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 واجبوت وتبعوت ادسئولقي إكوديؿقي..

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ﴾﴿َفَوَربَِّك َلـَْسَلَلـَُّفْم َأْْجَِعيَ 

 أيـام كـتم .. العؾؿقةاجلامعات وادمسسات  دمأساتذيت الؽرام 

 لسالم طؾقؽم ورمحة اهلل وبركاتها

 وإن صالت - هذه الؽؾامتأرجو أن تؽون  ,استشعارًا بادسئولقة دم محل الرسالة العؾؿقة

ومن  ,هنا من صدى مشاطركمٓسقام وأتػفم من سعادتؽم, تلمل وموضع  -أو تطاولت

 ,دم اجلوهرأصدق وأحق  م ما هوولو أردتم لؽتبت ,وإلقؽمصوى مبادئؽم, بل هي مـؽم 

قُتمُتم ؛ فؾَصَدقْ وأكؿل وأْجل دم ادظفر  .ولُصدِّ

 من كثروضع  إلقه مو آل ظذأصعر بوحلرسة  ووأك هذه الؽؾامت أكتى :أساتذيت الؽرام

 حقٌ ,ظذ مستوى العومل اإلشالمي - أهؾقيحؽومقي و - العؾؿقي ادمشسوتاجلومعوت و

 ًْ مو بني  ,قفو أشبوب الؼصور والػشلؾل, وتؽولبً ظؾواخل الضعف مظوهرفقفو  تـوظ

وكزول اكحسور ذم أداء ادفامت  أوادستجدات, لتطورات وواهتامم ب ظدمظذ الذات واكحصور 

كؽوص ظن حتؼقق وذم الؼقم,  وأشوأ من هذا وذاك: اكؽسور ,ذم ادخرجوت مصوف اجلودةظن 

 ,عؾؿقيالؼدرات ال كثر من ٓكطالق تؾك ادمشسوت معرقالً أداء بعض  حتى صور ,إهداف

 !ذهـقيالطوقوت ال كثر من تػعقلومعطاًل ل

صوكوا رشف العؾم, ومل مل يالذين  أولئك اداديياصبًا ذهذا ؾسُت خموبـاًء طذ ذلك؛ ف

وبقع ادبودئ لعرض  اجلومعوت وادمشسوت العؾؿقي شوقوً جعؾوا من ؛ حقٌ كرامتهحيػظوا 

لؽل من  العؾؿقي ووزظوا إلؼوب ؛ فرصفوا الشفوداتؼمالؼقم, وشػرًة ٕكل ادوائد وبؾع الؾ  
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تؼدير  وأعؾؿقي ال ؼدراتؾلأي اظتبور وبدون , والطؾىحسى العرض وظذ  ,دب  و ى  ه

  .ذهـقيالؾؿدارك ل

أهنم  طـوادوا بام مل يػعؾوا, وؿَ أن حُي  حيبون الذين طػؾيتأولئك اد ولسُت معـقًا بؿعاتبة

 ,وادغوكم ـوصىذم هنر اد هبو شقسبحونفنهنم  ,محل إلؼوب العؾؿقي التوصل إىلبؿجرد 

 ,ؿقيالدراشوت العؾأشوار  سؾؼوات؛  فادؽورمفضوء و الوجوهوت وحيؾؼون ظذ متـفو ذم شامء

ج ذلكحتؼقق  ذم شؾؽواإكوديؿقي و شوحوهتو قتحؿوااو ظذ جفود  سطوالمثل  ؛يشباًل معو 

تلثر بالوطقػقي أو  مـوصبفم بسؾطون ادول لؾؿسَتلَجَرين وادتوجرين, أودفع بأو  أخرين,

وقد  ,إىل غر ذلك من ُشبل التغرير ووشوئل التزوير ,وجوهوهتم وظالقوهتم آجتامظقي

الذين  من -بعض الضعػوء والدخالء ظذ السوحي إكوديؿقي  شجعفم ظؾقفويو سوظدهم فقفوي

 إبواب من واؾخأن يدبدون  ,العؾؿقي تؾك إلؼوبظذ  تحصؾواي؛ حتى - صوكؾتفمهم ظذ

إذا أن بعضفم  أظجى وأغرب إمور من و , !الؼوكوكقي سوغوتاد يتؿؽـوا منأو احلؼقؼقي 

 ذم كل كودٍ  حوا هبوصو - فورغم معرفتفم بحؼقؼي توصؾفم إلق -وب ؾك إلؼحتصؾوا ظذ ت

ذم الصحوفي, وظجقجًو ذم  بل مـفم  من حيدث لذلك ضجقجوً  ,هبو ذم كل واٍد  رصخواو

من  شقجعؾفم الـؼص, ويتدارك الؼصور, وأكه عوضشقذلك  فعؾفم  طـًو مـفم أن ؛اإلظالم

 الؼول ادسؿوع والرأي ادتبوع!شرفعفم إىل مصوف ذوي ذوي ادول ادجؿوع أو 

 ,الذين جعؾوا من إلؼوب العؾؿقي غويي نبؿخاصبة أولئك اجلامديكذلك لسُت مفتاًم 

فال قي؛  ؾؿظ ظؾؿقي أو زيودةظن أي إضوفي  - فوإلقل صوبعد احلصول ظؾقفو والت - اتوقػوو

