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 إهداء

 

 إىل ُمَعلِّمي وُمْلِهِمي...
 غزالهَسعادة الَعْين الدْكتور َطالْل أبو 

 
 َتوطَُّد مين اجِلْد، وتأجَََّجْت عروَبيت
 فاسَتحْكمُت بَقَلمي، أُلْوِجَز ُأْسطوَرة

 َمْجد... وَحصيَلة ُعْمر...
 فأرجو َتَقبُّل ُحرويف                                                               
 

 ليلى الرفاعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





9

9 

 شكر وتقدري
 

 

نه ملن دواعي رسوري أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل ملوظفي مجموعة   طالل أ بوغزاهل ادلوليةا 
اذلين منحوين عظمي الاهامتم وادلمع النفيس واملعنوي، واحتضنوين بيهنم، وأ رسوين بلطفهم 
ورائعة عطاهئم، ووافر تقديرمه ومساعدهتم، فال جعب وقد تربوا عىل أ يدي كبريمه ومعلمهم 

 امللهم واملبدع سعادة العني ادلكتور طالل أ بوغزاهل.

عة طالل العويض اذلي مل الكبري املستشار ال عاليم للمجمو  وأ خص ابلشكر ال س تاذ
مبخزون معلوماته المثينة اليت اخزتهنا طيةل مخسة وثالثني عامًا من العطاء املتواصل  لي يبخل ع

قضاها ابلعمل مع سعادة ادلكتور طالل أ بو غزاهل، وأ شد ما أ جعبين ما كتبه ال س تاذ العويض 
عربة ما يثنينا عن التاكسل والتقاعس، ويثري فينا حب العمل يصف بطلنا بلكامت فهيا من ال

ن ادلرس ال سايس من ملحمة طالل أ بو غزاهل احلياتية يه مبا أ نه خرج »د والكفاح فقال: جلج وا ا 
من أ مة العرب رجل من حتت أ نقاض الهزمية والنكبة ورفض ال حباط فعىل لك شاب عريب 

 .«(زاهلغمسرية حياة طالل أ بو )أ ن يأ خذ بعني الاعتبار هذه التجربة اليت عرفناها ابمس 

زاهر جامل اخللفات مدير دائرة الوسائط املتعددة يف التعلمي  س تاذكام أ خص ابلشكر ال  
وت مسوول مغخادل محمد سعيد ز  ال س تاذعة، وهو أ حد مبدعهيا وأ كفاهئا، و والتصوير يف اجملمو 

ماكانته وصوره الرائعة. خراج يف اجملموعة أ يضًا اذلي أ حتفنا اب   مونتاج وا 

 

 لك الشكر والتحية مجليع موظفي اجملموعة

 

 الرفاعيليىل 
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 «ْمّلامِلع»

 «بني عطية»الشاعر : ّفواز الرباعنة                           

 

 

  

 امل  ِِش جااااال  التزمُيااااز واجلَااااايااااا قلاااام  َرّحااااب  وإنتاااا
 األصاااااالة شاااااا ة تكتاااااب عااااا  ِمنواهلااااااجاااااات   
  

ااااارَ مِت ااااا جاااااال  ار الَعااااارب  ومت اااااَدح  َأح   َدح   ُفحاااااول  َاَلر 
ق  بَافَعاهِلاااااا   ِرجاااااال  امَلواقاااااف  والَعَطاااااا ِرَجاااااال  الِصاااااد 
  

قاااااال    أّقاااااِدم  قصااااايدي هلااااام وَأرفاااااع  ِشاااااامغي  والِع 
 ة إِعجااااااااب وَفَخااااااار  باااااااأالردن  ورجاهلااااااااََتِياااااا 
  

َ  َراعااااي   (1)الَعطااااا َراِعااااي َامَلَكااااارم اجِلاااازال  وَاخاااا

ااااو   َصااااااهلا غزالاااااهَأب  اااام الَفِضااااال  بِخ  ااااال  ونِع   نِعاااام  األَص 
  

ااااال  ماااااا هِباااااا  َشااااا     وِجاااااَدال   َيافاااااا ...  َدار    اأِلص 
 

                                                           
 .اجلزال : العطية العظيمة (1)
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اااااار  دَ يافااااااا ...   نَاهلااااااا  ار   الِعااااااز   َحت ااااااَى  الَفخ   ِيع 
  

ااااااَعب    َعلِيااااااه  إِشااااااكال    باااااااذن   ام ال.. َمااااااا ِيص 
اااااَدر   لَزماااااات  َطااااااَلل   َحالزهَلاااااا  اااااو .. ان تصز  َكف 
  

اااااو  فاااااأبو ُلاااااؤي املِثاااااال    إِن َجاااااا الَتسااااااُمح  والَعف 
 (1)وإن  َجاااااات   للَشاااااهامَة  َعااااا   الُفاااااور اِنَ اهلاااااا 

  

ااااُمو  وإعتاااادال   «املِّعلاااام»  َحفيااااد  املَرَجلااااة ِعااااز  ش 
 ِجزاهلااااااإل  .....   للكاااارم مااااا اِختااااار   غزالااااهأبااااو  
  

 واحاااااد  وَثاَمناااااني  نِجماااااَة بَِساااااامه ........   وال تااااازال  
اااااب  بِحياتااااه َناهلااااا   أبااااو امَلَجاااااِمع .....    وِعااااّدة اَلق 
  

ِمااااد َ   شااااناب  الرجااااال   (2)َيااااا َناااااس   ُخااااُذوا  كِلِمتااااي   
 للَصااااعبَة َشااااال   ثَِقاهلااااا (3)ال ِمنُااااه اِناااا ى «املِّعلاااام» 
  

 َمَبادئااااُه راسااااخة يف ُكاااال  األَحااااوال   أبااااو املبااااادىء...
 

                                                           
 .ان اهلا :  تصدر هلا (1)
 .  شناب : املقصود ع  الشارب (9)
 .المنه َان ى : تصدر هلا (3)
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 إن اِرتكاااااان لثقااااااِيالت  احِلُمااااااول  ِشااااااال   اِ اهلااااااا
  

 َشااااااِعر ِمااااان  َأهااااال  َاجَلَناااااُوب  وأفتِخااااار  بَأهااااال الِشاااااامل  
 َأبعااااات  قِصااااايدي والُعاااااذر  بِقصاااااور َشااااااعر َقاهلاااااا 
  

ااااتم َكاَلماااااي بِالصااااالِة َ  ُلماااااد  َساااايد  الرجاااااال    َأخ 
َبااااات  امَلَطاااار   وّعااااد  املِااااُزونبِعااااَدد     (2)وّّهاهلااااا (1)حز

  

شاب من بدو  «بني عطية»الشاعر : فواز الرباعنة 
 .  1272جنوب األردن من  مواليد بلدة القطرانة  

قدم هذه القصيدة وتلقى بالّلهجة األردنية البدوية  
 . غزالهاهداء لسعادة الدكتور طالل توفيق أبو 

 
  

                                                           
 .املزون : الغيوم (1)
 .ّهاهلا : ما َتمله من مطر وبَرد (9)
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 تقديم
 

 

 
يروي هذا الكتاب قصة كفاح رائعة، وَتد، وعمل متواصل مكلل بالنجاح، 

الذي استمد عنوان نجاحه من قوله:  غزالهلرجل أعامل عبقري مثري لالهتامم، طالل أبو 
بأن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس يف العامل، وكلام تنافس اإلنسان مع نفسه كلام »

 .«ن باألمس، وال يكون الغد كام هو اليومتطور، بحيث ال يكون اليوم كام كا

لربام تأيت ع  كل واحد منا فرتات يشعر فيها بأشد اإلحباط، يرثي فيها نفسه،   
ويتشح فيها كل يشء بالسواد، ويصور له عقله أنه ال سبيل للوقوف بعد هذه العثرة، وأن 

إلجابة بالنفي ما حدث هو هناية الطريق. فهل هو األمر كذل ؟ ستجد عزيزي القارئ ا
، الذي وسم روحه بالتفاؤل، وَتمل غزالهعند مطالعت  لقصَ نجاحات طالل أبو 

 الصعاب، والعمل املتواصل، حتى أدرل النجاح والتميز واإلبدا . 

سلسلة متواصلة من الكفاح املستمر والعمل املضني  غزالهلقد خاض طالل أبو 
واإلنجاز املتميز امتدت ما يقارب ثالثة أربا  القرن، تضم  ارب واسعة، وإسهامات 
متوالية وليس فقط يف جمال األعامل، فكان الوطن فلسطني أوال يف ذهنه، والوطن العريب 

شخصيات عربية وعاملية سياسية ثانيا هاجسه، ويشهد له يف ذل  لقاءاته التي ال تعد مع 
واقتصادية وتعليمية وفكرية، بأنه اقتصادي بعيد النظر، ورجل أعامل قدير، وصاحب 
فكر منري، مكانه الصف األول بني من شاهبه، إال أن ما يميزه عن غريه أنه إنسان منفتح، 

ل من بدأت مرحلة اإلبدا  لديه منذ طفولته املبكرة، حيث تفتحت عيناه وفكره ع  ك
حوله، مدركا أن املال ليس كل يشء، لكن األهم اكتساب اخل ة واملعرفة، والتسلح 

 بالعزيمة واإلرصار لتحقيق النجاح والوصول إىل كل ما يريد.
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وغزاله والتي عرضتها الكاتبة بطريقة بوأنت تطالع لطات نجاحات طالل أ
وربام  ،يشت احلدث يف اخلفاءِ ا نوعيا عات بحثكتبكأهنا  جذابة ع  شكل قصِة نوعيِة، بل

كانت تراقبه عن قرب لكي ترسد رس جمده من الطفولة املضنية إىل بريق الشهرة، وصاغت 
كل ذل  يف قوالِب لفظية تتسم بصدِق نقل املعلومة والتفاعل معها كسرية ختصها ال 
ختَ غريها، إذ  سدت شخصية رجل األعامل والفكر والتعليم واملعرفة يف شخصية 

كاتبة، ورسمت قصة حياته بعبارات سهلة ممتنعة تبعث يف نفس القارئ شوقا وهلفة ال
ملتابعة احلكاية، ورتبت الكتاب مبتدئة باحلديث عن معاناة طفولته، ثم دراسته، وجانبا 

نحو  هثم انتقلت إىل احلديث عن أعامله ومسرية نجاحاته وانطالق ،من حياته الشخصية
رة عن لقاءاته مع شخصيات عاملية سياسية واقتصادية مقتبسة للقطات مصو ،الشهرة

قت يف إخراج الكتاب شكال ومضمونا، وفكرية.  وال أماري يف القول أن الكاتبة قد وفّ 
الشخصية، ودوافعه القوية نحو َتقيق ما  غزالهفقد  ل يف طياته جانبا من حياة طالل أبو 

ل، وصورة شفافة إلنسان غري يطمح إليه من تفوق ونجاح، وأسلوبه الفريد يف العم
عادي، ال نظري حلضوره يف عامل األعامل، واالقتصاد، واالستثامر، والتعليم، وامللكية 
الفكرية، ع  مستوى الوطن العريب والعامل، حتى أصبح بخ اته و اربه املبدعة جرسا 

 للتواصل بني الرشق والغرب.

 متمنيا للكاتبة التوفيق واملزيد من العطاء. 

                                                               

 مريد. حممد الّس                                                                          
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  ﴾ ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿
 [105]التوبة:

 .«واملهاراتالتألق ال يأيت مصادفًة. األمر كله يعتمد عىل التخطيط والعمل »

 «مايكل هيبيل»
 مؤلف كتاب كيف تصبح متألقا  

 

ن حمور حياته، تبدأ بذورها األوىل منذ أيام الطفولة وال تكف كو  وراء كل عظيم فكرة ت  »
 .«هحيات   ل والنضج يف كل مرحلة من مراحل  بعد ذلك عن التشك  

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

 

 

احلياة بأولئ  الناجحون الذين قدموا  ارهبم وخ اهتم منارة  لآلخرين  مليئٌة هي
 تذى به يف العمل الناجح والتقدم واالنتصار.ودليال  ُي 

 ولكن...

للتميز عنوان... فهنال  فرق، والفرق كبري، أن تكون متميزا  فذل  يعني الوصول 
يف النجاح واخل ة واحلكمة  إىل القمم الشاهقة، أن تكون متميزا  يعني أن ال مثيل ل 

 .«التميز هو طريق العظامء»والريادة، باختصار شديد 

يولدون ويف فمهم ملعقة من ذهب...!! وآخرون يولدون من رحم النكبة هو 
السندباد أو ابن بطوطة... أو الطائر يف سامٍء بال حدود، إنه  يهذال... وكام يطلقون عل
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 التي يثريُ  الشخصياتحدى إاألول،  الرفيعِ  الطرازِ  من العتيق بريالقائد العبقري، اخل
ل املكان...ها عبقا  لذيذا  جُي وجودُ   مل

  أك منتسميته أرسة موظفي جمموعته التي ُتعد   هكذا اعتاد ع  «امُلعللم»
ميم والعزيمة، التصأن ينادوه. فباإلرصار و جمموعات الرشكات يف العامل، وكام يلو له

عاون والتعاضد والتامس  الذي َغرسُه يف أرسة لتوالرؤية الواضحة وباوبالفكر املستنري 
 امء ما يزيد ع  ألفي موظف.نتجمموعته الدولية حقق ا

ن  ا  دوليا  نَة وكافح لتبقى مِ ي شيد إم اطوريته بِحكَمتِه َلبِنَة َلبِ إنه اإلم اطور الذ
 .«زالهغطالل أبو » غةُ ابوالن ، إنه العالزمةُ يبفخرا  لكل عر

 اد والتجارة والسياسة واملعرفة.قتصِء االاماالسم الذي ملع يف س

ابن يافا العظيم،  ،كبةنم  الحِ رَ  نم دَ مسلم، ُولِ أردينٌّ  سطينيٌّ عريبٌّ فل غزالهطالل أبو 
 ب  سار يف طريق املجد، وللمجد طريق طويل وشاق، مل َي  ،الذي َيفخر بوطنِه وعروبتهِ 

   وَتدى حتى كان له ما أراد.عاب، كافح وجابه الص

ر، الذي يعشُق هو الطفل الفلسطيني الالّ  َثرى بالده، عرويب املوطن  جئ امُلهجز
أجِل العودِة مالذا  ألمل  منُه والتعب، فكان كفاُح  بالص ِ  ملَ الفقَر واأل تثز ج، ااوفخور هب
 رِح القوة من ُج  استمدز ام  ع  جسده الصغري بالراحة، ريبتحقيقه، مل  يكن ك ا  باٍق، مؤمن
، وأجهض أفكار احلزن ومرارة االنكسار والعملِ  ، وقتَل التكاسل بسيف اجلدِ االغتصاِب 

 بصوِت القوِة وأمل الرجو .

تي أوصلته إىل طريق املجد فحقق ما مل يققه الأفكاره اإلجيابية  ال يمل  سوى
للمجامع املهنية، ليط واسع من  ا، وأٌب فكرية وعّراهُب هون، بطٌل إقليمي للملكية الفز رامل

العلم واملعرفة والفكر ما ساعده ع  الصمود يف عاملٍ خطري ال أمان له، غريمُه العدو 
 الصهيوين، والكسل واإلحباط.

كانت الوسائل اإلعالمية مل  ، وإناملعجزةسنرسد يف هذا الكتاب، قصة هذا الطفل 
ملعجزِة العرص،  مُ قدل جهدا  يف التعريف عنه، ولكني أجُد بعميل املتواضع هذا أقل ما يُ  تأُل 

 طوال ما يزيد ع  ثالثة أربا  قرن. غزالهطالل أبو الذي حققه  «رس املجد»كتاٌب يروي 
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إنه أحد أبرز العرشين األوائل يف قائمة أصحاب النفوذ التي نرشهتا يف األردن جملة 
 .«لدوره الرائد يف وضع حجر األساس للملكية الفكرية يف العامل العريب» «فنترش»

والسبعني عاما  وال يزال  يرى لذة النوم بالعمل  السادسةإنه الرجل الذي تعدى 
الفرنسية، فاذا مل جيد اسمه يف  جملة فوربسحتى التعب، إنه الرجل الذي يصحو فيمس  

 أغنى أغنياء العامل ذهب إىل العمل.

 جمموعة»دا  يف التاريخ، إنه دولة داخل دولة، املؤسس والرئيس لا ببصمة اإلإنه 
املجموعة العاملية للخدمات املهنية والتعليم، أك  الرشكات  «الدولية غزالهطالل أبو 

تقدم  ا ،إقليمي متثيال   ا  مكتب (180)و مكتبا  منترشا  حول العامل (81)الدولية يف العامل، تضم 
 خدمات مهنية متنوعة و تلفة.

دعونا نرسد وإياكم حكاية الطائر بال أجنحة، أعجوبة ومعجزة الفلسطيني 
ر، وأنا واثقة أن للقارئني مثيل تستهويم لذة ال تعلوها لذة لقراءة سطور الالّ  جئ املهجز

امة وكل ما حياة هذا الطائر وشوق عارم ملعرفة َحكايا ومشوار وأرسار حياته اخلاصة والع
 هو وراء الكواليس.

 

 ليىل الرفاعي
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 «نصيب امسهلكل من »
 

 معنى اسم طالل 

 يف اللغة العربية
 

 

ف، ياخلف الل: مجع َطّل وهو: الندى، املطرويقال أيضا  طِ  طالل: اجلميل الطلعة،
 والرسور.، اهليئة اجلميلة، احلالة احلسنة، البهجة رزاحلَسن اجلميل، املوقع املرتفع البا

من عليائه ع  من هم دونه، والطل: احلسن املعجب ومجعه  طلٌّ ويقال أيضا : مُ 
 طالل.

ة ووسيم له من اسمه نصيب، فهو هبي الطلز  غزالهطالل أبو  نأ وال عجب
ل، وصاحب اخلَلق واخلُلق، أنيق وجذاب، وخفيف الظل  املظهر، َحَسنُ  املبسم، َحَسنُ 

وُترَس بوجهه املبتسم املبتهج، وبحضوره  فام أن تلتقيه حتى ُتبهرُ  ضحكة عالية ومجيلة.
ويتمتع بذكاء حاد،  نظرائه، لبٌق  ر، صاحب جرأة واضحة ومدهشة ُتدهُش الطاغي املؤث

إنه املعللم واألب احلاين، األديب والفنان موضع حب واهتامم وتقدير اجلميع، وهو من 
 مواليد برج الثور.

 

 مشاهري برجه هم:

مللكة إليزابيث )ملكة بريطانيا(، ويليام شكسبري، أدولف هتلر، جيوفاين باسيلو ا
 .)مؤلف أوبرا إيطايل(
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 ته ووالدتهأنش
 

 

 

لد العالَّمة طالل أبو   0918إبريل  11دن الفلسطينية يف امليف يافا إحدى  غزالهو 
، ووالدته هي السيدة أديبة أبو غزالهطينيني فوالده هو احلاج توفيق سامل أبو لسف أبوينمن 
لوفاهتن، وله منهن واحد وعرشون  ننساء لكنه مل جيمع بينه ، تزوج والده من ثالثغزاله

 .(1)ابنًا وبنتًا، وطالل هو الطفل اخلامس تنازلياً 

عن إخوته رغم فًا وحمبًا هلام، كان متميزًا كان طالل ولدًا بارًا بوالديه حنونًا عطو
ل له والده قطعة أرض صغرية  ةوحداثر سن ه غ  ص   عمره. ففي عمر األربع سنوات سجَّ

 .(2)العقاريا حتى اآلن بسندهجنيه وال يزال حيتفظ  411قيمتها باسمه 

ل  يف التجارة، فكان عمل والده جن م  ديًا باجليش العثامين عندما كان شابًا وبعدها ع 
سيارات كام كان مالكًا لعدد من املشاريع الرائدة لتاجرًا ووكياًل لعدد من رشكات زيوت ا

                                                           
  PLS.NET  -اسطنبول  ، 48جريدة فلسطينيو  ،بالل ،مخاييس (1)

 http://www.pls.net/default.asp?CatID=&ID= 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان 

     95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

 السفري صوت الذين ال صوت هلم ،عدنان ، دان 
http://www.assafir.com/Article// 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  ، برنامج مراجعاتالتميمي، د.عزام سلطان (9)
 .95/4/9011البث تاريخ  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

15 

 ته ووالدتهأنش
 

 

 

لد العالَّمة طالل أبو   0918إبريل  11دن الفلسطينية يف امليف يافا إحدى  غزالهو 
، ووالدته هي السيدة أديبة أبو غزالهطينيني فوالده هو احلاج توفيق سامل أبو لسف أبوينمن 
لوفاهتن، وله منهن واحد وعرشون  ننساء لكنه مل جيمع بينه ، تزوج والده من ثالثغزاله

 .(1)ابنًا وبنتًا، وطالل هو الطفل اخلامس تنازلياً 

عن إخوته رغم فًا وحمبًا هلام، كان متميزًا كان طالل ولدًا بارًا بوالديه حنونًا عطو
ل له والده قطعة أرض صغرية  ةوحداثر سن ه غ  ص   عمره. ففي عمر األربع سنوات سجَّ

 .(2)العقاريا حتى اآلن بسندهجنيه وال يزال حيتفظ  411قيمتها باسمه 

ل  يف التجارة، فكان عمل والده جن م  ديًا باجليش العثامين عندما كان شابًا وبعدها ع 
سيارات كام كان مالكًا لعدد من املشاريع الرائدة لتاجرًا ووكياًل لعدد من رشكات زيوت ا

                                                           
  PLS.NET  -اسطنبول  ، 48جريدة فلسطينيو  ،بالل ،مخاييس (1)

 http://www.pls.net/default.asp?CatID=&ID= 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان 

     95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

 السفري صوت الذين ال صوت هلم ،عدنان ، دان 
http://www.assafir.com/Article// 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  ، برنامج مراجعاتالتميمي، د.عزام سلطان (9)
 .95/4/9011البث تاريخ  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة
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لقدس ويافا وتسمى ايف فلسطني، يمتلك بيارات زراعية ورشكة حافالت تعمل بني 
 .(1)«يافا»

ّميًا ال يقرأ وال يكتب إال أنه يتمتع بشخصية الرجل الرشقي ذو  كان والده أ 
ت    .(2)ه احرتامًا وهيبة وحتسب له حسابشخصية قوية هتابه أ رس 

ا نّ ، كُ كان والدي ذا شخصية عظيمة، وقوية جدا  ومهيمنة» يصفه طالل فيقول:
كالتالميذ احرتاما  وإجالال  وال نعود هنابه احرتاما  وتقديرا ، فكان إذا َحََضَ وقفنا له مجيعا  

أحدا  ب لنا، مل يكن يؤنل ئلنا بذل ، ال ُيسمح لنا بابداء الرأي إال إذا ُس  نَ ذِ نجلس إال إذا أَ 
 درل ما يريد. كان يتمتع بصحة ولياقة بدنية عاليةنلكن كان يوحي لنا بأسلوبه اخلاص ف

كان يوصيني بالتجارة و ،وعجيبة، لقد علمني السباحة عندما كان عمره ثامنون عاما  
 .(3)واتسن تويف معمرا  بعمر مئة وسبع .«التجارة ثلثي اإلمارة»ويقول: 

 

وهي كلمة  «كال ّهرشي»أتذكر أنه كان يوقظنا صباحا  قبل بزوغ الشمس فيقول: 
  إن ام يوزل »االستيقاظ مبكرا  ويقول:  ع  نا، كان يث«استيقظوا يا جنود»تركية تعني 

كان رجال  حكيام  رغم أنه رجٌل ُأمّي، لقد عّلمني والدي قيام   «األرزاق قبل بزوغ الشمس
ا  مع األزمات واملشاكل بية وعلمني كيف أتعامل إجياكمعلمني احل كثرية يف حياتنا،

يراين أبتسم أمام  مادهش عندوَتويلها إىل متعة، وأنا أمارسها اآلن يف عميل، فالكثري يُ 
                                                           

 السفري صوت الذين ال صوت هلم ،عدنان ، دان (1)
http://www.assafir.com/Article// 

  PLS.NET  -اسطنبول  ، 48جريدة فلسطينيو  ،بالل ،مخاييس 

 http://www.pls.net/default.asp?CatID=&ID= 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  ، برنامج مراجعاتالتميمي، د.عزام سلطان 

     95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

  PLS.NET  -اسطنبول  ، 48جريدة فلسطينيو  ،بالل ،مخاييس (9)
http://www.pls.net/default.asp?CatID=&ID= 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  ، برنامج مراجعاتالتميمي، د.عزام سلطان (3)
     95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel احلوار لندن  ،أبوغزاله، قناة

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 
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كل واألزمات فهي طريق مثايل حللها واستفزاز للقدرات، وهي فرصة للتفكري ااملش
 هلا. تصار يف حلها وشحذنوالنجاح واال يباإلجيا

حريق كبري وهو من أك  احلرائق التي حدثت  َث دَ ذكرين ذل  بوالدي عندما َح يُ 
يف يافا عندما كان جالسا  يف أحد املقاهي التي اعتاد ع  اجللوس فيها مع أصدقاءه 

مز والدي السؤال قت، كان هَ رُت حاوأقرانه، وجاء من خي ه أن  ازن الزيوت مجيعها قد 
يتهم من احلريق...؟ مل يذكر والدي قط املمتلكات اماختاذ إجراءات حلاس وهل تم عن الن

 الناس فقط.حياة ه دي وكان ّهز اواملخازن مل يكرتث للَضر امل

ن عاما  حدث حريق يف أحد مكاتبنا يف اخلُ  يالعرش دفة وقبل حوايلوبالّص 
نت حينها ع  احرتق، ك )إحدى املدن السعودية( وجاء من خي ين أن املكتب بأكمله قد

والدي، يف كان مماثال  ملا ترصفه ترصالغداء، مل أتذكر ما حصل مع والدي آنذال ولكن 
 .ظفني إن كانت هنال إصابات، مل أسأل عن اخلسائر، وأمتمُت غدائيوكان ّهي فقط امل

 كان والدي صاحب مبدأ وقرار، فال يتاجر باسمه وسمعته وبضمريه وكرامته حينام
 املحكمة نتيجة رفضه التوقيع ع  إقرار طلبته املحكمة رغم إدراكه لذل .َخرِس قضية له ب

زلت أتعلم من مدرسة  نا تلميذ والأكل هذه دروس وِعَ  تعلمتها من والدي ف
 ين املعريف.وضيفها إىل  زأاحلياة وأتلقى املعرفة و

جلديدة وأذكر امن املشاريع  ا  أنشأ كثري وصاحب ريادة، فكان أن كان والدي مبادرا  
حبني ألرى قوالب الثلج ا  جديدا  وغريبا  حينها وكان يصأنه أنشأ معمل ثلج كان شيئ
د... كانت ذك  .ات مجيلةريكيف ُتصّب وت ز

كان والدي يوصيني باالرتباط باألرض ويذكرين أن ال أنسى أين مزار ، كان 
ا، وتل  الفكرة ضه وحبه هليؤمن أن املزار  هو أكثر الناس وطنية وإخالصا  الرتباطه بأر

 .(1)مل تفارقني يوما  
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العائلة واألوالد، وتأمني فكانت سيدة فاضلة وربة بيت اهتمت بشؤون  يتأما والد
قريبا  منها  مستلزمات احلياة األرسية، كانت تنرش احلب واألُلفة واحلنان بيننا. كنُت 

عاطفيا ، كانت تدعو يل دائام  بالرضا واحلمد م، كنت أحب املكوث يف البيت، كنُت ولدا  
 .(1)«مطيعا  ومهتام  بدراستي

 
 ميناء مدينة يافا

 فلسطني من الذاكرة  -صور بلدة لافظة يافا
http://www.palestineremembered.com/ar/DistrictOfJaffaTownsPictures.html 

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

 95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannelلندن  أبوغزاله، قناة احلوار،
    www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

18 

العائلة واألوالد، وتأمني فكانت سيدة فاضلة وربة بيت اهتمت بشؤون  يتأما والد
قريبا  منها  مستلزمات احلياة األرسية، كانت تنرش احلب واألُلفة واحلنان بيننا. كنُت 

عاطفيا ، كانت تدعو يل دائام  بالرضا واحلمد م، كنت أحب املكوث يف البيت، كنُت ولدا  
 .(1)«مطيعا  ومهتام  بدراستي

 
 ميناء مدينة يافا

 فلسطني من الذاكرة  -صور بلدة لافظة يافا
http://www.palestineremembered.com/ar/DistrictOfJaffaTownsPictures.html 

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

 95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannelلندن  أبوغزاله، قناة احلوار،
    www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 



29

19 

 
 مدخل منزل توفيق طالل أبو غزاله يف يافا       
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 لفور ع  أع  الباب هاسم توفيق أبو غزال
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 غزالهبو أالتهجري ومرارته لدى طالل 
 

 

 

ر فيه هو ج  وعائلته من فلسطني، كان بعمر العرش  يتذكر طالل جيدًا اليوم الذي ه 
رفاه احلياة، عيش كبري لطفل صغري كان يلكنه يدرك ما حدث، أمل  -طفل-سنوات آنذاك 

 بحضن عائلته لينتقل به احلال فجأة إىل طريق جمهول دون مأوى مسلوباً من كل يشء.

 هكذا بدأ طالل رسد حكايته... 1248بالتحديد عام 

نا نجلس وعائلتي ع  سطح بيتنا يف يافا... ككان عمري عرش سنوات عندما »
الشاطئ  وا من منازلكم وتوجهوا إىلجاخر»حينام سمعنا نداء  باملايكروفونات تقول 

هل كان الصوت »َل طالل ءساتكان النداء باللغة العربية و «ةريمليات العسكعلسالمة ال
من  ملصوت من فلسطيني أا  للتهجري؟ هل كان اديالعربية، أم كان  ططا  يو تاملنظام من

 .(1)«؟ ال أعرفيودي  

لسالمة العمليات  باملطلو ا هوذه نعندما سمع والدي النداء واقتنع اجلميع بأ
نا، أغراضنا، ءقدام، لقد تركنا كل يشء وراة، توجهنا مجيعا  إىل امليناء مشيا  ع  األريالعسك

معنا شيئا ، كان النداء طارئا ، لقد  مزرعتنا، حافالتنا... كل يشء مل نأخذبيتنا، أموالنا، 
ة، ينأين تقودنا تلَ  السف وجدنا باخرة شحن بضائع تنتظرنا، فصعدنا عليها ومل نعرف إىل

ركت أنني فقدُت كل يشء، ومع أن دمن صغر سني لقد أ رغمكنُت أتأمل وأنا يف الباخرة بال
لرحلة استمرت أسبوعني، مل ا نان ليست ببعيدة، إال أناملسافة من يافا إىل شاطئ جنوب لب

                                                           
 PLS.NET  -اسطنبول  ،48، جريدة فلسطينيو ل، بالمخاييس (1)

http://www.pls48.net/default.asp?CatID=&ID= 
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رين مات أ كر أنذباخرة مهيئة لنقل الركاب، لقد كانت لنقل البضائع، أالتكن  حد املُهجز
اّمل الباخرة إال أن ألقوه يف عرض البحر... حينها أدركُت كان من عُ  ع  ظهر الباخرة فام

ائلتي يف عدُت نفيس ورينا، وججهذا النداء مل يكن نداء  وطنيا  وإنام خدعة صهيونية لته أن
ر، نستقل مراكب للشحن تقودنا إىل ضفاف نائية حيث َحطزت بنا الباخرة يف  عرض البح 

 (1)...قرية الغازية يف جنوب لبنان

را  يف حلظة واحدة، شعرُت بأمل اللجوء كيف كنُت أعيش يف  أصبحُت الِجئا  مهجز
 .(2)الطريق... ال نمل  يشء هذا بيتنا، يف مزرعتنا، وكيف انقلب بنا احلال إىل

كان عيّل أن ُأفكر ملّيا  كيف ستميض بنا األيام، كنت بعمر العرشة سنوات، كنُت 
ل نقمتي إىل نعمة، كنت أسري خلدي أفكاٌر بسن مبكر... كانت تدور ب غريبة، كيف ُأحول

العدو  إىل املدرسة، طفال  ال أمل  سالحا  وال قوة وال عضالت، كيف يل أن أنتقم من هذا
أفعله؟ فاختذُت قرارا  صعبا ، قرار الطريق الطويل أن أقدم  أن املجرم، ما الذي عساي

للعامل أنموذجا  إلنسان عريب يثبت قدرتنا ع  املقاومة واستعادة الوطن املغَتَصب... لقد 
كنُت مؤمنا  أن لعودتنا إىل وطننا طريق واحد من خالل التفوق العلمي واحلضاري 

تقول للعامل إننا شعب يستحق  ةلقد قررُت أن أبني مؤسسة عاملية فلسطينيواإلبدا ، 
احلياة، ونحن باقون وسنبقى باقون، كان طموحي أن ُأظهر للعامل عظمة اإلنسان 

 .(3)«العريب... فكان هذا طريقي
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 1248صورة ميناء يافا عام 
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 1248الصهيوين  جئني من ديارهم نتيجة االحتاللري الآلخارطة تبني مسار هتج
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 مشوار الكفاح الطويل

 

 هكذا كان قراره، كان عليه أن خيطو أوىل خطواته حبوًا عىل طريق املجد الطويل،
ام من ل فيه، وأن االنتقاسال تك ن للعودة إىل وطنه كفاحأنه سيصل حللمه، ويدرك أيدرك 
 و هدف ساٍم وبالعلم والعمل سريتدي تاج النرص.العد

يايل...إن التقاط الثامر الناضجة تستدعي التسلق إىل أعايل لال من طلب العىل سهر
ل م  غامضًا بال  جمهوالً  ملطويل مؤمل حي الوخز واجلروح، فكيف بطريٍق  اآلم األشجار وحت 

 البدء فيه. ىلالطريق فصمم ع هذا عون وال سند. لقد اختار لنفسه

تسمى الغازية جنوب عندما ألقتنا الباخرة ع  ضفاف قرية » يكمل طالل فيقول:
م عمله عالقات  ا صيدا، استضافنا صديق لوالدي قديم كانت تربطه به ةمدين رية بُحك 

وهو  تار لبناين من املعروفني يف لبنان وقد  «رضا خليفة» ب باحلاجقز قبل النكبة ُيل
م ايالجئني ومل نسكن اخلد أبناءه فلم نعامل كاستضافنا يف أحد دياره التي كان يقطنها أح

 «األونروا -وكالة الغوث »كانت توزعها  التيالتموينية  صَاحلعطى لنا ولكن كانت تُ 
 .(1)لالجئني الفلسطينيني

ة بعدم تقايض ثمنا  ملا كنّا نشرتيه ريالق كان احلاج رضا توفيق يويص دكاكني
... هم بمحاسبتها ضيوفا  عليه فكان يوصيباعتبارن هكذا  هو. لقد كان رجال  أصيال  وكريام 

الرجال من عمره  ملرافقته الجتامعاته املسائية مع ينهي أخالق العرب، لقد كان يدعو

                                                           
 PLS.NET  -اسطنبول  ،48، جريدة فلسطينيو ل، بالمخاييس (1)

http://www.pls48.net/default.asp?CatID=&ID= 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان 

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

15 

 مشوار الكفاح الطويل

 

 هكذا كان قراره، كان عليه أن خيطو أوىل خطواته حبوًا عىل طريق املجد الطويل،
ام من ل فيه، وأن االنتقاسال تك ن للعودة إىل وطنه كفاحأنه سيصل حللمه، ويدرك أيدرك 
 و هدف ساٍم وبالعلم والعمل سريتدي تاج النرص.العد

يايل...إن التقاط الثامر الناضجة تستدعي التسلق إىل أعايل لال من طلب العىل سهر
ل م  غامضًا بال  جمهوالً  ملطويل مؤمل حي الوخز واجلروح، فكيف بطريٍق  اآلم األشجار وحت 

 البدء فيه. ىلالطريق فصمم ع هذا عون وال سند. لقد اختار لنفسه

تسمى الغازية جنوب عندما ألقتنا الباخرة ع  ضفاف قرية » يكمل طالل فيقول:
م عمله عالقات  ا صيدا، استضافنا صديق لوالدي قديم كانت تربطه به ةمدين رية بُحك 

وهو  تار لبناين من املعروفني يف لبنان وقد  «رضا خليفة» ب باحلاجقز قبل النكبة ُيل
م ايالجئني ومل نسكن اخلد أبناءه فلم نعامل كاستضافنا يف أحد دياره التي كان يقطنها أح

 «األونروا -وكالة الغوث »كانت توزعها  التيالتموينية  صَاحلعطى لنا ولكن كانت تُ 
 .(1)لالجئني الفلسطينيني

ة بعدم تقايض ثمنا  ملا كنّا نشرتيه ريالق كان احلاج رضا توفيق يويص دكاكني
... هم بمحاسبتها ضيوفا  عليه فكان يوصيباعتبارن هكذا  هو. لقد كان رجال  أصيال  وكريام 

الرجال من عمره  ملرافقته الجتامعاته املسائية مع ينهي أخالق العرب، لقد كان يدعو

                                                           
 PLS.NET  -اسطنبول  ،48، جريدة فلسطينيو ل، بالمخاييس (1)

http://www.pls48.net/default.asp?CatID=&ID= 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان 

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 



36

16 

تعلمُت  -مرشوب ساخن شبيه بالشاي -كانوا يتناولوا مرشوب )املتزا(وعمر والدي، و
 .(1)من يك ين بعقود متعة أفادتني كثريا   عيف هذه اجللسات الكثري، لقد كان جللويس م

 دراسته:

 نأ كان عيلّ  ،هايلإدرسة سريا  ع  األقدام للوصول املرا  للذهاب إىل ضطكنت م»
أذكر  أسري ساعتني ذهابا  وإيابا  يف أيام الصيف واحلر وأيام املطر والثلج وال د الشديد،

، وُهيئ للطالب أنني لتوي مىل صفي وكنت غارقا  أتصبب إأنني وصلت يف أحد األيام  اء 
 .(2)خارج من.... بركة سباحة

 بصفقاتحزن لتعايل أصوات ضحكاهتم ففي اليوم التايل فوجئت عند وصويل أمل 
أحدهم أخ هم أنني أسري ساعتني َتت املطر  نأ كفوفهم تشجيعا  يل، علمت الحقا  

 .(3)مرّصا  ألصل ملدرستي

 رشاء معطف يل، ولشدة خوفها عيّل من ال د استطاعت أن ختيط من أميمل تتمكن 
 كانت تستعملها كغطاء. بطانية من الصوف منيل معطفا  

باملجان املارة بالطريق يف بعض  خلضاراني مركبات لظوظا  عندما كانت تقلّ  كنُت 
 .(4)حياناأل
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 املصادر السابقة. (3)
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 رصار والعزيمة للطفل طالل ابو غزالهإلصورة تعبريية تظهر ا

 
 

املسيحية يف يافا ثم تابعت  «وكيسذالروم األرثو»يف مدرسة  االبتدائيةدرسُت 
لقد تربيت ع   ،املسيحية أيضا  يف صيدا يف لبنان «مدرسة الربوتستانتية»دراستي يف 

األخالق والقيم املسيحية أساس الديانات التي أكسبتني مبادئ القناعة والرضا، لقد 
 .«ربنا أعطنا كفاف يومنا»كنت أؤمن بعبارة صباحية كنا ندعوها يف صباح كل يوم 

مل أكن يف صيدا أيضا   «املقاصد اإلسالمية»ثم تابعت دراستي الثانوية يف مدرسة 
 لبقررت أن أقا «املقاصد اإلسالمية الثانوية»أمل  قرشا  واحدا  عندما توجهت إىل مدرسة 

 ..ستطيع أن أكمل دراستي.أن أقنعه بام يدور برأيس كي أري، كان عيّل مها ألخ ه بأيسرئ

رت  حة جمانيةمنباحلصول ع   أخ ته أين أرغب لكنه بادرين بالقول إن املنح قد ُقرل
املدرسة أقوم بدفع  وىل ع ع  املرتبة األ لدُت صفقة معه إن مل أحصقوانتهى أمرها، فع

بنفيس وغامر معي وَقبَِل التحدي مقابل منحة دراسية سنة  األقساط كاملة، ُأعجب بثقتي
رئيس املدرسة كان داعام  يل، لقد  «مد سالم رهمه اهلالسيد حم»كاملة. ولكني أعرتف أن 
 حصلُت ع  املرتبة األوىل. لوشخصية منه، وبالفع كنت موضع عناية خاصة
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 مدرسة املقاصد االسالمية يف بريوت

 

وهبذه املدرسة تعلمت القرآن الكريم وحصلت ع  أول جائزة وهي ساعة يد 
 يت.اوكانت أول ساعة يد أرتديا يف حي حلفظ القرآن الكريم ترتيال  و ويدا ،

كان والدي يرى اخلري يب، وإنني مرشو  اخلري له وللعائلة، كان خي ين أنني رّب 
م كَِ  سنله، وأنا التلميذ املتفوق وقد حصلت ع  منحة، كان عيّل أن أَتمل  األرسة، بُحك 

عن عمل يقق دخال  يعود  مسؤولية عائلة بأكملها وُأنفق عليها فام كان مني إال أن أبحث
ع  أرسيت ما يكفي احتياجاهتم ومستلزماهتم احلياتية، وكان هذا َتدي آخر بيني وبني 
احلياة، فام كان مني إال أن أعمل وأعمل، فرحُت أ ل صندوق اآليس كريم )البوظة( 

فأسري يف الشوار  ألبيع وُأنادي بأع  صويت  «إيفرست»ع  ظهري وكانت تسمى بوظة 
 .(1)«بوظة ستي ... بوظة ستي »

                                                           
  PLS.NET -، اسطنبول 48اييس، بالل، جريدة فلسطينيو مخ (1)

http://www.google.jo/url?url=http://www.tagvaluation.com/UploadFiles/Interview
s_and_Articles_/PLs.docx&rct=j&frm=&q=&esrc=s&sa=U&ei=wtUrVJeHOL
RQajqYCIBg&ved=CBQQFjAA&usg=AFQjCNGheyGjIedT-
YkUgohzow       
http://www.pls.net/default.asp?CatID=8&ID=                                          = 
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  PLS.NET -، اسطنبول 48اييس، بالل، جريدة فلسطينيو مخ (1)

http://www.google.jo/url?url=http://www.tagvaluation.com/UploadFiles/Interview
s_and_Articles_/PLs.docx&rct=j&frm=&q=&esrc=s&sa=U&ei=wtUrVJeHOL
RQajqYCIBg&ved=CBQQFjAA&usg=AFQjCNGheyGjIedT-
YkUgohzow       
http://www.pls.net/default.asp?CatID=8&ID=                                          = 
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 «ق اخلضاروس»خر يف آيل يف اخلامسة صباحا  ألبارش عمال  زأن ُأغادر من كان عيلز 
اجلملة إىل تاجر املفّرق، ثم أعود إىل البيت  جرحسب هلم تكاليف صناديق اخلضار من تاأ

 .(1)درستيميف السابعة صباحا  ألستحم وأذهب إىل 

 ةأتابع عمال  آخر فأعطي دروسا  يف مدرسة بنات يف اللغة رساملدمن وبعد عوديت 
العديد من  وكانوا يف صفوف ثانوية مثيل... ثم عملت يف ترمجة «بريلشكس»اإلنكليزية 

ي ذها الكثري النم ليزية وتعلمتنكفادتني الرتمجة بتحسني لغتي اإلأة، وبيالكتب األجن
التخطيط »تها كتاب التي ترمج ةبيجندين بعميل فيام بعد. ومن أحد الكتب األاأف

األجل، عملت كبائع  الطويل والقصري خطيطكيف يتم الت لرتوديسكي «االسرتاتيجي
 .(2)اآلن حبا  وشغفا  هلا إىل ّلدت لديز وقى يوانات موسيقى يف دكان موسطأس

 صارا  ع  ظرويف.تاعت هتا ان كنت سعيدا  بمعانايت التي

لية احلياة العائلية ؤوبل تعدى ذل  مس ،يب رجُل البيت ماديا  فقط يبمل جيد أ
 .(3)ية أيضا  عواالجتام

- بريين أن أخي الك اء والدي ذات يوم ليخجما حدث معي حني  رفطن أم
سا   نيمن العمر ثالث وكان يبلغ حينها ال يذهب  إىل عمله ويبقى  -عاما  وكان يعمل مدرل

عرش عاما ، فذهبت إليه ح لساعات متأخرة، كنُت أبلغ من العمر مخسة انائام  يف الصب

                                                                                                                                              
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان =

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

 املصادر السابقة. (1)
  PLS.NET -، اسطنبول 48اييس، بالل، جريدة فلسطينيو مخ (9)

http://www.google.jo/url?url=http://www.tagvaluation.com/UploadFiles/Interview
s_and_Articles_/PLs.docx&rct=j&frm=&q=&esrc=s&sa=U&ei=wtUrVJeHOL
RQajqYCIBg&ved=CBQQFjAA&usg=AFQjCNGheyGjIedT-
YkUgohzow 
http://www.pls.net/default.asp?CatID=8&ID= 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (3)
   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 
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ا  إنه كرقاظ بايطيع االستتذهاب للعمل... فأخ ين أنه ال يسالعام يمنعه من  نهألستفرس م
أن أتوسط له  يهعل املدرسة، اقرتحُت  مما حدا باملدير طرده من !ال يقاوم النوم... فيتأخر
ة احلوار... فوافق أخي ويرتل يل دف م هنائيا  لال يتك نمل، ع  ألدى املدير ليعيده إىل الع

خيه أع  عودة  رأى طفال  صغري جاء يفاوضدما نا سويا  ملقابلة املدير الذي ُصدم عنوذهب
إىل العمل... لكني كنُت واثقا  جدا أنني سأجني خريا ...  ة عرش عاما  سبخم لذي يك ها

دُت معه اتفاقا ، إن ع  أخي قملتزم باحلضور باكرا ، فع ريغأخي  رفض بالبداية معتذرا  أن
لمه أي راتب وإذا سيُ شهر دون أن أيا  وباكرا  ملدة ثالثة يلتزم باحلضور للعمل يوم نأ
 ن تل  الفرتة فوافق املدير وعاد أخي إىل عمله والتزم به.عتظام يسلمه راتبه النتمر بااس

 دراسته اجلامعية:

بريوت بمريكية ألأن حصلُت ع  منحة أخرى يف اجلامعة اومن نَِعم ام عيّل 
تشمل التعليم حة نكانت امل -ا أدين للبنان هذا الفضلنوأ-إلكامل دراستي اجلامعية 

حتفظ هلم ا أأنكنُت سعيدا  و ،، كنُت أفكر دائام  يف عائلتيموالسكن والكتب وحتى الطعا
( وز وال تقالامليوميا  )كالتفاح و وجبة وزز  لنا مع كلكانت تُ  التيبحبات الفاكهة 

ت نكا-ل أسبو . ونستمتع بأكلها سويا  هبا يف هناية ك فأمجعها وأ لها لعائلتي وأعود
ر تل  اللحظات... وال أنساها... -أليام متعة ولذةالتل    (1)أقدل

 لكثرية كنت أغادره ألستق طار املتجه إىل بلديت ويف أحيانٍ أستقل الق نأ كان عيلّ 
نه برصاحة مل يكن لدي ثمن آخر كلام اقرتب مني املفتش كي ال أدفع األجرة أل ا  قطار

 .(2)التذكرة

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (9)
   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 
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املادتني  نعفيت ميزية بنجاح فأُ كلعربية واإلنلاجتزت امتحاين القبول يف اللغتني ا
 .(1)ة يف ترمجة الكتب األجنبيةبريالكريم والفائدة الكن قرآلوفضل ذل  يعود حلفظ ا

غة اإلنكليزية قادين لدراستها يف كلية اآلداب إال أنني مل أمتكن من عشقي للّ 
برفقة صديقي الذي نصحني أن  التسجيل بذل  اليوم. كنُت سبب انتهاء وقت بالتسجيل 

عمل بالتجارة فكان أن أ وفكرُت أهنا أيضا  رغبُة والدي أن ،مثله أسجل لدراسة التجارة
 .(2)درست التجارة وإدارة األعامل

 جنيه مصري: 055مبلغ حصلت عليه  أول

علن املجلس األع  لرعاية أة عوات اجلامنويف إحدى س 1258يف أواخر عام 
طالب  بنينذال آ «مرص»العربية املتحدة  ب والعلوم االجتامعية باجلمهوريةادن واآلوالفن

بقصة  عن مسابقة القصة القصرية وشاركُت  العليا بالبلدان العربية اجلامعات واملعاهد
رت يّف قضيتي، اثأعيش مأساة احتالل فلسطني وأنت حينها كو «الصدى اللعني»بعنوان 

بأمل العودة، ألرض اغُتصبت وترشد شعب بأكمله وضا  مستقبله،  حلمي الكبريو
جنيه  500ع  مبلغ  ة وحصلتصنعيشه، وفازت الق فكتبت قصتي من واقع حالٍ 

 .(3)«ذا أصنع بهان أعرف مكبل مل أ ،أكن أحلم به. وكان مبلغ كبري بالنسبة يل مل .مرصي.

