
 



 

إلن   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا“  السالم” مجلة 

ن النمنرناركنة ـنـنـنـنـنـنة موظفي المصرف، وبإمكان جميع المنوظنفنينــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

ل ــــــنسواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أج

ة ـنـنـنـنـنـنصفحة خاصة في النمنجنلنة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراة / خلية / فرع ــــــترسيخ بيئ

 داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــم

 ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe 

 

 رـــــــالتقديالتحيـــــــــة و ع ـــــــم
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 الفهــرس

 الكلمــة االفتتاحيــة 

 نضـخ النـدى مـن بـالد كنـدا

 
 بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

 40ص 

 منبـر هيئـة الفتـوى

استخندام النمنقناصند الرنرعنينة فني 

 االجتهاد
 بقلم الدكتور : عزالدين بن زغيبة

 40ص 

 فتـــاوى الهيئـــة 

 لكل سؤال جواب

 40ص 

 جديــد المصــرف

مصننرف السننالم الننجننزائننر يننرفننع 

 مليار دينار 04رأسماله ال  

 40ص 

 أقالم الموظفين

 قطرات من دمك...النقاذ حياة غيرك

 بقلم األنسة : مريم ضياف 

 80ص 

 أقالم الموظفين

 االحتباس الحراري...ناقوس الخطر

 بقلم السيد : محمد أيت الحسين 

 81ص 

 حكمة الرهر

 لعله خير...

 

 08ص 

 للمطالعة

 قوة التفكير االيجابي

 

 04ص 

 جديــد المصــرف

التحويالت النمنالنينة عنبنر النهناتن  

 « MYSALAM »النقال مع تطبيق 

 40ص 

 أقالم الموظفين

 تاريخ كرة القدم...ضربة االنطالقة

 بقلم السيد : نذير بن عمارة 

 81ص 



 

رافقت الوالدة الكريمة في زيارة بعض األهل 

في بالد كندا. ولما كنت في شيئ من الفسحة 

الذهنية بعيدا نسبيا عن ضغط المكتب أحببت 

مراركتكم أيتها الزميالت و أيها الزمالء الكرام 

بعض التأمالت و االنطباعات التي جالت في 

 خاطري.

 

أول ما الحظته و الطائرة ال تزال تحلق فوق 

ربوع هذا البلد الشاسع ما حباه هللا تعالى به من 

أنهار و بحيرات كبيرة و كثيرة ذكرتني بما 

تعلمناه في مادة التاريخ من الصلة الوثيقة بين 

نشوء الحضارة البشرية و الموارد المائية التي 

توفرها األنهار كما كان الحال في مواطن 

الحضارات األولى على ضفاف نهر النيل و 

بالد الرافدين و حوض نهر الغانج بالهند. فعال 

فقد أشرقت أنوار الحضارة ودخل االنسان في 

التاريخ باكتشاف الكتابة في الشرق بينما لم 

تصدق هذه النظرية في الغرب الذي لم يكن يخل 

من األنهار و البحيرات حينذاك. ثم ما لبث 

اإلغريق و من بعدهم الرومان أن اقتبسوا من 

هذه الحضارات و أضافوا عليها ما أضافوا 

ليتبوؤوا الصدارة حينا من الدهر قبل أن يسلموا 

المشعل مجددا للشرق بقيادة المسلمين الذين 

أضفوا على هذه الحضارة المتألقة ماديا ما كان 

يعوزها من إشعاع روحي وهدي رباني عجزت 

اليهودية ثم المسيحية بله المدارس الفلسفية 

المختلفة عن مدها به مما أدى إلى تآكلها و 

 اضمحاللها.

 

سادت حضارة اإلسالم لقرون أعطت للعالم  

فيها نموذجا ساميا من التكامل و التوازن بين 

الروح و المادة و الوحي و العقل و الفطرة 

الثابتة و الحياة المتغيرة إلى أن قضى ربك أن 

يخفت وهجها و يخبو أوارها و تنتقل الريادة من 

جديد للغرب الذي عرف كيف يقتبس منها ما 

يستعيد به زمام المبادرة ليؤسس لمدنية جديدة 

عرفت البشرية في عهدها أرقى ما توصل له 

العقل اإلنساني من معارف و اختراعات و 

بالمقابل ارتكست فيها الفطرة السليمة و الروح 

 اإليمانية إلى أرذل الدركات و أحلك الظلمات.

 

وبالعودة إلى موضوع األنهار الذي أوحى إلي 

بهذه الخواطر وجدتموني أخلص لنتيجة مفادها 

أن هللا إذ جعل من الماء كل شيئ حي سواء في 

عالم األشياء أو عالم األفكار فإن الحضارة ال 

تحيا إال إذا حصل هذا التالقح الولود المثمر بين 

كلي العالمين بحيث إذا انفصال صار مآل 

الحضارة إلى األفول وهو ما يفسر أن يكون 

لألنهار ذاك التأثير الحضاري الفعال المبدع هنا 

دون هناك و ربما أمكن للحضارة أن تستند لفترة 

على أحد العمادتين دون األخرى ولكن إلى حين 

فقط و هو ما نراه في الحضارة الغربية التي 

بلغت من القوة المادية بمظاهرها المعرفية و 

التكنلوجية و االقتصادية و العسكرية مداها و 

لكنها فقدت مقوماتها الخلقية و الروحية مما 

جعلها تتآكل من الداخل و تحمل في طياتها بذور 

فنائها. و بالمقابل تجد حضارتنا اإلسالمية في 

آخر المراتب المادية قوة و تمكنا و تعاني في 

ذات الوقت من ابتعاد مجتمعاتها عن هدي دينها 

في التصور و السلوك مما جعلها تفتقد مقومات 

النهوض و االرتقاء المادية و المعنوية معا 

ولكنها تحمل في كينونتها و ضميرها الجمعي 

رصيدا كامنا من القيم و المثل التي من شأنها أن 

تمكنها من االرتقاء و اللحاق بركب األمم 

المتقدمة لو أتيح لها التصالح مع ذاتها و االنعتاق 

من أغالل الرق و االستعباد واالستغباء و 

االستجهال التي ترسف فيها بفعل أساليب حكم و 

 إدارة وتعليم متخلفة مستبدة وفاسدة.

 

ومن باب اإلنصاف في القول أن نقر أن الغرب 

ولو انحرف عن معين الفطرة السليمة و 

األخالق القويمة بحريته المفرطة المنفلتة في 

بعض الجوانب إال أنه بالمقابل تجده قد تبنى 

الكثير من القيم و المبادئ التي كرسها ديننا 

الحنيف كاحترام االنسان و حقه في الحرية في 

الرأي و التعبير و االختيار و تكافؤ الفرص و 

المساواة أمام القانون و مسائلة الحكام و رفض 

االستبداد و الشفافية في إدارة الشأن العام و 

االهتمام بكبار السن و األطفال و البيئة و جمال 

كلها قيم  اتقان العملالمحيط و الرفق بالحيوان و

سامية دعا إليها اإلسالم و تعد من صميم مقاصد 

الشريعة اإلسالمية ولكن لألسف نادرا ما تجد 

لها أثرا سوى في خطب األئمة و الوعاظ و كتب 

العلماء و المفكرين أما على أرض الواقع فهي 

هنا في الغرب أكثر حضورا و تطبيقا منها عندنا 

 في الشرق.

 

لعلي أكون قد أطلت و أطنبت و لعل ذلك من 

وحي هذا المجتمع النريط المنضبط الذي حللت 

ضيفا عليه و ربما أيضا هو إيحاء من جمال 

هذه الطبيعة الخالبة و أنا أخط هذه السطور من 

عل  ضفاف نهر سان لوران المترامي 

األطراف. هو من أدب الرحلة الذي أبدع فيه 

والد زميلنا مدير تحرير هذه المجلة أخينا نوفل 

وهو الدكتور الجياللي حسان المتوف  منذ 

  بضعة شهور رحمه هللا و أسكنه فسيح جناته.
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المتتبّع لفروع الرريعة يالحظ, إن 

أنه قد شرع في كل أحكامها 

ُل مقصود ذلك  وتصّرفاتها ما يحّصِّ

, هالحكم أو التصّرف, ويوفّر مصالح

كما أنّه شرع في كل باب من أبوابها 

, بهالمختلفة ما يقيم مقصده الخاص 

فإذا عّمت تلك المقاصد جميع أبواب 

, وشرع ا  عامّ  ّد ذلك مقصدا  عالفقه, 

في كل حكم وتصّرف صادر عن 

ضي إل  أن عمليّة فالرريعة, وهذا ي

استنباط األحكام ال بّد من أن تكون 

مبنية عل  المقصد الذي ألجله شرع 

ذلك الحكم أو التصّرف, حت  تكون 

هذه األخيرة مندرجة في المراد 

 اإللهي, ويكون القائم بها ممتثال  

ألوامر الرارع الحكيم ونواهيه, 

الغاية من هذا   -بمجموعها   -حقّق تتف

 الوجود.

