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إهدإء
إىل من منحتين إلروح بعد أن اتهت يف غياهب إحلياة
إىل من منحتين إحلب يف زمن غاب معناه
إىل من منحتين إلسعادة ابلقرب مهنا
إىل من منحتين ماكل واكرما ...زهرة هذه إحلياة
إىل زوجيت إحلبيبة "إرسإء"
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المصري :
الثورة (التفاوت االجتماعي)
المجتمعما قبل
شهدها) مرحلة
التي1- 1-4
(- 3
( ) 2-1-4-3مرحلة الثورة ( :سيولة الحراك االجتماعي)
( )3- 1-4-3مرحلة االنفتاح  :الثبات االجتماعي
( )4- 1-4-3مرحلة اإلصالح االقتصادي (التوالدية)
( )5-3المشهد الرابع  :هجرة العقول
( )1-5-3هجرة العقل المصري  :معاينة سوسيوتاريخية

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 5

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
الموضوع

صفحة

( )6-3المشهد الخامس :التنمية البشرية
( )1-6-3التنمية البشرية والتعليم
( )2-6-3التحوالت والتنمية البشرية  :حالة مصر
( )7-3استخالص
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• المراجع
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المراجع األجنبية
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إس هتالل
ذهب املؤرخ (أرنولد ودويب) إ ا اللدوـ " د اتأي ريبدم ات الدشر الهوداتيبي هدو ريبدم امل)شفسدي "دن ال للدم االاشرثديات كادش
ذهددب ("ددوـ كم)م د إ ل هؤلاددت (اد د ل اا لللدداتي الوان د االلو داتيبلإ ه اتأي ال للددم هددو الو ددملي الونم د مللش"لددي اي د ر ه د ا
اللاتيات.
ي اار ال للم ل ادرولشء ابت الشر اال فع هبش حنو ال ل م هسألي مل ول اي ال ج دً فشل جشرب ال ل همي مجملهش ووه
" لك ذا هش أعطمت لت هسشنيً هل احلاتكي االالل ادج اشعمن .ا ذا كشي ال للم مل يبؤا ال) شئج املاتجدو ه)دت ل "لدض ال جدشرب
 -جم الشو)ش اللات"مي منوذجشً -فإي ل)ش أي نزع أي ذلك مل يبال "سهب ال للم

ا منش ل ال لشهل هلت ابلامامي اليت جيب أي واوي.

اهل ه)ش و أجج احلشجي ل طويبات ال للم لمصهح هطلهشً ضاتار ً اهلحشً يب سق اطهملي املاتنلي د ماش هدع وزايبد ا ئدات اللوملدي اايدوـ
امللاتفي ه قو متال هل ميلاهش هل اللمشا اال حا ا د كشي ال خلف عل ناتكي اللشمل ا ثهشر الوجوا.
ف شل حوـ )ي هل )ل ادج اشع اإلنسشين يبام حب امي د ه)شص ه)هش حندو ال ودال ادج ادشع

عشيبود ت ات الدشر

ه) نوأهتش نامشً ت اع الثهشر ذ د يبوج جم اع د انلاس ايودً ل اق صشا وت اثلشف ت ا")شئت او)ظمات ل همل "لشئت امنوه
على اع هدشر أي ال حدوـ ضداتار للد وئ اال امدف هدع ادن مشجدشر املسد ج  .أهدش ال للدم اااره ل ال حدوـ فشملسدألي "ودأنت مل ولد
اي ال ج دً فشل جشرب السو مو -رخيمي ق ميهش اند يبثهش أثه دت أندت الطاتيبدق حندو ال حدوـ الاشعدل ذا هدش أعطمدت لدت هسدشني
هل احلاتكي .د ماش هع وزايب اوري ه ه ال حودر ا اتع هش اآلنمي اهش وااتضت هل صاتاع ندوـ ايلمدق هزيبد هدل ال ادوو اال امدز
اهش يباتوهط " لك هل ن امي ووافات اإلنسشي امل لل اللشار على ال حوـ اال غري لصشحلت الصشحل جم الت.
اانطوقشً ممدش هده ه ات ادع املصدات هدل ايدودر اق صدشايبي اثلشفمدي "الدل ان هدش عد ا هدل السمش دشر ادق صدشايبي اهدش
وس د لزهت هددل هتمنددي ه)ددشخ ثلددشل ن د ووددق طاتيبلهددش ل الالددل ادج اددشع

أللددت ه د ه ال حددودر "ظو ددش علددى ال للددم ا ددشهل

ابع هددشره نظشه دشً فاتعمدشً اارددل طددشر امل)ظوهددي ات المددي الوددشهلي اعلددى اع هددشر أي الهُ د ا ادج اشعمددي (ادق صددشايبي االثلشفمدديإ امل امددز
ٍ
وللمامي هلش"لي اابل شه ختلق أنواعشً هل ال للم و اق ا")م هش اعلى اللاس هل ذلك واوي الهُد ا الاتايبني.
ولاس ناسهش ل "ُ ً
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اق د جددشءر الل يب د هددل ال حددودر ادق صددشايبي االثلشفمددي الدديت هدده هش ات اددع املصددات
ادق صشا

" د ءًا هددل ادق صددشا املوجددت فشدنا ددش

اصودً لوق صشا احلات ك) مجي للواهل ")شئمي "لضدهش ردشرج االدهلض اآلردات اارلد

أهدش اللشهدل اتدشرج ف اثدل

ل عالمددشر ا ما)ددي الدديت وااتضددهش السددوو اللشملمددي هددل رددوـ خلمددشر عد أ هددش فخددشخ اضددغو صدد) او ال)لد االه)ددك الد المن
ااحلصشر ال

ى
ِن ات اع عد مجشعدشر املصدشحل فمدت
يبااتضت الاشعلوي امل ج ااي على املسات ال اه .أهش اللشهل ال ارل فهالل وادها ّ

لل وجهشر ادق صشايبي للسوو اللشملمي كاش ه كلشلب جشه

اامنش اع هشر للطهملي السو مولوجمي للاج اع املصات

هس ه في

ايلمق ال)اع ادق صشا ل امللشم األاـ الو على نسشب األثات االهل ادج اشعمن.
ايبزيب هل اطدأ هد ه ال حدودر خنمدشً اثدري اللوملدي اايد يبهش للسدمشقشر ال ارلمدي األهدات الد

جلدل هدل الصدلو"ي ادشي

الاصل "ن ال ارل ااتشرج  .فشللشمل ميات "ارت غشيبي ل احلسش مي حنو نظشم عشمل ج يب ه غري فمت منط احلمش متشهشً عصات ايوـ
فمددت امللاتفددي ا قددو عصددات اتاق صددشا امللاتفدديات أن د أعا د هددش يبسددا ادق صددشا ا يب د ل عددشمل المددوم اال د

يبلددِن أي اترأ املددشـ

امللاتلات أصهح أن أهد ثداتاار األهد اقوهتدش ادق صدشايبي لمصدهح الللد االلد ر علدى اه وكدت نظدات ً اوطهملمدشً هد اللمادي املضدشفي
اليت ايس أ صاتاع قشام على كشفي املس و ر اج اشعمش ااق صشا ً ا مش مشً اثلشفمشً "ل اعساات ً.
ال ضدوء هدش ددهق و جلد أ مددي ال را دي ل ألددوريبل األاـ أي ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمددي الديت ولاسددهش جماوعدي السمش ددشر
ادق صددشايبي ودد)لاس "صددور أا أردداتيف ل عالمددي وط دويبات ال للددم ا ددشهل

فاددل األاااه أي وسددهق أ عالم دي وط دويبات عالمددي رص د

حللملددي الواقددع ا ددشهل املصددات ل ضددوء ولددك ال حددودر الدديت حللددت "ه)مددي ات اددع املصددات

رص د اً أله د رصددشئو اهودداور

ال للم ا شهل اآلنمي .االثشين طات الاتؤيف ال طويباتيبي لل للم ا شهل املصات ل ضوء اتصشئو ااملواور ا شهلمي املس خلصي
على أي و وءم اال طورار اللشملمي اآلنمي اال طللشر ال ل همي للاج اع املصات .
أهش عل اتاأله افات اليت وسل ال را ي ل حلملهش فماال اي يب هش هب ف عدشم اهدو "مدشي اتأثدات ال حدودر ادق صدشايبي
االثلشفمي على وطويبات ال للم ا شهل ابل طهمدق علد عم)دي هدل الودهشب ا دشهل املصدات ات اهدش يب طلهدت ذلدك ا د ف هدل وااتيبلدشر
اواصمور و مو وات"ويبي ختد م هوضدوع ال را دي أ"ات:هدش رصد ااقدع ال للدم ا دشهل املصدات  .ا"مدشي أثدات ال حدودر ادق صدشايبي
االثلشفمي علد وطدويبات ذلدك ال للدم

اكاشءودت ال ار لمدي ااتشرجمدي .او) هد "صدمشغي رؤيبدي وطويباتيبدي (هلهولديإ ل طدويبات ال للدم ا دشهل

املصات ل ضوء هش و وصل لمت هل ن شئج.
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اهل أجل ذلك ايشاـ ال را ي اإلجش"ي على وسشؤـ رئمسد هادشاه هدش أثدات ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمدي علدى وطدويبات
ال للددم ا ددشهل املصددات ا العجش"ددي علددى ه د ا ال سددشؤـ األ ددش صددغ)ش ال سددشؤدر الااتعمددي ال شلم دي هددش طهملددي اللوقددي "ددن ال للددم
ا شهل اولك ال حودرا هش أ"ات :ادر ودر الديت أفات:هتدش ولدك ال حدودر علدى الاادشء ال ارلمدي لل للدم ا دشهل ا هدل نمدث
(فلساي ال للم ا شهل ى
املوجهي اا اهلااتطي ال للم اه يف ايللهش اهس لهل ا ويبدي ا شهلمدي اأ"دات :الظدواهات ا شهلمدي املاتوهطدي " لدك
ال حودراإ .اهش أ"ات :ادر ودر اليت أفات:هتش ولك ال حودر أيبضشً على الااشء اتشرجمي لل للم ا دشهل ا هدل نمدث (طهملدي
عوائ ال للم ا شهل ل ظل ولك ال حودرا اطهملي اللوقي "ن ال للم ا وو اللال ا ا أ ه
اللاددل امل)ش ددب تاتجيمددت اه د

يبؤهل ال للم ا دشهل

هوئاددي ماتجشوددت لسددوو اللاددلا اطهملددي احل داتا ادج اددشع اات ال د املرتوددب عل د ال لل دم

ا شهل ل ظل ولك ال حودرا اااقع هجات ا شهلمن ل ظل ولك ال حودر اه

اثريهش على احلشلي ا شهلمدي اات المديا

انشلي ال )امي الهواتيبي اآلنمي ااار ال للم ا شهل فمهشاإ اأررياً هش رأيف طوب ا شهلي ل ال للم ا شهل املصات "وضلم ت
الاتاه)ي ل ظل هش يبلشيبوت ات اع املصات هل ايودر اق صشايبي اثلشفميا
الل را ددي احلشلمددي طهمل ددشي اي د كددل ه)هاددش ا د خ ام هدد)هج هوئ د ددش أا اددش الطهملددي ال)ظاتيبددي اعلمهددش وه)م)ددش امل د)هج
اتاتل اينات (ال شرخي ال)ل

امللشريإ فهو هد)هج د يبل)دع ابلسداتا اآله لاند ال االوقدشئع ا مندش يبلادل علدى نلد هش اوا م هدش

ا " داتا :اتصددشئو الاشرقددي ل كددل هوقددف رخي د ألل دوً اار الل)شصددات ا اللددويف السمش ددمي اادج اشعمددي اادق صددشايبي االلوقددشر
ا لمددي امل وددش"اي هد را اثددري األفاددشر ااأليبد يبولوجمشر علددى الددوع ادج اددشع
اع هزيبف ا اع نلمل

راصد ا حلظددشر ايددوـ الددوع ادج اددشع هددل

اايولت ا اع ثور "ضاتار ال غمري ا وهات ل ال)ظشم االه)شء ادج اشع ل حلظي رخيمي هلم)ي.

اعددل طاتيبددق امللشرنددي ميا))ددش رصد فدرتار ال حددوـ اارددل ات اددع املصددات انددشـ ال للددم ل كددل ه)هددش ا"ددن نظددشم ال للددم اغددريه هددل
األنظاي ال للمامي األراتيف ل مشقشر أرات هش ا طل)ش ا ذلك همو ا ش خي م هوضوع ال را ي احيلق اللمشقي امل)هجمدي كادشا
اكماشا ل هنشيبي األهات .ااثنمهاش الطهملي اده يبلمي اعلمهش وه)م)ش امل)هج اتاد طوع ات هل أجدل نصدوـ الللد ابألهدور احللملمدي
املوجوا ابلالل ع ا طوع خراء الوهشب ا شهل ل ال للم ا شهل "وضلت الاتاهل ل ظل هش يبلشيبوت هل ايودر اق صدشايبي
اثلشفمي .ا هاشي وطويبات ال للم ا شهل ل ضوء ه ه اآلراء.
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هد ا اق د وضددا)ت ال را ددي هل هددي عشهددي كا د رل أاه لل را ددي اأر"لددي فصددوـ جددشءر ل غطمددي هوضددوع ال را ددي
نمددث جددشء الاصددل األاـ لمهددن ال حددودر ادق صددشايبي االثلشفمددي اوطدويبات ال للددم ا ددشهل املصددات

هددل نمددث عوقددشر ال اشعددل

اال أثري ايبلاتض اتال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اال للم ا شهل املصات رؤيبي و مو رخيميات اجدشء الاصدل الثدشين لم )دشاـ
اتال حددودر ادق صددشايبي االثلشفمددي االااددشء ال ارلمددي لل للددم ا ددشهل ات أهددش الاصددل الثشلددث فجددشء لمهددن اتال حددودر ادق صددشايبي
االثلشفمددي االااددشء اتشرجمددي لل للددم ا ددشهل ات .أهددش الاصددل الاتا"ددع فخصددو د د طوع رأيف الوددهشب ا ددشهل نددوـ األاضددشع
ا شهلمي .اأرريا يب) ه الا شب خبشمتي و )شاـ ال حودر اال للم ا شهل هل نمث الواقع ارؤيبي وطويبات ا شهليُ املصاتيبيُ.
دكتور  /هاين حممد هباء الدين
القاهرة 2017
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الفصل األول
التحوالت َوالتعليم اجلامعي املصري
رؤيةٌ سوسيو اترخييةٌ

|كتـــــــــــاب |
تطوير التعليم الجامعي  :التحديات الراهنة وأزمة التحول
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الفصل األول
التحوالت َوالتعليم اجلامعي املصري
( )1 – 1استهالل:

رؤيةٌ سوسيو اترخييةٌ

هده اللددشمل ه)د هطلددع اللداتي املشضد ايدودر داتيبلي اهددشهلي هدش "سددهب صدلوا الاتأ شلمددي احشفظدي ل الغدداتب أا "سددهب
اهنم د د د ددشر أيبد د د د د يبولوجمشر اهل ل د د د د د ار انظد د د د د مش د د د ددمي فاتض د د د ددت ناس د د د ددهش علد د د د د الل د د د ددشمل فاتضد د د د دشً أا "س د د د ددهب د د د ددمطات ال)زع د د د ددي
اللوملمي  Globalizationاليت جتس هش األ واو اللشملمي اا شئل ادوصشـ الاونمي الديت قلصدت املادشي اار زلدت الزهدشي أا
"سهب اهنمشر أنسشو ثلشفمي ظلت شئ اهسمطات لارت طويبلي مث هش لهثت أي فل ر هاتعم هش اق دم هش ااظما هدش  ...اخ .امل
يباددل ات اددع املصددات "هلمد عددل ه د ه ال حددودر فل د هدده هددو اآلرددات ع د ااً هددل ال حددودر ادق صددشايبي االثلشفمدي عل د ثددات ه د ه
ال حدودر كلشهدل رددشرج ارغهدي ه)ددت ل أندشيبن أرددات كلشهدل اارلد فخددوـ الادرت ال شرخيمددي هدل قهددل ثدور يبولمددو 1952
ان اآلي هه ات اع املصات وغمريار جوهاتيبي ل األنظاي ادق صشايبي اادج اشعمي االسمش مي االثلشفمي .ا"طهملي احلشـ واتكت
ه ه ال حودر اللشملمي االوعشملمي انلاش شهتش اإلجيش"مي االسلهمي عل مش ي ال للم "صاي عشهي اال للم ا شهل "صاي رشصي.
اُحيشاـ ه ا الاصل ا لصشء اتااقع ال للم ا شهل املصات ل ظل هش عشيبوت ات اع هل ايودر اق صشايبي اثلشفمي
اا جوء طهملي اللوقي "ن ولك ال حودر اال للم ا شهل ات روـ الارت ال شرخيمي هل قهل ثور يبولمو ن اآلي .عل افرتاض
اروهش األاضشع ال للمامي (ا شهلميإ ابلسمشقشر ادق صشايبي االثلشفمي اتشرجمي (اللشملميإ اال ارلمي (الو عشملميإ هع اع هشر أي
األاضشع ال للمامي ار اار امل غري ال ش"ع – ك)وع هل ال ح يب امل)هج  -ا ي أك ان عل مجشعمي ال اشعل "ن امل غرييبل
(ال حودر اال للم ا شهل إ عاوً ابلصمغي الهشر ونزيبي املؤك عل مجشعمي ال اشعل "ن امل غريار اه الصمغي اليت و هشاـ
فمهش امل غريار املواقع كاش و هشاـ فمهش الاشعلمي هل نمث هشههش ل صمشغي الواقع ادج اشع هل أجل ا جوء عوقشر
ال اشعل اال أثري "ن ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اوطويبات ال للم ا شهل املصات  .ع ثول ألشار يب للق األاـ ابل للم
اال حوـ اج لمي اللوقي مث ال حودر اال للم ا شهل املصات هل الوجهي السو مو رخيمي ع ت هاتانل " ءاً "لصات ألا
عل اهاتاراً "لصات رلاشئت مث ادن وـ ال يبطشين فلصات الثور اادنا ش اصودً لعصو ادق صشا ااثلث ه ه
احشار هو جماوعي هل اد خوصشر اللشهي نوـ ولك اللوقي "صور هوجز .
( )2-1التعليم والتحول  :عالقة جدلية
واتاان ددت املواق ددف ال)ظاتيب ددي ل ال)ظ ددات ه اار ال لل ددم ل ال ح ددوـ ادج ا ددشع " ددن ه ددوقان ه ه دشيب)ن " ددل اه )شقض ددن
فشملوقف األاـ يبلط ال للم ااراً اتأالمشًات ل ن ال ال حودر ادج اشعمي اأندت هدو الادشرو األ ش د "دن ات الدشر امل ل هدي
اامل خلاد ددي اأند ددت األاا ال د د مياد ددل "وا د ددط هش اللضد ددشء عل د د الالد ددات اا هد ددل ا د ددش الللهد ددي األ ش د ددمي لل)هد ددوض ادق ص د ددشا
اادج اددشع  .اهددل مث يبل لد أنصددشر هد ا ادجتددشه أنددت يبااد أي نللد ال)ددش لاد يب حددوـ ات اددع هددل جم اددع وللمد ه خلددف ه
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جم اع عصدات ه لد م ايبدات هدؤدء اجدوا عوقدي دههمي اههشهدات "دن ال للدم اال حدوـ ادج ادشع  .و هد
عل كل هل الااتا اات اع.

