ؤي غذ لهلم الاحخمام؟
عنصر العياش ي

-1الجامعة وتحدي املحيط
في قل الخدىالث البيُىٍت الهمُلت التي ٌشهذها املجخمو الجضائشي ابخذاء بةنادة
هُيلت البيُت الاكخطادًت ,ومشاحهت ؤظالُب الخىكُم والاداسة غمً جىحه نام لبىاء
اكخطاد العىق ,وفي غىء الخهذدًت العُاظُت التي جؿشح اشيالُت ؾبُهت هكام الحىم
ومماسظت العلؿت ,هجذ الجامهت هةخذي ؤهم املاظعاث الاحخمانُت في مىاحهت جدذًاث
كىٍت جفشع نليها املشاحهت الجذسٍت لهُيلها وجىكُميها في اؾاس ظحروسة نامت ال نادة
جدذًذ دوسها ونالكتها باملدُـ .وٍىذسج رلً غمً جُاس نام ًؿشح غشوسة جدشٍش
املاظعاث الاحخمانُت ,والجامهت بالخطىص مً ظُؿشة وهُمىت الاخادًاث بيل
اشيالها ,ظُاظُت ,اًذًىلىحُت وزلافُت ...الخ.
وجبذو الهالكت بحن الجامهت واملدُـ في غىء الخدىالث الهمُلت الشاهىت في مىكىس
حذًذ بدُث ؤنها لم حهذ معبلا مً العلؿت العُاظُت مشلما وان نلُه الامش خالٌ
الفترة العابلت ,بل جخػو لعحروسة جفاوع ٌععى مً خاللها الؿشفان ( الجامهت
واملدُـ) ول فُما ًخطه جشمحن دوسه ومىاسده .وٍبذو محزان اللىة في الاوغام الحالُت في
غحر ضالح الجامهت ,رلً ان جشمحن دوسها ومىخىحها " املهشفت والىفاءاث التي ًدملها
خشٍجى الجامهاث" ال جدكى باالنتراف الاحخماعي الامً خالٌ ابشاص فهالُتها وكذستها نلى
جدلُم مىفهت نملُت مدذدة جخجعذ مً كبل اللىي التي لها مطلحت وهذف في رلً
في غىء هذه املهؿُاث بخهلُذاتها جىذسج نملُت املشاحهت الهُيلُت والخىكُمُت
للجامهت لذوسها ونالكتها باملدُـ .هزه املشاحهت التي ال جخػو فلـ ملىؿم داخلي
ًجعذه الععي املعخمش الى جىُُف الهُاول ,والاحهضة ,وؾشق الهمل مو الػغىؽ
الىاحمت نً الخؿىس الهائل املسجل في حجم الؿلب املىشف نلى امللانذ البُذاغىحُت,
وٍؿشح بالخالي مشيلت كذستها نلى اظدُهاب الانذاد املتزاًذة مً الؿلبت بالغم مً وعب
الىجاح الػهُفت في امخداهاث البيالىسٍا .بل جخػو جلً املشاحهت اًػا الى مىؿم
الخىُف مو املدُـ فُما ًخظ هىنُت املىخىج الذي جلذمه الجامهت بالىكش الى ؾبُهت
الؿلب الاحخماعي ( املىحىد فهال او املمىً ) .وجبرص الػغىؽ في هزا الجاهب بخاضت في

الهالكت بحن جيلفت املىخىج مً حهت ,وهىنُخه وجشمُىه مً كبل املدُـ مً حهت زاهُت.
خُث ًالخل الُىم الاسجفام الهائل في جيلفت املىخىج كُاظا بمشدودًخه وبداحت ظىق
الهمل .وٍىفي بهزا الطذد الىكش الى الانذاد املتزاًذة مً خشٍجي الجامهاث مً ول
الخخططاث الذًً ًلخدلىن ظىىٍا بطفىف الهاؾلحن نً الهمل هكشا لالخخالٌ
املىحىد بحن الخيىًٍ والؿلب الاحخماعي ظىاء مً خُث الحجم او الىىنُت.
في هذا الاؾاس جىذسج نملُت " الاضالح الجامعي " الاخحرة التي حععى مً خاللها
العلؿاث الهمىمُت الى انادة الخىاصن في نالكت الجامهت باملدُـ .و ما يهمىا هى مداولت
الخهشف نلى هذه الهملُت غمً هؿاق مدذود مً الحلل الجامعي ًمشله نلم الاحخمام.