ة يولّما كانت جزئيات المقاصد المؤد

بها في الكثير منها,  إلى كلّياتها مظنونا  

علينا في عملية االستنباط  كان لزاما  

؛ الفقهي مراعاة المقصد العام من ذلك

 لبناء   ألنه مقطوع به, وذلك ضمانا  

من أدناه إلى  ومتكامل   متناسق   فقهّي  

أعاله, فاألخذ بهذا المسلك, يجعل 

بعة الشريعة خصبة ثرية ومنتجة, مش

, لحاجات الناس في كل عصر ومصر

ألن الشريعة قد روعي في وضعها 

فمن ثم جاءت الشريعة جهة العبد 

بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل 

المفاسد وتقليلها, كما قال ابن تيمية 

ما  المكلفين باكتساب   وأمرت  

للمصلحة من أسباب, ونهتهم عن 

اكتساب ما للمفسدة من أسباب, 

وطلبت منهم الحيطة والحذر في 

مواقع الشبهات, كما أوكل للمجتهدين 

مقام الترجيح, وحذرتهم من اقتران 

اآلراء باألهواء, والشرعيات 

ألن مجال المصالح  ؛بالشهوات

 هوالمفاسد متشابك ومتداخل والنظر في

دقيق وخطير, والخالف فيه قائم 

وعائم, والخروج من المتعارضات 

لل في تلك فيه ليس باليسير, والز  

 . المواقع وراءه فساد كبير

على ذلك التناسق الفقهي العام  وحفاظا  

لألحكام, طلب من المجتهد أن يلحق 

كل اجتهاد أو مسألة عرضت له 

بمقصدها الخاص بها, وكذا المقصد 

ءا  جزبصفتها العام الذي تنخرط فيه 

من التشريع, ومثل هذا االجتهاد يجعل 

صاحبه حريّا أن يتبوء منزلة القائم 

 مقام النبوة.

 بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة
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ولضمان سالمة استخدام تلك المقاصد الخاصة والعامة في 

مسالكها الصحيحة أناطتها الشريعة الغراء بجملة من القيود 

من القواعد, وكذلك المصلحة ا  والضوابط ورسمت لها عدد

 حفظ لحماهما من االنتهاك. 

 والبد هنا من تسجيل المالحظات اآلتية: 

إن استخدام المقاصد في عملية االجتهاد  المالحظة الثانية:

ليس أمرا  جديدا ، وإنما هو قديم قدم االجتهاد نفسه؛ بل هي 

مالزمة له منذ بزوغ فجره في العهد النبوي, فلم يتخلف 

الصحابة وال التابعون من بعدهم وال كبار الفقهاء وال 

المجتهدون في جميع عصور التشريع عن استخدام المقاصد 

؛ بل كان المعول عليها فيما لم   بجميع أنواعها في اجتهاداتهم

تستوعبه النصوص بدالالت ظاهرة, وإنما كان اإلفصاح 

عن تلك القواعد المقاصدية المستعملة في االجتهاد متأخرا  

مثل ما تأخر اإلفصاح عن القواعد األصولية, بغض النظر 

عن المدة الزمنية التي استغرقها هذا التأخر بعد ظهور 

 القواعد األصولية أو علم أصول الفقه. 

إن شريعة  أساُسها ومبناها على الحكم ومصالح العباد في 

المعاش والمعاد, وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها 

وحكمة كلها, ال يمكن أن يقوم فيها اجتهاد على غير اعتبار 

 المعاني والمقاصد ورعايتهما في استنباط األحكام. 

: إن هللا أنزل شريعته على خلقه وبعث المالحظة الثالثة

فيهم رسال  وأنبياء ليبيّ نوا لهم ما نزل إليهم من الحق, وورث 

األنبياَء في هذا البيان علماٌء اجتهدوا في الشريعة واستنبطوا 

منها للناس فقها , واجتهد الناس في تطوير حياتهم, وعملوا 

الزدهار معاشهم فأنتجوا واقعا  متنوعا  ومختلفا  من مصر 

إلى مصر ومن عصر إلى عصر, والفقيه من يحسن تطبيق 

الفقه على الواقع فيحكمه بلجام الشريعة, ال من يوجد العداوة 

  بينهما فال يبقي للتعاون مجال.

 زالديـن بـن زغيبـةـد. ع

 نائب رئيس الهيئة 

 بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة



 

 :السؤال

نفذت عملية إجارة منتهية بالتمليك لراحنات تم استيرادها بركل 

خاطئ، حيث إنه دون قصد تم تظهير سند الرحن إل  المتعامل و 

سلمت له المستندات فاستخرج الراحنات من الميناء و قام بناء 

عل  ذلك بتسجيلها باسمه مّدعيا جهله بضوابط تنفيذ العملية 

التي قارنها بعمليات المرابحة المنفذة لفائدته سابقا، و أنه في 

تصوره مستأجر رغم انتقال الملكية القانونية إليه و يركز في 

هذا الصدد عل  نوايا الطرفين، و بناء عل  استفادة المتعامل من 

بعض المزايا الجبائية فإن القانون يمنعه من التنازل عن 

الراحنات لمدة خمس سنوات، و عليه و في ظل هذه المعطيات 

حيث إشترى المصرف فعال الراحنات و نقل ملكيتها من الوجهة 

القانونية إل  المتعامل كما أنه سدد مصاريفها الجمركية و 

مصاري  التأمين فإننا نرجو من الهيئة إفادتنا بالحل و المخرج 

 الررعي لهذه المسألة.

 جواب الهيئة:

"حيث إن الظاهر أن العميل قد تقدم بطلب شراء الشاحنة و أنه قد 

وعد بإستئجارها إجارة منتهية بالتمليك بعد تملكه لها، و حيث إن 

المصرف قد إشتراها و صدرت فاتورة الشراء بإسمه و كذا 

سندات الشحن التي سلمت )ظهرت( للعميل لتسلم الشاحنة من 

الشاحن بصفته مستأجرا لها، فإن إجراءات الشراء و اإلجارة 

 تكون صحيحة شرعا.

و أما قيام العميل المستأجر بتسجيل الشاحنة في الدائرة المختصة 

باسمه فليس من حقه ذلك إال بعد إنتهاء فترة اإلجارة و وفائه بكل 

التزاماته و توقيع المصرف على عقد هبة أو بيع بثمن رمزي 

 للمستأجر.

و يمكن تالفي هذا الخطأ بأخذ تعهد على العميل بأنه يحوز الملكية 

نيابة عن المصرف بصفته أمينا و ال يحق له التصرف فيها 

تصرف المالك إال في نهاية عقد اإلجارة و بعد الوفاء بكل 

 التزاماته و توقيع المصرف على عقد الهبة أو البيع بثمن رمزي.

 و هللا أعلم بالصواب.

 و ترى الهيئة أنه ال داعي لتجنيب أرباح المعاملة."

 :السؤال

قام المستأجر في إطار عملية إجارة منتهية بالتمليك من تلقاء 

نفسه قبل توقيع عقد اإليجار بسداد مصاري  التأمين وضريبة 

السيارات الجديدة دون إعالم المصرف. وقد أحيط علما قبل 

تنفيذ العملية أن المصرف هو الذي يتحمل هذه األعباء 

باعتباره مالكا للعين، غير أنه رغم ذلك بادر بدفع هذه 

المصاري  ولما تمت مراجعته في هذا األمر أوضح أنه متبرع 

متفضل بها وال يريد استردادها، وعليه نرجو من الهيئة 

 إفادتنا برأيها في المسألة.

 جواب الهيئة:

"ال مانع شرعا من تبرع المستأجر الالحق في عقد اإليجار 

ومبادرته بدفع أقساط التأمين أو نفقات الصيانة دون اتفاق أو 

 تواطئ سابق مع المؤجر"
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حيث جاء في كلمة رئيس مجلس 

اإلدارة السيد محمد عمير المهيري 

أن مجموع المركز المالي للمصرف 

بلغ قيمة    8132ديسمبر  13لغاية 

مليار دج حيث عرفت محفظة  331

مليار  57تمويالت الزبائن مستوى 

مجموع ودائع العمالء  سجلدج و 

مليار دج كما بلغ  27ما قيمته 

رصيد السيولة عند نهاية سنة 

مليار دج وتجاوز  82مبلغ  8132

مليار دج و  5الناتج البنكي مستوى 

قد بلغت حقوق المساهمين مستوى 

مليار دج وكمحصلة لما سبق  3571

فقد تجاوزت النتيجة الصافية قيمة 

 مليار دج . 872

وقد أقرت الجمعية العامة الغير 

عادية لمساهمي مصرف السالم 

الجزائر رفع رأس مال المصرف 

مليار دج وهو ما يمثل  81لقيمة 

عنصر قوة للمؤسسة حيث سيزيد 

من أريحية السياسة االئتمانية 

للمصرف ويدعم ثقة المتعاملين 

المودعين وسيسمح بمواكبة النمو 

المتزايد في االقتصاد الوطني 

ومقابلة المتطلبات االئتمانية 

المتزايدة للعمالء كما أن هذه الزيادة 

ستساهم في خفض حجم المخاطر 

وتوسيع القاعدة االئتمانية، وستعود 

بالمنفعة على تمويل مشروعات 

 التنمية االقتصادية.

