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   الديناميكية في األرصاد الجويةدكتورةتحضير  
)PhD in Dynamical Meteorology(   

    : ا�@'�ة 
  77  )حزيران ( يونيوإلى 76  )آذار (مارسمن 
    الديناميكية في األرصاد الجويةماجستير تحضير 

)Mater of Science in Dynamical Meteorology(   

    :ا�@'�ة  

 D75 )حزيران ( يونيوإلى 74 )آذار (مارس�:  

   في األرصاد الجوية)يةثان( إجازة تحضير 
)Second) Bachelor Degree in Meteorology((   

  

   :نا��)�

ا�&%	ب، ��,�7   
  ا�	��ط

  : ا��;�=�  
 �"��48��  �9&� ا��

: ا�'��<
�)"7F  

  

  
   :ا�@'�ة  

  
  .72) كانون الثاني( ناير يإلى 70) كانون الثاني( من يناير

  :مجالي في" �را��7ا��!�ت ا�H" في مسجل 
- "�)�Jا�@7"(�ء ا��) "Séminaire de physique théorique(،  
 ،)La Physique de l’Etat Solideٍ)"  ا���*� ا�7���H"(�ءFو  -

  ."ا������ء"في "  درا��ت ����د���م " للتحضيرل قسم الفيزياءضمن متطلبات 
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محليين أساتذة   هـذه الحلقـات    قد ساهم في   و

 تخصــصاتهمذوو صـيت فـي    دوليينن ومحاضري

�(�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLا���آL" ا��Lو�� ��@�L)"7ء     " طرف منمبتعثين  Jا�� "

)International Center for 

Theoretical Physics) ()ICTP (

 اإليطالية، الذي كـان يـديره     ) Trieste" (������� "بمدينة  

بغرض وذلك   )1979جائزة نوبل للفيزياء لسنة     حامل   (م��L*� �L�H ا�L=9     : الدكتور الباكستاني 

فك العزلة  ب في بلدانها    تثبيت المواهب المحلية  هجرة األدمغة إلى الخارج من خالل       منع  

  . العلمية عنهم

  

الخلفية العلمية  هذه  صاحب السيرة من     وقد أفاد  

���LLF : �LL ا����LLما��LPل ا��!���Lي    : " كتاب  تأليف  يوم رام  النظرية

   �LQت &��ذ�L7&�(ا�) " طبعه لـم يـتمكن مـن     صورة الغالف.(  

  
  

   :نا��)�

  ا�&%	ب، ��,�7 ا�	��ط   
48��"� : ا��;�=� ��  �9&� ا��

  

: ا�'��<

  
  
  

   :ا�@'�ة  
   :70  )أولتـشرين   ( أكتوبر إلى 65 )تشرين أول  (أكتوبرمن  

 Licence es( )من ست شهادات  ( في الفيزياء  )أولى(  إجازة تحضير 

Science en Physique( 

  ���Pت ا��*�ة
  

  ا��و��7إدارة ا���ر(,  �Fا��*�ة  )أ
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  V�ا���:  
 ��وع  ��(� :  
   : ا�@'�ة 

 D� 91 )تموز ( يوليوإلى 89 )رانحزي (يونيو    
 �7@�Xا ���P'�  
Y)��� ا����)�L    بينوقع  طويل األمد   تعاقدي  مشروع   ضمنالميدانية  " التجربة"هذه   تندرج

) WMO(" ا����LLL�J ا������LLL7 �]ر�LLLZد ا��LLL)�P "و" ا�����LLL7 ا�LLL=��د(�
)World Meteorological Organization ( 1396ســنة 

 ا�VH=LLLLLLا�L'�\�ر   كانيـة  استكـشاف إم   بغـرض   م 1976/هـ
7�  منطقة   فوق=L� ا "الجنوب الغربي ل  ب    �L7�� ."ا�LLL=��د(�����)�L ا��
   )الخريطة(
  : لتوفرها على المزايا التالية قد اختيرت منطقة عسير إلجراء التجربةو
  

ـ       كونها   )1  اًأكثر مناطق المملكـة غطـاء نباتي
  ،وكثافة أشجار

 لل الغذائية المهمة بالمملكة، السمنكونها  )2

  ،من مصايف الخليجسياحياً  اًمصيفكونها   )3

 مع أمطار تؤدي إلى حصول سـيول        ،في فترة الصيف   سحب بكثرة وجود   )4
  جارفة تحتاج إلى تنظيم،

  
ــذين  " ا������L7 �]ر�LZد ا��L)�P        ا����L�J "وقد اعتبر خبـراء      الـ

ــنالمكونـة   لمنطقةهذه ا المائية ل اإلمكانيات   وامسح  :مـ
ــات  �واتمرتفع=LLل ا��LL*Q،و LL��%$�، �7��LLل ا��%=LLالتـــي و، وا�

  :�)�ن ا�'����
:�74 �7,��  


	ا,�3  

  :ا��;�=�
  ا�&7;&�
��&��  ا�"

�,�  �=ر6�د ا�>
  

  :��7ان ا���[
ا�&&<� ا�"	��� 

�د,�"
�9 ا�?� ،
�,� ا���@�&Aد و�  اBر6

  ��,�7 �4ة

�وع :ا��
�د,�"
  ا�2>	�� ا�
C9
�ء ا�,E�F�  

Saudi Arabian Cloud Physics Experiment (SACPEX)  
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، األمطـار زيادة  أن   ، كيلومتر مربع  ألفثمانين   حوالياإلجمالية  تبلغ مساحتها   
  :حاجيتينتلبي يمكن أن  حصلت، لو

   ،زيادة المخزون المائي في حالة بناء سدود  ) أ

  . الزاحفلمحافظة على الغطاء النباتي من التصحرا  ) ب

�وع%�م�  � ا��)�� :   
ا����L�J  تعاقدون مع   تعيين الخبراء الدوليين الذين سي    ختيار و ا في   �L=���ة ا�  

  �)�Pد ا��Zار الـسحب رفي اسـتد   لتجربة ميدانيةتخطيطال من أجل ا������7 �]ر 
  .تدوم سنتين

  .تحديد أهداف التجربة  مع الخبراء في�$@�قا 

  �)�H$ا� ��0 /&. ا-,�ل ا�&*(دة ��'��! ا�&�ارد ا�%$��! وا��" �! �� ��.  

  #7Z�$ المطلوبة وكيفية تجميعها ومعالجتهاالمعطيات الميدانية .  

ــل  الفنـي علـى كـل       ا�`�اف   مراح
  .التجربة

" ا����LLL�J "5%�����اء �� ������4 2����3  ا���LLLLاد  
 مــــنطر الـسعودية   أل ا تدريب�7�89    

"      �La7*ا� �L)��Y د و�Zرbا �H��� "  المجاالتفي كل 
ــا  ــي له ــقالت   بالمــشروعتعل

 وجزء من طاقمها من جامعـة       مختبرالطائرة  ل هي ل  الملحقةالصورة  { .يذهاواإلشراف على تنف  
العـاملين فـي المتابعـة       وايومين وبعض األطر الفنية السعودية من مصلحة األرصاد وحماية البيئـة          

�وع والمساندة األرضية، و  .})إلى أقصى اليسار(��(� ا��

فـي   ����� ا�:&����ت   ةاألرضية والجوية المطلوب   على توفير المساندة   ا���[  
c7"و" �Qة ": مدينتيكل من� d7�X."  

   ,L*'$  تقارير"    �L�Qا�) Project Panel Review Meetings" ( ا�L���'Qت ا���LPن ا�@��L7 ا��
  ،  الميدانيةبحسب ما تسمح به الظروفالواردة بهذه التقارير وتنفيذ التوصيات 

تبطة بمختلف أنشطة المـشروع     المر" ا�'!�Lر(� ا���L7��%   "  ��< ����= آ�;�!     ا���[   
  . من الهيئات والمؤسسات المتعاقد معها

 أثنـاء   �LQة �\�Lر   � الـرئيس     ا�����L7ت  ���آL" على العمل اليـومي     اA@��اف     
   .التحضير لرحلة من رحالت الطائرة المختبر فوق مسرح العمليات بعسير

  

��� ا ا�'� ا�'���/ �7���Fتا�=  P'�) ت��2
�4�   )ا�
  

��� إنجاز هذه تطلبوقد  P'التالية) ياتاللوجيست(" ا�=���7ت" توفير ا�:   
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 ،وشــغله  استقدم من أمريكـا     لرصد السحب  ادارر  
 ماجستيرشهادة حامل ل   سعودي راصد ،بعد فترة تدريب  

ــرف   من جامعة الملك عبـد العزيـز       في األرصاد  أش
فكرة عـن   الصورة إلى اليـسار تعطـي      ( .عليها صاحب السيرة  

ة عسير، وموقع الرادار في مركز خميس مشيط، وأنبوب مياه التحلية الذي يغذي كـل               تضاريس منطق 
لمنطقـة  من مدينتي أبها وخميس مشيط، والصورة إلى اليمين تبين صورة من شاشة الرادار المغطية               

 ).العمليات
  

   ���f�    " جامعة وايومين"من  استقدمت ة ��'*
) UniversityًWyoming ( األمريكية

علماء الاقمها من   طمع  
 والفنيينوالمهندسين والطيارين  
ــاء    ،السحبفــي دراســة فيزي

ــد الصورة تبـين بعـض أجهـزة       ( الرصــ
المختبر مـن   المحمولة على أحد أجنحة الطائرة    

  )جامعة وايومين وهي تقوم برصد خواص سحب منطقة جبال عسير

 
   �\H�   �7  ا�'!*�لF�f   رة�L\'�    بواسطة مرتبطة عن بعـد

) McIdas System" (نظـام مـاك أيـداس   " الصناعية ب راألقما
ــد ب  ــسن "المتواج ــة ويسكن  Wisconsin" (جامع

University( ومعالجة حليل بالواليات المتحدة األمريكية، بغرض ت
 فوق منطقة عسير كل نصف      صناعيةالقمار  األ السحب الملتقطة بواسطة  صور  

�وع ��(�تظهر  الملحقةالصورة { .ساعة وعلى مدار اليوم  } أمام واجهة محطة االستقبال ا��

 
   :التعاقد معقد تم ف  األمثل لكل هذه السوقيات الميدانيألجل التشغيلو

  استقدم من أمريكا لهذا الغرض،  ا��ادار تشغيلفيفني  يرخب 
  المتجمعة،  ا��ادار\�7ت��� البعِدية معالجةالخبراء في   

فيزياء لجمع وتحليل معطيات    ية  األمريك  وا(�L���Q  D7��L من  وخبراء   ساتذة أ 
 السحب،

  األمريكية لتحليل صور السحب، و(=)�=����Q Dأساتذة من   
آ��L7  " مـن  �ا�%�7رو��L7Q  اbر�LZد ، و �L7 ا�*a7 اbر�LZد ، و اbر�LZد ا��L)�P     في   أساتذة  

 للقيـام  بمدينة جـدة  ����L ا����L*� hL ا��"(    "L�P " وا�*�a7 وزرا�� ا���gf�L ا��LF�P      اbر�Zد
 . بمنطقة العمليات تخصصاتهمتزامنة فيبرصودات م

 :ه�ا ز��دة ��< ��;��
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    �'=LQف  ا���� ا�����E .3 "    �)د��=Lا� �L7(ا��� �L)�Pات ا��L!ممثلة في "ا� "   hLة ا����L���

 ���X�)�Pمدينة ب"ا�" c7� d7�X". 
  

�(� ا���رآ�    ا���ارد ا�*
  c*LL$ار �LLا��'����!و� F���0� !���G&�ت ���� ��.   ا�&�(ا����ا Hا���� ���I��350. أآ  ،�ً��&���
�%��� ���� 0= ��ا����Oا ���G"�ا و... وG����3(ًا، و����Eرًا،و03 (���ً�، ورا��O(ًا   ،5%����ًاو

   :RSث �Pرات

 �7LL�i } �LLa7*ا� �LL)��Yد و�LLZرbا �H��LLة، و��LLQ ر�LL\�
��Pة، وآ��L7 اbر�LZد ��L���P ا����L*� hL ا��"( "L��LPة،               

�c7 ���\!� ا�����7ت ��=7� d7�X ��)�� و�\�ر{ ،  

��L�J ا������L7 �]ر�LZد ا� �L)�P����L�)         ا��{أورو��  و 

#7�Q{ ، 
 ، }وا(��D7 وو(=)�=���Q :D'�{ أ��()�و 
  #7f وع� ا��*�ات ا�'� `��%� ا��
 ا���O( و ;�����ء ا���*�WW9�     .��� ��3  :   ،Xت ا�9%��اء ا�&�$�رآ�.     ��ز�Vو��  

    ،H,ا���0(رو�� )�Oوا�� ،H�Y�%ا� )O,�!     ا�'�ي، وا���ت ا�'���!، وا� &��:Pوا���
ت ا���[�! وا�R��[�!، و�*��\ �Oر ا��ادار، و�*���\ ��Oر          وا]��W] ا�:(د�!،

، ا_P&����ر ا�����W ���!، وا]�����$:�ر �����. �:���(، وا�&������G(ة ا_ر/����! ��������8ان    
   .الخ...واالستشارة الفنية والعلمية، والتقييم والمتابعة،

   j��&��آ"ي ا�����7تا���[ ا����7�� �F   
  

��P:���ت ا�'����! ا�&�����a���8�  .�8%ة وأ��O*�ب ا� P���E= ا%��(أ ا�:&��\ ا�����H3 �"��(وم �
 و�"���3ن ���:&�\ ا������LQ       Xة  �&��8ر     ا��c�a إ�< �3آ� ا�:&���ت  ��آ�ًا   ����'��!