ل عوائد هد ا ال للدم

أهش املوقف الثشين فملط ال للم ااراً اتاثنو ًات ل ن ال ال حدودر ادج اشعمدي ايبدات أنصدشره أي اللوقدي "دن ال للدم
اال حوـ ادج اشع لمست ههمي أا عل ه ا ال)حو هل الهسشطي كاش يب ع أنصشر املوقف األاـ اأي ال للم – رغ أ م ت -
لمس ا ملي حاتيبي لل غمري "ل ر هش هو نللي ا مطي للدات"ط "دن املشضد ااحلشضدات اوطللدشر املسد لهل اا دملي للضدهط اال د عم
اايلمق اد ااتاريبي ادج اشعمي االثلشفمي للاج اع .ايبات هدؤدء أي ان ودشر ال للدم ند ل ات الدشر الغات"مدي امل ل هدي مل يبادل هدو
أ ش و)ام هش اول ههش ا منش كشي ا جش"ي مل طلهشر ال طور ادق صشا اادج اشع لل)ظشم الاتأ شه اللشئ اهل مث يبل ل هؤدء
أي ايلمددق ال )امددي لددمس ل نوددات ال للددم ا منددش ل ن د ال وغددري أ ش د ل هماددل اله)ددشء ادق ص دشا اادج اددشع اللددشئ "ددل أي
ال للم ذاوت لل يبصهح ه شنشً "صور هشهلي اه اشفني ااي ن ال ه ه ال غمريار رصوصدشً ل الهلد اي ال)شهمدي .ايبودري أنصدشر هد ا
ادجت شه أي ادناجشر ال للما ال هه وت هلظ ال اـ ال)شهمي روـ ال)صف الثشين هل اللاتي (اللواتيبلإ مل حيلق ال ل م امل)ودوا
– رغد وزايب د أع د اا امل د ار اا شهلددشر اوضددشعف أع د اا اتدداتجين اارواددشع هس د و املددؤهور  -ا ي كددل هددش واتوددب عل د ه د ا
ادناجددشر ال للماد هددل ايددودر مل يب لد ل نلملددي األهددات ووددامل قوددات نضددشريبي رقملددي غلاددت "لددض جوانددب اله)دشء ادج اددشع .
ايبغشه الهلض ل اصف هش ن ل عل ىثات ان وشر ال للم ل ال اـ ال)شهمي أنت مل خيات عل نطشو اي يبث الالات أاال خلف.
ار ش مل وادل هد ه املواقدف ال)ظاتيبدي اتوفمدي يهداشلمي ج يبد فلد اجد ر هد ه املواقدف " ايبدي كلضدمي روفمدي جسد هش
كوً هل را ل  Bertrand Russelاهشل اي  J.B.S.Haldanا لاتر ه) ثوثي أرابع عل – ولاتيبهشً -كا)شظات نوـ
هاشلمي هل اللل هاات ل حاتيبات اإلنسشي امنشء اإلنسشنمي أم أنت د" أي يبوظف ت هي األقدو ء ا اكدشي رأ األردري همدشدً ه
أي اللل ما ح خفشو هطاتا الاتنش"دي أهدشم اتاإلنسدشنميات "م)ادش كدشي األاـ أقدل وادشؤدً طهلدشً للهشرودت اتأان هداتغ علد ال خدوف هدل أي
اللل مس غل ل ع قو ا اشعشر املسمطات ات اأي اتاللل يبه ا نضشرو)ش ابلا)شءات اهش:الت أص اء ه ه امل)شظات ورتاا ن اآلي ل
احشفل الللامي ا شا ل الغاتب ه سشئلي اتهل خي ـ اللل ات اع ا
ار ش شع عل ان ام ه ا ا ـ – ل اع لشاان" -زاغ نظاتيبي اتال وال الثلشلات لد ("مري "ورايبوإ اجن كلوا اب رياي
ند اا رو دش منوذجدشً لللوقدي "دن الرت"مددي اات ادع يبدزع أي املؤ سدشر الرت"ويبدي ل كشفددي ات الدشر وسده ل وولمد عوقدشر اللددو
الاتاه)ددي .ايبل د هد ا ال والد هددل اجهددي نظاتيبهاددش اظماددي لاددل هددل عالمدديت فدداتض هلد ٍ
دشي ثلشفمددي "لم)هددش اال)ظدشم املسد خ م ااألااار
املوظاي لااتض ه ه امللشين ااي يب أل و امللشين الثلشفمدي اال و:يبدع امل هدشيبل دش علد األفداتاا املخ لادن االديت ايدوـ امللاتفدي ابع هشرهدش
رأ هشـ ثلشفمشً  Cultural Capitalا ا ورتج ع م ال اشفؤ ل اللو ه ع م واشفؤ ثلدشل .اأ دوأ هدش ولدوم "دت الرت"مدي هدل
اظشئف ل نظاتيبهاش نجههش ل لك اآللمشر األيب يبولوجمي اليت وول ظاتافشً ايشفظ عل ا ااتار ال)ظشم ادج اشع اللشئ .
اعلد الدداتغ ممددش يبؤك د ه الددهلض هددل أي اللل د ن د اآلي قد ا د غل فل دوً ت هددي األقددو ء ل اللددشمل أكثددات هددل ر هددي
اإلنسددشنمي اأي ات ددمف امللددز اذههددتات ق د ا د غو "ااددشء ع د ال ددشريبم ل وطويبددع اتالللاددشءات ت هددي همشكددل اللددويف املسددمطات .
اووه هب ا اقشئع ال شريبم اكمف ا خ م اللل ل ر هي ا مشكل اد لاشريبي – ه)هش عل همل املثشـ المس احلصات -كاوداتاع
اتكشهملورات لضاتب الثور ل الهوا ال)شهمي .كاش ووه "ت الوقشئع عل املس و احل " ءاً هل احلالي الااتنسمي ااصطحشهبش لصاو
هل الللاشء ااملاااتيبل امل :يبل ل ه ا الوأي اه)هدش أيبضدشً مش دي اتانلدوبات ال للمامدي ل هصدات اغريهدش هدل ُألدشادر ه)دش اه)دش
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ا ي "لمت هضاات ل ُعاق ال شريبم د أي هواه هش د ختا عل ذا األلهشب .د أي ه ا د يب)ا ال ار الاتائ لل للم ل عالمي
اله)شء اال أ مس ايبل ات ااانلد هدشلاوم ريبد ات عدل هد ا الد ار "اادشء كادش يب هد يف هدل ع)دواي هؤلادت اتاار جشهلدي اللدشهات ل ")دشء
هصات احل يبثيات.
االلوقي هش "ن ال للم اال حوـ د ايس عل ه ا ال)حدو هدل ال حمدز ابجتدشه هوقدف ااي اآلردات اهدش هدو ابالدو فاتيبدات
يبل عل ه ه اللوقي ضال هؤلات (وللم امللهوريبلإ أنت اتد يبوج نظ وللمامي ألشيب  .اأنت هل املس حمل ابل)سهي ه أي أفاات ل
قضددمي ال للددم ااي أي أضددع ل اع هددشر هسددألي السددلطيات فلددمس ه)ددش وللددم ألشيبد ا منددش هددو أاا د د ااتار اللهددات ا عددشا ن ددش
جتلمشوت أا هو نضشـ هل أجل عالمشر ال حاتيبدات .األهدات الد يبد لل علدى ج لمدي اللوقدي هدش "دن ال للدم اال حدوـ .فدشل للم ن دش
ات اع اهو ل الوقت ذاوت هل عواهل ال حوـ ادج اشع  .كونت ظشهات اج اشعمي واتوهط ابألاضشع ادق صشايبي اادج اشعمدي
اال غريار اليت وطاتأ علمهش .اهل مث فإي األمنش امل هشيب)ي لل للدم ن مجدي لامندش امل هشيب)دي للد)ظ ادق صدشايبي اادج اشعمدي فادل نظدشم
اج اشع يب) ج نظشم ال للم ال حيلق أه افت احيشفظ عل اجواه .ش يبل أي ج ايف ال للم و ح ا ")شء عل ووظمات ات ال
هش ابجتشه احشفظي عل الوضع اللشئ اوااتيبست ا هش ابجتشه ال ل م "ص)ع ايودر فشعلي و)هض علمهش أ")مي ات اع.
ى
ى
ا ي ج)ح)ش حنو املوقف األاـ فله ا هش يب ره فه)شء عل هش وُ ا ُِّّلُ الوواه ال شرخيمي هل ل ي خام علمت السوم ع) هش ُعلّ ا
ى
ض عل املوئاي لم)هنه ش ُعلىّ ا كشنت " ايبي ه ا الاوي هع ال للم هاتاراً جبالي األنهمشء ااملات لن كشفي كأصحشب
الاال ا مث ُع ىات ا
ر شدر محلت هوشعل اللل اال للم للهواتيبي ا ي كشنت رشلصي ألقوام ااي غريهش .ل خ ه ه الات شدر "ات شلي اتأقاتأات ل صهح
" لك ر شلي عشهي و وجيشً ااكم اً لات شلي اللل اال للم ش يب ع وومل)ش ألصحشب ه ا املوقف.
افضوً عل ذلك أفشا ايلمل ال)او ادق صشا اال حودر ادق صشايبي اادج اشعمي ل اللدشمل اللداتا الد ار األاه لل للدم
ل ن ال ه ه ال حودر عل روف هش يبزع أنصشر املوقف الثشين نمث ق م الصاو امل للادي اللشئد د ه ال حدودر ه
جشنب الا)من االلاشلي املشهات اللشئاي " )ام هش .فشلثورار الص)شعمي ك حودر ابر :ل ريبم ات اع اإلنسشين مل وال الم جهل
"ل كشنت الم الد ار امل لدشظ لل للدم  .فهدو األ دش الد يبسد لات علمدت الد كشء ا ادشع للاج ادع .اكلادش كدشي ال)ظدشم ال للماد
أكثات فشعلمت :اا هس و ال كشء ا اشع اه ا أهات ثهدت أندت عشهدل نش د ل ال لد م ادق صدشا للدهوا اات الدشر ل كدل أحندشء
اللشمل.كاددش أض ددشف لمسددرتا ث ددورا  Lester Thorowص ددشنب هؤل ددف اتهس د لهل الاتأ شلم ددي The Future of
 Capitalismات أي الاتأ شلمددي ل هس د هلهش كشنددت اي ددش أيب يبولوجمددي قواههددش ولظددم ارددل الادداتا الا)هددش كشنددت اي ددش ك د لك
وا)ولوجمش احاتكشر الهخشريبي اليت ا" ااتر عشم  .1795هؤك ا ارد وف األهدات ل اللداتي حلدشا االلوداتيبل نمدث صدشرر اللد ر
اللللمي ااتمشـ ااد" اشر اا" اع وا)ولوجمش ج يب ه املاشومح األ ش مي لل ل م .ه سشئوا كمف غ ا الاتأ شلمي اذا مل مت لدك
املصشار اد رتاومجمي ملمزهتش ال )شفسمي ا.
اللددل ه د ا ال سددشؤـ يب د ع نلملددي أي جددوهات الص داتاع اللددشمل اتاألهددس االمددوم االغد ات هددو ددهشو ل وط دويبات ال للددم اأي
نلملي ال )شفس ال جيات ل اللدشمل هدو و)دشفس وللماد "غمدي ايلمدق املصدشحل املأهولدي لادل طداتف هدل أطداتاف امل)شفسدي االصداتاع.
اعلى الاتغ هل أي ه ا الصاتاع ق أير أهاشدا مش مي أااق صشايبي أاعسااتيبي د أي جوهاته ل ه) ه األهات هدو صداتاع وللماد
ألي الد اـ و لد م ل ال)هشيبدي عدل طاتيبدق ال للددم اكدل الد اـ الديت ولد هت اأند ثت طاداتار هشئلدي ل ال)ادو ادق صدشا االلددو
اللسااتيبي أا السمش مي جنحت ل ه ا ال ل م هل ابب ال للم  .ايب لل اتأرنول وويب) ات على صحي ه ا اد ) ش "لولت اتأي ريبدم
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ات الشر الهواتيبي هو ريبم امل)شفسي "ن ال للم االاشرثيات ذ وسل كل فني ل ه ا الصاتاع – طهلدشا ل د ب ارايبدو ااب درياي – ا
هضشعاي رأ ش ش الثلشل اادق صشا على السواء فشللوقي "ن رأ املشـ الثلشل ارأ املشـ ادق صشا وهشالمي أ على الثلشفدي
أااء اظما هدش اتكداتأ هددشـات أ كددأااار اا ددشىئل لىاالد ى
دك هزيبد ٍ هددل رأ املددشـ الثلددشل أا ادق صددشا  .اوااددل قددو الانددي املسددمطات
ا ا
اناتصهش على ووال قوهتش اثاتاهتش ل هلشر ال)ضشـ الانو ل ق رهتش على ايويبدل رأ ش دش ادق صدشا لداتأ هدشـ ثلدشل أا رهدز
االلاس ابللادس ل أنمدشي أردات لد ايويبدل رأ املدشـ الثلدشل لداتأ هدشـ اق صدشا ل عوقدي وهشالمدي هدش"ن الاتأ دشلن الثلدشل
اادق صشا .
كاش رلو األهاتيبا ات"وـ كم)م ات ل هؤلات اتاد ل اا لللاتي احلشا االلواتيبلات ا أي ال للم هو الو ملي الونم
مللش"لي ايد ر هد ا اللداتي فلد أصدهح اهد و انصدمي الللد احلد يبث ا دطووت يبودال ا"صدور غدري هسدهوقي أ ش دشً ألدور ا ل
صمشغي هلشالي اللو ال المي اووامل عوقشر السمشا اال هلمدي "دن األهد االد اـ ااي يبد قواعد ال طدور اأ"لشاهدش امل )وعدي
ووم على أ ش ت اعشهشر نضشرهتش اوات "ت أ س هنض هش اجمدشدر ولد ههش اوصدشغ علدى هد يف ه)دت احللدوـ ملوداوهتش
اهل ه)ش كشي ال ار امل لدشظ للجشهلدشر املؤ سدشر الهحدث الللاد ل ات الدشر الصد)شعمي امل ل هدي ل قمدشا ناتكدي ال طدور ل
جم الشهتش ا لمهش ال ائ او)شفسهش املس اات هل أجل اللمشم أااارهش االوفشء سنولمشهتش جتشه ولظم املصشار الللامي ااملللوهشومي
لللو االل رار الوط)مي ل حلمق هصشحلهش األه)مي اال )اويبي فضوً عل وص يبات منوذجهش احلضدشر االثلدشل ا غريهدش هدل هدلوب
اه)ددشطق اللددشمل هددل جشنددب خرددات ددش يبسددوغ هما) هددش اقمشاهتددش د ا اللددشمل ابع هشرهددش امل)هددع اامل داتا للالددشرف الللامددي ولددك اللددو الدديت
اي ااتهش اوس خ ههش هل أجل السمطات ا رضشع األطاتاف األراتيف ش حيس الصاتاع لصشحلهش ل ه اي األهات.
اعلى ذلك فشي أ مي ال للم هسألي مل ول الموم ألل ج ـ ل أ ه)طلي ل اللشمل فشل جدشرب ال المدي امللشصدات أثه دت
ش د يب ع جمشـ للوك أي " ايبي ال ل م احللملمي "ل االونم ه ال للم اأي كل ال اـ اليت ول هت – ش فمهش ال)اور اآل مويبي
– ول هت هل "وا"ي ال للم "ل أي ال اـ امل ل هي ناسهش وضع ال للم ل أالويبي "اتاجمهش ا مش شهتش .اانلل اواشو اج اشع عل
أي ال للم هو امل رل احللمل ل ح يبث ات اع فل يبل يبا ا لولي اتاالت را د وات ندوـ واامدك الثلشفدي ال للم يبدي كاد رل
ل حد يبث ات اددع "ددل أصددهح ال أكمد "د دً هددل ذلددك علد ال للددم ابع هددشره قددشطات ايد يبث ات اددع .ل هد ه احلشلددي قد يبلاددل
ال للم عل واامك الثلشفي ال للم يبي ذا كشنت هلوقي دنطوو ات اع أا جت يب هش ا عشا "لثهش ذا كشنت هؤيب ل طور ات اع
اول هت كاش كشنت احلشـ ابل)سهي ل ار اللم ال اوس ) مي املؤك عل اار اللل ل ال طور الاتأ شه كاش ذهدب عدشمل ادج ادشع
هشكس فم أا ال ار ال قشهت "ت اللم اإل وهمي ل اي يبث هشلمز امللشصات .
ا"صد ا ذلددك واددرتض ند يف ال را ددشر ( ددل  2000ص111إ أي ال للددم ُيبلد نسددلشً فددشعوً ل وغمددري ات اددع
(املصدات إ حنددو املسد لهل فشللوقددي هددش "دن ال للددم اال غمددري لمسدت جمدداتا أنددوم لمووو"مدش وللمامددي انطوقدشً هدل أي وغمدري ات الددشر
ابملل اللشم د يباوي د " غمري الهودات األي وغممدري الهودات د يبادوي د " غمدري ال ه)مدي اأمندش ال اادري السدشئ  .دش يبد ع هد ه
الااتضددمي .كاددش ذههددت ارا ددي أرددات (هددوق  2002ص126إ أنددت ذا كددشي الددوع املس د لهل هددو هددل أه د ا ددشئل هواجهددي
اووجمت ال غري امل سشرع ل عشمل الموم فلمس ه)ش هل همل لغات ه ا الوع ويف الرت"مي اال للم امل سان هب ا الوع .
ا"غض ال)ظات عل ول ا املواقف ال)ظاتيبي نوـ اللوقي هش"ن ال للم اال حوـ اا ـ اح م ندوـ هد ه اإلهداشلمي هدش"ن
هؤيب اهلشرض ا املوقدف أا ذا ف را دي اللوقدي هدش "دن ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمدي اال للدم ا دشهل وودري ا أن)دش أهدشم
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ه غرييبل رئمسمن ا جشنب طهملي اللوقي امل هشالدي "م)هادش دش يبلدِن هاشنمدي ا د ه اـ الصدمغي ال للم يبدي ل وصدمف اللوقدي السدههمي
"ن امل غريار " ص)ماهش ا ه غريار هس للي اأرات "لي ابلصمغي الهشر ونزيبي املؤك على مجشعمي ال اشعل "ن امل غريار اه
الصمغي اليت و هشاـ فمهش امل غريار املواقع كاش و هشاـ فمهش الالشلمي هل نمث هشههش ل صمشغي الواقع ادج ادشع فدشل حودر
ادق صشايبي االثلشفمي ل "لض الارتار أثاتر على ال للم ا شهل اافل ت ل اجتشهشر هلم)ي "م)ادش ل هاتاندل أردات أا ال للدم
ااراً ألددور ً ل ووددامل هد ه ال حددودر .اعلددى ذلددك ددوف ند ر طهملددي ال اشعددل امل هددشاـ "ددن امل غدرييبل ا ي أكد ان علددى اتأثددات
ال حودر ادق صشايبي االثلشفمدي علدى وطدويبات ال للدم ا دشهل ات كادش يب جلدى هدل ع)دواي ال را دي علدى أد يباهد هدل ذلدك أي اللوقدي
هش"ن امل غرييبل عوقي علمي أنشا يبي الال الصمشغي على ه ا ال)حو جشءر ك)وع هل ال ح يب امل)هج لمس د.
اجلامعي
( )3-1التحوالت والتعليم
املصري  :رؤيةٌ سوسيواترخييةٌ
ُّ
ُّ
اب شنددب الودداتق هددل اللددشهات قددشم ا ددشهع األ:هددات ه)د ألددف عددشم ابل لاتيبددب (361ه د 972-مإ .اكشنددت ه)شروددت الوددشمي
وات ل الضمشء ه مجمع األرجدشء ل خلمد علدوم اللداتب انضدشر اإل دوم .ااب شندب الغداتا هدل امل يب)دي قشهدت ا شهلدي املصداتيبي ل)ودات
اآلااب اللات"مي هاتوهطي ابمللشرف الغات"مي لم لشاي الص)واي هلشً عل ر شـ األنوار عل ضدايت ال)مدل السدلم – هدل المادن اهدل
المسددشر -ددش يبلددوا عل د أهددل ال دواا " اددشم ال)اددع اكاددشـ الاخددشر .اهددش "ددن هددشون امل)ددشرون – األ:هددات اا شهلددي املص داتيبي -وول د ر
رهشصددشر ال للددم ا ددشهل املصددات فاددع منددو او داتاك الاتأ ددشـ األاراا ا :ا امل)د ج هددل السددلع االهضدشئع ااحلشجددي ه أ دواو
ل سويبق ولك السلع ااحلصدوـ علد املدواا األالمدي ااتدشم أقدل والادي مما)دي ك) مجدي للثدور الصد)شعمي هده أااردات اللداتي الثدشهل
عوات ناتكي ه قويبي لو لاشر اللشمل اأر يبطاتو أ"واب الواتو فجشر احلالي الااتنسمي (1798مإ ه هصات ل اوي أاـ
هواجهي نضشريبي "ن الواتو االغاتب االيت ا طشع الغاتب فمهش أي يبضع الله)شر األاه للسمطات اا ما)دي علد هصدات اغريهدش هدل
ال اـ اللات"مي.
فل ا خ م اح ل الااتنس اللل لل سخري اال غاتيبب فااش ذكات "ورايبو  Bourrienneأي فل السدمطات علد الهودات
اائاشً كشي جزءًا د يب جزأ هل فل احلا امل يبال رشفمشً أ" اً عل ان"لموي – قشئد احلالدي -ذلدك فلد ا د خ م كدل فاتصدي إل"داتا:
عظاي فاتنسش اول ههش ل الللوم االا)وي ذ صحب هلت جماوعي هل املس واتقن ال ار ن للواتو ه ججن أفاشر عل كمامي
رضشع اقهات الولوب اا ملشب الواتو ل اارل ات اع الغاتا هل ه)ش كشنت فاات احلالي الااتنسمي ضاتابً لل الي اللثاشنمي
ل هصات اايويبلهش ه هس وط)ي فاتنسمي اهل أجل ذلك عالت احلالدي علد وغمدري جمادل اللدشاار اال لشلمد إلند ال ندوع هدل
ال غمري الثلشل ألي الثلشفي لمست فلط فااتاً الال الثلشفي ول لوكشً أكثات هل كوهنش فااتاً.
اه)ش هل الوواه هش يبؤك ذلك الزع فد (ان"لمويإ ع) هش جشء ه هصات – اه ه هللوهدي غدري هلاتافدي -هادث هدهوراً
مث عشا ه فاتنسش نظاتاً ملوشكل ولرتض "واه الال هل جتات" ت اهونظشوت الساتيبلي ل ه ه الارت أار "ثشقب رؤيبي اار اللل ل
وس ددخري اوغاتيب ددب الو ددلوب فأر ددل رط ددشابً ل د د (كلمد د إ طل ددب ه) ددت أي يبات ددل ل ددت ه ددل  500ه  1000ه ددخو ه ددل ال)خه ددي
ادج اشعمي ل الهل  -كشنت ه ه ال)خهي هش هل علاشء األ:هات أا هموخ الهل أا هموخ طوائف احلاتف  -حيضاتاي ه فاتنسش
يبلضددوي دد)ي أا دد) ن اع)د هش يب)ههدداتاي ابحلضددشر اادجنددش:ار املوجددوا "ااتنسددش ددوف يبلددوااي لل حد ل ع)هددش فمحد ل ايويبددل
ااثري ابلثلشفي اابل شه يبه أ الصاتاع ل اتاور اادن هشء .اقدشـ لدت أيبضدشً دوف أ"لدث لدك "ااتقدي هسداتنمي ألي هد ه الااتقدي رغد
أ م هددش للسددشكاتان لاددل ددش أ مددت أرددات ل وغمددري عددشاار أهددل الهلد (ندوار  2006ص89إ .ا"د لك وهلد حبددوثه الللامددي
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اف)وهن األا"مي هوجهي ت هي هصشحله المس ل )ويبات الولب املصات عل روف هش كشنوا يبزعاوي لال احلالدي مل وطُدل كثدرياً
ذ ظلددت ثددول دد)وار اراتجددت ك) مجددي غددري ههشهددات للاواجهددي الوددلهمي "لمددشا رجددشـ األ:هددات اعلاشئددت (ثددور اللددشهات األاه
االثشنميإ اك) مجي ههشهات لل حشلف اللثاشين هع اجنلرتا ل خات ل طشر صاتاع ااه عشم 1801م.
ضد ىويف ل هصدات فهلد أي ذاقدت هصدات ى ضابي
ارغ هثشلب ه ه احلالي د أهنش كشنت اافلشً ملواتاع ألاد علد ابهدش ال)دضه ا
ه ه احلالي "لض ص)وف ال حوـ اإلجيشا اق صدشا ً اثلشفمدشً – ا ي مل يبادل هاد ا علد طدوـ اتدط -عدشا احلدشـ ه هدش هدو علمدت
قهل جمد احلالدي د أي علادشء األ:هدات مل يبلجدهه احلدشـ فأطدشنوا ابلدواه اللثادشين انصدهوا "د دً ه)دت ألاد علد ابهدش ملدش أظهداته هدل
"سشلي ل هواجهي احلالدي الااتنسدمي فضدوً عدل ودوااه اا د اشل ت لللادشء األ:هدات اهدلب هصدات فادشي لدت عدات هصدات عدشم 1805
ه وجشً ابملهشركي الولهمي.
( )1-3-1املرحلة األويل  :عصر ِ
حممد عل ِي (1805-1842م)
َ
اع) هش ووه ألا عل :هشم األهور ل الهوا كشنت هصات رشئات اللو اق صشا ً ا مش مشً ااج اشعمشً اعساات ً افوو
الل له)دشء االدي ن يبثدي ل م لدف اتدشدر ُهسد لوً صدات
ه ا كشنت هطالشً لللو األج)همي اتشرجمي فأراا ألا عل أي ُيبل ُ
عل الهشب اللشه ل اآل شني ش حيلق هصشحلت اطاونشوت امل جي أهشهت و ال للم – الل نشلادت الصدواب ل ذلدك -كدأاا
دش حيلدق أه افدت
رئمسمي ل حلمق هش أ ه فت .امل يبال أهشم ألا عل د أند هسدلان أهدش أي يبطدور ال للدم األ:هدات ال للمد
اللسددااتيبي اهددش يبداتوهط هبددش هددل املصددشنع ااملس وددامشر ااظددشئف اإلاار االرتمجددي اغريهددش أا أي يبد ع ال للددم األ:هددات كادش هددو ل
مجواه اوللم يب ت ايب)و جبشنهت وللماشً ن يبثشً خي م أه افت السش"لي.
اق ار شر املسلك الثشين حبجي أي وطويبات ال للم األ:هات اهل مث الالساي اليت يبلوم علمهش وس غاتو اق شً طويبوً اهل مث
قد يب ددأرات هودداتاعت ل حد يبث احلمددش املصداتيبي او)امد أغاتاضددت اللسددااتيبي فضدوً عددل روددم ت هددل ثددور هددلهمي ذا اضددطات إلند ال
ال غمري ال يب)و ه هل روـ األ:هات نظاتاً مل)زل ت ل قلوب املسلان لدمس ل هصدات اند هش "دل ل اللدشمل اإل دوه كد لك اهدو
هش أا ه وولب ال)ظ ال للمامي األهات ال أصهح هوالي ه) ذلك احلن.
اق " أ ألا عل صونشوت ال للمامي عل أ ش ن ن ش اارل ااآلرات رشرج ف ارلمشً " أ ابده اشم ابمل ار
اللشلمي (اتصوصميإ فأنوأهش أادً مث أنوأ امل ار الثشنويبي (ال جهمزيبيإ مث امل ار اد" ائمي اق جشءر أالويبي اده اشم االاتعشيبي
للاد ار اللشلمددي أه داتاً طهملمدشً هددع نشجددي ال الددي للضددهش ااملددوظان ااألطهددشء اامله) ددن اغددريه هددل الانددشر امله)مددي الديت و طلههددش
ال ااايبل احلاوهمي اا مش ااأل طوـ امل يبال هل املللوـ أي يب) ظات ألا عل احلاتكي الطهملمدي لل لامد "دن هاتاندل ال للدم ألي
هل ذلك أي يب) ظات عل األقل عودات د)وار ند يب خدات اوودشهبت هصدات ل ذلدك هدع را دمش ل ")دشء نظدشم ال للدم هدل أعلد
عل حنو هش لف ا أ ألا عل ه األ:هات كاص ر انم للطوب املثلان ال يبل اي شجه امل ار امله)مي اليت أنودأهش علد
ال)اط األاراا لس ان مشجشر جموت.
اعل صلي األ:هات ار ألا عل يب هب ال ك ور أمح عزر عه الااتمي قشئوً اتد هك أي ك ب األ:هات ارجشـ
األ:هات اووهم األ:هات كشي لت أك األثات ل "ث را األ:هات ل ه ار ألا عل اعل الاتغ ممدش قمدل عدل و)ظدم املد ار
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طهلشً لل)ظ احل يبثي فإهنش مل ولرتب هل ولك ال)ظ د هل نمث الوال أهش رانهش فل اق هسد ت هدل األ:هدات اعلد الداتغ ممدش
يبوشع عل ال للم ل عه ألا عل هدل أندت كدشي ارا دي علاشنمدي د أي ال را دي كشندت هزااجدي "دن ال ثلمدف الد يب اال للمد
"وجت عشم االللوم احل يبثي ابلوال امللاتاف ل يب)شات.
أهش األ ش اتشرج فاشي اب ل ام علاشء ال اـ األارا"مدي الصد)شعمي ه هصدات – كإ درتاومجمي قصدري املد يف -ا يبادشا
املهلددوثن املص داتيبن لمهددش – كإ درتاومجمي "لم د امل د يف -لمح د فوا علوههددش اف)وهنددش فاشنددت يبطشلمددش افاتنس دش ااجنل درتا ه د الهل د اي
األ ش ددمي الدديت أر د ع)هددش ألا د عل د الللددوم االا)ددوي انظ د ال للددم الل د كددشي اار فاتنسددش ابل د ار ل واددويبل ال)ظددشم ال للما د
املصات ااراً ابر:اً اهؤثاتاً فالظ امل ار اليت مت نوشؤهش خن ا كشنت نسخشً هااتر ملش ولاتفت فاتنسش هل هؤ سشر وللمامي ا ي
كشنت نسخشً هل نمث الوال فلط عل حنو هش أهاتان لاشً.
اا د اات األ ش ددشي ال للمامددشي ل ال)اددو رددوـ نلهددي اتألا د عل د ات عل د ه د ا ال)حددو هددع هاتاع دش أي ال)ظددشم ات ال د
اادق صشا "صاي رشصي كشي يبلوم عل ادن اشر ملوارا اإلن ش ااإللزام للولب اهل مث مل يبال هل السدهل أي و)اصدل ناتكدي
وطدويبات ال للددم ا ااروددت عددل هد ه ال)ظددات اللشهددي لل الددي "ددل ذهدب الددهلض ا أي نوددأ ال)ظددشم ال للماد املصددات علد غداتار ال)ظددشم
ال للما األاراا اروهط " حلمق هصشحل الاتأ شلمي املصاتيبي املاتوهطي عضو ً ابلاتأ شلمي اللشملمي ا" لك فإي فشعلمي ه ا ال)ظشم كشنت
ل ولك اآللمشر اليت ايلق هصشحل اتشر عل طاتيبق قو ال ارل.
الال األهات وهلور أكثات فأكثات ل عل الثوثم)مدشر ااألر"لم)مدشر هدل هد ا اللداتي "لدوا فاتيبدق هدل املصداتيبن الد يبل "لثدوا
لل را ي ل أارااب اأرد اا يبد افلوي عدل فاداته انظات ودت علد أع هدشر أهندش ايلدق املصدلحي الوط)مدي ااملوضدوعمي ااحلمدشا الللاد د ا
