
أدب وثقافة الثــــورة ٠٧

اَد َمّ اَدَكْيَف أَْمَدُح الصَّ َمّ َكْيَف أَْمَدُح الصَّ
اُد ِلْلَمْدِح َمْدٌح َمّ اُد ِلْلَمْدِح َمْدٌحوالَصّ َمّ والَصّ

ح َمَناِقِبُه.. ح َمَناِقِبُه..َكْيَف أَْرشَ َكْيَف أَْرشَ
ِوُكَلّ َطْرَفٍة ِمْن َعْيَنْيِه..ِوُكَلّ َطْرَفٍة ِمْن َعْيَنْيِه..
ِح... ْ ِح...ُمَجَلَّداٍت ِمَن الرشَّ ْ ُمَجَلَّداٍت ِمَن الرشَّ

َوَقَصاِئٌد ِمَن اْلَمْدِح..َوَقَصاِئٌد ِمَن اْلَمْدِح..
ِوأَْلُف ُخْطبٍة َوُخْطَبٍة.. ِيف الَنّاِس ..ِوأَْلُف ُخْطبٍة َوُخْطَبٍة.. ِيف الَنّاِس ..

اَد َكاَن َبْلَسَم اْلُجْرِح. َمّ اَد َكاَن َبْلَسَم اْلُجْرِح.ِيا أََيَّها النَّاُس إَِنّ اْلَصّ َمّ ِيا أََيَّها النَّاُس إَِنّ اْلَصّ
اِد َحَياًة َلُكْم.. َمّ اِد َحَياًة َلُكْم..َفاْجِعُلْوا ِمْن َحَياِة الصَّ َمّ َفاْجِعُلْوا ِمْن َحَياِة الصَّ

ُمْوَد. ُمْوَد.اْجَعُلوا ِمْن ُصُمْوِدِه َلُكُم الصُّ اْجَعُلوا ِمْن ُصُمْوِدِه َلُكُم الصُّ
اْجَعُلوا ِمِن اْسِتْشَهاِدِه َشاِهداً َوَمْشُهْوَدا..اْجَعُلوا ِمِن اْسِتْشَهاِدِه َشاِهداً َوَمْشُهْوَدا..

اِر.. اِر..َعَىل اْلُكْفِر واْلُكَفّ َعَىل اْلُكْفِر واْلُكَفّ
اِر.. فِه اْألَْرشَ اِر..واْلُمَناِفِقنْيَ السُّ فِه اْألَْرشَ واْلُمَناِفِقنْيَ السُّ

َوَعَىل اْلَيُهْوِد َوأَْوِلَياَئُهْم.َوَعَىل اْلَيُهْوِد َوأَْوِلَياَئُهْم.
َوِمْن َتَطبََّع َوَطاَبَعُهْم..َوِمْن َتَطبََّع َوَطاَبَعُهْم..

َوَعَىل َيُهوُد اْلَيُهْوِد.. َبِنْي ُسُعْوٍد.َوَعَىل َيُهوُد اْلَيُهْوِد.. َبِنْي ُسُعْوٍد.
ِة ِبأَْطَياِفَها.. ِة ِبأَْطَياِفَها..َواْلِوَهاِبَيّ َواْلِوَهاِبَيّ

ذِج الُبْلَه.. ِيفْ أَْرِض اْلَيَمْن.. ذِج الُبْلَه.. ِيفْ أَْرِض اْلَيَمْن..والسُّ والسُّ
َوِيفْ ُكلِّ َوَطٍن..َوِيفْ ُكلِّ َوَطٍن..

َمْن. َمْن.َعَىل َمرِّ الَزّ َعَىل َمرِّ الَزّ
..............................

اباً.. ِكَتاَباً َوأَْلُف أَْلُف ِكَتاٍب.. اُد َيا ُكتُّ َمّ اباً.. ِكَتاَباً َوأَْلُف أَْلُف ِكَتاٍب..الَصّ اُد َيا ُكتُّ َمّ الَصّ
َفَمْن اْسِمِه..َفَمْن اْسِمِه..

واْلَلَّقْب...واْلَلَّقْب...
َوِفْعِلِه َوَما َوَثْب.َوِفْعِلِه َوَما َوَثْب.

َمْن ُكلِّ َحْرٍف ِبِه َنَطْق.َمْن ُكلِّ َحْرٍف ِبِه َنَطْق.
ُفُصْوًال..ُفُصْوًال..
َوأَْبَواََباً..َوأَْبَواََباً..

َوَعَناِوْيناً..َوَعَناِوْيناً..
َوُدُرْوَساً..َوُدُرْوَساً..

َتْب. َتْب.َوَحَقاِئَق َيْعَلُمَها أَْهُل اْلَمَعاِيلْ والُرّ َوَحَقاِئَق َيْعَلُمَها أَْهُل اْلَمَعاِيلْ والُرّ
..............................

