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لقاء
مع ألاستاذ عدهان ألامين
ئزش ًاء للػذد اإلاخىىع الزي ظُطذس مً مجلت إوساهيات أحشٍىا هزه اإلاهابلت مؼ
البروقِعىس غذهان ألامحن ،أظخار مخكشؽ للبدث واليشش مىز  ،2011ضذس له  23يخابا
وأيثر مً أسبػحن وسنت وششث في دوسٍاث لبىاهُت وغشبُت وأحىبُت ،باإلغاقت ئلى قطىُ في
يخب حماغُت .أؾلو قٌشة ئوشاء الهُئت اللبىاهُت للػلىم التربىٍت ( )1995وًان سةِعها
إلاذة  11ظىت ،وأؾلو قٌشة ئوشاء شبٌت اإلاػلىماث الػشبُت (شمػت) ( ،)2006وهى خالُا
غػى مجلغ أمىائها .هاُ غذهان ألامحن شهادة الذيخىساه في غلم احخماع التربُت مً
حامػت العىسبىن (باسَغ) في الػام  ،1997وشهادة ديخىساه دولت في آلاداب مً حامػت
العىسبىن في الػام  .1991غمل أظخار غلىم التربىٍت في الجامػت اللبىاهُت ختى الػام
 ،2008وأظخارا مخػانذا مؼ الجامػت ألامحريُت في بحروث.
فؤاد هوار* :نهىئٌم بذاًت غلى ضذوس يخابٌم الجذًذ "ئهخاج الكشاؽ،
الخهالُذ البدثُت الػشبُت" ،وهخدحن هزه الكشضت إلاعاءلت ججشبخٌم
البدثُت خىُ اإلاماسظاث البدثُت في الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي.
هانشذ الػذًذ مً الىذواث الػلمُت معألت الخدذًاث التي جىاحهها
الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي ،ولػل ملخهى وهشان اإلاىظىم
بـ"معخهبل الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي" اإلاىػهذ ظىت  2012نذ
أزاس بػػا منها غىذما جؿشم ئلى معاةل جذسَغ هزه الػلىم وقاغليها في
الحهل الجامعي .قما هي باليعبت ئلٌُم الخدذًاث التي جىاحه الػلىم
* مشيض البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت والثهاقُت ،31 000 ،وهشان ،الجضاةش.
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الاحخماغُت في الػالم الػشبي الُىم؟ ويُل ًمًٌ نشاءة رلَ في ظل
الخؿحر الجُلي؟
عدهان ألامين :أجىحه بالشٌش الجضٍل ئلى مشيض البدث في
ألاهثروبىلىحُا الاحخماغُت (يشاظَ) والهاةمحن غلُه ،ومجلت إوساهيات
غلى اهخمامها بٌخاب "ئهخاج الكشاؽ ،الخهالُذ البدثُت الػشبُت" وإحشاء
هزه اإلاهابلت .حىابا غلى العإاًُ ،بذو لي أن الجزغاث الشاتػت في مهاسبت
نػاًا الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي جخىصع وقو مجمىغخحن :ألاولى
جخىنل غىذ الهىٍت ،والثاهُت جخىنل غىذ العُاظاث .في مىغىع الهىٍت
ًتريض الحذًث غلى غالنت غلماء الاحخماع الػشب بالؿشب ،باغخباس أن
غلم الاحخماع ؾشبي الجزوس والىحىد وحعُؿش مذاسظه ومهىالجه غاإلاُا.
ؾبػا هزه العُؿشة وانؼ ناةم ،لًٌ سدة الكػل غليها جخخز الهىٍت
(الػشبُت وؤلاظالمُت) خلكُت لها أيثر مما جخخز الىناتؼ الاحخماغُت
(الػشبُت وؤلاظالمُت) مادة للخكٌحر.