وبالشغم مً نذم جىفش املهؿُاث املشغُت والذكُلت خىٌ نملُت " الاضالح" هزه الا ؤهىا
ظيخهشع الى بهؼ الخىحهاث الهامت ظىاء الطشٍدت او اليامىت التي حعدىذ اليها والتي
جدذد بؿشٍلت او باخشي هىنُت الخيىًٍ الزي مً املىخكش ان ًدل نلُه ؾالب نلم
الاحخمام ,وهزلً الحلىٌ البدشُت التي ظخدكى باهخمام الباخشحن معخلبال .لىً كبل
الخؿشق الى هزه اللػاًا ًيبغي ان هخىكف كلُال نىذ مفهىم الؿلب الاحخماعي الزي
وهخلذ اهه الهامل الحاظم وساء الخغحراث التي ظخؿبو نملُتي الخيىًٍ والبدث في نلم
الاحخمام.
 -2الطلب الاجتماعي
للذ وسد حهبحر " الؿلب الاحخماعي " بطشٍذ الهباسة في خؿاب وصاسة الخهلُم الهالي
خىٌ " الاضالح الجامعي " الاخحر وىهه ٌشيل اخذ املداوس الشئِعُت التي جشجىض نليها ما
ظمي "باظتراجُجُت اللؿُهت مو املخؿؿاث اللذًمت لخىكُم واداسة الجامهت "(:1995
 ,)M.E.S.R.S.فهل ٌهني رلً ان الؿلب الاحخماعي لم ًىً مىحىدا مً كبل؟ ام اهه لم
ًىً مدذدا بؿشٍلت دكُلت مشلما هى الحاٌ الُىم ؟ في الىاكو ,وان الؿلب الاحخماعي
دوما مىحىدا ,بُذ اهه لم ًىً ًفصح نً ؾبُهخه بىغىح ودكت ,سبما جمحز في مشاخل
ظابلت بؿابو الهمىمُت ,بمهنى ان املؿلىب مً الجامهت هى جيىًٍ اؾاساث روي هفاءاث
مخىىنت وبإنذاد متزاًذة دون ان ًيىن هىالً جدذًذ دكُم لحجم وهىنُت هاالء
الاؾاساث.

ؤهثر مً رلًً ,مىً اللىٌ اهه خالٌ فتراث مهُىت واهذ الفشوم والخخططاث جفخذ
جدذ غغـ اوغام ؾاسئت وجدذ جإزحر نىامل خاضت جخهلم بمُىٌ واججاهاث لاظاجزة
ومعحري املهاهذ والجامهاث,
وجىذسج غمً اظتراجُجُاث الػاغؿت نلى املعخىٍاث املدلُت والهلُا مً هشم
العلؿت .وفي هزا العُاق قهش الهذًذ مً املهاهذ واملشاهض الجامهُت وختى الجامهاث .اما
نلى معخىي الهالكت بحن املدُـ والجامهت فُمىً اللىٌ انها جخمحز بلؿُهت شبه واملت
جخطح مً خالٌ غُاب الاجطاالث املعخمشة واملىخكمت ونذم اجخادها ؾابها ماظعُا .بر
ًؿغى نليها في خالت وحىدها هشحر مً الاسججاٌ والتردد والحزس ,هما حغذيها اخيام
معبلت ,بخاضت نىذما ًخهلم الامش بهلم الاحخمام .فإفشاد الىخب العُاظُت
والبحروكشاؾُت الذًً ًلفىن نادة وساء الؿلب الاحخماعي ( سحاٌ العلؿت ,معحرو
امليشأث واملىكماث والاحهضة الحيىمُت ,وؤصحاب الهمل الخىاص) في غالبتهم ًجهلىن
ول ش يء نً نلم الاحخمام ,نً مػمىن الخيىًٍ ,واملهاساث والىفاءاث التي ًدملها
خشٍجى مهاهذ نلم الاحخمام .وبالخالي لِعذ لذيهم ادوى فىشة نً الذوس واملهماث التي
بةميان هاالء اللُام بها وال هىنُت املعاهمت التي ٌعخؿُهىن جلذًمها للهُئاث
املعخخذمت لهم .بل اهثر مً رلً ,هىالً لزي كؿام هبحر مً جلً الىخب جطىساث
ظلبُت نً نلم الاحخمام والباخشحن الاحخمانُحن ,بدُث ًطىفىنهم غمً " املدشغحن"
وضاوعي الخىجشاث " بفهل اهخمام الاخحرًً بمعائل جذخل غمً نالم املدكىساث مً
املماسظاث والهالكاث الاحخمانُت بما في رلً مىغىناث جخهلم ببىاء اللىة وؾبُهت
العلؿت في املجخمو ,ومماسظاث مجمىناث الػغـ التي جشٍذ البلاء في الكل.