Hا����:  

  

فوق منطقة عـسير كـل       الصناعية   األقمارصور   الحصول على    –  ) أ
، �L���Q و(=)�D=L   حاسوب  من المحطة الطرفية المرتبطة ب    نصف ساعة   

c7   طـرف رادار    ن  مالمستقبلة  وصور الرادار   L� d7L�X   وخـرائط ،
 ،��Pةالمركز الرئيس من المتسلمة التوقعات الجوية 

   

7�   فـوق    طقسحالة ال  ل أثناء مناقشته  فريق العمل يركز    - ) ب=L� �L!\�� 
  :مثل المحلية تكوين السحب الركامية في العوامل المؤثرة أهمعلى 

   ،تغير الرياح السطحية 
   ،تكوين جبهة نسيم البحر 
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   ،طوبة النسبيةتغير الر 

 ��e� مؤشرات االستقرار،   

  ، الخرائط الحراريةعلى ة الحراريات االنقالباتطبق �0fر 

   ،حركة التيار النفاث الشرقي في طبقات الجو العليا��2%  

التيار النفاث المنخفض الشمالي الشرقي في الطبقة السفلي من الغـالف        حركة   ��2�%  
   ،الجوي

  
 والتأثيرات المحلية لمنطقة    الجغرافي،لموقع  اأثر  ب االعتبار    في مع األخذ 
  ،عسير

 
تدعمـه   ملخصإعطاء   ب الطيار من جامعة وايومين   فريق  ال يقوم   - ) ت

ل اليـوم   عن المهام التي قام بها خـال      ،  الصور والرسومات البيانية  
   إليها،تي توصل الالسابق والنتائج

الـة   الح استعراضب المرتبط بالتجربة المحلي  يقوم المتنبئ الجوي     - ) ث
 فوق منطقـة    الجوية السائدة والحالة المتوقعة لبعض عناصر الطقس      

  ،العمليات

،  من الفريق الطيار وفريق التوقعات     على ضوء هذين التقريرين   و - ) ج
  من عدمه،إلى منطقة العمليات  طيران قرار القيام برحلة اتخاذيتم 

  خطـة  إعدادب  قرار بالطيران، يقوم الفريق الطيار     اتخاذفي حالة    - ) ح
 في مطار    فريق المساندة األرضية المتعاقد معه      مع بالتنسيقلطيران  ل

تخاذ اإلجراءات الضرورية مـع مـصالح المطـار          من أجل ا   جدة
 . والعودة منهاللسماح للطائرة بالقيام برحلتها

 تواً بالفريق   ، يتم االتصال  �\�Lر �LQة    من   إقالع الطائرة المختبر  بعد   - ) خ
c7   �مركز العمليات   وجود في    الم ا�\!dL  رادار المكلف بتشغيل L� d7L�� 

واالتـصال المباشـر     الـشاشة على  تتبع رصد الطائرة    يتمكن من   ل
 .اهالسلكياً بطاقم

ل الطائرة إلى مسرح العمليات يشرع الطاقم فـي         وبمجرد وصو  –  ) د
مـع   اختيار السحب التي تستحق السبر وكذلك التي يمكن أن تبـذر          

ـ بدقـة   د مواقعها الثالثية األبعاد     يتحد ادار رى رادار الطـائرة و    عل
  .الرصد

  الطائرة إلى مركز العمليات بمطار جدة يقـوم الطـاقم          عودةبعد   -  ) ذ
عرضه في  ي ل الرحلةعما تم القيام به خالل      دقيق   عداد تقرير إب الطيار

  .على فريق العملياتاليوم التالي 
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�وعا�'!�ر(� ا�@��7  � ا��)�� D� درة��ا�  :  
  

، والتـسهيالت  المـوارد : حول تقريراً فنياً ودراسة   25ما يربو على     $� إ�Zار 
ــواقح وخطة العمل خالل التجربة،    الموجودة في المطارات،     ول

كل نوع  السحب المتوفرة، والمواصفات المطلوب توفرها فـي       
الزماني من أنواع المعطيات المرتبطة بالتجربـة، والتوزيـع        
والسطحي لألمطار فوق منطقـة التجربـة، وشـبكة         

والمكان  الت وكيف يجب أن تعمل، ومواصفات الرادار      االتصا
وكيـف يجـب     األقمار الصناعية وصور  ،  األنسب له لتغطية منطقة العمليات    

 )Geographical Information System(نظام المعلومات الجغرافي و، التعامل معها
، والنمذجة العدديـة  )Now casting(التوقع الجوي اآلني و، وكيف االستفادة منه

� ا��L(D ا���LF ��9L ا��L'�\�ر      "و، )Cloud Modeling(للـسحب  LJ& �L%Qو " )Religious 

Aspect : The Islamic point of View(  والتأثير المرتقب على البيئة من بـرامج ،
���L       و  والمردود االقتصادي المتوقـع للمـشروع،      االستمطار،P'�� ���L%ا�� �L)� .ا�'!

  ).إلى اليسارصورة الغالف (

  
    : \� ��از(� وإ�Zاراتأ&
  

  استمطار صناعي 

 42" استدرار الماء من الضباب ورطوبة الهواء      : "1991عمراني حنشي محمد،     
دراسة فنية لجدوى إمكانية استغالل الرطوبة العالية على منطقـة عـسير            : ورقة  

بالمملكة العربية السعودية، وكذا ضبابها اليومي في استخالص كميات مياه صناعية           
  . لعمليات التحليةمنافسة

�a7*ا� �)��Yد و�Zرbا �H��جدة� ،.  
  استمطار صناعي 

حول إمكانية زيـادة األمطـار صـناعيا فـوق           : "1991عمراني حنشي محمد،     
  .دراسة أولية" الجمهورية العربية السورية

�a7*ا� �)��Yد و�Zرbا �H��� ،ورقات9، جدة .  
  تطبيقات مناخية 

 ،المدينـة المنـورة   : مناخي لمطارات   جز ال المو : 1991عمراني حنشي محمد،     
  .تبوك وبدنة، والوجهو

الـدنيا  عناصر الرياح وشدتها وتوزيعاتها ومتوسطاتها وقيمها العليـا و        
شهريا وكذا بالنسبة للحرارة و الرطوبة و الضغط الجوي، و توقعـات            

  . على مدار السنةا��ؤ(� ا���7�7
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�a7*ا� �)��Yد و�Zرbا �H��� ،ة ورق150، جدة.  
  تطبيقات الحاسوب 

النظرة الشمولية لمجهودات النمذجـة العدديـة        : "1990عمراني حنشي محمد،     
كتاب ". الحاسوبية المتعددة التخصصات لمركز التوقعات الجهوية بجدة للتسعينات       

يعرض لكل اإلمكانيات العالمية المتوفرة وكذا درجة الحواسب الضخمة المتطـورة        
خالل التسعينات للقيام بعمل التوقع العددي في األرصـاد         آنذاك أو المرتقب إنتاجها     

  .الجوية وكذا البرامج المتوفرة للتشغيل

�a7*ا� �)��Yد و�Zرbا �H��� ورقة195، جدة .  

  
�وع ا��(��ا��!�ط    : ��0 ا��
  

 وهم يوقعـون  ،مسؤولي األرصاد الرسميين  على بال  قط   خطركن لي لم ي 
ـ 1397المشروع سنة هذا إنجاز بنود على  �(�L ا�����J ا��و��L7 �]ر�LZد ا�P     مع   /  هـ

، تقاطع مـع الـدين أو مـع العقيـدة         بعض    لعملهم هذا   سيكون  أن ، م 1976
   .!بدون مواربةعلى العقيدة السياسي كله قامت كيانها  أ في دولةخصوصاً

 إلى  ، حتى تنامى   الميدانية لكن ما أن شرع الخبراء في إجراء الدراسات       
إ&"ال "  تجارب بغرض أن هناك جهة رسمية تقوم بإجراءب  بعض المشايخ أسماع

�  "! ا��\
�ط  L& مـا ورد فـي      ل اعتبـروه مـصادماً    وه� n)�LY      9م=Lا� oL7�� ]L)�*Q 

 خـصص تهب كثيرون إلى القول بأنها      ذ التي  !"ا���d ا���7*�ت" بخصوص
  : من سورة لقمان34اآلية 

  
  

  

وما تدري نفس ماذا  ،)�F �� ��) 3 اbر�Yمو(� ،)2 ((�"ل ا��n7، و)1 (إن اهللا عنده علم الساعة
  .إن اهللا عليم خبير ،)5 ( وما تدري نفس بأي أرض تموت،)4 (تكسب غدا

  
  
  

ما  ، قبل غيرهم  للمرتبطين بالتجربة  حأن يوض  مدير المشروع فكان لزاماً على    
سوء فهم، ألنه يتعارض مـع ظـاهر اآليـة           منالمتبادر    مثل هذا التنزيل   في

  !يخصصهاالمفروض أنه 
  :ذلك
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مـن بـين مـا ال        ،نصاً وبداللة ال تقبل التأويل    م تخصص    ل آية لقمان أن    ) أ
سـوى  سبحانه وتعالى بعلمهـا،     اهللا   اً من المغيبات التي استأثر     عدد يحصى
اشـتراك   ، بينما ورد  })5(و) 4(،  )1( {: هنا رقمةموهي ال  فقط ���L*7ت  9Lqث 
 مـن دون    })4(و) 3( {:حامبما في األر  " ا����L "المطر وفي   " إ&L"ال " في   لفظي

 . تخصيص
   .حد ذاته في  ا����� ا�*�r7ا���Pزمن التفريق يعد  وهذا
  

 بعض حمولتها، وإن كـان      ها من لتفريغ جهاض السحب الثقال  إأن عملية      ) ب
 اهللا الذي علمنا إيـاه      علمب إ&L"ال  فهو ،"إ&L"ال " اسمولغة  ينسحب عليها عرفاً    

 . هذا المجال سننه في  قوانين علىناوقوفمن خالل 
  

 المتيـسر   لتـسخير لوالمحمود  التطبيق األمثل    يندرج ضمن صنيع  وهذا  
  . بالفطرةللبشر

  

 (�L"ل بـأن اهللا    :  يقـول  منوال تثريب على    إطالقاً   فال حرج    ومن هنا، 
مثـل  مادام العرف واللغة يجيزان      ، لكن مع مالحظة الفارق،    !(�"��Lن والبشر  

بين فعل اهللا جـل  " ا�'�"(["الشتراك لفظ وهو كثير في القرآن، هذا االستعمال،   
  .جالله وفعل البشر

 بالعلم السابق في    (��� بما في األرحام، فاهللا      ا����  ونفس الشيء ينسحب على    ) ت
كما هو صريح الكثيـر  ،  وأوقفهم عليه  بما علمهم اهللا   �ن���L (األزل والبشر   

  : من سورة النمل94 كما في اآلية من اآليات
  

  }فتعرفونها آياته يكمسير هللا الحمد وقل{
      

  : من سورة فصلت53واآلية 
  

  }الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفي اآلفاق في آياتنا سنريهم{
  

كيف؟ وهو سبحانه يدلل على غيب مطلق وهو البعث بغيب نسبي لكن متكشف             
 5للبشر، وإن بعد حين، للتدليل على صدق إخبار القرآن، كما هو صريح اآلية              

  :من سورة الحج
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 فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة،        في ريب من البعث   يا أيها الناس إن كنتم      {
  }...،مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكمثم من علقة، ثم من 

  
تعرف بتفصيل  تتكشف لنا و  لم  و ، كانت مغيبة عنا،   هي أمور في أطوار الخلق    و

  .سوى في عصرنا الحاضر

 
ول العاملين في المشروع ليـدلوا بـه   تنزيالً لهذا الفهم ولجعله في متنا     و

،  باللغتين العربيـة واإلنجليزيـة    بحثاً   ،قد أصدر مدير المشروع   عند الحاجة، ف  
�    ": حمل عنوان  التقارير الفنية المرتبطة بالمشروع،    لبوس   أصبغ عليه LJ& �L%Qو

 Religious Aspect : The Islamic point of( " ا�D)�L ا���LF ��9L ا��L'�\�ر    

View.(  
�iن ا���LPز ا�����L    : "إلى المؤتمر األول ل    دمهو بحث كان قد قُ    وLLLL!ا� �LLLLF

 ��=L21 إلـى    18نعقد في مدينة إسالم آباد بباكستان خالل الفترة من          الذي ا " وا� 
وأساتذة مـن كليـة      شارك في إعداده مدير المشروع    الذي   م، و  1987أكتوبر  

خ عبد المجيد الزنداني    والشي ،األرصاد وحماية البيئة بجامعة الملك عبد العزيز      
أوجه إعجاز القرآن في وصـف الـسحاب        " : تحت عنوان  من هيئة اإلعجاز العلمي بمكة    

  صـورة . ( أيـضاً الشيء الذي جعل البحث في متناول المنتظم الدولي  . ".الركـامي 

  ). غالف التقرير
  

ددة التخصصات  بتشغيل بطارية النقد الحديثية المتع     صاحب السيرة آنذاك، لضيق الوقت،       قملم ي  
 التي يظهر انها تتعارض مع منطوق آية لقمان التـي ال            !"الخمس المغيبات "تخريج أخبار   وإعمالها في   

  .! ثالثةتتحدث صراحة سوى عن

  

�وع   :�sل  ا��
  

ــد   أ��SRS )��n! أm��'G ��3$�ر�2  ا�&��$�وع ه���ايع
  ����O >������ !����0, .����3:�( ا�:������=، ������&�8ر ا]

ا�����G ����&�  F !���������SRIه� H���; o����n ا�����3. �! �ارا]�����&
 ا�����Wرة ��qآ&���� ����$0( ����  ،) ���� !28(�"����د 

���ر ا��"V�8    درا�! و�*���\ و   أ�3م �a�Eة   ا�&n�W%! ا��H ا��"P�8�� V8= ا��:�دي      
 =0� H; ! � r�O1425م2004/ هـ .   
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   ا�&%	ب،:ا��)�ن 
8HBا ��I7ء و��Jوع   ا��ار ا����  :ا��

  ا�%�K�"M	وع 

  

 
�وع ا  ���� �\*$�  ��;�=�ت ا��

�    Nـ>,	�Bع ا� و�ـ�ة �ـ?��Bureau of Reclamation, Boulder, Colorado(    ،a(<2ـC ا.3ـ2	4
�ت، وإدارات �%	���
3c,<��  و�	ت،وأ�����ف، وا�Eرا��، وا�%F<وا� ،e��&��� ار���ط �f�...gا�.  

