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هالل آل احبيل لــ «الخط»:

حملت لواء العلم بين
عدد من مدن المملكة وسلطنة عمان

أرملة املرحوم احلاج علي املصطفى
إلى رحمة اهلل

إنتروبيا اجلاذبية
والشروط اإلبتدائية اخلاصة
يف حلظة اإلنفجار الكوني العظيم

السيد محمد املشعل

خطوة نحو التغيير

أديب أبو املكارم

عبير الشوق
ُ

ميرزا رضي اجلشي لــ « الخط»:

حبي للغة اإلنجليزية نقلني إلى شركة أرامكو

وحبي لوطني دفعني لرعاية األيتام
ّ

عجيب

للستائر والديكور

القطيف  -شارع القدس
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القطيف  -شارع القدس

8540060 - 8540064
أحدث الموديال

ت المواكبة للعصر

مركز تجهيزات المسابح
POOLS EQUIPMENT CENTER

زورونا على املوقع

تصميم  -برك سباحة
وتنفيذ  -جاكوزي
 -صيانة مسابح

 معدات مسابح حمامات بخار (سونا) -سخانات تدفئة املسابح

اململكة العربية السعودية  -القطيف  -ص.ب٤٢٩ :
تلفون - ٠١٣ ٨٣٦٦٩٨١ :فاكس٠١٣ ٨٣٦٦٩٨٢ :
Email:info@poolscenter.com.sa

www.poolscenter.com.sa
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املدلوح للأملنيوم
�سيهات  -املكتب8562143/ 8382409 :
امل�سنع - 855444 :الفاك�س 8381125:
Www.almadlouhest.com

أول اخلط
رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل
Email: alkhatmag@yahoo.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إخوان الصفا منهج االصطفاء
والبحث عن أنموذج للنقاء
إخــوان الصفــا هــم مجموعــة مــن العلمــاء  ،حجبــوا أســماءهم عــن جمهــور
القــراء  ،وبالتالــي أمعنــوا يف إخفــاء هوياتهــم واســمائهم فظلــوا هدفــا
للتخمــن خاصــة أن الباحثــن قــد اختلفــوا يف معرفــة الفتــرة الزمنيــة التــي
ظهــروا فيهــا  ،وكتبــوا مــن خاللهــا رســائلهم املهمــة.
لقــد تعــددت الــرؤى حــول أهدافهــم  ،وأفكارهــم  ،وبواعــث جتمعهــم علــى
هــذا النحــو الفريــد  ،فهنــاك مــن يــرى أنهــم مــن املتصوفــة  ،وهنــاك مــن
يراهــم مــن املعتزلــة  ،وبعــض االقاويــل تذهــب إلــى كونهــم يعتنقــون مذهــب
االســماعيلية .
* املكان :
إخــوان الصفــاء وخ ـ ّ
ان الوفــاء  ،جماعــة أخويــة إســامية ســرية نشــطت
خــال القــرن الرابــع الهجــري  ،وكان مركزهــا الرئيســي يف مدينــة البصــرة
بالعــراق  .ولهــا فــروع منتشــرة يف جميــع أرجــاء العالــم اإلســامي .
* غموض اجلماعة:
وعلــى الرغــم مــن الغمــوض الــذي يلــف هــذه اجلماعــة وأشــخاصها
بســبب الطابــع الســري لنشــاطها وجلوئهــا إلــى التقيــة  .إال أنهــا تركــت
ميرا ًثــا فكر ًيــا وروح ًيــا بقيــت آثــاره فاعلــة بعمــق شــديد يف مناحــي الثقافــة
اإلســامية وادبياتهــا الفريــدة عبــر عصورهــا املختلفــة  ،يتمثــل يف اثنتــن
وخمســن رســالة ال يُعــرف مؤلفوهــا  ،وتســتغرق يف الطبعــات احلديثــة
نحـ ًوا مــن ألفــن وخمســمئة صفحــة وأكثــر  ،حيــث تبحــث يف شــتى معــارف
عصرهــم مــن فلســفة وعلــوم وفلــك ورياضيــات وروحانيــات وإلهيــات ،
وتهــدف مــن وراء ذلــك إلــى التأســيس ملذهــب إســامي ذي طابــع كونــي،
يســتغرق ويســتوعب املذاهــب كلهــا  ،ويحقــق وجــوده بينهــا بشــكل قــوي
ومتمكــن  ،يتخطــى عتبــات اإلقليميــة .
* املعنى يف الرسائل:
املذهــب مبثــوث يف ثنايــا الرســائل ويف كل رســالة جتــد منــه طر ًفــا  ،بحيــث
ال تتوضــح غايــة اإلخــوان إال بعــد اإلنتهــاء مــن قــراءة الرســائل  ،مــن قبــل
قــارئ فاهــم  ،قــادر علــى ربــط شــتات األفــكار والتأليــف بينهــا  .هــذا النثــر
موضوعــا واحــ ًدا جنــده يف كل
لألفــكار املتنوعــة واجلريئــة التــي تخــدم
ً
محــور مــن احملــاور الرئيســية التــي تشــكل مذهبهــم  ،ويحــرك فكرهــم .
لقــد ألــف أهــل الصفــا  ،موســوعة علميــة شــديدة الثــراء  ،يف مناحــي
عديــدة  ،منهــا  :الرياضيــات والطــب والفلــك واملنطــق واملوســيقى واجلبــر
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والهندســة  ،بلغــة دقيقــة  ،قــادرة علــى توصيــل رســائل بعينهــا.
تعتبــر رســائل إخــوان الصفــا أقــرب للموســوعة العلميــة يف تاريــخ العــرب
بــل واملســلمني  ،تكلمــوا فيهــا عــن أفكاراهــم التــي اعتنقوهــا بشــكل صريــح
وبــن  .تتكــون مرجعيتهــم مــن اثنتــن وخمســن رســالة يف العلــوم الطبيعيــة
والعلــوم النفســية  ،ويف املنطــق وغيــر ذلــك مــن أنشــطة بشــرية وعمرانيــة.
* الزمن :
هنــاك غمــوض يف حتديــد الفتــرة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا أولئــك
املفكــرون ،وإن كانــت هنــاك دالئــل علــى كونهــم قــد ظهــروا يف الربــع االخيــر
مــن القــرن العاشــر امليــادي  ،وكانــت لديهــم القــدرة علــى اإلســتدالل
املنطقــي لألفــكار مــن خــال قــراءة بعــض آيــات القــرآن الكــرمي  ،والتــوراة
واإلجنيــل  ،وهــو الشــيء الــذي بــدا غيــر مســبوق ،فقــد رفعــوا احلــرج عــن
أنفســهم باإلســتدالل علــى أفــكار معينــة مبــا يتوافــق مــع الرؤيــة التــي أكــدت
عليهــا رســائلهم التــي أجمعــت علــى وجــود احلقيقــة العلميــة  ،وكونهــا يف
تضاعيــف كل ديــن ســماوي.
* نظرية التطور:
يؤمــن أخــوان الصفــا بــأن املخلوقــات جميعهــا وجــدت يف سلســلة متصلــة
منفصلــة  ،عبــر عوامــل التحــول التــي يجريهــا عليهــم الزمــن ،باســتثناء
الكائنــات العليــا ومنهــا اإلنســان والقــرد وغيرهــم  ،فقــد خلقــوا مــن الطــن
مباشــرة.
إن تأمــل احليــاة جتعلنــا نــدرك أن اإلنســان هــو آخــر املخلوقــات ألنــه اكثرها
تعقيــدا فقــد وجــد بعــد النبــات واحليــوان  ،فهمــا مصــدر الغــذاء بالنســبة
لــه .ويعمــد إخــوان الصفــا إلــى تراتبيــة معرفيــة  ،مؤداهــا أن احليــوان قــد
خلــق بعــد النبــات ألن مصــدر غذائــه هــو النبــات  ،والنبــات ذاتــه خلــق
بعــد املعــادن ألنــه مصــدر غذائــه  ،واملعــادن وجــدت بعــد ظهــور املــاء ألنــه
ســبب تكوينــه .وهنــا جنــد أنهــم يســتخدمون املنطــق يف شــرح وجهــة نظرهــم
بــذكاء وطالقــة  .وعلــى هــذا االســاس اســتمروا يف اجتهاداتهــم الفكريــة.
* ارتباطات شرطية :
لقــد ربــط إخــوان الصفــا الوجــود كلــه بعلــوم املعرفــة علــى اختــاف درجاتهــا
وأقانيمهــا مــن فلــك ورياضيــات ومنطــق وهندســة وعمــارة وعلــم نفــس
وفلســفة  ،وغيرهــا مــن علــوم .واكــدوا أن تلــك العلــوم متشــابكة  ،ويف
عالقــات جديلــة ال تــكاد تنفصــم.
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أول اخلط

ومــن املدهــش أن إخــوان الصفــا كانــوا ســباقني يف تفســيراتهم لتطــور
املخلوقــات  ،علــى الرغــم مــن وجــود علــوم متقدمــة يف عصرهــم رمبــا
اســتفادوا منهــا وطوروهــا بطريقتهــم التــي تعتمــد علــى احلــوار واجلــدل
وتقليــب اآلراء علــى أوجههــا املمكنــة.
لقــد ســبقهم فالســفة عظــام مثــل ارســطو وأفالطــون وبعــض فالســفة
اليونــان القدميــة غيــر أن إخــوان الصفــا عاجلــوا املوضــوع بطريقــة مختلفة.
لقــد تناولــوا القــوى املؤثــرة علــى الوجــود البشــري  ،وذهبــوا إلــى حقيقــة
ان اخلليــة االولــى قابلــة للتحــول إلــى صــور مختلفــة  ،وهــذا عكــس اخلليــة
الثانويــة التــي ال ميكــن أن تتحــول إلــى صــور أخــرى .قيــل هــذا قبــل أن
يكشــف العالــم « منــدل» عــن قوانــن الوراثــة التــي تطــورت فيمــا بعــد كثيــرا.
كمــا خطــط إخــوان الصفــا ملنهــج شــديد الرقــي لتشــجيع النفــوس علــى
اإلرتقــاء احلضــاري ودعــم النواحــي اإليجابيــة يف الســلوك اإلنســاني .
إن املرتبــة التــي ابتغاهــا إخــوان الصفــا هــي مرتبــة عليــا أعلــى وأرفــع وأكثــر
ســموا ممــا جنــده لــدى الفئــات اخلاملــة والكســولة.
والشــك ان طلــب العلــم واملعرفــة أجــدى مــن االنغمــاس يف امللــذات احلســية
والشــهوات الزائلــة  .إن إخــوان الصفــا يرفعــون اإلنســان إلــى مرتبــة عليــا
هــو جديــر بهــا خاصــة إذا نبــذ كل مــا مــن شــأنه تعطيــل رغبتــه يف الســمو
ملــدارج عليــا .
* البحث عن احلقيقة:
يتجــه إخــوان الصفــا للبحــث عــن احلقيقــة بــكل مــا لديهــم مــن عناصــر
معرفيــة متوهجــة  ،فمهمتهــم األولــى تتمثــل يف البحــث عــن احلقيقــة يف
أي مــكان  ،وأن ال نتحيــز ملذهــب وال نتعصــب لــرأي مهمــا بانــت وجاهتــه.
يعمــل إخــوان الصفــا علــى البحــث عــن احلقيقــة املطلقــة عنــد جميــع
األديــان  ،فــا يوجــد مصــدر واحــد للمعرفــة اإلنســانية .لديهــم أداتــان
للكشــف عــن احلقيقــة  :اخلبــرة واحلــدس.
تتوفــر املعرفــة حســب رؤاهــم عنــد املســيحيني وامللحديــن واملؤمنــن
والشــيعة والســنة  ،فــا يجــدون حرجــا يف ذلــك مــا دام العلــم والديــن
يشــجعان علــى القــراءة واإلطــاع  ،لتصــل النفــس اإلنســانية لغاياتهــا
وســعادتها بالوصــول لدرجــة رفيعــة مــن العلــم واملعرفــة.
* تواصل األمم :
يــرى إخــوان الصفــا أن علــى عمــوم املســلمني أن ال يهجــروا البحــث يف
كيفيــة التطــور احتجاجــا علــى الفهــم اخلاطــيء للكتــب الســماوية ؛ حيــث
كل أمــة ســابقة أثــرت يف فهــم األمم التاليــة لهــا .وبذلــك جنــد املســلمني
واملســيحيني واليهــود  ،يحرمــون ويكفــرون مــن قــال بنظريــة التطــور.
ومــن املهــم يف هــذا املجــال اإلشــارة إلــى كــون بعــض الدوائــر البحثيــة اتهمــوا
إخــوان الصفــا بكونهــم ال يؤمنــون بالبعــث  ،وهــذا قــول فيــه خلــط واضــح،
فمــن الظلــم ترديــد هــذا الــرأي الــذي يهــدف إلــى تنفيــر النــاس مــن تلــك
اجلماعــة  ،وصرفهــم عــن منهجهــم ورســائلهم القيمــة.
* حتريف :
وجديــر باالهتمــام أن بعــض رســائل إخــوان الصفــا املوجــودة
حاليــا مــن خــال وســائط ورقيــة أو إلكترونيــة  ،يوجــد فيهــا
مــن التحريــف واالضافــة الكثيــر مــن احلشــو فهنــاك دس غريــب
ومغلــوط يف املــن  .وهــذا األمــر حــدث كثيــرا يف تاريخنــا العربــي
لصــرف النظــر عــن جهــود يشــار إليهــا بالبنــان لينظــر إليهــا بريبــة
واتهــام  ،بــا ســند أو دليــل.
فقــد توصــل بعــض احملققــن والباحثــن إلــى وجــود بعــض
اإلضافــات والتزويــر رغبــة يف تشــويه ســمعة إخــوان الصفــا
والصــد عــن علومهــم .
* النظرة الكلية:
ال يســتطيع الباحــث اســتقصاء أي محــور مــن محــاور نظريتهــم إال
بعــد قراءتــه للرســائل جميعهــا ليســتخلص منهــا األفــكار املؤلفــة
لهــذا احملــور  ،كــي يعمــل علــى تنســيقها والربــط فيمــا بينهــا .
والشــك أن بعــض املقتبســات مــن رســائلهم ســتوضح منهجهــم يف

التفكيــر الــذي اعتمــد علــى تفســيرهم لظواهــر الكــون عبــر منهــج انتقائــي
ميــز جتربتهــم .
* نظرية التكوين:
تشــكل نظريــة التكويــن احملــور الرئيســي يف مذهــب إخــوان الصفــاء  ،وعلينا
ان نتوقــف بالبحــث والــدرس ملــا دونــوه ونشــروه حســب ظــروف الفتــرة
التاريخيــة  .تقــول رســائلهم يف معاجلــة عنصــر تشــكل العالــم وتكوينــه :
« إعلــم أن مِ ــاك األمــر يف معرفــة حقائــق األشــياء  ،هــو يف تصــور اإلنســان
حــدوث العالــم وكيفيــة إبــداع البــاري تعالــى العالــم واختراعــه إيــاه  ،وكيفيــة
ترتيبــه للموجــودات  ،ونظامــه للكائنــات مبــا هــي عليــه اآلن  ،لــم كان ذلــك
 .ثــم اعلــم أن كل عاقــل إذا ســمع كالم العلمــاء يف حــدوث العالــم  ،وأقاويــل
احلكمــاء يف كيفيــة إبــداع البــاري العالــم  .واختراعــه لــه بعــد أن لــم يكــن
 ،وتفكــر فيمــا قالــوه  ،فإنــه يشــتهي ويتمنــى لــو علــم كيــف صنعــه  ،ومتــى
عملــه  ،ولــم فعــل ذلــك بعــد أن لــم يكــن قبــل  .فــإن فكــر يف هــذه املباحــث
ولــم يتصــور كيفيــة ذلــك وال متــى وال لـ َم  ،لصعوبتهــا ودقتهــا فرمبــا حتيــر
عقلــه وتشــكك نفســه فيمــا قالــت احلكمــاء  ،وارتابــت وتبلبلــت «.
ســنالحظ هنــا توظيــف اللغــة التــي جتمــع بــن البعــد الواقعــي واملســحة
الرومانســية بــل واملثاليــة التــي راحــت تعالــج أصعــب املفاهيــم عبــر اســلوب
يف غايــة الوضــوح .لنســتكمل رؤيتهــم :
« ثــم اعلــم أن العلــة يف صعوبــة التصــور حلــدوث العالــم  ،وكيفيــة إبــداع
البــاري تعالــى لــه مــن غيــر شــيء  ،هــو مــن أجــل العــادة يف الشــاهد  ،أن كل
مصنــوع فــإن صانعــه يعملــه مــن هيولــى مــا  ،يف مــكان مــا ويف زمــان مــا ،
بحــركات وأدوات  .وليــس حــدوث العالــم وصنعتــه وإبــداع البــاري لــه هكــذا،
بــل إنــه أخــرج مــن العــدم إلــى الوجــود هــذه األشــياء كلهــا  ،أعنــي الهيولــى
واملــكان والزمــان واحلــركات واألدوات واألعــراض  .فمــن أجــل هــذا ال
يُتص ـ ّور كيفيــة حــدوث العالــم وإبداعــه « .
يعتمــد اهــل الصفــا علــى لغــة مفارقــة  ،توظــف افضــل االســاليب القتنــاص
املعرفــة بشــكل طيــع وغيــر بعيــد عــن روح التكتــم والعرفانيــة التــي تبلــغ
أقصــى مداهــا يف تلــك التكوينــات اإلنشــائية التــي ترصــد ميــاد العالــم ،
تســاق بشــكل تراتبــي يكشــف عــن عقــل فاهــم  ،وروح يقظــة  ،تعالــج الفكــرة
الصعبــة باســاليب ميســرة :
« ثــم اعلــم أن اهلل تعالــى قــد علــم بأنــه يعــرض للعقــاء هــذه الشــكوك
واحليــرة حيــث تفكــروا يف كيفيــة حــدوث العالــم  ،وال يُتصـ ّور بهــذه الطريقــة
لصعوبتهــا  ،فجعــل لــه طري ًقــا آخــر أســهل مــن هــذه وأقــرب  ،وركزهــا يف
نفوســهم كأنهــا مكتوبــة فيهــا كتابــة إلهيــة  ،ال ميكــن ألحــد مــن العقــاء
إنكارهــا إذا أنصــف عقلــه  ،ألنــه يجــد صدقهــا يف نفســه شــاه ًدا لــه بهــا،
وهــي كيفيــة صــورة العــدد  ،ومنشــؤه مــن الواحــد الــذي قبــل االثنــن «.
يســتخدم أخــوان الصفــا معارفهــم احلســابية يف تقــدمي صــورة متماســكة
لصفــات اهلل عــز وجــل  ،يغلــب عليهــا االجتهــاد  ،محاولــن االنفــات مــن
الصــور املنقولــة  ،واجتــراح آفــاق جديــدة ومدهشــة يف طــرح رؤاهــم :
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« ثــم اعلــم أن مســألة اخلــاف للــذات والصفــات هــي مــن إحــدى املســائل
اخلالفيــة بــن العلمــاء واملذاهــب  .وذلــك أن كثــرة الظنــون والتخيــات
العارضــة لإلفهــام  ،إذا تف ّكــرت النفــوس يف ماهيــة اهلل وكيفيــة صفاتــه
الالئقــة  ،فــا تســكن النفــوس حتــى يعتقــد اإلنســان رأ ًيــا مــن اآلراء وتســكن
نفســه إليــه «.
ليســت اللغــة وحدهــا هــي أدوات اجلماعــة لكــن مــا مييــز الرســائل قدرتهــا
علــى تنشــيط العقــول التــي تســتقبل الــكالم  ،فيحــدث التالقــي  ،ويتــم
احلــوار بشــكل بالــغ الثــراء فيمــا يخــص أدق العالقــات  ،وانصــع العالمات :
« فمــن النــاس مــن يــرى  ،ويعتقــد أن اهلل تعالــى شــخص مــن األشــخاص
الفاضلــة  ،ذو صفــات كثيــرة ممدوحــة وأفعــال كثيــرة متغايــرة  ،ال يشــبه
أح ـ ًدا مــن خلقــه  ،وال مياثلــه ســواء مــن بريتــه  ،وهــو منفــرد عــن جميــع
خلقــه يف مــكان دون مــكان  .وهــذا رأي اجلمهــور مــن العامــة  ،وكثيــر مــن
اخلــواص «.
يخــوض إخــوان الصفــا معاركهــم الفكريــة بشــيء مــن الهجــوم املباغــت علــى
االفــكار الســاكنة  ،املســتقرة  ،ليعــاد بحــث اجلــذور بــدأب وفطنــة وبالغــة
غيــر مســبوقة إلــى حــد بعيــد:
« ومنهــم مــن يــرى ويعتقــد أنــه يف الســماء فــوق رؤوس اخلالئــق جمي ًعــا .
ومنهــم مــن يــرى أنــه فــوق العــرش يف الســماوات ؛ وهــو ّ
مطلــع علــى أهــل
الســماوات واألرض وينظــر إليهــم ويســمع كالمهــم ويعلــم مــا يف ضمائرهــم؛
ال تخفــى عليــه خافيــة مــن أمرهــم  .وأعلــم أن هــذا الــرأي واالعتقــاد جيــد
للعامــة ومــن ال يعــرف شــي ًئا مــن العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة والعقليــة
اإللهيــة ؛ ألنهــم إذا اعتقــدوا فيــه هــذا الــرأي يتقنــوا عنــد ذلــك وجــوده ؛
وحتققــوا وعلمــوا وصايــاه التــي جــاء بهــا األنبيــاء مــن األوامــر والنواهــي « .
نالحــظ يف الفقــرات الســابقة مــن إحــدى رســائلهم  ،مــدى احليطــة واحلذر
يف اســتخدام اللغــة  ،مبقــدار مــا يجعــل خطابهــم واضحــا ومؤثــرا مــع
القــدرة علــى اإلقنــاع بلمســة ســاحرة يجيدونهــا مــع فهــم طبيعــة اجلمهــور
املخاطــب ،وهــذه إحــدى صفاتهــم يف القــدرة علــى التأثيــر عبــر لغــة جديــدة
غيــر مطروقــة يف وقتهــم  ،بهــا قــدر كبيــر مــن الرصانــة والقــوة .وهــو مــا
يظهــر يف مناطــق أخــرى مــن الرســالة :
« وكان يف ذلــك صــاح لهــم وملــن يعاملهــم ويعاشــرهم مــن العــام واخلــاص؛
وليــس يضــر اهلل شــي ًئا ممــا اعتقــدوه .
ومــن النــاس طائفــة أخــرى فــوق هــذه يف العلــوم واملعــارف  ،تــرى بــأن هــذا
الــرأي باطــل  ،وال ينبغــي أن يعتقــدوا يف اهلل تعالــى أنــه شــخص يحويــه
مــكان  ،بــل هــو صــورة روحانيــة ســارية يف جميــع املوجــودات  ،حيــث مــا كان
ـس وال تغييــر وال حدثــان  ،وهــو ال
ال يحويــه مــكان وال زمــان  ،وال ينالــه ِحـ ّ
يخفــى عليــه مــن أمــر خلقــه ذرة يف األرضــن والســماوات  ،يعلمهــا ويراهــا
ويشــاهدها  ،وكان يعلمهــا قبــل كونهــا وبعــد فنائهــا « .
قــدرة عاليــة علــى التفســير والتحليــل وربــط العناصــر املختلفــة واملتنافــرة،
واالعتمــاد علــى فنــون اجلنــاس والطبــاق وغيرهــا مــن صيــغ بالغيــة
ومحســنات بديعيــة جتعــل التأثيــر ممكنــا جتــاه كل مــن تصلــه الرســائل يف
أي أرض تنطــق العربيــة  .وهــو مــا نتابعــه يف فقــرات تاليــة :
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« ومــن النــاس طائفــة أخــرى فــوق هــؤالء يف العلــوم واملعــارف والعقــل ،
تــرى وتعتقــد أنــه ليــس بــذي صــورة ،ألن الصــورة ال تقــوم إال يف الهيولــى،
بــل تــرى أنــه نــور بســيط مــن األنــوار الروحانيــة ال تدركــه األبصــار وهــو
يــدرك األبصــار .
ومــن النــاس ممــن فــوق هــؤالء يف العلــوم واملعــارف والنظــر واملشــاهد ،يــرى
ويعتقــد أنــه ليــس بشــخص وال صــورة بــل هويــة وحدانيــة  ،ذو قــوة واحــدة
وأفعــال كثيــرة وصنائــع عجيبــة  ،ال يعلــم أحــد مــن خلقــه مــا هــو  ،وأيــن
هــو ،وكيــف هــو  ،وهــو الفائــض منــه وجــود املوجــودات  ،وهــو املُظهــر صــور
الكائنــات يف الهيولــى  ،املبــدع جميــع الكيفيــات بــا زمــان وال مــكان  ،بــل
قــال  :كــن فــكان  .وهــو موجــود يف كل شــيء مــن غيــر املخالطــة  ،ومــع كل
شــيء مــن غيــر املمازجــة  ،كوجــود الواحــد يف كل عــدد «.
حديــث عــن اخلالــق الواحــد القــادر الوهــاب  ،بلغــة رصينــة تعتمــد علــى
ســموق اللغــة العربيــة وعلــى امتدادهــا البالغــي وتأثيرهــا املعــريف لنــدرك
أن إخــوان الصفــا يف جهدهــم اعتمــدوا علــى فكــر مرتــب  ،وفهــم بطبيعــة
التركيبــة العربيــة  ،مــع معرفــة اســاليب القــرآن الكــرمي  ،ومعرفــة شــاملة
بالنحــل والطوائــف التــي شــكلت خريطــة العــرب واملســلمني علــى وجــه
البســيطة يف تلــك الفتــرة التاريخيــة احلرجــة .
وجــه إليهــم رســائل بعضهــا متخصــص وبعضهــا عــام  ،فيهــا قــدر ال بــأس
بــه مــن خصوصيــة التجربــة التــي جتمــع بــن الغمــوض وبــن الوضــوح
والتماهــي بينهمــا :
« ثــم اعلــم أن اهلل تعالــى جعــل بواجــب حكمتــه  ،يف جبلــة النفــوس معرفــة
هويتــه طب ًعــا مــن غيــر اكتســاب وال تعلّــم  ،لتكــون تلــك املعرفــة داعيــة
لهــا  ،ومؤديــة إلــى طلــب ماهيتــه ومعرفــة آنيتــه  ،ولتكــون طلبتهــا يف
هــذه املعــارف داعيــة لهــا  ،ومؤديــة إلــى إحــكام جميــع العلــوم واملعــارف
اإللهيــة ،والطبيعيــة والرياضيــة والعقليــة واحلســية  .حتــى إذا أحكمــت (أي
النفــوس) هــذه العلــوم واملعــارف  ،عرفتــه عنــد ذلــك حــق معرفتــه ،وســكنت
إليــه واطمأنــت وثبتــت معــه  ،ونالــت الســعادة القصــوى التــي هــي ســعادة
اآلخــرة « .
*ختاما:
علــى هــذه الوتيــرة ميضــي إخــوان الصفــا يف طــرح افكارهــم  ،بشــيء مــن
الفيــض األســلوبي والثــراء الداللــي بحيــث نلحــظ عناصــر ثقافيــة ورؤى
فكريــة وشــحنات إميانيــة جتمــع االســئلة باألجابــات يف قالــب لغــوي محكم.
ال شــك إن إخــوان الصفــا كانــت جماعــة فلســفية توفيقيــة ألنهــا أخــذت مــن
كل فلســفة مبقــدار  ،ومــن كل ديــن بجانــب  ،وحاولــت التوفيــق بــن األديــان
كلهــا وبــن املذاهــب الفلســفية القائمــة آنــذاك مــن فارســية ويونانيــة
وإســامية ثــم بــن األديــان والفلســفة ولقــد تطــرق إخــوان الصفــا يف
فلســفتهم كغيرهــم مــن التيــارات املعاصــرة لهــا ملشــكلة الفيــض وخصصــوا
لهــا اخليــر الكثيــر مــن اهتماماتهــم ومعاجلاتهــم الفلســفية .ولكنهــم يف
االخيــر جماعــة قدمــت اجتهــادا واضحــا حــول قضايــا وجوديــة وفلســفية
ومعرفيــة حتتــاج إلــى الكثيــر مــن الــدرس والتحليــل ■.
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أهالً شهر الخير

متابعات

رحيل ناصر الصادق
ومرارة الفقد

تكرمي  ١٢٦متفوق ًا بصفوى
و آل احبيل وآل إبراهيم
بالقطيف
كـ ّرم مديــر مكتــب التعليــم مبحافظــة القطيــف عبدالكــرمي
ب ــن عب ــداهلل العلي ــط الطالب ــن ك ــرمي مصطف ــى إبراهي ــم
ومجتبــى كفــاح آل حبيــل ،وذلــك يف مكتبــه.
ويأتــي هــذا التكــرمي الــذي حضــره قائــد مدرســة املجيديــة
الثانوي ــة بالقطي ــف وائ ــل اجلش ــي بع ــد حص ــول املكرم ــن
علــى الدرجــة النهائيــة يف اختبــار القــدرات لهــذا العــام.
كم ــا احتف ــل أهال ــي مدين ــة صف ــوى بتفـ ـ ّوق  126طالبـ ـاً،
وذلـــك يف مهرجـــان التفـــوق الطالبـــي ملـــدارس مدينـــة
صفـــوى للعـــام اخلامـــس علـــى التوالـــي بصالـــة نـــادي
الصفـــا الرياضـــي .وحضـــره مديـــر مكتـــب التعليـــم
مبحافظ ــة القطي ــف عب ــد الك ــرمي العلي ــط وش ــخصيات
دينيــة وإجتماعيــة إضاف ـ ًة ألوليــاء أمــور الطلبــة املتفوقــن
وع ــد ٌد م ــن الس ــلك التعليم ــي وب ــدأ احلف ــل ال ــذي قدم ــه
ٍ
بآيـــات مـــن القـــرآن الكـــرمي تالهـــا
إبراهيـــم املطـــرود
الطال ــب محم ــد األبي ــض وتضم ــن احلف ــل كلمت ــن ملدي ــر
مكت ــب التربي ــة والتعلي ــم بالقطي ــف األس ــتاذ عب ــد الك ــرمي
العليـــط والشـــيخ حســـن اخلويلـــدي .