هدً وػلم أن هىاى ظىظُىلىحُا قشوعُت مثال وأخشي ئهجلحزًت
مهاسهت بالعىظُىلىحُا ألامحريُت أو العىظُىلىحُا ألاإلااهُت .لًٌ
خعب غلمي -قان وشأة هزه اإلاذاسط لم جخػؼ لذواعي وؾىُت أونىمُت ،قمثل هزه الذغىة جطىل في باب ؤلاًذًىلىحُا غلى ؾشاس الذغىة
الى غلم احخماع اشتراًي أو غشبي أو ئظالمي .قاإلاذاسط حػشف مً ئهخاحها
اإلاػشفي ،مكٌشيها وأغمالها .في قشوعا مثال غشف دسوسيهاًم أو بىسدًى
وؾحرهما الٌثحرون ألنهم قٌشوا بطىسة مجشدة ،اظدىادا ئلى وناتؼ مدلُت
وفي حذاُ مؼ أقٍاس غاإلاُت .غىذما يخب بىسدًى وحانً-لىد باظشون
يخابهما "الىسزت-الؿالب والثهاقت" ( )1964خلال الىناتؼ الكشوعُت مً
خالُ ئحشاء بدث غلى الؿالب اظدىادا ئلى مكاهُم غاإلاُت الؿابؼ ،وهى
ما حػل يخابهما "ضالحا للهشاءة" مدلُا وخاسج الحذود .لم ًٌخب بىسدًى
ًىما باغخباسه مذاقػا غً الهىٍت الكشوعُت في مىاحهت الؿشب ألامحرًي.
وبػذ غهذًً ،وبعبب ؾضاسة ئهخاحه ونىة أقٍاسه أضبذ غاإلاُا وضاس غلما
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مً أغالم العىظُىلىحُا الكشوعُت ،بل أضبدذ البىسدًىصٍت مذسظت
غاإلاُت في غلم الاحخماع ،ومثلما ًان ألامحريُىن هم أوُ مً جشحم
لذوسيهاًم وغشقىا الكشوعُحن به قهذ ًاهىا أوُ مً جشحم لبىسدًى.
خالضت الهىُ ،هىاى مذاسط قٌشٍت راث ظُام حؿشافي ،جىؿلو مً
وناتؼ هزا العُام ،لٌنها ال جطبذ مذاسط قٌشٍت ئال ئرا جكاغلذ مؼ
ألاقٍاس والىظشٍاث الػاإلاُت وأضبدذ ً
حضء مً الترار الػالمي .وانؼ
الحاُ أن هىاى غلىما احخماغُت غشبُت ،ججمؼ أغالما ومإلكاث باإلائاث
بل ألالىف .وإن ًاهذ هىاى مشٍلت قلِغ ألنها معخلبت مً نبل الؿشب
وٍجب جدشٍشها مىه باغخباس أن الذوُ الػشبُت لها لؿتها ودًنها ،بل
اإلاشٍلت في أنها جهذط مطادسها ،ظىاء ًاهذ قٌشا ؾشبُا أو أضىلُا أو
ظلؿاها مدلُا ،بطىسة مػلىت أو معخترة ،مباششة أو غً ؾشٍو الخلكُو
أو الخجىب.
الخدذي الثاوي ًخػلو بالعُاظاث ،أي بىظشة غلماء الاحخماع ئلى
"اإلاػىناث" اإلاخأجُت مً ظُاظاث الحٍىماث واإلاإظعاث (مشايض ألابدار
والجامػاث) .وغادة ما ًلهي أهل الػلىم الاحخماغُت اللىم غلى هزه
الجهاث في مىاغُؼ مثل الخخؿُـ والخمىٍل والخدكحز وششوؽ الػمل
(البدث مهابل الخػلُم وظاغاث الػمل) وما ئلى رلَ .هزه الىناتؼ
صحُدت بشأَي ولٌنها ؾحر ًاقُت لخكعحر وانؼ أن هىاى آالف ألابدار في
الػلىم الاحخماغُت مً املحُـ ئلى الخلُج جيشش ظىىٍا في مجالث غلمُت
غشبُت أو بطىسة يخب .يزلَ ال مجاُ الظدثماس قٌشة "اإلاػىناث" في
جكعحر غػل الػلىم الاحخماغُت في بلذان ال حشٍى مً الخمىٍل وال
اإلاىاسد اإلاٌخبُت والخىزُهُت وال مً ظاغاث غمل الخػلُم أو ؾحرها ،يما
هي الحاُ في مػظم دوُ الخلُج الػشبي.
ًبذو لي أن الشٍىي مً الؿشب حشبه الشٍىي مً الحٍىماث
واإلاإظعاث وظُاظاتها .هي ؾهغ ،يما ؾهىط الػضاء .لهذ أقلح غلماء
احخماع غشب (في ًاقت خهىُ الػلىم الاحخماغُت) في الحػىس غشبُا
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وغاإلاُاٌّ ،
ًل خعب معاهمخه الكٌشٍت في مُذاهه ،بػػهم مهُم في
الؿشب والبػؼ ألانل مهُم في البلذان الػشبُت ،لًٌ لم ٌشٌـل هإالء
بػذ مذسظت مثل اإلاذاسط الكشوعُت وؤلاهجلحزًت وؾحرهما .وٍخُل لي أن
الجُل العابو مً ألاًادًمُحن في الػلىم الاحخماغُت ًان أيثر اهكخاخا
غلى الؿشوخاث الػاإلاُت مً الجُل الحالي -وإن بذا في هزا الخخُل بػؼ
مً اإلاكاسنت -بعبب الػىإلاتً .أن الػىإلات خكضث ههُػها ،أي الاهؿىاء
وألاضىلُت.
