علم بتفاصيل حيات الصغرية قبل الكبرية، فهو 
أنصت،  زلت  ل  لكني  المر،  أقلقني  وقد  تويف  عندما  والدي  عمر  كان  كم  حتى  يعلم 
فبدأ بالديث عن رغبته يف إقامة رشاكة معي! أضحكني المر. قال: إنه ويف لقاء له مع 
ينويان  وأهنام  مرص،  يف  البريوقراطية  أمر  حول  تناقشا  آنذاك،  املرصي  الرئيس  السادات، 
إقامة باخرة يف النيل تكون منطقة حرة ل ختضع لروتني وإجراءات بريوقراطية حكومية، 

وقد سمعت أنك أفضل رشيك لتنفيذ هذا املرشوع!.)1(

أنني بحيات مل أسمع عن »ذبابة تشارك فياًل«،  املرة، وأجبته  أضحكني المر وبشدة هذه 
والفيل رمز للحزب اجلمهوري هناك... وبالطبع أنا الذبابة وهو الفيل، فكيف يل أنا الفرد 
الضعيف البسيط أن أشارك بحجم »نيلسون روكفيلر« فهذا غري منطقي...!! فقال: دعني 
أرشح لك شيئًا... إن البعوضة أقوى من الفيل... ضعهم الثنني يف غرفة مغلقة، البعوضة 
وهو  عينه،  أو  أذنه  يف  وخزته  أو  رأسه  حول  دارت  إذا  الفيل  وسينزعج  وستلهو  ستطري 
لن يستطيع فعل يشء سوى أن حيرك رأسه يمينًا ويسارًا... ل يستطيع فيل أن ينترص عىل 

بعوضة، أومأت برأيس بالرفض... ففهم أين أرفض عرض الرشاكة.

لقد رفضت لن املرشوع غري واقعي، فالل المثل ملشكلة مرص والبريوقراطية هو تطوير 
وحتسني النظام اإلداري، لي دولة يف العامل ليس فقط مرص. قال: أنا غري متفق معك. عىل 
أنا وأنت فقط، وهؤلء -وأشار عىل من هم حولنا-  أية حال بعد عرشين عامًا سنلتقي 

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار – لندن، 2011/5/1. 
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ران، واملنطق يقول وراثيًا  لن يكونوا موجودين، لسبب بسيط، هو أن والدي ووالدك معمِّ
سنعيش نحن الثنان وسنلتقي بعد عرشين عاما.)1(

مل تعجبني أفكاره... وقاطعته: أنا إنسان مؤمن باهلل وبالقدر وقد توافيني املنية بأية لظة، إن 
اهلل حدد لكل إنسان لظة وفاته قبل ولدته... ثم غادرت إىل الكويت عىل الطائرة املتجهة 
السفارة  ُتعلم  أن  أخربها  التايل  اليوم  صباح  زوجتي  مهاتفًا  اليوم،  ذلك  مساء  لندن  إىل 
المريكية أنني سأمتكن من حضور العشاء امُلعد عىل رشف »ديفيد روكفيلر« وهو شقيق 
 Chase نيلسون ريكفلر« القادم لزيارة للكويت. وكان حينها رئيسًا لبنك )تشيس ماهناتن«

.)Manhattan Bank

وفاجأتني بالقول: »أمل تعلم بام حدث، إن »نيلسون روكفيلر« قد مات، ووسائل اإلعالم 
عرص  الغداء  عىل  معه  كنُت  لقد  قالته!  ما  أصّدق  مل  العشاء.  ُألغي  وقد  اخلرب،  أذاعت  قد 

أمس! فأجابت: لقد تويف »نيلسون روكفيلر« بجلطة دماغية ليلة أمس«.)2(

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 2، قناة الوار – لندن، 2011/5/1.
)2(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار - لندن، 2011/5/10.
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حك�ية ظريفة للعم اأبو حمد »عبدالعزيز ال�سقر«

يضيف طالل أبوغزاله: »يف كلمة للعم »عبدالعزيز الصقر - أبو محد« القاها يف مؤمتر للتجارة 
قال: »قبل ثالثني عامًا حدثني أبوغزاله عن امللكية الفكرية ورضورة محايتها، وعندما غادر 
حزنت وشعرت بأمل بداخيل، عىل هذا الرجل - يقصدين أنا - كيف لشاب مثل أبوغزاله 
الذي هو مثال لألدب واخلُلق والِعلم واملعرفة، كيف له أن يشط هذا الشطوط، وقلقت 
عليه وقتئذ لنه اختذ منحًى فكريًا خاطئًا... مسكني. وبعد عرشين عامًا اكتشفُت أنني أنا 
من أخطأ وكان جيب أن نسمع له قبل عرشين سنة لن هذا العمل ملصلحتنا وليس ضدنا«.)1(

لقد كان يعتقد العم أبو محد -رمحه اهلل- برباءته ملفهومه للملكية الفكرية آنذاك، بأنني أنوي 
أن أمتلك عقول الناس !!.)2(

الرئي�س الرتكي 

رئاسة  منصب  توليه  قبل  السعودية  العربية  باململكة  إقامته  وأثناء  األتراك  الرؤساء  أحد 
اجلمهورية الرتكية، سمع عن طالل أبوغزاله، وعندما أصبح رئيسًا لرتكيا طلب لقاءه.

اته أبوغزاله إىل تركيا ملقابلة الرئيس الرتكي الذي طلب لقاءه... ويف بداية اللقاء استهّل 
أبوغزاله بقوله »اسمح يل أن أخربك عن نفيس... وعن رشكتي...« فقاطعه الرئيس الرتكي 
قائاًل »اسمح يل أنا أن أعرفك بنفيس، فأنت غني عن التعريف ول داعي أن تتحدث عن 

نفسك. لقد عرفت عنك الكثري أثناء إقامتي بالسعودية«.

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010.
)2(    برنامج »سوا ربينا« عىل التلفزيون الفلسطيني، الربعاء 201٤/10/8، اجلزء الثاين.
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من هم قدوة طالل اأبوغزاله
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تعلمت من كب�ر

امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز
ملك اململكة العربية ال�سعودية 

التلميذ، أنه ويف  التقيت به أصبحت عنده بمكانة  »يف أوائل السبعينات، ومنذ أول لظة 
أول مقابلة يل معه، لفَت نظره شيًئ يف شخصيتي، فوجدته يطلب مني أن أجلس معه يف 
مكتبه، لقد شد انتباهي يف هذا الرجل -الذي هو يف قمة السلطة- كيف يتعامل مع الصغري 
والكبري، وكيف يتعامل مع الناس ويعاملهم، تعلمُت منه يف هذه املرحلة املهمة يف حياته 
القراءة، لقد كان يقرأ كثريًا، ربام أكثر من أي استاذ يف أي جامعة يف العامل، إنه ل ينام قبل 
أن يقرأ كل التقارير وقبل أن يطّلع عىل كل الرسائل. كنُت أجلس بجواره وألحظ كيف 
يضع اخلطوط حتت الكلامت والعبارات املهمة التي تثري اهتاممه. تعلمُت من سموه أن أقرأ 
إىل  يوميًا  أقرأ  أصبحت  حتى  اإلجيابية  الصفة  تلك  منه  واكتسبُت  للتسلية،  وليس  للتعلم 
جانب عميل حوايل أربع ساعات كحد أدنى. إنني أقرأ للدراسة والتعلم، مثل أي طالب 
لستقصاء  جدًا  منظمة  بطريقة  وأكتُب  بتلخيصه،  وأقوم  قرأت،  ما  وُأراجع  مدرسة، 

املعلومات واستخدامها يف مكاهنا...)1(
 

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010.
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الدكتور طالل أبوغزاله يتسلم درعًا من خادم الرميني الرشيفني
 امللك سلامن بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية حفظه اهلل ورعاه

 امللك سلامن بن عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية - عندما كان أمريًا
ملنطقة الرياض)سابقا( - يستقبل الدكتور طالل أبوغزاله يف مكتبه
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�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلم�ن اآل خليفة 
رئي�س وزراء البحرين

الكبري والقلب احلنون، فيقول: »كنُت يف زيارة لسمو الشيخ خليفة  بالراعي  يصفه طالل 
يف البحرين يف السبعينيات وكان رئيسًا للوزراء آنذاك. أذكر أنه سألني كيف تسري المور؟ 
قلت له هناك أمور كثرية جيدة، لكن هناك أيضًا أمور أخرى حتتاج إىل معاجلة، مل أتوقع رده 
قال: هذه أول مرة أسمع فيها من شخص أن هناك أخطاء! قلت له: هل متنحني المان؟ 
فأعطاين المان يف الوار فقلت له: هناك أخطاء كذا وكذا... لقد قال يل عبارة لن أنساها، 
وهي حمفورة يف ذاكرت: »أنت تفرحني لنك تكدرين... أغلب من يأتون إيّل ويتعاملون 
معي يقولون إن كل الشياء عظيمة، ول أحد يقول يل أن هناك مشكلة أو عنده مالحظات 

حتتاج إىل حلول، وهذا ما أحتاجه«.

انعكست أفكاره عىل الطريقة التي أدير هبا مؤسستي، فال أغضب إذا وضع موظف أمامي 
حقيقة ما. أو خطأ ما... ذهني أصبح متفتحًا للتغيري، إذا ُفرضت عيّل معطيات اليوم أقوم 
والرعاية  الدفء  عىل  العزيزة  البحرين  وململكة  حقًا  له  مدين  إنني  المس.  قرار  بتغري 

والنان«.)1(

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010.
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سمو الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس وزراء البحرين
والدكتور طالل ابوغزاله

صاحب السمو امللكي المري خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس الوزراء
البحريني يستقبل الدكتور طالل أبوغزاله يف املنامة
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Nelson Rockefeller نيل�سون روكفيلر

تعلمت  لقد  الكثري،  منه  تعلمت  بيننا،  جرى  الذي  والوار  روكفيلر  بنيلسون  لقائي  بعد 
التفاوض« مع اآلخرين، وكيف أهيئ نفيس ملقابلة أي شخصية فأمجع وأحشد  »أسلوب 

معلومات كفاية وأذاكر تاريخ وملف ذلك الشخص قبل مقابلته.)1(

Jimmy Carter جيمي ك�رتر

حدثني الرئيس المريكي كارتر عن القوة، وقد عنت يل كلمته الكثري إذ قال "اذا استعملت 
القوة انتهى مفعوهلا".

لقد تعلمت منه انني جيب أن أحتفظ بقوت وأخفيها، ول أمارسها ضد أيِّ شخص أو جهة 
سواء أكان صديقًا أم خصاًم.

يومًا قوت  أمارس  إن عظمة قوت تكمن يف إخفائها والحتفاظ هبا وعدم استخدامها. مل 
كمؤسسة، إن حرق الوراق واملراحل ليست لعبتي. هذه حكمة عظيمة تعلمتها من كارتر 

وأنا ممتن له.

عبدالعزيز ال�سقر 

يقول طالل: »عبدالعزيز الصقر« رمحه اهلل بمثابة أب، )وهو أفضاله عيّل أكثر من أبويا( كان 
رئيسًا لغرفة التجارة يف الكويت... »تعلمت من هذا الرجل عدم النظر إىل الدث بام يظهر 
منه إنام بام هو خلفه، فمثاًل ذهبت إليه يف أحد اليام وقلت له: عمي... أنا متأمل.. وُأهاَجم 
بكل ما هو غري صحيح، أشعر بمرارة الظلم يف حلقي. يف ذلك الوقت كانت الرشكات 
العاملية الكربى تشن عيّل محلة تشويه... مل يكن يناسبها أن خترج من هذه املنطقة مؤسسة 

عربية تنافسها.

)1(    التميمي، د.عزام سلطان، برنامج مراجعات حلقة 3، قناة الوار - لندن، 2011/5/10.
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يف  اسرتسل  أن  قبل  قاطعني  نعم...  رددت:  زعالن؟  أنت  يل:  قال  اهلل(  )رمحه  أنه  أذكر 
ومن  هلل...  حاشا  برسعة:  رددت  .؟  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  موقعك  ما  قائاًل:  غضبي  مربرات 
أكون؟ ل جمال للمقارنة، فقال: هل تريد أن تتفق عليك الناس ومل تتفق عىل سيدنا حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ إذا كنت مقتنعًا بام تفعل ل تبادل باهلجوم والسباب، الناس يظنون أنك عندما تسب 

شخصًا تكسبهم إىل جانبك ضد هذا الشخص... وهذا ل يليق مع طبيعة اإلنسان العريب 
اخللوق، إذا سببت شخصًا أمام آخر يصبح الثنان ضدك! لنك أصبحت من وجهة نظره 
وتبدد طاقتك يف  اهلجوم  الرد عىل  وقتك يف  تضيع  أن  من  بدلً  قال يل:  لقد  غري خلوق. 
الدفاع عن نفسك تفرغ لعملك ولبناء قدرتك ونجاحك وهبذا السلوب تنترص عىل من 

هيامجونك... لن تنترص برد السباب بالسباب«.)1(

)1(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010.



217

ق�لوا يف طالل اأبوغزاله
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 فخ�مة الرئي�س خوزيه م�ري� فيغ�رو�س اول�سن 
رئي�س جمهورية كو�ست�ريك� ال�س�بق

أبوغزاله يسّخر النمو لتحقيق تطلعاته نحو العاملية
بمجموعة  املعروفة  أو  الدولية  أبوغزاله  ملؤسسة  أبعاد  ثالث  هنالك  أن  شخصيا  أنا  أرى 
أبوغزاله.. ويتمثل البعد الول يف العامل التي أتوقع هلا نموا وتقدما وتطورا وذلك بناًء 
عىل أسس منطقية ومعروفة خاصة يف قطاع اخلدمات الذي تقدم يف مؤسسة أبوغزاله شوطا 

كبريا.

النمو والتقدم لتحقيق تطلعات هذا الرجل نحو  الثاين والذي يتمثل يف تسخري  البعد  أما 
العاملية، فقد بدا واضحا يف نجاح هذه املؤسسة، عىل مستوى العامل.

خدمات  من  أبوغزاله  مؤسسة  به  تقوم  ملا  الشخصية  رؤيتي  يف  فيتمثل  الثالث  البعد  أما 
وأعامل إذ أصبحت جزءا هاما ملكونات وتطور اقتصاد املنطقة حيث أسهمت فيه اجيابيا، 
تفيده وتستفيد منه حيث حرصت جمموعة أبوغزاله دائام عىل مواكبة كل ما هو جديد يف 
جمال اخلدمات املهنية واملعلومات مع الرص الشديد عىل الستفادة من كل ما هو حديث 

ومتطور يف العامل بكافة املجالت وامليادين املتعلقة بعمل هذه املؤسسة يف العامل.

االأ�ست�ذ عبد احلميد ممدوح 
مدير ق�سم التج�رة يف اخلدم�ت يف منظمة التج�رة الع�ملية 

أبوغزاله له دور يف توعية دوائر األعال يف البلدان العربية
طالل أبوغزاله القيقة مهتم بدرجة كبرية جدا بأمور التعاون الدويل لن املجالت التي 

يعمل فيها جمالت متعلقة بتطبيق اتفاقيات دولية يف جمال
محاية امللكية الفكرية. 1
مقاييس ومعايري دولية وطنية يف جمال املحاسبة.)1(. 2

)1(    قالوا يف طالل أبوغزاله، يف مدح الرئيس، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.



220

طبعا توجهات طالل أبوغزاله كشخصية عامة هلا تأثري مبارش عىل توجهات جمموعة طالل 
دوائر  توعية  يف  جدا  مهم  دور  هلا  املهمة  الكومية  غري  املنظامت  بعض  أنشات  أبوغزاله. 
العمل والدوائر املهمة يف الدول العربية بحقوق خمتلفة مثل محاية حقوق امللكية الفكرية، 
املعلومات، جمالت  بتكنولوجيا  الوعي  العريب لإلدارة واملحاسبة، ورفع مستوى  املجمع 
كثرية جدا اهتم هبا واهتمت هبا املؤسسة بصفة عامة. واهتموا أيضا بموضوعات التجارة 
باللغة   website أول  وأنشات  العاملية،  التجارة  منظمة  بموضوعات  يتعلق  وما  اخلارجية 
السياسات  مبارش عىل  تأثري  وهلا  جدا  واملهمة  العاملية(  التجارة  منظمة   WTO( لـ  العربية 
من املنظامت الدولية املهمة جدا، والترشيعات املحلية يف الدول العضاء والدول العربية.

ال�سيد جريمي ه�نلي 
وزير بريط�ين �س�بق

طالل أبوغزاله من ابرز وأذكى الشخصيات العربية التي عرفتها يف حيايت
طالل أبوغزاله هو الرجل املميز عىل مستوى العامل فقدرته عىل التواصل مع العامل اخلارجي 
بكفاءة ومتيز ملحوظني، حيث يعترب طالل أبوغزاله من ابرز واذكى الشخصيات العربية 
التي عرفتها يف حيات أثناء عميل كوزير الدولة للشؤون اخلارجية والقوات املسلحة وعضو 

جملس الوزراء الربيطاين السابق.

بالقوانني  يؤمن  عصامي  فلسطيني  كرجل  العامل  بكل  ومعروف  للعرب  سفري  برأيي  فهو 
وحيرتمها ويلتزم هبا ويعمل عىل تطوير وترسيخ القوانني واملعايري املتعلقة بمهنة املحاسبة 
والتي تعترب من أساسيات ودعائم القتصاد والتطور يف كافة املجالت، ويف هذا املجال 
أود أن أشري هنا إىل أنني تعرفت من خالل طالل أبوغزاله عىل قضايا و تطلعات الشعوب 
العربية بصورة  املنطقة  لنا  العربية، وأنا حقيقة اشكره عىل ذلك، فقد استطاع أن ُيوصف 
املنطقة، واذكر  التي تتعلق بكثري من دول  بالقضايا املصريية  واضحة و شفافة، خصوصا 

هنا القضية الفلسطينية والتي تشكل جزءا هاما من حياة سفري العرب طالل أبوغزاله.)1(

)1(    قالوا يف طالل أبوغزاله، يف مدح الرئيس، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
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الدكتور ادوارد غري�س 
برف�سور املح��سبة يف ج�معة ك�ني�سيو�س - ب�فلو - نيويورك

إن طالل أبوغزاله خيطو خطوات ثابتة يف جمال التعليم الذي يشكل ركنا هاما يف أولوياته، 
فقد عمل طالل  التعليم. هلذا  وبراجمه خلدمة  إىل تسخري معظم خططه  دائام  يسعى  حيث 
أبوغزاله عىل تأسيس مركز طالل أبوغزاله لألبحاث والدراسات يف اجلامعة التي أنا أستاذ 
للمحاسبة والتدقيق فيها يف نيويورك منذ عام 1988 وذلك هبدف املساهة يف تطوير مهنة 

املحاسبة يف الوطن العريب من خالل تزويد القائمني عليها بالبحاث واملعلومات.

العربية  املنطقة  يف  املحاسبة  مهنة  وترسيخ  تدعيم  بأهية  تؤمن  أبوغزاله  طالل  فشخصية 
كعامل أسايس نحو التطور والتقدم والنمو وقد عملنا معًا عىل تأسيس كلية طالل أبوغزاله 
إلدارة العامل يف اململكة الردنية اهلاشمية والتي يتم تدريس املواد فيها باللغة النجليزية 
وستكون هذه الكلية رائدة و مميزة يف الرشق الوسط، ليس فقط يف منهاجها بل وبأسلوهبا 
العمل  الدخول مبارشة إىل حقل  املتطور واملتقدم، حيث يتمكن خرجيو هذه اجلامعة من 

دون حاجة إىل سنوات اخلربة التي تعترب العائق الرئييس يف وجه حديثي التخرج .

ال�سيد �سريجيو م�ر�سي 
وزير كندي �س�بق

أبوغزاله شخصية ذات قدرات متميزة وعديدة وافخر باحلديث عنه وعن انجازاته
الفخر والعتزاز  فانه من  و عديدة  مميزة  قدرات  ذات  لدينا شخصية  يكون  اعتقد عندما 
الديث عنها وعن انجازاهتا ليس فقط من ناحية النجاح يف العمل بل لكونه إنسانا عربيا و 

قائدا يف جمال اخلدمات والعامل املهنية.)1(

)1(    قالوا يف طالل أبوغزاله، يف مدح الرئيس، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.



222

وأنا ل أبالغ يف وصفه بالقائد والرائد، فطالل أبوغزاله شخصية عربية استطاعت بكفاحها 
وإيامهنا القوي وعزيمتها الفريدة أن تصنع من مؤسستها هرما شاخما تعتز به املنطقة العربية 
بأرسها، وجمموعة طالل أبوغزاله الدولية تعمل بقيادة هذا الرجل الذي يعمل دون كلل أو 
ملل طوال ساعات النهار وبقدرة عالية و مميزة عىل التحمل، وذلك من منطلق إيامنه الراسخ 
بان تبقى جمموعة أبوغزاله يف املقدمة دائام. وهلذا فأنني أجده يعمل دائام إليصال خدمات 
املجموعة إىل مناطق أخرى حول العامل. ل يتوقف عند نقطة ما أو منطقة معينة، فشعاره 
الدائم العمل املستمر والنظام من اجل التطور والتقدم يف كافة املجالت والقول ليحقق 
هدفه وطموحه بأن يكون فعال يف املقدمة بمجموعته ومؤسسته التي نمت وتطورت بقيادة 
هذه الشخصية التي اكرر فخري واعتزازي بمعرفتها وصداقتها، التي بالفعل أضافت إيل 

الكثري وتعلمت منها العمل اجلاد واملخلص من اجل منفعة المة وتطورها.

الربوفي�سور جون �سمول 
بروفي�سور يف املح��سبة وامل�لية يف ج�معة ه�ريوت- وات ادنربه

أبوغزاله قادر عى إيصال الصوت العريب للعامل وهو رمز للكفاح والنجاح
املهنية،  اخلدمات  جمال  يف  العامل  يف  الرشكات  اكرب  من  هي  أبوغزاله  طالل  جمموعة  إن 
والشخصية التي ترأس هذه املجموعة تعمل بجد ونشاط عىل مدار الساعة. فطالل أبوغزاله 
كشخص اعرفه واعتز بصداقته، هو مدير ذكي، وباستطاعته أن يقنعك دائام بتقديم العامل 
العربية،  املنطقة  يف  فقط  وليس  العامل  أنحاء  مجيع  إىل  املميزة  واخلدمات  واملفيدة  النافعة 
فشخصية طالل أبوغزاله معروفة بأهنا عربية يف العامل الغريب حيث يعكس بإنسانيته السمعة 
الطيبة للعرب فهو قادر عىل إيصال الصوت العريب إىل العامل الغريب. فطالل أبوغزاله كام 

اعرفه خملصا لعائلته وعمله وموظفي جمموعته حيث يعترب موظفيه أفراد من العائلة.
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هبذه  وافخر  اعتز  شخصيا  فانا  عاما،  عرشين  منذ  به  وعالقتي  شخصيا  به  معرفتي  ومتتد 
وهو  واملخلص  اجلاد  العمل  شعار  ترفع  التي  الشخصية  هذه  مثل  مع  الطويلة  الصداقة 

الطريق إىل النجاح والتميز.)1(

فرسالة أبوغزاله تسعى دائام إىل تقديم اخلدمات املهنية ذات اجلودة العالية واملتقنة للعمالء 
التطوير  يف  وللمساهة  املستويات  أعىل  إىل  للوصول  موظفيها  لتأهيل  الدائم  والعمل 
فربأيي  العاملي.  القتصاد  إطار  العريب ضمن  الوطن  والثقايف يف  القتصادي والجتامعي 
إن طالل أبوغزاله من أفضل الشخصيات العربية الذين عرفتهم يف حيات. هذا الرجل ل 
حيب اخلوض يف املشاكل ويبتعد عن كل ما يسبب الذى له أو لغريه، وأيضا ل حيب أن 
يضع نفسه يف أي رصاع مع احد. فهذه الشخصية لبد أن حتظى باحرتام الكبري والصغري، 
وكل من عرف هذا الرجل او تعامل معه. فالديث عن هذا الرجل يطول ويطول وقد ل 
يتسع الوقت هنا لذكر مجيع الصفات اجليدة والجيابية يف شخصية طالل أبوغزاله، فكل ما 
ذكرته يف هذا اللقاء ما هو إل وصف بسيط يعرب عن إنسانية و روعة هذه الشخصية النادرة 
يف هذا العامل والتي أصبحت بعصاميتها واعتامدها عىل نفسها وحرصها عىل تقديم الفضل 

دائام لعمالئها وكل من عرفها رمزا للكفاح والنجاح.)2(

اأحد الق�دة العرب و�سفه ب�أنه ج�معة عربية:

كان جيمعه به لقاء فقال له: »أ نت متثل اجلامعة العربية ألنك موجود يف كل قطر عريب وكل 
مكتبه  يزور  عندما  مرصي  فهو  يزورها،  الذي  البلد  ابن  بصفته  ُيعامل  إنه  عربية«.  مدينة 
بمرص يف »القرية الذكية«، كام أن كل العاملني لديه بمرص مرصيون، كذلك يعاَمل كيمني 
باليمن، وكذلك تونس، ولبنان، والسعودية، والكويت، وقطر ومجيع  عندما يزور مكتبه 
الدول العربية، إنه ل يشعر بالغربة، إنه عرويب وتربى عىل أخالق قادة هذه المة. إنه يعترب 

ارتباطه بأمته العربية نعمة عظيمة.)3(

)1(    قالوا يف طالل أبوغزاله، يف مدح الرئيس، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.

)2(    قالوا يف طالل أبوغزاله، يف مدح الرئيس، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
)3(    حييى، هشام، أخبار العرب، 120 دقيقة يف الفن والسياسة والقتصاد والتعليم، 11 متوز 2010.
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م�سطفى ن��سر الدين )رحمه اهلل(: 
املدير التنفيذي ال�س�بق لن�س�ط�ت جمموعة 

طالل اأبوغزاله يف االأردن:

أبوغزاله  طالل  عارَصت  التي  الشخصيات  أحُد 
طالل  شخصية  عن  خيربنا  السنني  عرشات 
أبوغزاله فيقول: »هو شخص يسبق الزمن بكثري، 
قد هُييأ لآلخرين عند سامع أفكار طالل أبوغزاله 
غري  ويف  صحيحة  غري  أو  منطقية  غري  أفكار  أهنا 
العكس ويثبت صحة  يثبت  الزمن  وقتها. ولكن 

ما يقول«.

ن الوقت، فالجتامعات حمددة  ويضيف: »إنه ُيثمِّ
القرارات  ُتؤخذ  جانبية،  حوارات  ل  ومؤقتة، 
يفهمه  فال  عليه  سلبًا  هذا  ينعكس  وقد  بوقتها، 

اآلخرون.

الليل بالنهار،  إنه يعمل ليواصل  اليوم أحيانًا،  إنه يعمل ما يزيد عىل ثامنية عرش ساعة يف 
فقد يكون عائدًا من سفر طويل، كالوليات املتحدة المريكية مثاًل، ويصل يف السادسة 
مساًء فيتجه من املطار إىل مكتبه مبارشة ملامرسة عمله ليعود يف صباح اليوم التايل يف السابعة 

صباحًا بنشاط كام لو مل يكن هناك سفر.

من  »عرويب  الدين:  نارص  مصطفى  التنفيذي  مديره  يضيف  دائًا،  يقول  هكذا  عريب«  »أنا 
الدرجة الوىل... كان يرّص عىل أن يكون له فرع يف كل دولة عربية إليامنه بوطنه العريب 

وأمته العربية.)1(

 Mr.Talal Abu-Ghazaleh -The Arab Accountant )١(
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املنظامت  متينة مع  التي عملت وبنت عالقات  البارزة  العربية  الشخصيات  أوائل  هو من 
واهليئات الدولية وهو أول من قام بتعريب معايري املحاسبة الدولية.

