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  لقاء

 عدهان ألامين ألاستاذمع 

ىا هزه اإلاهابلت مؼ إوساهيات ئزشاًء للػذد اإلاخىىع الزي ظُطذس مً مجلت  أحٍش

 مخكش  أظخار ، البروقِعىس غذهان ألامحن
 
يخابا  23، ضذس له 2011شش مىز ؽ للبدث والي

اث لبىاهُت وغشبُت وأحىبُت، باإلغاقت ئلى قطُى في  وأيثر مً أسبػحن وسنت وششث في دوٍس

ت  ًان سةِعها  (1995)يخب حماغُت. أؾلو قٌشة ئوشاء الهُئت اللبىاهُت للػلىم التربٍى و

، وهى خالُا (2006)ظىت، وأؾلو قٌشة ئوشاء شبٌت اإلاػلىماث الػشبُت )شمػت(  11ة إلاذ  

أمىائها. هاُ غذهان ألامحن شهادة الذيخىساه في غلم احخماع التربُت مً غػى مجلغ 

، وشهادة ديخىساه دولت في آلاداب مً حامػت 1997حامػت العىسبىن )باَسغ( في الػام 

ت في الجامػت اللبىاهُت ختى الػام غمل أظخار . 1991العىسبىن في الػام  غلىم التربٍى

 ألامحريُت في بحروث. ذا مؼ الجامػت مخػان اوأظخار ،2008

الجذًذ "ئهخاج الكشاؽ، ضذوس يخابٌم غلى نهىئٌم بذاًت  :*ارفؤاد هو  

ن هزه ،"الخهالُذ البدثُت الػشبُت إلاعاءلت ججشبخٌم  الكشضت وهخدح 

البدثُت خُى اإلاماسظاث البدثُت في الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي. 

  ُ اث التي جىاحهها ت معألت هانشذ الػذًذ مً الىذواث الػلم  ً الخدذ

وهشان اإلاىظىم  ملخهى الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي، ولػل  

نذ  2012"معخهبل الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي" اإلاىػهذ ظىت بـ

ػلىم وقاغليها في م ئلى معاةل جذَسغ هزه الغىذما جؿش   بػػا منهاأزاس 

الػلىم ًاث التي جىاحه خدذ  ال قما هي باليعبت ئلٌُم الحهل الجامعي.
                                                           

  الجضاةش. ،وهشان ،31 000 ،ثهاقُتوال الاحخماغُتهثروبىلىحُا في ألا البدث  مشيض *
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ويُل ًمًٌ نشاءة رلَ في ظل الُىم؟ الػالم الػشبي  الاحخماغُت في

ر الجُلي؟  الخؿح 

ل أجىح  عدهان ألامين:  لى مشيض البدث في ئه بالشٌش الجٍض

 إوساهياتألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت )يشاظَ( والهاةمحن غلُه، ومجلت 

لخهالُذ البدثُت الػشبُت" وإحشاء غلى اهخمامها بٌخاب "ئهخاج الكشاؽ، ا

الجزغاث الشاتػت في مهاسبت  ًبذو لي أن  حىابا غلى العإاُ، هزه اإلاهابلت. 

ألاولى  وقو مجمىغخحن:ع جخىص  في الػالم الػشبي نػاًا الػلىم الاحخماغُت 

 
 
 جخىن

 
ت، والث  ل غىذ الهٍى

 
ت العُاظاث. في مىغىع الهىٍ  ل غىذ اهُت جخىن

 
 
 غالنت غلماء الاحخماع الػشب بالؿشب، باغخباس أن  لى الحذًث غ ضًتري

غلم الاحخماع ؾشبي الجزوس والىحىد وحعُؿش مذاسظه ومهىالجه غاإلاُا. 