املرحوم ناصر الصادق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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اج ُعــونَ،
صابَتْ ُه ـ ْم ُم ِصيبَ ـ ٌة َقالُــوا ِإنــا ل َو ِإنــا ِإليْـ َر ِ
الصابِرِ ي ـ َن  ،ا ّلَذِ ي ـ َن ِإ َذا أَ َ
( َوبَ ِ ّشــرِ َّ
١
ات مِ ــ ْن َر ِ ّبهِ ــ ْم َو َر ْح َمــ ٌة َوأُولَئ َ
أُولَئ َ
ِــك ُهــ ُم ْال ُ ْهتَــ ُدو َن ) مــا مــن مصيبــة
صلَــ َو ٌ
ِــك َعلَيْهِ ــ ْم َ
يبتلــى بهــا املــرء منــا إال وهــي امتحــان لصبــره وإميانــه بالقــدر خيــره وشــره  ...والصبــر
هــو كــف النفــس وحبســها عــن الســخط مــع وجــود األلــم ومتنــي زوال ذلــك ,وكــف
بــا
(ســا ٌم َعلَيْ ُكـ ْم ِ َ
اجلــوارح عــن العمــل مبقتضــى اجلــزع  ....وكمــا يف قولــه جــل وعــا َ
صبَ ـ ْر ُ ْ
ت َف ِن ْع ـ َم ُع ْقبَــى ال ـ َدّارِ )  ... ٢إن جتربــة معنــى الصبــر واالحتســاب و ذكــر مــرارة
َ
الفقــد قــد يجــرح أجــر الصبــر ولكــن هــي طاقــة للتعبيــر عــن معنــى الفقــد ألخينــا
(ناصــر) الــذي غيبــه املــوت ولــم ميهلــه ســوى ســاعة واحــدة أحدثــت ألــم الفجيعــة يف
مســاحات نفوســنا جميع ـاً :والــده والدتــه أخوتــه زوجتــه وأبنائــه ونحــن جميعــا منــا
أقــارب ومعــارف وأصدقــاء.
ســاعة واحــدة  .....يف ســجل حياتــه منــذ والدتــه هــي الفارقــة بــن حيــاة الدنيــا
والرحيــل منهــا ...وانطفــأ وهــج احليــاة يف جســده ....وغيــب معــه مســاحات وجــوده
حيــا معنــا لتبقــى ذكــراه خالــدة يف كل مــن عرفــه وتعامــل معــه.....
إن احلديــث عــن الفقــد  ...يتكــرر لــكل مــن غــاب عــن ناظــره حبيــب وغــال ....ولــن
يســتوعب معنــاه إال مــن ابتــاه املولــى بفقــد مماثــل  ....وكل فقــد لــه مرارتــه وأملــه
الــذي يســحق الضلــوع ...ففقــد الوالديــن يختلــف عــن فقــد األخــوة و عــن فقــد األبنــاء
 ....كل فقــد لــه نــوع مختلــف مــن األلــم واملــرارة .....ومــا يخفــف ألــم الفقــد هــو
أن عــاج املصائــب كمــا يذكــر يف ســجل املســلم منــا يبــدأ مبعرفــة أن الدنيــا دار
ابتــاء وامتحــان وأن املصيبــة ثابتــة ورحيــل االحبــة متوقــع فمــن الــذي يخلــد منــا ؟؟
وذهــول حلظــة معرفتنــا بفقــد احبائنــا يجــئ مــن بشــريتنا الضعيفــة وعمــق محبتنــا ملــن
فقدنــا .....ومواجهــة حقيقــة املــوت الــذي غيــب هــذا الغالــي مــن حياتنــا فلــن نــراه مــرة
أخــرى ولــن نســمع صوتــه ولــن يكــون بيننــا ...ولــن نتمكــن أن نقــول لــه كــم أحببنــاه وكــم
نحــن نتألــم لغيابــه ....مواقــف عديــدة متــر بنــا وشــريط حيــاة الغالــي الــذي فقدنــاه
منــذ أيــام ميــر أمــام العــن  ،طفولــة وشــبابا ،وضجــج احليــاة يف هــذه املواقــف يدفعنــا
أن نتســاءل مــع أنفســنا ومــع مــن حولنــا كــم هــي مــرة ســاعة الرحيل.....وكــم هــو مؤلــم
هــذا الفقــد ففقــد األخ لــه مــرارة وألــم يــزدادان كل يــوم  ....حتــى مــع هــدوء نهايــة أيــام
العــزاء وأصــوات املعزيــن ووجــوه األحبــة واملعــارف واجليــران حتيــط بنــا مــن كل جانــب
وللعــزاء مذاقــه ملــن ابتــاه اهلل مبصيبــة فقــد األحبــة ورغــم مــا يكتنــف هــذه األيــام مــن
ألــم واضطــراب وانفــات املشــاعر...إال انهــا كالبلســم تــداوي األلــم كامــل خصوصــا
عندمــا تكــون حتمــل مشــاعر الصــدق واملواســاة وليــس تأديــة واجــب فقــط...
وأيــام العــزاء التــي مــرت بنــا عنــد فقدنــا لــأخ ناصــر كانــت منوذجــا متميــزا ملعنــى
االلتحــام واحملبــة التــي يحملهــا محبــوه وعارفــوه وزمــاؤه وليــس أهلــه فقــط  ...ممــا
أحــدث طمأنينــة مســتمرة مــن اإلميــان بقضــاء اهلل مقــدره أوال ثــم مــن هــذا الكــم
مــن املعزيــن وهــم يرفعــون أكفهــم بالدعــاء بالرحمــة واملغفــرة لــه  ،ورغــم الدمــوع التــي
مــأت عيــون محبيــه لكنهــم أمــام احتــواء اآلخريــن لهــم وســماعهم للدعــاء لــه عــادوا
أكثــر هــدوء كأنهــم أدركــوا أن الغالــي ليــس فقدهــم هــم فقــط وكــم هــو مهــم هــذا
الشــعور لنــا .
رحــل أخونــا (ناصــر) كمــا يرحــل كل غــال  ....وكمــا ســنرحل نحــن الحقــا ال نــدري
متــى وال كيــف ؟ وال أيــن ؟؟
ولكــن اليقــن يف رحمــة اهلل ســبحانه وتعالــى واإلميــان بقضائــه وقــدره ( ُقل ّلَــن يُ ِصيبَنَا
إ َِّل َمــا َكتَــب َّ
اللُ لَنَــا ) هــو املــاذ وهــو الرجــاء يف جــزاء االحتســاب والصبر......
َ
( - )١البقرة157 - 155 :
( - )٢الرعد٢٤ :
( - )٣التوبة٥١ :
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صدقي هالل حبيل

متابعات

الصفيان
أهالي القطيف يقدمون واجب العزاء ألسرة
ّ
شــارك عــدد مــن اهالــي
القطيــف يف تقــدمي واجــب
العــزاء ،ألســرة الصف ّيــان يف
فقيدهــم عبدالعزيــز الصفيــان
والــذي أقيــم ملــدة ثالثــة أيــام
وكان يف مق ّدمــة مســتقبلي
املعزّيــن ابنــاه محافــظ القطيــف
خالــد الصفيــان وأخــوه املتحــدث
الرســمي يف أمانــة املنطقــة
الشــرقية محمــد الصفيــان
وعــدد مــن أفــراد األســرة ،وذلــك يف حــي
الفاخريــة بالدمــام.
وعبــر أهالــي القطيــف عــن عميــق حزنهــم يف
فقــد والــد محافــظ القطيــف الــذي جتمعــه
رحمــه اهلل بهــم عالقــات و ّديــة وأخو ّيــة يف مجــال
العمــل وعلــى الصعيــد اإلجتماعــي.
وأكــد رئيــس نــادي الصفــا الرياضــي بصفــوى
املهنــدس ســمير الناصــر علــى أن املرحــوم
تــرك بعــد موتــه إرثــاً يجعلــه خالــداً يف قلــوب

اجلميــع وهــو أبنــاؤه البــررة «خالــد ومحمــد»
اللذيــن عرفــا بعطائهمــا للوطــن وألبنائــه.
أن ذهــاب
ولفــت رجــل األعمــال فايــز الزايــر إلــى ّ
أهالــي القطيــف لتقــدمي العــزاء ليــس فيــه م ّنــة
مــن أحــد بــل هــو واجــب اجتماعــي علــى كل
مــن رافــق عبــد العزيــز ،حتــى و ّرث تلــك الســيرة
العطــرة إلــى أبنائــه الكــرام.
ووجــه رئيــس إدارة جمعيــة القطيــف اخليريــة
ّ
عصــام الشماســي واجــب العــزاء واملواســاة
حملافــظ القطيــف الــذي عرفــه ”إنســاناً“ قبــل

أرملة املرحوم احلاج علي املصطفى
انتقلــت إلــى رحمــة اهلل نعيمــة أحمــد مهــدي
اخلنيــزي أرملــة املرحــوم احلــاج علــي بــن حســن بــن
مهــدي املصطفــى ،والــدة كل مــن :الدكتــور وجيــه
والصيدلــي محمــد و ســامي ونــزار وســماحة الشــيخ
حســن والدكتــور بــدر و افتخــار وانتصــار وازدهــار.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــدة
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القدير
أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يدخلهــا فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

والدة فاضل النمر

املرحوم احلاج
علي املصطفى

احلاج ياسني سلمان الهاجري
انتقــل إلــى رحمــة اهلل احلــاج  :ياســن بــن ســلمان
الهاجــري  -أبــو ســامي .عــن عمــر  82عامــاً ،
مــن الهفــوف ويســكن يف الدمــام .والــد كل مــن:
ســامي ومحمــد و باســم وأحمــد.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع
رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع
مجيب .
السيد منير السيد عدنان املروحن
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الســيد منيــر الســيد
عدنــان املروحــن والــد كل مــن :عقيــل وســراج وثــاث
بنــات.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.

أن يعرفــه ”مســؤوالً“« ..علــى ح ـ ّد قولــه» وجلميــع
أســرة الصفيــان يف فقيدهــم الغالــي ،ســائ ً
ال اهلل
تعالــى بــأن يتغمــده بواســع رحمتــه ،وأن يســكنه
فســيح جناتــه.
وشـ ّدد رجــل االعمــال محمــد املســكني على وجود
أواصــر األخــوة واحملبــة التــي جتمــع بــن الفقيــد
الصفيــان وأبنائــه بأهالــي محافظــة القطيــف
منــ ُذ عشــرات الســنني ،داعيــاً اهلل تعالــى بــأن
تبقــى هــذه األخــوة وهــذه احملبــة تتوارثهــا األبنــاء
مــن اآلبــاء واألجــداد.

انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى احلاجة زهراء أحمد رضي
آل إبراهيم (أم عبداهلل النمر)  ،زوجه احلاج علي
محمد النمر أبوعبداهلل ووالدة كل من:عبداهلل النمر
(أبوطالب) رئيس جمعية العوامية سابقا ،واألستاذ
أحمد (أبومصطفى)  ،حسني (أبوعلي)  ،محمد (أبو
إبان) ،فاضل (أبو عباس) رئيس مجلس إدارة نادي احلاج علي محمد النمر
زوج املرحومة
السالم بالعوامية .واخلط التي آملها النبأ تتقدم إلى
أسرة الفقيدة وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلني اهلل
العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن
يلهمهم الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
احلاج رشيد أحمد آل سنبل
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى احلــاج رشــيد بــن
أحمــد حســن آل ســنبل والــد كل مــن :محمــد
ومجــدي ومهنــد وميثــم.
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي
القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه وأن يلهمهــم
الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
الطفل مهدي محمد اخلنيزي
انتقــل إلــى رحمــة اهلل تعالــى الطفــل مهــدي محمــد
فهمــي اخلنيــزي ،أثــر حــادث مــروري أليــم .
واخلــط التــي آملهــا النبــأ تتقــدم إلــى أســرة الفقيــد
وأرحامهــم بأحــر التعــازي ،ســائلني اهلل العلــي القديــر
أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يدخلــه فســيح جناتــه
وأن يلهمهــم الصبــر والســلوان ،إنــه ســميع مجيــب.
العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م
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متابعات

يارامس الخير

ألقيت هذه القصيدة يف حفل تكرمي احلاج حسن علي الفرج أبو مالك
يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٧/٧/١٢هـ تقديرا ألعماله اجلليلة
الشاعر سعود عبد الكرمي الفرج

األستاذ فاضل النمر رئيس نادي السالم
يكرم احلاج حسن علي الفرج آبو مالك

املهندس نبيه البراهيم يكرم الفرج

األستاذ محمد آل نوح
يقدم هدية تذكارية للمكرم

12

يــا رامــس اخليــر هــذا اخليرمقصــود
وكــف ســلمان مازلــت بشــائرها
أنــى يــرى املــاء رمــزا يف منابعــه
عــوام يــا قبلــة اإللهــام يابلــدي
فأنــت يــا بلـ ـ ـ ــد اإلبــداع موئلنــا
حيــث الكفــاءات نحــو املجــد ناهضــة
البــد مــن يــوم أن نرعــاه نحــو غـ ٍـد
تعــود عــوام يف أجلــى منابعهــا
فكــن أبــا مالـ ٍـك يــا نســل مــن وهبــوا
خدمــت عــوام ال زهــوا وال طمعــا
اخلير كل اخلير يف أبناء من خدموا
تبقــى مآثرهــم يف العمــر خالــدة
والناس يف عرفهم بني القرى اتفقوا
قــد بــارك اهلل خيــر ًا أنــت فاعلــه
متضي الليالي وذي األقدار جتمعنا
إنــي أرى احللــم يف اإلنســان منزلــة
حييــت يــا جامعــا للحــب نبــض وفــا
مــن ال يــرى هــذه األوطــان مؤتلقــا
واحلــب للوطــن األســمى تعــد لــه
وذا التســامح لألوطــان يحفظهــا
والفرقــة اليــوم ال تبنــي لنــا وطنــا
والعنــف أن ســاد قومــا يســتجد بــه
فلنســع باحلــب دومــا كــي نطورهــا .
فكــن أبــا مالـ ٍـك باخليــر مزدهــرا

العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م

يف فيــئ ســلمان ينمــو ذلــك العــود
يف كل يــوم بهــا األرزاق واجلــود
مــا أجمــل النهــر يســمو فيــه جتديــد
تيهــي كحقـ ٍـل لــه اآلمــال منشــود
حيــث النوابــغ تســمو والفراقيــد
يف كل حقــل بهــا اإلبــداع موجــود
الشــمس مشــرقة والظــل ممــدود
يف تبرهــا اخليــر لإلنســان معهــود
شــمس البــاد بوقــف فيــه تشــييد
هــذي صفاتــك واإلحســان مشــهود
هــذي البــاد ســيهنا فيــك مجهــود
تــردد الذكــر يف ذاك األماجيــد
وذاك فــرع بــه اإلحســان موعــود
مــا ضــاع أجــر لــه املعــروف متهيــد
واحلــب يف لغــة األيــام محســود
والشــر عنــه بــذي اإلميــان موصــود
عــوام فيكــم هــي اإلنســان والعيــد
يعيــش وهمــا وهــذا الوهــم تفنيــد
هــذي احليــاة وهــذا احلــب جتســيد
مــن غيــره كل هــذا اجلهــد تبديــد
وال بــادا وعــزم النــاس مكــدود
شــر وتلــك جهــات الشــر تهديــد
حقــا علينــا لهــذا احلــب توطيــد
فكلنــا يف جهــات احلــب تغريــد

متابعات

أهالي القطيف يستقبلون
رجل األعمال السند بالورود
عــاد بحمــد اهلل رجــل األعمــال الســعودي احلــاج حســن بــن علــي آل ســند
إلــى القطيــف بعــد جتربــة قاســية مــن االختطــاف اســتمرت ملــدة  ١١يومـاً
علــى يــد عصابــة مجرمــة يف أرض جمهوريــة مصــر العربيــة حيــث مت
قطــع الطريــق عليــه مــن قبــل مجموعــة مــن املجرمــن املســلحني علــى
طريــق األســماعيلية الصحــراوي.
وأكــد ســفير خــادم احلرمــن الشــريفني مبصــر أحمــد بــن عبدالعزيــز
القطــان «أن األمــن املصــري جنــح يف حتريــر رجــل األعمــال الســعودي
املختطــف حســن علــي آل ســند».
وأوضــح علــي آل ســند جنــل رجــل األعمــال الــى ان عمليــة مغــادرة والــده
مصــر جــاءت بعــد اســتكمال التحقيقــات األساســية مــع األجهــزة األمنيــة
املصريــة والتــي اســتمرت ســتة أيــام ،الفتــا إلــى ان التحقيقات مــع األجهزة
األمنيــة تركــزت علــى هويــة اجلهــات اخلاطفــة بغيــة الوصــول اليهــا وإلقــاء
القبــض عليهــا.
وعبــر عــن شــكر والــده وجميــع أفــراد العائلــة لكافــة املســؤولني يف اململكــة
للوقفــة املشــرفة مــع محنــة والــده التــي كابدهــا طيلــة أيــام االختطــاف.
وثمــن يف الوقــت نفســه اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا الســفارة الســعودية
وعلــى رأســها الســفير احمــد القطــان ،حيــث حتركــت الســفارة باالتصــال
مــع اجلهــات األمنيــة املصريــة منــذ اليــوم االول لعمليــة االختطــاف التــي
حــدوث علــى الطريــق الصحــراوي باإلســماعيلية.
وأضــاف ،ان العائلــة تقــدر عاليــا جهــود األجهــزة املصريــة طيلــة األيــام
املاضيــة ســواء اثنــاء فتــرة االحتجــاز او األيــام التــي اعقبــت اإلفــراج عــن
والــده.
و اســتقبل العشــرات مــن أهالــي القطيــف رجــل األعمــال الســند بالــورود
مبطــار امللــك فهــد الدولــي بعــد وصولــه علــى مــن اخلطــوط الســعودية،
ومــن جانــب آخــر ،أقيــم حفــل مركــزي مبناســبة االفــراج عــن رجــل
األعمــال املختطــف.
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متابعات

كلية املانع الطبية تزف  277كوكبة
من خريجات 2016م
كتب /منى اخلليفة
احتفلــت كليــة محمــد املانــع للعلــوم الصحيــة بدفعة جديدة
مــن خريجــات كليــة الصيدلــة والتمريــض واملختبــرات ،
161خريجــة مــن قســم الصيدلــة و98خريجــة مــن قســم
التمريــض و 18مــن قســم احملتبــرات الطبيــة  ،الــذي أقيــم
بقاعــة ســيف باخلبــر بحضــور األميــرة عبيــر بنــت فيصــل
بــن تركــي بــن عبــد العزيــز آل ســعود الدكتــورة عايشــة
املانــع واملشــرف العام-رئيــس مجلــس األمنــاء ،وأعضــاء
هيئــة التدريــس بالكليــة .
أُفتتــح بالســام امللكــي وبآيــات مــن القــرآن الكــرمي وعيــون
األمهــات تترقــن خــروج كوكبــة اخلريجــات ميلؤهــا دمــوع
الفــرح بإســتقبال فلــذات أكبادهــن علــى منصــة التخــرج .
كلمة ترحيبية
ألقــت املشــرف العــام رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــورة
عائشــة املانــع كلمــة ترحيبيــة لإلمهــات وللخريجــات كلمــة
أوضحــت فيهــا إنهــن األمــل والرجــاء واملســتقبل وبهــذا
التخــرج والشــهادة ماهــي إالمفتــاح لدخــول معتــرك احليــاة
العمليــة .
كلمة عميد الكلية
أمــا كلمــة العميــد ألقتهــا الدكتــورة ســناء احملمــود( ..يــوم
مشــهود لكليــة املانــع وهــي تــزف للوطــن كوكبــة مــن خريجــات تــزودت بالعلــم احلرمني يف دعم قطاع التعليم العالي اخلاص وإلدارة الصندوق اخليري
اإلجتماعي وصندوق تنمية املوارد البشرية لدعم املنح الدراسية .
واملعرفــة وصقلــت املواهــب وقدرتهــن بالتدريــب...
تعهد اخلريجات
كلمة راعية احلفل سمو األميرة
كلمــة شــكر قدمتهــا األميــرة عبيــر لــكل طاقــم التدريــس ولألمهــات أقســمت اخلريجــات بالعهــد واحملافظــة ع املهنــة الصحيــة والوفــاء للوطــن
واخلريجــات عبــرت فيهــا مــدى الســعادة والثقــة ووعــدت مبواصلــة العمــل واملليــك  ،وأختتــم احلفــل بتوزيــع الشــهادات وتكــرمي خريجــات اإلمتيــاز مــع
والعطــاء ليفخــر بهــن الوطــن  ،وشــكر لــوزارة التعليــم وحلكومــة خــادم مرتبــة الشــرف .

 500زائر يف اختتام
فعاليات اليوم العاملي ملرض الربو

محمد التركي ،تصوير :وديعة العدنان ،عباس النمر
أختتمــت فعاليــات اليــوم العاملــي ملــرض الربــو حتــت شــعار ”الربــو ميكنــك
الســيطرة عليــه“ والتــي نظمتهــا اللجنــة الصحيــة التابعــة للجنــة التنميــة
االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف وبالتعــاون مــع إدارة املراكز الصحيــة بالقطيف.
واســتمرت الفعاليــة التــي أقيمــت يف مجمــع القطيــف ســيتي مــول التجــاري
ملــدة ثالثــة حضرهــا مــا يفــوق علــى  500زائــر جالــوا األركان التثقيفيــة املعـ ّدة
لهــذه املناســبة.
واحتــوت الفعاليــة التــي شــارك فيهــا  25كادراً صحي ـاً علــى  6أركان شــملت
ركــن التســجيل وركــن التعريــف باملــرض واألعــراض وركــن مثيــرات املــرض
وركــن األطفــال والــذي أشــرفت عليــه جمعيــة ســيهات اخليريــة وركــن العــاج
وركــن اإلســعاف.
وأكــد رئيــس جلنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف املهنــدس عبــاس
الشماســي علــى أن قيــام جلنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف
وبالتنســيق مــع إدارة املراكــز الصحيــة بالقطيــف إلقامــة هــذا املعــرض يأتــي
رغبــ ًة يف تعزيــز الثقافــة الصحيــة يف املجتمــع وبــث الوعــي الصحــي عــن
مختلــف األمــراض الســائدة ،وأشــار إلــى أن الكــوادر الصحيــة املتخصصــة
املشــاركة تقــوم بالتعريــف بهــذا املــرض وأعراضــه وأســبابه وطــرق الوقايــة

مبســط ادراكآ مــن رؤيــة اللجنــة الصحيــة التابعــة
منــه وعالجــه بأســلوب ســهل ّ
للجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف بــأن التثقيــف الصحــي هــو
حجــر الزاويــة للوقايــة مــن هــذه اإلمــراض.
وأشــار الــى انــه مــن خــال ذلــك يتــم االرتقــاء باملعــارف واملعلومــات وبنــاء
التوجهــات وتغييــر الســلوكيات اخلاطئــة الســيما أن التثقيــف الصحــي أضحــى
علم ـاً مــن علــوم املعرفــة يســتخدم النظريــات الســلوكية والتربويــة وأســاليب
االتصــال ووســائل التعليــم ومبــادئ اإلعــام لالرتقــاء باملســتوى الصحــي للفــرد
واملجتمــع.
وقــ ّدم الشماســي شــكره للقائمــن علــى هــذا املعــرض والكــوادر التطوعيــة
التخصصيــة التــي تعمــل فيــه والتــي حتمــل روحــآ اجتماعيــة هادفــة ملــا فيــه
خيــر الفــرد واملجتمــع« ..علــى حــد قولــه».
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حوار

ميرزا رضي اجلشي لــ « الخط»:

حبي للغة اإلنجليزية نقلني إلى شركة أرامكو
حوار /فؤاد نصر اهلل ـ سلمان العيد
حيــن يذكــر ميــرزا بــن رضــي الجشــي ،تأتــي ســيرة وقصــة المكيفــات وأنظمــة التكييــف المركزيــة،
وكل مــا يتعلــق بالتبريــد والتكييف..فالجشــي بــات إســما المعــا فــي هــذا المجــال ،إذ تجــاوز نشــاطه
حــدود محافظــة القطيــف ليصبــح واحــدا مــن أبــرز المورديــن علــى الصعيــد المحلــي والخليجــي
والعربــي.
هــذا مــا نــراه ظاهــرا ،ومــا يعرفــه النــاس ألن اإلســم المــع وحضــوره واضــح فــي كل مــكان ،بيــد أن
الــذي ال يعرفــه الكثيــر أن وراء هــذا اإلنجــاز جهــودا كبيــرة ،بذلهــا الجشــي منــذ نعومــة أظفــاره ،إذ
رافــق والــده فــي العمــل لــدى إحــدى شــركات المقــاوالت ،والتحــق بالمعهــد المهنــي بالدمــام ،ثــم
افتتــح ورشــة لصيانــة المكيفــات بحــي البحــر بالقطيــف ثــم نقلهــا إلــى حــي الدخــل المحــدود ،وعمــل
بشــركة ارامكــو الســعودية وهــو لمــا يبلــغ العشــرين رغبــة منــه فــي تعلــم اللغــة ،فأتقنهــا مثــل
أهلهــا ،ثــم مــارس دوره فــي التكييــف بالشــركة نفســها.
بذلــك ،يكــون الجشــي قــد انتقــل من ورشــة صغيــرة متواضعة فــي الدخل المحــدود (بجزيــرة تاروت)،
ليصبــح واحــدا مــن المشــرفين علــى نظــام التكييــف فــي شــركة ارامكــو الســعودية ،وليصبــح أحــد
ابــرز منفــذي أنظمــة التكييــف فــي عــدد مــن المشــاريع العمالقــة فــي المملكــة.
عن هذه التجربة ،وعن موضوعات مختلفة أخرى جرى الحوار التالي:
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اجلشي مع والده وأخيه األصغر بعمر  ١٠سنة
يف القطيــف ،يف مرحلــة الطفولــة التــي
ـ ـ ـ يف البدايــة ،حبــذا لــو عرفتمونــا علــى
التجاري
التستر
كانــت هادئــة وجميلــة بــكل مــا يف الكلمــة
شــخصكم الكــرمي؟
مــن معنــى.
ــــ أنــا ميــرزا بــن رضــي اجلشــي ،مــن عائلــة
ظاهرة سلبية وفساد وجرمية
ـ ـ ـ وكيــف نشــأت العالقــة مــع التكييــف
اجلشــي املعروفــة يف القطيــف ،ولــدت يف
والتبر يــد؟
عيــد الفطــر الســعيد املوافــق ،1378/10/1
بحــي الســدرة التابــع ملنطقــة القلعــة املعروفــة ،أسعى دائما ألن أقدم منتج ًا صديق ًا
ــــ إن ارتباطــي ومرافقتــي لوالــدي جعلنــي
أتعلــم منــه أشــياء كثيــرة ،فقــد كان كثيــر
وكنــت الثانــي بــن اإلخــوة واألخــوات ،واألكبــر للبيئة ويحقق الترشيد يف الطاقة
احلركــة ،وكثيــر البحــث العملــي عــن
مــن بــن األوالد الذكــور ،ثــم إن الوالــد تــزوج
ســر الصناعــة وكيفيــة عمــل وحركــة
ثانيــة وأجنــب أخــي باقــر ،وكان بيــت الوالــد
منافسة
ليست
لي
املشابهة
املؤسسات
األجهــزة ،وكان أكثــر تعاملــه يف البدايــة
(يرحمــه اهلل) هــو بيــت العائلــة ،وهــو البيــت
مــع مضخــات امليــاه ،ومــن خــال والــدي
الــذي شــهد أول مكيــف هــواء يف القطيــف،
مكملة سأدعمها مبا استطعت
بل ّ
اكتســبت حــب االطــاع واالنضبــاط
مت جلبــه مــن شــركة ســانتفيه شــويعر ،التــي
وكذلــك التعامــل مــع األجهــزة الكهربائيــة،
كان (يرحمــه اهلل) يعمــل بهــا وكنــت يف فتــرة
الطفولــة أرافقــه خــال إجــازة الصيــف ،عشــنا فتــرة يف الســدرة ثــم انتقلنــا ومنــه نشــأت عالقتــي مــع املكيفــات وتوابعهــا..ويف احلقيقــة أننــي ـ ومنــذ
الــى الدوبــج (قــرب البريــد يف الوقــت احلالــي) ،وعشــنا فتــرة مــن الزمــن صغــري ـ أحــب أن أكســب اخلبــرة والتعلّــم بنفســي ،حتــى إنــي تعلّمــت
يف منطقــة الــوارش بالقلعــة ..تلــك هــي الصــورة املختصــرة عــن حياتــي قيــادة الســيارة بــدون معلــم ،فمــن املضخــات إلــى املك ّيفــات ،فقــد كنــت

وحبي لوطني دفعني لرعاية األيتام
ّ

اجلشي يف املدرسة األبتدائية

اجلشي مع أصدقاء الصغر
العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م
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حوار
أذهــب مــع والــدي يف إجــازة الصيــف ولــم أكــن قــد أنهيــت
املرحلــة اإلبتدائيــة ،يف شــركة ســنتافيه شــويعر وهنــاك
بــدأت التعامــل مــع املكيفــات ،ومــن ح ّبــي للعمــل يف
املك ّيفــات التحقــت باملعهــد املهنــي بالدمــام ،بعــد املرحلــة
االبتدائيــة بصحبــة عــدد مــن الزمــاء الســعوديني ،وبعــد
ذلــك افتتحنــا لنــا ورشــة للتكييــف والتبريــد يف منطقــة
البحــر ثــم يف الدخــل احملــدود قــرب تــاروت ،ويف املعهــد
املهنــي كنــت مــن املتفوقــن يف صيانــة املكيفــات بحكــم
اخللفيــة التــي أملكهــا مــن الشــركة ،وكنــت األول علــى
الدفعــة فقــد عــرض علــي االبتعــاث إلــى اخلــارج ألعــود
معيــدا (مدربــا) يف املعهــد ،فلــم اتفاعــل مــع الفكــرة،
وفضلــت البقــاء علــى االبتعــاث.

ورشة الدخل احملدود عام ١٩٨٠م

يف مكتب الصيانة

اجلشي يشرح للموظفني
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ورشة الدخل احملدود
العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م

ـ ـ يبــدو أن تلــك الورشــة هــي املنطلــق احلقيقــي مليــرزا
اجلشــي نحــو عامــل التكييــف كيــف كانــت تلــك الورشــة؟
ـــــ كانــت الورشــة عبــارة عــن محــل يف عمــارة ال يتعــدى
مســاحته  4×3وكنــت أول مســتأجر يف تلــك العمــارة،
وكنــا نصلــح املكيفــات والثالجــات يف ذلــك احملــل  ،وك ّنــا
أول مــن غســل املكيفــات بالبخــار ،وقــد كانــت الورشــة
بإمكانــات محــدودة لكنهــا نظيفــة ومنظمــة ،ولــم نكتــف
بصيانــة املكيفــات بــل صرنــا نبيعهــا ،فصــار احملــل ورشــة
ومعرضــا ومصنعــا للتمديــدات (دكــت) يف آن واحــد،
ويف ذلــك الوقــت انتقلــت إلــى العمــل يف شــركة أرامكــو
الســعودية ،لكنّــي لــم أغلــق الورشــة ،فكنــت وبعــد أن
أرجــع مــن العمــل يف األرامكــو اقصــد الورشــة ســواء
للعمــل يف الصيانــة والغســيل ،أو للبيــع ،وأســتطيع أن
أقــول بــأن تلــك الورشــة هــي نقطــة البدايــة لــي يف عالــم
التكييــف والتبريــد..
ـ ـ ـ وكيــف متّ ــت عمليــة االنتقــال إلــى شــركة أرامكــو
ا لســعو د ية ؟
ـــــ يف الواقــع كان الدافــع اللتحاقــي بشــركة أرامكــو
الســعودية هــو رغبتــي يف تعلّــم اللغــة اإلجنليزيــة،
خاصــة وأنــا أرى والــدي وأخواتــي يتكلمــون بهــذه اللغــة،
فالتحقــت بالشــركة مــن أجــل الدراســة ،وكان ذلــك لــي،
وكان كل فصــل دراســي الــذي يســتغرق شــهرين أجنــزه
يف شــهر واحــد ،وأنهيــت كل مناهــج الشــركة ــــ يف اللغــة
وغيرهــا ـ ومعدلــي لــم ينــزل عــن  %100حتــى أنهــم
اطلقــوا علــي لقــب «القامــوس» ،وبعــد أن كنــت أتعلّــم مــن
أخواتــي اللغــة صــرت معلّمــا لهــم ،وخــال تلــك الفتــرة
طلبــت م ّنــي ارامكــو الســعودية االبتعــاث خمــس ســنوات
يف أمريــكا فرفضــت رغــم احملــاوالت والوســاطات
والضغوطــات التــي تعرضــت لهــا ،فلــم أتــرك الورشــة،
ولــم التحــق بالبعثــة ،لكنــي أنهيــت دراســتها علــى فتــرات
داخــل شــركة ارامكــو.
ـ ـ ـ ال شــك أن جتربــة أرامكــو ثريــة ،فكــم عامــا قضيــت بهــا،
وكيــف كانــت؟
ـــــ بعــد أن أنهيــت مقــررات اللغــة ،أكملــت الدراســة يف
الشــركة وأنهي املقررات الفنية املطلوبة ،وقد ســاعدتني
اللغــة يف حتقيــق ذلــك ،حتــى أن بعــض املعلّمــن قالــوا لــي
باحلــرف الواحــد «إنــك ال حتتــاج إلــى دراســة األنظمــة
الفنيــة للتكييــف ،ولكــن النظــام يقتضــي أن تنهــي بعــض
املقــررات يف مــدة زمنيــة معينــة» ،فالتزمــت بذلــك

حوار

دوامي كان يبدأ من
الرابعة صباحا
وحتى احلادية عشرة ليال
وأنهيــت كل املق ـ ّررات ،فدخلــت فيمــا بعــد قســم
التكييــف والكهربــاء يف الشــركة ،فمــن التكييــف
يف الورشــة واملعهــد ،إلــى التكييــف يف شــركة
شــركة أرامكــو الســعودية ،وقــد أصبحــت مســؤول
التكييــف بقســم البحريــة بالشــركة.