�وع   :�X@�7ت ا��
�بتعرض  �ـ 1400  ما بين سني   ا�� ـ  1404 – م   1979/ ه  لفترة   م 1983/ هـ

التـي   و ، سنة تقريباً  40  حوالي كلدورياً  زوره   التي ت  ا��L@Pف رات  من فت قاسية  
  . تذهب بثلث سكانه)1934(وإلى عهد قريب كانت 

االستنجاد بخبرات الواليات المتحدة األمريكيـة      تم  قد  بحثاً عن مخرج ف   و
  .معالجة مثل هذه الظواهرفي 

�وع   :أه�اف ا��
رض زيادة   بغ  الشتاء في فصل  سحبالستدرار   يقوم على ا    علمي  لبرنامج التخطيط  

 األطلس لالستفادة من هذا المخـزون اإلضـافي، إن          جبالالحمل الثلجي على قمم     
  آليات  أثناء ذوبانه في فصل الربيع، كنوع من       حصل،

  فاف،التخفيف من آثار الج
دراسة السحب وآليات تكون األمطار بهدف تحـسين          

 القاعدة العلمية للمشروع،
لمضافة بواسطة التلقيح الـصناعي     تقدير كمية المياه ا     

 .فوق منطقة هدف
  

 مكتب االسترجاع األمريكـي وقد أسندت مهمة التخطيط للمشروع وإنجازه إلى        
)Bureau of Reclamation( ،ليقومـوا   تكوين خبراء محليـين وأنيطت به مهمة 

  .بإدارة المشروع الحقاً
   : ا�@'�ة 
  .86 )أولتشرين  (الى أكتوبر 84 )تشرين أول(أكتوبر  

  V�ا���:  
 V��& ��وع ��(�   
    :ا��%�م  
 XG�'� \&:5%��ا�  H; H]��3مشروعال إدارة أ.   
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�وع    ����7ت ا��
  :وقد استعملت في هذا المشروع

   

 �LL*'�� ة���LLf ــن  Colorado (و�LL���Q آ���LLراد م

University (األمريكية لدراسة فيزياء السحب.) الصورة.(  
مطيـاف قيـاس    " وحجمها التي سجلها      القطرات لنوع تحليل مطيافي المصاحبة  ورة  الص ويظهر في { 

في  الطائرة المحمـل علـى   )Particles Measuring System (PMS)" (الجزيئـات 
  }إحدى الطلعات

�ات  ��Lf  t7L!�'� VH=Lوهي طائرات مـن نـوع   :  ا�"  /L7Q �L@أ�) "Alpha Jet (
ومجهزة ياريهـا،  تستعملها القوات الجوية المغربية لتـدريب ط    

ويقودها  ،)AgI" (يوديـد الفـضة   "ل   ألغراض التلقيح بنافثات  
 .طيارون تابعون لسالح الجو الملكي المغربي

    �7Luأر �L\H�      صناعيةالقمار   الستقبال صور السحب الملتقطة بواسطة األ 
 . منطقة العمليات بجبال األطلسفوق

الطائرات  لرصد السحب وتتبع    رادار 
  . شروعالمرتبطة بالم

ــةلرادار مدينة تظهر الصورة دائرة التغطية   (  خريبكـ
  ورادار كيلـومتر،   500بسعة قطر تـصل إلـى       

  ).  أن يتمركز بمدينة فاس لهمخطط
  ا��*�ة ا��='@�دة  
 المشروع في هـذا     صاحب السيرة  تعامل
�اء ا�� العديد من مع  L*        D7L)وا�دار ،D7L7�@ء، وا��Lأ ، وا���� b D77()�L�     نين الـذين أداروا لـس

خبـرتهم الـشيء    علمهم و  من   أفاد و في بالدهم وخارجها  الحجم    بهذا مشاريع
   .الكثير

�وع     �sل ا��
  

 م o���n 2004/ ه��ـ1425 أوا ���5��� H��;  ! ا�����3ن����3&�ًاه���ا ا�&��$�وع ] زال 
 u� دت)n   H; 3 8"! ه(ف "� �&:��'! 2 آ�= n��3 >�� )�& 14.000!�" اd�fb ا�7*(

  .ا�=VH ا�*�ردة

  

�ة �F ا��)ب* d)ا�'�ر  
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   :ا��)�ن 
�د,�"
  ا�&&<� ا�"	��� ا�

  �4ة ��,�7  
  :ا��;�=� 

E,E"ا� ��� h4��"� ا�&  
�-�  آ�� اBر6�د وا���@� وزرا�� ا�&7�iH ا�>

  

  
  

    :ا�@'�ة   
  .89 )تموز ( يوليوإلى 86 )تشرين ثان (نوفمبرمن 

  V�ا���:  
  ". اbر�Zد و ا�*�a7 وزرا�� ا����gf ا��F�Pآ��7 "رصاد بتدريس األفي مساعد أستاذ  

   :ا��%�م  
 علـى رسـائل     اإلشراف و ةتربويلجن أكاديمية و   في   المشاركةالتدريس و  
   .وماجستيرتخرج 

\� ا���از(�  &bراتا�  : وا���

  :إلعجاز العلميفي ا   
قسم األرصاد بجامعة الملـك عبـد       من  أساتذة  وصاحب السيرة    شارك .1

أمين هيئة اإلعجاز العلمي في  ،لشيخ عبد المجيد بن عزيز الزندانيالعزيز مع ا

 مظـاهر اإلعجـاز     فـي خلية بحث   في تكوين    ،القرآن والسنة، مكة المكرمة   
حيث كانت لهـم اجتماعـات تبـادل رأي         العلمي في األرصاد الجوية،     

  ). م1989 ـ 1986/ هـ1410-1407(ومناقشات أسبوعية خالل الفترة 

 
� ا������L اbول �LF ا���LPز ا�����L     ة بحوث قدمت إلـى      ثالثفي  شارك   .2�$;Lا��   �LF

  ��=Lن وا�i�بمدينة إسالم   المنعقد   ا�!
 21 - 18آباد خـالل الفتـرة      

سـالم   بإ ا��L���P ا���7�9L ا������L7     ف  تحت إشرا  م،   1987أكتوبر  
 : وهيبمكةرا�\� ا����� ا����9 آباد و

المركز القومي ألبحـاث    (يتر  راند، ب ، هيلب )بولدر، كولورادو (رانت  ب.فوت ج   

أمين هيئة اإلعجاز العلمـي فـي        (الزندانيعبد المجيد بن عزيز     ،  ) األمريكي الغالف الجوي 

 : 1987، )جامعة الملك عبد العزيز (عمراني حنشيمحمد و ،)القرآن والسنة، مكة المكرمة   
  ".التوقع بالمطر"
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المركز القومي ألبحـاث    (يتر  ، هيلبراند، ب  )بولدر، كولورادو (رانت  ب.فوت ج  

عمليـات   : "1987، )جامعة الملك عبد العزيز   (عمراني حنشي محمد  ، و )الغالف الجوي 
  ".تكون السحاب الطبقي

  

مصطفى محمد إبراهيم  ،)جامعة الملك عبد العزيـز  (عبد اهللا  أيمن محمد  
محمـد  ،  )جامعة الملـك عبـد العزيـز       (مكيأحمد عبد اهللا    ،  )جامعة الملك عبد العزيز   (
أمـين  ( وعبد المجيد بن عزيز الزنداني       ،)جامعة الملك عبد العزيز    (مراني حنشي ع

مظاهر اإلعجاز فـي     : "1987 )هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكة المكرمـة        
  ."وصف السحب الركامية

  

، ;H إ�Eر �%� ا�'�XG ا�*(�HI 3. ا�A'�ز ;H ا�%*�Xn�O        o ا����ة و�P )Pم   
�ق"، و"ا����LLL " با�����H �����0 �:����4 آ���\ ا_�nد����v�����9�� o  ا_�����5، LLL*ا�" ،

ردت و و,�0ً� و H; >���  57 ا�n�� �$�� H� Sً� ا���nت      و�0,�5  ،  "ا���ا�g"و
.3 134"��E �ً���93 �ً. )اح��bر ا�Z.(  
  

          

   
  

���ى  �'��م و�"��.      5%��ر ه��F ا_   ا�%�w�3 H�; o&�ن         ���Xn�O 28 ا����ة   و�= 
��2 � �ات ��< ا�%(ء ;v��9� H ه�F ا_5%�ر  أي �:( �3ور �nا�H       م، 1997/ـ ه 1418� !  

   .yن ] H; mW� �%5 ه�ا ا�&'�ل�: ��"�ر ��"�.

  

 !���'��G Hءت 3:�آ����! �&�����3ً وه�������, � m�*W���� z�$ا�����������
HG����%�_ا}ا u���&nرة ( ر��LLLا�(ا F�ه��� )���n_ F����,�� H���;  u������������

(LLLLLLLLL=�ق ا���hL�� �L   : " وا���ي u�;�E   !"ا��W*�*! "ا�& :��! ب   
�)�Y D� اق�   ".ا�=�Hب ���

  

 ���8Pة ���8P  .��3ات ا�o���e ا����H أXn�W��� V���%S ;[���ن ه���ا ا]آ���$�ف أول
��3. ا�&:�W���  .����O*�*�ت  أن:4����E .��3 3%�@���  �����(��\ ا�&�&���س و ا������ة 

o�)*��� .��~�$�&ر و�0�3;�! ا��eا� !�*/  .  



  17

  

�د  : " آ����ب;��n[H"��ً�  وه��� ���3 �'���(  LL) #LL7آ wLLLLLLLLLL\�ا�
�(D روا(�LLLL ودرا(�LLLL�� �LLLLم ��0LLLL ا��D7q�LLLLH ا�LLLLZ��� �%��LLLLLLإ��

�����LLL� :�ًLLLQذ��& �&�LLL*�b17 اLLLا�) " �LLL9ف وهLLL� ���L   �\*�ع�LLLZرة ا�

ا} و���������= _�%��HG ر��n H    u�&nة ا��$�z ا     وG$� ;  ) م 1997/  هـ 1418
u��� 2�Eا uG23 ا u��� X":�!  

  
بمكـة  العلمي في القرآن والسنة     قد نشرت هيئة اإلعجاز     و

األرصـاد   يرها من البحوث في   البحوث الثالثة مع غ   هذه  
 حمـل  ، بجدة دار الثقافة اإلسالمية   كتاب من منشورات  في  

 ."الرياح، والسحاب، والمطر  : اإلعجاز العلمي في  " :عنوان
  )الغالف صورة(
  

  : والتوقعات الجويةلنمذجة العدديةفي ا  
 

� ���L��Hب  "  قدم إلى  مشترك ببحثصاحب السيرة   شارك   .3L`ا��� � الذي "ا��;$�
 1408 رجـب    14-11بجامعة الملك عبد العزيز خالل الفتـرة        انعقد  
 . م1988 مارس 2 – فبراير 28/هـ

   

ـ  1408 إبراهيم مصطفى ومحمد عمراني حنشي،         : 1988 / هـ
 أولي للتوقع بالدفق الجوي لتصريف الرياح على مـستوى          باروتروبينموذج  "

 A Primitive Barotropic Model for Predicting the 500 MB Atmospheric("  ميليبار500

Flow (  ــوب ــر للحاس ــؤتمر العاش  Proceedings of the( الم

10th National Computer conference(، األول صــفحة  المجلــد
243-258.  

  

  �F ستمطار صناعيالا  

دراسة فيزيـاء   " : 1989عمراني حنشي محمـد،      
األول، الظروف  السحب فوق منطقة عـسير، الجـزء       

 Asir Cloud Physics( ."المناخ واللوجيستيكيةالحالية، 

Study, Par I; Existing Conditions, Climatology and 

Logistics( ،     �LLLLLa7*ا� �LLLLL)��Yد و�LLLLLZرbا �LLLLL7آ�  gf�LLLLLLLا��� �LLLLLLLوزرا�

�F�Pورقة118، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ا� .  