ذم ذم كدوات وٓ حضور  وٓ مشوركي  ,لعؾم تدريس وٓ ,لؽتى قراءة  وٓ, بحوثلإظداد 

والعقش  هبو توطفؾ؛ لوآلتصوق هبوتؾك إلؼوب ظذ أشامئفم بؾصق  مممترات, وإكام اكتػوا

أو آشتعراض هبو ظـد  ,صػحوت التواصلهبو ظذ صوصوت الؼـوات والتجؿل  وأ, مـفو

 .وادحوفلحضور آجتامظوت 

تؾك ادذكورة, هو أهنم أسفؿوا دم حصول  الثالثة صـا إ طن خماصبة اإلطراضوسبب 

إجيودهو  ذم واأشفؿ الصـف إول:لصحاب ف :- ادًا وإمدادً إطدإجيادًا و - السؾبقات
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 ,وهتك رشفه ,هقبي العؾمؽرس بوذلك  ,تلإموكي العؾؿقي بؿؼْ  وا؛ حقٌ أصوبوصـوظتفو

ٓ بورك  - ادولقيثامرات آشتذم إىل إرقوم اخلقولقي  الرسيع من أجل الوصول وإهدار كرامته

ذم إظدادهو  واشفؿأ الصـف الثاين:أصحاب و, - وٓ أثراً  و, وٓ أبؼى هلم مـفو ظقـًو اهلل هلم فقف

أصحاب و ,أثر ذم توشعتفو واشتؿرارهو مهلو إمعوهتو,و وأدواهت أكثرمن م ؛ ٕهنفوتروجيو

بعي متو سر ذممواصؾي ال أحجؿوا ظن ؛ حقٌهو وتسويؼفوإمدادذم  واأشفؿ الصـف الثالث:

كزلوا من مواقعفم مراكزهم العؾؿقي, أو تـوزلوا ظن  وأادستجدات ومواكبي التطورات, 

واحتؾوا  زراكادفلخذوا  -من أصحوب الصـف الثوينأكثرهم -؛ فجوء آخرون إكوديؿقي

هم من مضؿوهنو حظ كثرالتي لقس ٕ -إلؼوب العؾؿقي تؾك بؿسوغ حصوهلم ظذ ادواقع 

, ولقً إمر كون إىل اجلومعوت أي إضوفوت فمفي بعض, ومل يؽن ذم إضو- وٓ كصقى

 بدون اإلرشافؿفوم بو, صرةغر ففم وبظذ  قوموا بؿفوم التدريس, بل !ورا ظذ ذلكمؼص

دستوى الدراشوت  ؛ فحصل بذلك خػضـفجقيادؼواظد لؾأموكي ظؾؿقي مع ظدم مراظو 

 حتى؛ اشتؿروا ظل هذا إداء ظرشات السـنيقد , ولألشف الشديد أهنم والبحٌ العؾؿي

أشوأ من , وواكتؼل مـفو إىل ممشسوت حؽومقي وأهؾقي ,ذم ادمشسوت العؾؿقي رضرهم توشع

؛ - بولسطو ظذ جفود أخرين -ظذ ترققوت  نقد حيصؾو أن بعض الدكوترة :هذا وذاك

ظذ الطالب من الدروس ومو  يؾؼوكه أن مو واظـحتى ي الغرور مويسؽـف ,العجى مقتؿؾؽفف

عؾؿقي الؼوئق ذم مصوف احلكل ذلك  ه من إفؽور,وكأو مو يؽتب ,ه هلم من أراءوكيؼول

 أو آشتػسور ظـفو َبْؾَه ظن كؼدهو همغرٓ لؾطالب والتي ٓ حيق ل ,الؼطعقيسؾامت ادو

أو  دكتورشوظر ذم وصف حول كل مغرور بؾؼى ظؾقفو, ومو أصدق قول ال ظساضآ

   :-مع ظدم التحصقل العؾؿي وآرتؼوء ادعرذم -بروفسور

ــــــُدين دم أرض أكــــــدلس  ّّمـــــــا يزهِّ

  
 أســـــــامء معتضــــــــد فقفـــــــا ومعتـؿــــــــد

   
 ألؼــــاب ّمؾؽــــة دم اــــر موضــــعفا

  
 !كــــاحيرَّ اؽــــي اكتػاًخــــا صــــولة إَســــدِ 
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وإحجام  من إقدام الدطي اشؽوكوإىل اهلل , من جترؤ الغبي وهتقب الذكي! اشؽوكفنىل اهلل 