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (9)
   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (3)
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« القوميون العرب »: حركة     
 

 

 
كية انضممُت إىل حزب حركة ويف اجلامعة األمري 1260-1256يف عام »
 العرب، وقد عّرفني ع  هذه احلركة أحد أبرز الشخصيات األردنية التي القوميني
لقد كان  -استلم رئيس وزراء ورئيس للديوان امللكي األردين فيام بعد-أعتّز هبا 

 الرشيف عبداحلميد رشفآنذال وضّمني هلا... إنه  «القوميون العرب»:قائدا  حلركة 
من الشخصيات املعروفة وهلا دور  فليىل رشه السيدة الفاضلة جتر ه ام وزو

 ريادي كبري يف األردن.

وبالضبط يف العيد األول للوحدة بني اجلمهورية السورية  1252يف عام 
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ررنا قخالل سلسلة أشخاص إلبالغ القائد الشكيل للمظاهرة، و منبابالغ التنظيم 
ق وهنال مشاجلامعة، وانطلقت املسرية ووصلنا إىل د جفّضها، وتسيريها من خار
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خلالص ا منننا متكنا لكاستغّلت بعض األحزاب يف دمشق املظاهرة لتدخل بيننا و
 . (1)«منهم

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

كان -بالرغم من عمق العالقة الطيبة مع عميد الكلية لكنه عاتبني بود عاّم قمت به 
إنز ما قمت به من أجل فلسطني  -صعبا  عليه أن يتفهم ترصيف ألنه باختصار ليس الجئا  

 وقضيتها.

أن أترل  العرب باجلامعة، كان أمامي خيار القوميني ت أن أترل حركةاضطرر 
ه يل إنذارا  اجل احلركة وأمتنع كليا  عن أي نشاط سيايس أو أن ُأطرد من امعة، لقد ُوجل

ج ِم دراستي وأخترز اجم ا  ألستمر يف إمت تركت احلركة ي إال أنمنكان  رسميا  بطردي، فام
كان  -الُبعد عن السياسة-وكانت هذه رغبة والدي  ضيتي وأرسيت،قألتابع خدمة 
 واحد. ار طريقتيطريق، اإلبدا  يأيت باخ منثر كاخلوض بأ يوصيني بعدم

تعلمُت من احلركة إدارة املنظامت وضبط العمل والتدريس وتنسيق االتصال 
كيف  «فراكلني روزفلت»ُسئِل  ،واستقطاب األعضاء كام أفادتني احلركة يف بناء مؤسستي

 .(2)««ال لقد أدرُت احلرب»ربحت احلرب: قال: 

 بعد وعائلته احتضنه كملجأ عليه لبنان وفضل عليه جامعته فضل طالل ينَس  مل
 ببريوت األمريكية للجامعة دوالر ماليني بعرشة غزاله يت   أبو طالل هو وها... »النكبة
 جدال   وأثار 1278 عام الصحفتناقلته  خ « األعامل إلدارة غزاله أبو طالل كلية لبناء
 غزاله اإلتصاالت أبو طالل ع  إهنالت حتى والسياسية، االقتصادية االوساط يف كبريا

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 

طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني1حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (9)
   95/4/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 

www.youtube.com/watch?v=FHCN_yHDs 
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  متاما ذل  غري احلقيقة ولكن...  الضجة هذه يستحق الذي اخل  بحجم لتهنئته واملكاملات
 حوله الكثرية والثرثرات الصحف تناقلته الذي اخل  من ذاته غزاله أبو تفاجأ طالل حيث
 دارةإ مع اتفاقا   عقد قد كان غزاله أبو طالل إن بساطة بكل املوضو . الصحة من لعريه

 احد املباين باستخدام لطالل يسمح تعاون إجراء ع  ريوتيف ب مريكيةاأل اجلامعة
 .(1)عليها متفق للجامعة مالية نسبة مقابل للتدريب كمقر اجلامعة لدى جدا القديمة

 مبنى ع  لوحة وضع خالل من غزاله أبو طالل بتكريم اجلامعة دارةإ فتقوم
 اجلامعة تقوم التي األوىل املرة وهي« األعامل إلدارةٍ  غزاله أبو طالل كلية» باسم الكلية

 .(2)كليه باسمه بتسمية لديا درسوا الذين طالهبا حدأ بتكريم ببريوت األمريكية

 به تربطه الذي لصديقه غزاله أبو طالل يتنازل ثم أعوام، عرشة اإلتفاق ستمراو
 .(3)اآلن حتى تزال وال باسمه الكلية لتسمى احلريري رفيق الرئيس املرحوم متينة صداقه

 ودهشوا اخل  ذل  قرأوا الذين الطفولة اصدقاء وأحد الصحفيني أحد هو وها
 ..وتقديرا   احرتاما   الرؤوس وتنحني هلا األبدان هلا تقشعر كلامت يكتب له،

 أترككم مع مقتطفات من املقالة ....

بعنوان منقوشة بزعرت  0978مقال يف جملة آخر األسبوع عام  (4)كتب حممد السامك
 .ماليني دوالر 01و

                                                           
مع يف الساعة  غزالهالدكتور طالل أبو مع مقابلة  -ع  التلفزيون الفلسطيني  «سوا ربينا»برنامج  (1)

 اجلزء الثاين. -8/10/9014العارشة من مساء يوم االربعاء 
مع يف الساعة  غزالهالدكتور طالل أبو مع مقابلة  -ع  التلفزيون الفلسطيني  «سوا ربينا»برنامج  (9)

 اجلزء الثاين. -8/10/9014العارشة من مساء يوم االربعاء 
 املصدر السابق. (3)
ف، املوقع الشخيص لسعادة صحمقاالت يف ال ،1/5/1278السامل، لمد، جملة آخر األسبو ،  (4)

 www.talalabughazaleh.comالدكتور طالل أبو غزاله 
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ا  درذكيا  من الدرجة األوىل ونا كان» فيقول: غزالهطالل أبو  امكالس يصف الكاتب
... إال أنه ك ات يضمها... ماملعرفة، يمضغ املعلو رسيع اهلضم يفرتسان ما يفظ نصا 

 .«تى تصبح منه اللحم والدمح

األعامل...  كية لدراسة إدارةيجلامعة األمراىل إتوجه طالل  ويةبعد املرحلة الثان
 والعلوم السياسية. «اإلنسانيات»وتوجهت أنا إىل دراسة 

 .املالحقل اختصاصه اإلدارة و طالل إىل الكويت... يعمل يف وبعد التخرج هاجر

في، ومرت سنوات أعمل يف حقل اختصايص الصحورابطت أنا هنا يف بريوت 
... إىل أ غزالهطالل أبو  ىطويلة مل أر ية: نلبنان فوجئت بنبأ عنه يتصدر الصحف الوجها 
عة األمريكية ميت   بعرشة ماليني دوالر لبناء كلية إلدارة األعامل يف اجلا غزالهطالل أبو 
 يف بريوت.

، 1250عام  كان ذل  يف»، لفور قصة منقوشة الزعرتاويتذكر الكاتب السامك عىل 
ت الت كمعظم العائبريودة يف ديالطريق اجل لته يفائيعيش مع ع غزالهوكان طالل أبو 
. بيت صغري متواضع رة، يفجز الفلسطينية امله   جدا 

... ولرضا  كان دون العارشة من عمره، يف مثل سني، إال أنه كان شقيا   هادئا 
.... يرض، فتقوم الثورة يف الصف أو يف امللعب لكنه يبقى بعيدا  وكأنه يف عامل آخر  بريئا 

  (1)ال يمت إىل ما صنعت يداه بصلة!

 

 

 

 

                                                           
ف، املوقع الشخيص لسعادة صحمقاالت يف ال ،1/5/1278السامل، لمد، جملة آخر األسبو ،  (1)

 www.talalabughazaleh.comطالل أبو غزاله  الدكتور
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 صورة تعبريية لطفالن يتناوالن افطارهم 

 

 

ذات يوم جئت إىل املدرسة بمنقوشة بزعرت )أو صعرت( وجاء طالل برغيف 
األبيض وكان العادة أن نتبادل متقاسمني الطعام خالل فرصة الساعة  من اجلبن

العارشة، يومها مل تعجبني جبنة طالل، أما هو فكان يسيل لعابه للمنقوشة، عبثا  
حاول إقناعي بتبادل النصف بالنصف... ولكني مل أكتِف بالرفض بل تعمدُت 

الل إال أن غرر باثنني من أسلوب اإلغراء التشويقي يف التهامي هلا. فام كان من ط
 .«األتراب، فأمسكا يب... وتوىل هو تشليحي املنقوشة

من معركة ع  نصف  فمن ال يشء تقريبا ،» ويكمل الكاتب مقاله فيقول:
وهو يف العقد الرابع من عمره، قادرا  ع   غزالهأصبح طالل أبو منقوشة زعرت، 
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لَعامل للدراسات العليا يف اجلامعة األمريكية يف  غزالهرعاية كلية طالل أبو 
 .«بريوت

إىل جامعته التي تلقى فيها دراسته  غزالهثم يشري الكاتب إىل والء طالل أبو 
 .1248العليا وإىل لبنان البلد الذي كان ملجأ  له ولعائلته بعد هجرته األوىل عام 

 وعافية... ... صحتني ه بجملة ظريفة لطاللتثم ينهي السامك مقال

 (1)كل املناقيش ع  حساب !!

 

 

 

 

 

 

                                                           
ف، املوقع الشخيص لسعادة صحيف ال مقاالت ،1/5/1278السامل، لمد، جملة آخر األسبو ،  (1)

 www.talalabughazaleh.comطالل أبو غزاله  الدكتور
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 .«بريوت

إىل جامعته التي تلقى فيها دراسته  غزالهثم يشري الكاتب إىل والء طالل أبو 
 .1248العليا وإىل لبنان البلد الذي كان ملجأ  له ولعائلته بعد هجرته األوىل عام 

 وعافية... ... صحتني ه بجملة ظريفة لطاللتثم ينهي السامك مقال

 (1)كل املناقيش ع  حساب !!

 

 

 

 

 

 

                                                           
ف، املوقع الشخيص لسعادة صحيف ال مقاالت ،1/5/1278السامل، لمد، جملة آخر األسبو ،  (1)

 www.talalabughazaleh.comطالل أبو غزاله  الدكتور
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 طالل أبوغزاله يلقي كلمة خالل االحتفال بانشاء كلية إدارة األعامل          

 1278يف اجلامعة األمريكية ببريوت 
 

 
 الراحل رفيق احلريري والدكتور طالل أبوغزاله الوزراء اللبناينرئيس 
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  هطالل أبو غزال يوفاة والّد
 

 

ي طالل أبو غزاله عظيم األثر وبالغ احلزن واألسى يف نفسه، كان لوفاة والدّ 
  .ع اىل الرفيق األ ، تصفه أحداث وفاهتام وانتقاهلامكان ارتباطه هبام عميقا  ودافئا  فلقد 

ن وأبت روحها الطاهرة ا -ر ها ام-ت والدته يف غيبوبة قبل وفاهتا دخل
وصف عينيها بولدها البار طالل، ويذكر طبيبها الذي تنتقل اىل بارئها قبل أن متَ 
، فلقد كان كلام يقوم يف كل مرة بوخزها بدبوس واحد مشهدا  مكدرا  ومعجزا  يف آن

تعود إىل ثم  اسم طاللبفقط  تفيق لتنطقيتأكد من أهنا ال تزال ع  قيد احلياة ل
 غيبوبتها من جديد.

بوجود ابنه طالل، وبالفعل يقطع  طالل الذي طلب أن ال يدفن إال أما والد
عمق  لوصف. تكفي تل  احلادثتني دفن والدهليحَض مراسيم ره عامله وسفأطالل 

 بنهام البار طالل.احلب والرضا الوالدي الذي اختزناه ال
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 السيدة أديبةحرمه السيد توفيق أبو غزاله و

 هوالّدي طالل أبو غزال هأبو غزال
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 رحلة العمل
 

 

ان أو خارج نبدأُت بتقديم طلبات توظيف سواء يف لب 1260بعد خترجي يف عام »
ال زلت  والطريف باملوضو  أنني -دول اخلليج العريب- ذات دول النفطاللبنان وب

 تني منءة مليئة بردود الرسائل التي جابرييف منزيل بحقيبة مالبس ك أحتفظ حتى اآلن
 أصحاب العمل برفض توظيفي...

التحدي  حمل ورومل تكن تل  الردود تزعجني بقدر ما كانت تعطيني الدافع واأل
ائل حتى اآلن، رسجد وظيفة، لذل  احتفظت  بتل  الألجديد ألسعى  منللفشل للتقدم 

أن بعض ممن رفضوين هم من اخل ات التي اسَتَقطبَتها مؤسستي للعمل والطريف أيضا  
 فيام بعد.معنا 

وهي  «سابا ورشكائهم»جاءتني أخريا  املوافقة ع  تعييني يف الكويت هي رشكة 
من الرشكات الكبرية واملشهورة التي تعمل يف جمال املحاسبة والتدقيق ولَسف مل يعد هلا 

 .(1)«األمريكية «Deloitteديلويت »وجود اآلن بسبب اندماجها مع رشكة 

 

 . لتبدأ معاناة جديدة تنتهي معاناة ..

بدأ مشوار كفاح  1260من بريوت إىل الكويت عام  بعد انتقال طالل أبو غزاله
 . آخر ، وهذه املرة مع العمل 

                                                           
طالل  ، مع رجل األعامل الفلسطيني9حلقة  برنامج مراجعات، التميمي، د.عزام سلطان (1)

   1/5/9011تاريخ البث  ،alhiwarchannel أبوغزاله، قناة احلوار، لندن 
www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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تواجه طالل أجواء مناخية حاره ورطوبة مل يعتد عليها يف بريوت، فدرجات ف
مل يتمكن طالل  احلرارة املرتفعة يف الكويت والغبار والرطوبة كانت معاناة من نو  آخر،

لظروفة املادية الصعبة، فيهرب من  حر  -جهاز ت يد اهلواء-من رشاء جهاز تكييف 
كان البيت اىل املكتب ، ليقيض أكثر من أثنتي عرشة ساعة يف مكتبه، ويف كثري من األحيان 

 ليلته ع  الكريس ... غالق باب الرشكة عليه من اخلارج، مقضيا  مدير الرشكة يضطر إل
 لكن ذل  كان أمرا مستحبا  لطالل مقارنة  مع حر البيت الذي ال يطاق. 

ومن هذه املعاناة سنحت الفرصة لطالل مرة أخرى الستغالل تل  األوقات يف 
العمل واجلد واالجتهاد ، فتمكن من اكتساب اخل ة والتمرس اللتان فتحت له طريق 

 النجاح والتفوق.

، فلم يرق للمنافسني واملسؤولني الثقة التي منحت لطالل  ائبللنجاج رضلكن و
من قبل مديره الذي رشحة إلدارة الرشكة بدال  منه، وأطاحوا بأفكاره عرض احلائط 

دارة نظام جديد للرشكة  تتطلب تغريا  مل ُيعهد إلاجلريئة  هخاصة أن طموحات أبو غزال
مل، وَتديد  صصات سنوية ل العاتتجه للتوسع يف الفرو  حو من قبل فقد كانت أفكاره

لتدريب املوظفني، وإلزام الرشكاء املقيمني باخلارج بالتواجد يف مقر الرشكة بالكويت، ثم 
 ني ترل أبو غزاله العمل مع. وبسبب هذا اخلالف املهإلدارهتامنحه السلطة الكاملة 

  الرشكة.
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 يف الكويت وبداية غزالهحياة أبو 

 س املؤسسةيتأس

 

 

 ، وبقي فيها ثالثون عاماً 0961للعمل يف الكويت يف عام  غزالهانتقل طالل أبو 
 .0991ا يف مطلع عام يهبعد الغزو العراقي عل هاوترك

هكذا  «ن كان هنال فضل عيّل بعد ام وأمي وأيب فهو يعود إىل دولة الكويتإ»
الدولة ومنحتني  لقد أكرمتني هذه» يف مطلع حديثه.... يتابع غزالهبو أالل ط وصفها

األعامل   أن العائلة احلاكمة ورجاالت قطا الكويتي... كام بنهامل يعَط ال ودعام   فرصا  
 .(1)«وين بدعم ومؤازرة ال يتخيله العقل وال تصفه العيونأمدّ 

 يهناملالف اخل بعد أن ترك طالل أبو غزاله العمل مع رشكة سابا وذلك بسبب
 ....وسع أبواهباأيبدأ مع نفسه االنطالقة ومن ، بينهام

 

 ولكن كيف ...؟؟

غادر طالل أبو غزاله رشكة سابا ورشكائهم ليفكر بتأسيس رشكة منفردًا، إال أن 
مفاجأته كانت أكرب من ذلك، لقد حلق به عرشة موظفني ممن كانوا يعملون معه اختذوا 

حتى  ال رواتب لديه ليمنحها، والذات القرار الذي اختذه، ولكنه رجاهم ان يعودوا ف
مكان عمل، لكنهم أرصوا أن يبقوا معه دون مقابل اىل أن يتوافر لديه، فبدأ العمل من 

                                                           
السفري صوت الذين ال صوت   http://www.assafir.com/Article// ،عدنان ، دان (1)

 http://www.assafir.com/Article//  هلم 
، مع رجل األعامل 9التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج، برنامج مراجعات حلقة  

 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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حتى يتمكن   غرفة من غرف مكتبه «عبدالعزيز الشخشري»سيارته إىل أن قدم له املرحوم 
بمصوغها وحليها  «ماري حايك  »من استئجار مكتب، وتربعت له موظفة البدالة 

 بالكامل.

أهنا مل يساورها شك وأي إيثار هذا تقدمه موظفة البدالة إىل رجل، وأيام رجل، إال 
 كل إجالل وتقدير.إال أهنا قًدمت اىل عظيم وقائد ومبدع رغم األنوف، ال يستحق 

عبارة نقرأها ونؤمن هبا ولكن لكل قاعدة شواذ ... ففاقد  «فاقد اليشء ال يعطيه »
 طالل أبو غزاله عكست كل مفهوم هلا فيعطيه ويعطيه .. بل ويضحى ألجله أيضًا.مع  ءاليش

 -تايم »خطابًا حول امللكية الفكرية يف مؤمتر  غزالهل أبو طالسمع  0971 مايف ع
)تاجكو(  غزالهمها رشكة طالل ابو  س رشكتنيأس سان فرنسيسكو، فقرر تيف «وورنر
الثانية يف جمال  نامبي للملكية الفكرية )أجيب( اختصت األوىل يف جمال املحاسبة غزالهوأبو 

األردن  منة. وبذلك العام أيضًا حصل عىل شهادة حماسب قانوين أردين ريالفك امللكية
 وعضوية مجعية املحاسبني القانونيني.

 الشيخ سامل صباح»عندما زار صديقه العزيز وهو  ويذكر طالل قصة طريفة له
وهو ابن أمري الكويت بذلك احلني، وكان سفريًا للكويت لدى  -رهمه اهل- «السامل

  متثيل عبجولة للحصول  م... كنُت أنوي القيا» واشنطن، ثم استلم الحقاً وزيرًا للدفاع
ي عالقات وإجراء اتصاالت مع بنن أأواشنطن ألحاول  من الرشكات األجنبية، فزرُت 

لشيخ سامل يف اصديقي السفري  ُت حقوقها وكان أن التقي ةامية حلكيريالرشكات األم
م يل هدية ثمينة واخترص عيّل نالسفارة الكويتية بواش طن كزيارة شخصية... لكنه قدز

مشوار طويل كان من املمكن أن يفلح أو يفشل، لقد طلب من سكرتريه دعوة مجيع 
 .(1) وع  رشكتيعيلّ هم نزله لتعريفمأنوي زيارهتا ع  عشاء يف  كات التي كنُت رشال

                                                           
السفري صوت الذين ال صوت   http://www.assafir.com/Article// ،عدنان ، دان (1)

 http://www.assafir.com/Article//  هلم 
، مع رجل األعامل 9ال نامج، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم  

 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني

www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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مل أكن أحلم بام حدث، قدمني كابن الكويت... فكان له الفضل األول والكبري يف 
 نجاح هذه الرشكة التي أصحبت اليوم من رّواد وأك  رشكات امللكية الفكرية يف العامل.

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

مل أكن أواجه أية مشاكل مع دولة الكويت خاصة بموضو  التأشري والفيز كان 
لضيويف معاملة خاصة جدا ، كان يكفي أن يصدر مدير مكتبي كتابا  موقعا  منه موجه إىل 

 .(2)سهولة ويرساملطار للسامح هلم بالدخول بكل 

                                                           
، مع رجل األعامل 9ال نامج، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم  (1)

 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 

، مع رجل األعامل 9ال نامج، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم  (9)
 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني

www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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 الواليات -لوس انجلوس -طالل ابو غزاله يفتتح االجتام  العام السنوي ملجموعة طالل ابو غزاله 

 1284املتحدة االمريكية 

 

 

 

مل يتوقف دعم الكويت يل داخلها فقط بل امتد إىل خارجها أيضا  فاحتضنتني 
ومستشار ألك  رجاالت اململكة  العربية السعودية عندما زرهتا ضمن وفد كويتي 

ومستمرة  «الشيخ سلامن بن عبدالعزيز»دت عالقة بيني وبني األعامل، ومن هنا تولز 
إىل اليوم وأنا أنسب هذه العالقة إىل دور الكويت الكبري يف دعمي ورعايتي. فكانت 

 . سس فيها فرعا  لرشكتيؤلث دولة أُ االسعودية ث
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لدولة الكويت وللعائلة احلاكمة، فكان كان جلميع الفلسطينيني مثيل والء  
الغزو العراقي ع  الكويت جرح للفلسطينيني كام للكويتيني، لكن موقف القيادة 
الفلسطينية يف القضية مع صدام حسني مل يكن واضحا  بل مؤيدا  للغزو آنذال والتي 

 .(1)«أثرت سلبا  ع  مجيع املقيمني الفلسطينيني هنال

 

 

 
 يرأس اهليئة العامة للمجمع العريب للمحاسبني القانونينيطالل أبو غزاله 
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 نطالق فيها إىل العامليةالوا ستقرار باألردنالا
 

 

 
 .0967عىل اجلنسية األردنية يف عام  طالل أبو غزاله حصل

الدولية، بعد الغزو العراقي  غزالهكان اخليار الختيار األردن مقرًا لرشكة طالل أبو 
خاصة وأن للرشكة فرع هلا يف األردن منذ عام  كيامً حقرارًا  0991عىل الكويت يف عام 

أنه وبعد عقدين من الزمن عىل هذا االختيار ستصبح  غزالهمل يكن يتخيل أبو  .0971
 .املياً عالعربية  كربى الرشكات منة كالرش

عندما جاءين خ  الغزو العراقي ع  »األحداث فيقول:  أبو غزاله يرسد طالل
وهو رئيس  «عبداللطيف همد»الكويت، كنت حينها يف إجازة خاصة مع صديقي 

( Chance Bergالصندوق املايل واالقتصادي العريب يف الكويت يف مدينة )شانس برغ 
ر يف سام  املوسيقى الكالسيكية يف األوبرا آنذال، ولكن اخل  أثا ا  نقيض وقتا  عائليا  ممتع

ع العودة فبقينا هنال حتى هدأت األوضا  واستطاعت فينا احلزن والقلق... ومل نستط
 اوت التي تم احتالهلبيوعند عودتنا كان بيتي من ال هاأراضي عنالكويت إقصاء االحتالل 

َ كمركز للجيش والتعذيب العراقي فعة ت، ألن بيتي كان من البيوت املميزة املروُخصل
 -ني واملقيمنييتيالكو منواحتُلز مكتبي أيضا  كغريي  -الكويتي  األمري قرص منقريبة لوا

 قررنا حينها العودة واالستقرار يف األردن.

 ةمل تكن الظروف جيدة، لقد اضطررت لتحمل أعباء راتب ما يقارب مخسامئ»
إىل األردن، كان   االحتاللظفي رشكتي عادوا أدراجهم َتت وطأة موظف أردين من مو

ويف تل   عمال ، فاما أن ُأؤمن هلم عمل، أو راتبا  إىل أن جيدوا ،هم مجيعا  ئعباأعيّل َتمل 
( وهي إحدى اخلمس الكبار Arthur Andersenرشكة )آرثر أندرسون  يلّ إمت األثناء قدّ 

قّدمت  -والتدقيق تعمل يف املحاسبة 1213عام  كية عاملية عمالقة تأسستيرشكة أمر-
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أننا فريسة سهلة القتناصنا إبان عودتنا إىل األردن  ت  نز يل عرضا  سخيفا  إلحراقي، عندما ظَ 
اوضني ففاختارت أن ت ،جراء االحتالل والغزو العراقي نم يتوإغالق مكاتبنا يف الكو

ماجي أنا كرشكة طالل أبو السخيف، وهو اند خالل عرضها منق سوال ع  بقائي يف
مقابل  -حق أو االنتهاء( قتصادي هو )السواالندماج باملفهوم اال -مع رشكتهم  غزاله

عطائي إتشغيلها لعدد من موظفي رشكتي وأخذ حصتي يف السوق وعمالئي بالطبع و
  (1)وظيفة لديا كمستشار براتب...

 

أعرض عليهم قلب  كان العرض بالنسبة يل مضحكا  وسخيفا ، فكتبت هلم
لقاسية ااملقام أي أن أقوم أنا برشاء رشكتهم وبنفس الرشوط... استفزهتم ردودي 

ات كبنظرهم الرشكة الصغرية من بلد صغري ناٍم، ال قيمة له مع عاملقة الرشوأنا 
خ أن خاطبنا أحد هبذا ريدث بالتاحيمل »أمثاهلم... وكان ردهم شبيها  باملنتقم  العاملية

 .«عىل كل األحوال نحن سنستويل عليك حيًا أو ميتًا!! .لرّد..ا

رل يب ساكنا  بل ع  العكس زدت يمل ة ام وإرادته رطلق بقدولكن إيامين امل
ات عمالقة وذل  يعني أنني كُكنت خصام  لرش داقتناعا  أن وجودي يثري قلقهم، لق

 .«يةقويا  كفا

ت قلقا  للرشكات شكل ظاهرة عربية غريبة، أثار تإن وجودي بالكوي
من حجمي الصغري  رغمها ومتاسكها، بالتمن انتشار جذوري وتشب راخلمس الكبا

 بعرضها لسحقي. «آرثر أندرسون»لذل  تقدمت رشكة  ،أمامهم

ُتصدر املحكمة العليا حكم بتجريم رشكة  9009ومتر السنوات ويف عام 
( بتهمة إعاقة َتقيق العدالة جراء متزيق وثائق Arthur Anderson)آثر أندرسون 

                                                           
، مع رجل األعامل 3التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج، برنامج مراجعات حلقة  (1)

 2011/5/10  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 
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نهارة )إنرون وخرق القواعد األخالقية عن وضع عميلها الرشكة املنكوبة امل
Enron إهنا إحدى الرشكات . العظيمة، ( وتفلس وتنتهي تل  الرشكة العمالقة هنائيا 

يل، إنني أحرتم التي يزنني كثريا  اهنيارها، تل  الرشكة بالرغم من أهنا كانت خصام  
 .(1)«(Arthur Andersonخصمي خاصة إذا كان عظيام  بحجم )
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 ن دريف األ لقد وجدت»

 «احلضن واهلوية واالنتماء
 

 

 

امللك  فور لهغبالدعم والتأييد من جاللة امل لهحظي طالل أبو غزا 0991منذ عام 
عبداهل الثاين بن احلسني كرجل اقتصادي يف بن طالل طيب اهل ثراه، وجاللة امللك  احلسني

 .يئات واملنظامت الدوليةريب واملجمع الدويل واهلمام العامل العأا هاألردن يمثل

الدولية من األردن كالطائر  غزالهومنذ ذلك احلني انطلقت جمموعة طالل أبو 
ية، فيبدأ جيوب العامل بفروعه ويؤسس قاعدة دولية هلا كأول مؤسسة عربية حتقق العامل

حيصد  ننثر بذور جهده وعطاءه وخربته وجتاربه الناجحة، فكايبنرش فروعه  يف كل مكان، 
ل م هبا حتى  ه بالبنان.ليشار أصبح  ثامر نجاحاته كام خطط هلا وح 

بل سعى جاهدًا  ،عند نرش فروعه الناجحة يف كل مكان غزالهمل يتوقف طالل أبو 
ه حتى أصبحت بالذي بدأ  ختدم عمله األسايس إلنشاء رشكات مهنية متخصصة خمتلفة

بل حتقق الشهرة العربية والعاملية الرائدة ، بباحاً فحسجمموعة رشكات دولية ال حتقق أر
ونذر نفسه لتحقيقها  هدف رسالته التي اختارها غزالهومن أوسع أبواهبا وبذلك حيقق أبو 

 وهي خدمة القضية الفلسطينية. منذ كان طفاًل الجئاً 

مام مسار نجاحاته فانطلق يضاعف ويؤسس رشكة تلو أعوائق  أبو غزاله ىيرمل 
أنه املالك هلا ضمن  منبرشكاته من جديد بالرغم  ااألخرى، حيقق أرباحًا ليعيد توليده

ا يف ى أن فرصأنه رأجمموعة من الرشكاء، إال   النمو تتضخم عندما يصب أرباحه ذاهت 
 إنام يعاد ضخها من جديد لتولد املزيد. التوسع واالستثامر، فال أرباح توزع

وجدنا كل الرتحيب يف األردن يف كل جماالتنا لقد » يصف األردن فيقول:
وأعاملنا، مل نواجه مشاكل مع أي جهة كانت، بل ُمنحنا تسهيالت شتى، استأجرنا أول 
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مكتب لنا يف منطقة العبديل يف عامن املدينة ذات البنية التحتية املهيأة ألي نشاط واملدينة 
التي يكسوها األمن واألمان وسيادة القانون... املدينة النظيفة، الصغرية الودودة التي 
توسعت وك ت لكنها حافظت ع  خصوصيتها ثم انتقلنا إىل منطقة الشميساين حيث 

جاء اسمها من الشمس كاتنا هبا، يأرسين ذل  املكان الذي أعتقد أنه نحن اآلن فمقر رش
ها دائام  مشمسة وفاتنة وسعيدة إهنا مكان مناسب لالقتصاديني اجلميلة فسامؤ

واملستثمرين ورجال األعامل وبالرغم من ذل  فأحيانا  يأخذين حنيني إىل منطقة العبديل 
الشعوب التي ال »ثل الصيني الذي يقول: وأزورها كلام سمح وقتي بذل  فأنا أؤمن بامل

 .(1)««تعتز بامضيها ال مستقبل هلا

 

 جاللة املل  عبدام الثاين بن احلسني وسعادة الدكتور طالل أبو غزاله 
                                                           

تاريخ البث   JRTVChannel، االردن، رنامج عامنيات التلفزيون االردين، بالزيود، عمر (1)
91/5/9014  

www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 
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التي يكسوها األمن واألمان وسيادة القانون... املدينة النظيفة، الصغرية الودودة التي 
توسعت وك ت لكنها حافظت ع  خصوصيتها ثم انتقلنا إىل منطقة الشميساين حيث 

جاء اسمها من الشمس كاتنا هبا، يأرسين ذل  املكان الذي أعتقد أنه نحن اآلن فمقر رش
ها دائام  مشمسة وفاتنة وسعيدة إهنا مكان مناسب لالقتصاديني اجلميلة فسامؤ

واملستثمرين ورجال األعامل وبالرغم من ذل  فأحيانا  يأخذين حنيني إىل منطقة العبديل 
الشعوب التي ال »ثل الصيني الذي يقول: وأزورها كلام سمح وقتي بذل  فأنا أؤمن بامل

 .(1)««تعتز بامضيها ال مستقبل هلا

 

 جاللة املل  عبدام الثاين بن احلسني وسعادة الدكتور طالل أبو غزاله 
                                                           

تاريخ البث   JRTVChannel، االردن، رنامج عامنيات التلفزيون االردين، بالزيود، عمر (1)
91/5/9014  

www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 
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 الدولية  غزالهأبو  جمموعة طالل

(TAG-Org) 

 

 

 

 رسالة اجملموعة:

وفق  يةاملة العوداجل يمية ذاتعلتقديم سلسلة متكاملة من اخلدمات املهنية والت
عية والثقافية ع  مستوى لية واملساّهة يف التنمية االقتصادية واالجتاموأع  املعايري الد

 .(1)العامل

 شعار اجملموعة:

 We try harder to stay first     نبذل جهدًا أكرب لنظل يف املقدمة

، وتعمل من خالل مكاتبها البالغة 1279تأسست جمموعة طالل أبو غزاله عام 
 مكتب متثيل حول العامل. 180مكتبا  منها ثامنية فرو  يف األردن و 81

 

 

 

 

                                                           
 موقع جمموعة طالل ابو غزاله الدولية (1)

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=mission 
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 موقع جمموعة طالل ابو غزاله الدولية (1)

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=mission 
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 موظفو جمموعة طالل ابو غزاله الدولية

 
ات اخلدمات املهنية التي كرش منأك  جمموعة عاملية  غزالهبو أتعد جمموعة طالل 

 ،كاترشاخيل، حوكمة الدالتدقيق ال ،اخلارجي يف حقول املحاسبة، التدقيقتعمل 
دمات واالسرتاتيجية، خ ت التعليمية، الدراسات االقتصاديةاالَضائب، االستشار

إدارة ، تقنية وإدارة املشاريعلقل انيب املهني والفني، االستشارات اإلدارية، التدر
رتونية، التعليم كخدمات التوظيف، احلكومة اإللكرتونية، التجارة اإلل ،العقارات

صميم املواقع، الرتمجة الفورية تاإللكرتوين، وتدقيق أمن تقنية املعلومات، تطوير و
والرتمجة املهنية، تعريب املواقع، تسجيل أسامء املجال، التخطيط االسرتاتيجي لتقنية 

ستشارية لتخطيط موارد املشاريع، التدريب ع  املعلومات واالتصاالت، اخلدمات اال
ات دمهارات تقنية املعلومات واإلنرتنت وامتحاناهتا، وكالة أنباء امللكية الفكرية،  دي

ة، ريعامل التجاة وخدمات األريالفك ات امللكيةجودم أعامل ومويامللكية الفكرية، تقي
اخلدمات القانونية و لكيةقوق املحة،  اية وإدارة ريتسجيل و اية امللكية الفك

 مة.اتابات العواالكت )استشارات ولاماة(

وتلبي املجموعة هذه اخلدمات من خالل توفري خ اء ذوي كفاءات عالية املستوى 
حديد ال اهات االقتصادية واالجتامعية، وع  تقييم البدائل لتولديم القدرة ع  توقع ا

 املستقبلية.لول إبداعا  للمشاكل احلالية وأكثر احل
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يضمون  النجاحات بني عمالئها، الذين نوقد حققت املجموعة سجال  متميزا  م
 تة يف جماالرائدات كة، ورشبيمتويلية حكومية ودولية وعر ظامتمنوكاالت هامة و

اختاذ قرارات  نول والصناعة والتأمني التجارة. وقد ساعد هؤالء العمالء بنجاح ع بال
 واإلدارة وتتعلق باألفراد واملعدات واملرافق ورأس املال.صعبة تتصل باألعامل 

وتتمثل مهمة املجموعة يف املساّهة يف عملية التنمية االجتامعية واالقتصادية يف 
العامل العريب، وتقوم بذل  من خالل مستويني، فع  املستوى األسايس تسعى املجموعة 

 .(1)ها املختلفنيءعمال تواجهي للوصول إىل حلول عملية وفعالة للمشاكل الت

أما ع  املستوى األكثر شمولية فاهنا تعقد جلسات عصف ذهني واجتامعات 
اسرتاتيجية داخلية تضم أفضل املستشارين للنظر يف املشاكل التي يواجهها جمتمع األعامل 
العريب وَتليلها ثم وضع احللول املناسبة هلا. وخالفا  ملعظم رشكات القطا  اخلاص 

ال توجه املجموعة اهتاممها الرئييس إىل ما يمكن أن َتققه من أرباح وخسائر األخرى، 
ا( إال أهنا تركز ه)ع  الرغم من أن االستمرار بمامرسة األعامل هو بالَضورة أحد أهداف

 التي يمكن تقديمها. لا واحللوهع  املشاكل التي يمكن معاجلت

خر املجموعة كبار مستشاريا إلنشاء قسم ج ديد لتطوير مصدر مفتوح من وُتسل
 تطبيقات برامج احلاسوب يف العامل العريب.

 ة( ع  االستدامة يف تطورها كان نتاج عالقات متينTAG-Orgإن قدرة املجموعة )
مع هيئات مالية وتنموية يف مجيع أنحاء العامل ومع األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية 

لية وغريها من املنظامت واهليئات، إهنا تعمل من أجل والبن  الدويل وغرفة التجارة الدو
ود دلصورة التي ترى أنه جيب أن يقّدم هبا: عامل ولعامل العريب إىل العامل الدويل باتقديم ا

 .(2)وعادل ومهني ومعتد بنفسه

                                                           
 موقع جمموعة طالل ابو غزاله الدولية (1)

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=mission 
 موقع جمموعة طالل ابو غزاله الدولية (9)

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=key_introduction 
http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=chairman_message 
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للملكية الفكرية  غزالهشركة طالل أبو 
 «أجيب»

 

 

 

َتت  1279يف الكويت عام  «أجيب»للملكية الفكرية  غزالهتم إنشاء رشكة أبو 
ة يف مراحل تطورها يالفكر يف وقت كانت مل تزل فيه  اية امللكية «يت إم يب أجنتس»اسم 

ع  الدوام يف  «أجيب»ذ انطالقتها كانت منم من ذل  ورغطقة العربية. وبالناألوىل يف امل
 .يبعرلة يف العامل اريالفكية لكطليعة اجلهود لتحسني البنية التحتية للم

بية ريف تنسيق وثيق مع احلكومات الع «أجيب»وَتقيقا  هلذه الغاية، عملت 
ية الفكرية نتجت عنه تغريات لكواملنظامت متعددة األطراف الستحداث نظام فعال للم

 طقة.نهامة يف امل

ة نحت الرشكات الك ى متعددة اجلنسيات الثقالنظام اجلديد، مُ  خالل هذا منو
أن  للتوسع يف املنطقة والتخطيط الستثامرات رئيسية، ألهنا أصبحت اآلن مطمئنة إىل

راهتا لمية بشكل مناسب. وباإلضافة إىل ذل ، فانه تم تشجيع األفراد العرب ثاماست
ّتاب ع  ملوسيقيني والكُ اانني واملصممني والعلامء وعني كاملهندسني املعامريني والفناملبد

تم  اية إبداعاهتم أنه تتم مكافأهتم بشكل مناسب وت ن اإلبداعات، طاملام تقديم املزيد
 فعال. كلبش

مية واملسؤولني احلكوميني واملساعدة والدعم للجان احلك «أجيب»وقد قدمت 
 يف الفكريةوصياغة قوانني وأنظمة جديدة فيام خيَ تطبيق حقوق امللكية  املكلفني بمراجعة

 .ولبنان واليمن وُعامن وتونس واإلمارات العربية املتحدة كالبحرينيد من البلدان العربية دالع

 «يبجأ»االلتزام بحامية امللكية الفكرية من خالل مشاركة  وقد تم تعزيز هذا
املستمرة مع منظامت دولية، بام فيها املنظمة العالية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة 
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لعالمات التجارية واجلمعية لعية الدولية العاملية؛ ومع منظامت غري حكومية مثل اجلم
  لتم تعزيز ذ ة، كامريالَتاد الدويل ملحامي امللكية الفكاة وريالدولية حلامية امللكية الفك

خ اء  كية الفكرية ومجعيةليب للمرااللتزام بتمويلنا للمنظامت غري احلكومية كاملجمع الع
 .(1)الدول العربية -الرتاخيَ 

 

 
 تتسلم جائزة أفضل  «للملكية الفكريةأبوغزاله »

 9008رشكة ملكية فكرية يف الرشق األوسط لعام 

 

 

                                                           
 موقع أبو غزاله للملكية الفكرية     (1)

http://www.agip.com/page.aspx?page_key=about_us 
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صلة، بالتنسيق مع  بتنظيم ورعاية دورات تدريبية ذات «أجيب»وقد قامت 
ية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية، لكمع العريب للمجة واملريكية الفكلاملنظمة العاملية للم

وتفتخر )أجيب( يف اقطار عربية  تلفة.  مألقالياامي القضائية ولذل  ألعضاء السلطة و
يب، بام يف رعلجعية عديدة مبتكرة يف حقل امللكية الفكرية يف العامل امر بنرش أعامل بقيامها

ذل  مجع الرتمجة اإلنكليزية لكافة قوانني امللكية الفكرية العربية، ونرش معجم رئييس 
العربية  -ألول مرة قائمة شاملة بالرتمجات اإلنكليزية امللكية الفكرية يقدم حول 

 .(1)وتعريفات ملصطلحات امللكية الفكرية املستخدمة يف العامل العريب

 

 

السادس ع  ضل رشكة ملكية فكرية يف الرشق األوسط للعام للملكية الفكرية تستلم أف بو غزالهأ
 9019-9007التوايل منذ عام 

                                                           
 موقع أبو غزاله للملكية الفكرية (1)

http://www.agip.com/page.aspx?page_key=about_us 
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 التي عقدها املجمع مسابقة املحاكمة االفرتاضية للملكية الفكريةهيئة املحكمة أثناء 
 كية الفكرية بالتعاون مع اجلامعة األردنيةلالعريب للم
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 نياستقطاب اخلرجي
 

 

 

ني اجلدد جيعطاء الفرصة للخرإالدولية هي  غزالهة طالل أبو كإن أحد أهداف رش
غرس السياسات  يدف إىلالرشكة  للتعيني لسببني أوهلام أن نظام -بدون خ ة-

ها، قبل أن يتأثر عوم املوظف اجلديد بحيث يفهمها ويذاكرها ويتآلف مهواألساليب يف مف
تعلمها  ه التييمل مفاهبدطيع أن يستستخرى، فاملوظف بخ ة سابقة لن يأي مفاهيم أب

ريب  بسهولة وقد ال ينجح، وثانيهام أن لدى الرشكة نظام تدريبالرسعة وبالقابلية للتغي
 .(1) لتدريب املوظفني اجلدد وتأهيلهمخيلدا

 :غزالهموظف شركة طالل أبو 

خاصة باملظهر اخلارجي فهنال  غزالهكام أن هنال سياسات لدى رشكة طالل أبو 
مثل يف الطقم الرسمي )البدلة( وربطة العنق والقميَ تزي رسمي جلميع املوظفني ي
هو أول من يتقيد بذل ، وهنال أسلوب وهنج خاص  غزالهاألبيض الرسمي، وطالل أبو 

لدى  «طريقة العمل»لكتابة اخلطابات الرسمية والرسائل وتفاصيلها تندرج َتت اسم 
، إضافة إىل التسلسل يف العمل املهني والفني. وهذا من شأنه أن غزالهرشكة طالل أبو 

 .(2)ئقآليسهل إنجاز العمل بالشكل املطلوب وال

 

                                                           
مع رجل األعامل  ،9، برنامج مراجعات حلقة ، د.عزام سلطان، مقدم ال نامجالتميمي (1)
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 نياستقطاب اخلرجي
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 دد من املوظفني ييطون برئيس جملس اإلدارة خالل االحتفال ع

 9007عامن  -للمجموعة  35بالعيد 

 
 

 للكفاءة والعطاء واالنتماء مثن لدى طالل أبو غزاله

أنه يثّمن القدرات والطاقات البرشية التي يستثمرها يف  «املعلم»الكرم هو سمة 
جمموعته، ويقدرها، فعطاء العمل لدى طالل أبو غزاله يّكرم ويثزمن، إنه يغرس فيهم 
مبدأي العطاء واالنتامء واستدامتهام، فكانت سياسته تقديم خامتا  رمزيا  مطبوعا  عليه 

ذهب ملن خدم عرش سنوات، شعار املجموعة فالفضة ملن خدم مخس سنوات، وال
وسبيكة من الذهب اخلالَ ملن  اوز اخلامسة والعرشين عاما ، إضافة اىل شهادات تقدير 

 لكِل منهم. 
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ومن لفتاته الكريمة أيضا  مواساته ومساندته ملن خدم معه يف جمموعته، وُيذكر أنه 
يف وكان يعمل مديرا  تو قد قّدم مبلغا  ضخام  خاصا  ألرملة وأوالد  أحد موظفيه الذي كان

ألحد فرو  جمموعته باخلليج العريب، كام أعاد موظفا  اىل العمل بعد ان تناهى إىل مسامعه 
 أنه ترل العمل إثر حادث سري وقع له يف السعودية .

والكثري الكثري من املواقف اإلنسانية والكرم العريب األصيل مع موظفيه التى ال 
 حرص هلا ويصعب رسدها هنا.

 
 

 
 مكتب قطر موظفييف صورة تذكاريه مع  زالهالدكتور طالل أبوغ 
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 الرئيس
 
 

 

هو املؤسس  غزالهطالل أبو 
 غزالهوالرئيس ملجموعة طالل أبو 

سست أ( التي تTAG-Orgالدولية )
ورئيس جامعة طالل  1279عام 
اجلامعية لَعامل  غزالهبو أ( ورئيس كلية طالل TAGIUNIالعاملية ) غزالهأبو 

(TAGUCB وهو رئيس التحالف العاملي لتقنية املعلومات واالتصاالت والتنمية .)
اخلدمية وعضو جلنة  اعاتنئة األمم املتحدة ورئيسا  للتحالف العريب للصيالتابع هل

ا  لعدد كبري جدا  من يسورئ ،منظمة التجارة العاملية اخلاص بتحديد مستقبل التجارة
هليئات واملجالس واللجان والغرف والفرق والكليات واملعاهد املنظامت وا
 ؤمترات واملجمعات العربية والدولية.ملواملنتديات وا

العلوم اإلنسانية من جامعة بيت حلم عام  ة يفريحاصل ع  الدكتوراه الفخ
امعة كانيسيوس، الواليات املتحدة جفخرية يف اآلداب من ل، والدكتوراه ا9014

حرص  ال ، وأوسمة ودرو  وجوائز فخرية وشهادات تقدير1288عام األمريكية 
ومبادرات املسؤولية االجتامعية  هلا ورعايات موسيقية  تلفة ومبادرات خاصة

ية، وإصدارات زووكاالت أنباء ومؤلف لعدد من املعاجم مرتمجة باللغة اإلنكلي
 .املرموقة مهنية متنوعة ومؤسس لعدد من املؤسسات األكاديمية

السيد روبرت  منوسام جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس  غزالهويمل أبو 
، ووسام اجلمهورية التونسية من فخامة 1285باريس  -ميرتان قرص األليزيه 

، وسام 1285ب بورقيبة رئيس اجلمهورية التونسية، تونس بيلرئيس احلا



80

81 

 العام املل  احلسني بن طالل، قرص رغدان  االستقالل األردين من جاللة
1267(1). 

وهو عضو سابق يف جملس األعيان األردين حيث صدرت اإلرادة امللكية السامية 
قّدم السيد  9011بتعيينه عضوا  يف جملس األعيان ويف أكتوبر  9010نوفم   95بتاريخ 

طالل أبو غزاله استقالته رسميا  من املجلس، حيث أوضح أن استقالته جاءت تنفيذا  
للتعديالت الدستورية التي تشرتط يف عضو جملس األمة أن ال يمل جنسية واحرتاما  

 .(2)دولة أخرى إضافة إىل اجلنسية األردنية، حيث يمل سعادته اجلنسية الكندية

وهو سفريا  دوليا  للمسؤولية االجتامعية، ومنح هذا اللقب من قبل الشبكة 
يد من املبادرات املتميزة واملؤلفات اإلقليمية للمسؤولية االجتامعية ملا قدمه من العد

واملطبوعات واجلهود الكبرية التي امتدت لعقود من الزمان يف جماالت املسؤولية 
االجتامعية، والتنمية املستدامة، واخلدمة املجتمعية التي سعى لرتسيخها ع  الصعيدين 

 العريب والدويل. 