اُد َيا أَُيَّها املَُجاِهِدْيَن ِجَهاداً.. َمّ اُد َيا أَُيَّها املَُجاِهِدْيَن ِجَهاداً..الَصّ َمّ الَصّ
َفِمْن اْسِمِه ُيَقاُل ِلْلُمَجاِهِد ُمَجاِهَداً.َفِمْن اْسِمِه ُيَقاُل ِلْلُمَجاِهِد ُمَجاِهَداً.

َوِمَن الَلّـَقـِب َصْربُ اْلُمَجاِهِدْيَن وَثَباُتُهْم..َوِمَن الَلّـَقـِب َصْربُ اْلُمَجاِهِدْيَن وَثَباُتُهْم..
َع اْلَجَبَهاِت.. َع اْلَجَبَهاِت..َوِمْن أَْفَعاِلِه َتَنُوّ َوِمْن أَْفَعاِلِه َتَنُوّ

َوِيفْ اْسِتْشَهاِدِه َحَياُة اْلَحَياِة.َوِيفْ اْسِتْشَهاِدِه َحَياُة اْلَحَياِة.
..................................

اُد َيا ُرَؤَساَء اْلَعـَرْب .. َمّ اُد َيا ُرَؤَساَء اْلَعـَرْب ..الَصّ َمّ الَصّ
ُكْنُتْم َسُتْفِلُحْوَن َلْو أََنُّكْم َجَعْلُتُمْوُه ُقْدَوَتُكْم..ُكْنُتْم َسُتْفِلُحْوَن َلْو أََنُّكْم َجَعْلُتُمْوُه ُقْدَوَتُكْم..

َفَلَكْم َدَعاُكُم وَلَكْم...َفَلَكْم َدَعاُكُم وَلَكْم...
َلِكَنُّكْم..َلِكَنُّكْم..

َواِء.. َواِء..َعَىل الَسّ َعَىل الَسّ
ْم.. َر َدْرُسُه أَْو َتَقَدّ ْم..َتأََخّ َر َدْرُسُه أَْو َتَقَدّ َتأََخّ

َفأَْنُتُم ِيفْ َقْعِر اْلَعَماَلِة َغاِرُقْوَن.َفأَْنُتُم ِيفْ َقْعِر اْلَعَماَلِة َغاِرُقْوَن.
ْيِه َتاِئُهْوَن. ْيِه َتاِئُهْوَن.َوِيفْ َفَياِيفْ الَتّ َوِيفْ َفَياِيفْ الَتّ

َدَناِبَعًة ِمْنُذ َنْشأَِتُكْم..َدَناِبَعًة ِمْنُذ َنْشأَِتُكْم..
َسْكَرى ِبُسْكٍر..َسْكَرى ِبُسْكٍر..
ومْن َغِري ُسْكٍر..ومْن َغِري ُسْكٍر..

اِرُقْوَن اْلَقاِتُلْوَن. ُعْوِب أِْنُتُم الَخاِئُنْوَن اْلَكاِذُبْوَن الَسّ اِرُقْوَن اْلَقاِتُلْوَن.وِللشِّ ُعْوِب أِْنُتُم الَخاِئُنْوَن اْلَكاِذُبْوَن الَسّ وِللشِّ
َوَما َلُكْم ِمْن ِشْيَمٍة ِسَوى أََنُّكْم..َوَما َلُكْم ِمْن ِشْيَمٍة ِسَوى أََنُّكْم..

ِلْلَيُهْوِد اْلَخاِنُعْوَن الَعاِبُدْوَن.ِلْلَيُهْوِد اْلَخاِنُعْوَن الَعاِبُدْوَن.

..............................................
اُد يا َقاََدَة الَتَّخاَُلِف.. َمّ اُد يا َقاََدَة الَتَّخاَُلِف..الَصّ َمّ الَصّ

َال َوَلْن ِيُمْت..َال َوَلْن ِيُمْت..
إَنَّما َفِشلُتْم َفاْنَتَحْرُتْم..إَنَّما َفِشلُتْم َفاْنَتَحْرُتْم..

ْبُتْم أَْكرَثْ..  ْبُتْم أَْكرَثْ.. َرشِ َرشِ
َخِبْلُتْم أَْكرَثْ..َخِبْلُتْم أَْكرَثْ..

ُجِنْنُتْم أَُكرَثْ َفأَُكرَثْ..ُجِنْنُتْم أَُكرَثْ َفأَُكرَثْ..
ُتْم اْلَمَساََفَة ِالْجِتَثاِثُكْم.  ُتْم اْلَمَساََفَة ِالْجِتَثاِثُكْم. َحَتّى اْخَتَرصْ َحَتّى اْخَتَرصْ

َجاَعْة. اُمِح والَشّ َجاَعْة.َفاْغَتْلُتُم َرْمَز الَتَّسّ اُمِح والَشّ َفاْغَتْلُتُم َرْمَز الَتَّسّ
اْغِتْلُتُم الَتَّواُضَع واْلَربَاََعْة..اْغِتْلُتُم الَتَّواُضَع واْلَربَاََعْة..