اجلشي يف حوار مع رئيس التحرير فؤاد نصراهلل ومدير التحرير سلمان العيد

الشيخ أحمد اجلفالي يكرم ميرزا اجلشي

اجلشي يف أحدى دورات التدريب

ـ ـ ماذا اضافت لك فترة العمل يف األرامكو؟
ـــــ اســتطيع القــول بــأن الشــركة أضافــت لــي
الدراســة واملعلومــات فقــط ،أقــول ذلــك بــكل ثقــة
وبــدون تــردد ،ففــي تلــك الفتــرة كنــت اجلــس مــن
نومــي الســاعة الرابعــة والنصــف صباحــا ،أصــل
الــى الظهــران يف اخلامســة والنصــف ،وأذاكــر
دروســي حتــى الســابعة إال عشــرا ،وخــال هــذه
الفتــرة أقــوم بحــل كافــة الواجبــات الدراســية،
وأعــود مــن العمــل يف الرابعــة والنصــف عصــرا
واقصــد الورشــة يف القطيــف وابقــى بهــا حتــى
احلاديــة عشــر والنصــف ليــا ،ارجــع الــى املنــزل
وأنــام حتــى الرابعــة والنصــف صباحــا ،وهكــذا
كان برنامجــي اليومــي ،وكنــت امتتــع بقــوة
جســمانية تؤهلنــي ألن أحمــل مك ّيفــا مبفــردي،
وذلــك كلــه بحــول اهلل وقوتــه وتوفيقــه وعنايتــه.
 .ـ ـ وكيف نشأت العالقة مع شركة كاريير؟
ـ ـ إن التعامــل مــع شــركة عامليــة مثــل كارييــر ميــر
بعــدة مراحــل حتــى متنــح الفرصــة ألن تكــون
موزعــا لهــم ،إذ ميــر الواحــد بعــدة جتــارب ،وعــدة
مواصفــات ،وجتــري عمليــة تقييــم للمحــات
والــورش ،بعدهــا بعــدة ســنوات يتدرجــون يف
منحــه وكالــة توزيــع للمنتــج ،وبالنســبة لــي
قمــت بدعــوة الشــركة لزيــارة الورشــة ،فجــاؤوا
وكانــوا أربعــة أشــخاص وملــا وصلــوا وســألوا عــن
صاحبهــا ،قيــل لهم»:هــو ذلــك الشــخص الــذي
يقــوم بصيانــة املكيــف» ،فرحبــت بهــم وأدخلتهــم

اجلشي يف إحدى دورات التدريب
العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م
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حوار
اجلشي مع مدير عام كارير بالعالم عام ١٩٩١م

معرض وكالة يونيفرسال أير من الداخل

أجهزة MRJ
مشــاكل املكيفــات ،لذلــك مت العمــل علــى إيجــاد
املكتــب ،وبعــد أن غســلت يــداي جئتهــم
رفضت االبتعاث إلى أمريكا
منتــج خــاص بنــا صاريطلــب باإلســم ،فقــد
وأخبرتهــم بــأن النظــام لــدي يف الورشــة
اخلاصة
ورشتي
بقاء
أجل
من
مت تفــادي تلــك العيــوب يف منتــج ( )MRJوهــو
هــو «اخــدم نفســك بنفســك يف احتســاء
مختصــر ميــرزا رضــي اجلشــي ،فامليــزة أننــا نبيع
الشــاي والقهــوة» ،فقامــوا بذلــك ،وبعــد
مواصفــات معينــة ،قــد تكــون األغلــى ثمنــا لكنهــا
عــدة اســئلة وحــوارات حــول التكنيــك
أؤمن بالتخصص
ـ ايضــا ـ األفضــل جــودة وأداء ،فلدينــا خدمــات
وبعــض تفاصيــل الصيانــة
والتركيــب ولم أدخل مجال عمل غير التكييف
مــا بعــد البيــع علــى مــدار الســاعة ،ولدينــا مصنــع
ومــا شــابه ذلــك ،قــال رئيســهم إن أول
لقنــوات الهــواء يعمــل آليــا ويســير وفــق أحــدث
درس حصلنــا عليــه هــو تطبيــق نظــام
املواصفــات العامليــة.
«اخــدم نفســك» ،فقــد جئنــا لنق ّيــم
العوملة خدمتنا كثير ًا
ـ ـ وكيــف حافــظ ميــرزا اجلشــي علــى وضعــه يف
فحصلنــا علــى درس مفيــد ،ثــم أصــدر
الواعي
العارف
بالزبون
وجاءت
ســوق يتســم باملنافســة احلــادة؟
الرئيــس بــأن هــذه الورشــة جتــاوزت
ــــ رمبــا كنــا نحــن مــن املؤسســات القالئــل التــي
املراحــل فتــم اقــرار ميــرزا اجلشــي
موزعــا ملكيفــات كارييــر مــن زيــارة واحــدة ،ومنــذ ذلــك احلــن كنــت األول خرجــت مــن جلبــاب منطقتهــا ،فلدينــا فــروع يف اجلبيــل والدمــام واخلبــر
يف القطيــف ،وخــال عــام صــرت األول يف املنطقــة الشــرقية ،واآلن أنــا والهفــوف وســيهات ،وجتــاوز نطــاق عملنــا حــدود اململكــة فلدينــا نشــاط يف
األول علــى مســتوى اململكــة ،ففــي الشــرقية علــى ســبيل املثــال يوجــد  54دول خليجيــة ،ولدينــا تعامــل خــاص مــع مصنــع يف تايلنــد وسـ ّوقنا منتجنــا
موزعــا ملكيفــات كارييــر يحتــل ميــرزا اجلشــي حوالــي  %70مــن مبيعاتهــا ،أيضــا الشــرق األوســط وافريقيــا ..وعملنــا علــى مســتويات عليــا يف الســوق
وكل عــام يتــم تكرمينــا مــن أفضــل املوزعــن للشــركة ،ويف الغالــب يتــم احملليــة ،خصوصــا يف التكييــف املركــزي علــى مســتوى جامعــة امللــك فهــد،
جلــب املكيــف بوحدتيــه مــن مصــدر واحــد ،ولكــن مــن خــال التعامــل والبــرج الطبــي ،وكليــة البنــات بالدمــام ،وبعــض محطــات ارامكــو الســعودية
معهــم جلبــت الوحــدة الداخليــة مــن اليابــان ،بينمــا الوحــدة اخلارجيــة مــن ومحطــات شــركة الكهربــاء ،وتســتطيع أن تقــول بأننــا نســتحوذ نســبة جيــدة
أمريــكا ،فدمجــت الوحدتــن ،وبعــد ذلــك أصبحــت الوحــدات اخلارجيــة مــن ســوق املنطقــة الشــرقية ،ونســبة ال بــأس بهــا خارجهــا ،ويكفــي أن اقــول
نقــوم بتصنيعهــا محليــا ،فكانــت التكلفــة أقــل وصــار ســعر املكيــف أقــل بأنــي لــدي مــن العمــل مــا يكفــي لفتــرات طويلــة لــو أردت أن أتوقــف..
بنســبة  %50فكانــوا يف البدايــة رافضــن لهــذا املبــدأ وأقنعتهــم بذلــك والســبب يف ذلــك أننــي يف كل خطــوة أتخذهــا كانــت تتــم عــن دراســة،
منــذ مرحلــة التأســيس حتــى اآلن ،لذلــك صــرت متابعــا لــكل مــا يتعلــق
بالتكييــف يف كل مــكان يف العالــم ،فأميــا معــرض أو نــدوة أو ورشــة عمــل
ـ ـ ما امليزة يف املنتجات التي يبيعها ميرزا اجلشي؟
ـــــ بعــد خبــرة الســنوات التــي قضيتهــا يف املعهــد ويف شــركة ارامكــو أقصدهــا أنــا أو واحــد مــن موظفــي املؤسســة ،لذلــك صــرت علــى اطــاع
الســعودية ويف الورشــة وبســبب عملــي اليــدوي توصلــت الــى معرفــة كل كامــل بــكل مــا يتعلــق باملكيــف ،فتوصلــت الــى منــوذج مكيــف (.. )MRJ
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حوار

االجتماع اليومي للمديرين التنفيذيني مبؤسسة ميرزا اجلشي

فرق تركيب التكييف السبلت واملركزي

اجلشي أثناء دراسته للمشاريع باملؤسسة

التصنيع بالكمبيوتر

وألننــي بــدأت عصاميــا فــأن اشــجع العصاميــن ،وادعــم املبتدئــن ،وال مســؤولية دقيقــة تتطلــب م ّنــي أن أتعــرف علــى ثقافــة الهنــدي واملصــري
أخفــي عليكــم أن فتحــت محــات آلخريــن ،بعضهــم كانــوا يعملــون حتــت والســعودي ،بــل ينبغــي أن اتعــرف علــى ثقــايف املصــري القاهــري واملصــري
إدارتــي يف ارامكوالســعودية فشــجعتهم ألن يفتحــوا لهــم مشــروعات وأقــوم االســماعيلي ومصــري االســكندرية ،واحلمــد هلل توفقــت يف ذلــك ،كمــا
بتزويدهــم بالبضاعــة ،ولــم أتعامــل معهــم كمنافســن لــي ،بــل أراهــم مكملني أننــي جلبــت عــددا مــن العمالــة البنغاليــة منــذ  16عامــا وال زالــوا يعملــون
لــي ولنشــاطي يف الســوق ،فأنــا أبقــى واســتقر بهــم ،وهــم يبقــون ويســتقرون معــي ،مخالفــن بذلــك االنطبــاع الســائد عنهــم والــذي يذهــب إلــى أنهــم
ويتطــورون بــي ـ بــإذن اهلل ـ والنقطــة االساســية التــي جتعلنــي أقــف ثابتــا عمالــة يتســمون بالســلبية ،وبعضهــم عمالــة عاديــة وصلــت رواتــب بعضهــم
يف هــذا الســوق أنــي اقــدم خدمــات مــا بعــد البيــع علــى مــدار الســاعة طــوال الشــهرية إلــى  4000ريــال ،ألنــي وقبــل أن ينطلــق أي عامــل يف مجــال عملــه
الســنة ،حتــى يف اإلجــازات االســبوعية والشــهرية والســنوية ..ولــو جئــت يخضــع ملرحلــة تدريــب ،ليســت يف اجلانــب الفنــي واملهنــي فقــط ،وإمنــا
علــى الصعيــد الداخلــي فــإن منــط التعامــل أو النظــام الداخلــي يجعــل مــن حتــى يف األخالقيــات العامــة للمجتمــع ،فمثــا العامــل حــن يدخــل منــزال
البــد وأن يســتأذن ،وال يتلفــت ميينــا ويســارا ،ويحتــرم القواعــد العامــة
مؤسســتنا مؤسســة متميــزة.
للمجتمــع ..تلــك مــن اإلجــراءات التــي نقــوم بهــا ،ونعتقــد أنهــا ـ بعــد توفيــق
ـ ـ ـ وكيــف هــي طريقــة ميــرزا اجلشــي يف التعامــل مــع العاملــن واملوظفــن اهلل ـ ســاهمت يف بقــاء مؤسســتنا الكثــر مــن  40عامــا.
يف املؤسســة؟
ـــــ أي موظــف يعمــل معــي أراه ســفيرا لــي ،وممثــا ملؤسســتي ،وقبــل أن ـ ـ كيف وضع السعودة يف املؤسسة؟
يعمــل معــي أتأكــد مــن أخالقياتــه ،وأقــوم بنفســي بالتعــرف عليــه ،وهــذه ــــ يف احلقيقــة إن الســعودة بالنســبة لنــا تســير يف الطريــق الســليم ،يكفــي

خدمات الصيانة ملا بعد البيع

خدمات ما بعد البيع
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حوار
التصنيع السريع

مشاريع التكييف الشلر
أننــا يف النطــاق األخضــر املرتفــع ،ونســعى للوصــول إلــى النطــاق البالتينــي ،فلدينــا تركيــز علــى
الســعودة ،فنحــن بدأنــا الســعودة قبــل أن يظهــر هــذا املصطلــح ،ألننــا مــن األصــل عملنــا يف املؤسســة
ونحــن أبنــاء هــذا البلــد ،وأنــا صعــدت الســلم درجــة درجــة ،وبعــد ذلــك التحــق بالعمــل معي ســعوديون
وغيــر ســعوديني ،وكلهــم يف وضــع إيجابــي معــي يف املؤسســة ..وتزعجنــي تلــك الظواهــر الســلبية
التــي ظهــرت يف األونــة االخيــرة مثــل التســتر التجــاري واعتبــره نوعــا مــن الفســاد واجلرميــة،
وأمتنــى للشــباب الســعودي أن يركــزوا يف أعمالهــم ،ومــع احترامــي للعمالــة الوافــدة ،لكنــي أرى أن
بعــض املجــاالت ال ميكــن أن تتــرك ألي عامــل وافــد مهمــا يكــن ومهمــا تكــن كفاءتــه.
ـ على هذا كيف هي عالقة اجلشي مع زمالئه رجال االعمال املنافسني وغير املنافسني؟
ــــ كمــا ســبق القــول فإنــي اتعاطــى مــع املبــادرات ومــع املؤسســات األخــرى مبنطــق التكامــل ،وأتبــادل
مــع زمالئــي املصالــح واخلبــرات ،وعلــى اســتعداد تــام لتقبــل أي معلومــة جديــدة تقــدم لــي مــن أي
طــرف ،وأنــا علــى اســتعداد تــام للتعــاون والتنســيق والتفاهــم.

إعالنات MRJ

ـ ـ ما هي اخلطوة القادمة لتطوير نشاط املؤسسة؟
ــــ يف احلقيقــة أن املؤسســة باتــت تعمــل بإمكانيــات شــركة ،فلدينــا اســطول مــن الســيارات ،وعــدد
مــن احملــات ،ولدينــا قســم تدريــب نؤهــل العاملــن فنيــا وأدبيــا وثقافيــا ،ونطــاق عملنــا ال تتحملــه

MRJ

�سيفك بارد مع مكيفات MRJ

ـ هدوء تام .
ـ �أ�سعار مناف�سة.
ـ قوة دفع هو�ء.
ـ توفري كهرباء.
ـ �أ�سعار مناف�سة.
ـ قوة تربيد هائلة.
ـ متوفر بجميع �لقدر�ت .
ـ توزيع �لهو�ء رباعي �لإجتاه.
ـ �سمان �سنتني �سامل و � 5سنو�ت على �لكمبور�سور .

�أ�سعار مناف�سة مل�ساريع �لتكييف �ملركزي
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حوار

مؤسســة صغيــرة ،لذلــك نســعى ألن نتحــول مــن مؤسســة فرديــة إلــى شــركة
ذات مســؤولية محــدودة ،وبفعــل التطــورات املتوقعــة لالقتصــاد الســعودي
فســوف يكون لشــركتنا املســتقبلية نصيبا يف أن تكون ضمن ســوق األســهم،
بعــد أن متــر باملراحــل املطلوبــة ،وقــد بدأنــا اخلطــوات الفعليــة لذلــك ،فتــم
توكيــل محــام لوضــع اللمســات القانونيــة للتحــول مــن مؤسســة الــى شــركة..
واعتقــد أن هــذا التحــول هــو مبثابــة حفــاظ علــى اإلجنــاز ،فــا اجــد مــن
الســليم ان جهــودا ملــدة  40عامــا تذهــب بذهــاب صاحبهــا أو توقفــه ،وإمنــا
اردت ان يتواصــل العطــاء ،وال ســبيل لذلــك ســوى فتــح املجــال لشــركاء
آخريــن ،وإضافــة دمــاء جديــدة للمؤسســة.

ـ ـ مــن املعــروف أن التوجهــات العامليــة واحملليــة هــو احلفــاظ علــى الطاقــة،
واحلفــاظ علــى البيئــة ،فكيــف عاجلــت مؤسســة ميــرزا اجلشــي هــذا األمــر
يف قطــاع التكييــف؟
ــــ علــى ضــوء املتابعــة الدقيقــة لتقنيــات التكييــف يف العالــم ،ويف الداخــل
الســعودي ،فنحــن وبعــد دراســتنا لــكل متطلبــات وإشــكاالت التكييــف يف
العالــم ،وخرجنــا بالنمــوذج الــذي نســوقه ،فإننــا وضعنــا يف عــن االعتبــار
مســألة االقتصــاد يف الطاقــة ،فالتصميــم الــذي نســوقه يتــم وفــق أحــدث
األنظمــة العامليــة ،ووفــق برامــج تكييــف مواكبــة ملوضــوع الترشــيد يف
الطاقــة ،لذلــك نحــن يف الســوق احملليــة ال ننافــس يف الســعر وإمنــا ننافــس
يف اجلــودة ،ومــن متطلبــات اجلــودة هــي الترشــيد يف الطاقــة ،فحينمــا

اجلشي يرفع الستار عن أجهزة كارير عام ٢٠١٦م

مهندسو اجلشي باحتفال كارير بجدة

معرض الدمام

خدمات ما بعد البيع

إحدى مجموعات تركيب التكييف املركزي
املقر الرئيسي بالقطيف
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االقتصاد السعودي متني
واملستقبل يحمل يف طياتها اخلير الكثير
من أجل احلفاظ على اإلجناز
سوف تتحول املؤسسة إلى شركة
دخلت النطاق األخضر املرتفع يف السعودة
وأطمح للوصول إلى البالتيني
جانب من معرض التكييف باملؤسسة
نقــوم بتركيــب جهــاز تكييــف ألي شــخص ،ننســى موضــوع الســعر والكلفــة،
وإمنــا نســعى لتقــدمي املنتــج اجليــد التــي يقــدم اخلدمــة بأقــل كلفــة..
وهــذا ينطبــق علــى شــبكة التكييــف املركزيــة ،وعلــى وحــدة التكييــف
الصغيــرة (الشــباك) ،مبعنــى اننــا نتعامــل مــع جميــع الفئــات ،فلــو أن
شــخصا جــاء واشــترى مكيــف شــباك نســألة عــن الغرفــة ،وعــن املســاحة
ومجموعــة اســئلة دربنــا موظفــي التســويق يف محالتنــا علــى ذلــك ،وســيان
يف ذلــك بــن العمــارة واملجمــع وبــن غرفــة يف منــزل ،كمــا أننــا نحــاول
أن نضــع حلــوال فنيــة ال يعرفهــا اال املتمرســون يف العمليــة ،فلدينــا قســم
حتــت مســمى (احللــول املتكاملــة للتكييــف) ..وأمــا مســالة البيئــة فمــن
الثابــت ان الفريــون القــدمي يســهم يف توســعة ثقــب األوزون ،ويضــر بالبيئــة
وقــد قــد مت التوقــف عــن انتاجــه ،او توزيعــه يف ســوقنا احملليــة ،وقبــل
ذلــك يف اوروبــا وأمريــكا ،ونحــن بدورنــا وكل منتجاتنــا صديقــة للبيئــة،
وزدنــا علــى ذلــك بــأن لدينــا تقنيــة إعــادة تدويــر الفريــون ،بقســم الصيانــة،
بالتالــي فنحــن نقــدم منتجــا صديقــا للبيئــة وفــق نظــام يحقــق الترشــيد
يف االســتهالك.

اجلشي وحرمه مع مدير عام كارير بأمريكا

ـ ـ ـ علــى ضــوء التجربــة الطويلــة التــي خاضهــا اجلشــي يف العمــل ،هــل
امتلــك تقنيــة معينــة يف مجــال التكييــف والتبريــد ،ومــا املشــاريع اجلديــدة
لــدى ميــرزا اجلشــي؟
ــــ إن املنتــج الــذي نقدمــه يســير مبواصفات هــي حصيلة خبرة  40عاما يف
عالــم التكييــف ،لســت انــا الــذي صنــع املكيــف ،لكنــي وضعــت املواصفــات
املناســبة ألن اقــدم للمجتمــع منتجــا يحقــق لــه الراحــة والرفاهيــة.
ـ الم تفكر يف ترك قطاع التكييف أو اضافة انشطة معينة أخرى؟
ــــ بــدأت متخصصــا ،وأؤمــن بالتخصــص ،ولكنــي يف الوقــت نفســه اتعامــل
مــع األنشــطة التــي تدعــم نشــاطي نفســه ،كالســباكة والكهربــاء ،وهمــا
أســاس يف عمليــة التكييــف .
ـ الم تتاثر جتارة اجلشي بالعوملة والتجارة العاملية؟
ــــ بالعكــس فالوضــع احلالــي أفضــل فالعالــم بــات قريــة واحــدة واملعلومــات
باتــت مفيــدة للمســتهلك الــذي يعــرف مــاذا يريــد ومــن أيــن يشــتري ،وهــذا
الزبــون العــارف يريحنــا كثيــرا وهــو املطلــوب لدينــا ،ألنــه إذا اشــترى ســلعة
معينــة فهــو واثــق بــكل مــا فيهــا مــن ميــزات ومــن عيــوب ..ويف هــذا الصدد
ينبغــي االشــارة بأننــا يف اململكــة وقبــل االنضمــام ملنظمــة التجــارة العامليــة
كنّــا وال نــزال ســوقا مفتوحــة وال يوجــد أي احتــكار ،بالتالــي فالعوملــة
حينمــا جــاءت ســوقنا احملليــة قامــت بعمليــة تطويــر لواقــع قائــم
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ـ ـ هذا النجاح له ضريبة فماذا دفع اجلشي ضريبة لهذا النجاح؟
ــــ لقــد دفعــت ثمنــا وهــي العالقــات الشــخصية ،واجلهــد البدنــي فيحــدث
أن أذهــب إلــى أمريــكا أو لنــدن وأعــود خــال يــوم أو يومــن او يف اليــوم
نفســه ،وأيــام الدراســة والعمــل يف ارامكــو كنــت اســتأذن مــن املــدرس أو
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مقابلة مع اجلشي يف صحيفة أمريكية

حوار

الصيد إحدى هوايات ميرزا اجلشي

املســؤول لســاعات معينــة ،فأقــوم وألبــس مالبســي وأذهــب
إلــى جــدة وأعــود بعــد ذلــك الــى كرســي الدراســة أو مقــر
العمــل.
 .ـ ـ كيف يرى اجلشي صورة االقتصاد السعودي يف املستقبل؟
ــــ االقتصــاد الســعودي قــوي ومتنــام ومتــن ،وســوف يــزداد
قــوة ومتانــة بعــد تطبيــق رؤيــة  2030التــي تركــز علــى االبــداع
واالســتغناء عــن النفــط وتنويــع مصــادر الدخــل ودعــم املنشــآت
الصغيــرة واملتوســطة ،بالتالــي فــإن املســتقبل واعــد ويحمــل
يف طياتــه العديــد مــن االفــاق للمواطنــن وللمســتثمرين علــى
حــد ســواء.
ـ ـ كيف هي عالقة ميرزا اجلشي باألعمال التطوعية العامة؟
ــــ رمبــا كان انهماكــي يف العمــل التجــاري ابعدنــي قليــا عــن املجتمــع ،ولكنــي
أســعى أن أتواجــد مــع النــاس يف همومهــم ومشــاكلهم ،لذلــك فاألعمــال
التطوعيــة التــي أقــوم بهــا ،هــي مبثابــة تعويــض عــن حياتــي االجتماعيــة
األخــرى ،وحينمــا توجهنــا يف اآلونــة األخيــرة لرعايــة دورة كافــل اليتيــم
الرياضيــة اخليريــة ،فمنطلقنــا يف ذلــك هــو رعايــة األيتــام فهــم أمانــة يف
أعناقنــا ،فضــا عــن أن يف ذلــك دعمــا للمجتمــع الرياضــي مبثــل هــذه
الفعاليــات ،ومنطلقــي يف ذلــك دينــي بحــت كــون االســام ح ّثنــا علــى رعايــة
وكفالــة األيتــام ،وقــد تواصلــت مــع ســعادة محافــظ القطيــف األســتاذ خالــد
الصفيــان مــن أجــل فعاليــة رياضيــة خلدمــة األيتــام يف محافظــة القطيــف
 ،وقــد جتــاوب معــي ،وســوف ننفذهــا يف يف شــهر رمضــان املبــارك ،خدمــة

اجلشي يف لقاء اجلمعية العمومية للجنة أصدقاء املرضى بالشرقية

بطولة كافل اليتيم

أليتــام احملافظــة ،كل قــرى وبلــدات احملافظــة مــن خــال  14جمعيــة خيريــة
موجــودة.
ـ ـ على الصعيد الشخصي ما هوايات ميرزا اجلشي؟
ــ السفر وصيد األسماك.
ـ ـ كلمة أخيرة يف نهاية احلوار؟
ــــ كل مــا أنــا فيــه يعــود أوال لتوفيــق اهلل جــل شــأنه ،ثــم لرضــا الوالديــن
اللذيــن لــم يبخــا علــي بالتربيــة الصاحلــة والدعــاء الصالــح ،وأنــا ابــن
هــذا املجتمــع ،أمتنــي لــه كل خيــر  ..وأدعــو الشــباب واجليــل الناشــي إلــى
املبــادرة والنشــاط ،فالفــرص متاحــة ،وعلينــا اســتغالل الفــرص فأنهــا متــر
مــر الســحاب ■.
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خطوة نحو التغيير
السيد محمد املشعل
تأخــرت كثيــراً عــن تدويــن جتربــة ســباق االنتخابــات البلديــة
ال ومضمونـاً
بالقطيــف يف دورتهــا الثالثــة 2015م والتــي اختلفــت شــك ً
وتفاعـ ً
ا عــن الدورتــن املاضيتــن ،حيــث مت فيهــا رفــع نســبة أعضــاء
املجالــس البلديــة املنتخبــن مــن النصــف إلــى الثلثــن ،وخفــض ســن
القيــد للناخــب مــن  21إلــى  18عــام ،إضافــة ملشــاركة املــرأة كناخبــة
ومرشــحة لتشــارك جنب ـاً إلــى جنــب مــع الرجــل يف عمليــة املنافســة
والبنــاء والتنميــة وصنــع القــرار.
ويف ظــل ضعــف الثقافــة االنتخابيــة لــدى شــرائح كثيــرة يف املجتمــع،
وعــدم املعرفــة التامــة بالئحــة نظــام املجالــس البلديــة وحــدود
صالحياتــه ومزايــاه ســادت قناعــة كبيــرة بعــدم فعاليــة قــرارات
املجلــس البلــدي باملســاهمة والنهــوض مبســتوى اخلدمــات البلديــة،
نظــراً لتجربتــن ســابقتني ال مجــال هنــا لتفصيــل واقعهمــا ووضعهمــا
حتــت املجهــر؟!!
ومــع تراكــم الظــروف الســلبية واحملبطــة والتغيــرات التنظيميــة،
فقــد كانــت لنــا جتربــة عمليــة مــع مجموعــة مــن األخــوة واألخــوات
يف خــوض جتربــة املنافســة علــى مقاعــد املجلــس البلــدي يف دورتــه
الثالثــة حاملــن فيهــا شــعار التغييــر ودعــم الشــباب الطمــوح ليكــون يف
موقــع املســؤولية واالجنــاز ودفــع عجلــة التنميــة احملليــة.
خضنــا التجربــة ولــم نكــن ننتمــي ألي حتزبــات ،لــم ُنثــل منطقــة دون
أخــرى ،لــم تدعمنــا الوجاهــات ،لــم منلــك املنتديــات الثقافيــة وال
وســائل اإلعــام ،لــم ننصــب خيمـ ًة كمقــر انتخابــي ،لــم نرصــد أمــواالً
تشــغيلية ،لــم نطبــع بروشــورات دعائيــة ،لــم نعــرض بنــرات ولوحــات
تســويقية يف الشــوارع العامــة ..واألهــم مــن كل ذلــك أنــه لــم يكــن لدينا
جتربــة وخبــرة انتخابيــة ســابقة !!!!
لــم نكــن ســوى شــباب وشــابات يُعــدون علــى أصابــع اليــد قــرروا أن
يدخلــوا غمــار الســباق االنتخابــي ال مــن أجــل أن يفــوز مرشــحيهم
بالدرجــة األولــى بقــدر مــا كان الهــدف األهــم هــو إشــراك الشــباب
العامــل املخلــص يف العمــل البلــدي وإخــراج املجتمــع خاصـ ًة الشــباب
منهــم مــن بوتقــة اخلــوف مــن املنافســة علــى كرســي املجلــس البلــدي
أو أي ســباق إنتخابــي آخــر ،ولتفتيــت املــوروث االجتماعــي اخلاطــئ
يف الترشــح واملنافســة ولتســود ثقافــة أن يكــون صوتنــا مــن أجــل مــن
يســتحق واملؤهــل لهــذه املهمــة .
فكرســي املجلــس البلــدي يجــب أن يظفــر بــه مــن ميثــل املصلحــة
العامــة لــكل القطيــف ال ملــن ميثــل لنــا عالقــة أو مصلحــة شــخصية
مؤقتــة تنتهــي بإنتهــاء فتــرة التصويــت .
وهنــا ال أخفــي علــى مجتمعــي احلبيــب أن هــذا الفريــق املتواضــع
اســتطاع بجهــود بســيطة وغيــر مكلفــة أن يعمــل علــى تغييــر جــزء مــن
املعادلــة احلاصلــة يف أول جتربــة عمليــة لــه.
حيث عمل الفريق على التالي :