لىً ًيبغي الخإهذ ان هذا الجهل والخجاهل لِغ في اججاه واخذ رلً ان ؾلبت نلم
الاحخمام الزًً مً املىخكش ان جبرص مً بُنهم هخبت الباخشحن في هزا الحلل ,ال ٌهشفىن في
غالب الاخُان نً مجخمههم اهثر مما ٌهشف سحل الشاسم .بالشغم مما ًفترع في جيىٍنهم
مً اهدعاب لألدواث الػشوسٍت لخدلُل الىاكو الاحخماعي ,والخهشف نلُه نً هشب ,لِغ
النهم مذنىون للخهامل مهه نىذ جخشحهم فدعب ,بل ال هه ٌشيل مىغىم ومادة
دساظتهم وجفىحرهم هزلً ازىاء جيىٍنهم وبهذه.
ما هى الجذًذ في الهالكت بحن نلم الاحخمام والؿلب الاحخماعي؟ لهل الجذًذ هى ان
هىالً جدىالث نمُلت حاسٍت في املجخمو الجضائشي مىذ نششٍت مً الضمً الان .وبالشغم
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مً الغمىع والخىاكؼ اللذًً ًؿغُان نلى ظحروسة الخدىٌ هزه فان الخؿىؽ الىبري
والهامت بذؤث جخطح جذسٍجُا .وكذ جمشلذ الخدىالث نلى املعخىي الاكخطادي في جذنُم
الخىحه هدى اكخطاد العىق الزي ٌهني انهاء جذخل الذولت وهعش الاخخياس وجضاًذ ؤهمُت
ووصن امليشاة الخاضت .فػال نً الخغحر في بىاء وجىكُم امليشاة الهمىمُت بةخػانها
أللُاث العىق ومهُاس الفهالُت الاكخطادًت.
ؤما نلى املعخىٍحن الاحخماعي والاكخطادي فهىالً حغحراث نمُلت في بِىت
املجخمو والهالكاث الاحخمانُت ,وهزلً في همـ الىكام العُاس ي ومماسظت العلؿت .ول
رلً مً شاهه املعاهمت في جدذًذ ادق لؿبُهت الؿلب الاحخماعي وبلىسجه فُما ًخهلم
بىىنُت الخيىًٍ املشجلب في نلم الاحخمام ,ونذد املخيىهحن في الخخططاث املخخلفت مً
هزا الفشم ,اغافت بلى جدذًذ املجاالث الاظاظُت التي ظىف جبرص هدلىٌ بدشُت ممىىت
معخلبال
لىً هل هىالً امياهُت خلُلُت لخدذًذ الؿلب الاحخماعي الُىم اهثر مً كبل؟ لِغ
مً العهل الاحابت بىهم نلى هذا العااٌ بالشغم مً وحىد بىادس نامت جشحعم في الافم.
العبب في دلً هى ان الؿلب الاحخماعي لم ٌشيل بهذ مىغىم جفىحر بؿشٍلت حذًت
ومىهجُت ,ال مً كبل الىخب التي جلف وساء الؿلب الاحخماعي ,وال مً كبل املشخغلحن
بهلم الاحخمام .وجىفي الاشاسة هىا الى غُاب شبه جام لبدىر ودساظاث في هذا املجاٌ,
فػال نً اوهذام خىاس مىكم بحن الجامهت ومدُؿها .بُذ ان الجامهت جداوٌ جىُُف
مىخىحها مو مخؿلباث الخغحراث الحادزت في املدُـ وٍدىم معهاها في دلً مجمىنت
جىكهاث ٌغلب نليها الهمىمُت ,والغمىع والتردد ,ومطذسها الحذط؟ والاهؿبام الهام
الذي اخذزخه الخدىالث الجاسٍت وافاق جؿىسها ,اهثر مىه الذساظت املىهجُت والاظخؿالم
املىكم لحاحاث اللؿاناث والهُئاث املعخخذمت لذلً املىخىج .والعااٌ الحاظم هىا هى
باي ؾشٍلت وفي اي اججاه ازشث جلً الخغحراث الحادزت في املدُـ نلى نلم الاحخمام ظىاء
نلى معخىي الخيىًٍ او البدث؟ دلً ما هداوٌ ابشاصه في الجضء املخبلي مً هذه الىسكت.
