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 ؟اهاكيف نرع ...الموهبة
 

 جؤال  لقؤ  ال ي  لطنيؤة كبؤر    رعاية الموهبة مسؤوللية  أن  فين اال يختلف اثن

أي أمؤؤة مرهؤؤون  تعانمؤؤ الؤؤ ي يم ؤؤو أن التطؤؤور لالتمؤؤ   مؤؤ   مؤؤو لهؤؤي ة ؤؤير  أن  

مو هوالء الملؤة؟  . هماتأع الهم قليلة نسبيا في مجتمعفرال ألعمو  ف   ةلة رجة كبير  

  جاةر ةؤو ييؤان    اةو سينااةو تيمية    سمراطلكيف نتعرف عليهم؟ لكيف نرعاهم؟ 

عنؤ  الدؤ يع عؤو ف ؤة      كثيؤريو تتراقص في مخيلؤة  نماذج أينشتايو  لغيرهم أليسون  

 نسؤؤؤان اإليضؤؤؤار   أثؤؤؤر   لمواهؤؤؤي دالؤؤؤ   متنوعؤؤؤةفهؤؤؤم ةدؤؤؤ   ؤؤؤور الموهؤؤؤوةيو  

علؤ  ادؤت ف مشؤارةهم لقيمؤة      ةأسره يسؤتمي مؤو معينؤ    علما ال يزا  العالم  تلرثأل

 ليؤؤؤوثرلن فؤؤؤي مجتمعؤؤؤا    سؤؤؤاطعة يسؤؤؤت   ةعلؤؤؤومهم  المؤؤؤاوالوا نجومؤؤؤ   إسؤؤؤهاماتهم

مواهؤي فؤ     تلك األسماء ال معؤة فؤي سؤماء اإلنسؤانية      .رغم غياةهم متعاقبةلع ور 

يبدؤع   يجؤي أن ة التؤي  يلؤ ف ؤة المل الإال أنهؤا ليسؤت مؤو    ذلؤك أةؤ ا    ال شك لال مراء فؤي  

لفلتؤا  األومنؤة    عنها أي مجتمع ليرعاها  لإنما هي مو نوالر المجتمعا  اإلنسانية

  إذ لهؤا    لهؤي أقؤف ف ؤا  الموهؤوةيو ياجؤة إلؤ  اكتشؤاف لرعايؤة        لالع ور المتتالية

 علؤؤؤ  مسؤؤؤتو  ملأن تجؤؤؤ  طريمهؤؤؤا إلؤؤؤ  الممؤؤؤ المؤؤؤ ر  أن تضؤؤؤيء ةمولؤؤؤ ا  لادليؤؤؤة   

مؤو     لاألهم مو ذلك كل  أن نسبة ظهورولةفي معظم األياييو ةيسر لسهمجتمعاتها 

 قؤ  في المجتمعا  اإلنسانية نسبة مد لل   يمتلك أمثا  استع الاتهم العملية لالشخ ية

 . ال تتجالو في ةعض التم يرا  لاي  مو مليون

أن مسؤؤوللية النؤؤا  ةعؤؤض لةنظؤؤر  داطفؤؤة إلؤؤ  هؤؤ ه الف ؤؤر  يتبؤؤالر إلؤؤ  أفهؤؤا  

لالدؤ  أن    الدؤ ل   نؤالر   الظؤاهر  هؤ ه  عواتؤ     إنما تمع علؤ جتمعا  المالنهوض ة

 أمؤة عظيمؤة فؤي مجؤا  مؤا أل أكثؤر      نوعيا  ةشؤرية كتلؤك جؤ ير  أن تجعؤف مؤو أمتهؤا       

لتتطلع إل  أن ترتمؤي   يضارتهاالمجتمعا  التي يهمها أمر ل و   ةإذن اهلل جف لع 

معجؤز   نتظؤر  ال يم ؤو أن ت  في شؤت  المجؤاال     لالرفعة لالسيال في معارج التطور 



  لينبثؤ  منهؤا العشؤرا     الطبيعة التي دلمهؤا اهلل عؤز لجؤف   و يانوفي ق ير ج ريأل تغي

ةيو عشية لضداها  ليجعلوا منهؤا أمؤة   أل الم ا  مو تلك الف ة النالر  ليغيرلا يالها 

 .عظمية في فتر  لجيز 

ليس ألل ك النوالر فمط مو ي نع الدضؤار   لليسؤوا ألل ؤك فمؤط مؤو يسؤتد        

فؤي   هناك نسبة في كف مجتمؤع ت ؤف  لهم األعناق  لتعم  عليهم األمنيا   ئي شرأن ت

لؤ يها مؤو االسؤتع الا      %(51) ئؤة اةعض التم يرا  العلمية إل  دمسة عشر فؤي الم 

فيمؤا لؤو لجؤ   الرعايؤة المناسؤبة أن تمؤول مجتمعاتهؤا إلؤ  م ؤاف          العملية ما يوهلهؤا  

