
عندما يكون 
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ُمخُبر الطالب يكون عندما
الععتي الجامعععة إدارة قامت - باعدما طلباي أحد التقاني

مععن طلععب علععى بانععاء خععدماتي باإنهاء مرة ذات فيها عملت
عععدد كععم أسععتاذ يععا لععي: (أتعلععم - وقععال المخععابارات جهععاز

أن منععه للمخععابارات؟). طلبععت ضععدك كتبتهععا الععتي التقارير
نصيب لي كان إذا فيما تسع). فسألته فقال: (أنها ؟ يتفضل

وقععال: فاباتسم، جاسوسيته لقاء عليه حصل الذي الجر من
أخلقا). أو ضمير بال نكون كيف (علمونا

كععانوا الععذين الطلبا مععن كععبير عععدد مععن واحععد هععذا
والنقععاش المحاضععرات حععول التقععارير كتاباة في يستمتعون

ضععد الكتاباععة فععي جهودهم تنحصر ولم خللها، يتم كان الذي
أيضا.  الطلبا إلى امتدت وإنما المدرس

ذاتهععا والمشععكلة عربايععة جامعععات عععدة في عملت لقد
يسععتنفرون مكععان كععل فععي المخععابارات رجال ذهبت؛ حيثما

الحرم في يقال ما ويتاباعون التسجيل أجهزة ورباما أقلمهم
خارجهععا. ولحظععت أو الععدرس غرفععة داخل سواء الجامعي

مخععابارات جهاز على يقتصرون ل أنهم حيث من أيضا التنوع
أجهععزة باعضععهم يخععدم وإنمععا الجامعععة فيها تقع التي الدولة
ينحصععرون ل السععرائيلية. وهععم المن وأجهزة أخرى عرباية

وحملععة والداريون المدرسون منهم وإنما فقط الطلبا في
الدكتوراة. 

الععدكتوراة حملععة مععن زملئععي أحد أن مثل فوجئت لقد
ارير أشعبعني قعد القعانون في وإدارة المخعابارات لجهعاز تق

الجامعة.

ويصر بااستمرار البيت في يزورني فكان آخر دكتور أما
أهميععة عععن ليحععدثني سععاهرة جععولت فععي اصطحاباي على

العرباي.  الوطن في والسياسي الجتماعي والتغيير الثورة

عبععدا أكععون أن ورفضععي حريععتي علععى إصراري باسبب
هععذه فععي رأيععت المععوت؛ أو العتقال من للخوف أو للراتب

الحععالي الوضع من جدوى ل أن القناعة لدي يرسخ ما المة
الوطن.  هذا في انقلبا بال تغيير إحداث من باد ول

الحععرم داخععل سععلحا يحمععل جامعععة رئيس نائب رأيت
للخرين. إرهاباا الرسمي مكتبه وفي الجامعي
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لمدرسععين أكاديميععة قضايا يرسل جامعة رئيس ورأيت
فيها. للبت المخابارات جهاز إلى

وطالبععات طلبا فيهععا يعطععى كععثيرة حععالت وعرفععت
فيهععا، الععدوام علععى يواظبععوا لععم مععواد في تسعينية علمات

اسععتخدامهن أجععل من لفتيات إسقاط حالت على واطلعت
كععثيرة باحالت وعلمت إداريين، أو مدرسين لتوريط كأدوات

ليتفععل المععدرس مكتععب إلى المخابارات الطالب فيها يدخل
ويحذره... الخ.  يضرباه أو وجهه في

باأكملهععا، أمععة علععى تجارباه المرء يعمم أن الصعب من
الهرم قمة في الصاباة تكون عندما قويا يكون المؤشر لكن

التعليمي. 

الجتماعيععة الكليععات فععي المخععابارات رجععال ينشععط
السياسععية والتحليلت الفكععار مرتععع لنهععا ذلععك والنسانية؛

وثيقععة علقععة علععى إنهععا والخلقيععة، والترباويععة والجتماعية
علععى بااسععتمرار وتلمععس المععة أو الشعععب أوضععاع باععترتيب
د ل ومقدراتها. ولهعذا المة إدارة في الهامة الجوانب معن با

ول باحيعث والتعوجس الخوف من جو صنع فيهعا التعليعم يتح
نشععاطات عععن ومنفصععل الرومانسععية دروبا مععن دربا إلى

الواقععع فهععم عععن التعليميععة المهمععة تبتعععد أن الحياة. يجب
أجععواء في عاليا تحلق وأن تطويره سبل في والبحث ونقده

له علقة ل آخر عالم إلى ينتمي ما إلى باعيدا أو الميتافيزقيا
افتراضية.  زوايا من إل باالنسان

الكليععات هععذه تكون أن العرباية؛ الرسمية السياسة من
في وفيرا وقتا طالبها يمضي باحيث جوهر بادون شكل مجرد