26

العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م

 تشــجيع شــتى بلــدات القطيــف علــى ترشــيح الكفــاءات الشــابة مــناجلنســن.
 العمــل الــدؤوب علــى حــث املجتمــع خاصــة الشــباب منهــم علــىتســجيل قيــد ناخــب ليحــق لــه التصويــت.
 العمــل علــى تثقيــف املجتمــع علــى أن تكــون نظرتنــا الختيــار املرشــحعلــى اســاس الكفــاءة العمليــة والعلميــة واالخــاص والســمعة احلســنة
بعي ـ ًدا عــن املنطقــة أو التحزبــات والتعصبــات الدينيــة بــل أن يكــون
معيــار االختيــار هــو ملــن يخــدم تنميــة بلدتنــا دون متييــز.
 حــث الشــباب مــن عمــر  18حتــى  25عا ًمــا ومســاعدتهم علــىتســجيل قيــد ناخــب.
 أن تكــون هــذه املبــادرة بدايــة لتشــجيع املجتمــع علــى التفاعــللدخــول املنافســة علــى تغييــر واقــع جميــع املؤسســات اخلدميــة التــي
تتيــح لهــم األنظمــة املنافســة عليهــا.
مــع تلــك اجلهــود التــي بذلهــا الفريــق االنتخابــي ووجــود التكتــات
صاحبــة التجربــة والقائــم أغلبهــا علــى املناطقيــة والتحزبــات
والعنصريــة والطبقيــة ؟! إال أن فريقنــا اســتطاع بفضــل وعــي
مجتمعنــا أن يكســر تلــك املعادلــة اخلائبــة وأن يظفــر أحــد مرشــحيه
بكرســي املجلــس البلــدي رغــم الفروقــات الشاســعة يف االمكانــات
التــي ذكرناهــا ألغلــب املرشــحني !!
وخالفنــا توقــع الكثيــر مــن ُ
املبطــن وكســرنا معاييــر الشــروط
واالمكانــات التــي زُرعــت يف أذهــن النــاس يف الســابق لفــوز
املرشــحني والتــي حتــرم الطاقــات العمليــة الفاعلــة يف املجتمــع مــن
خــوض جتربــة االنتخابــات واملنافســة علــى كرســي املجلــس البلــدي
وخدمــة مجتمعهــم مــن خــال القنــوات الرســمية.
فقــد حصــل الفريــق االنتخابــي الشــبابي علــى أكثــر مــن 500
صو ًتــا وذلــك لــو جمعنــا كل األصــوات التــي ُشــتت لدعــم املرشــحني
واملرشــحات وبأقــل مجهــود وتكلفــة ؟!!
عل ًمــا أن هــذه األصــوات املباركــة لــم تكــن مــن منطقــة أو فئــة معينــة
بــل كانــت متنوعــة مــن كل مناطــق القطيــف بــا اســتثناء وأغلبهــم
ممــن ســجل حدي ًثــا يف قيــد الناخبــن.
أمــا اليــوم ويف العــام األول مــن ُعمــر املجلــس البلــدي فيجــب أن نتــرك
املنافســة االنتخابيــة جان ًبــا ونضــع أيدينــا وأملنــا مــع جميــع املنتخبــن
واملعينــن بــا اســتثناء ونعمــل ســو ًيا يف حتقيــق الطمــوح التنمــوي
املأمــول ومحاســبة اجلميــع ضمــن صالحياتهــم ودورهــم ووعودهــم
االنتخابيــة .
ختا ًمــا تفانيــك يف العطــاء والوفــاء والبــذل يف خدمــة وقضــاء
احتياجــات مجتمعــك بــكل مصداقيــة وشــفافية واملطالبــة الدائمــة
بحقوقهــم اخلدميــة والتنمويــة والتواصــل البنــاء معهــم هــو الرصيــد
احلقيقــي والواقعــي لــكل خيمــة انتخابيــة يف املســتقبل القــادم■.
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يوميات الصيدلي السريري
(اإلكلينيكي)
يف يــوم مــن أيــام الشــتاء القــارص مت إحضــار
مريــض إلــى قســم اإلســعاف يف املستشــفى وهــو
يعانــي مــن عــدة أمــراض وقــد مت فحصــه مــن
قبــل فريــق مــن األطبــاء وتبــن أنــه يعانــي مــن
اآلتــي :
 -1ارتفاع يف معدل ضغط الدم والسكر
 -2التهابــات شــديدة يف الصــدر واجلهــاز
ا لتنفســي
 -3آالم يف املعدة
 -4التهابــات يف املســالك البوليــة (التبــول
الــإرادي)
وذلــك علــى ضــوء الفحوصــات الســريرية وحتليــل
الــدم واألشــعة وغيرها.
وتقــرر حاجتــه إلــى دخــول اقســام التنــومي حتــت
إشــراف استشــاري قســم الباطنية وقد اســتدعي
عــدة استشــاريني لفحــص املريــض :
 -1استشاري الصدر
 -2استشاري املسالك البولية
وبعــد حضورهــم ومعاينتهــم للمريــض دون لــه كل
منهــم وصفــة طبيــة باحلالــة التــي اطلــع عليهــا .
كانــت هنــاك ممرضــة ذات خبــرة طويلــة قالــت
بهمــس يف أذن أحــد األطبــاء كيــف يأخــذ املريــض
كل هــذه األدويــة التــي رمبــا تتداخــل مــع بعضهــا
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وقــد تســبب لــه الضــرر.
قــال الطبيــب إنــه ســيدرس احلالــة وســيقرر
مايناســب املريــض غــدا واألن ســتعطى لــه
األدويــة الضروريــة واملناســبة لــه حاليــا.
حينهــا قالــت املمرضــة إن هنــاك صيدليــا ســريريا
أحلــق مؤخــرا باملستشــفى عليكــم االســتفادة
منــه.
عندهــا احمــرت عينــا الطبيــب وبــان عليــه
االمتعــاض وقــال كيــف يكــون الصيدلــي أكثــر
خبــرة ومعرفــة منــي و أنــا الطبيــب االستشــاري
الــذي كــرس عمــره يف هــذا املجــال.
فكتمــت مــا يف نفســها وقالــت اهلل يعــدي األمــر
علــى خيــر ويحفــظ هــذا املريــض .
دخــل الطبيــب إلــى مكتبــه ملراجعــة بعــض
املعلومــات مــن الكتــب الطبيــة واملواقــع العلميــة
اإللكترونيــة وأخذتــه احلالــة طــوال وعرضــا
وخــرج مبــا اســتطاع أن يكتبــه مــن أدويــة ونــادى
املمرضــة بعــد مــدة مــن الزمــن وطلــب منهــا أن
حتضــر األدويــة العالجيــة مــن الصيدليــة.
متتمــت املمرضــة فيمــا تعانيــه مــن األطبــاء مــن
ســوء اخلــط وكتابــة األدويــة باســمها التجــاري او
باالختصــارات ومــن التأخيــر يف دخــول االدويــة
يف احلاســب اآللــي وفكــرت يف أن تســتفيد مــن
الوقــت يف أخــذ املعلومــات مــن قســم الصيدلــة
فيمــا يخــص حفــظ وطريقــة إعــداد األدويــة
وتداخالتهــا
وأخــذ الطبيــب يفكــر يف نفســه أنــه مؤمتــن علــى
املرضــى الذيــن بــن يديــه وهــم أمانــه عنــده،
فلمــاذا ال اســتفيد مــن الصيدلــي الســريري.
فأخــذ يبحــث يف الشــبكة العنكبوتيــة عــن مجــال
الصيدلــي الســريري ودراســته وعملــه.
وتوصــل إلــى أن الصيدلــي الســريري يــدرس
علومــا متعــددة للوصــول إلــى مســتوى يقــدم
احللــول الصيدالنيــة للحــاالت املرضيــة والتــي
تتضمــن تقــدمي املقترحــات العالجيــة واملتابعــة
الســريرية لآلثــار الدوائيــة وتقــدمي النصــح
واإلرشــاد فيمــا يخــص التعامــل مــع األدويــة مبــا
يناســب كل حالــه علــى حــده وكل دواء بشــكل
منفــرد وتأثيــره علــى غيــره.
عندهــا قــرر الطبيــب اختبــار هــذه القــدرات التــي
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لــدى الصيدلــي وطلــب استشــارته فيمــا يخــص
هــذه احلالــة املرضيــة وكيفيــة التعامــل معهــا
وخصوصــا أن أدويــة عــاج مــرض معــن قــد
تــؤدي إلــى انتكاســة مــرض آخــر وهكــذا.
وكتــب يف ملــف املريــض أنــه يجــب اســتدعاء
الصيدلــي لالستشــارة،
فلمــا رأت املمرضــة ذلــك ســرت وعلتهــا ابتســامة
وفرحــة كبيــرة.
واتصلــت بالصيدلــي الســريري (اإلكلينيكــي)
وأطلعتــه علــى احلالــة

وطلــب الطبيــب االستشــاري اســتدعاءه
بخصصهــا .
وجــاء الصيدلــي بــكل هــدوء ووقــار وســكينة
حامــا بيــده الكمبيوتــر الصغيــر وقلمــا ودفتــر

وقــال لهــا  :نحــن الصيادلــة نســعى للرقــي
باخلدمــات الصيدالنيــة يف كل املجــاالت املتاحــة
لنــا.
ولــم نبــرز ولــم يتــح لنــا املجــال إلــى اآلن للدخــول
يف بعــض املجــاالت التــي ميكــن للصيدلــي البــروز
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مالحظاتــه ووقــف عنــد محطــة التمريــض
مســلما ومرحبــا باجلميــع وســأل عــن احلالــة
فأعطتــه املمرضــة امللــف وأرشــدته إلــى املريــض
فاطلــع علــى تشــخيص ومالحظــات األطبــاء
وقــراءة التحاليــل وتقاريــر األشــعة ثــم توجــه
لزيــارة املريــض وألقــى عليــه التحيــة ومتنــى لــه
الشــفاء العاجــل .
ثــم ســأله بعــض األســئلة ومــن ثــم رجــع الــى
محطــة التمريــض وطلــب منهــا بعــض الوقــت
للمراجعــة والعكــوف علــى ملــف املريــض علــى
ضــوء مــا جمــع مــن معلومــات عــن حالــة املريــض
وأخــذ يحســب ويراجــع يف حاســوبه ويــدرس
احلالــة ويــدون املعلومــات املهمــة ثــم قــرر اآلتــي:
 -1حذف بعض األدوية.
 -2تعديل بعض اجلرعات الدوائية.
 -3إضافة أدوية جديدة.
وكل ذلــك تفاديــا للتداخــات الدوائيــة والتقليــل
مــن فاعليتهــا وآثارهــا اجلانبيــة ولتحقيــق الهــدف
بأقصــر الطــرق و ذلــك مراعــاة حلالــة املريــض
واإلســراع بعمليــة الشــفاء وعــدم بقائــه طويــا يف
املستشــفى ممــا قــد يــؤدي إلــى انتقــال العــدوى
لــه وحاجــة املستشــفى لألســرة ورجــوع املريــض
إلــى عملــه و االســتفادة منــه يف تطويــر حركــة
اإلنتــاج والعمــل ورســم البهجــة عليــه وعلــى
أســرته ومحبيــه وأصدقائــه.
دون الصيدلــي التوصيــات يف امللــف ووقــع جانبها
وقــال للممرضــة هــل بإمكانــي االنصــراف اآلن
قالــت أال تريــد مقابلــة االستشــاري قــال لهــا
علــى الرحــب والســعه نرجــو إعطــاءه خبــرا وأنــا
باالنتظــار وجلــس يقــرأ برهــة مــن الزمــن.
قالت املمرضة عندي سؤال عابر؟! !
وهــذا ليــس تدخــا يف عملكــم أو خصوصياتكــم
لكــن ملــاذا ليــس هنــاك تناغمــا وجتاوبــا بــن
الطبيــب والصيدلــي وبحســب علمــي أن مــن قــام
بتطويــر أبحــاث الــدواء هــو الصيدلــي مســتفيدا
مــن األطبــاء والتطبيقــات الدوائيــة علــى املرضى.
شــكرها الصيدلــي علــى ســؤالها وعملهــا يف
خدمــة املرضــى وتلمــس احتياجاتهــم .

فيهــا وذلــك لعــدم التناغــم واالنســجام ومعرفــة
قــدرة الصيدلــي الســريري يف التقليــل واحلــد مــن
األخطــاء الدوائيــة واســتخدام األدويــة بالشــكل
األمثــل والتعريــف بالــدواء وطــرق اســتعماالته
وحســاب اجلرعــات وتداخالتــه مــع الــدواء
والطعــام ومالءمتــه للمريــض وطــرق حفــظ
الــدواء وتخزينــه ودرجــة احلــرارة املالئمــة لــكل
دواء ومــدة صالحيتــه وانتهــاء صالحيتــه أثنــاء
االســتخدام و الطــرق الفنيــة يف إعطــاء الــدواء
مثــل األقــراص واحلقــن والبخــاخ والشــراب
وغيرهــا مــن األشــكال الصيدالنيــة كمــا تعرفــن
ذلــك.
واملريــض يطمئــن إلــى الطبيــب أوال وهــذا هــو
املطلــوب ولــكل دوره مــن صيدلــي وممرضــة
وأخصائــي مختبــر وأخصائــي أشــعة فالــكل يف
خدمــة املريــض.
ويف هــذه األثنــاء جــاء الطبيــب االستشــاري وهــو
يريــد أن يعــرف مــاذا فعــل الصيدلــي ومــاذا
قــال عــن حالــة املريــض ولــم تنتظــر املمرضــة
ســؤاله بــل شــرحت لــه كل مــا قــام بــه الصيدلــي
فشــكرها االستشــاري علــى ذلــك  ،وقــرأ مــا كتبــه
الصيدلــي .وســأل عنــه ؟
فقالت له إنه جالس يف محطة التمريض يقرأ
فاقتــرب منــه مســلما ومرحبــا وقــال لــه اشــرح
لــي مــا كتبتــه يف ملــف املريــض فقــام الصيدلــي
بإعطــاء مــا بجعبتــه عــن الــدواء وعــن حــال
املريــض وأخــذ الطبيــب يســأل بعــض األســئلة
ويناقــش الصيدلــي فيمــا كتبــه .ويف كل مــرة
يجيــب الصيدلــي عــن األســئلة فتبســم الطبيــب
لــذكاء الصيدلــي وإجاباتــه وشــكره للطفــه وســعة
صــدره.
وقــال لــه  :ســوف نطبــق مــا ذكرتــه وكتبتــه مــن
أدويــة ،وأرجــو أن تــزور املريــض معــي صبــاح
الغــد لنتعــرف علــى مــدى اســتجابة املريــض
لألدويــة.
ثم افترقا وكل منهما يدعو لآلخر بالتوفيق.
وجــاء اليــوم التالــي وكان الصيدلــي ســعيدا
ومســتعدا للقــاء وصعــد القســم منتظــرا عنــد
محطــة التمريــض إلــى أن جــاء الطبيــب وقــد
الحــظ الصيدلــي االبتســامة علــى محيــاه قائــا
لقــد اســتقرت حالــة املريــض بشــكل كبيــر جــدا
وكانــت االستشــارة يف محلهــا وبعدهــا ذهبــا مــع
الفريــق الطبــي الــى جولتهــم اليوميــة لزيــارة
املرضــى .
وعندمــا دخلــوا غرفــة املريــض بادرهــم بالشــكر
وأخبرهــم عــن نومــه مرتــاح البــال وزوال بعــض
األعــراض عنــه.
أخــذ الطبيــب والصيدلــي كل منهما ينظر لآلخر
مبتســما ثــم رجعــا للمكتــب وكانــا يتناقشــان يف
تغييــر اخلطــة أم إضافــة دواء جديــد.
قــال الصيدلــي لنعــط أنفســنا ثالثــة أيــام وبعــد
ذلــك نقــرر معــا مــا ســنفعله.
قــال االستشــاري إذا تــزور املريــض معــي كل
يــوم صباحــا وهــذه دعــوة لــك يف ملــف املريــض

وكل مــا تريــده مــن معلومــات ســوف تكــون حتــت
تصرفــك.
وســوف نلتقــي قبــل نهايــة األســبوع وإذا اســتقرت
حالــة املريــض ســوف نخرجــه مــن املستشــفى .
ويف نهايــة األســبوع التقيــا يف محطــة التمريــض
واملمرضــة تراقــب هــذا التناغــم واالنســجام
وتتســاءل يف نفســها كيف تنازل الطبيب وتســامح
مــع الصيدلــي مــن أجــل مصلحــة املريــض.
وملــا اجتمعــا متــت قــراءة التحاليــل والتقاريــر
األخــرى مــن زيــارة األطبــاء ومت مناقشــة
املعلومــات اإليجابيــة وأن األدويــة بــان أثرهــا
ومفعولهــا وقــررا إخــراج املريــض يف اليــوم
التالــي.
شــكر االستشــاري الصيدلــي مجــددا وقــال لــه
ســوف نلتقــي يف حالــه أخــرى إذا لــزم األمــر.
وســمع هــذا احلــوار طبيــب آخــر وقــال لهــم
مــاذا حــدث للمريــض فقــال االستشــاري أشــكر
اهلل وهــذا الصيدلــي الــذي أنارنــا بعلمــه
وموهبتــه وســرعة بديهتــه وإحاطتــه بعلــم األدويــة
والصيدلــة الســريرية .فقــال لــه :عرفنــا عليــه
فقــال لــه  :هــذا هــو الصيدلــي الســريري اجلديــد
لدينــا باملستشــفى رحــب بــه الطبيــب االخــر
وأخبــره انــه لديــه حالــة ويريــد استشــارته بهــا.
فقــال لــه الصيدلــي اكتــب اســتدعاء وســوف اكــون
حتــت أمــرك ويف خدمــة املرضــى فقــال الطبيــب
إذا نلتقــي بعــد ســاعة يف غرفــة العنايــة املركــزة
وســوف اجهــز لــك ملــف املريــض.
ومــن هنــا بــدأ مشــوار الصيدلــي الســريري يف
املستشــفى والعمــل بالتخصــص الــذي أحبــه
ودرســه وتعلمــه والعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع
الفريــق الطبــي ســعيا إلــى التكامــل مــن أجــل
مصلحــة املريــض وتقــدمي الرعايــة العالجيــة
والطبيــة لــه ■.
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حوار

حوار /سلمان العيد
يبقــى الحديــث عــن العلــم والتعليــم
جميــا ورائعــا ،مثــل الحديــث عــن الحــب
والجمــال ،فكالهمــا يحقــق لإلنســان
حاجتــه الوجدانيــة ،ويرفــع مــن قيمتــه فــي
هــذا الكــون ،ويحــدد الفــوارق الكبيــرة
بيــن األنســان كمخلــوق عــن باقــي
مخلوقــات اهلل األخــرى ..لذلــك فــإن الحديــث
مــع المتخصــص يحقــق الغــرض ،ويوفــر
المطلــوب..
مــن هنــا كان لنــا فــي (الخــط) حــوار مــع
أحــد المربيــن األفاضــل ممــن قضــى جــل
عمــره فــي التعليــم ،منتقــا مــن مدرســة
إلــى مدرســة فــي المملكــة وفــي ســلطنة
عمــان ،وكانــت لديــه خبــرة طويلــة فــي
ادارة المــدارس ،ليــس للطــاب األســوياء
فــي المراحــل المختلفــة ،بــل كان قــد عمــل
مســاعدا إلدارة مرفــق تعليمــي يقــدم
خدمــة لفئــة المكفوفيــن .بالتالــي فإننــا
أمــام تجربــة تعليميــة فــذة يعرضهــا لنــا
األســتاذ المربــي الفاضــل هــال بــن عيســى
آل احبيــل فــي الحــوار التالــي:

املربي واملعلم هالل آل احبيل لــ «الخط»:

حملت لواء العلم بين عدد من مدن الــــــــ
(البحــر ســابقا ،احلســن الحقــا) ،ثــم عــدت الــى تــاروت مــع عــودة الوالــدة .
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ـ ـ يف البدايــة نــود التعــرف علــى شــخصكم الكــرمي ،وكيــف كانــت النشــأة
والتربيــة؟
ـــــ أنــا هــال بــن عيســى بــن ســلمان آل احبيــل مــن مواليــد تــاروت (بجزيــرة ـ ـ ماذا عن الدراسة النظامية؟
تــاروت) وكانــت والدتــي حســب األوراق الرســمية يف العــام  1365هــــ ت ّربيــت ـ التحقــت مبدرســة تــاروت االبتدائيــة ،أو مــا يطلــق عليهــا مدرســة الغالــي
يف كنــف والــدي يرحمــه اهلل إلــى أن بلغــت ســن الثانيــة عشــرة فقــط ،إذ الواقعــة علــى الطريــق املــؤدي إلــى املقبــرة ،وذلــك يف العــام الــذي تــويف فيــه
انتقــل إلــى رحمــة اهلل فعشــت يتيــم األب ،وتو ّلــت أمــر تربيتــي والدتــي والــدي (1377هـــ) وكنــت يف أول ســنة دراســية تشــهدها تلــك املدرســة،
يرحمهــا اهلل ،فأنــا وحيدهــا ،التحقــت باملعلّــم (أو الك ّتــاب) وتعلّمــت القــرآن والتحقــت مباشــرة بالصــف الثانــي االبتدائــي ،ذلــك مبوجــب النظــام الــذي
عنــد املــا عبــد الكــرمي الطويــل يرحمــه اهلل ،يف منطقــة اجلوابيــر ضمــن يســمح بــأن يخضــع الطالــب المتحــان مســتوى يحــدد مــن خاللــه الصــف
حــي النجيمــة بتــاروت ،وملــدة ســتة أشــهر وبقيــت معــه حتــى انتقــل الــى الــذي يليــق بــه ،فالتحقــت بالصــف الثانــي ،ألنــي جئــت وقــد درســت القــرآن،
الديــرة حينمــا اشــترى منــزل احلــاج علــى ال ســنان ،وكان مــن زمــاء املعلّــم ولــدي القــدرة علــى القــراءة ،وتعلّمــت شــيئا مــن احلســاب ،ولــم يكــن اختبــار
كل مــن املــا احمــد الوحيــد (ابــو ياســر) ،واملــا عبــد الرســول البصــاري املســتوى يتعــدى ثــاث ســور مــن القــرآن وثالثــة مواضيــع مــن املطالعــة
(ابــو أحمــد يرحمــه اهلل) ،ويف تلــك الفتــرة ـ وقبــل وفــاة الوالــد ـ تتلمــذت وثــاث مســائل مــن احلســاب ،وأتذكــر بــأن مديــر املدرســة األســتاذ احمــد
علــى يــد اخلطيــب املــا عبــد اهلل املبشــر ،فالوالــدة كانــت تتطلــع ألن أكــون ســالم ومعــه الرجــل القــوي األســتاذ احمــد اجلــار ..أنهيــت االبتدائيــة يف
خطيبــا ،وبقيــت معــه ملــدة  8أشــهر ،ولكــن الوفــاة املفاجئــة للوالــد أوقفــت العــام ١٣٨٤هـــ مــع العلــم بأنــي تركــت املدرســة يف الصــف الرابــع نتيجــة
هــذا املشــروع ،ألن الوالــدة غــادرت تــاروت إلــى بيــت اخلــال بالقطيــف خــاف مــع أحــد املدرســن ،لكنــي عــدت لهــا يف العــام  1380ـ  1381هـــ
وكنــت برفقتهــا ،وقــد درســت فصــا دراســيا يف مدرســة القطيــف األولــى وحصلت على الشــهادة االبتدائية  ،وكان ذلك أول اختبار جلنة يف مدرســة
٢٠١٦م
ـ/مايو٢٠١٦م
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( )64رجب
العدد()64
العدد

حوار

الضيف مع والده املرحوم عيسى احبيل

صور متنوعة للضيف ملراحل مختلفة من حياته

ثــم انتقلــت كمديــر ملدرســة جعفــر الصــادق عــام
تــاروت االبتدائيــة ،بخــاف العــادة املتبعــة إذ أن
عشت فترات حياتي األولى
 1399ـ 1400هـــ ثــم توجهــت إلــى ســلطنة عمــان
األســئلة والرقابــة كانــت تأتــي مــن إدارة التعليــم.
يتيم األب وعملت ليال ونهارا
يف مدينــة صحــار ضمــن برنامــج التعــاون العلمــي
بــن اململكــة والســلطنة ،وبقيــت هناك يف مدرســة
ـ ـ ومــن كان مــن زمــاء الدراســة يف تلــك املرحلــة،
الطويل
عبدالكرمي
املال
لدى
حضوري
أحمــد مبــن ســعيد االبتدائيــة ،ثــم انتقلــت إلــى
وأيــن كانــت وجهتــك بعــد االبتدائيــة؟
مباشرة
الثاني
للصف
نقلني
مدرســة خلفــان الســيابي ،وبقيــت فيهــا معلمــا
ــــ لعلــي أتذكــر عــددا مــن زمــاء املدرســة ومنهــم
ملادتــي االجتماعيــات واللغــة العربيــة للفصــول
رفيــق العمــر الدكتــور احمــد الزايــر (يرحمــه
اهلل) ،والســيد هاشــم عدنــان ،ومحمــد حســن التركــي ،وحبيــب آل زرع ،العليــا حتــى نهايــة فتــرة إعارتــي يف العــام 1404هـــ ثــم عــدت إلــى اململكــة
ومحمــد حســن الصفــار (ابــو عمــاد) ،وعلــى منصــور الصــادق (ابــو صــادق) والتحقت مبعهد النور يف موســم  1404ـ  1405هـ وكيال ومســاعدا للمدير
وغيرهــم  ..التحقــت بعــد االبتدائيــة مبدرســة تــاروت املتوســطة علــى طريــق عبدالــرؤوف عبدالواحــد (وقــد كان كفيفــا) ،ثــم توجهــت الــى مدرســة ابــي
داريــن ،وأنهيــت املرحلــة املتوســطة يف العــام  85ـ  1386هـــ بعدهــا التحقــت ذر بالقطيــف مديــرا ثــم وكيــا ،ثــم نقلــت الــى مدرســة ذات الصــواري،
بوظيفــة يف دائــرة «مبرقــات الدمــام» ،وهــي األســاس للهاتف الســعودي فيما وبعدهــا اســتلمت إدارة مدرســة ابــي موســى األشــعري يف الدخــل احملــدود
بعــد كموظــف يف الفتــرة املســائية ،وقــد بقيــت فيهــا ملــدة ثــاث ســنوات1411 ،هـــ ثــم يف مدرســة اجلزيــرة باملــزروع (حــي الرضــا) مديــرا ملــدة 13
كنــت فيهــا طالبــا منتظمــا بــــ «معهــد املعلّمــن» يف الفتــرة الصباحيــة ،كنــت ســنة متواصلــة حتــى التقاعــد 1425/7/1هـــ ..تلــك هــي خالصــة مســيرتي
ادرس يف النهــار وأعمــل يف الليــل ،ممــا اضطرنــي ألن أســكن يف الدمــام يف التعليــم مــع مالحظــة بأننــي وخــال الفتــرة التــي التحقــت بالتدريــس يف
لفتــرة زمنيــة ليســت طويلــة ،حتــى تخ ّرجــت مــن املعهــد يف العــام  1389ـ مدرســة زيــن العابديــن يف الفتــرة املســائية كنــت أعمــل معقبــا يف الدوائــر
احلكوميــة خــال الفتــرة الصباحيــة مــع مكتــب نصــر الشــيخ ،ويف بعــض
1390هـــ وأصبحــت ـ بتوفيــق اهلل ـ مؤهــا للقيــام مبهمــة التدريــس.
الفتــرات كنــت أواظــب يف التدريــس صباحــا وأد ّرس يف فــرع الدفــاع املدنــي
ليــا وقــد اســتمر هــذا الوضــع خمــس ســنوات..
ـ ـ والتحقت بعدها بالتدريس ..كيف كان ويف أي املواقع؟
ــــ أول تعيــن لــي يف الســلك التعليمــي كان يف العــام  90ـ 1391هـــ
يف راس تنــورة وحتديــدا يف مدرســة ابــن القيــم املســائية ،وكنــت معلّمــا ـ ـ علــى ضــوء هــذه املســيرة التعليميــة والتربويــة مــا هــو املبــدأ التــي ســرت
عليــه كمعلــم ،هــل هــو التربيــة أوال ،أم التعليــم
أوال؟
ــــ العمليــة التعليميــة صعبــة ،وحتــى يحقــق املعلــم
رســالته بشــكل ســليم البــد أن تكــون عالقتــه
مميــزة مــع زمالئــه املعلمــن ،ومــع طالبــه باعتبــاره
أبــا لهــم ،فهــو قبــل أن يكــون معلمــا عليــه أن يشــعر
طالبــه بــروح األبــوة ،فالطالــب إذا أحــب معلّمــه
للمرحالالبتدائيــة يف مادتــي اللغــة العربيــة والرياضيــات وبقيــت بهــا ثــاث أحــب مادتــه العلميــة ،فيتم ّيــز فيهــا ،فأنــا ــــ حينمــا كنــت طالبــا يف املرحلــة
ســنوات ،ويف العــام  92ــــ 1393هـــ انتقلــت إلــى الدمــام للتعليــم يف مدرســة االبتدائيــة ــــ احببــت مــادة االجتماعيــات لوجــود معلــم مصــري يدعــى
عثمــان بــن عفــان ،ثــم التحقــت مبدرســة زيــن العابديــن يف القطيــف يف محمــد البــارودي (ابــو مصطفــى) ،ألن تعليمــه يتســم بالوضــوح ،وألنــه
العــام  94ـ 1395هـــ كمعلّــم يف البدايــة قبــل أن أصبــح وكيــا عــام 1395هـــ يتســم بالعلــم واالطــاع الواســع وال يعتمــد علــى مــا يحتويــه املق ـ ّرر ،وكان

ـــــــمملكة وسلطنة عمان

الضيف مع رفيق الصبا املرحوم د .أحمد الزاير
على رمال عني أم سبعة باألحساء يف رحلة مدرسية
يف الثاني املتوسط عام ١٣٨٤هـ

مع صديقيه محمد حسن التركي السيد هاشم عدنان
قرب إحدى عيون تاروت ١٣٨٣هـ

مع صديقه السيد هاشم عدنان أبومجدي عام ١٣٨٤هـ

العدد ( )64شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م
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حوار
يتعامــل معــي كإبــن لــه ،وكان قــد وثــق بــي بــأن أذاكــر مــع أحــد أبنائــه ،كذلك
احلــال يف املرحلــة املتوســطة كان لــدي أكثــر مــن اســتاذ متميــز جعلنــي أحــب
املــواد التــي كانــوا يدرســونها مثــل األســتاذ عدنــان شــرف يف االجتماعيــات،
واالســتاذ مختــار وهــو مــدرس ســوداني يف التاريــخ ،واالســتاذ فهيــد القصير
مــدرس اجلغرافيــا ،واالســتاذ محمــد عووضــة مــدرس اللغــة العربيــة ،هــؤالء
وغيرهــم جعلونــي أحــب الدراســة وأحــب العلــم ،فمنهــم اعتمــدت اســلوب
التربيــة قبــل التعليــم ،وفيمــا بعــد شــهدت عــددا مــن املدرســن ممــن جــاؤوا
بعــدي ،وصــاروا حتــت إدارتــي فهــم متميــزون يف عطائهــم العلمــي والتربــوي
ومنهــم االســاتذة (محمــد حســن العلــق ،نذيــر الســنان ،رائــد محمــد حســن،
مكــي العبــاس ،غســان الوحيــد) ،الشــاهد مــن كل ذلــك أن عالقــة الطالــب
مــع املــدرس لهــا دور كبيــر يف العمليــة التربويــة والتعليميــة ،فأنــا تعاملــت
وفــق هــذا املبــدأ حتــى وإن مارســت القســوة بعــض الشــيء علــى بعــض
الطــاب ..أمــا العالقــة مــع املعلّمــن فهــي مســألة أساســية لنجــاح أي معلّم.
ـ ـ ومــاذا كنــت تعمــل حتــى كانــت عالقاتــك مــع الطــاب جيــدة ،والتــي
ســاعدتك علــى أداء دورك يف التعليــم؟
ــــ رغــم القســوة التــي مارســتها ضــد بعــض الطــاب ،إال أنهــا قســوة محبــة
وأبــوة ،فأنــا حتــى أجعــل عالقاتــي مــع الطـ ّـاب ج ّيــدة اجتمــع معهــم والتقــى
مــع اوليــاء أمورهــم ،واســألهم عــن شــؤونهم ،فالبعــض مــن انســجامه معــي
كان يفضــي إلــي مبــا يجيــش بخاطــره ،ومبــا يعتمــل يف داخلــه ،وأنــا بــدوري
أتيــح املجــال للطالــب كــي يعبــر عــن رأيــه ،حتــى لــو كان األمــر غيــر متوافــق
معــي ،وأســتطيع القــول بأننــا بتوفيــق اهلل ـ أنــا وبرفقــة زمالئــي املعلمــن
واإلداريــن ـ جعلنــا مــن مدرســة اجلزيــرة منوذجيــة ،لدرجــة أن الطــاب
مــن حبهــم للمدرســة كانــوا ال يغيبــون إال نــادرا ،وكانــت تصــدر مــن املدرســة
مجلــة يتــم توزيعهــا علــى كافــة املــدارس وكافــة الدوائر احلكوميــة ،خصوصا
تلــك الدوائــر ذات العالقــة بالتعليــم ،وكانــت املدرســة تتلقــى خطابــات شــكر
وتقديــر ملــا يتضمنــه هــذا اإلصــدار .