اإلنسانية  أبعاده  أما  الدول.  إحدى  لديه وزراء يف  العاملني  بعض  تعيني  إىل  نفوذه  وصل 
إسهامات  وله  بلده،  حيب  منهم،  قريب  غريب،  بشكل  الناس  حيب  حرج،  ول  ث  فحدِّ

تطوعية وخريية واجتامعية يشار إليها بالبنان«.

لوؤي اأبوغزاله 
االبن ـ ن�ئب رئي�س جمل�س االإدارة

لؤي أكرب أبناء طالل أبوغزاله وَيشُغل اآلن نائب 
كلية  خريج  وهو  املجموعة،  إدارة  جملس  رئيس 
 )Claremont( كالريمونت  جامعة  من  األعال 
»هو  فيقول:  والده  عن  يتحدث  كاليفورنيا،  يف 
املؤسسة  له  تشهد  بأفكاره  سباق  لعرصه،  سابق 
كرشكاء  الدخول  عن  يمتنعون  كثريون  بذلك، 
معه، لعدم قدرهتم عىل استيعاب ما يقول. بالعادة 
عرش  إىل  مخس  بني  ما  للمؤسسة  خططًا  نضع 
سنوات، لكن والدي يضع خططًا ملستقبل طويل 

وجمهول، ومع ذلك تتحقق كل توقعاته.)1(

إنه يتحمس ملواجهة املشاكل التي أهاب أن أخربه هبا، فاملشاكل بالنسبة لوالدي حتديات، 
تنعش أفكاره ويسعده التفكري بحلها. أيب يعمل أربعة وعرشين ساعة متواصلة، العمل هو 

حياته، واملشاكل هي هوايته ولعبته.

 Mr.Talal Abu-Ghazaleh -The Arab Accountant )١(
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منذ صغري اعتاد والدي عىل تقديمي لآلخرين باعتباري صديقًا له، وأنا ممتن له، أنا اآلن 
أمارس وأطبق ذلك مع أبنائي.

أما يف املكتب، فهو الرئيس، لقد اعتدت عىل التعامل معه بطريقة رسمية، فال أناديه أيب، إنام 
»معّلمي« أو »سيدي«.

بدأُت العمل معه يف سن مبكر، كمتدرب لسنوات، لقد كنُت أشعر أحيانًا بالستياء، لن 
حجم وضغوط العمل امُلوكلة إيّل كانت كبرية، مقارنة بغريي من املوظفني. أنا أشكره اليوم 

عىل ما قدمه يل، لقد أدركت الكمة من ذلك اآلن، فلقد تعلمت منه كل يشء«.)1(

 Mr.Talal Abu-Ghazaleh -The Arab Accountant )١(
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بع�س مم� علمته احلي�ة





229

بع�س مم� علمته احلي�ة

تارب احلياة مدرسة، نبقى فيها طالبًا وتالميذ، مها مىض بنا الزمان، نتعلم، ونكتسب منها 
ما يكسو فكرنا ويكسب عقولنا ويدعمنا عى الصمود ما نجابه به جلد احلياة وقسوهتا.

تلميذها،  وهو  تعلمها  دروسًا  اعتربها  التي  احلياة  يف  تاربه  أبوغزاله  لطالل  كان  هكذا 
والغد  سحبه،  تم  شيك  واألمس  املشاكل،  غياب  يف  هلا  طعم  ال  والسعادة  عربة  فالتجربة 
شيك مؤجل، أما احلارض فهو السيولة اللذيذة التي جيب استخدامها بالشكل األمثل... مل 
ختُل ِحَكمه وأقواله من دماثة وفكاهة عفوية سائغة وصاحلة يف زمن املال واالقتصاد، كيف 

ال وهو ملك مهنته وسلطاهنا، زعيم أكرب إمرباطورية عربية ودولية.

إنه  ينافسه ويقوى عليه.  آخر  فردًا  ذاته  اعترب  لقد  الذات ال مع اآلخرين.  التنافس مع  إنه 
يؤمن بحكمة مجيلة: »من مل تزده الياة معرفة، فباطن الرض خري له من ظاهرها«.

وحتى الَكنّاس... هو أعظم َكنّاس بنظر أبوغزاله، فهو يعكس مدينته النظيفة، مثلا يرسم 
مايكل أنجلو لوحاته، ويفاخر با، ومثلا شكسبري وبتهوفن، إنه يقصد أن يقول لنا باختصار 
»َأتقنوا عملكم«، وكا قال نبينا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص : »إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«.

ويناشد أبوغزاله بحكمة العطاء، فال تكفي النوايا الكبرية احلسنة، إهنا مسؤولية املهنة.

أما أمجل ما علمته احلياة، وراقت يل ككاتبة ومتعلمة من خرباته وما َزَرعْت يّف الكفاح عى 
مستوى شخيص، وَعَزمُت مواظبة العمل با هي »يف كل صباح أقوم من النوم وأتناول جملة 
»فوربس« وأفتح الصفحة التي هبا قائمة أغنى الناس يف العامل، فإذا مل أجد اسمي... أذهب 

إىل العمل«.
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فال تقاعس مع هذا الرجل املِقدام وال تلكؤ وال هتاون... هذه الكلات هي ضد الثروة، ضد 
النجاح، ضد العظمة...

تعالوا معي لنرى ما خرج به العاّلمة طالل أبوغزاله وبعض مما علمته احلياة:

تعلمت أننا يف املدرسة ويف اجلامعة نتعلم الدروس ثم نواجه المتحانات. أما يف الياة  «
فإننا نواجه المتحانات وبعدها نتعلم الدروس.

أن  « دائاًم  نحاول  أن  ما، وجيب  بعمل  للقيام  أفضل  دائاًم طريقة  هنا  يوجد  أنه  تعلمت 
نجدها.

تنافس اإلنسان مع  « العامل، وكلام  تنافس يف  الذات هو أفضل  التنافس مع  أن  تعلمت 
نفسه كلام تطور، بحيث ل يكون اليوم كام كان بالمس ول يكون غدًا كام هو اليوم.

تعلمت أنه ل ينتهي املرء عندما خيرس، إنام عندما ينسحب. «
تعلمت أن السعادة ل تتحقق يف غياب املشاكل يف حياتنا، ولكنها تتحقق يف التغلب  «

عىل هذه املشاكل.
تعلمت أن المس هو شيك تم سحبه والغد هو شيك مؤجل أما الارض فهو السيولة  «

الوحيدة املتوفرة لذا يتوجب علينا أن نرصفه بحكمة.
أعتذر عام أثرناه من غبار يف مسريتنا النشطة، وأعتذر مقدمًا عام سنثريه مستقباًل لننا  «

لن نسمح للغبار أن يتجمع فوقنا.
أعدكم أن نتابع دورنا يف خدمة عملية التقدم العريب كوسيلة لصنع املستقبل. «
ولئن كان التوفيق بفضل من اهلل حليفنا، إل أننا عملنا من مبدأ أن العمل خيدم الظ. «
من موقع املسؤولية يف قيادة املهنة يف الوطن العريب ندرك أننا مل نحقق إل القليل، إل أن  «

القليل يعني الكثري )Less is more( وهو خري من النوايا الكبرية دون أي عطاء.
كلام حققنا شيئًا سعينا لغريه. «
يف بحثنا املستمر عن أهدافنا علينا أن نطارد لنصل إىل القيقة. «
إننا لندرك دومًا حكمته تعاىل إذ قال ﴿َوَما ُأوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم إِلَّ َقِلياًل﴾ ]اإلرساء:85[. «
إننا نعرتف بأننا فشلنا مرات عديدة إل أننا كنا يف كل مرة نعيد الكّرة مستفيدين من  «

أخطائنا.
لدى اإلنسان عادة سببان لفعل أي يشء: سبب جيد وسبب حقيقي! «
إنك ل تستطيع أن تعرف ما الذي يمكنك عمله دون أن حتاول. «
الذين حيبون التوت يتعلمون التسلق برسعة. «
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يطرح  « عندما  تالحظهم  أن  وسلوكياهتم...  الناس  شخصيات  لقياس  طريقة  أفضل 
يشء أمامهم جمانًا.

يف كل صباح... أقوم من النوم، وأتناول جملة »فوربس« وأفتح الصفحة التي هبا قائمة  «
أغنى الناس يف العامل... فإذا مل أجد اسمي أذهب إىل العمل!

ل ختَش الفشل وأنت مقدم عىل حماولة جديدة... فالياة تتلخص يف ثالثة مواقف:  «
هذا ممكن فعله، وهذا ربام نستطيع، وهذا ل بد من فعله.

الفرق بني املمر والقرب، مقدار العمق! «
إنني مالكم، فهل تعتقد أنني ألكم للشهرة واملجد؟ إهنا للنقود. «
أن ل توجد مشكلة يف املرور... إذا حتركت إىل المام كيلومرتا آخر. «
استعادة الثقة بعد التعرض لالستهجان كاخلروج إىل الشمس بعد الامم. «
إهنا عقولنا أكسل من أجسادنا. «
اإلدارة ليست أكثر من حتفيز اآلخرين. «
الشعور بالوحدة وبأنك غري مرغوب فيك ها أقىص املشاعر وآملها. «
مايكل  « يرسم  كان  مثلام  بكنسها  تقوم  أن  بد  ل  فإنه  للشوارع،  كنّاسًا  تعمل  كنت  إذا 

يقول كل  أن  بد  يكتب شكسبري. ول  بتهوفن. ومثلام كان  يؤلف  كان  أنجلو، ومثلام 
شخص يرى ما أنجزته: ما أعظم هذا الكناس.

إنه لعظم يشء أن يدرك اجلميع قيمتك. «
أنا ل أعرف قواعد النجاح.... ولكني أعرف قاعدة الفشل وهي: إرضاء كل الناس. «
إنك لن تستطيع أن تستمتع بالنوم يف ليلك إل إذا تعبت بالعمل يف هنارك. «
كيف حتقق النجاح؟ بكلمتني: القرارات الصحيحة. «
كيف تتخذ القرارات الصحيحة؟ بكلمة واحدة: اخلربة. «
كيف حتصل عىل اخلربة؟ بكلمتني: القرارات اخلاطئة.)1( «

)1(    املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
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حَكم يوؤمن به�
طالل أبوغزاله





235

حَكم يوؤمن به� طالل اأبوغزاله

كلام كان القلب صغريًا ازداد اللسان طولً. «
من يتقن مهنته ل تتسخ يداه. «
الكفاءة يد الثروة اليمنى، والقتصاد يدها اليرسى. «
جيمل الريش طاووسه، وجيمل اإلنسان علمه ومعرفته. «
تنسى الفراشة غالبًا أهنا كانت رشنقة. «
إذا علمت ولدًا فقد علمت فردًا وإذا علمت بنتًا فقد علمت أمة. «

 ـ ابن باديس ـ 

إن قدرتنا عىل العمل تزداد بقدر ما يف قلوبنا من حمبة. «
 ـ غريسون ـ 

من تعلم لغة قوم أمن رشهم. «
ـ النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص  ـ

ليس العاقل الذي يعرف اخلري والرش، ولكنه الذي يعرف خري الرشين. «
ـ عمر بن اخلطاب �  ـ

ل تظن بكلمة من أحد سواء وأنت جتد هلا من اخلري حمتماًل. «
ـ عيل بن أيب طالب �  ـ

اإلرادة اجليدة تقرص املسافة. «
ـ َمَثل برازييل ـ

إذا كان رأسك من شمع فال تلومن الشمس. «
ـ َمَثل أمريكي ـ
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إذا هبت الريح وجب عىل الشائش أن تنحني. «
ـ كونفوشيوس ـ

ل يمكن أن تبني سمعتك عىل ما سوف تعمل. «
ـ هنري فورد ـ

املعرفة تؤدي إىل الصداقة، والقيقة تؤدي إىل النور. «
ـ جوليو كوري ـ

من مل حيركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد املزاج وليس له عالج. «
ـ الغزايل ـ

املرح هو أمجل ثوب يمكن أن يرتديه املرء. «
ـ وليم شكسبري ـ

ذو العقل الكبري يقول أمورًا كثرية بكلامت قليلة، وذو العقل الصغري «
يستعمل الكلامت الكثرية ليتفوه بالتوافه.

ـ لروشفوكو ـ

املتحدث اللبق هو الشخص الذي جيعلك تنصت إليه أثناء وجوده «
        وتفكر فيه عندما يذهب بعيدًا عنك.

ـ مكسيم يوركي ـ 
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"اللم دون سعي وهم"

من اأقوال الدكتور طالل اأبوغزاله

"ليس هناك تربير لعدم اإلنجاز"
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مطبوع�ت
صدرت لتسطر حكاية طالل أبوغزاله
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 �سر املجد )رجل من بلدي(
بإصداراته: األول والثاين والثالث

بقلم الكاتبة األردنية: ليى الرفاعي 

صدر كتاب رس املجد )رجل من بلدي( يف إصداره الول عام 201٤، يرسد الكتاب رس 
وطأة  حتت  قرسًا  َر  ُهجِّ لجْئًا،  فلسطينٍيًا  طفاًل  كان  منذ  غزالة،  أبو  د.طالل  حياِة  ِحكاية 
اإلحتالل الصهيوين عاَم 19٤8، وبالرغم من معاناة الحتالل، والَتهجري، والاجة، يكرُب 
الطفل ليحقق انتصارًا تارخييًا َيشهده العامل؛ ليصبح من أهِم مشاهري رجالت املال والعامل 
عىل الساحِة العربية والدوليِة، حمققًا ُحلَم الطفولة، بتأسيس "امرباطوريٍة ضخمَة" رشكة 

عربية عاملية عمالقة، حتيُط العاملَ بفروِعها.

 يقع الكتاب يف 320 صفحة ملونة من القطع املتوسط، الكتاب زخم باملعلومات املهمة 
عن حياة هذا العالمة، كتاب شيق للقراءة، تم إشهار الكتاب يف قاعة املكتبة الوطنية بتاريخ 
25 شباط 2015، حتت رعاية دولة الستاذ طاهر املرصي، ودولة الستاذ جواد العناين 
كمتحدث رئييس، وقد حرض الفل ما يزيد عن 500 شخصية سياسية ودبلوماسية وعامة، 

وعزفت الوركسرتا الوطنية معزوفات وطنية أثرت املكان والدث.

دث منه عام 2016، بحلته اجلديدة وبغالف جديد مميز، وُأضيفت  صدر اإلصدار الثاين املحَّ
إليه العامل والرشكات واملناصب واملبادرات اجلديدة التي اعتالها ونفذها أبوغزاله خالل 

العامني املاضيني بعد اإلصدار الول. وجاء الكتاب يف 360 صفحة ملونة.

ملسرية   استمرارًا  يعترب  والذي   ،2017 للعام  الثالث  اإلصدار  أيديكم  بني  جتدون  كام 
أبوغزاله الشيقة واملثرية. اصدارًا حديثًا، بحلة حديثة، ومزيدة، بعد مرور عام من اإلصدار 

الثاين، ووقع الكتاب يف ٤16 صفحة ملونة.
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اإلصدار األول: ٢٠١٤-٢٠١٥

اإلصدار الثاين: ٢٠١٥ - ٢٠١6
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اإلصدار الثالث: ٢٠١٧ - ٢٠١8
بمناسبة العيد الـ ٤٥ ملجموعة طالل أبوغزاله الدولية
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البط�نية ت�سبح ج�كيتً�
"Blankets Become Jackets"

بقلم: د. طالل ابوغزاله 

العربية يضم  باللغة  الناطقني  باللغة اإلنجليزية، ُخصص لغري  الكتاب عام 2016  صدر 
الكتاب جمموعة من القصص املتنوعة، وقد ُأختري عنوانه "البطانية تصبح جاكيتًا" إلحدى 
وبسبب  بعمرالعرشسنوات،  لجئًا  طفاًل  كان  عندما  املؤلف  عاشها  التي  املعاناة  قصص 
النكبة مل يكن باستطاعتها رشاء جاكيت  إبان  التي عاشتها عائلتة  املادية الصعبة  الظروف 
يقي طفلها من الربد، إل أن والدة طالل استطاعت حياكة معطف من بطانية كانت لدهيا، 
فكان هلذا املعطف ذكرى مجيلة مل يستطع د. طالل نسياهنا لدرجة احتفاظه بصورة قديمة له 
معلقة يف مدخل مكتبه، مثلام احتلت عنوان كتابه . يقع الكتاب يف 172 صفحة من القطع 

املتوسط، وُترجم مؤخرًا إىل اللغة العربية.
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ال�سعود اإىل القمة
بقلم: ماهر مقلد

صدر الكتاب عام 2016، يف القاهرة، بعد وعد من الصديق والكاتب الستاذ حممد حسنني 
هيكل بكتابة مقدمته، يتحدث الكتاب عن مسرية د.طالل أبوغزاله التي بناها خالل عقود 
من الزمان، إل أن املنية وافت هيكل أثناء الرشوع بالكتابة، ووفاًء من أبوغزاله لصديقه، 

فقد آثر بوضع صورة جتمع بينهام عىل غالف الكتاب.

السبق  العام  المني  رعاية  حتت  القاهرة،  يف  وُنرش  ُأشهر  صفحة،   133 يف  الكتاب  يقع 
جلامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى، يف قاعة حممد حسنني هيكل التارخيية بمركز 

الهرام للنرش.
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اأبوغزاله وحق العودة
جمموعة طالل اأبوغزاله

كتيب صغري يتحدث عن أصول عائلة أبوغزاله وبيت العائلة والفندق الذي كان يمتلكه 
والده يف يافا النني واملولد. يوثق الكتيب المكنة والبناء يف بضع صفحات سهلة للحمل 

والقراءة، يقع الكتيب يف مخس عرشة صفحة.
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"طالل ابن اأديبة"

هي قصة ترسد سرية حياة الدكتور طالل أبوغزاله يف خمتلف مراحل حياته بشكل قصيص، 
إىل  وتدعوهم  وطموحاهتم،  أحالمهم  لريسموا  الغد"  "قادة  إىل  رسالته  طياهتا  يف  حتمل 

التمسك بتلك الحالم رغم الظروف.

املتوسطة والصغرية،  العمرية  الفئة  القصة من بضع وثالثني صفحة، وتستهدف  وتتكون 
الصغار  القراء  أذهان  التي ستخط يف  املواقف  لبعض  تعبريية  وتضم يف صفحاهتا رسوما 

خارطة الطريق ليبذلوا جهدًا أكرب ليكونوا يف املقدمة. 
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ال�سدى اللعني
بقلم طالل توفيق أبوغزاله

القصة الفائزة بجائزة القصة القصرية يف املسابقة التي أجراها املجلس
العىل لرعاية الفنون والدب والعلوم الجتامعية باجلمهورية العربية املتحدة بني طالب 

اجلامعات واملعاهد العليا بالبلدان العربية
عام 1958
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الغالف
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عام  أواخر  أبوغزاله  طالل  كتبها  التي  للقصة  تقديًا  العويض  طالل  كتب   ٢٠١١ عام  يف 
١9٥8 بعنوان »الصدى اللعني«)١(، والتي فازت بجائزة القصة القصرية بقيمة )٥٠٠( جنيه 
مرصي وهو أول مبلغ حصل عليه طالل أبوغزاله وكان مبلغًا ضخًا بالنسبة له آنذاك، مل 
يدِر ماذا يصنع به، لقد كان ذلك يف أواخر عام ١9٥8، وهو قيمة جائزة أدبية ناهلا عن قصة 
قصرية كتبها، كانت القصة بعنوان »الصدى اللعني«، تمل للقارئ ملجرد قراءة سطورها 
األوىل تلميحًا عن قصة عالقة غرامية بني شاب وفتاة يف عمر الربيع وستنتهي إما بالزواج أو 
بالفراق ككثري من القصص الرائجة ولكن املتتبع لألسطر التالية يكتشف غرضًا آخر بعيدًا 
كليًا عا ظنناه... إنه يرسد قصة شاب يعيش واقع اللجوء وأمل التهجري القرسي واإلحباط 

من عامل عريب مهزوم، فيصارع من أجل حلم يراه حقيقة وهو حلم وأمل العودة.

وجاء يف التقديم: »يف هناية اخلمسينات، وحتديدًا عام 1958، أي بعد مرور عرش سنوات 
عىل مأساة وطنه، كتَب طالل أبوغزاله هذه القصة القصرية والفائزة باجلائزة الوىل من ِقَبل 
املجلس العىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم الجتامعية يف »مرص« اجلمهورية العربية 

املتحدة آنذاك وعىل مستوى اجلامعات واملعاهد العليا يف البلدان العربية.

والوحدة  والعروبة  والقومية  والثورة  المل  حيث  القومي  املد  بمرحلة  القصة  تنبض 
وشعارات أخرى كان يرددها وتربى عليها جيل اخلمسينات ومنهم الكاتب، الذي عاش 

مأساة احتالل فلسطني وأزمة المة يف تلك الفرتة.

شعارات زرعْت يف نفوس اجليل روح التحدي والتصميم فأضحت بالنسبة للكاتب هنج 
حياة وفلسفة بنى عليها طموحاته ومسرية حياته العلمية ليصبح اساًم ورمزًا وعلاًم ملتزمًا. 
كام جاء يف القصة قوله: تعلمت أن ل ينتهي املرء عندما خيرس إنام عندما ينسحب... القصة 
بام تضمنته من عناوين وحمتوى منذ مخسني عامًا، أي من مرحلة عنفوان الشباب، ما زالت 
ترسي يف روحه وعقله وضمريه وإرصاره بأن يافا من أمجل مدن العامل وفلسطني الوطن 

الغىل، والعروبة تعني له السمو واخللود...

لقد كان يل رشف أن أكون بالقرب من الستاذ طالل أبوغزاله ويف جمموعته منذ نحو مخسة 
وعرشين عامًا، الرجل هو نفسه مل يتغري ومل يتبدل يتنفس هواء العروبة النقي، وقلبه ينبض 

باسم فلسطني«.

)1(    الصدى اللعني بقلم طالل توفيق أبوغزاله، عام 1958، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله. 
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ال�سدى اللعني

الرض  إىل  برأسها  مطرقة  واتزان  تأن  يف  تسري  كانت  بعيد.  من  أطلت  أن  تلبث  ومل   ...
إطراق الغارق يف بحر من التفكري. وغاظني متهلها يف املسري إىل لقياي كأهنا ل تكرتث ملا 

انتظرها به من شوق.

إهنا الفتاة التي أحب... ينقلب الغيظ إىل حرية. فهذه اإلنسانة مل تكن مبعث غيظ يف يوم من 
اليام. وأصبحت أعتقد أهنا ل تفيض إل بالب... والسعادة... واخلري. لذلك اصبحت 
الشعور. وزاد كل  بيني وبني هذا  أجد مربرًا، حيول  بالغيظ ولكنني  ينتابني شعور  حائرًا 
ذلك من هلفتي لن أحدثها عن الشوق ... عن حلمي البيب. ورحت أستعيد قصة لقائنا 

الخري أشغل هبا نفيس عن أمل الرية ولوعة اللهفة.

............

انه  إليه عىل  ملا جيري، وكنت أصغى  العارف  التجربة  برؤية صاحب  والدي حيدثني  كان 
يتكلم برؤية جيل قديم ... فتًى يأبى أن تطعن آمال أمته... ولو بافكار أبيه ... حاورته:

قال يل »قد تتهمني، يا بني، بالرجعية والتشاؤم والتخاذل، غري أن اليام ستثبت لك خطأ 
ظنك وتريك ما ل تراه عينيك. إنك جترد من الوطنية جيل والدك وتثقل عليه اللوم، وما 
كنت لتفعل ذلك لو مل تنظر إليه بمنظار عاطفة جوفاء تدعوها )وعيًا( وهي أبعد ما تكون 
عن الوعي. إن اجليل الذي هتامجه يا بني غري متخاذل وليس خائنًا بل هو جيل ختطي حدود 
كبري  بحلم  تعلقًا  إل  ليس  العاطفي  الوعي  أن  ذلك  الواقعي  الوعي  إىل  العاطفي  الوعي 

تسلط عليه اليام أنوارها فينكشف... وختبو العاطفة.

تنفس بعمق وتابع ليقول »اإلقرار بواقع من املحال أن يتغري تسمية رجعية. ولكن بربك قل 
يل ما التحرر والثورة والتقدمية؟ إهنا أداء فارغ بكينونة ما نتمنى أن يكون... إهنا اإلرصار 
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عىل جتاهل الواقع والتشبث بحلم عاطفي واه. الواقع العريب حقيقة بقيت كام هي أجيالً 
طويلة... ول يبدو أهنا ستتغري.

»أما الواقع الذي تنشده وتتمناه وانا ايضًا امتناه فلن يكون.

امسك بيدي وهز برأسه وهو ينظر إيل، اعترب هذا تشاؤمًا إن شئت، أما أنا فأدعوه واقعية. 
حلمك الكبري أمنية لنا مجيعًا... أنا وأنت وكل الشعب... والفارق الوحيد هو أنني إدرك 

أنه جمرد أمنية بينام تظنه أنت واقعًا سيكون او يتحقق.

يا بني »والشعور باملسؤولية! ملن هم يف عمرك وجتربتك وخربتك يعني فقط التعلق باخليال 
دون الواقع، أو هو التحمس لال يشء، أو لعمل ل طائل حتته، كمن يقيض النهار جريًا وراء 
ظله. إما أن يدرك املرء حقيقة الظل ويكف عن متابعته فذلك ختل عن املسؤولية وهترب 

من الواجب«.

وشعرت برغبة ملحة يف الكالم. وفكرت بأن أواجهه برد قوي رصيح... ومل أجرؤ. ونظرت 
إىل صحن السجائر أريد أن أسحق عقب سيجارة كان يبعث دخانًا يرسم »خيالت« ل 
تلبث أن تتبدد يف الفضاء... وجبنت ثانية. إهنا تقاليد الرسة! عندما يتحدث الكبري عليك 
أن تنصت وتستمع، التقاليد التي شعرت أهنا تريد أن خترسني أمام هذا السيل العارم من 
مرة  التقاليد  أحطم  لن  أثور...  لن  بحاجة  ووجدتني  اعتقد.  كام  واملغالطات  التحامل 

واحدة... من أجل أن أدافع عن »حلمي الكبري«.

المة ومستقبلها.  ناعيًا  بكل يشء...  والدي  فكفر  فلسطني،  اغتصبت  أربع سنوات  منذ 
كانت  ضئياًل.  كان  مهام  أمل  بصيص  يشع  أن  دون  العجاف  الربع  السنوات  وانقضت 
فلسطني تصبغ  العريب يف  أسوأ... وقصة ترشيد شعبنا  إىل  تسري من سيئ  الوطن  أوضاع 
حياتنا بلون أسود قاتم. كنا ننظر إىل خيام البؤس كمن يتحدى إرادتنا ويطعن كرامتنا فال 
نملك أكثر من أن نعرض عنها بأسى وغيظ. كل خيمة نصبت لنازح هنا كانت وصمة عار 
يف جبيننا نحن عرب لبنان. وانتفض الشعب يف لبنان ليمحو وصمة العار فصدمة الواقع 

املرير... وارتد قانطًا يائسًا. كان الظالم املخيم عىل أرجاء الوطن العريب شديد اللكة. 
ظوتعاظم اليأس حتى أوشك أن يتحول إىل استكانة وقبول بالواقع البغيض املقيت.
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لذلك كانت ثورت. فهذا اليأس القاتل كان أول ما هيدد حلمي الكبري بالتاليش والضياع. 
تغتفر.  ل  التي  الوحيدة  اجلريمة  جريمة...  جريمة  باللم  البوح  أن  أعتقد  وأصبحت 
العذار...  ملواقفه  أختلق  فرحت  »اجلريمة«  تلك  من  والدي  تربئة  جاهدًا  وحاولت 
وفشلت. ذلك أن فكرة »فلسطني لن تعود« ل يمكن تربيرها من اي كان. وأردته أن يقوهلا 
رصاحة ل ثور... ل حطم التقاليد... ل طلق الكلامت البيسة يف صدري وصدر أخوت 

الصامتني. وسألت:

- وفلسطني... هل تعود؟

وأحسست  النفاس،  وعلقت  الغرفة،  جو  واضطرب  واستنكار.  حتد  كلها  بنربة  قلتها 
بالنظرات من كل جانب خترتقني ... نظرات والدت وأخوت الصغار. كانت نظرات واجفة 

متوسلة ترقب اجلواب. وتكلم والدي...