ت خز جخ  ة الكػل غليها لًٌ سد   ،وانؼ ناةم العُؿشة ؾبػا هزه الهٍى

الىناتؼ الاحخماغُت جخخز ا مم   أيثرخلكُت لها )الػشبُت وؤلاظالمُت( 

 . كٌحرة للخ  ماد   وؤلاظالمُت()الػشبُت 

ت جحُا قشوعُت مثال وأخشي ئهلى هىاى ظىظُى  هدً وػلم أن   لحًز

 مهاسهت بالعىظُىلىحُا ألامحريُت أو العىظُىلىحُا ألاإلااهُت. لًٌ 

وشأة هزه اإلاذاسط لم جخػؼ لذواعي وؾىُت أو  قان   -غلمي خعب-

ا غلى ؾشاس الذغىة ًُذًىلىحل في باب ؤلا مثل هزه الذغىة جطى  ق ،نىمُت

ًي   ئهخاحهامً حػشف اإلاذاسط قئظالمي.  أوغشبي  أوالى غلم احخماع اشترا

و بىسدًى أدسوسيهاًم في قشوعا مثال غشف مكٌشيها وأغمالها. اإلاػشفي، 

  همألن  ن ووؾحرهما الٌثحر
 
ُ  ئاظدىادا ، دةشوا بطىسة مجش  قٌ ت لى وناتؼ مدل

ًلىد باظشون -وحانبىسدًى أقٍاس غاإلاُت. غىذما يخب في حذاُ مؼ و

ال (1964)ؿالب والثهاقت" ال-"الىسزت مايخابه
 
كشوعُت مً الىناتؼ ال خل

وهى لى مكاهُم غاإلاُت الؿابؼ، ئاظدىادا غلى الؿالب  ئحشاء بدثخالُ 

  ُ ا وخاسج الحذود. لم ًٌخب بىسدًى ما حػل يخابهما "ضالحا للهشاءة" مدل

تغً  مذاقػاًىما باغخباسه  ًي. في الكشوعُت  الهٍى مىاحهت الؿشب ألامحر

ة أقٍاسه أضبذ غاإلاُا وضاس غلما ونى   ئهخاحهوبػذ غهذًً، وبعبب ؾضاسة 
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ٍت مذسظت بل أضبدذ البىسدًىص  ،مً أغالم العىظُىلىحُا الكشوعُت

ًان  ،غاإلاُت في غلم الاحخماع مً جشحم  ُ أو  هم  ألامحريُىن ومثلما 

ًاهىاق بهقىا الكشوعُحن وغش  لذوسيهاًم  ُ  هذ   مً جشحم لبىسدًى.  أو

 ُ ت راث ظُام حؿشافي، جىؿلو مً هىاى مذاسط قٌشٍ   ،خالضت الهى

ت هزا العُاموناتؼ  را جكاغلذ مؼ ئ ئال، لٌنها ال جطبذ مذاسط قٌٍش

اث الػاإلاُت وأضبدذ حضءً ألاقٍا مً الترار الػالمي. وانؼ  س والىظٍش

هىاى غلىما احخماغُت غشبُت، ججمؼ أغالما ومإلكاث باإلائاث  الحاُ أن  

معخلبت مً نبل الؿشب هىاى مشٍلت قلِغ ألنها  ذًاه وإن بل ألالىف.

شها مىه باغخباس أن   جب جدٍش  الذُو الػشبُت لها لؿتها ودًنها، بل ٍو

ًاهذ قٌشا ؾشبُا أو أضىلُا أو ظىاء ها جهذط مطادسها، في أن   اإلاشٍلت

و الخلكُوظلؿاها مد  لُا، بطىسة مػلىت أو معخترة، مباششة أو غً ؾٍش

 . أو الخجىب

 الخدذ  
 
لى ئأي بىظشة غلماء الاحخماع  ،و بالعُاظاثي الثاوي ًخػل

عاث )مشايض ألابدار "اإلاػىناث" اإلاخأجُت مً ظُاظاث الحٍىماث واإلاإظ  

  أهلوغادة ما ًلهي  والجامػاث(.
 
ىم غلى هزه الػلىم الاحخماغُت الل

ل والخدكحز وششوؽ الػملالجهاث في مى   اغُؼ مثل الخخؿُـ والخمٍى

لى رلَ. هزه الىناتؼ ئػلُم وظاغاث الػمل( وما )البدث مهابل الخ  

ًاقُت  الف ألابدار في آهىاى  وانؼ أن   لخكعحرصحُدت بشأَي ولٌنها ؾحر 

  مً املحُـ ئلى الخلُج الػلىم الاحخماغُت
 
ا في مجال ث غلمُت جيشش ظىٍى

"اإلاػىناث" في  قٌشةالظدثماس مجاُ غشبُت أو بطىسة يخب. يزلَ ال 

ل وال  جكعحر غػل الػلىم الاحخماغُت في بلذان ال حشٍى مً الخمٍى

اإلاىاسد اإلاٌخبُت والخىزُهُت وال مً ظاغاث غمل الخػلُم أو ؾحرها، يما 

  هي الحاُ في مػظم دُو الخلُج الػشبي. 

  ًبذو لي أن  
 
 حشبه االؿشب  ٍىي مًالش

 
ٍىي مً الحٍىماث لش

غلماء  أقلحعاث وظُاظاتها. هي ؾهغ، يما ؾهىط الػضاء. لهذ واإلاإظ  

 
 
ًاق في الحػىس غشبُا ت خهُى الػلىم الاحخماغُت( احخماع غشب )في 



 لقاء 

22 

ت في مُذاههوغاإلاُا ، بػػهم مهُم في ، ًلٌّ خعب معاهمخه الكٌٍش

 لًٌ لم ٌشٌ الػشبُت،والبػؼ ألانل مهُم في البلذان الؿشب 
 
ل هإالء ـ

ت وؾحرهما. جبػذ مذسظت مثل اإلاذاسط الكشوعُت وؤلاه ُ  وٍ  لحًز  ل لي أن  خ

ًان الجُل الع   ًادًمُحن في الػلىم الاحخماغُت  اهكخاخا  أيثرابو مً ألا

ُ  - الػاإلاُت مً الجُل الحاليغلى الؿشوخاث  ل بػؼ وإن بذا في هزا الخخ

الػىإلات خكضث ههُػها، أي الاهؿىاء  ًأن  بعبب الػىإلات.  -مً اإلاكاسنت

 وألاضىلُت. 