ْربَ ِفْيَنا.. ْربَ ِفْيَنا..اْغَتْلُتُم الصَّ اْغَتْلُتُم الصَّ
َيا ُكَلّ الَوَضاَعْة...َيا ُكَلّ الَوَضاَعْة...

ُلْوا أَْسَوأَ اْلَعَواِقْب!!.. ُلْوا أَْسَوأَ اْلَعَواِقْب!!..َفَتَخَيّ َفَتَخَيّ
ُلْوا أْعِقَلَتُكُم اَلِّتْي َعَىل ُرُؤْوِسُكْم َمَشاَِنْق.. ُلْوا أْعِقَلَتُكُم اَلِّتْي َعَىل ُرُؤْوِسُكْم َمَشاَِنْق..َتَخَيّ َتَخَيّ

وُقُصْوَرُكْم َمَحاَِرْق..وُقُصْوَرُكْم َمَحاَِرْق..
واملََساَِبُح اَلِّتْي ِفْيَهاَ - َلُكْم َمَغاَِرْق..واملََساَِبُح اَلِّتْي ِفْيَهاَ - َلُكْم َمَغاَِرْق..

َفَنْحُن ُجْنُد اللِه ِوالَغَضْب..َفَنْحُن ُجْنُد اللِه ِوالَغَضْب..
َماِء.. َماِء..ِنْحُن َعَداَلُة الَسّ ِنْحُن َعَداَلُة الَسّ

.. َفاُء ِلُصُدْوِر اْلُمْؤِمِننْيَ ..َوِبأَْيِدَيَنا الشِّ َفاُء ِلُصُدْوِر اْلُمْؤِمِننْيَ َوِبأَْيِدَيَنا الشِّ
ِمْن ُشُيوٍخ وأَْطَفاٍل ِوِنِساء.ِمْن ُشُيوٍخ وأَْطَفاٍل ِوِنِساء.

َفَحاِت الُيْمَن يف الَتّاِرْيِخ.. َفَحاِت الُيْمَن يف الَتّاِرْيِخ..َنْحُن الَصّ َنْحُن الَصّ
َنْحُن َوْعُد اللِه .. َنْحُن َوْعُد اللِه .. 
َيا َلْعَنُة الَتّاِرْيِخ..َيا َلْعَنُة الَتّاِرْيِخ..

َيا أَْسَفَه َمْن َتَلْجَلَج أَْو َكـَتـْب..َيا أَْسَفَه َمْن َتَلْجَلَج أَْو َكـَتـْب..
................................................................

ُة اْإلِْنَساِن.. اُد إِْنَساِنَيّ َمّ ُة اْإلِْنَساِن..الَصّ اُد إِْنَساِنَيّ َمّ الَصّ
َيا ُكَلّ اْألَْحَراَر ِيفْ اْلَعاَلْم.َيا ُكَلّ اْألَْحَراَر ِيفْ اْلَعاَلْم.

َالم.. َها الَباِحُثْوَن َعِن الَعْدِل واْلَخْريِ َوالَسّ َالم..َيا أَيُّ َها الَباِحُثْوَن َعِن الَعْدِل واْلَخْريِ َوالَسّ َيا أَيُّ
اُد ِعْنَواناً ِلَثْوَرِتَنا.. َمّ اُد ِعْنَواناً ِلَثْوَرِتَنا..الصَّ َمّ الصَّ

ِضَدّ أَْمِرْيكاَ..ِضَدّ أَْمِرْيكاَ..
اِئْيَل.. اِئْيَل..َوإِْرسَ َوإِْرسَ

َوَبِنْي ُسُعْوٍد..َوَبِنْي ُسُعْوٍد..
ْن.. ْن..َواْلِفْكُر الَيُهْوِديِّ اْلُمَبطَّ َواْلِفْكُر الَيُهْوِديِّ اْلُمَبطَّ

ِّ اْلُمْسَتِطْريِ .. ِّ اْلُمْسَتِطْريِ ..َوِضدُّ الرشَّ َوِضدُّ الرشَّ
والَتّْعِمْريَ ِبالَتّْدِمْريِ..والَتّْعِمْريَ ِبالَتّْدِمْريِ..

َوَجَراِئُم اْإلَِباَدِة..َوَجَراِئُم اْإلَِباَدِة..
مِري.. مِري..واْغِتَياُل ُكَلّ َحِيّ الَضّ واْغِتَياُل ُكَلّ َحِيّ الَضّ

ْعَوَة ِلْلَمُجْوِن... ْعَوَة ِلْلَمُجْوِن...والَدّ والَدّ
واْلُمْسَخ ِلُلُمُرْوَءْة ...واْلُمْسَخ ِلُلُمُرْوَءْة ...