مع عدد من األخوة بسنابس مبنزل األستاذ سعيد فريج عام ١٣٨٩هـ

مع عدد من معلمي مدرسة ابن القيم برأس تنورة عام ١٣٩٢هـ

ـ ـ تطرقتــم قبــل قليــل إلــى املــدارس املتميــزة ،مــا ســر هــذا التميــز الــذي
تتصــف بــه املــدارس وتفتقــده املــدارس األخــرى؟
ــــ ويف احلقيقــة إن جنــاح أي مدرســة يف أداء دورهــا يعتمــد يف الغالــب
علــى شــخص املديــر وطريقــة عملــه ،فمــن خــال شــخص املديــر يتــم رفــع
املســتوى وإحــداث التطويــر ،وذلــك يظهــر يف عالقــة املديــر مــع زمالئــه
املعلمــن ،وعالقتــه أيضــا مــع أوليــاء األمــور ،وعالقتــه بالطــاب ،وأظــن أن
مــن اخلطــأ ســحب صالحيــات املديــر ،فهــذا أدى إلــى حــدوث نتائــج ســلبية
ليســن يف صالــح التعليــم مــن األصــل ،فاملديــر الــذي يشــرف علــى عــدد كبير
مــن املدرســن والطلبــة يتحتــم عليــه أن يكــون علــى معرفــة تامــة باللوائــح
اإلداريــة والتربويــة واملنهجيــة ،وأن ميلــك ثقافــة إداريــة واســعة ،وأن ميلــك
يف أحد بساتني تاروت
كذلــك صالحيــات واســعة تســاعده علــى أداء مهامــه يف العمليــة ..كمــا أن
متيــز بعــض املــدارس تعتمــد علــى احلــي الــذي تقــع فيــه ،فمثــا مدرســة
أبــي ذر وقــت التحاقــي بهــا كانــت يف حــي راق وهــو حــي البحــر ،فكانــوا اخلطــأ الفــادح ،إذ أن مــن املفــروض أن الطالــب يتعلــم مــن الصفــوف األولــى
يرفضــون أن يتغيــب أوالدهــم حتــت أي ظــرف ،بعكــس بعــض األحيــاء كيــف يعتمــد علــى نفســه يف العمليــة التعليميــة ،ومــع هــذا لدينــا عينــات مــن
الذيــن يشــجعون أوالدهــم علــى بعــض الســلوكيات اخلاطئــة يف العالقــة مــع املعلّمــن مثــل الذيــن ذكرتهــم يغنــون عــن املنــزل.
املــدارس دون أن يشــعروا..
ـ ـ هــذا كان مبــدؤك يف التعليــم ،لــو ســألنا األســتاذ هــال عــن مبدئــه اإلداري
ـ املدرسة واملنزل ،أيهما األولى بتحمل مسؤولية التعليم؟
فمــاذا يقــول؟
ــــــ يف وقــت مــا كانــت املدرســة هــي كل شــيء ،ولذلــك الزمــن ظروفــه ــــ املبــدأ اإلداري الــذي اعتمــده يف إدارة املنشــأة التعليميــة تســير مببــدأ
ومبرراتــه ،فاآلبــاء واألمهــات يف أميــة تامــة ،ولكــن هــذا الوضــع تغ ّيــر عــدم التفويــض يف املســؤوليات املعنــي بهــا ،مبعنــى علــي أن أقــوم بأعمالــي
فــاألب واألم باتــا يف وضــع تعليمــي جيــد بــل أكثــر مــن جيــد ،والطالــب بنفســي ،والأوكلهــا ألحــد غيــري ،لكنّــي مــع ذلــك أعطــي املجــال والــدور
نفســه حينمــا يأتــي املدرســة كان قــد التحــق بالروضــة قبــل ذلــك ،فهــو لألطــراف األخــرى العاملــة يف التعليــم كاملعلــم واملرشــد ومعلــم التربيــة
ميلــك حصيلــة جيــدة مــن العلــم ،بالتالــي فاملنــزل بــات يقــوم بــدور أكبــر الرياضيــة ورائــد النشــاط وكافــة املعلمــن ،ويقتصــر دوري يف هــذا املجــال
مــن الــدور الــذي كان يقــوم بــه يف زمــن ســابق ،بــل بــات املنــزل هــو الــكل علــى اإلشــراف واملتابعــة والنصــح والتشــجيع واالنتقــاد بــدون جتريــح ،ويف
يف الــكل ،ولذلــك جنــد أن املعلــم ال يعطــي كمــا يعطــي يف الزمــن الســابق ،حــال جــاء مــدرس جديــد فأنــا أجتمــع معــه ملــدة نصــف ســاعة أعطيــه نظــام
والطالــب بــات يعتمــد علــى أمــه أو علــى الــدروس اخلصوصيــة ،وهــذا هــو املدرســة ،ولذلــك فعلــى الرغــم مــن أن بعــض املدرســن جــاؤوا مــن مناطــق
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ســعودية أخــرى وبعــد فتــرة زمنيــة معينــة عــادوا إلــى مناطقهــم لكنهــم ال
زالــوا يتواصلــون معنــا ،بــل أن بعضهــم يتم ّنــى العــودة الــى تــاروت ،وكانــوا
يشــاركوننا يف كافــة مناســباتنا الســعيدة واحلزينــة ..مــن هنــا أقــول بــأن
املديــر الناجــح هــو الــذي يتصــف بالعدالــة يف التعامــل مــع املدرســن وأوليــاء
األمــور والطــاب علــى حــد ســواء ،وأن تكــون لديــه خطــة عمــل يوميــة،
وشــهرية وفصليــة ،يســير مبوجبهــا.
ـ ـ خــال مســيرتك يف املجــال التعليمــي والتــي اتســمت بالتنــوع والتعــدد
ســواء يف املناطــق أو يف املناهــج ،مــا أبــرز املشــاكل التــي واجهتــك؟
ــــ لــم تواجهنــي أيــة مشــكلة كمعلــم أو كوكيــل أو كمديــر ،ألننــي ـ كمــا قلــت
قبــل قليــل ـ بأننــي علــى عالقــة جيــدة مــع أوليــاء األمــور ،ومــع الطــاب،
ومــع املعلّمــن ،وبعــض الطــاب الزالــوا يتواصلــون معــي ،ولعــل أتذكــر مــن
الطــاب الذيــن درســتهم وعلمتهــم محافــظ القطيــف خالــد الصفيــان فقــد
د ّرســته يف املرحلــة االبتدائيــة يف راس تنــورة ،وكذلــك املقــدم محمــد علــى
الشــهري يف الدمــام ،وخالــد بــن ســعيد احملــروس ،وفــؤاد الدهــان (وكالهمــا
مــن رجــال األعمــال) ،وصــاح جنيــم يف رحيمــة ،والدكتــور ســعيد الريامــي،
والشــيخ محمــد الصفــار ،والشــيخ فيصــل العوامــي وغيرهــم ،كل ذلــك رغــم
القســوة التــي كنــت أمارســها ضــد الطــاب واملدرســن ،واســتطيع القــول
بأنــي قمــت مبســؤوليتي علــى أكمــل وجــه ،والثــواب أرجــوه عنــد اهلل جــل
شــأنه.
ـ يف هذا الصدد يثار سؤال ما أبرز سمات املعلم الناجح؟
ـــــ يوجــد عــدد مــن املعالــم الشــخصية لــدى كل مــدرس أو معلــم ناجــح ،لعــل
أبرزهــا عــدم االضطــراب الســلوكي ،وامتــاك الثقافــة الواســعة ،والتحضير
اجل ّيــد للمــادة العلميــة ،ألن بعــض الطــاب أذكيــاء وعلــى اطــاع قــد
يكونــون أكثــر مــن معلّميهــم ،فاملعلــم ـ يف احلقيقــة ـ أرض خصبــة إذا كانــت
مثمــرة ســوف تنتــج رطبــا جنيــا ،واملعلــم ـ بنــاء علــى ذلــك ـ ينبغــي أن يكــون
مكتبــة متحركــة ،وأن يكــون كثيــر االطــاع علــى اللوائــح اجلديــدة ،وعلــى مــا
يســتجد يف العمليــة التعليميــة ،حتــى يكــون متميــزا ،خاصــة وأنــه يتعامــل
ـ كمــا ســبق القــول ـ مــع طــاب ومــع أوليــاء أمــور علــى مســتوى عــال مــن
التعليــم واملؤهــات املختلفــة ،فيجــب أن يثقــف نفســه باالطــاع وال يقتصــر
علــى املنهــج الــذي يد ّرســه ،لذلــك وجدنــا أن بعــض املعلمــن ســلبيون ألنهــم
محــدودو الثقافــة قليلــوا التعليــم ،ولــذا صــارت شــخصياتهم أمــام طالبهــم
مهــزوزة ،فاملعلــم مثــل الطبيــب ملــزم مبتابعــة التطــورات واملســتجدات يف
تخصصــه ،ويف وســائل إيصــال املعلومــة وغيــر ذلــك.
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ـ ـ كانــت لكــم جتربــة لفتــرة معينــة يف معهــد النــور ،والتعامــل مــع املكفوفــن،
هــل لكــم أن حتدثونــا عــن هــذه التجربــة؟
احلكوميــة ،وصممنــا برامــج عديــدة يف املعهــد ونظمنــا عــددا مــن النــدوات،
ــــ يف البدايــة اتصــل بــي مديــر معهــد النــور عبدالــرؤوف ،وقــد كنــت رافضــا
وبعــض خريجــي املعهــد واصلــوا دراســاتهم العليــا.
للفكــرة ،لكنــه بإســلوبه وحســن أخالقــه اقنعنــي بذلــك ،فالتحقــت بــه ،كمــا
كلّمنــي مســؤول معاهــد النــور محمــد املوســى وشــرح لــي الوضــع ،وإن هــذا
ـ ماذا عن التجربة يف سلطنة عمان؟
عمــل خيــري خلدمــة عينــة مــن أبنــاء الوطــن ،فشــجعني  ،واتذكــر بأنــي
ــــ يف العــام  1400وحتــى  1404متــت إعارتــي للتعليــم يف ســلطنة عمــان،
حينمــا جئــت ملعهــد النــور بالقطيــف يف العــام  1404كان فارغــا ،وليــس بــه
فذهبــت إلــى هنــاك كمعلــم يف (صحــار) تلــك املنطقــة التــي وجدتهــا شــبيهة
طـ ّ
اب ،وقمــت بــدوري يف أحيــاء هــذا املعهــد بتشــجيع مــن مديــر املعهــد،
بتــاروت يف كل شــيء ،فيهــا البحــر والبســتنان والصيــاد والفــاح والعامــل،
وكان يســاعدني االخ محمــد اليوســف مديــر املســتودع ،فقمنــا بزيــارة
هــذا فضــا عــن العــادات والتقاليــد املتشــابهة يف كل شــيء ،وهــذا الــذي
البيــوت وااللتقــاء مــع عــدد مــن املكفوفــن يف املنطقــة ،فجمعنــا  25طالبــا،
شــجعني ألن أدخــل مــع اســرتي مــع االســر والعوائــل يف صحــار ،وأقيــم
وكان األخ فــؤاد نصــر اهلل (رئيــس حتريــر مجلــة اخلــط) قــد ســاعدنا
عالقــات جيــدة ال زالــت قائمــة حتــى هــذا اليــوم ،ومنــذ العــام  1400إلــى
كثيــرا يف حتقيــق هدفنــا ،حيــث أجــرى لنــا لقــاء صحفيــا يف جريــدة اليــوم،
اآلن وبعــد مــرور  36عامــا لــم أتــرك عمــان فأنــا أقصدهــا يف كل عــام ثــاث
ونشــرت املقابلــة نفســها يف التلفــاز ،ممــا ع ّرفنــا علــى النــاس ،وع ّرفهــم
إلــى خمــس مـ ّرات يف الســنة ،ويف كل مــرة أذهــب ترافقنــي زوجتــي ،وأوالدي
باملعهــد ،فاســتقطبنا عــددا مــن املكفوفــن الذيــن اصبحــوا معلّمــن فيمــا
قبــل أن يكبــروا ويتحملــوا املســؤولية ،وال أقصــد الســلطنة اال بســ ّيارتي،
بعــد مثــل حســن األحمــد ،عبدالنبــي أبــو الســعود ،فيصــل جابــر حمــاد،
ويف نهايــة املطــاف فقــد قمــت ببنــاء منــزل لــي هنــاك ،انتهيــت مــن إنشــاء
وشــاكر اخلنيــزي ،فأحيينــا املعهــد ،وكان مديــر املعهــد رجــا ســخّ يا فمــن
الهيــكل (العظــم)..
ســخائه كان يدفــع لنــا مصــروف البنزيــن ،وقــد كان لــدى املعهــد  54مهنيــا
كانــوا جالســن يف املعهــد بــا عمــل ،فقمنــا بحملــة لتوزيعهــم علــى الدوائــر
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حوار
الضيف يلقي قصيدة شعرية يف زواج ابنه األستاذ صدقي ١٤١٨هـ

الضيف باللباس العماني مع عدد من املعلمني املوفدين السعوديني مبدينة صحار عام ١٤٠١هـ

مع عدد من طالب مدرسة اجلزيرة االبتدائية بالقطيف ١٤٢٥هـ
الضيف وابنه صدقي ( يلقي يف جماعة اإلذاعة املدرسية)
مبدرسة خلفان بن جميل السيابي بصحار عمان ١٤٠٤هـ

 5ـ املعلــم ينبغــي أن يكــون تربويــا مــن
ـ ـ علــى ضــوء التجربــة الكبيــرة يف العمليــة
بعض
يف
أمتيز
جعلني
املعلمني
حب
األســاس.
التعليميــة مــاذا تقتــرح لتحقيــق املزيــد مــن
املواد كاجلغرافيا واللغة العربية
 6ـ بالنســبة لولــي األمــر ال ينبغــي
النمــو يف تعليمنــا بشــكل عــام ؟
أن يكــون ســلبيا ،بــل عليــه املتابعــة
ــــ هنــاك بعــض املقترحــات متداخلــة مــع
احترفت التعليم وانتقلت بني مدراس الشرقية والتواصــل مــع اإلدارة ،وال يعتمــد علــى
بعضهــا اعرضهــا علــى شــكل نقــاط:
زوجتــه يف تعليــم أوالده ،خاصــة إذا لــم
االطــاع
1ـ بالنســبة للمعلــم يجــب عليــه
ومتت إعارتي للتعليم يف عمان
تكــن الزوجــة مؤهلــة.
علــى اللوائــح اجلديــدة ،خصوصــا الئحــة
 7ـ تنظيــم دورات خاصــة لــوكالء
االمتحانــات ،وكذلــك احلــال بالنســبة للمديــر،
أن
عليه
املعلم
يتميز
لكي
املــدارس ،علــى أن يتــم ترشــيحهم مــن
 2ـ إعــادة مدرســة التربيــة الوطنيــة ،وكذلــك
يكون مكتبة متنقلة
قبــل مدارســهم ،وعــدم تعيــن أي مديــر
مــادة املجتمــع العربــي التــي كنــا نأخذهــا يف
قبــل أن يكــون وكيــا مــع التشــديد علــى
قســم األدب العربــي،
 3ـ أرى بــأن مديــر املدرســة وقبــل أن يصبــح مديــرا أن يخضــع الختبــار الشــخصية أوال
حقيقــي يحــدد شــخصيته ومــدى مالءمتــه ملوقــع مديــر مدرســة ،واقتــرح  8ـ اعتمــاد درجــات الســلوك واملواظبــة ضمــن تقديــر الطالــب النهائــي يف
املرحلــة الثانويــة.
بــأن يكــون املديــر مــن الــوكالء املتميزيــن ال مــن املعلّمــن.
 9ـ واقتــرح بــأن تكــون الفصــول األولــى مــن الدراســة االبتدائيــة حتــت
 4ـ بعض املناهج بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير
اشــراف وتعليــم معلمــات ،وهــذا معمــول بــه يف
ســلطنة عمــان منــذ أكثــر مــن  30عامــا.
 10ـ االهتمــام بالنشــاط املدرســي ،وإقامــة
نــدوات شــهرية ،وإصــدار صحــف مختلفــة،
ومســابقات الفصــول بــن املــدارس وغيــر
ذلــك مــن األنشــطة ذات التأثيــر املباشــر علــى
الطــاب.
ـ ـ وكيــف الوضــع العائلــي ،هــل كان مترافقــا معــك
يف هــذه الرحلــة املمتعــة ،أم أن كل واحــد اتخــذ
طريقــه بنفســه؟
ــــ احلمــد هلل بعــد تخرجــي مــن معهــد املعلمــن
اقترنــت بزوجتــي أم اوالدي وهــي مــن عائلــة
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حوار

أدعو إلعادة مادة التربية الوطنية
ومادة املجتمع العربي
اقترح إجراء اختبار خاص للوكالء
حتى يكونوا مدراء
لتطوير التعليم أوصي بجعل درجات السلوك ضمن
التقييم النهائي لطالب الثانوية
عريقــة فهــي بنــت احلــاج علــي بــن عبــداهلل الصــادق ،لــدي ثــاث أوالد وثــاث
بنــات ،األوالد صدقــي (مــدرس) ،وســعيد (عامــل) ،وعيســى (مبتعــث يف امريكا
علــى وشــك الوصــول) ،ابتســام (إعالميــة يف قنــاة اجلزيــرة القطريــة يف القســم
الرياضــي) ،وداد (مدرســة تربيــة خاصــة) ،ســلمى (تــدرس طــب الطــواريء يف
األردن علــى وشــك التخ ـ ّرج) .هــؤالء أعظــم إجنــاز يف حياتــي ..أنــا اآلن بعــد
التقاعــد اعيــش مــا بــن وطنــي األول تــاروت احلبيبــة ،ووطنــي الثانــي صحــار
بســلطنة عمــان الغاليــة ،التــي أنشــأت لــي فيهــا بيتــا ،ولــدي عــدد مــن الطــاب
واألصدقــاء هنــاك،

مع صديقه العماني الشاعر أحمد هالل العبري
مبدينة احلمراء العمانية ١٤٣٠هـ

ـ ما أبرز هوايات األستاذ هالل ؟
ــــ لــدي عــدد مــن الهوايــات ابرزهــا الســباحة والقــراءة فلــدي مكتبــة عامــرة
مبوبــة ومرتبــة ،والكتابــة فلــدي هوايــة كتابــة اخلواطــر ،ورصــد املذكــرات
اليوميــة ،وكذلــك الســفر ولكــن يف حــدود معينــة ال تتعــدى املناطــق القريبــة
منــا مثــل مصــر وســوريا والعــراق والهنــد فضــا عــن دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي وحتديــدا ســلطنة عمــان ..كمــا أن لــدي هوايــة اقتنــاء األشــياء
القدميــة واألثريــة.
ـ وأين األستاذ هالل من احلياة االجتماعية؟
ــــ بســبب حرمانــي مــن األخــوة ،فأنــا كمــا قلــت يف بدايــة احلديــث وحيــد
أمــي وأبــي ،لذلــك جعلــت مــن املجتمــع كلّــه أصدقائــي وأخوانــي ،وأقــرب
النــاس لــي هــم الدكتــور احمــد الزايــر يرحمــه اهلل ،وهاشــم عدنــان ،ومحمــد
التركــي ،وعلــى منصــور الصــادق ،ومحمــد حســن الصفــار (ابــو عمــاد) ،ومــن
ســلطنة عمــان الشــيخ حمــزة الديــري والشــيخ ســلمان اجلابــري ،والشــيخ
محمــد الريامــي ،واالســتاذ حبيــب الريامــي ..كمــا أن بعــض الطلبــة مــا زالــوا
يتواصلــون معــي.
ـ ـ كلمة أخيرة استاذ ابو صدقي
ــــ .أمتنــى لــكل أبنائــي الطــاب األعــزاء والطالبــات العزيــزات متابعــة اجلــد
واالجتهــاد يف الدراســة وعــدم االعتمــاد علــى الــدروس اخلصوصيــة ألنهــا
تعلــم اإلنســان اإلتكاليــة وتســير معــه يف حياتــه كلهــا العلميــه والعلميــة أيضــا،
وانتهــاج الســلوك احلســن يف املدرســة والبيــت والشــارع ،واالبتعــاد قليــا عــن
اجلــوال وضيــاع الوقــت ،وأدعوهــم جميعــا لتعميــق وحتســن عالقاتهــم مــع
معلميهــم ومعلماتهــم ،لتكــن الثقــة متبادلــة بــن اجلميع..كمــا أهيــب باآلبــاء
احتــواء أبنائهــم مــن ومالحظــة ســلوكياتهم مــن جميــع اجلوانــب ،وتربيتهــم
التربيــة احلســنة ،ألنهــم أمانــة يف أعناقهــم ...كمــا أهيــب مبديــر املدرســه
أن يكــون ملمــا بجميــع اللوائــح ،وأن يكــون أمينــا يف عملــه التربــوي واإلداري،
ويشــجع معلميــه وطالبــه علــى بــذل اجلهــد والعطــاء وأن يكــون يقظــا داخــل
املدرســه كــي ال تســجل عليــه أخطــاء وهفــوات ألنــه رأس الهــرم التعليمــي ..ويف
اخلتــام أشــكر مجلــة اخلــط علــى تهيئــة هــذا اللقــاء اجلميــل وأخــص بالذكــر
األســتاذ فــؤاد نصــر اهلل الــذي كان لــه أيضــا دور يف إحيــاء معهــد النــور خاصــة
عــام 1405هـــ بتشــجيع األهالــي ممــن لديهــم أوالد كفيفــون بااللتحــاق باملعهــد
عبــر تغطيتــه ومقابالتــه مــع مديــر املعهــد آنــذاك األســتاذ عبــد الــرؤوف العبــد
الواحــد ومعــي حيــث كنــت وكيــا أو مــا يســمى مســاعدا■

تكرمي الضيف من قبل أهالي املزروع مبناسبة تقاعده ١٤٢٥هـ
ويظهر يف الصورة الشيخ عبداهلل الدار وعبداجلبار سالط

مع ابنه األول صدقي ١٣٩٥هـ

ابنا الضيف صدقي وعيسى يف يوم تكرمي املعلمني
بفندق البحيرة بالدمام مبناسبة تقاعده ١٤٢٥هـ
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علمية
آفاق علمية
آفاق
بإشراف م /حسن الشيخ علي املرهون

د .جاسم حسن العلوي

إنتروبيا الجاذبية

والشروط اإلبتدائية الخاصة في
لحظة اإلنفجار الكوني العظيم
القهــوة الســاخن فإننــا نعــرف أن احلــرارة تتدفــق مــن القهــوة الســاخنة إلــى
الهــواء البــارد لكننــا ال نــرى العكــس .احلــرارة تتدفــق دائمــا مــن الوســط
احلــار إلــى الوســط البــارد ويســتحيل أن يحــدث العكــس .اإلنســان ميــر يف
حياتــه مبرحلــة الطفولــة  ،الشــباب والشــيخوخة وال ســبيل لعكــس هــذه
املراحــل العمريــة .وكلمــا تقــدم اإلنســان يف العمــر فخاليــاه تضعــف وقــواه
تنهــار وإذا مــا أدركــه املــوت فــإن جســمه ميــر مبزيــد مــن التدهــور فيتحلــل
وتتناثــر جزيئــات جســمه يف التــراب .فعمــر اإلنســان والضغــف واملــوت
عمليــات تأخــذ مســارا واحــدا.
إذن توجــد عمليــات يف الطبيعــة تتطــور يف مســار واحــد فقــط واألمثلــة التــي
ذكرتهــا تؤكــد هــذه احلقيقــة الكونيــة .ولكــن الســؤال ملــاذا هــي – العمليــات
الطبيعيــة – تتطــور يف مســار واحــد وملــاذا هــي مســتحيلة احلــدوث أو
ضعيفــة اإلحتمــال يف اإلجتــاه العكســي؟ ســنجيب عــن هــذا الســؤال إذا مــا
نظرنــا نظــرة أكثــر عمقــا لهــذه الفوضــى.

تأخــذ العمليــات الطبيعيــة إجتاهــا محــددا يزيــد مــن درجــة الفوضــى لديهــا
أو يبقيهــا كمــا هــي وهــذا مــا يعــرف باإلنتروبــي أو باألحــرى التغيــر يف
اإلنتروبــي .فهــو (اإلنتروبــي) مقيــاس لدرجــة الفوضــى التــي حتدثهــا جميــع
العمليــات الطبيعيــة .وهــذه الفوضــى تأخــذ خطــا متصاعــدا يف العمليــات
الغيــر عكســية أي تلــك التــي متنعهــا قوانــن الطبيعــة مــن أن تعــود إلــى
النقطــة التــي إبتــدأت منهــا .فمــا هــو املقصــود العلمــي بالفوضــى؟
اإلنتروبي  :املعنى املاكروسكوبي
ولكــي نفهــم املعنــى املقصــود مــن الفوضــى علميــا ســوف أضــرب عــددا مــن
األمثلــة .لــو ســقط كأســا زجاجيــا مــن علــى ســطح منضــدة علــى األرض
وحتطــم وتناثــرت أجــزاءه فيقــال يف مثــل هــذه احلالــة أن الفوضــى قــد
زادت .ويقصــد بذلــك أن الــكأس قبــل ســقوطه كان يف وضعيــة منظمــة
وبعــد ســقوطه أصبــح يف وضعيــة مبعثــرة .ومثــل هــذه العمليــة غير عكســية،
فــا ميكــن ألجــزاء الــكأس املتناثــرة علــى األرض أن تعيــد ترتيــب نفســها
وتتجمــع وترتفــع عــن األرض لتصنــع الــكأس علــى ســطح املنضــدة متامــا
اإلنتروبي  :املعنى امليكروسكوبي
قبــل حلظــة ســقوطه فمثــل هــذه العمليــة مســتحيلة.
مثــال آخــر لــو أن لدينــا قنينــة مســدودة وبداخلهــا غــاز مضغــوط بضغــط إذا مــا أردنــا أن نكــوِ ن فهمــا معمقــا للمعنــى الفيزيائــي للفوضــى والــذي
عالــي  -أكبــر مــن الضغــط اجلــوي اخلارجــي  -ثــم قمنــا بفتــح الســدادة علــى ضوئــه وضــع العلمــاء القانــون الثانــي يف الديناميــكا احلراريــة و الــذي
فــإن الغــاز ســوف يســارع يف اخلــروج خــارج القنينــة وســوف يســتمر خــروج مضمونــه أن درجــة الفوضــى يف الكــون يف ازديــاد .فمــا الــذي يحــدث جلملة
الغــاز حتــى يتعــادل ضغــط الغــاز املتبقــي داخــل القنينــة مــع الضغــط اجلــوي األمثلــة التــي عرضناهــا حتــى يــزداد مقــدار الفوضــى لديهــا؟ توصــف تلــك
اخلارجــي احمليــط بهــا .وهــذه العمليــة ال حتــدث بالعكــس ،فجزيئــات الغــاز العمليــات بــأن لهــا ميــل عالــي جــدا – احتمــال كبيــر – لئــن تنتقــل مــن حالــة
ال جتتمــع بعــد أن إنتشــرت يف الفضــاء احمليــط و تســارع بالدخــول إلــى منظمــة إلــى حالــة غيــر منظمــة ( فوضــى ) و احتمــال ضعيــف للغايــة لئــن
تنتقــل مــن الفوضــى الــى وضــع منظــم .هــذا اإلجتــاه الواحــد ملثــل هــذه
القنينــة ذلــك أمــر مســتحيل احلــدوث أو احتمالــه ضعيــف للغايــة.
وهنــاك الكثيــر مــن األمثلــة اليوميــة علــى هــذا املســار الواحــد للعمليــات العمليــات يعــرف بالقانــون الثانــي للديناميــكا احلراريــة والــذي ينــص علــى
الفيزيائيــة التــي حتــدث يف حياتنــا اليوميــة .فعندمــا نرتشــف فنجــان األنظمــة املغلقــة لــو تركــت فإنهــا تتطــور باجتــاه إمــا يزيــد الفوضــى لديهــا
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يف العمليــات الغيــر عكســية التــي حتــدث داخــل هــذه االنظمــة أو يبقــي
الفوضــى ثابتــة يف العمليــات العكســية التــي حتــدث بداخلهــا.
مــن املمكــن أن يحــدث تدخــل خارجــي يخــرج هــذه األنظمــة مــن حالــة
الفوضــى ويعيــد اليهــا حالــة اإلنتظــام والترتيــب لكــن ذلــك يتطلب إســتهالك
مقــدار مــن الطاقــة يعــادل الشــغل اخلارجــي املبــذول الــذي يتطلبــه إعــادة
النظــام ملثــل هــذه األنظمــة .فلــو اســتخدمنا علــى ســبيل املثــال مضخــة
حراريــة كالثالجــة تضــخ طاقــة حراريــة مــن الهــواء البــارد إلــى فنجــان
القهــوة الســاخن .فإننــا حينئــذ ســنعكس مســار احلــرارة  .إذن مــن املمكــن
أن نعكــس العمليــات ذات املســار الواحــد بتدخــل خارجــي فهــل يعنــي ذلــك
أن اإلنتروبــي أو الفوضــى قــد تناقصــت؟ ال بالطبــع  ،ذلــك لــو أخذنــا القهــوة
احلــارة كنظــام مســتقل وأضفنــا اليهــا الطاقــة املبذولــة ومــا حتدثــه هــذه
الطاقــة يف الهــواء احمليــط فإننــا ســنرى أن الفوضــى الكليــة تــزداد وال تقــل.
أخيــرا ســوف أضــرب مثــاال فنيــا يعيــد تعريــف اإلنتروبــي بصــورة جديــدة
مرتبطــة باإلحتمــاالت .هــذا املثــال إقتبســته لكــن بتصــرف مــن العالــم
الفيزيائــي كيــب ثــورن والــذي ورد يف كتابــه « الثقــوب الســوداء وإنحنــاء
الزمــن «  .يقــول كيــب لــو تصورنــا غرفــة العــاب مربعــة الشــكل حتــوي
عشــرين لعبــة ،وأرضيــة هــذه الغرفــة مكونــة مــن  100بالطــة كبيــرة ،
موزعــة بحيــث تكــون عشــر بالطــات يف كل صــف .فمــا هــي عــدد الطــرق
التــي ميكــن أن نــوزع بهــا العشــرين لعبــة علــى عشــر بالطــات يف صــف واحد
مــن الغرفــة؟ كل لعبــة ميكــن أن تتــوزع علــى عشــر بالطــات فــإذا كان لدينــا
عشــرين لعبــة فــإن عــدد الطــرق يصبــح  1020طريقــة ميكــن أن نــوزع بهــا
هــذه األلعــاب علــى الصــف الواحــد املكــون مــن عشــر بالطــات .وهــذا العــدد
كبيــر وهــو يعطــي وصفيــا حجــم العشــوائية  -الفوضــى -يف توزيــع األلعــاب.
ومبــا أن هــذا العــدد كبيــر فســوف نســتخدم مقيــاس رياضــي آخــر يعطــي
أرقامــا صغيــرة .فــإذا اســتخدمنا اللوغارتيمــات ( الــذي قاعدتــه عشــرية
) للتعامــل مــع هــذه األرقــام الكبيــرة .فيمكــن بــدل أن يكــون لدينــا 1020
ســنحصل علــى رقــم  20إذا اســتخدمنا اللوغارتيــم ذا القاعــدة العشــرية
ونكــون بذلــك قــد حددنــا الفوضــى يف مثــل هــذه احلالــة بالرقــم  .20واآلن
لنفتــرض أن طفــا دخــل هــذه الغرفــة ولعــب يف مثــل هــذه األلعــاب ووزعهــا
بشــكل عشــوائي علــى كامــل أرضيــة الغرفــة يعنــي تركهــا يف وضعيــة مــن
الفوضــى .فمــا هــو حجــم الفوضــى االن؟