تاممات وإسهامات واسعة يف جمال اخلدمات املهنية وامللكية اه وللسيد أبو غزاله
الفكرية والتعليم واالقتصاد املعريف وتكنولوجيا املعلومات وله با  طويل من العمل مع 
مؤسسات ومنظامت تطوير وتنمية دولية تتصل باألعامل ومشاريع أعامل ال حرص هلا 

الل رشكة طالل أبو غزاله الدولية تتسم بالتفكري االسترشاقي يف العامل العريب، من خ
 .(3)( حول العامل180ومكاتب متثيلها الا ) 81وفروعها الا  «األم»الرشكة 

                                                           
 خيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزاله  املوقع الش (1)

 http://www.talalabughazaleh.com/page.aspx?page_key=chairmanships 
 جمتمع طالل ابو غزاله للمعرفة       

http://www.tag-knowledge.com/UploadFiles/Chairman_cv_ar.pdf 
 اخبار البلد االلكرتونية     

http://www.albaladnews.net/more-- 
 الشخيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزالهاملوقع  (9)

http://www.talalabughazaleh.com/news.aspx?id=1277 
 خيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزالهاملوقع الش (3)

http://www.talalabughazaleh.com/page.aspx?page_key=chairmanships 
 اخبار البلد االلكرتونية 

http://www.albaladnews.net/more-- 
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 ان شقيق الرئيس الفرنيس فرانسو ميرتان، يسلم الدكتور طالل أبو غزاله وسام رتالسيد روبرت مي

 1285 -فرنسا  -باريس  -قرص االليزيه  -جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس

 جاللة املغفور له املل  احلسني بن طالل والدكتور طالل أبو غزاله
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 اذ لمد الغنويش رئيس الوزراء التونيس يستقبل الدكتور طالل أبو غزاله يف مكتبه بقرص تاألس

 تونس -احلكومة يف القصبة 

 
االنسانيةجامعة بيت حلم متنح الدكتور طالل أبوغزاله الدكتوراة الفخرية يف العلوم   
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 الدكتور طالل أبوغزاله يف جملس األعيان األردين
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 السرية الذاتية
 لســعادة الدكتـور طـــالل أبــوغزالــــه

 

 طالل أبوغزاله

، وهو املؤسس والرئيس ملجموعة 1238أبريل  99فلسطني يف  -من مواليد يافا
 طالل أبوغزاله.

 املؤسسات واهليئات واجملالس: رئاسة

 (9014، اململكة األردنية اهلاشمية )ردنية الوطنيةوركسرتا األمجعية األ. 
 ( 9013فريق عمل امليثاق االقتصادي العريب، اململكة األردنية اهلاشمية). 
 (9013، اململكة األردنية اهلاشمية )لَعامل والثقافة-املنتدى الصيني. 
 ،(.9019قطر ) التحالف العريب لصناعة اخلدمات 
  كلية( طالل أبوغزاله اجلامعية لَعاملTAGUCB( مملكة البحرين ،)9019.) 
 ( جامعة طالل أبو غزاله العامليةTAGIUNI( لبنان ،)9019.) 
  (9019املرصد االقتصادي األردين، اململكة األردنية اهلاشمية )منذ 
 9019البحث والعمل االسرتاتيجي، سويرسا، منذ عام  مراكز. 
 اىل  9019يقية لَعامل والتعليم، اململكة األردنية اهلاشمية )املؤسسة العربية البلط

 االن (.
 ( ،9011مبادرة كلنا لفلسطني، فرنسا )إىل اآلن. 
 إىل اآلن( 9019ة التعاون الدولية، تركيا ظماللجنة االستشارية العليا، من(. 
 ( اىل  9011منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية، عامن، اململكة األردنية اهلاشمية

 االن (.
 (.9011جلنة املحاسبة ) - مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
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 املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم  (ASREN)، ( اىل  9010املاين .) األن 

 ،(.9011-9010سويرسا ) منتدى التحديات العاملية 

 9002-9007رفة التجارة الدولية، فرنسا جملس غ. 

 كلية طالل أبو غزاله ( للدراسات العليا يف إدارة األعاملTAGSB اململكة ،)
 (9006األردنية اهلاشمية. )منذ 

 االتصاالت، الواليات املتحدة األمريكية و لتقنية املعلومات فريق األمم املتحدة
(9006-9010 .) 

  ،الواليات املتحدة املعلومات واإلتصاالت قنيةلت فريق األمم املتحدةنائب رئيس ،
 (9006)األمريكية 

 (.9002مرص )، جملس جمتمع املعرفة األفروأسيوي 

 (.9008نرتنت، الواليات املتحدة األمريكية )معهد العامل العريب لإل 

 (.9008السعودية ) اململكة العربيةئيس جلنة موسوعة التميز واحلضارة، ֺر 

 ( 9006جملس إدارة امليثاق العاملي لَمم املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية-
9008.) 

 ( 9007املنظمة العربية لضامن اجلودة يف التعليم، بلجيكا )إىل اآلن. 

 ( 9002-9006رئيس جهاز صنع القرار ملجموعة إيفيان، سويرسا.) 

  (.9002-9006سويرسا )، املنطقة العربية -جمموعة إيفيان 

 ( 9006مبادرة األعامل لدعم املجتمع املعلومايت، غرفة التجارة الدولية، فرنسا-
9008.) 

 ( 9008-9006غرفة التجارة الدولية، فرنسا) 

 (إىل اآلن -9005غرفة التجارة الدولية، فرنسا ) فريق عمل 

  (.9007-9005فرنسا ) -جملس أمناء توجهات أوروبا، باريس 

 ( فريق األمم املتحدة لتقنية املعلومات و االتصاالتUN ICT TF  نيويورل )- 
 (.9006-9004الواليات املتحدة األمريكية )
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   رئيس جلنة معايري املحاسبة الدولية اخلاصة بمراجعة اللغة العربية، جلنة القطا
العام التابعة إلدارة االَتاد الدويل للمحاسبني، الواليات املتحدة األمريكية، 

(9004-9005) 

 لتقنية املعلومات  اللجنة االستشارية حلوكمة االنرتنت فريق األمم املتحدة
 (.9004-9003واالتصاالت، الواليات املتحدة األمريكية )

  (.9004-9003حلوكمة االنرتنت، فرنسا ) الدوليةفريق عمل غرفة التجارة 

  ،اململكة األردنية اهلاشميةاملجمع العريب للوساطة والتحكيم يف امللكية الفكرية 
 اآلن(. إىل 9003)

 غرفة التجارة  -تقنيات املعلومات واالتصاالت هيئة التجارة اإللكرتونية و
 (.9008-9001الدولية، فرنسا )

  فريق األمم املتحدة لتقنية املعلومات واالتصاالت، الواليات املتحدة األمريكية
(9001-9004.) 

  ،الشبكة العربية اإلقليمية لفريق األمم املتحدة لتقنية املعلومات واالتصاالت
 (.9004-9001األمريكية )الواليات املتحدة 

  جمموعة عمل الطاقة البرشية وبناء القدرات التابعة لفريق األمم املتحدة لتقنية
 (.9009-9001املعلومات واالتصاالت، الواليات املتحدة األمريكية )

  ،9001 اململكة األردنية اهلاشميةجملس إدارة فريق خ اء أسامء املواقع العربية. 

  إىل  1228) اململكة األردنية اهلاشميةالدول العربية،  - الرتاخيَمجعية خ اء
 اآلن(.

 ( 1228-1225جلنة خ اء معايري املؤهالت املهنية التابعة لَمم املتحدة، سويرسا.) 

  ،الواليات املتحدة جملس الرشق األوسط، مركز الدراسات االسرتاتيجية الدولية
 .1227-1225األمريكية 

  1225تعليم املحاسبة، الواليات املتحدة األمريكية  تطوير املتحدة حولمؤمتر األمم 

  رئيس جمموعة اخل اء العاملة احلكومية ملعايري املحاسبة واإلبالغ الدولية لدى
 (.1226-1225األمم املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية )
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 ة، سويرسا رئيس جلنة خ اء معايري املؤهالت املهنية التابعة لَمم املتحد
(1225-1228.) 

  املعرفة وإلدارة لاملجمع العريب(AKMS)( 1282، الواليات املتحدة األمريكية-
 إىل اآلن(

  جلنة شؤون الدول الصناعية والنامية احلديثة، جلنة معايري املحاسبة الدولية
(1282-1229.) 

 إىل اآلن(، )بصفة استشارية  1287) املجمع العريب للملكية الفكرية، املانيا
 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية(.

 إىل اآلن(،  1285) العريب للمحاسبني القانونيني، اململكة املتحدة الدويل املجمع
 )بصفة استشارية لدى املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لَمم املتحدة(.

 :عضويات خمتارة

 االمارات العربيه  -بن لمد االلكرتونيه  عضو املجلس االستشاري جلامعة  دان
 9014املتحده  

  9014الواليات املتحده االمريكيه  -عضو جلنة بريتون وودز العاملية  

  سفري دويل للمسؤولية االجتامعيه من الشبكه االقليميه للمسؤولية االجتامعية- 
 9014البحرين 

  (.9013اهلاشمية )عضو اللجنة امللكية للنزاهة، اململكة األردنية 

  جملس العالقات العربية مع أمريكا الالتينية ودول الكاريبي برئاسة فخامة الدكتور
 (.9013ليونيل فرينانديز، الرئيس السابق جلمهورية الدومينيكان )

 سويرسا التجارة العاملية لرسم مستقبلخل اء يف منظمة التجارة العاملية ا فريق ،
(9019.) 

  (  9011مهرجان املفكرين، اإلمارات العربية املتحدة.) 

 ( 9011-9010املجلس االستشاري الدويل جلامعة البحرين، مملكة البحرين.) 

  ،(.9011-9010) اململكة األردنية اهلاشميةجملس األعيان 
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 اللجنة االستشارية الدولية، املدينة اإللكرتونية للمل   د بن عيسى آل خليفة ،
 (.9002حرين )الب مملكة

 (.9008فروآسيوية )عضوية فخرية يف جملس إدارة منظمة تضامن الشعوب األ 

  (.9002-9007فرنسا ) -املجلس التنفيذي، غرفة التجارة الدولية، باريس 

 ( 9007جملس أمناء املنظمة العربية ملكافحة الفساد .)إىل اآلن 

  9006املتحدة األمريكية )جملس إدارة امليثاق العاملي لَمم املتحدة، الواليات-
9008.) 

 (9002-9005ي يف جمموعة إفيان، سويرسا )املجلس االستشار 

 ( 9005جملس إدارة مؤسسة املل  حسني، الواليات املتحدة األمريكية .)إىل اآلن 

 ( 9005املجلس االستشاري الدويل، التحالف العاملي، الواليات املتحدة األمريكية.) 

  الواليات املتحدة األمريكية  -املجلس االستشاري، وورلد لينكس املنطقة العربية
(9004-9005.) 

 (9004-9003، الواليات املتحدة األمريكية )رلد لينكس الدوليةوجملس إدارة و 

 ( جلنة القطا  االستشارية التابعة لالَتاد الدويل للمحاسبنيIFAC الواليات ،)
 (.9006ا  9003املتحدة األمريكية )

 ( جملس أمناء مركز املل  حسني للرسطانHKCC ،)اململكة األردنية اهلاشمية 
(9003-9006.) 

 ( جملس أمناء املعهد الوطني للموسيقيNMC ،)اململكة األردنية اهلاشمية 
(9003-9005.) 

  الواليات  -املجلس االستشاري، بوابة التنمية ملجتمع املعرفة، البن  الدويل
 (.9005 - 9009املتحدة األمريكية )

 ( املكتب اإلستشاري لَعامل التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكريةWIPO،) 
 (.9000-1222سويرسا )

  املجلس االستشاري ملركز الرشق األوسط ملركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية
(CSIS( الواليات املتحدة األمريكية ،)1227-1225.) 
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 ( جملس إدارة االَتاد الدويل للمحاسبنيIFAC الواليات املتحدة األمريكية ،)
(1229.) 

 ( جملس إدارة جلنة معايري املحاسبة الدوليةIASC( اململكة املتحدة ،)1288-
1220.) 

 ( 1288منتدى الفكر العريب .)حتى اآلن 

 ( جملس إدارة جلنة ممارسات التدقيق الدولية التابعةIAPC لالَتاد ) الدويل
 (.1220-1287(، الواليات املتحدة األمريكية )IFACللمحاسبني )

  ،الواليات املتحدة جملس املحافظني مركز كي  للدراسات اإلسرتاتيجية الدولية
 (.1288 -1285) األمريكية

 (.1289-1280لبنان ) ،مريكية يفجملس أمناء اجلامعة األ 

 : أومسة

  االجتامعية والتي اطلقتها الشبكه االقليميه جائزة طالل ابوغزاله للمسؤولية
البحرين -للمسؤولية االجتامعية تقديرا لدوره وجهوده يف املبادرات املجتمعيه

9014. 

 9014بيت حلم جامعة  لعلوم اإلنسانية،الدكتوراه الفخرية يف ا.  
  ،الدكتوراه الفخرية يف اآلداب من جامعة كانيسيوس، الواليات املتحدة األمريكية

1288. 

  قرص  -وسام  جوقة الرشف الفرنيس برتبة فارس من السيد روبرت ميرتان
 .1285 ، فرنسااإلليزية

  وسام اجلمهورية التونسية من فخامة الرئيس احلبيب بورقيبة رئيس اجلمهورية
 .1285تونس  -التونسية 

  اململكة األردنية  -وسام اإلستقالل األردين من جاللة املل  احلسني بن طالل
 .1268 اهلاشمية
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 :خمتارة دروع
  (9014)مجهورية مرص العربيه  -معهد القوات املسلحه 
  (9014)السودان  -مقدم من سيادة الرئيس عبدالر ن سوار الذهب 
 (9014)وزيرة التنميه االجتامعيه البحرين -معايل السيده فاطمه بنت لمد البلويش 
 رئيس غرفة بريوت وجبل لبنان،  إَتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان

 (9014لبنان )
 ( 9014جامعة العلوم التطبيقية، اململكة األردنية اهلاشمية) 
 ( 9014غرفة  ارة وصناعة رأس اخليمة، اإلمارات العربية املتحدة) 
 ( 9014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان) 
  ،(9013) اهلاشميةاململكة األردنية املستشفى االسستشاري 
 ،(9013) اإلمارات العربية املتحدة جامعة  دان بن لمد اإللكرتونية 
  ،(9013) اململكة األردنية اهلاشميةمؤمتر الشباب العريب الدويل 
  ،(9013) اململكة املتحدةمؤمتر ومعرض التعليم يف اخلليج 
 ،(9013) اململكة األردنية اهلاشمية كلية القدس 
 (9013) اململكة األردنية اهلاشمية ،مدارس املطران 
 ( 9013جامعة الزرقاء، اململكة األردنية اهلاشمية) 
  ،(9013) اململكة األردنية اهلاشميةمدرسة اليوبيل 
 (9013) ، اململكة األردنية اهلاشميةمدرسة سكينة بنت احلسني الثانوية للبنات 
 (9013) ، اململكة األردنية اهلاشميةاملكتبة الوطنية 
 (9013) اململكة األردنية اهلاشمية الفلسطينية،ارة السف 
  ،(9013) اململكة األردنية اهلاشميةمنتدى النقد الدرامي 
 (9013)البحرين  ، مملكةوزيرة الثقافة، الشيخة مي بنت لمد آل خليفة 
  ،(9013) اململكة األردنية اهلاشميةمركز الفحيَ الثقايف 
 (9019)اململكة العربية السعودية  ،األمري سلامن بن عبد العزيز 
 (9019)تونس  ،منتدى األعامل الفلسطيني 
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 (9019) اإلمارات العربية املتحدة ،مؤمتر إدارة املعرفة 
 (9019) تركيا ،قمة البوسفور للتعاون اإلقليمي 
 (9019)الكويت  ،الشيخة انتصار الصباح 
 (9019) املتحدة، اإلمارات العربية اجلامعة األمريكية يف الشارقة 
 (9011) ،اململكة املتحدةمعهد جامعة ويلز 
 )اإلمارات العربية معايل الشيخ هنيان بن مبارل آل هنيان )كليات التقنية العليا ،

 (9011) املتحدة
  ،(9011) مملكة البحرينالقيادات العربية الشابة 
  (9011) ، قطراملؤمتر الثالث للمسؤولية اإلجتامعية للرشكات 
  (9011) ، لبنانمنتدى األعامل الفلسطيني اللبناين 
 (9011)، الواليات املتحدة األمريكية كلية املحاسبة يف جامعة كانيسيوس 
  (9011) اململكة األردنية اهلاشميةاألمانه العامة الَتاد اجلامعات العربية 
 (9010) ، مملكة البحرينرئيس جملس الشورى 
 (9010) كة البحرينممل ،رئيس جملس النواب البحريني 
 (9002)، لبنان العامد اميل حلود، رئيس اجلمهورية اللبنانية 
 (9002)، اململكة األردنية اهلاشمية اإلَتاد العريب حلامية حقوق امللكية الفكرية 
 ( 9002جملس الشورى، مملكة البحرين) 

 )(9002)السعودية  ، اململكة العربية)صندوق األمري سلطان بن عبد العزيز 
 (9002)، الصني جامعة شينيانغ الصينية 
 (9002)الكويت  ،مجعية املحامني الكويتية 
 (9002)الكويت  ،جامعة الكويت 
 (9002)سلطنة ُعامن ، جهاز الرقابة املالية 
 (9002) اململكة العربية السعودية ، جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية 

 (9002) ،لبنانمجعية مدققي احلسابات الفلسطينية 
  (9002) ، اململكة العربية السعوديةغرفة التجارة والصناعة 
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  اجلامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة إصدار تسجيالت مخس
 (9008) ، لبنانسيمفونيات للموسيقار الدكتور وليد غلمية

 (9007)، اإلمارات العربية املتحدة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت األكاديمية 
  (9007) ، اإلمارات العربية املتحدةغرفة التجارة الدولية 
  جهاز الرقابة املالية يف سلطنة ُعامن خالل إحتفاالت املجمع العريب للمحاسبني

 (9004)، اململكة املتحدة القانونيني بالعيد العرشين يف جامعة كام دج 
  (9003)جامعة كام دج 
  (1228)نقابة املهندسني الفلسطينيني ، فلسطني 
  اململكة العربية األمري سعود بن نايف خالل مؤمتر العلوم اإلدارية، سموصاحب 

 (1228)السعودية 
 (1286)، الواليات املتحدة األمريكية الرابطة األمريكية للمحاسبة 
 (1283)الكويت  ،مجعية املحاسبني واملدققني الكويتيه 

 :جوائز فخرية

  سمو الشيخ جابر املبارل احلمد الصباح اجلائزة العربية لإلبدا  اإلعالمي من
 .9019الكويت ، رئيس الوزراء

  اململكة األردنية اهلاشميةمن مؤسسة فلسطني الدولية،  9019رجل اإلنجاز لعام 
9019. 

  من إَتاد مجعيات املعلوماتية « 9010الشخصية املعلوماتية العربية للعام »جائزة
 .9010 مملكة البحرين ،العربية

  ،اململكة األردنية جائزة تقديرية، اإلَتاد العريب حلامية حقوق امللكية الفكرية
 .9002  اهلاشمية

  9008إمارة ديب  -اجلائزة الدولية لإلبدا  يف انجازات احلياة املهنية. 
  9007شيكاغو  -شهادة أكاديمية قاعة مشاهري امللكية الفكرية. 
  جائزة مريكوري الذهبية العاملية من صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلامن

 .1278املنامة  -آل خليفة 
 قطر.، جائزة اجلزيرة لإلنجاز مدى احلياة 
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 :شهادات تقدير

 اإلمارات العربية عربية األكثر تأثريا يف العامل من جملة اريبيان بزنس، الشخصية ال
 .9019 املتحدة

  9011 ، اململكة األردنية اهلاشميةمنتدى رجال األعامل الفلسطيني. 
 9010 ، مملكة البحرينمجعية التبادل الثقايف البحريني األمريكي. 
  9010اململكة العربية السعودية ، ادارة الرتبية والتعليم. 
 9010 اململكة األردنية اهلاشمية ،ملتقى االعالميني الشباب. 
 9005 فلسطني ،اجلامعة اإلسالمية. 
 1227، اململكة املتحدة جائزة القيادة العاملية . 
 1220-1288، اململكة املتحدة جلنة جملس معايري املحاسبة الدولية. 
  السيد روبرت ميرتان شقيق الرئيس الفرنيس خالل حفل تسليم وسام الرشف

 .1285 فرنساالفرنيس ا قرص اإلليزية،
  1288 الواليات املتحدة األمريكية كانيسيوس،دكتوراه فخرية يف اآلداب. جامعة. 

 :ةرعايات موسيقي

  راعي مؤمتر احلداثة الثانية: التعاون الفني بني فريوز وزياد الرحباين، برنامج أنيس
 (. 9006مقديس لآلداب، اجلامعة األمريكية، لبنان )

 ( 9006راعي السيمفونيات العربية لوليد غلمية) 
  ،اململكة املتحدةراعي احلفلة املوسيقية اخلاصة لرمزي يسى وغادة غانم 

 (9004)أغسطس 
 (إىل اآلن 9004)  ، فرنساراعي مجعية إشعا  األوبرا الوطنية 
  ،9005) اململكة األردنية اهلاشميةرئيس جملس أمناء، املعهد املوسيقي الوطني-

9003) 
 (إىل اآلن 9003انية )راعي األوركسرتا السيمفونية الوطنية اللبن 
 ( إىل اآلن 9001راعي أوبرا باريس)  
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 ( 99راعي احلفلة املوسيقية اخلاصة ألوركسرتا موتسارت سالزبورج، النمسا 
 (9000يوليو 

  ،اململكة راعي اجلمعية العمومية الثامنة والعرشين للمجلس الدويل للموسيقي
 (1222سبتم   95-99) األردنية اهلاشمية

  ،اململكة املتحدة احلفلة املوسيقية بمناسبة اليوبيل الذهبي ملجموعة طالل أبو غزاله
 (1227يوليو )

  راعي احلفلة املوسيقية اخلاصة لرمزي يسى، سياتل، الواليات املتحدة األمريكية
 (1224)مايو 

 ( إىل اآلن 1276راعي مهرجان سالزبورج املوسيقي.) 

 :موعةاجملمبادرات 

 األول املحمول بقدرات عالية. لكمبيوتر العريبتاجي توب، ا تصميم وإنتاج 
  إىل متكني الشباب العريب ضمن مسؤولية  ويدفجمتمع طالل أبو غزاله للمعرفة

 املجموعة االجتامعية.
  جائزة طالل أبوغزاله للمعرفة تقدم منحا  دراسية ألبناء فلسطني املتفوقني للدراسة

 العليا. يف كلية طالل أبوغزاله للدراسات
  منحة أبوغزاله للحصول ع  مؤهل لاسب مهني عريب معتمد للمحاسبني من

 أبناء الضفة الغربية وغزة.
   منحة ألوائل خرجيي املحاسبة يف اجلامعات العربية للطالب األول للحصول ع

 شهادة لاسب عريب مهني معتمد.
  العريب للطالب األول يف املجمع « عادل السعدي للتفوق»إطالق جائزة

 للمحاسبني القانونيني.
  موسوعة طالل أبوغزاله العربية(TAGIPEDIA) 
 .مركز طالل أبو غزاله للبحوث يف األعامل يف جامعة كانيسيوس 
  املجلس األع  لرعاية الفنون «الصدى اللعني»جائزة أدبية عن القصة القصرية ،

عاهد العليا واآلداب والعلوم االجتامعية بني طالب وطالبات اجلامعات وامل
 1258-1257ة القصرية عن العام الدرايس للقص
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 :املبادرات )املسؤولية اإلجتماعية(

 يف جمال التعليم والبحث العلمي 
  إطالق املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم لتسهيل تبادل املعرفة واملعلومات

 مع الرشكاء األوروبيني.
 التعليم لتحسني مستوى وجودة التعليم يف طالق املنظمة العربية لضامن اجلودة يف إ

 البالد العربية.
  نموذج » (األردن)تأسيس كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة األعامل

 .«مع القطا  العام غري ربحي وأول رشاكة من نوعها
 .تأسيس كلية طالل أبوغزاله اجلامعية يف البحرين 
 جامعة العامل»لكرتونية لَعامل تأسيس جامعة طالل أبوغزاله اإل». 
 .رشاكة مؤرشات تقنية اإلتصاالت واملعلومات يف التعليم مع اليونيسكو 
  تأسيس مركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس؛ إلبراز القيم املشرتكة للثقافتني العربية

 والصينية .

 :مبادرات خدمة اجملتمع

 إلكرتونية وسوقا   ارية  إطالق سوق القدس اإللكرتوين لدعم املقدسيني، بوابة
 حية بني فلسطني والعامل.

  تأسيس السوق الفلسطيني التباديل، بوابة إلكرتونية لتسهيل مهام رجال األعامل
 الفلسطينيني مع اخلارج.

 نشاء اجلمعية األردنية للرشكات العائلية، لنرش الوعي وتطوير معايري احلوكمة.ֺإ 
  املجتمع املدين والشبكة الإلقليمية تعاون املجموعة مع مركز قطر لدعم

 للمسؤولية اإلجتامعية.
  برتا»حزمة من اخلدمات املهنية لتعزيز أداء ودور وكالة األنباء األردنية». 
  ساحة للحوار وتبادل املعرفة»ملتقى طالل أبوغزاله». 
 .مركز احلوكمة، للتوعية وممارسة الدور اإلجتامعي خلدمة املجتمع 
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 ه كام دج ملهارات تقنية املعلومات، للمساّهة يف بناء جمتمع ركز طالل أبوغزالم
 املعرفة.

  مبادرة مركز طالل أبوغزاله إلعادة هتيئة احلواسيب، وتوزيعها ع  اجلمعيات
 اخلريية واملدارس.

  مركز للتدريب اإللكرتوين يف  يم غزة إلكساب الشباب املهارات املعرفية
 اإللكرتونية.

 ردن ع  مهارات الريادة بالتعاون مع املنظمة الدولية لإلغاثة.تدريب املئات يف األ 
 .دعم وتدريب الباحثني والدارسني وإعدادهم لسوق العمل 
  برنامج لتعزيز قدرات املرأة يف البحرين ومتكينها من العمل بالتعاون مع املجلس

 األع  للمرأة.
 برنامج تأهييل حلديثي التخرج من أبناء املخيامت يف األردن. 
  مسابقة املحكمة اإلفرتاضية لتأهيل طلبة كليات احلقوق للتقايض يف جمال امللكية

 الفكرية.
  لقياس مدى املعرفة « إخت  معلومات  يف رموز العالمات التجارية »مسابقة

 بالرموز والعالمات.
  إنشاء الشبكة العربية لتقنية املعلومات واإلتصاالت لتحفيز التنمية اإلجتامعية

 املحرومة يف املنطقة.للشعوب 
 .التعاون مع مجعيات املحاسبني ومدققي احلسابات ىف الوطن العريب 
 .تطوير القوانني العربية يف امللكية الفكرية 
 األمري سلامن بن عبد العزيز لشباب األعامل»يف أعامل جائزة  الرشاكة». 

 :وكاالت األنباء

 وكالة أنباء امللكية الفكرية| www.agip-news.com 

 وكالة أنباء تكنولوجيا املعلومات| www.tagitnews.com 

 وكالة أنباء التعليم| www.tageducanews.com 
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 :املعاجم

 ( 9013معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات واإلتصاالت اإلصدار الثاين) 
 ( 9013معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار الثاين) 
  (9019اإلخرتا  )معجم طالل أبوغزاله ل اءات 
 ( 9019معجم طالل أبوغزاله القانوين) 
 ( 9019معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية) 
 ( 9008معجم طالل أبوغزاله لتقنيات املعلومات واإلتصاالت اإلصدار األول) 
 ( 9001معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة واألعامل) 
  (9001األول )معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار 
  (1278عريب( اإلصدار األول ) -معجم طالل أبوغزاله املحاسبي )إنجليزي 

 :إصدارات مهنية ) إشراف ورعاية ودعم (

  تقرير حول حتمية استحداث برنامج إصالحي ملنظمة التجارة العاملية، جنيف
9013. 

  9019تقرير منظمة التجارة العاملية ع  مفرتق طرق 

  9019كتاب مؤهل لاسب إداري عريب معتمد 
 9010 القانون التجاري اإلسالمي 
  9010األعامل املرصفية اإلسالمية والتكافل 
  9010أسواق رأس املال اإلسالمية وأدواهتا 
  9010املحاسبة ملؤسسات النقد الدولية 
  قادة املستقبل، جملة صادرة عن كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا يف إدارة

 9010األعامل 
  9002املعايري الدولية العداد التقارير املالية للمنشآت الصغرية و متوسطة احلجم 
 «َ9007 «دليل منظمة خ اء الرتاخيَ الدولية ألفضل ممارسات الرتاخي. 

 «9006 «دليل مكافحة غسيل األموال. 
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 «9006 «دليل حوكمة الرشكات . 

 «(.9011 -9008-9006) «كتاب ودليل املعايري إلعداد التقارير املالية 

 « السياسة «وايبو»لدليل املنظمة العاملية للملكية الفكرية النسخة العربية الرسمية :
 .9005 «والقانون واالستخدام

  9005يف القطا  العام الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية 
  الرتمجة العربية الرسمية للمعايري الدولية ملامرسة أعامل التدقيق و قواعد أخالقيات

 .9005املهنة  

 « الرتمجة العربية الرسمية لدليل الفرتة الزمنية القانونية الحتفاظ التاجر بدفاتره
 .9004 «ومدقق احلسابات بأوراق عمله

 «9003) «عايري الدولية إلعداد التقارير املاليةالرتمجة العربية الرسمية للم-
9013.) 

 ( 9013-9001دليل املعايري الدولية للمراجعة، والضامن، والسلول األخالقي)  
 «الطبعة الثانية 9001)الطبعة األوىل  «معايري املحاسبة الدولية يف القطا  العام ،

، 9008، الطبعة اخلامسة 9007، الطبعة الرابعة 9006، الطبعة الثالثة 9005
، الطبعة 9019، الطبعة الثامنة 9010، الطبعة السابعة 9002الطبعة السادسة 

  (.9013التاسعة 
  9001الرتمجة العربية الرسمية ملعايري املراجعة الدولية ومدونة السلول املهني. 
  9000 «قوانني امللكية الفكرية يف البالد العربية»الرتمجة اإلنجليزية. 

  الثانية  - 1222الرتمجة العربية الرسمية للمعايري املحاسبية الدولية )الطبعة األوىل
 (.9001الثالثة  - 9000

  1222 «دليل دوائر األعامل إىل النظام التجاري العاملي»الرتمجة العربية الرسمية. 

  النسختان العربية واالنجليزية لكتاب املحاسبة وإعداد التقارير املالية لغايات
 . 1222التكاليف وااللتزامات املالية )املحاسبة البيئية( 

  1228 أدلة البلدان -قوانني العالمات التجارية يف البلدان العربية. 
  9001الثانية  -1228النسخة العربية للمعايري الدولية للمراجعة/الطبعة األوىل 
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 .9009الثالثة  -
  النسخة العربية لدليل دوائر األعامل إىل النظام التجاري العاملي/ الطبعة األوىل

 9000لثانية ا -1228

 :املؤسسات األكادميية

 ( 9001مركز أبو غزاله كام دج لتقنية املعلومات، عامن األردن) 
  أبوغزاله إلدارة األعامل أكاديمية مايكروسوفت للحلول التجارية/كلية طالل

 (9006بالتعاون بني رشكة مايكروسوفت واجلامعة األملانية األردنية  )
 عة األمريكية، اجلاماسات العليا يف األعامل واإلدارةللدر هكلية طالل أبو غزال، 

 .(1280لبنان )
 ( جامعة طالل أبو غزاله العامليةTAGIUNI لبنان ،)9019. 
  كلية طالل أبوغزاله( اجلامعية لَعاملTAGUCB مملكة البحرين ،)9019. 

 ˛
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 غزالهل أبو كيف يدير طال

 هذه الشركة العمالقة
 

 

 

رشكة لله ال يدير الرشكة، فأن ،وهو يب هذا اللقب «امُلعّلم» هويطلق عليه موظف
مسؤول عن عمله يف الرشكة... إن دوره فقط لصور يف  شخَوكل  ،رهاتدي ةإدار

 ب أن يوجهوا إليه اهتاممهم.م إىل ما هو جيهالرؤية واالقرتاحات... فهو يوجه

و املوافقة املسبقة ع  أمرجعية لقراره، ال توجد مركزية و غزالهيف رشكة طالل أبو 
ف بوجهات النظر أي يشء... إال يف حاالت تستلزم احلاجة إىل رأي بافرتاض اختال

 .(1)ف يف االجتهاداتتالواخ

وبرامج  انتقالهإنه يدير املؤسسة كام جيب أن تدار من خالل استقاللية إدارهتا. إن 
سفره املكثف تدار وترتب بشكل منظم، فقد يتاج أن يقض بعض ساعات يف دولة 
وبنفس اليوم يتجه إىل دولة أخرى، وهذا يضطره يف كثري من األحيان إىل العمل املستمر 
ومراجعة أوراقه يف أثناء وجوده بالطائرة أو الغداء أو حتى يف السيارة، قد ال ُيصّدق أن 

 .(2)سعادته القيام بعملهب بالدقائق وبالرغم من ذل  جل برنامج يومه يس

فصلها  يؤمن طالل أبو غزاله باملؤسسة العائلية ويصفها بالناجحة ورس نجاحها هو
 عن العالقات الشخصية.

                                                           
 9013اذار   90الكوفية االلكرتونية فلسطينية مستقلة شاملة  يف   (1)

http://kofiapress.net/main/news/ 
، مع رجل األعامل 9، برنامج مراجعات حلقة دم ال نامج، مقالتميمي، د.عزام سلطان (9)

 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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 غزالهل أبو كيف يدير طال

 هذه الشركة العمالقة
 

 

 

رشكة لله ال يدير الرشكة، فأن ،وهو يب هذا اللقب «امُلعّلم» هويطلق عليه موظف
مسؤول عن عمله يف الرشكة... إن دوره فقط لصور يف  شخَوكل  ،رهاتدي ةإدار

 ب أن يوجهوا إليه اهتاممهم.م إىل ما هو جيهالرؤية واالقرتاحات... فهو يوجه

و املوافقة املسبقة ع  أمرجعية لقراره، ال توجد مركزية و غزالهيف رشكة طالل أبو 
ف بوجهات النظر أي يشء... إال يف حاالت تستلزم احلاجة إىل رأي بافرتاض اختال

 .(1)ف يف االجتهاداتتالواخ

وبرامج  انتقالهإنه يدير املؤسسة كام جيب أن تدار من خالل استقاللية إدارهتا. إن 
سفره املكثف تدار وترتب بشكل منظم، فقد يتاج أن يقض بعض ساعات يف دولة 
وبنفس اليوم يتجه إىل دولة أخرى، وهذا يضطره يف كثري من األحيان إىل العمل املستمر 
ومراجعة أوراقه يف أثناء وجوده بالطائرة أو الغداء أو حتى يف السيارة، قد ال ُيصّدق أن 

 .(2)سعادته القيام بعملهب بالدقائق وبالرغم من ذل  جل برنامج يومه يس

فصلها  يؤمن طالل أبو غزاله باملؤسسة العائلية ويصفها بالناجحة ورس نجاحها هو
 عن العالقات الشخصية.

                                                           
 9013اذار   90الكوفية االلكرتونية فلسطينية مستقلة شاملة  يف   (1)

http://kofiapress.net/main/news/ 
، مع رجل األعامل 9، برنامج مراجعات حلقة دم ال نامج، مقالتميمي، د.عزام سلطان (9)

 2011/5/1  تاريخ البث ،alhiwarchannel، قناة احلوار، لندن طالل أبوغزاله الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=WBjYANU 
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 مكتب طالل أبو غزاله اخلاص

ى رشكة جامعة طالل أبو غزاله نإن الزائر ملكتب طالل أبو غزاله واملتواجد يف مب
عاّمن، يبرص رهبة   تلطة  بعظمة املكان وروعته يف آن  واحد، فيتلمس الزائر برجوازية يف 
 ، ويدرل تاريخ عظيم مزين بحكاية عظيمة نسجتها مئات الصوراملعلقةكان وفخامتهامل

ع  جدران املمرات واملداخل ويف كل مكان، بدءا  من مدخل املبنى وانتهاء   بغرفة مكتبه 
 س فيه تل  املجموعة العظيمة. اخلاص الذي يرتأ

صور مرتبه ومنسقة بأناقة شديدة ملفتة ومميزة، ُتظهر فيها إنجازات املبد  طالل 
خرى مع امللول ورؤساء الدول يخ طفولته وشبابه وحتى اللحظة، وأأبو غزاله وتار

وشخصيات ورموز وطنية واقتصادية رفيعة وهامة ، تغزل وتؤر  تل  املناسبات 
 واألزمنة.واللقاءات 

 سيالحظ الزائر شعار املجموعة مطبوعا  ع  الكثري من األماكن واألشياء
أجهزة الكمبيوتر وواملطبوعات ع  البدلة الرسمية للموظفني،  بوضعهاستهالال  

خرى أماكن أ، وحتى فناجني الشاي والقهوة وةرضياتف األواهل املحمولة، وساّمعات
ة الدولية تء اإلنفراد والتّميز يف جمموعغزاله يف إرساشف بجالء مدى رغبة أبو كثرية تك

(TAG-Org. ) 
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 الشميساين يف عاّمن يف منطقة غزالهصورة ملدخل مكتب الدكتور طالل أبو 

 

 
 011  يف عاّمن  رشكة جامعة طالل أبو غزالهملبنى صورة 

 
 الشميساين يف عاّمن يف منطقة غزالهصورة ملدخل مكتب الدكتور طالل أبو 

 

 
  يف عاّمن  رشكة جامعة طالل أبو غزالهملبنى صورة 

011 

 
 الشميساين يف عاّمن يف منطقة غزالهصورة ملدخل مكتب الدكتور طالل أبو 

 

 
  يف عاّمن  رشكة جامعة طالل أبو غزالهملبنى صورة 
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 دة وهيئة األمم املتح غزالهطالل أبو 

 ته مع املنظمات الدوليةوشراك
 

 

 

مع املنظامت  لزمان ببناء عالقة وثيقةان وع  مر عقود م غزالهح طالل أبو نج
واهليئات واملجالس والغرف الدولية  ن اللجان والِفَرقالدولية والعاملية ورئاسة العديد م

يسا  ئر 9002مم املتحدة يف عام األمني العام ملنظمة األ «بان كي مون»إىل أن اختاره 
كريج  «انتل»للتحالف العاملي لتقنية املعلومات واالتصاالت والتنمية خلفا  لرئيس رشكة 

 باريت.

ظامت الدولية منذ أن كان أول عضو عريب يف نىل عامل املإ غزالهطالل أبو فقد ولج 
وعضو يف جملس  نيويورل. -( IFACارة االَتاد الدويل للمحاسبني القانونيني )دجملس إ
لندن ثم رئيسا  هلا وعضو يف جملس إدارة  -( IASCجلنة معايري املحاسبة الدولية )إدارة 

( نيويورل IFAC( التابعة لالَتاد الدويل للمحاسبني )IAPCجلنة ممارسة التدقيق الدولية )
الدولية وترأسه لعدة جلان يف هيئة شاركاته العديدة يف غرف التجارة يف الثامنينات... ثم م

يني طاملتحدة... مما خوله ألن يمثل هذا املنصب بكل جدارة وهو العريب الفلساألمم 
 املسلم.

رئيسا  للتحالف  غزالهويف مقر األمم املتحدة نيويورل وبعد أن تم اختيار طالل أبو 
ج باريت ريك «انتل»ية خلفا  لرئيس رشكة نمية املعلومات واالتصاالت والتقني لتملالعا

منحتوين إياها وأنتم انتخايب والثقة العظيمة التي  م ع كشكرأ»يها: ألقى كلمة شكر قال ف
، عريبٌّ »تعلمون أنني  هنا رى التي تعت ووبرغم كل التهم اإلرهابية األخ «، مسلمفلسطينيٌّ

 .«كمهابا  ها أنتم تنتخبوين رئيسا  لرإ
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وقال:  غزالهبام قال طالل أبو  «بان كي مون» مني العام لَمم املتحدةوأشاد األ
 .(1)«الكالم وأبلغت عن كتاب هذا أبد  خطاب سمعته، ألن  اخترصت»

فبعد حلظات بدأ »... الصمت الذي عم املكان غزالهبعدها يصف طالل أبو 
 .(2)«املندوب األمريكي يصفق وبدأت كل القاعة بالتصفيق

جتدر اإلشارة إىل أن فريق خرباء األمم املتحدة لتقنية املعلومات واالتصاالت الذي 
تضم ثامنية عرش دولة هامة يف العامل من ضمنها حكومة الواليات  غزالهترأسه طالل أبو 

 .املتحدة األمريكية واملنظامت العاملية وكربى الرشكات املتخصصة يف تقنية املعلومات

                                                           
 97/2/9014  -، السفري  دان، عدنان (1)

http://www.assafir.com/Article// 
، مع رجل األعامل 3، برنامج مراجعات حلقة مقدم ال نامجالتميمي، د.عزام سلطان،  

 9011/ 5/  10  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 

 97/2/9014  -السفري  ،عدنان ، دان (9)
http://www.assafir.com/Article// 

، مع رجل األعامل 3، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج 
 9011/ 5/  10  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني

www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 
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 مم املتحدة بان كي مون والدكتور طالل ابو غزاله يف مقر األمم املتحدةاألمني العام لَ

 يف نيويورل الواليات املتحدة االمريكية  
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 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورل الواليات املتحدة االمريكية 
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 عضو يف  غزالهطالل أبو 
 جملس األعيان األردني

 

 

 95، صدرت اإلرادة امللكية السامية بتاريخ 9010ترشين ثاين/نوفم   98يف 
جمموعة طالل أبو  ومؤسسرئيس  غزالهبتعيني طالل أبو  9010ترشين الثاين/نوفم  

 الدولية عضو يف جملس األعيان األردين. غزاله

استقالته رسميا  من  غزالهقّدم العني طالل أبو  9011ويف ترشين أول/أكتوبر 
جملس األعيان لرئيس املجلس طاهر املرصي، وأوضح أن االستقالة جاءت تنفيذا  
واحرتاما  للتعديالت الدستورية التي تشرتط يف عضو جملس األمة أن ال يمل جنسية 

 .(1)دولة أخرى إضافة ع  اجلنسية األردنية

                                                           
 املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزاله (1)

http://www.talalabughazaleh.com/news.aspx?id= 

019 

 عضو يف  غزالهطالل أبو 
 جملس األعيان األردني

 

 

 95، صدرت اإلرادة امللكية السامية بتاريخ 9010ترشين ثاين/نوفم   98يف 
جمموعة طالل أبو  ومؤسسرئيس  غزالهبتعيني طالل أبو  9010ترشين الثاين/نوفم  

 الدولية عضو يف جملس األعيان األردين. غزاله

استقالته رسميا  من  غزالهقّدم العني طالل أبو  9011ويف ترشين أول/أكتوبر 
جملس األعيان لرئيس املجلس طاهر املرصي، وأوضح أن االستقالة جاءت تنفيذا  
واحرتاما  للتعديالت الدستورية التي تشرتط يف عضو جملس األمة أن ال يمل جنسية 

 .(1)دولة أخرى إضافة ع  اجلنسية األردنية

                                                           
 املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزاله (1)

http://www.talalabughazaleh.com/news.aspx?id= 



110

١١٠ 

 خالل افتتاح غزالهجاللة امللك عبداهللا الثاين والدكتور طالل ابو
 اجللسة العادية األوىل للربملان السادس عرش

 
 

           
  <



111

000 

  غزالهأبو  «Ventureفينتشر  » جملة

 عّراب امللكية الفكرية
 

 

 

يف قائمة األوائل ألصحاب النفوذ يف األردن يتل طالل أبو غزاله قائمة العرشين 
عامن، ووصفت املجلة طالل أبو غزاله ( التي تصدر يف Ventureاألوائل بمجلة )فينترش 

بالبطل اإلقليمي للملكية الفكرية ولدوره الرائد يف التأسيس للملكية الفكرية يف العامل 
 العريب، وُأطلق عليه عّراب امللكية الفكرية يف املنطقة.
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كام اعت ته املجلة منارصا  للتعليم حيث أسس مؤسسات أكاديمية متميزة، مناديا  
بالتعليم اإللكرتوين الذي ال بد أن يتحرل بصورة رسيعة إزاء التقدم التكنولوجي وتقنية 

الشخصية الوحيدة التي تنبهت إىل أّهية امللكية  غزالهاملعلومات. منوهة إىل أن طالل أبو 
 .(1)عقود ماضية يزيد ع  عدةما  ة منذريالفك

 

 

 

 
  

                                                           
 9007جمموعة طالل ابو غزاله ايلول  -رسالتنا  (1)

http://media.tagorg.com/UpLoadFiles/Resalatuna/dsvkt_IP%Hall%
Of%Fame%%Arabic.pdf 
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 أول عضو عربي  غزالهطالل أبو 

 يف قاعة شهرة امللكية الفكرية

 IP Hall of Fame  7002لعام 

 
 

 

أصبح طالل أبو غزاله اخلبري الوحيد من  «شيكاغو»يف  9007سبتم   16يف 
الذي ينضم إىل قائمة أك  الشخصيات األكثر أّهية  «اخلمس الكبار»خارج جمموعة 

يف العامل يف جمال امللكية الفكرية بعد إعالن جملة إدارة املوجودات الفكرية )اململكة 
( www.iphalloffame.comاملتحدة( عن أسامء أعضاء قاعة شهرة امللكية الفكرية )

 .(1) 9007لعام 

                                                           
 9007جمموعة طالل ابو غزاله ايلول  -رسالتنا  (1)
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 الدكتور طالل ابو غزاله

 

 

أديسون وفيكتور هييجو والرئيس توماس جيفرسن والرئيس جيمس أمثال 
ماديسون باإلضافة إىل شخصيات أخرى إلسهاماهتم البارزة يف تطوير النظام احلايل 

 للملكية الفكرية.

لقد قّدم طالل أبو غزاله الدعم واملساندة للجان احلكومية واملسؤولني احلكوميني 
عة وصياغة قوانني وأنظمة جديدة حلامية وإنفاذ الذين يقع ع  عاقتهم مسؤولية مراج

العريب وغريه، ولقد أسهم أبو غزاله كمؤلف وكاتب يف  ملحقوق امللكية الفكرية يف العا
إصدار العديد من املراجع املبتكرة يف جمال امللكية الفكرية يف العامل العريب من بينها 

املرتمجة إىل اللغة اإلنكليزية باإلضافة إىل املجموعة الكاملة لقوانني امللكية الفكرية العربية 
 .(1)قاموس امللكية الفكرية املتخصَ باللغة العربية

                                                           
 9007جمموعة طالل ابو غزاله ايلول  -رسالتنا  (1)

http://media.tagorg.com/UpLoadFiles/Resalatuna/dsvkt_IP%Hall%
Of%Fame%%Arabic.pdf 
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 األكثر شخصية 000يف قائمة  غزالهطالل أبو 

 نفوذًا يف العامل العربي 

 

 

يف مرتبة متقدمة يف  غزالهأبو حل طالل 
ربيان بيزنس أا جملة )هكشفت عن تيقائمة الال

Arabian Business الشخصيات اخلمسامئة )
األكثر نفوذا  يف العامل العريب، وتشمل هذه 
الشخصيات  تلف القطاعات االقتصادية 

 غزالهحيث احتل أبو واالجتامعية والسياسية، 
مرتبة متقدمة كشخصية أكثر نفوذا  يف العامل العريب 

 .(1)يف قطا  املال واالستثامر
 

 

 

 

 

 

                                                           
 صحيفة الرشق االلكرتونية (1)

http://www.sharq.cc/news.php?action=show&id= 
 جملة اربيان بزنس طالل ابو غزاله االكثر نفوذا 

http://www.sharq.cc/news.php?action=show&id= 
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 طالل ابو غزاله سفري دولي 

 للمسؤولية االجتماعية
 
 

 

ع  مدى عقود من الزمان سعى طالل أبو غزاله إىل خدمة جمتمعه العريب بكافة 
أقطاره، فلم يبخل بفكره أو علمه ماديا  أو معنويا ، مكرسا  طاقام  من موظفيه خلدمة 

أينام كانوا يف أوطاهنم أو يف مبادراته اإلنسانية واالجتامعية التي يقدمها ألبناء وطنه 
املهجر، حتى أصبحت تل  املبادرات هاجسا  روحيا  وهنجا  إنسانيا  وطابعا  سلوكيا  يؤثر 
ويتأثر بقضايا جمتمعه، فأطلق العديد بل املئات من املبادرات االجتامعية املتميزة واملنفردة 

 .1279منذ تأسيس جمموعته الدولية عام 

مة التي بذهلا طالل أبو غزاله وال يزال يف جماالت متنوعه وتقديرا  للجهود القيّ 
للمسؤولية االجتامعية، ونرش الوعي يف  تلف القضايا اإلنسانية واالقتصادية والتعليمية 
وغريها عربيا وإقليميا  ودوليا ، وإثراء املكتبات العربية بالعديد من املطبوعات العربية 

سفري دويل للمسؤولية »يمية للمسؤولية االجتامعية لقب املرتمجة، فقد منحته الشبكة اإلقل
من خالل أعامل امللتقى اإلقليمي للسفراء الدوليني للمسؤولية االجتامعية  «االجتامعية

جائزة الدكتور طالل أبو غزاله »الذي عقد يف البحرين. وخالل امللتقى تم إطالق 
 .«للمبادرات املجتمعية

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

 والنزاهة، ويبذلون التزاما  واضحا  ملخاطبة املجتمع الدويل والعاملي.