  18

  : هذه الدراسةغطتوقد 

  السنوية زيعاتهاتو و فوق جبال عسير  المتواجدة  ب   السح أنواع  ) أ
  ، رأسيا وأفقيا

 ،التربةنوع  ونباتيالكساء ال  ) ب

 المياه السطحية والجوفية والسدود،   ) ت

  ، المتجددة وغير المتجددةالمائيةوارد مالموازنة العامة لل ) ث

 ،  والنتحربالتبخيالفقد  ) ج

  وزمانا وطبوغرافيا، شدة األمطار وتوزيعاتها مكانا ) ح

 جريان األودية وشدة دفقها،  ) خ

  للمياه السطحية والجوفية، ة المشعالنظائربليل التح  ) د

سرعة الرياح وشدتها و توزيعاتها السنوية المختلفة، ودوراتها   ) ذ
  .على المنطقة

  

  :في التأطير األكاديمي   
  

7� "تخرج  أشرف صاحب السيرة على رسالة        '=LQ�� "   ـ  1409سـنة /  هـ
��L7ت  ا}) "Mechanisms Promoting Rainfall Over Asir: ( م حملت عنـوان 1989

�  "ا��H@"ة �=!�ط ا��\� �Fق �=7
  

  

  :ا��)�ن
   ��,�7 ا�	��طا�&%	ب، 

  :ا��;�=�
 ��3�7f&  ا�&�ر�3 ا�&9&�,� �

  

  

    :ا�@'�ة  
  .85) حزيران( الى يونيو 85) شباط(فبراير من 

  V�ا���  
  d)ا�'�ر   
   :ا��%�م  
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  �7   عار من   أستاذ م��� ا�\!dL  و ���L ا����Lخ  س يتـدر  ل ����H اbر�Zد ا���7�f ا��
  .لمنسوبي المدرسة، كمدخل للعلوم البيئية ذات الصلة بتخصصات المهندسين

  
  

  

   :نا��)�

  ا�&%	ب، ��,�7 ا�	��ط   
48��"� : ا��;�=� ��  �9&� ا��

  

: ا�'��<

  
  
  

    :ا�@'�ة  
  .72) كانون الثاني( ناير يإلى 71) كانون الثاني( من يناير

  : ا�'�ر(��7ا���@�7  
ـ 1387المغرب سنة    أستحدث ا���L�P  " سـميت ب     لجنـة  م   1967/ ه

�وع &�Lوي   "أنيطت بها مهمة التخطـيط إلنجـاز   " ا��زار(� ��\��� ا���و(�  L�
 �L���لالستعماالت السلمية للذرة في المجـاالت الـصناعية، والزراعيـة،          " �

  . الخ...،ميالبحث العلوالحيوية، والطبية، والصيدلية، والتنقيب المعدني و

�   "علـى    م1970/ هـ1390وما أن صادق المغرب سنة LJY ة�Lه���
     �L)ا���و �H�L�bر ا�L'&الكثير من الدول المتقدمة تبدي الرغبة في   حتى بدأت " ا 

مد قسم الفيزياء بالكلية  ببعض التجهيزات المختبرية وتوفير بعض التسهيالت           
محاضرين  شكل   في أو   ارج دراسية بالخ  لطلبة السلك العالي إما على شكل منح      

  .زائرين

 المنظم للحمايـة مـن اإلشـعاع    71-005: وسوف يصدر القانون رقم 
،  أي بعد حوالي عـشرة       1971 أكتوبر   1391/12 شعبان   21المؤين بتاريخ   

  .أشهر من شغل صاحب السيرة للمنصب

  
 V�ا���  
� ا�@7"(�ء ا���و(�   *'��� �7��ُ  
   :ا��%�م 

مـن  وإلحاح وحماس كـل     المنصب بتشجيع   شغل صاحب السيرة هذا     
" ا��آ��� ا��و��L��\�� �L7 ا���و(�L    "أبدت، بعد أن   آنذاك رئيس قسم الفيزياء، وعميد الكلية    

  .مفاعل نووي صغير لألبحاث اقتناء فيلمغرب  امساعدةرغبة في 
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  :وقد أنيطت بصاحب السيرة المهام التالية

 بقـسم الفيزيـاء      ا�'\*�L7!7  �ا�@7"(�ء ا���و( أQ%"ة  ��'*�   اإلشراف على     
  .بكلية العلوم

 في مجال التعليم من خـالل المجـالت         ةالنووي مستجدات التطبيقات تتبع    
تقـديم  بغـرض   والدوريات المتخصصة ونشرات المعامل المصنعة لألجهـزة      

أو تحيـين   ،   للمختبـر  جديـدة جهزة  قتناء أ  ال مقترحات لقسم المشتريات بالكلية   
   لمسايرة المستجدات،التجارب بداخل المختبر

 بالقيـاس  اإلشعاع النووي     مخاطر من المختبر   سالمةتأمين   عن مسئول  
  الدوري لمستوى اإلشعاع،

لنظـري،   ا الفيزيـاء الذريـة    على الجانب التطبيقي من درس     اإلشراف  
  بتنسيق مع األستاذ المعني،

   !8$�G2 أ%��"     �L)ا���و �L��\�� �L7ا��و� �L�Pا�� ")International Atomic 

Energy) (IAEA(  !������� ر��ه������� ا�:�&�������! وا���"�� \������Oوا���
 وإE�n! ر��P c�a= ا�������ء �&��         ،  ��W9ص ا]��:&�]ت ا���&�! ��P�8! ا� �و�!    

qذ� H; ),. 
  الغربية وقد حصل صاحب السيرة في هذه األثناء على منحة من ألمانيا          

سيغير رأيه، بعد أن كان قـد     ، إال أن العميد   "ا���'*�(�L ا���و(�L   اL%Qb"ة   "للتكوين في   
يغـادر صـاحب     مـن أن     ، خيفة  ، متوجساً من حيث المبدأ   وافق على المنحة  

  ! المغرب إلى غير رجعةالسيرة
كنتيجة مباشرة لهـذا الحكـم علـى         ،بعد أسبوع  حصل فعالً سيوهو ما   

  ! النيات

�وع   : �sل ا��
  

  :قد خطط أن يستفاد من هذا المفاعل في أربع مجاالتكان 

نتاج النظائر المشعة الموجهة نحو االستعماالت السلمية فـي         إ )1
  .إلخ..الطب، والفالحة، والصناعة، والهيدرولوجيا، والمعادن،: مجاالت

  النيوتروني،لتحليل العينات بالتفاع )2

 التكوين في المجاالت النووية، )3

 .األبحاث النظرية والتطبيقية )4
 اسـتحالة لخبراء   ل حصل المشروع على الموافقة حتى تبين     لكن، ما أن    

لعدم توفر شروط    القريب،   هامحيط مفاعل نووي بداخل كلية العلوم أو في         بناء
 مكانـه  جعله يـراوح في مقتل والمشروع وهو ما أصاب . السالمة الضرورية 
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،  بديل مكان اختيار   دراسات ىصرف ماليين الدوالرات عل   من  بالرغم   ،لعقود
   .والجدوى، والسالمة

ــرى عقـود  تنقضي ثالثـة    وسوف   أخ
وزاري القـرار  اليـصدر   قبل أن   هدراً  

لتاسع ذي   111-99-2رقح  
 26/هـ 1419سـنة   القعدة  
بعطــي الذي  1999فبراير  

ــاءر الضوء األخـض    لبنـ

بغابة بجماعة سيدي الطيبي "  ������رة���را��ت ا���و(ا��آ" "
الـصورتان  ( . هكتـار  25بضواحي مدينة القنيطرة يمتد على مساحة       " ا�����Lرة "

  ).وللموقع الجغرافي م 2004/  هـ1425سنة  للمركز  همالمصاحبتانا
  

مفاعـل   قتنـاء ال الضوء األخضر  البند الثاني من هذا القرار       وسيعطي
��L� �Lرك  : " من نوعنووي)�$ 2) "Triga Mark 

2)(TM2 (    ال "من صنع الشركة األمريكية�LLLLLLLLLL7�7Q

 d(7��Lfأ) "General Atomics(  أن يدخل   قدر لـه
   !.م 2002 حلول شهر يوليو     التشغيل مع 

ــذي ، هو من النـوع     وهذا المفاعل  الـ
  في حدود  يولد طاقة ل كوقود،   التخصيبيل  يستعمل اليورانيوم القل  و يبرد بالماء، 

  . ميغاوات3 إلى ن أن تُرفعكيم ميغاوات 2
  

ـ 1425أواخر سنة   وإلى   أي بعد مـرور ثالثـة عقـود        ،   م 2004/ ه
المفاعل، تكون تكلفة المشروع تجـاوزت      ونصف على إبداء الرغبة في اقتناء       

 ،ما كان مقرراً للمشروع    أربعة أضعاف    وهي مليون دوالر أمريكي،     80 سقف
  !. يبدأ بالتشغيل بعدمن دون أن 

  

   �%J)   �ًL7�Q     ��L9ل هLX DL�  Lورةا���ة       ،�7L7*آ �Lه �Lآ !،     hL�$   ة�LP@ا�  �L'ا�
��F/      ��7F �J!7وا� ��Hا� D7� �7�!'ا���� أو ا� D7f�$ >�)F  �  nLا���� ���Lدول ا��  DL�  دون

      �f;$ �7�Q�� ���J�� 0ر(� �F�'ه�ا ا���[  �ا� ]��        h��L� �L�Y �Lا�، آ� ]L7P  ]L@�=��ات  �L  ا��
� �D ا��'���ر )�H'�7�7ت ا�'� �FD)�   .ا�!�ن ا��

�وع  �F أوا&�L(� oن    � �L�  DL��DL� rL ا�'!���L    و�� �� (��در VY�Z ا�=7�ة ه�ا ا��
7�(D �0 اbرض آ�� Y�[دون أن (�ى $P=�7ًا ���@��[ ��(�� !   
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   ا��P(���� اbر�Zد  ا��*�ة �F)ج
  
  

  ن��)� 
  ا�&%	ب، ��,�7 ا�	��ط

  : ا��;�=�
 ���9 اBر6�د ا�>�,� ا����7H،وزارة ا�7?�   

ا���7@�
��7fس أر6�د

  

  
  

    :ا�@'�ة  
  .81 )كانون الثاني( ينايرإلى 77) كانون الثاني(يناير من 
  V�ا���  
   دو�� �F اbر�Zد ا��P(��%��س  
   :ا��%�م  
   �=L� d7التوقعات و مكلف بتقديم االستشارة العلمية والفنية في البحوث       :ر�

تـدبير  واألجهزة الرصدية،   والنمذجة الحاسوبية العملياتية،    والبحرية،  الجوية و 
  .معالجة المعطيات الرصدية واألرشيفو
  
  

  ن��)� 
  ا�&%	ب، ��,�7 ا�	��ط

  : ا��;�=�
�9 اBر6�د ا�>�,� ا����7H،زارة ا�7�� و?�   

ا���7@�
��7fس أر6�د

  

  

    :ا�@'�ة 
  .76 )آذار(مارس  إلى 75) كانون الثاني(يناير من 
 V�ا���:  
  $\*�F �!7 اbر�Zد ا��P(��%��س  
   :ا��%�م 
����7���H اbر�Zدبمختلف أقسام إدارة �'�رب  �  . ا��P(� ا��
  

  �*�Hر���م ا ا��*�ة �F )د
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  ن)�ا��
  ا�&%	ب،

   ��,�7 ا�	��ط

  :;�=�ا��
 ��  ،وزارة ا�7

��7H��9 اBر6�د ا�>�,� ا�?�  

�وع  ا��
    

 ��	<���4 i�J� رق�H
  
  

    :ا�@'�ة  
  .86 ) الثانيتشرين(نوفمبر  إلى 85) آب( أغسطسمن 
  :ا��ول ا���رآ� 

� ، آ�7ا، و�n��ت ا�&�92ة، أ�3,.��، ا�
n	-ب، و	ا�&%  

  
  

�وع   :�X@�7 ا��
 اLLLLLLLLLLL�fb=�ا��c7LH   تبادل المياه بـين   شغل موضوع   

� اb��7L     وLH*ا�   cL��'تأثيرات لما له مـن   العلماء لسنين ا�� 
األبيض، من دورتي المياه في المحيط والبحر      على كل   

وازديــاد ثروة الـسمكية، والتلـوث،     وال ، المناخ وعلى
  .  في البحر األبيضملوحةال

 المضيقل الـسبر ألعمـاق      من خال  وقد تبين 
ــرزخ  الخواص  فتيمختل تتكون من طبقتين     هأن مياه  وب
  :على الشكل التاليفاصل 

 الدافئـة    مياه المحـيط األطلـسي     طبقة سطحية ضحلة تمثل    )1
 ، نحو البحر األبيض المندفعة بقوة شرقاًوالحديثة التكون

  ، من مياه ممتزجةفاصلبرزخ  )2

 لباردة واألكثر ملوحـة    ا  مياه البحر األبيض   طبقة عميقة تمثل   )3
 ، األطلسيالمتوجهة نحو المحيط

  