- وهل يدل واقع أمتنا عىل ذلك؟
- ولكننا ثائرون عىل هذا الواقع عازمون عىل قلبه.

- لقد ثرنا عليه أجيالً طويلة فأي نرص حققنا غري ضياع فلسطني؟!
- ولكنها ستعود رغم أنف الدهر.

- ذلك حلم
- ولكنه سيتحقق

- بل لن يتحقق

وضاقت يب الدنيا. وتاججت الثورة يف داخيل واشتدت... ثم انقلبت إىل نقمة. ومل أجد من 
أصب عليه نقمتي غري نفيس... ومل أحتمل. فغادرت من مكاين بعيدًا عن والدي، عن اجلو 
الذي كاد خينقني. ارسعت خطاي نحو الشاطئ كي أغسل فيه نقمتي ولكنني مل أستطع 
اهلرب. أن الفكرة اللعينة كانت تالحقني... والصدى اللعني كان يتعاىل مدويًا »فلسطني 

لن تعود«.

نفيس.  عىل  النقمة  اللعني،  والصدى  الشاطئ،  ونسيت  وفاء.  تذكرت  تذكرهتا...  وفجأة 
واجتهت لقرب غرفة هاتف فكلمتها، وطلبت إليها أن تقابلني يف الال. وضعت سامعة 
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اهلاتف وأغلقت باب الغرفة وخرجت. التفت إىل الرجل اجلالس هناك فوجدته يبتسم... 
وابتسمت دون أن أفهم شيئًا. وقطعت الشارع... ثم تذكرت أين مل أدفع أجرة استخدام 

اهلاتف. فلام عدت إليه وجدته مازال يبتسم فأدركت أنه قد فهم.

والتقينا بعد دقائق. جلست أتأملها... فإذا السعادة تغمرين والطمئنان يمأل كياين. كان كل 
ما فيها مجياًل ساحرًا: شعرها الشقر املنسدل، عيناها اخلرضوان الاملتان، وذراعها البضة 
الناعمة امللقاة عىل الطاولة برفق ودلل. كانت أكثر من مجيلة... فالدفق الروحي اهليويل 
الفائض عنها املمزوج باجلامل .. هو عامل فوق الوصف ... ومل أكن أحبها لذاهتا اجلميلة 
فقط بل لتلك الروح التي ختلقها يف وأنا إىل جوارها. إهنا مل تكن جمرد »هي« بل كانت هي 

.... وأنا... والوجود كله... كانت إنسانًا يفهمني.

بقيت برهة أهيم يف بحر عينيها. وحترك يف الفضاء أمام ناظري بناهنا الرقيق يداعبني كي 
أفيق من حلمي البيب... وافقت أردد:

»لن يتحقق اللم الكبري«

وتساءلت هبلع واستغراب: »كيف تقول ذلك؟«

وأجبتها: »إن والدي هو من قال ذلك«

أبت وفاء إل أن تبقى عىل بصيص من أمل فراحت تسألني: »وهل كان جوابه قاطعًا؟« 
فأومأت رأيس جميبًا: »ومل يكتف بذلك بل محل عىّل وعىل حلمي البيب«.

وسمعتها تتمتم بأسى وحرسة: »لن يتحقق اللم... ولن نسعد بالزواج«

وصدمتني القيقة البغيضة. لقد أدركت لول مرة أهنا ل تفهمني... إهنا تظن أن ل حلم إل 
حلم الب الصغري. وتبخر »الدفق املعنوي« يف لظات وحتولت »اإلنسانة التي تفهمني« 
إىل قطعة باردة ل صلة هلا يب. واضطرب اجلو... وشعرت بالنقمة متأل كياين.... والصدى 
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اللعني عاد من جديد. ومرة أخرى... مل أجد هدفًا للنقمة سواى. وأردت أن أطفئ من نار 
النقمة التي أخذت تنتابني فتكلمت... تكلمت برصاحة ودون رؤية أو تفكري.

أفهمتها أن لدى حلاًم آخر... حلاًم كبريًا... حلاًم يمثل أماين أمة وإرادة شعب. وحدثتها عن 
هذا اللم عن حتمية ورضورة حتقيقه، عن صعوبة جتسيده وما يعرتضها. ثم وصفت هلا 
كيف أين قد طعنت اليوم يف حلمي الكبري مرتني: مرة بيد والدي وأخرى بيدها هي، وكيف 
أين مل أحتمل أن يطعن حلمي فنقمت، ليس عىل والدى ول عىل الفتاة التي أحبتني، بل عىل 
ذات. لقد وجدت نفيس ناقاًم حاقدًا ما بني جيل ختيل عن اللم الكبري وجيل شغله حلم 
الكبري أن يتالشى فشغلت به ونسيت كل يشء...  صغري. وأصبحت أخشى عىل حلمي 

حتى ذلك الب الذي »يمأل دنياي«.

وتركتها، وتذكرت الشاطئ فهرعت إليه هربًا من نفيس... ومن الصدى اللعني. ووصلت 
الشاطئ. ورحت ألتقط أنفايس بعد أن أخرس هدير البحر الصاخب ذلك الصدى اللعني.

دونام  متتالية  تتدافع  كانت  العريض.  الرميل  الشاطئ  عىل  تتكرس  المواج  أرقب  أخذت 
كلل أو ملل حتى إذا ما تكرست عىل الرمال الصفراء املتأللئة غسلتها من ادران اليابسة. 
ثم  املتأللئ.  اإلصفرار  نقاوة  تلطخ  قامتة  سوداء  بقعة  املوج  مبلغ  أقىص  عند  وأبرصت 
الرمال.  صفو  عكرت  التي  البقعة  وتلك  املتدافعة  المواج  بني  رصاعًا  هناك  أن  أدركت 

وتتالت المواج... وحاولت كلها أن متحو البقعة القامتة... فعجزت.

بقيت قطعة السواد تلطخ الرمال. وتأملتها... وكأن البحر هدأ واستكان أو يئس... فبدت 
البحر. ومل أكد أخطو نحوها  يل فخورة متحدية. وشعرت بدافع قوي لركلها بقدمي إىل 
حويل  من  والتفت  املوجة.  وانحرست  الرمال.  عىل  يب  ألقت  عارمة  موجة  لطمتني  حتى 

أبحث عن البقعة فلم أجدها... لقد ابتلعها البحر.

وفجأة سكن الكون وتالشى كل صوت... حتى اهلدير الصاخب الذي أخرس الصدى 
بعيد:  من  يأت  جديدًا  صدى  وسمعت  الكبري.  اللم  يتحقق  كيف  عرفت  اللعني... 
»سيتحقق اللم... وفلسطني سوف تعود« وجعلت أركض فرحًا أريد القرتاب من ذلك 

الصدى البيب.
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ابتعدت عن الشاطئ وأرسعت إىل حيث كنت واقفًا قبل دقائق... فلم أجدها. واقرتبت 
من الطاولة التي كنا نجلس إليها ووضعت كفي حيث كانت »الذراع البضة الناعمة ملقاة 
الفائض عن ذاهتا« يدب يف من جديد. بقيت  املعنوي  برفق ودلل«... فشعرت »بالدفق 
كذلك برهة أفقت بعدها عىل النادل وهو يمسح الطاولة من ماء البحر الذي خلفته يدي. 

ونظرت إىل ثيايب املبللة... ثم إىل النادل... وابتسمت ومل أخجل.

كنت ل أزال أسمع الصدى البيب وأنا أجته مرسعًا إىل الغرفة التي كاد يقتلني جوها منذ 
زمن قصري. ومررت برجل غرفة اهلاتف وحييته ففغر فاه وهو ينظر إىّل... ومل يرد. وتأملت 
مبتساًم نظرات السخرية والعجب التي قابلني هبا الناس، فسخرت من سخريتهم وعجبت 
لعجبهم. بل لقد كنت يف شغل شاغل من ذلك... كنت سعيدًا بحلمي الكبري. إل أن ذلك 
النبيل  الشعب  يشاركني  أن  بأرسها. وودت  أمة  وفرحة  بكامله  كان سعادة شعب  اللم 
هذه الفرحة وتلك السعادة فرحت أحيي كل من رأيت وأبتسم له حتى حامت حول عقيل 

الشكوك.

دفعت باب املنزل والصدى البيب مازال ينساب إىل أذين يف لن جيل رقيق. وعجبت من 
والدي... وأمي... وأخوت كيف مل يسمعوا لني البيب! وجلست أمام والدي أؤكد له 

من جديد:

- »سنحقق اللم الكبري... وفلسطني سوف تعود«

فحدق يف مشدوها وهز رأسه... ومل يصدق، حتى أخوت... مل يصدقوا ذلك. ونظرت أمي 
إىل الثياب العالقة بجسدي فرضبت كفًا بكف... وانحدرت عىل خدها دمعة.

اللحن البيب... لن اللم الكبري... سوف يصل اىل أذاهنم.  ومل أحزن. كنت أعلم أن 
دمعة  أمي  خد  عىل  وتنحدر  واطمئنان،  بثقة  والدي  إىل  وينظر  أخوت،  يصدقني  عندئذ 

أخرى... دمعة الفرح.
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أنتظر وأنتظر... حتى أطل صباح يوم رابع.  أيام ثالثة قضيتها وحيدًا يف سعادت  ومرت 
عيونًا  املذياع...  حول  كانوا  اخلرب.  أستجيل  املجاورة  الغرفة  إىل  وأرسعت  فرايش  تركت 
تربق بربيق المل... وقلوبًا تنبض بالعزم والثقة. وجلت ببرصي عىل اجلميع... وعلت 
أصوات أفراد الرسة يتسابقون إلبالغي أعز أمنية. »ثورة يف مرص«... وابتسمت. ونظرت 

إىل والدي فوجدته يبتسم مرددًا:

- »نعم يا ولدي... سيتحقق حلمنا الكبري... ولسوف ترجع فلسطني«.

فهززت رأيس وصدقت.

اليب  الشعب  عاد  لقد  قلب  كل  السعادة  ودخلت  مكان،  كل  يف  البيب  الصدى  ودوى 
»يصنع التاريخ من جديد... وتالشت إىل البد مقولة فلسطني لن تعود« ورسى يف أمتي 
دفق الثقة والتصميم... الثقة باللم الكبري، والتصميم عىل حتقيقه. أصبح الشعب... كل 
اهلاتف...  والدي... وأخوت... ورجل غرفة  املباركة.  الثأر  ملعركة  نفسه  يعد  الشعب... 

والنادل. مل يعد يف أمتي من يكفر باللم الكبري.

وعادت ايل رغبة جاحمة للحب. ذلك أن الب لكي يكرب فينا ويقوى حيتاج اىل أمل وثقة 
بذلك المل. فإذا ما راودت املرء شكوك بمستقبله ومصريه ونفسه فانه سيحتاج الثقة حتاًم 
قبل الب. ثم أن الب هو قتل النانية، إنه انفتاح الذات كي تتسع للغري. وأداء الواجب 
القومي يعني كذلك قتل لألنانية لنه يذيب الفرد يف املجموع واملواطن يف المة. لذلك، 
ما أن استشعرت طمأنينة الثقة ولذة العمل حتى وجدت نفيس بحاجة للحب من جديد 

فأرسعت أطلب الفتاة التي حطمت »حلمها الصغري« كي أبنيه من جديد.

.............

مر كل ذلك بخاطري وأنا أرقبها تقبل من بعيد. وجلست أمامي... بشعرها وعينيها ويدها 
البضة... وغمرين دفقها املعنوي. نظرت إىل وجهها املرشق وهت يف ابتسامتها الساحرة... 
ومل أتكلم. وجذبني إليها يشء جديد ترددت يف تصديقه. لقد ملحت يف نظراهتا مسحة من 
أمل وثقة. وعجبت من أمر هذه الفتاة! أحطم حلمها... أتركها حانقًا... أنساها أيامًا... 
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فال تنتقم ول حتقد بل تقبل راضية مرسورة.

وأصغيت لربيق المل املنبعث من العينني اخلرضاوين يروي قصة اللم الكبري الذي أخذ 
يتحقق. وأردهتا أن تسعد... أن تعيش قصة الب بأحالمه وآماله، فناجيتها:

- وفاء... أن أحالم حبنا ستتحقق!

اجلميل.....  الوجه  وأقرتب  املنسدل.  شعرها  سيل  يداعب  النسيم  أرقب  لظة  وصمت 
فوق املنضدة... وأسند إىل كفها الصغري... وهتادى صوت عذب رقيق:

- »حدثني أولً... عن الثورة املجيدة«.

وسمعت حرشجة الصدى اللعني... وابتسمت... وحدثتها عن الثورة وعن الب أيضًا. 
لقد آمنت المة باللم الكبري، ومل يعد يف أمتي من يشغله حلم صغري.
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املع�جم واالإ�سدارات
التي ألفها وأصدرها طالل أبوغزاله
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املع�جم واالإ�سدارات 
العلمية واملهنية املرتجمة

معجم طالل أبوغزاله املحاسبي، )إنجليزي-عريب( اإلصدار الول 1978. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية، اإلصدار الول 2000. «
معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة والعامل 2001. «
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات والتصالت، اإلصدار الول 2008. «
معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية 2012. «
معجم طالل أبوغزاله القانوين 2012. «
معجم طالل أبوغزاله لرباءات الخرتاع 2012. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية، اإلصدار الثاين 2013. «
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات والتصالت، اإلصدار الثاين 2013. «

اإلصدارات املهنية:
تقرير حول برنامج إصالح املنظمة التجارة العاملية، سويرسا )2013(.. 1
تقرير منظمة التجارة العاملية عىل مفرتق طرق )2012(.. 2
كتاب مؤهل حماسب إداري عريب معتمد )2012(.. 3
دليل استخدام معايري التدقيق الدولية عىل املنشآت الصغرية ومتوسطة الجم )2012(.. ٤
الدليل املبسط )دليل جيب( للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )2012(.. 5
دليل رقابة اجلودة يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة الجم )2012(.. 6
القانون التجاري اإلسالمي )2010(.. 7
العامل املرصفية اإلسالمية والتكافل )2010(.. 8
أسواق رأس املال اإلسالمية وأدواهتا )2010(.. 9

املحاسبة ملؤسسات النقد الدولية )2010(.. 10
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إدارة . 11 يف  العليا  للدراسات  أبوغزاله  طالل  كلية  عن  صادرة  جملة  املستقبل،  قادة 
العامل )2010(.

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغرية ومتوسطة الجم )2009(.. 12
»دليل منظمة خرباء الرتاخيص الدولية لفضل ممارسات الرتاخيص« )2007(.. 13
»دليل مكافحة غسيل الموال« )2006(.. 1٤
»دليل حوكمة الرشكات« )2006(. . 15
»كتاب ودليل املعايري إلعداد التقارير املالية« )2011-2008-2006(.. 16
»النسخة العربية الرسمية لدليل املنظمة العاملية للملكية الفكرية »وايبو«: السياسة . 17

والقانون والستخدام« )2005(.
الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية يف القطاع العام )2005(.. 18
الرتمجة العربية الرسمية للمعايري الدولية ملامرسة أعامل التدقيق وقواعد أخالقيات . 19

املهنة )2005(.
بدفاتره . 20 التاجر  لحتفاظ  القانونية  الزمنية  الفرتة  لدليل  الرسمية  العربية  »الرتمجة 

ومدقق السابات بأوراق عمله« )200٤(.
»الرتمجـــة العربيــة الرسميـــة للمعاييـر الدوليـــة إلعـــداد التقــارير املاليــة« . 21

.)2013-2003(
دليل املعايري الدولية للمراجعة، والضامن، والسلوك الخالقي )2013-2001(.. 22
الثانية . 23 الطبعة   ،2001 الوىل  )الطبعة  العام«  القطاع  يف  الدولية  املحاسبة  »معايري 

 ،2008 اخلامسة  الطبعة   ،2007 الرابعة  الطبعة   ،2006 الثالثة  الطبعة   ،2005
الطبعة   ،2012 الثامنة  الطبعة   ،2010 السابعة  الطبعة   ،2009 السادسة  الطبعة 

التاسعة 2013(. 
الرتمجة العربية الرسمية ملعايري املراجعة الدولية ومدونة السلوك املهني )2001(.. 2٤
الرتمجة اإلنجليزية »قوانني امللكية الفكرية يف البالد العربية« )2000(.. 25
الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية )الطبعة الوىل 1999 ـ الثانية . 26

2000 ـ الثالثة 2001(.
الرتمجة العربية الرسمية »دليل دوائر العامل إىل النظام التجاري العاملي« )1999(.. 27
لغايات . 28 املالية  التقارير  وإعداد  املحاسبة  لكتاب  والنجليزية  العربية  النسختان 

التكاليف واللتزامات املالية )املحاسبة البيئية( )1999(. 
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قوانني العالمات التجارية يف البلدان العربية ـ أدلة البلدان )1998(.. 29
1998-الثانية . 30 الوىل  )الطبعة  للمراجعة  الدولية  للمعايري  العربية  النسخة 

2001-الثالثة 2002(.
الوىل . 31 )الطبعة  العاملي  التجاري  النظام  إىل  العامل  دوائر  لدليل  العربية  النسخة 

1998-الثانية 2000(.

الدكتور طالل أبوغزاله وسعادة رشبل عون السفري اللبناين لدى الردن خالل مناسبة
توقيع معجم طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات والتصالت، عاّمن 2009
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مق�الت يف ال�سحف
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�سنـدبـ�د بـال حـدود

بقلم الشاعرة واألديبة: غادا فؤاد السان

نرشت جريدة السفري اللبنانية مقال لألديبة والشاعرة السورية غادة فؤاد السامن بعنـوان 
»سندباد بال حدود« عرضت فيه جوانب مرشقة وهامة من شخصية الستاذ طالل أبوغزاله 

ونعيد نرشه بالنص كام ورد.

فوق  يعلقون  الذين  هم  …كثريون  شيكات  بدفرت  تارخيهم  خيتزلون  الذين  هم  كثريون 
صدورهم ربطات عنق أنيقة كوسام فخري… كثريون هم الذين حيملون »بايباهتم« كالفتة 

لعنوان عريض يقرأه فقط قصار النظر..

أحبذ  ل  أين  ومع  الرجيم!  السخط  مبادئ  وأتقنت  العزلة،  فنون  تعلمت  مجيعا  وهلؤلء 
لغة اإلسهاب والستطراد والستطراء إل عن العيل القدير... وعني... سمحت لبعض 
املفردات بأن تتسلل إىل مسمعي، وإذا هبا زاخرة وافرة فياضة جياشة حاشدة زامحتني عن 

نفيس وما فيها!.

وإكراما خلصوصية اللفظ وقدسية التأويل حسب املصادر الفقهية أقول : إهنا ليست الصدفة 
هي التي مجعتني به، وإنام هو قدر حمدد مدبر بموعد كوين مسبق ل ناقة يل فيه ول مجل...

ففي زيارة قصرية للملكة الردنية اهلاشمية قبل بضع سنني زرعت حينها فوق تالل اململكة 
السبع نظرات بعيدة الود والبياض كروح شاعرها المري »عرار« الذي هام مع الفجر نكاية 
بكل زيف... ويف أغوارها دفنت غصات املتوالدة عىل طول الرشيط الشائك الذي حز بني 

وريدي وبني الضفة الفلسطينية املحكومة بمراصد اإلرسائييل وغطرسته.
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املثقف  فيه  يتنفس  الذي  العريق  الثقايف  الرصح  ذاك  شومان«  الميد  »عبد  مؤسسة  ويف 
الصعداء بعمق نادر، والتي خرجت منها بوثيقة تقدير افخر هبا حتى اليوم...

التفرد 
إىل جانب هذه اخلالصة الرائعة من أرشيف الذاكرة... كان ثمة عنوان مواز خمترص بارز 
»طالل أبوغزاله« مل يكن يف نيتي السؤال وقتها عمن يكون، بل مل يكن يف السبان أيضا، فام 
يل وملحاسب دويل قانوين، وأنا اخلارجة عن كل القوانني »الالمنطقية« يف احسن تقديراهتا 
بتقديري إىل قوانني خاصة سننتها بوجداين وضمريي وأخالقيات الفاضلة لزمن ل يشبهها 

بيشء ؟!….

لكن ذكره كان ملحاحا فلكل شخص عرفه... إضافة وشهادة وحمبة وإكبار.

السؤال...  لنفيس  أبحث  وهنا  مبلغه...  اهلاجس  يّف  بلغ  حد  إىل  مجيعا  لمرهم  فعجبت 
انه  قال:  ورابع  الكيم،  انه  قال:  ثالث  الستاذ،  انه  قال:  وآخر  املعلم،  أنه  قال:  فواحد 

الصديق: وغريهم قال: انه اللهوف... وغريهم قال وقال وقال...

فقلت: حسبكم ما هذا التفرد، وهو مفرد فرد، فكيف مجعتموه إىل هذا الد...قيل أعرفته، 
قلت: ل، قيل: إذن آلرائك قليل صواب، ولسخطك الدائم بعض التجني.

قلت: أين السبيل؟ قيل: خطوة، ترجيل عن كربيائك ول مبالتك، وتقفي العبارة لالعتبار! 
مل أفهم يومها ما الذي جينيه هذا السندباد من جتواله املتواصل عرب أرجاء الكوكب... ومل 
طول  خطوط  بحجم  وهاجة  شعلة  يصري  أن  حدود،  بال  امللقب  هذا  استطاع  كيف  أفهم 
انه  فهمت  فقط  ومنرب ومعجم!  الالفتة يف كل حمفل  بمحوريته  أمل  ومل  املعرفة وعرضها.. 
انه حيرص كل  فهمت  ألف موظف وعائلته…  اكثر من  يعتاش  الزائد هذا  نشاطه  بفضل 
الرص عىل ان يدعم كل طالب علم ويساعده للتأهيل الدرايس واملعريف. فهمت انه رغم 
كل الشهادات التي غنمها من هنا وهناك ل يعرتف إل بشهادة واحدة وهي شهادة الق يف 
كل موقف وكل حني. فهمت انه ل حيمل ول يفاخر بغري هويته الفلسطينية فوق كل امتياز 

ويوقع بكربيائه واعتداده يقني المل... ويرثي بتفاؤله شهداء الوطن.
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فوق كل بروتوكول
فهمت أن عفويته فوق كل بروتوكول... وانحناءه السمى لكل بساطة وبسيط... وشعاره 

املوجز »أي كائن جدير بالهتامم«.

ما أضيق املسافة بني عّمان وبريوت ومعظم العواصم التي خيتزهلا أبوغزاله بكلامت املحبني، 
فام أعمق العبارات التي سمعتها قبال، وما أرقاها أن تتجدد اليوم يف نقابة الصحافة اللبنانية 
بلعبكي وهو خيترص لكل من  باللغة والضور واملقام كالدكتور روحي  يرتقي  من رجل 
انه بعيدا عن كل ما فهمت وما مل  حرض حفاوته واحتفاءه بأيب غزاله... بقي يل أن أؤكد 
افهم أمر واحدا ل غري... أمر حيرضني عىل أن اكتب واكتب واكتب... أمر ل يقدم يل أي 
أمر أو يؤخره… حسب ما يمكن أن يشاع رسا أو عالنية. أمر يسعني أن أدونه بكل حربي 
وحرويف وما أوتيت من بصمة ولو كره املتعقبون. إن طالل أبوغزاله يشكل لدي استثناء 
خاصا لحرتام كبري. ولن الحرتام عندي مطلب ومذهب ومنهج ومرتبة واكرتاث فهو 

حقا رجل دون كل الشباه.)1(

)1(    السامن، فؤاد، غادا، جريدة السفري اللبنانية مقالت يف الصحف، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
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الطالالن والطنط�وي�ن

 بقلم: د. فاروق جمدالوي

ليس من أحد من الباحثني والعلامء العرب واملسلمني ل يعرف الطنطاويني، فهام الخوان 
اللذان أفادا العلم وطالبه بام تركاه لنا من مؤلفات أثريا هبا املكتبة العربية واإلسالمية. إهنام 

إن كان أحد جيهلهام فهام العاملان العربيان واإلسالميان ناجي وعيل الطنطاوي.

بن  طالل  المري  فهام  هبام  هذه  مقالتي  أسمي  أن  أردت  التي  التسمية  وهي  الطاللن  أما 
عبدالعزيز آل سعود واخلبري القتصادي الردين والعاملي الستاذ طالل أبوغزاله.

ففي الثالث عرش من أيلول اجلاري تابعت حوارا من خالل قناة الشارقة الفضائية مع السيد 
الواحد  القرن  طالل أبوغزاله أمتنى أن يكون الريصون منّا عىل ما سيجري اقتصاديا يف 

والعرشين قد شاهدوه وتابعوه.

كالصواريخ  القتصادية  الناحية  من  الربنامج  ضيف  عىل  تنهال  املحاور  أسئلة  كانت 
التقليدية التي يعرفها الناس، وأما الدفاعات والتحليالت واإلجابات التي رد هبا خبرينا 
الردين العريب والعاملي السيد طالل أبوغزاله كانت عىل مستوى إن دل عىل يشء فإنام يدل 
عىل نبوغ العقل العريب يف املجال القتصادي. وقد لفت انتباهي من ردود السيد أبوغزاله 
أمران كانا مفهومنا هلام خطأ الول أن النقطة الواحدة يف البحر هلا أهية كبرية بعكس ما 

فهمناه بالسابق من املثل العريب املعروف والقائل : ماذا تفعل نقطة ماء يف بحره؟

العريب  الربوفيسور  عن  أبوغزاله  طالل  السيد  أورده  الذي  للمثال  فهو  الثاين  المر  أما 
السوداين كامل إدريس الذي حيتل اليوم مركزا عامليا يف هيئة المم املتحدة كرئيس دائرة 
العرب  بأن  للسائل  يوضح  أن  أبوغزاله  السيد  أراد  وقد  العامل.  يف  الفكرية  امللكية  حق 
قادرون عىل أن يكون هلم وجود يف عامل املستقبل، و يقيني يقول بأن السيد أبوغزاله أراد أن 
يؤكد حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »اخلري يّف ويف أمتي إىل يوم الدين، وحقيقة تقال أن املعلومات 
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بالهتامم  أبوغزاله جديرة  العريب الردين والعاملي طالل  التي أدىل هبا خبرينا القتصادي 
وتستحق أن يستفاد منها يف جمال البحوث والدراسات.

أما المري طالل بن عبد العزيز آل سعود الذي تابعت حوارا مبارشا له يف اليوم التايل »الرابع 
عرش من أيلول اجلاري« فكان عىل قناة اجلزيرة الفضائية العربية القطرية. وقد لفت انتباهي 
لردوده أيضا أمران مهامن: الول يكمن يف خمزون هذا المري من املعلومات واإلجابات 
الثقافية.   املوضوعية املقنعة. أكانت عىل السئلة السياسية أم الجتامعية أم القتصادية أم 

وقد أستطيع أن أسميه إذا جاز يل »عيل الزئبق املعارص«.