وإن ًان هىاى مً خالضت لٍل هزا الٌالم غً مىاحهت الخدذًاث
قهي جخجلى في مىدُحن :الٌل غً الذغىة ئلى ئوشاء غلم احخماع غشبي،
والخهذم في ئهخاج مػاسف في الػلىم الاحخماغُت جػُل -اظدىادا ئلى
وناتؼ املجخمػاث الػشبُت -ؾشوخاث ومكاهُم راث ؾابؼ غالمي .وغىذما
هطل ئلى هزه الىهؿت خُنها ظِخدذر ؾحرها غً اإلاذسظت الػشبُت في
الػلىم الاحخماغُت ،ئرا ًان إلاثل هزه الكٌشة مً ششغُت قػلُت لذي
الجماغت الػلمُت الػاإلاُت.
فؤاد هوار :مً خالُ اؾالغٌم الىهذي غلى ئهخاج الػلىم الاحخماغُت
في الجامػاث والهُئاث ومشايض البدىر في الػالم الػشبي ومىخجاتها ،أي
جهُُم جهذمىهه الُىم للػلىم الاحخماغُت مً خُث اإلاماسظاث البدثُت
اإلاإظعاجُت؟
عدهان ألامين :لهذ خططذ قطال في يخابي "ئهخاج الكشاؽ" إلاىغىع
الجامػاث ومشايض ألابدار ،مؼ التريحز غلى اإلاإظعاث الحٍىمُت،
باغخباس أن الجامػاث الػامت ومشايض ألابدار الخابػت لهزه الجامػاث
وللىصاساث حشٍل الٌخلت ألاظاظُت في الخػلُم الػالي ومشايض البدث في
ظاةش البلذان الػشبُت ما غذا لبىان .بشأَي أن الجامػت الػامت الىمؿُت
( ،)typiqueأي ألايثر اهدشاسا ،جلضم ألاظاجزة والباخثحن بششوؽ أسبػت:
خىيمت ظُاظُت (جكشع الامخثاُ) ،تهمِش الػلىم الاحخماغُت ،جلهحن
اإلاػشقت الُهُيُت ،الاوؿالم اإلاػشفي .وإرا صح هزا الخىضُل ًٍىن
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ألاظاجزة الباخثىن قيها والؿالب الزًً ًخذسبىن غلى البدث وَشهىن
ؾشٍههم ئلى الخػلُم والبدث أظشي هزه الششوؽ .وهزا ٌػجي أن ؤلاهخاج
اإلاػشفي في الػلىم الاحخماغُت جدٌمه ،في ألاؾلب ألاغم ،جهالُذ بدثُت
راث نىة حشبه نىة الؿبؼ الاحخماعي ( )habitusغىذ بىسدًى" (ص.)71 .
وظبب هزا الدشبُه أهجي أبشهً -غلى امخذاد الٌخاب -غلى أن الخهالُذ
البدثُت الشاتػت في الػلىم الاحخماغُت لِعذ جهالُذ مػشقُت بل هي
جهالُذ احخماغُت ،وجخلخظ هزه الخهالُذ في البدث في أسبؼ ههاؽ:
" .1أولىٍت الػاةذ الاحخماعي للبدث ،الظاهش في الععي
العشَؼ ئلى الترقي في العلم اإلانهي في الجامػت ،والعلم
ً
الاحخماعي غمىما ،والععي هدى الشاسة الاحخماغُت
واملجاملت ،وهزه هي "اإلاطلحت".
 .2الحشص غلى اإلاهبىلُت الاحخماغُت لذي أهل العلؿت
ومخخزي الهشاساث والشأي الػام ،ومشاغاة الخهالُذ
وألاغشاف والؿابىهاث الاحخماغُت ،وججىب البدث في
ً
الهػاًا اإلاثحرة ظُاظُا واحخماغُا ،وهزه هي "الامخثالُت".