جلها الشبكة يف هو املساعدة يف دعم  تلف القضايا التي تعاكلوأهداف هذا الت
سواء أكانت اجتامعية أو إنسانية أو اقتصادية أو املتعلقة بالتنمية املستدامة أو االقتصاد 

   األخَض ع  مجيع املستويات الدولية واإلقليمية واملحلية.
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 كسرتا األردنية الوطنيةرطالق األوإ
 

 

 

 غزالهكانت لطالل أبو  ،والتدقيق وامللكية الفكرية كشغفه بمهنة املحاسبة
اختصاصاته املهنية، واملال واالقتصاد، ومتاما  عن أعامله  اهتاممات مجيلة أخرى، بعيدة

اهتاممات باملوسيقى والسيمفونيات العاملية... ومل تأِت تل  االهتاممات من فراغ، لقد 
دخال   دروكانت ت كأحد األعامل التي التحق هبا صغري عندما كان فتى   غزالهعمل أبو 
 ها... قٍر للموسيقى... لكنها متكنت منه فعشعائلته يف متج عليه وع 

تجر خاصة أن امل «موزار»أو  «بيتهوفن»ن يقنع الزبائن برشاء مقطوعة أكان عليه 
يقى الكالسيكية، لذل  كان َحِريا  به أن يتجه إىل القراءة العميقة سيف املو كان متخصصا  

 عشقه أاملرحلة بد هبه أن يفهم ما يبيع، ويف هذ رائن، كان جيدزبلتل  املوسيقات وليبيع ال
 صبح مستمتعا  ومتذوقا  جيدا  هلا...أللموسيقى ينمو ويك  فيتذوقها حتى 

بسبب رغبته وذات يوم جاء صاحب املتجر ليخ ه أنه ينوي االستغناء عنه 
، فام كان من ذل  الفتى الصغري وبروح ال اءة وسالمة النية املرتبطة باستبداله بأحد أبنائه

يقى، فام املانع وسي باملنَت تؤجرين وُتطرُب أذناى، لقد كُ سأبق»بذكاء حاد ورسعة بدية 
 .«هبا دون أجر!! مُ نأتر أن أبقى

 .  فام كان من صاحب املتجر إال أن يبقي ذل  الفتى الذكي يف متجره  وبأجر أيضا 

ية من خالل فالت موسيقية تقدم موسيقى كالسيكمنظام  حل غزالهقد أصبح أبو ل
« امللكة إليزابيث» ةة قاعميريب، ففي لندن َعَقَد حفال  موسيقيا  يف أكاديعال دإدخال الُبع

احلفل فرقة اهلريمونية ال يطانية، ولكن بقيادة موسيقي مرصي وعازف بيانو  وحَض
األجانب، كانت رسالته هلم واضحة:  منوكان مجهور احلفلة  «ىرمزي يّس » يمرص

، كذل  «صحيح أنكم صنّا  هذه املوسيقى لكننا قادرون ع  األداء فيها بنفس قدرتكم»
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الفرقة ال يطانية تعزف وضمنها عازف بيانو مرصي ومن لبنان أحَض مغنية األوبرا 
، قّدم هذه الرشاكة يف يبالغريب واألداء العر كة بني األداءلتقديم  ربة رشا «غادة»اللبنانية 
 .(1)نيةطاال ي كام يدججامعة 

ومع كل هذا التباين الغريب... يبقى طالل أبو غزاله مولع وبشدة إىل حنجرة 
ويقّدسها... ويعود حنينه هلا إىل طفولته عندما كان يرصُد  «أم كلثوم»كوكب الرشق 

متل  مذياعا  لظروفه املالية الصعبة آنذال موعد حفلتها الشهري كل مخيس، مل يكن ي
 فيهر  إىل أقرب مقهى لينصت ع  شدوها وترانيمها.

 

 طالل أبو غزاله ومدير األوبرا السيد جريار مورتييه يف حفل
 للملكية الفكرية غزالهموسيقي نظمته ورعته رشكة ابو 
 9000)أجيب( سالزبورج 

                                                           
متوز  11يف  دقيقة يف الفن والسياسة واالقتصاد والتعليم 190، ييى، هشام، أخبار العرب (1)

9010. 
http://www.akhbaralarab.ae/viewarticle.asp?param= 
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يتغذى عذوبة األحلان ويستذوق  غزالهاملرهفة أبو  عراملشا ى صاحبقوهكذا يب
فل َتوأصبحت  ،ت إحدى اهتامماته اخلاصةته، وبامنت تتمل  تغذاء الروح حتى با

 ربيع وسنون حياته برئاسة ورعاية سيمفونيات موسيقية  تلفة.

نتاج تعاون ناجع بني جمموعته واملعهد الوطني  9014وها هو يتوج يف حزيران 
األوركسرتا األردنية،  ةسيس مجعيأاملل  احلسني كفكرة رائدة لتع ملؤسسة بلتااللموسيقى 

وانسجاما  مع رؤية جاللة امللكة نور احلسني ُأنشئت اجلمعية لُتعنى باحياء أوركسرتا 
املعهد الذي يعت  جزءا  من الرتاث األردين األصيل ولعرض إبداعات موسيقيينا 

 .(1)األردنيني للعامل
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 جاللة امللكة نور احلسني املعظمة: افتتاحبرعاية وحضور 

 االوركسرتا الوطنية األردنية
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 جاللة امللكة نور احلسني املعظمة: افتتاحبرعاية وحضور 

 االوركسرتا الوطنية األردنية
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 املعاجم واإلصدارات 

 ةمجرتواملهنية امل العلمية

 

 

 .9019للمتالزمات اللفظية،  غزالهمعجم طالل أبو  -1
 .9019ا ، ل اءات االخرت غزالهمعجم طالل أبو  -9
 .9019القانوين،  غزالهمعجم طالل أبو  -3
 .9008لتقنيات املعلومات واالتصاالت،  غزالهمعجم طالل أبو  -4
 9001للمحاسبة واألعامل،  غزالهمعجم طالل أبو  -5
 .9000للملكية الفكرية،  غزالهمعجم طالل أبو  -6
 .1278، للمحاسبة واألعامل )إنكليزي عريب( غزالهمعجم طالل أبو  -7

 صدارات املهنية:اإل

 .9019كتاب مؤهل لاسب إداري عريب معتمد،  -1
 .9010القانون التجاري اإلسالمي،  -9
 .9010األعامل املرصفية اإلسالمية والتكافل،  -3
 .9010إدارهتا، وأسواق رأس املال اإلسالمية  -4
 .9010املحاسبة ملؤسسات النقد الدولية،  -5
للدراسات العليا يف  غزالهقادة املستقبل، جملة صادرة عن كلية طالل أبو  -6

 .9010إدارة األعامل، 
 .9002املعايري الدولية إلعداد التقارير للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم،  -7
 .9007، «ء الرتاخيَ الدولية ألفضل ممارسات الرتاخيَادليل منظمة خ » -8
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 .9006األموال،  دليل مكافحة غسيل -2
 .9006دليل حوكمة الرشكات،  -10
 (.9011، 9008، 9006املعايري إلعداد التقارير املالية ) كتاب ودليل -11
ة: السياسة والقانون ريلويبو للملكية الفكاالنسخة العربية الرسمية لدليل » -19

 .9005، «واالستخدام
نية الحتفاظ التاجر والرتمجة العربية الرسمية لدليل الفرتة الزمنية القان» -13

 .9004، «هعميلتره ومدقق احلسابات بأوراق ادفب
-9003مجة العربية الرسمية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، )الرت -14

9011.) 
-9001دليل املعايري الدولية للمراجعة، والضامن والسلول األخالقي ) -15

9010.) 
، الطبعة الثانية 9001ا  العام )الطبعة الوىل قطال بة الدولية يفاسمعايري املح -16

، الطبعة اخلامسة 9007، الطبعة الرابعة 9006، الطبعة الثالثة 9005
 منة، الطبعة الثا9010، الطبعة السابعة 9002دسة اسال، الطبعة 9008
9011.) 

 .9001دولية ومدونة السلول املهني، الاجعة رالرسمية ملعايري امل عربيةالالرتمجة  -17
 .9000، «العربية ة يف البالدريقوانني امللكية الفك»رتمجة اإلنكليزية لا -18
، 1222بة الدولية )الطبعة األوىل العربية الرسمية للمعايري املحاسالرتمجة  -12

 (.9001ثة ل، الثا9000الثانية 
، «جاري العامليدوائر األعامل إىل النظام التدليل »العربية الرسمية  ةرتمجلا -90

1222. 
العربية واإلنكليزية لكتاب املحاسبة وإعداد التقارير املالية لغايات النسختان  -91

 .1222التكاليف وااللتزامات املالية )املحاسبة البيئية(، 
 .1228قوانني العالمات التجارية يف البلدان العربية أدلة البلدان،  -99
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ل مناسبة توقيع معجم سفري اللبناين لدى األردن خاللالدكتور طالل أبو غزاله وسعادة رشبل عون ا
 9002عاّمن  ،قنية املعلومات واالتصاالتتأبو غزاله لطالل 
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 ﴾  Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿: بقوله تعاىل غزالهيؤمن طالل أبو 
إىل تطوير املجال  غزاله, ففي ظل تطور العوملة وتسارعها, يسعى طالل أبو ]٨٥:اإلرساء[

 نديمي بام يتناسب والعامل اإللكرتوين اليوم, فأشار ويف أكثر من ظرف ومكان إىل أاألكا
ليم يف مجيع دول العامل, وسيكون ععلومات واالتصاالت هيدد نظام التتقنية امل »تسونامي«

 .ألنه الثروة والطريق لصنع املعرفة »الرقمي −اإللكرتوين  يمعلالت«التوجه نحو 
أفكاره نحو التعلم بدالً من التعليم وقد بدأ بالفعل ب غزالهويتجه طالل أبو 

وهي حتالف عاملي يوفر فرص  غزالهبتنفيذها كمبادر أول من خالل جامعة طالل أبو 
املهنية واملؤسسات التعليمية  اتعيالتعلم عن بُعد عن طريق العمل مع رشاكة مع اجلم

أعىل معايري  وفق ماحلصول عىل تعل ببحيث يمكن ألي شخص يمتلك جهاز حاسو
 .IQHاجلودة وهو يف مكانه

عامد «ويعلق طالل أبو غزاله صورة يف مدخل مكتبه لكاركتري للفنان األردين 
 .IRHتصف اللوحة طفل يتناول احلليب من خالل جهاز اتصال »حجاج

 
 

                                                            
تاريخ البث   JRTVChannel, االردن, رنامج عامنيات التلفزيون االردين, بالزيود, عمر  )١(

٢١/٥/٢٠١٤ 
www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 

)٢(  www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 

١٢٩ 

Üé×ÃjÖ]<^Â<»<ì…çm< <
 
 
 

 ﴾  Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿: بقوله تعاىل غزالهيؤمن طالل أبو 
إىل تطوير املجال  غزاله, ففي ظل تطور العوملة وتسارعها, يسعى طالل أبو ]٨٥:اإلرساء[

 نديمي بام يتناسب والعامل اإللكرتوين اليوم, فأشار ويف أكثر من ظرف ومكان إىل أاألكا
ليم يف مجيع دول العامل, وسيكون ععلومات واالتصاالت هيدد نظام التتقنية امل »تسونامي«

 .ألنه الثروة والطريق لصنع املعرفة »الرقمي −اإللكرتوين  يمعلالت«التوجه نحو 
أفكاره نحو التعلم بدالً من التعليم وقد بدأ بالفعل ب غزالهويتجه طالل أبو 

وهي حتالف عاملي يوفر فرص  غزالهبتنفيذها كمبادر أول من خالل جامعة طالل أبو 
املهنية واملؤسسات التعليمية  اتعيالتعلم عن بُعد عن طريق العمل مع رشاكة مع اجلم

أعىل معايري  وفق ماحلصول عىل تعل ببحيث يمكن ألي شخص يمتلك جهاز حاسو
 .IQHاجلودة وهو يف مكانه

عامد «ويعلق طالل أبو غزاله صورة يف مدخل مكتبه لكاركتري للفنان األردين 
 .IRHتصف اللوحة طفل يتناول احلليب من خالل جهاز اتصال »حجاج

 
 

                                                            
تاريخ البث   JRTVChannel, االردن, رنامج عامنيات التلفزيون االردين, بالزيود, عمر  )١(

٢١/٥/٢٠١٤ 
www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 

)٢(  www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 



130

011 

 
إلكرتونية إن األطفال بدأوا باستخدام التكنولوجيا من خالل أجهزة »فيقول 

 .(1)« تلفة قبل أن يبدأوا الدراسة فامذا بعد ذل ؟

ينادي طالل أبو غزاله وبارصار لبناء جامعات حرة وبدون أسوار تقيدها... إنه 
الذي يعت  تقيد للطالب اجلامعي، إن فصل اجلامعة عن  «احلرم اجلامعي»يارب كلمة 

ذي يدث داخل اجلامعات اآلن، الناس يولد الكثري من الصعوبات واملشاكل والعنف ال
وبناياهتا املتقاربة فال يوجد باحة أو مكان منفصل  MITويَضب أمثلة كجامعة هارفرد و

بني الكليتني مل يعد احلال كام يف السابق... اختلفت الظروف والتقدم التقني والتكنولوجي 
من خالل التعلم،  بدأ يتسار  فلم يعد التعليم من خالل استاذ أو لارض... أصبح التعليم

مستقبال  بدال  من األستاذ  «معريفقائد »فاملعلومات ال َتفظ إنام ُيبحث عنها، سيطلق اسم 
كلمة أصوهلا رومانية من كلمة  (Educationامللقن املستخدم حاليا  ويأيت املعنى من كلمة )

(Educaوتعني اسحب املعلومة وليس لقن املعلومة )(2). 
                                                           

تاريخ البث   JRTVChannel ، االردن،التلفزيون االردين رنامج عامنيات، بالزيود، عمر (1)
91/5/9014 

www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 
 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (9)

http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 
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(Educaوتعني اسحب املعلومة وليس لقن املعلومة )(2). 
                                                           

تاريخ البث   JRTVChannel ، االردن،التلفزيون االردين رنامج عامنيات، بالزيود، عمر (1)
91/5/9014 

www.youtube.com/watch?v=-ROKevZNeGc 
 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (9)

http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 
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 أبوغزاله يتحدث عن تسونامي التعليم ع  اإلنرتنت يف  الدكتور طالل

 جلامعة  دان بن لمد الذكية 9014املؤمتر عام 

 

املجموعة العاملية للخدمات املهنية  -الدولية  غزاله أبورشكة طالل ومن خالل 
عنى ضخمة من املؤسسات التعليمية التي تُ جمموعة  غزالهوالتعليم، أسس طالل أبو 

 ة التكنولوجيا واالتصاالت ومنها:وراملعرفة والعلم يف خضم ثبتقديم 

اجلامعية لَعامل  غزالهوكلية طالل أبو  (TAGIUNI) غزالهجامعة طالل أبو 
(TAGUCB وكلية طالل أبو ،)غزاله ( للدراسات العليا يف إدارة األعاملTAGSB )

 غزاله( وطالل أبو TAG-Universityالستشارات إدارة اجلامعة ) غزالهوطالل أبو 
كونفوشيوس / عامن  - غزاله( ومعهد طالل أبو TAG-Educationاالستشارات التعليم )

(TAG - Confucius وهو معهد عاملي تتبنى براجمه احلكومة الصينية متخصَ يف تعليم )
اللغة الصينية بالتعاون مع جامعة الشني يانغ احلكومية الصينية وهو مركز رسمي لتقديم 

 .(1)(HSKن الكفاءة إلتقان اللغة الصينية )امتحا
                                                           

 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (1)
http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 
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 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (1)
http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 
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 لدكتور طالل أبوغزاله مع السيد بيل جيتس رئيس جمموعة مايكروسوفتا
 

 
 مع بعض اخلرجيني الشباب غزالهالدكتور طالل أبو 
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 - TAG) املعلومات تقنية ملهارات كام يدج غزاله أبو طالل مركز إىل باإلضافة

Cambrisdge)، األعامل إدارة يف العليا للدراسات غزاله أبو طالل كلية بحوث ومركز 
(TAGSB-RC )غزاله أبو طالل وكلية األعامل، لبحوث غزاله أبو طالل ومركز 

( 1278) بريوت يف األمريكية اجلامعة يف واإلدارة األعامل إدارة يف العليا للدراسات
 (.TAG-KS) للمعرفة غزاله أبو طالل جمتمع وأخريا  

وهي جمموعة  (TAG-Academy) غزالهيميات طالل أبو دأكاباإلضافة إىل 
أكاديميات ومعاهد ومراكز مهنية متخصصة يف تنفيذ ال امج واملشاريع التدريبية 

 .(1)واالستشارات التدريبية تعمل يف كافة الدول العربية يف حقول  تلفة
 

 
 بوغزالهأحد افواج كلية طالل أبو غزاله أثناء ختريج أالدكتور طالل 

 األعاملدارة إللدراسات العليا يف 

                                                           
 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (1)

http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 
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 موقع جمموعة طالل أبو غزاله الدولية (1)

http://tagorg.com/Companies.aspx?id=&lang=ar 



134014 

 
 زاله كلية طالل أبوغ دارة األعامل يفاملاجستري يف إختريج الفوج السادس لطلبة 

 دارة األعاملإلطالل أبو غزاله  

 
 لارضة ألقاها يف كينغز أكاديميالدكتور طالل ابو غزاله يف 
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017 

  القانونني بنيالعربي للمحاس الدولي اجملمع

(IASCA) 

 

 

 

القانونني  نيالعريب للمحاسب الدويل بتأسيس املجمع غزالهرشكة طالل أبو  تقام
ململكة املتحدة ا -دينة لندن ميف  1284 نايري19نية لاسبية غري ربحية بتاريخ كهيئة مه

املجمع العريب »َتت اسم  1224 ف اير 94يف عامن بتاريخ  وتم تسجيله رسميا  
 .« القانوننيبنيللمحاس

سيس املجمع من قبل قادة مهنة املحاسبة يف الوطن العريب هبدف أت وانطلقت فكرة
ع األخرى ذات العالقة ع  نطاق الدول ياالرتقاء بعلم املحاسبة والتدقيق واملواض

 األعضاء يف جامعة الدول العربية.

األوساط   القانونني مكانه ك ى يفبنيللمحاسيب اكتسب املجمع الدويل العر
والدويل، ويعمل املجمع ع  رفد الوطن العريب باملحاسبني  صعيدين العريبالاملهنية ع  

بمستواها عن املؤهالت الدولية  ال تقل تيالعلمية والعملية ال العرب ذوي املؤهالت
 وفة.عرامل

نف املجمع من ضمن اهليئات املحاسبية املهنية الدويل السبع وذل  وقد ُص 
 كام يظهره املوقع التايل:  IAS Plusبموجب النرشة لصادرة عن 

www.iasplus.com/links/links.htm 
 .(1)(IACPAمد )تب دويل عريب قانوين معاسمما أضفى ُبعدا  إقليميا  ودوليا  ملؤهل ل

                                                           
 IASCAموقع املجمع العريب للمحاسبني القانونيني  (1)

http://ascasociety.org/page.aspx?page_key=asca&lang=ar 
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 يسئر يكرم أبوغزاله الدكتور طالل املجمع العريب للمحاسبني القانونيني )األردن( اهليئة العامة جلمعية

 كام دج جامعة - الدولية متحاناتاإل ةهيئ
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  «تاجبيديا»
TAGIPEDIA 

 

 

 

مرجعا  معرفيا  وثقافيا   نهي موسوعة رقمية شاملة جمانية، تسعى لتكو «تاجبيديا»
وهتدف املوسوعة إىل تطوير املحتوى العريب ع  . يبرتنت يف الوطن العرإلنملستخدمي ا

 ة.بيالعر اإلنرتنت وإثرائه، وإبراز مكانة الرتاث العريب واحلضارات

وجاءت فكرة إنشاء هذه املوسوعة العربية ملا يواجه املحتوى العريب يف موسوعة 
املصدر مما يشك   نابياملفتوحة عيوبا  كثرية أّهها عدم التوثيق و «Wikipediaويكيبيديا »

 ومات كمرجع إلكرتوين باللغة العربية.ليف مصداقية معلوماهتا. إضافة إىل فقرها باملع

)تاج( جهدا  ضخام   غزالهالذي عملت جمموعة طالل أبو  «تاجبيديا»إن مرشو  
معلومة ومقالة مدققة  نمليو ناجها إىل حيز الوجود  ططا  له أن يتوي ما ال يقل عخرإل

بية ع  شبكة اإلنرتنت علام  أن اللغة روموثقة سوف يساهم يف رفع مرتبة اللغة العولررة 
. وهذا املرشو  يدف  98ة َتتل مرتبة الا بيالعر  بنينقلها إىل مرتبة متقدمة  إىلحاليا 

 .(1)اللغات باعتبارها لغة عريقة

موضوعات  تلفة علمية ومعرفية ومهنية، صنفت مخسة حقول  «تاجبيديا»تغطي 
رئيسية هي: معرفة، مراجع علمية ومهنية، دول ومؤسسات، شخصيات، أحداث 

 وإنجازات مع وجود عرشة آالف تبويب وتصنيف فرعي.

 
 

                                                           
(1) Business.com، arabia 

http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/society//mar/// 
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041 

( صاحبة مؤسسة الفكرة هذا TAG-Org) غزالهبو أطالل ولقد تبنت جمموعة 
ثر من عرشة ماليني دوالر وهو مرشو  خريي مطلق ومل أكدر كلفته بقي تذاملرشو  ال

وليكون األول من  ُيقبل فيه أي متويل أو ت عات للحفاظ ع  استقاللية هذا العمل.
 .نوعه، يتمتع بتصميم نوعي خايل من اإلساءات الدينية والسياسية والشخصية

 فتوح للجميع يفم «تاجبيديا»دراسات إلثراء لوباب الت   باملعلومات والبحوث وا
 يهاوتكون ركيزة يتكئ عل «ة األضخم ع  اإلنرتنتبياملوسوعة العر»لتصبح  يبالوطن العر

 .(1)شكاهلا املختلفةأكرين واملهتمني بالبحث عن املعرفة بها آالف من املفليإويلجأ  نالباحثو

 
 بروتوكول تعاون بني اَتاد اجلامعات العربية وجمموعة طالل أبوغزاله ع  

 تدشني وإطالق موسوعة معرفية الكرتونية حرة

                                                           
 Tagepedia املوسوعة االلكرتونية العربية    (1)

http://register.tagipedia.org/article//%D%B%D%-
%D%A%D%%D%%D%%D%B%D%%D%B%D%A 
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 بروتوكول تعاون بني اَتاد اجلامعات العربية وجمموعة طالل أبوغزاله ع  

 تدشني وإطالق موسوعة معرفية الكرتونية حرة

                                                           
 Tagepedia املوسوعة االلكرتونية العربية    (1)

http://register.tagipedia.org/article//%D%B%D%-
%D%A%D%%D%%D%%D%B%D%%D%B%D%A 
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041 

  ي توبجمبادرة تا

TAGITOP 
 

 

ية لتوفري كمبيوتر ولالد غزالهة غري ربحية أطلقتها جمموعة طالل أبو درهي مبا
كل إنسان عريب لققني هديف القضاء ع  األُمية لالفنية والتقنية  ع  املواصفاتألمول ب

 املعلومات واالتصاالت. ال تكنولوجياجممكانيات يف إلبناء املهارات واواملعلوماتية 

ات إنتل مياكروسوفت وفوكس كون ورشك متت املبادرة بالتعاون مع رشكة
 .(1)ال جميات التعليمية

 
 لكرتونياتورشكة سامسونج لإل غزالهتوقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة طالل ابو 

 «تاجي توب»إلنتاج اإلصدار الثاين من جهاز  
                                                           

 Tagitop  -جمموعة طالل أبو غزاله  (1)
http://www.tagitop.com/page.aspx?page_key=tagitop_initiative&lang=ar 
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044 

 دم املستخدم والطالب إلدخاله إىل عاملوهو أول جهاز صناعة عربية خالصة خت
ملدرسية لتحقيق متطلبات استخدام الكتب ا ة دون احلاجة إىلاملعرفة بسهولة وبساط

 .العملية التعليمية بطريقة إلكرتونية

 إنش. 14و 10اجلهاز متاح للرشاء بسعر التكلفة للمواطن العريب وبقياس 

وهتدف املبادرة بالدرجة األوىل لدعم املعرفة وبتقنيات املعلومات واالتصاالت 
عليم وتطويرها ملحو األمية املعلوماتية وزيادة فعالية تونرشها واستخدامها يف جمال ال

 .(1)جتمع العريبيف امل تاالتصعلومات واالتكنولوجيا امل

 
 TAGITOPتاجي توب 

                                                           
 Tagitop  -جمموعة طالل أبو غزاله  (1)
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045 

 «كلنا لفلسطني»مبادرة 

 

 

 
بالتعاون مع  غزالهطالل أبو  هاطلقأ تيال هي إحدى املبادرات اخلريية النوعية

لوجيا املعلومات الفلسطيني األسبق، ووزير االتصاالت وتكن «ص ي صيدم»الدكتور 
باريس  ،يف العاصمة الفرنسية 9011سبتم   17خ ريسست بتاأة تعيحيث تبنّى إنشاء مج

نجازات التي إلاء العامل واجفلسطيني يف كافة أرلهبدف تسليط الضوء ع  اإلبدا  ا
ا يعكس بعمق أصالة امليادين واملجاالت، وطرق دعمها، مم فلسطينيون يف شتىلا حققها

 .(1)املهجر يوإبدا  فلسطين

وهي مجعية غري ربحية وغري  «كلنا لفلسطني»وُأطلق ع  هذه اجلمعية اسم 
نساء   نيسياسية وتعمل هذه اجلمعية ع  توثيق وإبراز أسامء نخبة من األعالم الفلسطيني

علمي والثقايف واالقتصادي لساسية يف التطور اأممن أسهموا بصورة  ملورجاال  حول العا
 .(2)للبرشية

جلمعيات من ا رشنا بموجب قواننيأ س هذه اجلمعية يف باريس كاميسأوقد جرى ت
كام سجلت اجلمعية يف  1201 أغسطس 15من  ةفيذيئحة التنوالال 1201 يوليو 1

وتعديالته كفر  جلمعية  9008( لسنة 51األردن بموجب قانون اجلمعيات رقم )
واملصادقة  9019 نوفم  92، ضمن اختصاص وزارة التنمية السياسية بتاريخ ةأجنبي

                                                           
 Tag- Org  -جمموعة طالل أبو غزاله  (1)

http://www.tagorg.com/page.aspx?page_key=allpal 
 إحصاء املبدعون ...« كلنا لفلسطني»مسودة ملوضو  يتناول مجعية  (9)

www.allpalestine.com/UploadFiles/draft%All%%--.doc 
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046 

األمم »ع  قبول تسجيل اجلمعية يف األردن تزامنا  مع إعالن قبول دولة فلسطني يف 
 .(1)بصفة عضو مراقب «املتحدة

 وقد اختري األردن ليكون مقرا  للمكتب اإلقليمي للجمعية.

 «... كم نحنملالفلسطينيون حول العا»خالل مبادرة  من ةويبحث جملس أمناء اجلمعي
سطينيني ليبي للفراء متخصَ للقيام بدراسة حول العدد التق بحيث تم تكليف فريق خ

عني الفلسطينيني، وإبراز دورهم وصول إىل أك  عدد ممكن من املبدحول العامل وكيفية ال
 .(2)بلدان التي يعيشون فيها وبالتايل تأثريهم يف احلضارة اإلنسانيةلومساّهاهتم يف ا

 

 
 9011باريس  -جلمعية )كلنا لفلسطني( املشاركون يف اجتام  اهليئة التأسيسية
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047 

من  ني فلسطينينيوبعيدا  عن السياسة، تسعى اجلمعية ألن َتكي قصة مبدع
ثليني ومم وأدباء، وشعراء وأكاديميني ،ابشخصيات عامة ورجال أعامل واقتصاد، وُكتّ 

حققوا إنجازات ع  مستويات  تلفة ومنهم من حصل ع  آخرين و وفنانيني ورياضيني
ىل نعمة اإلبدا  إئز وشهادات عاملية متحدين معاناهتم يف العامل لولني نقمة النكبة جوا

 .(1)بانجازاهتم واالحتذاء هبا االقتداء «الشباب»حيث يمكن للجيل 

فلسطينيني ل بأسامء اينجلمعية قاعدة بيانات من خالل موقعها اإللكرتواتوفر 
عاملية يف مجيع مناحي احلياة لتصبح مصدرا  وإبداعاهتم الذين ساّهوا يف إثراء احلضارة ال
هتم الفلسطينية وللراغبني لدراسة شاملة موثقا  ملن يتطلعون إىل مستقبل زاهر لعائال

 .(2)خ فلسطني الذين خلدوا أسامئهم يف شتى امليادين واملجاالت والقطاعاتريلتا

املبدعني  منثنني إلعن تقديم منحة شخصية  غزالهوقد أعلن طالل أبو 
األعامل واملجال فلسطني للحصول ع  شهادة الدكتوراه يف جمال  خلالفلسطينيني من دا

، باإلضافة إىل منح جوائز سنوية من مجعية غزالهاألكاديمي من خالل جامعة طالل أبو 
 .(3)كلنا لفلسطني للمبدعني الفلسطينيني يف كافة املجاالت
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049 

 يف العامل يفوق   «الفلسطينيون»أبوغزاله : 

 مليون نسمة  «70»عددهم             
 
 

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

فبالرغم من صعوبة إحصاء التعداد السكاين للفلسطينيني وتوزعهم وتشتتهم 
 «كلنا لفلسطني»يف مجيع أنحاء العامل إال أن طالل أبو غزاله ومن خالل مجعية 

وكرئيس ملجلس أمنائها، يعلن خ  املوسم هلذا العام  «كم نحن»وضمن مبادرة  
، حيث أشار إىل أن عدد سكان فلسطني من خالل دراسة َتليلية لعدد 9014

 مليون نسمة.  «95»املنحدرين من أصول فلسطينية املنترشين يف أنحاء العامل، يفوق 

اده إىل وقد اعتمد أبو غزاله يف دراسته أسلوبا علميا  وحسابيا  من خالل استن
التي اعتمدها كسنة األساس حيث كان عددهم  1248سكان فلسطني عام النكبة 

 . يةفلسطني الرسم ةحوايل مليون وثالثامئة ألف نسمة وبموجب بيانات حكوم

غزاله للمعدل العام ملعدالت التزايد يف دول جملس التعاون بووأشار أ
الذي اعتمده  «4554»الغ اخلليجي ومرص والسودان كنموذج للتزايد السكاين والب

عاما  ، وبالرغم من ان هذه النسب  «67»كمعدل عام للتزايد الفلسطيني ع  مدى 
هي أقل من الواقع باعتبار التزايد السكاين لدى فلسطني هي من أع  نسب التزايد 

 يف العامل.

أبو غزاله الفلسطيني املّهجر حتى اللحظة ال يزال مثكال  هبموم وطنه يف 
 عاما  ع  النكبة. «67»بالرغم من مرور   املهجر
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˛ «سوق فلسطني اإللكرتوني» امشروع
 «سوق القدس اإللكرتوني»و

 

 

 

عن  9019وخالل مؤمتر رجال األعامل يف تونس عام  غزالهبو أأعلن طالل 
 .«سوق فلسطني اإللكرتوين»مرشو  باسم  إطالق

األعامل الفلسطينيني مع  وهو مرشو  إلكرتوين يدف إىل ربط التجار ورجال
سوق »وخاصة قطا  اخلدمات واملنتجات. ومرشو   مثالئهم يف خارج فلسطني إلكرتونيا  

رشكة طالل »ي خيَ القدس، ُصممت  تل  ال امج من خالل ذال «القدس اإللكرتوين
ول جىل القدس والتإالعامل الدخول  فباستطاعة أي شخَ يف «لتقنية املعلومات غزالهأبو 
يريد ويشرتيا حيث يساعد هذا املرشو   يوارعها وأسواقها واختيار البضاعة التيف ش
 .املعيقات اإلرسائيلية إلكرتونيا   لب ع  عقبة احلصار وكرسغع  الت

املحيط اإللكرتوين خارج أي سيادة فان »إىل أن  حيث يشري طالل أبو غزاله
 .«االحتالل اإلرسائييل ال يستطيع منعه أو لاربته

 .(1)وهدف هذان املرشوعان هو دعم الصمود الفلسطيني

                                                           
 إحصاء املبدعون ...« كلنا لفلسطني»مسودة ملوضو  يتناول مجعية  (1)
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 همنتدى األعامل الفلسطيني يزور الدكتور طالل أبو غزال
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 غزالهبو أالُبعد اإلنساني لطالل 
 

 

 

نساين ال يعرفه إال املقربون منه... فباإلضافة إىل حّبه إجانب  غزالهلطالل أبو 
نتامءه الصادق لكل قطر عريب فهو صاحب قلب ا، ويبلوطنه العرو لفلسطني اجلم
 ،الناس ويظهر حبه هلم من خالل مواقف كثرية قريب جدا  من، إنه أصيل وطيب 

فع  سبيل املثال يرى أبو غزاله متعة لذيذة يف التعرف ع  الناس أثناء وجوده يف 
عن تعرف عليهم للقاء الناس ومصافحتهم واالطائرة ، ويرى إهنا فرصة تسمح له ب

 ملغادرة مكتبه لتناول غزالهوبالرغم من ضيق الوقت الذي ال يسمح لطالل أبو  ،قرب
م َض مكتبه لنصف ساعة تقريبا ، ويف ِخ  مقروخيترص الغداء يف  وجبة الغداء يف منزله

 تيلاسفار ألاالنشغال الدائم إلمتام العمل الضخم واالجتامعات واللقاءات وا
 بية واألجنبية واالجتامعاترإىل فرو  رشكاته يف الدول الع ريت مج وبشكل دو
ففي كل هذه الضغوط فانه خيصَ وقتا  ئات واملنظامت ياهل معة فواملؤمترات املكث

خاصا  لزيارة أخته التي تك ه بالعمر ليطمئن ع  صحتها وسام  أخبارها. كام 
 مناسباهتم العائلية. يقيض وقتا  ممتعا  مع أحفاده البالغ عددهم تسعة ويشاركهم

عريب لدعم ومساندة أبناء جمتمعه اباهتامما  آخر  غزالهكام أن لطالل أبو 
ت اإلنسانية قام بتخصيَ منحة اوخاصة أبناء الضفة الغربية، ومن املبادر

املبدعني الفلسطينيني من داخل فلسطني للحصول ع  شهادة  شخصية الثنني من
، غزالهالدكتوراه يف جمال األعامل واملجال األكاديمي من خالل جامعة طالل أبو 

يف  نيعني الفلسطينيبدللم «كلنا لفلسطني»مجعية  من خصَ جوائز سنوية امك
 كافة املجاالت.
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  لومات جلرحى غزة وأرسهم عملهارات تقنية امل غزالهومنحة دبلوم طالل أبو
 .رس الشهداءألو

  معتمد  يبللحصول ع  مؤهل لاسب مهني عر غزالهكام خصَ منحة أبو
 ة وغزة.بي من أبناء الضفة الغربنيللمحاس

 اسبة يف اجلامعات العربية للحصول ع  شهادة حومنحة ألوائل خرجيي امل
 لاسب عريب مهني معتمد.

 يف قدم منحا  دراسية ألبناء فلسطني املتفوقني للمعرفة ت غزالهبو جائزة طالل أ
 لدراسة.ا

 للدراسات العليا ألوائل  غزالهاسة املاجستري يف كلية طالل أبو درمنحة ل
 اخلرجيني يف اململكة بالتعاون مع أمنية للهواتف النقالة.

  وله مبادرات جمتمعية واسعة وكثرية فع  سبيل املثال ال احلرص له مبادرات
، ةغري الربحي (تاجي توب)إجيابية ورائدة يف خدمة جمتمعه العريب منها مبادرة 

( طالب جامعي، 30000الذي خيدم ) للمعرفة غزالهجمتمع طالل أبو 
ومبادرة سوق  «كلنا لفلسطني»تاجيبديا، مبادرة  - غزالهوسوعة طالل أبو م

 واجلمعية األردنية للرشكات العائلية،اإللكرتوين وسوق فلسطني اإللكرتوين 
التحالف العريب لصناعة اخلدمات، تدريب  سلتأسي غزالهمبادرة طالل أبو 

ظمة الدولية لإلغاثة، ناملئات يف األردن ع  مهارات الريادة بالتعاون مع امل
وإعدادهم لسوق العمل، برنامج تعزيز سني اروالد دعم وتدريب الباحثني

ني العربية يف امللكية نا من العمل، تطوير القواهومتكين نيف البحريأة دور املر
 الفكرية... وغريها من ال امج واملبادرات الكثرية فهذا سيل من فيض.
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055 

 العائلية غزالهحياة طالل أبو 
 شؤون مجيلة وأخرى ذات شجون

 

 

 

 «قيص»و «يلؤ»بناء ولدان أوله أربعة  «هنى سالمة»من السيدة الفاضلة  متزوج
ا الدرة النادرة يه، وهو ال خيفي حبه البنته الصغرى مجانة التي يسم«مجانة»و «مي» وابنتان

ستري يف إدارة األعامل جن حصلت عىل درجة املاأوهي تقيم وتعمل حاليًا يف نيويورك بعد 
 األمريكية.من جامعة هارفرد 

ة يف التواصل معهم، بريتسعة أحفاد حيبهم بعمق ويشعر بمتعة ك غزالهولطالل أبو 
، حيث يرى أن هذا اجليل هو جيل التطور واإلبداع وجيل التكنولوجيا احلديثة واملعرفة

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

فهو يستيقظ الساعة السادسة صباحًا ليبدأ يومه ال يضي ع طالل أي دقيقة من يومه 
إنه يعمل كل يوم بام بجد ونشاط وينام يف العارشة مساًء، إنه يدير وقته بحكمة وضبط، 

رسه ، يكره مصطلح العطلة ويففيها عطلة هناية األسبوع، حتى يف املناسبات واألعياد
ربع ساعات يومياً أما ال يقل عن  ختصيص حيرص عىلبتعطيل املصالح واألعامل. 

للمطالعة ومتابعة كل جديد، إنه يستثمر األوقات التي ينتقل هبا بني الدول ويف انتظار 
وعىل الغداء وحتى يف  باألوقات التي يقضيها يف انتظار احلقائوالطائرة ويف الطائرة 

والقدرة نه يستثمرها يف القراءة والعمل... إنه زاخر ومفعم بالطاقة إابعة التلفاز فمتات وقأ

                                                           
، مع رجل األعامل 5، برنامج مراجعات حلقة مي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامجالتمي (1)

  .94/5/9011  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني

www.youtube.com/watch?v=lz-FNNVBw 
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تلك الساعات لينهي ضعاف أبحيث يشتكي من أن ساعات العمل قصرية وبحاجة إىل 
 .عمله املتواصل

ن يغري نو  العمل، فالعقل ال أال جيوز لإلنسان أن يسرتيح، ويمكن » :ويقول
وهذه نصيحة طبيب العيون الذي ، «ري املنظريما راحة العينني فهي بتغأيتاج إىل راحة، 

بيبه أن العيون ال تتعب اءة، فأخربه ط بالقرامهعبوهو فتى يشكو من أنه يتزاره طالل 
 .(1)اإلنسان امًا، فالقلب إن توقف ماتلقلب متاك

غ ف للموسيقى، يميل إىل سامع السيممرهف احل فونيات س، متذوق ش 
وغريها، كام أنه يعشق أم كلثوم كطرب  وفاجنر هوفن وموزارتالكالسيكية العريقة كبت

 عريب أصيل.
ا إىل صفاء هوأفضل األوقات لالستامع لتلك السيمفونيات هي تلك التي حيتاج في

 يف العمل. صعبة أو مقلقة الذهن كالتفكري بحل معضلة ما

قضاها مشياً بني  التيهل من أي مرض فالساعات الطويلة  إنه ال يشتكي واحلمد
ن... غري مدخن زل ولزيارة أهله خالل دراسته اجلامعية أفادته صحيًا اآلاملدرسة واملن

يبات الرمان بتلذذ بأكل حوييًا منهم، أطعام والفاكهة وال يعاف الأنواع  يعمجب وحي
 .(2)واللوز األخرض
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 شجون يافا واحلنني هلا
 

 

 

تى اآلن حيمل اسم احلاج توفيق أبو حقائاًم  «يافا»يف  غزالهال يزال منزل عائلة أبو 
 «العودة قح»ة وهي بتثا يقةحقعىل  بابه وال يزال حيتفظ بمفتاحه كدليل حمفورًا عىل غزاله

 والالجئني الذين يعتربون نيطيلة حياته وحلم آالف املرابط غزالهي يراود أبو ذاحللم ال
 .(1)اً ... وهذا اليوم قريب جد.وسينتهي يوماً  االحتالل... احتالالً 

اح البيت يف صدرها بجوار قلبها، وهي تأمي بمف فظت  لقد احتَ » :غزالهيقول أبو 
 .(2)«تي تك نا وهو اآلن مع شقيقتي الصغرىلختي اع  فراش املرض أعطته أل

إن قضية فلسطني وآالمها شعور ينتقل بني اآلباء إىل األبناء وروحيًا تتطاير الرغبة 
لرؤية احلضارة الفلسطينية وتسافر األشواق بحثًا عن ماٍض باٍق، ففي الرغبة اجلاحمة لدى 
أبو غزاله لرؤية وطنه املحتل وبيته امل ْست وطن تسافر ابنته مجانة بروح والدها إىل فلسطني 

يافا... وإىل بيت والدها بالتحديد فتجده وتدخله، تقف بثقة املطالب باستعادة وشوارع 
حقه املغتصب وجتابه حمتالً جبانًا خائفاً هيودّياً ي قطن منزل والدها... ويسأهلا خوفًا عام 

... «هذا بيت والدي»تريده فتجاوبه الصبية الصغرية... التي ال متلك سالحًا وال قوة... 
منزل كبري يتألف من ممر طويل »نظراهتا مسحة ترسلها لعيون والدها... فتدخل وتلقي ب

إنه البيت الذي تربى فيه والدها الذي  «ينتهي بمجلس كبري وغرف كثرية عىل اجلانبني...
يأبى أن يعود إىل وطنه بإذن هيودي غاصب، متثَّل رد اليهودي اجلبان املذعور بذنب مل 

 .«نا برتكهنحن هنا إىل أن ي ؤذن ل»يرتكبه 

                                                           
، مع رجل األعامل 5، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج (1)

 94/5/9011  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني
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١٥٨ 

 
 ويمثل مفتاح حق العودة »طالل ابو غزاله ملفتاح منزل والد«صورة تعبريية 

 
 

بالتقصري  غزالهعىل من يتهم أبو ) بو عامرأ(ل يارس عرفات الرئيس الراح منورداً 
إن طالل لن يدخل فلسطني إال عندما يعلو العلم «: إىل فلسطني لتهنئته فيقول أنه مل يأتِ 

, إن دوره شرية الدخول فلسطينيأر تصدطيني عىل فلسطني وعندما يصبح من يلسالف
 .IQH»خارج إطار املنظمة يفيدها أكثر من داخلها
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059 

 :   غزاله طالل أبو

 (مشروع منتهي الصالحية «إسرائيل»)

 

 

 

لة وإرسائيل بأهنا أضعف د هر عدوجئ املهّج الالّ  الفلسطيني غزالهيصف طالل أبو 
ة، إن إرسائيل هي ريالقوة يف االقتصاد القوي وليس يف القوة العسك نأ طقة، ويؤكدنيف امل
 .(1)تعيش عالة عليه يالوحيدة يف العامل الت الدولة

إرسائيل باملريض يف املستشفى املتصل بأنابيب تغذية  غزالهّبه طالل أبو شوي
ة ومتكئة احلياة ومات، فإرسائيل دولة ضعيف د  ق  هذه األنابيب عنه ف   صلْت )مصل( فإذا ف  

عىل املساعدات والدعم األمريكي واألورويب وهي ال متلك مقومات دولة، يكفي أهنا 
ا بسور ال يمكن أن هتسمية جدارًا أمنيًا، فدولة حتيط نفس تسجن نفسها داخل جدار

 .(2)د هلا تارخييًا وال جغرافياً ويوجد هلا مكان وال حدود عىل اخلريطة فال وج ال تعيش، كام

ب رفإهنم شعب جبان، مرشد، ال جيمعهم يشء سوى الكره للعكام يصفهم 
 .(3)م، إرسائيل مرشوع منتهي الصالحيةما ليس هل والرغبة يف االستيالء عىل
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061 

 48 يوة فلسطيندويف مقابلة له مع الصفحي بالل مخاييس، إسطنبول نرش يف جري
Pls.net :ة احتالل وشعب لتلط سلبنيال سالم » فيقول». 

ة احتالل فكيف نقيم سالم بني سلط» بمفاوضات سالم، غزالهال يؤمن طالل أبو 
تناقض، أنا ال أؤمن بالسالم الذي يأيت باملفاوضات إال إذا كانت  لوشعب لتل؟ هنا

، ةلثوابت األساسيااملفاوضات تنَ ع  إهناء االحتالل، واملطلب الوحيد أن نعود إىل 
 .(1)«للتنازلية غري قابلة رخيفهنال  حقوق تا

نحن سنؤمن » يهود إىل بالدهم، فيقول:الإلعادة  ةرة شجاعدمبا غزالهويطرح أبو 
 .(2)«لليهود تذكرة سفر العودة ووظيفة

 :«هريالكبا»حارس بنات 

كان لي مان » ، فيقول:«وزير خارجية إرسائيل ليربمان» غزالهبو أيصف طالل 
بنات »ي مولد ومهنته أن يقف ويحارس كباريه، كان يعمل يف رشق أوروبا حيث 

حقيقته كحارس ملهى وليس سيايس، فاذا كنا  رضُت من االعتداءات لقد عَ  «الكباريه
 .(3)««َهزلت  »نريد أن نفاوض حارس كباريه فقد 

التاريخ ولو بمئة  ىمحإن فلسطني باقية وموجودة ع  اخلريطة، ال يمكن أن يُ »
وجغرايف  يهنال واقع تارخي -ولو بعد قرون-قرار واتفاقية، وأقول للمتشككني 

 .(4)«بداية اخلري املبرشة بالعودةلوأخالقي واآلن مرحلة 
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 غزالهبو أمفارقات يف حياة طالل 
 

 

 

 

 صقر الزيز ععبدال العمحكاييت مع الفاضل 

 :)أبو محد( رمحه اهلل

ندر أمثاهلا، كانت له مواقف هو إحدى الشخصيات التي تَ  غزاله:يقول طالل أبو 
. وأول رئيس ملجلس األمة .مجيلة معي كان رئيسا  للغرفة التجارية يف الكويت آنذال.

 الكويتي فيام بعد.

.. لقد مجع مجيع .قّدم يل أول عملية تدقيق حسابات وبداية عميل يف رشكتي
ني كمدقق هلم بدال  من سابا بحكم يينوي تعيوأخ هم أنه  ةريفي الغرفة التجاظمو

ق وقد جلأت له كصديق بأمر من أمور لكمة واخلُ قة به... تعلمت منه احلِ معرفتي املسب
اثنني  كل يوم «الديوانية»لقد اعتاد أن جيلس يف  ..يق.دَم الصحيايت اخلاصة وكان نِع  

ال أنني مل إطلبه بأمر خاص، صدقاء واملقربون... قررٌت زيارته ذل  اليوم ألجيتمع فيه األ
 العمنُت ع  وش  أن أستأذن باملغادرة، فشعر ي، كنأّهأمتكن خجال  من طلِب ما... 

