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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

ال�ص ُ
ال�صور ّي ِة
كوك ب َ
ني املِلك ّي ِة االقت�صادي ِة واملِلك ّي ِة ُّ
ُّ
قطاع
تر�صيد
اإدار ُة
ِ
ِ
املخاطر الت�صغيلي ِة يف ِ
امل�صرفي ِة االإ�صالمي ِة
ال ّتا ِأم ُ
ني
ني بروؤية ا ْإ�صالم َّي ٍة  -تط ُّو ُر ِ�صناع ِة التاأم ِ
ُ
إ�صالمي اأرقام ومو ِّؤ�ص ٌ
رات
التكاف ِّلي اال
ِّ
ِّدات
دو ُر
ِ
امل�صارف االإ�صالمي ِة يف َ�ص ِّد ُمهد ِ
ِّ
االقت�صادي
أمن
اال ِ

هدية العدد

�س جناحها
ُه َو ِ ُّ
َ ِ
ذري يف ِرَّ
ال�سكات الإنتاجية
املفاهيم ا
منهج تغي ِري
إا رَّن ُه
ُ
جل ِّ
ِ
ِ
ِ

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

املفاهيم
نهج التغي ِري الها ِدئ؛ الذي يبداأُ بتغي ِري
ا َّإن املُتتبِّع ملِ َقال ِتنا ا ِلفتتاحي ِة؛ ِيج ُد فيها َط ْر ًقا مُ�ست ِم ّر ًا نح َ� ِ
ِ
البيانات ْ
أ�ساليب ال�سيطر ِة عليها.
أ�ساليب ،ول ْف ًتا لالأنظا ِر نح َ�
ِ
ال�سخم ِة ،وا ِ
قب َل تغي ِري ال ِ
ت�س َل اإىل جمي ِع َ�سركا ِتنا ،وم� َّؤ�س�سا ِتنا ،واإىل مَن فيها جمي ِعهم؛ فاملُ�سارَك ُة
إا ّنها ثقاف ُة التغي ِري التي يجبُ اأنْ ِ
ً
�سات؛ ب ْل ُ
ت�سبط اإيقاعَ هاَ ُ ،
ان�سجاما
وحت ِّ�س ُن اأ�سل�بَها ،وجتع ُله اأك َرث
بفاعلي ٍة ُتع ِّزز ُوُج� َد ِت َلك
ال�سركات وامل� َّؤ�س ِ
ِ
وا ِّت ً
وحدات
�ساقا نح َ� البتكا ِر؛ ِجلع ِله ثقاف ًة اأك ًرث ِمن حاج ٍة ُم ِل َّح ٍة .وقد دع�نا يف اإحدى
الفتتاحيات اإىل َحتا ُل ِف ِ
ِ
�سات.
ِ
ُ�ستقبل امل� َّؤ�س ِ
لتعزيز م ِ
البحث والتط�ي ِر؛ ِ
و�سنتع َّر�س ِل َد ْر َ�س ِني ُم ِه َّم ِني يعي�سهُما َ ُ
أمناط
إنتاج ،والتغي ِري يف ا ِ
العال هذه الأيا َم ،هما :التغي ِري يف ا ِ
أمناط ال ِ
جنح فيه ال َآخ َ
رون.
الإدار ِة؛ لل ِع َرب ِة وال َّتعلُّ ِم ِ َّ
ما ُ
أمناط الإنتا ِج:
أا ّو ًل ..تغي ُ
ري ا ِ
خم�س�ن ً
َ
عاما ،هُ ما
إنتاج ،الفا ِر ُق بينهُما
حتقيق قفز ٍة ن�عي ٍة
�س ُن َم ِّي ُز ب َني اأمن� َذج ِني �ساهما يف ِ
ملفاهيم اإدار ِة ال ِ
ِ
الأمن�ذجُ اليابا ُّ
ين ،واأمن�ذجُ �سركة (اآبل).