؛ ٕهنم إما من وذهذا التوضقح طن إصـا  الثالثة يظفر وجه طدم قصد خماصبتفم ,ي!احلػ

 :ءارطوا يممل مـفم وٓ يرجتى مـفم اهتداء, ؛ فالوأدواهتا السؾبقاتصـاع تؾك 

 َومــــن الَبؾّقــــِة َطــــْذُل َمــــن ٓ َيْرَطــــوي

  
 َطـــن َجِفؾِـــِه َوِخطـــاُب َمـــن ٓ َيػَفـــمُ 

   
  :تداركفا طنوإما أهنم طاجزون 

ــــــل   ــــــن بخق ــــــرُج الســــــامحة َم  وٓ ت

  
ــــــــاِر لِؾْظؿــــــــ ِن َمــــــــاءُ   َفــــــــام دِم الـَّ

   
أشفؿوا ذم الذين الصػوة أولئك خموضبي  -ذم هذا السقوق -لقس من الرضوري كام أكه

 مو رغم كثرة, وحتى أوصؾوه إىل ادستوى ادرغوب وٕداء ادطؾوبب البـوء العؾؿي إكوديؿي

من  كل مو لدهيمقوبؾوا ذلك ببذل فؼد  ؛-إغواًء وإغراءً  -اظساضوتلؼوه من إكراهوت و

 ظذ ذلك إداء والثبوت آشتؿرارمن أجل  إمؽوكقوتمعفم من  بؽل مو التضحقيوقدرات, 

بتحقي اإلجالل  كحوهم التؾويح, وبذل الدظوء هلم - هـو -فمفقؽػق ؛ادستوى ذم ذلك

 واإلكبور!

 الذين يسعون من إكاديؿقي الـخبةأولئك ستعطف وأ, بل أخاصب وأستفد إكام     

وهلم من ادمهالت مو يمهؾفم إىل ذلك, ومن الؼدرات مو يؿؽـفم من ن, لإلتؼو ويتشوفون

يطوون مهومفم  ؛ن ظذ مبودئفمثوبتو - صحي اإلمؽوكقوترغم صدة إزموت و - وهمذلك, 

, وهم ظذ خر كثر وجفد وفر زالوا موم, وآموهلتقي هبؿؿفم العولقي, ويطؿرون آٓمفم بالعو

 غر أهنم ذم بعض ,من حسن إىل أحسن يتـؼؾون - ذم غولى أحواهلم -لزمنامع مرور 

مصوف إداء ادطؾوب إكوديؿقي إىل  هلمظاممـفم أخطوء حُتول دون وصول أ تؼع إحوال

وٓ أقصد بتؾك إخطوء مو جبؾً ظؾقه الـػس البرشيي من كؼص ادستوى ادرغوب, و

ه وإكام أقصد هبو مو كون وقوظ, - مفام أوتقً من العؾم أو ارتؼً ذم معورج ادعرفي - وضعف

بعض ٓ شقام و ,- وً وترهقب وً ترغقب - مودي دافع, وإمو ل- اً تؼصرو اً قصور -ظؾؿي وكعد وإمّ 

؛ فؾزم مػوشد ظظقؿي وأرضار فودحي - ذم احلول أو ادآل -التي تستى ظؾقفو  تؾك إخطوء
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أظامهلم  ؼق؛ حتى حُت فوتدارك قي وحتؿقييستشعروا ويستحرضوا أمه تـبقففم بخطورة ذلك كي

 و وتػيض إىل أحسن مآٓهتو وأمحد ظواقبفو.داففهأ إكوديؿقي

جمول من وخيتؾف خطرهو , خرىأمن مرحؾة إىل إخطاء يتػاوت رضرها وٓ شك بلن 

دبؾوم من  - قعي ذم جمول الدراشوت العؾقوالوا تؾك إخطوء فو خطراً أظظؿو إىل آخر,

برهون ظذ وصول أظظم و دلقلأقوى هي الدراشوت العؾقو إْذ ؛ - دكتوراهوموجستر و

ادمشسوت العؾؿقي الـوضجي ذات الرشوئل اجلومعوت و مصوف إىل أو ادمشسي العؾؿقي اجلومعي

فنكه  ,لألكوديؿقني ومبعٌ تػوؤل هلم ذم احلول مصدر فخر هووهذا ادجول كام , ادتؿقزة العودقي

 ظذ مستوى هوسـوحي - وتػصقالً  تلصقالً  -به  واتؿمل هي و ظؾقفم ذم ادآل؛ فنذا أ حوكم هلم

ذم  وتبعيً ذم الدكقو  شؿعيً  - تمسئولقو وحيؿؾفم نخػوقوتب ظؾقفم فسقحؽم؛ ادبـى وادعـى