-3الطلب الاجتماعي والتكوين
لهلىا ال هبالغ ان وضفىا الىغهُت الحالُت فُما ًخظ نالكت املدُـ بالجامهت نلى
الشيل الخؿاؾي الخالي :مً حهت املدُـ فان املخهاملحن ًدذدون بذكت اهبر ماال ًشٍذون,
اما مً حهت الجامهت فهىالً حهل شبه جام بخطىضُت الؿلب الاحخماعي وؾبُهخه هما

وهُفا .ومو دلً فةهىا وشهذ كُام العلؿاث الهمىمُت املعاولت نً الخهلُم الجامعي بما
جذنىه " اضالخا شامال للمىكىمت الجامهُت"
( .)M.E.S.R.S.1995فماهي الخغحراث التي ًدملها مششوم الاضالح لهام الاحخمام؟
نلى معخىي الشيل لم جدذر حغحراث راث كُمت نلى نملُت الخيىًٍ بدُث ان
ؾشٍلت الالخداق بالجامهت بلُذ نلى ما واهذ نلُه ( البيالىسٍا  +الخىحُه).
وَهخبر نلم الاحخمام في هزا املجاٌ نلم الاحخمام في هزا املجاٌ مً اهثر الفشوم
مهاهاة بدُث ٌعمذ لحاملي البيالىسٍا آداب بمهذٌ اكل مً  11وانلى كلُال لألخشًٍ
الالخداق بهزا الفشم ,اغافت الى جىحُه انذاد هبحرة حذا مً الؿلبت غحر الىاجححن في
دساظتهم في فشوم اخشي هدى الدسجُل في نلم الاحخمام .هما حشث املدافكت نلى اهكمت
الخلىٍم والاهخلاٌ ولم حغحر املهاًحر التي ًخػو لها ( هكام الامخداهاث ,هكام الخهىٍؼ
بىاظؿت املهذٌ الهام....الخ)
اما نلى معخىي املػمىن فلذ اخذزذ بهؼ الخغحراث التي ًمىىىا اظخهشاغها
بعشنت:
-1اكتراح جخططاث حذًذة ,منها جخطظ املدلم الاحخماعي مً خالٌ جيىًٍ كطحر
املذي ( ظيخان ) وبشهادة وظؿُت.
-2اغافت الى رلً اظخدذار جخطظ اخش ًخمشل في الخذمت الاحخمانُت ,وٍمخذ
الخيىًٍ فُه نلى مذي اسبو ظىىاث ,لُىاٌ املخخشحىن شهادة لِعاوغ .والهذف مً هذه
الخخططاث خعب الىزُلت امللذمت مً اللجىت البُذاغىحُت الىؾىُت والتي جخػمً
ملترخاث مخخلف مهاهذ نلم الاحخمام ,هى جضوٍذ ظىق الهمل وجلبُت الؿلب الاحخماعي,
بمخخطحن في مجاٌ احشاء الخدلُلاث الاحخمانُت وهزلً في مُادًً خذمت الافشاد
والجماناث ( في كؿاناث الصحت ,الخهلُم ,الشلافت ,الاداسة الهمىمُت.....الخ)( ,مههذ نلم
الاحخمام ,حامهت الجضائش  )1995وجشحر هذه امللترخاث التي جم انخمادها مً كبل اللجىت
البُذاغىحُت الىؾىُت في اهخكاس نشغها نلى الىصاسة الىضُت نذدا مً الدعائالث:
هل حعخجُب هذه الخخططاث لؿلب احخماعي فهلي؟ نلى فشع وحىد ؾلب احخماعي ( فهلي او ممىً ) هل ان الخيىًٍ الحاليبخخططاجه ال ٌعخؿُو جلبِخه؟
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 في غىء الفشوق الؿفُفت في مػمىن الخيىًٍ امللترح لهزه الخخططاث الجذًذة,الا ٌهحن دلً اغافت انذاد حذًذة في خشٍجي نلم الاحخمام الى كائمت الهاؾلحن نً
الهمل؟
 -3الاخخفاف بالخخططاث اللذًمت مو احشاء بهؼ الخهذًالث الؿفُفت نلى
مػمىن نملُت الخيىًٍ ,بخاضت في العيخحن الشالشت والشابهت .وكذ ؾغذ نلى املشاحهت
للبرامج هضنت جلىىٍت ,بمهنى اكتراح وخذاث بُذاغىحُت نذًذة جؿبو نملُت الخيىًٍ
بؿابو جلني ماهذ .ففي جخطظ نلم احخمام الهمل
مشال حشي اظدبذاٌ نذد مً امللاًِغ الىكشٍت ( مشل جدلُل ظىظُىلىجي لخاسٍخ
الهمل -جدلُل لخاسٍخ الحشهت الهمالُت (.....بملاًِغ راث ؾابو جؿبُلي مشال ,الاجطاٌ في
املاظعت -هكشٍاث الخىكُم -حعُحر املىاسد البششٍت ,نلم الاحخمام ,الهالكاث املهىُت .)..الى
حاهب رلً هجذ مجمىنت ملاًِغ ٌغلب نليها ؾابو الهمىمُت والغمىع وٍطهب
انؿائها مػمىها مدذدا نىذ جذسَعها وىخذاث بُذاغىحُت ( مشال ,الهمل واملجخمو
..الخ) .لهل هزا الخىاكؼ ٌشحر الى ضهىبت اظاظُت في اخػام الخيىًٍ لؿلب احخماعي
رون ؤن بيىن هزا الاخحر مدذدا بىغىح وبذكت.