الأمنوذ ُج اليابا ُّ
ين:
نا�سب (،)JIT
إنتاج
ق ّدم َِت ال�سركاتُ الياباني ُة يف
ِ
ِ
بال�قت املُ ِ
خم�سينيات الق ْر ِن املا�سي ا�سرتاتيجي َة ال ِ
ال�سف ِر يف عمليا ِتها
خف�س
واعتمد ْتها ت�ي�تا ،وغ ُريها ِمن
املخزون اإىل ِّ
ِ
ِ
�سركات الت�سني ِع الياباني ِة؛ ب َق ْ�س ِد ِ
�سركات
نقل مَ�س�ؤول َي ِتها اإىل
التخزين ،والتخلُّ ِ�س ِمن خماط ِر
تكاليف
ٍ
ال�سناعي ِة ،وَخ ْف ِ�س ِ
الل ِ
الت�س�يق؛ ِمن ِخ ِ
ِ
ِ
اأُخرى اخ ِت�سا�سي ٍة.
اأمنوذج اآبل:
ً
إنتاج جديد ٍة
بع َد خم�س َني عاما ِمن
النم�ذج اليابا ِّين ُتر�سي �سرك ُة التكن�ل�جيا ال ِعمالق ُة (اآبل) ا�سرتاتيجي َة ا ٍ
ِ
تتجاو ُز ال�سرتاتيجي َة الياباني َة ()JIT؛ ففي ح َني نق َل النم�ذجُ اليابا ُّ
إنتاج لال َآخر ِي َن،
ين م�س� ِ
ؤوليات ما بَع َد ال ِ
إنتاج وما قب َله لال َآخر ِي َن؛ و ِبذ ِل َك ُ
قلبت
تك�ن �سرك ُة (اآبل) قد ِ
جا َء من�ذجُ �سرك ِة (اآبل)؛ ِلتنق َل م�س�ؤولي َة ال ِ
النم�ذج اليابا َّين م ً
اجلديد ،فه ْل يتح َّ�ل هذا النم�ذجُ اإىل
م�ذج
َعك��سا؛ َ َّ
َ
ِ
ما جع َلنا اأما َم �سيطر ٍة ِ
وا�سح ٍة لل َّن ِ
را�سخ كما فع َل �سا ِب ُقه؟
مفه�م ٍ
ٍ
ُ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ال�سركات املنا ِف َ�س ِة ِبقيم ِة
ُنتجات جديدة ت�ا ِكبُ ال�س�ق با�ستمرا ٍر ،وترت َّب ُع على ِق َّم ِة
ا ّإن �سركة (اآبل) تط ِّ� ُر م ٍ
ِ
أرباحها؛ فتقاري ُر ال ُّر ُب ِع الأو َِّل  2015م ال ِفعلي ُة وال َّتقديري ُة (الفعلي ُة ملِ ا م�سى ِمن
وحجم ا ِ
وك ِّمي ِة مبيعا ِتهاِ ،
املبيعات؛ فاإذا ِبها اأما َم  75مليا ٍر.
ت��س ُح أا ّنها كانتْ تت� َّقع  57مليا َر دول ٍر ِمن
ِ
ال ُّر ُب ِع ،وا َّلتقديري ُة ملِ ا ه� ا ٍآت) ِ
حيث اإجما ُّ
التاريخ ِمن ُ
داول والتي بلغت  622مليا َر
لقد احت َّلت املرتب َة ر ْقم ٍ
يل قيم ِة اأ�س ُه ِمها القاب ِل ِة لل َّت ِ
واحد يف ِ
أمريكي يف اأغ�سط�س  2012م.
دول ٍر ا ٍّ
ذلك لي�س لديها م�سان ُع ،ب ْل تفع ْل َ
لك َّنها رغمَ َ
�س�مها تنا ُف�سي ًة ِمثل (�سام�س�نغ) و(اإل
ذلك ب�ا�سط ِة األ ِّد ُخ ِ
عاجلات ِمن �سام�س�جن واإنتل ّ
ا�سات
وال�س ِ
جي) و(�سارب) و(ف�ك�س ك�ن) و(�سارب) وغ ِريها! ف ِهي ت�سرتي املُ ِ
والكامريا ِمن (�س�ين ووو)ِ .وه َي ِب َ
ما يُق�ِّي
ِليارات ِلهذ ِه
ال�سركات ِ َّ
ِ
ذلك تدف ُع امل ِ
ِمن (اإل جي) و(�سارب) ِ
لتم�يل اأبحا ِثها وتط�ي ِر مُنتجا ِتها املُنا ِف�س ِة بق َّ� ٍة ملُنتجا ِتها.