 هم الذين - ذم احلورض وادستؼبل - رّواد الدراشوت العؾقوالغولى من كون  - إخرى

ادفؿي ذم الوطوئف ون ادـوصى العومي وقتولشهم الذين و ,ذم إميقوجفون إجقول ش

 ظذ ًترتب ؛ادرغوب ذم ظؾؿفم وظؿؾفم بوٕداء ادطؾوب وادستوى , وإذا مل يؽوكواالدولي

  !متسؾسؾي أخطوء ظؿؾقي فودحيو, متـوشؾي مػزظي ظؾؿقيفوت ذلك آ

      من ـه وحتصقمن العـويي به  بدوخطورة أثره وتلثره كون ٓ ,وبـوًء ظذ أمهقي هذا ادجول

من  - لـػيس وجلؿقع إشوتذة الؽرام -أردت التـبقه وإشفومًو ذم ذلك أي خؾل أو قصور,

ظذ مستوى العومل  ذم جمول الدراشوت العؾقو خطر ورضر ثغرات وشؾبقوت صورت طوهرةً 

مع  -فقفو ونيؼع وادمشسوت العؾؿقي ادـتسبني إىل اجلومعوت من الغولى والؽثر اإلشالمي,

أي كوع من ذلك فؾن أكون ذم  الوقوع اشتثـقً أحدًا منولو  ,- وكوظه الوقوع ذم كسبي تػووت

ذم واجفي الرصح  مشقـي ءاتوكتو خدوصوت قد أحدثً وتؾك الثغراتادستثـى,  وأك

 تشؼؼوت خمقػيإىل  الؼريى ً ذم ادستؼبلحتول؛ وادسح ولسمقم يتم تداركفو بوإن ملإكوديؿي, 

  ي!مػزظتصدظوت و

تغـي دم مؼامفم اإلشارة طن  أكاديؿقة كخبةمؼآً, وكوين أخاصب  وبام أن لؽل مؼام

الثغرات  فم التؾؿقح طن الترصيح؛ فؾسُت حمتاجًا إىل استعراض تؾكويؽػي دم حؼ ,العبارة
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 ,- ٓسقام وهي قد صارت معؾومة, بل حمسوسة مؾؿوسة -وٓ التػصقل دم ذلك  ت والسؾبقا

من استشعار ما أشار إلقه طـوان ادؼال, وحسب  ,سبقل اإلْجال دم بقان احلال طذسلقترص وإكام 

 ة مها مصدرالتػريط دم ادسئولقو اإلفراط دم ادثالقةلؾؿسئولقة طذ سبقل آطتدال؛ كون 

 صػىأن مبدأ التوسط وآطتدال هو مـبع حتصقل الصواب وم, وةسؾبقكل  إخطاء ومرجع

سد تؾك الثغرات, حتصقـه, وبـاًء طذ ذلك يؿؽن توضقف هذا ادبدأ دم ومشػى تصػقته, 

وصوى إرشادية من شلن  بوضع معامل مـفجقة ؛معاجلة تؾك الـتوءات وجز تؾك اخلدوشاتو

إىل أقل  د مـفاتم احلأو ي ,طذ كل تؾك السؾبقات أن يتم الؼضاء إخذ ذها والسر طذ هداها

 :ةأتق اتحسب التوصقػ وذلك, كسبة وأدكى مستوى

 ,ظذ أشس ظؾؿقيذم برامٍ الدراشوت العؾقو  والتسجقل بولكظوم الؼ ققوماحلرص ظذ  ■

وأن  توصقػوت الوٓءات وآكتامءات الضقؼي,ؼوشوت وٓ جمول فقه د ,ومعوير موضوظقي

التعؼقدات اإلداريي وكثرة اجلبويوت  ظن العالقوت, بعقداً  أثروخولقًو من تلثر الوشوضوت يؽون 