ارا هكشها الى الخخططاث الاخشي املذسظت في مهاهذ نلم الاحخمام التربُت مشال ٌغلب
نلُه كبل نملُت املشاحهت الاخحرة للبرامج جيىٍىا ؤكشب الى نلىم التربُت مىه بلى نلم
الاحخمام .ففي العىت الشالشت مً هزا الخخطظ هجذ ملُاظحن ( مذخل لهلم احخمام
التربُت -ماظعاث الخيشئت الاحخمانُت ) في ضمُم الخخطظ بِىما جيخمي بلُت الىخذاث
الى نلىم التربُت ونلم الىفغ .ؤما العىت الشابهت فال جخػمً اًت ملاًِغ في نلم احخمام
التربُت .وكذ سسخذ املشاحهت الاخحرة هذه الجزنت بدُث كذمذ ملترخاث نذًذة مشل
اغافت ملُاط " بُذاغىحُت " في العىت الشالشت ,ولغت وجشبُت" في العىت الشابهت .ؤما
جخطظ نلم احخمام الشلافت فلذ جدىٌ الى كعم لألهثروبىلىحُا الاحخمانُت والشلافُت.
وجؿشح بخطىص هزه املشاحهت نذة اظئلت خاظمت:
ؤوال  :بلى ؤي مذي ًمىً انخباس هذه الهملُت التي جىذسج غمً مُياهُيا الهىذظت
الاحخمانُت( بمهنى اظدبذاٌ بهؼ اللؿو املخإولت بلؿو اخشي حذًذة) نملُت " اضالح
حذسي " جىذسج في اؾاس اظتراجُجُت مخياملت ملهالجت مشىالث الخيىًٍ والبدث في نلم
الاحخمام.

زاهُا :الى اي مذي حعخجُب نملُاث التركُو الكشفُت هزه الى ؾلب احخماعي خلُلي
ٌهبر نىه املدُـ؟ رلً ادا ظلمىا حذال بان هىان جدذًذا ,ولى ناما لؿبُهت رلً الؿلب
هما وهُفما .وهى شيئ هفخلذه ختى الان هما اششها ظابلا.
 .4الطلب الاجتماعي و البحث
ًخمحز وشاؽ البدث في خلل نلم الاحخمام لحذ الان بػهف هبحر ,وكذ واهذ هزه
الىغهُت ولُذة جكافش نىامل نذًذة منها نلى الخطىص  :غُاب ظُاظت وؾىُت للبدث
الهلمي نمىما وفي نلم الاحخمام خطىضا :الالظخلشاس الىبحر الذي ؾبو الهُاول الىؾىُت
للبدث ( :مً الهُئت الىؾىُت للبدث الهلمي الى املشهض الىؾني للبدث الهلمي في
العبهُىاث ,الى املجلغ الانلى للبدث الهلمي والخلني  -1991زم املدافكت الىؾىُت
للبدث الهلمي والخلني  -1994الى املدافكت العامُت للبدث  -1996الى الىوالت الىؾىُت
للبدث  .)1991اغافت الى غُاب كاهىن اظاس ي لألظخار الباخث في الجامهت ,وغُاب
مىكىمت جدفحز مادي ومهىىي للباخشحن ,بلشؾت وجطلب هُاول وهُئاث حعُحر البدث
نلى معخىي الجامهاث ( وخذاث البدث) او نلى معخىي املشهضي ( دساظت شيلُت
ملشاسَو البدث ,غهف هُاول املخابهت والخلىٍم واوهذام الاهخكاس في نملها ,غلبت الؿابو
الاسادي نلى الهملُت هيل).