الااات اعلد الداتغ هدل ذلدك مل يبل)دع الغداتب دش قد ر لدت فضدات"ت جتات"دي اتألاد علد ات ل ")دشء هصدات االديت كدشي ال للدم عاواهدش
الالات فادشي ادنا دش ادق صدشا الد فاتضد ت اللدو اد د لاشريبي األارا"مدي االد فد ح هصدات أهدشم الهضدشئع األج)همدي ل ظدل
هلشه ار ااواشقشر ه)هش امللشه الرتكمي عشم  1838االيت فاتضت قمشاار مش مي عالمي ايلق هآرهبش عل نسشب طاونشر
الولب املصات اأه افت ال عشم  1840أعل)ت وسويبي  /هلشه ل) ي " اشلب ال اـ اد لاشريبي أيبضشً – ( جنلرتا فاتنسش
را مش ال)اسشإ -اكشي الودات األ ش د د ه امللشهد أي يبد ختادمض ا دمش املصدات – ه  18000ج)د  -الد كدشي
يبل املس هلك الاتئمس للا) جشر الص)شعمي املوجوا اك لك لغشء ال لاتيباي ا ااتكمي ن و وقف الص)شعي ل يب)ش اوغزا امل) جشر
الغات"مي أ دواق)ش لمد)خاض هلهدش – أعد اواشقمدي ل)د ي  -هلد ـ أااء املد ار اتصوصدمي (اللشلمديإ "الدل ختادمض ا دمش اوللدو
هظشهات ال)وش ادق صشا االلساات لل الي.
ا")وع هل ال لمم السو مولوج ل جات"ي ألا عل ال للمامي ميا))ش اللوـ أي ناتكي اإلصو ال للماد عاوهدشً ااتال للدم
اللشه رصوصشًات جشءر هل أعل ا")شء عل راا احلشك امل وال صدشع هدل احلدس ا ادشهري ااعمدت اللدشم اهدل مث اصدات
ناتكي اإلصو ال للما ل عه ه أهنش صو ناوه د ولد م هدلهو نظداتاً لطهملدي ألاد علد ال يبا شووريبدي ااد د ه اايبي
اذههت ن ال را شر (غ)م اخراتاي  2006ص14إ ه اكم ذلك هؤك أي جتات"ي ألا عل ل ال للم كشنت جتات"ي
لطويبي "رياقاتاطمي أ جتات"ي االي لمهل نظشم ال للم لدمس ولهدرياً عدل ناتكدي ال طدور ادج ادشع اادق صدشا للاج ادع "لد ر هدش
كشي أاا ل يب السلطي السمش مي ل حلمق أنوههش ا")شء ال الي امل)ووا .
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اه ا هش يباسات اهنمشر ال)ظشم ال للما ابهنمشر جتات"ي ألا عل ال)هضويبي فشل للم كشي أاا ل حلمدق هصدشحلت الوخصدمي
امل يباددل غشيبددي ل ن د ذاوددت وااتضددت ظدداتاف اطهملددي انشجددي ات اددع املصددات فلد يباددل ألاد عل د هه ادشً "ه)ددشء املصددات اوللماددت
اوثلمات كاواطل اكا) ج اهدل ه)دش فهاجداتا أي اهندشر صدات ادن ادشرار الضدخاي فضدوً عدل ادنا دش ادق صدشا الد فاتضد ت
اللو اد لاشريبي األارا"مي اهنشرر ال جات"ي أكالهش اارلت هصات ل عه الظوم هات أرات اد دماش ل عهد هدل رلادت هدل
أ")شء أ اتوت اعل الاتغ هل ذلك للب ال للم احل يبث – امل)شقض لل للم الل مي ال يب  -ااراً هشهشً ل وطويبات احلمش ادج اشعمي
اادق صشايبي االسمش مي االثلشفمي كاش أنت أن ج علودً ا طشعت ل هاتنلي دنلي أي ولوا ال غمري اال ل م اه)شهضي الل مي.
ِ
خلفاء ِ
حممد عل ٍي (1842-1882م)
( )2-3-1املرحلة الثانية  :عصر
اجشءر املاتنلي الثشنمدي "لد اناسدشر هوداتاع ألاد علد ال)هضدو ممدش أا ه اناسدشر املوداتاع ال للماد الد كدشي
هاتوهطشً "ت اروهش هصري ااروهش قاتار اق أعم ووامل هصات حبمث أصهحت االي د وطاح ل أي يبادوي دش اار هسد لل "دل
أعم وواملهش ألي واوي رشاهي لل جشر اللشملمي اليت ووداتف علمهدش اللدو اللشملمدي املسدمطات ل أارااب اأصدهحت هصدات ولشهدل
ابع هشرهش طاتيبلشً لل جشر اللشملمي اابع هشرهش هوقلشً ا رتاومجمشً للسمطات عل الهوا األراتيف أ أهنش ر هت لصشحل ال)ظشم الغاتا
ل ه ا الوقت ه)  1840ن  1882ه جشنب اثات "لض ناشم هصدات ل ذلدك الوقدت ملس ودشريبه األجشندب – كدونج "دل
اإلجنلمددز  -اتفشألهددي ا شهلددي أ ددلس قمددشا ل يبد نشكاهددشات اعلد ذلددك مل وودده هصددات ل عهد "داتاهم "ددل ألاد علد نوددشءار
ود كات ل جمددشـ ال للددم اللددشه للصددات فددرت نااددت (1848-1849إ أهددش عهددش األاـ ال د ناد هصددات "ددن عددشه (1849-
1854إ فاددشي ع د ااً لعصددو ااه د هات عصدداته يغددوو امل د ار ا يبلددشف الهلثددشر أهددش ددلم ال د نا د هصددات "ددن ع دشه
( 1863-1854إ فاددشي عصدداته "لددث ا عددشا لعصددونشر الثلشفمددي الل ميددي فأعددشا اف ددش هددش أغلددق ل عه د عهددش الاددل مل
يبا ح ل عصاته هل امل ار اللشلمي ا يب د ه ر ي نات"مي اأرات حباتيبي.
"م)ادش عادل شعمددل الد ناد هصددات "دن عدشه (1863-1879إ علد عدشا ال)هضدي ال للمامددي الديت "د أهش جد ه
اعادل علد ان ودشـ الددهوا هدل ا ادوا الثلددشل اان وداتر املد ار ل عصداته اأعددشا عهد الهلثدشر الللامددي الديت "د أر ل عصددات
سددشع ا:يبدداته عل د ههددشر – وددوه نظددشر امللددشرف  1868ايبللددب "دداتأ"و ال للددم املصددات احلد يبثات  -لم د " د لك
ألاد عل د
ع د اا طددشر أاـ ختطددمط لل للددم لل)هددوض "ددت انودداته وودده ه هصددات الاددل الغدداتب اقددف لددت ابملاتصددشا ف ددور شعمددل ل ايبددوي
ُهس د حملي الس د اا اعلددى أثاتهددش قشهددت "اتيبطشنمددش افاتنسددش "لزلددت عددشم  1879فلددشم جددمش الددزعم أمح د ع داتاا امل)ددشام لللثاددشنمن
ااألارا"من هلشً "ثور ان هت ابدن وـ ال يبطشين ملصات .1882
الربيطاين (1882-1952م)
( )3-3-1املرحلة الثالثة  :االحتالل
ِِ
"ه ايبي ادند وـ ال يبطدشين ولاتضدت السمش دي ال للمامدي ل مدشرار م لادي اللهدت أصدش"ع اد د لاشر االاتجلمدي ل ر د هد ه
اإله اطوريبددي ال يبطشنمددي -االسددمطات علد هلد رار
السمش ددي ل حلمددق أهد افهش اهصددشحلهش ددش يبددؤهل الطاتيبددق ه ا )د – جددوهات
الهوا ادق صشايبي ابحلصوـ عل املواا األالمي ل ص)ملهش ابأل لشر اليت يبااتضهش ا رضشع الهوا مل)طق ا اوا االسلهمي .ال طاتيبق
اد لاشر ل حلمق هصشحلت انـ ال للم ق راً د أ "ت هل ال أثات فجشءر مش ي ال الي ال للمامي ل عه اللورا (كاتاهاتإ الل)صل
اللددشم األاوددوقاتاط إلجنلدرتا ل هصددات ه) د  1883اند عددشم  1907نى ددش ُجماددل أه د اف اإلجنلمددز ل ىهصددات فجددشء ال للددم ل
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رشمتي قشئاي أالو وت امل يب)اق علمت غري ههشلغ قلملي ابعرتاف كاتاهات ناسدت أي نصدمب طدوب هصدات ضدال هوا:ندي ال الدي املصداتيبي
ظددل  % 1فلددط ااروالددت ال)سددهي املخصصددي لل للددم هددل املوا:نددي ل السدد)وار اللوددات السددش"لي عل د احلدداتب اللشملمددي األاه ن د
اصلت قهمل احلاتب ه ( %3.4ااانل هشلاوم  2007ص38إ.
فل) هش جشء اإلجنلمز ا" أاا يبسمطاتاي عل ال للم أقشهوا نظشم وللم ُه ىسمطااتاً علمدت "رياقاتاطمدشً هدل ردوـ ا:ار (امللدشرفإ
ال للم ارأ اتانلوبات هس وشر الرت"مي أ م (كاتاهاتإ أي الضاشي الونم د لهشا هصات عل األجمشـ د يباال ل ادن وـ
اللساات ااد لاشر ادق صشا "ل ر هش يباادل ل ضداتب الاادات املصدات ل الصدام حبمدث يبصدهح عدشجزاً عدل ال طدور ااإل"د اع
ااتلق ايبظل هل ا ا عل غريه لم حات  .اعل ذلك أخت اد لاشر هل ه يبونمي هصات ههشً إلغوو امل ار حبجي ادق صشا ل
ال)الشر فضوً عاش فاتض ت هدل هصداتافشر ار دوم علد املد ار نظداتاً إلميدشي (كاتاهداتإ أي الطدوب املصداتيبن اأالمدشء أهدوره لدل
أير اا ال للم عل ألال ا يبي هش مل يب فلوا ر وهشً.
امت نصات ال للم ل أضمق نطشو فشجتهت السمش ي ال للمامي حنو وللمل أع اا امل خاتجن هل ال للم اللشه هل املصاتيبن
جت)هشً إلفاتا :املواط)ن امللشايبل ل يبطشنمش ان حي اات اإلجنلمز فاتص احلصوـ عل املاتاكدز اللمشايبدي ل ال الدي هدل جهدي ال دأهن
ناتك ه اد لاشريبي هل جهي أردات  .اقد اختد اا لد لك عد ااً هدل الو دشئل هدل "م)هدش ألشالدي وللمدل أعد اا طدوب املاتنلدي الثشنويبدي
ابع هشرهش املورا للطوب املل حلن ابمل ار الللمش .اكشي اتانلوبات يبات أي ه ف ال للم ل هصات مندش هدو ودوفري اللد ا الدو:م هدل
املوظان املصاتيبن –أل اا الل ر االثلشفي اامللاتفي -ملخ لف هصشحل احلاوهي اهش ااهت ه ه املصشحل و ار "وا طي هس وشريبل
أجشنب ايت هات االي أج)همي كشي د " هل اختشذ لغي ه ه ال الي – أ اللغي اإلجنلمزيبي -أاا ل للم م لدف املدواا ل هدشر
ااضحي مل)شهضي ال للم الوط اصهغ ال للم ابلطش"ع األج) اقصات ال للم عل اللشاريبل ااي غريه .
اظلت مش ي ال للم متض ل ادجتشه ال ر ت اد لاشر االاتجلمي فرت طويبلي ايبل اتفشل) ن هرياـ Valentine
Chirolات ل ك ش"دت اتاملودالي املصداتيبي The Egyption Problemات الد صد ر ل د)ي  1920رأيبدت صداتحيشً ل نظدشم
ال للم ل عه ادن وـ فلدشـ اتأندت ههادش ار لدف امللمدشر الد ميادل أي يبسد خ م ل احلاد علد ال)ظدشم ال للماد الد أقشهدت
ادن وـ اإلجنلمز للوهشب املصات فإن)ش جن أنت مل يبه ف هطللدشً ه و)دويبات أذهدشهن أندت "دو هدك أا دوأُ ندوان فودل)شات .ال
طددشر صداتاع املصددشحل ااملواجهددي هددش "ددن املسد لى ىااتيبل ااملسد ال ىااتيبل أار املصداتيبوي أي اللجددوء ه الل)ددف غددري جمد ل هواجه ددت ال
طشر الهحث عل " ائل أرات كشنت اتا شهليات ه األاا الاشعلي ل حلمق ذلك "ل أي أاركوا أي ال للم السشئ ل هصات د يبا
اب ملطلدوب اد يبدداتا ظاددأ هددل يباتيبد ال لادق ااد" اددشر اأي اد د لوـ لددمس جمدداتا اياتيبدات األرض الا)ددت اياتيبددات الوخصددمي املصداتيبي
ااياتيبات فااتهش هل هوائب ا هل أادا.
اهاد ا أار الصدداو هددل رجددشـ الااددات – نصددملي هاتنلددي ألاد علد ال للمامددي  -ل هصددات أي ذلددك د أي د يجيددشا
جشهلي وغ أ")شء األهي "ثااتار اللل احلات اتشلو هل كل قم ا اتعشي هش وه هد ه الاادات جماوعدي كدشي علد رأ دهش جاتجد
:يب اي اهصطا كشهل األا عه ه ا ل :غلوـ اقش أهن ف عوا ه نوشء ا شهلي اادك دشب هدل أجلهدش اجدشءر
اتطو الللامي ل حلمق ه ا احلل – ا شهلي  -هل جشنب هصطا كشهل علب رنل ت ال)شجحي لل ) يب حبشاثي انووا – (13
يبونمو  1906إ لم)ا هبش ص ا امع املصات اوصهح نلطي ايوـ نش ي ل ريبم الاادش الدوط اانقدو اتطدات الد أنلد
الولب املصات عل نلملي هلشص ادن وـ لمو عل أثاتهش شع احلاتكي الوط)مي املصاتيبي – ل ااـ أارااب.
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اندن علد " أ دمس )ددي ل هصدات "لصد اك ددشب خيصدو هددش جيالدت هددل أهدواـ ل عوودت ه ناددل واداتمي يبلد م رولددت
ه يبي لت عوانً عل ول يبات املصداتيبن تهوااودت اللظمادي ضد اد د لاشر أع د ر عدل ذلدك احلادل ااقدرت أي ولدوم هد ه اللج)دي
نسب ولهريه ات" عو األهي كلهش ا"طاتو ابب كل هصات ل أ مس كلمي أهلمي جتاع أ")شء الالاتاء ااألغ)مشء عل السواء اهتب
األهي الاتجشـ األه اء ال يبل يباثاتاي ل ع اا ر اههش املخلصن ممل د خيشفوي ل احلق لوهشً اد ع شابً ايبلالوي مل ااا أااائهش
امجع أهاتهش ا"ث را الوط)مي اللشلمي ل كشفي أ")شئهشات ل اوي " لك اتجشهلي لاهي  ..شـ األهيات امل وا صحماي املؤيب و)وات
ر شلي هصطا كشهل ن ووالت رطشابر ال أيبم ا" أر ال عشر إلقشهي هواتاع نوشء ا شهلي املصاتيبي امت ووامل )ي ل
يبدوم ا الدي  12أك دو"ات د)ي  1906ل )ظدم عالمدي ادك دشب .ااقرتنددت اللج)دي أي وهد أ قمادي ادك دشب شئدي ج)مدت هصددات مث
و)شقصت ه ه اللماي )مي اان فلط ن يب سِن امع أفاتاا األهي ادهرتا ل ا مس ه ا املواتاع ا لمل.
اها د ا نوددطت ال د عو ه نوددشء ا شهلددي املص داتيبي ا دداتعشي هددش أل ددف نو ددش قددشا اللاددل ال دوط االااددات ل هصددات
احل يبثددي ااهددرت ل ه دؤا:ر ه د ه احلاتكددي قطددشع ع داتيبض هددل املص داتيبن اوالددت هصددشحله مجمل دشً امت دت اإلج داتاءار األاه دف ددش
ا شهلددي املصداتيبي األهلمددي ل  21ايبسددا  1908رغد هلشرضددي اللددورا كاتاهددات – ممثددل ادند وـ ال يبطددشين -ااحلجددج الدديت ددشقهش
ل لويبددق ىنو ددشئهش اأهن ددش ص ددهح ن ددوا لللوقددل االث ددورار اه ددل ن داتابً علمه ددش ل الصددحف أله د اً ال لل ددم األاه اا د ااتار نظ ددشم
الا شومب " دً هل ولك اتامل ر ي الالميات – حبسب ولهريه -اد ماش أي "ل اً و) وات فمت األهمي لل واوي ا شهلي ذار فشئ و كات
ابل)سهي أل")شئت ااملطلوب ل رأيبت أادً ه)شهضي األهمي ابلا شومب مث ا ل هاتنلي خجلي ذلك املواتاع ال يب)دشا "دت املصداتيبوي
 ..أهش ه ه ا األجل فأهات د يبلاتفت د هللا .!!..
اهع ذلك مل و)جح كل ألشادر الوقوف ل اجت املواتاع لمصهح هواتاعشً هلهمشً شه فمت كل قشار ابملؤا:ر اال أيبم ي
مل يباددل شلددت ل صددهح ه د ه املاتنل دي روف دشً ملاتنلددي ألا د عل د ال للمامددي ول د هشً هددلهو ً د صددو ًنش ناوهمًددش اا د أنات ا شهلددي
نوددشطهش ددش نلددق هصددشحل املصداتيبن اخهددش فأر ددلت الهلددول الللامددي ه أارااب لملددوا أعضددشؤهش فمضددطللوا ابل د ريبس فمهددش .كاددش
اعت نااتاً هل أ شو ا شهلشر األارا"مي ف)ظاوا هدع طشئادي هدل األ دشو املصداتيبن ارا دشر ل ال دشريبم ااألاب اللداتا االالسداي
اادق صشا.
اق يبساتر ا شهلي فاتص ادل حشو هبش هل روـ ولشض ر وم هللولي هل الاتاغهن ل هد ا ادل حدشو هدو  120قاتهدشً
لثول هواا أا أكثات (ثوثوي قاتهشً ملشا اان امخسي قاتا فلط للاتاغهن ل نضور ألشضات اان إ اه ر وم ا ي "د ر
عشلمي ل هصات نمث كشي مثل ا اتيبد الموهمدي رولدت نصدف قدات فإهندش كشندت ل نمدز قد ر الداتاغهن .ا"لد قمدشم احلداتب اللشملمدي
األاه عشم  1914راجت اإلهشعشر أي ا شهلي ل طاتيبلهش لعغوو نظاتاً لللي املوارا "ل أي و)شقو اإليباتاا كثرياً "ل قمشم احلاتب
اكشنددت هصددشار ه د ا اإليب داتاا عهددشر عددل عشنددي األاقددشف اق د رهش مخسددي خدف ج)مددي دد)و ً ابإلض دشفي ه اده درتاكشر ا جيددشر
األطمشي املوقوفي عل ا شهلي مث فشئ األهواـ اليت مت ادك شب هبش االيت أااعت ل اله)ك األملشين الواتق اعشئ هش د يبزيب عدل
ألان هل ا )مهشر )و ً.
اهع وزايب أع اا طوب ال للم الثشنو اصلو"ي ا ملشهب ل امل ار الللمش ابإلضشفي ه اخناشض قهشـ الطوب عل
ادل حددشو هبددش ن مجددي للد م اع درتاف ا:ار امللددشرف ابلوددهشا الدديت وص د رهش هد ه ا شهلددي األهلمددي فادداتر احلاوهددي املص داتيبي عددشم
 1917ل نوشء جشهلي وض امل ار اللشلمي اللشئاي اق ن ه اار اان واوي ه ا شهلدي ال عدشم  1923مت اإلوادشو "دن
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احلاوهي اا شهلي األهلمي عل اهش ا شهلي األهلمي ل ا شهلي ا يب ال  11هشر  1925ص ر هات وم "لشنوي نوشء
ا شهلددي احلاوهمددي اب د ا شهلددي املصداتيبي مث أصددهح ا هددش (جشهلددي فدؤاا األاـإ اواونددت هددل كلمددشر أر"ددع اآلااب االللددوم االطددب
ااحللوو ا"لغ جماوع الطوب ا شهلمن ل عشم  1925ندواه  3.368ألدف طشلب(عهد امللدك  2006ص190إ ال
عشم  1935ضات ا شهلي "لض امل ار هثل ا ) ي االزراعي الللمدش اال جدشر الللمدش االطدب الهمطدات اندل ا د (كلمديإ ألدل
ا ه ر ي ابل)سهي لمهش مجملشً.
اق أن ثت احلاتب اللشملمي الثشنمي اهش أعلههش هل نواال جسشم ل واويبل ات اع املصات االلللمي املصاتيبي رغهي
هلحددي ل ال و ددع ل نطددشو ال للددم ا ددشهل هددل اننمددي ا ه ود ار أ ددهشب الدد)لو فمددت هددل اننمدي أرددات  .اهددل أهد هلددشمل هد ه
احلاتكددي املزااجددي نوددشء جشهلددي اإل ددا) ريبي (1940إ مث جشهلددي عددن ددس (1950إ اوادويبل )ددي ال للددم ا ددشهل "ات ددي
عل هشهات (1951إ اق كشي لل م اد لاتار السمش اادق صشا ل ه ه املاتنلي أثات كهري عل نظشم ال للم  .فل كشي هل
دلو الددو:ار وغمددري ا:يبددات امللددشرف الد كددشي غشلهدشً هددش يب خد ل)اسددت مش ددي وللمامددي ج يبد اكددشي طهملمدشً أي و لددشرض السمش ددي
ال للمامددي ا يبد هددع السمش ددي السددش"لي ددش .اعلد الدداتغ هددل ذلددك مل واددل ا شهلددي "لمد عددل هسددشر احلمددش السو ددمو مش ددمي ل
هصات اد عل ال)ضشـ الوط هل أجل ايلمق ا وء ااد لوـ فل هدشر طوهبدش ل ثدور  1919ال كدل األند ال الوط)مدي
الدديت اروهطددت ابملواجهددي "ددن الوددلب اكددل هددل اإلجنلمددز االلصددات اكددشي لطلهددي ا شهلددي املص داتيبي اار أ ش د ل ددلش ا د ور
 1930ال أص ره شعمل ص ق االلوا ه اللال " ور  1923ااقع هل طوب جشهلي اللشهات هه اء كثرياي.
اها د ا للهددت ا شهلددي املص داتيبي ااراً ه د :اً ل الص داتاع السمش د اادج اددشع ل ات اددع املصددات ه) د نوددأهتش عل د أيب د ال دوط)من
املصاتيبن اال يبل هش ف نوا يب افلوي عل نق األغلهمي الالري ااحاتاهي هل ال للم ا شهل اظدل هد ا هد فشً رئمسدمشً للجشهلدي ند
هطلع اتاسم)شر.
الثورةِ (1952-1970م)
( )4-3-1املرحلة الرابعة َ :ع ْ
صر َ
اهدش أهدهت اللملدي ابلهشرندي  ..فهلمدشم الثدور عدشار ال جوا:يبدي الهرياقاتاطمدي اللسدااتيبي الديت وودالت ل عهد ألاد علد ل
هطلع اللاتي ال ش ع عوات ل طدات نادس األفادشر ندوـ ")دشء ال الدي الا مدي اللويبدي اهواجهدي اد د لاشر اللدشمل ك)دوع هدل ال حدوـ
ال يبؤ ست ات اع هب ف ولظم ق روت ال امامي ن يبولل هاشني فشعلي ل ل ال ر اللشمل له)شء اللو .
فهل احلاتب اللشملمي الثشنمي ا"اتا :الث)شئمي اللطهمي اروـ اتاسم)مشر االس م)مشر هل اللاتي اللواتيبل شا ادع لشا أي
ال الي جيب أي يباوي اارهش هاتكز ً ل احلمش ادق صشايبي اادج اشعمي اذلدك ا د )شااً ه الثلدي "لد رهتش علد نسدل ولهندي اوو:يبدع
املدوارا ااع لددشااً أي اد د ثاشر اللددشم اال خطددمط املاتكددز أقد ر علد ال لجمددل ابل)اددو ادق صددشا اكددشي هد ا ال وجددت يبسد ) ه
األيب يبولوجمي ادهرتاكمي اليت جشءر ار مشراً هش "ن ث)شئمي احلاتب لا)هش مل وللل كأيب يبولوجمي االي د ل الس م)شر .اانطوقشً هل
اعد الثددور أ مددي ال للددم ارغه هددش ل ايطددم ركددشئز ال)ظددشم اللد مي اكسددب املودداتاعمي السمش ددمي اا اشهرييبددي هددل جهددي الد ع
"اتانجمهش الطاو لل ح يبث اال ص)مع كشنت اإلجاتاءار ادق صشايبي اادج اشعمي و خ اوللل عل أهنش هوجهي لغشلهمي الولب.
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اعل د ذلددك نوددأر نظددات ج يب د جتددشه السمش ددي ال للمامددي و د وءم اطهملددي ه د ه الاددرت عل د هدداتنل ن األاه – هاتنلددي
ال حاتر الوط  -اليت ان هت ابللضشء عل ال)اوذ ال يبطدشين "لد اللد ااي الثوثد د)ي  1956ا عدوي اهدم الل)دش علد أ دش
ختلددمو ال للددم هددل اللمددوا الدديت فاتض د هش اللددو الاتجلمددي احلشكاددي للاتقلددي وللددم الوددلب ال هل د ه هش املصدداتافشر ال را ددمي كاددش
فاتضددت هد ه املاتنلددي عددشا ال)ظددات ل أه د اف ال للددم اه)شهجددت حنددو هزيبد هددل ادروهددش ابألهد اف اللوهمددي هددع الد خلو هددل خاثر
ال)اددوذ اد د لاشر  .ال املاتنلددي الثشنمددي أنصددب اده اددشم نددوـ و)ظددم ادق صددشا الددوط الد ا اجتهددت الثدور ه و)امددي الطشقددشر
الهواتيبي الو:هي ل حلمق ال)او ادق صشا  .الرتمجي ه ه ال)ظات اقرت أي واوي أ دشء ا شهلدشر املصداتيبي ذار جد ار اهلدشمل رخيمدي
هددل الددهوا فد وغمددري جشهلددي اتفدؤاا األاـات ه جشهلددي اتاللددشهات ات اجشهلددي اتفددشراو األاـات ه جشهلددي اتاإل ددا) ريبيات اجشهلددي
ات "داتاهم ابهددشات ه جشهلددي عددن ددس ال عددشم (1957إ أنوددأر جشهلددي أ ددمو اأصد رر الوئحددي ا يبد للجشهلددشر ل
عشم (1959إ.
اها ا :اا اده اشم ابل للم اللشه لمس فلط اارل ا شهلشر الال رشرجهش أيبضشً ينوشء الل يب هدل امللشهد الللمدش
الا)مي امل يبل صات اده اشم عل هصات اند هش "دل ولد اهش ه أقطدشر عات"مدي أردات فاد عدشم (1955إ أنودأر جشهلدي اللدشهات
فاتعد دشً ددش ل اتاتط ددوم ال ع ددشم (1960إ اروهط ددت جشهل ددي اإل ددا) ريبي " دداتاا"ط أكشاميم ددي ه ددع جشهلد دي " ددريار اللات"م ددي .ا"ه ايب ددي
السد م)مشر (1960إ أعل)ددت الثددور اتادهدرتاكميات هنجدشً ج يبد اً للددهوا "لد أي ولشلدت الوددلشرار هتمنديً للداتأ اللددشم حنددو ولهددل هد ا
ال حوـ عل أنت لمس رمشراً "ل ن امي رخيمي فاتضهش الواقع ادق صشا اادج اشع ل هصات .امت اع اشا ال للم كآلمي هل خلمشر
ال د جن السمش د االثلددشل اال للما د للا دواط)ن اللددب ال للددم ااراً ألددور ً ل ووددامل اع د اثلشفددي الوددلب املصددات ابللضددش
ااألفا ددشر ال دديت طاتن ه ددش الث ددور – اه ددل "م)ه ددش ال همن ددي د د ه ادهد درتاكمي  -اك ددشي ال لل ددم ل ول ددك الا ددرت أند د أهد د أجه ددز ال ال ددي
األيب يبولوجمي ل نوات األيب يبولوجمش السشئ االوع هبش أل")شء الطهلي الو ط اال نمش.
فلل همل املثشـ مت وسممس ه)شهج املواا ادج اشعمي اه ز فمهش الاخشر الوط ابللداتار السمش د لل)ظدشم فجدشءر
هلش ي ال شريبم ل الا ب امللاتر عل ناس ال)حو ادن لشئ ال أن ج هلاترار هدش قهدل الثدور االد ان لد ه اتاملمثدشو الدوط ات
"ددل أي املمثددشو ناسددت ايددوـ ه هددشا ارا ددمي اكشنددت هددشا الرت"مددي اللوهمددي يب ر ددهش مجمددع الطلهددي ل ا شهلددشر هاونددي هددل ثوثددي
أقسددشم ات اددع اللدداتا االثددور ااده درتاكمي ايددت ا د اتهلدداتر ات اددع اللدداتاات اه فددت أي يب دوفات فها دشً أفضددل ملودداور الددهوا
ادج اشعمي اادق صشايبي الا)ت عجز عل ول مي ايلمل هوضوع ش "ل ىي اتعه ال)شصاتات ناسدت اهد ا أل دشو ا شهلدشر هدل
ع م "لور نظاتيبي اق صشايبي ا مش مي ضشرابً املثل " ريبس املوالي ادق صشايبي ابع هشرهش هوالي عاتض اطلدب د غدري اهدو نادس
هددش كددشي يبد ر ل الثوثم)مددشر ا"د لك نظدداتر الثددور ملؤ سددشر ال للددم مجملهددش اه)هددش ا شهلددشر ابع هشرهددش هودداتاعشر ناوهمددي
وسد ه ف ن ددش املدواطل الد يبددؤهل "لددم جم الددت ادهدرتاك ايبسدده ل ند ال ال غدريار (ال حددودرإ ادق صدشايبي اادج اشعمدي
املطلو"ي.
ا"ل أي اوضحت هلشمل الالساي ادهرتاكمي للاج اع ظهاتر اجتشهشر ج يب ل ال للم "غمي ايلمق مجلي هل األه اف
(املصشحلإ ه)هش ذا"ي الاوارو "ن الطهلشر اايلمق هه أ واشفؤ الااتص "ن ا امع عل أ ش الااشء اادق ار ا ندي فداتص
ال للددم كشهلددي للجامددع اامنددش نشئددل هددشا أا طهل د فض دوً عددل ر"ددط ال للددم ؤ سددشر اللاددل ااإلن ددش هب د ف ايلمددق ال )امددي
الوددشهلي .ان مجددي ل وجددت ال الددي حنددو ال و ددع ل ال للددم مت الاصددل "ددن ال للددم قهددل ا ددشهل اال للددم ا ددشهل ينوددشء ا:ار ال للددم
اللشه ل عدشم (1961إ اهد ر اتشنمدي ند هنشيبدي ال للدم اللدشه اا دشهل ا د ااشدً تشنمدي ال للدم األ ش د االثدشنو لمصدهح
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ال للم اللشه نلشً هل شً لال هل يب خات هدل املد ار الثشنويبدي ار دش دهلت هصدات "د لك عصداتهش قلدموً فلد
اإليبطشلمي ي ني فاتص ادل حشو للجامع ل عشم (1969إ كاش فللت ناس الو ء "لض ا شهلشر األهاتيبامي.