ُّ .3
جىهم مخاؾبت الجمهىس الىاظؼ والعلؿت العُاظُت غً
ؾشٍو سقؼ الخىضُاث أو غً ؾشٍو جهذًم أغماُ جهىم غلى
الششح ،أو ما ٌشبه جهاسٍش الخبراء أو غً ؾشٍو اإلاػُاسٍت
الاحخماغُت ،وهزا هى "الىظىاط".
 .4اجخار ئًذًىلىحُا َّ
مػُىت أو نُما مػُىت (دًً ،مزهب
دًجي ،حماغت ،خضب ظُاس ي ،أو ؾحرها) مشحػُت في قدظ
ً
الىانػت اإلاذسوظت بذال مً الىظشٍاث الاحخماغُت ،وهزا هى
"الاهخشاؽ الاحخماعي" (غذهان ألامحن ،2020،ص.)107 .
أما باليعبت إلاشايض ألابدار قهي ئما مشايض حامػُت أو جابػت لىصاساث،
وفي الحالخحن هي مخخلكت يثحرا غً الىمىرج ألامحرًي وأنشب ئلى الىمىرج
الكشوس ي .وما ًان منها أنشب ئلى الىمىرج الكشوس ي قهى ًدشبه بها في
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الشٍل والدعمُاث (وال ظُما املخخبراث البدثُت) .في الجامػت الىمؿُت
جأخز اإلاشايض أظماء الٍلُاث وجخػؼ لػمذائها وٍخدىُ وشاؾها مً
البدث ئلى اليشاؽ الاحخماعي (غلى ؾشٍهت الذواوًٍ الخلُجُت) أو ئلى
الخذسٍب ،بل جبحن اإلاػؿُاث أن هزه اإلاشايض جخخز أخُاها معاخت لخىصَؼ
مىاؾو الىكىر والخىظُل وؤلاغكاء مً الخػلُم جلبُت لؿلباث "الشاخت".
مشايض البدث في الىصاساث أيثر شبها بمثُالتها في أوسوبا وأمحرًا لجهت
ئهخاج جهاسٍش مىحهت هدى خذمت العُاظاث الػامت أو الحٍىمُت .لًٌ مؼ
ؾلى البحرونشاؾُت واملحعىبُت ًخدىُ بػػها أخُاها ئلى مؿاخً جطذس
ضجت أيثر مما جيخج ؾدُىا.
فؤاد هوار :ظبو وأن نذمذ الػذًذ مً الذساظاث الىهذًت
جطيُكاث خاضت باإلاشخؿلحن في الػلىم الاحخماغُت ،ولػل أبشصها رلَ
الخطيُل الزي ًهعم هزه الكئت بحن "مذسط الػلىم الاحخماغُت"
بطكخه شٌال شاتػا أو همؿُا و" الباخث الٌالظٍُي" و"الخبحر" .ما
مىنكٌم مً هزه الخطيُكاث؟
عدهان ألامين :أهظش ئلى مثل هزا الخطيُل بدزس ،غلى ألانل في
مىغىع قهم اإلاماسظاث البدثُت .ئن جطيُل اإلاى ِخجحن (باخثىن،
مػلمىن ،ئلخ) ًكض ي ئلى الالخباط ،ومً ألاقػل جطيُل اإلا َىخجاث.
قالن نذ ًٍىن باخثا في صمً مػحن ،وأظخارا (مػلما) في صمً زان ،وخبحرا
في صمً زالث ،وهاشؿا (ههابُا أو ظُاظُا) في صمً سابؼ ،وٍخاؾب الشأي
الػام في صمً خامغ ،وًلها أدواس خهُهُت ولها وظُكتها .وفي ًل صمً مً
هزه ألاصمىت اإلاخىاوبت ًيخج ؤلاوعان ألاًادًمي هطىضا وٍيششها .قٌُل
ٌّ
أضىكه في قئت دون ؾحرها؟ ًل مً هزه ألادواس أمش غشوسي في غالنت
ألاًادًمي باملجخمؼ ،والخىهل بحن هزه ألاصمىت وألادواس ٌعمذ له بخؿزًت
ًل قػل بيخاةج الكػل آلاخش ،قالؿبِب الزي ًجشي أبدازا ٌؿزي
مماسظاجه في الػالج ومماسظاث الػالج جؿشح غلُه نػاًا ًدىلها ئلى
أظئلت بدثُت حذًذة .وما ًصح غلى الؿبِب ًصح غلى ألاظخار الجامعي.