في غىء هذه الىغهُت التي نشفها البدث الهلمي في الجامهت بخاضت ,هل هىالً
حغحراث الُىم نلى معخىي املدُـ مً شانها فشع دًىامُىُت حذًذة نلى البدث
العىظُىلىجي؟
للذ جمحز مجاٌ البدث الهلمي نمىما وفي نلم الاحخمام جخطُطا بدبهُت واضحت
وماهذة للخطىساث والاوشغاالث التي نبرث ننها العلؿت العُاظُت ,وكذ جدللذ جلً
الخبهُت مً خالٌ الُاث نذًذة لهل ؤهمها الخىحُه الاًذًىلىجي والخمىٍل .وهلطذ
بالخىحُه الاًذًىلىجي ؤن مهكم الابدار التي حشث في نلم الاحخمام ظىاء واهذ لخلبُت
ؾلب احخماعي مباشش وضشٍذ مً كبل ماظعاث سظمُت ,او اهذسحذ في اؾاس الذساظاث
الجامهُت لخدطُل شهاداث ودسحاث نلمُت ,هزه البدىر خػهذ في مهكمها
لخطىساث الاًذًىلىحُا املعؿشة في الفترة الخاسٍخُت التي حشي فيها البدث .وٍمىىىا
مالخكت هُف ؤن اهخماماث واوشغاالث الباخشحن كذ جضامىذ مو بشوص وظُؿشة
مىغىناث مهُىت نلى معخىي الخؿاب واملماسظت العُاظُت للعلؿت ( الشىسة الضسانُت,
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ظُاظت الخىمُت والخطيُو_ الدعُحر الاشتراوي_ انادة الهُيلت واظخلاللُى املاظعاث_
نالكاث الهمل في اكخطاد العىق_ مىكىمت الخيىًٍ ونالكتها بالدشغُل_ الشباب
والتهمِش ومكاهش الاهدشاف...الخ)
هذه الخبهُت في مجاٌ البدث العىظُىلىجي ال ًفعشها الاهلُاد والخػىم للخىحهاث
الاًذًىلىحُت الهامت التي جفشع هفعها مً خالٌ الُاث الاهخلاء والخطفُت اللبلُت (
فشع مداوس بدشُت نامت مً كبل الهُاول الىؾىُت للبدث _ لجان دساظت وجلىٍم
مششوناث البدث) وهزلً البهذًت ( انخماد هخائج البدىر ,ووششها وجؿبُلها...الخ) ,بل
ان الخبهُت جفعش اًػا مً خالٌ الخمىٍل املباشش ؤو غحر املباشش لخلً البدىر ,بُذ ان
جإزحراث هذا الهامل لم جىً واضحت وباسصة في الفتراث الخاسٍخُت العابلت .ؤما معخلبال
فمً املششح ان جتزاًذ ؤهمُت الخمىٍل في جىحُه البدىر ,بِىما جخلهلش جإزحراث الهامل
الاًذًىلىجي ,ال لُخخفي جماما ,بل لُهمل في الخفاء وبؿشٍلت غحر مباششة.
ؤما باليعبت للىغو الشاهً املخمحز بيىهه ًمشل خالت اهخلالُت نلى املعخىٍاث
العُاظُت ,الاكخطادًت والاحخمانُت ,فةن ما ًمىً مالخكخه هى وحىد اججاهاث ؤو مُىٌ
هبري ٌشىبها الغمىع وختى الخىاكؼ ,الن الؿلب الاحخماعي لم ًدبلىس بهذ ,هما ؤن
الهالكت بحن الجامهت واملدُـ ما جضاٌ مىغىم جفاوع معخمش بحن الؿشفحن غمً
العحروسة الهامت لالهخلاٌ هدى مجخمو مفخىح ًلىم نلى نالكاث جإظِعُت حعخمذ
ؾبُهتها مً الهللىت الاكخطادًت والخبهُت العُاظُت  .في غىء رلً هجذ ظاالا ملحا
ًفشع هفعه نلُىا الا وهى ,ماهي الخؿىساث املخىكهت في الهالكت بحن الؿلب الاحخماعي
والبدث العىظُىلىجي؟
ان الهالكت بحن الؿلب الاحخماعي والبدث لً حهشف ,في انخلادها  ,حغحراث حىهشٍت
في املعخلبل املىكىس ال نها جدشيل غمً اؾاس ماظس ي نام ًدذد ؾبُهتها وجىحهاتها
الهامت بالشغم مً الخىىم الزي جخجعذ فُه خالٌ فتراث جاسٍخُت مدذدة .رلً ان هزه
الهالكت جخدذد غمً اشيالُت واظهت ومضدوحت الاؾشاف ,جمشلها الهالكت بحن العلؿت
والجامهت مً حهت اخشي .ووهخلذ ان مىاصًٍ اللىة ظىف جيىن في غحر ضالح اظخلاللُت
الجامهت والباخشحن وظىف حعخمش هزلً ملذة ؾىٍلت وعبُا سغم ؤنها ظخخػو أللُاث
بذًلت غحر جلً التي نشفتها في مشاخل ظابلت ,لهل ؤهمها الُت الخمىٍل.

