ألاشخاذ دمحم عفط
جامعت مىالي اشماعيل
املدزشت العليا لألشاجرة
مكىاس

أهميت إلاوصاهياث اليىم
جقديم
خُىما وعخذعي مى ْٜؤلاوعاهُاث في الجامّت اإلاّاـشة ٘ةن مٙشدة ألاصمت هي التي جخ٢شس ٔالبا مً خال٥
هٝي باسصة منها2
ـ خفاؿ ٠بير في الخمىٍل
ـ بىاًاث ٜذًمت
ـ ؤِذاد في اهخٙاك معخمش
ـ مأالث مهىُت ٔير ما٠ذة
ـ ٘ٝذان للمؽشوُِت ججاٍ ؤَذاٗ بهخاحُت الجامّت
ـ ؼّىس متزاًذ بالٕشبت مً خال ٥مىٔ ْٜير مشٍذ.
ٜبل الّىدة لدصخُق ؤبّاد َزٍ ألاصمت ،هلٝي هٍشة ِلى حّشٍ ٚؤلاوعاهُاث وجاسٍخها باٜخماب.
هالخَ بالّىدة بلى الخدذًذ اللٕىي ؤن َىا٘ ٟشٜا في الخّشٍ ٚبين اللٕت الٙشوعُت واللٕت ؤلاهجليزًت
ل٣لمت بوعاهُاث .في الّالم ألاهجلى ظ٢عىوي،جُٙذ ١لمت  the humanitiesمجمىِت واظّت مً
الخخففاث الجامُّت 2اللٕاث وآلاداب ،الٙلعٙت ،الخاسٍخ ،الٙىىن الحشة ،بل ٠زل ٤الجٕشاُ٘ا وختى
الٝاهىن .وهجذ ؤن  human sciencesجمم جخففاث مثل اللعاهُاث،والٙلعٙت،وألاهثروبىلىحُا ،وختى
الاٜخفاد.
1

وٍالخَ الُىم في ٘شوعا جبني الخّشٍ ٚألاهجلى ظا٠عىوي اإلاىظْ ب٣لمت  les humanitésالتي ١اهذ جُٙذ
في جاسٍخ الٙشوعُت مّنى ؤ٠ثر لُٝا ومشجبىا بعُاِ ٛفش النهمت  ،خُث ١اهذ حّني الجضء مً الخّلُم
الثاهىي اإلااظغ ٜذًما ِلى آلاداب ال٢الظُت ،وؤخُاها،للمجاوسة ،الخّلُم الثاهىي ب٣لُخه ،ؤو اللٕاث
وآلاداب ؤلأشٍُٝت والالجُيُت ،ؤي الذساظت التي ج٣ىن لهما  ،والحب الزي ً ً٢لهما .وال ٌّشٗ  ُٚ٠جم
اإلاشوس مً اإلاٙشد الالجني  humanitasبلى الجمْ الحالي .humanités
ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن  humanitasجترحم ؤوال  philantropiaؤلأشٍُٝت ،ؤي خفائق ؤلاوعان الشؼُذ
والٝائذ ،والحفُ ٚمْ ؤـذٜائه ،وؤًما مْ ُِاله ...ل ،ً٢وفي بواس امخذاد داللي جترحم humanitas
ِلى الخفىؿ  paedéaوهي الخاـُت التي جميز اإلاخدمش ًِ اإلاخىخؾ ،وبؽ٣ل ؤ٠ثر ،ؤلاوعان الجُذ
التربُت ًِ ؤلاوعان العىقي ،ظىاء ١ان مً ِامت الؽّب ؤو ِمىا مً الىخبت ل٢ىه حاَل ؤير ٜابل
للمّاؼشة .وال ؼ ٤ؤن َزا اإلاّنى ٌعخذمج مّنى الٙىىن الحشة  ، les arts libéraux،les artesliberalesؤي
الالئٝت بالشحا ٥ألاخشاس.
هدً هجذ في العُا ٛراجه حّبير "  "faire ses humanitésالزي ًُٙذ الذساظت اإلاخّمٝت والحارٜت لؤلِما٥
ال٢الظُت خاـت ألادبُت منها بما ًد ٞٝحّلم دٜت اللٕت ومىاسدَا الخّبيرًت ،ومّالجت ال٢ٙش ،وِمٝه،
والعمى به ،ودسوط الخاسٍخ ،وؤِما ٥الشحا Les humanités .٥برن هي مىهج هٝل مّاسٗ راث وبُّت
مخّذدة 2جاسٍخُت،حٕشاُ٘ت ،وبُت ،هباجُت ،خُىاهُت ،مّذهُت ؤو ؤخالُٜت .ومً زم ١ ،اهذ ؤلاوعاهُاث
جدميرا لشوسٍا ٜبل ؤي جخفق ،جشبُت ِامت ومخدشسة مً ؤي َم ؤداحي ؤو ؤي جخفق منهي.