وتسععريحات الزيععاء بامتاباعععة طالباتهععا وتهتععم الكافيتيريععا،
مععن وزنهععا خاويععة شععهادة علععى تحصععل ثععم ومععن الشعععر

بايضعاء أوراقهعا - نصف كشكول أو دفترا أرباعين الملحظات
-

ذات شععهادة علععى الطالبععة أو الطععالب يحصل ل وحتى
باجععد التعليميععة العمليععة يأخععذ أل المععدرس علععى فععإن قيمة

والتفاهة.  النفاقا إظهار على يحرص وأن وأمانة

غرفععة فععي باععأدبا الجالسععين المخابارات مندوباو يضمن
الكععبير الععوطن هذا في يسمى باما المدرس التزام الدرس؛
والسلوك".  السير "حسن
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علععى السياسععية العلععوم فععي لي زميل يركز كان ولهذا
أسعععئلة فعععي أو المثلعععة ضعععربا واقا" فعععي "العععواقا بالد

يخععون أنععه يشعععر كان إذا فيما مرة ذات المتحانات. سألته
؟ الواقععع عععن واباتعععاده البلد هععذه تخيل في العلمية المانة
يتجسسععون طلباا تنجب التي المة باأن معلل باالنفي فأجابا

باأنه ضمير. وأضاف تأنيب من ذرة تستحق ل مدرسهم على
همععس أحععدا أن إل أمثلته ماو" في "الماو بالد حينا استعمل

اسععتبداله والفضععل التمرد من نفسا المثل في أن أذنه في
المصلحة.  على حرصا

الععوطن فيععه ضععاقا الجتمععاع علععم فععي آخر مدرس أما
الععذي والتغييععر السععلمية الحركات عن بامثال ليأتي العرباي
دائععرة إلععى اسععتدعاؤه تععم كمثال؛ باالفلبين فأتى إليه تتطلع

مععن قيمععة معلومععات وأعطععي التععالي اليوم في المخابارات
إلععى يععؤدي المثععال باععأن لععه قال الذي المخابارات رجل قبل

تبععذل الحكومععة وأن والفلععبين العععربا بايععن العلقععة إسععاءة
أخبععار تنععاهي حععال في الموقف لتدارك الن جهدها قصارى

تنتظر الحكومة باأن الفلبين. وأضاف حكومة إلى المحاضرة
العععواقب من فيها يحذر المتحدة الوليات ممثل من مكالمة

التععدريس، هععذا مثععل علععى تععترتب أن يمكععن الععتي الوخيمة
مععن البلد عليهععا تحصععل التي المالية المساعدات إلى منبها

أمريكا. 

اتخععاذ يتععم لععن باععأنه الععدكتور المخععابارات رجععل طمععأن
الععدكتور الخطععأ. أشععار يكععرر ل باععأن ونصحه ضده إجراءات
رجععل لععه فقععال التععدريس، فععي المثلععة أهمية إلى باسذاجة

أمثلة!!  بادون يدّرس أن المخابارات

سععأل آخععر مععدرس مععع مقارنة باجلده المدرس هذا نجا
علععى تقععوم ل مؤسسات باناء أهمية عن المتحانات أحد في

بارم".  "الشرم بالد في شخصية أسس

البنععاء فععي القبليععة العقليععة تغييععب الطلبا أحععد امتدح
متخلفععا نمطععا المؤسسععة إدارة فععي العععائلي النمط واعتبر

المععة. حصععل أمععوال وإضععاعة والتخريععب الفساد إلى يقود
كععان أحععدهم لن باها يهنأ لم لكنه عالية، علمة على الطالب

المخععابارات دائععرة والعلمععة. أرسععلت باالجاباععة علععم قععد
والمصععالح البلد اسععتقرار باتهديععد اتهععامه وتععم للمععدرس

النظععام. ضععد تحريضية باأعمال القيام من وتحذيره الوطنية
رئيععس هععدده إذ والكليععة الجامعععة إدارة مععن يسععلم ولععم
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الغوغائيععة السععاليب بااتبععاع اسععتمر إذا باععالطرد الجامعععة
التدريس.  في والشيوعية

الطععالب امتحعان ورقة بامراجعة فأمره الكلية عميد أما
الكتععب مععن تعلمه ما باأن ونصحه راسب إلى العلمة وتغيير

البلد. باالضععافة سععيد فكععر إلى يرتقي ل الغرباية والحضارة
ام ثلثعة يقبعع أن الطعالب علعى كان الجديدة العلمة إلى أي
لععم التعاظ أن التعذيب. وأظن تحت المخابارات زنازين في

المجتمععع علععى وإنمععا والمععدرس الطععالب علععى يقتصععر
ككل.  الجامعي

العربا. جامعات في يحصل مما قليلة أمثلة مجرد هذه
الجععدد المدرسععين مععع يحصععل تكرارها أن الواضح من لكنه

علميععة قيععم تععأثير تحععت وهععم التعليععم سععلك يدخلون الذين
إلعى ويسعون وجدانهم في حية زالت ما وأخلقية وأكاديمية
تطبيقها. 