َلّ َما َال ..  َلّ َما َال .. وَكّ وَكّ
َة ِفْيِه ِلْإلِْنَساَِن. َة ِفْيِه ِلْإلِْنَساَِن.إِْنَساَِنَيّ إِْنَساَِنَيّ

................................................................
اُد... َمّ اُد...الَصّ َمّ الَصّ
ًة.. ًة.. َكاَن أَُمّ  َكاَن أَُمّ

َوَما َزاَل َوَسَيْبَقى..َوَما َزاَل َوَسَيْبَقى..
َجاِل َوَال ِرَجاٍل... َجاِل َوَال ِرَجاٍل...َيا أَْشَباُه الرِّ َيا أَْشَباُه الرِّ

َفاْنُظُروا َكْيَف أَْرَعَبُكْم..َفاْنُظُروا َكْيَف أَْرَعَبُكْم..
َوَكْيَف أَْصَبَحْت أَْشَالَئُه..َوَكْيَف أَْصَبَحْت أَْشَالَئُه..

َجال.. َجاِل الرِّ َجال..َمَالِيْيناً ِمَن الَرّ َجاِل الرِّ َمَالِيْيناً ِمَن الَرّ
اُد... اُد...ُكلُُّهْم َصَمّ ُكلُُّهْم َصَمّ

واْنُظُرْوا ..واْنُظُرْوا ..
ْيِه.. ْيِه..َكْيَف َكاَن ِلُكلِّ َحْرٍف ِمْن ُحُرْوِف َتَحَدّ َكْيَف َكاَن ِلُكلِّ َحْرٍف ِمْن ُحُرْوِف َتَحَدّ

 َصداً َصاِدماً.. َصداً َصاِدماً..
َد ِمْن َفْوَهِة أَْلِف أَْلِف بندقية.. َد ِمْن َفْوَهِة أَْلِف أَْلِف بندقية..َتَرَدّ َتَرَدّ
ِمْن ِتْلَك الَبَناِدُق اَلِّتْي َدَعا إَِلْيَها..ِمْن ِتْلَك الَبَناِدُق اَلِّتْي َدَعا إَِلْيَها..

ِيفْ َمِسْريَِة الَبَناِدْق..ِيفْ َمِسْريَِة الَبَناِدْق..
َكْي ُتْدِرُكْوا...َكْي ُتْدِرُكْوا...

اُد َحيَّاً ِعْنَد َرِبِّه.. مَّ اُد َحيَّاً ِعْنَد َرِبِّه..ِبأَنَّ الصَّ مَّ ِبأَنَّ الصَّ
حَيّاً ِيفْ ُقُلْوِبَنا..حَيّاً ِيفْ ُقُلْوِبَنا..

َواَِطْئ.. َواَِطْئ..ِيفْ ِبَحاَِرَنا والَشّ ِيفْ ِبَحاَِرَنا والَشّ
ِيفْ ِجَباِلَنا َوالِهَضاَب..ِيفْ ِجَباِلَنا َوالِهَضاَب..

ِيفْ ُصُمْوِدَنا...ِيفْ ُصُمْوِدَنا...
ِيفْ َصَواِرْيِخِنا..ِيفْ َصَواِرْيِخِنا..

َْة.. َْة..يف َطاِئَراِتَنا املَُسريَّ يف َطاِئَراِتَنا املَُسريَّ
اَدة.. هَّ اِرَنا َعَىل الَنّْرصِ أَِو الَشّ اَدة..ِيفْ إِْرصَ هَّ اِرَنا َعَىل الَنّْرصِ أَِو الَشّ ِيفْ إِْرصَ

َوأَْنُتُم اْلَمْوَتى َال َحَياَة َلُكْم..َوأَْنُتُم اْلَمْوَتى َال َحَياَة َلُكْم..
َوِيفْ اُألْخَرى..َوِيفْ اُألْخَرى..

أََشُدّ ِخْزَياً ِمَن اّلِذْي ..أََشُدّ ِخْزَياً ِمَن اّلِذْي ..
ْوَنُه ِيفْ ُغَرِف اْلَفَناِدْق.. ْوَنُه ِيفْ ُغَرِف اْلَفَناِدْق..َتَتَلقَّ َتَتَلقَّ

............................................
.. َزَالِزًال.. اُد َيا َصاِمِتنْيَ مَّ .. َزَالِزًال..الصَّ اُد َيا َصاِمِتنْيَ مَّ الصَّ

َتِزْيُد اْلَيِزْيِديِّنْيَ َزْيَغاً َعَىل َزْيِغِهْم..َتِزْيُد اْلَيِزْيِديِّنْيَ َزْيَغاً َعَىل َزْيِغِهْم..