في الترار الّشبي ال هجذ َزا الخّبير ولى ؤن ألاظخار دمحم ؤس١ىن اظخّمله خين الحذًث ًِ الٝشن الشابْ
الهجشي في ٠خابه "هضِت ألاوعىت في ال٢ٙش الّشبي" .ل٢ىىا وعخىُْ ؤن هجذ في ١لمت ؤدب َزا اإلاّنى اإلاىظْ
للمّاسٗ اإلاخّذدة واإلاخىىِت ،وَى ما هلمعه في حّشٍ ٚابً خلذون لؤلدب خين ًٝى ٥بإنهم سؤوا ؤن خذٍ َى
ألاخز مً ١ل ً٘ بىشِٗ .لى ؤهىا ال هبخّذ ًِ َزا اإلاّنى مْ ١لمت خُ٢م التي جىلِ ٞلى الصخق خين
جخد ٞٝلذًه جل ٤اإلاّش٘ت الؽمىلُت التي بلٕها ؼّشاء ٠ما بلٕها ؤوباء ِلى ظبُل اإلاثا.٥
حؽير الّذًذ مً الذساظاث بلى ؤن مً ألاظئلت ألاظاظُت التي ٌلذ ٜائمت خين الحذًث ًِ مىْٜ
ؤلاوعاهُاث في الخ٣ىًٍ الٙشدي والجماعي را ٟاإلاخّل ٞبهل ًجب ِلى الخّلُم الّام ؤن ًمىذ لبّن
الؽباب جخففا ر ا وبُّت جٝىُت ومهىُت ،ؤم ًجب ِلُه ؤن ًل١ ًٝل اإلاىاوىين اإلاٝبلين جشبُت ؼمىلُت
وزٝا٘ت ِامت مؽتر٠ت؟
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بن مىاٜؽت َزٍ الّالٜت بين الخ٣ىًٍ الّام والخ٣ىًٍ الخاؿ هي التي ٌلذ ٜائمت ِلى معخىي الّذًذ
مً الخجاسب الحذًثت خاـت في ؤوسبا ،وجدذًذا في ؤإلااهُا التي ظُُٝم ٘يها مجمىِت مً الٙالظٙت ـشح
الجامّت ألاإلااهُت الحذًثت ظىت ٝ٘ .1001ذ داْ٘ ماظعى الجامّت ألاإلااهُت الحذًثت (ُ٘خخه،وؼلشماخش،
وَمبىلذث) ًِ لشوسة مخابّت مّش٘ت ؼاملت وهٝلها ،وخذة مّش٘ت جدخمً حّذدًت اإلاّاسٗ الخاـت،
وجمثل ،مً زم ،اوّ٣اظا ل٣لُت الثٝا٘ت ؤو ما ظمىٍ "مىظىِت ٘لعُٙت ملجمىُ الثٝا٘ت" وَى ما ٌعمذ
بةِادة الخىٍُم الذاخلي للجامّت ِبر الّىدة بلى مٙهىم ا uni-versité ٥الزي ٌّني ؤهه مً اإلاخّذد واإلاخىىُ
وّىد هدى الىخذة خُث ًجب ؤن جدخمً الجامّت ١ل ؤؼ٣ا ٥اإلاّش٘ت وؤن حّبر ١ل ؼّبت في الىشٍٝت التي
جخّامل بها ًِ ِالٜتها الذاخلُت الىبُُّت مْ ١لُت اإلاّش٘ت.
وبزل٘ ،٤ةن بًٝاً ٘٢شة الّلم ،ؤو بِىاء "وابْ ِلمي" ل٢خلت اإلاّش٘ت َى حسجُل الخاؿ في مجمىُ
واظْ دون ٜىّه ؤبذا ًِ الىخذة وال ًِ ١لُت اإلاّش٘ت .الجامّت بزل ٤لِعذ مؽخال إلاهىُين معخٝبلُين
٘دعب ،بل هي ٠زل ٤مشا٠ض لخّلُم ِا ٥ال ًختزلها في وٌُٙت مهىُت ؤو هُّٙت خالفت .وفي َزا ؤلاواس
ًجب اظتهال ٥الجامّت بذسوط مىظىُِت ،بر – خعب ُ٘خخه -هدً ال هذسط ٘ٝي إلِادة بهخاج ما
حّلمىاٍ ،بل لخىبُٝه في ولُّاث جٙاجئ في الىحىد ،وولّها َ٢زا مىلْ ّ٘ل لِغ ٘ٝي مً ؤحل
ج٢شاسَا ،بل به  --واهىالٜا مىه – الُٝام بش يء آخش .الخ٣ىًٍ الّلمي الّام برن َى ؤظاط لّمل خُٝٝي
٠ véritable agirما ٌّبر ًىسًٔ َابشماط الزي و ٜٚوىٍال ِىذ همىرج الجامّت ألاإلااهُت ألاولى ،وفي َزا
الفذد ًٝى2٥
" إن جكىيىا جامعيا مخكيفا مع الخحىالث الاجخماعيت يجب أن يعد لفاعليت املؤول،وبعبازة أخسي،
الخفكير في جىجه الخقدم الخكىىلىجي كما الكدصاب الخسيجين مىقفا هقديا ججاه ممازشتهم املهىيت" لً٢
الىلُّت لم جب ٞالُىم ٠زل ،٤بر ٜلبذ اإلااظعت الجامُّت اإلاّاـشة َزا الهذٗ٘ ،هي جذِىها لِغ
للدعائ ٥بلى ؤًً ًجب ؤن حعير دساظت اإلاّش٘ت الّامت  ،وؤًت خفت ًجب ؤن ًدخ َٙبها للخ٣ىًٍ الخاؿ،
بل ِلى الّ٢غ بلى ؤًً ًجب ؤن ٌعير الخ٣ىًٍ اإلانهي وما هي الحفت التي ًجب ؤن ًدخ َٙبها للخ٣ىًٍ
الّامٝ٘ ،ذ خاص الخ٣ىًٍ اإلانهي بالّٙل مىّٜا مهُمىا داخل الجامّت اإلاّاـشة ًىبئ ِىه الىمى اإلادعاسُ
للمعال ٤اإلاهىُت .ومً زم٘ ،ةن ولُّت "ؤصمت ؤلاوعاهُاث" جشمض بلى الفّىبت التي ؤـبدذ حِّؽها
الجامّت اإلاّاـشة في الاظخمشاس في الخ٢ٙير بزاتها بىـٙها ماظعت ،ماظعت بذوس احخماعي وزٝافي.