دلات ا شهلدي

اقد "لغدت ارجدي اإل ندي ند اً د هثمدل لدت فلد اجتهدت ال الدي لل و دع ل اللهدوـ ل ا شهلدشر نمدث ف حدت أ"دواب
ال للددم ا ددشهل االلددشه عل د هص داتاعمهش أهددش م لددف الطهلددشر ادج اشعمددي لاددل هددل جنددح ل الثشنويبددي اللشه دي اكشنددت ارجشوددت ف دوو
ال د %50اذلددك ند د يبسد ثشر الغضددب الوددل اخبشصددي غضددب الانددشر امل و ددطي الدديت "د أر و) لد ال)ظددشم الد "د ا هودشً
اعشر ً أعلشب هزميي (1967إ.
جدول ( )1-1معدالت النمو يف أعداد املقبولني واملقيدين ابلتعليم اجلامعي يف مصر خالل الفرتة من.1971/70 – 1961/60
املرحلة
االقتصاد
املوجه

معدالت النمو %

السنوات

أعداد املقبولني

أعداد املقيدين

1961/60

-

86781

-

1966/65

20641

123818

17

1

1971/70

33896

152140

12

9

للمقبولني

للمقيدين
7

املصدر  :أعداد متفرقة من كتاب اجلهاز العام ل ِإلحصاء و التعبئة  ،الكتاب السنوي .1971، 1954

اروـ ه ه الارت هه ر هصات أك ناتكي ا" لشل حنو الود ر امل ح اأارااب الواتقمي االغات"مي عل السدواء اادايدشا
لت م لف الللوم الامزيبلمي االهمولوجمي اادج اشعمي ااإلنسشنمي .كاش أنوأر أكشاميمي الهحث الللا ااملاتكز
السوفميت اا )
اللوه للهحول ادج اشعمي اا )شئمي ااملاتكز اللوه للهحول اهمني الطشقي ال ريبي ه غري ذلك هل ا هشر.
امل يبال (عه ال)شصاتإ لمغادل عدل األ:هدات اهدو حياد قهضد ت علد اللدو الوط)مدي ل عدشه  1961ا 1962اكدشي
األ:هاتيبوي ق جات"وا عصش احلشك هل قهل غري أي ذلك ن ل عل حنو ه ااتو افاتا فحسب .فل جتشهل ألا عل األ:هات
ع) د هش اق طددع هددل مصصددشوت املشلمددي انددشاـ رلاددشؤه هلش ددي ذلددك ااي طشئددل يب د كات أهددش (عه د ال)شصدداتإ فأمم دت فللم دشً ! "ص د ار
اللددشنوي رق د (103إ لسدد)ي  1961يعددشا و)ظددم األ:هددات اا منددشر ال ش"لددي لددت اارددل وللددم اله)ددشر ألاـ هددات األ:هددات اضددات
جشهلي األ:هات ل هالهش ا يب كلمشر مل وال هوجوا هل قهل اد ماش ال خصصشر غري ال يب)مي.
اردوـ هد ه املاتنلددي كشنددت السداي الوددلهمي لعصددو ال للماد رددوـ اتاسدم)مشر االسد م)مشر ااضددحي ذ "لددغ مجددشه
اإلنادشو علد ال للدم ه)د قمدشم الثددور ند هنشيبددي اتطدي اتاسددمي األاه (1965 -1960إ ثوثدي أضددلشف هدش أناددق علد ال للددم
املصات طواـ دهلن عشهدشً ه)د ادند وـ ال يبطدشين عدشم  1882ا"لدغ اإلنادشو علد ال للدم ذرا مل حيللهدش ند المدوم نمدث
"لغ  %16هل همزانمي ال الي (رضات  2007ص 55إ "اتغ هش افل ت هصات هل فواوري ناتاب أر"ع رساتر فمهش هش يبات"و عل
هشئيت هلمشر اادر رسشئات ههشهات األف هلمشر اادر رسشئات غري ههشهات األهدات الد ودات خاثراً ارمادي علد ادق صدشا اللدوه
لمهل ال للم " لك أه أااار ال)ظشم ل احلاشظ عل هلهم ت .ال ه ا يبل اتاكجماشي اراميويات وطور ال للم اللشه ل عه عه
ال)شصددات اال و ددع فمددت هددو اإلجنددش :ال للما د األ ش د لثددور  1952اهددو هددش يبوضددح ه د ا د جش"ي ال)ظددشم ل طللددشر الطهل ددي
امل و طي ابأل ش اعز :ذلك ه مش ي جمشنمي ال للم ه ال للم اللشه اال را شر الللمش ل ا ال نللشر اتشنمي اليت " أر ه)
اللواتيب)شر اكشنت هزميي يبونمو  1967ثش"ي اللوي األرري ل لص ظهات ادق صدشا األرد ل الغداتو ممدش أا ه ود ين اتد هشر
"وال ااضح اهل "م)هش ال للم .
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اابل لمم السو مولوج لطهملي ه ه املاتنلي نلحظ قمشم ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي " ار امل غري املس لل ال هال
")شء ااظماي ال للم اللشه كأن هاوانر نظشم ال للم ا ي "لمت ال حودر ذاهتش "لي للااات ادهرتاك اللشمل الو "طاتيبلدي
قساتا كاش يب ع رجشـ الثدور  .كادش أي هلظد ال وجهدشر ادج اشعمدي د ه الادرت االديت
هس رت ذ جشء األر "ت طواعمي المس ً
ف هبش هصلحي ال)ش كشنت و " اي هوشرك ه الاللمي ل ص)ع اللاتار او)ام ه مث احشفظي علمت اولك املسدألي ناسدهش
كشي يبدُه ا ُ
ه اليت جللت هل السهل أي يبطش أ اجندش:ار ذار صدهغي اج اشعمدي ")هشيبدي احللهدي .ن مجدي للد م اجدوا طدشر نظدات ه اشهدل
يب حات ه)ت ال)ظشم ذ " أر ه ه ال جات"ي – هثل غريهدش" -لداتار مش د اان هدت ااي أي حيامهدش الودلب أصدحشب املصدلحي نظداتاً
لغمشب اعمت ااع هشر أي ه ه املسشئل هل ار صشص اللشا كاش عوااه عل ذلك.
اهددل املونددظ أنددت عل د الدداتغ هددل الوددلشرار اده درتاكمي ااار ا شهلددي ل ن د ال ال غمددري ا د ااتر ال)زعددي املاتكزيب دي
الهرياقاتاطمي عل هنوي ا شهلي هل رشرجهش ال اارهتش املؤ سمي هل ال ارل "ل أي جتات"ي ال للدم ردوـ هد ه املاتنلدي كادش ود هب
ان ال را شر كشنت جتات"ي دلطويبي "رياقاتاطمدي أ جتات"دي االدي أعدشار ن دش اله)مدي اد د ه اايبي لل الدي ل ال للدم ااضدلت
فمهددش "لضدشً هددل هضدداوي هددلهو اولد ه ل امل)ددشهج الاددل هددل نمددث الوددال كشنددت ")مددي ددلطويبي أ دش ال را دي ددلطويبي
اجشهلدي دلطويبي .ااوسددات السمش دي ال للمامددي ل هصدات ردوـ هد ه الادرت أهنددش د وسدشيبات ادجتشهدشر اللشملمددي ل صد)ع السمش ددشر
اللشهددي نمددث كشنددت د وهد أ د " المددف هددل اللمددشا السمش ددمي ااي اضددو اار الرت"دويبن أا اللددشهلن جددشـ ال للددم اكد لك
غمشب اار همنشر اهؤ سشر ات اع األراتيف اليت ش عوقي "وال أا آبرات جشـ ال للم عل روف هش كشي يب ار احي ل ل
ال اـ امل ل هي عل اع هشر أي ه ه السمش ي مش ي عشهي متثل أه مش شر ات اع اختو كل أفاتااه.
كاش يبؤر عل ه ه املاتنلي أيبضشً ك)لطدي ضدلف أي ال و دع الااد ل ال للدم مل يبلش"لدت ولد م ندوع ل طداتو ال د ريبس
اكاددشء املخاتجددشر كاددش مل خت ددف احلدواجز الطهلمددي متشهدشً رغد ادحنمددش :للاد علد نسددشب الامددف .ارغد ذلدك فددو مياددل ناددشر
أ مدي هد ه ال غدريار االدز اار الاامددي الديت أار "د ارهش ه وغدريار كمامدي ل "لددض األنمدشي ل اله)دشء ادج اددشع رشصدي ع)د هش
عالت ه ه اإلجاتاءار عل اع عالمشر احلاتا ادج اشع اابل ار ع) "لض أ")شء الطهلي ال جوا:يبي امل و طي االصغري ه)هدش
ا"لض أ")شء اللاشـ لمهل ال)ظشم ال للما "لشهي اا شهل خبشصدي اهدش ند ل "دت هدل مندو كاد اكماد ردوـ هد ه املاتنلدي هاتوهطدشً
اروهشطشً اثملشً أيب يبولوجمي ادق صشا املوجت اال )امي الص)شعمي.
االنفتاح (1970-1990م)
( )5-3-1املرحلة اخلامسة  :عصر
ِ
هددالت ناسددي يبونمددو  1967نلطددي الصدداات ا" ايبددي ال)هشيبددي للاودداتاع اده درتاك اوهشطددأر هل د در ال)اددو ن د
اصددلت ابلسددلب ه  %2.5ألي امل دوارا اجهددت ه امللاتكددي ا ه السددل إل:الددي خاثر الل د ااي ا"وفددش الددزعم اده درتاك عددشم
 1970طويبت الصاحي ادهرتاكمي متشهشً "ل أي رلع الزعم ا يب رااءهش ه ركشً – ")ظات اثقهي -أي همزاي ال حوـ اللشمل يب جت
لصشحل اللويف اللم المي الغري صشحل اللويف ادهرتاكمي فشلثور و سشقط و رجيمشً ل اللشمل الثشلث او) اس اجم الشهتش و حوـ حنو
اللهلي األهاتيبامي اابلالل مت ولطمع الاتاا"ط هع الا لي ادهرتاكمي ا" أ ل عوي مش شر ادنا ش ادق صشا اليت اجتهت ه
اياتيبددات ااع د اللطددشع ادق صددشا اافددع املاشر ددي اللم المددي .ك)ددوع هددل ال حددوـ ال د يبؤ سددت ات اددع أيبض دشً – عل د غ داتار املاتنلددي
السددش"لي  -هب د ف ولظددم ق روددت ال امامددي ن د يبوددغل هاشنددت فشعلددي ل ددل ال د ر اللددشمل له)ددشء اللددو (لملددي  2005ص
1311-1309إ.
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ا" د أر هظ ددشهات ه د ا ادنا ددش ل ف د ح اله ددشب أه ددشم الس ددلع ااد د ثاشرار (أج)هم ددي  /عات"م دديإ فض دوً ع ددل ط ددوو ناتيب ددي
اد د هو ااد د ثاشر للاصداتيبن ا ددحب ال الددي يبد هش هددل م لددف صددور ال د رل ل اللداتارار الااتايبددي اختلمهددش ال د رجي عدل
ك ثري هل هسنولمشهتش ادق صشايبي اادج اشعمي اليت ايال هدش ل د م)مشر اللداتي اللوداتيبل .اه)د اع ادشا مش دي ادنا دش ادق صدشا
ل عشم  1974مت ووظمف ال للم ل ال همني مل طلهشر ه ا ال حوـ ادق صشا اادج اشع االسمش االثلشل ا شن ال للم
جهش :اإلعوم "ال صوره اأهاشلت ل وسمم اللم ااملاشهم اليت اروهطت ابن هش ادق صشا املصات ل ادق صدشا الاتأ دشه .اجدشء
ال للدم ا ددشهل االلدشه نشضداتاً "لددو ل عدوانر ال الددي كوثملدي  1971اارقددي أك ددو"ات  1974ال "داتاهج األندزاب مجملدشً
اخبشصي احلزب الوط ال ميلاتاط – املس اات ل ناات  -االيت أك ر مجملهدش أي هوداتاع ")دشء ال الدي اللصداتيبي ركمزهتدش األ ش دمي
اللل اال ا)ولوجمش ذ أي ه ف)ش هو نوشء قشع علامي اط)مي هاتوهطي " )امدي هدشهلي وهد اإلنسدشي امل )دور ااملد لل ااملثلدف ال
ه ا نصت (ارقدي أك دو"اتإ ل ابهبدش الثدشين ابللدوـ اتيبهاد ه)دش ل ال رجدي األاه أي أؤكد أندت قد خي األااي للهد ء جد ً ل ولدك
املهاي الصلهي اليت اراتان فمهش كثرياً اه اللمشم "ثور هشهلي ل نظ اهاشهم ال للم اال ثلمف اللشم "ال أنواعت اهس و وت ا" اء
هل ألو األهمي ه ال للم اللشم االا اا شهل ه الهحث الللا اال ا)ولوج ات.
ااب لاتاء الواقع السو مولوج ه املاتنلي جن ه هه اياتكشً عاسمشً ه اإلعدوانر .فدإذا كدشي هد ا ال)ظدشم يبسدري افلدشً
للوانن اللاتض االطلب (السوو الاتأ شلميإ فإي ال للم موضع " اره  -هن)ش أم أ"م)ش -ل اائات ال ااـ السلل ل)شهدش الوا دع
اابلالل ا جشب ال للم ا شهل ملطشلب ه ا ال حوـ ش يب ضدا)ت هدل احلداتص علد ادند هش ل ومدشر احلضدشر الغات"مدي فأنودطات
ال للم ا شهل اأصهح ثوثمشً ارابعمشً "ل أي كشي ث)شئمشً فماش هض كاش ن ث)ش عل ذلك طت نسن ل هؤلات اتهسد لهل الثلشفدي
ل هصدداتات عددشم  1937فأصددهح ل د يب)ش جب دوار ال للددم احلاددوه اال للددم األ:هددات نوعددشي خر داتاي دش ال للددم اتددشص اال للددم
األج) هع صلوا كلمشر اختصصشر مل وال قشئادي هدل قهدل ل غادشر امل)شفسدي كالمدشر السدمشني االا)دشاو اكلمدشر األلسدل
اأقسشم اللغشر "المشر اآلااب االرت"مي.
كاددش هدده ر ه د ه املاتنلددي وو ددلشً كه درياً ل ال للددم ا ددشهل ااي ارا ددي اقملددي دن مشجددشر ات اددع هددل ال خصصددشر
ا شهلمي ا منش ه فت مش ي اللهوـ اب شهلشر ه اد جش"ي ملطشلدب ا ادشهري امت ال و دع ل الالمدشر ال)ظاتيبدي "غدض ال)ظدات
عددل نشجددي ات اددع تاتجيد هد ه الالمددشر اااي وددوفري األهددشكل الضدداتاريبي د د ملشب هد ه األعد اا .فخددوـ الاددرت هددل 1972
انلواي اامل)مش اامل)ُوفمي كادش ند ثت اه د ااار
ن  1976مت نوشء (6إ ت جشهلشر قلمامي ه ط)طش اامل)صور االزقش:يبق ُ
ا
للجشهلشر كض "لض امللشه الللمش ال ش"لي لو:ار ال للم اللشه ااه ااار جغاتافمي هثل حلدشو كلمدشر ابلامدوم ا"د دويبف
جبشهلددي اللددشهات اكلمددشر ل اه)هددور جبشهلددي اإل ددا) ريبي ال ال دواا ا يبد جبشهلددي أُ ددمو ال "ى)د اهددش جبشهلددي الزقددش:يبق ال
ىاهمش جبشهلي امل)صور ال اللاتيبش ااإل شعملمي ا"ور لم جبشهلي ق)ش السويبس .اهه ر ا شهلشر روـ ه ه الارت قاز اثنمي
امنواً ه هوً ل أع اا طوهبش أنظات ا د اـ (1-2إ اا د اات هد ا ال)ادو ند "د أر الد روـ هدل الد)اط ورتاجدع "ودال داتيبع
ه) عشم  1982/1981ااه اا الضشئلي ادق صشايبي ل ال الي.
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
جدول ( :)1-2معدالت النمو يف أعداد املقبولني واملقيدين ابلتعليم اجلامعي ,خالل الفرتة من  19971/70وحىت .1991/90
معدالت النمو %