 ادؼبولنيغولى  لقؽونكل ذلك  صديدة أو دظً إلقه حوجي أكقدة إٓ مو اقتضته رضورةادولقي 

مً من ادودة أو اكعد محظف وإن قل - إذكقوء صػوة البوحثني منالدراشوت العؾقو ذم 

تـوشى ظدد ادؼبولني مع الؼوة آشتقعوبقي ذم التدريس  مع مراظوة - قدرهتم ظذ الوشوضي

ق تػصقل مع كامل وأد تلصقل ظذ أظؿق البوحثني إشوتذة من تؽوينواإلرشاف؛ لقتؿؽن 

ذات إضوفوت كوظقي, وكسى  ظؾؿقي ببحوث - رسيعوً  –ء؛ فقظفر أثر ذلك ظطوء وحسن أدا

 .ةمفورات ظولقي اجلود

ٓ اتاجون  - ٓسقام دم بركامج الدكتوراه - فالباحثون دم هذه ادرحؾة ؛وبـاًء طذ ذلك ■

 ,بؼدر احتقاجفم إىل تـؼقح أفؽار , وحشد معؾوماتوتؽثقف دروس ,إىل حػظ كصوص

 من خالل تعؿقق إسس التلصقؾقة وحتؼقق ادعامل ادـفجقة, , وكسب مواهبوتصحقح مسار

 ةسب ما يؼتيض كوع التخصص أو صبقعؼات العؿؾقة حوالتطبق ,مع آهتامم بالبحوث ادقداكقة

 ويؿؽن التؿؽن من تؽويـفم بالتدرج طز الثالث ادراحل أتقة:, البحثموضوع 
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تعوكي مع آشوالتـظر ادؽتـز  ,زوذلك من خالل التلصقل ادركّ : التؿفقدية ادرحؾة●

ومع هذا وذاك ٓ بد من  ,الرضورة أو تستدظقه احلوجي و تؼتيضم بولتػصقل والتؿثقل بؼدر

شي ذم ادحورضات ادـوق وتوطقف ادعؾومي؛ من خالل إدموج البوحثني ذم توصقف الػؽرة

التحريريي العؿؾقي وبوضع آختبورات  وإظداد البحوث والعروضوت, ويتم تلكقد التلهقل

ل  البوحثني من آشتؼراء والتحؾقنيمتؽذم  - مع كل مو شبق -والشومؾي التي تتؽومل 

ؾقفو الـتوئٍ بـى ظوادـوقشي, والؼدرة ظذ اشتخالص ادؼدموت وادػوهقم السؾقؿي التي تُ 

 وإحؽوم الصحقحي.

 :بحثإطداد التسجقل و مرحؾة●

بعد ظؼد ٓ تتم إٓ  - ل لإلظداد والدراشيه  ادمَ  - البحٌ موضوع ظـوان ظذ ادوافؼي▪

من وجود احلوجي مـوقشي جودة؛ لؾتلكد   - دـوقشي خطي البحٌ بجؿقع مػرداهتو جؾسي السؿـور

وإمو , جتامظقيقل إصؽولقوت ظؾؿقي أو حل مشؽالت اإمو لتحؾ البحٌ: عالعؾؿقي إىل موضو

التلكد من ظدم شبق بحثه ذم  :وقبل هذا وذاك ,شؿي تطويرأو ره ظذ ظـرص دمديدلتوف

تضقع اجلفود وتتبدد إموال بام ٓ فوئدة مـه, وحتى ٓ  ادمشسوت إكوديؿقي؛ كل ذلك حتى

وادآٓت  وادراكز العؾؿقي من العواقى الوخقؿي ,كسفم ذم محويي  ادمشسوت إكوديؿقي

, وٓزدهورسور بجسار إفؽور شقمول إىل اشتبدال آكحي؛ كون التؽرار أو االؽورثق

 !بوٓبتؽور وآكحصور

 العؾؿي تؽويـه وتعؿق تعؾق خالل من البحٌ وموضوع البوحٌ بني الؽػوءة اظتبور▪

ٓ بد من مسوظدة البوحٌ  :وذاكومع هذا  ,ع  وصغػه الػؽري بؿؽوكوته ومتعؾؼوتهوبودوض

 .بولرد ظذ اشتػسوراته واإلشفوم معه ذم حل اإلصؽوٓت العؾؿقي والؼضويو ادـفجقي

أوهلو وأوٓهو: اظتبور  ,اظتبورات ظدة خالل من البحٌ ظذ ادرشف كػوءة اظتبور▪

ولتعقني إشبؼقي بالتخصص العؾؿي الدققق مع التػرغ لؾتؼققم والتحؼقق, ثم يليت اظتبور 

وصول البحٌ إىل درجي يتم ضامن حتى  , وغر ذلك من ادعوير ادوضوظقي؛الدرجي العؾؿقيو
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له مرحؾي ٓ تتم ادوافؼي ظذ تؼديم البحٌ لؾؿـوقشي إٓ بعد وصوو مؼبولي من اإلتؼون,