أما المر الثاين وهو ما يعنيني الديث فيه هو وضع يد المري طالل عىل اجلرح العريب العام 
واملزمن حني أشار إىل أن تأخرنا وعدم إمكانية لاقنا بالركب الضاري العاملي يعود إىل 
إن هذا المري يف رأيي  إىل اجلامعية.  الثانوية  إىل  املرحلة الساسية  منذ  التعليمية  مناهجنا 
هو الطبيب الختصايص الذي استطاع أن يشخص مرضا عضال طال زمنه يف جسم هذه 
التي مل  العربية واإلسالمية  المة. كام إن اشارته إىل تدين مستوى ثقافتنا ومجود حضارتنا 
يعد بمقدورها أن جتاري حضارات المم الديثة يعود أصال اىل اخللل الكبري يف مناهج 

التعليم العريب العام.

فشكرا لألمري الطبيب طالل بن عبد العزيز أل سعود، وشكرا خلبرينا القتصادي الردين 
هذه  مثل  لبثها  واجلزيرة  الشارقة  لقنات  وشكرا  أبوغزاله.  طالل  الستاذ  والعاملي  العريب 
المر  لويل  ما شاهدته وسمعته  أجرّي  أن  إل  املناسبة  هبذه  يسعني  ول  البنّاءة.  الوارات 
منّا.. وقادة المة يف العاملني العريب واإلسالمي ملداواة اجلرح الذي اتسع ومل يعد بمقدور 

أجيالنا دمله.)1(

)1(    جمدلوي، د. فاروق، جريدة الرأي العام الكويتية، 3 أكتوبر 1998مقالت يف الصحف، املوقع الشخيص لسعادة 
الدكتور طالل أبوغزاله.



274

طالل اأبوغزاله مواطن فل�سطيني 
�س�لح يف زمن الفو�سى

بقلم الشاعرة واألديبة: غادا فؤاد السان

جتربة تلو الخرى وتوثق الفصائل الفلسطينية يف الداخل املحتل، فشلها يف تعديل الصورة 
العامة بإزاحة السواد العارم الذي يكتنف جممل مالحمها، إذ أنه ومنذ وصول حركة محاس 
إىل السلطة ورشارة القتتال الداخيل مل تنطفىء ومل هتدأ كام كان متوقعا ومأمول من الكمة 
والنكة الرصينة املفرتضة لركة محاس بل عىل العكس متاما، حيث نتابع وإن عىل مضض 
تلك املرحلة اجلديدة من املجانّية النضالية املتعاقبة بني مناسبة وأخرى دخلتها محاس تباعا 
عموم  يف  الرباهني  يف  وتتناقض  مرارا،  الّجة  إىل  تفتقر  التي  الباهتة  السابات  من  بكثري 
املشهد الذي صعقنا مؤّخرا لدى إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق 
التي ل  الفلسطينية،  الذاكرة  تاريخ  يوم مأساوي جديد يف  إىل  »يارس عرفات« وقد حتّول 
تكّل من تسجيل نكباهتا وانتكاساهتا عىل مدار الحداث، مل يكن آخرها اليوم »الفتحاوي« 
املدّون بعدسات التصوير والذخرية الّية واملواقف العشوائية والرصاص الطائش، ومن 
الالفت أّن العداوة اخلالصة التي ختتزهنا العقيدة »الامسوّية« مل تعد تقترص توجهاهتا باجّتاه 
لتوّجه  الثقيل  العيار  وبذات  مزدوجة،  بـ»سبطانة«  ربام  صارت  بل  اإلرسائيلية،  الدولة 
وحضورا  قيادة  واملتمثلة  املوعودة  الفلسطينية  الدولة  إىل  بالتفاضل  وأحيانا  بالتزامن، 
بـ»حممود عباس« أبو مازن، هذا الساعي أبدا لفتح ثغرة يف جدار العزل الفاصل بني مجيع 
الطراف املتحّجرة حليفة كانت أم معادية، وبتفاؤل ملحوظ آخره كان اللتحاق الفوري 
الدول  بعض  غرار  عىل  تردد  دون  الدعوة  ملبيا  »أنابوليس«  مؤمتر  إىل  الواصلني  بركب 
العربية التي سّجلت »تناقضات« صارخة يف املوقف وما ترّتب عليه من بيانات وتصاريح، 
وكام هو واضح أّن عّباس حياول أن يتلّمس بدافع الثقة أول، وبدافع حسن النوايا دائام أي 
ُيمكن أن حتظى برىض كافة الطراف  الفلسطينية وإن برشوط ل  الدولة  بصيص إلنشاء 

املعنية بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل، أو الرصاع العريب اإلرسائييل.
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ولعل استعراض الزمة الفلسطينية سواء الراهن منها أو املزمن فيها، حيتاج إىل مساحات 
شاسعة وصفحات ل حمدودة، قد ل ُيمكن بالنتيجة أن توصل إىل منطق يضيف إىل واقع 
الزمة شيئا يذكر، هكذا الال وفلسطني تتصّدر دائام النرشات اإلخبارية املفّصلة واملوجزة 
برتابة يومية ل بّد منها ختطف أبصارنا مّرة، وتزهق أنفاسنا أخرى، ويف الوقت الذي نظّن 
فلسطينية  شخصية  تباغتنا  اإلنجاب  عىل  القدرة  عدمت  قد  الفلسطينية  البّيارات  أّن  فيه 
أّن  تفاؤليا  معادل  بالتايل  لتشكل  أقصاها،  إىل  أقصاها  الرؤية من  زاوية  أن حتّول  تستطيع 
اإلجيابية الفلسطينية ل تقترص عىل إرادة الطراف الثورية املتنازعة بالسالح وحسب بمربٍر 
أو بدون، إذ أنه ثّمة شخصية فلسطينية مبرّشة بثورة تلو الثورة ولكن بإطار خمتلف وبأشكال 
مغايرة، أذكر قبل عقد من الزمن أنني ُدعيت إىل حمارضة يف قاعة اجلامعة المريكية بعنوان 
»ثورة التصالت« كان املتحّدث فيها السيد »طالل أبوغزاله« وهو واحد من الشخصيات 
من  العديد  العديد  يف  حضورها  تثبت  أن  استطاعت  والتي  جدا  الطموحة  الفلسطينية 
املحافل الدولية إن عىل صعيد النظرية أو عىل صعيد التطبيق، اذكر يف تلك املحارضة تكرار 
كلمة »الثورة« والتأكيد املتواصل عىل قدومها العاجل، ودخوهلا النهائي حّيز اهتامماتنا دون 
استثناء، بل وحصوهلا القطعي كنتيجة حتمية ورضورة عرصية ملّحة، ول أخفي يف تلك 
اآلونة مجوحي التام يف إطار تلك املفردة »الثورة« والتي كانت بحّد ذاهتا مطلق مفهوم خيتزل 
التامهي  أقل  مل  إن  التحّيز  درجة  إىل  وتفصيال  مجلة  اإلنسانية  تطلعاتنا  جممل  لغريي  كام  يل 
الكامل، وقد استحوذ عىل مجلتي العصبية ومنظومتي الفكرية كنه ومضمون تلك املفردة 
بدرجة هائلة، وخلت أّن جيفارا سيبعث من جديد عىل أبواب أحالمنا املوصدة بالصدأ 
واخليبات املرتاكمة، حتدث السيد أبوغزاله يف تلك املحارضة كمبرّش وكقائد وكقديس عن 
العنوان  الثريية والفرتاضية حتت  تياراهتا  بعد عرب  فيام  انجرفنا  التي  »ثورة التصالت« 
العريض لثورة التصالت التي جتّلت بـ»النرتنيت«، بكامل ما تبقى فينا من عقائد ثورية، 
نسينا يف غامرها معظم ثوراتنا املؤجلة لقضايا املصريية املعّلقة عىل مشاجب التربير الجوف، 
البارحة أطّل السيد طالل أبوغزاله وبابتسامته اجلذابة والواثقة بامتياز من خالل الشاشة 
بثورة جديدة  ليبرشنا  اسام،  الساكنة فعال واملتحركة  العربية  الفضائيات  الصغرية إلحدى 
الـدويل /  امليثـاق  املتحـدة لشـؤون  نائب رئيس المـم  وبصفة حرصية كونه أصبـح / 
خرج  الذي  الفلسطيني  هذا  أبوغزاله،  طموحات  آخر  املنصب  هذا  يكون  لن  وبالتأكيد 
بيارات طموح وأمل وثورات  التي جيوهبا  املساحات  بعد الحتالل، ليجعل كل  يافا  من 
يف  »الثورة  هي  أبوغزاله  السيد  شعارها  محل  والتي  لفتتني،  التي  اجلديدة  الثورة  متعاقبة، 
الثروة« مع الخذ بعني العتبار فتور وقع هذه املفردة عىل منظومتي الفكرية التي كانت 
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تتأجج فيام مىض وتشتعل للخوض يف كافة احتاملهتا، غري عابئة بمؤيد أو بمعارض، اليوم 
وبعد خواء التجارب الثورية يف املنطقة العربية وحتديدا بعد »1967«، أصبح مفهوم الثورة 
بحاجة إىل املشاركة مع الغري كنوع من اهلروب إىل المام خشية اشتعال اللهفة اهلامدة فينا 
ملفهوم الثورة ومنطلقاهتا بشكل تلقائي مل يعد مألوفا لدينا، اجلديد يف ثورة طالل أبوغزاله 
أنه يسعى إىل إعادة تأهيل املواطن العريب، بصفته مواطنا سلبيا ليصري مواطنا صالا وذلك 
إعداده  عىل  أرشف  والذي  أبوغزاله  السيد  يقرتحه  الذي  املتحدة  المم  برنامج  حسب 
حسن  شهادة  إصدار  يف  نجح  الذي  الذات  بتأهيله  املرشوع  مبتدئا  الرئيس،  نائب  بصفته 
عرب  وغبطة  بتفاخر  أعلنها  صالا«  »مواطنا  شخصه  معتربا  نفسه  بحق  والسلوك  السري 
»الثورة  املعنونة  الثورة اجلديدة  للتفاؤل بمفهوم  الشاشة الصغرية، وهذا بحد ذاته مدعاة 
يف الثروة« لكل املواطنني يف العامل العريب الذين سيعاد تأهيلهم ليكونوا مواطنني صالني 
عىل املدى املنظور، الرّس يف هذه الثورة اجلديدة، هو تسخري رأس املال يف رشكات القطاع 
الدول والكومات  العام الذي تشغله  القائم بني املواطن والقطاع  اخلاص لرأب الصدع 
العامة  ميزانيتها  التي سيفيض عن  القطاع اخلاص  البواب لزدهار مشاريع  بفتح  عادة، 
مال جديدا، سيتيح الفرصة بتدوير رأس املال لصالح املواطن بصورة مثالية، قد تتحقق 
أن  بمستطاعه  بالتقمص  يؤمن  ومن  يوما.  أفالطون  أرادها  التي  الفاضلة  املدينة  بموجبه 
حروف  كافة  استثمر  الذي  اللقاء  ذلك  عىل  أبوغزاله«  »أفالطون  اسم  تردد  ودون  ُيطلق 
أبوغزاله،  السيد  أقل مؤّكدا من قبل  بتسويٍف حمتمل إن مل  املشاريع  »السني« لستعراض 

أذكر عىل سبيل املثال ل الرص:
ستشهد السنوات العرش القادمة ازدهارا اقتصاديا هائال، سيدحض كل املزاعم القائلة  «

بإرباك املنطقة.
العام،  « القطاع  باملليارات، ستدعم  بمشاريع عمالقة  الرشكات  من  ستنهض جمموعة 

وستؤدي مهام مّجة.
ثّمة خدمات عامة ستتوّجه لالستثامر وإقامة املشاريع، ستظهر بأشكال عّدة. «
سيفتح جمال واسعا بني الرشكات القتصادية الضخمة واملجتمعات املدنية العامة. «
ستفتح أبواب التوظيف والتشغيل والتأهيل عىل أوسع نطاق. «
سيوضع يف العتبار الول مصلحة الفرد لضامن حتويله إىل مواطن صالح، بالتعاون  «

مع فعاليات خمتلفة أهها حقوق اإلنسان.
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بطلب  املتحدة  المم  لربنامج  أتقّدم  املنسية،  الدرجة  من  مواطنة  وبصفتي  جهتي  من 
انتساب إلعادة التأهيل، رشط أن يكون تأهيال مسؤول وواعيا وُمدركا وملتزما، بكرامة 
املواطن وتأمني متطلبات العيش الكريم، فام فائدة املواطن الصالح يف وطن فاسد وزمن 

مستحيل؟...)1(
 

)1(    السامن، فؤاد، غادا، إيالف /ُكتاب اليوم/ 1ديسمرب 2007 مقالت يف الصحف، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور 
طالل أبوغزاله.
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فريوز قن�ة ال�س�رقة ... 
وطالل اجلزيرة

 بقلم : ممد العويض

منذ كنت يف املرحلة الثانوية وأنا متعلق بشخصية فريوز املتميزة وظل هذا السم اجلميل 
بأنني كنت ومازلت وسأظل أحب فريوز وأفخر  أكثر من مرة،  أعلنت  أن  إىل  يف ذاكرت 
بالنجازات التي حتققت عىل يد فريوز مما أتاح لن نطرح هذا السم قدوة لألجيال كمثال 
للجد واإلخالص والتفاين يف املبادئ القة واملعاين السامية. فريوز رمز يف القلب ونجم من 

نجوم القمة نسأل اهلل أن نكون معا يف جنات النعيم، فاملرء حيرش مع من أحب.

من فريوز؟ ل أقصد الفريوز أبادي صاحب كتاب »القاموس املحيط« أشهر كتب اللغة، 
ول فريوز الحسائي الفقيه النبيل، ول فريوز لبنان صاحبة »حبيتك بالصيف ... حبيتك 
بالشتي« وإنام أقصد فريوز الديلمي �. صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو من أهل اليمن 
وعىل رأس رشحية اجتامعية هناك يطلق عليها »البناء« وهم مجاعة من الناس آباؤهم من 

الفرس الذين نزحوا من بالدهم إىل اليمن، وأمهاهتم من العرب.

ارتد  اجلزيرة،  أرجاء  يف  اخلرب  وانترش  الخري  مرضه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  اشتكى  وعندما 
عن اإلسالم رجل يف اليمن يسمى عيهلة العنيس ويطلق عليه »السود العنيس« ومسيلمة 
الكذاب يف الياممة، وطليحة السدي يف بالد بني أسد، ولكل واحد من هؤلء قصة. قناة 
»الشارقة« عرضت ليلة اخلميس املايض مشهدا دراميا جلربوت »السود العنيس« مع يشء 
من الترصف يف الرواية التارخيية، إل أن املشاهد حوت معاين سامية، قصة ختلص فريوز 
الديلمي من اغتياله لألسود العنيس يف حجرة نومه وهي قصة عجيبة. كم إنسان يعرفها 

ويعرف معانيها.

بعد أن انتهت قصة فريوز طلبت من الارضين أن يبحثوا لنا عن قناة فيها موضوع فكري 
وقضية«  »ضيف  برنامج  يف  اجلزيرة  قناة  يف  القتصادية  العوملة  عن  بحوار  وإذا  ثقايف، 
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أمام  أنني  أحسست  لبعاده،  واستيعابه  املطروح،  املوضوع  من  بتمكنه  الضيف  أعجبني 
إنسان ليس فقط متخصصا وإنام ممارس وحمرتف، إضافة إىل املشاركات الدولية والوعي 
املستقبيل، وإذ بالارضين من اجليل الذي يكربنا يعرفونه جيدا، إنه الستاذ طالل أبوغزاله، 
العوملة  لبعاد  حتليالته  سمعت  اذا  القانونيني.  للمحاسبني  العريب  الدويل  املجمع  رئيس 
النامية،  املنطقة  عىل  وتداعياهتا  والجتامعية  السياسية  التبعية  يف  وارتباطاهتا  القتصادية 
تضحك كثريا عىل الفهم الساذج الذي يطرحه البعض حول موضوع العوملة، ألفت النتباه 
إىل أهية استعانة الكاتب بأهل الختصاص، من المور التي طرحها الوهم الذي يعيشه 
دعاة السالم حيث أّكد أبوغزاله عىل أن السالم مع إرسائيل ل حيقق النتعاش القتصادي 
بل العكس هو الصحيح. فبعد اتفاقية »أوسلو« اهنار القتصاد الردين والفلسطيني معا.  
العالمات   -1 عنارص:  ثالثة  عىل  مركزا  العوملة  عرص  يف  الفكرية  امللكية  مشكلة  وتناول 
امللكيات  أكثر  املؤلفني  حقوق  أن  مبينا  املؤلف،  حقوق   -3 الخرتاعات    -2 التجارية  
الثالث عرضة للنهب والقرصنة. الوار كان غزيرا وثريا ومستنريا. متتع فيه الضيف برؤية 
واضحة ملا جيب أن تقوم به الدول العربية جتاه العوملة القتصادية قبل أن تبتلعنا ونذهب 
الطبقية اجلديدة حيث سيزداد  التي سوف تكرس  العوملة  آلية هذه  يف »ستني داهية«. من 

الفقراء فقرا والغنياء غنى.

يف  لبلده  راقية  حضارية  اجيابية  صورة  أعطى  كويتي  مواطن  أبوغزاله  طالل  الستاذ 
خدم  كأهنم  الكويتيني  أظهر  القناة  من  خرج  آخر  ملواطن  سلبية  صورة  وحما  اجلزيرة  قناة 

لألمريكيني وعمالء للبيت البيض.

يف اخلتام هذان نموذجان لربناجمني يف الشارقة واجلزيرة يعطيان املشاهد غذاء فكريا وقيام 
وتنويريا. فكم تستطيع الفضائيات أن تبني وتنمي العقول والنفوس باملفيد واملمتع، وكم 

هي يف املقابل متارس قدرا هائال من التدمي.)1(

)1(    العويض، حممد، مقالت يف الصحف، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
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منقو�سة بزعرت ... و 10 ماليني دوالر

بقلم: الصحفي ممد الساك

احتفظ  زلت  )ما  صفي  يف  الول  دائام  كنت  البتدائي  القسم  يف  دراستي  فرتة  خالل 
العام  يف  لبنان  إىل  مهاجرين  الفلسطينيون  جاء  أن  إىل  اآلن!(  حتى  املدرسية  بالشهادات 

1968. فرتاجعت إىل املرتبة الثالثة حتى أهنيت دراستي الثانوية يف كلية املقاصد.

الثاين فكان  كان الول، فلسطيني يدعى يوسف قسطنطيني.. ل ادري ماذا حل به.. أما 
فلسطينيا أيضا، وهو طالل أبوغزاله. كان يوسف دريسا من الدرجة الوىل.. وكان حيفظ 
النصوص مع الفواصل والنقاط.. وكان طالل ذكيا من الدرجة الوىل نادرا ما حيفظ نصا..

منه  تصبح  حتى  هيضمها..  املعلومات.  يمضغ  املعرفة،  يفرتس  اهلضم  رسيع  كان  انه  إل 
اللحم والدم.

وبعد املرحلة الثانوية، توجه طالل إىل اجلامعة المريكية لدراسة إدارة العامل.. وتوجهت 
أنا إىل دراسة »اإلنسانيات« والعلوم السياسية.

وبعد التخرج هاجر طالل إىل الكويت .. يعمل يف حقل اختصاصه اإلدارة.. واملال..

ورابطت أنا هنا يف بريوت اعمل يف حقل اختصايص الصحفي، ومرت سنوات طويلة مل أر 
لطالل أبوغزاله وجها.. وان كنت أتسقط أخباره من وقت آلخر كزميل يف الدراسة ورفيق 
يف الطفولة حتى أنني كدت افقد مالمح صورة وجهه.. إىل أن فوجئت يف السبوع املايض 
كلية  لبناء  دولر  ماليني  بعرشة  يتربع  أبوغزاله  طالل  اللبنانية:  الصحف  يتصدر  عنه  بنبأ 

إلدارة العامل يف اجلامعة المريكية يف بريوت...
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العام 1950، وكان  بزعرت، كان ذلك يف  املنقوشة  الفور قصة  تذكرت عىل  ملاذا  أدري  ل 
طالل أبوغزاله يعيش مع عائلته يف الطريق اجلديدة يف بريوت كمعظم العائالت الفلسطينية 
املهاجرة، يف بيت صغري متواضع جدا، كان دون العارشة من عمره . يف مثل سني، إل انه 
. ولكنه  امللعب  أو يف  الثورة يف الصف  فتقوم  بريئا.. حيرض،  كان شقيا هادئا.. وحمرضا 

يبقى بعيدا وكأنه يف عامل آخر ل يمت إىل ما صنعت يداه بصلة!

ذات يوم جئت إىل املدرسة بمنقوشة بزعرت.. )أو صعرت( وجاء طالل برغيف من اجلبن 
البيض، وكان العادة أن نتبادل متقاسمني الطعام خالل فرصة الساعة العارشة، يومها مل 
تعجبني جبنه طالل، أما هو فكان يسيل لعابه للمنقوشة. عبثا حاول إقناعي بتبادل النصف 
بالنصف.. ولكني مل اكتف بالرفض بل تعمدت أسلوب اإلغراء ألتشويقي يف التهامي هلا. 
فام كان من طالل إل أن غرر باثنني من التراب، فامسكا يب.. وتوىل هو تشليحي املنقوشة.

اذكر أن املرحوم اميل البستاين قال يل عندما تربع ببناء القسم الداخيل )للبنات( يف اجلامعة 
المريكية يف بريوت، انه انفق عىل دراسته اجلامعية يف الوليات املتحدة من دخله كغاسل 
للصحون يف احد املطاعم ..واذكر انه قال يل أيضا: »ولكني رغم ذلك ل أحب أن أرى فتاة 

عربية تعمل يف غسل الصحون يف بريوت لألنفاق عىل دراستها اجلامعية«.

أرملة  اسم  )الذي حيمل  الداخيل  القسم  ملبنى  التذكارية  اللوحة  الستار عن  أزيح  وعندما 
املتربعني  أسامء  املستقبل  يف  اجلامعة  مباين  كل  حتمل  أن  أتصور  أنني  البستاين(:  املرحوم 

بإنشائها من العرب«.

يومها قلت مازحا: ولكن كم هو عدد أصحاب املاليني من العصاميني العرب الذين مولوا 
ترك  ولعله  البستاين..  اميل  الشوارع ؟.. مل جيب  أو شطف   .. الصحون  بغسل  دراستهم 
يبني  أن  ومثابرته  بعصاميته  استطاع  الذي  الالجئ..  املهاجر  أبوغزاله  طالل  إىل  اجلواب 

إمرباطورية يف عامل مهلل وممزق!
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فمن ل يشء تقريبا، من معركة عىل نصف منقوشة بزعرت، وأصبح طالل أبوغزاله وهو يف 
العقد الرابع من عمره، قادرا عىل رعاية كلية طالل أبوغزاله لالعامل للدراسات العليا يف 

اجلامعة المريكية يف بريوت.

وقد يكون، من املرجح أن يكون قادرا عىل أكثر من ذلك، غري أن القدرة املالية ليست يف 
حد ذاهتا يف حجم املعجزة. املعجزة تكمن يف اختيار هذه الالجئ الفلسطيني، جامعة يف 

لبنان هلذا الدعم.

فان  العليا،  دراساته  تلقى  حيث  بفضلها  عرفانا  كان  المريكية  اجلامعة  اختيار  كان  فإذا 
اختيار لبنان هو أيضا اعرتاف بفضله كأول ملجأ له ولعائالته.. بعد اهلجرة الوىل يف العام 

.19٤8

*          *          *

صحيح أن القضية الفلسطينية يف لبنان تسببت يف إلاق اخلراب والدمار يف كثري من املرافق 
اللبنانية.

ولكن.. هذا فلسطيني، يدعى طالل أبوغزاله.. يفضل أن ينري شمعة فلسطينية يف لبنان.. 
بدل من يسب ظالم املأساة التي يعاين منها اللبنانيون، والفلسطينيون عىل حد سواء..

اآلن..وبعد ثالثني سنة تقريبا: أقول لطالل أبوغزاله.. صحتني وعافية.. كل املناقيش عىل 
حسابك! )1(

)1(    السامك، حممد، جملة آخر السبوع 1978/5/1، مقالت يف الصحف، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل 
أبوغزاله.
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وللمجد رٌس ال ينتهي ...

رجل بهّمــة ي�س�وي اأُّمـة

يف  أبوغزاله  طالل  العالَّمة  بطلنا  ليكرم  الفلسطيني  العامل  رجال  احتاد  اختاره  عنوان، 
اسطنبول - حزيران 2015.

وقد ارتأيت أن أقتبس هذا العنوان ليكون خامتة لصفحاِت كتايب بكل فخر لإلصدار الثالث 
لباكورة أعاميل »رس املجد« رجٌل من بلدي، أول كتاٍب يرسد قصة مثرية لشخصيٍة استثنائية، 
فذة، خالقة وهامة، أثارت صخبًا عامليًا أّخاذًا، وآرسًا يف العلِم واملعرفِة والفكِر واإلبداع، 

شخصيٌة ل يمكُن وصفها إل »بمعجزة العرص«.

وهبذا اإلصدار أوثق ُجزءًا يسريًا إلنساٍن، خارق للعادة، مسكوٍن باإلبداع، معجون بالزِر 
والعزيمِة، ظاهرٌة متفردٌة مستعصيُه الوصف والتفسري، فيه من اجلَلِد واملنعِة ورباطِة اجلأش 
مجياًل  شغفًا  املستدامِة  بانتصاراتِه  فيولُد  والتقصري،  والعجِز  الهنزاِم  عن  يثنينا  ما  واهلمِة 

لالقتداء به.

والسيايس  والقتصادي  املفكر،  أبوغزاله-  طالل  -الدكتور  اليوم  فارسنا  إىل  أقول 
ُعموِم  التناقضات-  كل  –رغم  فيه  اجتمعت  الذي  وامُلعّلم  والفناُن  الديُب  املخرضم، 
اإلبداعات وكامهُلا، أقول لُه: نعيش ياُمعِلمنا عىل أمل أن تنقل إىل شبابنا َعدوى نجاحاتك، 
عدواك املستحبة اللذيذة، لتحدث وتبدل فينا حال السكينة إىل اجلَلبِة، واإلعياء إىل املعافاِة، 

والسرتخاِء واخلدِر واإلهناك إىل حاِل النشاط والعزيمة.

هنيئًا لنا بك وهنيئًا جلميع موظفي جمموعتك الدولية اجلنود الوفياء-بمعلِّمهم اخلالَّق- 
املجموعِة  خلدمِة  أنفسهم  جنَّدوا  موظف  ألفي  جيند  أن  السامي  بُخلقِه  استطاع  الذي 

ونجاحاهتا حبًا وتفانيًا واخالصًا.