 0480جوان  80أقرت الجمعية العامة لمساهمي مصرف السالم الجزائر المنعقدة بتاريخ 

 مليار دج. 04ال   84رأسماله من  و مضاعفة 0480إقفال الحسابات المالية للمصرف لسنة 



 

 

يوم بفندق "هوليداي ان"  النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناءوقع مصرف السالم الجزائر اتفاقية شراكة مع 

النقابة بين السيد سفيان جبايلي رئيس قطاع التطوير التجاري لمصرف السالم الجزائر والسيد عمر حجراس رئيس  0480جوان  80األربعاء 

و شركة  لتجهيزات اإلعالم األلي"دال"  شركةممثلين عن إطارات و و بحضور  الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء

 "أوتوداسك" المختصة في تطوير برامج التصميم الهندسي،  

مهندسين المعماريين و المدنيين المنخرطين للتمويالت بصيغة التمويل االيجاري "الليزينغ"  مصرف السالم الجزائر حصريا بموجب هذه االتفاقية يقدم

القتناء عتاد لمدة ثالث سنوات في النقابة الوطنية للمهندسين ؛ بحيث يمكن لكل منتسب تتوفر فيه أقدمية عامين على األقل االستفادة من تمويل 

برنامج مع كامل  32باقة كاملة لمجموعة "أوتوداسك" التي تحوي استثنائية تشمل تخفيضات يتضمن  وتجهيزات اعالم آلي؛ وما يميز هذا العرض أنه 

 "TOWER7281" و " SFF 1211تجهيزات اعالم آلي من نوع "دال" بتخفيضات جد مغرية ألجهزة من نوع "مع 7مقترحة  مميزاتها

ويسعى من خالله  8132جويلية  81هذا العرض الهام والحصري المقدم من مصرف السالم الجزائر للمهندسين المعتمدين الجزائريين صالح لغاية 

فقة ألحكام موامصرف السالم الجزائر الى تدعيم قطاع الهندسة المدنية والبناء والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتطوير االقتصاد بتقديم حلول تمويلية 

 الشريعة اإلسالمية.
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في إطار تحسين وتطوير خدماته المصرفية 

قام مصرف السالم الجزائر بإطالق خدمة 

التحويل بين الحسابات عبر تطبيق الموبايل 

«MYSALAM»  وتحديث واجهته الرقمية

وتطويرها بتصميم عصري وأكثر ديناميكية، 

يسهل لمستخدميه القيام بكافة تعامالتهم 

اإللكترونية بأكثر أريحية؛ وسيتم إطالقه بحلته 

جوان  84الجديدة ابتداء من يوم االثنين 

0480. 

"السالم سمارت بنكنغ" لمصرف السالم 

الجزائر تطبيق موجه لألفراد والشركات والذي 

تم تطويره بإضافة العديد من المزايا 

التحويل بين والخصائص الجديدة على غرار 

التحويل مراجعة التحويالت؛  الحسابات؛

االتصال المباشر بالمركز للمستفيدين و

 الهاتفي...

ولالستفادة من هذا التطبيق، يكفي أن يكون 

متعامل مصرف السالم الجزائر مشتركا في 

 خدمة "السالم مباشر".

اضافة لحيازة هاتف ذكي أو لوحة إلكترونية 

( أو نظام IOSمجهزين بنظام "إي أو أس" )

"أندرويد" متصلين بخدمة االنترنت؛ على أن 

 «MYSALAM»يتم تحميل وتثبيت التطبيق 

 عبر المتاجر الرسمية

”App Store “ وكذلك”Google Play  .“ 

كما يذكر مصرف السالم الجزائر على 

ضرورة تحديث تطبيق "السالم سمارت بنكنغ" 

أو اعادة تحميله حتى يمكن االستفادة من 

 التطبيق بنسخته وميزاته الجديدة. 

https://www.facebook.com/SNIAGCB/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A684945571699375%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiI2ODQ5NDU1NzE2OTkzNzUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9f
https://www.facebook.com/SNIAGCB/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A684945571699375%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiI2ODQ5NDU1NzE2OTkzNzUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9f
https://www.facebook.com/SNIAGCB/?__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A684945571699375%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiI2ODQ5NDU1NzE2OTkzNzUiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9f


 

02 

 

في حفل حضره نائب المدير العام السنيند 

عبدالرحمن بنن لنحنفنصني كنمنمنثنل عنن 

مصرف السالم الجزائر؛ تمت المساهمنة 

فنني تننكننريننم الننمننتننخننرجننيننن مننن جننامننعننة 

أبوالقاسم سعد هللا منن خنالل  0الجزائر 

 04  444دفاتر هديتي بنقنينمنة  1منحهم 

 دج للدفتر الواحد.



 

00 

قام مصرف السالم الجزائر بنالنمنسناهنمنة فني رعناينة 

الطبعة الخامسة من فنعنالنينات "غناال النمنهننندسنينن" 

 بفندق هوليداي إن

حنول اقنتنصناد  الننندوة الندراسنينةقام مصرف السالم الجزائر بنرعناينة 

و التي حضرها جمع من السفراء من النرويج؛  0414الجزائر في أفاق 

و ممثل عن االتحاد األوروبي و كذا إطارات و الفيتنام؛ البرازيل و فلندا 

 مختصين في االقتصاد



 

التقييم العقاري أصبح ضرورة مهمة وإحدى األدوات 

األساسية التي يعتمد عليها في الرهن العقاري كما أنه 

كأي حرفة مبنية على أسس وقواعد علمية وليست 

فرضيات وآراء شخصية وهو مؤشر مهم جدا  في جميع 

االستثمارات العقارية لدى المؤسسات البنكية، ولكن مع 

األسف أنه أصبح يعج بالمتطفلين من غير أهله بشكل 

ملحوظ وهذا قد يهدد مستقبل هذه المهنة النبيلة  

ومصداقيتها ويوجد أخطاء قد يقع فيها المخمن العقاري 

في تقييم الوحدات العقارية إن لم تكن مقصودة األمر 

الذي يجعلنا أكثر مناعة لمثل تلك األخطاء في التقييم 

 بنشر الوعي عن كيفية اكتشاف الخطأ في التقييم.

لكن في نظركم  كيف ألي شخص أن يعرف بمجرد أن 

يرى التقييم أن هذا السعر عادل أم ال حتى وإن لم تكن 

لديه خبرة عقارية؟ إن التقييم العقاري بكل بساطة ال 

يعتمد على وجهة نظر المقيم الخاصة فقط إذ إن هناك 

مبررات علمية يجب أن يتم األخذ بها في التقييم، أي أن 

الوصول إلى القيمة النهائية لسعر العقار يكون من عدة 

طرق وليست بطريقة واحدة لكي تقلل من الخطأ فالتقييم 

 العقاري مبني على أسس علمية ثالثة وهي:

 . التقييم بالمقارنة بالمثل 

 .تقييم التكلفة الفعلية للبناء 

 .الدخل السنوي 

 

أي أن طريقة الحساب تتم بتلك الطرق دون استثناء 

في الغالب فطريقة المقارنة بالمثل تعطي مؤشرا  

وطريقة التكلفة تعطي مؤشرا  وطريقة الدخل تعطي 

ت تقييمامؤشرا ، ويتم أخيرا  أخذ المتوسط بين تلك ال

مما يجعل الخطأ في التقييم شبه معدوم، كما أنه يجعل 

قارئ التقييم يفهم كيفية وصول المخمن إل  تلك 

  القيمة .

00 

 : بريــر زنــداح السيـدبقلـم 



 

لكـل رياضـــه تاريـخ خاص بهـــا لكن لن تجنـنـنـند 

أي تاريــــخ يضاهي أو يثير االهنتنمنام أكنثنر منن 

 تاريــــخ كـره القدم

ال شك بأن تاريـخ هــذه اللعبة غامض للغاية وقند 

حاول المؤرخـون كثيرا البحنث عنن أصنل ونرنأة 

لكـن مهمتهم لم تكـن سهلـنـنـنـنه كـنون   هـذه اللعبة

ولنذلنك   أصولهـا تعود لتاريـخ قديـم جدا وغنامنض

ومن أجل توضيح النريينة دعنونـنا ننقنسنم أصنول 

 :تاريـخ هـذه اللعبة إل  قسميـن

  العصور القديمة الغابرة أي ما قبل حوالي

 ةسنـ 0044

  العصور الحديثة وهي كـره القدم الحنالنينة

 التي نعاصرهـا ونعرقهـا

 

 :األصل القديـم لكـره القـدم 

تحف وآثـار قديمة وتاريخيـه أكدت وبكل وضووح 

أن كـره القدم لعبت في مصر وفوي الصويوـون وفوي 

أما بوالونوسوبوة لوموبوادئ وقووانويوـون الولوعوبوة   رومــــا

األساسويوة فوكوانوت توتوكوـوون موع مورور السونووات 

والقرون حتى وصلت إلى الشكل الذي هي عولويوـوه 

 في يومنـا هــذا

 مصـر القديمة هي مسقط رأس كـره القدم :

قد يبـدو الخبـر غريبـــــا لكون االكوتوشوافوات أكودت 

وجـود كرات مصنوعـه من الوكوتوـوان فوي موقوابـور 

سونوـوه قوبول  8711يعـود تاريخهـا إلى   المصرييـن

الميالد بعض تلك الكـرات تمت صناعـته باستخدام 

جلـود الحيوانـات وذلك من أجل تسوهويول عومولويوـوه 

 ركلهـا

واستنادا إلى الرسومات التاريخية وعولومواء اآلثوار 

فإن المصرييـن كان يلعبـون الوكوـوره خوالل أعويواد 

لوقود كـوانووا   أطلقوا علويوهوـوـوـوـوـوا أعويواد الوخوصووبوة

يختارون ألوانـــا زاهيـوـوـوـوه لولوكوـورات ويوقوومـوون 

بركلهـوا حوول األراضوي الوخوصوبوة الوتوي توعوطوي 

 محاصيل وفيرة

سنـه ظهر نمـوذج وشكل  8111بعد مضي حوالي 

 جديد لكـره القدم لكـن هـذه المرة كان في الصيــن

 