 .التؼريى وأالتغؾقى ٓ ظذ جفي التوقع  وأ الـضٍ ظذ جفي القؼني

اكتفوء الػسة  بؿسوغ - آكتامل قبل – البحوث لؾؿـوقشي بتؼديمآشتعجول وٓ يـبغي 

ؿوضوع إشبوب بتؾك شواء تعؾؼً  -إذ بوإلمؽون متديد الػسة ٕشبوب موضوظقي  ادحددة؛

, وكذلك ٓ يـبغي آشتعجول أو آشتؽثور من - بوحٌالظروف بأم تعؾؼً  ,البحٌ

فو من أن ختػضالعؾم أرفع  ؛ ٕن هوميوجياحل بدافع - فوق الطوقي -اإلرشاف ظذ البحوث 

 !مصؾحيفو أكػع من أن تعوضفوئدته مودة, و

 متقز لضامن ادوضوطقة؛ آطتبارات دم العؾؿي التخصص صدارة وتلكقد بقان ودزيد

 :ومها مفؿي, أمرين طذ التـبقه يؿؽن أهداففا, حتؼقق دم العؾؿقة البحوث

 ادسوغ هو بل إكوديؿي, العؿل صؾى هو الدققق العؾؿي التخصص إن :إول إمر

  والتؼديم التسؾقم مبدأ ولوٓ كؾه, العومل ذم العؾقو الدراشوت برامٍ لػتح الؼوكوين

 لدى معؾوم هو ممو بل العؾوم, ذم ارتؼوء حصل وٓ هـو, مجقعوً  ُوِجْدكو مو العؾؿقي لؾتخصصوت

 بؼقي مع الدققق العؾؿي التخصص أمهقي أن - يذكر أن من أصفر وهو - الؽرام إشوتذة

 الؼواكني كل إذ احلٍ؛ أركون بؼقي مع ظرفي ذم الوقوف كلمهقي إكوديؿي, ادجول ذم ادعوير

 العؾؿي التخصص لتحصقل إٓ ووضعً وجدت مو إكوديؿقي والؾوائح والؼرارات

 !وحتصقـه

 ادعوير بؼقي ظذ ولوالتط أو التجووز  يؼتيض ٓ العؾؿي التخصص تؼديم إن: الثاين إمر

 مقزات من هلو بام العؾؿقي الدرجوت وحقوزة التعقني, ذم إشبؼقي شقام ٓ ادوضوظقي,

 اإلصودة هو - السقوق هذا ذم - ظؾقه والتـبقه به التـويه يـبغي ممو بل واشتحؼوقوت,

 ومع إشتوذيي, درجي مصوف إىل وصؾوا حتى العؾم معورج ذم ترقوا الذين بوٕكوديؿقني

 ظذ بؿصوففم آلتحوق قورب من كل وحٌ حثفم يـبغي هلم, والشؽر بجفودهم اإلصودة

 إشوتذة من حوهلم من وتطوير تـوير مع ختصصوهتم ذم والتحؼق التعؿق من ادزيد بذل

 إداريي إجراءات أخرهتم أو ٓزمي أظامل أو قوهرة طروف اظسضتفم الذين -والبوحثني
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 مو كل ذم وإرشاكفم ختصصوهتم ذم وآرتؼوء البحٌ ذم بتشجقعفم وذلك - قوكوكقي ولوائح

 العؾوم؛ ذم والتدققق والتحؼقق التعؿق ظرص هو احلورض العرص كون وحيصـه؛ ذلك حيصل

- العؾؿقي التطورات ثورة مع آجتامظقي ادشؽالت وصعوبي العؾؿقي اإلصؽولقوت لؽثرة

 يؿؽن ٓ والتي ,- وادػزظي ادػرحي - العرصيي ادستجدات ووفرة ,- وادعؼدة ادتـوظي

 أو بورزة, ومعومل ظومي كظريوت معرفي بؿجرد رشهو, من السالمي أو خرهو من آشتػودة

 مع ومعؿؼي, دققؼي ظؾؿقي بتخصصوت ذلك يتم وإكام متوقعي, وفرضقوت طـقي بتجورب

 .متؽومؾي ممشسقي بجفود وتـؿقتفو ضبطفو

( 19كوفقؾد كوروكو) فروس أموم حوئراً  ظوجزاً  يؼف القوم العومل :ادؼال يتضح وبادثال

 بدايي وظـد ادرات, آٓف حجؿه تؽز التي ادتطورة بوٕجفزة إٓ ُيرى أن يؿؽن ٓ الذي

 ٕخطر أظراض أهنو بولػروشوت, ادختصون واخلزاء إضبوء قرر الغريبي أظراضه طفور

 إٓ - وقدره اهلل إذن بعد -ظؾقه ُيؼه أن يؿؽن ٓ وأكه اكتشورًا, وأرسظفو الػروشوت

 تدمر هو أثره ٕن وحرصه؛ إلظدامه مركزة وظؼوقر وتوصقػه, لتشخقصه معؿؼي بلبحوث

 هـوك - الػسة وبـػس-وبودؼوبل ,-رش كل ومن مـه وإيوكم اهلل محوين - اجلسم ذم ادـوظي جفوز

 من كوظوً  بوظتبورهو - ظومي كظرة ومظوهره أظراضه إىل كظروا بولػروشوت خمتصني غر أضبوء

 تؾك ظالج بلن طـوا من وهـوك الزكوم, بؿعوجلي اخلوصي إدويي بعض فؼرروا ؛- الزكوم أكواع