  )Pو   F�ه� V�&�Pض       ا��'���!  أ��e� !ا�8%"��ت     � �:&��4 ا�&:�;�!    ا�(و��� F���9اص ه� ،
ذ��q  و ودور ا�&H; 4�w ا��*[= ;H ا�(;��Pت ا�&��a! و;H ����( ا�&�,��ت ا�(ا���5!     

 rW�� 3 1406 @��0 أآ�����   �3.  : � !&(ة ��&� ��R5 .3ل n&�! ��� و��P��ت  
  . م1986/  هـrW� 3 1407 @�0 أآ���� م إ�< 1985/ هـ
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 ���P'أه�اف ا�:  
�(�L   و،ا�\!dL  :حوللجمع المعطيات   متكاملةإقامة شبكة رصد H*رات ا��L7'ا� ،

مضيق جبل طارق من أجـل       ���L7  � �ا��(���)L7 ، و �L7 ا�@7"(��، و  ا�)�7��7�7 �اصا��و
   :عواملدراسة أثر 

 ،]�Hا� )Transport(   
 )Mixing(  ج'��زا�و 
 )Rotation (وران ا��و 
   �L7\�ا� �L7� ]وا���ا� ) Non linear effects (  المولـدة ل"   �L7�Xا��ا �L7����'اج ا��L�bا) "Internal 

inertial gravity waves(و&�ت"، و�Yا��) "Solitons(،...الخ .  
� اb��7L ا��'��cL    بين مياه التي تتحكم في التبادل  LH*مياهو ا�  �=L�fbا c7LHكمقدمة  ، ا��

���LLL ا������LLL7 � ا "لP'�LLLورة���LLL7ت�  ا�����LLL\7H�� ")World Ocean Circulation  

Experiment) (WOCE (    ًعلى صعيد كل     م 1987ابتدءا من سنة    المزمع تنفيذها دوليا
  .محيطات العالم

 ات المائيـة  قوتوفير معطيات مكثفة لمدة سنة تمكن من فهم التوازن الديناميكي للدف           
   المضيق،عبر

 ��F���3 )O ا�&�4�w ���< ا�&�(ى ا���e� \���8ض ;��Sy� =�0ا��u                 ت����8 إ���ا��'��   
  . ا�&�����7< ا�&*�7 ا_H��E وا�%*� ا_���

  
  

  

  
، وعلى  في قاع المضيق  العديد من األجهزة     فقد تم نشر     ولتحقيق هذه األهداف  
  : لعوامل التالية اطوله، وعرضه، وعمقه لقياس

    على ضفتي المضيق ولمدة سنة،  على مدار الساعةا��� وا�P"ر 

 �LL%ه�P$وا �LL)�H*رات ا��LL7'ة ا��LL`  H��; !�����93 أ�&���ق >����
 ����< أ�&���ق أLL%Q"ة ���!�LL ��ا���8! ا���� !ة � ���ه� ا�&��4�w و������

 \�R����� !������93 >�)�����  �ً��������3. رأ�LLL7F�f  ����*%ا� m8���� ق����; 
  ).ا���رة(S 4"\ �"�ع ا�&�08����w و

��� ���f ]*Q g7رقP$ 7='�7تQ�� ���  
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) Synthetic Aperture Radar ("رادار ذي �LL7�7�H$ �LLH'F " ��ا���8! ار$@�LLع ا���LLج   
)SAR (!��� Wر ا��&P_ا�&*&�ل ��< ا.  

   �7�����ارة  و ،ا����7�Z ا�)%LHا� و ،ا� gL�� فـي مقـاطع طوليـة        المضيق لمياه 
) �L�) Nansen Bottlesار(� &�&D=L  وعرضية، مع أخذ عينات من الميـاه بواسـطة   

تنزل بواسطة حبل فوالذي مفتول يدلى من على ) �L�)Niskin Bottlesار(� &D7(=L7   و
إلى أعماق مختلفة من أجل معايرة ) USNS Lynch (��7'� : المختبر ظهر السفينة

  . الحقاً المذابة فيهاا���زاتملوحة هذه العينة وتحليل 

     �LFا�مقاطع طوليـة    ضمن   "ا�L=�&�ر " بواسطة    لمياه المضيق  ا��t=L ا�7%�و�
  .وعرضية

  

والمحطات التي توقفت بها ألخذ القياسـات       " لينتش" مسارت السفينة     تبين سار إلى الي  الصورة *
  .المختلفة

ــة * أخذ المعطيات من    روزنام
على مـدار   هي  هذه المحطات  

ــاعة 24 ــى  سـ ــة عل موزع
بحيث يشتغل كل   ثالثــة فــرق 
   .ساعات 8فريق لمدة   

ــاطع  * سبرت لعدة مرات   المق
محطة بعد أخرى   اباً وإيابـاً   ذه

  .تسلسل أرقامهابحـــــسب 
الصورة إلـى    *

) وضمنهم صاحب الـسيرة   ( أخذت للفريق المخضرم المكون من مغاربة        اليسار
 الرحلـة  خالل   1986) حزيران( يونيو   26يوم    وبريطانيين وأسبان وأمريكيين 

ــصيفية ــمال ــاخرة  070786 : رق ــاء  )LL�7�" )  U.S.N.S Lynch'�"للب أثن
 0 5 ( بإحـداثيات    طافية راسـية   م المرتبطة ب   172من على عمق     451 للمحطة رقم    رجاعهماست

  .1986  مايو28من طرف فريق آخر يوم  أنزلت كانت قد) مشال ‘ 890  0 35، وشرق  737‘
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 عرضـي   طـع مقفـي    "سونار الباخرة "، كما سجلت على     تضاريسالالصورة إلى اليسار تبين      *
 علـى الجانـب     ألغر الطرف ا  للمضيق يمتد من    

المغربي  راس سبارتيل على الجانباألسباني إلى   
   .)Trafalgar-Espartel (المقابل

 الصورة إلى اليمين تبين تولد موجات داخلية       *
خارج المضيق باتجـاه    ) Solitons( "وحدونات"

: وقد التقطت بواسـطة   . البحر األبيض المتوسط  
ر
ا
د
ا
ر
 
ذ
ي
 
F
$
Y
ة

 �L7�7�H$ ) "Synthetic Aperture Radar) (SAR(        �Lآ���� ,��L$ ����LF ك�L(� 0L�� ل�L�H�
 �7()��bزا"ا�@��ء ا�&".  

  ��Pم ا���%�:   
���ا"  لالدوليينراء نظالمع تحضير والتخطيط ال P'�"   

تنتدب لقضاء فترة تتراوح ما بـين        ةمغربي مخضرمة بأطقمالمشاركة   
 األمريكيـة ى ظهر الـسفينة المختبـر        عل ترحال فيأسبوعين إلى ثالثة    

   .1986 إلى أكتوبر 1985 التي ستستمر من أكتوبر "��7'�"

  :�%�م VY�Z ا�=7�ة 
���L7  ضمن  "����H اbر�Zد ا��P(� ا���7�f   "رئيس فريق  �  المكلفة بالتخطيط والمتابعة لبرنـامج ا���L�P ا��

��� ���Lf ]L*Q g7رق     "P$" من أساتذة، ومهندسين، وضباط تابعين لكـل مـن    :  المكونة : H��L�  د�LZرbا �
 �7�fا�� �)�Pو ا� ،    �Lا���� nH*�� ��fآ" ا����آ� ا���L7�f ��را��L    ، وا���ر��L ا��D7L���%��� �L)��H   ، و ا��Lا�

g7�7، وا�������(� ا���)�7 ا��H*ا�.  

   ".��'� "صيفية وخريفية من رحالت الباخرة المختبر رحلتين  في ا���رآ�  

  
   �LLLLL%Q DLLLLL� j��LLLLL'ا�� �LLLLL��

�iنا���Pز ا����� �F ا�!:  
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التقديرات  الثالثية لمياه المضيق و     الطبقية التركيبةتظهر الصورة إلى اليسار     
التي توصلت إليها هذه التجربة بخصوص كمية ما يتبادله البحران فيما بينهما مـن              

  :وقد توصلت التجربة إلى النتائج المهمة التالية .مياه

يـساوي   على دفق سطحي من المحيط األطلسي        األبيضلبحر  يحصل ا  
: بخطأ يـساوي  ) ثانيةيساوي مليون متر مكعب في ال     " الـسفيردروب "و (سفيردروب 0.8
)0.72+-0.16 Sv( بخطـأ يـساوي   سفيردروب 0.7، ويفرغ هو في المحيط : ) Sv  -

0.68+-0.15(.   
الحظ أن  ( .هو ما يتبخر من سطح البحر األبيض المتوسط       بين الدفقين   رق  والف

ت أخذت رأسياً من نقطة واحدة أو متقاربة وليس على طريق مقطع من الطافيات  هذه التقدير بني على معطيا    
  ).تأخذ قياسات على أعماق مختلفة ومتزامنة

  
العام، إال أن هناك تأثيرات أخرى تعمـل      السنوي  لدفق  وسط ا تمهذا بالنسبة ل  

 ودورتها من   بتغير األحوال الجوية   ولها ارتباط مباشر إما   على فترات زمنية أقصر     
   .من بضع ساعات إلى يوم ودورتهما المد والجزرب، أو دة أيام إلى شهورع

ــدر  ــد ق ــه  ه�LLري ��(�LLن وق  Harry L. Bryden (Southampton(وفريق

Oceanography Centre, England) (  المركبـة   أن البريطاني المشارك فـي التجربـة
 سفيردروب 2.3تدفع بحوالي   ) M2(المرموز لها ب     ا���L وا�LP"ر    من   نصف اليومية 

)Sverdrup ()Sv (       البحر األبيض، وبحوالي   من مياه المحيط األطلسي السطحية إلى
  . من مياه البحر األبيض العميقة إلى المحيطسفيردروب 1.3

  

 Institut für( من جامعـة كييـل بألمانـا    "��%� أ��Hث ا�*�Hر"يقوم وسوف  

Meereskunde, University of Kiel (و��� d*)� )Scripps Institution � ا��7H\�ت�;�=� �(

of Oceanography, University of California at San Diego, La Jolla (و"  �L���� �L���Q " مــن
ــي  بعد عقد من الزمـان      بدقة أكبر  بإعادة قياس كل هذه العوامل    . أسبانيا ف
 EU-Project CANIGO (CANry" (كـانيغو " أطلق عليها اسم  أوروبية أمريكيةتجربة

Islands Azores Gibraltar Observations) ()مـستفيدين  ) 1997وأكتـوبر   1996  أبريل-مايو
وقـد   . متطـورة   أجهزة سبر  وبما صار متوفراً من   مما توصلت إليه هذه التجربة،      

التابعـة لجامعـة   ) ''RV ''Poseidon" (بوسيدون"استعملت الباخرة المختبر األلمانية 
 وأكتوبر وفي غياب    1996 خالل شهري أبريل     234 و 217كييل في رحلتين رقم     

  !مطلق للمغاربة
  

 الطوليـة   طعالمقـا   تبيـين  سارالصورة إلى الي   
  سـنة حملـة إبان  آ�&7�� تجربة  خالل  التي سبرت  والعرضية
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 عبـر   موقع  شبكة الرصد الصوتي لتـدفق الميـاه        و) باللون األحمر ( 1996-1997
   .)الخطان األصفران (المضيق
  

شدة  قيـاس    جهاز 30ع  ضتموإلى اليمين تبين    الصورة   
 Aanderaa rotor(من نوع أنـدريا   البحرية واتجاهاتهاالتيارات 

current meters ( هــذا عبر طافيات المعلقة على السالسل المتدلية من
  .العرضي على مدخل المضيق المقطع

  
بلها، جاءت نتائج حملة كاليغو متوافقة مع تقديرات تجربة جبل طارق ق          وقد  

هي في  نحو البحر األبيض المتوسط ا��gF ا�fb=� ا�=\�H   كمية   كاليغو أن قدرت  حيث  
  .)Sv 0.76 (نحو المحيط في حدودالسفلي ا��gF ا��)=� كمية و) Sv 0.81 (حدود

  

إلــى الصورة  
 ا�*�زخا�\*!�L   تبـين    اليسار

ــا على أعماق تتراوح    م
متر  250 إلـى    50بين  

كما قاستها الـشبكة    
شرق ية الـصوتية   الرصد

ــرئيس   ــوء ال النت
بمــضيق جبــل  

  . طارق
  

في اللوح عن قوة الصوت المبعثـر المـنعكس         المتدرجة  األلوان   تعبر   
  .الشبكةعلى المستقبل ) Decibel(بالديسيبيل 

المد والجزر على الطبقة البرزخ على      عوامل  يظهر في الصورة أثر     و 
  . عبر الزمان اتتموجشكل 

  

  .قرآن هنا في كون البحرين ال يبغيانوواضح إعجاز ال   
  

  :ا����رات  
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 18 آ������������������������!  
ن تقريراً باللغة العربية ع   

المعطيات المتجمعة أثنـاء    
الرحلة الـصيفية األولـى     

  . "��7'�"المختبر للسفينة 
لنوع المعطيات التي احتواهـا هـذا       ملخص  ، و 10هما لغالف التقرير رقم      تان المصاحبتان الصور{

  .}التقرير
، .س.، جوميز، ف  .س.، فيجيروال، أ  .كيندر، ت، ايسكوبار، ج   ،  .عمراني حنشي، م   

الرحلـة  : البـاخرة لينـتش      : "1986. ، و هولدريد، ك   .، بورنز، د  .سانشيز، ب 
تجربة جبل طارق، المرحلة الصيفية للمسح الهيدروجرافي للموصليه        . 070786

وقد أودعت جميعها لـدى  . يا تقريرا فن 18 ". يناير 30 الى   17و الحرارة والعمق،    
g7�7 ��را�� ا����fآ� ا���  .، الرباط، المغربا�

  
، عمراني حنشي،   .ه، واينانت، س  .، الكومب .، هندرشوت، م  .ت. ندري، ك .بري، ن  
 أكتوبر الى   16، سيبتمبر   71086الباخرة لينتش، الرحلة     : "1986،  .وباريا، ج . م
9 ،1986".  