ؤما بخطىص جدذًذ ؾبُهت الؿلب الاحخماعي ,فاهه بالشغم مً ضهىبت جدذًذه
بذكت وسظم خاسؾت همىه وجؿىسه بالىكش الى غُاب دساظاث وؤبدار في هزا املجاٌ ,فةهه
بةمياهىا الاشاسة الى بهؼ الخؿىؽ الهامت التي ًمىً ان حعانذها نلى اظدششافه في
غىء الخدىالث الشاهىت للمجخمو الجضائشي:
هُمىت جطىس جلىىي نلى جدذًذ ؾبُهت الخدىالث الاحخمانُت التي ٌهشفها املجخمو فياملشخلت الشاهىت ,والخالي جىظُو رلً الخطىس بلى جدذًذ ؾبُهت املشىالث املجخمهُت
الاظاظُتً .دذر رلً نلى خعاب انخماد جطىس جياملي ًإخز فُه الخفىحر
العىظُىلىجي الىلذي دوسا باسصا.
 ظُؿشة هضنت اكخطادًت كىٍت نىذ ؾشح اللػاًا الشئِعُت للمجخمو في املشخلتالاهخلالُت الحالُت ,وٍبذو رلً بىغىح مً خالٌ جطخُم الجىاهب الاكخطادًت في الاصمت
التي ًمش بها املجخمو ,والترهحز نلى فشل ججشبت الخىمُت الاكخطادًت في املشخلت العابلت,
وفي راث الىكذ جلذًم الهىامل الشلافُت¸ الاحخمانُت والعُاظُت ,واخُاها ًلو ججاهلها
جماما.
 غلبت الىكشة الخجضٍئُت والزسٍت ملشىالث املجخمو والانخلاد في كىة وفهالُت اظلىباملهالجت اللائم نلى مُياهُيا الهىذظت الاحخمانُت التي جفخلذ الى هكشة نامت ,جياملُت
وشاملت وهى ما ًفعش فشل هزه امللاسبت في جدذًذ دسحت واججاه جبلىس الهالكاث
الاحخمانُت والخهشف نلى ؾبُهتها ,وهزلً ججاهل الخهاسع وختى الخىاكؼ املمحز لحشهُت
الخدىالث الاحخمانُت الشاهىت .ول رلً ًادي الى ظُؿشة هكشة اختزالُت زالزُت الابهاد:
جلىىٍت -اكخطادًت -رسٍت.
ًبذو ؤن البدث العىظُىلىجي ظىف ًىذسج معخلبال غمً هزه امللاسبت الشالزُت
الابهاد للىاكو الاحخماعي .وظىف جيىن جإزحراث هزه امللاسبت كىٍت في جىحُه البدث هدى
مىغىناث جخهلم بمشىالث :اداسة وحعُحر الخىجشاث الاحخمانُت التي جمحز مشخلت الاهخلاٌ
الحالُت ,اغافت الى مشىالث جىُف املاظعاث الاحخمانُت مو الػغىؽ التي ًفشغها
املدُـ الجذًذ ,وهزلً كػاًا الاخخالالث الهُيلُت ,وضُاغت ظُاظاث كطحرة املذي
ملىاحهت الػغىؽ امللحت داخل املاظعاث ومدُؿها .وظىف ًخىحه الخمىٍل الزي
جىفشه العلؿاث الهمىمُت ,وامليشئاث الاكخطادًت ( نمىمُت وخاضت ) هدى انؿاء دفو
19

كىي للبدىر والذساظاث التي جىذسج غمً هزا الخطىس الشالسي الابهاد للمشىالث التي
ٌهِشها املجخمو.