خ ته برغبتي بامتالل بيت يف أصدري وطلب مني مصارحته فيف )أبو  د( بام يلوج 
أسجله  واآلخر أنني أود أن أنني ال أمل  ثمنا  للبيت الكويت ولدي مشكلتني أوهلام

 زل باسمه يف الكويت...منلعدم قدرة أي شخَ غري كويتي بتسجيل  باسمه هو وذل 

تسجيل أي عقار باسمي كون مجيع  هني أم الثانية فيصعب عيلّ  وىل أمرٌ فقال: األ
سجله باسم أي صديق كويتي آخر... أخ ته أنني أاملمتلكات باسم العائلة... وطلب أن 

جيل بيتي باسمه. فوافق سع  رشف ت حلصولايف  برغأثق بكل من أعرفهم ولكني أ
 ن أزوره يف مكتبه يف صباح اليوم التايل للسري باإلجراءات.أوطلب 
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لس أنه قام باجراء اتصال مع رئيس جم وبالفعل زرته صباح اليوم التايل ألجد
والد رئيس جملس البن   «حممد عبداملحسن اخلرايف»  الوطني الكويتي األ  العزيز نالب

 .(1)احلايلالوطني 

وهو - «إبراهيم ديدوب»  الوطني األ  نالب رويف طريق العودة ملكتبي اتصل مدي
ت القرض والقيمة التي أريدها فأخ ته أنني ايسهل عيّل إجراء يبمكتبي لك -أ  عزيز

ا أنأخ ين أنني يمكن أن أحصل ع  مليون دينار فف.. .بحاجة إىل مائتي ألف دينار كويتي
رسل كرما  وخلقا  من يسهل يل اإلجراءات وتسليم أو «صقرالعبدالعزيز »لة السيد فابك

 ارة البن .زيقيمة يف مكتبي دون احلاجة إىل الالشي  ب

لتسجيل البيت  «أبو  د»وعند تسجيل املنزل حَض كاتب العدل إىل العم 
 منفاستدعى مدير مكتبه ليقوم بتسجيل وثيقة رسمية حلفظ احلقوق موقعة و تومة 

ثمنه بالكامل ويق له الترصف ومسدد  غزالهاملنزل باسم طالل أبو  كاتب العدل أن هذا
به وبيعه يف أي وقت يشاء ثم قام بعد ذل  كاتب العدل بتوثيق وتسجيل البيت باسم العم 

 .«أبو  د»

لقد كنُت فخورا  باحلب والثقة العظيمة التي حظيت هبا من صديقي وعمي وأخي 
 .(2)«أبو  د»

 حكاييت مع اإلمارات ومسو الشيخ زايد آل هنيان:

حكاية غريبة عادت عيّل باخلري... تنَ القوانني إن إلنشاء » :هيقول طالل أبو غزال
% من الرشكة... 51أي عمل يف دولة اإلمارات جيب أن يساهم رشي  إمارايت بام نسبته 

اآلخرين املنافسني له يف  وهذا يعني أن رشيكي التاجر يق له االطال  ع  أرسار التجار
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061 

مؤسستي... وهذا خيالف قوانني مهنة املحاسبة والتدقيق فام كان مني إال أن عزمُت ع  
لقاء سمو الشيخ زايد آل هنيان... وأنا ال أعرفه، ذهبُت للقائِه يف مدينة العني يف شهر 

ا؟ فأخ ته رمضان املبارل ألستأذنه بالسفر وإغالق مكتبنا يف اإلمارات... فقال ملاذ
... وأمر أحدهم عمل )بروة( ومل أفهم  باألمر فاقتنع بحجتي، كان سموه مضيافا  ولطيفا 
معنى الكلمة عند سامعي هلا، وعلمت الحقا  أهنا من كلمة )براءة( ووصلت هذه ال اءة 
إىل رئيس البلدية الستثنائي من هذا القانون، وال زلنا نعمل بنجاح حتى اآلن يف دولة 

 .(1)«ات العربية وهي ثاين فر   تم تأسيسه من فرو  مؤسستي آنذالاإلمار
 

 

 
 متر غرفة التجارة أثناء انعقاد الدورة الرابعة عرش ملؤعبدالعزيز  د الصقر 

 1268نوفم   – بالكويت
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064 

 «Nelson Reckefeller لروكفير نيلسون»مع  حكاييت
 حاكم والية نيويورك

وجودنا بالكويت وبأحد األيام اتصل يب السفري أثناء » يقول طالل أبو غزاله:
 نيلسون» نعن أقرب زيارة يل إىل نيويورل، أخ ين أ األمريكي يف الكويت يسألني

يرغب  -ة ريلرئاسة اجلمهو وهو حاكم والية نيويورل آنذال ومرشحا   - «كفيلرور
 بالنسبة يل أن إنه حلم -، وأجبت يف أي وقت، حدد الزمان واملكان  بلقائي، أدهشني اخل

املقلق الذي  يته ملعرفة ما األمر الشديدوبشوق وع  غداء التق -ذا الرجل أقابل ه
رجل صغري بحجمي ال يضاهي حاكم  يطلب مقابلةأن  «كفيلرور نيلسون»استدعى 

حيايت الصغرية  والغريب يف األمر أنني اكتشفت أنه ع  علم بتفاصيل!! والية نيويورل  
تويف وقد أقلقني األمر... لكني ال  دي عندمالحتى كم كان عمر وا ميعلو قبل الكبرية، فه

مر... معي... أضحكني األ زلت أنصت... فبدأ باحلديث عن رغبته يف إقامة رشاكة
وقراطية يف بريئيس املرصي آنذال تناقشا ع  أمر الره مع السادات الئيقول: إنه ويف لقا

 ضع لروتني وإجراءاتة ال ختنيل تكون منطقة حرإقامة باخرة يف ال نرص وأهنام ينويام
سمعت أن  أفضل رشي   ركز لكنها حرة... وقدستخدم كمبريوقراطية حكومية... تُ 

 .(1)!لتنفيذ هذا املرشو 

ذبابة تشارل »أضحكني األمر وبشدة هذه املرة، وأجبته أنني بحيايت مل أسمع عن 
، والفيل رمز للحزب اجلمهوري هنال... وبالطبع أنا الذبابة وهو الفيل، فكيف يل «فيل

وهذا غري منطقي...!!  «نيلسون روكفيلر»أنا الفرد الضعيف البسيط أن أشارل بحجم 
فقال: دعني أرشح ل  شيئا ... إن البعوضة أقوى من الفيل... ضعهم االثنني يف غرفة 

سينزعج الفيل إذا دارت حول رأسه أو وخزته يف أذنه مغلقة، البعوضة ستطري وستلهو و
أو عينه... وهو لن يستطيع فعل يشء سوى أن يرل رأسه يمينا  ويسارا ... ال يستطيع فيل 
أن ينترص ع  بعوضة، أومأت رأيس بالرفض... ففهم أين أرفض عرض الرشاكة... لقد 
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065 

البريوقراطية هو تطوير رفضت ألن املرشو  غري واقعي واحلل األمثل ملشكلة مرص و
وَتسني النظام وألي دولة يف العامل ليس مرص فقط. قال: أنا غري متفق مع ، ع  أية 

لن  -وأشار ع  من هم حولنا-حال بعد عرشين عاما  سنلتقي أنا وأنت فقط وهؤالء 
ران... واملنطق يقول وراثيا   يكونوا موجودون... لسبب بسيط... والدي ووالدل معمل

 (1)نحن االثنان وسنلتقي بعد عرشين عاما ... سنعيش

القدر وقد توافيني املنية بأية وبأفكاره... وقاطعته: أنا إنسان مؤمن بام  بنيمل تعج
كويت ع  الطائرة الوغادرته إىل  ه قبل والدته...تإن ام حدد لكل إنسان حلظة وفا ،حلظة

أخ ها أن ُتعلم صباح اليوم التايل املتجهة إىل لندن مساء ذل  اليوم، مهاتفا  زوجتي 
وهو  «كفيلروديفيد ر»حضور العشاء امُلعد ع  رشف  منالسفارة األمريكية أنني سأمتكن 

 نان حينها رئيسا  لبن  )تشيس ماكالقادم لزيارة للكويت. و «ن ريكفلروسيلن»شقيق 
 (.Chase Manhattan Bankهاتن 

قد مات ووسائل  «كفيلرون روسيلن»أمل تعلم بام حدث، إن »وفاجأتني بالقول 
اء شمل أصّدق ما قالته لقد كنُت معه ع  العلغي العشاء. قد أذاعت اخل ... وقد أُ  معالإلا

 .(2)«مسأغية ليلة اة دمطبجل «كفيلرور نيلسون»عرص أمس فأجابت... لقد تويف 

 «صقرالعبدالعزيز »للعم أبو محد حكاية ظريفة 

القاها  «أبو همد -صقر العبدالعزيز » لعمكلمة ليف » يضيف طالل أبو غزاله:
عن امللكية الفكرية  غزاله عاما  حدثني أبو نيقبل ثالث»يف مؤمتر للتجارة فيقول: 

ورضورة  ايتها، وعندما غادر حزنت وشعرت بأمل بداخيل، أن هذا الرجل يقصد 
فة، كيف يشط لم واملعرلق والعِ مثاال  لَدب واخلُ  غزالهكيف لشاب مثل أبو  -أنا-
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١٦٦ 

وبعد ... مسكني... هذا الشطوط وقلقت عليه وقتئذ إنه اختذ منحىً فكري خاطئ
ن سنة يا من أخطأت وكان جيب أن نسمع له قبل عرشنأنني أ ن عاماً اكتشفتُ يعرش

 .IQH»ألن هذا العمل ملصلحتنا وليس ضدنا
اءته ملفهومه للملكية الفكرية برب −محه اهللار −العم أبو محد  لقد كان يعتقد

 .IRHأنني أنوي أن أمتلك عقول الناسب ,ذاكآن

جلمهورية التركي تركياالرئيس
قبل توليه أحد الرؤساء األتراك وأثناء إقامته باململكة العربية السعودية 

سمع عن طالل أبو غزاله وعندما أصبح رئيساً  ,منصب رئاسة اجلمهورية الرتكية
 .هكيا طلب لقاءلرت

ويف بداية ... اجته أبو غزاله إىل تركيا ملقابلة الرئيس الرتكي الذي طلب لقاءه
 »...وعن رشكتي... اسمح يل أن أخربك عن نفيس«اللقاء استهلّ أبو غزاله بقوله 

اسمح يل أنا أن أعرفك بنفيس فأنت غني عن «فقاطعه الرئيس الرتكي قائالً 
نفسك عرفت عنك الكثري أثناء إقامتي  عن ثالتعريف وال داعي أن تتحد

 .»بالسعودية
 
 
 

< <<

                                                            
 ٢٠١٠متوز  ١١يف  تصاد والتعليمدقيقة يف الفن والسياسة واالق ١٢٠ ,أخبار العرب ,هشام ,حييى  )١(

http://www.akhbaralarab.ae/viewarticle.asp?param= 
مع يف الساعة  غزالهالدكتور طالل أبو مع مقابلة  −عىل التلفزيون الفلسطيني » سوا ربينا«برنامج   )٢(

 .اجلزء الثاين −٨/١٠/٢٠١٤ة من مساء يوم االربعاء العارش
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 ماذا قالوا عن طالل أبو غزاله
 
 
 

 

  اولسن فيغاروس ماريا خوزيه الرئيس فخامة
 السابق كوستاريكا مجهورية رئيس
 العاملية نحو تطلعاته لتحقيق النمو ريسّخ  غزاله أبو

 املعروفة أو الدولية غزاله أبو ملؤسسة أبعاد ثالث هنال  أن شخصيا أنا أرى
 وتطورا وتقدما نموا هلا أتوقع التي األعامل يف األول البعد ويتمثل.. غزاله أبو بمجموعة

 أبو مؤسسة يف تقدم التي اخلدمات قطا  يف خاصة ومعروفة منطقية أسس ع  بناء   وذل 
 .كبريا شوطا غزاله

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

 من غزاله أبو مؤسسة به تقوم بام الشخصية رؤيتي يف فيتمثل الثالث البعد أما
 أسهمت حيث املنطقة اقتصاد وتطور ملكونات هاما جزءا أصبحت إذ وأعامل خدمات

 هو ما كل مواكبة ع  دائام غزاله أبو جمموعة حرصت حيث منه دتستفو تفيده اجيابيا فيه
 ما كل من االستفادة ع  الشديد احلرص مع واملعلومات املهنية اخلدمات جمال يف جديد
 يف املؤسسة هذه بعمل املتعلقة وامليادين املجاالت بكافة العامل يف ومتطور حديث هو

 .العامل
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  ممدوح احلميد عبد األستاذ
  العاملية التجارة منظمة يف اخلدمات يف التجارة قسم مدير

 العربية البلدان يف األعامل دوائر توعية يف دور له أبوغزاله

 الن الدويل التعاون بأمور جدا كبرية بدرجة مهتم احلقيقة غزاله أبو طالل
 امللكية  اية -1 جمال يف دولية اتفاقيات بتطبيق متعلقة جماالت فيها يعمل التي املجاالت
 . (1)املحاسبة جمال يف وطنية دولية ومعايري مقاييس -  9الفكرية

 توجهات ع  مبارش تأثري هلا عامة كشخصية غزاله أبو طالل توجهات طبعا
 يف جدا مهم دور هلا املهمة احلكومية غري املنظامت بعض انشات غزاله أبو طالل جمموعة
 حقوق  اية مثل  تلفة بحقوق العربية الدول يف املهمة والدوائر العمل دوائر توعية
 بتكنولوجيا الوعي مستوى ورفع واملحاسبة لإلدارة العريب املجمع الفكرية امللكية

 أيضا واهتموا عامة بصفة املؤسسة هبا واهتمت فيها اهتم جدا كثرية جماالت ،املعلومات
 منظمة العاملية التجارة منظمة بموضوعات يتعلق وما اخلارجية التجارة بموضوعات

 WTO العربية باللغة website أول انشات غزاله أبو طالل جمموعة و غزاله أبو طالل
 الدولية املنظامت من السياسات ع  مبارش تأثري وهلا جدا واملهمة العاملية التجارة منظمة
 .العربية والدول األعضاء الدول يف املحلية والترشيعات ،جدا املهمة

 

  هائلي جريمي السري
 سابق بريطاين وزير
 حيايت يف عرفتها التي العربية الشخصيات وأذكى ابرز من أبوغزاله طالل

 مع بالتواصل قدرته وع  العامل ىمستو ع  املميز الرجل هو هغزال أبو طالل
 واذكي ابرز من غزاله أبو طالل يعت  حيث ملحوظني ومتيز بكفاءة اخلارجي العامل

                                                           
ه بو غزالأاملوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل  ،، يف مدح الرئيسهبو غزالأقالوا يف طالل  (1)
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 اخلارجية للشؤون الدولة كوزير عميل أثناء حيايت يف عرفتها التي العربية الشخصيات
 . السابق ال يطاين الوزراء جملس وعضو املسلحة والقوات

 يؤمن عصامي فلسطيني كرجل العامل بكل ومعروف للعرب سفري برأيي فانا
 بمهنة املتعلقة واملعايري القوانني وترسيخ تطوير ع  ويعمل هبا ويلتزم ويرتمها بالقوانني
 هذا ويف ،املجاالت كافة يف والتطور االقتصاد ودعائم أساسيات من تعت  والتي املحاسبة
 تطلعات و قضايا ع  غزاله أبو طالل ع  تعرفت أنني إىل هنا أشري أن أود املجال

 لنا يوصف أن ع  غزاله أبو استطا  فقد ذل  ع  اشكره حقيقة وأنا العربية الشعوب
 من بكثري تتعلق التي املصريية بالقضايا خصوصا شفافة و واضحة بصورة العربية املنطقة
 العرب سفري حياة من هاما جزءا تشكل والتي الفلسطينية القضية هنا اذكر ،املنطقة دول
 .(1)غزاله أبو طالل

 

 

  غريس ادوارد الدكتور
 نيويورك - بافلو - كانيسيوس جامعة يف املحاسبة برفسور

 يف هاما ركنا يشكل الذي التعليم جمال يف ثابتة خطوات خيطو غزاله أبو طالل إن
 التعليم خلدمة وبراجمه خططه معظم تسخري إىل دائام يسعى الذي غزاله أبو طالل أولويات

 والدراسات لَبحاث غزاله أبو طالل مركز تأسيس ع  غزاله أبو طالل عمل فقد هلذا
 وذل  1288 عام منذ نيويورل يف فيها والتدقيق للمحاسبة أستاذ أنا التي اجلامعة يف

 عليها القائمني تزويد خالل من العريب الوطن يف املحاسبة مهنة تطوير يف املساّهة هبدف
 .واملعلومات باألبحاث

 املنطقة يف املحاسبة مهنة وترسيخ تدعيم بأّهية تؤمن غزاله أبو طالل فشخصية
 طالل كلية تأسيس ع  معا   عملنا وقد والنمو والتقدم التطور نحو  أسايس كعامل العربية

                                                           
   ه  بو غزالأوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل امل ،، يف مدح الرئيسهقالوا يف طالل أبو غزال (1)
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 باللغة فيها املواد تدريس يتم والتي اهلاشمية األردنية اململكة يف األعامل إلدارة أبوغزاله
 منهاجها يف فقط ليس ،األوسط الرشق يف مميزة و رائدة الكلية هذه وستكون االنجليزية

 الدخول اجلامعة هذه من اخلريج الطالب يتمكن حيث واملتقدم املتطور بأسلوهبا بل
 وجه يف الرئييس العائق تعت  التي اخل ة سنوات إىل حاجة دون العمل حقل إىل مبارشة
 . التخرج حديثي الطلبات معظم

 

  مارشي سريجيو السري
 سابق كندي وزير

 انجازاته وعن عنه باحلديث وافخر وعديدة متميزة قدرات ذات شخصية أبوغزاله

 الفخر من فانه عديدة و مميزة قدرات ذات شخصية لدينا يكون عندما اعتقد
 بل فقط العمل يف النجاح ناحية من فقط ليس انجازاهتا وعن عنها احلديث واالعتزاز
 .(1)املهنية واألعامل اخلدمات جمال يف قائدا و عربيا إنسانا كونه

 استطاعت عربية شخصية أبوغزاله فطالل والرائد القائد وصفه يف أبالغ ال وأنا
 به تعتز  شا ا هرما مؤسستها من تصنع أن الفريدة وعزيمتها القوي وإيامهنا بكفاحها
 الذي الرجل هذا بقيادة تعمل الدولية غزاله أبو طالل جمموعة فان بأرسها العربية املنطقة
 من وذل  التحمل ع  مميزة و عالية وقدرة النهار ساعات طوال ملل أو كلل دون يعمل
 يعمل أجده فأنني وهلذا دائام املقدمة يف غزاله أبو جمموعة تبقى بان الراسخ إيامنه منطلق
 يتوقف ال غزاله أبو فطالل العامل حول أخرى مناطق إىل املجموعة خدمات لوصول دائام
 التطور اجل من والنظام املستمر العمل الدائم فشعاره معينة منطقة أو ما نقطة عند

 املقدمة يف فعال يكون أن وطموحه هدفه ليحقق واحلقول املجاالت كافة يف والتقدم
 فخري اكرر والتي الشخصية هذه بقيادة وتطورت نمت التي ومؤسسته بمجموعته
 اجلاد العمل منها وتعلمت الكثري إيل أضافت بالفعل التي وصداقتها بمعرفتها واعتزازي
 . وتطورها األمة منفعة اجل من واملخلَ

                                                           
    هو غزالأب، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل  طالل أبو غزاله، يف مدح الرئيسقالوا يف (1)
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  مسول جون الربوفيسور
 ادنربه وات -هاريوت جامعة يف واملالية املحاسبة يف بروفيسور
 والنجاح للكفاح رمز وهو للعامل  العريب الصوت إيصال عىل قادر أبوغزاله

 املهنية اخلدمات جمال يف العامل يف الرشكات اك  من هي غزاله أبو طالل جمموعة إن
 أبو فطالل الساعة مدار ع  ونشاط بجد تعمل املجموعة هذه ترأس التي والشخصية

 دائام يقنع  أن وباستطاعته وذكي مدير هوإنسان بصداقته واعتز اعرفه كشخَ غزاله
 يف فقط وليس العامل أنحاء مجيع إىل املميزة واخلدمات واملفيدة النافعة األعامل بتقديم
 يعكس حيث الغريب العامل يف عربية بأهنا معروفة غزاله أبو طالل فشخصية ،العربية املنطقة

 الغريب العامل إىل العريب الصوت إيصال ع  قادر فهو للعرب الطيبة السمعة بانسانيته
 موظفيه يعت  حيث جمموعته وموظفي وعمله لعائلته  لصا اعرفه كام غزاله أبو فطالل
 . العائلة من كافراد

 وافخر اعتز شخصيا فانا عاما عرشين منذ به وعالقتي شخصيا به معرفتي ومتتد
 وهو واملخلَ اجلاد العمل شعار ترفع التي الشخصية هذه مثل مع الطويلة الصداقة هبذه

 .(1)والتميز النجاح إىل الطريق

 واملتقنة العالية  اجلودة ذات املهنية اخلدمات تقديم إىل دائام تسعى غزاله أبو فرسالة
 يف وللمساّهة املستويات أع  إىل للوصول موظفيها تأهيل ع  الدائم والعمل للعمالء
 العاملي االقتصاد إطار ضمن العريب الوطن يف والثقايف واالجتامعي االقتصادي التطوير
 هذا ،. حيايت يف عرفتهم الذين العربية الشخصيات أفضل من أبوغزاله طالل إن ف أيي
 ال وأيضا ،لغريه أو له األذى يسبب ما كل عن ويبتعد املشاكل يف اخلوض يب ال الرجل
 الكبري باحرتام َتظى أن البد الشخصية فهذه احد مع رصا  أي يف نفسه يضع أن يب

 يطول الرجل هذا عن فاحلديث معه تعامل او الرجل هذا عرف من وكل ،والصغري
 طالل شخصية يف واالجيابية اجليدة الصفات مجيع لذكر هنا الوقت يتسع ال وقد ويطول

                                                           
يص لسعادة الدكتور طالل أبو غزاله ، املوقع الشخغزاله، يف مدح الرئيس طالل أبو قالوا يف (1)
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 روعة و إنسانية عن يع  بسيط وصف إال هو ما اللقاء هذا يف ذكرته ما فكل ،أبوغزاله
 نفسها ع  واعتامدها بعصاميتها أصبحت والتي العامل هذا يف النادرة الشخصية هذه

 .(1)والنجاح للكفاح رمزا عرفها من وكل لعمالئها دائام األفضل تقديم ع  وحرصها
 

 بأنه جامعة عربية:أحد القادة العرب وصفه 

 ألن  موجود يف كل قطر عريب «ةبيعرمتثل اجلامعة ال أنت»كان جيمعه به لقاء قاله له: 
 يزور مكتبهعندما  يو مرصهي يزورها فذبلد الالعامل بصفته ابن ة، إنه يُ بيوكل مدينة عر

ل كيمني ملني لديه بمرص مرصيون، كذل  يعامَ عان كل الأكام  «ية الذكيةرالق»بمرص يف 
إنه  بالغربة،ة، إنه ال يشعر بيالعر ن وكذل  تونس ولبنان ومجيع الدولمعندما يزور مكتبه بالي

 .(2)ةمته نعمة عظيمأ ارتباطه بعت مة إنه يأخالق قادة هذه األ وتربى ع  عرويب

 

 

 د. مصطفى ناصر الدين: 
 :غزالهاملدير التنفيذي ملجموعة طالل أبو 

عرشات السنني خيربنا عن  غزالهالشخصيات التي عارصت طالل أبو  أحد  
لآلخرين عند  يأهو شخَ يسبق الزمن بكثري، قد ُي »فيقول:  غزالهشخصية طالل أبو 

هنا أفكار غري منطقية أو غري صحيحة ويف غري وقتها. ولكن إ غزالهسام  أفكار طالل أبو 
 .«الزمن يثبت العكس ويثبت صحة ما يقول

 

                                                           
يص لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ، املوقع الشخ طالل أبو غزاله، يف مدح الرئيسقالوا يف (1)
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 السيد مصطفى نارص الدين
 املدير التنفيذي للمجموعة

عات امن الوقت، فاالجتثمل إنه يُ » ويضيف:
ت ارارقخذ الؤوارات جانبية، تُ حتة، ال ؤقلددة وم

ينعكس هذا سلبا  عليه فال يفهمه  دا، وقهبوقت
 .اآلخرون

إنه يعمل ما يزيد ع  ثامنية عرش ساعة يف 
ليواصل الليل بالنهار، فقد اليوم أحيانا  إنه يعمل 

يكون عائدا  من سفر طويل كالواليات املتحدة 
األمريكية مثال  ويصل يف السادسة مساء  فيتجه من 
املطار إىل مكتبه مبارشة ملامرسة عمله ليعود يف 
صباح اليوم التايل يف السابعة صباحا  بنشاط كام لو مل 

.  يكن هنال سفرا 

 عرويب» يضيف مديره التنفيذي مصطفى نارص الدين: هكذا يقول دائامً  «أنا عريب»
ع  أن يكون له فر  يف كل دولة عربية إليامنه بوطنه  يرّص من الدرجة األوىل... كان 

 .(1)العريب وأمته العربية

هو من أوائل الشخصيات العربية البارزة التي عملت وبنت عالقات متينة مع 
 لية.ودالوهو أول من قام بتعريب معايري املحاسبة ية املنظامت واهليئات الدول

دول. أما أبعاده الوصل نفوذه إىل تعيني بعض العاملني لديه وزراء يف إحدى 
ث وال حرج، ريب منهم، يب بلده، له قيب الناس بشكل غريب  اإلنسانية فحدل

 .«إسهامات تطوعية وخريية واجتامعية يشار إليها بالبنان

 

                                                           
(1) Mr.Talal Abu-Ghazaleh (The Arab Accountant) 

Talal Abu-Ghazaleh dubbed as the godfather of Arab accounting 
https://www.youtube.com/watch?v=WEjILVYjdCQ 
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 لؤي أبو غزاله 
 االبن: نائب رئيس جملس اإلدارة

لؤي أكرب أبناء طالل أبو غزاله وي شغ ل اآلن نائب رئيس جملس إدارة املجموعة، 
هو سابق لعرصه، سباق بأفكاره تشهد له املؤسسة بذل ، » يتحدث عن والده فيقول:

كثريون يمتنعون للدخول كرشكاء معه، لعدم قدرهتم ع  استيعاب ما يقول، بالعادة 
خطط للمؤسسة ما بني مخسة إىل عرش سنوات لكن والدي يضع خطط ملستقبل نضع 

 .(1)طويل وجمهول ومع ذل  تتحقق كل توقعاته

إنه يتحمس ملواجهة املشاكل التي أهاب أن أخ ه هبا، فاملشاكل بالنسبة لوالدي 
َتدي، تنعش أفكاره ويسعده التفكري بحلها أيب يعمل أربعة وعرشون ساعة متصلة، 

 ل هو حياته، واملشاكل هي هوايته ولعبته.العم
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منذ صغري اعتاد والدي ع  تعريفي بصديقه أمام اآلخرين أنا ممتن له، أنا اآلن 
 أمارس وأطبق ذل  مع أبنائي.

أما باملكتب فهو الرئيس فاعتدت ع  التعامل بطريقة رسمية معه، فال أناديه أيب 
 أو سيدي.... «معّلمي»إنام 

أشعر أحيانا   سن مبكر، كمتدرب ولسنوات، لقد كنُت ببدأت بالعمل معه 
وكلة إيّل كانت كبرية، مقارنة بغريي من باالستياء، ألن حجم وضغوط العمل املُ 

املوظفني. أنا أشكره اليوم ع  ما قدمه يل، لقد أدركت احلكمة من ذل  اآلن، فلقد 
 .(1)«كل يشءمنه تعلمت 
 
 

 طالل العوضي 

يف أواخر عام  غزالهي كتبها طالل أبو تديم لكتاب القصة التق كتب 1100يف عام 
سابقة التي امل القصرية يف ائزة القصةجت بزوالتي فا «الصدى اللعني»بعنوان  0958

 ة العربيةريدب والعلوم االجتامعية باجلمهوعىل لرعاية الفنون واآلراها املجلس األأج
 اجلامعات واملعاهد العليا بالبلدان العربية. بحدة )مرص حاليًا( بني طالتامل

 فكتب يقول:

أي بعد مرور عرش سنوات ع  مأساة  1258ديدا  عام ات وَتنيف هناية اخلمسي»
وىل من ِقَبل املجلس ألة القصرية والفائزة باجلائزة اقصهذه ال غزالهوطنه، كتَب طالل أبو 

 حدةتة العربية املرياجلمهو «مرص»األع  لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية يف 
 البلدان. يف آنذال وع  مستوى اجلامعات واملعاهد العليا

                                                           
(1) Mr.Talal Abu-Ghazaleh (The Arab Accountant) 
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١٧٦ 

مل والثورة والقومية والعروبة املد القومي حيث األبمرحلة  تنبض القصة
نهم الكاتب, موالوحدة وشعارات أخر كان يرددها وتربى عليها جيل اخلمسينات و

 .الفرتةك مة يف تلزمة األألسطني وفالذي عاش مأساة احتالل 
شعارات زرعتْ يف نفوس اجليل روح التحدي والتصميم فأضحت بالنسبة 

سفة بنى عليها طموحاته ومسرية حياته العلمية ليصبح اسامً ورمزاً للكاتب هنج حياة وفل
ما ندتعلمت أن ال ينتهي املرء عندما خيرس إنام ع: وعلامً ملتزماً كام جاء يف القصة قوله

القصة بام تضمنته من عناوين وحمتو منذ مخسني عاماً أي من مرحلة عنفوان ... ينسحب
له وضمريه وإرصاره بأن يافا من أمجل مدن العامل ما زالت ترسي يف روحه وعقالشباب  

 ...وفلسطني الوطن األغىل, والعروبة تعني له السمو واخللود
ويف جمموعته منذ  غزالهلقد كان يل رشف أن أكون بالقرب من األستاذ طالل أبو 

, الرجل هو نفسه مل يتغري ومل يتبدل يتنفس هواء العروبة النقي,  نحو مخسة وعرشين عاماً
 .IQH»وقلبه ينبض باسم فلسطني

< <<

                                                            
, املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل ١٩٥٨ الصد اللعني بقلم طالل توفيق أبو غزاله, عام  )١(
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 اللعني قصة الصدى

 
 

 

 ( جنيه مرصي وكان مبلغاً 511هو ) غزالهأول مبلغ حصل عليه طالل أبو 
 0958ماذا يصنع به لقد كان ذلك يف أواخر عام  ضخاًم بالنسبة له آنذاك، مل يدر  

أعلنت عنها جامعة  غزالهجائزة أدبية عن قصة قصرية كتبها طالل أبو  ةوهي قيم
املجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية بني -الدولة العربية 

عنوان طالب وطالبات اجلامعات واملعاهد العليا للقصة القصرية، كانت القصة ب
ها األوىل تلميحًا عن قصة عالقة طورحتمل للقارئ ملجرد قراءة س «الصدى اللعني»

غرامية بني شاب وفتاة يف عمر الربيع وستنتهي إما بالزواج أو بالفراق ككثري من 
غرضًا آخر بعيدًا كليًا عام ف ة ولكن املتتبع لألسطر التالية يكتشجالقصص الرائ

إلحباط اي وقرسيعيش واقع اللجوء وأمل التهجري الظنناه... إنه يرسد قصة شاب 
 وهو حلم وأمل العودة. قةقيح هيراحلم ل جمن عامل عريب مهزوم فيصارع من أ
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 الصدى اللعني
 هبقلم طالل توفيق أبوغزال

 

 

 القصة الفائزة بجائزة القصة القصرية يف املسابقة التي أجراها املجلس

واألدب والعلوم االجتامعية باجلمهورية العربية املتحدة بني طالب األع  لرعاية الفنون 
 اجلامعات واملعاهد العليا بالبلدان العربية

 1258عام 
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 (1)الصدى اللعني
 

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

 تكرتث ملا انتظرها به من شوق.

إهنا الفتاة التي أحب... ينقلب الغيظ إىل حرية. فهذه اإلنسانة مل تكن مبعث غيظ 
يف يوم من األيام. وأصبحت أعتقد أهنا ال تفيض إال باحلب... والسعادة... واخلري. 

بالغيظ ولكنني أجد م را ، يول بيني وبني هذا لذل  اصبحت حائرا  ينتابني شعور 
الشعور. وزاد كل ذل  من هلفتي ألن أحدثها عن الشوق ... عن حلمي احلبيب. ورحت 

 أستعيد قصة لقائنا األخري أشغل هبا نفيس عن أمل احلرية ولوعة اللهفة.

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

أصغى إليه  كان والدي يدثني برؤية صاحب التجربة العارف ملا جيري، وكنت
ه... ولو بافكار أبيه ... ع  انه يتكلم برؤية جيل قديم ... فتى  يأبى أن تطعن آمال أمت

 :حاورته

قد تتهمني، يا بني، بالرجعية والتشاؤم والتخاذل، غري أن األيام ستثبت »قال يل 
ل  خطأ ظن  وتري  ما ال تراه عيني . إن   رد من الوطنية جيل والدل وتثقل عليه 
( وهي  اللوم، وما كنت لتفعل ذل  لو مل تنظر إليه بمنظار عاطفة جوفاء تدعوها )وعيا 
أبعد ما تكون عن الوعي. إن اجليل الذي هتامجه يا بني غري متخاذل وليس خائنا  بل هو 
جيل ختطي حدود الوعي العاطفي إىل الوعي الواقعي ذل  أن الوعي العاطفي ليس إال 

 عليه األيام أنوارها فينكشف... وختبو العاطفة.تعلقا  بحلم كبري تسلط 

                                                           
، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل 1258الصدى اللعني بقلم طالل توفيق أبو غزاله، عام  (1)
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اإلقرار بواقع من املحال أن يتغري تسمية رجعية. ولكن »تنفس بعمق وتابع ليقول 
برب  قل يل ما التحرر والثورة والتقدمية؟ إهنا أداء فارغ بكينونة ما نتمنى أن يكون... إهنا 

الواقع العريب حقيقة بقيت كام اإلرصار ع   اهل الواقع والتشبث بحلم عاطفي واه. 
 هي أجياال  طويلة... وال يبدو أهنا ستتغري.

 أما الواقع الذي تنشده وتتمناه وانا ايضا  امتناه فلن يكون.»

امس  بيدي وهز برأسه وهو ينظر إيل، اعت  هذا تشاؤما  إن شئت، أما أنا فأدعوه 
ل الشعب... والفارق الوحيد هو واقعية. حلم  الكبري أمنية لنا مجيعا ... أنا وأنت وك

 أنني إدرل أنه جمرد أمنية بينام تظنه أنت واقعا  سيكون او يتحقق.

والشعور باملسؤولية! ملن هم يف عمرل و ربت  وخ ت  يعني فقط »يا بني 
التعلق باخليال دون الواقع، أو هو التحمس لال يشء، أو لعمل ال طائل َتته، كمن يقيض 

ظله. إما أن يدرل املرء حقيقة الظل ويكف عن متابعته فذل  ختل عن  النهار جريا  وراء
 .«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 دخانا  يرسم 

 الفضاء... وجبنت ثانية. إهنا تقاليد األرسة! عندما ال تلبث أن تتبدد يف «خياالت»
يتحدث الكبري علي  أن تنصت وتستمع، التقاليد التي شعرت أهنا تريد أن خترسني أمام 
هذا السيل العارم من التحامل واملغالطات كام اعتقد. ووجدتني بحاجة ألن أثور... ألن 

 .«حلمي الكبري»أحطم التقاليد مرة واحدة... من أجل أن أدافع عن 

منذ أربع سنوات اغتصبت فلسطني، فكفر والدي بكل يشء... ناعيا  االمة 
ومستقبلها. وانقضت السنوات األربع العجاف دون أن يشع بصيَ أمل مهام كان 
ضئيال . كانت أوضا  الوطن تسري من سيئ إىل أسوأ... وقصة ترشيد شعبنا العريب يف 

م. كنا ننظر إىل خيام البؤس كمن يتحدى إرادتنا فلسطني تصبغ حياتنا بلون أسود قات
ويطعن كرامتنا فال نمل  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 
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. كان الظالم  املخيم ع  أرجاء الوطن العار فصدمة الواقع املرير... وارتد قانطا  يائسا 
العريب شديد احللكة. وتعاظم اليأس حتى أوش  أن يتحول إىل استكانة وقبول بالواقع 

 البغيض املقيت.

لذل  كانت ثوريت. فهذا اليأس القاتل كان أول ما يدد حلمي الكبري بالتاليش 
التي ال والضيا . وأصبحت أعتقد أن البوح باحللم جريمة جريمة... اجلريمة الوحيدة 

فرحت أختلق ملواقفه األعذار...  «اجلريمة»تغتفر. وحاولت جاهدا  ت ئة والدي من تل  
ال يمكن ت يرها من اي كان. وأردته أن  «فلسطني لن تعود»وفشلت. ذل  أن فكرة 

يقوهلا رصاحة ال ثور... ال حطم التقاليد... ال طلق الكلامت احلبيسة يف صدري وصدر 
 سألت:أخويت الصامتني. و

 وفلسطني... هل تعود؟ -

قلتها بن ة كلها َتد واستنكار. واضطرب جو الغرفة، وعلقت األنفاس، 
وأحسست بالنظرات من كل جانب خترتقني ... نظرات والديت وأخويت الصغار. كانت 

 نظرات واجفة متوسلة ترقب اجلواب. وتكلم والدي...

 وهل يدل واقع أمتنا ع  ذل ؟ -

 هذا الواقع عازمون ع  قلبه. ولكننا ثائرون ع  -

 لقد ثرنا عليه أجياال  طويلة فأي نرص حققنا غري ضيا  فلسطني؟! -

 ولكنها ستعود رغم أنف الدهر. -

 ذل  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 بعيدا  عن 
والدي، عن اجلو الذي كاد خينقني. ارسعت خطاي نحو الشاطئ كي أغسل فيه نقمتي 
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ة كانت تالحقني... والصدى اللعني كان يتعاىل ولكنني مل أستطع اهلرب. أن الفكرة اللعين
 .«فلسطني لن تعود»مدويا  

وفجأة تذكرهتا... تذكرت وفاء. ونسيت الشاطئ، والصدى اللعني، النقمة ع  
نفيس. وا هت ألقرب غرفة هاتف فكلمتها، وطلبت إليها أن تقابلني يف احلال. وضعت 

إىل الرجل اجلالس هنال فوجدته  سامعة اهلاتف وأغلقت باب الغرفة وخرجت. التفت
يبتسم... وابتسمت دون أن أفهم شيئا . وقطعت الشار ... ثم تذكرت أين مل أدفع أجرة 

 استخدام اهلاتف. فلام عدت إليه وجدته مازال يبتسم فأدركت أنه قد فهم.

والتقينا بعد دقائق. جلست أتأملها... فاذا السعادة تغمرين واالطمئنان يمَ 
: شعرها األشقر املنسدل، عيناها اخلَضوان احلاملتان، كياين. كا ن كل ما فيها مجيال  ساحرا 

وذراعها البضة الناعمة امللقاة ع  الطاولة برفق ودالل. كانت أكثر من مجيلة... فالدفق 
الروحي اهليويل الفائض عنها املمزوج باجلامل .. هو عامل فوق الوصف ... ومل أكن أحبها 

 «هي»فقط بل لتل  الروح التي ختلقها يف وأنا إىل جوارها. إهنا مل تكن جمرد  لذاهتا اجلميلة
 بل كانت هي .... وأنا... والوجود كله... كانت إنسانا  يفهمني.

بقيت برهة أهيم يف بحر عينيها. وَترل يف الفضاء أمام ناظري بناهنا الرقيق 
 يداعبني كي أفيق من حلمي احلبيب... وافقت أردد:

 «حقق احللم الكبريلن يت»

 «كيف تقول ذل ؟»وتساءلت هبلع واستغراب: 

 «إن والدي هو من قال ذل »وأجبتها: 

وهل كان جوابه »أبت وفاء إال أن تبقى ع  بصيَ من أمل فراحت تسألني: 
:  «قاطعا ؟  .«ومل يكتف بذل  بل  ل عّ  وع  حلمي احلبيب»فأومأت رأيس جميبا 

 «لن يتحقق احللم... ولن نسعد بالزواج»وسمعتها تتمتم بأسى وحرسة: 

وصدمتني احلقيقة البغيضة. لقد أدركت ألول مرة أهنا ال تفهمني... إهنا تظن أن 
اإلنسانة »يف حلظات وَتولت  «الدفق املعنوي»ال حلم إال حلم احلب الصغري. وتبخر 
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واضطرب اجلو... وشعرت بالنقمة متَ إىل قطعة باردة ال صلة هلا يب.  «التي تفهمني
كياين.... والصدى اللعني عاد من جديد. ومرة أخرى... مل أجد هدفا  للنقمة سواى. 
وأردت أن أطفئ من نار النقمة التي أخذت تنتابني فتكلمت... تكلمت برصاحة ودون 

 رؤية أو تفكري.

اين أمة وإرادة شعب. أفهمتها أن لدى حلام  آخر... حلام  كبريا ... حلام  يمثل أم
عن صعوبة  سيده وما يعرتضها.  ،وحدثتها عن هذا احللم عن حتمية ورضورة َتقيقه

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 ع  والدى وال ع  الفتاة 

ني، بل  ع  ذايت. لقد وجدت نفيس ناقام  حاقدا  ما بني جيل ختيل عن احللم التي أحبت
الكبري وجيل شغله حلم صغري. وأصبحت أخشى ع  حلمي الكبري أن يتالشى فشغلت 

 .«يمَ دنياي»به ونسيت كل يشء... حتى ذل  احلب الذي 

لعني. وتركتها، وتذكرت الشاطئ فهرعت إليه هربا  من نفيس... ومن الصدى ال
ووصلت الشاطئ. ورحت ألتقط أنفايس بعد أن أخرس هدير البحر الصاخب ذل  

 الصدى اللعني.

أخذت أرقب األمواج تتكرس ع  الشاطئ الرميل العريض. كانت تتدافع متتالية 
دونام كلل أو ملل حتى إذا ما تكرست ع  الرمال الصفراء املتَلئة غسلتها من ادران 

أقىص مبلغ املوج بقعة سوداء قامتة تلطخ نقاوة اإلصفرار املتَلئ. اليابسة. وأبرصت عند 
ثم أدركت أن هنال رصاعا  بني األمواج املتدافعة وتل  البقعة التي عكرت صفو الرمال. 

 وتتالت األمواج... وحاولت كلها أن متحو البقعة القامتة... فعجزت.

حر هدأ واستكان أو بقيت قطعة السواد تلطخ الرمال. وتأملتها... وكأن الب
يئس... فبدت يل فخورة متحدية. وشعرت بدافع قوي لركلها بقدمي إىل البحر. ومل أكد 
أخطو نحوها حتى لطمتني موجة عارمة ألقت يب ع  الرمال. وانحرست املوجة. 

 والتفت من حويل أبحث عن البقعة فلم أجدها... لقد ابتلعها البحر.

.. حتى اهلدير الصاخب الذي أخرس وفجأة سكن الكون وتالشى كل صوت.
الصدى اللعني... عرفت كيف يتحقق احللم الكبري. وسمعت صدى جديدا  يأيت من 



186

086 

وجعلت أركض فرحا  أريد االقرتاب  «سيتحقق احللم... وفلسطني سوف تعود»بعيد: 
 من ذل  الصدى احلبيب.

جدها. ابتعدت عن الشاطئ وأرسعت  إىل حيث كنت واقفا  قبل دقائق... فلم أ
الذرا  البضة »واقرتبت من الطاولة التي كنا نجلس إليها ووضعت كفي حيث كانت 

يدب يف من  «بالدفق املعنوي الفائض عن ذاهتا»... فشعرت «الناعمة ملقاة برفق ودالل
جديد. بقيت كذل  برهة أفقت بعدها ع  النادل وهو يمسح الطاولة من ماء البحر الذي 

 يايب املبللة... ثم إىل النادل... وابتسمت ومل أخجل.خلفته يدي. ونظرت إىل ث

كنت ال أزال أسمع الصدى احلبيب وأنا أ ه مرسعا  إىل الغرفة التي كاد يقتلني 
جوها منذ زمن قصري. ومررت برجل غرفة اهلاتف وحييته ففغر فاه وهو ينظر إىّل... ومل 

هبا الناس، فسخرت من  يرد. وتأملت مبتسام  نظرات السخرية والعجب التي قابلني
سخريتهم وعجبت لعجبهم. بل لقد كنت يف شغل شاغل من ذل ... كنت سعيدا  

وفرحة أمة بأرسها. وودت أن  بحلمي الكبري. إال أن ذل  احللم كان سعادة شعب بكامله
يشاركني الشعب النبيل هذه الفرحة وتل  السعادة فرحت أحيي كل من رأيت وأبتسم 

 يل الشكول.له حتى حامت حول عق

دفعت باب املنزل والصدى احلبيب مازال ينساب إىل أذين يف حلن جيل رقيق. 
وعجبت من والدي... وأمي... وأخويت كيف مل يسمعوا حلني احلبيب! وجلست أمام 

 والدي أؤكد له من جديد:

 «سنحقق احللم الكبري... وفلسطني سوف تعود» -

أخويت... مل يصدقوا ذل .  فحدق يف مشدوها وهز رأسه... ومل يصدق، حتى
ونظرت أمي إىل الثياب العالقة بجسدي فَضبت كفا  بكف... وانحدرت ع  خدها 

 دمعة.

ومل أحزن. كنت أعلم أن اللحن احلبيب... حلن احللم الكبري... سوف يصل اىل 
أذاهنم. عندئذ يصدقني أخويت، وينظر إىل والدي بثقة واطمئنان، وتنحدر ع  خد أمي 

 ى... دمعة الفرح .دمعة أخر
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ومرت أيام ثالثة قضيتها وحيدا  يف سعاديت أنتظر وأنتظر... حتى أطل صباح يوم 
رابع. تركت فرايش وأرسعت إىل الغرفة املجاورة أستجيل اخل . كانوا حول املذيا ... 
عيونا  ت ق ب يق األمل... وقلوبا  تنبض بالعزم والثقة. وجلت ببرصي ع  اجلميع... 

... وابتسمت. «ثورة يف مرص»صوات أفراد األرسة يتسابقون إلبالغي أعز أمنية. وعلت أ
:  ونظرت إىل والدي فوجدته يبتسم مرددا 

 .«نعم يا ولدي... سيتحقق حلمنا الكبري... ولسوف ترجع فلسطني» -

 فهززت رأيس وصدقت.

ودوى الصدى احلبيب يف كل مكان، ودخلت السعادة كل قلب لقد عاد الشعب 
ورسى يف  «يصنع التاريخ من جديد... وتالشت إىل األبد مقولة فلسطني لن تعود»يب األ

أمتي دفق الثقة والتصميم... الثقة باحللم الكبري، والتصميم ع  َتقيقه. أصبح 
الشعب... كل الشعب... يعد نفسه ملعركة الثأر املباركة. والدي... وأخويت... ورجل 

 يف أمتي من يكفر باحللم الكبري. غرفة اهلاتف... والنادل. مل يعد

وعادت ايل رغبة جالة للحب. ذل  أن احلب لكي يك  فينا ويقوى يتاج اىل أمل 
وثقة بذل  األمل. فاذا ما راودت املرء شكول بمستقبله ومصريه ونفسه فانه سيحتاج 

للغري. الثقة حتام  قبل احلب. ثم أن احلب هو قتل األنانية، إنه انفتاح الذات كي تتسع 
وأداء الواجب القومي يعني كذل  قتل لَنانية ألنه يذيب الفرد يف املجمو  واملواطن يف 
األمة. لذل ، ما أن استشعرت طمأنينة الثقة ولذة العمل حتى وجدت نفيس بحاجة 

 كي أبنيه من جديد. «حلمها الصغري»للحب من جديد فأرسعت أطلب الفتاة التي حطمت 

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

ذل  بخاطري وأنا أرقبها تقبل من بعيد. وجلست أمامي... بشعرها مر كل 
وعينيها ويدها البضة... وغمرين دفقها املعنوي. نظرت إىل وجهها املرشق وّهت يف 
ابتسامتها الساحرة... ومل أتكلم. وجذبني إليها يشء جديد ترددت يف تصديقه. لقد 

هذه الفتاة! أحطم حلمها... ملحت يف نظراهتا مسحة من أمل وثقة. وعجبت من أمر 
... فال تنتقم وال َتقد بل تقبل راضية مرسورة. ... أنساها أياما   أتركها حانقا 
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وأصغيت ل يق األمل املنبعث من العينني اخلَضاوين يروي قصة احللم الكبري 
 الذي أخذ يتحقق. وأردهتا أن تسعد... أن تعيش قصة احلب بأحالمه وآماله، فناجيتها:

 وفاء... أن أحالم حبنا ستتحقق! -

وصمت حلظة أرقب النسيم يداعب سيل شعرها املنسدل. وأقرتب الوجه 
 اجلميل..... فوق املنضدة... وأسند إىل كفها الصغري... وهتادى صوت عذب رقيق:

 .«حدثني أوال ... عن الثورة املجيدة» -

ة وعن احلب وسمعت حرشجة الصدى اللعني... وابتسمت... وحدثتها عن الثور
 أيضا . لقد آمنت االمة باحللم الكبري، ومل يعد يف أمتي من يشغله حلم صغري.
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 غزالهمن هم قدوة طالل أبو 
 

 

 

 صقر العبدالعزيز 

ه ام بمثابة أب، كان رئيسا  لغرفة التجارة يف ر  «صقرالعبدالعزيز » يقول طالل:
 هو خلفه، بامتعلمت من هذا الرجل عدم النظر إىل احلدث بام يظهر منه إنام »الكويت... 