ًان هىاى مً ًاث مىاحهت الخدذ   غًهزا الٌالم  خالضت لٍل   وإن 

 قهي 
 
 ى في مىدُحنجخجل

 
 ،لى ئوشاء غلم احخماع غشبيئغً الذغىة  : الٌل

لى ئظدىادا ا-ئهخاج مػاسف في الػلىم الاحخماغُت جػُل  م فيوالخهذ  

ؾشوخاث ومكاهُم راث ؾابؼ غالمي. وغىذما  -الػشبُتوناتؼ املجخمػاث 

غً اإلاذسظت الػشبُت في  ظِخدذر ؾحرهاخُنها لى هزه الىهؿت ئهطل 

لذي  ثل هزه الكٌشة مً ششغُت قػلُتإلاًان  ئراالػلىم الاحخماغُت، 

 . الجماغت الػلمُت الػاإلاُت

الاحخماغُت ئهخاج الػلىم  غلىاؾالغٌم الىهذي مً خالُ  :ارفؤاد هو  

 أي  ، ومىخجاتها مشايض البدىر في الػالم الػشبيفي الجامػاث والهُئاث و 

البدثُت مً خُث اإلاماسظاث ػلىم الاحخماغُت للالُىم مىهه جهُُم جهذ  

 ؟ عاجُتاإلاإظ  

إلاىغىع  "ئهخاج الكشاؽ" طذ قطال في يخابيلهذ خط   عدهان ألامين:

عاث الحٍىمُت، اإلاإظ  تريحز غلى الالجامػاث ومشايض ألابدار، مؼ 

ت ومشايض ألابدار الخابػت لهزه الجامػاث باغخباس أن الجامػاث الػام  

 
 
ض البدث في ػلُم الػالي ومشايل الٌخلت ألاظاظُت في الخ  وللىصاساث حشٍ

ت الىمؿُت الجامػت الػام   أن  بشأَي ىان. ذا لبما غ ظاةش البلذان الػشبُت

(typique) ،تبششوؽ أسبػ ظاجزة والباخثحنألا  جلضم، أي ألايثر اهدشاسا :

ظُاظُت )جكشع الامخثاُ(، تهمِش الػلىم الاحخماغُت، جلهحن خىيمت 

اإلاػشقت الُهُيُت، الاوؿالم اإلاػشفي. وإرا صح  هزا الخىضُل ًٍىن 
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ىن بىن غلى البدث َوباخثىن قيها والؿالب الزًً ًخذس  ألاظاجزة ال شه 

ههم ئلى الخ   ؤلاهخاج  لششوؽ. وهزا ٌػجي أن  أظشي هزه ا ػلُم والبدثؾٍش

اإلاػشفي في الػلىم الاحخماغُت جدٌمه، في ألاؾلب ألاغم، جهالُذ بدثُت 

 (.71 .غىذ بىسدًى" )ص (habitus)ة الؿبؼ الاحخماعي ة حشبه نى  راث نى  

 
 
أن الخهالُذ غلى  -غلى امخذاد الٌخاب-جي أبشهً وظبب هزا الدشبُه أه

الاحخماغُت لِعذ جهالُذ مػشقُت بل هي البدثُت الشاتػت في الػلىم 

  ،جهالُذ احخماغُت
 
 :ههاؽ في أسبؼفي البدث الخهالُذ هزه ظ وجخلخ

ت .1 الػاةذ الاحخماعي للبدث، الظاهش في الععي  "أولٍى

م 
 
م اإلانهي في الجامػت، والعل

 
ي في العل

 
ؼ ئلى الترق العَش

، والععي هدى الشاسة الاحخماغُت 
ً
الاحخماعي غمىما

  ."اإلاطلحت" واملجاملت، وهزه هي

2.   ُ ُ  الحشص غلى اإلاهبىل لؿت لذي أهل الع   تت الاحخماغ

خزي الهشاساث مشاغاة الخهالُذ ، و والشأي الػام ومخ 

ب البدث في ججى  و ابىهاث الاحخماغُت، ؿوألاغشاف وال

، وهزه هي ظُاظُا و  الهػاًا اإلاثحرة
ً
 ."الامخثالُت"احخماغُا

م مخاؾبت الجمهىس الىاظؼ والع   .3 لؿت العُاظُت غً جىهُّ

و سقؼ الخ   و جهذًم أغماُ جهىم غلى ؾٍش ىضُاث أو غً ؾٍش

 
 