ليلى الرفاعي
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تكريم الدكتور طالل أبوغزاله يف حفل خاص بعنوان "رجل هبمة يساوي أمة" كأفضل شخصية 
يف البداع القتصادي للعام 2015 من قبل احتاد رجال العامل الفلسطيني الرتكي يف إسطنبول
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ــ�ن اأو هذا ال�سحى  عمَّ

كلمـات: ســــعيد عقــل 
الــــان: الخوين الرحباين
ــاء: السيـــدة فــريوز غنـ

هذا الضحى العمر إنتشى وصحا كاحلب طاب احلب ذات ضحى
يسألننــي فيـه صفيـه لنــا سمــي رفضــت الســر مفتضحــــا

ــد نعيشــــــه صبحــــا  اهلل فــي فـــرح نعانقــــه لياًل وبعــــ
غنت به الورقـــاء تعطفــه وسمـا بـه النســـر الــذي مجحـــــا
ــا ومتـــر عانيـــــة فمهــــا مـن أقحـــوان أو نـــدى وضحــ
ــا؟ ترمــي إلــي سؤاهلـا أتــرى تدرين مــن حبـي ومــن جرحـ
لقيـــاه لــي كانت علـى طلل صخــر بــه من أهيل الصـرحـــا
ـــا وشعــاف عمـــان تطالعنا قلـــت البطـــولة وهجهـــا لفح
ــا وتزيـــــد سمــح هوى حبيبي مــا إستعى ولكن إن أثيـر مـ
ولـه شهامـــات الكــرام فمــا خـان العى أو بــددا النصحــــا
ــا وتقــول إما ضمني فهـوا الصحـراء مجـــع والنـــدى إجرتحـ
وتــروح عمـانيتـــي و سنـى العينــني يـــزرع دربـــا فرحـــا
أواه يا أردن أنــت هلـــا مصــــراع باب الشمـــس وإنفتحــــا

ن أوهذا الضحـى هي قصيـدة رائعـة ونادرة، غنتهـا ُأسطـورة الفـن السيدة فيـــروز. عامَّ
ُأذيعت الُغنية يف التلفزيون الردين أثناء حوار مجيل للدكتور طالل أبوغزاله مع الُستاذ 

نيات بتاريخ 5/21/201٤. عمر الزيود يف برنامج عامَّ
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ال�سرية الذاتية
ل�سع�دة الدكتور طالل اأبوغزاله

طالل أبوغزاله
املؤسـس والرئيس ملجموعة طالل أبوغزاله

talalabughazaleh.com  |  tagorg.com

عام  يف  تأسيسها  تم  التي  أبوغزاله،  طالل  ملجموعة  والرئيس  املؤسس  وهو   1938 نيسان   22 يف  ولد 
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ملنظامت  مؤسس  وهو  املجالت.  من  وغريها  والقانون  والتكنولوجيا  والعلوم  والتصالت  املعلومات 

ذات بعد تارخيي ورؤية لنهضة العاملني العريب واإلسالمي.
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 رئيس فريق المم املتحدة لتقنية املعلومات والتصالت والتنمية، نيويورك )2006 ـ 2010(.  «
المريكية  « املتحدة  الوليات  والتصالت،  املعلومات  لتقنية  املتحدة  المم  فريق  رئيس،  نائب 

.)2006(
رئيس جهاز صنع القرار ملجموعة إيفيان، سويرسا )2006 ـ 2009(. «
رئيس جمموعة إيفيان ـ املنطقة العربية، سويرسا )2006 ـ 2009(. «
رئيس مبادرة العامل لدعم املجتمع املعلومات، غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2006 ـ 2008(. «
رئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2005 ـ إىل اآلن(. «
رئيس جملس أمناء توجهات أوروبا، فرنسا )2005 ـ 2007(. «
التصــالت  « بتكنولوجيــا  املعنية  العمل  وفرقة  للمعلومــات  املتحــدة  المــم  فــريق  رئيــس 

)UN ICT TF(، الوليات املتحدة المريكية )200٤ ـ 2006(.
والتصالت  « املعلومات  لتقنية  املتحدة  المم  فريق  النرتنت  لوكمة  الستشارية  اللجنة  رئيس 

)UN ICT TF(، الوليات املتحدة المريكية )2003 ـ 200٤(.
رئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية لوكمة النرتنت )ICT TF(، فرنسا )2003 ـ 200٤(. «
رئيس املجمع العريب للوساطة والتحكيم يف امللكية الفكرية، اململكة الردنية اهلاشمية )2003 ـ إىل  «

اآلن(.
فرنسا  « الدولية،  التجارة  غرفة  ـ  والتصالت  املعلومات  وتقنيات  اإللكرتونية  التجارة  هيئة  رئيس 

)2001 ـ 2008(.
الوليات  « والتصالت،  املعلومات  لتقنية  املتحدة  المم  لفريق  اإلقليمية  العربية  الشبكة  رئيس 

املتحدة المريكية )2001 ـ 200٤(.
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املعلومات  « لتقنية  املتحدة  المم  لفريق  التابعة  القدرات  وبناء  البرشية  الطاقة  عمل  جمموعة  رئيس 
والتصالت، الوليات املتحدة المريكية )2001 ـ 2002(.

رئيس جملس إدارة فريق خرباء أسامء املواقع العربية، اململكة الردنية اهلاشمية )2001(. «
رئيس مجعية خرباء الرتاخيص- الدول العربية، اململكة الردنية اهلاشمية )1998 ـ إىل اآلن(. «
رئيس جلنة خرباء معايري املؤهالت املهنية التابعة لألمم املتحدة، سويرسا )1995 ـ 1998(. «
رئيس جملس الرشق الوسط، مركز الدراسات السرتاتيجية الدولية، الوليات املتحدة المريكية  «

)1995 ـ 1997(.
رئيس مؤمتر المم املتحدة حول تطوير تعليم املحاسبة، الوليات املتحدة )1995(. «
املتحدة،  « المم  لدى  الدولية  واإلبالغ  املحاسبة  ملعايري  الكومية  العاملة  اخلرباء  جمموعة  رئيس 

الوليات املتحدة المريكية )1995 ـ 1996(.
رئيس جلنة خرباء معايري املؤهالت املهنية التابعة لألمم املتحدة، سويرسا )1995 ـ 1998(. «
الدولية  « املحاسبة  معايري  جلنة  الديثة،  والنامية  الصناعية  البلدان  الشؤون  جلنة  رئيس 

)1989 ـ 1995(.
رئيس املجمع العريب لإلدارة واملعرفة )AKMSِ(، الوليات املتحدة المريكية )1989 ـ إىل اآلن(. «
رئيس جلنة شؤون الدول الصناعية والنامية الديثة، جلنة معايري املحاسبة الدولية )1989ـ  1992(. «
رئيس املجمع العريب للملكية الفكرية، املانيا )1987 ـ إىل اآلن(، )بصفة استشارية للمنظمة العاملية  «

للملكية الفكرية(.
)بصفة  « اآلن(،  إىل  )1985ـ  املتحدة  اململكة  القانونيني،  للمحاسبني  العريب  الدويل  املجمع  رئيس 

استشارية لدى املجلس القتصادي والجتامعي التابع لألمم املتحدة(.

عضويات جمالس اإلدارة
املجلس الستشاري ملؤرش تنافسية املواهب العاملي )جي.ت.يس.آي(، انسياد، فرنسا )2017(. «
املجتمع  « يف  الستثامر  لصندوق  املتحدة  المم  لربنامج  العايل  املستوى  ذو  املجلس 

 .)2017 ( ،)UNSIF-HLAB(
عضوية فخرية من مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية، الكويت )2017(. «
سفريا خاصا للسياحة، المم املتحدة للسياحة UNWTO، مدريد، اسبانيا )2017(. «
اللجنة التأسيسية للمجلس اإلسالمي للمؤسسات املانحة، قطر )2016(. «
املجلس الستشاري ملؤرش تنافسية املواهب العاملي )جي.ت.يس.آي(، انسياد، فرنسا )201٤(. «
املجلس الستشاري جلامعة محدان بن حممد اإللكرتونية، المارات العربية املتحدة )201٤(. «
جلنة بريتون وودز العاملية، الوليات املتحدة المريكية )201٤(. «
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البحرين  « مملكة  الجتامعية،  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  من  الجتامعية  للمسؤولية  دويل  سفري 
.)201٤(

اللجنة امللكية للنزاهة، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
جملس العالقات العربية مع أمريكا الالتينية ودول الكاريبي برئاسة فخامة الدكتور ليونيل فرينانديز،  «

الرئيس السابق جلمهورية الدومينيكان، المارات العربية املتحدة )2013(.
فريق اخلرباء يف منظمة التجارة العاملية لرسم مستقبل التجارة العاملية، سويرسا )2012(. «
مهرجان املفكرين، اإلمارات العربية املتحدة )2011(. «
املجلس الستشاري الدويل جلامعة البحرين، مملكة البحرين )2011-2010(. «
البحرين  « مملكة  خليفة،  آل  عيسى  بن  محد  للملك  اإللكرتونية  املدينة  الدولية،  الستشارية  اللجنة 

.)2009(
جملس إدارة منظمة تضامن الشعوب الفروآسيوية )2008(. «
املجلس التنفيذي، غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2009-2006(. «
جملس أمناء املنظمة العربية ملكافحة الفساد لبنان )2007-إىل اآلن(. «
جملس غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2007(. «
جملس إدارة امليثاق العاملي لألمم املتحدة، الوليات املتحدة المريكية )2008-2006(. «
املجلس الستشاري يف جمموعة إفيان، سويرسا )2009-2005(. «
جملس إدارة مؤسسة امللك حسني، الوليات املتحدة المريكية )2005-إىل اآلن(. «
املجلس الستشاري الدويل، التحالف العاملي، الوليات املتحدة المريكية )2005(. «
املجلس الستشاري، وورلد لينكس املنطقة العربيةـ  الوليات املتحدة المريكية )2005-200٤(. «
جملس إدارة وورلد لينكس الدولية، الوليات املتحدة المريكية )2003-200٤(. «
جلنة القطاع الستشارية التابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني )IFAC(، الوليات املتحدة المريكية  «

.)2006-2003(
جملس أمناء مركز امللك حسني للرسطان )KHCC(، اململكة الردنية اهلاشمية )2006-2003(. «
جملس أمناء املعهد الوطني للموسيقي )NMC(، اململكة الردنية اهلاشمية )2005-2003(. «
المريكية  « املتحدة  الوليات  ـ  الدويل  البنك  املعرفة،  ملجتمع  التنمية  بوابة  الستشاري،  املجلس 

.)2005-2002(
سويرسا  «  ،)WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  التابع  لألعامل  الستشاري  املكتب 

.)2000-1999(
»  ،)CSIS( والدولية  السرتاتيجية  الدراسات  ملركز  الوسط  الرشق  ملركز  الستشاري  املجلس 

الوليات املتحدة المريكية )1997-1995(.
جملس إدارة الحتاد الدويل للمحاسبني )IFAC(، الوليات املتحدة المريكية )1992(. «
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جملس إدارة جلنة معايري املحاسبة الدولية )IASC(، اململكة املتحدة )1990-1988(. «
منتدى الفكر العريب )1988-حتى اآلن(. «
»  ،)IFAC( لالحتاد الدويل للمحاسبني )IAPC( جملس إدارة جلنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة

الوليات املتحدة المريكية )1990-1987(.
المريكية  « املتحدة  الوليات  الدولية،  السرتاتيجية  للدراسات  كيك  مركز  املحافظني  جملس 

.)1988-1985(
جملس أمناء اجلامعة المريكية يف بريوت، لبنان )1982-1980(. «

مبادرات املسؤولية االجتاعية

يف التعليم والبحث العلمي:
كلية طالل أبوغزاله للدراسات يف العامل, اجلامعة المريكية يف بريوت )1983-1978(. «
» .)ASREN( املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
» .)AROQA( املنظمة العربية لضامن اجلودة يف التعليم
» .)TAG-SB( كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة العامل-الردن
» .)TAG-UCB( كلية طالل أبوغزاله اجلامعية-البحرين
» .)TAGI-UNI( جامعة طالل أبوغزاله الدولية
رشاكة مؤرشات تقنية التصالت واملعلومات يف التعليم مع اليونيسكو. «
والصينية  « العربية  للثقافتني  املشرتكة  القيم  إلبراز  كونفوشيوس؛  أبوغزاله  طالل  معهد 

.)TAG-Confucius(
مؤهل طالل أبوغزاله كامربدج لتقنية املعلومات. «

يف بناء القدرات:
تصميم وإنتاج تاجي توب، الكمبيوتر العريب الول املحمول بقدرات عالية. «
جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وهيدف إىل متكني الشباب العريب ضمن مسؤولية املجموعة الجتامعية. «
املتفوقني للدراسة يف كلية طالل  « جائزة طالل أبوغزاله للمعرفة تقدم منحًا دراسية لبناء فلسطني 

أبوغزاله للدراسات العليا.
منحة أبوغزاله للحصول عىل مؤهل حماسب مهني عريب معتمد للمحاسبني من أبناء الضفة الغربية  «

وغزة.
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للحصول عىل شهادة حماسب  « الول  للطالب  العربية  اجلامعات  يف  املحاسبة  خرجيي  لوائل  منحة 
عريب مهني معتمد.

إطالق جائزة »عادل السعدي للتفوق« للطالب الول يف املجمع العريب للمحاسبني القانونيني. «
» .)TAGEPEDIA( موسوعة طالل أبوغزاله العربية
مركز طالل أبوغزاله للبحوث يف العامل يف جامعة كانيسيوس. «
جائزة أدبية عن القصة القصرية »الصدى اللعني«، املجلس العىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم  «

الجتامعية بني طالب وطالبات اجلامعات واملعاهد العليا للقصة القصرية يف الدول العربية.

يف األعالم والصحافه:
» www.agip-news.com    |            وكالة أنباء طالل أبوغزاله للملكية الفكرية
» www.tagitnews.com    |  وكالة أنباء طالل أبوغزاله لتكنولوجيا املعلومات
» www.tageducanews.com    |                            وكالة أنباء طالل أبوغزاله للتعليم

يف املطبوعات:
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات والتصالت اإلصدار الثاين )2013(. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار الثاين )2013(. «
معجم طالل أبوغزاله لرباءات الخرتاع )2012(. «
معجم طالل أبوغزاله القانوين )2012(. «
معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية )2012(. «
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات والتصالت اإلصدار الول )2008(. «
معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة والعامل )2001(. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار الول )2000(. «
معجم طالل أبوغزاله املحاسبي )إنجليزي ـ عريب( اإلصدار الول )1978(. «

يف خدمة املجتمع:
إلكرتونية وسوقًا جتاريًا حيًا بني فلسطني  « بوابة  املقدسيني،  القدس اإللكرتوين لدعم  إطالق سوق 

والعامل.
مع  « الفلسطينيني  العامل  رجال  مهام  لتسهيل  إلكرتونية  بوابة  التباديل،  الفلسطيني  السوق  تأسيس 

اخلارج.
إنشاء اجلمعية الردنية للرشكات العائلية، لنرش الوعي وتطوير معايري الوكمة. «
تعاون املجموعة مع مركز قطر لدعم املجتمع املدين والشبكة اإلقليمية للمسؤولية الجتامعية. «
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حزمة من اخلدمات املهنية لتعزيز أداء ودور وكالة النباء الردنية »برتا«. «
ملتقى طالل أبوغزاله »ساحة للحوار وتبادل املعرفة«. «
مركز الوكمة، للتوعية وممارسة الدور الجتامعي خلدمة املجتمع. «
مركز طالل أبوغزاله كامربدج ملهارات تقنية املعلومات، للمساهة يف بناء جمتمع املعرفة. «
مبادرة مركز طالل أبوغزاله إلعادة هتيئة الواسيب، وتوزيعها عىل اجلمعيات اخلريية واملدارس. «
مركز للتدريب اإللكرتوين يف خميم غزة إلكساب الشباب املهارات املعرفية اإللكرتونية. «
تدريب املئات يف الردن عىل مهارات الريادة بالتعاون مع املنظمة الدولية لإلغاثة. «
دعم وتدريب الباحثني والدارسني وإعدادهم لسوق العمل. «
برنامج لتعزيز قدرات املرأة يف البحرين ومتكينها من العمل بالتعاون مع املجلس العىل للمرأة. «
برنامج تأهييل لديثي التخرج من أبناء املخيامت يف الردن. «
مسابقة املحكمة الفرتاضية لتأهيل طلبة كليات القوق للتقايض يف جمال امللكية الفكرية. «
مسابقة »اخترب معلوماتك يف رموز العالمات التجارية« لقياس مدى املعرفة بالرموز والعالمات. «
التنمية الجتامعية للشعوب املحرومة  « لتقنية املعلومات والتصالت لتحفيز  العربية  إنشاء الشبكة 

يف املنطقة.
التعاون مع مجعيات املحاسبني ومدققي السابات يف الوطن العريب. «
تطوير القوانني العربية يف امللكية الفكرية. «
الرشاكة يف أعامل جائزة »المري سلامن بن عبد العزيز لدعم شباب العامل«. «

رعايات موسيقية 
راعي الفل، قرص غارنييه، فرنسا )2016(. «
راعي الفالت املوسيقية جلمعّية الوركسرتا الوطنّية، اململكة الردنية اهلاشمّية )201٤-اآلن(. «
راعي مؤمتر الداثة الثانية: التعاون الفني بني فريوز وزياد الرحباين، برنامج أنيس مقديس لآلداب،  «

اجلامعة المريكية يف بريوت، لبنان )2006(. 
راعي السيمفونيات العربية لوليد غلمية )2006(. «
راعي الفلة املوسيقية اخلاصة لرمزي يسى وغادة غانم، اململكة املتحدة )أغسطس 200٤(. «
راعي مجعية إشعاع الوبرا الوطنية، فرنسا )200٤ ـ إىل اآلن(. «
رئيس جملس أمناء، املعهد املوسيقي الوطني، اململكة الردنية اهلاشمية )2003-2005(. «
راعي الوركسرتا السيمفونية الوطنية اللبنانية )2003 ـ إىل اآلن(. «
راعي أوبرا باريس )2001(. «
راعي الفلة املوسيقية اخلاصة لوركسرتا موتسارت سالزبورج، النمسا )2000(. «
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اهلاشمية  « الردنية  اململكة  للموسيقي،  الدويل  للمجلس  والعرشين  الثامنة  العمومية  اجلمعية  راعي 
.)1999(

الفلة املوسيقية بمناسبة اليوبيل الذهبي ملجموعة طالل أبوغزاله، اململكة املتحدة )1997(. «
راعي الفلة املوسيقية اخلاصة لرمزي يسى، الوليات املتحدة المريكية )199٤(. «
راعي مهرجان سالزبورج املوسيقي )1976(. «

اإلصدارات املهنية )إرشاف ورعاية ودعم(
تقرير حول برنامج إصالح املنظمة التجارة العاملية، سويرسا )2013(. «
تقرير منظمة التجارة العاملية عىل مفرتق طرق )2012(. «
كتاب مؤهل حماسب إداري عريب معتمد )2012(. «
دليل استخدام معايري التدقيق الدولية عىل املنشآت الصغرية ومتوسطة الجم )2012(. «
الدليل املبسط )دليل جيب( للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )2012(. «
دليل رقابة اجلودة يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة الجم )2012(. «
القانون التجاري اإلسالمي )2010(. «
العامل املرصفية اإلسالمية والتكافل )2010(. «
أسواق رأس املال اإلسالمية وأدواهتا )2010(. «
املحاسبة ملؤسسات النقد الدولية )2010(. «
قادة املستقبل، جملة صادرة عن كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة العامل )2010(. «
املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت الصغرية و متوسطة الجم )2009(. «
“دليل منظمة خرباء الرتاخيص الدولية لفضل ممارسات الرتاخيص” )2007(. «

“دليل مكافحة غسيل الموال” )2006(. «

“دليل حوكمة الرشكات” )2006(.  «

“كتاب ودليل املعايري إلعداد التقارير املالية” )2011-2008-2006(. «

والقانون  « السياسة  »وايبو«:  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  لدليل  الرسمية  العربية  “النسخة 
والستخدام” )2005(.

الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية يف القطاع العام )2005(. «
الرتمجة العربية الرسمية للمعايري الدولية ملامرسة أعامل التدقيق وقواعد أخالقيات املهنة )2005(. «
التاجر بدفاتره ومدقق السابات  « القانونية لحتفاظ  الزمنية  الفرتة  العربية الرسمية لدليل  “الرتمجة 

بأوراق عمله” )200٤(.
“الرتمجة العربية الرسمية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية” )2013-2003(. «
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دليل املعايري الدولية للمراجعة، والضامن، والسلوك الخالقي )2013-2001(. «
الطبعة  «  ،2005 الثانية  الطبعة   ،2001 الوىل  )الطبعة  العام”  القطاع  يف  الدولية  املحاسبة  “معايري 

الطبعة   ،2009 السادسة  الطبعة   ،2008 اخلامسة  الطبعة   ،2007 الرابعة  الطبعة   ،2006 الثالثة 
السابعة 2010، الطبعة الثامنة 2012، الطبعة التاسعة 2013(. 

الرتمجة العربية الرسمية ملعايري املراجعة الدولية ومدونة السلوك املهني )2001(. «
الرتمجة اإلنجليزية “قوانني امللكية الفكرية يف البالد العربية” )2000(. «
الثالثة  « الثانية 2000 ـ  الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية )الطبعة الوىل 1999 ـ 

.)2001
الرتمجة العربية الرسمية “دليل دوائر العامل إىل النظام التجاري العاملي” )1999(. «
النسختان العربية والنجليزية لكتاب املحاسبة وإعداد التقارير املالية لغايات التكاليف واللتزامات  «

املالية )املحاسبة البيئية( )1999(. 
قوانني العالمات التجارية يف البلدان العربية ـ أدلة البلدان )1998(. «
النسخة العربية للمعايري الدولية للمراجعة )الطبعة الوىل 1998-الثانية 2001-الثالثة 2002(. «
1998-الثانية  « الوىل  )الطبعة  العاملي  التجاري  النظام  إىل  العامل  دوائر  لدليل  العربية  النسخة 

.)2000
املحاسبة كأداة لختاذ القرارات يف جمال السياحة )1983(. «

جوائز فخرية
جائزة اخلريج املميز لعام 2016 من اجلامعة المريكية يف بريوت )2016(. «
جائزة فخرية للرشاكة القوية مع برنامج المم املتحدة اإلنامئي، الردن )2016(. «
جائزة فخرية لتعزيز العالقات الصينية العربية من سعادة السيد يش جني بينغ، رئيس مجهورية الصني  «

الشعبية، مرص )2016(.
جائزة طالل أبوغزاله للمسؤولية الجتامعية والتي اطلقتها الشبكة اإلقليمية للمسؤولية الجتامعية  «

تقديرا لدوره وجهوده يف املبادرات املجتمعية، مملكة البحرين )201٤(.
جائزة قائد الرؤية من جوائز آسيا يف قيادة التعليم، اإلمارات العربية املتحدة )2013(. «
الوزراء،  « رئيس  الصباح  المد  املبارك  جابر  الشيخ  سمو  من  اإلعالمي  لإلبداع  العربية  اجلائزة 

الكويت )2012(.
رجل اإلنجاز لعام 2012من مؤسسة فلسطني الدولية، اململكة الردنية اهلاشمية )2012(. «
مملكة  « العربية،  املعلوماتية  مجعيات  احتاد  من   »2010 للعام  العربية  املعلوماتية  »الشخصية  جائزة 

البحرين )2010(.
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جائزة تقديرية، الحتاد العريب لامية حقوق امللكية الفكرية، اململكة الردنية اهلاشمية )2009(. «
اجلائزة الدولية لإلبداع يف انجازات الياة املهنية ـ إمارة ديب )2008(. «
شهادة أكاديمية قاعة مشاهري امللكية الفكرية ـ شيكاغو )2007(. «
جائزة قناة تلفزيون اجلزيرة لإلنجاز مدى الياة، قطر )200٤(. «
ـ   « خليفة  آل  سلامن  بن  خليفة  المري  امللكي  السمو  صاحب  من  العاملية  الذهبية  مريكوري  جائزة 

البحرين )1978(.

شهادات تقدير
مركز البحوث والرتمجة يف جامعة المري السلطان، اململكة العربية السعودية )2017(. «
من أبرز مائة شخصية حماسبية يف العامل - جملة »املحاسبة الدولية الربيطانية« )201٤(. «
من أبرز 500 شخصية يف العامل من جملة اريبيان بزنس، اإلمارات العربية املتحدة )2012(. «
منتدى رجال العامل الفلسطيني، اململكة الردنية اهلاشمية )2011(. «
مجعية التبادل الثقايف البحريني المريكي، مملكة البحرين )2010(. «
ادارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية )2010(. «
ملتقى العالميني الشباب، اململكة الردنية اهلاشمية)2010(. «
اجلامعة اإلسالمية، فلسطني )2005(. «
جائزة القيادة العاملية، اململكة املتحدة )1997(.  «
جلنة جملس معايري املحاسبة الدولية، اململكة املتحدة )1990-1988(. «
قرص  « ـ  الفرنيس  الرشف  وسام  تسليم  حفل  خالل  الفرنيس  الرئيس  شقيق  ميرتان  روبرت  السيد 

اإلليزية، فرنسا )1985(.

دروع تقدير
جملس املرأة العربية، الفل العريب، درع التميز الذهبي 2016، ديب، اإلمارات )2016(. «
غرفة جتارة عامن، القتصادي الردين املتميز، اململكة الردنية اهلاشمية )2016(. «
الحتاد العام لغرف التجارة و الصناعة والزراعة يف البالد العربية، لبنان )201٤(. «
معهد القوات املسلحة، مجهورية مرص العربيه )201٤(. «
مقدم من سيادة الرئيس عبدالرمحن سوار الذهب، السودان )201٤(. «
معايل السيدة فاطمه بنت حممد البلويش، وزيرة التنمية الجتامعية، مملكة البحرين )201٤(. «
احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان رئيس غرفة بريوت وجبل لبنان، لبنان )201٤(. «
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جامعة العلوم التطبيقية، اململكة الردنية اهلاشمية )201٤(. «
غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة، اإلمارات العربية املتحدة )201٤(. «
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان )201٤(. «
املستشفى الستشاري، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
جامعة محدان بن حممد اإللكرتونية، اإلمارات العربية املتحدة )2013(. «
مؤمتر الشباب العريب الدويل، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
مؤمتر ومعرض التعليم يف اخلليج، اململكة املتحدة )2013(. «
كلية القدس، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
مدارس املطران، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
جامعة الزرقاء، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
مدرسة اليوبيل، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
مدرسة سكينة بنت السني الثانوية للبنات، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
املكتبة الوطنية، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
السفارة الفلسطينية، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
منتدى النقد الدرامي، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
الشيخة مي بنت حممد آل خليفة، وزيرة الثقافة، مملكة البحرين )2013(. «
مركز الفحيص الثقايف، اململكة الردنية اهلاشمية )2013(. «
المري سلامن بن عبد العزيز، اململكة العربية السعودية )2012(. «
منتدى العامل الفلسطيني، تونس )2012(. «
مؤمتر إدارة املعرفة، اإلمارات العربية املتحدة )2012(. «
قمة البوسفور للتعاون اإلقليمي، تركيا )2012(. «
الشيخة انتصار الصباح، الكويت )2012(. «
اجلامعة المريكية يف الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة )2012(. «
معهد جامعة ويلز، اململكة املتحدة )2011(. «
معايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان )كليات التقنية العليا(، اإلمارات العربية املتحدة )2011(. «
القيادات العربية الشابة، مملكة البحرين )2011(. «
املؤمتر الثالث للمسؤولية الجتامعية للرشكات، قطر )2011(. «
منتدى العامل الفلسطيني اللبناين، لبنان )2011(. «
كلية املحاسبة يف جامعة كانيسيوس، الوليات املتحدة المريكية )2011(. «
المانة العامة لحتاد اجلامعات العربية اململكة الردنية اهلاشمية )2011(. «
رئيس جملس الشورى، مملكة البحرين )2010(. «
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رئيس جملس النواب البحريني، مملكة البحرين )2010(. «
العامد اميل لود، رئيس اجلمهورية اللبنانية، لبنان )2009(. «
الحتاد العريب لامية حقوق امللكية الفكرية، اململكة الردنية اهلاشمية )2009(. «
جملس الشورى، مملكة البحرين )2009(. «
صندوق المري سلطان بن عبد العزيز، اململكة العربية السعودية )2009(. «
جامعة شينيانغ الصينية، الصني )2009(. «
مجعية املحامني الكويتية، الكويت )2009(. «
جامعة الكويت، الكويت )2009(. «
جهاز الرقابة املالية، سلطنة ُعامن )2009(. «
جامعة المري نايف العربية للعلوم المنية، اململكة العربية السعودية )2009(. «
مجعية مدققي السابات الفلسطينية، لبنان )2009(. «
غرفة التجارة والصناعة، اململكة العربية السعودية )2009(. «
للموسيقار  « بمناسبة إصدار تسجيالت مخس سيمفونيات  والتكنولوجيا  للعلوم  المريكية  اجلامعة 

الدكتور وليد غلمية، لبنان )2008(.
مؤسسة اإلمارات لالتصالت الكاديمية، اإلمارات العربية املتحدة )2007(. «
غرفة التجارة الدولية، اإلمارات العربية املتحدة )2007(. «
بالعيد  « القانونيني  للمحاسبني  العريب  املجمع  احتفالت  خالل  ُعامن  سلطنة  يف  املالية  الرقابة  جهاز 

العرشين، اململكة املتحدة )200٤(.
جامعة كامربدج، لندن، اململكة املتحدة )2003(. «
نقابة املهندسني الفلسطينيني، فلسطني )1998(. «
السعودية  « العربية  اململكة  اإلدارية،  العلوم  مؤمتر  خالل  نايف  بن  سعود  المري  سمو  صاحب 

.)1998(
الرابطة المريكية للمحاسبة، الوليات املتحدة المريكية )1986(. «
مجعية املحاسبني واملدققني الكويتية، الكويت )1983(. «
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جمموعـــة طــــالل اأبـوغــــــزاله

دليل اخلدمات يف ٤٥ عامًا

رسالة رئيس جملس اإلدارة:
يرسنا أن نعرض لكم اخلدمات املختلفة التي تقدمها جمموعتنا إىل عمالئها.