َوَتِزْيُد املُُلْوَك َواْألَُمَراَء الُخْبَل َخَباَال..َوَتِزْيُد املُُلْوَك َواْألَُمَراَء الُخْبَل َخَباَال..
ِمْريَ الَنّاِئَم ِيفْ اْلَعاَلِمنْيَ أَْجَياَال.. ِمْريَ الَنّاِئَم ِيفْ اْلَعاَلِمنْيَ أَْجَياَال..َوُتْوِقُظ الَضّ َوُتْوِقُظ الَضّ

اُد َيا َصاِمِتنْيَ ُجْلُمْوداً.. َمّ اُد َيا َصاِمِتنْيَ ُجْلُمْوداً..الصَّ َمّ الصَّ
َم أَْعَضاَء الُغَزاِة َوأََحاَلُهْم.. َم أَْعَضاَء الُغَزاِة َوأََحاَلُهْم..هشَّ هشَّ

ْعِس الَِّذْي.. ْعِس الَِّذْي..إَِىل التُّ إَِىل التُّ
َسَيْلَقاْه َبِنْي ُسُعوٍد الَعِبْيُد َبِنْي الَعِبْيِد..َسَيْلَقاْه َبِنْي ُسُعوٍد الَعِبْيُد َبِنْي الَعِبْيِد..

َعاِجًال ِبِإْذِن اللِه..َعاِجًال ِبِإْذِن اللِه..
ِعاَِجًال ِيفْ اْلَقِرْيِب َغْريُ الَبِعْيِد...ِعاَِجًال ِيفْ اْلَقِرْيِب َغْريُ الَبِعْيِد...

................................
َها اْلُقَضاِة اْلَفاِسِدْيَن َقَىض.. اُد َيا أَيُّ مَّ َها اْلُقَضاِة اْلَفاِسِدْيَن َقَىض..الصَّ اُد َيا أَيُّ مَّ الصَّ

َنْحَبُه َصاِدُق الَوْعِد ..َنْحَبُه َصاِدُق الَوْعِد ..
َصاِدُق الَعْهِد ِللَِّه..َصاِدُق الَعْهِد ِللَِّه..

َفَفْي أَيُّ َعْهٍد َتْقُضْوَن ِباْلَعْدِل..َفَفْي أَيُّ َعْهٍد َتْقُضْوَن ِباْلَعْدِل..
َها الُقَضاَة الَفاِسِدْيَن.. َها الُقَضاَة الَفاِسِدْيَن..َوِبأَيِّ َوْعٍد.. َيا أَيُّ َوِبأَيِّ َوْعٍد.. َيا أَيُّ

ُدْوَد.. ْوَن َعِن الَعْدِل الصُّ ُدْوَد..َتُصُدّ ْوَن َعِن الَعْدِل الصُّ َتُصُدّ
................................

اُد َيا ُمَخِرِبنْيَ َنَجاَحاً.. َمّ اُد َيا ُمَخِرِبنْيَ َنَجاَحاً..الَصّ َمّ الَصّ
اُد يا مفسديَن صالحاً.. مَّ اُد يا مفسديَن صالحاً..الصَّ مَّ الصَّ

اُد َيا ُمْفِلِسنْيَ َفَالَحاً.. مَّ اُد َيا ُمْفِلِسنْيَ َفَالَحاً..الصَّ مَّ الصَّ
ِْيَن ِيفْ َجِمْيِع أَْحَواِلَنا.. ِْيَن ِيفْ َجِمْيِع أَْحَواِلَنا..َوُنُمْوَذَجاً ِلْلَخِريّ َوُنُمْوَذَجاً ِلْلَخِريّ

أَْفَراحاً وأَْتراََحا..أَْفَراحاً وأَْتراََحا..
....................................................

اُد ؟.. مَّ اُد ؟..َفَهْل ِطْلُتُم َيا َفاِسِدْيَن ِحَذاُء َذِلَك الصَّ مَّ َفَهْل ِطْلُتُم َيا َفاِسِدْيَن ِحَذاُء َذِلَك الصَّ
َهَالّ َوَعْيُتْم َمَقاَلَتُه؟..َهَالّ َوَعْيُتْم َمَقاَلَتُه؟..

(إزالُة الُغَباِر ِمْن َعَىل ِحَذاِء املَُجاِهِدْيَن َخْريٌ ِمْن َمَناِصِب (إزالُة الُغَباِر ِمْن َعَىل ِحَذاِء املَُجاِهِدْيَن َخْريٌ ِمْن َمَناِصِب 
ْنَيا).. ْنَيا)..الدُّ الدُّ

َفأَيُّ الُغَباِر َخْرياً.. َفأَيُّ الُغَباِر َخْرياً.. 
َما ُيَصْيُب ُرؤْوَسَكْم ؟؟..َما ُيَصْيُب ُرؤْوَسَكْم ؟؟..

اُد. مَّ اُد.أْم َما َكاَن ِيفْ َنْعِل املَُجاِهِد الصَّ مَّ أْم َما َكاَن ِيفْ َنْعِل املَُجاِهِد الصَّ
اُد.. اُد..أَيُّهَما َخْرياً َيا أَيَّها الُفَسّ أَيُّهَما َخْرياً َيا أَيَّها الُفَسّ

اُد.. اُد..َيا أََيَّها الُقعَّ َيا أََيَّها الُقعَّ
ُكُنْوُز اَألْرِض..ُكُنْوُز اَألْرِض..