 كـره القدم في الصيـن القديمة :

قوبول  883و  254شهدت الفترة الممتدة بين عامي 

لعبــه أطلق عليهوـوا اسوم  وجود  الميالد في الصيـن

cuju  وهي الكولوموة الوتوي لوو قومونوـوا بوتورجوموتوهوـوا

ركـوول الوكووـووره   سونووحوصوول عولووى عوبووـوواره مووفووادهـوا

 باستخدام القــــدم

الكـره في الصيـن كانت مصونووعـوه مون الوجولوـوـود 

ومحشوة بالريش ويقومـون بركلهـوا داخول مولوعوب 

 لتسجيل الهـدف مستطيل الشكل

لقد كـان يتم تسديد الكـره باتجـاه قطعـه من القماش 

 معلقــــه عموديـن 

سرعـان موا انوتوشورت هـوذه الولوعوبوة فوي الصويوـون 

وأصبحت لعبـــه شعبيـه خاصة بعد أن استخدمهوـوا 

القادة العسوكوريويوـون كوريواضوـوه فوعوالـوه مون أجـول 

الحفـاظ على لياقــــه جنودهـم وموا جوعولوهوـوا أكوثور 

انتشارا هو قيام الطبقة الحاكمة بتنظيـوم موبواريـوات 

شاركت فيهـا فرق عديدة مكونـــه من النساء ومون 

 باقي فئـات الشعب 

قوانيـن اللعبة عندهـم كانت مشابهوـوـوـوـوه لوقووانويوـون 

اليـوم حيث كـان مسومووحـوا لوموس الوكوـوره بشوتوى 

لوكوـونوهوـوا   أعضاء الجسم عدا الوذراعويوـون والويوديـون

فعدد العبـوي الوفوريوق   كانت مختلفة من حيث العدد

 8كـان قابال للتغيـــر وكان بشكل عام يتراوح مون 

لكـون خوالل الوموبواريـوات الوتوي   العبيـــن 31حتى 

كانت تنظمهـا الطبقة الحواكوموة كوان عودد أعضواء 

 العب 34حتى  38الفريق يتراوح بين 

00 

 : نذيـر بـن عمـارة السيـدبقلـم 



 

 : كـره القدم في رومـــا القديمة

وي كـره القدم في رومـا القديمة أي تلم تكـن تح

كـانت   قواعد أو استراتيجيـات وال حتى تكتيكـات

 85بحيث يتكـون كل فريق من   العب 72تلعب بـ 

العب والهدف الوحيــد لكل فريق هو فقط 

الحصول على الكـره وحرمـان الفريق الخصم 

 منهـــا

لقد اكتسبت هـذه اللعبة شعبية كبيرة جدا بعد أن تم 

لكـــن   اعتمادهـــا في أوائل نسخ األلعـاب األولمبية

كثره عدد الالعبيـن أدى إلى تعرض عديـد 

الالعبيـن إلى إصابات بالغـــه حرمتهـم من 

 مواصلة اللعب

كـره القدم في رومـا القديمة لم تكـن تمارس في 

المالعب المخصصة فقط بل كـانت تلعب أيضا في 

 الشوارع واألزقة

ذكـر بأن هـذه  Cicero الخطيب الروماني الشهير

اللعبة كانت تمارس غالبــا من قبل الشبان الصغـار 

 الذي كانوا يركلـون الكـره في كـل شوارع المدينة

 في كتاباتـه قصـه حزينة  Cicero كمـا ذكر

فبسبب إهمال بعض الالعبيــن وعدم تركيزهـم فقد 

سدد أحدهم الكـره باتجـاه حالق كـان يحلق ألحد 

وعندمـا اصطدمت الكـره بـه فقد   الزبائــــن

السيطرة على الشفرة وهـذا ما جعل الشفرة تدخل 

 في حلق الزبـون المسكيـن

 

 :كـره القدم في العصـور الوسطـ  

يمكن القول بأن اإلنكليز هم الشعب الذي حافـظ 

على تراث وتقاليـد كـره القدم ومنعوا اندثارهـا 

 وانقراضهـا 

لعبت كـره القدم في انكلترا في منتصف القرن 

الرابع عشر بشكل عشوائي بحيث كـانت تلعب من 

قبل عدد غير محـدود من الالعبيـــن بحيث لم يكـن 

سمح لالعبيــن بحيث  هناك قواعـد ثابتـه للعبــــه

ممارسه اللعبة بالشكل الذي يريدون شرط أال 

تؤدي ممارستهـم هـذه إلصابات تسبب قتل 

 بعضهـم البعض ولو عن طريق الخطـــــأ

لقد مارسوا اللعبة في شوارع المـدن وسرعـان ما 

 ظهرت بعدهـا مالعب عمالقـــه لممارستهـا

عندمـا كانت المباراة تلعب كـان بإمكـان أي 

شخص االنضمام والمشاركة فيهـــا نظرا لعدم 

لكـن ممارستهـا كانت غالبـا   وجود قواعد تمنع ذلك

تنتهي بأعمـال شغب كبيرة كمـا أن اللعب في 

الشوارع كـان يسبب المتاعب سواء للسكـان أو 

 للتجـار أصحاب المحالت

هـذا الشيء دفع المسؤوليـن إلصدار قوانيـن 

لكـن ومع ذلك استمرت   تحظـر هـذه الرياضة

شعبيـــه كرة القدم ولم تتوقف ممارستهـا بشكل 

 وبحلول نهاية القرن الرابع عشر كـامل

أصبحت لعبـه كـره القدم لعبـه متأصلـــــه في 

 الثقافة اإلنكليزية

 

 بداية العصر الحديث لكـره القدم :

في الوقت الذي كـانت فيــه كـره القدم تمارس على 

نطـاق واسع من قبل الشباب في شتى أنحـاء 

تم حظرهـا في المدارس وذلك بسبب   انكلتـرا

الضراوة والخشونة في اللعب نظرا لعدم وجود 

وهذا ما كـان يتسبب   قواعـد تحكم سلوك الالعبين

 في وقوع إصابات كثيرة بل وأحيانـا ضحايـا

هـذا الشيء دفع أنديـــه كـره القدم في القرن التاسع 

عشر لسن قواعد وقوانيـن من شأنهـا ضمـان 

اللعب النظيف واعتبار هـذه القواعـد هي القواعـد 

 األساسية في كـره القدم

 

 إنراء اتحـــــاد لكـره القدم :

كـانت قد اعتمدت قواعد  3241في بداية العـام 

 االنضباط والسلوك النظيف واالبتعـاد عن الخشونة

لكـن المشكلة في تلك الفترة أن لكـل نادي أو مدينـه 

مجموعـه من القواعـد الخاصة بهـــا والتي تختلف 

عن قواعـد اآلخريــــن بالتالي كنـا نشهد نزاعـات 

 بشكل مستمر عندمـا تلعب تلك الفرق مع بعضهـا

 قواعـدال وطبعـا كان محـور النـزاع هـو

شهد حال لهـذه المشكلة حيث  3241في عـام 

نادي لمناقشه  38اجتمع في لنـدن ممثلـون عن 

وإعـداد قواعـد مشتركـه للعبـــــه  ثم شكلت هـذه 

األندية ما سمي )هيئه اإلدارة( الذي أطلق عليـه 

فيمـا بعد اسم اتحاد كرة القدم وهو ما يسمى في 

 يومنـا هـذا كأس االتحاد اإلنكليزي

 

وبمـا أن المولـد كان في انكلتـرا فقد كـان انتقالـه 

إلى باقي أصقاع األرض سهال للغاية  فسرعـان ما 

انتقل تشكيل االتحادات لبلدان أخـرى مثل اسبانيـا 

 وفرنسا وهولنـدا والسويد

وفي نهاية المطاف اجتمعت هـذه الدول لتشكل ما 

سمي بـ )الهيئة اإلدارية لكـره القدم( والذي مهمتـه 

اإلشراف على المباريـات الدولية وهو ما أصبح 

 FIFA الـ الحقـــــا

تشكيل هـذه الهيئة ساعد كثيرا في زيـادة شعبيـه 

 كرة القدم وانتشارهـا في كافـــــه أنحــاء العالـــم

وفي االخير نرى ان االنجليز هم مهد كرة القدم 

فلقد اخترعوها و سموها بهذا االسم للتفريق بينها و 

 بين الرغبى

 مالحظة شخصية : 

ارى ان كرة القدم اصبحت لعبة مرهورة عالميا و 

لديها تأثيرات في شعوب البلدان لما ال يتم 

االعتماد عليها في مقابالت العمل الن حسب رايي 

الرخصي المتواضع ارى ان شخصية الرخص و 

طباعه تظهر في ممارسة الرياضة بصفة عامة و 

 كرة القدم بصفة خاصة.

فالرخص الغاضب تظهره صفاته في الملعب كذلك 

بالنسبة للرخص الذي يستعرض بدون فائدة و 

 الهادئ ايضا

لذا ارى مستقبال ان معظم الرركات العالمية 

ستعتمد عل  الرياضة في تحديد مميزات و صفات 

  المرشح.
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غالب ا ما يتميز المحتال أو النصاب بنذكناء ودهناء 

شديندينن لنكني ينحنقنق منأربنه ويسنتنطنينع خنداع 

ضحاياه ، وفي قصتننا هنذه ننحنكني عنن منحنتنال 

شديد الدهاء استطاع بالمكر والنحنينلنة أن ينخندع 

الجميع ويستغل خصلة الطمع البررية كي يسنود 

 المكان ويسيطر عل  كل أهل القرية .