 أهنو طـوا وآخرون ادسؽـوت, من ذلك وغر (بـدول أو بورامول أو اشزين) هو إظراض

 الـَػوذة الروائح ذات والسوائل الدهون من وغره( فوس أبو) دهن ظالجفو وأن برد, أظراض

 !! ادحدودة أكقي والتلثرات

 الدققؼي, التخصصوت احسام وحتؿقي أمهقي تظفر الؽوين واحلدث الواقعي ادثول وهبذا

 هذا حؼقؼي توصقف ذم ادطوع والتوجقه ادتبوع والرأي ادسؿوع فولؼول حتؽقؿفو؛ وجوب بل

 إىل ومرجعه مصدره ذلك كل أثره, من التخؾص أو رضره من التحصن كقػقي وبقون الػروس

 إٓ يػتون ٓ الرشيعي فعؾامء العومل؛ دول كّل  حيؽؿون ختصصفم بؼوة صوروا الذين إضبوء
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 وفق إٓ تتحرك ٓ اجلقوش بل توجقففم, وفق إٓ ُتـَػذ ٓ والسقوشي توصقػفم, وفق

 !إرصوداهتم تـػقذ ذم وتتـوفس تتسوبق الشعوب وظومي ختطقطفم,

 حمؽوموً  كؾه العومل صور - وضحوهو ظشقي بني - توقعوت وٓ مؼدموت بال هذا حصل كعم

 وبدون ثورات, وٓ مظوهرات وبدون اكؼالبوت, وٓ حروب وبدون إضبوء, وقبضي بقد

 وبولتخصص بولتخصص  فؼط!!  مموكعي وٓ مؼوومي وبدون اشتخبورات, وٓ ممامرات

َْمَثوُل  َوتِْؾَك ] !وحده ْٕ هُبَو ا ٓ   َيْعِؼُؾَفو َوَمو  لِؾـ وسِ  َكرْضِ  [34:  العـؽبوت] [اْلَعودُِونَ  إِ

 طذ البحث:  مؽْ ادـاقشة واحلُ تؽوين جلـة  مرحؾة●

لتخصصوهتم  ي ادـوقشي من أهل التخصص العؾؿي ذم موضوع البحٌ, وممنجلـ تؽوين▪

 بني أظضوء هقئي التدريس.  ادحوبوة أو ادؼويضيمع دمـى  قوة ارتبوط بودوضوع,

مع تدوين كل مو من صلكه  ,و تؼققؿه بؿـفجقي وموضوظقي ,وظـويي بلموكي البحٌ قراءة▪

 .أن يسفم برفعه إىل مصوف البحوث إكوديؿقي ادتؿقزة

 الوقً ؽونوأن ي ,ادجومؾي ظن ادغولبي أو مـوقشي البوحٌ بؿوضوظقي وإكصوف؛ بعقداً  ▪

وظـد كثرة ادؾحوطوت واكتشورهو ذم البحٌ  , التطويل ادؿل وآختصور ادخلوشطًو بني

ـي ظذ شبقل اإلمجول ٓ ويذكر من كل جمؿوظي كامذج معق ,يـبغي أن يتم توصقػفو إىل جمؿوظوت

 التػصقل.

 بؽؾامت والتؾطقف التخػقف ذلك ذم بام وادحػزة ادشجعي الؽؾامت بوكتؼوء ادؼوم مراظوة ▪

وطفور  ,وظتبور أن البحٌ مل يرصحه ادرشف لؾؿـوقشي إٓ بعد توفر مسوغوت اإلحؽومب الـؼد؛

 .وحصول آضؿئـون بذلك  معومل اإلتؼون

التؾطف بولـؼد ممو يـبغي مراظوته ذم مجقع ادـوقشوت, وظذ وجه اخلصوص مع  التشجقع ▪

أو آشتخػوف بوجلفود  ,ي الرفقعييـبغي احلذر من التؼؾقل من مستوى البحوث إكوديؿق

وإن حصؾً خمولػي من البوحٌ دو يراه ادرشف أو ادـوقش, ٓ شقام ممو هو  ,العؾؿقي ادتؿقزة

 !آجتفوديي والؼضويو ادسوئلذم  وأ ,العؾؿقي والبحوث ضؿن تعدد أراء ذم الـظريوتداخل 

زيودُة  ,الرشظقي, َبْؾَه أن تؽون من ادسوغوت ؼؾقيالعأو  الذوققي وبودؼوبل لقس من ادسوغوت
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تلثرًا بعالقوته حثه؛ التوصقي بطبوظي ب أو ,تؼديرهأو رفع درجته و ادبولغي ذم الثـوء ظذ البوحٌ

تؼديرا دشوظر أهؾه  وأ ,مـوقشتهقوف ضته أو إكرامٌو لضوشجمومؾًي دـصبه أو دمووبًو مع وأو 

ىل غر ذلك من إ, فراحه وتشجقعهزيودًة ذم إأو  ,ومراظوًة لظروفهجزًا خلواضره أو  ,وأقوربه