ممثال  ذهبت إليه يف أحد األيام )وهو أفضاله عيّل أكثر من أبويا( وقلت له: عمي... أنا 
م بكل ما هو غري صحيح، أشعر بمرارة الظلم يف حلقي... يف هذا التوقيت هاَج تأمل.. وأُ م

رج من هذا ختالك ى تشن عيّل  لة تشويه... مل يكن يناسبها أن كات العاملية رشكانت ال
 امللتقى مؤسسة عربية تنافسها.

أذكر أنه )ر ه ام( قال يل: أنت زعالن؟ رددت نعم... قاطعني قبل أن اسرتسل 
: ما موقع  من النضيف م رات غ  من.؟ رددت برسعة: حاشا م... و ملسو هيلع هللا ىلص بيبي قائال 

نة... فقال: هل تريد أن تتفق علي  الناس ومل تتفق ع  سيدنا لمد أكون؟ ال جمال للمقار
والسباب... الناس يظنون أن  عندما  مجوت مقتنعا  بام تفعل ال تبادل باهلإذا كن  ملسو هيلع هللا ىلص

نسان إلعة ابي جانب  ضد هذا الشخَ... وهذا ال يليق مع طإىلتكسبهم  ا  تسب شخص
صبحت من أصبح االثنني ضدل! ألن  آخر ي مأما اخللوق... إذا سببت شخصا   العريب

ع وقت  يف الرد ع  اهلجوم وتبدد وق، لقد قال يل بدال  من أن تضيلوجهة نظره غري خ
يف الدفا  عن نفس  تفرغ لعمل  ولبناء قدرت  ونجاح  وهبذا األسلوب طاقت  

 .(1)«مجول... لن تنترص برد السباب بالسباباتنترص ع  من ي
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رج من هذا ختالك ى تشن عيّل  لة تشويه... مل يكن يناسبها أن كات العاملية رشكانت ال
 امللتقى مؤسسة عربية تنافسها.

أذكر أنه )ر ه ام( قال يل: أنت زعالن؟ رددت نعم... قاطعني قبل أن اسرتسل 
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نسان إلعة ابي جانب  ضد هذا الشخَ... وهذا ال يليق مع طإىلتكسبهم  ا  تسب شخص
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يف الدفا  عن نفس  تفرغ لعمل  ولبناء قدرت  ونجاح  وهبذا األسلوب طاقت  

 .(1)«مجول... لن تنترص برد السباب بالسباباتنترص ع  من ي
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  ري سلمان بن عبدالعزيز األممللكي ا صاحب السمو
 حالياً  باململكة العربية السعودية ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع

صبحت عنده بمكانة أول حلظة التقيت به أ. ومنذ .يف أوائل السبعينات.»
ووجدته  ،نظره شيئا  يف شخصيتي لفَت  ناتلميذ... أعطاين ام نعمة أنه ويف أول مقابلة بينلا

ي هو يف قمة ، لقد لفت نظري يف هذا الرجل الذلس معه يف مكتبهأج نمني أيطلب 
السلطة... كيف يتعامل مع الصغري والكبري، وكيف يتعامل مع الناس ويعاملهم، تعلمُت 

بام أكثر من أي استاذ .. سموه كان يقرأ كثريا ، رة.مة يف حياته القراءاملهاملرحلة  منه يف هذه
ع  كل  ن يطّلعأإنه ال ينام قبل أن يقرأ كل التقارير وقبل  ،العامل يف أي جامعة يف

ظه كيف يضع اخلطوط َتت الكلامت والعبارات حالرسائل، كنُت أجلس بجواره وأال
منه  قرأ للتعلم ليس للتسلية... واكتسبُت أمة التي تثري اهتاممه، تعلمُت من سموه أن هامل

قرأ يوميا  إىل جانب عميل حوايل أربع ساعات كحد أتل  الصفة اإلجيابية حتى أصبحت 
أي طالب مدرسة، وُأراجع ما قرأت، وأقوم  مثل أدنى... إنني أقرأ للدراسة والتعلم...

 .(1)ء املعلومات واستخدامها يف مكاهنا...اتُب بطريقة منظمة جدا  الستقصكبتلخيصه، وأ
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 صاحب السمو امللكي األمريمن  عا  ابو غزاله يتسلم در الدكتور طالل

 سلامن بن عبد العزيز حفظه ام ورعاه

 
 )سابقا( منطقة الرياض أمريالعزيز سلامن بن عبد  احب السمو امللكي األمريص

 يستقبل الدكتور طالل أبوغزاله يف مكتبه
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 الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة  مسو
 البحرين اءرئيس وزر

كنُت يف زيارة لسمو الشيخ » يصفه طالل بالراعي الكبري والقلب احلنون، فيقول:
أذكر أنه سألني كيف تسري  ت وكان رئيسا  للوزراء آنذالياالسبعين بحرين يفخليفة يف ال

، مل ةمعاجل ىلأيضا  أمور أخرى َتتاج إلكن هنال  ،ةيداألمور؟ قلت له هنال أمور كثرية ج
 نين هنال أخطاء! قلت له: هل متنحأسمع فيها من شخَ أ أتوقع رده: هذه أول مرة

عبارة  األمان؟ فأعطاين األمان يف احلوار فقلت له: هنال أخطاء كذا وكذا... لقد قال يل
غلب من يأتوا إيّل أ.. .أنت تفرحني ألن  تكدرين»وهي لفورة يف ذاكريت:  انساهألن 

ده نل مشكلة أو عناول يل أن هقويتعاملوا معي يقولون إن كل األشياء عظيمة، وال أحد ي
 .«وهذا ما أحتاجه، مالحظات َتتاج إىل حلول

 ا  ذا وضع موظفإ أغضب فال ،دير هبا مؤسستيأتي ال ةالطريق انعكست أفكاره ع 
ات طيرضت عيّل معأمامي حقيقة ما أو خطأ ما... ذهني أصبح متفتحا  للتغيري... إذا فُ 

، إنني مدين له حقا  وململكة البحرين العزيزة ع  الدفء ليوم أقوم بتغري قرار األمسا
 .(1)«والرعاية واحلنان
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 رئيس الوزراءصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلامن آل خليفة 

 البحريني يستقبل الدكتور طالل أبو غزاله يف املنامة

 
 سمو الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس وزراء البحرين

 زالهوالدكتور طالل ابوغ
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١٩٤ 

Nelson Rockefellerكفيلرورنيلسون

ذي جر بيننا, تعلمت منه الكثري, لقد الكفيلر واحلوار ور نيلسونبعد لقائي 
مع اآلخرين لقد تعلمت كيف أهيئ نفيس ملقابلة أي  »التفاوض وبسلأ«تعلمت 

ذلك الشخص قبل  وملف خريشخصية فأمجع وأحشد معلومات كفاية وأذاكر تا
 .IQHمقابلته
 
 
 
 
 

  

< <<

                                                            
, مع رجل األعامل ٣, برنامج مراجعات حلقة عزام سلطان, مقدم الربنامج.التميمي, د  )١(

 ٢٠١١/ ٥/  ١٠  تاريخ البث ,alhiwarchannelطالل أبوغزاله, قناة احلوار, لندن  الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 
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 غزالهاألماكن إىل قلب طالل أبو  أحب
 

 

 

أول شقة سكنية  ها وعائلتي يفتنز التي سكندأحُب األماكن إىل قلبي منطقة اجلار »
ألردن وما هو جار ايل يف األردن، وكذل  منزيل احلايل املطل ع  مناطق مجيلة يف 

 نطيع أن نرى أجزاء مستصاٍف ن ومٍ يبغايل فلسطني فمن رشفة بيتي و. وطني ال.األردن.
ل ما أصنعه عند زيارة بلدين التوأمني... إن أو البنيوطني فلسطني وال أجد فرقا  

هم إىل رشفة بيتي حبأص نأ ة هويوى لبيتي سواء عربية أو أجنبستامل ةشخصيات رفيع
 .ألريم مجال فلسطني وسامئها الرائعة

نائي الطلبة لذل  بأحب زيارة اجلامعات األردنية وأجد متعة بالغة باحلوار مع أ
 ردنية.نا يف العديد من اجلامعات األية خاصة لنتواجد بمراكز معرف

حفل موسيقي ُدعي إليه العديد من  لقافة، لقد أقيم به أوكام أنني أعشق قرص الث
ة املوسيقية كرئيس جلمعية قرفوأنا اآلن مكلف باعادة إحياء ال 1220 عام نياملهتم

 نية.السمفونية الكالسيكية العامز 

وأول مكتب افتتحناه يف منطقة العبديل وهلا  ومنطقة العبديل وهي مقّرنا األسايس
 .(1)« مكانة خاصة يف قلبي
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 ا علمته احلياةبعض مم
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 بعض مما علمته احلياة
 

 

 

الزمان، نتعلم،  امهام مىض بن اً طالباً وتالميذ هاجتارب احلياة مدرسة نبقى في
ونكتسب منها ما يكسو فكرنا ويكسب عقولنا ويدعمنا عىل الصمود ما نجابه به جلد 

 احلياة وقسوهتا.

جتاربه يف احلياة التي اعتربها دروسًا تعلمها وهو  غزالههكذا كان لطالل أبو 
سحبه، تم تلميذها، فالتجربة عربة والسعادة ال طعم هلا يف غياب املشاكل، واألمس شيك 

والغد شيك مؤجل، أما احلارض فهو السيولة اللذيذة التي جيب استخدامها بالشكل 
مه وأقوا ك  له من دماثة وفكاهة عفوية سائغة وصاحلة يف زمن املال األمثل... مل ختلو ح 

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

إنه التنافس مع الذات ومل ينافس اآلخرين، بل اعترب ذاته فردًا آخر ينافسه ويقوى 
 .«خري له من ظاهرها فباطن األرض»عليه، إنه يؤمن بحكمة مجيلة من مل تزده احلياة معرفة 

نّاس بنظر أبو نّ وحتى الك   مدينته النظيفة، ، فهو يعكس غزالهاس... هو أعظم ك 
مثلام يرسم مايكل أنجلو لوحاته، ويفاخر هبا، ومثلام شكسبري وبتهوفن، إنه يقصد أن 

إن اهل حيب إذا عمل »:  ملسو هيلع هللا ىلصوكام قال نبينا الكريم  «اتقنوا عملكم»باختصار  لنا يقول
 .«ن يتقنهأأحدكم عمالً 

 بحكمة العطاء، فال تكفي النوايا الكبرية احلسنة، إهنا مسؤولية املهنة. غزالهويناشد أبو 

يّف  عْت ر  ومتعلمة من خرباته وما ز   ةككاتبأما أمجل ما علمته احلياة، وراقت يل 
مت  مواظبة العمل هبا هي  ،الكفاح عىل مستوى شخيص ز  يف كل صباح أقوم من النوم »وع 

، فاذا مل أجد ملالناس يف العا ىوأفتح الصفحة التي هبا قائمة أغن «فوربس»وأتناول جملة 
 .«اسمي... أذهب إىل العمل
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قدام وال تلكؤ وال هتاون... هذه الكلامت هي ضد فال تقاعس مع هذا الرجل امل  
 الثروة، ضد النجاح، ضد العظمة...

 :وبعض مما علمته احلياة غزالهخرج به العاّلمة طالل أبو تعالوا معي نرى ما 

  تعلمت أننا يف املدرسة ويف اجلامعة نتعلم الدروس ثم نواجه االمتحانات. أما يف
 دروس.لننا نواجه االمتحانات وبعدها نتعلم اااحلياة ف

  ن نحاول دائام  أنأتعلمت أنه يوجد هنا دائام  طريقة أفضل للقيام بعمل ما، وجيب 
 نجدها.

 نسان مع إلالعامل، وكلام تنافس ا تعلمت أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس يف
هو  مس وال يكون غدا  كامكلام تطور، بحيث ال يكون اليوم كام كان باأل نفسه
 اليوم.

 .تعلمت أنه ال ينتهي املرء عندما خيرس، إنام عندما ينسحب 

 يف حياتنا، ولكنها تتحقق يف  تعلمت أن السعادة ال تتحقق يف غياب املشاكل
 املشاكل. التغلب ع  هذه

  ن األمس هو شي  تم سحبه والغد هو شي  مؤجل أما احلارض فهو أتعلمت
 أن نرصفه بحكمة. السيولة الوحيدة املتوفرة لذا يتوجب علينا

  عام سنثريه مستقبال   ر مقدما  ذثرناه من غبار يف مسريتنا النشطة، وأعتأأعتذر عام
 يتجمع فوقنا. نبار أغلن نسمح للألننا 

 .أعدكم أن نتابع دورنا يف خدمة عملية التقدم العريب كوسيلة لصنع املستقبل 

 ظننا عملنا من مبدأ أن العمل خيدم احلأإال  ،حليفنا ولئن كان التوفيق بفضل من ام. 

 القليل، العريب ندرل أننا مل نحقق إال  نة يف الوطنمن موقع املسؤولية يف قيادة امله
وهو خري من النوايا الكبرية دون أي  (Less is moreإال أن القليل يعني الكثري )

 عطاء.
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 حققنا شيئاً سعينا لغريه كلام. 
 يقةقمر عن أهدافنا علينا أن نطارد لنصل إىل احلستيف بحثنا امل. 
 حكمته تعاىل إذ قال  لندرك دوماً  إننا﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É  ﴾ 

 .]٨٥:اإلرساء[
 ة مستفيدين من ا مرات عديدة إال أننا كنا يف كل مرة ننإننا نعرتف بأننا فشل عيد الكرّ

 .خطائناأ
 ا سبب جيد وسبب حقيقي: ي يشءأنسان عادة سببان لفعل إللد! 
 حتاول نطيع أن تعرف ما الذي يمكنك عمله دون أتإنك ال تس. 
 لق برسعةسون التلمالذين حيبون التوت يتع. 
 أن تالحظهم عندما ... أفضل طريقة لقياس شخصيات الناس وسلوكياهتم 
 امهم جماناً يطرح يشء أم. 
  هبا  تيال وأفتح الصفحة »فوربس«وأتناول جملة  النوم,من أقوم ... ل صباحكيف

 !فإذا مل أجد اسمي أذهب إىل العمل... قائمة أغنى الناس يف العامل
 فاحلياة تتلخص يف ثالثة ... ال ختشى الفشل وأنت مقدم عىل حماولة جديدة

 .هذا ال بد من فعلهو طيع,تنس ممكن فعله, وهذا ربام اهذ: اقفوم
 الفرق بني املمر والقرب, مقدار العمق! 
 إنني مالكم, فهل تعتقد أنني أالكم للشهرة واملجد إهنا للنقود. 
 إذا حتركت إىل األمام كيلومرتا آخر... أن ال توجد مشكلة يف املرور. 
 استعادة الثقة بعد التعرض لالستهجان كاخلروج إىل الشمس بعد احلامم. 
 ا أكسل من أجسادناإهنا عقولن. 
 اإلدارة ليست أكثر من حتفيز اآلخرين. 
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 .الشعور بالوحدة وبأنه غري مرغوب في  ّها أقىص املشاعر وآملها 

 نه ال بد أن تقوم بكنسها مثلام كان يرسم مايكل اإذا كنت تعمل كنّاسا  للشوار ، ف
أن يقول كل ب شكسبري. وال بد كان يؤلف بتهوفن. ومثلام كان يكتومثلام  أنجلو،

 شخَ يرى ما أنجزته: ما أعظم هذا الكناس.

 . إنه ألعظم يشء أن يدرل اجلميع قيمت 

  أنا ال أعرف قواعد النجاح.... ولكني أعرف قاعدة الفشل وهي: إرضاء كل
 الناس.

 إذا تعبت بالعمل يف هنارل. إن  لن تستطيع أن تستمتع بالنوم يف ليل  إال 

 .كيف َتقق النجاح؟ بكلمتني: القرارات الصحيحة 

 .كيف تتخذ القرارات الصحيحة؟ بكلمة واحدة: اخل ة 

 (1)كيف َتصل ع  اخل ة؟ بكلمتني: القرارات اخلاطئة. 
 
 
 

 
 

 

 

 
                                                           

 املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل ابو غزاله (1)
http://www.talalabughazaleh.com/page.aspx?page_key=in_his_words 
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 ِحَكم يؤمن بها 
 غزالهطالل أبو 
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 (1)غزالهِحَكم يؤمن بها طالل أبو 

 
 . كلام كان القلب صغريا  ازداد اللسان طوال 
 مهنته ال تتسخ يداه. من يتقن 
 يد الثروة اليمنى، واالقتصاد يدها اليرسى. الكفاءة 
 .جيمل الريش طاووسه، وجيمل اإلنسان علمه ومعرفته 
 .تنسى الفراشة غالبا  إهنا كانت رشنقة 
 علمت فردا  وإذا علمت بنتا  فقد علمت أمة.علمت ولدا  فقد  ذاإ 

  ابن باديس 

 ن قدرتنا ع  العمل تزداد بقدر ما يف قلوبنا من لبة إ 

  غريسون 

 من تعلم لغة قوم أمن رشهم. 

   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لمد  

 ولكنه الذي يعرف خري الرشين. ،يعرف اخلري والرش يذليس العاقل ال 

  اخلليفة عمر بن اخلطاب 

  اخلري لتمال   منأحد سواء وأنت  د هلا  منال تظن بكلمة 

  ام عيلماإل   

 اإلرادة اجليدة تقرص املسافة. 

 َمَثل برازييل

                                                           
 طالل أبو غزاله الدولية للطباعة والنرش (1)

http://www.tag-publication.com/UploadFiles/khaled/TAG-Org/Posters/Hekam.pdf 
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 إذا كان رأسك من شمع فال تلومن الشمس 
ثَل أمريكي  مَ

 إذا هبت الريح وجب عىل احلشائش أن تنحني 
 كونفوشيوس

 ال يمكن أن تبني سمعتك عىل ما سوف تعمل. 
 هنري فورد

  صداقة, واحلقيقة تؤدي إىل النورالاملعرفة تؤدي إىل. 
 جوليو كوري

 وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد املزاج وليس له عالجحيركه الربيع  من مل. 
 ايلالغز

  ن يرتديه املرءأاملرح هو أمجل ثوب يمكن 
 وليم شكسبري

 يقول أموراً كثرية بكلامت قليلة, وذو العقل الصغري يستعمل  بريذو العقل الك
 الكلامت الكثرية ليتفوه بالتوافه 

 شفوكوالرو
 علك تنصت إليه أثناء وجوده وتفكر فيه املتحدث اللبق هو الشخص الذي جي

 .اً عنكيدعندما يذهب بع
 مكسيم يوركي 
< <<
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  غزالهماذا يوصي طالل أبو 

 لشباب العربيا
 

 

 

من إمرباطورية  ويته الفلسطينية وبام حققههببعروبته و غزالهيفتخر طالل أبو 
عظيمة خرجت من رحم نكبة فلسطني، فال يوجد مؤسسة هيودية تضاهي اإلبداع 

ع فهي االفلسطيني إال باإلجرام والدمار واخلراب وإذا كانت إرسائيل تستحق براءة اخرت
 تستحق براءة يف اإلبداع اإلجرامي والقتل والدمار.

إن »العروبة وبقلب العريب  هم بروحطبوي شد عىل أيدي الشباب العريب وخيا
ن يزم ، إن هذا ما يسعى إليه العدو أمة بعينها، فال تسمح لعدول زياط هو اهلاإلحب

 .«الصهيوين للوصول إليه

إننا أمة عظيمة ولنا حضارة عاشت آالف السنني ولدينا قدرات برشية واقتصادية »
لقية ودينية ي بكل إنسان ناجح، وعىل ، فعىل الشباب العريب، أن حيتذهائلة وطبيعية وخ 

 .«م وطنه بالعلم وباملعرفة، بدالً أن يكون عالة عليهد  الشباب العريب أن خي  

لتقود العامل  يوما   األمة العربية ستعود أنز  أن ما خييف أعداءنا واثق غزالهطالل أبو »
 .(1)«كام كانت

 
  

                                                           
، مع رجل األعامل 5، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج (1)

 9011/ 5/  94  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=lz-FNNVBw 
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، مع رجل األعامل 5، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج (1)
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www.youtube.com/watch?v=lz-FNNVBw 
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 يتوجه بالشكر  غزالهطالل أبو 

 لكل من حاربه
 

 

 

سيسه ألضخم رشكة أمن خالل ت غزالهه طالل أبو قالباهر الذي حقبعد النجاح 
 اره عىلمن خالل إرص العامل املنترشة حول قدم خدمات مهنية وتعليمية، وفروعهت  ية لدو

ال يزال  ،حتقيق حلمه الطفويل الربيء، وحول التحديات والعقبات التي واجهته بمسريته
شكل فرصة يرى أن التجربة علمته أن ال وجود لليأس وأن أي فشل ي   غزالهطالل أبو 

شكرا  ألن ذل  »يف طريقة فيقول هلم:  قفوجه كالمه إىل من حاربه ووملبادرة جديدة، وي  
 .(1)«داء  له أي عَ  نّ كِ نُ د وال ححد أسباب قوتنا الراهنة وال نحّمل ع  أأ

 
  

                                                           
، مع رجل األعامل 3، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج (1)

 9011/ 5/  10  تاريخ البث ،alhiwarchannelطالل أبوغزاله، قناة احلوار، لندن  الفلسطيني
www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 
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ال يزال  ،حتقيق حلمه الطفويل الربيء، وحول التحديات والعقبات التي واجهته بمسريته
شكل فرصة يرى أن التجربة علمته أن ال وجود لليأس وأن أي فشل ي   غزالهطالل أبو 

شكرا  ألن ذل  »يف طريقة فيقول هلم:  قفوجه كالمه إىل من حاربه ووملبادرة جديدة، وي  
 .(1)«داء  له أي عَ  نّ كِ نُ د وال ححد أسباب قوتنا الراهنة وال نحّمل ع  أأ

 
  

                                                           
، مع رجل األعامل 3، برنامج مراجعات حلقة التميمي، د.عزام سلطان، مقدم ال نامج (1)
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www.youtube.com/watch?v=l_YON_PY 
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 مقاالت يف الصحف
 

 

 حـدود بـال سنـدبـاد
 السامن فؤاد غادا: واألديبة الشاعرة بقلم

 

 السامن فؤاد غادة السورية والشاعرة لَديبة مقاال اللبنانية السفري جريدة نرشت
 األستاذ شخصية من وهامة مرشقة جوانب فيه عرضت «حدود بال سندباد» بعناوان
 .ورد كام بالنَ نرشه ونعيد هغزال أبو طالل

 يعلقون الذين هم كثريون… شيكات بدفرت تارخيهم خيتزلون الذين هم كثريون
 «بايباهتم» يملون الذين هم كثريون …فخري كوسام أنيقة عنق ربطات صدورهم فوق
 ..النظر قصار فقط يقرأه عريض لعنوان كالفتة

 ال أين ومع! الرجيم السخط مبادئ وأتقنت العزلة، فنون تعلمت مجيعا وهلؤالء
 سمحت ...وعني ر...القدي العيل عن إال واالستطراء واالستطراد اإلسهاب لغة أحبذ
 حاشدة جياشة فياضة وافرة زاخرة هبا وإذا مسمعي، إىل تتسلل بأن املفردات لبعض
 !.فيها وما نفيس عن زا تني

 إهنا:  أقول الفقهية املصادر حسب التأويل وقدسية اللفظ خلصوصية وإكراما
 يل ناقة ال مسبق كوين بموعد مدبر لدد قدر هو وإنام به، مجعتني التي هي الصدفة ليست
 ...مجل وال فيه

 فوق حينها زرعت سنني بضع قبل اهلاشمية األردنية للملكة قصرية زيارة ففي
 هام الذي «عرار» األمري شاعرها كروح والبياض الود بعيدة نظرات السبع اململكة تالل
 الرشيط طول ع  املتوالدة غصايت دفنت أغوارها ويف ...زيف بكل نكاية الفجر مع
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 اإلرسائييل بمراصد املحكومة الفلسطينية الضفة وبني وريدي بني حز الذي الشائ 
 .وغطرسته

 فيه يتنفس الذي العريق الثقايف الرصح ذال «شومان احلميد عبد» مؤسسة ويف
 ...اليوم حتى هبا افخر تقدير بوثيقة منها خرجت والتي نادر، بعمق الصعداء املثقف

  ردالتف

  ترص مواز عنوان ثمة كان... الذاكرة أرشيف من الرائعة اخلالصة هذه جانب إىل
 احلسبان يف يكن مل بل يكون، عمن وقتها السؤال نيتي يف يكن مل «هغزال أبو طالل» بارز
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 .…!؟ بِشء يشبهها ال

 .وإكبار ولبة وشهادة إضافة... عرفه شخَ فلكل ملحاحا كان ذكره لكن

 لنفيس أبحث وهنا ...مبلغه اهلاجس يفّ  بلغ حد إىل مجيعا ألمرهم فعجبت
 ورابع احلكيم، انه: قال ثالث األستاذ، انه: قال وآخر املعلم، أنه: قال فواحد... السؤال

 ...وقال وقال قال وغريهم ...اللهوف انه: قال وغريهم: الصديق انه: قال

 قيل...احلد هذا إىل مجعتموه فكيف فرد، مفرد وهو التفرد، هذا ما حسبكم: فقلت
 .التجني بعض الدائم ولسخط  صواب، قليل آلرائ  إذن: قيل ال،: قلت أعرفته،

 العبارة وتقفي مباالت ، وال ك يائ  عن ترجيل خطوة،: قيل السبيل؟ أين: قلت
 أرجاء ع  املتواصل  واله من السندباد هذا جينيه الذي ما يومها أفهم مل! لالعتبار
 بحجم وهاجة شعلة يصري أن حدود، بال امللقب هذا استطا  كيف أفهم ومل  ...الكوكب
 فقط! ومعجم ومن  لفل كل يف الالفتة بمحوريته أمل ومل.. وعرضها املعرفة طول خطوط
 انه فهمت …وعائلته موظف ألف من اكثر يعتاش هذا الزائد نشاطه بفضل انه فهمت
.  واملعريف الدرايس للتأهيل ويساعده علم طالب كل يدعم ان ع  احلرص كل يرص
 واحدة بشهادة إال يعرتف ال وهنال هنا من غنمها التي الشهادات كل رغم انه فهمت
 هويته بغري يفاخر وال يمل ال انه فهمت.  حني وكل موقف كل يف احلق شهادة وهي
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 شهداء بتفاؤله ويرثي ...األمل يقني واعتداده بك يائه ويوقع امتياز كل فوق الفلسطينية
 .الوطن

 بروتوكول كل فوق

... وبسيط بساطة لكل األسمى وانحناءه ...بروتوكول كل فوق عفويته أن فهمت
 .«باالهتامم جدير كائن أي» املوجز وشعاره

 بكلامت غزاله أبو خيتزهلا التي العواصم ومعظم وبريوت عامن بني املسافة أضيق ما
 نقابة يف اليوم تتجدد أن أرقاها وما قبال، سمعتها التي العبارات أعمق فام املحبني،
 وهو بلعبكي روحي كالدكتور واملقام واحلضور باللغة يرتقي رجل من اللبنانية الصحافة
 ما كل عن بعيدا انه أؤكد أن يل بقي ...غزاله بأيب واحتفاءه حفاوته حَض من لكل خيترص
..  … واكتب واكتب اكتب أن ع  يرضني أمر  ...غري ال واحدا أمر افهم مل وما فهمت

 يسعني أمر.  عالنية أو رسا يشا  أن يمكن ما حسب …يؤخره أو أمر أي يل يقدم ال أمر
 أبو طالل إن. املتعقبون كره ولو بصمة من أوتيت وما وحرويف ح ي بكل أدونه أن

 ومذهب مطلب عندي االحرتام والن.  كبري الحرتام خاصا استثناء لدي يشكل غزاله
 .(1)األشباه كل دون رجل حقا فهو واكرتاث ومرتبة ومنهج
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 والطنطاويان الطالالن

 

 بقلم: د. فاروق جمدالوي 

 

 فهام ،الطنطاويني يعرف ال واملسلمني العرب والعلامء الباحثني من أحد من ليس
 العربية املكتبة هبا أثريا مؤلفات من لنا تركاه بام وطالبه العلم أفادا اللذان األخوان

 وعيل ناجي واإلسالميان العربيان العاملان فهام جيهلهام أحد كان إن إهنام.  واإلسالمية
 .الطنطاوي

 طالل األمري فهام هبام هذه مقالتي أسمي أن أردت التي التسمية وهي الطالالن أما
 .غزالهأبو طالل األستاذ والعاملي األردين االقتصادي واخلبري سعود آل عبدالعزيز بن

 الفضائية الشارقة قناة خالل من حوارا تابعت اجلاري أيلول من عرش الثالث ففي
 القرن يف اقتصاديا سيجري ما ع  منّا احلريصون يكون أن أمتنى غزالهأبو طالل السيد مع

 .وتابعوه شاهدوه قد والعرشين الواحد

 كالصواريخ االقتصادية الناحية من ال نامج ضيف ع  تنهال املحاور أسئلة كانت
 خبرينا هبا رد التي واإلجابات والتحليالت الدفاعات وأما ،الناس يعرفها التي التقليدية
 فانام يشء ع  دل إن مستوى ع  كانت غزالهأبو طالل السيد والعاملي العريب األردين
 السيد ردود من انتباهي لفت وقد.  االقتصادي املجال يف العريب العقل نبوغ ع  يدل
 كبرية أّهية هلا البحر يف الواحدة النقطة أن األول خطأ هلام مفهومنا كانا أمران غزالهأبو

 بحره؟ يف ماء نقطة تفعل ماذا:  والقائل املعروف العريب املثل من بالسابق فهمناه ما بعكس

 ال وفيسور عن غزالهأبو طالل السيد أورده الذي للمثال فهو الثاين األمر أما
 كرئيس املتحدة األمم هيئة يف عامليا مركزا اليوم يتل الذي إدريس كامل السوداين العريب
 العرب بأن للسائل يوضح أن غزالهأبو السيد أراد وقد.  العامل يف الفكرية امللكية حق دائرة

 أراد غزالهأبو السيد بأن يقول يقيني و ،املستقبل عامل يف وجود هلم يكون أن ع  قادرون
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 أن تقال وحقيقة ،الدين يوم إىل أمتي ويف يفّ  اخلري» ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث يؤكد أن
 جديرة غزالهأبو طالل والعاملي األردين العريب االقتصادي خبرينا هبا أدىل التي املعلومات
 .والدراسات البحوث جمال يف منها يستفاد أن وتستحق باالهتامم

 اليوم يف له مبارشا حوارا تابعت الذي سعود آل العزيز عبد بن طالل األمري أما
.  القطرية العربية الفضائية اجلزيرة قناة ع  فكان «اجلاري أيلول من عرش الرابع» التايل
 من األمري هذا  زون يف يكمن األول: مهامن أمران أيضا لردوده انتباهي لفت وقد

 أم االجتامعية أم السياسية األسئلة ع  أكانت.  املقنعة املوضوعية واإلجابات املعلومات
 .«املعارص الزئبق عيل» يل جاز إذا أسميه أن أستطيع وقد.  الثقافية أم االقتصادية

 اجلرح ع  طالل األمري يد وضع هو فيه احلديث يعنيني ما وهو الثاين األمر أما
 احلضاري بالركب حلاقنا إمكانية وعدم تأخرنا أن إىل أشار حني واملزمن العام العريب
 هذا إن.  اجلامعية إىل الثانوية إىل األساسية املرحلة منذ التعليمية مناهجنا إىل يعود العاملي
 طال عضاال مرضا يشخَ أن استطا  الذي االختصايص الطبيب هو رأيي يف األمري
 العربية حضارتنا ومجود ثقافتنا مستوى تدين إىل اشارته إن كام.  األمة هذه جسم يف زمنه

 اخللل اىل أصال يعود احلديثة األمم حضارات  اري أن بمقدورها يعد مل التي واإلسالمية
 .العام العريب التعليم مناهج يف الكبري

 االقتصادي خلبرينا وشكرا ،سعود أل العزيز عبد بن طالل الطبيب لَمري فشكرا
 لبثها واجلزيرة الشارقة لقنايت وشكرا.  غزالهأبو طالل األستاذ والعاملي العريب األردين

 وسمعته شاهدته ما أجرّي  أن إال املناسبة هبذه يسعني وال.  البنّاءة احلوارات هذه مثل
 ومل اتسع الذي اجلرح ملداواة واإلسالمي العريب العاملني يف األمة وقادة.. منّا األمر ألويل
 .(1)دمله أجيالنا بمقدور يعد

 
 
 
 

                                                           
مقاالت يف 1228أكتوبر  3الرأي العام الكويتية  يوم السبت املوافق ، جريدة د. فاروق ،جمدالوي (1)

 www.talalabughazaleh.com غزاله، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبو الصحف

106 

 أن تقال وحقيقة ،الدين يوم إىل أمتي ويف يفّ  اخلري» ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث يؤكد أن
 جديرة غزالهأبو طالل والعاملي األردين العريب االقتصادي خبرينا هبا أدىل التي املعلومات
 .والدراسات البحوث جمال يف منها يستفاد أن وتستحق باالهتامم

 اليوم يف له مبارشا حوارا تابعت الذي سعود آل العزيز عبد بن طالل األمري أما
.  القطرية العربية الفضائية اجلزيرة قناة ع  فكان «اجلاري أيلول من عرش الرابع» التايل
 من األمري هذا  زون يف يكمن األول: مهامن أمران أيضا لردوده انتباهي لفت وقد

 أم االجتامعية أم السياسية األسئلة ع  أكانت.  املقنعة املوضوعية واإلجابات املعلومات
 .«املعارص الزئبق عيل» يل جاز إذا أسميه أن أستطيع وقد.  الثقافية أم االقتصادية

 اجلرح ع  طالل األمري يد وضع هو فيه احلديث يعنيني ما وهو الثاين األمر أما
 احلضاري بالركب حلاقنا إمكانية وعدم تأخرنا أن إىل أشار حني واملزمن العام العريب
 هذا إن.  اجلامعية إىل الثانوية إىل األساسية املرحلة منذ التعليمية مناهجنا إىل يعود العاملي
 طال عضاال مرضا يشخَ أن استطا  الذي االختصايص الطبيب هو رأيي يف األمري
 العربية حضارتنا ومجود ثقافتنا مستوى تدين إىل اشارته إن كام.  األمة هذه جسم يف زمنه

 اخللل اىل أصال يعود احلديثة األمم حضارات  اري أن بمقدورها يعد مل التي واإلسالمية
 .العام العريب التعليم مناهج يف الكبري

 االقتصادي خلبرينا وشكرا ،سعود أل العزيز عبد بن طالل الطبيب لَمري فشكرا
 لبثها واجلزيرة الشارقة لقنايت وشكرا.  غزالهأبو طالل األستاذ والعاملي العريب األردين

 وسمعته شاهدته ما أجرّي  أن إال املناسبة هبذه يسعني وال.  البنّاءة احلوارات هذه مثل
 ومل اتسع الذي اجلرح ملداواة واإلسالمي العريب العاملني يف األمة وقادة.. منّا األمر ألويل
 .(1)دمله أجيالنا بمقدور يعد

 
 
 
 

                                                           
مقاالت يف 1228أكتوبر  3الرأي العام الكويتية  يوم السبت املوافق ، جريدة د. فاروق ،جمدالوي (1)

 www.talalabughazaleh.com غزاله، املوقع الشخيص لسعادة الدكتور طالل أبو الصحف



217

107 

  فلسطيين مواطن غزاله أبو طالل

 الفوضى زمن يف صاحل

 

 السامن فؤاد غادا: واألديبة الشاعرة بقلم

 

 تعديل يف فشلها املحتل، الداخل يف الفلسطينية الفصائل وتوثق األخرى تلو  ربة
 وصول ومنذ أنه إذ ماللها، جممل يكتنف الذي العارم السواد بازاحة العامة الصورة
 متوقعا كان كام هتدأ ومل تنطفىء مل الداخيل االقتتال ورشارة السلطة إىل  اس حركة
 حيث متاما، العكس ع  بل  اس حلركة املفرتضة الرصينة واحلنكة احلكمة من ومأموال
 مناسبة بني املتعاقبة النضالية املجانّية من اجلديدة املرحلة تل  مضض ع  وإن نتابع

 مرارا، احلّجة إىل تفتقر التي الباهتة احلسابات من بكثري تباعا  اس دخلتها وأخرى
 لثةالثا الذكرى إحياء لدى مؤّخرا صعقنا الذي املشهد عموم يف ال اهني يف وتتناقض
 يف جديد مأساوي يوم إىل َتّول وقد «عرفات يارس» السابق الفلسطيني الرئيس لرحيل
 مدار ع  وانتكاساهتا نكباهتا تسجيل من تكّل  ال التي الفلسطينية، الذاكرة تاريخ

 احليّة والذخرية التصوير بعدسات املدّون «الفتحاوي» اليوم آخرها يكن مل األحداث،
 ختتزهنا التي اخلالصة العداوة أنّ  الالفت ومن الطائش، والرصاص العشوائية واملواقف
 ربام صارت بل اإلرسائيلية، الدولة باّ اه توجهاهتا تقترص تعد مل «احلامسوّية» العقيدة

 الدولة إىل بالتفاضل وأحيانا بالتزامن، لتوّجه الثقيل العيار وبذات مزدوجة، «سبطانة»با
 الساعي هذا مازن، أبو «عباس لمود»با وحضورا قيادة ةواملتمثل املوعودة الفلسطينية

 أم كانت حليفة املتحّجرة األطراف مجيع بني الفاصل العزل جدار يف ثغرة لفتح أبدا
 مؤمتر إىل الواصلني بركب الفوري االلتحاق كان آخره ملحوظ وبتفاؤل معادية،

 سّجلت التي العربية الدول بعض غرار ع  تردد دون الدعوة ملبيا «أنابوليس»
 أنّ  واضح هو وكام وتصاريح، بيانات من عليه ترّتب وما املوقف يف صارخة «تناقضات»
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 إلنشاء بصيَ أي دائام النوايا حسن وبدافع أوال، الثقة بدافع يتلّمس أن ياول عّباس
 بالرصا  املعنية األطراف كافة برىض َتظى أن ُيمكن ال برشوط وإن الفلسطينية الدولة

 .اإلرسائييل العريب الرصا  أو اإلرسائييل، الفلسطيني

 إىل يتاج فيها، املزمن أو منها الراهن سواء الفلسطينية األزمة استعراض ولعل
 يضيف منطق إىل توصل أن بالنتيجة ُيمكن ال قد لدودة، ال وصفحات شاسعة مساحات

 املفّصلة اإلخبارية النرشات دائام تتصّدر وفلسطني احلال هكذا يذكر، شيئا األزمة واقع إىل
 الوقت ويف أخرى، أنفاسنا وتزهق مّرة، أبصارنا ختطف منها بدّ  ال يومية برتابة واملوجزة

 شخصية تباغتنا اإلنجاب ع  القدرة عدمت قد الفلسطينية البّيارات أنّ  فيه نظنّ  الذي
 معادال بالتايل لتشكل أقصاها، إىل أقصاها من الرؤية زاوية َتّول أن تستطيع فلسطينية
 بالسالح املتنازعة الثورية األطراف إرادة ع  تقترص ال الفلسطينية اإلجيابية أنّ  تفاؤليا
 باطار ولكن الثورة تلو بثورة مبرّشة فلسطينية شخصية ثّمة أنه إذ بدون، أو بم رٍ  وحسب
 اجلامعة قاعة يف لارضة إىل ُدعيت أنني الزمن من عقد قبل أذكر مغايرة، وبأشكال  تلف

 وهو «غزاله أبو طالل» السيد فيها املتحّدث كان «االتصاالت ثورة» بعنوان األمريكية
 يف حضورها تثبت أن استطاعت والتي جدا الطموحة الفلسطينية الشخصيات من واحد
 يف اذكر التطبيق، صعيد ع  أو النظرية صعيد ع  إن الدولية املحافل من العديد العديد
 ودخوهلا العاجل، قدومها ع  املتواصل والتأكيد «الثورة» كلمة تكرار املحارضة تل 

 عرصية ورضورة حتمية كنتيجة القطعي وحصوهلا بل استثناء، دون اهتامماتنا حيّز النهائي
 كانت والتي «الثورة» املفردة تل  إطار يف التام مجوحي اآلونة تل  يف أخفي وال ملّحة،

 إىل وتفصيال مجلة اإلنسانية تطلعاتنا جممل لغريي كام يل خيتزل مفهوم مطلق ذاهتا بحدّ 
 ومنظومتي العصبية مجلتي ع  استحوذ وقد الكامل، التامهي أقل مل إن التحيّز درجة

 جديد من سيبعث جيفارا أنّ  وخلت هائلة، بدرجة املفردة تل  ومضمون كنه الفكرية
 تل  يف غزاله أبو السيد َتدث املرتاكمة، واخليبات بالصدأ املوصدة أحالمنا أبواب ع 

 ع  بعد فيام انجرفنا التي «االتصاالت ثورة» عن وكقديس وكقائد كمبرّش  املحارضة
  ّلت التي االتصاالت لثورة العريض العنوان َتت واالفرتاضية األثريية تياراهتا

 املؤجلة ثوراتنا معظم غامرها يف نسينا ثورية، عقائد من فينا تبقى ما بكامل ،«األنرتنيت»با
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 أبو طالل السيد أطّل  البارحة األجوف، الت ير مشاجب ع  املعّلقة املصريية لقضايا
 الفضائيات إلحدى الصغرية الشاشة خالل من بامتياز والواثقة اجلذابة وبابتسامته غزاله
/  أصبح كونه حرصية وبصفة جديدة بثورة ليبرشنا اسام، واملتحركة فعال الساكنة العربية
 آخر املنصب هذا يكون لن وبالتأكيد/  الدويل امليثاق لشؤون املتحدة األمم رئيس نائب

 كل ليجعل االحتالل، بعد يافا من خرج الذي الفلسطيني هذا ،غزاله أبو طموحات
 لفتتني، التي اجلديدة الثورة متعاقبة، وثورات وأمل طموح بيارات جيوهبا التي املساحات

 فتور االعتبار بعني األخذ مع «الثروة يف الثورة» هي غزاله أبو السيد شعارها  ل والتي
 يف للخوض وتشتعل مىض فيام تتأجج كانت التي الفكرية منظومتي ع  املفردة هذه وقع
 يف الثورية التجارب خواء وبعد اليوم بمعارض، أو بمؤيد عابئة غري احتامالهتا، كافة

 الغري مع املشاركة إىل بحاجة الثورة مفهوم أصبح ،«1267» بعد وَتديدا العربية املنطقة
 ومنطلقاهتا الثورة ملفهوم فينا اهلامدة اللهفة اشتعال خشية األمام إىل اهلروب من كنو 
 إعادة إىل يسعى أنه غزاله أبو طالل ثورة يف اجلديد لدينا، مألوفا يعد مل تلقائي بشكل
 برنامج حسب وذل  صاحلا مواطنا ليصري سلبيا مواطنا بصفته العريب، املواطن تأهيل
 نائب بصفته إعداده ع  أرشف والذي غزاله أبو السيد يقرتحه الذي املتحدة األمم

 والسلول السري حسن شهادة إصدار يف نجح الذي الذايت بتأهيله املرشو  مبتدئا الرئيس،
 الصغرية، الشاشة ع  وغبطة بتفاخر أعلنها «صاحلا مواطنا» شخصه معت ا نفسه بحق
 لكل «الثروة يف الثورة» املعنونة اجلديدة الثورة بمفهوم للتفاؤل مدعاة ذاته بحد وهذا

 املدى ع  صاحلني مواطنني ليكونوا تأهيلهم سيعاد الذين العريب العامل يف املواطنني
 اخلاص القطا  رشكات يف املال رأس تسخري هو اجلديدة، الثورة هذه يف الرّس  املنظور،
 عادة، واحلكومات الدول تشغله الذي العام والقطا  املواطن بني القائم الصد  لرأب
 ماال العامة ميزانيتها عن سيفيض التي اخلاص القطا  مشاريع الزدهار األبواب بفتح

 تتحقق قد مثالية، بصورة املواطن لصالح املال رأس بتدوير الفرصة سيتيح جديدا،
 أن بمستطاعه بالتقمَ يؤمن ومن. يوما أفالطون أرادها التي الفاضلة املدينة بموجبه
 حروف كافة استثمر الذي اللقاء ذل  ع  «غزاله أبو أفالطون» اسم تردد ودون ُيطلق

 ،غزاله أبو السيد قبل من مؤّكدا أقل مل إن لتمل بتسويٍف  املشاريع الستعراض «السني»
 :احلرص ال املثال سبيل ع  أذكر
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 املزاعم كل سيدحض هائال، اقتصاديا ازدهارا القادمة العرش السنوات ستشهد 
 .املنطقة باربال القائلة

 العام، القطا  ستدعم باملليارات، عمالقة بمشاريع الرشكات من جمموعة ستنهض 
 .مّجة مهام وستؤدي

 عّدة بأشكال ستظهر املشاريع، وإقامة لالستثامر ستتوّجه عامة خدمات ثّمة. 

 العامة املدنية واملجتمعات الضخمة االقتصادية الرشكات بني واسعا جماال سيفتح. 

 نطاق أوسع ع  والتأهيل والتشغيل التوظيف أبواب ستفتح. 