ا فحشي فمه بوبوعوض  كان هذا المحتال يمتلك حمار 

العمالت الذهبية، وذهب بوه إلوى السووق وعونودموا 

نهق الحمار بالسوق تساقطت العمالت الذهبية مون 

فمه، فاجتمع كل من بالسوق وسوألووا هوذا الورجول 

المحتال عن سر ما يوحودث ؟ فوأجوابوهوم بوأن لوهوذا 

الحمار قصة حيث أنه حماٌر مسحوٌر عندما يونوهوق 

ا.  تتساقط العمالت الذهبية من فمه دائم 

وألن للذهب سحٌر كبير يوأسور األلوبواب والوعوقوول 

فعندما يظهر تذهب عقول الناس معه ، قرر كوبويور 

التجار بالقرية أن يشتري هذا الوحوموار الوموسوحوور 

بأعلى سعر ، ولكن بعد شرائه اكوتوشوف أنوه لويوس 

ا أبد ا ولم ينهق له ذهب ا أو حتى غير ذلك ،  مسحور 

فذهب كبير التجار وجموع كول الوتوجوار وأخوبورهوم 

بقصة هذا المحتال الذي باع له الحوموار عولوى أنوه 

 ينتج ذهب ا ولكن هذا لم يحدث قط .

فذهبت جموع التجار إلى بيت المحتال وحينما علم 

أنهم قادمون فر هوارب وا خوارج الوبويوت ، وعونودموا 

طرق التجار باب بيته فتحت لوهوم زوجوتوه وقوالوت 

لهم مرحوب وا ، فسوألووهوا عون زوجوهوا فوقوالوت إنوه 

بالخارج ولكنني سأرسل له الكلب كي يوحوضوره ، 

وفكت كلب ا عنودهوم كوان موربووط وا فوخورج الوكولوب 

مسرع ا لينادي صاحبه ، فانبهور الوتوجوار بوالوكولوب 

وقالوا لها هل هذا الكلب موروض ويوعورف كويوف 

 يحضر زوجك ؟

فقالت نعم هو كذلك وبوالوفوعول بوعود فوتورة قصويورة 

حضر الرجل المحتال وموعوه كولوب يشوبوه الوكولوب 

الذي كان عندهم ، فونوسوى الوتوجوار موا حودث موع 

الووحوومووار وأرادوا شووراء الووكوولووب بووأعوولووى سووعوور ، 

وبالفعل باع الوموحوتوال هوذا الوكولوب ألحود الوتوجوار 

وعندما أطلقه التاجر ليحضر له ابونوه مون السووق 

فر هذا الكلب ولم يعد أبد ا ، فذهب الوتواجور وجوموع 

كل التجار معه ليوذهوبووا إلوى بويوت الوموحوتوال كوي 

 يخبروه أنه مخادع ومحتال .

وعندما دخلوا البيت قالوت لوهوم زوجوتوه انوتوظوروا 

حتى يوأتوي زوجوي مون الوخوارج، وعونودموا دخول 

المحتال المنزل بدأ بالكالم مع زوجته وسألهوا هول 

قدمت  شيئ ا لهؤالء األكابر عولويوة الوقووم ؟ فوقوالوت 

زوجته ال وهللا ، فكان معه سكين نصلها يدخل فوي 

غمدها أي إذا ُطعن بها أحد ال توؤذيوه أبود ا ، فوقوام 

هذا المحتال بطعن زوجته التي كانت تضع كويوس وا 

من اللون األحمر تحت مالبسهوا ، فسوال الودم أي 

 اللون األحمر .

فبهت التجار بما رأوا وقالوا له في استنكار أتوقوتول 

زوجتك ألنها لم تقدم لنا شوراب أو طوعوام ؟ مواذا 

تفعل أيها المخبول ؟ فقال لهم لقد فوعولوت هوذا مون 

قبل وقتلتها أكوثور مون مورة ثوم أخورج مون جويوبوه 

ا، وأخذ يعزف عليوه فوقواموت الومورأة وهوي  مزمار 

بكامل صحتها وقدمت لهم القوهووة والوموشوروبوات، 

فنوسوي الوتوجوار مووضووع الوكولوب وقورروا شوراء 

 المزمار.

وبالفعل قام أحدهم بوقوتول زوجوتوه وعونودموا حواول 

النفخ بالمزمار لكي تقوم لم توقوم أبود ا ألنوهوا مواتوت 

فعلي ا، ولم يقف األمر عند هذا الحد فقد قوام بوعوض 

الوتووجووار اآلخووريوون بووأخووذ هووذا الومووزمووار وطووعوونوووا 

زوجاتهم لكن زوجاتهم ماتوا جميع ا ، فوذهوبووا فوي 

حالة من الغضب العارم والثورة إلى هوذا الورجول 

المحتال ، ووضعوه في كيس كبير وأغلقووا عولويوه 

كي يرموه في البحر ويتخلصوا منه ومن كذبه إلى 

 األبد .

وساروا به مسافة طويلة حتى نوال مونوهوم الوتوعوب، 

فوضعوه على األرض لكي يستريحوا ولكن غلبهم 

النوم فواسوتوغورقووا فويوه جومويوع وا مون شودة الوتوعوب 

واإلرهاق ، فاستنجد المحتال بصوت  عوال  وأثونواء 

مرور راعي غنم سمع صوته يستغيث ، فوفوتوح لوه 

وقال له لماذا أنت محبوس بهذا الوكويوس، فوقوال لوه 

المحتال إن هؤالء القوم حبسوني ألنهم يريدون أن 

يزوجوني بنت أكبر تجار المدينة الجميولوة الوثوريوة 

جد ا ، ولكني أحب ابنة عمي وال أريد سواها، ففكه 

راعي الغنم وهرب المحتوال ودخول راعوي الوغونوم 

داخل الكيس بدال  منه طمع وا فوي أن يوتوزوج بونوت 

كبير التجار ، وعندما استيقظ التجار قامووا بوإلوقواء 

 راعي الغنم في البحر ظن ا منهم أنه المحتال .

وكان المحتال قد أخذ قطيع الوغونوم الوذي كوان موع 

الراعي وعاد به إلى بيته ، وعندما عاد التجار إلى 

القرية وهوم هوانوئويون بوفوعولوتوهوم وجودوا الوموحوتوال 

أمامهم ! فقالوا له كيف هذا لقد ألقيناك فوي الوبوحور 

للتو ؟ فقال لهم عندما ألقيتموني بالبحر أخورجوتونوي 

ا من الذهب كوي  حورية من البحر وأعطتني دنانير 

 اشترى بها ما أريد ، فاشتريت تلك األغنام .

فإذا أردتم الدنانير الذهبية يجب عليكم أن تودخولووا 

في أعماق البحر ، لكي تحصلوا على حورية  أكبر 

ودنانير  أكثر ، وبالفعل ذهب جومويوع الوتوجوار إلوى 

البحر ودخلوا إلى أعماقه فغرقوا جميع وا بوجوهولوهوم 

وطمعهم ، وهكذا سيطر هوذا الوموحوتوال عولوى كول 

 القرية وأهلها ومن فيها ،

هذا المحتال هو الكيان الصنهنينونني النذي احنتنال 

وزوجته الواليات  عل  الجميع كي يفرض وجوده

 المتحدة اما تجار المدينة فهم العالم العربي 

 اسال هللا تعال  ان تكون قد وصل معن  القصة..
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 عبـد النـور بوزيـدي



 

علن  مندار النتنارينخ اإلنسنانني عنرفنت األرض 

العديد من التغينرات النمننناخنينة النتني اسنتنطناع 

العلماء تبرير معظمها بأسباب طنبنينعنينة، منثنل: 

بعض الثورات البركانية أو التقلبات الرمنسنينة، 

إال أن الزيادة المثيرة فني درجنة حنرارة سنطنح 

األرض عل  مدار القرنين النمناضنينينن أي منننذ 

بداية الثورة الصناعية وخاصة العرنرينن سنننة 

األخيرة لم يستطع العلماء إخضاعهنا لنبنسنبناب 

الطبيعية نفسها؛ حينث كنان لنلنننرناط اإلنسنانني 

خنالل هنذه الننفنتنرة أثنر كنبنينر يننجنب أخنذه فنني 

االعتبار لتفسير هذا االرتفاع المطرد في درجنة 

حننرارة سننطننح األرض أو مننا يُسننمنن  بننظنناهننرة 

  االحتباس الحراري،  

 ي :ظاهرة االحتباس الحرار

يمكن تعريف ظاهرة االحتباس الوحوراري عولوى 

أنها الزيادة التدريوجويوة فوي درجوة حورارة أدنوى 

طبقات الغالف الجوي المحيط باألرض؛ كنتيجوة 

لزيادة انبعاثات غازات الصوبة الوخوضوراء مونوذ 

بوودايووة الووثووورة الصوونوواعوويووة، وغووازات الصوووبووة 

الخضراء والتي يتكون معظمها من بخار الومواء، 

وثووانووي أكسوويوود الووكووربووون، والووموويووثووان، وأكسوويوود 

النيتروز واألوزون هي غازات طبويوعويوة تولوعوب 

ا في تدفئة سطح األرض حوتوى يوموكون  ا مهم  دور 

الحياة عليوه، فوبودونوهوا قود تصول درجوة حورارة 

درجوة  37درجوة و 32ما بويون   سطح األرض

تووحووت الصووفوور، حوويووث تووقوووم توولووك الووغووازات 

بامتصاص جزء من األشعة تحت الحمراء الوتوي 

تنبعث مون سوطوح األرض كوانوعوكواس لوألوشوعوة 

السوواقووطووة عوولووى سووطووح األرض موون الشوومووس، 

وتحتفظ بها في الغالف الجوي لألرض؛ لتحوافوظ 

 على درجة حرارة األرض في معدلها الطبيعي.