 ! التعؾقالت العؾقؾي وادسوغوت السؾبقي

من إخطوء  -شواء تم ضؾبه بترصيح أو تؾؿقح أو تم ضؾبه بنرصار وإحلوح -كل ذلك 

ٓ  شومقي هو بؿـزلي الػودحي والترصفوت ادشقـي التي ٓ تؾقق بؿستوى إشتوذ اجلومعي الذي

وث والبوحثني ادـوزل ادـوشبي إٓ حتري العدل واإلكصوف؛ بنكزال البح وٓ يتوقع مـه يؾقق به

من درجوت,  ومـح كل بوحٌ مو يستحؼه ,إظطوء كل بحٌ مو يستحؼه من توصقػوتو

ادسوواة بني ادتطػؾني وادتطؾعني أو رفع ادتسؾؼني اخلؾط بني ادختصني وادؾصؼني, أو  ودمـى

لتػوق ٓ ضعم له وٓ إىل مؼوم ادتـوفسني السوبؼني؛ حتى ٓ تؾتبس ادؼوموت ويصر ا تلخريناد

إىل دمفقل العؾم, وتعؾقم  -اخلؾط واخلبط  هبذا -يصر التؽوين إكوديؿي, ولون وٓ رائحي

 من تلصقل العؾوم وحتصني الػفوم !اجلفل أقرب 

ــــًة  ــــه ذل ــــًل وأجـق ــــه ارس ــــؼى ب  أأش

  
 اجلفــــل قــــد كــــان أحؽــــامإذًا فاتبــــاع 

   
مل  حقٌ - وٓ تتشوف أكػسفم إىل اإلتؼونبل أشوأ من ذلك كؾه أن تتؼورص مهم ادتػوقني 

ل مػوشد ذلك وتتـوش ,وتضقق دائرة اإلضوفي؛ فتتسع دائرة اخلػض -ر جفودهممن يؼد  يروا 

 ادجتؿع وإمي!ذم 

ٓ بد من اشتشعور مؼصد التعبد ذم التعؾم  - وأهم من ذلك كؾه - وبعده ذلك وقبل■

والتعؾقم واإلرشاف وادـوقشي, بل يـبغي أن يؽون هذا ادؼصد هو الضوبط جلؿقع ترصفوتـو ذم 

شقام أكشطتـو العؾؿقي؛ إذ هو الضوبط الوحقد والػريد الذي شقضؿن اإلخالص ذم ٓاحلقوة 

 وت وأمراض البحٌ العؾؿي:العؿل العؾؿي وحيؼق اإلتؼون فقه, وشقؼيض ظذ مجقع آف

السطو ظذ أفؽورهم؛ ٕهنم  أو أخرين إكجوزات أخذ ظذ البوحثون يتجرأ فؾن●

بوشتغػوهلم  - وء جلـي ادـوقشيتـبه أظضمن  أو ,لن ختؾصفم من معوتبي ادرشفنيبيدركون 
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مراقبي من أحوط بؽل  ظن كل ذلك ولن يؽػقفم ,لن يغـقفم - ظؾقفمأو التدلقس  اشتاملتفمأو

 يشء ظؾاًم.

 التؼصر أو - وتـؼقحوً  تصحقحوً  - البحوث تؼويم ذم التؼصر ظذ ادرشفون يتعؿد ولن●

ىل مـح الدرجوت إ توصؾفم بلن يدركون ٕهنم ؛- وتوجقفوً  إرصوداً   -البوحثني تعؾقم ذم

إىل براءة الذمي لن يوصؾفم  - بوجوهي ووشوضي ٓ بوشتحؼوق وجدارة - العؾؿقي لؾبوحثني

 .وُيعد من آثورهم ذم إخرى ,شامءهم ذم الدكقوأٓشقام والبحٌ شقحؿل  ,وحسن السؿعي

ذم ادـوقشي أو التزوير ذم وقشون ظذ التؼصر ذم الؼراءة, أو التغرير ادـ يتجرأ ولن ●

اجلؾسي؛ فنن ي؛ إلدراكفم بلن هلم مـوقشًي يوم الؼقومي أقوى من مـوقشي البوحٌ ذم تؾك الـتقج

ب, وأّمو من ُكوقِ من ُكوقِ  ٌَ فؼد هذ  بش البح , وهذا اإلدراك: كام أكه !ش احلسوب فؼد ُظذ 

بولغي ذم شقحؿي ادرشفني من اد - حتامً  –من ادبولغي ذم الـؼد والؼدح, فنكه  حيؿي ادـوقشني

 اجلؿقع بني ذلك قوامو. مـفٍ  الثـوء واددح؛ لقؽون

 والتطويز. لتغيريبلة لوهي قاجالت يف خاطزي، هذه أفكار 
 مع بالغ االحرتام والتقديز..فائق التحية  وتقبلوا

  -جومعي إب - مطقع الطقى أمحد الغقثيد.                                                        
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