حغيرإلابدال :الجامعت املعاصسة في خدمت القىة الصىاعيت والخكىىلىجيت
جمىيل دولتي مىجه هحى حاجاث الخىميت
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إن الخغير العميق املىجز هىا هى اهخساط الجامّت في مدُىها الاحخماعي والاٜخفادي ،ووخذة اإلاّش٘ت
التي ِذث بمثابت اوّ٣اط ل٣لُت الثٝا٘ت لم حّذ هي َذٗ الجامّت .مىز ١ 1111ان ما٠غ ُ٘بر ًٙعش ؤهه
بعبب وا ْٜؤن "الّلم ٜذ دخل في ظُا ٛجخفق  spécialisationلم ً ً٢مّشو٘ا ختى الُىم"،لزل٘ ٤مً
وحهت هٍش داخلُت و٠زل ٤خاسحُت ٘ ،ةن "الذظخىس الجامعي الٝذًم ؤـبذ جخُُال٘ ،لم ٌّذ الٙشد ٌّخٝذ
ؤن بةم٣اهه جد ُٞٝش يء م٢خمل خُٝٝت وِمٝا في املجا ٥الّلمي بال في بواس الخخفق الفاسم .وهي
الحُٝٝت هٙعها التي ًٝذمها َابشماط ،بّذ رل ،٤خين ًشي ؤن مىلىِت الىخذة اليعُٝت للمّش٘ت ال
ًم٢نها ؤن ج٣ىن في مش٠ض الخ٢ٙير اإلاّاـش .وحّىد َزٍ الىلُّت بلى وا ْٜؤهه لم ٌّذ مم٢ىا ٘فل اإلاّش٘ت
ًِ الخٝىُت في املجخمّاث الحذًثت .وبزل ٤ؤـبذ البدث مشبىوا بالخىبُ ٞالخٝني والاظخٕال ٥الاٜخفادي
مً حهت ،ومً حهت ؤخشي ؤـبذ الّلم مشبىوا باإلهخاج والخذبير.
َزٍ الىلُّت هي التي ظخم ً٢مً جد ٞٝما ٌعمُه بدٔاس مىسان اإلاش٠بِ 2لم ـ ج٢ىىلىحُا ـ اٜخفاد ـ
مىّٙت ،وٜىاهِىه هي العاسٍت ،خُث الهذٗ املحشَ ٟى سْ٘ ؤلاهخاحُت مهما ١اهذ وبُّت الخىٍُم ،مْ
َُمىت واضحت إلاا ًىلِ ٞلُه ؤلاًذًىلىحُا الخذبيرًت  l’idéologie managérialeالتي هي"جفىس ِام لل٣ىن
الاحخماعي ،رو ؤَذاٗ اٜخفادًت خفشٍا ،مشج٢ضة ِلى اإلاىّٙت الٝفىي ِلى اإلاذي الٝفير ،وخُث اإلاىاهج
ؤلاداسٍت معخيسخت ًِ مىاهج اإلاٝاوالث ال٢بري ،ومىبٝت ِلى الىشٍٝت الٝعشٍت إلاا ٌعمى الٝىة الىاِمت
 )...(soft powerبمىابي جىٍُمُت بد٢م الىأ ْٜير مىاٜؽت بن لم ًٔ ً٢ير ٜابلت للىٝاػ".
ومً زم٘ ،ةن المٕىه اإلاخّاٌمت ألوظاه اإلاا ٥وألاِما ٥مً ؤحل سْ٘ الُٝىد ًِ الاٜخفاد ،وباظم
اإلاىا٘عت الحشة  ،دّ٘ذ بلى ٘خذ مجاالث ؤظاظُت  ،مً الخّلُم بلى الصحت وختى الذ٘اُ للمىا٘عت
والخجاسة .وسْ٘ الُٝىد الاٜخفادي َزا جشا٘ ٞمْ سْ٘ للُٝىد في ١ل مجاالث الحُاة الاحخماُِت  ،مً
اإلااظعاث بلى ألاِشاٗ ،مْ مّاسلت للمٝاًِغ ألاخالُٜت والجمالُت خُث الخُاس خش ومخدشس courant
libéral et libertaire

أولياث إلايديىلىجيا الخدبيريت:
إن هره إلايديىلىجيا حععى بلى جىخُذ ١ uniformiserل ألاهٍمت مً خال ٥ؤلاخماُ الّام لئلهجاص،
وللمىا٘عت ،وللمشدودًت والح٢م ِلى ؤي ش يء وجُُٝمه وَ٘ ٞزٍ الثالزُت جدذًذا٘ .اإلاا ٥ال سائدت له،
ومُّاسٍ الىخُذ َى ؤلاهخاحُت .مً َىا َزٍ ألاولُاث2
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ؤ /الخىا٘غ الاٜخفادي َى مدش ٟالحُاة الاحخماُِت ،وبخىظُْ ؤ٠ثر الخىا٘غ بين ألا٘شاد ًدذد
اإلااظعاث ٠ما ظب ٞؤن خذد جىىس الىىُ.
ب /الحُاة الاحخماُِت ؼإن بداسي ،خُث بداسة الاٜخفاد هي الىمىرج.
ج١ /ل معإلت بوعاهُت ًم ً٢وٍجب ؤن جدل بىـٙها مؽ٣لت جٝىُت حّىد بلى ٜىاُ اٜخفادي.
د/الثٝا٘ت هي معإلت ؤظلىب خُاة ومً زم٘ ،هي مً همي اإلاىخىحاث.
ٌ /معإلت الُٝم جختز ٥في معإلت الخُُٝم مً خال ٥خبراء بالذسحت ألاولى.