السنوات

أعداد املقبولني

أعداد املقيدين

1971/70

33896

152140

12

االنفتاح وثروات

1976/75

77994

376408

16

34

النفط

1981/80

89026

479079

13

4

1985/84

86440

553313

7-

5

1989/88

75375

484206

9-

3-

1990/89

66990

467311

11-

5-

1991/90

69949

443120

4-

5-

1992/91

74310

431863

6-

3-

املرحلة

االنفتاح واألزمة املالية

للمقبولني

للمقيدين
9

املصدر  :اجمللس األعلي للجامعات ،مركز حبوث تطوير التعليم اجلامعي  ،إدارة ا ِإلحصاء  ،إحصاء الطالب املقبولني جبامعات (ج .م .ع)  ،سنوات خمتلفة
(.)1992/91-19971/70

ايب ضح هل ا اـ السش"ق أنت روـ املاتنلي ال)اطمي هع نوشء ا شهلشر اإلقلمامي ق ن ثت  :ا ول ر حبواه أر"لدي
أهثشـ هش كشنت علمت ع) " ء ه ه املاتنلي اخبشصيً ع) ه) صف الثاشنم)مشر مث أر ر أع اا امللم يبل اامللهولن و )شقو ن
أاائل ال سلم)شر هع فرت األ:هي ادق صشايبي .متشهمشً هع السمش ي ال للمامي اليت أن هج هش ا:ار ال للم ل ذلك الوقت االيت كشنت
وس ه ف احل هل أع اا ال ار ن اب شهلشر اامللشه الللمدش املصداتيبي عدل طاتيبدق احلد هدل أعد اا ال ار دن اتنلدي ال للدم الثدشنو
اللددشم اال و ددع ل ال للددم الثددشنو الا د فلد أاصددت )ددي ال حسددن الاما د ااي د يبث ال للددم الا د ابللاددل علد وغمددري ال)سددب
اللشئاي لللهوـ ل ال للم الثشنو أنواعت حبمث وصهح نسدب اللهدوـ ل ال للدم الثدشنو الاد ")وعمشودت املخ لادي حندو  %70هدل
أع اا امللهولن اتنلي ال للم الثشنو اهش ل هس واهش.
اجشءر السمش ي ال للمامي عل ه ا ال)حو كش جش"ي لل عو اليت " أ يبرتاا ص اهش ل أاائل السهلم)شر ل أراقي "لض
ا مندشر ال المدي كشله)دك الد اه االمونمسدمف أي الد اـ الالدري حبشجددي ه ندوع هدل ال للدم يباتكدز ل وهمد ه علد اتأ ش دمشرات احلمددش
يبسا اتال للم األ ش ات أكثات هل نشج هش ه وللم عدشـ .لملمد ال دشريبم ناسدت هدل ج يبد " لدك الد عو الديت وداتاا صد اهش هلمدشً
ابي ادند وـ ال يبطددشين ع)د نوددأ ا شهلددي املصداتيبي د أي هد ا ال وجددت ل السمش ددي ال للمامددي مل يبسد اات اظلددت أعد اا ال ار ددن
اب شهلددشر و زايب د عشه دشً "ل د ع ددشم ا" د اء ه ددل أاائ ددل ال س ددلم)شر نظ داتاً للضددغو ادج اشعم دي ا :ا الطل ددب عل د ال لل ددم
ا شهل .
ال ظل السمش ي ادق صشايبي السشئ – " طهمق "اتاهج اله)ك ال اه املاتوهط "وكشدر ال اويبل ال المي ه) الثاشنم)مشر -
أصهح اإلناشو عل ال للم يبوال ل نظات ال الي عهنشً عل همزانم هش اهمزاي ه فوعشهتش .ه ا علد الداتغ هدل نلملدي أي اإلنادشو
علد ال للددم ند ل لغددي ادق صددشايبن اللم المددن يبلد ا د ثاشراً هضدداوي اللشئد ذا أنسدل ا د خ اهت نمددث يبد هب ألااتيبد
هشرهشـ ل ن يبثت عل اللماي ادق صشايبي لل للم ه اتأي أكثات أنواع اد ثاشرار الاتأ شلمي قماي هش يبس ثاات ل الهواتات ا اتاجلي
اإلناشو احلاوه عل ال للم ا شهل كاش يب ه هل ا اـ (1-3إ ال شه ل امل هل  1984/83ه  1992/91نلحدظ
وزايب ادع اشاار املشلمي املخصصي للجشهلشر.
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
جدول ( : )1-3بيان بتطور موازنة اجلامعات يف املدة من  1984/83إيل ( 1992/91القيمة ابأللف جنية).
البيان السنوات

االعتماد

الزايدة عن السنة السابقة

الرقم القياسي لتطور املوازنة

1983/83

423249

-

100

1985/84

532220

108971

126

1986/85

580597

48377

137

1987/86

682423

104826

161

1988/87

810981

128558

192

1989/88

892899

81918

211

1990/89

1078210

185311

255

1991/90

1213392

135182

286

1992/91

1638494

425102

387

املصدر  :اجمللس األعلى للجامعات  ،مركز حبوث تطوير التعليم اجلامعي  ،إدارة اإلحصاء  ،احصاء موازانت جامعات (ج .م .ع) يف العام املايل .1993/92

الادل يهلدشي ال)ظدات ل جد ا هد ه املدوا:انر اد دماش ل ظدل ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمدي الديت ووده هش املاتنلدي
ان مجي لز ا ايبوي هصات االيت ه ألصلي السمش شر ادق صشايبي ا يب جن أي الز ا امللحوظي لمست ابلضخشهي اليت يبللدل
ع)هش ألهنش ولشاـ ارواشع األ لشر املس اات ا :ا اإلناشو اللشم اك لك ال ضخ ا ي كشنت د ولشاـ اخنادشض قمادي ا )مدي
املصات أهشم اللاور األج)همي كلهش اعل ه ا غشلهشً هش يبلجأ املسنولوي ه هلشرني همزانمي ال للدم اتاندل دش"لي اهد هلشرندي
ظشملي ابلطهع ذار ه ف عوين /اعشئ ابل رجي األاه اهشيبلت ولك ال) مجي ارا ي (عز ال يبل  2005ص389إ هؤك
أي هل ـ اإلناشو احللمل رغ هش ق يبه ا علمت هل وضخ ظشهات  .ف لك الز ا ذا هش أعم ال)ظات فمهش ل ضوء قماي ا )مي
اارواشع األ لشر يب ضح أهنش و)طو ل الواقع عل اخناشض يبهلغ ن اتال هورات.
"ددل ذهددب ارا ددي (كدداتمي  2005ص120إ ا أي ناددشو احلاوهددي عل د ال للددم ا ددشهل ُه الش دشً ابللماددي احللملمددي
لعناددشو ول د رشاعددي نظداتاً للحصددي الاهددري الدديت متثلهددش املاتوهددشر ل اإلناددشو علد ال للددم  .فللد ددهمل املثددشـ نسددهي املاتوهددشر ه
مجشه اإلناشو احلاوه عل ال للم ا شهل ل عدشم  1990/89كشندت  %93.7ايبلد هد ا أي الدز ا ل اإلنادشو احلادوه
احللمل د عل د ال للددم مل يباددل ددش أ أثددات عل د ايسددن ات د هشر ادج اشعمددي املل هددي للطددوب .ن د ا ي ددلا)ش " زايب د ه دوا:انر
ا شهلددشر فإهنددش مل واددل كشفمددي ملواجهددي الطلددب ادج اددشع امل زايبد علد ال للددم ا ددشهل رغد أي نسددهي اللمد للودداتحيي اللااتيبددي هددل
(23-18إ )ي ه)خاضي (14%إ ذا هش قورنت " اـ اللشمل ال)شه اامل ل م عل السواء (هم)ش  2001ص3إ.
كاش أي ال و ع ل ا شهلشر اإلقلمامي – ك) مجي للاتغهي السمش مي ل ذلك -أا ه ظهور هواور كثري هل نمث
امله ااإلاار اووفري أعضشء همنشر ال ريبس اه طلهشر الهحث الللا ه جشنب أ:هدي متويبدل ال للدم ا دشهل لرتوادع األصدوار
ل )شا "ضاتار املوشركي اال لشاي ل متويبل ا نوشء ص) او اط ل اويبدل ال للدم "لمد اً عدل ال اويبدل الد اه املوداتا اخبشصدي أي
هؤ سشر ال اويبل الث)شئمي ال المي مل وال هوجلي للجهوا الوشهلي طويبلي األه ل طدويبات نظد ال للدم اهؤ سدشهتش ل الد اـ ال)شهمدي
– اهل "م)هش هصات -فشخناضت املسشع ار املشلمي اللشملمي لل )امي ل أاائل الثاشنم)مشر مث عشار ااروالدت "لدض الود ء "لد عدشم
 . 1987اها ا "ات:ر قضمي متويبل ال للم ك افع للساش خبصخصي ال للم ا شهل اهو هش يب اق هع ووجت ال الي حنو ال حلل
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
ال د رجي – أا علد األقددل ال خامددف  -هددل اياددل ال الددي ملسددؤالمشهتش ابإلناددشو علد ال للددم ا ددشهل اضدداتار وددات جشنددب هددل
هددنونت لللطددشع اتددشص د أي رصخصددي ال للددم ا ددشهل مل و هلددور "وضددو رددوـ ه د ه املاتنلددي ا"ل د هل ص داتاً عل د ال للددم قهددل
ا شهل ك)وع هل ال جات"ي متهم اً ل طهملت ل املاتنلي ا شهلمي.
اابل لمدم السو ددمولوج لطهملددي هد ه املاتنلددي نلحددظ أي ال للددم ا دشهل خاتجشوددت قد هددال اإلطدشر اللددشم ابع هددشره قد م
الصاو اليت رللت ايودر ه ه الارت فال خات ر ال شريبم ادج اشع للاج اع املصات أي الواتائح اليت وللات ااهلت هل
رددوـ ال للددم ا ددشهل ل الس د م)مشر ه د ذاهتددش الو داتائح الدديت وولددت ل ه د ه املاتنلددي (السددهلم)مشرإ وصددامي ال حددوـ ادهددرتاك
اه)جزاوت رغ فشاهتش ه)هش "ل ه هل ات واع ه ل فع اللات"ي ادق صشايبي اادج اشعمدي االثلشفمدي علد طاتيبدق ال حدوـ اللمد اه
"ل أي هش مت روـ ه ه املاتنلي مل يبال لم لود اجوا املصشحل ادق صشايبي اادج اشعمي االسمش مي – املؤطات فاات ً -ه الواتائح
كشي ش املصلحي األاه فماش مت "ل أي ا )ا ر هصشحلهش فماش هض ل ل " لك عل هاتنلي رخيمي ل وطور الاتأ شلمي املصاتيبي
ااقوفهش عشجز أهشم متشم ههشههش الوط)مي اهش مت يبلوا ابل رجي األاه ه اجوا ايشلف طهل "ن الاتأ شلمي ال للم يبي االهرياقاتاطمي
اليت ختللت ل الس م)مشر االطاملموي ا ا ل السهلم)شر اكل ذلك هشركي اولشاي الاتأ شلمي اللات"مي االلشملمي.
أهددش ال للددم ا ددشهل االلددشه فهددشلاتغ هددل نضددوره اللددو ل ع دوانر ال الددي د أي ذلددك ظ دل ن د اً عل د ارو اجمدداتا
هلشرار متا الاضشء اللشم ابلضجمج الغوغشئ ال وطللت الزعشهشر السمش مي اال يب هب ُجاشءً اد يبهلد للاج ادع دو
رصم هل الواقع امل خلف "ل غ ر ا شهلي علد حندو هدش يبد هب نشهد عادشر هدع ومدشر ادنا دش – السد ا هد ا كادش أ دشه
الاتانل أمح هبشء ال يبل -أه ال حشهشً أيب يبولوجمي احلا اجدات ا د خ ام دشنشهتش اطوهبدش ل صدامي نسدشابر اصداتاعشر "دن
م لف ومشرار الاتؤيف السمش مي ااق صات الرتكمز روـ ه ه املاتنلي عل وطهمق األه اف اتشصي اب وانب الاامي ااضو شـ
األهد اف اتشصددي اب وانددب الامامددي ل ال للددم ااضددح ادخناددشض الود يب ل هسد و جددوا اللالمددي ال للمامددي اكد لك مل يبد
ايلمق أغلب أه اف السمش ي ال للمامي اليت طاتنت ه) " ايبي ه ه الارت اك لك األه اف اليت كشنت د وزاـ قشئاي امل و حلق
ل املاتانل السش"لي ممش أا ه هزيب هل اوسشع حلج الاجو "ن ال)ظاتيبي اال طهمق .ايبس خلو احلل هل اللاتض السش"ق "لض
أاجت اللصور ل ال)ظشم ال للما املصات ذلك أي ه ا ال طور الاا مل يبصحهت وطور ُهدوا ٍ :ل ال)ادو الاماد هدل اننمدي اد ل
ه)شهج اطاتيبلي عال ال)ظشم ال للما ذاوت هل اننمي أرات .
االقتصادي ( -1990وحىت اآلن)
( )6-3-1املرحلة السادسة  :اإلصالح
ُّ
" أر ه ه املاتنلي هثدل غريهدش "لداتار هدل اللمدشا السمش دمي " اشعدل عد ا هدل اللواهدل (اتشرجمدي اال ارلمديإ هدالت هلدشً
أاا ضشغطي حنو وه "اتانهج لعصو ادق صشا يبس ه ف ان وشـ ات اع املصات هل عثاتوت اال فع "ت حنو السوو اللم المدي.
فا)د اللدشم  1989اي يبد اً االلدشمل يبوده ايددودر اراهشومامدي علد الصددلم ادق صدشا االسمش د اادج اددشع االثلدشل نمددث مل
ول د ه)ددش ث)شئمددي قطهمددي ل عشمل)ددش امللشصددات اانادداتا ال)ظددشم الاتأ ددشه اللددشمل "لمددشا الددود ر امل ح د ابللددشمل عل د مجمددع األص دل
ا ددشع عل د ذلددك اد د حواذ اا ما)ددي ضددلف ااضددح ل املوقددف األاراا ااار غددري هلاددو هددل األ دش ل الل دشمل الثشلددث
اأصهح عشمل)ش امللشصات يبلمش عصات اإله اطوريبي األهاتيبامي اليت ا حوذر ااتاهش عل اللو اللسااتيبي االلو امللاتفمدي اال ا)ولوجمدش
ل اللشمل.
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
اهددع هد ا ال حدوـ اللددشمل اوداتاك ددحب األ:هددي ادق صددشايبي ل ددشء ات اددع املصددات "د أر امل)ظاددشر االد اـ املشحندي
للاسشع ار ابلضغط عل هصات هل روـ اللمشم " للمل "ل يبلشف هش ول هت هل قاتاض "غمي الاتضدوخ لوداتاطهش ااملضد قد هشً
ل و)ام "اتانهج لعصو ادق صشا اابلالل مت "اتام اواشقن هع ص) او ال)ل االه)ك ال المن (ERSAPإ عدشم 1991
لمهد أ ال )امد الاللد لسمش ددشر ادنا ددش املاتجددأ "وددال هددش أا آبرددات ه)د السددهلم)شر لم سد "د لك ادن لدشـ هددل اق صددشا مطددط
هاتكز ً ه اق صشا د هاتكز ه جهشً للخشر هل ا اً عل قو السوو اوزايب انا ش ادق صشا املصدات هدع ادنضداشم ه عضدويبي
ه)ظاي ال جشر اللشملمي (WTOإ " وقمع اواشقمي امل)ظاي فضوً عل ال زام هصات ك الي ابواشقمي نلوو امللامي الاااتيبي ل كل هش
خي و جشدر اإل" اع الللا االا ممش أا ه هزيب هل ادن هش ل ادق صشا اللشمل ا يب .
ا"دداتغ جمد ء اإلصددو كلداتار ارغهددي هددل اللمددشا السمش ددمي – كاددش را عوهمدشً – فدداتاإلصو هددو الد ااء املددات أا الوددات
ال د" ه)تات اأي ات"اتانهج اإلصو ادق صشا رطي هصاتيبي %100ات كاش واتاا نم)هش اأندت اتأيبد يب)ش د أيبد اتدشر ات
د أنت مل يبال ك لك امل يبال نوعشً هل ال حوـ ال يبؤ ست ات اع هب ف ولظم ق راوت "ل جشء ال حوـ قساتاً اهااتاضشً هل
أعل هل ال)ظشم اللشمل عل ال حوـ اللوه ل صور ضغو فاتض هش الهمني اللشملمدي عد هؤ سدشهتش اه)ظاشهتدش ادق صدشايبي ال المدي
كاش أهاتان لاشً -ن يب)طلق ال حوـ ل ادجتشه اح ا لت ا لا ف فه ا ال حوـ د يباوي لدت ل اللدشا هوداتاع اج ادشعأه افت ذار طهملي وا مامي ألي الاتؤيبي اإل رتاومجمي ل يب ال حوـ اللشمل اق وه ا ناتكي ه ا ال حوـ ذار طهملي عووائمي
غري أهنش د واوي ك لك ذا نشال)ش فهاهش هل ه)ظور عشمل .
ا ذا هش أ م)ش ال حوـ احلشال ل هاتنلي الس م)شر ابل حوـ اتال ش"عات ألنت كشي هاتيباشً حيصل عل "لض ف شر املشئد
فماا))ش أي نسدا ال حدوـ ادنا دشن ل السدهلم)مشر اتابلسد ا هد ا ات اع)د هنشيبدي األلامدي الثشنمدي يبسد حق أي يبسدا ابل حدوـ
اتاتشامات ألنت لمس هل نلت أي يباوي هاتيباشً فشللاتار اائاشً اهنشئمشً "م السشا  .اها ا كشنت طهملي ال حوـ اإلصون ه)غاسشً
ل أنضشي ادق صشا اللشمل ارشاهشً لت ا ل طشر ه ا ادق صشا ال يب س "طش"ع و)شفس ااضح قشم كل هل ص) او ال)ل
االه)ك ال المن " ل مي اتراه يات –ال ثهمت اال امف خناي ال كات -صو ولوم عل ضاتار راض هس و ر اللجز ل همزانمشر
ال اـ ال ولدشين ه)دت ايبادوي ذلدك يطدوو قدو السدوو ارادض اإلنادشو احلادوه الد يبطدوـ ابلضداتار اإلنادشو علد
ال للددم اولددوم كددل هددل ا من ددن الد الم ن اهددل يبسددشن ش هددل اللددو الاد يف " لد مي قدداتاض اهلدوانر وسددشع علد ذلددك ل فددرت
ان لشلمي هاتيبطي و)ام جماوعي هل اإلصونشر ال للمامي.
اعل الاتغ هل ع م اه اشـ "اتانهج اإلصو ادق صشا اال امف ا مال ل هصات عل مش شر هصااي رصمصشً
للطشع ال للم د أي مثي عوقي واشعلمي "ن ظهور "اتاهج صو أنظاي ال للم امللشصات االلوملي (الاتأ شلميإ ا مش شهتش عل حنو هش
أهشر اتهشرون كشرنو Martin Carnoyات عشم (1999إ ل هؤلات اتاللوملي ااإلصو الرت"و Globalization And
 Educational Reformات .اميا))ددش اد رتهدشا "لد ا هدل ااثئددق اله)ددك الد اه ل هد ا الودأي أا ددش اثملدي اله)ددك الد اه
نوـ متويبل ال للم ل الهل اي ال)شهمي اول هل أكثات ااثئق اله)ك واصموً مل)شهج مش شر ه ا ال اويبلWorld Bank ( .
1986إ ايب)طلق اله)ك هل ع نلشئق ل جمشـ متويبل ال للم
 أادً ي أغلب الهل اي ال)شهمي وواجت هصشعب هشلمي ل هوا:انهتش اللشهي "الل اللجز امل )شه .
 اثنمشً ي اللطشع اللشئل أل ا املوارا اابل شه ه)ش راض ل ا ثاشرار ه ا اللطشع ل ال للم .
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 اثلث دشً
ال للم