لمية للمـسح الهيـدروغرافي و الـسبر       عالفنية و   التقارير  المعطيات وال 
الملوحة، الحرارة، الضغط،   : العمقي لخواص مياه مضيق جبل طارق       

التمازج، الديناميكا، الحركية، العناصر المشعة، النقل، التبادل، البـرزخ        
البيني بين مياه األطلسي و البحر األبيض المتوسط، الموجات الداخلية،          

   .األرصاد الجوية المصاحبة
 حلتين ولباقي الرحالت األخرى لدى كل من      د التقارير النهائية للر   وتوج

       g7�Lا�� �Lرا��� �L7�fآ� ا���Lمؤسسة سكريبس لعلم المحيطات،    و ، الرباط، المغرب  ا�

 Scripps(.، الواليـات المتحـدة األمريكيـة   92093، اليوال، كاليفورنيـا،  009-رقم البريد أ

Institution of Oceanography, University of California at San Diego, La Jolla, 

California 92093, U.S.A.(.  

\� ا���از(�  &bا:  
  

ــة، المركز الدولي للفيزياء    : 85نوفمبر    النظريـ
  .تريستا، ايطاليا

في صاحب السيرة على منحة من هذا المركز من أجل المشاركة            حصل
 20لفترة، من  ا مركز خالل  بال تالتي انعقد  "ا����Lخ ور`� ��[ �L)"7Fء ا�VH=L و      "

  . ديسمبر20 إلىنوفمبر 
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  .، أجادير، المغرب"�;$�� ا�P@�ف، $��7� ا����7 وإ&'�ج ا���اء" : 85نوفمبر  

في تحضير مساهمة األرصاد الجوية الوطنية في       صاحب السيرة   شارك  
  . نوفمبر24 إلى 21المؤتمر المنعقد للفترة الممتدة من 

  

ــل   ــة  : 85أبري لعالميــــة االمنظم
��ل ح أd�f ا��(�L  ": رصاد الجوية،   أللLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLا�

�!)�Fأبريل17 إلى 15من . ، الجزائر"ا� .   
حضر وشارك  في االجتماع التمهيدي لمشروع الرياح القدوة،         
إلنجاز أطلس رياح للشمال اإلفريقي بإشراف المنظمة العالمية        

  .لألرصاد الجوية
  
  

  ا�\7�ان ا���&�`;ون  ا��*�ة �F )د
  
  

  

  ا�&%	ب،  :ن)�ا��

   .��,�7 ا�	��ط  

  :ا��;�=�
�ل ا�"&����وزارة %$Bا ، �  إدارة ا�>

ا���7@
إداري

   
  

  

    :ا�@'�ة  
  .74 )آذار(مارس  إلى 73) كانون الثاني(يناير من 
  V�ا���  
 �7Qا����9ت ا���ر V'(� d7ر�.   

   :ا��%�م  
ا�����J  ": كل منلمغرب مع فاقيات ا تلبنود ا  اإلجرائي نزيل الت بتتبعمكلف   

�ان �و��LL7ا�LL7\��  �&�LLا��" )International Civil Aviation Organization (

)ICAO()    و،  )تابعة لألمم المتحـدة"       �&�Lان ا���L7\ا� dL�P� ول�LLLLLLLLLLLLLLLLLL��

 �L7��  .نيةالوط فوق المطـارات    �L���Q ا��Lول ا�����L7      المنبثق عن    "ا��

الجويــة،  الحركة  ،وطبيقات العملياتية لقواعد الج   متابعة الت  
ــازة ، النقل الجوي ، والصالحية للطيران، و   واإلنقاذالبحث  و وإج
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  . المصطلحاتاألفراد، واالتصاالت، و

�ان ا���L&�    �و��L7 ا����L�J ا�  " ل" ا��dL�P ا�'�@�L7ي   "متابعة اجتماعات     L7\�� " ،
�dLLLLLLLLLLLLL�P "، وكـذا اجتماعـات     المتخصصةولجانه المتفرعة   

7��  ".�ا�\7�ان ا���&� ���ول ا��

اG:"������������د  P%�\   ه���. ا�&'����.    �&\ �'�ن    درا�! أوراق   
     !�aض  ا,�&�����0 ا�(ور��! أو ا��8ر��e� ،   =�)�"� القانونيـة   الفنيـة و   اتاالستشار

ـ  ة الذين سيحضرون هذه االجتماعات    ربا المغ للمعنيين   {.المـشتركة مية   الرس
 دولعــدة   من مع مبتعثين  ) من اليسار  الرابع(تذكارية أخذت لصاحب السيرة      صورة
�ان ا����L�J ا��و��L7    "بمركـز    1974 فترة تدريب لمدة شـهر فبرايـر         أثناءLLLLLLLLLLLL7\��

  .})الصورة (مدينة مونتريال الكندية ب"ا���&�
  

  

   :نا��)�

  

  .ا�����F3ا�&%	ب، ��,�7 

  

  : ا��;�=� 

   

�تF3�F� :,	Kا� C2>&ا�  

  
�ا���7@
  إداري

  

  

    :ا�@'�ة  
  .65 )كانون الثاني(ير ينا إلى 64) حزيران( من يونيو

  V�ا���  
   d7ر�V'(� D7@���  
   :ا��%�م  
  .مدينة اليوسفيةالفوسفات ب مناجمعمال وأحوال  بتتبع إنتاج مكلف 
  

���q3rة ا��ل ا���<�  
  

  

  :ا��)�ن 
  الرباطمدينة ، ا�&�eب

  :ا��;�=� 
  4&"�� ا����ة إ�s ا�
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    :ا�@'�ة  
  . م1981/هـ1402 إلى شتاء م1977/هـ1397  سنة خريفمن

  :%�م ا��
    و كاتب عامعضو مؤسس  
   ,Fا��اd7�w'��7��Pا�   
  

ه،  المشتغلين في  أول ما يلفت النظر في المجال الدعوي هو كون        
  :نصنفا لظروف داخلية وخارجية

  
 L#  ا���ولbاألزهر، والقـرويين،    : مثل شرعيةالمعاهد ال خريجي   من   تقليديصنف  : ا
  . الخ.. بمكةأم القرىجامعة المدينة، والجامعة اإلسالمية بو والزيتونة،
  

ات الدينية للدول    المؤسس شغل مناصب إدارية أو وعظية في     ل  أساساً ونيعد وهؤالء
وتتميـز بـرامج تكـوينهم      . كممارسةإلى المخالفين    الدعوة    حمل غرضالمعنية، وليس ب  
   في العلوم العصرية،بضعف مفزع

أعـادوا  امي من خريجي المدارس والمعاهد العصرية الذين      صصنف ع : ا���&���#  ا�
  . تهم الخاصةاإسالمهم من خالل قراءاكتشاف 
  

 البيئة التـي    بحكممن ضعف تكويني في المجاالت الشرعية       ويعاني غالبية هؤالء،    
 .ال تدرس الدينارتادوها المدارس والمعاهد التي  فيها وكون ترعرعوا
  

  التواصل إلى عواقب وخيمة على صعيد     في التكوين وقد أدت هذه القسمة الضيزى      
  .جانبينطرق التفكير لدى ال قطيعة معرفية في أفضت إلى شبه

  
 عهده في أول فقد عانى ، إلى الصنف الثاني من الدعاة   انتماء صاحب السيرة  وبحكم  

إزالة هـذا   الوعي بضرورة     لديه حصل، قبل أن يت    القاتل بالدعوة من هذا اإلشكال البنيوي    
  .حاجز العلمي والنفسي في آنال

  
 ممارسـة  ال عالم إلى    من حيز النظر    أول فرصة إلخراج هذه الفكرة     سنحت له قد  و

أبواب القبول بها من أجل التحضير لشواهد       المغربية  " دار ا�n)�LH ا�LH=��7    "يوم أن فتحت    
 ، من خالل مباراة ولوج لكل طالب حاصل على إجازة عليا    ا�n)�LH  و ا�!�iنعليا في علوم    

  .في أي تخصص كان
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، مـن    بذهول وقبل بالدار حتى اكتشف   صاحب السيرة في المبارة     أن نجح    ما   ،لكن
 تجتـر  المدرسـة  إلى ولوج الدار، أن      بعض أصدقائه الذين كانوا قد سبقوه     تجارب  خالل  
n)�Hوال تدرسها� !   

  
كان في غنى عن مزاحمـة       ألنه    بقصد وال غرض   وهو ما لم يكن لصاحب السيرة     

   . على أمل طرق أبواب أخرى الدار منالنسحاباقرر لذلك .  التوظيفلمدرسة فيرواد ا
  
 بالواليات المتحدة   جستير في األرصاد  لتحضير ما  منحة   هصادف أن عرضت علي   و

  . عقبمريكية، فاغتنم الفرصة ولم ياأل
  .فكرةله وعند هذا المفترق الحت 

���  من المتعذر الحصول على      إذا كان ، ا��;�L=�ت ا����7�L   ل هـذه    من خال  ا���� ا�
 علـى    الكفاءات الدينية المتواجدة   واستقدام كل  تأسيس مؤسسة مدنية شرعية      فما المانع من  

  ؟ إللقاء محاضرات أو دروس بهاالساحة
، "�L7��Q ا����Lة إ�0L ا��Lـo       "  تأسـيس   التي سبقت  هواجس واإلرهاصات ال هذه كانت 
   .هـ1396 سنة فرع مدينة الرباط

 �7��Pأه�اف ا�   
دروس من خـالل    للعموم  على شكل جامعة مفتوحة     شر المعرفة اإلسالمية    ن  

مـن الـدول     نو زائـر  شيوخون  ومحليشرعيون   علماء   يلقيهاليلية مستمرة ومحاضرات    
  . اإلسالمية

   ا��*�ة ا��='@�دة 
 خبـرة  حوالي أربع سنوات   هذه الدروس التي استمرت      منأفاد صاحب السيرة    

  :ت مجاالفينظرية وعملية 
 n)�Hمن حيث المصطلح، والتخريج، والنقدية المتنية والرجالية، ،���م ا�  

 الشرعية ومناهج المدارس الفقهية في النصوص  من حيث التعامل مع    ،oL!@o وأ��LZ   ا�و 
  .التأصيل

  .) الخ...قراءات، وتجويد، وتفسير، (ا�!�iنم ��و� 
  

الثالثة إلى الواليـات      بعثته  أثناء ستجد طريقها إلى التطبيق الميداني    وهي معارف   
ـ  1402( خالل الفترة    اbر�LZد  في   دآ'�Lرة المتحدة من أجل تحضير        1405- م 1981/ هـ

 بين الطلبة المسلمين الوافدين     نشر الدعوة   العمل على  حيث تيسر له  ،  ) م 1984/هـ
   : مثل" من أصول إفريقية المنحدرينمريكييناأل"وكذا تدريس مبادئ الدين للمسلمين 

  

ـ   ها  مع صاحب السيرة أن عمل   سبق ل التي   ،=���L���Qت ا�L     ) أ  جامعـة  ب هأثنـاء مقام
   ) م1975/ هـ1395 م ـ 1974/ هـ1394(  محضراً لبكالوريوس ثان فلوريدا
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 م ـ  1976/ هـ1396 (ماجستير إبان فترة التحضير لل) الصورة( "ور(nL ا��L(D  "جماعة و ) ب

ـ 1397  مـن مفـاهيم   "�9Lم أ�� ا�"عة عندما حول هذا األخير نهج جما    ،  ) م   1977/ ه
  .  اإلسالمي السليمإلى النهج) 1975: ت( "إ���H� oPَ7َ"والده 

  
 العمل بتأسيس مسجد ملحق بالجامعة بعد توفر الدعم المالي من طرف             هذا توج وقد
  .رين من الطلبة المسلمين الوافدينبعض الغيو
  

:��t2ة وا����  ا�F2	غ �
   

 1991سـنة   المغرب  إلى  كرس صاحب السيرة كل جهده بعد عودته        
المقـل  جهد  المساهمة ب و  سد بعض الثغرات   هدفبتبليغاً وتأليفاً   لدعوة  مور ا أل

مع  اليوم منه الذي يعانون صعب  الحضاري  المأزق  المن  إخراج المسلمين   في  
   . على كل الصعدمطلع قرننا الحالي

  
، لم يـتمكن صـاحب      حقول توزعت على عدة     كتبعدة  وقد أثمر هذا الجهد     

   .منهاكتب ة من طبع سوى ثمانية السير
  

      

   
   