لدينــا عشــرون لعبــة توزعــت عشــوائيا علــى  100بالطــة ،فــإن عــدد الطــرق
التــي ميكــن أن تتــوزع فيهــا عشــرون لعبــة علــى  100بالطــة يكــون 10020
وإذا مــا اســتخدمنا اللوغارتيــم لهــذا العــدد يكــون حجــم الفوضــى مســاويا
 .40هــذا يعنــي أن الفوضــى قــد زادت مــن  20إلــى  .40وإذا قمنــا بإعــادة
األلعــاب الــى ترتيبهــا الســابق فســوف تنخفــض اإلنتروبــي – الفوضــى – إلــى
 20ولكــن يف مقابــل هــذا ســوف تــزداد اإلنتروبــي – الفوضــى – جلزيئــات
الهــواء املوجــودة يف الغرفــة بحيــث تفــوق الـــ  .40ممــا يعنــي أن القانــون
الثانــي للديناميــكا احلراريــة ال ميكــن مناقضتــه .فعلــى ضــوء مــا تقــدم
ميكــن أن نعــرف اإلنتروبــي بأنهــا عــدد الطــرق احملتملــة لتوزيــع نظــام مــا
 ،فكلمــا زاد عــدد هــذه الطــرق زادت اإلنتروبــي .فجزيئــات الغــاز كمــا يف
املثــال الســابق بعــد أن حتــررت مــن القنينــة توزعــت علــى عــدد كبيــر مــن
مســتويات الطاقــة وبالتالــي فــإن عــدد الطــرق التــي ميكــن أن تتــوزع بهــا
ســتكون كبيــرة جــدا ممــا يــؤدي الــى حالــة مــن الفوضــى العاليــة.
تناقضات اإلنتروبيا الكونية
واجــه العلمــاء يف القــرن الثامــن عشــر الســؤال التالــي اذا كانــت جنــوم هــذا
الكــون تشــع منــذ األزل باعتبــار أن الكــون ليــس لــه بدايــة فلمــا لــم يصــل
إلــى حالــة مــن التــوازن احلــراري؟ 1والتــوازن احلــراري الكونــي يعنــي أن
ميتلــىء الفضــاء بطاقــة اشــعاعية تكــون فيهــا درجــة حــرارة الفضــاء مقاربــة
الــى درجــة حــرارة النجــوم .واحــدة مــن دالالت عــدم التــوازن احلــراري هــو
الظــام الــذي يغطــي الســماء يف الليــل .هــذا يقــود إلــى أن الكــون لــه بدايــة
وهــذه البدايــة كانــت بشــروط خاصــة أفضــت إلــى أن يتطــور الكــون إلــى
اللحظــة التــي عليهــا اآلن .ولنحــاول أن جنيــب عــن هــذا الســؤال الــذي
طرحــه علمــاء القــرن الثامــن عشــر بالعــودة ملثــال الغــاز الســابق الــذي كان
داخــل القنينــة ثــم انتشــر وتوزعــت جزيئاتــه يف الفضــاء احمليــط بعــد أن
قمنــا بفتــح الســدادة ولكننــا ســوف نتصــرف بــه قليــا .لنتصــور صندوقــا
نصفــه ملــيء بالغــاز والنصــف اآلخــر فــارغ ويفصــل بــن نصفيــه حاجــز
ميكــن إزالتــه .ففــي البدايــة حيــث الغــاز محصــورا يف النصــف األول مــن
الصنــدوق بفضــل وجــود هــذا احلاجــز يكــون الغــاز عنــد درجــة حــرارة
معينــة ويف حالــة مــن اإلنتظــام نســبيا يعنــي ذلــك أن اإلنتروبــي لــه منخفضــة
 ،وبعــد إزالــة هــذا احلاجــز ينتشــر الغــاز داخــل الصنــدوق بالكامــل وترتفــع
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درجــة الفوضــى لديــه حيــث تــزداد عــدد الطــرق التــي ميكــن أن نــوزع بهــا
جزيئــات الغــاز وبالتالــي تكــون اإلنتروبــي لديــه عاليــة .لكــن الغــاز بعــد
انتشــاره قــد انخفضــت لديــه درجــة احلــرارة التــي كانــت لديــه قبــل إزالــة
احلاجــز وأصبــح الغــاز داخــل الصنــدوق متوازنــا حراريــا .لــو تصورنــا
أن هــذا الصنــدوق لديــه قابليــة للتمــدد باســتمرار فمــا الــذي يحــدث
لإلنتروبــي ودرجــة احلــرارة .بالطبــع كلمــا متــدد الصنــدوق فــإن جزيئــات
الغــاز ميكــن توزيعهــا بطــرق أكثــر ممــا يعنــي أن الإلنتروبــي ســوف تــزداد
وأن درجــة احلــرارة ســتواصل اإلنخفــاض وأن حالــة التــوازن احلــراري ال
ميكــن الوصــول اليهــا اال يف احلالــة التــي يصــل فيهــا الغــاز الــى درجــة
الصفــر املطلــق حيــث يكــون املــوت احلــراري.
واآلن لنتصــور نفــس هــذا املثــال ونطبقــه علــى النظــام الكونــي .فالصنــدوق
ميثــل حــدود فضــاء الزمــان -املــكان وبــدل الغــاز ســيكون لدينــا توزيــع
متجانــس لنظــام مــن اجلاذبيــة مجموعــة مــن النجــوم مثــا .فكيــف ملثــل
هــذا النظــام أن يتطــور داخــل الفضــاء الكونــي مــع األخــذ يف
اإلعتبــار أن هــذا الفضــاء يتمــدد .ســوف يتطــور األمــر بحيــث
تكــون كثافــة وســرعة النجــوم القريبــة مــن املركــز عاليــة بينمــا
تنتشــر بقيــة النجــوم يف األطــراف البعيــدة مــن املركــز وتكــون
حركتهــا ضعيفــة .هــذا امليــل ألنظمــة اجلاذبيــة أن تنمــو علــى
هــذا النحــو الغيــر متجانــس لهــو مثــال علــى التنظيــم الذاتــي
للجاذبيــة  .إذن أنظمــة اجلاذبيــة تعيــد تشــكيل منظومتهــا بحيــث
تتطــور مــن حالــة التجانــس الــى حالــة غيــر متجانســة علــى عكــس
الطريقــة التــي يتــوزع بهــا الغــاز حيــث يعيــد انتشــاره يف الفضــاء
بطريقــة جتعلــه أكثــر جتانســا حراريــا وأكثــر فوضويــة .وإذا كان
الغــاز سينتشــر كلمــا إمتــد الفضــاء مــن حولــه حتــى يصــل الــى
املــوت احلــراري فمــا احلالــة التــي ســينتهي اليهــا نظــام اجلاذبيــة
و تفضــي بــه الــى حالــة مــن التــوازن حيــث تصــل اإلنتروبيــا الــى
قيمتهــا القصــوى؟ ســوف يتطــور هــذا النظــام الــى ثقــب أســود
حيــث ينحنــي الفضــاء زمنيــا .وميثــل الثقــب األســود حالــة التــوازن
النهائيــة لنظــام مــن اجلاذبيــة حيــث تكــون اإلنتروبيــا يف وضعهــا
األقصــى .لقــد اكتشــف ســتيفن هوكوينــغ و جيكــب بينكشــتني

بعــد تطبيــق النظريــة الكميــة علــى الثقــوب الســوداء أن إنتروبيــا الثقــوب
الســوداء هــي اعلــى بكثيــر مــن النجــوم ذات الكتــل املماثلــة لهــذه الثقــوب.
وباألخــذ بهــذه احلقيقــة والعالقــة بــن اإلنتروبــي واإلحتمــال فــإن نظــام
متجانــس مــن اجلاذبيــة مــن احملتمــل أن يتطورأكثــر ليشــكل ثقــوب ســوداء
وليــس هــذا التوزيــع الغيــر متجانــس مــن النجــوم .روجــر بنيــروز العالــم
الفيزيائــي الكبيــر قــام بحســابات ليجــد أن كــون الثقــوب الســوداء يعنــي أن
تســود بــه الثقــوب الســوداء وليــس النجــوم هــو األكثــر احتماليــة ،بحيــث
تصــل احتماليــة كــون تســوده الثقــوب الســوداء باملقارنــه مــع كــون تســوده
النجــوم تعــادل  10مرفوعــة الــى ( ) 1030الــى واحــد 2.بهــذا اإلحتمــال
املذهــل يبــدو مــن الغريــب جــدا أن ينتــج اإلنفجــار الكونــي هــذا الكــون
احلالــي الــذي تســوده النجــوم وليســت الثقــوب الســوداء هــذا دليــل علــى أن
الوضــع احلالــي للكــون هــو نتيجــة شــروط إبتدائيــة خاصــة جــدا وأنــه ال
يوجــد فهــم حقيقــي إلنتروبيــا أنظمــة اجلاذبيــة ■.

املراجع:
.1992 ,The Matter Myth, Paul Davies and John Gribbin, Simon & Schuster Paperbacks-1
.1983 ,God & The New Physics, Paul Davies, Simon & Schuster Paperbacks-2
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هادي عبد الواحد آل سيف

نظرة إلى معايير منح االئتمان
و التحليل االئتماني في البنوك
٢-١
مقدمة
ميثــل االئتمــان املصــريف احملــور الرئيســي يف نشــاط البنــوك التجاريــة ومــن
أهــم الوظائــف املصرفيــة التــي متارســها البنــوك و الــذي يعكــس أهميتــه
مــن خــال العوائــد املتولــدة مــن هــذا النشــاط وأثرهــا علــى منــو البنــوك
والتوســع يف أنشــطتها التشــغيلية .وتهدف هذه الوظيفة املصرفية واملتعلقة
بتوفيــر الســيولة (املــال) للجهــات التــي حتتــاج لهــا (العمــاء) وهــو مــا يطلــق
عليــه عمليــة تقــدمي االئتمــان فمــن خــال مصــادر األمــوال التــي تســتطيع
البنــوك توفيرهــا (مثــل الودائــع) فــإن االئتمــان املصــريف قــد جــاء فاع ـ ً
ا
رئيســياً لهــذا الهــدف مــن خــال منــح العمــاء الســيولة الالزمــة لهــم لدعــم
اســتمرارية أنشــطتهم املختلفــة احلاليــة أو للنمــو والتوســع فيهــا .وجتــدر
االشــارة إلــى أن أهميــة البنــوك تظهــر يف فتــرات التراجــع االقتصــادي
وفتــرات الكســاد الطويلــة ،حيــث يصبــح دور البنــوك دوراً وطنيـاً وإقتصاديـاً
ذو أهميــة كبــرى .وعليــه فــإن البنــوك لهــا دور كبيــر يف إســتمرار العمليــة
االقتصاديــة.
وعلــى الرغــم مــن كل األجــراءات التــي تتخذهــا إدارة االئتمــان يف البنــوك
يف كافــة مراحــل عمليــة االئتمــان فإنــه ال ميكــن التوصــل إلــى ائتمــان خــال
مــن املخاطــر ،وال ميكــن ألي إدارة ائتمــان مهمــا كانــت قدراتهــا وإمكاناتهــا
أن تتجنــب كافــة أنــواع املخاطــر ،إال أنــه علــى إدارة االئتمــان أن تســعى
دومــاً إلــى تقليــل املخاطــر إلــى أدنــي درجــة ممكنــة .ألجــل ذلــك تتجــه
البنــوك نحــو االعتمــاد علــى مجموعــة مــن املعاييــر واملبــادئ يف تقييــم كل
عمليــة ائتمــان مقدمــة إليهــا ،والغايــة منهــا الوصــول إلــى القــرار االئتمانــي
املناســب ،وضمــان جــودة محافظهــا االئتمانيــة مــن حيــث النوعيــة والتركيبــة
اجليــدة ،والتقليــل مــن املخاطــر االئتمانيــة ،وتكويــن قيمــة للبنــك.
هــذه املعاييــر واملبــادئ املتعــارف عليهــا ملنــح االئتمــان ويشــار لهــا يف املراجــع
العلميــة مبعاييــر القــرار االئتمانــي أو معاييــر اإلقــراض Canons of
 Lendingأو مناهــج التقييــم االئتمانــي  Credit Evaluation Modelsأو
مناهــج دراســة اجلــدارة االئتمانيــة أو مبــادئ اإلقــراض اجليــد Principles
 of Good Lendingويجــرى تطبيقهــا مــن قبــل البنــوك عنــد تقييــم طلبــات
االئتمــان .فاملنــح اجليــد لالئتمــان يــؤدي إلــى تســهيالت جيــدة ،وضمــان
اســتمرارية عالقــة البنــك مــع العميــل ،وتخفــف مــن اخلســائر االئتمانيــة
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احملتملــة والتــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك ،والتــي تنشــأ مــن عمليــات
منــح االئتمــان اخلاطــئ ،ألنــه ال يســتند إلــى األســس واملعاييــر الســليمة يف
منــح االئتمــان.
ومبــا أن هــدف البنــك مــن منــح االئتمــان هــو حتقيــق كســب الفوائــد
وحتقيــق الربــح تبــرز هنــا أهميــة هــذه املعاييــر واملبــادئ الســليمة يف منــح
االئتمــان مــن خــال تأمــن والتأكــد إلــى احلــد املمكــن مــن أن املقتــرض
ســيكون قــادراً علــى ســداد الدفعــات كمــا هــي مجدولــة وفوائدهــا بالكامــل
وضمــن الوقــت احملــدد .فاحلــد والتقليــل مــن مــن حــاالت التعثــر االئتمانــي
مــن جهــة ،ويوفــر اجلاهزيــة املســبقة لــدى إدارة االئتمــان يف البنــك علــى
التقليــل مــن املخاطــر االئتمانيــة Proactive use of Credit Mitigation
وهــي تســاعد البنــك علــى حتســن الربحيــة واســتمراريتها ،وعكــس ذلــك
فــإن أي ربــح مــن الفائــدة املكتســبة ســيتناقص (ورمبــا يشــطب بكاملــه)
بســبب الديــون املعدومــة عندمــا يحــدث النكــول (عــدم الدفــع) مــن قبــل
العميــل .وســوف نســتعرض أهــم هــذه املعاييــر وذلــك كمــا يلــي:
 منوذج املعايير االئتمانية :8C's-١الشخصية Character
ً
تشــكل شــخصية املقتــرض دومــا العامــل الرئيســي والركيــزة األساســية
يف أي قــرار أئتمانــي ،وهــي مــن العناصــر األكثــر تأثيــراً يف املخاطــر
التــي تتعــرض لهــا البنوك.ويقصــد بشــخصية املقتــرض هــي مجموعــة
الشــروط و الصفــات والســلوكيات الواجــب توافرهــا يف املقتــرض ومــن
أمثلتهــا الســمعة والصــدق واألمانــة والنزاهــة ،فوفــاء املقتــرض بالتزاماتــه
يف مواعيدهــا ونزاهتــه وعالقاتــه التجاريــة وطريقــة معيشــته وأســلوبه يف
األنفــاق وعاداتــه الشــخصية ووضعــه االجتماعــي وحالتــه الصحيــة كل ذلــك
ينعكــس علــى معامالتــه مــع البنــك ويف تصرفاتــه ،فالعميــل الــذي ال يتصــف
باألمانــة ميكــن أن يعــرض نفســه والبنــك الــذي يتعامــل معــه للعديــد مــن
املشــاكل ،فبعــض العمليــات املصرفيــة املتكــررة يتــم تنفيذهــا تلقائي ـاً مــن
جانــب البنــك أســتناداً إلــى الثقــة يف أحتــرام العمــاء لتعهداتهــم ،حيــث
يتــم تنفيــذ بعــض العمليــات بنــاء علــى تعليمــات شــفهية حلــن ورود التعزيــز
الكتابــي مــن العميــل لذلــك تبــدو أهميــة توافــر األمانــة والنزاهــة والنوايــا

مقال

الطيبــة يف املتعاملــن مــع البنــوك.
ممــا ســبق ميكننــا القــول أن شــخصية العميــل تتحــدد برغبتــه بالوفــاء
بالتزاماتــه ،ورغــم أهميــة هــذا العنصــر يف قــرار منــح االئتمــان إال أنــه
ال يحــدد حجــم املبالــغ التــي يجــب علــى البنــك أن يقرضهــا لعميــل معــن.
وبعــد حتديــد الســلوكيات اخلاصــة بشــخصية العميــل يتــم البحــث يف
العنصــر الثانــي مــن شــخصية العميــل وهــو اإلدارة ،حيــث يجــب الوقــوف
علــى قــدرة العميــل علــى إدارة شــركته بنجــاح ،ومــن هــم األشــخاص الذيــن
ســيناط بهــم مســؤولية تســديد القــرض (وهنــا يتحــدد الهــدف مــن االطــاع
علــى شــخصية املديريــن يف الشــركات للتعــرف علــى أخالقيــات هــؤالء
املــدراء ومــدى التزامهــم مبشــاريع الشــركة مــن جهــة وااللتزامــات املترتبــة
عليهــا مــن جهــة أخــرى) ،فنجــاح الشــركة أو فشــلها يعتمــد علــى قــدرة
اإلدارة علــى حتمــل أعبــاء العمــل والتــي مــن ضمنهــا أعبــاء الديــون.
فرغــم أهميــة عنصــر النزاهــة واألمانــة إال أنهــا ليســت املظاهــر الوحيــدة
يف الشــخصية الواجــب تقييمهــا لــذا تعــد دراســة اإلدارة مــن األمــور الهامــة
جــداً للقــرار االئتمانــي ،وعــادة يتــم النظــر يف األمــور التاليــة:
هل اإلدارة مؤهلة علمياً وعملياً؟هل هناك عمق إداري يسمح بالتغييرات الداخلية؟ما هي سمعة اإلدارة يف السوق؟هل اإلدارة مدركة للمخاطر احمليطة باعمالها؟هل يوجد بالشركة سياسة واضحة ومكتوبة إلدارة الشركة؟هل لدي الشركة مستشارون مالييون ذو سمعة جيدة؟أن تقييــم شــخصية املقتــرض ليســت بالعمليــة الســهلة واإلحاطــة بهــذه
العمليــة تتســم بالصعوبــة والتعقيــد ،وســبب ذلــك أن شــخصية العميــل ال
ميكــن تقييمهــا ماديـاً إمنــا يتــم مــن خــال املعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن
مصــادر داخليــة وخارجيــة ،كمــا أن حجــم املعلومــات املتوفــرة عــن شــخصية
املقتــرض تســاعد البنــك يف حتديــد نوعيــة وخصائــص اإلدارة التــي ســوف
تســتخدم االئتمــان املمنــوح لهــا .هــذا وتقــوم البنــوك بدراســة شــخصية
املقتــرض كدراســة أوليــة بإحــدى الطريقتــن التاليتــن أو كالهمــا:
الســجل التاريخي  : Past Recordمن خالل دراســة تاريخ تعامل العميلمــع البنــك للحكــم علــى مــا إذا كان مراقبـاً جيــداً ألموالــه يف املاضــي ،وإذا
لــم يكــن للعميــل حســاب مــع البنــك ،فهــذه أشــارة يجــب االنتبــاه لهــا جيــداً
 ،فالبــد مــن معرفــة الســبب أو األســباب التــي جعلــت العميــل يقــرر عــدم
الطلــب مــن البنــك أو البنــوك التــي يتعامــل معهــا القــرض املطلــوب.

املقابلــة الشــخصية  :Personal Interviewميكــن احلكــم علــى شــخصيةالعميــل مــن خــال املقابلــة الشــخصية والتــي يفضــل أن تدعــم بزيــارة
ميدانيــة إلــى مقــر عملــه .ومــع ذلــك ،فــا يكفــي أن يســتنتج بنــاء علــى
املقابلــة واالنطبــاع الشــخصي أن العميــل ذو شــخصية جيــدة أو قــدرة
جيــدة .اذ يجــب أن يكــون هنــاك معلومــات حقيقيــة يتــم اعتمــاداً عليهــا
تقييــم صفــات العميــل مــن هــذه النواحــي.
هــذا ويتوجــب علــى إدارة االئتمــان التحقــق اكثــر مــن شــخصية املقتــرض
وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا التحقــق مــن شــخصية
املقتــرض وهــي:
أ-كشــوفات حســاب العميــل لــدي البنــوك األخــرى التــي يتعامــل معها وآلخر
ســت أشــهر ،بحيــث يتــم حتليلهــا أصولي ـاً لتحديــد املؤشــرات االيجابيــة أو
الســلبية اخلاصــة بالعميــل.
ب-مركزيــة املخاطــر مــن خــال األســتعالم عــن املقترضــن مــن خــال
البنــك املركــزي  ،وميكــن مــن خاللهــا الوقــوف علــى العديــد مــن املؤشــرات
اإليجابيــة والســلبية يف تعامالتــه املصرفيــة.
ج-الوسط التجاري أو الصناعي الذي يعمل به.
د-أســتعالم البنــوك فيمــا بينهــا مــن خــال تزويــد أحــد البنــوك للبنــك
اآلخــر مبعلومــات ائتمانيــة حتــدد ســامة الوضــع االئتمانــي للعميــل.
هـ-البيانــات واملعلومــات الداخليــة املتوافــرة عــن العمــاء وبشــكل خــاص يف
مــا يتعلــق بالقضايــا القانونيــة او اإلنــذارات املوجهــة إليــه.
-2القدرة Capacity
يقصــد بالقــدرة هــي القــدرة علــى االســتدانة أو اإلقتــراض أو بعبــارة أخــرى
قــدرة العميــل علــى احلصــول علــى القــروض مــن البنــوك .ويقصــد بالقــدرة
مــن زاويــة فنيــة هــي امتــاك املصــادر البشــرية واملاديــة للتشــغيل بربحيــة
والنجــاح يف العمــل ،فعلــى املقتــرض املؤسســي أن ميتلــك املصــادر البشــرية
واملاديــة واملاليــة الالزمــة للنجــاح ،وللتأكيــد للبنــك بأنــه ســيكون قــادراً علــى
ســداد ديونــه ،كمــا يجــب أن يعطــي املقتــرض املؤسســي مظهــر املســاير
للتغيــرات يف األعمــال والتكنلوجيــا ،كمــا يجــب أن ميتلــك مبــان ومعــدات
ووســائل نقــل وموظفــن متناســبني مــع األســتخدام املتوقــع ألمــوال القــرض.
علــى إدارة املقتــرض املؤسســي أن تكــون مدربــة التدريــب املناســب ومتتلــك
اخلبــرة الكافيــة ،وعلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديريــن أن يقدمــو فريقـاً
متوازن ـاً بطيــف مناســب مــن اخلبــرات ،مــع ضــرورة أمتــاك العميــل نظــم
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رقابــة فعالــة.
هــذا وتعنــي القــدرة علــى األســتدانة مبفهومهــا العــام هــي قــدرة العميــل
علــى حتقيــق الدخــل مــن خــال خلــق تدفقــات نقديــة كافيــة مــن االيــرادات،
وبالتالــي قدرتــه علــى ســداد أصــل القــرض و الفوائــد والعمــوالت.
هــذا وتختلــف القــدرة علــى األســتدانة مــن شــركة إلــى أخــرى ،وذلــك
حســب حجــم الشــركة ووضعهــا االئتمانــي ،كمــا ان القــدرة علــى االســتدانة
ترتبــط مبلكيــة الشــركة والوضــع القانونــي لهــا ،فشــركات األشــخاص تكــون
مســؤولية املــاك عــن ديــون الشــركة بالتضامــن والتكافــل إلــى أن يتــم
الســداد لكامــل هــذه االلتزامــات ،لــذا فــإن املســؤولية تصــل إلــى أموالهــم
الشــخصية ،إذا لــم تغطــي موجــودات الشــركة لســداد هــذه االلتزامــات.
كمــا ترتبــط القــدرة علــى االســتدانة بأهليــة العميــل ،فالقاصــر مثــ ً
ا ال
يتصــف باألهليــة القانونيــة .كمــا يقصــد بالقــدرة علــى االســتدانة هــي
القــدرة القانونيــة لألقتــراض والتوقيــع علــى العقــود واتفاقيــات التعامــل
مــع البنــك ،وعمــل ضابــط التســهيالت هــي أن يطلــع علــى العقــود والنظــم
القانونيــة لشــخصية املديــن وذلــك قبــل الشــروع بــأي حتليــل أو دراســة.
ففــي حــال كــون الشــخص الــذي ســيوقع عقــد االئتمــان وكيــ ً
ا ،فيجــب
أن تتضمــن الوكالــة نصــاً صريحــاً ،ال لبــس حولــه يتضمــن التفويــض
باالقتــراض مــن البنــك وحــق كفالــة الغيــر وتوقيــع العقــود واملســتندات
القانونيــة .وقــد جــرت العــادة يف البنــوك أن يتــم اعتمــاد الوكالــة املقدمــة
مــن العميــل مــن قبــل املستشــار القانونــي وذلــك تالفيـاً حلــدوث تفســيرات
مختلفــة لنصــوص الوكالــة.
ومــن املهــم دراســة الشــكل القانونــي للشــركة املتقدمــة بطلــب األقتــراض،
ومحــددات االقتــراض الــواردة يف عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي
للشــركة ،والصالحيــات املمنوحــة للمفوضــن بالتوقيــع عــن الشــركة يف
مجــال االقتــراض.
هــذا ويعــد معيــار القــدرة علــى االســتدانة مــن أهــم املعاييــر التــي تؤثــر
يف مقــدار املخاطــر التــي تتعــرض لهــا إدارة االئتمــان .ورغــم القــدرة علــى
االســتدانة حتــدد مقــدرة العميــل يف إعــادة مــا أقترضــه مــن البنــك ،إال أن
هنــاك عــدة عــدة أجتاهــات حــددت ماهيــة «القــدرة» كمتغيــر يف املخاطــرة،
وميكــن جتميعهــا وفق ـاً ألربعــة اجتاهــات رئيســة مختلفــة هــي:
األجتــاه األول :هــو تفســير القــدرة مــن خــال اقترابهــا مــن الشــخصيةفهــي تعنــي أهليــة الشــخصية علــى االقتــراض.
ً
األجتــاه الثانــي :القابليــة اإلداريــة للمقتــرض يف أن يكــون قــادرا علــىمباشــرة أعمالــه وإدارتهــا إدارة حســنة ســليمة تضمــن للبنــك ســامة إدارة
األمــوال املقدمــة لــه يف صــورة قــروض ،ولهــذا يشــير البعــض إلــى قــدرة
العميــل علــى إدارة أعمالــه وخصائــص تلــك األعمــال وشــرعيتها تتضمــن
نوع ـاً مــن املخاطــر املاليــة وهــل هــي مســتقرة أم عرضــة للتقلبــات.
األجتــاه الثالــث :التركيــز حــول األمــور املاليــة يف توضيــح القــدرة ،حيــثينصــب تركيزهــم حــول قــدرة طالــب االئتمــان علــى إيجــاد عوائــد متوقعــة
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كافيــة لضمــان مخاطــره وتســديد مــا عليــه مــن التزامــات مســتحقة اجتــاه
البنــك ،وبشــكل عــام فــإن قــدرة املقتــرض علــى تســديد القــرض تعتمــد علــى
حجــم التدفــق النقــدي للمقتــرض.
األجتــاه الرابــع :ينظــر إلــى القــدرة مبقــدار التدفــق النقــدي املتوقــعللعميــل ،إذ ينظــر أصحــاب هــذا األجتــاه إلــى أن قــدرة العميــل علــى ســداد
االئتمــان تعتمــد علــى مقــدار التدفقــات النقديــة املتوقــع حتقيقهــا مــن قبــل
العميــل وهنــاك نوعــن مــن التدفقــات النقديــة املتاحــة للمقترضــن هــي:
أ-التدفقــات النقديــة التشــغيلية  :Operating Cash Flowوهــي التــي
تنتــج عــن األنشــطة واألعمــال التــي ميارســها املقتــرض ،وهــي األســاس يف
تســديد مــا عليــه مــن التزامــات جتــاه البنــك ،ويجــب علــى إدارة االئتمــان
يف البنــك دراســة وحتليــل هــذه التدفقــات النقديــة وربطهــا مــع طريقــة
الســداد .ألن أحــد األســباب الرئيســة يف تعثــر االئتمــان تعــود إلــى عــدم
املوائمــة مــا بــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية املتوقعــة وطريقــة الســداد.
وهــذا يعنــي قــدرة املقتــرض علــى أســتغالل األصــول واملــوارد املتاحــة لــه
بكفــاءة وفاعليــة بشــكل ميكنــه مــن حتقيــق العوائــد أو التدفقــات النقديــة
الكافيــة لســداد مــا عليــه مــن التزامــات يف مواعيــد االســتحقاق.
ب-التدفقــات النقديــة غيــر التشــغيلية :Non-operating Cash Flow
وهــي تنشــأ مــن األنشــطة غيــر التشــغيلية مثــل امتــاك العميــل لوديعــة
لــدى أحــد البنــوك يحصــل مــن خاللهــا علــى فوائــد دائنــة أو محفظــة
أســتثمار يف األوراق املاليــة يحصــل مــن خاللهــا علــى توزيعــات األربــاح أو
إيــراد عقــار مؤجــر .أن هــذا النــوع مــن التدفقــات النقديــة يدعــم التدفقــات
النقديــة التشــغيلية للمقتــرض.
-3رأس املال Capital
يعتبــر رأس املــال أحــد أهــم أســس القــرار االئتمانــي ولهــذا تهتــم إدارة
االئتمــان يف البنــك بتحليــل رأس مــال العميــل مــن أجــل الوقــوف علــى
درجــة املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا .ويقصــد بــرأس مــال العميــل هــو
مقــدار مــا ميتلكــه العميــل املقتــرض مــن ثــروة  ،Wealthأو مــا ميلكــه مــن
أصــول منقولــة وغيــر منقولــة تكــون علــى شــكل ودائــع وأســهم وســندات
وعقــارات مطروحــاً منهــا املطلوبــات التــي بذمتــه ،وكلمــا كان رأس املــال
للعميــل كبيــراً كلمــا زادت درجــة األمــان لــدى البنــك ،فــرأس مــال العميــل
ميثــل قوتــه املاليــة وهــو أيض ـاً الضمــان اإلضــايف إلدارة االئتمــان عندمــا
يعجــز العميــل عــن تســديد التزاماتــه ،حيــث يرتبــط عنصــر رأس املــال
مبصــادر التمويــل الذاتيــة أو الداخليــة للمنشــأة والتــي تشــمل كل مــن رأس
املــال املســتثمر واالحتياطيــات واالربــاح احملتجــزة .هــذا ويعتبــر رأس املــال
خــط الدفــاع األول المتصــاص أى خســائر قــد تلحــق بالعميــل ،ومــن وجهــة
نظــر البنــوك فــرأس املــال هــو صمــام األمــان أو الضمــان املقــدم مــن قبــل
العميــل واملتــاح للدائنــن لســدادمختلف االلتزمــات حتــت أســوأ الظــروف،
وعــدم كفايــة رأس املــال يعــرض العميــل لألزمــات املاليــة .بعبــارة أخــرى

-4الضمانة Collateral
يقصــد بالضمــان مجموعــة األصــول التــي يضعهــا العميــل حتــت تصــرف
البنــك كضمــان مقابــل احلصــول علــى القــرض (الضمــان املقــدم يكــون علــى
شــكل عقــارات أو بضائــع أو نقــد أو أوراق ماليــة أو ســيارات ومعــدات)،
وال يجــوز للعميــل التصــرف يف األصــل أو مجموعــة األصــول املرهونــة،
فهــذا األصــل ســيصبح مــن حــق البنــك يف حــال عجــز العميــل علــى الســداد
فبوجــود الضمانــة يســتطيع البنــك حتصيــل حقوقــه .ولــذا يتعتبــر الضمانــة
مبثابــة تعزيــز أو حمايــة للمخاطــر االئتمانيــة التــي يتعــرض لهــا البنــك،
فكلمــا زاد أحتمــال اخلطــر الــذي يحيــط بالعمليــة االئتمانيــة كلمــا كانــت
الضمانــات املطلوبــة أكبــر مــن قبــل البنــك .فالضمانــات تعتبــر خــط الدفــاع
الثانــي بعــد رأس املــال يف حالــة عجــز العميــل عــن الســداد.
ورغــم أهتمــام إدارة االئتمــان يف البنــك بشــخصية العميــل مــن مختلــف
جوانبهــا إال أنهــا ال تتجاهــل الضمانــات مبفهومهــا القانونــي .هــذا وتعطــي
الضمانــات العميــل شــعوراً بــأن العــبء األكبــر لعميلــة التمويــل يتحملهــا هــو
وتشــعره بجديــة مســاهمته يف تســديد مــا عليــه مــن التزامــات يف موعدهــا.
تعطــي الضمانــة الدائــن (البنــك) حــق األولويــة واالمتيــاز يف التســديد مــن
عائــدات العــن املرهــون يف حالــة إفــاس العميــل أو تصفيــة الضمانــة.
لذلــك فــإن الضمانــات هــي حقــوق عينيــة أو نقديــة يعمــل علــى رهنهــا أو
تأمينهــا ألعطــاء حــق األوليــة علــى قيمتهــا لتســديد االلتزامــات.
الضمانــة كمعيــار للقــرار االئتمانــي ،تعــزز مــن معيــار رأس املــال يف حــال لــم
يــأت التحليــل االئتمانــي للعميــل بــكل مــا يقبلــه البنــك ،والبــد مــن التنبيــه أن
الضمانــة ال تكــون بديلــة لضعــف أساســي يف معيــار رأس املــال إمنــا تأتــي
عنصــراً مســاعداً لــه.
تتحــول الضمانــة إلــى مطلــب أو شــرط أساســي وفقــاً ملواصفــات
التســهيالت االئتمانيــة املقدمــة فهــي جــزء هــام مــن شــروط القــروض
متوســطة األجــل وطويلــة األجــل ،وتعــد مطلبـاً يف كثيــر مــن حــاالت القروض
املعــدة لتمويــل األصــول الثابتــة أو التمويــل الرأســمالي .بينمــا تقــل أهميــة
الضمانــة يف حــاالت متويــل رأس املــال العامــل أو متويــل دورة حتويــل
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يعــد رأس املــال عنصــراً أساســياً مــن عناصــر تقليــل املخاطــر االئتمانيــة
باعتبــاره ميثــل مــاءة العميــل املقتــرض وقــدرة حقــوق ملكيتــه علــى تغطيــة
القــرض املمنــوح لــه ،فهــو مبثابــة الضمــان يف حــال فشــل العميــل بالســداد.
هــذا ويجــب علــى إدارة االئتمــان يف البنــك أن تتأكــد مــن تناســب مصــادر
التمويــل الذاتيــة وبــن االعتمــاد علــى مصــادر التمويــل اخلارجيــة للعميــل،
وكذلــك حتليــل نســبة إجمالــي املديونيــة كمصــدر دائــم لتمويــل النشــاط
مقارنــة بحقــوق امللكيــة ،أي مبعنــي حتديــد درجــة الرفــع املالــي ،ويف حالــة
أرتفــاع نســبة إجمالــي املديونيــة إلــى إجمالــي حقــوق امللكيــة ،فــإن هــذا
يعطــي مؤشــراً إلــى أن املنشــأة تعتمــد علــى مصــادر التمويــل اخلارجيــة،
وتكــون مخاطرهــا يف هــذه احلالــة مرتفعــة وقــد يعرضهــا إلــى اإلفــاس.
كمــا البــد مــن الوقــوف علــى نســب إجمالــي املديونية إلى إجمالــي موجودات
(أصــول) الشــركة لتحديــد كيــف يتــم متويــل موجــودات (أصــول) الشــركة،
وللحصــول علــى مؤشــر يتعلــق بــأن كل ريــال مســتثمر يف املوجــودات
(األصــول) كــم يقابلــه ديــن .كمــا البــد مــن دراســة السياســات احملاســبية
املتبعــة لــدي الشــركة.
هــذا ومتيــل بعــض البنــوك يف مختلــف دول العالــم إلــى تطبيــق قاعــدة عامــة
تنــص علــى أن ال يقــوم البنــك بإقــراض أمــوال إلــى مشــروع مــا أكثــر مــن
تلــك األمــوال التــي قــام العميــل نفســه باســتثمارها يف ذلــك املشــروع مهمــا
كان تقيــم العميــل وحتــى وأن حصــل البنــك علــى ضمانــات كافيــة.
كل مــا ســبق ذكــره حــول دراســة رأس املــال للعميــل هــو ميثــل يف نهايــة األمــر
مؤشــراً علــى مــاءة العميــل املاليــة ،وضمانــة للبنــك مــن أجــل أســترداد
حقوقــه .ويف العــادة فــإن البنــوك ال تضــع يف اعتبارهــا عنــد دراســة حالــة
العميــل افتــراض تصفيــة مشــروعه بهــدف ســداد حقــوق البنــك وإال لــكان
البنــك مبثابــة مصفيـاً للمشــروعات وليــس وســيلة لدعــم وتطويــر النشــاط
االقتصــادي لهــذه املشــروعات.