ه)ددش ددشء ختصددمو ملخصصددشر ال للددم ا شريبددي فدداتغ ارواددشع عوائ د ال للددم ل املاتنلددي اد" ائمددي د أي
اللشه د :اـ يب سل أك نصي هل ههشلغ اع ال للم .
ي املخصصشر لل للم د وس خ م "وال ُكف ٍء كاش جيب فشآللمي امل هلي ل وو:يبع أاجت لعناشو ل املوا:ني

 را"لشً
ول ا د عل د صددمغ متويبددل وللم يبددي د و داتوهط " وددجمع كاددشء ال للددم ايب جس د ذلددك ل أي احلصددو ال)سددهمي ل و:يبددع
املخصص ددشر ال للمام ددي ه ددش " ددن رااو ددب امل ر ددن ا"لم ددي امل د رور ال للمام ددي ه د نص ددو اث" دي اابل دشه ولم د
صونمشر امل راء ال للمامن ل عشا ختصمو ال اويبل ال للما عل أ ش أكثدات كادشء نسدب احلشجدي اعاوهدشً
فإي هش يبصاتف عل "لمي امل رور ال للمامي عد ا أجدور امل ر دن يبل د هشهودمشً اد يبلادس أ مدي هد ه املد رور
ل لزيبز اع هشرار الااشء .
 رشهسشً ه)ح ال ع لال ال وهم الاشفي املاتانل املخ لف املس و ر ال ارلمدي "د اي متممدز يبل د جداتاءاً غدري
ُكف ٍء اض اع هشرار ع الي ال و:يبع.
ال ه ه املوشكل ال للمامي يبلرت اله)ك ل جمشـ السمش ي ادق صشايبي ال اويبلمي اتا رتااا والاي ال للم ا شهل ا عشا
ختصمصهش لصشحل املاتانل ال للمامي ذار اللشئ ادج اشع األك ات اذلك هب ف  :ا املوارا املشلمي لاغاتاض ال للمامي ا :ا
كاددشء ا د خ اههش اضدداشي ع الددي أفضددل لو د اشا هددل ر د هشر ال للددم  .ايبلخددو ا د اـ ال ددشه (4-1إ اآلاثر الرتاكامددي
إلصو نظشم ال للم .
جدول( :)1-4اآلاثر الرتاكمية إلصالح نظام التعليم.
حتسني ختصيص
السياسة

احملافظة علي النظام املايل (بدون إصالح)
فرض رسوم علي التعليم اجلامعي (بدون إعادة
االستثمار ابلتعليم)

ختصيص عوائد فرض الرسوم علي كافة املراحل
التعليمية
ختصيص عوائد فرض الرسوم علي مراحل التعليم
الدنيا
اللجوء للقروض (ومنح خمتارة) يف مرحلة التعليم
اجلامعي
ال مركزية اإلدارة التعليمية وتشجيع مسامهة اجملتمع
واملدارس اخلاصة

مزيد من التمويل

املوارد ما بني

للتعليم

املستوايت التعليمية

حتسني كفاءة املدارس
يف جمال

استخدام
املدخالت

يف جمال اختيار
التالميذ

العدالة

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

+

+

++

+

0

+

++

+++

++

0

++

+++

++++

+++

+

++

+++

 تشري ( ) 0إيل عدم وجود أتثري  ,ويشري عدد اإلشارات املوجبة ( )+إيل درجة التأثري اإلجيايب.Source: World Bank, 1986, P.4
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اميال أي ولال السمش شر املوشر لمهش ل ا اـ أعوه "وال ه اشهل هل روـ
(أإ هددل هددأي فدداتض ر ددوم ارا ددمي عل د ال للددم اللددشه هددل ااي عددشا ا د ثاشر عوائ د الات ددوم ل ال للددم أي
حيسل هل عالمي ار مشر ال وهم االل الدي ايبودجع قمد املزيبد هدل ال وهمد املوهدو"ن .أهدش ل نشلدي نادشو احلاوهدي للوائد
ه ه الات وم عل كشفي املاتانل ال للمامي "وال ه سش ٍا فإي اع هشرار الل الي ادج اشعمي ميال أي ولز" :وال أك .
المس ه سشاً هش "ن هاتانل ال للم املخ لاي فدإي هدل
(بإ أهش ذا أعم ا ثاشر عوائ الات وم "وال و)ش
هأي ه ه السمش ي أي خت م  :ا مجشه املوارا امل فلي عل ال للم د هنش د خت م ه ف ايسن ختصمو املوارا املشلمي هش
"ن م لف املاتانل ال للمامي اك لك د خت م ه ف رفع الااشء اارل امل ار .
( إ ل نشلي ناشو اللوائ لصشحل هاتنلي ال للم اد" ائ فم وقع أي يب) ج عل ذلك خاثر اجيش"مي ضشفمي ه)هش





 :ا املوارا امل فلي لل للم ل نشلي متال اإلناشو اللشم عل املاتنلي اد" ائمي هل ولهني هوارا ضشفمي
هل هصشار رشصي.
ايسل ل ختصمو املوارا هش "ن املاتانل ال للمامدي ل نشلدي متادل اإلنادشو اللدشم هدل املاتنلدي اد" ائمدي
هل ولهني هوارا ضشفمي هل هصشار رشصي.
ايسل ختصمو املوارا هش "ن املاتانل ال للمامي ل نشلي كوي عوائ ال للم ل املاتاندل ال للمامدي الد نمش
(اد" ائمي أا الثشنويبيإ هاتوالي.
ايس ددل اع ه ددشرار الل ال ددي ل نشل ددي أي أغل ددب امللمد د يبل ا د د ا ل املاتنل ددي اد" ائم ددي هد د ه ددل الان ددشر
ادج اشعمي الالري " دً هل الانشر ادج اشعمي امل و طي أا املاتوالي ال رل.

(اإ ل نشلي اللجوء لللاتاض ال للمامي اامل)ح ال را مي ل هاتنلدي ال للدم ا دشهل فدإي هدل هدأي ذلدك أي يبضدمف
ه)شفع ضشفمي ه)هش
 أي ه ه اللاتاض ووفات هص راً ضشفمشً ل اويبل ال للم اللشه.
 كاددش أهنددش ايسددل هددل ختصددمو امل دوارا ل نشلددي و د فق ه د ه امل دوارا اإلضددشفمي عل د ال خصصددشر ذار
عوائ ال للم املاتوالي.
 كا ددش أي ه ددل ه ددأي ه د ه الل دداتاض ل نشل ددي اروهشطه ددش ابمل دد)ح ال للمام ددي أيبض دشً أي وس ددشع ل ار م ددشر
ال وهم اخت م اع هشرار الل الي هل روـ الساش لل وهم املوهو"ن هل الاندشر الالدري ل امل)شفسدي
للحصوـ عل هلشع ل املاتنلي ا شهلمي.
(هإ ي هددل هددأي ان هددش د هاتكزيبددي ال للددم اووددجمع ات اددع اامل د ار اتشصددي أي يبسددشع ل ولهنددي ه دوارا ضددشفمي
ل للددم اللطشعددشر اللشئلمددي ل األقددشلم ااحلمددشر كاددش أي هد ه املاتكزيبددي وزيبد فدداتص ال )ددشفس هددش "ددن املد ار الللمددش هددع "لضددهش
الهلض افماش "م)هش ا"ن امل ار اتشصي.

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 32

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
اق د أاضددح ولاتيبددات خرددات لله)ددك ال د اه أ مددي ال للددم ا ددشهل كااددوي أ ش د لل )امددي الهو داتيبي ايبؤك د ل ا د هوـ
مش شوت عل ضاتار احلاشظ عل املاوي الهوات كأ دش لل )امدي – علد األقدل ردوـ الادرت ادن لشلمدي للهمالدي -ايبلداتر ههد أيبل
أ ش من لضاشي قمشم ا شهلشر " ارهش روـ ه ه الارت ش
 ولام هه أ افع نالي ال للم اللشه اا شهل .


ارشـ جاتاءار أكثات اقي ل ار مشر الطوب ملاتنلي هش "ل ال للم الثشنو .

اولخددو ارقددي اله)ددك ال د اه اتشصددي ابل للددم الصددشار عددشم  1995ووصددمشر اله)ددك ذار الصددلي ابل للددم ل ال د اـ
املس ام هل قاتاضت ال ه ا اتصوص و جت الورقي ه ال و ع ل ال للم اادرولشء س و جواوت الال ل مشو مصصشر
هشلمي أل اا اهل "ن ه ه اإل رتاومجمشر ووص ارقي اله)ك ش يبل
.1
.2
.3
.4

ال و ع ل جمشـ ال للم اللشم احلاوه هل متويبل املس و ر ال للمامي الللمش ه املس و ر ال نمش هل ال للم .
ال و ع ل ال للم الثشنو االلشه هل روـ واتومهشر اتصخصي.
راددض اإلناددشو اللددشم عل د كددل ولام د ل ال د اـ ذار هلد در املللاددن املاتوالددي ابل)سددهي للطددوب (أق دل هددل 1
40إ ل ال للم اد" ائ االثشنو هل روـ  :ا أع اا طوب الاصوـ.
ارولددشء س د و ر جددوا ال للددم "وا ددطي صددونشر هوجهددي حنددو ايلمددق الااددشء أ صددونشر لمسددت هالاددي
نسهمشً هثل الوهاتكزيبي.

ااب لاتاء الواقع السو مولوج ا مش شوت ال للمامي روـ ه ه املاتنلي " ا ال للم ا شهل اهدش قهدل ا دشهل ااضدحشً ل
عوان ر ال الي نمث ارا عل لسشي اللمشا السمش مي أي اتال للم هو هواتاع هصدات اللدوه ات اأي اتال للدم الد جيد ه أ")دشؤان ل
املاتانل املخ لاي هو ااي املس و املطلوب د كدأفاتاا املصدات ك الدي رائد ات ا اتد يبدزاـ ال للدم يبلدشين هدل غلهدي الاد علد الامدف
اهددل عجددز فددشا عددل هواجهددي ه طلهدشر عصددات ج يبد أكثددات قد ر علد هواجهددي احلمددش اللالمدديات لد ا اتأنددب أي أرصددو لل للددم
هسشني رشصي ألن أعطمت األالويبي األاه هل اآلي ن هنشيبي اديبيتات ا اتل لك د" أي ن اق عل أي الس)وار الللملي اللشاهي
ه أعوام وطويبات ال للم اال)هوض ابلثلشفي ل هصاتات.
د أي صور الواقع جشءر هغشيبات ه اإلعوانر فل أللت اإلصونشر ادق صشايبي "ظو دش علد قطدشع ال للدم علد
الاتغ هل اه اشـ "اتانهج ال ثهمت اال امف املصات عل مش دشر مصصدي رصمصدشً للطدشع ال للدم – علد حندو هدش أهداتان قدهوً-
فشحلجددي الدديت ود عاهش ضددغو املؤ سددشر ال المددي هثددل اله)ددك الد اه الد أصد ر الل يبد هددل ال لددشريبات ايددث ااـ اللددشمل علد
عطددشء اده اددشم لل للددم األ ش د هؤكد اً علد أ م ددت ادج اشعمددي اعشئد ه ادق صددشا الاهدري االد يب جددشا :عوائد ال للددم
اللشه اك لك ال لشريبات اال را شر اليت هول هش اكشلي امللوني األهاتيبامي هثل ارا ي  William Clataanoffعشم 1979
االيت أك ر عل ناس ال وجت اطشلهت ابل و ع ل ال للم الا .
اج ر ص اهش ل ات رتاومجمي وطويبات ال للم ل هصاتات اليت ص رر عشم  1987اأع هش ا .أمح ف ح اتار ا:يبات
الرت"مي اال للم ل ذا الوقت االيت أك ر علد ضداتار ولممد ال و دع ل ال للدم ا دشهل فاد الادرت هدل  1984/83اند
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عددشم  1992/91أرد ر أعد اا الطددوب امللهددولن اب شهلددشر املصداتيبي و )ددشقو عشهدشً "لد خرددات ا"لددغ هد ا ادخناددشض أقصددشه ل
اللددشم ا ددشهل  1990/89نمددث "لغددت نسددهي ادخناددشض هد ا اللددشم  %28.3هلشرنددي "لددشم  1984/83أ اخناددض عد ا
الطوب امللهولن ش يبزيب عل الات"ع امل يب زايب أع اا الطوب امللهولن و ل اللشم ا شهل  1993/92أنظات ا اـ (1-
 5إ ال شه اه ا يبل أنت مل يبطاتأ أ  :ا ل أع اا الطوب املل حلن اب شهلشر املصاتيبي مل مثشي )وار ه شلمي " ءاً هل عشم
 1984/83مم ددش يبد د ـ علد د هن ددج ا:ار الرت"م ددي اال لل ددم مش ددي احلد د ه ددل أعد د اا الط ددوب املله ددولن اب شهل ددشر ر ددوـ علد د
الثاشنم)مددشر اذلددك متوددمشً هددع اجهددي نظددات اله)ددك ال د اه رغ د ع د م اإلعددوي ص داتاني عددل ه د ه السمش ددي ل ا درتاومجمي وط دويبات
ال للم ل ذلك الوقت.
جدول ( )6-5أعداد املقبولني ابجلامعات املصرية من عام  1984/83وحىت عام 2001/2000
السنة

أعداد املقبولني

الرقم القياسي

السنة

أعداد املقبولني

الرقم القياسي

1984/83

93486

100

1993/92

110323

118.0

1985/84

86440

92.5

1994/93

131007

140.1

1986/85

84240

90.1

1995/94

148378

158.7

1987/86

82897

88.7

1996/95

237873

254.5

1988/87

82399

88.1

1997/96

268967

287.8

1989/88

75375

80.6

1998/97

240904

257.7

1990/89

66990

71.7

1999/98

221530

237.0

1991/90

69949

74.8

2000/99

200586

214.6

1992/91

74310

79.5

املصدر :


عام  1984/83ميثل عام األساس



من عام  1984/83وحىت عام  1994/93املصدر هو :

اجمللس األعلى للجامعات  ,مركز حبوث تطوير التعليم اجلامعي  ,إدارة اإلحصاء  ,إحصاء الطالب املقبولني ابجلامعات املصرية يف العام اجلامعي  1994/93إدارة
اإلحصاء  ,جامعة القاهرة  ,ديسمرب  , 1995ص. 1
*** من عام  1995/94وحىت عام  2000/99املصدر هو :
اجمللس األعلى للجامعات  ,مركز حبوث تطوير التعليم اجلامعي  ,إدارة اإلحصاء  ,إحصاء الطالب املقبولني ابجلامعات املصرية يف العام اجلامعي  2000/99إدارة