آخر ما تم رصنده منن آثنار ظناهنرة االحنتنبناس 

 الحراري :

من آخر اآلثار التي توؤكود بودايوة ارتوفواع درجوة 

حرارة األرض بشكل فعلي على سبيل المثال موا 

 يلي : 

ارتفاع درجوة حورارة مويواه الوموحويوطوات خوالل 

الخمسين سنة األخويورة؛ حويوث ارتوفوعوت درجوة 

درجوة  1014حرارة األلف متر السطحية بنسبوة 

مئوية، بينما ارتفعوت درجوة حورارة الوثوالثوموائوة 

درجة مئوويوة، ورغوم  1013متر السطحية بنسبة 

صغر تلك النسب في مظهرها فإنها عندما تقارن 

بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتوضوح 

كم الطاقة الوموهوول الوذي توم اخوتوزانوه فوي تولوك 

 المحيطات. 

تناقص التواجد الثلجي وسمك الثلوج في القطبين 

المتجمدين خالل العقود األخيرة؛ فوقود أوضوحوت 

البيانات التي رصدها القمور الصونواعوي تونواقوص 

 الثلج في ذات القطبين،  

ا واحد ا وهوو بودء  كل هذه التغيرات تعطي مؤشر 

تفاقم المشكلة؛ لذا يجب أن يوكوون هونواك توفوعويول 

لقرارات خفض نسب التلوث على مستوى العالوم 

واستخدام الطاقات النظيفة لمحواولوة توقولويول تولوك 

اآلثوار، فوورغووم أن الوظوواهوورة سووتووسووتوموور نووتوويووجووة 

للكميات الهائلة الوتوي توم إنوتواجوهوا مون الوغوازات 

الملوثة عولوى مودار الوقورنويون الومواضويويون، فوإن 

تخفيض تلك االنبعاثات قد يبطئ تأثيور الوظواهورة 

التي تعتبر كالقنبلة الموقوتة التي ال يستطيع أحود 

            أن يتنبأ متى ستنفجر،  

عموما ال يزال التسايل قائما عن سبنب ارتنفناع 

درجة حرارة األرض في العقد األخينر، هنل هنو 

بنفنعننل االحننتنبنناس الننحنراري أم بسننبنب النرينناح 

الرمسية أم بأسباب أخرى، إال أن النواضنح أن 

هننناك حناجنة مناسنة إلن  تنخنفنينض النمنلنوثنات 

المسببة لهذه الظاهرة بجميع أشنكنالنهنا، سنواء 

في الماء أو الهواء أو التربنة؛ و هنذا لنلنحنفناظ 

عل  المنعندل األمنثنل لندرجنة حنرارة األرض و  

 صحة و قدرة ساكني هذا الكوكب.
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يبدو األمر كما لو أن ثمة عالموا مون األسوود 

تتفحص كل ما تقوم به وال تعلم أبدا موا الوذي 

يمكن أن يدفعها إلى الزئير  ربما توكوون عون 

غير قصد قمت بحركة استفزتها,  هنا تحودث 

"الطامة الكبرى" ويحدث أن تنهش األنويواب 

جسدك, الكتفان يتربعان والفكان يتوتوران, و 

العينان تقيسان وتزنان كل موا حوولوهوموا, موا 

هي خطوتهم  التالية, إذا كنت ترجو لونوفوسوك  

الخير فلديك خياران إما أن تركض بعيدا فوي 

الجهة المعاكسة علما انك لن تفوق سرعتوهوا, 

أو تسعى الن تكون مروضا لهوا وهوو قورار 

يتخذه الشجاع, غيور أن الومووضووع يوتوعودى 

مسالة الشجاعة" وهو تظاهر كاذب, لكنك ال 

تريد اختبار صحته من كذبه", أن تشعر انوك 

مروض اسود أمرا يوتوطولوب توموريونوا عوقولويوا 

حتميا وواجبا ما دمت في ساحة المعركة, أن 

تكون موروضوا يوعونوي أن توفوكور كواسود, ان 

تستجيب إلى احتياجات األسد في حين تمنوعوه 

في نفوس الووقوت مون الوهوجووم, وهوكوذا فوان 

القرار الذي يجب اتخاذه في هذا الومووقوف ال 

يعتمد  دائما على من هو الفائوز فوفوي بوعوض 

األحيان  تكفي مجرد المواجه و تقبل التحودي 

الذي وضعك فيه القدر فوالونوجواح يوكوون مون 

نصيب من تحلو بالشجاعة  ليفعلوا شيئا لكنوه 

نادرا ما يوكوون مون نصويوب الوخوائوفويون مون 

 العواقب .

 بقلــم : ايمــان مرميــوي

 فداك يا اجمل الناس يا جميل         *        نجما ساطعا ال اوفيك مهما قيل و قيل

 يا من جئتنا  بالخير داعيا         *        بريرا ونذير لحياة المؤمنين دليل

 سقاك هللا من روحه طهرا         *        عل  طهر حسن الخلق والخلق لك تميل

 ساحر المقلة معسول النفس         *        مستقيم السير حبل فهمك طويل

 غيث نافع عل  قلوب العطاشا         *        تزول به العقد تبق  فريد ليس لك مثيل

 اسيرة الصادق االمين االحمدا         *        لدستور دينك الحق انا اميل

 نبضات قلبي ترتعش للقائك         *        فقد كنت ألعناق الجاهلين سليل

 ايا سائلي عن محمد مرشدي         *        سي  العدل و الحق هو للكفار قتيل

 مولدك  نهاية ورحيلك بداية         *        فكي   للنهاية ان تكون ما بعد الرحيل

 نور عل  نور هدى و رحمة         *        هديك وراء تبدل كل هبيل

 بروش الوجه رطب اللسان         *         حليم ذو طبع اصيل

 شفيع المته يوم الحساب         *        بإذن الرحمان يوم عبور السبيل

 أمــال وابــلبقلــم : 

يحكى أن رجال  من الصالحين كان يوصي عماله في المحل بأن يكشفووا لولونواس عون 

عيوب بضاعته إن وجدت، وذات يوم جاء يهودي فواشوتورى ثووبوا  موعويوبوا  ولوم يوكون 

  صاحب المحل موجودا  فقال العامل: هذا يهودي ال يهمنا أن نطلعه على العيب

ثم حضر صاحب المحل فسأله عن الثوب فقال : بعته لليهودي بوثوالثوة آالف درهوم، 

ولم أطلعه على عيبه ، فقال : أين هو ؟ فقال : لقد رجع مع الوقوافولوة ، فوأخوذ الورجول 

المال معه ثم تبع القافلة حتى أدركها بعد ثوالثوة أيوام، فوقوال لولويوهوودي : يواهوذا، لوقود 

اشتريت ثوب كذا وكذا وبه عيب، فخذ دراهوموك وهوات الوثووب، فوقوال الويوهوودي : 

ماحملك على هذا ؟ فقال الرجل : اإلسالم ، إذ يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسولوم: 

  من غشنا فليس منا

فقال اليهودي : والدراهم التي دفعتها لكم مزيفه، فوخوذ بوهوا ثوالثوة آالف صوحويوحوة، 

  وأزيدك أكثر من هذا أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا  رسول هللا

  قال عمر بن عبدالعزيز :

 ) كونوا دعاة إلى هللا وأنتم صامتون (

 فقيل كيف ذلك ؟ قال: بأخالقكم... 
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عين بالدم،   / يونيو جوان  80اليوم العالمي للمتبّرِّ

 

 World Blood Donorاليوم العالمي للتبرع بالدم باإلنجليزية 

Day  جنوان  80هو يوم يحتفل به في كل عنام ويصنادف تنارينخ

ويهدف إل  توعية الناس ويعمل عل  زيادة الوعي بمنتنجنات الندم 

اآلمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة اآلخنرينن. ينوافنق 

 هذا التاريخ ميالد كارل الندشنتناينننر منؤسنس ننظنام فصنائنل الندم

ABO  والذي حاز بسببه عل  جائزة نوبل. احتفل بهذا اليوم ألول

 .0440مرة في

 

يعد التبرع بالدم عمل إنساني سامي ونبيل وأحود عوالموات الوتوكوافول 

والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم، وهو من الصدقات الوتوي يوثواب 

عليها فاعلها ثوابا عظيما في حياته وبعد مماته، لما فيه من مصلحوة 

الدين والدنيا، حيث يتحقق به ما يعجز التبرع النقدي والوعويونوي عون 

 تحقيقه من إنقاذ الكثير من األرواح

قال تعالى: }أنه من قتل نفس ا بغير نفس  أو فساد  في األرض فكوأنوموا 

قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جومويوعوال. الوموائودة: 