املوجــودات (األصــول) املوســمية أو الدوريــة (التمويــل املوســمي ،القــروض
املوســمية) حيــث يســتعمل (التمويــل املوســمي ،القــروض املوســمية) لتمويــل
زيــادة موســمية يف املوجــودات املتداولــة (األصــول املتداولــة) بســبب زيــادة
موســمية يف املبيعــات ،واملوجــودات املتداولــة (األصــول املتداولــة) التــي
حتتــاج للتمويــل ت ّكــون إجمــاالً املخــزون واملدينــون ،وتســدد قيمــة القــرض
مــن حتــول املوجــودات إلــى نقــد علــى أســاس أن املوجــودات املتداولــة
األخــرى ســتتدنى عنــد تدنــي املبيعــات وتكــون مــدة األســتحقاق أقــل مــن
ســنة ويتوقــع مــن العميــل (املقتــرض) التســديد بعــد موســم البيــع .وتلجــأ
مختلــف الشــركات إلــى هــذا النــوع مــن القــروض مثــل شــركات األلعــاب
خــال فتــرة مــا قبــل األعيــاد ومعــارض بيــع املالبــس اجلاهــزة.
أمــا التســهيالت الدوريــة فهــي لتمويــل رأس املــال العامــل عندمــا ال يكفــي
رأس املــال والدائنــون ،باســتمرار لتمويــل املوجــودات .ويوفــر هــذا القــرض
النقــد املطلــوب جلــزء مــن متطلبــات العمــل (التشــغيل) اليوميــة .واملفتــرض
يف هــذا القــرض إمكانيــة تســديده بتحويــل املوجــودات غيــر النقديــة إلــى
نقــد ،إال أن الشــركات غالبــاً حتتــاج هــذا النقــد باســتمرار لتحويلــه مــن
جديــد إلــى موجــودات متداولــة .وهــذا القــرض يجــدد باســتمرار ويراجــع
ســنوياً ،ومــن املفتــرض أن ال يعــاد دفعــه يف حالــة أن حجــم املبيعــات للشــركة
يتطلــب مســتوي مــن املخــزون واملدينــن ال ميكــن أن تؤمنــه األمــوال اخلاصة
والدائنــون).
ويف نفــس األطــار ،يرتبــط عنصــر الضمانــة بعنصــر رأس املــال وتكــون
العالقــة بينهمــا عكســية ،فكلمــا أرتفعــت املــاءة والســيولة والربحيــة
والكفــاءة والفاعليــة للعميــل كلمــا أنخفضــت أهميــة الضمانــة .هــذا ومــن
أجــل أن تتأكــد إدارة االئتمــان يف البنــك مــن قــوة الضمــان يجــب توفــر
الشــروط التاليــة:
ســهولة التحويــل والتســويق :ويقصــد بهــا ســهولة حتويــل الضمانــة إلــىنقــد عنــد احلاجــة إلــى ذلــك وبســرعة ودون الوقــوع يف اخلســارة أو علــى
األقــل احلــد األدنــي مــن اخلســارة نتيجــة تدنــي الســعر مث ـ ً
ا.
ســهولة التقديــر :ويقصــد بهــا ســهولة تقديــر قيمتهــا دون احلاجــة إلــىخبــرات عاليــة متخصصــة.
مســتقرة القيمــة :مبعنــى أن حتافــظ الضمانــة علــى قيمتهــا خــال املــدةالتــي ســيحتفظ بهــا لتغطيــة التســهيالت املمنوحــة أي أن تكــون غيــر قابلــة
للتلــف أو التقــادم أو األســتهالك أو التدنــي يف القيمــة.
ســهولة نقــل ملكيتهــا :وذلــك تالفيــاً لالنتظــار الطويــل عندمــا يــرادالتخلــص منهــا.
تغطــي املديونيــة درجــة كافيــة متكــن البنــك مــن تــايف مخاطــر هبــوطقيمتها بســبب الركود االقتصادي أو بســبب التحويل (التســييل) اإلجباري.
كمــا يجــب علــى إدارة االئتمــان يف البنــك األخــذ بعــن األعتبــار األمــور
التاليــة:
ضــرورة التــوازن بــن التســهيالت االئتمانيــة املقدمــة للعمــاء وبــن مــايقابلهــا مــن ضمانــات ،حيــث أن أحتماليــة اخلســارة ورادة ومتوقعــة متامـاً
كأحتماليــة الربــح ،كمــا أن اخلطــأ يف التقديــر أمــر وارد ملــا قــد يحــدث مــن
متغيــرات خارجــة عــن إرداة البنــك والعميــل علــى حــد ســواء.
ضــرورة التأكــد مــن ملكيــة العميــل للضمانــة املقدمــة ملكيــة كاملــة وأنهــاليســت محــل نــزاع.
ضــرورة التأكــد مــن قانونيــة الرهــن خصوص ـاً يف حالــة وجــود أطــرافأخــري ،مــن أجــل ضمــان االســبقية للبنــك لتحصيــل حقوقــه.
ضــرورة التأكــد مــن كفايــة الضمانــات املقدمــة مــن قبــل العميــل لتغطيــةقيمــة االئتمــان والفوائــد والعمــوالت األخــرى.
ضــرورة أن تتوفــر يف الضمانــات صفــات مثــل ســهولة التســجيل والبيــعوالتســويق وإمكانيــة التخزيــن بــدون تكلفــة عاليــة.
وفيمــا يخــص األهميــة النســبية للضمــان كعنصــر مــن عناصــر منــح االئتمان
فــإن العديــد مــن اآلراء تتفــق علــى أنــه ال ميثــل األســبقية األولــى يف أتخــاذ
القــرار االئتمانــي بــل يضمــن األمــان والســامة لالئتمــان املمنــوح وهنــاك
مقولــة معروفــة تشــير إلــى أن «الضمــان ال يصنع القــرض» كما حذر البعض
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مــن أن يكــون القــرار االئتمانــي معتمــداً علــى مــدى وجــود أو عــدم وجــود
الضمــان ،بــل مــدى تعزيــز الرغبــة والقــدرة علــى الســداد عنــد العميــل .لــذا
يجــب أن يكــون املنطلــق االئتمانــي مــن ذلــك هــو مبــدأ االنتاجيــة ،بحيــث
يكــون االئتمــان عامـ ً
ا مســاعداً مــن إلنتاجيــة العميــل وتكــون بالتالــي نتائــج
هــذه االنتاجيــة تدفقــات نقديــة تكــون مصــدراً أساســياً لســداد االلتزامــات.
-5الظروف احمليطة Condition
يقصــد بالظــروف احمليطــة (الظــروف العامــة ،املنــاخ العــام ،البيئــة احمليطة،
الظــروف القطاعيــة والوطنيــة) الوضــع األقتصــادي العــام احمليــط بالعميــل،
وينظــر لــه مــن قبــل إدارة االئتمــان كمعيــار يف منــح االئتمــان ،هــذا ويتضمــن
الوضــع االقتصــادي العــام قســمني ،املنــاخ األقتصــادي للقطــاع واملنــاخ
األقتصــادي للبلــد .املنــاخ األقتصــادي للقطــاع يتضمــن وضــع االنتــاج
واألســواق التــي ينتمــي إليهــا العميــل ضمــن قطاعــه .Industry Condition
أمــا املنــاخ األقتصــادي للبلــد فهــو ظــروف األســعار واألســواق للبلــد بشــكل
عــام وهــذه املؤشــرات لهــا أســباب عديــدة منهــا أقتصاديــة  ،وسياســية،
واجتماعيــة.
إن ظــروف القطــاع مبــا تتضمنــه مــن التغيــرات التــي يتعــرض لهــا العميــل
يف شــكل املنافســة والطلــب علــى الســلع ،وظــروف البيــع والتوزيــع ،واحلصــة
الســوقية ،ودورة حيــاة املنتــج أو اخلدمــة التــي يقدمهــا العميــل ،وموقــع
املشــروع مــن دورة حياتــه (هــل املشــروع يف بدايــة التقــدمي أو الــوالدة،
مرحلــة النمــو ،مرحلــة االســتقرار ،مرحلــة االنحــدار) .وباالضافــة للظــروف
العامــة احمليطــة أو مــا يعــرف باملنــاخ األقتصــادي العــام الســائد مــن ظــروف
أقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة ،ومــا ميــر بــه االقتصــاد مــن انتعــاش أو
كســاد أو تضخــم (يف حالــة األنتعــاش يف األقتصــاد فــإن البنــوك تتوســع يف
منــح االئتمــان أمــا يف حالــة الركــود فــإن البنــوك تتبــع سياســة متشــددة يف
منــح االئتمــان) ،واالطــار التشــريعي الســائد ومــدى اســتقراره ومــا يتصــل
بــه مــن تشــريعات نقديــة وماليــة .كل مــا ســبق مــن ظــروف تؤثــر علــى
العميــل وقدرتــه علــى الســداد ،وعلــى البنــوك وقدرتهــا يف صياغــة القــرار
االئتمانــي.
تلعــب السياســة االقتصاديــة التــي تتبعهــا الدولــة أثــراً كبيــراً علــى سياســة
منــح االئتمــان لتنشــيط الوضــع االقتصــادي أو تخفيــض حجــم االئتمــان
ملواجهــة ظــروف التضخــم االقتصــادي كذلــك قــد يؤثــر يف توجيــه االئتمــان
رغبــة الدولــة يف تشــجيع الصــادرات غيــر التقليديــة أو يف تنشــيط املنشــآت
الســياحية أو يف تدعيــم قطــاع معــن مــن الصناعــات أو رغبتهــا يف خلــق
وتطويــر صناعــات معينــة يف منطقــة جغرافيــة بذاتهــا.
تصنــف الظــروف االقتصاديــة أنهــا خــارج قــدرة املقتــرض علــى التحكــم
بهــا ،ويتوجــب هنــا األخــذ بعــن األعتبــار طبيعــة التقلبــات االقتصاديــة يف
األعمــال ســواء كانــت طويلــة األجــل أو قصيــرة األجــل ،وهــل هــي خاصــة
بقطــاع معــن دون غيــره أو شــاملة ،أو أن لهــا طابع ـاً عاملي ـاً يؤثــر محلي ـاً
مــن أمثلتهــا األزمــات األقتصاديــة ،وإذا كانــت الظــروف إيجابيــة يتمكــن
املقتــرض مــن توظيــف أمــوال االئتمــان املمنوحــة لهــا بشــكل ســليم ،وحتقيــق
تدفقــات نقديــة وعوائــد مناســبة متكنــه مــن خدمــة الديــن.
فكمــا هــو متعــارف عليــه يف بيئــة األعمــال بأنــه عندمــا يواجــه النشــاط
أو القطــاع الــذي يعمــل فيــه املقتــرض حالــة مــن األنحــدار بســبب وجــود
الكســاد أو الركــود األقتصــادي أو عــدم األســتقرار األمنــي والسياســي فإنــه
تــزداد حــاالت التعثــر االئتمانــي بســبب أنخفــاض التدفقــات النقديــة .وجند
أن إدارة االئتمــان يف البنــك تتشــدد يف عمليــات منــح االئتمــان ،أو يتــم املنــح
بشــروط أكثــر صرامــة مقارنــة بحــاالت االنتعــاش والــرواج االقتصــادي
واالســتقرار السياســي ،والتــي تقــل فيهــا حــاالت التعثــر االئتمانــي.
يتوجــب عنــد إعــداد الدراســة االئتمانيــة مــن قبــل موظــف االئتمــان اإلملــام
باألحــوال االقتصاديــة العامــة الداخليــة واخلارجيــة واألحــوال اخلاصــة يف
فــرع النشــاط الــذي ينتمــي إليــه املقتــرض ،واالهتمــام بالــدورة االقتصاديــة
ومركــز املشــروع منهــا وقــت طلــب االئتمــان ،ويواجــه البنــك مخاطــر أكبــر
يف الصناعــات التــي تشــهد منافســة كاملــة والصناعــات اجلديــدة التــي لــم
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حتظــى بدعــم وتشــجيع حكومــي أمــا الصناعــات التــي فيهــا حــدة املنافســة
والتــي تلقــي منتجاتهــا رواجـاً يف األســواق فاملخاطــر فيهــا قليلــة .والبــد مــن
األخــذ يف عــن االعتبــار الظــروف اخلــاص باملقتــرض التــي تربــط بظــروف
املنشــأة أو املشــروع مــن مــدى كفــاءة وإدارة القائمــن عليــه يف مجــال اتخــاذ
كافــة القــرارات املاليــة واالنتاجيــة والتســوقية والفنيــة.
هــذا ويتضمــن التحليــل القطاعــي عــدة عوامــل البــد مــن النظــر إليهــا
والدخــول يف تفاصيلهــا عنــد دراســة وتقييــم اجلــدارة االئتمانيــة للعميــل
عنــد طلــب االئتمــان ،ومــن أهــم هــذه العوامــل مــا يلــي:
أ-تقلبات األسعار وحجم املبيعات.
ترتبــط اجلــدارة االئتمانيــة للمنشــأ إرتباطـاً وثيقـاً بقــدرة املنشــأ علــى بيــع
منتجاتهــا وخدماتهــا ،وعمليــة البيــع هــذه تتأثــر بشــكل مباشــر بأســعار
املنتجــات وتقلباتهــا وحجــم املبيعــات الكلــي يف هــذا القطــاع مــن هــذه
املنتجــات ،هــذا باالضافــة إلــى أســعار املــواد األوليــة التــي هــي أحــد
مدخــات عمليــة التصنيــع وتقــدمي املنتــج النهائــي ،ومــدى توفــر املــواد
األوليــة ومســتوى التغيــر يف أســعارها ،كــون هــذه التغيــر يف توفــر املــواد
األوليــة ويف أســعارها ،ســوف ينعكــس بالضــرورة علــى األســعار وحجــم
املبيعــات وتوفــر الســلع يف القطــاع الــذي تعمــل فيــه املنشــأة (العميــل) ألن
ذلــك بالضــرورة يؤثــر علــى قــدرة املنشــأة علــى اإلنتــاج والبيــع والتحصيــل
وبالتالــي القــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه البنــك والدائنــن املختلفــن.
ب-القطاعات النامية واملتدهورة.
كلمــا إزدادت آجــال املطلوبــات ،إزدادت أهميــة متابعــة منــو القطــاع
اإلقتصــادي الــذي تعمــل فيــه املنشــأة ،وهــذا وحتــاول البنــوك جتنــب
االســتمرار يف التعامــل مــع القطاعــات املتدهــورة ،ومــن جهــة أخــرى
فــإن النمــو الســريع لبعــض القطاعــات يعنــي تقادمــاً ســريعاً يف املعــدات
واآلآلت والتكنلوجيــا املســتخدمة يف هــذه القطاعــات ،األمــر الــذي يتطلــب
إســتبدالها بأخــرى جديــدة وأكثــر تطــوراً ممــا يتطلــب إعتمــاداً متزايــداً
علــى التمويــل اخلارجــي مــن قبــل هــذه املنشــآت التــي تعمــل يف هكــذا
قطاعــات ســريعة النمــو.
ج-هيكل األسواق يف القطاع.
تؤثــر درجــة املنافســة يف حتديــد األســعار وحجــم العــرض والطلــب،
وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى مبيعــات املنشــآت العاملــة يف هــذه القطاعــات
وعلــى حجــم إيراداتهــا ،وبالتالــي فــإن إرتفــاع مســتوى املنافســة يف قطــاع
مــا يــؤدي إلــى إزديــاد إهتمــام املنشــآت العاملــة يف هكــذا قطــاع مبزيــد
مــن التســويق والترويــج ملنتجاتهــا ممــا يــؤدي إلــى إزديــاد مصاريــف هــذه
املنشــآت املتنافســة ،وهــذا الوضــع يكــون معكوسـاً يف حالــة املنشــأة العاملــة
يف ســوق فيهــا درجــة عاليــة مــن اإلحتــكار أو محدوديــة املنافســة وضعفهــا.
د-السياسات املالية والنقدية واإلقتصادية
تتأثــر املنشــأة بــكل مــن السياســات النقديــة واملاليــة واإلقتصاديــة
والتجاريــة والعالقــات اإلقتصاديــة الدوليــة ومجمــل السياســات األخــرى
التــي تنتهجهــا الدولــة ،ومــن هنــا فــإن مــدى إســتقرار هــذه السياســات أو
تقلبهــا وعــدم ثباتهــا يؤثــر بشــكل كبيــر ومباشــر يف نشــاط املنشــأة وقدرتهــا
علــى االســتمرار وبالتالــي القــدرة علــى الوفــاء بإلتزاماتهــا.
هـ-املنطقة.
تؤثــر الظــروف االقتصاديــة واإلجتماعيــة للمنطقــة التــي تعمــل فيها املنشــأة
علــى أداء هــذه املنشــأة وعلــى قدرتهــا علــى حتقيــق اإليــرادات وخصوص ـاً
إذا مــا كانــت هــذه املنشــأة يف منطقــة واحــدة وليســت موزعــة يف مناطــق
متعــددة بفــروع متمركــزة يف مناطــق جغرافيــة متعــددة ومختلفــة.
-6التاريخ االئتماني للعميل Credit History
يعــد التاريــخ االئتمانــي للعميــل مــن خــال التجــارب الســابقة معــه مــن
العناصــر املهمــة التــي يســتند لهــا يف عمليــة منــح االئتمــان ،وهــي تتضمــن
دراســة ومراجعــة تاريــخ العالقــة مــع البنــك ،فكلمــا كانــت التجــارب الســابقة
إيجابيــة كلمــا زادات فرصــة العميــل يف حصولــه علــى االئتمــان ،أمــا اذا كان
ســجل العميــل غيــر مشــجع للبنــك ،فــإن فرصتــه تقــل يف احلصــول علــى

-7التغطية Coverage
تتضمــن حمايــة إدارة االئتمــان يف البنــك عنــد منــح االئتمــان مــن اخلســائر
غيــر املتوقعــة مثــل حصــول حالــة ســرقة يف املنشــأة أو حريــق يف املصنــع،
أو وفــاة أحــد األشــخاص الرئيســيني يف املنشــأة .فلذلــك البــد مــن توفــر
غطــاء تأمينــي لــدى املقتــرض يغطــي املخاطــر التــي قــد تــؤدي إلــى خســائر
تؤثــر علــى ســير العمــل.
وميكــن مواجهــة هــذه املخاطــر غيــر املتوقعــة والتــي تؤثــر يف مســار تســديد
االئتمــان مــن قبــل إدارة االئتمــان يف البنــك مــن خــال توفــر حلــول تأمينــة
تغطــي مختلــف أنــواع هــذه املخاطــر.
-8التدفقات النقدية Cash Flow
ويقصــد بهــا التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن األنشــطة التشــغيلة وغيــر
التشــغلية للمقتــرض.
عنــد الدراســة املتعمقــة للمعاييــر اخلمســة األولــى الســابقة والتــي تشــكل
منهــج إدارة االئتمــان يف قرارهــا االئتمانــي ميكننــا أن نســتخلص مــا يلــي:
أن املعيــار األول والثانــي (الشــخصية والقــدرة) تعــد معاييــر [مبــادئ]ثابتــة مــن الصعوبــة جتاهلهــا .وال ينظــر بطلــب العميــل إلــى االئتمــان مالــم
يتــم تغطيــة كافــة النواحــي القانونيــة والتأكــد مــن ســامة التعامــل وحســن
ســلوكيات العميــل.
املعيار
الشخصية  +القدرة  +رأس املال

درجة املخاطرة
مخاطر ائتمانية منخفضة جد ًا
مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة

القدرة  +رأس املال -الشخصية
الشخصية  +رأس املال  -القدرة

مخاطر ائتمانية مرتفعة
مخاطر ائتمانية مرتفعة
مخاطر ائتمانية مرتفعة جد ًا

مقال

االئتمــان يف حالــة عــدم وجــود عناصــر أخــرى مســاندة.
مــن الضــروري مراجعــة ســجل العميــل (املقتــرض) للتأكــد مــن أن املقتــرض
يتمتــع بســجل يعكــس إســتخدامه املســؤول والصحيــح للتســهيالت االئتمانية
دون أي عجــز عــن الســداد أو إعــادة اجلدولــة أو تكــرار التأخــر يف الســداد
فــإذا كانــت هنــاك أي عيــوب يف ســجله االئتمانــي يجــب أن يتــم توثيــق
ذلــك يف ملــف العميــل واالشــارة إليــه يف أي طلــب ائتمانــي .وفيمــا يتعلــق
بالعمــاء الذيــن ال يوجــد لهــم أي ســجل إئتمانــي (عمــاء جــدد) فينغــي
إلتــزام جانــب احليطــة واحلــذر وأخــذ الضمانــات الكافيــة بنــاء علــى درجــة
املخاطــر احملتملــة.

كل مــن املعاييــر (رأس املــال ،الضمانــة ،الظــروف احمليطــة) ،هــي معاييــرمتداخلــة مــع بعضهــا واملطلــوب إتخــاذ قــرار االئتمــان بعــد دراســة كل منهــا،
ومــن الطبيعــي أن ال تســتويف جميــع املعاييــر أعلــى درجــة تقييــم لهــا لذلــك
فــإن الضعــف املقبــول يف أحــد املعاييــر ميكــن أن يعــوض بقــوة معيــار آخــر
علــى أن تأتــي الدراســة لهــا جميعـاً مقبولــة ومتوازنــة.
نســتخلص ممــا ســبق أن إدارة االئتمــان ومــن خــال قدرتهــا علــى حتليــل
معاييــر االئتمــان الســابقة قــد ســاعدت إدارة االئتمــان تكويــن تصــور شــامل
عــن العميــل (املقتــرض) واإلحاطــة باملخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا االئتمان
وبالتالــي جتنبهــا أو تخفيفهــا ،أضــف إلــى ذلــك جلــوء إدارة االئتمــان بشــكل
خــاص وإدارة البنــك بشــكل عــام إلــى أســلوب االدارة احلــذرة Prudential
 Managementوالتــي تركــز علــى جوانــب األمــان يف السياســة املصرفيــة
مــن خــال تنظيمهــا للعالقــة بــن الســيولة والربحيــة واألمــان.
وال تقــف إدارة االئتمــان يف حتليلهــا االئتمانــي عنــد تقييــم معاييــر
االئتمــان وامنــا تقــوم بترتيــب االئتمــان لــكل عميــل (مقتــرض) وفقـاً لدرجــة
مخاطرتــه .ويقصــد بترتيــب االئتمــان مــن خــال تقســيمه حســب درجــة
املخاطــر االئتمانيــة التــي ميكــن مواجهتهــا مــع العمــاء (املقترضــن)،
ويتــم ذلــك إمــا مــن خــال إعطــاء درجــات ( )Scoreأو منهــا مــا يأخــذ
شــكل نقــاط أو أوزان ( )Pointsويعــرف النظــام األول بنظــام التمييــز أو
النظــام احلكمــي ( )Judgmental Systemويظهــر هــذا النظــام قــدرة إدارة
االئتمــان يف البنــك مــن حتديــد قابليــة العميــل وقدرتــه علــى إعــادة االئتمــان
بتاريــخ االســتحقاق .أمــا النظــام الثانــي فإنــه يعــرف بالنظــام التجريبــي
( )Empirical Systemومــن خاللــه تعطــي نقطــة (أو وزن) لــكل خاصيــة
متوفــرة عــن العميــل ومقارنــة هــذه النقــاط مــع معاييــر قياســية موجــودة
لــدى البنــك ،إال أن أهــم هــذه االشــكال هــو أســلوب الدرجــات (Credit
. )Score
ومــن أشــهر أشــكال الدرجــات تلــك التــي تعتمــد علــى ثالثــة معاييــر مــن
املعاييــر الثمانيــة وهــي الشــخصية ،والقــدرة ،ورأس املــال ،إذ ميكــن
احلصــول علــى ( )9درجــات لنــوع االئتمــان مــن ناحيــة املخاطــرة عندمــا يتــم
دمجهــا مــع بعضهــا وهــي:

الشخصية  +القدرة – رأس املال
الشخصية  +رأس املال  +قدرة غير كافية مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة
مخاطر ائتمانية متوسطة
القدرة  +رأس املال – شخصية ضعيفة

الشخصية – رأس املال-القدرة
رأس املال-الشخصية-القدرة
قدرة – الشخصية-رأس املال

مخاطر ائتمانية مرتفعة جد ًا
مخاطر ائتمانية مرتفعة (العميل مخادع)

ووفــق هــذه الدرجــات تتمكــن إدارة االئتمــان مــن حتديــد فيمــا إذا كانــت هــذه الدرجــات متوفــرة عنــد العميــل أم ال ،وعلــى ضــوء ذلــك يتــم إتخــاذ القــرار
املناســب ملنــح االئتمــان أم رفضــه.
املراجع:
الزبيدي ،حمزة ( .)2008إدارة االئتمان املصريف والتحليل االئتماني ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،ع ّمان،األردن.رمضان ،زياد .جودة ،محفوظ ( .)2010إدارة مخاطر االئتمان ،الطبعة الثانية ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.مختار ،إبراهيم ( .)1993التمويل املصريف  :منهاج التخاذ القرارات ،الطبعة الثالثة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.محمد ،حسني خليل ( .)1975إدارة االئتمان املصريف  :مع التركيز على االئتمان يف املصارف العربية ،الطبعة األولى ،إحتاد املصارف العربية ،بيروت ،لبنان.سلســلة كتــب  BPPالبريطانيــة ،إدارة املخاطــرة االئتمانيــة ( ،)2002الطبعــة األولــى ،تعريــب الدكتــور خالــد أمــن عبــد اهلل ،األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة ،ع ّمــان،األردن.
عثمان ،محمد داود ( .)2013إدارة وحتليل االئتمان ومخاطره ،الطبعة األولي ،دار الفكر ،ع ّمان ،األردن. ح ّمود ،سمير سليم ( .)1993التحليل االئتماني ،الطبعة األولي ،دار الوحدة للطباعة للنشر ،بيروت ،لبنان.-ذيب ،سوزان سمير .وآخرون ( .)2012إدارة االئتمان ،الطبعة األولي ،دار الفكر ،ع ّمان ،األردن.
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موكي كاتيباك الكوستا
Mookie Katigbak Lacuesta
موكــي كاتيبــاك الكوســتا  Mookie Katigbak Lacuestaشــاعرة وكاتبــة مــن الفلبــن مؤلفــة
ملجموعتــن شــعريتني حصلــت علــى العديــد مــن اجلوائــز ومت نشــر الكثيــر مــن أعمالهــا يف الكتــب
واملواقــع اإللكترونيــة وهــي زوجــة كاتــب دولــي أيضــا وأم لطفــل يتبــادالن أدوار رعايــة الطفــل عنــد
مشــاركة أحدهمــا خــارج البــاد وتعتبــر نصوصهــا الشــعرية مــن النــوع الشــاعري واملكثــف مبوســيقى
النــص والثقافــة الدالــة علــى ســعة اإلطــاع تكتــب باإلنكليزيــة كلغــة أولــى وحتاضــر بهــا.
اختــرت أن أترجــم لكــم نصــا مــن ديوانهــا احلديــث والــذي صــدر يف شــهر أبريــل املاضــي وهــو نتــاج
تعــاون أدبــي فنــي أشــبه بالترجمــة اخلالقــة رســما وشــعرا مــع فرانســيس كانــون Frances Cannon
( توربيكاليــا قصائــد و ترجمــات – شــعر وصور)وأظــن أن االســم مقتبــس مــن احلركــة الفنيــة التــي
نشــأت يف البرازيــل أواخــر الســتينات  Tropicalismoوكانــت متــزج عــدة فنــون وفرانســيس حاصلــة
علــى درجــة البكلوريــوس يف الشــعر والطباعــة الفنيــة وحتضــر للماجســتير حاليــا يف فــن صناعــة
الكتــب والكتابــة الواقعيــة وقــد نشــرت عــدة كتيبــات متــزج بــن الشــعر والطباعــة بالشاشــة احلريريــة

بعد الصقيع القاتل
أسرقني
وسننمو ذهبيني
يف الوقت الضائع .
ستنير الشمس أوردتنا
كعروق أوراق اجلنكة* 1يف اخلريف.
املطر الدافىء* 2ميزق هذا الشتاء املتنامي
يذيب العواصف بيننا
هذا الفصل ليس فصلنا،
هذه الدرجات اللونية األرجوانية واخلمرية ال تتناغم متاما.
الصيف الهندي* 3يغوي دمنا حتى السطح.
يتحدث صقيع شتائنا القاسي
ويذوب يف الضوء القادم قبل أوانه

ترعش األشجار اضطرابها
تصفر بوقت سريع
وتكسى باللون الذهبي قبل حينها
أتذكر عندما تسللنا خلسة لزورق رياضي مبيناء مانهاتن ؟
طوال تلك املدة  ،والورقة املتيبسة التي سرقتها من سجل القبطان
محشورة يف جيب بنطالي اجلينز
جهة تلك الثنية بني الورك والفخذ .مبللة بعرق لقاء حبنا السري
هل هذه اجلزيئات يف رؤيتي هي نبؤات الرغبة ؟
أتراهن سيُ ِ
وحني ملا سأتذكره أو ال أتذكره عنك ؟
ُّ
لو استطعنا سرقة فصل آخر؟
لو ذبنا لنكون واحدا .