  :بها وبالموضوعات التي تطرقت لمعالجتها جرد تفصيلي فيما يليو
  
  

  � ا����ص ��  
 ،آفاق المستقبل: التأويلية اإلسالمية في ماضيها وحاضرها  ) أ
   

ق، أو عند سواء عند اإلغريفي النصوص " التأويل"يستعرض كل المفاهيم التي ارتبطت ب هذا الكتاب   
مع تبيان ما هو أصيل مـرتبط بالمرجعيـة    عند بعض فرق المسلمين     ، أو   عند المسيحيين اليهود، أو   

 المصري نصر حامد أبي زيد، الـسوري  :أمثالويعرض كذلك لشُبه  .منها وما هو دخيل أجنبي عليها   
م في تحميل   وغيرهم مبينا زغلهم وخطله   ...لفرنسي الجزائري األصل محمد أركون    محمد شحرور، وا  

النصوص اإلسالمية ما ال تحتمل بسبب من إسقاطاتهم لمفاهيم مستعارة مـن مرجعيـات أخـرى ال                 
  .تتساوق مع مرجعية اإلسالم
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  ��� ا��7��Pت   
  
 األسس العلمية لدعاوى القرآن،  ) ب

علـم  :  الجدل العقائدي فـي العلـوم        ) ت
 الكونيات نموذجاً،

 )بالفرنسية ("في كل أحوالها  اليهودية  "  ) ث
)Le Judaïsme dans tous ses 

Etats(،  

التفــسير : جدليــة القــرآن والــسنة  ) ج
 للبيان ومنهج التحقق مـن      التسخيري

 التبيان،

) باللغـة الفرنـسية   (لماذا اإلسـالم؟      ) ح
)Pourquoi l’Islam?(.  
  

  n)�Hم ا����  

 
1( �7�)�Hا�%���� ا�  
  

  :باستعمال تخريج الحديث  تقنياتمدخل إلى  الكتاب عبارة عن 

  

  الخرائط التزامنية للرواة،  ) أ

 وإيجاد  استعمال تقيات تقدير األعمار االفتراضية للرواة المجهولي سني الوالدة والوفاة      ) ب
" اإلرسال الخفـي  "،  للتحقق من إمكان      معادالتهم الزمنية كبصم لهم تميزهم عن غيرهم      

 .ألخ...،، في األخبار"التدليس"، أو "اإلرسال الجلي"أو 

 . المعيارالسلم الرياضياتي الثنوياللجوء إلى  بالنقلمعايرة درجة وثوقية    ) ت

 

2( t�$ � ���7=ا� �F n)د�Yأ ��=�� : 
  

 ، وإخضاعها للرائزيات المختلفة   يقوم المنهج في هذه السلسلة على التخريج المستفيض لألخبار        
  . قبل البث فيها بحكم ال يمكن رده

  :ثبات تهافت األخبار التاليةوقد تم حتى اآلن تخريج وإ

  

  األئمة من قريش،  ) أ
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من ركائز تقلد الحكم في اإلسالم، إلى درجـة         هذا الخبر اعتبره كثيرون ركيزة      
أن القليلين من النقاد الذين ال حظوا مناقضته للواقع حاولوا تأويله بدل رده، كما              

   .وغيره" المقدمة"سيفعل ابن خلدون في 
  .ته وتهافت الكثير من األخبار من شاكلتهوأثبتنا نحن بدليله تهاف

  
المهدي الالمنتظر ال عند اليهود، وال عند الشيعة، وال عند السنة، وال عنـد البرتغـال                 ) ب

  ).مطبوع مع ألواح التخريج(
 الخوارج كالب النار، ) ت

 م،حديث غدير خُ ) ث

 حديث الطير،  ) ج

 ،حديث الثقلين  ) ح

 .خالفة النبوة  ) خ

3(  t�$ � ���!ا�� �F n)د�Yرا: ��=�� أ�*Xb �7@'=ا�� j)��'�:  
  خلقت المرأة من ضلع عوجاء،  ) أ
 ، !آسية: اسم امرأة فرعونهل  ) ب

 خلقتُ هؤالء للجنة وخلقت هؤالء للنار، ) ت

 
�ة ��0LL ا��ا�LL,    أ�Yد(�LL!'�� ,LL� ,f�LL!'$ nLLات أهLL[ ا�)'�LLب     )4LL`�*� ت�f�!LLإ� �LL%���7  و�=LLا�

�Zا���� : 
  

 في مصادرهم ويرصد توظيف     يقوم المنهج على تتبع مثل هذه األخبار لدى أهل الكتاب         
 في المصادر الحديثية اإلسالمية،     ألخبارلبعض هذه ا  التخريج المستفيض   بعض نحلهم لها، مع     

 حتى يكون المسلم المعاصر على بينة من أمره في مثل هذه األمور

  
  : حملت العناوين التالية ثالثة كتب اآلنلفت إلىوقد 

 
  ؟هل هناك مسيح دجال ؟ ما هو قول اإلسالم   ) أ

 هل سيعود المسيح ثانية ؟ ماذا يقول اإلسالم ؟ ) ب
 .رد السالم على اليهود والنصارىفي   ) ت

 

� ا��P'%� ا����Jري   )5$�Fد ��=�� 
  

�&��   ، و���c ا��"�u وF)�n،         ا�&:�H�; ��O أي ��W�9       ه�F ����! �:�ف ا�&'�0(   
 u;�:� أن X'� ا�$�ع ��G !0,ا ا�&'�ل3. و�ه H; =�:� ض�e� أن \%P .  
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  ،"كيف نشأت جدلية النصوص األولى ؟: "صناعة الفقه )1
 ،"نشأة مدرستي العراق والحجاز: "صناعة الفقه )2

 ،"التقويمية األصولية الشافعية: "صناعة الفقه )3

 ،"التقويمية الظاهرية: "صناعة الفقه )4

 ،"التهجينية الغزالية: "صناعة الفقه )5

 ،"انيالتقويم السلفي البن تيمية الحر: "صناعة الفقه )6

 "التقويم المقاصدي عند الشاطبي األندلسي ":صناعة الفقه )7

 ،"التونسي المقاصد عند ابن عاشور": صناعة الفقه )8

 )مطبوع ( "المقاصد عند عالل الفاسي المغربي": صناعة الفقه )9

" ر باألسـطورة  األصولية الجعفرية واالجتهاد المـؤطَّ    ": صناعة الفقه  )10
 )مطبوع(

 ،"ربي، تقويم نقديالمجتمع واألنموذج الحداثي الغ": صناعة الفقه )11

 ،" المعرفةالتأصيلية من منظور إسالمية": صناعة الفقه )12

: الصياغة العامة لألنموذج االجتهادي المعاصر المتعدد التخصـصات       ": صناعة الفقه  )13
 ،"اآلليات والمناهج

: محاورات في علم السياسة من وجهـة نظـر الـشرع          : الفقهأزمات   )14
 اإلجرام السياسي للدولة،

 ،مرأة المسلمة في المواجهةال:  الفقهأزمات )15

أين كانت القرويين وأين كان رجالها يوم أن صلى إبليس علـى            :  الفقه أزمات )16
 ؟مذهب مالك ثم ركب الغمام وارتحل

: المراجعات التأصيلية للمنظومـة الفكريـة اإلسـالمية       : " الفقه أزمات )17
 ".وطيف الحلول المتاحةالمعاصرة تشخيص األزمة 

 لصفردول محصلة ا:  الفقهأزمات )18

 

  

7� $�7�7�H و&!�(� و$!�7�77 �   )6�D)�Z��� ة��� 
  
رجـــاالت  مـن   التقيـت بهـم   النقدية لبعض من    السيرة  ) " أ

تقي الـدين   الدكتور أبو شكيب محمد    ) 1: (تقييمتحليل و : الدعوة
ـ  1311(بن عبد القادر الهاللـي        1408 – م   1893/ هـ

  ).باللغة اإلنجليزية) ( م1987/هـ

1) Analytical, Critical and appraisal Biographies of some contemporary Men of 
Da’wah I have met: (1) Dr. Abu Shakib;  Mohammad (Taqi-Ad-Dine) ibn Abd-Al-Kader 

Al-Hilali (1893-1987): 
 o!F ا�7��bت ا���7�9   )7
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ق الجذور التاريخية، الوضع الحاضـر، آفـا   : األقليات اإلسالمية في الغرب    )1

  المستقبل،
 حول اقتناء السكن بالسلف الربوي في األوطان والمهاجر،في الفتوى  )2

 
8(   �)�!& V'و �  آ D7���bى ا�� jا����ه ��*D)�Zا����  

 مدرسة ابن حزم األوروبية في النقدية التاريخية للكتب المقدسة، )1

 )مطبوع(كيف تمت هندسة فيروس اسمه أدونيس؟  )2

  

�F�!س ا��;�  
وزارة "مـن طـرف     على الساحة الثقافية     عندما ظهر   بضراوة بهذا الكتاب حور  

خشية أن يطلع القراء على منتحل رفيق دربه أدونـيس           ،ممثلة في وزيرها  " الثقافة المغربية 
   .الذي يجهله غالبية الناس

بل بلغ الصلف بالوزير أن أمر محسوبيه في الوزارة بمصادرة الكتاب من المعرض     
، وأزالوا ملصقاته، مع أن الكتاب مرخص له بالعرض من          " البيضاء الدار"الدولي للكتاب ب    

ــدخل        ــى أن ت ــشورات، إل ــى المن ــساهرة عل ــمية ال ــات الرس ــرف الهيئ ط

  

  .صاحب السيرة إلرغام القيمين على المعرض على عدم التدخل في األمر
أنظرهـا  (عرف بالكتاب في جرائد ومجالت من داخل المغرب ومن خارجـه            وقد  
  ).amrani.org(على موقعنا 

المعروضة هنـا    الصور  
صاحب السيرة  ول ،لكتابغالف  ل

أمام البرواز المفرغ من ملصقه     
 بالـدار   في معـرض الكتـاب    

 محاربة العلم  وزيرول .البيضاء
  ! والحضارة الثقافةو
  
  
  
  
  
  
  
  

وال شك أن للتخلف ممارسات،     
ال وصف لها سـوى القابليـة       
لالستعمار، بحسب الوصفة التي    

 المفكر الجزائري مالك    شخصها
  .بن نبي رحمه اهللا

  
  
كيف يرد الخطأ على المحدثين المعاصرين الكبار روايـة ودرايـة لعـدم              )3

  )مطبوع( الشيخ األلباني نموذجاً؟: إلمامهم بالعلم

  
وكـان الـداعي   .الكتاب ألف من أجل التعريف بمنهج الشيخ األلباني والمعاصرين في تصحيح األخبار      

   بأكثر من دليلأنه موضوع  الذي ثبت لصاحب السيرة" الرعد ملك"يخ لخبر يح الش تصحالمباشر هو

 �7F�!ا�� ��)�Pه� ��0 ا���  ��ى ا��fر ا�qأ D� o� g*) و��  g�ه�� آ�ن ا���
�F�!ا�� ����ء . �=� d�)ُ �� �7� !��Y أن ���g ا�



  39

 

 المعاصرين الكبار رواية ودراية لعدم إلمامهم       فتينكيف يرد الخطأ على الم     )4
  )مطبوع(  نموذجاً؟نيالعثيمالشيخ ابن باز والشيخ : بالعلم

 

، التي تابعه عليها    ران األرض دوعدم   في   هذا الكتاب له تعلق بفتوى الشيخ ابن باز الشهيرة        
   .رحمهما اهللايمين العثتلميذه الشيخ 

ما أسـالته   ، بالرغم م  لدافع لتأليف الكتاب تمسك الشيخ بفتواه     كان ا و
، للدعوة من تـشويش    وما كانت تسببه      عقدين، من مداد على مدى   الفتوى  

إشكالية الكنيسة مع غاليليو غـاليلي فـي العـصور المظلمـة          ب يذكر المرء 
  .ال جود في اإلسالم لمثل هذه اإلشكاليات بينما وروبا،أل

وال  ال إلحاح الغيـورين،    نصح الناصحين و    ال فلما لم ينفع مع الشيخ    
لم يبـق مـن خيـار        بالمملكة العربية السعودية،     أثناء تواجده  المحاوالت الشخصية لصاحب السيرة   

فته متخصصاً فـي مجـالي      شرعي متاح، وفرض العين بوجوب الرد متحقق في صاحب السيرة بص          
 وذلك بتخريج األخبار التي اعتمدها      ،سوى فل الحديد بالحديد   الرواية والدراية في موضوع الفتوى،        

  .  الحقائق العلمية التي ال يمكن أن ترد في هذا المجال ضعفها وإبرازالشيخ وبيان
  

حسن حنفي، محمد أركون، عبـد الكبيـر        : أصنام المشاريع وثقافة الذباب    )5
 بي، محمد عابد الجابري وعبد اهللا العروي،خطي

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي نموذجـاً،      : االنقالبات البولصية في اإلسالم    )6
 )مطبوع(

  
 في  ألطروحة السوداني السيد حاج حمد    " المعهد العالمي للفكر اإلسالمي   "كان الدافع لهذا الكتاب تبني      

نيوي الغربي في معالجة النصوص الذي كـان قـد فقـد            لمنهج الب معتمداً على ا  " القراءتين " :مفهوم
نفسه، زيادة على ما أضافه حاج حمد على هـذه البنيويـة المـستعارة مـن                بريقه حتى في الغرب     