أَْم ُغَباراً ِيفْ ِنَعاََل اْلُمَجاِهِدْيَن اَلِّذْيَن ُهُم ُهُم...أَْم ُغَباراً ِيفْ ِنَعاََل اْلُمَجاِهِدْيَن اَلِّذْيَن ُهُم ُهُم...
اُد... اُد...َناراً ِيفْ ُقُلْوِب الِعَدا وقَّ َناراً ِيفْ ُقُلْوِب الِعَدا وقَّ

..............................................
اِد َيْوَم َمْوِلَدُه.. مَّ اِد َيْوَم َمْوِلَدُه..َفَسَالُم اللِه َعَىل الَصّ مَّ َفَسَالُم اللِه َعَىل الَصّ

َوَيْوَم اْنِتَماَئُه ِلَمِسْريَِة الُقْرآِن..َوَيْوَم اْنِتَماَئُه ِلَمِسْريَِة الُقْرآِن..
َوَسَالُم اللِه َعَلْيِه َيْوَم اْسِتْشَهاِدِه..َوَسَالُم اللِه َعَلْيِه َيْوَم اْسِتْشَهاِدِه..

َوَيْوَم َمْبَعَثَه ِيفْ أَْعَىل اْلِجَناِن..َوَيْوَم َمْبَعَثَه ِيفْ أَْعَىل اْلِجَناِن..
وَسَالُم اللِه َعَلْيَك َيا َسْيِدْي َعْبُد اْلَمِلْك..وَسَالُم اللِه َعَلْيَك َيا َسْيِدْي َعْبُد اْلَمِلْك..

َيا َعَلَم اْلُهَدى.. َوُتْرُجَماَن الُقرآَن واْلِعْنَواِن..َيا َعَلَم اْلُهَدى.. َوُتْرُجَماَن الُقرآَن واْلِعْنَواِن..
َسَالٌم َعَلْيَك..َسَالٌم َعَلْيَك..

ْربِ الَعِظْيِم .. ْربِ الَعِظْيِم ..ِبَما ِنْلَت ِمْن َكَراَمِة الَصّ ِبَما ِنْلَت ِمْن َكَراَمِة الَصّ
ِة والَبَياِن... ِة والَبَياِن...َوِمْن اُلِحْكَمِة والُحجَّ َوِمْن اُلِحْكَمِة والُحجَّ

َفَلْو أََنّ اْلَحاِدَثاُت اَلِّتْي َتْشَهَدَها ُكَلّ َيْوٍم..َفَلْو أََنّ اْلَحاِدَثاُت اَلِّتْي َتْشَهَدَها ُكَلّ َيْوٍم..
َمْت.. َمْت..َشِهْدَنَها ِجَباُل اْألَْرِض َلَتَهدَّ َشِهْدَنَها ِجَباُل اْألَْرِض َلَتَهدَّ

َوَلْو أََنَّها ُرِمَيْت ِبَما ُرِمْيَت ِبِه ..َوَلْو أََنَّها ُرِمَيْت ِبَما ُرِمْيَت ِبِه ..
ِمْن ُزْمَرِة الَنَّفاَق َواْلُكْفر..ِمْن ُزْمَرِة الَنَّفاَق َواْلُكْفر..

اَعِة.. َل َيْوٍم َحَتّى ِقَياُم السَّ َلْت ِمْنُذ أََوّ اَعِة..َلَتَحَوّ َل َيْوٍم َحَتّى ِقَياُم السَّ َلْت ِمْنُذ أََوّ َلَتَحَوّ
ُبْرَكاَن يف ُبْركاِن.ُبْرَكاَن يف ُبْركاِن.

اُد.. َمّ اُد..َوَسَالُم اللِه َعَىل َواِلِد الَشٍهْيِد الَصّ َمّ َوَسَالُم اللِه َعَىل َواِلِد الَشٍهْيِد الَصّ
ِمْنُذ َمْوِلُدُه َحَتى َيْوَم َرِحْيِلِه..ِمْنُذ َمْوِلُدُه َحَتى َيْوَم َرِحْيِلِه..
ِوَيْوَم َمْبَعَثُه ِيفْ ُزْمَرِة الَعْدَناِن.ِوَيْوَم َمْبَعَثُه ِيفْ ُزْمَرِة الَعْدَناِن.