و /ما لِغ له زمً ال ُٜمت له ،وَى ما ًدبّه ؤن ما لِغ ٜابال ألن ج٣ىن له بشاءة اختراُ لِغ َاما.
ص /اإلاشدودًت للبّن لها مىّٙت لل٣ل.
ح /الحُٝٝت جٝاط بالّٙالُت الاٜخفادًت ،واإلاّاسٗ لِعذ بال وظائل جابّت ولِعذ ٔاًاث .ومً زم ختى
الحٝائ ٞالّلمُت التي ًم ً٢ؤن حؽ٣ل خاحضا للمفالح الاٜخفادًت اإلاباؼشة ،ظىاء معذ ِلم ألاوبئت ،ؤو
ؤلاً٣ىلىحُا ،ؤو الاٜخفاد هٙعهً ،جب ؤن جىلْ مىلْ ؼ ٤مً خال ٥لىبُاث ّ٘الت ومً خال ٥ـىاِت
ؤلاه٣اس.
َزا البرهامج ًجب حّمُمه ِلى ١ل املجاالث والٝىاِاث وفي مٝذمتها املجا ٥التربىي ِبر جىظُْ خثِث
إلافىلح ج٣ىًٍ ِلى خعاب مفىلح جشبُت ري اإلاٙهىم الؽامل٘ .ىدً ه٣ىن ٘اِلين بخلُٝنهم مىاـٙاث
وماَالث ًجب ؤن ٌعدبىىىَا ،وؤن ًجّلىَا في مىلْ جُّٙل وجىبُ ،ٞوال ًخّل ٞألامش ؤبذا بدىمُت خغ
هٝذي ،بر ألامش ًخّل ٞؤظاظا بخ٣ىًٍ مىخجين /معتهل٢ين.
مً َىا٘ ،ةن اإلااظعت التربىٍت ،وهي َىا الجامّتً ،جب ؤن جخدى ٥مً ماظعت بلى جىٍُم ،وٍجب ؤال
جفبذ ؼبيهت ٘ٝي بمٝاولت ،بل ؤن جفبذ هي هٙعها مٝاولت ،وٍجب ؤن جىب ٞالدعُير اإلاالئم في ١ل مٍاَش
ججشبتها .ومً زم ًجىص لىا الحذًث ًِ الجامّت وصبىائها خُث الخذًث بال ًِ الجىدة  qualityوالخميز
 excellenceألن الخميز ًٝخط ي وٙشة في الجىدة "2مٙهىم الخميز ًىمى ٠،ما ًٝى ٥بُل سٍذوٖBill Readings
في ٠خابه" الجامّت في خشاب"  ،داخل الجامّت خُث ًفبذ ال٢ٙشة اإلاش٠ضٍت للجامّت ،التي جفبذ بٙمله
ٜابلت لىلىج الّالم الخاسجي اإلامثل بالىبٝاث الىظىى والّلُا" .وِلُه٘ ،ةن جميز الخ٣ىًٍ اإلاٝترح َى اإلاُّاس
ألا٠بر اإلاعخّمل في معىشة الخُُٝم خُث العُادة إلاىى ٞالخ٢مُم  ،Quantificationواإلاىى ٞاملحاظباحي.
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ومً زم٘ ،ةن جدى ٥الجامّت بلى جىٍُم مٝاوالحي ًجّلها ِلى ِ٢غ اإلااظعت  ،راث ٔاًاث بشٔماجُت
وجإخز مؽشوُِتها مً ؤ٘٣اس اإلاىّٙت والّٙالُت وؤلاهجاصٍت ؤلاحشائُتِ ،بر معاس مدذد ًٝىم ِلى الخخىُي
والخىُٙز والخُُٝم ل ً٢مْ مالخٍت ؤن ١ل جخىُي ًمل ٤هٝىت اهىالٜه في الخُُٝم.

إلاوصاهياث اليىم:
في ظل هره الىضعيت املحكىمت باإليديىلىجيا الخذبيرًت جفبذ ؤلاوعاهُاث في ولْ خشج لّذم
اظخجابتها إلاخىلباث اإلاهىىت والخ٢مُم واإلاشدودًت ،وِذم جٝذًمها ما ًثبذ اهخشاوها في مىٍىمت " ألازش
."impact
في َزا الفذد جشي الباخثت ألامشٍُ٢ت ماسجا هىظباوم في ٠خابها الهام2
" ?  "For not profit, Why democracy needs the Humanitiesؤن الخىحهاث اللُبرالُت الجذًذة التي
جد٢م الّالم الُىم تهذٗ بلى ؤن ججّل زاهىٍا حّلُم ما ظُ٣ىن "ٔير هاْ٘" لالٜخفاد مثل اللٕاث
والٙلعٙت وألادب والٙىىن .وألنها حّذ ٠مالُت م٣لٙت٘ ،ةن َزٍ املجاالث ٜذ خ٢م ِليها بالممىس وؤلاخماُ
إل٠شاَاث مالُت في ١ل م٣ان بالّالم ،ختى في الجامّاث ألامشٍُ٢ت التي ١اهذ ؤـالتها في ؤنها جى٘ش دسظا
بحباسٍا في "الٙىىن الحشة" العيخين ألاولُين ٜبل ؤي جخفق .ومً زم ؤـبدذ ١ل ظُاظت جشبىٍت و١ل
اظدثماس في َزا اإلاُذان ًُٝمان بإزشَما الاٜخفادي ،بىشٍٝت بِذاد ؤ٘شاد ماَلين ،خشُ٠ين،وٜابلين
للخ ُٚ٢مْ مخىلباث ظىِ ٛمل مخدشس .و ألن ؤلاوعاهُاث ٔير ٜابلت لئلدخا ٥في َزا الٝالب٘ ،هي مد٣ىم
ِليها باالهٝشاك مثل ١ل ما الًٝبل الخ ُٚ٢مْ الخدىالث ،و١ل ما لِغ را مشدودًت ألهه ِلى اإلاذي الٝشٍب
ال ًٙط ي بلى ؤًت مهىت مدذدة ومباؼشة .وختى ِلى معخىي البدث ٘ ،ةن مٙهىم الّلم هٙعه اختز ٥في َزا
الخفىس في الٝىاِت ؤن"الّلم َى ما ًٝىد بلى ا٠دؽا٘اث واختراِاث وجىبُٝاث جىىس مباؼشة خُاة الىاط،
ل ً٢هٝىت هُّٙت ؤلاوعاهُاث ال ًم ً٢ؤلامعا ٟبها مباؼشة .هٍام ولب مؽاسَْ ٌّ٢غ ولُّت ألاصمت َزٍ،
٘هى برا ١ان مالئما للّلىم والخٝىُاث٘ ،ةهه ال ًىاظب ؤلاوعاهُاث ،وٍىدى باججاٍ ب٘عاد مهمت البدث في
َزا املجا ،٥وَعخدبْ رل ٤ؤًما مٝاًِغ الخُُٝم اإلاّخمذة لخمىٍل البدث ،ومً ؤَمها مُٝاط ألازش
اإلاشجبي مباؼشة بمُٝاط اإلاىّٙت.