هىزاً ,مىً اللىٌ ان خلل البدث العىظُىلىجي ظىف ًخدذد جذسٍجُا مً خالٌ
جبلىس الؿلب الاحخماعي في املشخلت الشاهىت والزي ًخدذد بذوسه مً خالٌ الاوشغاالث
امللحت والػغىؽ التي جىاحهها املاظعاث الاحخمانُت والعلؿاث الهمىمُت .رلً ما ٌهني
الاكطاء جذسٍجُا الوشغاالث واهخماماث ال جىذسج غمً الفػاء الحُىي للجهاث املمىلت
للبدث .بل اهثر مً رلً فان الاكطاء والتهمِش لً ًلف نىذ هُمىت مىغىناث
واوشغاالث نلى خعاب اخشي ال هه ظىف ًخجعذ هزلً في ظُؿشة جطىساث هكشٍت
واظتراجُجُاث مىهجُت جخدذد هي الاخشي بفهل الخإزحر الزي جماسظه الخطىساث املشخلُت
للمطالح ولاهذاف والشهاهاث التي جىاحهها الجهاث املمىلت للبدث.
رلً ما ًيخج نىه اكطاء وتهمِش مذاسط وجُاساث ظىظُىلىحُت مهُىت لطالح
جُاساث اخشي حعخجُب اهثر لالوشغاالث املشخلُت .وظىف ًخفانل هزا الخدىٌ نلى
معخىي البدث خخما مو مىكىمت الخيىًٍ مما ٌهني جلىٍت الخىحهاث الفىشٍت املعُؿشة
نلى معخىي نملُت الخيىًٍ و جشظُخها .لِغ رلً فدعب ,بل ان نملُت الخيىًٍ راتها
ظخهمم ,مً خالٌ الخإزحر الاسجذادي ,جلً الخىحهاث بهذ ؤن جدشص نلى انتراف ماظس ي
جىفشه املهاهذ والجامهاث بانخباسها ماظعاث اهخاج وجذاوٌ املهشفت الهلمُت.
لهل مً ؤهم الاخؿاس املدذكت بهلم الاحخمام نلى معخىي الخيىًٍ والبدث نلى خذ
ظىاء في غىء هزا " العِىاسٍى" هى جإول هامش الاظخلاللُت الفىشٍت لهلماء الاحخمام
بفهل الاهلُاد للػغـ املخىامي الزي ظُفشغه الؿلب الاحخماعي مو جبلىس الاججاهاث
الشئِعُت الشاهىت وجىحيهها لهملُت همى املجخمو .وظىف ًخجعذ هزا الخللظ في
اظخلاللُت الباخشحن وجلُُذ خشٍت الحشهت لذيهم مً خال فشع الجهاث املمىلت للبدث
لخطىساتها نً ؾبُهت " املشىالث " الجذًشة بالذساظت وهزلً الاولىٍت املهؿاة
ملىغىناث مدذدة دون غحرها ,ونىذ دساظتها لألهمُت التي جىليها الاؾش هكشٍت ومىهجُت
مهُىت في بىائها وحشىُلها للىاكو الاحخماعي.
رلً ما ٌهني باليعبت لهلم الاحخمام جىامي الفشص العائدت لعُؿشة فىش امخشالي
ومدافل وقُفخه الاولى والاظاظُت جبرًش الاوغام اللائمت ونللىتها ,في مداولت لخدلُم
الاظخلشاس وللخىاصن الاحخماعي مً خالٌ جذخالث قشفُت شبيهت بهملُاث حشاخُت

الظدئطاٌ " اوسام خبِشت "او الهجاص " نملُاث ججمُلُت" حهؿي للهالكاث العائذة في
املجخمو هفعا حذًذا .ول رلً نلى خعاب جلهلش الفىش الىلذي الزي ًىشف الشهاهاث
واملطالح املهلىت والخفُت في املاظعاث الاحخمانُت وفي نالكتها باملجمىناث الاحخمانُت
املعُؿشة .بغافت الى حعلُـ الػىء نلى ميامً الاخخالالث ومطادس الاغؿشاب في
املجخمو ,وابشاص الالُاث اليامىت وساءها ملذما لللىي الاحخمانُت الخاغهت وامللهىسة
فشضا خلُلُت ال خذار حغحراث نمُلت في بىاء اللىة في اججاه جشظُخ كُم الاوهخاق
والحشٍت والهذالت الاحخمانُت.
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