ت الش و اإلاػُاٍس ش الخبراء أو غً ؾٍش شح، أو ما ٌشبه جهاٍس

 ."الىظىاط"الاحخماغُت، وهزا هى 

ىت أو نُما مػُىت )دًً، مزهب ئاجخار  .4 َُّ ًذًىلىحُا مػ

دًجي، حماغت، خضب ظُاس ي، أو ؾحرها( مشحػُت في قدظ 

اث الاحخماغُت، وهزا هى   مً الىظٍش
ً
الىانػت اإلاذسوظت بذال

  (.107 .ص، 2020غذهان ألامحن،)الاهخشاؽ الاحخماعي" "

 جابػت لىصاساث،ا مشايض حامػُت أو ألابدار قهي ئم  ا باليعبت إلاشايض أم  

ًيفي الحالخحن هي مو لى الىمىرج ئوأنشب  خخلكت يثحرا غً الىمىرج ألامحر

ًان منها أنشب  في ه بها ى ًدشب  لى الىمىرج الكشوس ي قهئالكشوس ي. وما 
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الجامػت الىمؿُت عمُاث )وال ظُما املخخبراث البدثُت(. في الشٍل والد

ُ وشاؾها مً ٍخدى  ػمذائها و جأخز اإلاشايض أظماء الٍلُاث وجخػؼ ل

ً الخلُجُت( أو البدث ئ هت الذواٍو ئلى لى اليشاؽ الاحخماعي )غلى ؾٍش

ب، ؼ هزه اإلاشاي أن  ن اإلاػؿُاث بل جبح   الخذٍس ض جخخز أخُاها معاخت لخىَص

ػلُم جلبُت لؿلباث "الشاخت". الىكىر والخىظُل وؤلاغكاء مً الخ  مىاؾو 

ًا لجهت  مشايض البدث في الىصاساث أيثر شبها بمثُالتها في أوسوبا وأمحر

ش مىح   . لًٌ مؼ الػامت أو الحٍىمُت هت هدى خذمت العُاظاثئهخاج جهاٍس

لى مؿاخً جطذس ئُ بػػها أخُاها نشاؾُت واملحعىبُت ًخدى  و ؾلى البحر

  مما جيخج ؾدُىا. أيثرضجت 

مذ الػذًذ مً الذساظاث الى  ظبو وأن  :ارفؤاد هو   هذًت نذ 

أبشصها رلَ  ولػل   ،ت باإلاشخؿلحن في الػلىم الاحخماغُتجطيُكاث خاض  

م هزه الكئت بحن "مذس ط الطيُل الالخ   ػلىم الاحخماغُت" زي ًهع 

ما  خبحر".الٌالظٍُي" و"الباخث الو" أو همؿُا بطكخه شٌال شاتػا 

 طيُكاث؟ مً هزه الخ   ممىنكٌ

، غلى ألانل في طيُل بدزسلى مثل هزا الخ  هظش ئأ عدهان ألامين:

اإلاىِخجحن )باخثىن، جطيُل  ئن  . مىغىع قهم اإلاماسظاث البدثُت

ىَخجاث. ومً ألاقػل  ،لى الالخباطكض ي ئً لخ(ئمػلمىن، 
 
جطيُل اإلا

في صمً مػحن، وأظخارا )مػلما( في صمً زان، وخبحرا  نذ ًٍىن باخثاالن ق

خاؾب الش  ي أفي صمً زالث، وهاشؿا )ههابُا أو ظُاظُا( في صمً سابؼ، ٍو

 الػام في صمً خامغ
 
ل صمً مً  . وفي ًل  ها أدواس خهُهُت ولها وظُكتها، ًو

ًادًمي ؤلاهزه ألاصمىت اإلاخىاوبت ًيخج  يششهاوعان ألا قٌُل  .هطىضا ٍو

  ؟قئت دون ؾحرها كه فيأضى  
ٌّ
ل مً هزه ألادواس أمش غشوسي في غالنت ً

ًادًمي باملجخمؼ خؿزًت ، والخىهل بحن هزه ألاصمىت وألادواس ٌعمذ له بألا

ٌ   ،ػل بيخاةج الكػل آلاخشًل ق  قالؿبِب الزي ًجشي أبدازا 
 
ي ؿز

لى ئلها مماسظاجه في الػالج ومماسظاث الػالج جؿشح غلُه نػاًا ًدى  

غلى ألاظخار الجامعي.  غلى الؿبِب ًصح   وما ًصح  حذًذة.  أظئلت بدثُت
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هى ظاهشة و ، هى اإلاشٍلت الخلـ بحن هزه ألاصمىت في الٌخاب، أن   بل أدعي

ًان  شاتػت في الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي، وهى واخذ مً أس

دطل  الخهالُذ الاحخماغُت في البدث الزي ظمُخه "الىظىاط". ٍو

 ًخاؾب اإلاالىظىاط غىذما 
 
خزي الهشاساث )بطكخه ل في دساظخه مخ  إل

...، في خحن (اشُخ بطكخهت )الػام   أو( اأظخار بطكخه( أو الؿلبت )اخبحر 

 أ
 
ًان أن ًخاؾب صمالءه في الجماغت الػلمُت قهـ ال ؾحر  جبه ًه ئرا 

الزي بدث" )البحن "ز أمح  لمىخجاث اإلاػشقُت في جطيُكي لًهىم ببدث. 