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بل أدعي في الٌخاب ،أن الخلـ بحن هزه ألاصمىت هى اإلاشٍلت ،وهى ظاهشة
شاتػت في الػلىم الاحخماغُت في الػالم الػشبي ،وهى واخذ مً أسًان
الخهالُذ الاحخماغُت في البدث الزي ظمُخه "الىظىاط" .وٍدطل
الىظىاط غىذما ًخاؾب اإلاإلل في دساظخه مخخزي الهشاساث (بطكخه
خبحرا) أو الؿلبت (بطكخه أظخارا) أو الػامت (بطكخه شُخا) ،...في خحن
أهه ًجب أن ًخاؾب صمالءه في الجماغت الػلمُت قهـ ال ؾحر ئرا ًان
ًهىم ببدث .في جطيُكي للمىخجاث اإلاػشقُت أمحز بحن "البدث" (الزي
ًكعش) و"الخهشٍش" (الزي ًدٌم وٍىص ي غلى ؾشٍهت الخبحر أو اإلاخكهذ)
واإلاؿالػت ( ،)position paperوهي وحهت هظش مىحهت لجمهىس مػحن
مبيُت غلى مػشقت أًادًمُت ،واملحاغشة (غلى ؾشٍهت ألاظخار) والخؿاب
(غلى ؾشٍهت الشُخ أو الىهابي أو العُاس ي).
فؤاد هوار :بدٌم اهخمامٌم البدثي في الػلىم الاحخماغُت
بمىغىغاث التربُت والخيشئت الاحخماغُت ،وإششاقٌم غلى ناغذة
البُاهاث "شمػت" ،1أًت خطُلت جهذمىنها لإلهخاج اإلاػشفي في الػالم
الػشبي خىُ هزه اإلاىغىغاث؟ وما مٍاهتها غمً خشٍؿت ئهخاج اإلاػاسف
في الذوسٍاث املحٌمت واإلاطىكت دولُا؟
عدهان ألامين :حػلمىن أن اإلاشاسيحن في ؤلاهخاج اإلاػشفي التربىي يثر.
منهم ألاقشاد الزًً ًيششون أبدازا بطىسة مهاالث في الذوسٍاث ،غمىما
مً أحل الترنُت ،أو ًيششون يخ ًبا هي في ألاؾلب يخب حامػُت
( ،)textbooksأو ًهذمىن مزيشاث اإلااحعخحر في التربُت والػلىم .ومنهم
اإلاىظماث الذولُت راث اإلاٍاجب ؤلانلُمُت في البلذان الػشبُت ،التي جيشش
جهاسٍش ًٍلل خبراء باغذادها .ومنهم الىصساث التي جيشش جهاسٍش أًػا،
هزا غذا أشٍاُ اليشش ألاخشي التي جٍلمذ غنها أغاله .وإرا جىنكىا غىذ
الذساظاث التي وزهتها شمػت ختى آلان (ابخذاء مً الػام  )2007والبالـ
غذدها  58.159ألل دساظتًٍ ،ىن اإلاػذُ العىىي  4.473دساظت .بٌالم
https://www.shamaa.org/
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آخش هىاى ؾضاسة في ؤلاهخاج اإلاػشفي التربىي في البلذان الػشبُت .مً حهت
زاهُت ًالخظ ؾلبت اإلاهاالث ،التي حشٍل  %63مً املجمىع ،وهي ميشىسة
في  322مجلت ،ظذظها مجالث مخخططت في التربُت ،أما املجالث
البانُت قػامت الؿابؼ وجيشش مهاالث في التربُت .ومً الالقذ أهه ختى
املجالث اإلاخخططت في التربُت هي مجالث غامت ،أي ًيشش ًل منها في
حمُؼ مجاالث التربُت ،وهزا ًػػل جٍىًٍ ما ٌعمى بالٌخلت الحشحت
( )critical massفي ًل خهل غلى خذة .مً حهت الشظاةل وألاؾشوخاث
قان جىزُهها مً نبل شمػت مخػثـش بعبب غذم ئجاختها في نىاغذ بُاهاث
وؾىُت ،ما خكؼ غذدها في شمػت لُىاصي هطل غذد اإلاهاالث .ولى أجُذ
جىزُهها بطىة ؾبُػُت قمً اإلاخىنؼ أن ًىاقغ غذد الشظاةل
وألاؾشوخاث غذد اإلاهاالث .واإلاهم أن ؤلاهخاج اإلاػشفي الػشبي التربىي هى
ئهخاج حامعي بالذسحت ألاولى :ألاظاجزة ًيششون اإلاهاالث والؿالب
ًهذمىن الشظاةل وألاؾشوخاث.