العامل  املهنية والتعليمية يف مجيع أنحاء  تأسست جمموعة طالل أبوغزاله يف عام 1972 لتقديم اخلدمات 
البالغ عددها أكثر من )100( مكتب خاص هلا، باإلضافة إىل )150( مكتبًا متثيليًا،  من خالل مكاتبها 
ويقوم  نقدمها.  التي  اخلدمات  جمالت  يف  عامليا  الرائدة  والرشكات  املنظامت  من  املئات  مع  وبالرشاكة 

توسعنا وتنوعنا عىل اإليامن بواجبنا بتزويد عمالئنا بمجموعة متكاملة من اخلدمات.

كام جاء توسعنا تتوجيا للجودة التي يمتاز هبا املختصون املهنيون الذين يعملون لدينا، وإدراكا منا للمهمة 
التي نسعى إليها وامتالكنا للقوة التي متكننا من تقديم اخلدمات اخلاصة باملعلومات والتصالت. ويقف 

سجلنا الافل باإلنجازات عىل امتداد نصف قرن من الزمان شاهدا عىل ذلك.

طالل أبوغزاله
 الرئيس
talalabughazaleh.com
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مالمح ب�رزة يف م�سرية
 �سع�دة الدكتور طالل اأبوغزاله

خالل الـ ٤٥ ع�مً� امل��سية

عام  يف  تأسيسها  تم  التي  أبوغزاله،  طالل  ملجموعة  والرئيس  املؤسس  وهو   1938 نيسان   22 يف  ولد 
1972 لتكون املزّود العاملي الرائد للخدمات املهنية والتعليمية، حيث ختدم عمالءها من خالل مكاتبها 

البالغ عددها أكثر من )100( مكتبًا حول العامل.

التعليم  يف  بارزة  ومساهات  بإنجازات  العامل،  يف  تأثريًا  الكثر  القيادات  أحد  أبوغزاله  الدكتور  يعد 
والتصالت  املعلومات  وتكنولوجيا  والتجارة،  واإلدارة،  العامل  وإدارة  الفكرية  وامللكية  واملحاسبة، 
ورؤية  تارخيي  بعد  ذات  ملنظامت  مؤسس  وهو  املجالت.  من  وغريها  والقانون  والتكنولوجيا  والعلوم 

لنهضة العاملني العريب واإلسالمي.

رئاسات خمتارة
أكثر من مائة ومخسة وثالثون رئاسة وعضوية.

رئاسة 1٤ فريق عمل لألمم املتحدة والتحالفات الدولية. «
رئيس، فريق عمل تكنولوجيا املعلومات والتصالت لألمم املتحدة. «
رئيس، التحالف العاملي لألمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت والتنمية. «
رئيس لكثر من 50 رشكة يف مجيع أنحاء العامل. «
رئيس فخري لكثر من 20 مؤسسة يف مجيع أنحاء العامل. «
رئيس لكثر من 30 مجعية للمسؤولية الجتامعية يف مجيع أنحاء العامل. «
نائب الرئيس )مع كويف عنان وبان كي مون( للميثاق العاملي لألمم املتحدة. «
رئيس، فريق اخلرباء الكومي الدويل التابع لألمم املتحدة يف جمال املحاسبة وإعداد القوائم املالية. «
رئيس، شبكة التكنولوجيا الرقمية من أجل التحرض املستدام )الشبكة 11(. «
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أوسمة ودروع
أكثر من ٤٠ وسام وجائزه رسمية، فضال عن ١٠٠٠ درع تقدير من عدة دول )األردن، فرنسا، السعودية، 

تونس، األمم املتحدة، الصني، لبنان وغريها( منها: 
وسام الستقالل الردين من الدرجة الوىل من جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن السني ـ قرص رغدان  «

ـ اململكة الردنية اهلاشمية )2016(.
وسام الستقالل الردين من جاللة امللك السني بن طالل قرص رغدان ـ اململكة الردنية اهلاشمية،  «

.1967
ـ تونس،  « التونسية  بورقيبة رئيس اجلمهورية  الرئيس البيب  التونسية من فخامة  وسام اجلمهورية 

.1985
وسام جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس من السيد روبرت ميرتان قرص اإلليزيه، فرنسا، 1985. «

عضويات خمتارة
عضوية جملس العيان، اململكة الردنية اهلاشمية 2010 ـ 2011. «
عضوية جمموعة المم املتحدة الكومية خلرباء املعايري املحاسبية والتقارير. «
عضوية املنظمة الدوليه للملكيه الفكريه. «
عضوية جلنة خرباء منظمة التجارة العاملية حول مستقبل التجارة العاملية. «
عضوية مجيع اهليئات املحاسبية الدولية.  «

شهادات أكاديمية
الدكتوراه الفخرية يف إدارة العامل من جامعة مؤته، 2015 «
الدكتوراه الفخرية يف العلوم النسانية من جامعة بيت لم، 201٤. «
الدكتوراه الفخرية يف اآلداب من جامعة كانيسيوس، بافالو، الوليات املتحدة المريكية، 1988. «
بكالوريوس يف إدارة العامل من اجلامعة المريكية يف بريوت، 1960. «
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مالمح ب�رزة يف م�سرية
جمموعة طالل اأبوغزاله خالل الـ ٤٥ ع�مً� امل��سية

مكانتنا الدولية
عدد الرشاكات املهنية / مئة ومخسني. «
عدد املراكز التدريبية التابعة / أكثر من ألف مركز. «
عدد عضوياتنا يف مجيع اهليئات الدولية / مخسائة عضوية. «
عدد حمطات املعرفة / أربعائة مطة. «
عدد الوسمة واجلوائز التي حصل عليها الرئيس واملجموعة / ثالثائة ومخسون وسامًا وجائزة. «
عدد رشاكاتنا مع اجلامعات واملؤسسات واهليئات التعليمية / مائتان ومخسون رشاكة. «
عدد مكاتب التمثيل / مائة ومخسون مكتبًا. «
عدد رشكات املجموعة / مائة وأربعون رشكة. «
عدد مؤسسات طالل أبوغزاله فاونديشن / مخسون مؤسسة. «
عدد رشكات املناطق الرة / مخس رشكات. «

إمكانياتنا التقنية
ونظام  « برنامج  مائة  من  أكثر   / العمالء  خلدمة  داخليًا  تطويرها  تم  التي  والنظمة  الربامج  عدد 

إلكرتوين.
عدد مواقع املجموعة اإللكرتونية / أكثر من ستني موقعا إلكرتونيا. «
صفحة  « سبعني  من  أكثر   / الجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  املجموعة  وحسابات  صفحات  عدد 

وحسابا.
عدد الزيارات السنوية ملواقع املجموعة عىل اإلنرتنت / أكثر من مخسة ماليني زيارة. «
عرشة  « من  أكثر   / الجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  املجموعة  لصفحات  السنوية  الزيارات  عدد 

ماليني زيارة.
أكثر من نصف  « التواصل الجتامعي /  املجموعة عىل شبكات  املتابعني واملعجبني بصفحات  عدد 

مليون متابع ومعجب.
عدد مستندات املجموعة التي متت أرشفتها وفهرستها منذ تأسيسها / أكثر من مخسني مليون مستند. «
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عدد النرشات املهنية الشهرية اإللكرتونية للمجموعة / أكثر من ستة وثالثني نرشة. «
عدد قواعد البيانات والسجالت املصنفة واملوزعة عىل الردن والوطن العريب ودوليًا / أكثر من مائة  «

ومخسني قاعدة بيانات تتوي عى أكثر من مخسائة ألف سجل مصنف.

باإلضافة إىل،
تعمل املجموعة بخط إنرتنت خاص هبا منذ أكثر من 25 عامًا. «
متتلك املجموعة موقعا خاصا للتعايف من كوارث تكنولوجيا املعلومات يف ثالث دول. «
تعمل املجموعة من خالل سحابة إلكرتونية خاصة هبا مزودة بأفضل التقنيات العاملية. «
إنتاج أول جهاز عريب حممول بالتعاون مع أكرب رشكات التكنولوجيا واملعلومات عامليًا. «
رشكة رائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصالت متلك أكثر من 100 براءة اخرتاع يف جمال  «

حلول تكنولوجيا املعلومات واإلتصالت.
رشكة عاملية رائدة بتزويد خدمات التعليم عرب شبكة النرتنت. «
حاصلة عىل جائزة أفضل موقع عريب اسرتاتيجي. «

قدراتنا البرشية
عدد املستشارين عىل قاعدة بيانات املناقصات / أكثر من مخسني ألف مستشار وخبري. «
عدد املدربني عىل قاعدة بيانات املناقصات / أكثر من عرشة آالف مدرب. «
» .TAGICIT مجيع املهنيني يف املجموعة اجتازوا امتحان شهادة أبوغزاله ملهارات تقنية املعلومات

قدراتنا التدريبية
عدد التقارير املهنية الصادرة عن املجموعة / أكثر من مليون تقرير. «
عدد املهنيني الذين تدربوا يف املجموعة / أكثر من نصف مليون مهني.  «
عدد الشهادات املهنية التي منحتها املجموعة / أكثر من نصف مليون شهادة. «
عدد الربامج التدريبية التي عقدهتا املجموعة / أكثر من نصف مليون برنامج. «
عدد الشهادات الكاديمية التي منحتها املجموعة / أكثر من ألف شهادة. «

يف جمال اإلستشارات
عدد املشاريع التي تم دراسة جدواها من قبل املجموعة / أكثر من عرشة آالف مرشوع. «
عدد املؤسسات التي متت هيكلتها وتنظيمها من قبلنا / أكثر من أربعة آالف مؤسسة. «
عدد املنظامت التي تم تأهيلها للحصول عىل شهادات اآليزو / أكثر من أربعائة منظمة. «
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يف جمال امللكية الفكرية
عدد العالمات التجارية التي تم تسجيلها حول العامل / أكثر من أربعائة ألف عالمة تارية. «
عدد حقوق امللكية الفكرية التي تم إدارهتا / أكثر من مائة ألف حق ملكية فكرية. «
رئيس جملس اإلدارة هوالشخصية الوحيدة يف قاعة مشاهري امللكية الفكرية من خارج الدول الثامن  «

الكبار.
اعتامد أبوغزاله للملكية الفكرية كمسجل لسامء املجال )qa.( ).قطر(، )Shabaka.( ).شبكة(،  «

.).PW(و ).ae(
إدارة  « ثامن سنوات من جملة  ملدة  الوسط  الرشق  فكرية يف  ملكية  أفضل رشكة  حاصلة عىل جائزة 

.)MIP( امللكية الفكرية
أول رشكة ملكية فكرية تسجل أسامء النطاق عامليًا. «

عمالؤنا
عدد عمالئنا اإلمجايل لكافة اخلدمات والنشطة منذ تأسيس املجموعة / أكثر من مليون عميل منذ  «

تأسيس املجموعة.
معدل الزيادة يف عدد العمالء يف مجيع املجالت سنويًا / أكثر من ٢٥ الف عميل سنويًا. «

يف جمال امللكية الفكرية:
عدد العمالء اجلدد الذين تتم خدمتهم سنويًا / أكثر من مخسة آالف عميل جديد سنويًا. «

يف جمال التدريب:
عدد املتدربني الذين تتم خدمتهم سنويًا / أكثر من عرشة آالف متدرب سنويًا. «

يف جمال التدقيق:
عدد العمالء الذين تتم خدمتهم سنويًا / أكثر من عرشة آالف عميل سنويًا. «
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خدم�ت جمموعة طالل اأبوغزاله

التدقيق
تدقيق خارجي. «
تدقيق داخيل. «
إعداد أنظمة وإجراءات مالية. «
خدمات رضيبية وزكاة. «
رد رضيبة املبيعات للسائحني والردنيني غري املقيمني عىل مشرتياهتم خالل زيارهتم اململكة الردنية. «
تأسيس وتصفية رشكات. «
تدقيق إجراءات الاكمية يف الرشكات. «
مراجعة البيانات املالية املرحلية. «
 تدقيق أنظمة واجراءات تكنولوجبا املعلومات. «
تدقيق إجراءات متفق عليها. «
تقييم العامل. «

القانونية
العالمات  « عىل  التعدي  حالت  يف   )Domain Names( النطاق  أسامء  ضد  الشكاوى  تقديم 

التجارية.
املناطق  « ورشكات  أنواعها  بكافة  العاملة  الرشكات  وتأسيس  الجنبي  بالستثامر  املتعلقة  اخلدمات 

واندماجها  ودجمها  الرشكات  بتحويل  املتعلقة  الخرى  اخلدمات  وكافة  التمثيل  ومكاتب  الرة 
وتصفيتها واخلدمات املتعلقة بالستحواذ.

تأسيس الرشكات املعفاة )Offshore Companies( وجتديد تراخيصها. «
التحري عن البضائع والعالمات التجارية املقلدة يف السواق املحلية وضبطها بالتعاون مع السلطات  «

املحلية.
التعدي. اختاذ كافة  « التعدي عليها ووقف  الفكرية وحالت  بامللكية  املتعلقة  القانونية  الستشارات 

الجراءات اإلدارية والقضائية لشطب العالمات التجارية املسجلة واملخالفة للقانون.
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اختاذ التدابري الدودية بالتعاون مع السلطات املحلية لوقف الفراج عن البضائع التي تنطوي عىل  «
تعدي عىل حقوق امللكية الفكرية. 

صياغة ومراجعة عقود امللكية الفكرية بكافة انواعها. «
صياغة وإرسال اإلنذارات لوقف التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية. «
غري  « املنافسة  وحالت  الفكرية  امللكية  حقوق  عىل  التعدي  حالت  يف  القضائية  الجراءات  اختاذ 

املرشوعة.
الدراسات القانونية النافية للجهالة. «
اخلدمات املتعلقة بقانون العمل وقضايا املطالبات العاملية ومراجعة وصياغة عقود العمل. «
الستشارات القانونية املتعلقة بالرضائب بكافة أنواعها. «
الستشارات القانونية بخصوص المالت الرتوجيية والصول عىل الرتاخيص الالزمة. «
تراخيص تسويق وتوزيع الدوية واملستحرضات الصيدلنية. «
صياغة كافة أنواع العقود ومراجعتها. «

االستشارات
أنظمة اإلدارة املتكاملة. «
أنظمة اجلودة "اآليزو" 9001. «
أنظمة مواصفات رضا الزبائن "اآليزو" 10001. «
أنظمة مواصفات التعامل مع شكاوي العمالء "اآليزو" 10002. «
أنظمة مواصفات عملية التدريب "اآليزو" 10015. «
أنظمة إدارة البيئة "اآليزو" 1٤001. «
أنظمة خمتربات الفحص واملعايرة "اآليزو" 17025. «
أنظمة الصحة والسالمة املهنية الوساس 18000 و "اآليزو" ٤5001. «
أنظمة خدمات تقنية املعلومات "اآليزو" 20001. «
أنظمة إدارة سالمة الغذاء 22001. «
أنظمة إدارة أمن املعلومات "اآليزو" 27001. «
أنظمة العمليات التصنيعية اجليدة. «
اخلطط السرتاتيجية. «
أنظمة واسرتاتيجيات التسعري والربحية. «
أنظمة بطاقات الداء املتوازن وإدارة الداء. «
أنظمة واسرتاتيجيات سلسلة التوريد. «
أنظمة حوكمة العائلة. «
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أنظمة حوكمة الرشكات. «
أدلة السياسات واإلجراءات للعمليات. «
إدارة العمليات وحتسينها وإعادة هندستها وهيكلتها. «
أنظمة إدارة املوارد البرشية. «
خطط التسويق. «
املسوحات السوقية ومسوحات اآلراء والتحليل اإلحصائي. «
إدارة املخاطر املالية. «
السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية. «
الفحص النايف للجهالة املايل وللعمليات. «
خدمات الندماج والستحواذ. «
تقييم العامل. «
بناء النامذج املالية لألعامل. «
استشارات إدارة الصول واملوجودات. «
استشارات إدارة املخاطر. «
خطط العامل. «
دراسات اجلدوى القتصادية. «
دراسات اجلدوى املبدئية. «
البحاث والدراسات القطاعية. «
إعادة اهليكلة وإعداد الوصاف الوظيفية. «
طرح رشكة لالكتتاب الويل. «
تقييم أداء العاملني. «
دراسات تقييم الثر البيئي. «
التدقيق الداخيل للجودة والعمليات. «
» .PMO تأسيس وإدارة مكاتب إدارة املشاريع
إدارة املشاريع. «
التخطيط السرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات والتصالت. «
إدارة التغيري التكنولوجي. «
إدارة الباعة. «
إدارة املشاريع واإلرشاف عىل التنفيذ. «
تطوير سياسات وإجراءات تكنولوجيا املعلومات والتصالت. «
استمرارية العامل والتعايف من الكوارث. «
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تقييم ضعف الشبكات. «
اختبار الخرتاق. «
استشارات وتدقيق ختطيط موارد الرشكات. «

امللكية الفكرية
تسجيل العالمات التجارية وبراءات الخرتاع وخمتلف خدمات امللكية الفكرية. «
البحث عن العالمات التجارية املنشورة. «
مراقبة العالمات التجارية. «
صياغة طلبات براءات الخرتاع. «
مراقبة ومتابعة التعدي عىل براءات الخرتاع. «
البحث عن طلبات براءات الخرتاع املنشورة. «
البحث من خالل املالك. «
جتديد حقوق امللكية الفكرية. «
تسجيل أسامء النطاق. «
تقييم امللكية الفكرية. «
إدارة حمفظة امللكية الفكرية. «
التصاميم املتعلقة بامللكية الفكرية. «
الرتخيص والمتياز. «

التسويق الرقمي
ختطيط التسويق الرقمي. «
حتسني ترتيب املواقع عرب حمركات البحث. «
إعالنات العرض الرقمي. «
التسويق عرب الربيد اإللكرتوين. «
التسويق عرب مواقع التواصل الجتامعي. «
» .PPC »نظام التسويق عرب »الدفع بالنقرة
املراجعة والتدقيق عىل نشاطات التسويق الرقمي. «
التسويق عرب اهلواتف املحمولة. «
التدوين الرقمي. «
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التدريب
عقد دورات تدريبية عامة وخاصة لكل من القطاعني العام واخلاص. «
حتديد الحتياجات التدريبية وإعداد اخلطط التدريبية وتقييم الثر التدريبي. «
تصميم أنظمة التدريب الداخلية. «
إنشاء وتطوير مراكز التدريب. «
تصميم وتطوير القائب والدلة التدريبية. «
تطوير وإعادة هيكلة وحدات التدريب الداخلية. «
عقد ورش عمل متخصصة. «
تنفيذ الربامج التدريبية املوجهة لتلبية متطلبات جوائز التميز العربية. «
تقديم دبلومات بالتعاون مع جامعات حملية ودولية يف املوارد البرشية وإدارة املشاريع. «
املسح الكمي )الدورات التدريبية والشهادات الكاديمية(. «
والسالمة  « الصحة  التأمني،  اجلودة،  يف  دولية  مهنية  لشهادات  وامتحانات  تدريبية  دورات  تقديم 

املهنية، اهلسب والتمويل اإلسالمي.
مراكز معتمدة لعقد امتحانات رقمية وتقليدية لعدد من اجلامعات واجلمعيات املهنية. «
برنامج الطالقة يف اللغة العربية. «
برنامج اللغة العربية لغري الناطقني هبا. «
برنامج إقرأ بأذنيك. «
برامج تعليم اللغات )اإلنجليزية، والصينية، والفرنسية، واإليطالية، والملانية(. «
برنامج CIM لتعليم التسويق اإللكرتوين. «

اإلعالم
استشارات وتدريب يف جمال اإلعالم. «
اسرتاتيجيات ومحالت التواصل. «
التحرير والكتابة اإلعالنية. «
إعداد املحتوى واملنشورات. «
وسائل اإلعالم الذكية. «
إعداد الخبار. «
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التدريب عى مهارات تقنية املعلومات
للتدريب  « أبوغزاله  طالل  مؤسسة  )من  املعلومات  تقنية  مهارات  يف  الدويل  أبوغزاله  طالل  دبلوم 

اإللكرتوين(.

تطوير املواقع اإللكرتونية
تطوير وتصميم املواقع اإللكرتونية. «
تدقيق املواقع اإللكرتونية. «
محالت التسويق اإللكرتوين. «
تطوير تطبيقات الويب. «
تطوير أنظمة املوسوعات اإللكرتونية. «
تطوير أنظمة الويكي واملنتديات. «
تطوير أنظمة إدارة حمتويات املواقع اإللكرتونية. «
تطوير أنظمة إدارة العمل. «

احللول اإللكرتونية
» .)ERP( استشارات أنظمة ختطيط موارد املؤسسات
حتليل النظم وإعادة هيكلة العمليات. «
تدقيق أنظمة املعلومات. «
تطوير النظمة. «
تطوير أنظمة البوابات اإللكرتونية. «
تطوير أنظمة الجهزة الذكية. «

البنية التحتية اإللكرتونية
تصميم واستشارات البنية التحتية لغرف اخلوادم. «
تصميم واستشارات الشبكة الداخلية. «
تصميم وتطبيق دفرت العناوين لألجهزة والربيد اإللكرتوين. «
استشارات استضافة املواقع اإللكرتونية. «
استشارات املصادر املفتوحة. «
خدمات الدعم الفني لتقنية التصالت واملعلومات. «
استشارات حلول النسخ الحتياطية وخطط التعايف من الكوارث. «
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املوارد البرشية
استشارات املوارد البرشية. «
التدريب يف جمالت املوارد البرشية املختلفة. «

برامج مو األمية
برامج حمو المية الرقمية. «
برامج حمو المية البجدية. «
برامج حمو المية الثقافية. «

األرشفة
برنامج الرشفة اإللكرتونية. «
خدمة الرشفة للملفات والوثائق. «

احلوسبة السحابية
التخطيط السرتاتيجي يف الوسبة السحابية. «
اخلدمات الستشارية يف بنيات السحب الاسوبية / اإللكرتونية. «
حتديد وتبيني اخلدمات القائمة عىل الوسبة السحابية. «
اخلدمات الستشارية يف حلول السحب املختلطة. «
تصميم حلول سطوح املكاتب الفرتاضية. «

قواعد البيانات
الربحية،  « غري  املؤسسات  للعمالء،  مركزي  بشكل  وخمزنة  حمدثة  اتصال  ملعلومات  بيانات  قاعدة 

ري الذاتية للخرباء من داخل املجموعة  مؤسسات التمويل واملؤسسات الكومية، باإلضافة إىل السِّ
ومن خارجها يف خمتلف القطاعات والتخصصات.

قاعدة بيانات خاصة إلدارة العالقات مع العمالء. «

املطبوعات
خدمات واستشارات مطبعية. «
النرش والتوزيع. «
اإلرشاف واملتابعة عىل مجيع مراحل الطباعة. «
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التصميم اجلرافيكي
تصميم املطبوعات وجتهيزها. «
تصميم العالمات التجارية وتطويرها. «

ضان سالمة االمتحانات
توفري مركز امتحانات آمن وجمهز بخدمات املراقبة عرب الشبكة وهومركز التحقق من هوية الطالب  «

باستخدام أحدث التقنيات.

تليل السوق والتحليل التنافيس
دراسة املنافسني والتحليل التنافيس الشامل. «
حتليل السوق وعمل دراسات املقارنة بني املنافسني يف شتى املجالت. «
ورفع  « والعاملية  املحلية  الرشكات  أخبار  متابعة  طريق  عن  للمجموعة  املتاحة  الفرص  استكشاف 

التقارير مبارشة إىل اإلدارة العليا.

الرتمجة
تقديم خدمات الرتمجة إىل كافة اللغات الرئيسية يف مجيع املجالت. «
خدمات الرتمجة الفورية. «
املراجعة والتدقيق اللغوي. «

الوسائط املتعددة
الّتصوير الضوئي )الفوتوغرايف( والّتصوير املتلفز )الفيديو(. «

اخلدمات اجلامعية
مساعدة الطالب يف اختيار الربنامج بناء عىل أهليتهم واستعدادهم للدراسة يف اخلارج ورغباهتم. «
اإلرشاد يف اتباع إجراءات الطلب وإكامل املواد التكميلية املطلوبة. «
مساعدة الطالب يف اختاذ قرار مبني عىل املعلومات بشأن العرض الذي ينبغي قبوله، لضامن اللتحاق  «

باجلامعة.
املساعدة يف تعبئة طلب التأشرية. «
املساعدة يف تأمني سكن الطالب. «
توفري املعلومات قبل املغادرة واملتابعة بعد الوصول. «
عقد اختبارات القبول يف مركز طالل أبوغزاله للشهادات العاملية واملعرفية. «
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مساعدة الطالب عىل ترمجة الوثائق ذات الصلة من خالل رشكة طالل أبوغزاله للرتمجة والتوزيع  «
والنرش.

تقديم دورات حتضريية لربامج IELTS  و TOEFL من خالل رشكة طالل أبوغزاله للتدريب. «
تقديم دورات باللغة الصينية يف معهد طالل أبوغزاله كونفوشيوس. «
استضافة املعارض لتقديم رشكائنا يف جمال اخلدمات اجلامعية. «

خدمات االستشارات اخلاصة باملناقصات
خدمات اإلبالغ عن املناقصات. «
خدمات استشارية لتطوير املبادئ التوجيهية للمناقصات وانظمتها. «
خدمات استشارية إلدارة العقود واللتزامات القانونية. «
خدمات استشارية إلدارة سجل املوردين. «
خدمات استشارية لعداد وثائق املناقصات واستدراج العروض وتقييمها. «
اخلاصة  « املخاطر  وإدارة  العروض  وتقديم  املناقصات  وثائق  وحتليل  لعداد  تدريبية  خدمات 

باملناقصات.
خدمات استشارية لتنفيذ املناقصات من خالل مستشارينا وشبكة خربائنا ورشكائنا. «

التوظيف اخلارجي للعمالء والتوظيف الداخيل للمجموعة
توظيف. «
تقييم مرشحني لغايات التوظيف. «
جتهيزاختبارات لغايات التوظيف. «
تقييم موظفني لغايات الرتقية. «
تدريب رشكات بإجراءات التوظيف. «

االستشارات السياحية
تقديم خدمات الستشارات يف جمال السياحة والتسويق هلا. «
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خدم�ت
طالل اأبوغزاله ف�وندي�سن

)IASCA( املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني
المتحانات املهنية. «
الدورات التدريبية. «
اإلصدارات املهنية املرتمجة واملناهج املهنية. «
خدمات التحول لتطبيق معايري املحاسبة الكومية يف القطاع العام. «
العضوية. «
» .IFRS خدمات التحول لتطبيق معايري املحاسبة الدولية
التدقيق،  « أدلة  إعداد  التدريبية،  واملواد  املناهج  تأليف  املالية،  النظمة  )إنشاء  الستشارية  اخلدمات 

حتديد الحتياجات التدريبية(.