ش( و" ش" )الًكع  هت الخبحر أو اإلاخكهذ( الزي خهٍش ىص ي غلى ؾٍش ًدٌم ٍو

وحهت هظش مىحهت لجمهىس مػحن ، وهي (position paper)ؿالػت اإلاو 

ًادًمُت هت ألاظخار(، واملمبيُت غلى مػشقت أ خؿاب وال حاغشة )غلى ؾٍش

هت الشُخ أو الىهابي أو العُاس ي(.    )غلى ؾٍش

الػلىم الاحخماغُت بدٌم اهخمامٌم البدثي في  :ارفؤاد هو  

  ىغىغاثبم
 
وإششاقٌم غلى ناغذة  يشئت الاحخماغُت،ربُت والخ  الت

ً  ، 1هاث "شمػت"االبُ م المىنها لإلهخاج اإلاػشفي في الػت خطُلت جهذ  أ

ؿت  غمً اوما مٍاهته؟ اإلاىغىغاثهزه الػشبي خُى  هخاج اإلاػاسف ئخٍش

 
 
اث املحٌ كتفي الذوٍس  ؟ دولُا مت واإلاطى 

  عدهان ألامين:
 
 حػلمىن أن اإلاشاسيحن في ؤلاهخاج اإلاػشفي التربىي ي
 
ر. ث

اث، غممنهم ألاقشاد الزًً ًيششون أبدازا بطىسة مهاالث في الذ   ىما وٍس

 
 
 مً أحل الت

 
ُ   ابً خ  رنُت، أو ًيششون ي ت هي في ألاؾلب يخب حامػ

(textbooks)  اإلا مزيشاثمىن ، أو ًهذ 
 
 ومنهم .ربُت والػلىماحعخحر في الت

اإلاىظماث الذولُت راث اإلاٍاجب ؤلانلُمُت في البلذان الػشبُت، التي جيشش 

  ً ش   جهاٍس
 
ش أًػا، . ل خبراء باغذادهاٍل ومنهم الىصساث التي جيشش جهاٍس

 
 
جىنكىا غىذ  وإرامذ غنها أغاله. هزا غذا أشٍاُ اليشش ألاخشي التي جٍل

 
 
والبالـ  (2007 خذاء مً الػامب)ا آلانشمػت ختى هتها الذساظاث التي وز

بٌالم  دساظت. 4.473ىىي ألل دساظت، ًٍىن اإلاػذُ الع   58.159غذدها 
                                                           

1 https://www.shamaa.org/ 
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مً حهت آخش هىاى ؾضاسة في ؤلاهخاج اإلاػشفي التربىي في البلذان الػشبُت. 

 
 