  .تتأول نصوص القرآن خارج محك اللغة صوفية تأويالت

 

أبـو حامـد    : شطحات لفقهاء بضاعتهم في الحديث النبوي بضاعة مزجاة        )7
 ، نموذجاً تومرت الموحديابن: المهديالغزالي و

 طه حسي نموذجاً،: العبدوية والتحضين االستشراقي للفيروسات الثقافية )8

 السنة والموسوية ودعاوى االجتهاد،التقليد والموروث والتقريب بين  )9

 )مطبوع(األجوبة المونتريالية   )10

 
 التي يسد كل كتاب منهـا     هذه الكتب  طيف ما تعالجه   فكرة عن    أخذ من أجل و

ملخـص  بإيراد   الثغرات في مجال الدعوة المعاصرة، فسنكتفي هنا         ثغرة من 
  : كشواهد على الباقيمنها ثالثة عن
  

  اd�b ا�����7 ����وى ا�!�iن 
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 المــسلمين بعـض عقائـد    يعالج هـذا الكتـاب    

، الكونيةو الوحييـة : القـراءتين  من خـالل     البرهانية
ــدالالت  بـشروط دون اإلخـالل  لكـن  بلغة العصر،    ال

ــي ، كمـا    الثابتة السنة و  المرجعية للقرآن  النصية هــ
دون حمل  مـن  و،  عند أصحاب الـشأن   تعارف عليها   م

   : الذهبيةقاعدةالعمال ب النقل ما ال يحتمل
  

 مشكاة من كالهما يخرجان بل الصحيح، لنقلا يناقض أن يمكن ال الصريح العلم أن 
  .واحدة

  
من سواء  م   ألطروحات اإلسال  خالفة كل األفكار الم   يستعرضوالكتاب  

 مـن  أو   أو وراثيا عليه بعد أن تاهت بهم الـسبل،        إحصائياً  المحسوبين  خالل  
ما جد مـن أطروحـات      حسب  ويقدم البدائل ب  ،   من خارجه  هل مناوئينال خالل

   : علىمثل ما انبنىعقائد في عصرنا الحالي؛ و

   في علوم الحياة، ا��ارو(��7 ا��P(�ة )1

مـا طبقتـه جامعـة      من شـاكلة     &��ذج ا�'����Z �F �(H ا��L�'P,     على  و )2
 األمريكـي مـع   في هندسة المجتمع) Stanford Universityٍ)ستانفورد 

 ، مطلع القرن العشرين

�   أ&��Lط ا�H'L)�     على  و )3L`�*ا�� �L7�    وصـناعة   ،من خالل التحكم اإلعالمي 
، الـخ ..اإلناسةعلم  أو  لكون في علم الكونيات     ل أساطير بدأ النشأة    

تـسليط  وية التي تحكم هـذه الميـادين        مع بيان المنطلقات العقائد   
 شـعارات تحـت   تـدثر   األضواء الكاشفة على ما خفي منها مما ي       

 الحياد العلمـي   أو   ،الموضوعية أو   ،العلمية: براقة مثل وتمويهات  
 !.وما شابهه

  

 لماذا فشلت الكتب المقدسـة أمـام الرائزيـة العلميـة و             :و(w=Lل ا�)'�Lب   
  التاريخية ونجح القرآن ؟ 

التـي  من الدعاوى العلمية القرآنيـة    دعوى  ن  يثالثخمس و يعرض ل ثم  
  ،تجد تصديقها على محك الواقع

منظري فلسفة العلـوم علـى      المعرفة عند   نظريات  الكتاب  يعالج   و 
مروراً و) Karl Popper(" بوبركارل  ":اليهودي األلمانيبدءاً باختالف مشاربهم 

 "فيراباندبول " و،)Imre Lakatos ("الكاتوسأيمر "، و)Thomas Kuhn(بتوماس كون 
)Paul Feyerabend(،كارنــاب" و") Carnap(،تارســكى" و ")Tarski (وانتهــاء 
مركزا  ويعرف، بنهج علمي صرف )Kurt Gıdel ("جودلكورت "الرياضياتي ب
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خلص يلالسنة  ة في العلوم ونظيرها في القرآن و      على مبادئ التصديق والتخطئ   
  : أننتيجة إلى

  

"D)آ����� ا�� VP) ا�"(�  ��ً� �(��� أن�  "ا�'��(�F g ا�����7 ��
  

  )ر���� �F ا�'=��t " ( ��ر�� ا�Y D"م اbورو��F �7 ا��!�(� ا�'�رV'(�� �7�) ا��!���" 
  

من الملفت للنظر أن غالبية المسلمين المعاصرين يجهلون كلية بما آل إليـه النقـد               
ريقة ال تتعدى معارفـه فـي هـذا         بل إن أحسنهم ط   . التاريخي للكتب المقدسة في الغرب    

  ".الملل والنحل"المجال ما سطره المؤلفون القدامى في 
  

في معالجة أمور العقيدة والـدعوة   مضطربومنطق فاسد   وهذه ثُلمة كبيرة تنم عن      
ال يمكن أن تستمر بحال إن أريد لهذا الحقـل أن            ضمن المنظومة الجدلية اإلسالمية، التي    

  . المنوط به في التعريف باإلسالميسترد عافيته ويلعب دوره
  
 للجدل العقائدي بين المسلمين ومخالفيهم من أهل الكتاب على مر           الكتاب يعرض  و

م في أوروبا فـي عـصورها       لطريقة التي حاربت بها الكنيسة اإلسال     التاريخ ويستعرض ا  
شوهة عن  لرسم صورة م   الفنانين والكتاب     آنذاك  الكنيسة كيف وظفت يبين   و ،ما بعدها الوسطى و 

  الـصورة  تلك  األوروبيون  وكيف ورث النهضويون   ، خاصة المسلمين عامة والقرآن ورسول اإلسالم    
مما ال يختلف تماماً عما يصادفه الداعية على منتديات          ،بعد أن أقصوا الكنيسة من حياتهم     

  .في وقتنا الحاضر" اإلنترنيت"على ) Pal talk" (ا�*����ك"
  

[ ا�@L� " منهج المحدثين النقدي من خالل كتاب        ي انتقل بها  ثم يتبع الكتاب الطريقة الت    

     t�Lوا� ]Lا��� �LFـ من النقـاد    الى األوروبيين من خالل سلسة      " ل  مكله
أنـسيلمو   (��*�L ا� ا�'��L�Qن     بـدء     األندلـسي  ابن حزم ب ينموصول

لذي أسـلم فـي     الراهب الميورقي ا  ) 1432-1352 ()التورميدي
و�وي ) م1167-1092 (ه�م �L� D"را   ��اأ: نياليهوديمروراً ب و. تونس

�`�LLنQ DLL�) 1288-1344ــسيين) م ــر . األندل ــودي اآلخ واليه
�ر ���7Lن   ، والفرنسي   )م) 1632-1677��Lروخ �L*��7زا   الهولندي،  L)ر 

7�    وصنوه األخر   ) م1638-1712( '��LF oL)ا ��ري أرو�=&�F) 1694-
�LLQن والسويــسري ) م 1892-1823 ( ار&LL=/ ر(��LLنثــم ) م1778

ــانيين) م�LLL�) 1657-1736آ�7�ك -�LLLQ ) 1632ن ��LLLك: والبريطـ
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آ�(L='�7ن  : واأللمان) م)1817-1893���Q D7L�P(L/   و) م1729-1676 (أ&'�&� آ�7��L"  و) م1704

�(�ر(� `'�اوس    و) م1860-1792 (��ورF �7Fور    و) م1874-1800(دا�L� �&و�) م1809-1882(�
  :تيكما يعرض لمسأل. الخ). م1872-1804(و��دr7F أ&�ر(�س �7Fر��خ 

   

متتبعـاً لمـا    ،  عامة أوروبافي األندلس خاصة و   " التسامح الديني "  ) أ
إلـى  وحصل للجاليات المسلمة هناك منذ التضييق عليهم وطـردهم          

وما تبع ذلك     بأن الكتاب المقدس شابه التحريف     1965اعتراف الكنيسة أخيرا سنة     
 ،ه وما عليذا الحوارله  وما"ا���H�-��9ار ا��=�H7ا "ل  تبنيهامن 

 
 أخيرا من طرف     األندلسي بن حزم لإلمام ا رد االعتبار   وكيف تم     ) ب

  .أسبانيا
  

 الكتـب   ألصـول  الحفريات بالنـسبة     عرت عليه آخر ما    على   يعرج الكتاب و
برديـات   و ،بمصر0L��� ]L*Q      و &�L�Y ,LPدي    التي عثر عليها في      ، مثل تلك  المقدسة

ـ في لمحاوالت الجديدة مستعرضاً ل  و ، بالبحر الميت  ���ان ادة كتابـة تـاريخ   إع
  .على ضوء هذه المكتشفات المسيحية
  

  "��� ا�)�&�7ت &��ذ�Q: ا��Pل ا��!���ي �F ا����م " 
�(�L ا��L=*�7 ا�����L   الكتاب يبسط القول في   J& انقلـب وكيف  وتطبيقاتها في نمذجة الكون 

  .  باألساس�!�7ي  إلى علمهذا العلم
يتوقف عند الطريقـة التـي اختـار         و نشأة هذا العلم منذ بداية القرن      بتتبع   الكتاب

 بـل   تستوجبه رياضياته الذي ال   عددي  الثابت  ذلك ال  كونه ب  أن يعلق بها   الفيزيائي أنشطين 
 بإلغاء دلك الثابت العددي ألجـل جعـل الكـون           السوفيتية، وكيف ردت المدرسة     !إيمانه

رج المعطيـات  خـا يقعـان  كالهمـا  ن  الحالبينما،   للتدليل على إلحاديتها   امفتوحا ال نهائي  
  ! والتجربةالمتوفرة
على هذا   وس الثاني عشر   بي االبابكيف تدخل   يتتبع الكتاب   و
 المعـروف ب   نمـوذج الكـونيين   صرح أمام المأل بأن     لي المحك

"�����ى  ا�@L*(ا�) "BIG BANG(    الذي كان قـد طـوره الراهـب 
�  البلجيكي  '��L� رج�Q يخرجـان مـن مـشكاة     الكونمعجزة خلق و
  .واحدة

 
 الفيزيائيـة   طـالب العلـوم   عامة الطلبة و  شف  و يكت 

الـوترات   وان من خالل معادالت معقدة فـي علـم           ،خاصة
 وسـير   ، وتنـاثر النجـوم    ،من تشقق السماء  :  أن آيات قيام الساعة      ،)Tensors (الحسابي
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 ووهي السماء واصطباغها بألوان األصـباغ الفلزيـة         ، وتفجير البحار والمحيطات   ،الجبال
بعـض   كلها تجد    .الخ...الجمع و التكوير  ع والخفض والرجف والردف و     والرف ،المنصهرة

  .جهله وال إهمالهالملم بالعلوم  ال يسع الداعية هذا العلم، مماإسقاطاتها على محك 

 

 �%���� ا��H(��7 ا

  
غير مسبوقة مـن    تطبيقية  هذا الكتاب ينقل الممارسة الحديثية إلى ذرى        

 ثوقية األخبـار  درجة و على  الحكم   جهة القدرة على  
   ).صورة الغالف( ال دخل للذاتانية فيه بمعيار موضوعي

واللوح المصاحب يبين أحد ألواح التخريج مع درجة        
و
ث
و
ق
ي
ة
 
ا
ل

ــر أنظــر  (.خب
نماذج من هـذا    
التخريج علـى   

  amrani.org: موقعنا
  

ويتضح من فحوى هذه الكتب أنها تتوخى كل طيـف القـراء وتـصلح     
  . قسم الطالب عزين الذي لتاريخي ابالتالي لرأب ذلك الصدع

  

  أ&\� ��از(� 

 
 .الدورة التدريبية في أسلمة المعرفة : 1995، 14 أبريل إلى 8أبريل  ••••
  

جمعية خريجي الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، المعهد العالمي            
  .مغرب، الرباط ال- الرباط-.االيسيسكوومنظمة  )واشنطن ( للفكر اإلسالمي، 

  : بحثين شارك صاحب السيرة في هذه الدورة بتقديم
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  . صفحة30  ؟أزمة محدثين أم أزمة منهج) 1

  . صفحة23  ؟أزمة تفسير أم أزمة قراءة حضارية) 2
  

 وإلقـاء   ، والـرد علـى االستفـسارات      ،هذا زيادة على نـشر مقـاالت      
يتـسع لـه الوقـت أو       حسب مـا    ب ، والمشاركة في الندوات   ،المحاضرات

 amrani.org: موقع الدعوةنماذج منها على أنظر  .فالظر

•  
  

�����ت ا�9��  ا.ه2&
  

1(       �L7�)�Hا� �L���%ا� �F �7ت درا��!�Y    تبث على الشبكة
كل يوم سبت، مفتوحة    ) Paltalk(} البالتوك{بواسطة  
   الراغبين،لعمومومفتوحة 

*%�ت )2LLا� �LLF0 آ�LL�� د�LLوا� �LL)ا���� �LL7��'المثــارة ا� 
  .لداخل أو الخارجحول اإلسالم سواء من ا

 amrani.org: أنظر موقع الدعوة

 

  