18 

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من فرج عن مؤمن كربة من 

 0"كرب الدنيا فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

ا ما توعوانوي الوموسوتوشوفويوات  وا فوي أوقوات الشودائود   –فكثير  خصووص 

من نقص حاد في أكياس الودم، الوتوي إذا كوانوت موتووفورة -واألزمات

يعجز عن شرائها العديد من المرضى الوفوقوراء والوموسواكويون لوغوالء 

ثمنها، مما يؤدي إلى موت الكوثويوريون مونوهوم لوعودم وجوود دم كواف  

إلسعافهم بعد النزف إلنقاذ حياتهم في حال إجراء عمليات جوراحويوة 

لهم أو إصابتهم بأمراض خبيثة أو مستعصية، أو تعرضهم لحووادث 

 0خطيرة فقدوا على إثرها كمية كبيرة من الدم

ليس ذلك فحسب، فمكونات الدم تستخدم في عالج حواالت مورضويوة 

خطيرة وعديدة تهدد الحياة، فالبالزما تسوتوخودم لوتوعوويوض مورضوى 

الحريق الذين يعانون من فقد كميات كبيرة من البوالزموا، وتسوتوخودم 

كريات الدم الحمراء في عالج حاالت فقر الودم الشوديودة )األنويومويوا( 

وأمراض الدم الخطيرة التي تسبب تكسر كريات الدم الحموراء موثول 

األنيميا المنجلية، كما يستخلص من الودم كوذلوك الصوفوائوح الودموويوة 

والبروتينات المضادة ألموراض الونوزف وهوذه تسوتوخودم فوي عوالج 

الكثير من الحاالت المرضية مثل مرض سيولة الدم )الهيمووفويولويوا(، 

ا األجسام المضادة للميكروبات التي تستخدم لرفع درجة  وهناك أيض 

 0مناعة الجسم

 بقلـم األنسة : مريـم ضيـاف
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في تبرع المسلم ألخيه المسلم بجزء من دمه الذي يجري في عروقه 

فتٌح آلفاق من اآلمال وواحات من الوتوفواؤل واالسوتوبوشوار والسوعوادة 

ع والُمتبََرع له. حيوث توجونوبوهوموا اإلصوابوة بوالويوأس  للطرفين: المتبر 

وا فوي حوالوة مون الورضوا وحسون االتصوال  واإلحباط وتجعلهما دوم 

 0والظن باهلل

تعد لعملية التبرع بالدم فوائد صحية، حيث 

أثبتت دراسوة طوبويوة حوديوثوة مون جواموعوة 

"إيوومووانووول" األلوومووانوويّووة أن الووتووبوورع بووالوودم 

بصورة  منتظمة يُسهم فوي ضوبوط ارتوفواع 

معدالت الضغط والكولسترول إلوى جوانوب توقولويول خوطور اإلصوابوة 

هذا وقد تداولت المنشورات الصوحويوة 0بالسرطانات واألزمات القلبية

األجنبيّة هذه الدراسة معيدة النظر في دراسات سابوقوة أجوريوت عون 

التبّرع بالدم، السيّما لودى مورضوى السوكوري والوذيون يوعوانوون مون 

 0مشاكل في شرايين القلب

وتُشير البيانات اإلحصائيّة إلى أّن خطر اإلصابة بالسورطوان، عولوى 

% لوودى الووموورضووى الووذيوون 15اخوتووالف أنووواعووه انووخووفووض حوووالووي 

يتبّرعون بالدم حيث أثبتت كثير من الدراسات الطبيوة الوعوالومويوة أن 

المتبرع بالدم خاصة المنتظم يوجونوي الوعوديود مون الوفووائود الصوحويوة 

كنتيجة مباشرة لتبرعه بالدم والتي منها زيادة نشاط نخاع العظام في 

إنتاج كميات جديدة من الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية، فضال  عن 

التقليل من نسبة الحديد في الدم، موموا يوقولول مون موخواطور اإلصوابوة 

 0بأمراض القلب وانسداد الشرايين

 

من أروع وأهم ما في التبرع بالدم هو رضوا هللا سوبوحوانوه وتوعوالوى 

ورجاء رحمته وعفوه، فالمتبرع يساهم في إنوقواذ حويواة الوعوديود مون 

البشر، ويساعد في جلب الشفاء لكثير من المرضى، إضافة إلى ذلك 

فووإن الوومووتووبوورع يووكووتووسووب السووالم الوونووفووسووي 

بإحساسه بورضوا هللا عونوه ومسواهوموتوه فوي 

عودة األمل والشعور بوالسوعوادة لولوكوثويوريون 

ممن أتعسهم وأرهقهم المرض بعطائه الوذي 

ليس له في الواقع أي ثمن مادي، وتعجز كل الهدايا والمكافوآت عون 

شكر معروفه وجزائه على ما قدم من عودة الحيواة مون جوديود لومون 

  ظن أنه فقدها أو كاد أن يفقدها.

 بقلـم األنسة : مريـم ضيـاف
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 ماذا تعني )قوة التفكير اإليجابي( ؟

يمكنك تعريف التفكير اإليجابي على أنه صور إيجابية أو 

حديث إيجابي عن النفس أو تفاؤل عام، لكن هذه كلها ال تزال 

مفاهيم عامة غامضة، إذا كنت تريد أن تكون فعاال  في التفكير 

وأن تكون أكثر إيجابية، فستحتاج إلى أمثلة ملموسة لمساعدتك 

 في هذه العملية:

 

 ابدأ نهارك بتوكيد إيجابي:

كيف تبدأ صباحك هو ما يضبط نغموة يوموك، هول سوبق لوك أن 

استيقظت متأخرا  وشعرت بالهلع ثوم شوعرت بعودم وجوود شويء 

جيود بقيووة اليووم؟ هوذا علووى األرجووح ألنوك بودأت اليوووم بمووشاعر 

سلبية ومنظور متشائم، بودال  مون تورك هوذا يوسيطر عليوك، ابودأ 

يومك بتأكيدات إيجابية، تحدث إلى نفوسك فوي المورآة، حوتى لوو 

شعرت بالسخافة.. وبعبارات مثل "اليوم سيكون يوما  جيودا " أو 

 "سأكون رائعا  اليوم"؛ ستندهش من مدى تحسن يومك.

 

 ركز عل  األشياء الجيدة، مهما كانت صغيرة:

بشكل دائم تقريبا .. ستواجه عقبات طوال اليوم.. )ال يوجد شيء 

اسمه يوم مثالي(.. عنودما تواجوه مثول هوذا التحودي؛ ركوز علوى 

الفوائد بغض النظر عون مودى ضوآلتها، علوى سوبيل المثوال، إذا 

واجهتك مشكلة في حركة المورور؛ فكور فوي الوقوت الوذي لديوك 

 اآلن لالستماع إلى برنامجك اإلذاعي المفضل.

 ابحث عن الفكاهة والنكتة في المواق  السيئة:

اسمح لنفسك بتجربة الفكاهة حتى في أحلوك المواقوف أو أشودها 

صعوبة، ذّكر نفسك أن هذا الموقف من المحتمل أن يكون قصة 

جيدة في وقت الحق واحصل على مزحة حول هذا الموضووع، 

لنقل أنك ستُطرد من عملك.. فتخيل الطريقة األكوثر عبثيوة التوي 

يمكوون أن تقووضي يومووك األخووير موون خاللهووا، أو المهمووة األكثوور 

 سخافة التي يمكنك متابعة تنفيذها قبل ترك العمل!

 

 حّول فرلك إل  دروس:

أنووت لووست مثاليووا .. حيووث سووتقع فووي أخطوواء وتواجووه الفووشل فووي 

سوياقات متعوددة، وفوي وظوائف مختلفوة وموع أشوخاص عووددين، 

بودال  مون التركويز علوى الطريقوة الوتي فوشلت فيهوا؛ فكور فوي موا 

ستفعله في المرة القادمة، )حّول فشلك إلى درس(.. توصور هوذا 

في قواعد ملموسة، على سبيل المثال: يمكنك التوصل إلى ثالث 

 قواعد جديدة إلدارة المشاريع كنتيجة لفشلك.
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 تحويل الحديث السلبي عن النذات إلن  حنديث إيجنابي عنن النفنس:

الحووديث الووسلبي عوون النفووس يمكوون أن يزحووف بووسهولة وغالبووا  مووا 

يصعب مالحظته، قد تعتقد أنك سيئ للغاية فوي هوذا أو ال ينبغوي أن 

تحاول ذلك، لكن هذه األفكار تتحول إلى موشاعر داخليوة وقود تعوزز 

مفاهيمك عن نفسك، عندما تلتقط هذه الرسوائل الداخليوة واالنتقوادات 

عن نفسك؛ أوقفهوا واسوتبدل تلوك الرسوائل الوسلبية برسوائل إيجابيوة، 

على سبيل المثال: "أنا سويء للغايوة وعنودما أن أحوصل علوى مزيود 

  من التدريب.. سأكون أفضل"..

أنوا أتحودث عون اآلن؛ ليوس اليووم وليوس هوذه  ركز عل  الحاضنر:

الساعة، فقط هذه اللحظة بالضبط.. ربما يوبخوك رئيوسك فوي العمول 

فوي هوذه اللحظوة! وموا يحودث فووي هوذه اللحظوة بالتحديود أمور سوويء 

للغاية، ثم تنسى ما قد يقوول بعود خموس دقوائق مون اآلن، لكون ركوز 

على هوذه اللحظوة الفرديوة، فوي معظوم الحواالت.. سوتجد أنهوا ليوست 

بالسوء الذي تتخيله، حيوث تنبوع معظوم موصادر الوسلبية مون ذكورى 

حدث أو حديث مبالغ فيه لحودث موستقبلي محتمول، عليوك البقواء فوي 

 الوقت الحاضر.