مً املجمىع، وهي ميشىسة  %63ل زاهُت ًالخظ ؾلبت اإلاهاالث، التي حشٍ

املجالث  ا، أم  التربُتفي طت ذظها مجالث مخخط  مجلت، ظ   322في 

 أومً الالقذ جيشش مهاالث في التربُت. و ت الؿابؼ ػام  قالبانُت 
 
ه ختى ه

ت، أي ًيشش ًل منها في التربُت هي مجالث غام   يطت فاملجالث اإلاخخط  

ً ما ٌعمى بالٌخلت الحشحت  حمُؼ مجاالث التربُت، وهزا ًػػل جٍٍى

(critical mass) .مً حهت الشظاةل وألاؾشوخاث في ًل خهل غلى خذة 

 شمػت مخػث لمً نب هاجىزُه قان
 
ش بعبب غذم ئجاختها في نىاغذ بُاهاث ـ

. ولى أجُذ ُىاصي هطل غذد اإلاهاالثلي شمػت غذدها فما خكؼ وؾىُت، 

الشظاةل  غذد  ًىاقغ جىزُهها بطىة ؾبُػُت قمً اإلاخىنؼ أن 

ؤلاهخاج اإلاػشفي الػشبي التربىي هى  ن  اإلاهم أاإلاهاالث. و  وألاؾشوخاث غذد

 ئهخاج حامعي بالذ  
 
ب سحت ألاولى: ألاظاجزة ًيششون اإلاهاالث والؿال

 مىن الشظاةل وألاؾشوخاث. ًهذ  

لِغ هىاى نىاغذ بُاهاث غشبُت في الػلىم الاحخماغُت ألاخشي لٍي 

ل في الخىزُو اإلاػشفي . وهزه ههؿت غػههاسنها بُاهاث البدث في التربُت

ت قهذ لكخجيأم  ، شبيالػ هىاى مىاغُؼ  أن   ا باليعبت للمىغىغاث التربٍى

  ُ  ئحشاءىت ًٌثر قيها ؤلاهخاج لِغ بعبب أهمُتها، بل بعبب ظهىلت مػ

ؼ  قيها ، وبالخدذًذ جلَ التي ٌعهلخىلهااث دساظ غلى ألاظاجزة جىَص

 
 
الذساظاث التي حػالج  لكخجي أن  و ب واإلاػلمحن مثال. اظخماساث غلى الؿال

مىغىغا مػُىا نذ حػىد وحػالج اإلاىغىع هكعه غششاث اإلاشاث، مؼ قشم 

ها حػالجه في حامػت أخشي أو نعم آخش أو ختى شػبت أخشي. يما أن  

. ومنها نالب "ألازش" سؤوط اإلاإلكحنلكخجي وحىد نىالب بدثُت حاهضة في 

ساظاث إلاالًحن مً الذ  وهى نالب ٌعمذ باحشاء ا ،أزش يزا غلى يزا( :مثال)

 
 
ً غلى لى الخ  ئه أنشب ؾبها له، أله ىضل ئمىه  الهُاطمٍش لى ئلى البدث، ٍو

لى اغخماد هزه الػباسة في ئالكشاؽ اإلاػشفي وهزا أخذ ألاظباب التي دقػخجي 

  غىىان يخابي. 
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ا باليعبت للمىنؼ الذولي لإلهخاج اإلاػشفي املحلي قلِغ لذي بُاهاث أم  

 
 
اث  ذ أو جىكي هزا اإلاىنؼ. لًٌ ما اؾلػذ غلُه ًظهش أن  جإي الذوٍس

باليعبت  ظىاء ،اإلاىخجت مدلُا قيها الٌثحر مً غذم الذنت في الخىزُو

اث  لخذنُو اإلاطادس واإلاشاحؼ، أو باليعبت ألظماء اإلاإلكحن والذوٍس

جػاف ئليها اإلاشاًل اإلاخػلهت بىىغُت  ،باللؿخحن الػشبُت وألاحىبُت

مٍاهت ما هى دولي قيها. قكي بدث خُى الذساظاث التي جىاولذ ألابدار و 

ؾُاب ن لي في اإلاهاالث الهلُلت التي وحذتها ؤلاهطاف في الخػلُم، جبح  

ز غهذًً خُى هزا اإلاىغىع. ونذ بُيذ  ىغاإلاُا م ُ إلاا هى مخذاو  ضاغو

هى غالمي في اإلاهاالث الػشبُت  مارلَ في الكطل الثامً مً الٌخاب. 

اث الػشبُت غاإلاُا غػُل.  ن  االي قشٌلي الحػىس، وبالخ   خػىس الذوٍس

  ئشٍاُ هزا قػال غً
 
ولي قُه الخطيُل الذ   ًخم  في ونذ  ؿت )الػشبُت(الل

 
 
 اظدىادا ئلى الي

 
هدً هبلىس آلان في شمػت مششوغا  ؿت ألاحىبُت،شش بالل

ت الػشبُت، زم ظيبدث غً ممُى له، لػل   اث التربٍى  لخطيُل الذوٍس

 
 
ًادًمُت املحٌمت وؾحر املحٌمت جذسى ههاؽ الػػل التي املجال ث ألا

شهاحػاوي من   ها وحععى الهُئاث اإلاششقت غليها ئلى جؿٍى
 
ٍل مً هاخُتي الش

  .واإلاػمىن 

ُ  الخدذ   مـــاهي :ارفؤاد هو   ت التي جىاحه البدىر خُى ًاث اإلاػشق

 
 
ىظىماث التي جدٌم اإلاهاهاث املخخلكت الش   في ظل  في الػالم الػشبي ربُت الت

ت في اإلاىؿهت ًاثهل و  ؟التربٍى ؿُحر الجُلي لخ  با مشجبؿت هزه الخدذ 

  ؟والبدثُت لكاغلي اإلاىظىمت الجامػُتاإلادعاسع 

  أ ن  ئ :عدهان ألامين
ت الػشبُت  هم جدذ  هى جىاحهه البدىر التربٍى

ت الػشبُت لِعذ بداحت لها.  ًىن  مخخزو الهشاساث اإلاىظىماث التربٍى

غادة، في ًل بلذان الػالم، ال ًهشأون البدىر لٍي ٌػشقىا مارا ًجب أن 

ًقًهشسوا.  ُ هى الاججاه ألاو   :هشاساتهم ًأخزونها بىاء غلى مطذٍس

ًا ،يمتاالعُاس ي للجهت الح شا  ا ظُاظُا، وما ًدمله هزا ن أو خضبوٍص

  مبادب ومطالح وشػاساث،و ظُاظاث الاججاه مً 
 
ل في والثاوي ًخمث
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ًا أو قشوعا أو أإلااهُ  ا أو ؾحرها مً الذُو الذًمهشاؾُتالخبراء. في أمحر