 صالح، مواطن إىل َتويله لضامن الفرد مصلحة األول االعتبار يف سيوضع 
 .اإلنسان حقوق أّهها  تلفة فعاليات مع بالتعاون

 املتحدة األمم ل نامج أتقّدم املنسية، الدرجة من مواطنة وبصفتي جهتي من
 وملتزما، وُمدركا وواعيا مسؤوال تأهيال يكون أن رشط التأهيل، إلعادة انتساب بطلب
 فاسد وطن يف الصالح املواطن فائدة فام الكريم، العيش متطلبات وتأمني املواطن بكرامة
 (1)...مستحيل؟ وزمن
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  ... الشارقة قناة فريوز

 اجلزيرة وطالل
 

 بقلم : حممد العويض 

 

 االسم هذا وظل املتميزة فريوز بشخصية متعلق وأنا الثانوية املرحلة يف كنت منذ
 فريوز أحب وسأظل ومازلت كنت بأنني ،مرة من أكثر أعلنت أن إىل ذاكريت يف اجلميل
 قدوة االسم هذا نطرح ألن أتاح مما فريوز يد ع  َتققت التي باالنجازات وأفخر
 رمز فريوز.  السامية واملعاين احلقة املبادئ يف والتفاين واإلخالص للجد كمثال لَجيال

 مع يرش فاملرء ،النعيم جنات يف معا نكون أن ام نسأل القمة نجوم من ونجم القلب يف
 .أحب من

 كتب أشهر «املحيط القاموس» كتاب صاحب أبادي الفريوز أقصد ال  فريوز؟ من
...  بالصيف حبيت » صاحبة لبنان فريوز وال ،احلنبيل الفقيه االحسائي فريوز وال ،اللغة
 أهل من وهو ملسو هيلع هللا ىلص  ام رسول صاحب.   الديلمي فريوز أقصد وإنام «بالشتي حبيت 
 الناس من مجاعة وهم «األبناء» عليها يطلق هنال اجتامعية رشية رأس وع  اليمن
 .العرب من وأمهاهتم ،اليمن إىل بالدهم من نزحوا الذين الفرس من آباؤهم

 ،اجلزيرة أرجاء يف اخل  وانترش األخري مرضه من ملسو هيلع هللا ىلص ام رسول اشتكى وعندما
 «العنيس األسود» عليه ويطلق العنيس عيهلة يسمى اليمن يف رجل اإلسالم عن ارتد

 هؤالء من واحد ولكل ،أسد بني بالد يف األسدي وطليحة ،الياممة يف الكذاب ومسيلمة
 األسود» جل وت دراميا مشهدا املايض اخلميس ليلة عرضت «الشارقة» قناة.  قصة
 ،سامية معاين حوت املشاهد أن إال ،التارخيية الرواية يف الترصف من يشء مع «العنيس
.  عجيبة قصة وهي نومه حجرة يف العنيس لَسود اغتياله من الديلمي فريوز ختلَ قصة
 .معانيها ويعرف يعرفها إنسان كم
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 موضو  فيها قناة عن لنا يبحثوا أن احلارضين من طلبت فريوز قصة انتهت أن بعد
 «وقضية ضيف» برنامج يف اجلزيرة قناة يف االقتصادية العوملة عن بحوار وإذا ،ثقايف فكري

 أمام أنني أحسست ،ألبعاده واستيعابه ،املطروح املوضو  من بتمكنه الضيف أعجبني
 والوعي الدولية املشاركات إىل إضافة ،ولرتف ممارس وإنام متخصصا فقط ليس إنسان

 طالل األستاذ إنه ،جيدا يعرفونه يك نا الذي اجليل من باحلارضين وإذ ،املستقبيل
 العوملة ألبعاد َتليالته سمعت اذا.  القانونيني للمحاسبني العريب املجمع رئيس ،غزالهأبو

 ،النامية املنطقة ع  وتداعياهتا واالجتامعية السياسية التبعية يف وارتباطاهتا االقتصادية
 ألفت ،العوملة موضو  حول البعض يطرحه الذي الساذج الفهم ع  كثريا تضح 
 الذي الوهم طرحها التي األمور من ،االختصاص بأهل الكاتب استعانة أّهية إىل االنتباه
 االنتعاش يقق ال إرسائيل مع السالم أن ع  غزالهأبو أّكد حيث السالم دعاة يعيشه

  األردين االقتصاد اهنار «أوسلو» اتفاقية فبعد.  الصحيح هو العكس بل االقتصادي
 ثالثة ع  مركزا العوملة عرص يف الفكرية امللكية مشكلة وتناول.  معا والفلسطيني

 أن مبينا ،املؤلف حقوق  - 3      االخرتاعات  - 9  التجارية العالمات  - 1:     عنارص
 وثريا غزيرا كان احلوار.  والقرصنة للنهب عرضة الثالث امللكيات أكثر املؤلفني حقوق

 العوملة  اه العربية الدول به تقوم أن جيب ملا واضحة برؤية الضيف فيه متتع.  ومستنريا
 سوف التي العوملة هذه آلية من.  «داهية ستني» يف ونذهب تبتلعنا أن قبل االقتصادية

 .غنى واألغنياء فقرا الفقراء سيزداد حيث اجلديدة الطبقية تكرس

 يف لبلده راقية حضارية اجيابية صورة أعطى كويتي مواطن غزالهأبو طالل األستاذ
 خدم كأهنم الكويتيني أظهر القناة من خرج آخر ملواطن سلبية صورة ولا اجلزيرة قناة

 .األبيض للبيت وعمالء لَمريكيني

 غذاء املشاهد يعطيان واجلزيرة الشارقة يف ل ناجمني نموذجان هذان اخلتام يف
 باملفيد والنفوس العقول وتنمي تبني أن الفضائيات تستطيع فكم.  وتنويريا وقيام فكريا
 .(1)التدمي من هائال قدرا متارس املقابل يف هي وكم ،واملمتع
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 دوالرماليني  05منقوشة بزعتر ... و 
 

 السامك حممد الصحفي :بقلم

 
خالل الفرتة دراستي يف القسم االبتدائي كنت دائام األول يف صفي )ما زلت   

احتفظ بالشهادات املدرسية حتى اآلن ! ( إىل أن جاء الفلسطينيون مهاجرين إىل لبنان يف 
 . فرتاجعت إىل املرتبة الثالثة حتى أهنيت دراستي الثانوية يف كلية املقاصد .1268العام 

ي يدعى يوسف قسطنطيني .. ال ادري ماذا حل به.. أما فلسطين ،كان األول  
. كان يوسف دريسا من الدرجة األوىل.. غزالهوهو طالل أبو  ،الثاين فكان فلسطينيا أيضا

وكان يفظ النصوص مع الفواصل والنقاط ..وكان طالل ذكيا من الدرجة األوىل نادرا 
 ما يفظ نصا ..

يمضغ املعلومات. يضمها .. حتى تصبح  ،ةإال انه كان رسيع اهلضم يفرتس املعرف
 منه اللحم والدم .

توجه طالل إىل اجلامعة األمريكية لدراسة إدارة األعامل ..  ،وبعد املرحلة الثانوية  
 والعلوم السياسية. «اإلنسانيات»وتوجهت أنا إىل دراسة 

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

ومرت سنوات  ،ورابطت أنا هنا يف بريوت اعمل يف حقل اختصايص الصحفي  
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 

يت   بعرشة ماليني  غزالهطالل أبو   -ر الصحف اللبنانية :األسبو  املايض بنبأ عنه يتصد
 دوالر لبناء كلية إلدارة األعامل يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ...
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 ،1250كان ذل  يف العام  ،ال ادري ملاذا تذكرت ع  الفور قصة املنقوشة بزعرت  
ت كمعظم العائالت وكان طالل أبوغزاله يعيش مع عائلته يف الطريق اجلديدة يف بريو

كان دون العارشة من عمره . يف مثل  ،يف بيت صغري متواضع جدا ،الفلسطينية املهاجرة
فتقوم الثورة يف الصف أو يف  ،إال انه كان شقيا هادئا.. ولرضا بريئا.. يرض ،سني

 امللعب . ولكنه يبقى بعيدا وكأنه يف عامل آخر ال يمت إىل ما صنعت يداه بصلة ! .

أو صعرت( وجاء طالل برغيف من .. ) يوم جئت إىل املدرسة بمنقوشة بزعرتذات   
 ،وكان العادة أن نتبادل متقاسمني الطعام خالل فرصة الساعة العارشة ،اجلبن األبيض

أما هو فكان يسيل لعابه للمنقوشة . عبثا حاول إقناعي  ،يومها مل تعجبني جبنه طالل
بتبادل النصف بالنصف .. ولكني مل اكتف بالرفض بل تعمدت أسلوب اإلغراء 

فامسكا يب..  ،ألتشويقي يف التهامي هلا. فام كان من طالل إال أن غرر باثنني من األتراب
 وتوىل هو تشليحي املنقوشة .

للبنات( يف ) ين قال يل عندما ت   ببناء القسم الداخيلاذكر أن املرحوم اميل البستا
انه انفق ع  دراسته اجلامعية يف الواليات املتحدة من دخله  ،اجلامعة األمريكية يف بريوت

ولكني رغم ذل  ال أحب »كغاسل للصحون يف احد املطاعم ..واذكر انه قال يل أيضا : 
 . «وت لَنفاق ع  دراستها اجلامعيةأن أرى فتاة عربية تعمل يف غسل الصحون يف بري

الذي يمل اسم ) وعندما أزيح الستار عن اللوحة التذكارية ملبنى القسم الداخيل  
أرملة املرحوم البستاين(: أنني أتصور أن َتمل كل مباين اجلامعة يف املستقبل أسامء 

 .«املت عني بانشائها من العرب

أصحاب املاليني من العصاميني العرب يومها قلت مازحا : ولكن كم هو عدد   
الذين مولوا دراستهم بغسل الصحون .. أو شطف الشوار  ؟ .. مل جيب اميل البستاين .. 
ولعله ترل اجلواب إىل طالل أبوغزاله املهاجر الالجئ .. الذي استطا  بعصاميته ومثابرته 

 أن يبني إم اطورية يف عامل مهلل وممزق !

وأصبح طالل أبو  ،من معركة ع  نصف منقوشة بزعرت ،فمن ال يشء تقريبا  
قادرا ع  رعاية كلية طالل أبوغزاله لالعامل ،وهو يف العقد الرابع من عمره غزاله

 للدراسات العليا يف اجلامعة االمريكية يف بريوت.
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٢٢٥ 

غري أن القدرة املالية  ,من املرجح أن يكون قادرا عىل أكثر من ذلك ,وقد يكون  
 ,هذه الالجئ الفلسطيني املعجزة تكمن يف اختيار. ليست يف حد ذاهتا يف حجم املعجزة

 .جامعة يف لبنان هلذا الدعم
 ,فإذا كان اختيار اجلامعة األمريكية كان عرفانا بفضلها حيث تلقى دراساته العليا  

بعد اهلجرة األوىل يف .. فان اختيار لبنان هو أيضا اعرتاف بفضله كأول ملجأ له ولعائالته 
 .١٩٤٨العام 

*  *  * 
 

ية يف لبنان تسببت يف إحلاق اخلراب والدمار يف كثري صحيح أن القضية الفلسطين
 .من املرافق اللبنانية

يفضل أن ينري شمعة فلسطينية يف .. غزالهيدعى طالل أبو  ,هذا فلسطيني.. ولكن 
والفلسطينيون عىل حد  ,بدال من يسب ظالم املأساة التي يعاين منها اللبنانيون.. لبنان
 ..سواء

كل .. صحتني وعافية ..  غزالهأقول لطالل أبو : قريبا وبعد ثالثني سنة ت..اآلن
  IQH!املناقيش عىل حسابك 

 
  
 

 
< <<

                                                            
ة املوقع الشخيص لسعاد ,, مقاالت يف الصحف١/٥/١٩٧٨, جملة آخر االسبوع مدالسامك, حم  )١(
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 خامتة
 
 
 

رِتاِب واِلتعاج،  ،باكتدار وشجن ،ها وقد أخذ كتايب يطوي صفحاته األخرية  وباك 
َعة زاخرة أبت اإلِذعان واخلُنو  ،وورق عاق غري مطيع ،وبقلِم عيص دميعِ   ،وأفكار ُمرت 

 ألنامِل تستأذن ُمَهادنِة واستمهال ... 

لم»آال إن هلذا   «طالل النجاح»فبأي حروف توجز  ،سطور حياِة ال تنتهي «امُلعز
 وأي صفحات تكبح مجاح النرص والفالح ... 

 ،عامل  سافرُت وأبحرُت لنسِق حاملِ مع  بدأُت رحلة الغوص واإلبحار ... ويف 
فال  ،وتعاكس التيار ومتحق الرتاخي والكسل ،تعاند اليأس والفشل ،وقصة مثرية

 لصفحات كتايب انتهاء وال خلصوبة فكرل وعاء ...

ين القلب .. أخترُص رحلة عاّم  ،كويتي الروح ،لبناين الوجدان ،يافاوي املنبت
تينة املتشبثة بأرض املقاومة والصمود.. أرض إبحاري بُأصول  النبيلة وجذورل امل

 أرض الرسل الكرام ...  ،فسالم علي  أرض السالم ،قناديل احلِب وهديل احلامم

لنجدد عهد الوفاِء وقسِم ووعود.. فلبيارات يافا عبق يافوي  ،بحلم العودة نعود
نَّكس.. ولبحرها قناديل فرِح ووروِد .. ودوي املآذن يف أرضنا ال يُ  ،شهي املنفس

 وأجراس كنائسها باحلب تكون ... 

عامان .. وأنا أسطر حروف كتايب .. أمجع وُأمللم للمعجزة طالل مكنونات وكنوز 
فبعدما وىّل زمان  ،تسقط كل مفاتيحي رهينة ،وكلام أحاول التمكن من أقفايل املتينة ،ثمينة

 آلن معجزتنا األخرية ... أنت ا ،املعجزات

فأغلق بشغف خامتة كتايب  ،كام أنت ليافايال ستعود ،بكل حنني أعودوأعود ألكتب      
 بالتفاؤل واألمل املوعود الذي غنته ماجدة الرومي فتقول :
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 أعاااااود وكااااايل حناااااني أعاااااودُ 
 

 لااااادار األحباااااة والقلاااااب عيااااادُ  
 وصاااااويت يعاناااااد كااااال هتااااااِف  

 
 ولاااايس لبحاااار اشااااتياقي حاااادود 

 فهنيئا لنا ب  يا رس املجد  ...  
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 عمان او هذا الضحى 
 

 كلامت:  سااااعيد عقاال 
 احلان : االخوين الرحباين

 ريوزاادة فااالسيااء : عنا

 

 

 هاااذا الضاااحى العمااار إنتشاااى وصاااحا كاحلاااب طااااب
 ىاحلااب ذات ضااح 

 رايسااااألنني فيااااه صاااافيه لنااااا ساااامي رفضاااات الساااا  
 مفتضاااااااااااااحا 

  ام يف فاااارح نعانقااااه لاااايال  و بعااااد نعيشااااه صاااابحا 
 ر الااذي مجحااااالورقاااء تعطفااه و سااام بااه النسااغناات بااه  
 ومتااار عامنياااة فمهاااا مااان أقحاااوان أو نااادى وضاااحا 
 ترماااي إيل ساااؤاهلا أتااارى تاااادرين مااان حباااي وماااان 
 ؟ جرحااااااااااااااا 

 لقيااااه يل كانااات عااا  طلااال صاااخر باااه مااان أهااايل 
 رحااالصااااااااااااا 

 وشاااعاف عاااامن تطالعناااا قلااات البطولاااة وهجهاااا لفحاااا 
 ولكااان إنوتزياااد سااامح هاااوى حبيباااي ماااا إساااتع   
 أثااااااااري لااااااااا 
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 ولااااه شااااهامات الكاااارام فااااام خااااان العاااا  أو بااااددا
 النصااااااااااااااحا 

 وتقاااول إماااا ضااامني فهاااوا الصاااحراء مجاااع والنااادى 
 إجرتحااااااااااااااا 

 وتاااروح عامنيتاااي و سااانى العيناااني يااازر  درهباااا فرحاااا 
 را  باااااب الشاااامساأواه يااااا أردن أناااات هلااااا مصاااا 
 وإنفتحااااااااااااااا 
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 لبوم صورا
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 خليفة د بن عيسى آل عبد ام الثاين بن احلسني واملل  احب اجلاللة املل  ص

 حفل زفاف صاحب السمو امللكي األمري راشد بن احلسنيف البحرين  مل  مملكة
 

 
 وامللكة رانيا العبدام عبد ام الثاين بن احلسنيملل  املعظمني ا اجلاللة صاحبي
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 افتتاح خالل غزالهوالدكتور طالل أبو املعظمةجاللة امللكة نور احلسني 

 االوركسرتا الوطنية األردنية
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 سمو األمري احلسن بن طالل والدكتور طالل أبو غزاله
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 غزالهور طالل أبو كتالراحل يارس عرفات والد ةالفلسطينيالسلطة الوطنية رئيس 

 

 
 غزالهلمود عباس والدكتور طالل أبو  ةالفلسطينيالسلطة رئيس 
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 عبدام غول يستقبل األستاذ طالل أبوغزاله الرئيس الرتكي فخامة

 9010 –يف الرساي يف طرابيا، اسطنبول

 
 الدكتور طالل أبو غزالهالرئيس الفرنيس فرانسو ميرتان و
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 الراحل رفيق احلريري والدكتور طالل أبوغزاله الوزراء اللبناينرئيس 

 

 
 السابق ميشال سليامن والدكتور طالل أبوغزاله ةاللبنانياجلمهورية رئيس 
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 الرئيس السوري بشار األسد والدكتور طالل أبو غزاله

 
السيد روبرت ميرتان شقيق الرئيس الفرنيس فرانسو ميرتان، يسلم الدكتور طالل أبو غزاله وسام جوقة 

 1285 –فرنسا  -باريس  -قرص االليزيه  -الرشف الفرنيس برتبة فارس
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 والدكتور طالل أبوغزاله إمارة ديبحاكم  -صاحب السمو الشيخ لمد بن راشد أل مكتوم 

 

 
 والدكتور طالل أبو غزاله رشقيةاحب السمو امللكي األمري لمد بن فهد بن عبدالعزيز أمرياملنطقة الص
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  غزالهو ـالل أبــة طــجمموع
TAG-Org 

 اجملموعة العاملية للخدمات املهنية والتعليم

 

 اإلدارة جملس رئيس رسالة
خدمات للأك  مؤسسة  لتغدوالعقود األربعة املاضية  وازدهرت خاللنمت جمموعة طالل أبو غزاله 

من  متنوعة حزمةجمموعتنا  تقدميف مجيع أنحاء العامل. منترشة مكتبا   81ختدم عمالئها من خالل والتعليم هنية امل
 والتعليمية ذات اجلودة العالية واحلداثة واالبتكار. اخلدمات املهنية 

باعتبارة املحرل األساس للتنمية والتقدم و قناعتنا الراسخة بأن التعليم  أّهية التعليمبإن إيامننا العميق 
طالل أبو  عدد من الكليات واألكاديميات املبتكرة، منها جامعة ا إىل إنشاءقادن حق أسايس من حقوق اإلنسان

كلية طالل أبو غزاله للدراسات العليا يف  البحرين. و -اإللكرتونية وكلية طالل أبو غزاله اجلامعية لَعاملغزاله 
 مركز طالل أبو غزاله كام دج ملهارات تقنية املعلومات أكاديميات  تلفة، أبرزهاباإلضافة إىل إدارة األعامل 

 معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. و

 ما صنعه أغ  ما نمل  وهم موظفينا املحرتفني املتفانيني. فقد وفرنا هلم ثمرة ونجازات هما حققناه من إ
؛ فهذه بالتميز االلتزامبيئة تشجع اإلبدا  و التدريب وتعزيز قدراهتم املهنية باستمرار والفرص املختلفة وهيأنا هلم

 هي املفاتيح األساسية إلطالق اإلمكانات احلقيقية لإلنسان. 

إىل نحن لظوظون بخدمتهم ونتطلع ف. حظينا ثقتهملعمالئنا الذين  المتنان أيضا  يف غاية اكام وإننا 
 .دوما   ع  ثقتهماملحافظة 

 
 طالل أبو غزاله
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  أبوغزالهجمموعة طالل 
TAG-Org 

 
تعمل من وهي مؤسسة عاملية للخدمات املهنية  ،1279تأسست جمموعة طالل أبوغزاله عام 

كام  ية يف أوروبا وأمريكا الشاملية.تمثيلال هاتبامكاملنترشة يف مجيع أرجاء العامل باإلضافة إىل  خالل مكاتبها
 تلفة، ما  رصية مع شبكات ورشكاتتتمتع املجموعة أيضا  باتفاقيات َتالف اسرتاتيجية غري ح

 . يساعدها ع  اختيار الرشكة األنسب الحتياجات عمالئها يف كل بلد حول العامل

من اخلدمات املهنية ومتكاملة  شاملةجمموعة  ، من خالل رشكاهتا،جمموعة طالل أبوغزاله تقدم
املحاسبة، التدقيق اخلارجي، التدقيق الداخيل، حوكمة الرشكات،  تغطي املجاالت التالية:التي 

الَضائب، االستشارات التعليمية، الدراسات االقتصادية واإلسرتاتيجية، خدمات االستشارات 
إدارة املشاريع، إدارة العقارات، خدمات املستثمرين  ،اإلدارية، التدريب املهني والفني، نقل التقنية

املوارد البرشية وخدمات التوظيف، احلكومة اإللكرتونية، التجارة اإللكرتونية،  واستشارات األعامل،
التعليم اإللكرتوين وتدقيق أمن تقنية املعلومات، تطوير وتصميم املواقع، الرتمجة الفورية والرتمجة 

االت، املهنية، تعريب املواقع، تسجيل أسامء املجال، التخطيط االسرتاتيجي لتقنية املعلومات واالتص
اخلدمات االستشارية لتخطيط موارد املشاريع، التدريب ع  مهارات تقنية املعلومات واإلنرتنت 
وامتحاناهتا، وكالة أنباء امللكية الفكرية، تقييم أعامل وموجودات امللكية الفكرية وخدمات األعامل 

ة وإدارة حقوق امللكية، التجارية، تسجيل و اية امللكية الفكرية،  ديدات امللكية الفكرية،  اي
 اخلدمات القانونية )استشارات ولاماة( واالكتتابات العامة. 

االقتصاد والتنظيمية التي َتكم  واالقتصادية لعوامل االجتامعيةوبناء ع  معرفتنا الشاملة با
 يف تعزيزالعاملي، وخصوصا العامل العريب، تدرل جمموعة طالل أبو غزاله احلاجة إىل اإلسهام واملساعدة 

 . عن طريق بناء قدراهتا لضامن استمرارية واستدامة التنمية والتجدد يف املنطقةملؤسسات العربية اتطور 

من  خ اء ذوي كفاءات عالية املستوى متارس املجموعة أعامهلا وخدماهتا املهنية من خالل 
عية وع  تقييم البدائل ولديم القدرة ع  توقع اال اهات االقتصادية واالجتام  تلف اجلنسيات

 املستقبلية. و لتحديد أكثر احللول إبداعا  للمشاكل احلالية

 حكومية وكاالت ومن بينهموقد حققت املجموعة سجال  مميزا  من النجاحات بني عمالئها، 
هامة ومنظامت متويلية حكومية ودولية وعربية، ورشكات رائدة يف جماالت البنول والصناعة والتأمني 

وَتدد تتصل باألعامل واإلدارة  هامةارة. وقد ساعدنا هؤالء العمالء بنجاح ع  اختاذ قرارات والتج
 . أدوراهم وتطلعاهتم املستقبلية
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 املهمة
، املعايري الدولية أع  اجلودة وفق عالية والتعليمية هنيةاملدمات اخل سلسلة متكاملة من ميتقد

 .ملالعا ع  مستوى واالجتامعية والثقافية االقتصادية التنمية يف املساّهةو

 األهداف
 إن هدفنا هو أن نبذل جهدا أك  لنظل يف املقدمة. 

هتدف جمموعة طالل أبو غزاله إىل تطوير خدماهتا لتتناسب مع احتياجات عمالئها وذل  من 
االقتصادية واالجتامعية، خالل االستفادة من خ اتنا الدولية الواسعة واملتميزة ومعرفتنا العميقة بالبيئة 

السيام يف املنطقة العربية. وتلتزم املجموعة بتلبية احتياجات الرشكات والقطا  العام واملنظامت الدولية 
يف السوق العاملي املتطور باستمرار عن طريق تسخري اخل ات املتنوعة ملوظفيها املخلصني واملتفانني من 

  تلف اجلنسيات.

 ملسؤولية املهنيةا
بأسمى املبادئ االخالقية يف مجيع أعاملنا املهنية والتجارية.  نحن نؤمن أنه من واجبنا االلتزام

تقدم املجموعة كافة خدماهتا ع  أسس النزاهة والدقة واالجتهاد يف العمل. ونحن نسعى للوصول إىل 
مبادئنا واحدة ثابتة ال الكامل واإلتقان من خالل صياغة نموذج مهني يتبعه اآلخرون. كام أننا نفخر بأن 

 ولن تتغري.  

 معايري العمل
تطبق املجموعة إطارا عاما  ومشرتكا  من السياسات التي تنظم املامرسات املهنية وإدارة املوظفني 
وال امج املختلفة ع  كافة مكاتبها، األمر الذي يوحدنا كمجموعة ويتيح لنا يف الوقت نفسه أن نقدم 

ل إجيايب ع  سري تقدمنا. كام يتوفر لدى املجموعة دائرة متخصصة يف رقابة مساّهات فردية تؤثر بشك
اجلودة تتطلب من كل مكتب اخلضو  بانتظام ملراجعة تنفذها املكاتب األخرى يف املجموعة وذل  

 للتأكيد ع  انسجام جودة العمل مع املعايري التي تنتهجها شبكة مكاتبنا العاملية.

 املوظفون
ونحن نفخر باجلنسيات املختلفة  وراء متيزها، احلقيقية القوةهم  أبو غزاله طالل جمموعةموظفو 

ة الشباب نخب توظيفجهودها ل املجموعة فقد كرست والثقافات املتنوعة التي ينتمون إليها موظفينا.
ويتميز مجيع  .اجلامعات املختلفة حول العامل لضامن إجياد ثروة من املعرفة والثقافات املتنوعة منالعرب 

 املوظفني بالتأهيل املهني والعديد منهم معتمد دوليا من قبل جمالس مصادقة  تلفة. 

 التطوير املستمر
نحن نعمل باستمرار ع  تصميم وتطبيق برامج تطويرية لتحسني قدرتنا ع  تقديم سلسلة 

كتنا إىل فريق من املهنيني متكاملة وشاملة من اخلدمات عالية اجلودة لعمالئنا. وينتمي كل موظف يف رش
 امللتزمني بالتطوير املستمر خلدماتنا. 
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 النزاهة املهنية
نلتزم يف جمموعة طالل أبو غزاله بمبادئ النزاهة املطلقة والرسية التامة يف التعامل مع كافة 

اإلطالق عمالئنا. كام نضمن بأن يدعم مجيع أفراد املجموعة مبادئنا ونؤكد ع  أهنم مل ولن يسمحوا ع  
 بحدوث أي فعل يؤثر سلبا ع  نزاهتنا أو سمعتنا. 

 طموحاتنا الدولية
نحن نؤمن أنه من واجبنا تقديم اخلدمات عالية اجلودة ع  املستويني املحيل والدويل. فقد 
أطلقت جمموعة طالل أبو غزاله عددا  من املبادرات املبتكرة خالل العقد األخري، السيام يف جمال التعليم 

ناء القدرات، أبرزها إنشاء جامعات وكليات بام فيها جامعة طالل أبو غزاله املتاحة للجميع يف  تلف وب
 أرجاء العامل للحصول ع  مؤهالت عالية اجلودة تساعدهم ع  َتقيق طموحاهتم يف عرص املعلومات.

 

 شركاتنا جمموعة
 الدوليةوشركاه   أبو غزاله طالل

TAGI-Auditors 
tagi.com  

 تطورها من خالل العربية املحاسبة مهنة «تاجي» الدولية ورشكاه أبو غزاله طالل رشكة قادت
. العريب العامل يف الدولية املحاسبة معايري تطبق رشكة كوهنا أول املاضية العقود األربعة مدى ع  الرسيع
 يف والنزاهة الساميةللمعايري  مرادف كاسم العريب العامل أرجاء مجيع يف تاجي اشتهرت احلايل، الوقت ويف

 وحصلت الدولية املحافل يف العرب املحاسبني وقد مثلتة. املالي واخلدمات والتدقيق املحاسبة جماالت
 .العريب للمحاسباإلكاديمي و املهني ع  االعرتاف باستمرار

 الرشكة وهي املحاسبة رشكات منتدى يفو حاليا  عضهي  رشكة تاجي فان ذل ، إىل وباإلضافة
 يعدة. الغربي إىل الدول تنتمي املنتدى أعضاء بقية ألن الرشكات من النخبة هذه الوحيدة ضمن العربية
 أو املستخدمة املالية القوائم بمراجعة تقوم دولية رشكات لاسبة تضم منظمة املحاسبة رشكات منتدى
 .الوطنية احلدود ع  استخدامها يمكن التي

 بالتحالف مع مؤسسة راسل بيدفورد الدولية: «تاجي» تقدمها التي الرئيسية اخلدمات فيام ييل

 التأكيد خدمات •
 بالتأكيد غري مرتبطة خدمات •
 خدمات التدقيق الداخيل •
 خاصة ألغراض التدقيق •
 الَضائب •
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  الفكرية للملكية أبو غزاله
AGIP 

agip.com 
 الفكرية وتقدم امللكية يف جمال عامليا   الرائدة ( الرشكةأجيب) الفكرية للملكية أبو غزاله تعد
 أك  نصف يقارب ما بينهم من العمالء من كبري العامل لعدد مستوى ع  شاملة فكرية ملكية خدمات
 امللكية قمة تصنيفات باستمرار أجيب تصدرت وقدفورتشن.  تصنيف حسب رشكة عاملية 500

 .الرسمية اإلحصاءات ع  بناء الفكرية امللكية إدارة جملة تصدرها التي الفكرية
 امللكية جماالت العاملة يف الرئيسة الدولية املنظامت مع املدى طويلة عالقات أجيب متتل 

 الفيدرالية واملنظمة العاملية التجارة ومنظمة( ويبو) للملكية الفكرية العاملية املنظمة فيها بام الفكرية،
 .الدولية الرتاخيَ خ اء ومجعية الصناعية لوكالء امللكية
 خبري املجموعة أول إدارة جملس رئيس أبو غزاله طالل الدكتورسعادة  أصبح، 9007 عام ويف

 امللكية جمال يف العامل يف شهرة أكثر الشخصيات قائمة إىل ينضم الذي الثامين جمموعة دول خارج من
 مشاهري يف قاعة كأعضاء قبلوا الذين أسامء (بريطانيا) الفكريةامللكية  إدارة أعلنت جملة حيث الفكرية
 . الفكرية امللكية

 :أجيب تقدمها التي األساسية اخلدمات ومن
 وحقوق املؤلف والتصاميم االخرتا  وبراءات التجارية العالمات تسجيل •
 التجارية العالمات مراقبة •
 واملتابعة التجديد خالل من الفكرية امللكية حقوق ع  احلفاظ •
 املنشورة التجارية العالمات عن البحث •
 املنشورة االخرتا  براءات طلبات عن البحث •
 االخرتا  براءات طلبات إعداد •
 االخرتا  براءات من التحقق نظام •
 االخرتا  براءات ع  التعدي مراقبة •
 الفكرية امللكية لفظة إدارة •
 االخرتا  ب اءات واخلاصة التحذيرية اإلشعارات نرش •
 اإلجراءات وإلغاء االعرتاض •
 الفكرية امللكية بحامية اخلاصة االستشارات خدمات •
 امللكيةاملتعلقة ب عاملاألبكافة  القيام خالهلا من العمالء يستطيع التي) نت.بأجي خدمات •

 ع  اإلنرتنت( الفكرية
 املجال أسامء تسجيل •
 هبا  والتوعية االخرتا  براءات مراقبة خدمة •
 تقييم امللكية الفكرية •
 اتفاقيات الرتخيَ واالمتياز •
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 ل اجملا ألمساء الدوليةوشركاه  أبو غزاله طالل
TAG-Domains 

tagidomains.com 
 

ة الفكري ألبو غزاله للملكية تابعة كرشكة املجال، ألسامء الدولية أبو غزاله طالل تتأسس
 جمموعة لتقديم ،)املخصصة )اآليكان لَسامء واألرقام اإلنرتنت هيئة لدى أجيب( ومسجل معتمد)

ت. اإلنرتن ع  شبكة تعمل التي واإلقليمية العربية األعامل ملؤسسات املجال خدمات أسامء من متكاملة
 بأسامء املتعلقة االستشارات جمال يف خ اتنا العامل نضع حول واملراسلني من املكاتب شبكتنا خالل ومن

 هبم. وكواحدة اخلاصةالتجارية  األسامء حلامية الصحيحة بالطريقة لتزويدهم خدمة عمالئنا يف املجال
 العامة الرئيسة النطاقات من واسعة جمموعة التي تغطي العربية املنطقة يف القليلة الرشكات من

 رئييس كمزود تعزيز سمعتنا ع  عملنا فقد املجال، أسامء تسجيل خلدمات اجلغرافية والنطاقات الرئيسة
 .املجال أسامء خلدمة

 إصدار أصبح وبالتايل والتطور للتوسع أفضل وسائل عن باستمرار األعامل عامل يبحث
 حول التجارية األسامء من العديد استغالل يتم ذل ، ومع .األّهيةبالغ  أمرا املحمية التجارية العالمات

 لتأمني الالزمة أعامل احلامية مؤسسة أي تضمن أن املجال. ويمكن أسامء تسجيل رضورة مما يعزز العامل
 قطا  أثبت هبا. وقد خاص جمال اسم تسجيل طريق فقط عن رسيع بشكل املتنامي السوق يف أعامهلا
 املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طالل فان إنعاش األعامل. بالتايل با اه إجيابية خطوة املجال أنه أسامء
 لتقديم تام استعداد ع هي و بعمالئها، اخلاصة التجارية األسامء حلامية جهودها أقىص بذل ع  تعمل

 .متطلباتكم كافة تلبية ستساعدكم ع  التي اخلدمات لتزويد الالزمة الوسائل وتوفري استشاراهتا املهنية

 املجال أسامءخدمات تسجيل 
 العامة األع  نطاق املستوى أسامء مثل ،املجال أسامء خلدمة رئييس كمزود سمعتنا إن
 والتي نقدمها التي واملتعددة املتخصصة اخلدمات من جمموعة مستقاة اجلغرافية، الرئيسة والنطاقات

 :تشمل

 . والنقل والتجديد التسجيل(: gTLGsة )العام األع  املستوى نطاق أسامء •
 .والنقل والتجديد التسجيل(: ccTLDsة )اجلغرافي الرئيسة نطاقاتال •
 .والنقل والتجديد التسجيل(: IDNأسامء املجال الدولية ) •

 مراقبة أسامء املجال:
خدمة مراقبة أسامء املجال التي تشمل:  املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طاللتقدم رشكة 

مراقبة مجيع تسجيالت أسامء املجال اجلديدة بخصوص أي تعٍد لتمل ع  اسم جمال مسجل أو عالمة 
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املجال، بام امتداد ألسامء  700 ارية مسجلة. وخالل عملية املراقبة، يقوم موظفونا بالبحث يف أكثر من 
، وذل  للكشف واإلبالغ عن اجلغرافية الرئيسة والنطاقات العامة األع  نطاق املستوى أسامءيف ذل  

أي حاالت تطابق أو تشابه يسبب اإلربال وأيضا الكشف عن التسجيالت االحتيالية ألسامء املجال 
  فئة أسامء املجال وفئة الويب والعالمات التجارية. ثم نقوم بتصنيف النتائج وَتديد أولويتها بناء ع

ونشاط املوقع اإللكرتوين واملسجل والعوامل اجلغرافية، كام نقوم باختبار ال يد اإللكرتوين النشط أو 
أو التغريات  WHOISاملواقع اإللكرتونية املرتبطة بكل اسم من أسامء املجال؛ ونتتبع التغريات ع  موقع 

 يف املحتوى أو الرواج والشهرة. 

 راقبة اإلنرتنت:م
ع   اية حقوق مالكي العالمات التجارية  املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طاللتساعد رشكة 

 من خالل مراقبة أعداد هائلة من املواقع اإللكرتونية النشطة التي تستخدم عالمتكم التجارية.

 اخلدمات التالية:  املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طاللوتقدم رشكة 

 مراقبة لتوى اإلنرتنت  •
 مراقبة الشعارات •
 مراقبة املزادات  •
 الكشف عن التصيد االلكرتوين وخدمات إلغاء التفعيل •
 مراقبة وسائل اإلعالم االجتامعية  •
 مشاريع خاصة •

 مراقبة وسائل اإلعالم االجتامعية:
إنطالقا من تعت  وسائل اإلعالم االجتامعية أداة مهمة جدا  يف التسويق ومجع املعلومات. و

مالكي العالمات التجارية ع  التعرف ع   املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طاللذل ، تساعد رشكة 
آراء املستهلكني فيام يتعلق بعالماهتم التجارية يف وسائل اإلعالم االجتامعية. ويمكن تقديم النتائج كل 

 أربع ساعات أو بشكل يومي أو أسبوعي. 

وسائل اإلعالم االجتامعية مالكي حقوق امللكية الفكرية ع  مراقبة وتساعد خدمة مراقبة 
الرسائل اإللكرتونية والسجالت اإللكرتونية ورسائل التويرت واملقاالت واألنوا  األخرى من تدوينات 
وسائل االعالم االجتامعية، وَتليل ما إذا كانت إجيابية أو سلبية، وقياس نجاح جهودهم التسويقية ع  

 اإلعالم االجتامعية، والتجاوب برسعة مع الفرص والتهديدات اجلديدة. وسائل

 Trademark Clearing House (TMCH)قاعدة بيانات 
مالكي العالمات التجارية ع   اية  املجال ألسامء أبو غزاله الدولية طاللتساعد رشكة 

عالماهتم ضد أي تعٍد لتمل من طرف خارجي. كام نتيح لعمالئنا فرصة وضع بيانات عالماهتم 
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ة اجلديدة. العام األع  املستوى نطاق أسامءالتجارية يف قاعدة بيانات واحدة مركزية قبل وأثناء إطالق 
، يكون عمالؤنا Trademark Clearing House (TMCH)ومن خالل االشرتال يف قاعدة بيانات 

قادرون ع  تتبع التسجيالت املتعدية ويتم إبالغهم ع  الفور يف حال قام شخَ ما بتسجيل اسم جمال 
 يتطابق مبارشة أو يتعارض مع عالمة العميل التجارية. 

 (AGIP-Renew)ة الفكري امللكية لتجديدات أبو غزاله
agiprenewals.com 

خدمة إدارة حقوق امللكية الفكرية انطالقا من مفهوم  الفكرية امللكية لتجديدات غزالهأبو  تقدم
جديد، حيث يسدد العميل دفعة سنوية ثابتة مقابل الطلب الذي يرغب بتجديده دون أية رسوم إضافية. 

 وال يكون العميل ملزما بسداد أي دفعات سنوية للطلبات الواردة ضمن لفظته التي يود  ديدها. 

لتقديم أرقى اخلدمات املهنية لعمالئها من خالل  الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزاله كام تسعى
موظفيها الذين يكرسون خ اهتم ومعارفهم ووقتهم للعمل بكفاءة وفاعلية. وتعّد إدارة لفظة 
العالمات التجارية أولوية رئيسية نقدم من خالهلا املعلومات الالزمة حول العالمات التجارية سواء 

 أم غري مسجلة. كانت مسجلة لدينا 

 ما ييل: الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزالهتشمل خدمات 

  ديد العالمات التجارية •
 دفع املبالغ السنوية ل اءات االخرتا   •

 جتديد العالمات التجارية:
املكاتب اإلقليمية للمساّهة يف تيسري إدارة  الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزالهتستخدم رشكة 

العالمات التجارية لعمالئنا. حيث أن متابعة األمور القانونية واملالية املتعلقة بالتجديد يستغرق الكثري 
 من الوقت، كام أن تلبية متطلبات كل بلد ينطوي ع  كم كبري من املعامالت واجلهود اإلدارية.

ع  تقديم املساعدة لعمالئها يف التغلب ع   الفكرية امللكية داتلتجدي أبو غزالهوَترص رشكة 
 املصاعب التي يواجهوهنا، وهي تدير بالتايل مجيع حسابات العمالء ع  نحو دقيق وع  وجه الرسعة.

وبامكان أي مكتب قانوين أن يدير لفظته ع  موقعنا اإللكرتوين عن طريق استعامل حساب 
تخدام ويشتمل ع  مجيع البيانات املتعلقة بالعالمات التجارية، وبامكان مدراء معني يتميز بسهولة االس

العالمات التجارية أن يديروا لافظهم باستخدام حساباهتم املختلفة. ويتم إدخال مجيع العالمات 
 الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزالهالتجارية املسجلة ع  قاعدة البيانات اخلاصة بنا وبالتايل فان رشكة 

هي اخليار األفضل لتجديد العالمات التجارية املسجلة. إذ يطلب العميل من موظفينا البدء باجراءات 
التجديد ويف غضون ساعات قليلة يتم إنشاء ودمج حسابات العميل ولفظته ضمن حساب واحد. 
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يخ  ديدها. يمكننا أيضا خدمة حسابات العمالء دون تقديم تفاصيل عن العالمات التجارية وتوار
قاعدة بيانات هائلة َتتوي معلومات كاملة عن كل  الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزالهمتتل  رشكة 

 عالمة  ارية مسجلة يف املنطقة. 

مستقبال  خدمة دفع املبالغ السنوية  الفكرية امللكية لتجديدات أبو غزالهوسوف تقدم رشكة 
  ل اءات االخرتا  بالنيابة عن العمالء.

  القانونية أبو غزاله طالل
TAG-Legal 

tag-legal.com 
وهي الرشكة الرائدة  أبو غزاله طالل جموعةهي الذرا  القانوين مل القانونية أبو غزاله طالل

 عملت، 1228 عام تأسيسها منذويف  تلف أنحاء العامل. و املنطقة يف اخلدمات القانونية تقديمعامليا يف 
 ومتخصَ لامٍ  400ن ع يزيد عمل فريق لتضم تدرجييا توسيع نشاطها ع  القانونية أبو غزاله طالل

 لتقدم العامل من مواقع اسرتاتيجية يف املنترشة املكاتب من عدد خالل من يعملون القانونية، يف الشؤون
 .املهنية املعايري ألفضل وفقا املتكاملة واالستشارية خدماهتا القانونية والدوليني املحليني لعمالئها

 وآسيا إفريقياو أمريكاو أوروباو األوسط الرشق يف املكاتب من املتنامية الدولية شبكتها وبفضل
 يف تتفوق أن القانونية أبو غزاله استطاعت طالل ،إىل جانب رشكائها املهنيني يف  تلف أرجاء العامل

 .اجلغرافية األقاليم من العديد املتنوعة يف القانونية خدماهتا تقديم

أيضا  يف أنشطة وفعاليات دولية متنوعة، مثل إصدار تقرير  القانونية أبو غزاله طاللتشارل 
 البن  الدويل فيام يتعلق بمامرسة أنشطة األعامل يف العديد من البلدان.

جمموعة متنوعة من اخلدمات القانونية لتلبية االحتياجات املهنية  القانونية أبو غزاله طالل وتقدم
لعمالئها بام يف ذل  االستشارات القانونية. كام أهنا تدير كافة اإلجراءات القانونية والقضائية إضافة اىل 

 تسجيل الرشكات.

 :بتقديم اخلدمات الرئيسة التالية القانونية أبو غزاله طاللتفخر 

 اإلداري القانون •
 مكافحة االحتكار واملنافسة غري املرشوعة •
 والتمويل االسالمياالئتامن املايل  •
 االستثامر املرصيف •
 القانون املرصيف •
 األعامل هيكلة وإعادة واإلعسار اإلفالس •
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 التجاري القانون •
 قوانني تأسيس الرشكات، بام يف ذل : •

 تسجيل الرشكات 
  الرشكات متثيل 
 تقديم اخلدمات االستشارية للرشكات  
 حوكمة الرشكات 
 متويل الرشكات 
 إدارة الرشكات 
 االندماج واالستمالل واملشاريع املشرتكةعمليات  

 قانون العمل •
 العقود احلكومية •
 أمن املعلومات وجرائم اإلنرتنت  •
 التأمني وإعادة التأمني •
 الطرق البديلة لتسوية النزاعات •
 تقديم االستشارة القانونية يف قضايا امللكية الفكرية يف احلقول التالية:  •

 حقوق التأليف واحلقوق املجاورة 
 ء النطاقأسام 
 الرتخيَ واالمتياز 
  اية براءات االخرتا  
  اية العالمات التجارية 
  اية التصاميم الصناعية 

 املعامالت اإللكرتونية الدولية  •
 االستثامرات واملشاريع املشرتكة  •
 املشاريع احلكومية والترشيعية •
 اجلامرل واألرسار التجارية •
 قانون النقل والشحن •
 وسائل اإلعالم •
 االتصاالت •
 صياغة العقود وإعداد القوانني واللوائح واألنظمة التنفيذية •
 خدمات أخرى •
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 مراقبة التعدي ع  حقوق امللكية الفكرية يف األسواق املحلية  •
 التعاون مع الدوائر اجلمركية يف مكافحة إدخال بضائع مقلدة •
 الرتمجة القانونية •
 التدريب القانوين •

 لالستشارات وشركاه أبو غزاله طالل
TAG-Consult 

Tag-consultants.com 
 تأسيس تم والثامنينات، فرتة السبعينات يف العربية املنطقة شهدهتا التي والتنمية النمو طفرة أثناء

 حاجات لتلبيةاجلدوى  دراسات إعداد ع  تركزالتي  لالستشارات ورشكاه أبو غزاله طالل رشكة
 األعامل ومعاجلة بالسوق خاصة دراسات تنفيذ يف األيام لرشكة هذها ختتَ. واجلديدة الرشكات
 تقوم التقليدية، اخلدماتتقديم هذه  إىل وباإلضافة .املشرتكة الدولية واملشاريع بتأسيس الرشكة اخلاصة
 بالتمويل املرتبطة األخرى االستشارات أعامل يف بدور بارز لالستشارات ورشكاه أبو غزاله طالل رشكة

قضايا  جلميع أنحاء العامل حيث نختَ يف م. متتد خدماتناالتقيي وأعامل واخلصخصة مثل االندماج
 املعايري تطوير يف املعلومات ودور إدارة املهني والتعليم العائالت متلكها التي واألعامل الرشكات حوكمة
 إلدارةا دراسات: مثل متعددة جماالت يف قوية سمعة الرشكة ببناء تأسيس منذ قمناة. وقد األساسي

 البيئية اإلدارة وأنظمة إدارة اجلودة وأنظمة املعلومات وأنظمة املؤسسية والتنمية املالية العامة واإلدارة
 .التكلفة وإدارة البرشية واملوارد

 :التالية اخلدمات لالستشارات ورشكاه أبو غزاله طالل تقدم

 واألعامل باالستثامر املتعلقة االستشارات خدمات •
 ة اهليكل وإعادة التنظيم •
 املالية االستشارات •
  اجلودةإدارة  أنظمة •
 والرشاكات بني القطا  اخلاص والعام اخلصخصة خدمات •
  االستشارات املتعلقة باملوارد البرشية •
  األمن والسالمة العامة •

  الدولية املعلومات لتقنيات أبو غزاله طالل
TAG-ITI 
tagiti.com 

 يف االستشارات ذرا ( هي TAG-ITI) الدولية املعلومات لتقنيات أبو غزاله طالل رشكة تعد
 العمالء تزويد هبدف تأسيسها تم وقد بمجموعتنا، واالتصاالت اخلاص املعلومات تكنولوجيا جمال
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 االسرتاتيجي تتميز بالتوجه واالتصاالت املعلومات تقنية جمال يف استشارية اإلقليميني بخدمات
 .واالتصاالت املعلومات بتقنية اخلاصة تلبية متطلباهتم ضامن أجل من التفصيلية واملعلومات

 عمالئها بني ومن والرشكات الرائدة، احلكومات مع واسعة عالقات( TAG-ITI) متتل 
 والتصنيع العامة واملنافع والطاقة واملصارف التمويل بام فيها متعددة قطاعات إىل تنتمي مؤسسات

 .واحلكومة والتعليم والتكنولوجيا واالتصاالت بالتجزئة والتأمني والبيع

 واالتصاالت املعلومات بمجاالت تقنية خاصة النطاق واسعة خدمات( TAG-ITI)تقدم 
 الديناميكية املنافع من االستفادة أجل من تتيحها التي وفرة اخل ة من االستفادة من العمالء متكن والتي

 .هبم اخلاصة األعامل بيئات ضمن املوجودة واالتصاالت لتقنية املعلومات

 :الدولية املعلومات لتقنيات أبو غزاله طالل تقدمها التي اخلدمات عىل أمثلة ييل فيام

 املعلومات وأمن املعلومات أنظمة تدقيق •
  97001 أيزو وتدقيق تطبيق •
 املوردين اختيار •
 عليها واإلرشاف املشاريع إدارة •
 واالتصاالت املعلومات لتقنية االسرتاتيجي التخطيط •
 اإللكرتونية والبوابات املواقع تطوير •
 اإللكرتونية املواقع تدقيق •
 الكوارث من والتعايف األعامل استمرارية ختطيط •
 وأرشفتها الوثائق إدارة •
  املؤسسات موارد بتخطيط اخلاصة وتدقيق األنظمة تنفيذ •
 تطبيق أطر حوكمة تقنية املعلومات •

  للتقييم أبو غزاله طالل
TAG-Value 

tagvaluation.com 
هتدف إىل توفري  األعامل اخلدمات لقطا  من واسعة جمموعة للتقييم أبو غزاله طالل رشكة تقدم

 ويقدممعلومات وتقارير حيوية تتعلق بأفضل الطرق املالية اخلاصة بتقييم األعامل و/أو امللكية الفكرية. 
 فعالة يف أي موقف لكافة القطاعات.  من ذوي اخل ة الطويلة نصائح ومشورات مالية خ ائنا فريق

 :للتقييم أبو غزاله طالل رشكة تقدمها التي اخلدمات من

 التقييم خدمات  أ.
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 األعامل تقييم .1
 املالية األوراق تقييم •
 األسهم تقييم •
 امللموسة األصول تقييم •
 امللموسة غري واألصول الفكرية امللكية تقييم •

 املايل لتقييما .9
 الرشاء قيمة ختصيَ •
 الشهرة قيمة انخفاض اختبار •

 وإبداء آراء العدالة واإلنصاف التقييم مراجعة .3

 لألعامل املتمعنة الفنية الدراسة خدمات ب.