وألن اإلاٝذمت َىا هي ؤن البدث ًجب ؤن ًبلٖ مىاْ٘ ٜابلت للبرَىت ِليها في املجخمْ وفي الاٜخفاد باإلاّنى
الىاظْ٘ ،ةن مُٝاط ألازش ًإخز  %22مً مٝاًِغ الخُُٝم لخمىٍل البدث .ومً زم ؤمام اظخّما٥
مٝاًِغ مىخذة ل٣ل الخخففاث (لمً الخفىس اإلاىخذ للّلم)٘ ،ةن رل ٤خمل خخما ؤزشا ظلبُا ِلى
ؤلاوعاهُاث التي جٝذم في الّذًذ مً الحاالث بواسا مخخلٙا وبًٝاِا مخباًىا .ال وعخٕشب برن برا وحذها
البّن الزي ؤـبذ ٌعائل ختى وعبت ١لمت بدث بلى ما ًىجض في ؤلاوعاهُاث.
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حعخخلق هىظباوم ؤن َزا الخىحه برا امخذ٘ ،ةن دو ٥الّالم ١له ظىٗ جىجح معخٝبال في بهخاج ؤحُا٥
مً آلاالث الّٙالت  ،ل٢نها ظىٗ جٙؽل خخما في بِىاء مىاوىين م٢خملين ٜادسًٍ ِلى الخ٢ٙير بإهٙعهم
وهٝذ الخٝلُذ و٘هم ما حّىُه مّاهاة وهجاخاث آلاخشًٍ.
بن جشبُت مىحهت ٘ٝي هدى اإلاىّٙت جذمش ببيء ل ً٢ب٣ل جإُ٠ذ الؽشوه التي حعمذ للمجخمّاث
الذًمٝشاوُت بالّمل  .بن دًمٝشاوُت خُت جىلب مً مىاوىيها مؽاس٠ت ومّش٘ت واظخٝاللُت .وبن الح٣ىماث
خُىما ججّل ؤلاوعاهُاث مىلىُ بتر ـاسم مً الابخذائي بلى الجامّت٘ ،ةنها جدشم هٙعها مً مىاسد لشوسٍت
الظخمشاس الذًٝشاوُاث٘،لً وعخىُْ الحفىِ ٥لى هٍام دمٝشاوي برا ١ان الجمهىس ٔير معخّذ ٘٢شٍا ألن
ٌعخىِب بىشٍٝت هٝذًت ألاؼُاء التي ج١ ْٝل ًىم  .وِلُهٙ٘ ،ي ِالم مً اإلاىا٘عت الاٜخفادًت اإلاّىإلات ،
جخى٘ش ؤلاوعاهُاث ِلى ؤَمُت ؤخالُٜت وظُاظُت واحخماُِت.

أهميت إلاوصاهياث في العالم املعاصس:
في ٌل اججاٍ مخّاٌم لجّل التربُت خالُت مً ؤي بّذ بوعاوي  ،وُٜام اجفا ٥وزُ ٞبين ؼ٣ل مّين مً
الّىإلات ومهىىت ِلى اإلاذي الٝفير ًخم جذمير الخّلُم ؤلاوعاوي الزي ١ان يهذٗ ؤظاظا بلى ج٣ىًٍ سحا٥
ؤخشاس ٌّش٘ىن ً ُٚ٠خ٣لمىن وَعخذلىن ،مىاوىين ٜادسًٍ ِلى جدمل دوسَم في املجخمْ.
بن اجفا ٥الخىىساث الحمشٍت،والخٝىُت،والبيروٜشاوُت  ،والفىاُِت ،والشؤظمالُت ،والٙشداهُتًٙ ،ترط
مً الذاخل الحماسة التي ؤهخجها َزا الاجفا ٥وهماَا٢َ .زا٠ ،ما ًشي بدٔاس مىسان ،برا ١اهذ الخٝىُت هي
ما ٌعمذ للبؽش بةخماُ الىاٜاث الىبُُّت٘،هي هٙعها التي حعمذ بةخماُ البؽش للمىى ٞالحخمي،
اإلاُ٣اهُ٣ي ،الخخفص ي ،املحعىب بضمىُت آلالت الاـىىاُِت.ومً زم٘،ةن ظبا ٛالىمى في ؤلاواس اإلاىظْ
لالٜخفاد اإلاّىلم ًىدى بلى الخطحُت ب٣ل ما ال ٌعخجُب إلاىى ٞاإلاىا٘عت .وفي مٝذمت رل ٤ؤلاوعاهُاث.