)TAG-KS( جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
خدمات تدريب. «
إدارة حمطات املعرفة. «

)ASIP( املجمع العريب للملكية الفكرية
دورات تدريبية متخصصة يف املجالت القانونية وامللكية الفكرية. «
خدمات استشارات قانونية واستشارات ملكية فكرية. «
مؤمترات وورش عمل. «
مطبوعات مهنية. «
دورات تدريبية يف جمالت القانون وامللكية الفكرية. «

)AIMICT( املجمع العريب الدويل لتكنولوجيا اإلدارة
التدريب والتوعية وبناء القدرات يف جمالت اجلودة واإلدارة وتكنولوجيا اإلدارة والقيادة. «
الشهادات املهنية يف جمالت اجلودة والقيادة. «
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اخلدمات الستشارية والتأهيل يف جمالت اجلودة واإلدارة. «
العضوية. «

)LES-AC( مجعية خرباء الرتاخيص - الدول العربية
خدمات استشارات الوكالت والرتاخيص التجارية. «
برنامج التأهيل املهني "خبري تراخيص ملكية فكرية عريب معتمد". «
خدمات التدريب املهني وبناء القدرات. «
توفري العضوية لدى منظمة خرباء الرتاخيص الدولية. «
توفري فرص التواصل مع اخلرباء الدوليني املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية، براءات الخرتاع،  «

تسويق التكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا.
إصدارات وكتب مهنية. «

برنامج اقتدار - طالل أبوغزاله للمشاريع الصغرية واملتوسطة
برنامج خمصص هيدف إىل مساعدة أصحاب العامل واملرشوعات يف زيادة اإلنتاجية والكفاءة من  «

خالل استخدامهم لتقنيات املعلومات والتصالت.

مجعية كلنا لفلسطني
مزودون بمعلومات حول حياة وإنجازات أبرز الشخصيات الفلسطينية يف العامل. «

املوسوعة اإللكرتونية العربية )تاجيبيديا(
أكرب مزودي املحتوى العريب الرقمي. «

)TAG-Creation( طالل أبوغزاله لصنع املعرفة والثروة
استشارات العامل. «
تسويق الخرتاعات. «
الوساطة التجارية. «
خدمات امللكية الفكرية. «
خدمات قانونية. «
اخلدمات الستشارية. «
تطوير وإدارة املشاريع. «
التدريب. «
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)TAGI-RECORDS( طالل أبوغزاله للتسجيالت الدولية
واخلدمات  « والتسجيل  املوسيقى  صناعة  جمال  يف  املجاورة  والقوق  والنرش  التأليف  حقوق  محاية 

القانونية للرشكات وتسجيل اسم النطاق.

)TAGBC.FM( اذاعة طالل أبوغزاله لألعال والثقافة
إذاعة "معان من عامن" لنرش الفكر والثقافة والتعليم. «

)TAG-IISR( معهد طالل أبوغزاله للمسؤولية االجتاعية
التدريب عىل التخطيط السرتاتيجي وأنشطة املسؤولية الجتامعية. «
اإلرشاف وإعداد محالت توعوية يف جمال أنشطة املسؤولية الجتامعية. «
ابتكار سياسات للمسؤولية الجتامعية. «
إجراء تقييامت لألثر وتقييامت ملبادرات املسؤولية الجتامعية. «
إعداد خطط وميزانيات للمسؤولية الجتامعية لضامن المتثال لالسرتاتيجية والسمة العامة. «
إجراء تقييامت للتنفيذ وتقديم تغذية راجعة للمنظامت املعنية. «
خلق أوجه بني العديد من مبادرات ومنظامت املسؤولية الجتامعية. «
عقد ندوات ومؤمترات ولقاءات حملية وإقليمية ودولية. «

)TAGKF( ملتقى طالل أبوغزاله املعريف
استضافة وتنظيم خمتلف أنواع الفعاليات والحداث. «
تقديم خدمات اقتصادية استشارية. «
اجراء أبحاث ودراسات اقتصادية يف الردن. «
تطوير رؤى اقتصادية قصرية ومتوسطة وطويلة املدى وتقديمها لصناع القرار. «
تنظيم فعاليات وأنشطة ذات عالقة بالقضايا القتصادية. «

)TAG-Visa( طالل أبوغزاله قسم التأشريات الصينية
خدمات التأشرية جلمهورية الصني الشعبية. «

)TAG-Confucius( معهد طالل أبوغزاله كونفوشيوس
تعليم اللغة الصينية. «
دورات اللغة الصينية املكثفة يف جمال العامل. «
توفري املنح الدراسية يف الصني للطلبة من خمتلف املراحل لدراسة اللغة والثقافة الصينية. «
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تنظيم خميامت صيفية يف الصني. «
تعليم اللغة الصينية يف املدارس. «
إقامة أنشطة وفعاليات متعلقة بالثقافة والتاريخ الصيني. «

)AROQA( املنظمة العربية لضان اجلودة يف التعليم
خدمات ضامن اجلودة للمؤسسات التعليمية. «
العتامد الكاديمي للمدارس. «
خدمات العتامد الكاديمي للمؤسسات والربامج التعليمية من خالل هيئات العتامد العاملية. «

)ASREN( املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
ربط البنى التحتية العربية للبحث والتعليم. «
خدمات التصال الالسلكي التعليمي والتوافق التقني لشبكات البحث والتعليم. «
خدمات الربط التقني والتصال بشبكات البحث والتعليم الوروبية والعاملية واملصادر الوسبية  «

وقواعد البيانات البحثية والتعليمية.

)AG-IP News( وكالة أنباء امللكية الفكرية
كتابة الخبار يف جمال امللكية الفكرية. «
حترير ومراجعة الخبار يف جمال امللكية الفكرية. «
مراقبة اجلودة لرتمجة الخبار يف جمال امللكية الفكرية من وإىل اللغتني العربية واإلنجليزية. «

)TAG-IT News( وكالة أنباء تقنية املعلومات
كتابة أخبار يف جمال تكنولوجيا املعلومات. «
حترير ومراجعة الخبار يف جمال تكنولوجيا املعلومات. «
مراقبة اجلودة لرتمجة الخبار يف جمال تكنولوجيا املعلومات من وإىل اللغتني العربية واإلنجليزية. «

)TAG-Educa News( وكالة أنباء التعليم
كتابة أخبار يف جمال التعليم. «
حترير ومراجعة الخبار يف جمال التعليم. «
مراقبة اجلودة لرتمجة الخبار يف جمال التعليم من وإىل اللغتني العربية واإلنجليزية. «
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)TAGI-UNI( جامعة طالل أبوغزاله الدولية
برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل النرتنت. «

)TAG-DU( اجلامعة الرقمية
منح درجة املاجستري بإدارة العامل عرب اإلنرتنت. «

)JOrchestra( مجعية األوركسرتا األردنية الوطنية
تنظيم الفالت املوسيقية واملشاريع املخصصة للموسيقى. «

�سرك�ت وهيئ�ت
طالل اأبوغزاله ف�وندي�سن

اجلامعات والكليات
»  .)TAG-KS( جمتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
» .)TAG-IISR( معهد طالل أبوغزاله الدويل للمسؤولية الجتامعية
» .)TAG-UCB( )كلية طالل أبوغزاله اجلامعية )البحرين
» .)TAG-UC( كلية طالل أبوغزاله اجلامعية التطبيقية لألعامل وتقنية املعلومات واإلتصالت
»  .)TAGI-UNI( جامعة طالل أبوغزاله الدولية
» .)TAG-Confucius( معهد طالل أبوغزاله كونفوشيوس

املوسوعات ومراكز األبحاث
» .)All4Palestine( مجعية كلنا لفلسطني
» .)FBGC( مركز حوكمة الرشكات العائلية
» .)TAGEPEDIA( املوسوعة اإللكرتونية العربية
»  .)TAG-Research( مركز طالل أبوغزاله لألبحاث
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وكاالت األنباء
» .)AG-IP News( وكالة أنباء امللكية الفكرية
» .)TAG-IT News( وكالة أنباء تقنية املعلومات
» .)TAG–Educa News( وكالة أنباء التعليم
 

مبادرات املجموعة
»  .)TAGITOP( جهاز طالل أبوغزاله املحمول

مراكز التمّيز
»  .)JOrchestra( مجعية الوركسرتا الردنية الوطنية
»  .)TAG-CRC( طالل أبوغزاله إلعادة تأهيل أجهزة الاسوب
» .)TAG-Creation( طالل أبوغزاله لصنع املعرفة والثروة
»  .)TAG-PID( طالل أبوغزاله رشكاء يف التنمية
» .)ACDR( املركز العريب لتسوية املنازعات
» .)ICTDAR( برنامج حقيبة أدوات لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة-اقتدار

املجامع واجلمعيات املهنية واملنظات العربية والدولية
» .)ASIP( املجمع العريب للملكية الفكرية
» .)AIMICT( املجمع العريب الدويل لتكنولوجيا اإلدارة
» .)ASREN( املنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم
» .)LES-AC( مجعية خرباء الرتاخيص ـ الدول العربية
»  .)IASCA( املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني
» .)AROQA( املنظمة العربية لضامن اجلودة يف التعليم
» .)AIPMAS( مجعية املجمع العريب للوساطة والتحكيم يف امللكية الفكرية

املنتديات االقتصادية واملعرفية
» .)TAGKF( ملتقى طالل أبوغزاله املعريف
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�سرك�ت
جمموعة طالل اأبوغزاله

األردن
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية. «
املجموعة الستشارية للتدريب املهني )جمموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني(. «
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «
خرباء التقييم )أبوغزاله للتقييم(. «
الرشكة العربية لتقنيات املعلومات )أبوغزاله لتقنيات املعلومات الدولية ـ أبوغزاله للدراسات(. «
مي أبوغزاله ورشيكتها )أبوغزاله للرتمجه والتوزيع والنرش ـ أبوغزاله للدعاية واإلعالن(.  «
الدار العربية لنقل التكنولوجيا )أبوغزاله للمشاريع ـ أبوغزاله لإلدارة والتطوير العقاري(. «
اخلرباء خلدمات التوظيف املهني )أبوغزاله للتوظيف املهني(. «
خرباء الستشارات املهنية )أبوغزاله لالستشارات املهنية(. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات )أبوغزاله للمشاريع ـ مكتب الدار لالستشارات ـ طالل أبوغزاله  «

لدراسات وأبحاث الطاقة(.
رشكة طالل أبوغزاله ورشيكيه )طالل أبوغزاله للخدمات اجلامعية(. «
رشكة املوسوعة اإللكرتونية العربية. «
جامعة طالل أبوغزاله الدولية ش م ل )اوف شور(. «
مؤسسة طالل أبوغزاله للتدريب اإللكرتوين. «
مدارس طالل أبوغزاله الدولية. «
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية املحدودة. «
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس املحدودة. «
أبوغزاله للمشاريع املحدودة. «
أبوغزاله لالستشارات املحدودة. «
أبوغزاله القانونية املحدودة. «
مركز حوكمة الرشكات العائلية. «
املركز العريب للحوكمة. «
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اخلرباء لتعليم اللغة الصينية )مركز أبوغزاله الثقايف(. «
مركز بوابة العلم الثقايف )مركز طالل أبوغزاله للمعرفه(. «
رشكة طالل أبوغزاله لدعم القدرات املجتمعية. «
مجعية املجمع العريب للوساطة والتحكيم يف امللكية الفكرية. «
مجعية املجمع العريب للمحاسبيني القانونيني. «
املجمع العريب الدويل لتكنولوجيا اإلدارة. «
املجمع الدويل العريب للمحاسبيني القانونيني. «
مجعية كلنا لفلسطني. «
مجعية املنظمة العربية لضامن اجلودة يف التعليم. «
مجعية الوركسرتا الردنية الوطنية. «
مجعية خرباء الرتاخيص ـ الدول العربية. «

الكويت
أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية. «
الرشكة الوىل إلدارة املشاريع. «
الدار لتدقيق السابات ـ المحد ورشكاه )طالل أبوغزاله ورشكاه(. «

السعودية
طالل أبوغزاله ورشكاه ـ حماسبون قانونيون ـ )الرياض/جده/ اخلرب/ أهبا(. «
الرشكة العربية السعودية للمشاريع ـ )الرياض/ جده/ اخلرب(. «
أبوغزاله ورشكاه للتقنية. «
مركز تاجي للتدريب. «
مكتب سليامن العامر للمحاماة والستشارات القانونية. «

سلطنة ُعان
رشكة أبوغزاله للملكية الفكرية ش.م.م «
رشكة طالل أبوغزاله ورشكاه ـ حماسبون قانونيون ش.م.م «
رشكة أبوغزاله ورشكاه لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية واملالية ش.م.م «
رشكة طالل أبوغزاله إلستشارات تقنية املعلومات واإلتصالت ش.م.م «
املعهد العريب العامين للتدريب اإلداري. «
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سوريا 
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية. «
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «
املجموعة الستشارية للتدريب املهني )جمموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني(. «

فلسطني
طالل أبوغزاله ورشكاه. «
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية املحدودة )رام اهلل/ غزة(. «
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس املحدودة )رام اهلل/ غزة(. «
أبوغزاله لالستشارات املحدودة م.خ.م )رام اهلل/ غزة(. «

ليبيا 
الرشكة العربية لتقنية املعلومات. «

اجلزائر 
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «

اإلمارات 
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية ذ م م ـ )أبوظبي/العني/ ديب/ جبل عيل/ الشارقة/ عجامن/ رأس  «

اخليمة/ أم القوين/ المرية(.
أبوغزاله لالستشارات. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «
أبوغزاله لالستشارات اإلدارية واملالية. «
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «
طالل أبوغزاله للتدريب املهني واإللكرتوين. «

لبنان
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس ش م م. «
طالل أبوغزاله ورشكاه )رشكة مدنية(. «
الدار لتدقيق السابات ـ طالل أبوغزاله ورشكاه ش م م. «
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الدار لالستشارات ـ طالل أبوغزاله اسوشيتس ليمتد ش م م. «
جامعة طالل أبوغزاله الدولية ش م ل )اوف شور(. «
معهد طالل أبوغزاله للتدريب. «

مرص 
املجموعة الستشارية للتدريب املهني )جمموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني(. «
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «
الدار لتدقيق السابات ـ طالل أبوغزاله ورشكاه. «
الدار لالستشارات ـ طالل أبوغزاله اسوشيتس ليمتد. «
أبوغزاله للخدمات املهنية. «

البحرين
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية )رشكة تضامن(. «
جمموعة طالل أبوغزاله القابضة ذ م م. «
طالل أبوغزاله للرتمجة واإلعالم ش ش و. «
طالل أبوغزاله لالستشارات ش ش و. «
كلية طالل أبوغزاله اجلامعية إلدارة العامل. «
جمموعة طالل أبوغزاله للتدريب. «
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية املحدودة. «
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس املحدودة. «
أبوغزاله لالستشارات املحدودة. «
أبوغزاله للمشاريع املحدودة. «
املجمع الدويل العريب للمحاسبيني القانونيني. «
» .)ASREN( املنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم

العراق 
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «
املجموعة الستشارية للتدريب املهني. «
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «
مؤسسة طالل أبوغزاله للتدريب اإللكرتوين. «
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اليمن 
أجيب ت ام يب اجنتس )أبوغزاله للملكية الفكرية( املحدودة. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «

تونس 
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «

باكستان 
أبوغزاله خلدمات امللكية الفكرية اخلاصة املحدودة. «

املغرب 
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «

السودان
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس املحدودة. «
أبوغزاله لالستشارات املالية واملحاسبية. «

أفغانستان
طالل أبوغزاله للخدمات القانونية املحدودة. «
طالل أبوغزاله الدولية املحدودة. «
طالل أبوغزاله لالستشارات املحدودة. «
أبوغزاله للملكية الفكرية املحدودة. «

بريطانيا
املجمع الدويل العريب للمحاسبيني القانونيني. «

قربص 
وكالت العالمات التجارية. «
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إيران
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «

نيجرييا 
طالل أبوغزاله لالستشارات املحدودة. «

روسيا 
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «

هنغاريا
طالل أبوغزاله للملكية الفكرية هنغاريا كي اف ت. «

سويرسا
مجعية منتدى التحديات العاملية. «
تاج انرتناشونال سويتزرلند إيه جي. «

قطر
ت ام يب اجنتس أبوغزاله للملكية الفكرية. «
طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية. «

الصني 
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس. «
أبوغزاله للملكية الفكرية )هونج كونج( املحدودة. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «

تركيا 
وكالت العالمات التجارية )أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس(. «
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «

مالطا 
طالل أبوغزاله الدولية املحدودة. «
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كندا
ت ام يب اجنتس الدولية. «

أملانيا
أبوغزاله ورشكاه لالستشارات. «
» .)ASREN( املنظة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم
املجمع العريب للملكية الفكرية. «

فرنسا
مجعية كلنا لفلسطني. «

بلجيكا
املنظمة العربية لضامن اجلودة يف التعليم. «

اهلند 
أبوغزاله للملكية الفكرية ت ام يب اجنتس اهلندية اخلاصة املحدودة. «
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مطبوع�ت
جمموعة طالل اأبوغزاله

مطبوعات عاملية
منهاج حماسب دويل عريب إداري معتمد.  «
الرتمجة العربية لدليل استخدام معايري التدقيق الدولية عىل املنشأت الصغرية ومتوسطة الجم. «
الرتمجة العربية للمعايري الدولية لعداد التقارير املالية للمنشآت الصغرية و متوسطة الجم.  «
الرتمجة العربية للدليل املبسط )دليل جيب( للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.  «
الرتمجة العربية لدليل رقابة اجلودة يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة الجم.  «
الرتمجة العربية لكتاب ودليل املعايري إلعداد التقارير املالية )واييل(. «
النسخة العربية الرسمية لدليل املنظمة العاملية للملكية الفكرية »وايبو«: السياسة والقانون  «

والستخدام.
الرتمجة العربية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. «
الرتمجة العربية لدليل املعايري الدولية لقواعد السلوك الخالقي . «
الرتمجة العربية ملعايري املحاسبة الدولية يف القطاع العام.  «
املحاسبة ملؤسسات النقد الدولية.  «
الرتمجة العربية الرسمية "دليل دوائر العامل إىل النظام التجاري العاملي". «
حقيبة ادوات دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة. «

مطبوعات خارجية
كتاب اإلستشارات اإلدارية. «
قوانني العالمات التجارية يف البلدان العربية ـ أدلة البلدان. «
قوانني امللكية الفكرية يف البلدان العربية. «
النسختان العربية والنجليزية لكتاب املحاسبة وإعداد التقارير املالية لغايات التكاليف  «

واللتزامات املالية )املحاسبة البيئية(. 
يف خدمة القتصاد العريب ـ كلامت وأبحاث يف املحاسبة واملراجعة. «
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أدلة وأعال داخلية
دليل مكافحة غسيل الموال. «
دليل حوكمة الرشكات.  «
دليل العامل إىل »جولة أوروغواي«. «
متطلبات التسجيل يف 65 دولة عربية والدول الخرى. «
دليل املكتب العريب للخدمات القانونية. «
دليل أجيب ملتطلبات التسجيل والرسوم يف مجيع أنحاء العامل. «
دليل الفرتة القانونية لحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق السابات بأوراق عمله وفق القوانني املعنية  «

بالدول العربية.

املعاجم
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات واإلتصالت ـ اإلصدار الثاين. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية ـ اإلصدار الثاين. «
معجم طالل أبوغزاله لرباءات اإلخرتاع. «
معجم طالل أبوغزاله القانوين. «
معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية. «
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات واإلتصالت ـ اإلصدار الول. «
معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة والعامل. «
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية ـ اإلصدار الول. «
معجم طالل أبوغزاله املحاسبي )إنجليزي ـ عريب( ـ اإلصدار الول. «
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مواقع �سرك�ت
جمموعة طالل اأبوغزاله االإلكرتونية

1 .)TAG-Audit( طــــــالل أبوغـــــــزاله وشـــركاه الـــــدولية

2 .)TAG-Consult( طــــــالل أبوغـــــــزاله ورشكاه لالستشــارات

3 .)TAG-Value( ـم طــــــالل أبوغـــــــزاله للتقييــــــــــــــ

4 .)TAG-Domains( ـال طــــــالل أبوغـــــــزاله ألسمــــاء املجــ

5 .)TAG-ITI( ـدولية طــــــالل أبوغـــــــزاله لتقنيـات املعلومـات ال

6 .)TAG E-Solutions( ـــزاله للحلول اإللكرتونية طــــــالل أبوغــــ

7 .)AGIP( ـــــــرية ــــــة الفكــــ أبوغــــــــــزاله للملكيـــــ

8 .)TAG-Legal( طــــــالل أبوغـــــــزاله القــــانونيـــــــــة

9 .)TAG-Media( طــــــالل أبوغـــــــزاله الدولية للدعاية واإلعـالن

10 .)TAG-Publish( طــــــالل أبوغـــــــزاله الدولية للطباعة والنرش

11 .)TAG-Recruit( طالل أبوغزاله للتوظيف املهني وتطوير املوارد البرشية

12 .)TAG-Advisors( ـــــــاريع طــــــالل أبوغـــــــزاله للمشـــ

13 .)TAG-Tenders( طــــــالل أبوغـــــــزاله لـلعطــــــــــاءات

14 .)TAG-Translate( ـــزاله للرتجمة والتوزيع والنرش طــــــالل أبوغـ

15 .)TAG-Visa( ــم التأشيــــرات الصينيـــة طـــالل أبوغــــزاله قس

16 .)TAGI-UNI( ـــزاله الـــــدولية جامعـــــة طــــــالل أبوغــــ

17 .)TAG-DU( ـــة جامعــــة طــــــالل أبوغـــــــزاله الرقمـيـــ

18 .)TAG-SB( ـــــة طــــــالل أبوغـــــــزاله الجامعية لألعامل كليـ

19 .)TAG-UCB( كلية طــالل أبوغــزاله الجامعيـة لألعمــال ـ البحـرين

20 .)TAG-Education( طـــالل أبوغــــزالـه الستـشـــارات التعليـــم

tagi.com 
tag-consultants.com 
tagvaluation.com

tagidomains.com 
tagiti.com

tagesolutions.com 
agip.com 
tag-legal.com

tagorgmedia.com

tag-publication.com 
tagirecruitment.com 
tagadvisory.com

tagtenders.com

tagtranslate.com

tag-visa.com 
tagiuni.com 
tag-du.com

tagsb.edu.jo

tagucb.com 
tageducational.com 
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21 .)TAG-Confucius( ــد طـــالل أبوغـــزاله كونفوشيــوس مـعـهــ

22 .)TAGE-Training( ــزاله للتـدريب اإللكرتوين طــــــالل أبوغـــــ

23 .)TAG-Academy( ــــــزاله أكـاديـمـيـــــة طــــــالل أبوغـــ

24 .)TAG-KS( مجتمـــــع طــــــالل أبوغـــــــزاله للمعرفــــــة

25 .)TAGKF( ملتــقـــــى طــــــالل أبوغـــــــزاله املعرفــــــي

26 .)TAGEPEDIA( ـــــرونية العــــــربية املوســـوعـــة اإللكتــــ

27 .)TAGITOP( ــزاله للكمبيـوتر املحمــــــول طــــــالل أبوغـــــ

28 .)IASCA( املجمــع الــدويل العـــريب للمحـــاسبني القــــانونيني

29 .)ASIP( ـــع العـــــريب للملكيــــــــة الـفكــــــــرية املجمــ

30 .)LES-AC( ـــدول العــربية جمعيــة خبــــراء الرتاخيــــص ـ الـ

31 .)AIMICT( املجمـــع العــــريب الــــدويل لتكنــولوجيـــا اإلدارة

32 .)AIPMAS( ــة الفكـرية املركـز العــريب للوسـاطة والتحكيم يف امللكي

33 .)AROQA( ـي التعليــــم املنظمــة العــربية لضمــان الجــــودة ف

34 .)ASREN( ـات البحــــث والتعليــــم املنظمـــة العــــربية لشبكـ

35 .)TAG-Cloud( طــــالل أبوغــــزاله للسحــــابة اإللكتــــرونيـة

36 .)FBGC( مركـــز حوكمــــة شــــركات األعمــــال العــائليــــة

37 .)AOTI-Oman( ــد العـــــربـي العامنــــي للـــــتدريب املعـهــ

38 .)AG-IP News( ـــة الفكـــــرية وكــالة أبوغـــــزاله ألنباء امللكيـ

39 .)All4Palestine( ـــــن جمعيـــــــــة كلنــــــــا لفلسطيــــ

40 .)TAG-IT News( وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا املعلومات

41 .)TAG-Creation( طــــــالل أبوغـــــــزاله لصنع املعرفة والرثوة

42 .)TAGI-Training Bh.( ـــــزاله للتدريب ـ البحرين طــــــالل أبوغــ

43 .)TAG-Educa News( ــــزاله للتعليم وكالة أنباء طــــــالل أبوغـــ

44 .)ACDR( املــــركــــز العـــــربـــي لفــــض النـــــــزاعات

45 .)TAGI-Metric( ــرفية مركــز طالل أبوغــزاله للشهادات العاملية واملع

46 .)TAG-Capital( طــــــالل أبوغـــــــزاله لخدمــات رأس املــال

tagconfucius.com 
tagitc.com 

tag-academy.com

tag-ks.com

tag-forum.org

register.tagepedia.org

tagitop.com

iascasociety.org

aspip.org

lesarab.org

aimict.org

aipmas.org

aroqa.org

asrenorg.net

tagcloudconsult.com

fbgc.jo

tagi-aoti.com

ag-ip-news.com

all4palestine.com

tagitnews.com

tagcreation.com

tagitraining.bh

tageducanews.com

acdr.aipmas.org

tagimetric.com

tag-capital.com
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47 .)TAG-Universities( ـــزاله الستشارات إدارة الجامعات طالل أبوغـــ