م� ِق َف مُنا ِف�سيها املا ِّيل ويُ� ِّف ُر لها ال�سي�ل َة ِ
ُوي ِك ُننا الق� ُل اأ َّنه ُك ّلما باعتْ �سرك ُة (اآبل) اأك َرث ح َّققتْ مُنا ِف�سا ُتها ا ً
أرباحا اأك َرب؛ فالتقاري ُر املالي ُة ل�سرك ِة
امل��سالت الذي يُ�س ِّن ُع مُعاجلات (اآبل).
َبيعات ُك ِّل قطاعا ِتها ،عدا قطا ِع اأ�سبا ِه
(�سام�س�جن) ا َ
ِ
أو�سحتْ تراج َع م ِ
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فل�شَ ف ُة َ�شرك ِة (اآبل):
خيارات ال�سرا ِء ِل�س ِرك ِة (اآبل) مُتن�ِّع ٌة ،وتتم َّت ُع باملرون ِة؛ ف ِه َي ت�ست ْق ِد ُم َ
ِنتجات َتختا ُر تقني َتها بعناي ٍة فائق ٍة،
ا ّإن
عرو�س اأ�سعا ٍر مل ٍ
ِ
بي َنما ُ
ترتك ال َآخ ِر َين يتنا َف َ
عرو�سها املًغري ِة؛ فتقاري ُر ال ُّر ُب ِع الأوّل  2015م ُت ِّ ُ
بني ا ّأن مَبيعا ِتها
ك�سب ِ
�س�ن لإر�سا ِئها تقن َّي ًا ِو�سعري ًَّا ؛ ِل ِ
ملي�ن (اآيباد) ،وَ 5.5
ملي�ن ِجهاز ،و َ 21
ال ِفعلي َة والتقديري َة ِمن (الآيف�ن) ح�ايل َ 75
ملي�ن ِجهاز (ماك) ،وهذه اأرقا ٌم مُغري ٌة
ُنتجات مُك�ِّن ٍة َلها.
لأيِّ �سرك ٍة ُتق ِّد ُم م ٍ
بحث
ا ّإن عد َم
العال  -ا ّإمنا يجع ُلها ت�ستغني عنْ ِف َر ِق ٍ
ِ
امتالك �سرك ِة (اآبل) ملِ �سا ِن َع ُتخ ُّ�سها  -وهي التي مت ِل ُك اأك َرب �سي�ل ٍة يف َ ِ
ِّنات مُنتجا ِتها ،و ِتقنيا ِتها؛ ِلتتف َّر َغ ِف َر ُق بحثها وفرق عم ِلها ملِ اه َّي ِة املُ
�ا�سفات املطل�ب ِة ،ويجع ُلها تكتفي مبائ ِة
ِ
مي؛ ِلتط�ي ِر مُك� ِ
ِع ْل ٍّ
م�ظ ٌف ،و(ف�ك�س ك�ن) لديها َّ 1230000
عامل ،بينما لدى (�سام�س�جن) َّ 427000
م�ظ ٌف ،وهكذا.
ا ِألف ٍ
ُ
ل�سركات اأخرى؛ فا َّإن تقني َة (اآبل) قد نقلتْ م�س�ؤولي َة
والت�س�يق
خازن،
ٍ
بنقل م�س�ؤولي ِة ا َمل ِ
اإذا كانتْ ا�سرتاتيجي ُة ( )JITقد �ساعدتْ ِ
ِ
نت�س َ
اخلم�س يف اأك َرث ِمن 30
رين يف القار َِّات
مئات املُ� ِّر ِد َين املُ ِ
إنتاج ،وما َقب َل ُه ِمنْ مراح َل؛ ِك�سرا ِء امل�ا ِد الأوَّلي ِة ،وغ ِريها اإىل ِ
ِ
ال ِ
دول ٍة ،واأك َرث ِمن  18م�س َن ِع جتمي ٍع.
ا ّإن عدد َّ
عام ٍل؛ فاأك ُرث ِمن رُب ِع
م�ظفي امل�سان ِع التي ت�سن ُع الأجزا َء التي حتتاجُ ها (اآبل) و�س َل يف عام  2014م اإىل ِ 280000
ملي�ن َّ
م�ظ ٍف َ
َّات ل�سرك ِة (اآبل)؛ َ
العال َ
حق�ق
ؤوليات ،اأو ٍ
دون اأنْ تتح َّم َل اأ َّي َة م�س� ٍ
أدوات ،ومَعد ٍ
يعمل�ن على ت�سني ِع اأجهز ٍة ،وا ٍ
ِ
ح�ل َ ِ
ُجتاهَ هُم.