ل ً٢ؤلاوعاهُاث هي ،بالمبي ،ما ًم٢ىىا مً الخ٢ٙير في ١ل َزا وٍخلفىا مً "وعُان الُ٢ىىهت" بّباسة
ماسجً َاًذٔش .بن ؤلاوعاهُاث هي ما ًم ً٢مً حّل اإلاّش٘ت ج٢ٙش في هٙعها.بن ؤلاوعاهُاث ٠ما جٝى٥
حامّت ظخاهٙىسد هي التي حّلمىا" الخ٢ٙير ؤلابذاعي والىٝذي٠ ،ما الاظخذال ،٥بلا٘ت بلى ؤنها حصجّىا ِلى
الدعائ."٥ولزلٌ ، ٤ؽير مجمىِت مً الّلماء في املحالشة الذولُت ًِ الّلم بلى ؤن الا٠دؽا٘اث الّلمُت
ًجب هي ؤًما ؤن جىب ٞفي اإلاعخىي الزي ًىاظب .وجإزير الخذخالث الخ٢ىىلىحُت ِلى ألا٘شاد والجماِاث
والبِئت ًجب ؤن ج٣ىن مىلىُ ٘دق بؽ٣ل معخمش وٜشٍب .ولهزٍ الٕاًت ًجب ِلى الّلم ؤن ًفبذ ؤ٠ثر
جشُ٠بُت في جخففاجه ،وؤن ٌعخمش مماسظىٍ في بهماء الخّاون والاهذماج بين الّلىم الاحخماُِت
والىبُُّت.بن مٝاسبت ؼمىلُت  holistiqueجخىلب ؤًما مً الّلم ؤن ًٝبل معاَماث ؤلاوعاهُاث (مثل
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الخاسٍخ والٙلعٙت وآلاداب واللٕاث) ،وؤهٍمت اإلاّش٘ت املحلُت ،والح٢مت ألاَلُت والخىىُ ال٢بير للُٝم
الثٝاُ٘ت.
مً َىا٘ ،ةن ؤلاوعاهُاث هي التي جبرص ؤن للمّش٘ت ظُاٜا  ،ومً َزا العُا ٛالعُا ٛالعُاس ي
والاحخماعي ،والعُا ٛؤلاوعاوي ب٣ل ؤَىائه وجخى٘اجه وسٔباجه٠ .ما ؤنها حؽير بلى ؤن حضءا ؤظاظُا مً
مالءمت اإلاّش٘ت ؤن ج٢ؽ ٚمخخل ٚؤوحه الحُٝٝت هٙعها بذ ٥ؤن جثبذ هٙعها في وحه واخذ .والخّلُم
ًجب ؤن ًىمي مّش٘ت جدلُلُت وجشُ٠بُت في آلان هٙعه ججمْ ألاحضاء بلى ال٣ل وججمْ ال٣ل بلى ألاحضاءً .جب
ؤن ًذسط اإلاىاهج التي حعمذ باظدُّاب الّالٜاث الثىائُت والخإزيراث اإلاخبادلت وألاِما ٥البُيُت الخلُٙت.
ومّش٘ت اإلاّش٘ت جخىلب مىا ؤن هماسط بؽ٣ل دائم الخ٢ٙش ،ؤي الٙدق الزاحي الزي ًمم بالخإُ٠ذ هٝذا
راجُا ،بىشٍٝت الخ٢ٙير في ال٢ٙش ،وَى ما ٌعخذعي ٠زل ٤الخ٢ٙش في الزاث ،في الؽشوه الخاسٍخُت والثٝاُ٘ت
والاحخماُِت للىحىد الخاؿ.
البىالت آ٘ت ًجب الخفذي لها بؽ٣ل دائم ألنها ج ٤٢ٙالجعم الاحخماعي ،ل ً٢الحلى ٥الخبعُىُت
والاختزالُت لِعذ بالمشوسة ألا٘مل .لٝذ ؤزبدذ الخجاسب ؤن ؼابا لم ًخل ٞبال ج٣ىٍىا جخففُا بؽ٣ل
لُ ٞظُجذ مْ رل ٤ـّىبت في الحفىِ ٥لى ِمل ،وبالخفىؿ في الحٙاً ِلُه،مً ؼاب في العً
هٙعه له ِٝل م٣ىن حُذا ،وسبما دون جإَُل مدذد مباؼش ،ول ً٢مْ ٜذسة ؤ٠بر ِلى الخ ُٚ٢وا٠دعاب
اإلاضٍذ مً الخبراث التي حعمذ له بها مّاس٘ه اإلاخىىِت .في اظخىالُ ٜامذ به "حمُّت اإلاّاَذ والجامّاث
ألامشٍُ٢ت  "Association of American Colleges and Universitiesلذي مذًشي مٝاوالث ٜىاُ خاؿ
وَُئاث راث ؤَذاٗ سبدُت ،بشًَ ؤن ؤَم الخفا ٥التي ًٝذسونها لذي معخخذميهم وٍبدثىن ِنها لذي
ألاشخاؿ الزًً ًشٍذون اظخٝىابهم هي خفا ٥الخىاـل الجُذ والثٝا٘ت الىاظّت وخعً الاظخذال٥
والخدلُل وؤلاًفا ٥اإلاى٘ ٞللمّاسٗ وؤلابذاُِت وألا٘٣اس .وٜذ جبين خُٝٝت ؤن الٝشاءة  ،مً خال ٥دساظاث
ِلمُت ،ججّل الىاط ؤ٠ثر مماسظت للخٝمق الخّاوٙي .empathie
وألن ؤلاوعاهُاث حعاَم بّٙالُت في حّلم الخ٢ٙير بىشٍٝت ببذاُِت وهٝذًت ،وحعاِذ ِلى بِىاء مّنى
لحُىاجىا ولّاإلاىا ،ظىاء ١اهذ ألاوٜاث ظُّذة ؤم حِّعت ،وحعمذ بىلىج ِىالم الثٝا٘اث ،وجشبىىا بإ٘٣اس