ًاث ووظاةل والخدش   اإلاؿالباثبأي  ي بالذغاو اجخار الهشاساث  جبذأ دوسة

ً نىي غؿـ و  رامج برلَ غمً ال إدساجو  ،خمالثجىظُم ؤلاغالم وجٍٍى

ت...وضىال خطاس اإلا أوخىاقعت اإلاالعُاظت لألخضاب  غت في بشامجها التربٍى

وغىذ الخىكُز  ،. وفي العلؿت نذ جىكز الىغىد ونذ ال جىكزلى العلؿتئ

س لخهلباث ًخػشع ما جهش  أًػا  وخُنها ،ٌعخػحن العُاظُىن بالخبراء

وحػذًالث جذخل قيها مطالح وغؿىؽ مػادة، وجيشأ غً رلَ 

في ًل هزه الذوسة ال جىحذ "بدىر". . ، قذوسة حذًذةحذًذةمؿالباث 

جذخل لتي جيخج غً البدىر ًمًٌ أن ، واإلاػاسف االبدىر جهؼ بمىاصاتها

الباخثىن  مخخطشاث وأقٍاس ًىهلها لىئبػذ ئغادة ضُاؾتها  الذوسة هزه

غبر الجمهىس  أو ،(مداغشاث ،مهابالث)مؿالػاث،  لى املجخمؼئ أهكعهم

مىن بىدون والزي ٌعم  الزي ًهؼ غلى خذود الجماغت الػلمُت  ُه ٍس

قػال غً ؤلاغالمُحن والىاشؿحن  ،(public averti)الجمهىس اإلاػجي 

 ها احخماغُا. يى  ، أي بػذ جبهاباث وؾحرهمالاحخماغُحن والى  

اجخار الهشاساث بمشِئت حهاث خايمت واخذة  في البلذان التي ًخم  

جشي الاجٍاُ غلى  )زابخت(، ومنها بلذاهىا، ال جدطل هزه الذوسة أضال. ٍو

)مً دولت أخشي أو مىظمت دولُت  ت غلى الخبراء ألاحاهبالخبراء، وبخاض  

لخ(، في جشحُذ الخُاساث. ئًالُىوعٍى أو بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماتي، 

اإلاشٍلت  م أن  الباخث الىمؿي في هزه البلذان ًخىه   ن  باإلاهابل قا

ت( ناةمت بعبب ههظ البدث قيها، ولهزا ًىح   ه الاحخماغُت )أو التربٍى

دساظخه مىز البذاًت هدى سقؼ الخىضُاث، قخطبذ هزه الذساظت ؾحر 

ها مجذًت مػشقُا، وال ًدخاحها أضال مخخزو الهشاساث. هكػها الىخُذ أن  

"البدث مً أحل  بـالحالت في الٌخاب  هزه ذ  ُظم   ذجىكػه هى. ون

 الباخث".   

راث مدعاسغت في اإلاشهذ  2011هخابؼ مىز ظىىاث  :ارفؤاد هو   حؿح 

 -مثل هظحره الجضاةشي - العُاس ي في الػالم الػشبي، ولػل  الىغؼ اللبىاوي
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ل اظخثىاء
 
في ظل  في لبىان . يُل جهشؤون "الحشاى" ألاخحر في رلَ ال ًمث

 ؟ اإلاٌش ظت ظُاظُاالؿاةكُت  الانخطادي والاحخماعي ويزاالىانؼ 

، 2011ر اإلاشهذ العُاس ي الػشبي في الػام حؿح   ،وػم :عدهان ألامين

 
 