اإلحصاء  ,جامعة القاهرة  ,2000 ,ص. 5

اق د كددشي طهملم دشً أي وسددري السمش ددي ال للمامددي عل د ه د ا ال)حددو فا د ظددل ه د ا اإلصددو ابوددت ال الددي مت د يب د هش اا
هؤ سشر ال)ل ال المي كص) او ال)ل الد اا االه)دك الد اه ل لد مي املودور ااملسدشع امتثلدت هد ه املسدشع ار ل جماوعدي
هددل ملسددشع ار املشلمددي اا مالمددي الدديت اراهتددش ه د ه املؤ سددشر لضدداشي هسددري اإلصددو ل ه د ه ال د اـ اايلمددق ال )امددي امل)وددوا .
اد ماش أي امل)ظاشر ال المي وؤثات "طداتو اأ دشلمب ه هشيب)دي علد جهدوا اإلصدو امله الدي ل جمدشـ ال للدم هدل ردوـ املسدشع ار
ادق صددشايبي (أا نجههددشإ ا"وا ددطي املودداتاعشر ا ددشهز اتلل )امدديات أا اتاإلص دو ات الدديت ول د ههش ه د ه امل)ظاددشر .ال ه د ا يبللددق
اتال هشخات  1988قشئوً اتيبل ا ع ا كهري هل الهل اي عل ال اويبل اتشرج لز ا أنصهي هدل اد د ثاشر  ..ل ال للدم  ..ايبداتوهط
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
ه د ا ال اويبددل (ال د اهإ اروهشط دشً محما دشً " اممددف السمش ددشر املاددرتض لزاههددش ل حلمددق و)امددي ه وا:نددي اصددحمحي كاددش حي د اهش ر د اء
هؤ سشر ال اويبل ال الميات (ههل جنمب  2000ص204إ.
اقد وللددت هصددات وجددب اواددشقن هددع صدد) او ال)لد االه)ددك الد المن عددشه  1991 1987هسددشع ار هشلمددي هددل
اله) ددك ال د د اه للط ددشع ال للد ددم "ل ددغ مجش د ددش  124.164هلم ددوي اادر أهاتيبا د د اذل ددك ن د د ع ددشم 1992م أ هد ددش يبلد ددشاـ
 418.805هلموي ج)مت هصات ل نن "لغ مجشه اللاتاض اامللوانر اليت ُا ّجهت ه قطشع ال للم املصات ن ذلدك اللدشم
دواء كشنددت ه د ه اللدداتاض اامللددوانر هددل هؤ سددشر ال)ل د ال المددي أا ال د اـ
(1992إ  2.631.886هلمددشر ج)مددت هصددات
املشحني ه امللوانر (اله)ك ال اه  1993ص259إ .اووري ه ه األرقشم ه اع اشا اتطط ال )اويبي ل هصدات علد ال اويبدل
األج) كأن املصشار األ ش مي ل اويبل هواتاعشر ارطط وطويبات ال للم نمث وغط امل راتار احلمي (%58.8إ هل مجلي
اد خ اهشر اد ثاشريبي ل نن أي ا زء امل هل (41.2%إ ل صور هد)ح اهلدشاانر اوسدهمور هدل اتدشر اذلدك طهلدشً
للخطي الثشلثي لل )امي عشم (1997 -1992ا:ار ال خطمط  1993ص259إ.
ه ا امل وس اات مش ي ختامض أع اا امللهولن اب شهلشر " ءاً هدل ال سدلم)شر راجدع ا د اـ (5 -1إ السدش"قإ "لد
أي واشعلت ع ا هل اللواهل – (أصحشب املصشحل – الطلب ادج اشع – ال)او الساشينإ -هالت هلشً أاا ضشغطي ل اثمف
ا هددوا السددشعمي تلددق أنظاددي هوا:يبددي لل للددم اللددشه احلاددوه ك ددات ال للددم املا ددو ات ااتا شهلددشر اتشصددي ااألج)همدديات .فا د ظددل
انث رأ املشـ
و اعمشر ال)ظشم ادق صشا اللشمل ا مطات قو السوو ووجهت ال عو ه وطويبات ال للم ا شهل الات
اتددشص عل د ول د مي ال د ع املددشا للالمددي ال ط دويبات ا ددشع عل د ذلددك ضددلف ق د ر ال الددي عل د اإلنا دشو "سددخشء عل د ال للددم
ا ددشهل امل )ددشه اال د صددشر هالا دشً " رجددي كهددري رشصددي ابل)سددهي لل خصص ددشر غددري ال)اطمددي املاتوهطددي ابل ا)ولوجمددش احل يبث ددي
ااملطلو"ي لس ادن مشجشر ا يب لسوو اللال لم حلق هش طشـ احل يبث نولت ه) " ايبي نلهي ادنا ش عل نوشء جشهلدشر
هصداتيبي رشصددي اقد جددشء ل هسددوغشر و يباتهددش أهنددش ددوف واددوي رافد اً ضددشفمشً ملؤ سددشر ال للددم ا ددشهل احلاددوه ممددش خيددف
اللددبء علد املؤ سددشر احلاوهمددي ا ددوف ختلددق نوعدشً هددل ال )ددشفس هلهددش ددلمشً لورولددشء سد و ال للددم ا دشهل فضدوً عدل
نوشء ختصصشر ج يب ممش وطلهت ان مشجشر وو اللال.
اكددشي الهشعددث املللددل أيبض دشً هددل ال د عو إلنوددشء ا شهلددشر اتشصددي هددو نددي الااتصددي للط دوب ال د يبل مل يب اا) دوا هددل
ُ
ادل حددشو ابل للددم ا ددشهل املصددات ااضددطاتاا للسدداات للخددشر لول حددشو جبشهلددشر ل ااـ أج)همددي ممددش كلاه د ههددشلغ طشئل دي
ي ني الااتصي لول حدشو أند ا شهلدشر اتشصدي ل هصدات اودوفري هد ه األهدواـ علد ال الدي اعد م ايويبلهدش للخدشر  .اعلد
ذلدك حدت احلاوهدي املصداتيبي ابد د ثاشر ل ال للدم ا دشهل ا نوددشء جشهلدشر رشصدي كش د جش"ي لل حدودر اللشملمدي ااحلمدي هلدشً
"ص ار اللشنوي رق  101لس)ي  1992ينوشء ا شهلشر اتشصي عل أي و وافات جماوعي هل الضداشانر ه)هدش أي يبادوي رأ ش دش
أغلهمددي مملوكددي للاصداتيبن الددمس هددل "ددن أغاتاضددهش ايلمددق الدات"ح  !!..االلاددل علد رفددع هسد و ال للددم االهحددث الللاد  .ال
يبولمدو  1996مت و)امد أناددشم اللدشنوي نمدث صد رر أر"لدي قداتارار مجهوريبددي ينودشء أر"دع جشهلددشر رشصدي اهد جشهلددي 6
أك ددو"ات جشهلددي  6أك ددو"ات للللددوم احل يبثددي ااآلااب اجشهلددي هصددات للللددوم اال ا)ولوجمددش اجشهل دي هصددات ال المددي .ارددوـ اللددشم
 2007/2006اوسلت رقلي ه ه ا شهلشر ل وال  15جشهلي رشصي.
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تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
د أي أهد ايادظ علد رصخصدي ال للددم
دواء ا دشهل أم ل املاتاندل ال للمامدي األردداتيف هد هاشنمدي ال دأثري ددلهشً
عل اع هشرار الل الي ادج اشعمي ل وو:يبع ات هشر ال للمامي ابل)وعمي الوان عل مجمع الواتائح الساشنمي" .لهشر أرات هش مل
و خ جاتاءار ولويبضدمي لصدشحل هداتائح الد رل األقدل فدإي هدل هدأي اتصخصدي أي ولدوا ه ا د لطشب يبرتودب علد نصدوـ هدل
ميلك عل نوعمي عشلمي هل ال للم اهل د ميلك عل نوعمي ه نمي هل ال للم .
أهش فماش يب للق ابآلاثر اح الي لسمش شر ال امف ا مال عل ال للم فاص ر الللق يب)هع أ ش شً هل نلملي أي اتاض
ل اإلن اشو ا شر ق يبرتوب علمت راض ل اإلناشو عل ال للدم هدع هاتاعدش أي خراء اله)دك الد اه اتشصدي "سمش دشر ال امدف
ا مال املاتوهطي "ضغط اإلناشو ا شر د متثدل هوقادشً عشهدشً هدل مجمدع أاجدت اإلنادشو علد املاتاندل ال للمامدي املخ لادي .فه)دش ايمدز
ااضح لضداتار ا د ااتار اإلنادشو ا دشر ال للماد لصدشحل املاتنلدي اد" ائمدي اأنمدشانً املاتنلدي الثشنويبدي أيبضدشً علد نسدشب املاتنلدي
ا شهلمددي "دداتغ هددش يبؤكد ه الددهلض (عاددشر  2006ص158إ علد ضدداتار ال و ددع ل فدداتص ال للددم ا دشهل ه ال رجددي الدديت
ل)شه اللشم.
يبصهح فمهش جزءاً هل ه)ظوهي ال للم األ ش
اد ددماش ل ظددل الثددور امللاتفمددي الدديت يبودده هش اللددشمل اايولددت هددل الد اـ امل ل هددي هددل اق صددشا أ ش ددت الصدد)شعي ه خرددات
يباتواز عل امللاتفي األهات ال يبلل ل ول يباتان هاوكشً ")وع ج يبد هدل اد د لاشر (Neoإ  -اد د لاشر ا يبد يبلد هداوً
ج يب اً ملوضوع ق مي فهو ات "Neoالمسات Newات -يب جل ل اتان اشر اللل ات لصشحل ال اـ امل ل هي عل نسشب غريهدش هدل
ال اـ األهدات الد خيلدق نوعدشً هدل اتالاجدو امللاتفمديات دش حيلدق هصدشحلهش .فضدوً عدل أي ا ما)دي ادق صدشايبي علد ااـ (ا دشهشإ
و طلدب هما)دي وات"ويبددي اثلشفمدي ا"د اهنش د مياددل ان ودشر اللدم الغات"مددي د د غوـ ثداتاار ا ددشهش اد ختدات هد ه اللوقددي عدل طهددشئع
األهمشء – كاش نل ل  -فال هصلحي املسمطات أي يبظل هسمطاتاً يرضشع السمطات علمت ايت ىهاتوت فإذا هش أراا ال اا عدل املسدمطات
ات اأقل ه هاشنت.
أهش هدش دشاران هدل قلدق "ودأي مش دي ال امدف اأثاتهدش علد ال للدم فلد ايلدق فلد ود هورر مصصدشر اإلنادشو علد
ال للددم اللددشه اد ددماش أي متويبددل ال لل ددم يب داتوهط ابلااددشء ادق ص ددشايبي لل الددي (اه د ه أرجحددي ابل)سددهي ملص دداتإ فا) د ه) ص ددف
الثاشنم)مشر اج ان اجتشهشً حنو وللمل ال ع احلاوه يب اثل ل ادجتشه حندو وللدمو أعد اا امللهدولن ل ال للدم اللدشه اا دشهل
يباوي د
اذلك هل روـ اضع نسهي أل ا وصل ه  %30هل جماوع الطوب ال)شجحن ل هنشيبي هاتنلي ال للم األ ش
احلق ااي غريه ل ادل حشو ابل للم الثشنو اللشم املوصل عالمشً ه ا شهلي أهش "لمي الطوب فأهشهه ال للم الا ل الوقت
ال يبلشين فمت راتجيو ال للم الا هل الهطشلي اامللاتاض ه)ه أك هل ان مشجشر السوو كاش أي كاشيب ه اإلن شجمي ه)خاضي
(أن راا  2004ص19إ.
اك) مجدي ههشهددات لا:هدي ادق صددشايبي ل هصدات رددوـ الاددرت هدل  1989/88ند  1992/91اضدغو د اا الد يبوي
وظهات اللوقي "ن األنواـ ادق صشايبي ااملش لمي هل اننمي اال)او أاال )شقو ل أع اا الطلهدي االطشلهدشر ل ا شهلدشر املصداتيبي هدل
ال)شنمددي األردداتيف فلد هدده اللددشم  1988ولد يبل قددشنوي ال للددم اللددشم (هددش قهددل ال للددم ا ددشهل إ إلنلددشص عد ا دد)وار املاتنلددي
اد" ائمددي ه مخددس دد)وار "لد أي كشنددت ددت دد)وار ا د جش"ي للضددشئلي املشلمددي هددع أي ختاددمض هد ه السدد)ي مل يبدد)ج ع)هددش
اق صشا ل ال)الشر ا شريبي أكثات هل  23هلموي ج)مت ل الس)ي اه ا يبوري ه ن ولك األ:هدي ادق صدشايبي اهدش واتودب علمهدش
هل انااش ل عالمشر ال و ع ل ال للم خ لف هاتانلت (السم  2002ص139-138إ.
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ان مجدي لللدداتاض املمسددات ااإلعددشانر ااملدد)ح ال المددي ااتشرجمددي ند ل "لددض ادناداتا انظد ال للددم ا ددشهل اهددش قهددل
ا شهل "ل ر هل األالويبي ه) عشم  1992/91ان مجي اد جش"ي مله أ اياتيبدات ال جدشر هده ر هصدات أ:هدي اق صدشايبي "الدل  :ا
الواراار ارصوصشً ه) عشم  1996ل الوقدت الد مل يبهد ـ فمدت جهد كدشف لدز ا الصدشارار اكشندت ال) مجدي هدش يبلشنمدت
ادق صشا املصات هل وزايب اللجز ل املمزاي ال جشر فا عشم : 1999/98اار الواراار ش يبلشاـ  %23عل اللشم السش"ق
"م)اش اخناضت قماي الصشارار ل الارت ناسهش ش يبل ـ  %19ممش ه ل ضلف همزاي امل فوعشر املصات اابل شه لات
صدداتف ا )مددي املصددات (ها  2003ص19إ .الل د اضددح أثددات ه د ا اللجددز ال)ددشوج عددل هس دشيبات هصددات لللوملددي (الاتأ شلمدديإ ل
راض اإلناشو عل ال للم افلشً ملش ووري "ت الهمشانر الات مي (ا هش :املاتكز لل لهني اللشهي اادنصشء  2002ص253إ
ف)سددهي اإلناددشو عل د ال للددم هددل اإلناددشو اللددشم لل الددي ل اللددشم  1998/97كشنددت ولددشاـ  %14.9ال اللددشم 1999/98
كشنت ولشاـ  %14.8ال اللدشم  2000/99كشندت ولدشاـ  %14.7هدل مجدشه اإلنادشو اللدشم لل الدي (هاد 2003
ص19إ.
اعلد هددش ددهق نلحددظ أي اإلناددشو اللددشم ك) مجددي للسمش ددشر املااتاضددي هددل قهددل املؤ سددشر ادق صددشايبي قد واتوددب علمددت
راض ل اإلناشو عل ال للم ا ي ظهات "صور غري ههشهات ل هال راض ع ا املل حلن ابل للم ا شهل أا "صور ههشهات
ابل خامض الالل ل اإلناشو كلاش دنت حب األ:هي ادق صشايبي ل شء ات اع املصات ا"اتغ  :ا املخصصشر املشلمي ل
"لض الارتار فه  :ا أ مي د ول عل ولشل ادق صشا املصات أر اً ل ادع هشر أي ال)شوج اللوه اإلمجشه ل هصات يبلل عدل
هثملت ل ال اـ األراتيف اأي هش ايللت هل انااتا ل ال اويبل كشي "الل امل)ح ااملسشع ار اتشرجمي كاش أ لا)ش هل قهل.
اه ا اق فاتضت السمش شر ادق صشايبي ا يب قموااً عل ال اويبدل فلد ولد احلاوهدشر قدشار "دل راغهدي ل اإلنادشو
علد ال للددم اللددشه كاددش كشنددت و)اددق هددل قهددل لد ا ددأ اتلددس األعلددى للجشهلددشر ملواجهددي الطلدب امل زايبد علد ال للددم ا دشهل
اللج ددوء ه ص ددمغ وللمام ددي يب حا ددل فمه ددش الطشل ددب وا ددشلمف وللما ددت اه د ه ددش ع دداتف ")ظ ددشم ادن س ددشب املوج ددت اال لل ددم املا ددو
اادن سدشب اللدشم اهد صددمغ ولادس هلدشيبري ادق صدشا احلددات ل ا درتااا والادي ال للدم ااتد هشر "صدور عشهدي .عادوً " وجهدشر
اله)ددك ال د اه أي يب حاددل الطشلددب املصددات "لددض أا كددل ال الاددي ا شهلمددي اذلددك حبسددب اله)ددك ال د اه ال د يبلددرت فمددت أي
ول صات مش ي األع اا الاهري عل الالمشر اللشهي هثل كلمشر املللادن ملواجهدي الطلدب احللملد علد راتجيمهدش اولممد اللهدوـ
ل الالمشر امل خصصي هع صو اللالمي ال للمامي هبش ا :ا هاشنمشهتش عل طاتيبق ال اويبل اتشص لغري الطلهي امل اوقن اهو
اقدرتا يبوفددق – هددل اجهددي نظدداته " -ددن نشج )ددش ه وللددم جدشهل رفمددع انشج )ددش ه ا د ملشب أعد اا كهددري هددل راتجيد الثددشنو
اللشم.
وف يباوي لت اثري دل علد
لل و)ش اله)ك ال اه أي ختامض ال ع امل ضال ل "اتانهج اإلصو ا مال
عاتض ال للم هدل ردوـ  :ا والادي املسد لزهشر ال للمامدي االديت ود)لاس هدش ل هدال ختادمض كامدي ات هدي أال هدال  :ا
ر ددوم ات هددي ددش يبددؤثات ددلهشً علد قطددشع عداتيبض هددل ال ار ددن "ددل قد وددؤا ه عددزافه عددل ال را ددي األهدات الد افددع ا:ار
ال للم ه ع م ادل زام "سمش ي اله)ك " خامض املوا:انر "ل وزايب ر عشهشً "ل خرات رغ اخناشضهش ابل)سهي لل)شوج احل .
ايبلددز الددهلض (الا دوا 2002 :ص10إ ه د ا – اد د ااتار ل وزايب د ه دوا:انر ال للددم اللددشه -أي خلمددشر و)ام د
مش شر ال امف ا مال د ختضع اائاشً دع هشرار ف)مي حب دي "دل قد و دأثات "ضدغو هؤ سدمي ا مش دمي كهدري للاسد ام يبل هدل
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 37

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
ال للم ا شهل االضلماي هل املس ام يبل هل ال للم اد" ائ جتلل هل عالمي ضغط اإلناشو ا شر عل ال للم ل املاتاندل
اد" ائمددي أيبسددات هددل ضددغطهش ل املاتانددل ا شهلمددي .اقد يبددات الهلض(فددات 2006إ ل هد ا ايمدزاً لل للددم ا ددشهل علد نسددشب
ال للددم ه دش قهددل ا ددشهل فهددشلاتغ – هددثوً -ه ددل أي نسددهي طددوب ال لل ددم اللددشه مل و جددشا %11 :ه ددل مجددشه امللم د يبل ابل لل ددم
عشم 2003/2002د أي نصمهت هل املوا:ني "لغ  %27.7كاش "لغ ه و ط نصمب الطشلب ا شهل  800اادر هلش"ل 203
اادر لطشلب ال للم األ ش ا  310اادر لطشلب ال للدم الثدشنو  .ار دش يبادوي د ا ال حمدز هدش يبد ره فدشل للم اللدشه هدو أكثدات
هس و ر ال للم كلاي نمث يبوال متويبلت عهنشً عل همزانمشر احلاوهشر اليت و عات ههشهدات ألندت "طهلدت هالدف "دل اابهدظ
ال اشلمف ملش يب طلهت هل ع)شصات "واتيبي هالاي اجتهمزار هشايبي هالاي أيبضشً األي كل ول ري يبرتوب علمت اي يب لل روت اكاشءوت.
فضوً عل اه اا احلشجي لمت ل ظل ان اشر الغاتب لللوم ادج اشع اا شئل امللاتفي اولشظ هش يبااتضدت الواقدع اللدشمل
اايودوت هل اي ر اد ماش "ل ووقمع اواشقمي اتنلوو امللامي الاااتيبيات ا"اتا :ختصصشر ج يبد – كشإللارتانمدشر ال قملدي
اال ا)ولوجمددش احلمويبددي ااملدوارا ا يبد اادوصددشدر ااحلش ددهشر ال قملددي االللددوـ ادلارتانمددي ا"اتاجمهددش ااإلنسددشي اآله –
و فل)ش ه ال حمز ا ال)وع هل ال للم "وصات اتوللم املس لهلات هع ع م شـ ال للم األاه كوندت األ دش الد يبهد علمدت هد ا
ال للدم ا ددشهل ند د نواجددت ات"صد هي املسد لهل Future Shockات انا وددف أن)ددش غدري قددشاريبل علد احلهدو ل هد ا اللددشمل
انهمك عل السهق االلحشو ابلغري .هدع هدش ايالدت اللوملدي ل طمشهتدش هدل نزعدي ا د لاشريبي لمسدت ابلسدو االل دشا الادل ابلاادات
االثلشفي اال للم  ..فشل للم هو أن الطاتو أا الو شئل اليت وس خ م لهث فاات اللوملي هب ف وطويبع اللشمل ا رضشعت تاوعي هل
الدد)ظ ادق صددشايبي االسمش ددمي اادج اشعمددي االاااتيبددي هبد ف ا ما)ددي ا"سددط ال)اددوذ علد ددشئات أهد اللددشمل اهددلو"ت ملصددلحي اللددو
الا د يف ...اهددو هددش أك د ه أن د هااددات الرت"مددي ل الددود ر امل ح د األهاتيبامددي ناسددهش نددن قددشم " ددألمف ك ددشب أ ددشه اتال للددم
كش لاشر ثلشلات "ن فمت كمف يبس خ م ال للم كو ملي لو لاشر الثلشل.
ه د ا ايب اددق الرت"ويبددوي اادق صددشايبوي (نسددشي اللجا د  2008ص75إ عل د اجددوا أ:هددي هشلم دي رطددري وواجددت
هؤ سشر ال للدم اللدشه فهدشلاتغ هدل اروادشع همزانمدشر ال للدم اللدشه هلشرندي ابملسد و ر األرداتيف هدل ال للدم فإهندش د ودزاـ غدري
قددشار علد جمشهبددي الطلددب ادج اددشع الاهددري حنوهددش اهلش"لددي ال اددشلمف اللشلمددي لددت ممددش يبضددع احلاوهددشر رشصددي ال)شهمددي – أهددشم
ضغو ه يب أار ه واتاجع كاشيبي ال اويبل ا شهل اي يب اً .اهو هدش أرجل دت ند يف ال را دشر (نلاد  1996ص1إ
ه أي مثي طاتفن ملوالي ال اويبل اخبشصي ال للم اللشه ش ارواشع ال اشلمف اقصور املوارا املشلمي ملواجهي ه ه ال اشلمف.
اووددري الل يبد هددل ال را ددشر ه أي هوددالي ال اويبددل ا ل هل هددي املوددشكل امللوقددي للجهدوا امله الددي ل جمددشـ ال للددم
اللددشه فاد ارا ددي للمونسدداو دد)ي  1995أكد ر علد أي ال اويبددل اللددشم احد اا أند اللمددوا الاتئمسددمي الدديت وواجددت عالمددي ال غمددري
اال )امدي ل ال للددم اللددشه اكد ا اللوقددشر امل ددووات "دن ال الددي ااألا ددش ال للمامددي .كادش ووصددل ه ناددس ال) مجدي ارا ددي كدل هددل
أاجيشه اخراتيبل  Adeajayiابل)سهي لل للم اللشه ل املالاي امل ح )ي  1995اارا ي جملس ال للم أاهدشيبو د)ي 1992
اارا ي كونسشكاتا ارااا  Consacro and Rhodaعل متويبل ال للم ل كلمشر ات اع ل وم)س )ي .1996
أهددش ل هصددات ف وددري "لددض ال را ددشر ه أي احلاوهددي وددوفات نشلمدشً متدويبوً هللددودً ل ظددل األاضددشع الاتاه)ددي لوق صددشا ال
ضوء ال)سهي اليت حيصل علمهش ال للم اللشه هل املمزانمي الال ه ا د يب فل)ش ه ادع لشا أي ال للم اللشه خيط ابلل ر امل)ش ب
هل ال اويبدل اه)دش هدل يبؤكد علد أي ال الدي لدل وسد طمع ايادل نالدشر ال للدم اند هش ل املسد لهل.عل الداتغ ممدش صدات "دت ا:يبدات
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ال للددم املصددات ل ن د يف ألشض داتاوت جبشهلددي اللددشهات قددودً ات ي ال للددم ا ددشهل املصددات يبلددشين هددل هوددالي أ ش ددمي اه د هوددالي
ال اويبددل ايبدد)لاس هد ا علد املاتوهددشر اعلد األجهددز اامللشهددل ااملهاددشر املوجددوا اب شهلددي اعلد نوعمددي األحبددشلات ال ظددل
ال زايب د املطدداتا ل اع د ال الددي للجشهلددي فددإي ال الددي د وس د طمع أي و خل د عددل ه د ه املس ددنولمي ات (ان  2003ص181
186إ.
اواسددات ن د يف ال را ددشر (غددش  2005ص1456إ أي ان د أه د األ ددهشب الاتئمسددمي الدديت واسددات اصددوـ ال للددم
اللشه ه أ:ه ت الاتاه)ي هل ال)شنم ن الاامي االامامي هو ضلف هصشار ال اويبل اقلدي املدوارا الديت ختصدو لل للدم اللدشه اأي
ه ا الضلف ذاوت انج عل ههن ش عجز احلاوهي عل ووفري ادع اشاار الو:هي ل اويبل ال للم اللشه أل هشب كثري اهلاتافي
هل جهي اواتاجع اار ات اع امل ين ل جمشـ ال للم اللشه اووقات عل املوشركي ل و "ري ه ا ال اويبل الو:م هل جهي أراتيف.
ا اتاجلدي أاجدت اإلنادشو فلد "لغدت ل اللدشم ال را د (2003-2004إ  6.146هلمدشر ج)مدي أ ")سدهي  %27.7هدل مجدشه
اإلناشو اللشم عل ال للم اه نسهي وزيب عل نظشئاتهش ل فاتنسش  %17.6االدود ر امل حد  %26.3اأملشنمدش %24.5
لا)هش ولل هلشرندي "دهلض الد اـ ه و دطي ال)ادو نمدث وهلدغ نسدهي اإلنادشو علد ال للدم ل هدشلمز  %32ال ا اشهرييبدي اللمهمدي
اللات"مي  % 52د أنت "وجت عشم ول نسهي اإلنادشو علد ال للدم اللدشه ل هصدات نسدهي ه وافلدي هدل املؤهداتار ال المدي ل اإلنادشو
عل ال للم اللشه د أي نصدمب الطشلدب هدل اإلنادشو علد ال للدم اللدشه يبهلدغ  4500ه  6333ج)مهدشً هصدات ً هلش"دل 40
ا  100ألف ج)مي هصات للطشلب ل الود ر امل ح افاتنسش ااجنلرتا .اهو هش يبل واتاجع نصمب الطشلدب هدل اإلنادشو اللدشم
عل ال للم ا شهل االلشه اع م ووافلت هع املؤهاتار ال المي.
أهش اإلناشو عل ال للم ا شهل االلشه طهلشً ملوا:ني عشم  2008/2007فل "لغ  10.1هلمشر ج)مدي ا"لدغ نصدمب
الطشلب هل اإلناشو اللشم عل ال للم ا شهل االلشه روـ الارت (2007/2006إ نواه  4248ج)مي لال طشلب اهد
نسهي هاتو الي هلشرني "ارتار ش"لي لا)هش د و وافق ااملؤهاتار ال المي رغ الدز ا (اد مديإ – ألهندش د ولدشاـ اروادشع األ دلشر-
ل اإلناددشو عل د ال للددم ا ددشهل االلددشه اووافلددت هددع املؤه داتار ال المددي .اهددو هددش مياددل أي نلزيبددت ه دوء وو:يبددع امل دوارا املشلمددي
ااخناددشض كاددشء ا د غو ش فه)ددش احنمددش :لل)الددشر ا شريبددي – األجددور املس د لزهشر السددللمي ااتى ىهمضددي  -عل د نسددشب ال)الددشر
اد د ثاشريبي – املصدداتافشر علد األصددوـ -نمددث ا د حوذر علد  %84.5هددل مجلددي هوا:نددي احلاوهددي رددوـ اللددشم (2003-
2004إ هلش"ل  15.5لل)الشر اد ثاشريبي ش يب)لاس عل نوعمي ات هشر ال للمامي.
د أي مجلددي ه د ا اإلناددشو احلاددوه ه واضددلي هددع الللد أي نسددهي الطلهددي امللم د يبل رددوـ اللددشم (2002-2003إ ه
الودداتحيي اللااتيبددي ل ددل ال للددم ا ددشهل االلددشه (18-23إ هد  %31.2امل وصددل "لد ه ال)سددهي اللشملمددي اهد  %40علد
الدداتغ هددل اروا ددشع هل د ـ ادل ح ددشو ابل للددم ا ددشهل عشه دشً "ل د خر ددات فض دوً عددل ال حم ددز لل خصصددشر ال)ظاتيب ددي عل د نس ددشب
ال خصصشر الللامي عادوً " وجهدشر اله)دك الد اه لاوندت ارردو والادي هدل ال للدم اللالد ملواجهدي الطلدب ادج ادشع امل زايبد
ف)سددهي الطله ددي امللم د يبل ل الالمددشر اللالم ددي ه مج ددشه امللم د يبل اب شهل ددشر ر ددوـ اللددشم (2002-2003إ – ه ددثوً" -لغ ددت
 %23.1هلش"ل  % 76.9للالم يبل ابلالمشر ال)ظاتيبي .انهمك عل ال و ع املاات ل ه)ظوهي ال للم ا شهل االلشه فخوـ
اللشم  2007/2006اوسلت رقل ت ل وال  - 32هش ع ا جشهليت األ:هات ا شهلي األهاتيبامي  -جشهلي ( 17ناوهمي 16 -
رشص دديإ هب دش  418كلم ددي اهله د ابإلض ددشفي شهل ددي األ:ه ددات اوض د  62كلم ددي فض دوً ع ددل الالم ددشر ال ا)ولوجم ددي ( 45هله د اً
ه و طًشإ اامللشه اللشلمي اتشصي ( 110هله إ اغريهش هل هؤ سشر ال للم اللشه.
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ال ظل ه ه الظاتاف ادق صشايبي اادج اشعمي واجات الصاتاع ادج اشع ل جمشـ ال للدم "صداي عشهدي اال للدم ا دشهل
"صاي رشصي "ل
 : ا ا:ي اللطشع اتشص ل اللالمي ال للمامي هلش"ل وللو اار ال الي.