....................................................................
َالَِم.. ُة اْلَنّْرصِ ُثَمّ اْلَسّ .. َتِحَيّ ْعِب الَيَمِنِيّ َالَِم..وِللَشّ ُة اْلَنّْرصِ ُثَمّ اْلَسّ .. َتِحَيّ ْعِب الَيَمِنِيّ وِللَشّ

َكاَِم.. َكاَِم..َيا ُبْرَكاَناً ِمْن َتْحِت الُرّ َيا ُبْرَكاَناً ِمْن َتْحِت الُرّ
َماِن. َماِن.َيا أََماُن اْألَْمَن ِيفْ َهذاَ الَزّ َيا أََماُن اْألَْمَن ِيفْ َهذاَ الَزّ

َماِن.. َماِن..َيا ِعْنَواَن الَعِزّ َعَىل َمرِّ اْلَزّ َيا ِعْنَواَن الَعِزّ َعَىل َمرِّ اْلَزّ
يا إْيِماُن اٍإلْيَماَِنيا إْيِماُن اٍإلْيَماَِن

.. َخُة اْلَحقِّ ..َيا َرصْ َخُة اْلَحقِّ َيا َرصْ
َيا أُُسْوَد اَألْرِض..َيا أُُسْوَد اَألْرِض..

وأَْعَداَئُكُم اْلُجْرَذاِن.وأَْعَداَئُكُم اْلُجْرَذاِن.
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العقيد/محمد عبدالله أحمد العبايل

ــي  ــح الغيالن ــن صال ــة ب ــور جمع ــان الدكت ــدم الباحث يق
والدكتور جمال داوود سلمان يف كتابهما املشرتك /تحديات 
ــول/  ــع واملأم ــني الواق ــان ب ــلطنة ُعم ــايل يف س ــم الع التعلي
ــة معمقة تتناول تجربة التعليم العايل يف ُعمان بالنقد  دراس
والتحليل، مع تبيان أوجه النجاح فيها إىل جانب املالحظات 
املنهجية التي يقدمانها، مختتمني الكتاب ببعض التوصيات 

الهامة يف هذا الشأن.
ــعة  ــقط عىل مقدمة وتس ــاب الصادر يف مس ــتمل الكت يش
ــايل، فيما  ــة التعليم الع ــل األول أهمي ــول. يناقش الفص فص
يناقش الفصل الثاني واقع تطور التعليم العايل يف السلطنة. 
ــة يف التعليم  ــرق إىل املوارد البرشي ــث فيتط ــا الفصل الثال أم
ــع التحديات التي  ــلطنة، ويتناول الفصل الراب العايل يف الس
ــش الفصل  ــا يناق ــلطنة، فيم ــايل يف الس ــم الع ــه التعلي تواج
ــادس  ــا الفصل الس ــث العلمي. أم ــوع البح ــس موض الخام
ــة االفرتاضية،  ــان للحديث عن الجامع ــد خصصه الباحث فق
ــوق العمل. وتناول  ــم العايل وس ــابع عن التعلي والفصل الس
ــلطنة عمان. أما  ــرتاتيجية التعليم يف س ــن اس ــل الثام الفص
الفصل التاسع فقد خصص للحديث عن املأمول ومقرتحات 

التطوير.         
ــان يرى  ــم العايل يف عم ــة التعلي ــزات تجرب ــول مرتك وح
ــودة املنتج التعليمي  ــىل االهتمام بج ــان أنها تقوم ع الباحث
ــار رشاكات  ــة الكربى يف إط ــع الجامعات العاملي ــل م والتفاع
ــفة  ــث، وارتكزت فلس ــورات العلم الحدي ــة تط ــة ملواكب علمي
التعليم العايل يف ُعمان أيضا عىل أن يكون التعليم ذو الجودة 
ــاملة، فهو عامل من  العالية هو جزءا من عملية التنمية الش
ــة التنمية،  ــن مخرجات عملي ــل تحقيقها وهو أيضا م عوام
ــوق العمل من خالل إعداد الكوادر  حيث تم ربط التعليم بس
ــوق  العمانية يف كافة التخصصات العلمية التي يحتاجها س
ــة  ــة والتقنية يف الهندس ــة التخصصات الفني ــل، خاص العم
ــاهم  والعلوم والتكنولوجيا والبيئة واإلدارة وغريها التي تس

ــة بالكوادر الفنية، وهو  ــد املرشوعات العامة والخاص يف تزوي
ما يساهم يف تدعيم سياسة التعمني وإحالل األيدي العاملة 
ــة، ومن ناحية أخرى  ــة محل األيدي العاملة األجنبي املحلي
ــو االرتقاء  ــار التقدم ه ــة ومعي ــات التنمي ــد مخرج ــإن أح ف
ــادر عىل  ــي الق ــن العمان ــداد املواط ــم وإع ــتوى التعلي بمس