لِغ هىاى نىاغذ بُاهاث غشبُت في الػلىم الاحخماغُت ألاخشي لٍي
ههاسنها بُاهاث البدث في التربُت .وهزه ههؿت غػل في الخىزُو اإلاػشفي
الػشبي ،أما باليعبت للمىغىغاث التربىٍت قهذ لكخجي أن هىاى مىاغُؼ
مػُىت ًٌثر قيها ؤلاهخاج لِغ بعبب أهمُتها ،بل بعبب ظهىلت ئحشاء
دساظاث خىلها ،وبالخدذًذ جلَ التي ٌعهل قيها غلى ألاظاجزة جىصَؼ
اظخماساث غلى الؿالب واإلاػلمحن مثال .ولكخجي أن الذساظاث التي حػالج
مىغىغا مػُىا نذ حػىد وحػالج اإلاىغىع هكعه غششاث اإلاشاث ،مؼ قشم
أنها حػالجه في حامػت أخشي أو نعم آخش أو ختى شػبت أخشي .يما
لكخجي وحىد نىالب بدثُت حاهضة في سؤوط اإلاإلكحن .ومنها نالب "ألازش"
(مثال :أزش يزا غلى يزا) ،وهى نالب ٌعمذ باحشاء اإلاالًحن مً الذساظاث
ؾبها له ،ألهه أنشب ئلى الخمشًٍ غلى الهُاط مىه ئلى البدث ،وٍىضل ئلى
الكشاؽ اإلاػشفي وهزا أخذ ألاظباب التي دقػخجي ئلى اغخماد هزه الػباسة في
غىىان يخابي.
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أما باليعبت للمىنؼ الذولي لإلهخاج اإلاػشفي املحلي قلِغ لذي بُاهاث
جإيذ أو جىكي هزا اإلاىنؼ .لًٌ ما اؾلػذ غلُه ًظهش أن الذوسٍاث
اإلاىخجت مدلُا قيها الٌثحر مً غذم الذنت في الخىزُو ،ظىاء باليعبت
لخذنُو اإلاطادس واإلاشاحؼ ،أو باليعبت ألظماء اإلاإلكحن والذوسٍاث
باللؿخحن الػشبُت وألاحىبُت ،جػاف ئليها اإلاشاًل اإلاخػلهت بىىغُت
ألابدار ومٍاهت ما هى دولي قيها .قكي بدث خىُ الذساظاث التي جىاولذ
ؤلاهطاف في الخػلُم ،جبحن لي في اإلاهاالث الهلُلت التي وحذتها ؾُاب
ضاغو إلاا هى مخذاوُ غاإلاُا مىز غهذًً خىُ هزا اإلاىغىع .ونذ بُيذ
رلَ في الكطل الثامً مً الٌخاب .ما هى غالمي في اإلاهاالث الػشبُت
شٌلي الحػىس ،وبالخالي قان خػىس الذوسٍاث الػشبُت غاإلاُا غػُل.
هزا قػال غً ئشٍاُ اللؿت (الػشبُت) في ونذ ًخم قُه الخطيُل الذولي
اظدىادا ئلى اليشش باللؿت ألاحىبُت ،هدً هبلىس آلان في شمػت مششوغا
لخطيُل الذوسٍاث التربىٍت الػشبُت ،زم ظيبدث غً ممىُ له ،لػل
املجالث ألاًادًمُت املحٌمت وؾحر املحٌمت جذسى ههاؽ الػػل التي
حػاوي منها وحععى الهُئاث اإلاششقت غليها ئلى جؿىٍشها مً هاخُتي الشٍل
واإلاػمىن.