هناك َمنْ فع َل ،اأو يفع ُل َ
ق ْد يق� ُل قا ِئ ٌلَ :
نتائج (اآبل) املُب ِهر ُة  -مال ّي ًا وتقن ّي ًا ُ -ي َد ِّل ُل على أا ّنها ال�س َّباق ُة يف
ذلك؛ ل ِكنَّ احلقيق َة با ّأن َ
بنجاح وتف ُّ� ٍق.
هذا الأم ِر ،وا ّإن ا�ستمرارَها على هذا ْ
النح ِ� يجع ُلها مُبت ِكر ًة هذه ال�سرتاتيجي َة ٍ
ا ّإن املخاط َر التي ُتديرها �سرك ُة (اآبل):
ً
�س�مها مُنا َف�س ًة ،وهذا اأ�سب ُه ب�سيا�س ِة احلا َّف ِة؛ فاأيُّ خطاأٍ ق ْد ُ
ج�سيما.
يك�ن
إنتاج م�ج�د ٍة لدى ا ِ
أ�سد ُخ ِ
 tك� ُنها ُتدي ُر خط�ط ا ٍ
وال�سركات ال ِعمالق ِة؛ ِمثل �سركة (ب�ينغ)،
 tا ّأن مُنتجا ِتها ذاتُ دور ٍة حياتي ٍة (تكن�ل�جية) ق�سري ٍة مقارن ًة م َع امل�ساري ِع،
ِ
اأو (اإيربا�س) مث ًال.
ال�س�ق املُ�ستهد َُف ً
�س�قا َ
كان ُ
خا�س ًة اإذا َ
عاملي ًة،
 tا ّإن
ُنتجات جديد ٍة مُبتك َر ٍة يُع َت ُرب مُتد ِّن ًيا؛ َّ
جناح عَ ْر ِ�س م ٍ
ِ
احتمالت ِ
أ�س�اق اأ ْمر ًا مُع َّقد ًا؛ ِل َ
َ
ُ
حيث ُ
ذلك
وا�سع ًة ،واملُنا َف�ساتُ كبري ًة ،والق�ان ُني عديد ًة؛ ِمّا يجع ُل
تك�ن املُ ِّ
اخرتاق ال ِ
تغرياتُ ِ
فا ّإن ا�سرتاتيجي َة (اآبل) ُتعا ِك ُ�س َمت ً
إنتاج لال َآخ ِر َين،
اما ا�سرتاتيجي َة ()JIT؛ التي ُت�سا ِر ُع ِل َن ْق ِل م�س� ِ
ؤوليات ما بع َد ال ِ
الت�ساميم ،واإيجا ِد ُخم َرتاعا ِتها
إنتاج وما قب َله ل َغ ِريها ؛ با�ستثنا ِء و�س ِع
بي َنما ا�سرتاتيجي ُة (اآبل) تنق ُل م�س� ِ
ؤوليات ال ِ
ِ
وابتكارا ِتها.
وتعت ِم ُد منهجي ُة �سركة (اآبل) براأينا على:
دي�ن ط�يل ِة
الثالث  2013م َ
 tاملحافظ ِة على ق�ائمَ مالي ٍة خالي ٍة ِمن املخاط ِر؛ فهي ح ّتى ال ُّرب ِع ِ
لي�س يف ق�ائ ِمها املالي ِة اأ ّي ُة ٍ
ُ�ستقر بدرج ِة .AAA
أجل ،اأو اأ�سه ٍُم ُمتاز ٍة؛ ِمّا ُي�ؤهِّ ُلها
ِ
ال ِ
لت�سنيف م ٍ
تميزين ِمن املُ�ست ْه ِلك َني َ
ملنتجات جديد ٍة ُتر�سي املُ َ
العاملِينيَ.