فعي خللهعا يقععون الزمعن معن فععترة إلععى باحاجة إنهم
يحملونها التي القيم أن خللها من يتعلمون وأخطاء مطبات

أنععه الزمععن مععع وجامعاته. يتعلمون العرباي للوطن تصلح ل
وبا خلع عليهم يتوجب كان علعى والغيعرة والتقعدم العلعم ث

الميمونععة عودتهم في أقلتهم التي الطائرة سلم على المة
باالتععالي؛ والتععدليس. ويوقنععون والكذبا النفاقا ثوبا وارتداء

عربايععة سععمة عععن عبععارة والسياسي الجتماعي التخلف أن
أسععمائهم باقععاء فععي رغبععوا إذا عليهععا المحافظة تجب باارزة
الرواتب.  لئحة على

يعرفععون وهععم المتحان هذا القدامى المدرسون اجتاز
المخععابارات. من ومواعظ دروس إلى الحاجة دون حدودهم

وأن المخابارات، طائلة تحت الدرس غرف أن يعرفون إنهم
اللتزام السلمة من وأنه الكلم، نقل يتقن من زملئهم من
يغضبها.  عما والباتعاد المخابارات يرضي باما

- جععدا قليععل وهم رباك رحم من - إل منهم كل طور لقد
يراقععب الععذي المخععابارات أصبح باحيث ذاتيا رقيبا داخله في

التي العرباية العلم وسائل باأغلب يكون ما أشبه نفسه. إنه
إلععى الرجععوع دون يصععلح ل ومععا للنشععر يصععلح مععا تعععرف

المخاباراتية.  المرجعية
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للسععتجوابا؟ الخضععوع ثععم ومععن الخطوط تجاوز لماذا
للطرفين!  مفيد الختصار

جرفققه إذا وفيمققا الكققاتب عققن أحققد يسققأل قققد
التيار؟

مجععراه. أعكس باأن أمل ولدي التيار ضد أسبح زلت ما
باوضععوح طلباععي وأدرس حععواجز، أو باقيععود أعععترف ل أنععا

الخرون يتخذه ما يؤرقني ول دوران أو لف وبادون وصراحة
منهععا جععدا بااهظععة أثمانععا دفعععت ضععدي. لقععد إجععراءات من

جواز وسحب الجبرية والقامة الوظيفة من والطرد السجن
النععار... الععخ. لطلقا والتعععرض السععفر مععن والمنععع السفر

الذي اليوم أتى إذا ضعيفا سأكون باأنني مطلقة قناعتي لكن
سععأكون ذلععك وفععوقا متاباعتي، عن المخابارات رجال يتوقف

أن أرادت إذا إليععه باحاجععة المععة مقدسععا؛ موقعععا تركععت قد
والهزائم.  الذل نفسها عن وتنفض تتقدم

أو سياسععيا وضعععا أغيععر لععن أننععي الكععبر الحتمععال
بابذرة.  أول تبدأ الشجرة لكن اجتماعيا،

الستسععلم لتععبرير الععدين يستعملون الذين هم كثيرون
يستشععهد مععن عمومععا. منهععم والنظمععة المخععابارات لرادة
وآخرون التهلكة}، إلى باأيديكم تلقوا تعالى: {ول الله باقول

يسععتطع لععم باعضه: "ومن يقول الذي باالحديث يستشهدون
فععي جميعهععا المععة وقعععت اليمععان"، أضعععف وذلععك فبقلبه

نهععار ليععل ومقدسععاتها حياضععها يدوسععون والعععداء التهلكة،
لهععم ستجعل الظلم مهادنة في فلسفتهم أن يظنون وهؤلء

غفرانا.  الله عند

أديانععا العععاجزين عقععول فععي يصععنع العجععز أن شععك ل
وهوان.  ذل من فيه هم ما على تتناسب

أو فلسععطين تحريععر يريععد مععن أن النهايععة فععي والعبرة
الفقععر مععن التخلص أو المة توحيد أو ثرواته على السيطرة
الوسععطى. القععرون عععن متخلفة جامعات يقيم ل والتخلف؛

والحعوار والباعداع الحعر للتفكير منارة الجامعات تكن لم إن
العلمععي والكتشععاف والجتماعي السياسي للتغيير ومركزا

رواتععب داخلهععا فععي تحععوي بانايععات سععوى تكععون لععن فإنهععا
شهادة.  وباطاقات
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أما المة التي توظععف أباناءهععا مخععبرين وجواسععيس ل
يمكععن إل أن تبقععى مطيععة للغيععر يسععوقونها كيفمععا طععابا
هواهم. وإذا كان هناك من يطلق العنان لتصععريحات ناريععة
حععول حرصععه علععى التقععدم والتحريععر ول يطلععق العنععان

للعقول إنما هو كاذبا أثيم.

هذه تنقزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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