فؤاد هوار :م ــاهي الخدذًاث اإلاػشقُت التي جىاحه البدىر خىُ
التربُت في الػالم الػشبي في ظل الشهاهاث املخخلكت التي جدٌم اإلاىظىماث
التربىٍت في اإلاىؿهت؟ وهل هزه الخدذًاث مشجبؿت بالخؿُحر الجُلي
اإلادعاسع لكاغلي اإلاىظىمت الجامػُت والبدثُت؟
عدهان ألامين :ئن أهم جدذ جىاحهه البدىر التربىٍت الػشبُت هى
ًىن اإلاىظىماث التربىٍت الػشبُت لِعذ بداحت لها .مخخزو الهشاساث
غادة ،في ًل بلذان الػالم ،ال ًهشأون البدىر لٍي ٌػشقىا مارا ًجب أن
ًهشسوا .قهشاساتهم ًأخزونها بىاء غلى مطذسًٍ :ألاوُ هى الاججاه
العُاس ي للجهت الحايمت ،وصٍشا ًان أو خضبا ظُاظُا ،وما ًدمله هزا
الاججاه مً ظُاظاث ومبادب ومطالح وشػاساث ،والثاوي ًخمثل في
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الخبراء .في أمحرًا أو قشوعا أو أإلااهُا أو ؾحرها مً الذوُ الذًمهشاؾُت
جبذأ دوسة اجخار الهشاساث بالذغاوي أي باإلاؿالباث والخدشًاث ووظاةل
ؤلاغالم وجٍىًٍ نىي غؿـ وجىظُم خمالث ،وإدساج رلَ غمً البرامج
العُاظت لألخضاب اإلاخىاقعت أو اإلاخطاسغت في بشامجها التربىٍت...وضىال
ئلى العلؿت .وفي العلؿت نذ جىكز الىغىد ونذ ال جىكز ،وغىذ الخىكُز
ٌعخػحن العُاظُىن بالخبراء ،وخُنها أًػا ًخػشع ما جهشس لخهلباث
وحػذًالث جذخل قيها مطالح وغؿىؽ مػادة ،وجيشأ غً رلَ
مؿالباث حذًذة ،قذوسة حذًذة .في ًل هزه الذوسة ال جىحذ "بدىر".
البدىر جهؼ بمىاصاتها ،واإلاػاسف التي جيخج غً البدىر ًمًٌ أن جذخل
هزه الذوسة بػذ ئغادة ضُاؾتها ئلى مخخطشاث وأقٍاس ًىهلها الباخثىن
أهكعهم ئلى املجخمؼ (مؿالػاث ،مهابالث ،مداغشاث) ،أو غبر الجمهىس
الزي ًهؼ غلى خذود الجماغت الػلمُت والزي ٌعمُه سٍمىن بىدون
الجمهىس اإلاػجي ( ،)public avertiقػال غً ؤلاغالمُحن والىاشؿحن
الاحخماغُحن والىهاباث وؾحرهم ،أي بػذ جبىيها احخماغُا.
في البلذان التي ًخم اجخار الهشاساث بمشِئت حهاث خايمت واخذة
(زابخت) ،ومنها بلذاهىا ،ال جدطل هزه الذوسة أضال .وٍجشي الاجٍاُ غلى
الخبراء ،وبخاضت غلى الخبراء ألاحاهب (مً دولت أخشي أو مىظمت دولُت
ًالُىوعٍى أو بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماتي ،ئلخ) ،في جشحُذ الخُاساث.
باإلاهابل قان الباخث الىمؿي في هزه البلذان ًخىهم أن اإلاشٍلت
الاحخماغُت (أو التربىٍت) ناةمت بعبب ههظ البدث قيها ،ولهزا ًىحه
دساظخه مىز البذاًت هدى سقؼ الخىضُاث ،قخطبذ هزه الذساظت ؾحر
مجذًت مػشقُا ،وال ًدخاحها أضال مخخزو الهشاساث .هكػها الىخُذ أنها
جىكػه هى .ونذ ظمُذ هزه الحالت في الٌخاب بـ "البدث مً أحل
الباخث".
فؤاد هوار :هخابؼ مىز ظىىاث  2011حؿحراث مدعاسغت في اإلاشهذ
العُاس ي في الػالم الػشبي ،ولػل الىغؼ اللبىاوي -مثل هظحره الجضاةشي-
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ال ًمثل اظخثىاء في رلَ .يُل جهشؤون "الحشاى" ألاخحر في لبىان في ظل
الىانؼ الانخطادي والاحخماعي ويزا الؿاةكُت اإلاٌشظت ظُاظُا؟
عدهان ألامين :وػم ،حؿحر اإلاشهذ العُاس ي الػشبي في الػام ،2011
ونذ غشىا هىغا مً الشػىس بالىػمت والؿبؿت مً أهه خطل أخحرا ما
ًان ًخمىاه أي مىاؾً غشبي بأن ًشي وَعمؼ بىكعه حؿحرا ًدذر في
ألاهظمت العُاظُت التي ًاهذ جبذو ًأنها أبذًت .وبلـ هزا الشػىس أوحه
مؼ ظهىؽ بً غلي في جىوغ ومباسى في مطش .ؾبػا وػشف يُل جؿىسث
ألامىس ظلبا في مطش ويُل اههلب الىغؼ في ؾحرها مً الذوُ الػشبُت ئلى
مأظاة (الُمً ،لُبُا ،ظىسٍا).