مواجهة العرص ومتغرياته.
ــات التعليم العايل يف سلطنة عمان كغريها من  إن مؤسس
املؤسسات يف الدول العربية والعاملية تهتم بالهدف املهم من 
ــداف التعليم العايل أال وهو إعداد الكوادر البرشية. وكثريا  أه
ــض التخصصات  ــىل أن املخرجات يف بع ــل النتائج ع ما تدل
تفوق الحاجة الفعلية أو العكس. وهذا يجعل االهتمام بربط 
ــة بمتطلبات التنمية  ــداد الطالب يف التخصصات املختلف إع
ــًرا رضورًيا. وهذا يقود إىل رضورة وجود دينامكية مرنة يف  أم
هذه املؤسسات وتطوير برامجها. إذ إنه يف كثري من األحيان 
ــة أو الخاصة،  ــف العام ــه يف الوظائ ــج مكاناً ل ــد الخري ال يج
ــري تخصصه، وهنا يتضح الجهد  ــا فقد تكون يف غ وإن وجده

والهدر. 
ــذا املجال تطوير  ــن التوصيات املقرتحة للتطوير يف ه وم
محتويات الربامج التعليمية لتكون متوافقة لطبيعة األهداف 
التي ينشدها املجتمع، ويفرضها الواقع املعارص والتوقعات 
ــق إعادة النظر  ــن تحقيقه عن طري ــتقبلية؛ وهو ما يمك املس
ــق مع ظروف  ــة وتجديده ليتواف ــج الحالي ــوى الربام يف محت
ــتجدات  ــن مس ــه م ــا في ــع م ــواءم م ــرص، ويت ــات الع ومعطي

ومتغريات، بحيث ال يتعارض مع ثوابت املجتمع ومبادئه.
ــاط التعليم العايل  ــىل رضورة ارتب ــا يتوجب التأكيد ع كم
ــق  ــتمرة وتحقي ــة مس ــل يف عملي ــة العم ــي بحاج والجامع
ــا، وذلك من خالل تدريب القوى البرشية بعد  التكامل بينهم
ــية  ــا، ومن ثم تكامل اإلعداد والتدريب كوظيفة رئيس تأهيله

ملؤسسات التعليم العايل يف ظل مفهوم الرتبية املستمرة.
ــك  ــة لتل ــم دوري ــة تقوي ــذ عملي ــة بتنفي ــويص الدراس وت

ــات للتأكد من أن األسس التي وضعت عىل أساسها  املؤسس
ــب  تتواك ــت  زال ــا  م ــج  والربام ــرتاتيجيات  واالس ــداف  األه
ــني األداء. واألخذ  ــىل تحس ــل ع ــة والعم ــات التنمي ومتطلب
ــات التعليم  ــاملة يف إدارة مؤسس ــودة الش ــج إدارة الج بمنه
ــات  ــاءة األداء بهذه املؤسس ــم تحقيق رفع كف ــايل ومن ث الع
ــا (إعداد القوى البرشية، والبحث العلمي،  والقيام بوظائفه
والتنشيط الثقايف والفكري العام) بصورة مرضية. والتأكيد 
ــع اإلنتاجية عىل  ــن أجل رف ــتمر لألداء م ــىل التقييم املس ع

جميع املستويات.
ــة التي  ــات الحديث ــم التخصص ــة دع ــا تقرتح الدراس كم
ــع ممثال يف  ــات املجتم ــم وحاج ــني التعلي ــق ب ــق التواف تحق
ــام  ــي نظ ــة، وتبن ــات اإلنتاجي ــال واملؤسس ــات األعم قطاع
ــزة  ــات املتمي ــع الجامع ــرتكة م ــة مش ــج تعليمي ــم برام تقدي
بالخارج من أجل منح درجات علمية مشرتكة، وخاصة عىل 
مستوى املاجستري والدكتوراه مما يكفل الجودة والتميز إىل 
جانب اختيار القيادات ملؤسسات التعليم العايل تبعاً للتميز 
ــب الكايف لها قبل  ــىل إدارة التغيري، وتوفري التدري ــدرة ع والق

تكليفها بإدارة هذه املؤسسات.
وتؤكد الدراسة عىل أن التعليم العايل ليس عملية خدمية 
ــات إنتاجية لها  ــة، وأنه يعطي مخرج ــه عملية إنتاجي ولكن
ــتويات الحياة العامة.  مردود اقتصادي واضح عىل كافة مس
ــة املنتجة  ــوذج الجامع ــرة تبني نم ــان فك ــرح املؤلف كما يط
(Productive University). ويقصد به الجامعة التي تحقق 
ــم والبحث وخدمة  ــي تتمثل يف التعلي ــا املتوقعة الت وظائفه
ــف لتحقيق بعض  ــا هذه الوظائ ــي تتكامل فيه ــع، الت املجتم
ــاليب ووسائل متعددة  املوارد املالية اإلضافية من خالل أس
ــوث التعاقدية  ــارات والبح ــتمر واالستش منها: التعليم املس
ــن دول العالم هذا  ــد طبقت كثري م ــطة اإلنتاجية. وق واألنش
ــل للجامعة  ــادر تموي ــاد مص ــا إليج ــة منه ــام كمحاول النظ

إضافية تنعكس عليها وعىل العاملني بها. 
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