 tاعتما ِدها على البتكا ِر املُ�ست ِم ِر ،وال�سري ِع
ٍ
منتجات جديد ٍة ً
دوما ،وها ِتفها (الآيف�ن) �س َّك َل لها نقل ُة كبري ًةَ ،
ولزال ه�
مزيج
والعمل على زجِّ
ٍ
ِ
املنتجات؛ ب ْل ِ
 tتن�ي ِع ِ
أغلب جناحا ِتها؛ ُ
ُنتجها (الآيباد)؛ ِلي�س ِّك َل
زجتْ م َ
حيث ُي ِّث ُل ِ ٪69من اإيرادا ِتها لل ُّرب ِع الأو ِّل 2015مَّ ،ثم َّ
امل�س�ؤو ُل عن ا ِ
�سيح ًة َ
وي ِّي ُزها؛ فالأ�س ُل اأنْ َ
النا�س
يخ�سها ُ َ
إنتاجه مُنا ِف�سا ُتها ،لكنْ بعدما ك�سبتْ به ا َ
مفه�م ُّ
تق�ل ُ
عاملي ًة تب ِع ْتها يف ا ِ
إنتاج ٍ
إيرادات ال�سرك ِة ِل َ
يك�ن بع َد الها ِت ِف .وحال ّي ًا تت�سرَّبُ اأنبا ٌء �سحيح ٌة
(اآيباد) ،و َل ْي َ�س (تاب) ويُ�س ِّك ُل هذا املنتجُ ِ ٪12من ا ِ
عن دُخ� ِلها َ
ال�سركات
وخا�س ُة الكهربائي َة ِمنها ،و َل ُر ّمبا �سيكف ُل َلها هذا املُن َتجُ تر ُّب َعها على ِق َّم ِة
إنتاج
ال�سيارات َّ
ِ
ِ
عال ا ِ
ا ً
أع�اما مَديد ًة.
أمناط الإدار ِة:
ثانياً ..التغي ُ
ري يف ا ِ
ال�سن�ات
ال�سركات على را ِأ�س هَ َر ِمها التنفيذيِّ مُدير ًا عا َّم ًا يُد ِّب ًر �س�ؤو َنهاُ ،ثمّ يف
تتط َّلبُ الهيا ِك ُل التنظيمي ُة ال�سحيح ُة اأنْ جتع َل
ِ
ِ
اخلطط ال�سرتاتيجي ِة التي ي�سعُها
تنفيذ
الأخري ِة َّ
تغريتْ ت�سمي ُة را ِأ�س ال َه َر ِم؛ ِلي ُك َ�ن املدي ُر التنفيذيُّ لل�سرك ِة ا َمل�س� َؤول الأو َّل عنْ ِ
ِ
َجم ِل ُ�س الإدار ِة.
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غريتْ ً
بع�سا ِمن َ
راتِ ،و�س َّد َة ُ
تلك النظر ِة؛ ف�سا َر لل ُمدي ِر التنفيذيِّ ُ�سلطاتٌ ُمت ِّك ُن ُه ِمن
تداخ ِل
التعقيدات؛ َّ
ِ
اإ ّل ا ّأن ت�سا ُر َع التط ُّ� ِ
َ
ينح َ
اخلطط ال�سرتاتيجي ِة ،وتعدي ِلها ِخ َ
التنفيذ َ
اخلطط ال�سرتاتيجي َة
تلك
الل مرحل ِة
تغي ِري م�سا ِر
وفق روؤىً يج َت ِه ُد فيها؛ ِمّا ُ
ِ
ِ
جريات التي ُ
ُ�ستجدّا ُته.
تفر�سها اأح�ا ُل ال ِ
مُرون ًة كبري ًة ي�س َم ُح لها بال َّتك ُّي ِف م َع وقائ ِع ُامل ِ
أ�س�اق وم ِ
ِل َ
املفه�م ُكلي ًِّا.
قلب هذا
ذلك فا ّإن
�سركات التكن�ل�جيا م ِ
ِ
ُقدم ٌة على ِ
ِ
رات التقني ِة املُت�سا ِرع ِة ب َ
كات التكن�ل�جيا على ا ّأن دَو َر ُه
َن�س ِب املدي ِر التنفيذيِّ َّ ،
وخا�س ًة ِل َ�س ِر ِ
ُدئ بالنظ ِر اإىل م ِ
فب�سبب التط ُّ� ِ
ِ
التنفيذي َني اأن ُف ِ�سهم؛ فا�ستقال ُة (�ستيف
فات املُدي ِر َين
ِ
يك ُم ُن يف ك� ِنه القاطر َة التي تق� ُد اإىل التط ُّ� ِر ،وجن ُد هذا املفه� َم يف ت�س ُّر ِ
أ�سبق ،الذي أا َّك َد فيه ِث َق َته يف َخ َل ِف ِه (�ساتيا ناديال) املُدي ِر التنفيذيِّ احلا ِّيل
باملر) املدي ِر التنفيذيِّ ِل�سرك ِة مايكرو�س�فت ال ِ
ً
َ
يعمل�ن م َع ُه ،وا�س ِفه َْم
ملايكرو�س�فت ،وبكيفي ِة اإدار ِته احلالي ِة لها .وقال اأي�سا :أا ّن ُه ي�سع ُر بالفخ ِر والنتما ِء جلمي ِع مَن كان�ا
أو�سح ا ً
�س�ق الع َم ِل املُت ِع ِب.