رفت بشجرة احلياة ) بعد أن بقيت حية بعد انفجار القنبلة الذرية بهيروشيما
-1شجرة اجلنكة ( ُع ْ
-2اجلزء العلوي من قطرات هذا املطر ال تصل إلى درجة الصفر بعكس ما هو متوقع يف شتاء قارس
-3الصيف الهندي :نوبة مبكرة من الطقس املشمس حتدث يف غير أوانها
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ثقافة

علي بوصالح
أديب أبو املكارم

عبير الشوق
ُ
َعــبيـ ـ ُـر ُّ
ـوق فـ ــي قلبـ ــي
الش ـ ـ ِ
وذاب ـ ـ ْـت ن ـَفس ـ ـ َـي الــول ـه ـ ــى
أتي ـ ـ ُـت ل ـه ـ ــا ُبع ـيـ ـ ـ َد الهـ ـ ـ َ ْـجـ
الس ـ ــي َر ِمـ ـ ـ ْـن شـ ـ ــوقي
أج ـدـ ُّ َ
ُ
ُأعـ ِـان ـ ـ ــقُ تــر َبـ ـ ــها ف ــأشـ ـ ـ ُـم
الد ْم ـ
وأنظ ـ ُـم ِم ـ ْـن نث ـ ِـار َّ
وحتوين ــي ِبضب ـ ِـع ال َع ْط ـ
تذكـ ـ ُـرنـ ـ ـ ـ ــي حـ ـن ــانـ ـ ـ ًا ِم ـ ـ ـ ْـن
ِ
فيغ ـ ـ ـ ــدو القل ـ ُـب ُمنش ـ ِـر ًحا
أن ــا ُم ـ ــذْ ِصغـ ـ ـ ـ ُـت أح ُـر َف ـه ـ ــا
ومـ ـ ـ ـ ــذْ أعربــتُ هـ ـ ــا أَتـ ـق ـ ـ ـ ـ ْن ـ ـ ـ
ُ
تس ــقً ا
ِ
وش ــعري ب ــاتَ ُم ِ
قطيف ــي ي ــا ب ــا َد ا َ
خلي ـ
وي ـ ـ ـ ــا َح ـ ـ ـق ـ ـ ـ ًـا َتـ ـل ـ ـ ـ ُ
ـوذ ِب ـ ـ ـ ِـه
ُّ
ويـ ـ ـ ــا َب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ًـرا ُتـ ـ ـ ـ ــؤمـ ـ ـِل ـ ــهُ
قطـيـ ـف ــي ي ــا أب ـ ـ ــي وأخـ ـ ـ ــي
ويـ ـ ـ ـ ــا َب ـ ـ ـ ــد َر اله ـ ـ ـ ــوى ل ـ ـ ــوال
ـصبـ ـ ــابـ ـ ـ ِـة َم ـ ْـن
وي ــا َ
درب الـ َ
حريـ ـ ـ ـ ٌـر أنـ ـ ـ ـ ِـت يف َصي ـ ـ ـ ــفي
ُ
في ــا َ
والط ْه ـ
اله ــدى
أرض ُ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُأف ـ ــقً ـ ـ ـ ـ ــا ُي ـلـ ـ ـ ـ ّو ُن ـ ـ ــهُ
ُخ ــذي روح ــي الف ــدا فأن ــا
َف َعهــدا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُح ِش ـ ـ ـ ـ ْـرن ــا ِلل ْـ
ق ــطيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ُأ َب ـ ـ ِّـد ُل ـ ـ ـ ــها
أن ــا ِمنهـ ـ ـ ــاَ ،ل ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاِ ،وب ـ ـهـ ـ ــا

َضـ َّـو َع ف ـ ـ ــي ُر َبـ ـ ـ ــى ا َ
خلـ ِـط
ت َ
ـوات والـ ـ َـشـ ـ ِـط
علـ ـ ـ ــى ال ــربـ ـ ـ ِ
ـال وال ـ َـش ـ ـ ِـط
ـ ـ ـ ـ ـ ِـر والـ ِـترح ـ ـ ِ
ومـ ـ ـ ـ ْـن ُفرطــي
ومـ ْـن ُح َّبــي ِ
ِ
ـقُ
ـسط
ريـ ـ ـ ـ َـح امل ِْسـ ـ ـ ِـك وال ـ ـ ـ ِ
ـ ِـع منـ ْـي غالـ َـي ال ُـسـ ـ ـ ْـم ِط
ـسط
ـ ِـف َكـ ِـف اجلـ ِ
ـود وال َب ـ ـ ِ
َمط
ق
ـ
ـ
ـ
ل
وا
ـد
ِ
ِسـ ـ ـن ـ ـ ــي املـ ـ ـه ـ ـ ِ
ـبض وال َب ْسـ ِـط
ُبعيـ ـ ـ ـ َد ال َق ـ ـ ـ ِ
خَ
َس ـ َـمــا ِم ـ ْـن ُحسـ ِـن ــها ـ ـطــي
فن َّ
ـضبـ ـ ِـط
ـكل وال ـ ـ َ
ـ ـ ـ ُـت َّ
الش ـ ـ ِ
ـن وال خَ لـ ـ ـ ـ ِـط
ب ـ ـ ــا َم ـ ـ ـ ٍ
َ
فط
ـن
ـ
ـ
ل
ا
ع
د
ـو
ـ
ـ
ـ
ت
ـس
ـ ـ ـ ـ ِـر يـ ــا ُم ـ ـ
ََ ِ ِ
ُطيـ ـ ـ ـ ــو ُر ُ
احل ـ ـ ـ ِّـب وال ـ ـ َّبـ ـ ِـط
َ
سـ ـ ِـنـ ـ ــنُ اخليـ ِـر والق َْحـ ِـط
وي ـ ـ ــا ُأم ـ ـ ــي وي ـ ـ ــا رهـ ـط ـ ـ ــي
ِك ِسـ ُ
رب يف خَ بـ ِـط
ـرت الـ َّـد َ
َعلي ـ ـ ـ ِـه س ـ ـ ـ ــا َر لـ ـ ـ ْـم ُيخط ِـ
ـرط
َو ِعنـ ـ ـ ـ َد ال َبـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـرد كا ُمل ـ ـ ـ ـ ـ ِ
والقس ـ ـ ِـط
ـ ـ ـ ـ ِـر واإلمي ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان ِ
َد ٌم ِمـ ْـن َمنـ ـ ـح ـ ـ ـ ِـر الـ ِّـسبـ ـ ـ ِـط
ـراك ال ُأعطــي
ِلغيـ ِـر ثـ ِ
نان َكتبـ ُـت ِمـ ْـن شَ ــرطي
ـ ِـج ِ
ـوط
بالس ـ ـ ـ ـ ِ
ولـ ـ ـ ـ ــو ُعذِّ ب ـ ـ ـ ـ ُـت َّ
ـكثروا ُســخطي
فــا تَس َت ـ ـ ـ ـ ـ ِ

رمضان الضيف الكرمي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصــاة والســام علــى أفضــل اخللــق أجمعــن محمــد وعلــى آلــه الطيبــن
الطاهريــن .
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(
:
َ
قــال تعالــى َ ّ ُ َ
َ
َ
َ َ ْ ُ ّ َ ُ َ
ا ّلَذِ ي ـ َن مِ ـ ْن َقبْ ِل ُك ـ ْم لَ َعلَّ ُك ـ ْم تَ ّتَ ُقــو َن ).
إذا علــم أحدنــا أن ضيفــا ســيحل عليــه بعــد شــهر وعلــم أيضــا أن هــذا
الضيــف شــخص كــرمي ال يأتــي إال حامــا معــه الهدايــا املتنوعــة ملضيفــه .
فــا شــك وال ريــب أننــا سنســتعد لهــذا الضيــف الكرمي وســيكون اســتعدادنا
مبــا يليــق وهدايــا ذلــك الضيــف إن صــح التعبيــر خصوصــا أنــه ال يأتــي إال
مــرة واحــدة يف الســنة  (.كلمــا كان االســتعداد أكثــر كانــت الهدايــا أكثــر
وكلمــا كان بذلنــا مــن وقتنــا ومالنــا لهــذا الضيــف كلمــا حصلنــا علــى املزيــد
واملزيــد ).
ـي واألئمــة الطاهــرون عليهــم الســام يســتعدون لهــذا الضيــف
لقــد كان النبـ ٌ
وهــو شــهر رمضــان  .الــذي هــو أفضــل الشــهور والــذي تضاعــف فيــه
احلســنات ومتحــى فيــه الســيئات حيــث يعتبــر شــهر احلصــاد للمؤمنــن
كالفــاح الــذي ينتظــر قطــف الثمــر يف شــهر مــن الشــهور .
علمــا أن هنــاك مــن يســتعد لهــذا الشــهر مــن خــال الطعــام والشــراب
ولإلمــام علــي عليــه الســام عبــارة بليغــة جــدا يخاطــب بهــا كميــل .يــا
كميــل( :إن هــذه القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا)
ونظــرة ســريعة تأمليــة يف خطبــة النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه يف آخــر
شــعبان تســتنهض فيهــا عزمــك وإرادتــك لكــي تتهيــأ لصــوم يختلــف عــن
صــوم العــوام ولقــد ورد عــن أميــر املؤمنــن عليــه الســام ( كــم صائــم ليــس
لــه مــن صيامــه إال الظمــأ وكــم قائــم ليــس لــه مــن قيامــه إال العنــاء )
فاملؤمــن الكيــس يهيــئ نفســه لــكل حلظــة مــن حلظــات هــذا الشــهر الكــرمي
ليســتفيد مــن هدايــا ه وعطايــاه حيــث أن أولــه مغفــرة وآخــره عتــق مــن
النــار .كمــا يســتعد املؤمــن لليلــة القــدر ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة
القــدر خيــر مــن ألــف شــهر.
فــا ينبغــي علينــا تضييــع هــذه الفــرص الثمينــة الســيما أن الشــيطان
يعمــل جاهــدا علــى تضيــع هــذه الفرصــة علينــا عــن طريــق الوسوســة بفعــل
احملرمــات وهــذا مــا أشــار إليــه النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه ( إن أفضــل
األعمــال يف هــذا الشــهر .الــورع عــن محــارم اهلل عــز وجــل )
نســأل اهلل أن يوفقنــا جميعــا لطاعتــه واالبتعــاد عــن معصيتــه إنــه ســميع
مجيــب
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سيمفونية الضوء

 للتواصل مع الصفحةإعداد :فراس أحمد أبوالسعود
Email: firas@alkhat.net
 Twitter: @TheFirasInstagram: @MyHamasat

زينب الزاير...عاشقة االنعكاسات
زينــب الزايــر :فنانــة متميــزة لفتــت انتبــاه متابعيهــا منــذ بدايــة دخولهــا لعالــم التصويــر وبــات اجلميــع مييــز أعمالهــا حتــى قبــل أن يقــرأ
خاصــا معهــا باحــت مــن خاللــه ببعــض
ـاءا ً
اســمها عليهــا فلهــا أســلوب خــاص بهــا بــدأت بــه وأجادتــه حلــد االحتــراف .كان ملجلــة اخلــط لقـ ً
األمــور التــي ســاهمت يف متيزهــا يف عالــم التصويــر بشــكل عــام وموضــوع االنعكاســات بشــكل خــاص.

بــدأت زينــب التصويــر مــع بدايــة ثــورة الكاميــرات الرقميــة يف اجلــوال وبعدهــا
تشــجعت لتطويــر هــذه الهوايــة وممارســتها بشــكل جــدي عندمــا امتلكــت كاميــرا
احترافيــة خاصــة بهــا عــام  .2014تقــول زينــب« :دخلــت هــذا العالــم واقتنعــت فيــه
بشــكل شــخصي وليــس مــن الغرابــة أن أكــون مصــورة بالفطــرة كونــي قــد ربيــت يف
بيــت كان فيــه والــدي مصــو ًرا وأخــي مــن هــواة التصويــر ً
أيضــا»
ويف ســؤال اخلــط لهــا عــن مــن كان لــه األثــر األكبــر يف تشــجيعها لالســتمرار يف هــذا
املجــال أجابــت« :مشــجعي الرئيســي هــم متابعينــي علــى برامــج التواصــل االجتماعــي
وهــم أكبــر داعــم معنــوي لــي أيضـاً  ،بآرائهــم ومالحظاتهــم احملفــزة والقيمــة».
أمــا عــن مشــاركاتها الفنيــة فقالــت« :حتــى اآلن ليســت لــي مشــاركات جديــرة بالذكــر
علــى مســتوى املعــارض أو املســابقات ،فأنــا حديثــة العهــد حاليـاً بهــذا العالــم الكبيــر،
ولكــن بــكل تأكيــد أطمــح أن أصــل إلــى مســتويات متقدمــة ومتميــزة تؤهلنــي للمنافســة
يف هــذا املضمــار الضوئــي احمللــي والعاملــي بــإذن اهلل».
وعــن ســؤالنا لهــا عــن ســبب اختيارهــا ملوضــوع االنعكاســات ليكــون محــو اهتمامهــا
قالــت زينــب« :بعدمــا اجتهــت لتصويــر الشــارع وحيــث انــي قمــت بتصويــر نفــس
املنطقــة واألحيــاء ألكثــر مــن مــرة حاولــت أن أخــرج عــن املألــوف وأخــرج بنتائج جديدة
ومختلفــة لنفــس األماكــن فوجــدت يف االنعكاســات ضالتــي وبــدأت أطــور نفســي فيهــا
وألتفــت إليهــا أكثــر بعــد إعجــاب وتشــجيع الكثيــر مــن املصوريــن لــي  ،وأصبحــت
االنعكاســات اليــوم جــزءاً مهمــا مــن تصويــري وذوقــي الشــخصي يف التصويــر»
الحــظ اجلميــع أن أغلــب أعمــال زينــب تكــون باألحــادي (األبيــض واألســود) ويف هــذا
تقــول« :قــد اســتخدم االحــادي حلــل املشــاكل اللونيــة للصــورة اذا كانــت األلــوان غيــر
متناســقة او غيــر مســيطر عليهــا او ال تخــدم املوضــوع وأحيانــا أخــرى يكــون اختيــار
االحــادي مــن بــاب التغييــر ال أكثــر»
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سيمفونية الضوء

ويف اخلتــام طلبنــا مــن فنانتنــا أن تقــدم كلمــة أخيــرة للقــراء فقالــت« :أود أن أقــدم نصيحــة أخويــة جلميــع املصوريــن ،خصوص ـاً اإلنــاث منهــم ،بأنــه
إذا وجــدو شــغفهم وعــززوه بــاإلرادة واإلصــرار فــا شــيء ميكــن أن يقــف يف طريقهــم للنجــاح واإلبــداع يف التصويــر حتــى مــع كثــر االلتزامــات العائليــة
واملشــاغل فبقليــل مــن الصبــر وتنظيــم الوقــت ســيجدون طريقهــم لهــذا الفــن اجلميــل ودعــوة للجميــع لتأمــل كل مــا حولنــا وكل مــا يســتحق أن يكــون لوحــة
فنيــة وبإمكاننــا ان نظهــر صورتــه اجلماليــة خصوصـاً يف القــرى واألحيــاء وأماكــن املعيشــة ،فهــي حتفــل بالكثيــر مــن املشــاهد التــي حتتــاج إلــى تركيــز
واستكشــاف فقــط»
تتقدم مجلة اخلط بالشكر اجلزيل لألخت زينب الزاير على إعطائها جز ًءا من وقتها لإلجابة على أسئلتنا ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح.
للمزيد من اعمال زينب الزاير نرجو زيارة حسابها على االنستجرام■ Znob_14 :

49

مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر البريد اإللكتروني

alkhatmag@yahoo.com

أفراح العوامي والجشي

احتفلت عائلتا العوامي واجلشي بزواج إبنها ميثم السيد حسني حيدر العوامي
على كرمية األستاذ ماجد سعيد منصور اجلشي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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مناسبات

أفراح الشيخ

احتفلت أسرتا الشيخ وبوزيد يف األحساء بزواج أبنهم الدكتور علي بن حسن الشيخ
على كرمية مصطفى طاهر بوزيد ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح العوامي والشماسي

احتفلت عائلتا العوامي والشماسي بزواج ابنها حسني حيدر علي العوامي
على كرمية رياض أحمد مكي الشماسي  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح الجشي والزاير

احتفل الدكتور جميل بن عبد اهلل اجلشي بزواج جنله فراس
على كرمية املرحوم حسني جواد الزاير  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح الطراح وآل أخوان

احتفلت عائلتا الطراح وآل أخوان بزواج ابنها بدر سعيد سلمان الطراح
على كرمية املرحوم منصور عبداهلل آل إخوان  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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أفراح الجشي والسنان
احتفلت عائلتا اجلشي والسنان بزواج ابنها حسن شاكر اجلشي
على كرمية عبدالعزيز سعيد السنان  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

احتفلت عائلتا آل شرف وآل مغيص بزواج ابنها سيد يوسف السيدجمال آل شرف
على كرمية احلاج رضي أحمد آل مغيص بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

أفراح آل شرف وآل مغيص
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مقال

الوطن للجميع
لعــل مــن املــآزق التــي تواجــه املجتمعــات املتنوعــة عموديــا وأفقيــا  ،هــو أن
كل لــون مــن ألــوان الوطــن  ،يريــد الوطــن بأســره مــن أقصــاه إلــى أقصــاه
علــى مقاســه ومنوالــه .
لذلــك حينمــا يتحــدث عــن الوطــن  ،يتحــدث ويف رؤيتــه العميقــة أنــه يقصــد
ذاتــه  ،ويريــد مــن اآلخريــن أن يتقمصــوا ذاتــه ويلتزمــوا بقناعاتــه .
وهــذه اإلشــكالية بطبيعــة احلــال  ،تقــود إلــى إشــكاليات وأزمــات أخــرى .
وبعيــدا عــن الدخــول يف متواليــات وتأثيــرات هــذا املــأزق  ،نــود القــول  :أن
األوطــان مهمــا صغــرت جغرافيتهــا أو كبــرت  ،ال ميكــن أن تكــون مبقــاس
لــون مــن األلــوان  ،أو طــرف مــن األطــراف .
ألن األوطــان بطبعهــا هــي للجميــع  ،وأي جهــد تعســفي يبــذل لكــي تكــون
األوطــان مبقــاس لــون أو مكــون مــن املكونــات  ،فــإن مــآل األخيــر هــو
اإلخفــاق والفشــل  .لذلــك مــن الضــروري اإلقــرار علــى املســتويني النفســي
واملعــريف  ،ومــن قبــل جميــع األطــراف ودوائــر االنتمــاء  ،أن الوطــن يســع
جميــع األلــوان  ،ويحتضــن جميــع األطــراف  .وأن هــذه األوطــان ســتصاب
بأزمــات شــديدة  ،حينمــا يقــرر طــرف مــن األطــراف أنــه يريــد أن يكــون
هــذا الوطــن مبقاســه ومزاجــه ووفــق مــا يشــتهي  .إن هــذه اإلرادة ســتقود
إلــى أزمــات ومشــاكل بــن ذات األطــراف واملكونــات  ،كمــا أنهــا ستدشــن
حلالــة مــن تصغيــر الوطــن ســواء علــى مســتوى معنــاه أو علــى مســتوى
رســالته  ،وهــذا بطبيعــة احلــال يضــر براهــن الوطــن ومســتقبله .
وعليــه مــن الضــروري االنطــاق مــن هــذه املســلمة  ،التــي بحاجــة أن يــدرك
مغزاهــا ومدلولهــا اجلميــع  .أن هــذا الوطــن ال يخضــع ملقتضيــات القلــة
أو الكثــرة  ،وال يخضــع ملقتضيــات القريــب والبعيــد  ،هــو  ،أي الوطــن ،
للجميــع بــكل ألوانهــم وأطيافهــم وقناعاتهــم .
وحينمــا تتمايــز وجهــات النظــر بــن أهــل الوطــن الواحــد  ،أو تتعــدد
انتماءاتهــم التقليديــة والتاريخيــة  ،ال يعنــي هــذا بــأي حــال مــن األحــوال
أن هنــاك طــرف مــن الوطــن وطــرف آخــر مــن خــارج حــدود هــذا الوطــن .
فمهمــا كان الــرأي والتبايــن فيــه  ،ال يحــق ألي طــرف مــن أطــراف الوطــن
أن يدخــل أحــدا أو يخــرج أحــدا مــن هــذا الوطــن الــذي يعشــقه اجلميــع
وعالقــة اجلميــع بــه  ،ليســت عالقــة فوقيــة أو طارئــة  ،بــل عالقــة عميقــة
وذات أبعــاد ماديــة ومعنويــة  ،ال ميكــن ألي أحــد أن يتجاوزهــا أو يتغافــل
عــن متطلباتهــا .
مــن هنــا تعالــوا جميعــا علــى املســتويني النفســي واملعــريف  ،نخــرج الوطــن
بــكل لوازمــه  ،مــن ســوق املزايــدات اإلعالميــة أو السياســية أو األيدلوجيــة.
ألن هــذه املزايــدات  ،لــن تغيــر مــن حقيقــة انتمــاء اجلميــع لهــذا الوطــن مــن
أقصــاه إلــى أقصــاه  .وإن اختــاف القناعــات واألفــكار ينبغــي أن يقــود إلــى
اإلنصــات املتبــادل والتفاهــم املشــترك واحلــوار املســتدمي ..
وليــس الدخــول يف ســوق املزايــدات علــى وطنيــة املواطــن  .فأهــل الوطــن
والذيــن ال يعرفــون غيــره يف الوجــود  ،وذاكرتهــم التاريخيــة يف االنتمــاء  ،لــم
تتعــدى حــدود هــذا الوطــن  ،ليســوا بحاجــة إلــى فحــص دم مــن أحــد  ،وال
يجــوز أخالقيــا ووطنيــا  ،مــع أي اختــاف أو تبايــن يف الــرأي أو املوقــف أو
القناعــة ندخــل يف مربــع املزايــدة علــى هــذا الصعيــد .
ولــو فتــح كل شــخص أو طــرف لنفســه  ،حــق فحــص دم األشــخاص أو
األطــراف األخــرى علــى املســتوى الوطنــي  ،فــإن كل طــرف قــادر أن يتحــدث
ويشــكك ويزايــد  ،ولكــن مــا هــي النتيجــة الفعليــة لذلــك  .ال شــيء  ،ســوى
املزيــد مــن اإلحــن وتنميــة األحقــاد واســتدعاء التاريــخ بــكل حموالتــه
الســلبية .
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أســوق هــذا الــكالم  ،ليــس مــن
أجــل الدخــول يف مماحــكات
علــى هــذا الصعيــد مــع أحــد
 ،وإمنــا للقــول للجميــع وبــدون
محمد محفوظ
اســتثناء  ،أنــه اقلعــوا عــن
هــذه الطريقــة يف التعامــل مــع
شــركاءكم يف الوطــن  ،وال تســاهموا يف تــأزمي العالقــة بــن أهــل الوطــن
الواحــد  .املطلــوب مــن اجلميــع العمــل علــى رص الصفــوف وســد الثغــرات
وتقويــة اللحمــة الداخليــة  ،وإذا ال أود ألي ســبب مــن األســباب املشــاركة
واملســاهمة الفعالــة يف هــذه األدوار  ،فعلــي التوقــف عــن بــث الفرقــة
والدخــول يف هــذه املهاتــرات األيدلوجيــة  ،التــي لــن تغيــر مــن حقائــق
الوطــن  ،ولــن حتــول هــذه احلقائــق إلــى أوهــام أو أرقــام مجــردة .
فالوطــن للجميــع بــكل خصوصياتهــم  ،وال يجــوز ألي طــرف املزايــدة يف
هــذا الســياق  .وتبايــن القناعــات لــن يدخــل أو يخــرج أحــد مــن هــذا الوطــن
الــذي يســع اجلميــع ومــن حقهــم جميعــا .
ويف هذا السياق أيضا نود التأكيد على األفكار التالية :
1ـ ثمــة ضــرورة وطنيــة قصــوى وبالــذات يف هــذه الظــروف احلساســة  ،أن
نعتــرف جميعــا مبقتضيــات التنــوع  ،وإن هــذا التنــوع األفقــي والعمــودي ،
ليــس عــورة الوطــن التــي يجــب إخفاؤهــا  ،وإمنــا هــي ثــروة الوطــن التــي
تتطلــب رؤيــة حضاريــة ووطنيــة عميقــة الســتثمارها يف تعزيــز البنــاء
الوطنــي ومتتــن حلمتــه الداخليــة .
ونحــن جميعــا كأهــل وطــن واحــد  ،نتحمــل مســؤولية العمــل ملواجهــة
التحديــات التــي تواجــه الوطــن  ،بــدون الدخــول يف ســوق املزايــدات التــي
يضمــر أكثــر ممــا يظهــر  ،وكأن األوطــان تبــاع وتشــترى .
2ـ تعالــوا جميعــا وبــدون اســتثناء نعمــل ونكافــح مــن أجــل أن ال تكــون
العالقــات الوطنيــة بــن مختلــف األطــراف واألطيــاف صــدى ملشــكالت
اخلــارج وأزماتــه .
فاملطلــوب مــن اجلميــع حمايــة الوطــن مــن مشــكالت اخلــارج  .ومــا يجــري
اليــوم علــى أكثــر مــن صعيــد  ،إننــا جميعــا رهنــا عالقاتنــا الوطنيــة بطبيعــة
األحــداث والتطــورات التــي جتــري يف املنطقــة .
وهــذا بطبيعــة احلــال ســيقود إلــى مــآالت ســلبية علــى اجلميــع  .قــد نختلف
يف تقــومي األحــداث التــي جتــري يف هــذا البلــد أو ذلــك  ،وقــد تتبايــن
وجهــات نظرنــا يف النظــر إلــى تطــورات املنطقــة وأحداثهــا املتســارعة ،
ولكــن ال يجــوز ألي طــرف أن يرتــب عالقتــه مــع شــريكه يف الوطــن علــى
ضــوء تطــورات املنطقــة واإلقليــم .
واملطلــوب دائمــا وأبــدا رفــض نقــل معــارك اخلــارج إلــى الداخــل  ،وحتميــل
وزر أحــداث اخلــارج علــى أحــد مكونــات الوطــن  .وقراءاتنــا املختلفــة
ألحــداث املنطقــة  ،ال يشــرع ألي طــرف نقــل مقتضيــات تلــك املعركــة
إلــى الداخــل  .ألن حتويــل وطننــا إلــى صــدى ملشــكالت اخلــارج  ،يضــر
باســتقرارنا  ،ويهــدد نســيجنا االجتماعــي .
فتعالــوا جميعــا نقــرر أن نحصــن وطننــا  ،ونحمــي وحدتــه  ،ونــذود عــن
عرينــه  ،وال نحمــل أنفســنا وزر معــارك اخلــارج وتوتراتــه املتنقلــة .
وال بــد أن يــدرك اجلميــع أن حمايــة الســلم األهلــي  ،أولــى مــن كل املعــارك
واليافطــات األيدلوجيــة .

نقطة آخر

مجلة شهرية متنوعة
تعنى بشؤون اململكة العربية السعودية
واملنطقة الشرقية بشكل خاص

إشكالية أدب
الطفل

تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

حسن الشيخ
كثيــرا مــا تطــرح الصحافــة احملليــة  ،علــى اســتحياء أدب الطفــل مــن فتــرة
ألخــرى  .وهــو يف احلقيقــة مــن املواضيــع القدميــة اجلديــدة  .فبعــد أي طــرح
للقضايــا املتعلقــة بــأدب الطفــل  ،تعــود لالختبــاء مــرة أخــرى .
أي إن يف مســيرة أدب الطفــل إشــكاليات عــدة .تطفــو علــى الســطح حينــا
وتغمرهــا امليــاه حينــا آخــر ،طبقــا للمتغيــرات الثقافيــة الطارئــة  .ولعــل مــن أبــرز
تلــك االشــكاليات ،تخطــي اخلارطــة الثقافيــة مبدعــي أدب الطفــل ،وتخطــي
إنتاجهــم اإلبداعــي .فهــم املبدعــون احلاضــرون والغائبــون يف آن واحــد .
لقــد بقــي أديــب الطفــل خــارج تلــك اخلارطــة الثقافيــة لســنني عــدة .ونُظــر إلــى
أدبــه كأدب مــن الدرجــة الثانيــة .كمــا أن مبدعــي أدب األطفــال عاشــوا هــم
أيضــا يف الظــل بعيــدا عــن األضــواء والشــهرة .بينمــا حصــد غيرهــم ممــن كتبــوا
للكبــار  ،اجلوائــز واملــال والشــهرة معــا .
اليونيســف أخيــرا أقــرت حقوقــا للطفــل  ،ذات عالقــة بأدبهــم  .أو بــاألدب
الــذي يُكتــب لهــم  .إال إننــا نــرى يف إقــرار اليونيســف بحقــوق الطفــل إشــكالية
إبداعيــة أيضــا .فمــن يقــرأ أدب األطفــال غيــر األطفــال أنفســهم !
أي إن األطفــال متلقــن ســلبيني .ال يســتطيعون يف الغالــب علــى مناقشــة هــذا
األدب وال الكتابــة عنــه وال تقوميــه .وميكــن للمراقــب أن يتلفــت حولــه وينظــر
للجوائــز األدبيــة الهامــة ،يســجد أن أدب وأدبــاء األطفــال بعيديــن عنهــا  ،إلــى
حــد كبيــر .
ال شــك أن خطــوة اليونيســف خطــوة هامــة حتتــاج إلــى ردفهــا مبؤسســات ثقافية
تهتــم بــأدب الطفــل ،ومتييــز األدب األصيــل مــن األدب الغث.
وهنــا البــد أن نشــير إلــى أن عــددا مــن الكتــاب قــد استســهلوا الكتابــة يف هــذا
الفــن .وكتبــوا مــن دون درايــة وال معرفــة .فصــار لدينــا أدبــا هزيــا  ،نقدمــه
ألطفالنــا دون وعــي بخطورتــه .
وكــون أدب الطفــل هــو بســيط يف أدواتــه ولغتــه ،فقــد عملــت تلــك البســاطة
علــى إربــاك الناقــد نفســه .فلــم يســتطع أن يســتخدم أدوات النقــد مبهــارة .إال
النقــاد املتخصصــن يف هــذا املجــال  .لذلــك فــإن أدب الطفــل ال يحتــاج إلــى
مبــدع متميــز فقــط بــل يحتــاج إلــى ناقــد متميــز أيضــا .ناقــد قــادر علــى متييــز
اإلبداعــات يف هــذا النــوع مــن األدب.
وأعتقد أن خطوة اليونيسف سوف تعمل يف تعزيز أدب االطفال مستقبال.
ونطالب مؤسساتنا الثقافية أن تلتفت إلى هذا النوع من اإلبداع وترعاه.

موقع املجلة
alkhatmag@yahoo.com
www.facebook.com/
khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag
مواقع صديقة
القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com
جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com
برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.
com
القطيف اليوم
أيفون http://goo.gl/NNHTL1
أندرويد http://goo.gl/6iVa5a
للحصول على العدد

966505841951
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عروض وهدايا خاصة بمناسبة الشهر الفضيل

�لإمار�ت � -أبوظبي :

توقيت القمر للساعات
MOON TIMING WATCH

ESCADA

Alpina

Aigner

EDOX

توقيت القمر ألشهر املاركات السويسرية العاملية املختصة بالساعات و االكسسوارات
يهنئكم بالشهر الفضيل و يقدم لكم أفضل العروض طوال الشهر الكرمي

ترقبوا مفاجآتنا ويشرفنا زيارتكم
ندعوكم لزيارة فروعنا
باملنطقة الشرقية :

الفرع الرئيسي  :شارع القدس بالقرب من بنك الراجحي 013 - 8634600
الفرع األخر  :شارع القدس بالقرب من البنك الفرنسي 013 - 8634700
اخلبر  ..مجمع الراشد  ...بوتيك فريدريك كونستنت 013 - 8971017

FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE
عرو
ض وهدا
مبناسبة ال يا خاصة
شهر
الفضيل

هدفنا هو رضاكم