ه خطل أخحرا ما ونذ غشىا هىغا مً الشػىس بالىػمت والؿبؿت مً أه

عمؼ بىكعه حؿحرا ًدذر في  اه أي مىاؾً غشبي بأن  ًان ًخمى   ًشي َو

ًأن   ًاهذ جبذو  ها أبذًت. وبلـ هزا الشػىس أوحه ألاهظمت العُاظُت التي 

سث مؼ ظهىؽ بً غلي في جىوغ ومباسى في مطش. ؾبػا وػشف يُل جؿى  

لى ئؾحرها مً الذُو الػشبُت يُل اههلب الىغؼ في ألامىس ظلبا في مطش و 

ا(.   مأظاة )الُمً، لُبُا، ظىٍس

ًان يهذف ئًل  ًان غذ الهىي خشاى  لى الخؿُحر العُاس ي، أي 

خش، آلى ئالعُاظُت اإلاعُؿشة. هزه الهىي جخخلل ؾبُػتها مً بلذ غشبي 

خش، مً خُث ؾبُػخه لى آئاخخلل أًػا مً بلذ غشبي الحشاى  يما أن  

ًاهذ  والهىي الاحخماغُت التي اهخشؾذ قُه، قىسا أو الخها. في لبىان 

 مً حهت، وم الاهخكاغت شبابُت
 
مً  محنً أبىاء الؿبهت الىظؿى اإلاخػل

ا الهىي اإلاعُؿشة قخخمثل بأخضاب ظُاظُت راث نىاغذ حهت زاهُت. أم  

الاهخكاغت أدث ئلى غػػػت هُاًل أخضاب  ؾاةكُت غٍشػت. ومؼ أن  

 أن  العلؿت، 
 
جُا مً اظخػادة حمهىسها  ئال زم هزه ألاخضاب جمٌىذ جذٍس

ىلىحُت وحعذًت غلى شباب الاهخكاغت، واقخػلذ ًًذأشيذ خمالث 

حبهاث ومػاسى حاهبُت غلى أظاط ؾاةكي. العلؿت في لبىان لِعذ 

ت باإلاػجى الٌالظٍُي للٍلمت، بل جخٍىن مً ظخت صغماء غلى  دًٌخاجىٍس

مخكهحن غلى اندعام مىاسد الذولت، بل  ،مخطالححن ،ألانل، مخػاوهحن

الجماغت  حمهىسه غذ  ع ًدش  م ًل صغُ وظش شػبُتهم أن   .هااقتراظ

هذ  ألاخشي باغخباسه الضغُم الزي ًذاقؼ غً مطالحها مىن مػا ، ٍو

ً قهـ  ا اظخمشاس الخٍاقل للشػب اللبىاوي: ئم  بالخػاقش والخٍامل خُاٍس

 بُنهم في خٍىماث "وخذة وؾىُت" أو التهذًذ بدشب أهلُت.    
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ٌػجي  باب بشػاس نىي ٌشمل الجمُؼ: "ًلًحاءث اهخكاغت الش

لى حػؿُل معاسها، بل اهخشؽ ئهذًذ وظاسغىا ، قشػشوا بالت  2ًلً"

هت "خطان ؾشوادة".   و بػػهم قيها غلى ؾٍش
 
ل مىغىع "اإلاهاومت" في شٍ

 ُ في معاس الهجمت اإلاػادة، خُث نُل ئن  مشخلت مً اإلاشاخل ههؿت جدى  

الاهخكاغت جذًشها مىظماث ؾحر خٍىمُت جمىلها الىالًاث اإلاخدذة، وهزا 

حن اإلاشاسيحن في الاهخكاغت ًخدى   لؿت لىن مً الع  ما حػل الِعاٍس

لؿت "الشأظمالُت" )خايم اإلاطشف لى الع  ئ )ًلً ٌػجي ًلً( العُاظُت

اإلاشيضي ونؿاع اإلاطاسف(. وهزا واخذ مً ألاظباب التي أخذزذ ششوخا 

 في الاهخكاغت هكعها. 

 ًجب أن 
 
الذاخلي، الزي خعم ظحر ش في ًل بلذ غً الػامل هكد

 شَ الِح 
َ
ًاهذ البلذ الىخُذ الزي وحذث اً اث في هزا الاججاه أو راى. جىوغ 

في ة مىظمت جشقذ الاهخكاغت وجإؾشها، وهزه الهىة هي الىهاباث. قُه نى  

ًاهذلبىان حشي اقتراط الىهاباث مىز غذ   الهىي الكاغلت غذ  ة غهىد. و

اث
َ
: الهباةل مخىىغت ا في الحٌمخماًت إلاطالحها أو أؾماغه الِحَشاً

ا، الؿىاةل في  والػشاةش في لُبُا والُمً، الػشاةش والؿىاةل في ظىٍس

لذيها و نادسة و ظُاظُت  ي هى ال. وهزه ؾحرهالبىان، الجِش في مطش و 

 مىاسدها وهٍُلُاتها وخؿابها وشبٌت غالناث خاسحُت. 

الاهخكاغت جشيذ أزشا  ن  ئلى لبىان، قاومهما ًًٌ، غلى ألانل باليعبت 

العُاظُت اللبىاهُت، ولً حػىد ألامىس يما والثهاقت غمُها في الحُاة 

 ُ ً ألاو  ، ًىم اهؿالنها. 2019 ًاهذ نبل العابؼ غشش مً حشٍش

  

                                                           
 .الحشاى في الجضاةش الزي سقؼ شػاس "ًدىداو ڤاع"اظخلهم هزا الشػاس مً  2
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