 املتمعنة املالية الدراسة •
 لَسواق املتمعنة التجارية الدراسة •
 املتمعنة القانونية الدراسة •
 املتمعنة الَضيبية الدراسة •

 املالية النامذج خدمات ج.

 للمشاريع  غزاله أبوطالل 
TAG-Advisors 

tagadvisory.com 
 نقل خدمات يف العربية املتخصصة املنطقة يف الرائدة الرشكات أوىل لالستشارات من أبو غزاله

 يف ترغب للرشكات التي فعالة حلول إجياد يف الرئيسة وتكمن وظيفتهاع. املشاري وإدارة التكنولوجيا
 .العربية املنطقة يف يف  تلف أنحاء العامل، وَتديدا   أعامل إقامة

 :اآلتية اخلدماتلالستشارات  أبو غزاله تقدم

 إدارة املشاريع •
 التجارية الوساطة خدمات •
 للمشاريع اسرتاتيجيني رشكاء َتديد •
 املحتمل املايل والتمويل املستثمرين َتديد •
 اجلديدة والقائمة األعامل وأفكار املشاريع يف لالستثامر املال رأس َتديد •
 واالمتياز والرتخيَ التكنولوجيا نقل تسهيل •
 والوكالء املوزعني َتديد •
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 للعطاءات  أبو غزالهطالل 
TAG-Tenders 

tagtenders.com 
تقدم رشكة طالل أبو غزاله للعطاءات خدمات داخلية للرشكات األعضاء يف جمموعة طالل أبو 

 غزاله:

 َتديد الفرص وتقييمها •
 تسجيل وإدراج اجلهات اهلامة يف تقديم اخلدمات املختلفة ملجموعة طالل أبو غزاله •
 تطوير قاعدة بيانات من اخل اء والرشكات •
 التدريب املتعلق بالعطاءات •
 إعداد خطابات إبداء االهتامم والعروض •
 EOLSاإلرشاف ع  العروض و •

 كام تقدم اخلدمات اخلارجية التالية:

 باملشرتيات والعطاءات االستشارات املتعلقة •
 بناء القدرات املتعلقة بالعطاءات  •

 كام تشمل اختصاصات رشكة طالل أبو غزاله للعطاءات املجاالت األساسية التالية: 

 التدريب •
 االستشارات اإلدارية  •
 التدقيق •
 الرتمجة •
 اخلدمات القانونية  •
 امللكية الفكرية •
 االستشارات املتعلقة بتقنية املعلومات •
 االستشارات التعليمية •
 االستشارات اهلندسية  •

 روالنش والتوزيع للترمجة أبو غزالهطالل 
 TAG-Translate 

tagtranslate.com 
 أبو غزاله لرشكة توسع كمرشو  والنرش للرتمجة والتوزيع أبو غزاله طالل رشكة تتأسس

 الرتمجة والنرش. وتقوم جمال يف العريب العامل الرشكة الرائدة يف اآلن وهي ،)أجيب(الفكرية  للملكية
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 تقديم إىل باإلضافة عربية دولة 99 يف الفكرية امللكية وثائق كافة % من95حوايل  برتمجة حاليا الرشكة
 للرتمجة أبو غزاله وكانت .وعمالئها أبو غزاله طالل جمموعة مكاتب مجيع الرتمجة لعمالء خدمات
  EN 15038شهادة ع  َتصل التي وشامل افريقيا األوسطالرشق  يف األوىل الرشكة والنرش والتوزيع
ومن خالل تغطيتها  .تقريبا املتحدة األمم هيئات لكافة ترمجة خدمات وقد قدمت الرتمجة، يف األوروبية

هي اخليار األمثل لتلبية  والنرش والتوزيع للرتمجة أبو غزالهالواسعة ملنطقة الرشق األوسط، تعّد 
 احتياجات التسويق واالتصاالت الدولية واإلقليمية. 

 :والنرش والتوزيع للرتمجة أبو غزاله تقدمها التي اخلدمات من
 الرتمجة التحريرية -1

 املصدقة الرتمجة •
القانونية، بام يف ذل  االتفاقيات والعقود والقوانني واألنظمة وإجراءات  الرتمجة •

 املحكمة.. إلخ
 التقارير السنوية والوثائق االقتصادية واإلدارية املشاهبة ترمجة •
 وثائق املنظامت الدولية ترمجة •
 الفنية وتعريب املواقع اإللكرتونية  رتمجةال •

 الرتمجة الفورية  -9
 الفورية يف املؤمترات الرتمجة •
 التتابعية الرتمجة •
 الفورية الثنائية )بني طرفني اثنني( الرتمجة •

 قيقاملراجعة والتد -3
 التدريب -4

 دورات يف الرتمجة العملية والرتمجة الفورية •
 تدريب طالب اجلامعات •
  TOEFLالتحضري المتحان التوفل  •

 ر العقارات وتطوي إلدارة أبو غزاله طالل
TAG-Aqarat 

tagaqarat.com 
 اخلدمات الطلب املتنامي ع  لتلبية العقارات وتطوير إلدارة أبو غزاله طالل رشكة تأسست

اآلن جمموعة واسعة من اخلدمات االستشارية لقطاعات الرشكة  تقدم حيث ،يف البلدان العربية العقارية
 .العقارات العاملية

 عمالئنا لكافة اخلدمات متكاملة من جمموعة تزويد من دوليني خ اء من املكونة شبكتنا متكننا
 .ودقيقة مميزة بطريقة
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 :التالية اخلدمات العقارات وتطوير إلدارة أبو غزاله طالل رشكة تقدم

 العقارات استشارات •
 العقارات إدارة •
 العقارات تطوير •
 العقارات تسويق •
 يف جمال العقارات تدريبال •

  املال رأس خلدمات أبو غزاله طالل
TAG-Capital 

tag-capital.com 
 حيث فرص، إىل َتويل التحديات ع  الرشكات املال رأس خلدمات أبو غزاله طالل تساعد

 كفاءة من وتزيد وقوة ثباتا أكثر أعامل تضمن اجلودة بخدمات عالية الرشكات من عمالئها الرشكة تزود
 .االستثامرات و ذب واإلبدا  املواهب العملية وتطلق

 :تقدمها التي االستشارية اخلدمات عىلأدناه بعض األمثلة 

 املالية األوراق وإصدارات األولية العامة اإلصدارات •
 الدين سندات إصدار •
 األصول إدارة •
 الرشكات متويل •
 ) املالية/القانونية (الواجبة العناية •
 اإلسرتاتيجيةاالستشارات  •
 املخاطر إدارة •

 ة البشري املوارد وتطوير املهين للتوظيف أبو غزاله
TAG-Recruit 

tagirecruitment.com 
أحد أهم اخلدمات املهنية التي توفرها  البرشية املوارد وتطوير املهني للتوظيف أبو غزاله تقدم

 جمموعة طالل أبو غزاله يف جمال التوظيف لتلبية احتياجات السوق. 

من  تلف  مؤهلني موظفنيلعمالئها  البرشية املوارد وتطوير املهني للتوظيف أبو غزاله توفر
ات. ومن خالل ع  عملية شاملة لالختيار والتدريب واالستشار اجلنسيات يف مجيع حقول اخل ات

الدعم واملساعدة التي تقدمها مكاتبنا املنترشة يف مجيع أرجاء العامل، يمكننا تقديم احللول الفعالة لتلبية 
 احتياجات عمالئنا.
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 :تقدمها التي اخلدمات عىل أمثلة ييل فيام

 البرشية خدمات املوارد •
 التوظيف •
 التوظيف بعد ما خدمات •
 الوظيفية االستشارات •

 ر والنش للطباعة الدولية غزالهأبو  طالل
TAG-Publish 

tag-publication.com 
 أبو غزاله طالل مطبوعات جمموعة إصدار ع  والنرش للطباعة الدولية أبو غزاله طالل ترشف

والتي يتم  تروجيية، مواد أو/و منشورات أو/سنوية و تقارير أو/و معاجم أو/و كتب كانت سواء
 .اجلودةمعايري و املواصفات ألع  وفقاتصميمها وإعدادها 

 :للنرش واملطبوعات أبو غزاله طالل تقدمها التي الرئيسة اخلدمات ييل فيام

 مطبعية استشارات •
 والتوزيع  النرش •
  الطباعة عملية ع  رشافاإل •

  املهين للتدريب أبو غزاله طالل
TAGI-TRAIN 

tagitraining.com 
توفر طالل أبو غزاله للتدريب املهني كوادر برشية تتمتع باملعرفة واملهارات والقدرات الالزمة 
لتعزيز األداء وتطوير املامرسات املهنية. كام أهنا تقدم االعتامد املهني الدويل للدورات التدريبية من أجل 

 يل. تشجيع القيادة املستمرة يف بناء القدرات ع  املستويني املحيل والدو

 :التالية احلقول يف طالل أبو غزاله للتدريب املهني خدماهتا عاملياً  وتقدم 

 التدريب املهني •
 استشارات التدريب •
 إدارة املشاريع •
 اإلداري التطوير •
 والتسويق البيع •
 الشاملة اجلودةإدارة  •
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 واحلامية األمن •
 التأمني •
 واجلامرل احلرة املناطق •
 املوارد البرشية •
 واملرصفيةالعلوم املالية  •
 املحاسبة •
 التمويل االسالمي •
 تأهيل املرتمجني •
 اللغة اإلنجليزية •
 اللغة الصينية •

 الرشاكات الدولية

( واملعهد القانوين TAGI-TRAINتم توقيع اتفاقية بني رشكة طالل أبو غزاله للتدريب املهني )
. وبموجب هذه االتفاقية، تقدم طالل أبو غزاله 9008( يف عام CIMAللمحاسبني اإلداريني )

للتدريب املهني شهادة سيام يف التمويل اإلسالمي وهي أول مؤهل عاملي تقدمه هيئة لاسبية قانونية 
 مهنية تم تطويره لتلبية الطلب املتنامي لوجود مؤهل معرتف به عامليا يف قطا  التمويل اإلسالمي. 

دة املؤهل األمثل للموظفني العاملني يف قطا  اخلدمات املالية الذين يرغبون وتعّد هذه الشها
بتطوير قدراهتم من خالل شحذ مهاراهتم وتوسيع نطاق معارفهم يف جمال التمويل اإلسالمي. تتألف 
 الشهادة من أربع وحدات دراسية إلزامية. وتعت  كل وحدة هي وحدة مستقلة وهلا دليل درايس مستقل.

 ييل هذه الوحدات الدراسية:   وفيام

 القانون التجاري اإلسالمي •
 األعامل املرصفية اإلسالمية ومنتجات وخدمات التكافل •
 األسواق واألدوات الرأساملية اإلسالمية •
 لاسبة املؤسسات املالية اإلسالمية  •

 إيديكسل-بريسون

رتاف هيئة ( باعتامد واعTAGI-TRAINَتظى رشكة طالل أبو غزاله للتدريب املهني )
إيديكسل. وبموجب االتفاقية املوقعة بني الطرفني، تقدم هيئة إيديكسل برامج معينة من جمموعة 
مؤهالهتا املعرتف هبا دوليا لرشكة طالل أبو غزاله للتدريب املهني. ومجيع الدورات القصرية التي 

عة هي دورات معتمدة ومؤهلة تقدمها طالل أبو غزاله للتدريب املهني إىل جانب رشكائها وهيئاهتا التاب
وهي عالمة عاملية لضامن اجلودة. تعّد إيديكسل جزء من جمموعة  -للحصول ع  عالمة إيديكسل

 املعروفة.  BTECبريسون، وهي أك  مزود للمؤهالت املهنية يف اململكة املتحدة بام يف ذل  برامج 
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 ل احملمو للكمبيوتر أبو غزاله طالل مبادرة
TAGITOP 
tagitop.com 

يف خطوة ترمي إىل مساعدة املاليني يف العامل العريب لتبني التكنولوجيا وزيادة معرفة ومهارات 
استخدام الكمبيوتر، قمنا بتعميم وتصنيع جهاز كمبيوتر لمول متطور ومصنو  بأحدث املواصفات 

اخلطوة يف متكني املواطن الفنية وذل  بالتعاون مع رشكة سامسونج. ويتمثل هدفنا الرئيس من هذه 
العريب وتسليحه بمهارات التكنولوجيا من خالل تقديم وطرح أجهزة كمبيوتر لمولة بسعر زهيد متتاز 

 بحلول متنوعة لَنظمة التشغيلية وتطبيقات مكتبية وحزم تعليمية وتطبيقات ترفيهية وغريها الكثري.

التصاالت ونرش منافعها وتزويد ويكمن هدفنا يف تعزيز تطوير تكنولوجيا املعلومات وا
 . احلاسوب أمية استخدام حومعلومات ومصادر املعرفة مل

 مركز طالل أبو غزاله لطلبات تأشريات السفر إىل الصني 
TAG-Visa 

tag-visa.com 
 غزالهأبو  طالل جمموعة اهلاشمية األردنية اململكة يف الشعبية الصني مجهورية سفارة اعتمدت

 والفنية اإلدارية األمورو اإلجراءات كافة لتويل الصينية السفارة قبل من واملعتمد الوحيد املكتب لتكون
 كونج هونج ومنطقة الشعبية الصني جلمهورية سفر تأشرية ع  للحصول املقدمة بالطلبات املتعلقة
 استقبال إجراءات الصني تأشريات قسم خالل من أبو غزاله طالل جمموعة تتوىل بحيث اخلاصة اإلدارية
 وتوريدها الرسومإستالم و تأشريات ع  احلصول يف الراغبني من السفر تأشريات ع  للحصول الطلبات
 أو التأشرية منح بقبول التأشريات طلبات ع  السفارة إجابة تسليم إعادةو عامن، يف الصينية للسفارة
 طالل جمموعة تكون بحيث الغاية، هلذه املخصَ القسم خالل من وذل  الطلبات، مقدمي إىل رفضه

 .السفر تأشريات بخصوص ومراجعيها السفارة بني فيام الوحيدة االتصال جهة هي أبو غزاله

  التعليمية املؤسسات
 )لبنان(  أبو غزاله طالل شركة جامعة

TAGI-UNI 
tagiuni.com 

جامعة طالل أبو غزاله هي َتالف تعليمي عاملي يقدم فرص التعلم عن بعد من خالل عّدة 
رشاكات مع اجلمعيات املهنية ومزودي التدريب واملؤسسات التعليمية. تتلخَ رسالة جامعة طالل 

كل حيث توفر فرصة التعلم ل «إتاحة ال امج التعليمية املعتمدة لكل إنسان يف كل مكان»أبو غزاله يف 
 من يمتل  جهاز كمبيوتر. 
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، لتلبية احتياجات التعلم 9019تم تصميم نموذج جامعة طالل أبو غزاله، التي تأسست يف عام 
 يف عامل متغري باستمرار وتزويد الطالب باملهارات الالزمة ملواجهة َتديات االقتصاد العاملي احلديث.

 ستخدم جامعة طالل أبو غزاله الرشاكاتوبدال من املنافسة مع اجلامعات واملؤسسات القائمة، ت
 املختلفة مع جامعات عاملية  لتقديم برامج وشهادات أكاديمية معتمدة من خالل هيئات عاملية. 

وتكرس جامعة طالل أبو غزاله املوارد املحلية والدولية لتعزيز وتقديم برامج اجلامعات 
ل  اجلامعات، باإلضافة إىل تقديم خدمات الرشيكة وقبول الطالب الذين يققون معايري القبول يف ت

أخرى بام يف ذل  تقديم املشورة والنصح للطالب واالستشارات الوظيفية واالستشارات املتعلقة 
 بسالمة االمتحانات. 

كام توفر جامعة طالل أبو غزاله أيضا هيئة تدريسية ع  درجة عالية من التأهيل يف حاالت 
 جه يف ال امج املختلطة. الَضورة لتقديم الدروس وجها لو

وتتيح جامعة طالل أبو غزاله للجامعات الرشيكة فرصة زيادة معدالت االلتحاق هبا عن طريق 
 تقديم براجمها إىل نطاق واسع من الطالب املؤهلني يف  تلف أنحاء العامل. 

 تقدم جامعة طالل أبو غزاله الدورات األكاديمية التالية: 

 )البكالوريوس، املاجستري، الدكتوراه(  ال امج األكاديمية •
 سياسات وبرامج التنمية االقتصادية •
 اللغات )العربية، اإلنجليزية، الصينية، الفرنسية، األملانية(  •
 التدريب املهني القائم ع  أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت •
 التعليم املستمر •
 املؤهالت املهنية •
 دبلوم عايل  •

ومن خالل التعاون مع رشكائها، تقدم جامعة طالل أبو غزاله أيضا  خدمات استشارية مبتكرة 
 للمؤسسات األكاديمية حول العامل. 

 اجلامعية لألعمال  أبو غزاله طالل كلية
TAG-UCB 

tagucb.edu.bh 
رفيعة  لتكون واحدة من الكليات 9019يف عام  َعاملل اجلامعية أبو غزاله طالل كلية تم إنشاء

املستوى التي تسهم يف إعداد كادر من قادة االعامل القادرين ع  املنافسة وَتقيق النجاح يف االقتصاد 
 القائم ع  أساس املعرفة، والذين تتداخل قدراهتم الثقافية واجلغرافية واملعرفية.
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املعايري  بتحقيق أع  مستويات التميز وتبني َعاملل اجلامعية أبو غزاله طالل كليةتلتزم 
واملبادئ االخالقية األكثر رصامة وتقديم أفضل األبحاث األكاديمية والتطبيقية. كام تسعى الكلية إىل 

 التحسني املستمر لالستفادة من آخر التطورات يف معايري التعليم الدولية والتكنولوجيا الرقمية. 

 جمال بناء القدرات جرى وباالستفادة من معرفتنا الواسعة بعامل األعامل وسجل نجاحاتنا يف
إنشاء الكلية لتقديم تعليم األعامل يف دول جملس التعاون اخلليجي من خالل تبني منهجية استثنائية 

 وتفاعلية يف التعليم والتعلم تستند إىل مزيج متوازن من املعايري النظرية والعلمية. 

 عىل ما ييل:  ألعاملل اجلامعية أبو غزاله طالل كليةوتركز 

 املحاسبة الدولية  •
 إدارة األعامل •
 الشؤون اللوجستية  •

منحا  دراسية جزئية ملساعدة جمموعة منتقاة من الطالب الذين يتمتعون بامكانات  كليةوتقدم ال
 كبرية لتحقيق النجاح.

وسوف يستفيد الطالب أيضا من خ ة مستشاري جمموعة طالل أبو غزاله ع  الفرص 
مكاتب املجموعة خالل فرتة دراستهم من أجل تعزيز قدراهتم ع  اكتساب  التدريبية التي تتاح هلم يف

 كافة املهارات الالزمة لدخول سوق العمل بعد التخرج.

إلعداد اخلرجيني لشغل مناصب تنفيذية يف قطا   َعاملل اجلامعية أبو غزاله طالل كليةوتسعى 
 األعامل لدى جمموعة طالل أبو غزاله أو لدى رشكائها. 

 ل األعما إلدارة أبو غزاله طالل ةكلي
TAG-SB 

tagsb.edu.jo 
ت الرئيسية يف كلياكاحدى ال 9006يف عام  األعامل إلدارة أبو غزاله طالل كلية افتتحت

من خالل التعاون بني  9004، وهي جامعة حكومية تأسست يف عام األردنية-األملانية اجلامعة
 لعاملواأبو غزاله  طالل جمموعة خ ةاملميزة بني  الرشاكة هذه متزج حيث ،احلكومتني األملانية واألردنية

 . األعامل إلدارة أبو غزاله طالل كلية يف األكاديمي
 القطاعني العام بنيالتي متثل رشاكة  نوعها من األوىل األعامل أبو غزاله إلدارة طالل كليةوتعت  

 يف العامل العريب. واخلاص
تم تطوير برنامج ودورات كلية طالل أبو غزاله إلدارة األعامل من قبل نخبة من الشخصيات 

 املميزة واملشهورة يف املجال األكاديمي وذل  لتلبية أع  املعايري الدولية. 

 االعتامد مؤسسة باعتامد واعرتاف أبو غزاله طالل كلية يف األعامل إدارة ماجستري برنامجيظى 
وقد أكدت إجراءات االعتامد ع  متتع ال نامج بجميع عنارص  ،(FIBAAاألعامل ) إلدارة الدويل
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 كلية يف اجلودة املحددة يف اإلرشادات األوروبية ل نامج ماجستري إدارة األعامل. ويعد برنامج املاجستري
 ينال هذا االعتامد املميز.  العريب العامل يف من نوعه برنامج أول أبو غزاله طالل

 :يف املاجستري درجة األعامل إلدارة أبو غزاله طالل كلية تقدم

  اإلدارة •
 التسويق •
  اجلودة إدارة •
 البرشية املواردإدارة  •
 العلوم املالية واملرصفية •
 الشؤون اللوجستية •

  اجلامعات إدارة الستشارات أبو غزاله طالل
TAG-Universities 
taguniconsult.com 

 اخلدماتات أفضل خدمات اإلدارة التعليمية واجلامع إدارة الستشارات أبو غزاله طالل تقدم
مساعدة املؤسسات التعليمية القائمة واجلديدة يف زيادة أثر التعليم  يفا رئيسدورا  تلعب. واالستشارية

ة ع  التنمية االقتصادية وتعزيز النتائج الرتبوية  اوبا  مع املطالب املتغرية للمجتمع وَتسني الفعالي
وتوزيع واستخدام املوارد واحلوكمة. كام أهنا تسعى إىل َتسني جودة ومالئمة املناهج والتعليم والتعلم 

 والبحث، وَتسني نوعية حياة الطلبة وبيئاهتم التعليمية. 

ات مع جامعات جديدة من خالل ثالث اجلامع إدارة الستشارات أبو غزاله طاللتعمل 
 ة والتنفيذ.االسرتاتيجي واإلدارة والتصميم التأسيس هي: مراحل

 بوضع اجلامعات إدارة الستشارات أبو غزاله طالل وفيام خيَ اجلامعات القائمة، تقوم
ونصائح لتحسني السياسات واألنظمة واملعايري واملقاييس، وبناء نظام دعم  وسياسات سرتاتيجياتا

قليلة التكلفة تتمحور حول الطلبة،  فني فعال، وتوفري بيئة وظيفية قادرة ع  تقديم خدمات تعليمية
وضامن النزاهة والثقة وتوفر وأداء األنظمة والعمليات وانسجامها مع املبادئ والقيم واألغراض التي 

 َتكم استعامل املرافق واخلدمات األخرى. 

 م التعلي الستشارات أبو غزاله طالل
TAG-Education 

tageducational.com 
 احلادي القرن يف العاملي االقتصاديف ظل كافة التطورات التعليمية التي نشهدها، ومع اعتامد 

 عاتقها وأخذت ع  التعليم الستشارات أبو غزاله طالل بادرت أك ، بشكل املعرفة ع  والعرشين
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وذل  بوضع وتطوير  التميز معايري أع  وفقمهنية استشارات  خدماتي بالتعليم القطا  دعم ؤوليةمس
 .السوق وحاجات بمتطلبات ترتبط ودةاجل عالية ومرنة أكاديمية ديناميكية برامج

 :ييل ما التعليم الستشارات أبو غزاله طاللتشمل األهداف الرئيسية لـ 

 العربية والتعليم الرتبية اتلوزار املؤسسية القدرات تعزيز •
 تعليميةال دارةاإل أنظمة وبناء تصميم •
 العربية املنطقة يف اإلنجليزية اللغة تعلم مشاريع تعزيز •
 للمدارس اإلدارية االستشارة خدمات قديمت •
 للمعلمني املهني والتطوير التدريب تشجيع •
 اإلعتامدات تقديم •
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام •
 التعليمية واملواد املناهج وتوزيع وضع •

  كونفوشيوس أبو غزاله طالل معهد
TAG-Confucius 

tagconfucius.com 
 إلنشاء ومعهد كونفوشيوس الصني أبو غزاله طالل أكاديمية بني حرصية اتفاقية توقيع تم

 احلكومة برامج معتمدة من قبل ن. ويقدم املعهد الدويليف عام «كونفوشيوس طالل أبو غزاله معهد»
 تدريبية للمعلمني دورات يقدم. كام هبا الناطقني لغري الصينية اللغة تعليم متخصَ يف وهو الصينية
 بالتعاون مع جامعة شني يانغ احلكومية الصينية. الصينية باللغة

مركز امتحانات رسمي لعقد  كونفوشيوس طالل أبو غزاله معهدباإلضافة إىل ذل ، يعّد 
 (.HSKامتحان إتقان اللغة الصينية )

 َتسني هبدف لقطا  احلكومياو لاألعام لرجال عمل ورشينظم و لارضاتاملعهد  يستضيفو
يف  دراستهم إلكامل الصني إىل بعثات يف املتفوقني الطلبة املعهد بايفاد الثقافية. كام يقوم املعرفة تبادل

 .األردن يف اللغة متطلبات إكامل بعد الصينية اجلامعات

 ملهارات تقنية املعلومات  كامربدج أبو غزاله طالل مركز
AGCA-ITC 
tagcaitc.com 

بموجب اتفاقية شاملة بني  9001عام ملهارات تقنية املعلومات  أبو غزاله طالل مركز تأسس
( وهيئة امتحانات جامعة كام دج لتقديم TAGI-Auditorsرشكة طالل أبو غزاله ورشكاه الدولية )
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مصادر التعلم دورات تدريبية يف تقنية املعلومات من خالل موقع إلكرتوين متخصَ باإلضافة إىل 
 اإلضافية. 

ملهارات تقنية املعلومات الدبلوم الدويل يف مهارات تقنية املعلومات  أبو غزاله طالل مركزيقدم 
للمصادقة ع  قدرة املرشحني ع  استخدام الكمبيوتر وإدارة امللفات باإلضافة إىل العمل ع  برامج 

ملرشح دبلوم دويل يف مهارات تقنية املعلومات مايكروسوفت أوفيس واالتصاالت اإللكرتونية. وُيمنح ا
 بعد اجتيازه االمتحانات بنجاح. 

 وقد أعتمدت الدبلوم العديد من اهليئات املهنية واملنظامت العربية الدولية واملؤسسات احلكومية. 

موقع يف البلدان  400ملهارات تقنية املعلومات فروعا  يف أكثر من  أبو غزاله طالل مركزويمتل  
 العربية وخيطط ملزيد من التوسع. 

  لألحباث أبو غزاله طالل مركز
TAGSB-RC 
tagrsc.com 

للدراسات  أبو غزاله لكلية طالل تابع مستقل أبحاث معهد لَبحاث أبو غزاله طالل مركز يعد
 .األردن /عامن يفويقع  ،العليا يف إدارة األعامل

 حالة وبدراسات متعلقة باألعامل بأبحاث واألكاديميني واملهنيني األعامل جمتمع املركز يزود
ل. األعام إدارة حقول من العديد يف متخصصةاستشارات إىل جانب  املواضيع من واسعا جماال تغطي
املخاطر  وإدارة واألعامل املرصفية والتمويل والتسويق اإلدارة تجماال ع  بشكل رئييس املركز ويركز

 ذات األعامل جماالت وغريها من واالبتكار اجلديدة وتطوير املنتجات واملحاسبة الرشكات وحوكمة
 .الربحية غري واملنظامت اخلاصو القطاعني العام يف العالقة

 األعامل ألبحاث أبو غزاله طالل مركز

 تم وقدل. نيويور يف بافالو، كانيسيوس جامعة يف األعامل ألبحاث أبو غزاله طالل مركز يقع
 وملساعدهتا واالقتصاد واملحاسبة األبحاثجماالت  يف »تاجي«لرشكة  الدعم لتقديم 1288عام  تأسيسه

االكاديمية املتقدمة   كانيسيوس لسمعتها جامعةاختريت  وقدا. هب اخلاصة التدريب تلبية احتياجات يف
 .املحاسبة يف املميزة وبراجمها

 ( 0978، لبنان )بريوت يف األمريكية واإلدارة، اجلامعة األعامل يف العليا للدراسات أبو غزاله طالل كلية

 راعي أبو غزاله، طالل تعهدت جمموعة وقد العريب، العامل يف نوعها من األوىل الكلية هذه تعد
االحتياجات التدريبية  لتلبية  صصة مشرتكة بأعامل بريوت بالقيام يف األمريكية واجلامعة املرشو ،

 .العربية املنطقة يف للقطاعني العام واخلاص
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  للمعرفة أبو غزاله طالل جمتمع
TAG-KS 
tagks.com 

 خيدم األغراض معرفة متعدد كمركز 9008عام  يف للمعرفة أبو غزاله طالل جمتمع تأسس
 جيسد اجلرس أصبحو ،عامن يف العاصمةاالسرتاتيجي  موقعهمن خالل األردن. و يف اجلامعات طالب
 يف واالحرتاف املهنية  عاملإىل العامل األكاديمي من األردنية اجلامعات يف العرب الطالب ينقل الذي

 .اهتامماهتم جماالت

 الوصول يسهل أبو غزاله للمعرفة طالل جمتمع فان باإلنرتنت، املجاين الربط توفري ع  وعالوة
 نشاطات من والعديد املهارات وإدارة التدريبات الرقمية وأحدث واملكتبات العاملية املعرفة مصادر إىل
 ة. املعرف نقل

 التخطيط منأيضا االستفادة  للطالب يمكن للمعرفة، أبو غزاله طالل جمتمع خالل ومن
 .ناجحة مهنية مسرية لبدء تعليمية اختاذ قرارات من متكنهم التي االستشارية واخلدمات الوظيفي

 :اآلتية اخلدمات للمعرفة أبو غزاله طالل جمتمع يقدم

  جمانية إنرتنت خدمات •
 إلكرتونية مكتبة •
 دورات تدريبية •
 منح دراسية •
 لارضات تعليمية •
 استشارات توظيف للخرجيني اجلدد •
 نادي لغات •
 معرض توظيف سنوي •
 تصميم ووثائق •
 فرص عمل •
 دبلوم طالل أبو غزاله التدريبي •
 خدمات اجتامعية •

  للغات أبو غزاله طالل أكادميية
TAG-Lingual 

tagks.com 
َتت مظلة  وإجادهتا اللغات إتقان تعزيز أجل من للغات أبو غزاله طالل أكاديمية تأسست

 أصبحت يف عامل الثقافات بني املتنامية ملهارات التواصل لَّهية للمعرفة. ونظرا   أبو غزاله طالل جمتمع
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 دراسة من يتمكنوا بحيث للمشاركني مميزة واستثنائية بيئة هتيئة هو هدفنا فان البارزة، سمته العوملة
 .واألملانية واإليطالية والفرنسية اإلنجليزية والعربية كاللغة العامل يف األكثر انتشارا   اللغات بعض

 جمموعة خمتلفة من الدورات، عىل سبيل املثال ال احلرص: للغات أبو غزاله طالل أكاديميةتقدم 

 االنجليزيةاملحادثة  •
 مستويات اللغة اإلنجليزية  •
 ESOLامتحانات  •
 والدورات التحضريية IELTSامتحان  •
 TOEFLدورة َتضريية المتحان التوفل  •

  املهنية املجامع

 املهنية املجامع أبو غزاله وتدعم طالل جمموعة ترعى ،واالجتامعي املهني التزامنا مع انسجاما
ة، والتي توفر ألعضائها وألفراد اجلمهور العام السبل الالزمة التبا  آخر التطورات واالبتكارات اآلتي

  يف جماالهتم املختلفة. 

  القانونيني للمحاسبني العريب الدويل اجملمع
IASCA 

iascasociety.org 
 19كهيئة لاسبية مهنية غري ربحية بتاريخ  القانونيني للمحاسبني العريب الدويل املجمعتأسس 

 املجمع»َتت اسم  1224ف اير  94يف لندن. وقد تم تسجيله رسميا  يف عامن بتاريخ  1284يناير 
 .«القانونيني للمحاسبني العريب

املحاسبة  بمهنةهبدف االرتقاء  نخبة من املحاسبني العربجاءت فكرة تأسيس املجمع من قبل 
ة. يسعى ضيع األخرى ذات العالقة ع  نطاق الدول األعضاء يف جامعة الدول العربيواملوا واإلدارة

االستقاللية املهنية للمحاسبني وضامن احلامية هلم وتطبيق معايري اإلرشاف املهني  لدعم املجمع أيضا  
ملعلومات تطوير وتسهيل نرش الأيضا   أنه يعملعليهم كوسيلة لالرتقاء بمهنتي املحاسبة والتدقيق. كام 

والفنية وتبادهلا املستمر بني املحاسبني وذل  بعقد املؤمترات واإلجتامعات والندوات والدورات  املهنية
 التدريبية واللقاءات العلمية باإلضافة إىل تشجيع البحث العلمي واملهني. 

 ع  الصعيديناكتسب املجمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني مكانة ك ى يف األوساط املهنية 
 العريب والدويل، ومن منطلق رسالته بتطوير مهنتي املحاسبة والتدقيق يف العامل العريب وفقا  ألع  املستويات

دور  ساعيا  لتعزيزمراقبة القوانني والترشيعات املتعلقة هباتني املهنتني  ع املجمع  يعملاملهنية الدولية 
يعمل املجمع ع  رفد الوطن العريب باملحاسبني العرب ذوي  كام. ملحاسبني العرب يف املنتديات الدوليةا

املؤهالت العلمية والعملية التي ال تقل بمستواها عن املؤهالت الدولية املعروفة باإلضافة إىل املواكبة 
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املستمرة لَحداث اإلقتصادية وتطوير ونرش األفكار واملفاهيم اجلديدة واحلديثة يف عامل املال واألعامل 
 . جماالهتم املختلفةأجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة ع  جماراة التطور واإلبدا  يف  من

  الفكرية للملكية العريب اجملمع
ASIP 

aspip.org 
 العريب حلامية املجمع«َتت اسم  أملانيا ميونخ، يف 1287ف اير  93بتاريخ  املجمع هذا تأسس

أنظمة  وَتديث تطوير خالل من الفكرية للملكية احلامية نظام وتطويرَتسني  هبدف. و»الصناعية امللكية
ويكرس املجمع أيضا جهوده لبناء قدرات املامرسني  .التي َتكمها الفكرية امللكية وقوانني ولوائح

واملهنيني يف جمال امللكية الفكرية، باإلضافة إىل نرش الوعي بني أفراد اجلمهور العام. ويستخدم املجمع 
من األدوات لتحقيق أهدافه بنجاح، مثل عقد ال امج التعليمية واملؤمترات والندوات واملشاريع عددا 

 والدراسات البحثية. 

جماالت  يف املتخصصة وال امج الدورات من العديد العريب للملكية الفكرية املجمع ويعقد
 أول ( وهوACIPP) »معتمد عريب فكريةملكية  خبري« برنامج أّهها القانونية، واملجاالت الفكرية امللكية
الرتكيز خالل  من املتنوعة الفكرية امللكية جماالت يف تدريبا  مهنيا  و تعليام  يوفر  متخصَ عريب برنامج

 ع  أربعة لاور رئيسة:

 الفكرية  امللكية إىل مقدمة •
 غري املرشوعة واملنافسة التجارية العالمات •
 التجارية واألرسار االخرتا  براءات •
  رةاملجاو واحلقوق حقوق التأليف  •

  العربية الدول -التراخيص خرباء مجعية
LEC-AC 

lesarab.org 
 االمتياز حلقوق كجمعية عربية 1227عام  يف العربية الدول -الرتاخيَ خ اء مجعية تأسست

 غري عربية مجعية إقليمية أول وهيَ. الرتاخي خل اء املنظمة الدولية، وهي عضو يف التكنولوجيا ونقل
 ونقل الرتاخيَ بأّهية العامة واملؤسسات واهليئات احلكومية األعامل جمتمع لتوعية تسعى ربحية

  .والتطوير البحث يف واالستثامر الفكرية امللكية حقوق التكنولوجيا و اية

 التي األنشطة من وغري ذل  واملطبوعات التدريبية والدورات أعضائها خدمة إىل باإلضافة
 فكرية ملكية تراخيَ خبري شهادة ع  للحصول التدريب املهني برنامج أطلقت فقد، اجلمعية تقدمها

 . 9007عام  يف( ACIPLP) عريب معتمد
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 متينا   أساسا   للمشاركني وفريمعتمد ل عريب فكرية ملكية تراخيَ خبري شهادة برنامجُصمم 
ضافة باإل الصناعات مجيع يف الفكرية امللكية أصول وإدارة جمال الرتاخيَ يف ناجحة مهنة مستقبل لبناء
 .الرتاخيَ الدولية خل اء املنظمة قبل من شهادة معتمدةهذه الو. املهنة بمامرسة املبادئ ربط إىل

  واملعرفة لإلدارة العريب اجملمع

AKMS 
akms.org 

 -بفالو يف مدينة 1282 كمؤسسة غري ربحية يف عام واملعرفة لإلدارة العريب املجمع تأسس
ن يفوُسِجَل رسميا   نيويورل تطوير اإلدارة العربية  إىل املجمع يدف. 1220ترشين أول  10 بتاريخ عامز

يف القطاعني العام واخلاص وتقديم دورات تدريبية عالية اجلودة تلبي احتياجات املعنيني يف  تلف 
 املجاالت املتصلة باجلودة واإلدارة والتدريب والتسويق. 

ونادي  176عضو يف عدة معاهد مهنية مثل معهد اجلودة املعتمد وجلة أيزو الفنية  واملجمع
 املعلومات العريب.

وبرامج  عريب معتمد جودة مديراملهنية بام فيها التدريبية  الدورات من العديدحاليا   املجمع يقدم
عدة مطبوعات عالية  . كام نرش املجمعالدولية املقاييس منظمةتدريبية متقدمة ومتخصصة وامتحانات 

 الدولية املؤسسات من العديد إىل جانب العريب، العامل يف للمجمع ممثال 18ر من أكث وبوجودالقيمة. 
 .الشاملة التدريبية اخلدمات تقديم يف واملعرفة العريب لإلدارة املجمع ويتم ،الطيبة السمعة ذات الزميلة

  الفكرية امللكية والتحكيم يف للوساطة العريب اجملمع مجعية

AIPMAS 
aipmas.org 

 َتت 1287أيار  31بتاريخ  الفكريةامللكية  يف والتحكيم للوساطة العريب املجمع مجعية تأسست
بموجب نصوص وأحكام قانون اجلمعيات واهليئات  »الصناعية امللكية العريب حلامية املجمع مجعية «اسم

 كجمعية أردنية ذات نفع عام. 1271لسنة  2رقم  والقانون املعدل 1266لسنة  33االجتامعية رقم 

املجمع وهو  (أملانيا-تأسست اجلمعية بدعم من املجمع العريب حلامية امللكية الصناعية )ميونخ 
 األم الذي تندرج أنشطة وفعاليات اجلمعية َتت مظلته.

ومعرفة العاملني يف ة هتدف اجلمعية إىل تعزيز وتطوير نظام امللكية الفكرية يف األردن ورفع كفاء
مركز الوساطة والتحكيم التابع للجمعية والذي يعمل ع  فض  كام تركز ع  أنشطة . هذا املجال

 مني دوليني يطبقون قواعد عاملية. نزاعات امللكية الفكرية من خالل لكّ 
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  التعليم يف اجلودة لضمان العربية املنظمة

AROQA 
aroqa.org 

 عام يفمستقلة  ربحية دولية غري كمنظمة التعليم يف اجلودة لضامن العربية املنظمة تتأسس
 . العريب العامل يف بجودة التعليم النهوض األساسية وغايتها 9007

وقعت املنظمة عددا  من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات ووكاالت ومنظامت 
معهد االعتامد والرتخيَ  التعليم، بام فيهاضامن جودة للية وإقليمية ودولية مهتمة بضامن اجلودة يف 

 جملس االعتامد ال يطاينيف األردن و هيئة اعتامد التعليم العايلواَتاد اجلامعات العربية و وضامن اجلودة
 ا(. األعامل )فيب إلدارة الدويل االعتامد مؤسسةو

 :اخلدمات اآلتية التعليمن اجلودة يف لضام العربية املنظمة تقدم 

 ضامن اجلودة: -1

 وضع توجيهات وعمليات وإجراءات وأدلة حول جودة التعليم  •
  تقديم تدقيق ضامن اجلودة يف املؤسسات التعليمية •
تقديم خدمات االستشارات والتدريب واملصادقة واالعتامد يف املجاالت املتصلة  •

 باجلودة. 

 االعتامد: -9

 يم خدمات االعتامد.التعاون مع وكاالت االعتامد العربية والدولية لتقد •
 قيادة النشاطات الفنية العاملية يف جمال االعتامد والرقابة والتقييم واملصادقة. •
 تصميم عمليات االعتامد والتقييم واملصادقة ع  كافة املستويات التعليمية. •

 ضامن اجلودة وتوجيهات االعتامد للمؤسسات وال امج التعليمية يف املنطقة   -3

 طات املنظمة بأنظمة اجلودة وعمليات االعتامد الوطنية والدولية.اعتامد وربط نشا •
 مساعدة الدول يف َتديد معايري االعتامد الوطنية. •
 شبكات وجمتمعات تعليمية لوضع تقارير حول جودة التعليم. •
 إبرام اتفاقيات تعاون ومتثيل وَتالف. •
 إقامة رشاكات مع منظامت وطنية ودولية رائدة.  •
 تروجيية لنرش التعاون يف جمال البحث والتطوير.إطالق نشاطات  •
دعم إنشاء أنظمة اجلودة يف املؤسسات التعليمية وتنظيم ال امج التدريبية وبناء  •

 القدرات. 
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 املنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم 
ASREN 

asren-launch.net 

هذه املنظمة عبارة عن اَتاد شبكات البحث العلمي والتعليم ع  املنطقة العربية وهي مسجلة 
 قانونا  يف أملانيا كمنظمة مستقلة غري ربحية. 

هتدف املنظمة إىل تنفيذ وإدارة وتوسيع بنى َتتية إلكرتونية مستدامة بني الدول العربية  صصة 
لمي والتعاون يف عدد من الدول من خالل توفري بنى َتتية ملجاالت البحث والتعليم ودعم البحث الع

 إلكرتونية وخدمات إلكرتونية عالية املستوى. 

 تتمثل أهداف املنظمة الرئيسة فيام ييل:

 بناء وصيانة وتعزيز البنى التحتية اإللكرتونية اإلقليمية. •
 املساعدة ع  تأسيس شبكات بحث علمي مستدامة يف الدول العربية. •

 تسهيل التعاون والتنسيق فيام بني الباحثني واألكاديميني.  •

 كام تعمل  أيضا  ع  ييل:

 .العربية الوطنية والتعليم البحث شبكات ربط •
  .اإلقليمية الشبكة وإدارة تصميم •
 .العلمي البحث شبكات عمل الستدامة املايل الدعم توفري ع  والعمل والدعم التأييد حشد •
 .اوغريه األبحاث ونتائج العريب التعليمي املحتوىومشاركة  واستخدام إنشاء دعم •
 .التعليم وجمتمعات البحث جمال يف التخصصات متعدد التعاون دعم •
إقامة بنية َتتية  ع  والتشجيع العربية الدول يف العلمي للبحث الوطنية للشبكات الدعم تقديم •

 .إلكرتونية مستدامة
 املعلومات تكنولوجيا جمال يف املتقدمة اتالكفاء وتشجيع التكنولوجيا نقل تسهيل •

 .العربية البلدان  تلف يف واالتصاالت

 الدويل التعاون

 تطوير جهود دعم ع  أبو غزاله طالل املجموعة َترص بثقة، املستقبل إىل تطلعنا من انطالقا  
 .الدولية واملنظامت املؤسسات مع تواصل جسور إقامة خالل من أفضل عامل

 التفاهم ومذكرات التعاون اتفاقيات من عددا أبو غزاله طالل جمموعة وقعت فقد الغاية، وهلذه
 :اآلتية ؤسساتامل مع
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 اليونسكوتعاون مع 
 والثقافة العلوم للرتبية املتحدة األمم منظمةو أبو غزاله طالل جمموعةوقعت كل من 

 املعلومات تكنولوجيا وتعزيز املعرفة جمتمعات بناء ع  معا   للعمل تعاون اتفاقية( اليونسكو)
 .العريب العامل يف والثقافة والعلوم التعليم لدعم واالتصاالت

 عربية معرفة جمتمعات لبناء الرشكاء حلشد واليونسكو املجموعة من كل التزام االتفاقية تؤكدو
 من العديد يف استخدامها وقياس واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل الوصول عن طريق تعزيز

 .العربية باللغة املجال ألسامء والرتويج املعلمني تدريب وتعزيز املجتمع قطاعات

 SABEQتفاهم مع 
 الدولية الوكالة متوله الذيSABEQ  جودهتا وضامن األعامل لنرش املستدام التطوير برنامج وقع

 كافة أهداف ع  للمحافظة أبو غزاله طالل جمموعة مع تفاهم مذكرة USAID الدولية للتنمية
 .وتطويرها األردن يف املهنيةالقطاعات 

لدراسات العليا يف ل أبو غزاله طالل كلية بيانات إىل الوصول تنظيم إىل التفاهم مذكرة هتدف
 التي املهنية املجتمعات بوابات لتوى إلثراء األردنية واملنهجيات املامرسات أفضل حول ألعاملإدارة ا
 جودة ذات تعلم مصادر تزويد ع  البوابات هذه وتعملة. املتخصص جماالهتم يف للمهنيني أداة تعد
أبو  طالل كلية. وتتيح املهني املجتمع يف األعضاء املهنية للمؤسسات املؤسيس اإلصالح تدعم عالية
 اخلاصة قائمتها إىل وصولفرصة ال املهني املجتمع عضاءأل ألعامللدراسات العليا يف إدارة ال غزاله
 .األردن يف والطالب األساتذة يعّدها التي البحث بأوراق

 مايكروسوفترشاكة وتعاون مع 
 ملجموعة التابعة الرشكة ،(TAGI-Auditors) الدولية ورشكاه أبو غزاله طالل رشكة وقعت

 رشاكة اتفاقية ال جميات، تقنيات جمال يف الرائدة العاملية الرشكة ومايكروسوفت، أبو غزاله، طالل
 .واملبادرات املشاريع من عدد لتنفيذ وتعاون

 املعلومات حقوق إدارة :مثل والتقنيات العمليات من واسعا جماال االتفاقية هذه وتغطي
 .االستشارية واخلدمات التدريب وخدمات املشاريع تطبيق ودمج واألمتتة

 كامربدجمركز أبو غزاله 
 الرقمية الفجوة لسد جهودها من وكجزء عريب معرفة جمتمع خلق يف للمساّهة رائدة خطوة يف

أبو  طالل بانشاء مركز املجموعة قامت ،ومكافحة األمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ة الدولي كام دج امتحانات هيئة مع بالتعاون( AGCA-ITC) املعلومات تقنية ملهارات كام دج غزاله

)جامعة كام دج( لعقد امتحانات معتمدة يف مهارات تكنولوجيا املعلومات ومصادق عليها من قبل 
 ة.الدولي كام دج امتحانات هيئة
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 املستقبل

تعزيز قدرات موظفيها من متكنها السبل املختلفة التي استكشاف طالل أبو غزاله جمموعة تواصل
 تغيرياتطرأت  وقدات املميزة. واخلدم التعليم لخال منوتطوير خدماهتا وصقل اخل ات واملعرفه 

 .املجموعة نشأة منذ األوىل األربعة العقود خالل العريب العامل ع  العامل السيام ع  كبرية

وقد تطورت قدراتنا وإمكاناتنا بحيث أصبحنا قادرين ع  مواجهة التحديات التي تفرضها 
 باستمرار.البيئة االقليمية والدولية املتغرية 

 أساس ع  مؤسسية ثقافة خ تنا تورسخّ  مكاتبنا عدد زاد بينام ونوعا   كام   خدماتنا وتوسعت
 .إضافة اىل اإللتزام اتخدمما نقدمه من  جودة ع  أيضا قائمة ثقافة وهي مهمتنا،

 ع  احلفاظ إىل ونتطلع املهنية، من ومتكامل عالٍ  بمستوى رشكائها بتزويد املجموعة وتفتخر
 .وتطلعاتنا قيمنا تشاركنا مؤسسات مع املستوى هذا
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