روح املُغامَر ِة؛ لكي ت�ستطي َع ُّ
با َمل�هُ � ِب َني واملُب َت ِك ِر َين ،وا َ
ال�سم� َد يف ِ
أي�سا ا َّأن ال�سرك َة حتتاجُ ِل ِ
َ
املعل�مات؛ يجبُ اأنْ يُ�س ِب َح
�سركات ِتقني ِة
الرئي�س التنفيذيَّ
أو�ساط ا ّأن ا�سمَ
َ
ِ
الرئي�س التنفيذيِّ ِل ِ
لذلك ُي�س� ُد حال َّي ًا ب َني ال ِ
ِ
لالِبتكا ِر .ويُعت ُرب ُ
جمال البتكا ِر اأم ٌر يكتن ُفه الكث ُري
اخل�ف ِمن ِ
الف�سل الداف ِع ورا َء ا�ستقال ِة (�ستيف باملر)؛ ل ّأن ِقياد َة التغي ِري يف ِ
طاقات
تغري ِات �سديد ِة
ِمن املُ ِّ
ِ
التعقيد؛ فاأك ُرث ِمن ِ ٪24من امل�ساري ِع البتكاري ِة يُ�سيبُها الف�س ُل ،يف حني تذهبُ ح�ايل ِ ٪58من ِ
ً
ً
وان�سباطا.
تنظيما
�سكل اأك َرث
املعل�مات لتط�ي ِر ،واإدار ِة الأفكا ِر املُبتك َر ِة؛ اأم ًال
تقني ِة
ِ
ال�سكل غ ِري املُ َّنظ ِم ،اإىل ٍ
لالنتقال ِبها ِمن ِ
ِ
ب�سركات التكن�ل�جيا؟
املعل�مات ،اأو ما ُن�س ِّميها
ب�سركات ِتقني ِة
لكنْ ما الدا ِف ُع ورا َء تغي ِري الت�سمي ِة؟ وهل الأم ُر حم�س� ٌر
ِ
ِ
ِ
القريب الذي ُ
ُ
واخلدمات
ال�سناعات
�سيك�ن حتم َّي ًا؛ فجمي ُع
املفاهيم
�سح ا ّأن تغي َري
إا ّن ُه وبالنظ ِر لل ُم�ستق َب ِل
نعي�س جُ زء ًا ِمن ُه ُي ِ� ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
هند�س َني ِمبُخت َل ِف
تنتظ ُر دورَها يف دُخ� ِلها
ميادين البتكا ِر ،والأمتت ِة الذكي ِة؛ فاملنا ِز ُل ،واملباين الذكي ُة َ�س ُت ِّ ُ
غري كثري ًا ِمن ع َم ِل املُ ِ
ً
ً
منط
أن�اعهم ،ومُرا َقب ِة املر�سى عنْ ب ٍُعد َ�ستع ِّد ُل كثريا ِمن
منهجيات ال ِأط ّباءِ ،وطريق ِة مُزوال ِتهم لأعما ِلهم؛ ف�سال عن تغي ِري ِ
ِ
ا ِ
يلحق ِبها ِمن ِمه ٍَن ،اأ ّما �سركاتُ املُ
امل�سايف وما ُ
فينتظ ُرها تغيرياتٌ جذري ٌة يف طريق ِة
والنقل الربيِّ  ،والبحريِّ  ،واجل�يِّ ِ
ِ
�ا�سالتِ ،
ت�سمي ِمها ،وعم ِلها ،و�سيان ِتها وُ�س� ًل ِلزبا ِئنها وخدم ِتهم .وال�سي ُء ن ْف ُ�سه يُقا ُل عن ا ِمله َِن جمي ِعها ـ �سغ ِريها وكب ِريها ـ ُوط ُر ِق
ال�س�ق.