48 .)TAG-Resolution( مركـــز طـــالل أبوغـــزاله لفـض النــزاعات

49 .)TAG-CRC( ــز طـــالل أبوغـــزاله إلعـادة تهيئـة الحـواسيب مركـ

50 .)TAG-Design( طـــالل أبوغـــزاله للتصميــم والطباعـة والنشـــر

51 .)TAG-Research( ـــــزاله لألبحـــاث مركـــز طــــــالل أبوغــ

52 .)TAG-Lingual( أكادمييـــة طــــــالل أبوغـــــــزاله للغـــات

53 .)TAG-Audit( ـــــزاله للتدقيــــق الداخلــــي طــــــالل أبوغــ

54 .)JOrchestra( ــــة الوطنيــــة جمعيـــــة األوركستــــرا األردنيـ

55 .)TAG-Foundation( ــالل أبوغـــــــزاله فاونديشـن للتنمية طــــ

56 .)TAG-IISR( ــزاله الدويل للمسؤوليـة االجتامعيـة معهـد طـالل أبوغـ

57 .)TAG-PID( طــــــالل أبوغـــــــزاله رشكـــاء فــي التنميـــة

58 .)TAG-Patents( ـــــزاله لبـــراءات االختـــراع طــــــالل أبوغــ

59 .)TAG-Org( مجمـــــوعة طــــــالل أبوغـــــــزاله الــــدولية

60 .)TAG-DIT( دبلوم طـــالل أبوغزاله الدويل يف مهارات تقنية املعلومات

61 .)ICTDAR-TAG SME( اقتدارـ  طالل أبوغزاله للمشاريع الصغرية واملتوسطة

62 .)TAGBC.FM( ـافة إذاعــة طــــالل أبوغــــزاله لألعمــــال والثقـ

63 .)TAGI-RECORDS( ــــــزاله للتسجيالت الدولية طــــــالل أبوغــ

taguniconsult.com 
tagresolution.com

tagcrc.com

tagidesign.com

tagrsc.com 
tag-languages.com

taginternalaudit.com

jorchestra.com

tag-foundation.org

tag-foundation.org

tag-foundation.org 
tagip-search.com

tagorg.com

tagitc.com

tagorg.com

tagbc.fm

tagirecords.com
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مك�تب
جمموعة طالل اأبوغـزاله

أكـثــر مـن ١٠٠ مكتــب حـــــول العـالــــم

المملكة األردنية الهاشمية
عمان 

اإلدارة العامة
مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد،

الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192

المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 6 962+
فاكس: 5100901 6 962+

agip@agip.com :ملكية فكرية
 tagi@tagi.com :تدقيق

أجيب
مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192

المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 6 962+
فاكس: 5100901 6 962+

jordan@agip.com

تاجي 
مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية 

صندوق البريد: 3966، عمان 11953
المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 5100600 6 962+
فاكس: 5100601 6 962+

tagco.amman@tagi.com

كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال 
)TAG-SB(

مبنى رقم 10٤، شارع مكة، عمان،
المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921951 عمان 11192
المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 5509222 6 962+
فاكس: 5509102 6 962+

info@tagcb.edu.jo

)TAGI-UNI( جامعـة طــالل ابوغــزاله الدولية
المكتب اإلقليمي: مبنى رقم ٤6، شارع عبدالرحيم 

الواكد، الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192

المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 5100250 6 962+
فاكس: 5100251 6 962+

info@tagiuni.com

معان
مبنى االدارة العامة، الروضة الصناعية،

شارع المدورة، معان
هاتف: 5100900 6 962+

موبايل: ٨3٤09٤٤ ٧9 962+ 
 maan.archiving@tagorg.com

أفغانستان
كابل

بيت رقم 1٨٤، شارع 1٤، منطقة 10، وزير أكبر 
خان، كابل، أفغانستان
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صندوق البريد: 1300٤، جاالي – ئي – فتح هللا، 
كابل، أفغانستان

هاتف: 23126٨٨ 20 93+
موبايل: 9٤6٤3٨٤ ٧٧ 93+
فاكس: 23126٨9 20 93+

afghanistan@agip.com :ملكية فكرية
afghanistan@tagi.com :تدقيق

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ ط5،
مكتب رقم 22-09

ص.ب: 1٤3الشراقة، مدينة الجزائر، الجزائر
هاتف: 3٤1٤19 21 213 +
فاكس: 3٤1٤23 21 213 +

algeria@agip.com

مملكة البحرين
المنامة

مبنى مجموعة طالل ابوغزاله رقم 1002 طريق رقم 
5121، السويفية 351، المنامة

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 1٧550003 9٧3+
فاكس: 1٧5500٤9 9٧3+

 bahrain@agip.com :ملكية فكرية
tagco.bahrain@tagi.com :تدقيق

 
كلية طالل ابوغزاله الجامعية لألعمال

)TAG-UCB(
مبنى 1002 طريق 5121، السويفية 351، المنامة

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 1٧3٨3000 9٧3+
فاكس: 1٧3٨3001 9٧3+

info@tagucb.edu.bh

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

٤13، برج تونغ شينغ، رقم ٤5٨
طريق بدونغ فوشان، شانغهاي، الصين، 200122

هاتف: 5٨٧٨62٨1 21 ٨6+
فاكس: 5٨٧٨2٨53 21 ٨6+

 china.admin@tagorg.com

بكين
غرفة 101٧، 10/ف، مبنى 2، رقم 2 كينغ هينغ دونغ 

لو، منطقة تشاو يانغ، بكين، الصين، 100012
هاتف: 1٧20 5365 10 ٨6+
فاكس: 1222 5٨٧٧ 10 ٨6+ 

beijing@agip.com

هونج كونج
جناح 1201، الطابق 12، 1 طريق بيكينغ، تسيم شا 

تسوي، هونغ كونغ
هاتف: 39٨09332 ٨52+
فاكس: 39٨09333 ٨52+

marketing.hk@tagorg.com

كوانزو
جناح 1201، الطابق 12، 1 طريق بيكينغ، تسيم شا 

تسوي، هونغ كونغ
هاتف: 1٨922٤2600٨ ٨6+ 

marketing.china@tagorg.com

قبــــرص
نقوسيا

٧ شارع إيفيسو، شقة ٤01، 1055 نيقوسيا، قبرص
صندوق البريد: 162٧0، 20٨٧ نيقوسيا، قبرص

هاتف: 6٨0 51٨ 22 35٧+
فاكس: 610 51٨ 22 35٧+

cyprus@agip.com

جمهورية مصر العربية
القاهرة

الذكية،  القرية  ابوغزاله، أ26،  مبنى مجموعة 
الصحراوي،  اسكندرية  القاهرة/  الكيلو2٨ طريق 

القاهرة، جمهورية مصر  أكتوبر،  السادس من  مدينة 
العربية

صندوق البريد: 150 القرية الذكية 125٧٧، مدينة 
السادس من أكتوبر، القاهرة، جمهورية مصر العربية

هاتف: 35352900 202+
فاكس: 353٧0٤33 202+

 egypt@agip.com :ملكية فكرية
tagco.cairo@tagi.com :تدقيق

 agcon.egypt@tag-consultants.com :استشارات
 training.egypt@tagitaining.com :تدريب
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الهنــــد
نيودلهي

أجيب تي أم بي اجنتس الهند المحدودة
أتش أل آركيد، الطابق الثالث، قطعة رقم 1٤، قطاع – 

)AXIS( ماركت، فوق بنك آكسس )في )أم أل يو
دواركا، نيودلهي 1100٧5، الهند

هاتف: 2000 ٤512 11 91+
فاكس: 2099 ٤512 11 91+

india@agip.com

 مومباي
203، جادة المترو، طريق بيريرا، مقابل طريق 
أندهيري كورال، مقابل مضخة نفط غورو ناناك، 

بالقرب من محطة مترو الطريق السريع غرب شرق، 
تشاكاال، أندهيري شرق، مومباي – ٤00099

هاتف: 5963٨ 306 99 91+ 
marketing.mumbai@agip.com

بانقلور
مكتب رقم 303، الطابق الثالث، المركز التجاري، 

مبنى الصاغة رقم ٤5، طريق ديكينسون،
بجانب مركز مانيبال، بانقلور – 5600٤2

هاتف: 2000 ٤512 11 91+
خلوي: 3331٨69٤ 96 91+
فاكس: 2099 ٤512 11 91+
 bengaluru@tagorg.com

العـــراق
بغداد

محلة ٧10، شارع 20، رقم المبنى 122، حي المثنى– 
زيونة– قرب ساحة ميسلون، بغداد، العراق

صندوق البريد: 2٨361، الداوودي،
الرمز البريدي 12631، بغداد، العراق

هاتف: ٧902153509 96٤+
موبايل: ٧٧02696631 96٤+

فاكس: 901 5100 6 962+
iraq@agip.com :ملكية فكرية
tagco.iraq@tagi.com :تدقيق

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم ٤63 بجانب البوابة الثانية، 

أربيل، إقليم كردستان، أربيل 

هاتف: 62561٧15 6 96٤+
موبايل: ٤23٧0٤٨ ٧50 96٤+
+96٧ ٤50 ٤221٤٧0          

فاكس: 901 5100 6 962+
erbil@agip.com :ملكية فكرية

 tagco.erbil@tagi.com :تدقيق

دولة الكويت
الكويت

شرق – شارع أحمد الجابر، مجمع دار العوضي، 
الطابق التاسع عشر

صندوق البريد: ٤٧29، الصفاة، 130٤٨، دولة 
الكويت

هاتف: 22٤3300٤ 965 +
فاكس: 22٤٤0111 965 +

kuwait@agip.com :ملكية فكرية
 tagco-kuwait@tagi.com :تدقيق

لبنان
بيروت ـ تاجي

شارع علم الدين، بناية المنصور، ط 1، الصنائع، 
بيروت

صندوق البريد: ٧3٨1-11، بيروت، لبنان
هاتف: ٧5٤222 1 961 +
فاكس: 353٨5٨ 1 961 +

tagco.beirut@tagi.com

بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1، الصنائع، 

بيروت
صندوق البريد: ٧3٨1-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 ٧53 1 961 +
فاكس: 5٤٨ 350 1 961 +

lebanon@agip.com

ليبيــــا
طرابلس

الشركة العربية لتقنيات المعلومات، طرابلس، حي 
األندلس، خلف البنك العربي 

موبايل: 21٨92٤555319+
+21٨919٤1٨٨٤6          

 kdurah@tagi.com
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المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، بوابة ج، زنقة باب منصور، الطابق 3، 
رقم 11، الدار البيضاء 20050 المملكة المغربية

صندوق البريد: 19005 العنق، الدار البيضاء، المملكة 
المغربية

هاتف: 26 / 21 / 19 3661 22 5 212 +
فاكس: 133 366 22 5 212 +

morocco@agip.com

سلطنة ُعمان
مسقط

الوطية، شارع الوكاالت، بناية الرميلة 106، الطابق 
الثاني

صندوق البريد: 2366، روي، الرمز البريدي 112 
مسقط ـ سلطنة ُعمان

هاتف: 560٧٤0 2٤ 96٨ +
فاكس: 5632٤9 2٤ 96٨ +

 agip.oman@agip.com :ملكية فكرية
tagco.oman@tagi.com :تدقيق

صاللة
صاللة، المركز التجاري، شارع 23 يوليو،

الطابق الثالث
صندوق البريد: 906 صاللة 211

هاتف: 2٤563650 96٨+
فاكس: 2٤5662٨1 96٨+

 tagco.oman@tagi.com

بـاكستـان
كراتشي

أنوم إمباير 60٤، الطابق السادس، مبنى ٨/٧، شارا – 
ئي – فيصل، كراتشي، باكستان

صندوق البريد: 13035 كراتشي – باكستان
هاتف: ٤ / 3٤3٨٨113 21 92+ 
فاكس: 6 / 3٤3٨٨115 21 92+

pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف،
شقة 10-11، فلسطين

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين

هاتف: 26260٧1 ٨ 9٧0+
 / 26260٧2 / 26260٧3 / 26260٧5
فاكس: 26260٧٤ / 26260٧0 ٨ 9٧0+

gaza@agip.com :ملكية فكرية
 tagco-gaza@tagi.com :تدقيق

رام هللا
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، 

بجانب مكتبة رام هللا العامة
صندوق البريد: 3٨00، البيرة، رام هللا- فلسطين

هاتف: 29٨٨221 / 29٨٨220 2 9٧0+ 
 29٨9٤01/ 

فاكس: 29٨٨150 / 29٨٨219 2 9٧0+
westbank@agip.com :ملكية فكرية
tagco.ramallah@tagi.com :تدقيق

دولة قطــر
الدوحة

واحة األعمال، بناية رقم )E(، الطابق الخامس، طريق 
المطار

صندوق البريد: 2620، الدوحة، دولة قطر
هاتف: ٤٤٤٤0911 / ٤٤٤2٤023 9٧٤+ 

٤٤٤16٤55 / ٤٤٤2٤02٤
فاكس: ٤٤٤256٨٧ / ٤٤3551٧5 9٧٤+

 tagco.qatar@tagi.com :تدقيق
agip.qatar@tagi.com :ملكية فكرية

taglegal.qatar@tag-legal.com :القانونية

المملكة العربية السعودية
الرياض

شارع العليا الرئيسي، بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد: 9٧6٧، الرياض، 11٤23 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: ٤6٤2936 11 966+

فاكس: ٤659915/ ٤652٧13 11 966+
ksa@agip.com :ملكية فكرية

 tagco.riyadh@tagi.com :تدقيق

الُخبـر
برج مدى )أ(- الطابق األول ـ شارع األمير تركي بن 

عبدالعزيز، الكورنيش، الخبر
صندوق البريد: 31٨٧، الخبر 31952 ـ المملكة 

العربية السعودية
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هاتف: ٨٨209٤0 13 966+
فاكس: ٨٨21032 13 966+
tagco.khobar@tagi.com

جـدة
مركز صباح، الطابق الثالث، تقاطع شارع التحلية مع 

شارع األمير سلطان – شمال دوار السيف 
صندوق البريد: 20135، جده 21٤55، المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 0٤30 606 12 966+
فاكس: 0٤02 606 12 966+ 

tagco.jeddah@tagi.com

السـودان
الخرطوم

مبني العاصمة، 13 سوق جاردن سيتي،
الطابق الثالث، شقة رقم 301، الخرطوم، السودان 

صندوق البريد: 1623 الخرطوم، السودان
هاتف: ٨3٧63٤٨3 1 2٤9+ 
فاكس: ٨3٧63٤٨٤ 1 2٤9+ 

sudan@agip.com

الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
صندوق البريد: 31000، دمشق،

الجمهورية العربية السورية
هاتف: 1 / 0160 21٤ 11 963+
فاكس:2 / 21٤016٤ 11 963 +

syria@agip.com

الجمهورية التونسية
تونس

شقة باء، 3.2، ٧ نهج شط الرمان، مونبليزير، تونس 
1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 10٧3، تونس، تونس
هاتف: 31٤1 90 / 10٧٨ 90 ٧1 216+

 90 ٨٤99 / 90 ٤621
فاكس: 9٤26 90 ٧1 216+ 

tunisia@agip.com

تركيــا
أنقرة

تيونس كاديسي رقم ٤/15 كافاكاليدر، 066٨0 أنقرة، 
تركيا

هاتف: ٤1٧6095 312 90+ )بي ب إكس(
فاكس: ٤1٧0091 312 90+

turkey@agip.com

اسطنبول
مكتب إسطنبول – خدمات تدقيق كارينكا، كمهوريت 

كاديسي 3/3٤، 3٤36٧ سيسلي، إسطنبول، تركيا
هاتف: 2٨٤2 2٤0 212 90+
فاكس: 2٨٤3 2٤0 212 90+

 info@karincaymm.com.tr

اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي

أبوظبي، شارع زايد األول )الكترا( – جلوبال تاور )البرج 
العالمي(، الطابق الثالث، مكتب رقم 303، 30٤

صندوق البريد: ٤295، أبوظبي، اإلمارات العربية 
المتحدة

هاتف: 6٧2٤٤26 / 6٧2٤٤25 2 9٧1+
فاكس: 6٧65003 / 6٧23526 2 9٧1+

tagco.abudhabi@tagi.com

دبي - تاجي
جلف تاورز )أبراج الخليج(، مدخل أ1، الطابق السابع، 

شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
صندوق البريد: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 396٧٧٧٨ ٤ 009٧1 )٨ خطوط(
فاكس: 396٧٧٧9 ٤ 009٧1

tagco.dubai@tagi.com

دبي - أجيب
جلف تاورز )أبراج الخليج(، مدخل أ2، الطابق السابع، 

شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
صندوق البريد: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3966663 ٤ 9٧1+ )٨ خطوط(
فاكس: 3966662 ٤ 9٧1+

uae@agip.com
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رأس الخيمة
بناية السير رقم 1، ط3، شارع ُعمان، النخيل

صندوق البريد: ٤03، رأس الخيمة،
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 22٨٨٤2٧ ٧ 9٧1+
فاكس: 22٨5929 ٧ 9٧1+
tagco.rak@tagorg.com

العين
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان، الطابق األول، 

مكتب رقم 10٤ – دوار برج الساعة
صندوق البريد: 1٨006 العين، 

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: ٧966 ٧65 3 9٧1+
فاكس: ٧9٨٨ ٧65 3 9٧1+

 tagco.abudhabi@tagi.com

جبل علي
منطقة جبل علي الحرة أل بي 16، مكتب رقم 12٧

صندوق البريد: 1٧191 جبل علي، دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: ٨٨16996 ٤ 9٧1+
فاكس: ٨٨1٨11٧ ٤ 9٧1+

 uae@agip.com

أم القيوين
بناية دائرة األمالك، الطابق األول، شارع الملك فيصل

صندوق البريد: 2٧٤، أم القيوين،
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 0٨55 ٧66 6 9٧1+
فاكس: 5929 22٨ ٧ 9٧1+
 tagco.rak@tagorg.com

الشارقة
منطقة المجاز 3، مركز الغانم لألعمال، الطابق الثالث 

– مكاتب 301 و302
صندوق البريد: 952 الشارقة،

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 00 ٨٨ 53٧  9٧16+
فاكس: 11 ٨٨ 53٧ 9٧16+

tagco.sharjah@tagi.com

الحمرية
المنطقة الحرة بالحمرية، مكتب رقم ئي 2 – 115 جي 

– 1٤، الشارقة، االمارات العربية المتحدة
صندوق البريد: ٤2٧٤0 المنطقة الحرة بالحمرية، 

الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
هاتف: 53٧٨٨00 6 9٧1+
فاكس: 53٧٨٨11 6 9٧1+

tagco.sharjah@tagi.com

عجمان
بناية برج عجمان، منطقة البستان، شارع االتحاد

صندوق البريد: 1٧٨5، عجمان،
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 53٧٨٨00 6 9٧1+
فاكس: 53٧٨٨11 6 9٧1+

 tagco.sharjah@tagi.com

الجمهورية اليمنية
صنعاء

منطقة حـدة، الحي السياسي
صندوق البريد: 2055، صنعاء، الجمهورية اليمنية

هاتف: ٤53333 1 96٧+
فاكس: ٤5333٤ 1 96٧+

yemen@agip.com :ملكية فكرية
yemen@tag-consultants.com :استشارات

agca.yemen@agcaitc.com :تقنية المعلومات
training.yemen@tagitraining.com :تدريب
translation.yemen@tagtranslate.com :ترجمة

جمهورية إيران اإلسالمية
طهران

الطابق األرضي، رقم 3٧، الشراع السادس، شارع 
أرابالي، شارع أبادانا، جادة ن. سوهريفاردي، طهران، 

إيران
صندوق البريد: 155٤٧1٨٧13

هاتف: ٨٨٧٤٨15٨ / ٨٨٧55256 9٨+ 
/ ٨٨٧53٨9٤

فاكس: ٨٨٧3٤626 21 9٨+
iran@agip.com
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نيجيريا
أبوجا

قطعة ٤53 د، افنيو 2، عقار غواريمبا، إقليم العاصمة 
االتحادية ابوجا، نيجيريا

هاتف: 0٤0٤ ٨09 ٨02 23٤+
 nigeria@agip.com

روسـيـا
موسكو

شارع نيكول إنسكايا، مبنى رقم 31، الطابق األول، 
119602، موسكو، اتحاد روسيا

هاتف دولي: 2٧ 23 ٤3٧ ٤95 ٧+
هاتف محلي: 2٧ 23 ٤3٧ ٤95 ٨+

خلوي: 32 12 525 91٧ ٧+
فاكس: 2٧ 23 ٤3٧ ٤95 ٧+

 russia@agip.com

مالطا
سان غوان

سان غوان، 11، تريك إل – بلوفييرا
سان غوان، مالطا

الرمز البريدي: س جي ن 1931
خلوي: ٤555319 92 21٨+
+21٨ 91 9٤1٨٨٤6          

 kdurah@tagi.comm

سويسرا
جنيف

15، شارع سندرير، سي أتش – 1211 جنيف 1، 
سويسرا

فاكس: 22٧3٨2٧22 ٤1+
audicslt@audiconsult.ch

زيوريخ
روستراس 63، ٨٨٨32 فولراو

ألمانيا
دوسلدورف

شركة بوبيك للمحاماة، غوتستراب ٧ د-٤023٧ 
دوسلدورف

هاتف: 2113535٨٨ 0 ٤9+
فاكس: 21135299٧ 0 ٤9+

office@law-poppek.de

بلجيكا
بروكسل

1000 بروكسل، ميدان دي ميوس، ٤0/3٨
بلجيكا

كندا
مونتريال

165 ميتكالف افينو
مونتريال، QC H3Z 2H5، كندا

هاتف: 6190 933 51٤ 1+
فاكس: 9023 933 51٤ 1+

nsalame@tagorg.com

فرنسا
باريس

أفوكات أ ال كور 
1٤6 شارع دي لونج شامب ٧5116 

باريس - فرنسا
هاتف: 022٨ ٤٧2٧ 1 33+
فاكس: 02٤6 ٤٧2٧ 1 33+

fboustany@tagi.com

هنغاريا
بودابست

أتش – 105٤ بودابست، ساحة الحرية ٧، هنغاريا
هاتف: 5٨91 ٤0٨ 30 36+

gbusku@agip.com
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املج�مع املهنية:
شاكر  األمير  شارع   ،26 رقم  العامة،  اإلدارة  مبنى 

األردنية  المملكة  عمان،  الشميساني،  زيد،  بن 
شمية لها ا

صندوق البريد: 921100، عمان 11192،
المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 900 5100 6 962+
فاكس: 901 5100 6 962+

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
)IASCA(

info@iascasociety.org

)ASIP( المجمع العربي للملكية الفكرية
info@aspip.org

جمعية خبراء التراخيص الدول العربية 
)LES-AC(

les@lesarab.org

المجمع العربي الدولي لتكنلوجيا اإلدارة 
)AIMICT(

info@aimict.org

جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم
)AIPMASِ( في الملكية الفكرية

info@aipmas.org

)FBGC( مركز حوكمة الشركات العائلية
info@fbgc.jo

مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم ٤6، شارع 
عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، المملكة األردنية 

الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة 

األردنية الهاشمية
هاتف: 250 5100 6 962+ 
فاكس: 251 5100 6 962+ 

مجتمع طالل ابوغزاله للمعرفة
 )TAG-KS(

 tag-knowledge@tagorg.com

ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
)TAGKF(

info@tag-forum.org

جمعية كلنا لفلسطين
 info@all4palestine.org

المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي 
)ASREN( والتعليم
 info@asrenorg.net

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم 
)AROQA(

 info@aroqa.org

الموسوعة اإللكترونية العربية 
)TAGEPEDIA(
 info@tagepedia.org
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التدريب:
مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم ٤6، شارع 

عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، المملكة األردنية 
الهاشمية

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: 250 5100 6 962+ 
فاكس: 251 5100 6 962+ 

أكاديمية طالل أبوغزاله
)TAG-Academy(

info@tag-academy.com

طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني
)TAGE-Training(
certificate@tagitc.com

طالل أبوغزاله كونفوشيوس
 )TAG-Confucius(

مبنى رقم 10٤، شارع مكة، عمان، المملكة األردنية 
الهاشمية

صندوق البريد: 921951، عمان 11192، المملكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: 222 5509 6 962+ 
فاكس: 102 5509 6 962+ 
info@tagconfucius.com

المعهد العربي العماني للتدريب االداري 
)AOTI-Oman(

الوطية، شارع الوكاالت، بناية الرميلة رقم 106، 
الطابق الثاني

صندوق البريد: 2366، روي، الرمز البريدي 112 
مسقط، سلطنة ُعمان

هاتف: 563650 2٤ 96٨+
فاكس: 5662٨1 2٤ 96٨+

araboman@tagorg.com :تدريب
 training.muscat@tagitraining.com :تدريب

مركز طالل أبوغزاله للتدريب
)TAG-Train(

شارع العليا الرئيسي، بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد: 9٧6٧، الرياض، 11٤23 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: ٤6٤2936 11 966+

فاكس: ٤659915/ ٤652٧13 11 966+
training.riyadh@tagitraining.com

مركز طالل أبوغزاله ألبحاث األعمال
كلية كانسيوس، 2001 الشارع الرئيسي، بافلو، 

نيويورك 1٤20٨
هاتف: 2٨65 ٨٨٨ ٧61
فاكس: 22٤٨ ٨٨٨ ٧16
gress@canisius.edu
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المفرق. 6معان. 5إربد. 4عّمان )الجامعة(. 3مكتب عّمان. 2عّمان - اإلدارة العامة. 1
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االردن )المـكتــب االقليمــي(
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2T-111YkUgohzow
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التميمي، د.عزام سلطان، مقدم البرنامج، برنامج مراجعات حلقة 1، مع رجل األعمال الفلسطيني . 2
طالل أبوغزاله، قناة، الحوار لندن alhiwarchannel، تاريخ البث 25/٤/2011.

www.youtube.com/watch?v=FHCN_y6HD8s

................................................................................................................................

حمدان، عدنان، السفير صوت الذين ال صوت لهم.. 3
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................................................................................................................................

صور ميناء يافا عام 1٨99- ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(.. ٤
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طالل أبوغزاله، قناة الحوار، لندن alhiwarchannel، تاريخ البث 2011/5/1.

www.youtube.com/watch?v=W6Bj913YANU

................................................................................................................................

السماك، محمد، مجلة آخر األسبوع، 19٧٨/5/1، مقاالت في الصحف، الموقع الشخصي لسعادة . 6
الدكتور طالل أبوغزاله.

www.talalabughazaleh.com

................................................................................................................................

التميمي، د.عزام سلطان، مقدم البرنامج، برنامج مراجعات حلقة 3، مع رجل األعمال الفلسطيني . ٧
طالل أبوغزاله، قناة الحوار، لندن alhiwarchannel، تاريخ البث 2011/5/10.

www.youtube.com/watch?v=l_6YON_01PY
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الزيود، عمر، برنامج عمانيات التلفزيون االردني، االردن، JRTVChannel تاريخ البث . ٨
.201٤/5/21
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موقع مجموعة طالل أبوغزاله الدولية.. 9
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الكاتبة في سطور

عمون  وكالة  كتاب  أحد  أردنية،  كاتبة  الرفاعي،  ليلى 
الديار  صحيفة  اإلخبارية،  الساعة  مدار  ووكالة  اإلخبارية، 
درجة  على  حاصلة  االردنية،  الرأي  وصحيفة  األردنية، 
األردنية  المملكة  من  المحاسبة  في  البكالوريوس 
معتمد  عربي  دولي  محاسب  وشهادة  الهاشمية، 
وهي   ،)CIA( مجاز  داخلي  مدقق  وشهادة   ،)IACPA(
القانونيين  للمحاسبين  العريي  المجمع  عضو 
المعرفي،  أبوغزاله  طالل  ملتقى  وعضو   ،)IASCA(
وعضو  والثقافة،  للعلوم  األردنية  الجمعية  وعضو 
هيئة  وعضو  الخيرية،  باالسرة  للعناية  األردنية  الجمعية 
رئيس  منصب  حاليًا  تشغل  وهي  األردن،  نحن  شباب 
منذ  المغتربين  وشؤون  الخارجية  بوزارة  اإليرادات  قسم 

األردنية -  القنصلية  الدبلوماسية في  بالصفة  2001، كما شغلت منصب ملحق مالي  عام 
جدة/ المملكة العربية السعودية.

الشكر  كتب  من  والعديد  عملها،  حقل  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  على  حصلت 
وشهادات التقدير والتميِّز. لها باع طويل في كتابة المقاالت والخواطر التي أثرت ملكتها.  

ير الذاتّية واألدب والشعر والفنون بأشكالها.  فنانة تشكيلية، ذواقة لقراءة السِّ
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