عنوودما تحيووط نفووسك  إيجنناد زمننالء العمننل واألصنندقاء اإليجننابيين:

بأشخاص إيجابيين، ستسمع وجهات نظور إيجابيوة وقوصص إيجابيوة 

وتأكيدات إيجابية.. سووف تغورق كلمواتهم اإليجابيوة تفكويرك وتؤثور 

عليك، مما يؤثر على كلماتوك، بطبيعوة الحوال وفوي هوذه األيوام.. قود 

يكون العثور على أشخاص إيجابيين لملء حياتك، لكون يجوب عليوك 

التخلص من السلبية في حياتك قبول أن توستهلكها، افعول موا توستطيع 

لتحووسين إيجابيووات اآلخوورين أيووضا ، واجعوول إيجووابيتهم تؤثوور عليووك 

 بنفس الطريقة.

 

يمكن ألي شنخص تقريبنا  فني أي موقن  أن يطبنق هنذه الخطنوات 

علنن  حياتننه وزيننادة موقفننه اإليجننابي، و قنند تتخيننل.. فننإن التفكيننر 

اإليجننابي يوفننر عوائنند، فكلمننا زادت ممارسننتك لهننا، زادت الفوائنند 

 التي ستجنيها.

كان عند الملك وزيرا  يتمتّع بحكنمنة كنبنينرة، وينثنق أّن كنل منا ينقنّدره هللا 

لإلنسان هو خير له، وفي يوم من األيام خرج الملك برفنقنة النوزينر لصنيند 

الحيوانات، وكلّما تمّكن الملك من إصابة شيء قال له الوزير )لعلّه خنينر(، 

وأثناء مسيرهما وقع الملك في إحدى الحفر العميقة قال له النوزينر )لنعنلّنه 

خير(، ثّم نزف من يد الملك دم كثير، فذهبا إل  الطبيب وأمر بقطع اإلصبنع 

حتّ  ال يتضرر باقي الجسم بسببه، فغضب النمنلنك غضنبنا  شنديندا  ورفنض 

الخضوع ألمر الطبيب، إاّل أّن اصبعه لم يتوق  عن النزي  مما أجبره عل  

قطع إصبعه، فقال له الوزير )لعلّه خير(، فسأل الملك الوزينر )ومنا النخنينر 

في ذلك، أتتمن  أن ينقطع اصبعي؟!( وغضب برّدة وأمر حّراسه بالنقنبنض 

، وقض  الوزير فترة طنوينلنة ( عل  الوزير وحبسه، فقال الوزير )لعلّه خير

في يوم من األيام خرج الملك للصيد مصطحبا  معنه حنّراسنه،  .داخل الحبس

فوقع في يد جماعة من األشخناص النذينن ينعنبندون األصنننام، وقند أخنذوه 

بهدف تقديمه قربانا  لبصنام التي يعبدونها، وعندما عرضوا النمنلنك عنلن  

قائدهم وجد إصبعه مقطوعا  فأمر بتركه وإعادته من حنينث أتن  وذلنك ألّن 

القربان يجب أن يكون صحيحا  بغير علّة، ثّم عاد الملك إل  القصر مبتهنجنا  

لنجاته من الموت بأعجوبة، وطلب من الحّراس أن يحضروا الوزينر إلنينه، 

ثّم أحضروه وروى الملك إليه ما حصل معه، واعتذر منه عّما بدر منه، ثنّم 

سأله عن سبب قوله )لعلّه خير( عندما أمر الحّراس بأن يسجنوه، فنأخنبنره 

الوزير الحكيم أنّه لو لم يحبسه لكان سيصطحبه معه في الصيد كنمنا ينفنعنل 

عادة، وسيكون قربانا  لبصنام بدال  منه، وأخبره الوزير أّن هللا عندما يأخنذ 

من اإلنسان شيئا  فإنّما يكون ليمتحنه هللا ولخير يجهله العبد، ففرح النمنلنك 

إّن اإليمان بقضاء هللا يحقّق للمؤمن السعادة فني  .كثيرا  وقال: )لعلّه خير((

الحياة، وهذا ما حدث مع الحكيم، حيث إنّه كان مطمنئنننا  سنعنيندا  رغنم أمنر 

الملك القاضي بحبسه، ولم يُقابل أمنره ذلنك بناالسنتنيناء أو النغنضنب إنّنمنا 

باإليمان بأّن هللا سيختار له األفضل، كما أّن اإليمان بقضاء هللا يندعنو إلن  

التفايل عند اشتداد المصاعب وذلنك ألنّنهنا تنعننني اقنتنراب تنحنقّنق النفنرج 

والنصر وفقا  لوعد هللا سبحانه، وذلك حصل عند وقوع النمنلنك بنأكنثنر منن 

مرقّة قبل نجاته من المنوت، بندءا  منن وقنوعنه فني النحنفنرة ثنّم إصنابنتنه 

بالجروح، ثّم األمر ببتر إصبعه، ثّم تعّرضه للخط  وللقتل قربانا  لبصننام، 

كما أّن المؤمن بقضاء هللا ال يخَش من قول الحّق ألنّه يعلم أنّه لنن يُصنينبنه 

إاّل ما قد كتبه هللا له، ويتمثّل ذلك في دور الحكيم في القّصة، حيث لم يترّدد 

في قول الحّق للملك أّن ما أصابه من مكروه في قنطنعِّ اصنبنعنه خنينر رغنم 

 .استياء الملك منه



 

00 

 

يحسب النكنثنينرون أنم قنلنم 

ننـننبننر اخننتننراع عننربنني،  الننحِّ

والحقيقة أنه اختراع عربي 

قننندينننم، فنننقننند تنننحننندذ عنننن 

اخننننننتننننننراعننننننه كننننننتنننننناُب 

)المسامرات( فقال : ) قنال 

الننقنناضنني النننننعننمننان : ذكننر 

المعز لدين هللا النقنلنم ، ثنم 

قنال نننرينند أن نننعننمننل قننلننمننا 

يُكتَُب به بنال اسنتِّنمنداد منن 

ننداُده مننن  َدواة ، يننكننون مِّ

داخله ، فمت  شاء اإلنسنان 

كتب به فأمدمه ، وكتب بذلنك 

ما شاء ، ومت  تركه ارتفع 

داد وكنان النقنلنم نناشنفنا   المِّ

نه  منه، يجعلُه الكاتُِّب في ُكّمِّ

ننُر  أو َحـننيننُث شنناء فننال يُننَؤثِّـّ

فيه، وال يرشنُح شنيءم منن 

، فيكوُن آلة  عجـنينبنة   ـدادِّ المِّ

لم نعلم أنا ُسنبِّنقنننا إلنينهنا ، 

نكنمنةا بنالنغنـنةا  ودليال  عل  حِّ

لهنا وَعنَرَف وجـنهَ  لَِّمـن تأمم

 . النننننمنننننعننننننننننن  فنننننينننننهنننننا

فننقُننـننلننُت : ويننكننوُن هننذا يننا 

 . موالي

قال : يكنوُن إن شناء هللا ، 

فنمنا منرم بنعند ذلنك إالم أيننامم 

قننالئننُل حننتمنن  جنناء الصننانِّننُع 

نهِّ  ـفَةَ بِـّ الذي وَصَ  لهُ الّصِّ

معموال  مَن ذََهـب ، فإذا ُهَو 

قَلَمم يُقلَُب فني النيّندِّ إلن  كنّلِّ 

ـية فال يبُدو منننه شنيءم  ناحِّ

ننـننداد، فننإذا أَخـننذَهُ  مننن الننمِّ

الكاتُِّب كتَنَب أحسنَن كنتناب، 

داد  . وإذا رفعَـهُ أمسَك المِّ

بعد انتهاء اختبار مادة البالغة؛ قام األستاذ بشير بتصحيح أوراق 

االجابة؛ و كعادته ما أن يمسك الورقة حتى يبدأ بتصحيوح إجوابوة 

 السؤال األول ومن ثم السؤال الثاني وهكذا...

و في بعض األحيان يلحظ أن بعوض الوطوالب؛ يوتورك سوؤاال أو 

 سؤالين بدون إجابة وهو أمر معتاد.

إال أن الذي أثار استوغورابوه و أبودى دهشوتوه ورقوة إجوابوة ألحود 

الطالب تركها خالية و لم يجب فيها على أي سوؤال ووضوع بودل 

 : اإلجابة القصيدة التالية التي نظمها خالل فترة االمتحان

 

 أ برير قل لي مالعمل واليأس قد غلب األمل 

 قيل امتحان بالغة فحسبته حان األجل                              

 و فزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل 

 وأخذ يجول بين صفوفنا و يصول صوالت البطل                  

 أبرير مهال يا أخي ما كل مسألة تحل 

 فمن البالغة نافع ومن البالغة ما قتل                               

 قد كنت أبلد طالب و أنا و ربي لم أزل 

 فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل                             

 دعها و صحح غيرها و الصفر ضعه عل  عجل

 

فما كان من األستاذ بشير سوى إعطائه درجة الونوجواح فوي موادة 

البالغة؛ ألن الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خالل تدريسه لوموادة 

البالغة متوفر في هذا الطالب الذي استطاع نوظوم هوذه الوقوصويودة 

 الطريفة و البديعة
القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل 

إذا طننمننعننت، والننبننعننينند قننريننب إن 

 أحببت، والقريب بعيد إن بغضت
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