ت��سيل مُنتجا ِتها ،وخدما ِتها اإىل العُمالءِ ،ودرج ِة الثق ِة يف عمليا ِتها ،ومُرون ِتها ُجتا َه
ُ
تغيريات ِ
ِ
و�سرع ِة ِ
الحيات
ال�س
تطبيق
و َلع َّل ال َبد َء برا ِأ�س ال َه َر ِم اأم ٌر اأك ُرث ذكا ًء؛ َف ِب ِيد ِه م ُ
عطي َّ
ِ
ماح الف�سا ِد ـ اإنْ اأُ ِ
َفاتيح ِ
مفاهيم التغي ِريِ ،
وكبح ِج ِ
ِ
عترب ِة.
أ�سا�س معاي ِري الكفاء ِة املُ َ َ
التا َّم َة واإنْ َّمت اختيارُه على ا ِ
لميا ً
أجيال ،وتعبئة الأُ ّم ِة ـ ِع ً
وي�سبق َ
أطفالِ ،وخ َ
ُ
الل ُمن� ِِّهم ،و َمنْ
وعمليا ،على ذ ِل َك؛ فالبتكا ُر نه ٌج يبداأُ م َع ِولد ِة ال ِ
ذلك تهيئ ُة ال ِ
ل ي َُ�سد ُِّق؛ ف ْليُتا ِب ْع ا َ
َكتب�ن؛ َ
كيف يتعام َ
الذين ل يَق َرو َؤون ،ول ي َ
الي�م؛ َ
ال�س�ت
با�ستخدام تقني ِة
َل�ن مع الأجهز ِة اللكرتوني ِة؛
ِ
ِ
أطفال ِ
للبحث يف النرتنيت ،وال َّل ِع ِب ِمبا يُح ُّب� َنه وي ِّ
َ
دون م�ساعد ِة ال ِكبا ِر؛ ب ْل ا ّإن كثري ًا ِم َن ال ِكبا ِر يتع َّل َ
ُف�س ُل� َنهَ ،
َ�ستعين�ن
م�ن ِمنهُم ،وي
ِ
ُ
ُ
عيد،
ِب ِخربا ِتهم؛ فنظمُ
التعليم احلال َّي ِة غ ُري ُجمدي ٍة ِجل ٍيل يعي�س ع�س َر املعرف ِة ،والبتكا ِر؛ ف ِه َي و ُِ�سعَتْ ِجل ٍيل اآخ َر ،ول� َ
لي�س ب َب ٍ
ِ
مان دول ٌة و ِرجا ٌل.
َقام مَقا ٌلَ ،و ِل ُك ِّل َز ٍ
فك َما يُقا ُل يف ال ِ
أمثال :ا ّإن ِل ُك ِّل م ٍ
ِناه َج ابتكاري ٍة ـ ول� ُ
ا�سط َرها الأم ُرـ ِل ْ
��س ِع مَنه ٍَج
املدار�س،
ولي�س اآخر ًا؛ ل ُب َّد اأنْ ُن�س َري اإىل َ�سرور ِة تب ِّني
واأخري ًا َ
واجلامعات مل ِ
ِ
ِ
وعدم واأ ِد تلك
امل�اهب التي وَهَ َبهُم اإيّاها اخلا ِل ُق ال�هَّ ابُ
ي ُّ
ُخ�س ُك َّل طا ِل ٍب َ�س ِاحب ِابتكا ٍر واإبدا ٍع؛ ِل َ
ِ
يتنا�س َب وقدرا ِته البتكاري ِةِ ،
و�سالمُه علي ِه اإذ يق� ُل :اإذا و ُِّ�س َد الأم ُر لغ ِري
جهل القائم َني على الأم ِر َ
و�سد ََق مُع ِّلمُ الإن�ساني ِة �س ِّيدُنا ُحم َّم ٌد �سل�اتُ ربِّي َ
ـ ِ
ب�سبب ِ
أمم
اخلراب ،و�ساع ُة
والق�س ُد ه� �ساع ُة النهيا ِر ،و�ساع ُة
ال�ساع َةْ ،
اأهْ ِل ِه فانتظروا َّ
ِ
ِ
اخلروج ِم َن املُنا َف�س ِة لل ُقع� ِد على قا ِرع ِة ال ِ
ويجري ،و َقب َل اأنْ ن ْند َم ،ولتَ �ساع َة َم ْند ٍَم.
نعترب ِمبا َجرىْ ،
وخل َفها؛ ع�سى اأنْ ِ َ
ح َماة (ح َماها ُ
اهلل)  1436-4-27هـ ـ املُ�ا ِفق 2015-2-17م
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