ًل خشاى ًان يهذف ئلى الخؿُحر العُاس ي ،أي ًان غذ الهىي
العُاظُت اإلاعُؿشة .هزه الهىي جخخلل ؾبُػتها مً بلذ غشبي ئلى آخش،
يما أن الحشاى اخخلل أًػا مً بلذ غشبي ئلى آخش ،مً خُث ؾبُػخه
والهىي الاحخماغُت التي اهخشؾذ قُه ،قىسا أو الخها .في لبىان ًاهذ
الاهخكاغت شبابُت مً حهت ،ومً أبىاء الؿبهت الىظؿى اإلاخػلمحن مً
حهت زاهُت .أما الهىي اإلاعُؿشة قخخمثل بأخضاب ظُاظُت راث نىاغذ
ؾاةكُت غشٍػت .ومؼ أن الاهخكاغت أدث ئلى غػػػت هُاًل أخضاب
العلؿت ،ئال أن هزه ألاخضاب جمٌىذ جذسٍجُا مً اظخػادة حمهىسها زم
شيذ خمالث أًذًىلىحُت وحعذًت غلى شباب الاهخكاغت ،واقخػلذ
حبهاث ومػاسى حاهبُت غلى أظاط ؾاةكي .العلؿت في لبىان لِعذ
دًٌخاجىسٍت باإلاػجى الٌالظٍُي للٍلمت ،بل جخٍىن مً ظخت صغماء غلى
ألانل ،مخػاوهحن ،مخطالححن ،مخكهحن غلى اندعام مىاسد الذولت ،بل
اقتراظها .وظش شػبُتهم أن ًل صغُم ًدشع حمهىسه غذ الجماغت
ألاخشي باغخباسه الضغُم الزي ًذاقؼ غً مطالحها ،وٍهذمىن مػا
بالخػاقش والخٍامل خُاسًٍ قهـ للشػب اللبىاوي :ئما اظخمشاس الخٍاقل
بُنهم في خٍىماث "وخذة وؾىُت" أو التهذًذ بدشب أهلُت.
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حاءث اهخكاغت الشباب بشػاس نىي ٌشمل الجمُؼً" :لً ٌػجي
ًلً" ،2قشػشوا بالتهذًذ وظاسغىا ئلى حػؿُل معاسها ،بل اهخشؽ
بػػهم قيها غلى ؾشٍهت "خطان ؾشوادة" .وشٍل مىغىع "اإلاهاومت" في
مشخلت مً اإلاشاخل ههؿت جدىُ في معاس الهجمت اإلاػادة ،خُث نُل ئن
الاهخكاغت جذًشها مىظماث ؾحر خٍىمُت جمىلها الىالًاث اإلاخدذة ،وهزا
ما حػل الِعاسٍحن اإلاشاسيحن في الاهخكاغت ًخدىلىن مً العلؿت
العُاظُت (ًلً ٌػجي ًلً) ئلى العلؿت "الشأظمالُت" (خايم اإلاطشف
اإلاشيضي ونؿاع اإلاطاسف) .وهزا واخذ مً ألاظباب التي أخذزذ ششوخا
في الاهخكاغت هكعها.
ًجب أن هكدش في ًل بلذ غً الػامل الذاخلي ،الزي خعم ظحر
َ
الح َشاًاث في هزا الاججاه أو راى .جىوغ ًاهذ البلذ الىخُذ الزي وحذث
ِ
قُه نىة مىظمت جشقذ الاهخكاغت وجإؾشها ،وهزه الهىة هي الىهاباث .في
لبىان حشي اقتراط الىهاباث مىز غذة غهىد .وًاهذ الهىي الكاغلت غذ
َ
الح َشاًاث خماًت إلاطالحها أو أؾماغها في الحٌم مخىىغت :الهباةل
ِ
والػشاةش في لُبُا والُمً ،الػشاةش والؿىاةل في ظىسٍا ،الؿىاةل في
لبىان ،الجِش في مطش وؾحرها .وهزه الهىي ظُاظُت ونادسة ولذيها
مىاسدها وهٍُلُاتها وخؿابها وشبٌت غالناث خاسحُت.
ومهما ًًٌ ،غلى ألانل باليعبت ئلى لبىان ،قان الاهخكاغت جشيذ أزشا
غمُها في الحُاة والثهاقت العُاظُت اللبىاهُت ،ولً حػىد ألامىس يما
ًاهذ نبل العابؼ غشش مً حششًٍ ألاوُ ً ،2019ىم اهؿالنها.

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