ومىلىِاث مً خال ٥الخخففاث ألا١ادًمُت٘ ،هي بالخإُ٠ذ جىّٙىا٘ .ةرا ٠ىا هِٝغ مىّٙتها بمّاًير
الّٙالُت الاٜخفادًت ؤو الٝابلُت للخىبُ ٞاإلاباؼش٘ ،ةن الجىاب ظُ٣ىن ال ،ل ً٢برا اِخبرها مىّٙتها
بمّاًير الُٝم واإلاّاسٗ واإلاّلىماث التي جمىدىا بًاَا و ُٚ٠حعاِذها ِلى الخ٢ٙير والىٝذ ٘ ،ةن الجىاب
َى وّم بنها جى . ْٙولّل الخىش ًإحي مً ؤن جشي الذًمٝشاوُت مهؽؽت بؽ٣ل ظشَْ مْ ؤ٘شاد ًخمّىن
لمٕي هٍشائهم ؤو للعلىت وٍىتهىن بلى مماسظت ؤّ٘ا ٥مإظاوٍت .ألاشخاؿ اإلا٣لٙىن بخ٣ىًٍ سحا ٥ألاِما٥
اإلاٝبلين ًٙعشون ؤن ١ىاسر مثل ب٘الط ؼش٠ت  Enronألامشٍُ٢ت في دحىبر َ 2001ى هخاج خالت الخبُّت
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ولٕي الىٍشاء والعلىت .ومً َىا جإحي ؤَمُت جٙمُل ِٝل هٝذي مىٙخذ ِلى الحىاس والىٝاػ .بن ٘هما
حُذا لزواجىا ؤظاس ي ولشوسي لخٙادي الخّامل اإلاٝص ي لآلخشًٍ.
وخعب هىظباوم ،برا ١اهذ الُٝم الذًمٝشاوُت جدخل م٣اها مخميزا في ٜلىبىا٘ ،ةهه ًجب ؤن ه٣ىن لِغ
٘ٝي جٝىُين حُذًً ،بل ٠زل ٤سحاال ووعاء مخى٘شًٍ ِلى ٜذساث هٝذًت و٘فُدت لشوسٍت إلالء ؤدواسها
بىـٙىا مىاوىين ٜادسًٍ ٠زلِ ٤لى ٘هم ؤولاُ ومؽ٢الث ماولت في بواس ؤخالقي وزٝافيِ .لى ؤن َزٍ
الٝذساث المشوسٍت للّٝل الىٝذي ،والاهٙخاح الٙفُذ ،و٘هم حّذدًت الثٝا٘اث ال جىمى حىَشٍا بال مً
خال ٥آلاداب وؤلاوعاهُاث ،ؤو باألخشي مً خال ٥مماسظت مُّىت ومثمىت لآلداب وؤلاوعاهُاث.

إلاوصاهياث في الخكىين العلمي والخقني:
سٔم ألاصمت التي ؤـبدذ حّاهيها ؤلاوعاهُاث ِلى ؤـّذة مخّذدة هدُجت ما ؤظلٙىا الحذًث ِىه٘ ،ةن
مجمىِت مً الىٜائْ جثبذ ؤَمُتها الحُىٍت خاـت في ج٣ىًٍ اإلاهىذظين وألاوباءٙ٘ .ي مجا ٥الهىذظت مثال
هجذ الّذًذ مً الباخثين ًا٠ذون لشوسة جى٘ش الخ٣ىًٍ الهىذس ي ِلى خيز لئلوعاهُاث .في َزا الفذد،
ٌؽير ؤلِعىن بُيرلي  Alison Byerlyسئِغ مّهذ ال٘اًِذ للهىذظت بالىالًاث اإلاخدذة الزي ًٝذم ج٣ىٍىا في
الٙىىن الحشة والهىذظت مّا بلى ؤن "والب الُىم في خاحت بلى جىمُت الٝذسة ِلى البدث والاظخٝفاء
اإلاٙخىح التي جثٙٝها الٙىىن الحشة وؤلاوعاهُاث ،و٠زل ٤بلى ٙ٠اًاث خل اإلاؽ٢الث اإلاشجبىت بالّلم
والخ٢ىىلىحُا  .بن مٝشسا را حىدة ال ًخخلق مً معاولُخه في جٝذًم الازىين.
بن ؤلاوعاهُاث جبٝى راث ؤَمُت خُىٍت إلِذاد الخشٍجين الٝادسًٍ ِلى ِِؾ خُاة دالت وم٢ٙش ٘يها،
والىبىٓ في معاساث مخّذدة ،وؤن ً٣ىهىا روي زٝا٘ت واظّت،ومىاوىين مىخشوين في الذًمٝشاوُت وفي ِالم
في جىىس ظشَْ .لزلً ٤شي ؤظاجزة في الهىذظت مً حامّت والًت الجىىب للبىلُخ٢ىُ ٤بلى ؤن ؤلاوعاهُاث
جم ً٢الىلبت اإلاهىذظين مً ـٝل ٙ٠اًاث الخىاـل الؽٙهي وال٢خابي و٠زل ٤الٙ٢اًاث البين شخفُت،
وهي ٠زل ٤حّذَم لخلبُت مخىلباث الحُاة الثٝاُ٘ت واإلاذهُت ،وؤن ًفبدىا مخّىدًً ِلى ألا٘٣اس ؤلابذاُِت
آلاجُت مً الّٝى ٥ال٢بري خاسج مجا ٥جخففهم واظخّمالها ،والتي حعخىُْ ؤن حعاِذَم ِلى جىلُذ
ؤ٘٣اس حذًذة وجىظُْ آ٘اٜهم .وٜذ جبين ؤن الىالب ٜابل ؤ٠ثر للمخابّت في الهىذظت ؤو الخخفق الّلمي
١لما امخل ٤جىاـال ٜىٍا وٙ٠اًاث بين شخفُت.