  ةؤؤف لتشؤؤير ةعؤؤض ال راسؤؤا  العلميؤؤة ك راسؤؤة  فؤؤي شؤؤت  المجؤؤاال التمؤؤ   لالمنافسؤؤة 

إلؤؤؤ  التميؤؤؤز علؤؤؤ  اعتبؤؤؤار المجؤؤؤاال  العلميؤؤؤة    أنؤؤؤ  فؤؤؤي يؤؤؤا  النظؤؤؤر ( 1988)تؤؤؤايلر 

  فؤإن النسؤبة قؤ  ت ؤف إلؤ  سؤبعيو فؤي        فدسؤي  لالشخ ية لليس االستع الا  العملية

يسؤو التعؤرف عليهؤا لتعزيزهؤا     إذا مؤا أ  إذ ل ف إنسان مجؤاال  تميؤز   . %(07) المائة

نافعؤؤة تسؤؤهم فؤؤي مجموعهؤؤا فؤؤي    يانعؤؤة  اجنؤؤ  منهؤؤا ثمؤؤار مناسؤؤبة يم ؤؤو أن ي  اليي ةأسؤؤ

 .النهضة الشاملة

لف ؤة المليلؤة التؤي    مؤع ا ةأساليي علمية موثمؤة  المنظم لالمتتاةع ال شك أن العمف 

ال ةؤأ  ةهؤا مؤو ةؤيو ف ؤا        را  عالية نسبيا لالمتؤوافر  ةنسؤي  لهبها اهلل عز لجف ق 

لج ير ةنؤا أن نتنبؤ  إلؤ     . ألرةاح لداضر األمة لمستمبلهااستثمار مضمون ا المجتمع

ليسؤؤت لظيفؤؤة جهؤؤة أل إلار  أل موسسؤؤة فدسؤؤي  ةؤؤف هؤؤي  تلؤؤك الف ؤؤةمهمؤؤة رعايؤؤة أن 

 . مجتمع ةأسرهلمهمة   رسالة أمة

ت نع ةي ؤة الموهبؤة قبؤف أن     ةنواميس النهوضالمجتمعا  الواعية لالب ير   

ثمافتها  جزءا موم را  في شت  المجاال    تجعف مو رعاية التبدع عو الموهوةيو

السياسؤؤية موسسؤاتها  شؤترك فؤي ألائهؤؤا   يلمهمؤؤة  ةهؤا أفرالهؤا    ومويؤؤلرسؤالة  الموميؤة   

يبدؤؤع فؤؤي قؤؤ را   المجتمؤؤع كلؤؤ    .االجتماعيؤؤة لاإلع ميؤؤة لاالقت ؤؤالية لالترةويؤؤة  ل

ليؤة  رعايؤة الموهبؤة ال تتطلؤي كثيؤر علؤم فؤي        . المتنوعة ليعترف ةها ليرعاها أفراله

  لاستشؤؤعار ةالمسؤؤوللية لأسؤؤاليبها لطرائمهؤؤا  لإنمؤؤا تتطلؤؤي لعؤؤي ةأهميتهؤؤا  الرعايؤؤة

أن تجعؤؤف التعليميؤؤة ألؤؤيس مؤؤو لاجؤؤي موسسؤؤاتنا    .  لقيؤؤا  كؤؤف ةؤؤ لره تجاههؤؤا  ييالهؤؤا



األكاليميؤة   نؤا جهاتالترةوية؟ أال يتطلع المجتمع مؤو   رعاية الموهبة جزءا مو لظيفتها

؟ أال يجؤؤ ر فؤؤي جميؤؤع ةرامجهؤؤا التخ  ؤؤية   و أن تجعؤؤف مسؤؤارا  دا ؤؤة للموهؤؤوةي  

فؤي مجاالتهؤا؟ أال    ال ناعية أن تخ ؤص ةؤرامل لسؤبر المواهؤي لالمؤ را       شركاتناة

المتضؤؤخمة أن تؤؤ عم  االسؤؤتثمارية  لشؤؤركاتنا يم ؤؤو لموسسؤؤاتنا االقت ؤؤالية العم قؤؤة   

أال يدؤؤ  لنؤؤا أن نتسؤؤاء  عؤؤو للر     عايؤؤة الموهؤؤوةيو فؤؤي شؤؤت  المجؤؤاال ؟    رةؤؤرامل 

رعاية الموهبؤة ليسؤت شؤعارا نزهؤو ةؤ         في ةع ثمافة الموهبة؟ا ةشت  أنواع  إع من

  لليسؤت لظيفؤة نوليهؤا    ةتبعاتهؤا   يؤا مال بناإن أيبنف    لليست أمنية نتغن  ةهالليست 

لإنمؤا هؤي ثمافؤة     جهؤة ةعينهؤا   نلمؤي ةتبعاتهؤا علؤ     لليست مسوللية  في ةعض ألقاتنا 

 . يشترك في يمل  الجميعلهٌم يجي أن  لمنهجية ييا   مجتمع

 