وٍشي حا ٟلُٙي في هذوة اإلاذاسط ال٢بري ؤهه في مىاحهت ِالم ًخٕير٘ ،ةن الخ٣ىًٍ الّلمي والخٝني ًٍهش
ٔير ١اٗ ،ومعاَمت ؤلاوعاهُاث ؤظاظُت للعماح للمهىذظين اإلاٝبلين ؤن ًىاحهىا الخدذًاث الجذًذة ِلى
اإلاعخىٍين الاٜخفادي والاحخماعي .بنهاـ خعبه ـ حعاِذ ِلى جٙخذ الّٝل وحصجْ ِلى زٝا٘ت وشخفِخين
مخىاصهخين ،وجىمي خعا هٝذًا ،وٜذسة ِلى اإلاشاحّت وِلى لبي الخُّٝذ وج٢ٙيرا ؤخالُٜا خاـا بةلاءة
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الّٙل٠ ،ما ؤنها حعمذ با٠دعاب اإلاّاسٗ واإلاهاساث الّالئُٝت التي حّذ اإلاهىذط للخٙاِل بىشٍٝت مىٙخدت
وّ٘الت مّا مْ ٘اِلين آخشًٍ في اإلاٝاولت واملجخمْ.
ؤما في املجا ٥الىبي٘ ،ةهه ًم ً٢الحذًث الُىم ًِ ُٜام بوعاهُاث وبُت٘ .بٙمل ؤلاوعاهُاثٌ ،عخىُْ
اإلاخّلمىن في املجا ٥الىبي ؤن ً٢ٙشوا في اوّ٣اظاث ِالٜاتهم الصخفُت واإلاهىُت مْ اإلاشض ى ومْ ِائالتهم،
ألن ؤلاوعاهُاث جذِم مٝاسبت ِالج ؼمىلُت مخمدىسة ِلى الصخق ،وهي ٠زل ٤جمىذ اإلاخّلمين "مفاٗ"
 filtresحذًذة لخٙاِالتهم مْ ألاِماء آلاخشًٍ في ٘شٍ ٞالّالحاث الُّادًت بُٕت الٙهم الجُذ لذوسَم
الخاؿ وألدواس آلاخشًٍ .وبةٜامتها لّالٜاث ،حصجْ ؤلاوعاهُاث اإلاخّلمين ِلى الٙهم الجُذ والخٙاِل مْ
اإلاشض ى وِائالتهم ٣٠ائىاث ٘شٍذة وم٢خملت  .بن ؤلاوعاهُاث حعهم،في َزا ؤلاواس ،في جىمُت الخ٢ٙير
الىٝذي ،و الح٢م اإلاخبفش ِلى الٙشلُاث٠ ،ما ؤنها جبين ُُٙ٠ت الخّامل مْ الال ًٝين واملجهى ،٥والدعامذ
مْ الالخباط .ولزل٘ ،٤ةن اظخّما ٥ؤلاوعاهُاث ًم ً٢ؤن ٌعاِذ ِلى مىاصهت العلىت بين مخخلٚ
جخففاث الصحت ومهنها ،وَعاَم في اإلافالحت بين مخخل ٚسئٍاث الّالم خعب ُٜم مخٝاظمت .

خاجمت:
خُىما بذؤها هخى ًِ ٜٚؤن ه٣ىن ؤشخاـا ً٢ٙشون في رواتهم وفي آلاخشًٍ بمىى ٞحّاوٙي ،وبذؤها ه٢ٙش
بإهىا معتهل٣ىن ٘ٝي ٠ىا هخخلى ًِ آالٗ العىين مً الخىمُت البؽشٍت.بن الخ٢ىىلىحُا والثٝا٘ت مشجبىخان
بؽ٣ل ٔير ٜابل للٙفل .والخ٢ىىلىحُا بجّلها ِِؾ البؽش ؤ٠ثر ظهىلت٘ ،ةن رلً ٤جب ؤن ٌعمذ بخ٢شَغ
ؤ٠ثر ما ًم ً٢مً الىٜذ لحُاة الّٝل والشوح ال وؤدَا .والؼ ،٤ؤن جذسَغ ؤلاوعاهُاث الُىم َى ،خعب
هىظباومّ٘ ،ل همالي في خذ راجه ٌ ،عاَم في بىاء ججشبت مً الٕيرًت والحشٍت والّذالت للجمُْ .وبرا لم
ًَ ً٢ىا ٟاخخجاج ِمُِ ٞلى الخىحه اللبرالي/الخجاسي ل٣ل الُٝم في البرامج٘ ،ةهه لِعذ ؤلاوعاهُاث
٘دعب هي التي ظدىٝشك،بل الذًمٝشاوُت هٙعها ظخزوي وٍفبذ ألا٘شاد ٔير ٜادسًٍ ال ِلى حّلها جدُا
وال ِلى الذ٘اُ ِنها.وِلى خذ حّبير هىسزشوب ٘شاي" بن ؤلمً وشٍ ٞلخذمير الحشٍت َىجذمير الٝذسة ِلى
الخّبير بدشٍت".
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