 وغمري ال)ظات ه ال للم ا شهل – "الل ادنا ش اال امف -هل ال زام يب حالدت ات ادع جتدشه أفداتااه ارشصدي غدري
اللشاريبل حبا هسنولمي ال الي ه نوع هل ال لهري عل املسلك الااتا ال يبلاس املسنولمي الوخصمي ملل يبطلب
أا يباتغب ل احلصوـ علمت.
اابل)ظددات د ه ال حددودر ال للمامددي أصددهح ال للددم ميثددل عهن دشً هشلم دشً اهل)ددو ً ه زايب د اً عل د األ دات اح شجددي (رغ د ال د ور
االل دوانن الض ددشه)ي تشنم ددي ال لل ددم إ ايبل د ذل ددك أي ال د يب د فع ال ددثال ه د فن ددشر الال داتاء اال)س ددشء ال ه د ا و د هب ن د يف
ال را شر (جور ايبل يب)ج  2005ص169 167إ ا أي اتاض ل اإلناشو اللشم ك) مجي للسمش شر املااتاضي هدل
قهدل املؤ سددشر ادق صددشايبي مياددل أي يبللددل همزانمددشر ال للددم اميادل أي يبزيبد ال)الددشر الدديت يباددوي اآلابء هسددنولن ع)هددش ل للددم
أ")شئه ممش يب فله لل حمدز ل للدم أ")دشئه الا مدشي علد نسدشب الا مدشر افلدشً لوع لدشا الثلدشل السدشئ أي ال للدم لدمس ههادشً
للا مشر كاش هو ضاتار للا مدشي ل كثدري هدل الد اـ" .م)ادش أهدشرر ارا دي أردات (رضدات  2007ص57إ ندوـ ماتجدشر
ال للم (هش قهل ا شهل إ ا أي  %80هل الطوب هل أ")شء األ ات الالري ابلاتيبف حيصلوي علد ارجدشر ه)خاضدي ل اه حدشي
الثشنويبدي اللشهدي هلش"دل  %50هدل أ")دشء األ دات الغ)مدي حيصدلوي علد ارجدشر هاتوالدي "الدل ولزيبدز اللواهدل ادق صدشايبي املسددشع
اتكشل را اتصوصميات اها ا و ه اللوقي هدش "دن الالدات ااخنادشض هسد و ر ال للدم  .اهدشيبلت هد ا ارا دي أردات (كداتمي
 2005ص  357 355إ هؤك ادروهش اللو االوثمق "ن نشلي الالات اهس و ال للم اأي ال للم هدو أاـ هدش يبضدح
"ت ع) ههو ارل الالاتاء انهمك أي اخناشض هس و ال للم ل الالاتاء يبل)مشي أهن لل حيصلوا د علد أعادشـ ه)خاضدي
األجات ايب للوي اروً قلموً اهل مث واوي فاتص أطاش أقل ل احلصوـ عل ال للم  .اها ا يبلل احلداتا ادج ادشع ايبدورل
الالات جموً "ل جمل .األهات ال يب فل)ش قودً أي اجهي نظدات اله)دك الد اه ا مش دشوت اتشصدي ابل للدم د و ادق هدع ااقدع اظداتاف
ات اع املصات ل ظل اجوا  %52.7هل الساشي ايت رط فلات ال رل افلشً ل لاتيبات ال )امي الهواتيبي للشم .2002
ا"لمش أثات اإلصو ادق صشا اال امف ا مال هل روـ هلمشر اتى ه ى
شر ادج اشعمي (ال للم منوذجشًإ اليت ووفاتهش
ا
احلاوهي عل هس و ه)خاض لا لشر نلحظ أنت ابلاتغ هل الز ا ل اد ثاشر احللمل ل ال للم فل ظلت ر هشهتش أقل
هددل املسد و ل أاارددات الثاشنم)مددشر اهددع الددز ا ل عد ا الطددوب كشنددت ال) مجددي هد ود هور اد د ثاشر احللملد ابل)سددهي لاددل
طشلب ال الس)وار األرري (ل أاائل ال سلم)مشرإ قشهت احلاوهي "ااتض ر وم صدغري علد كشفدي هسد و ر ال للدم  .اد يبدزاـ
احل د يبث – ه) د " ايبددي ادنا ددش ان د اآلي -عددل مش ددشر ا ددرتااا ال الاددي كلهددش أا "لضددهش ل جمددشـ ات د هشر ن د يبثشً اارااً
ايب ج ا نم)اش وو األ:هشر االضغو ادق صشايبي.
اهل ه)ش اع ر قضمي وطويبات ال للم اال)هوض س واه أن األركشي األ ش مي ل عالمي ال )امي اولشلت الصمحشر
الديت وطشلددب ابختددشذ رطدوار فلشلددي إلصددو ال للدم اللددشه ا"د ـ ا هددوا ل ارا دي ددهل هد ا اإلصدو وددشركي هصداتيبي اعشملمددي
(اله)ك ال اهإ اق ووجهت ه ه ا هوا ل ف ايبدات عدشم 2000م "للد هدؤمتات وطدويبات ال للدم اللدشه الد مت فمدت قداتار اتاتطدي
اللوهمي ل طويبات ال للم اللشهات اانهثق ه)ت  25هواتاعشً ل طويبات كشفي ع)شصات امل)ظوهي ال للمامي امل ى
وؤر اتاتطيات مثشرهش ن اآلي.
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اابل لمم السو دمولوج اتادل د ه املاتنلدي ُميا))دش اد د لشني ؤلدف (ريبد جنات Readingsإ اترداتاب ا شهلدي The
University ruinsات ُهلد اً فمددت عددل هددآـ فاد اداته اهؤ سددي ا شهلددي ل الغدداتب فشللوملددي ادق صددشايبي (الاتأ شلمدديإ جتلددب هددع
ر نه ددش هه ددو قما ددي ال ال ددي ل هل ددرت وا د دويبل رأ امل ددشـ الثل ددشل (املل دداتلإ فش شهل ددي ا يب د د ال دديت و ح ددوـ ه ه دداتكي ك د د
 Corporationد متلك ااراً ل الثلشفي ابع هشرهش املواتاع ال شرخي للهواتيبي مجلشء ه) عصات ال )ويبات ا منش و حوـ هاتجلم هش
األ ش مي هل الثلشفي اللوهمي ه السوو .األهات ال يبلل ل ول يباتان هاوكشً نوـ ايا السوو (نشفز الات"حإ ل و)ظدم ا شهلدي
اأااارهددش اهددل مث فل د اي ا شهلددي د د لو ش "ددل اطش"لهددش املامددز كاؤ سددي اج اشعمددي .ا ذا كددشي ه د ا هددو احلددشـ ل جشهلددشر
الغدداتب فاددش هددو نددشـ جشهلشو)ددش حنددل االدديت كثدرياً هددش ول د ال للددم ا ددشهل ل الهلد اي امل ل هددي هددثوً أعلد امنوذجدشً حي د يب لددن
اللحشو "ت ل حسن ال للم ا شهل اصودً لل ل ما
هد ا امل يبد  :ل ااقددع ال للددم ا ددشهل املصددات ثلددل دجتددشه ال طدويبات ددش يب )ش ددب اال طددورار اللشملمددي (وللمامدشًإ او هددشا
الولشرار الات مي اوسوا رتاومجمي ال)او الاا لل للم ا شهل اهد درتاومجمي مل ود ى
ف حبشجدشر ال للدم الامامدي امل وهدق
عل نوعمي ال للم اجواوت اوسللت الاثري هل املاشهم ادق صشايبي اارل ا شهلي او ل ار هظشهات ال اشيبز ل الواقع ال للما
املصات االيت عالت هل ظواهات الوهسشاا ال للمامي اهل "دن هد ه املظدشهات ا شهلدشر اتشصدي الد را اتصوصدمي أقسدشم
اللغشر اارل كلمشر ال جشر االرت"مي اادق صشا فاتاع "لض ا شهلشر األج)همي ل هصات اولشظات صور اإلناشو اللشئل عل
ال للم  .ا" لك واوي صور الواقع هغشيبات دجتشه ال طويبات ا شهل .
(ِ )4-1
ص:
ْ
است ْخ َال َ
نشال)ش روـ ه ا الاصل رص ااقدع ال للدم ا دشهل املصدات ل ظدل هدش عشيبودت ات ادع املصدات هدل ايدودر اق صدشايبي
اثلشفمدي اا د جوء طهملدي اللوقددي "دن ولددك ال حدودر اال للددم ا دشهل اان هم)ددش ه جماوعدي هددل اد خوصدشر علد ال)حددو
ال شه
 ال للم ا شهل أن أه اتشدر اليت اثاتر ( لهشً ا جيشابًإ ابل حودر ادق صشايبي االثلشفمي اليت حللت "ه)مي ات اعاملصات فدإذا كدشي ال)ظدشم يبسدري افلدشً للدوانن اللداتض االطلدب (السدوو الاتأ شلمديإ فدإي ال للدم موضدع "د اره هدن)ش أم أ"م)دش – ل
اائددات ال د ااـ السددلل ل)شهددش الوا ددع اعل د اللاددس فددإي وهددشع أ ددشلمب ال خطددمط ددمؤا ن ادشً ه ختطددمط ال للددم اووجمه دت
حبمث يب وا :هع اوري ال)وش ادق صشا اهس و ال)او ل قطشعشر م لاي.
 ريبددم ا شهلددي هددو فصددل أ ش د ل ريبددم هصددات احل يبثددي ال وطددور احلاتكددي الوط)مددي طملددي ه د ا اللدداتي ذ للهددتا شهلي املصاتيبي – اهش:الدت  -ااراً هد :اً ل الصداتاع ادج ادشع االسمش د نمدث ا د طشعت اللدو الوط)مدي امل)شهضدي لو د لاشر
ال ارل ااتشرج الاشفي ص)وف اللهدات اال سدلط أي يبادوي ال للدم أند خلمشهتدش اأااارهدش احلدشا ل هواجهدي ا ما)دي ااد د ه اا
ذلك انطوقشً هل أي ال للم ل مجل ت يبومع اللل ااد )شر الللونمي "ن طو"ت االاتاغهن فمت.
 ال للم يبطات ل مشو عوق ت ابل الي أكثات هل مشو عوق ت ابت اع انشجمشوت نت يبلم ن ش أيب يبولوجمي السلطيالضشه)ي " ارهش إلعشا ن ش هاتعم هش انونظ ه ا "وضو ل جمشـ الللوم اإلنسدشنمي اادج اشعمدي االلغدي اال دشريبم نمدث يبد
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عشا صمشغي أل واهش كالاتفدي إلعطدشء اعد لايب يبولوجمدي الات مدي اللشئادي اضداشي وادويبل جمدل هطمدع لللشئد ه خلمدشً عدل واادريه
لم)وب ع)ت ل ه ه املهاي .فاضشهن ال)و ال للما اأيب يبولوجمي نظشم احلا د يب ورع عل ووويبت انجب "لض احللشئق ال شرخيمي
ل همل وسويبغ أفاشره اقمات طملي احللب الات مي الثول ل هصات.
 عل الاتغ هل أي ال للم يبل أن أجهز ال الي األيب يبولوجمي اليت وسري ابأليب يبولوجمش غشلهشً اأنمشانً ابلل)ف د أيال)ظددشم ال للماد يب ا ددع "لد ر هددل اد د لولمي و ددمح لددت أي يبسددشع ل وادويبل اووددامل اعد األجمدشـ ا يبد "صددور هلشكسددي ملدش
وات ت ال الي هل رطط ا مش شر اوضلت هل "اتاهج اه)شهج ارا مي ل جن امن جي املواطل اذلك هل روـ اتامل)هج اتا ات.
فداتال للم كاش يباوي ا ملي لل حاتيبات ميال ل ظاتاف رشصي أي يبس خ م كأاا لللهات ااد ه اا اق ل هلاشر ال)ل اال ااري احلات
اق هق أي أهشر جور أارايبل ل ك ش"ت الوهري اتعشم 1984ات عل كمامي ا خ ام ال للم اأجهز املللوهشر ل وويبت ااكمد
مطات احلا الواوه اق ل هلاشر ال)ل ااإل" اعات.
 ل طشر ال حودر ا ريبي اليت هه هش ات اع املصات وطور ا ف هدل ال للدم ابل)سدهي لادل هدل ات ادع ااألفداتاافهشل)سهي للاج اع كشنت ه)ش نشجي ضاتاريبي لل للم جبامع أنواعت اكشفي هاتانلت ااد اشا "ل رار اهواهب م لدف األفداتاا
اذلددك ل هاتنلددي اله)ددشء اال وجددت حنددو ال صدد)مع اادنا ددش االلوملددي الاتأ شلمددي اود اعمشهتش أهددش ابل)سددهي لافداتاا فلد أصددهح ال للددم
ا م لي أ ش مي ل حلمق هس و ر هلم)ي ااج اشعمي أفضل اأي وهشيبل املسد و هدل هاتنلدي ألرداتيف اهدش مت ردوـ هد ه املاتاندل هدش
كشي لم لود اجدوا هصدشحل (هدؤطات فادات ًإ اق صدشايبي ااج اشعمدي ا مش دمي لاندشر اطهلدشر اج اشعمدي "لم)هدش كدشي دش املصدلحي
األاه فماش مت.
 ع) د هش نوددطت ال د عو ه نوددشء ا شهلددي املص داتيبي ل هطلددع اللدداتي اللو داتيبل دداتعشي هددش أل ددف نو ددش قددشا اللاددلالوط االااات ل هصات احل يبثي ااهرت ل هؤا:ر ه ه احلاتكي قطشع عاتيبض هل املصاتيبن مل يب وافات هثملت ل املاتانل ال شلمي.
 جتات"ي هصات ال للمامي جتات"ي لطويبي "رياقاتاطمي (أنشايبي ال وجت املاتكز إ أ جتات"ي االي ذ نصاتر املسدنولمي ال للمامدي(ا شهلميإ ل أضمق نطشو ممال " دا هل جللهش ظشهات عشهي اهوشعي "ن فنشر ات اع كشفدي – املودشركي ادج اشعمدي – اابل دشه
أصهح ال للم ا شهل علهي اكأااءا ل اجت ال غمري.
 ا ذا كشي ال حوـ هل رصشئصت ال لهري عل وللشئمي اان مشجشر ال)سق أا عل قوانن ات اع فإن)ش نوندظ أيبضدشً أيه ه ال للشئمي ق جتشا:ر قدوانن ال)سدق اللدوه ود رجيمشً ل لد عدل ان مشجدشر اقدوانن ال)سدق اللدشمل اهدو هدش يبلد أي ال حدوـ
"طهمل ت اأه افت – اك لك ال للم اللشه املاتوهط "ت -أصهح يبااتض عل ال)سق اللوه هل رشرجت.
 أهددش علددى اهد ّدل ولددع املسددنولمي فماددش اصددل لمددت ال للددم ا ددشهل املصددات ا هددل ه د هسددنولمي السددلطي السمش ددمي ا أمهسددنولمي رؤ ددشء ا شهلددشر ا أم هسددنولمي األ ددشو ا أم هسددنولمي الطددوب ا أم هسددنولمي ات اددع كاددلا لددمس هددل السددهل اي يب د
املسنولمي المس هدل املامد كثدريا ايامدل املسدنولمي هدي ااند ألي الادل يب حادل املسدنولمي املسدنولمي هودرتكي أا هاد ا جيدب
ال لشهل هلهش ذا أراان نلهش ابلالل اع)د هش نلدوـ ابملسدنولمي املودرتكي فدو نلصد "د لك ولدومي املسدنولمي أا ال للمدل هدل هسدنولمي
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ال)ظشم السمش
اج اشعمي "لم)هش.

اد ماش أي أ قاتار أا نل (اق صشا  /وللما إ هو ل ال حلمل ال)هشئ قاتار مش

يبل عل هصشحل فنشر

اعل هش هق ميا))ش اللوـ أي ال)ظدشم ال للماد اائادشً هدو ولهدري "صدور أا أرداتيف عدل طهملدي ا")مدي ال)ظدشم ادق صدشا
االثلشل اووجهشوت اللشهي لال علم)ش أد نغال اار املؤ سي ا شهلمي ل ألشالي اإلفور هل ولك اللهضي املهما)ي اص)ع ايدودر
جيش"مي.
أكث د د د د د د ددات

الفصل الثاين
التحوالت االقتصادية والثقافية
ِ
للتعليم اجلامع ِي
والكفاءة الداخلية

|كتـــــــــــاب |
تطوير التعليم الجامعي  :التحديات الراهنة وأزمة التحول

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 43

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.

الفصل الثاين

التحوالت االقتصادية والثقافية
ِ
للتعليم اجلامع ِي
والكفاءة الداخلية
( )1 – 2استهالل:
كشي الاصدل السدش"ق ثش"دي صدور فوووغاتافمدي هصدغات لددات ودرت املل هدي ات لل لهدري عدل اتااقدع ال للدم ا دشهل املصدات ردوـ
نلهي ال شرخيمي امل هشيب)يات أهش ال اصمل فماال هوشه وت ع نلل ن األاا ولد عدل الاادشء ال ارلمدي لل للدم ا دشهل ااألرداتيف
ول عل الااشء اتشرجمي ايبلرت كل نللي هل احللل ن جماوعي هل املوشه املل واصموً عل ااقع ال للم ا شهل املصدات .
جتشا:اً أل شلمب امل)هج ال للم يبي اامل لشرف علمهدش االديت كلادش اقرت")دش هبدش هدل الظدشهات فإهندش وسدرت أكثدات ممدش واودف اابل دشه قد د
وس جمب لل لاتف على ُعاق الظشهات هوضع الهحث ل ا لا)ش ه)هجشً ج يب اً اهغشيباتاً ناتيف فمت ثاتاءً ه ال را ي ايب لشهل ه ا
امل)هج هع الوقشئع اتك)و راائ  /اراه جم ال ات يب ألف هل جماوعي هل املوشه املا ضوني هل ع ا هل اتالللطدشرات يب خلدل هد ه
الللطددشر ه دواه للد نض أا ال أيبم د إلكسددشب املودده احلهاددي الللامددي .ااملوددشه ه)ددش ه د اإلطددشر ال د يبلددع ضددا)ت األثددات .أهددش
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الللطشر فه املداتااف لاثدات ذاودت "م)ادش اودى الودواه ه)دش علدى همندي ارا دشر علامدي ارءاً للاحدشاب أا ال حمدز هدع هاتاعدش أي
ناسو عظشم الللطشر حلاشً ع خلمي اإلنصشء الاا "ل ر املس طشع.
االااشء  Competenceل ال للم ه ه ق ر ال)ظشم ال للما على ايلمق األه اف امل)ووا او)لس ه ه
الااشء ا نوعن أا اش الااشء ال ارلمي  Internal Competenceاول عل ه كاشء ال)ظشم ال للما ال ارل
اق روت على اللمشم ابألااار امل)وطي "ت االيت وورت فمهش مجمع الل)شصات اليت وهشهات اللالمي ال للمامي .ااثنمهاش الااشء اتشرجمي
 External Competenceاوهحث ل عوقي ال)ظشم ال للما ابحمط ال ووج "ت اات اع ال ولال هل رولدت
اه ق ر ه ا ال)ظشم على ايلمق أه اف ات اع .اعل هش هق يب )شاـ ه ا الاصل احلللي األاه املل عل أ"ات :ادر ودر
اليت أفات:هتش ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي عل الااشء ال ارلمي لل للم ا شهل املصات .
( )2 -2املشهد األول  :فلسفة التعليم اجلامعي
ىى ى ى
اِّلى علاى " ى
ى
ص اريٍ أ ااان اااه ىل اودضهاد الد ى (يبو دف
أاجز اللاتخي الااتمي هلِن الالساي ل قولت ولشه ﴿قُل اه ه ا همل أاا ُعو اا ض ا ا
108إ فه السهمل أا الطاتيبق أا ال)هج الواضح ه)هجشً لل اادري اهوجهدشً لللادل .فه)دش فدشرو هدش "دن الد)هج ااملد)هج فدشل)هج
هدو الطاتيبدق الد نسددلات درياً للوصدوـ ه غشيبدي هددش "م)ادش املد)هج هدو الو ددملي الديت نسد خ ههش امن طمهدش للسددري علد هد ا الدد)هج
اارا"ددت .االالسدداي ل ه د هب ددلاتا ووددري ه اتذلددك ا ه د ال د ه املوجددت ه ه)شهددط)ش الهو داتيبي ألل دوً ه دش حبث دشً عددل املا دشهم
األ ش مي اليت واال اراءهش ا رضشعهش للاحو اال حلملات.
اعل ذلك فشلالساي لمست فااتاً جماتااً ه)لزدً عل الواقع ادج اشع الا)هش ابل رجي األاه ايلمل عامق ا الواقع
اجه فاات هل أجل ووجمهت ألشفظي علمت أا وغمرياً لت .اعل أ ش الالساي و ح ا الوظشئف اذلدك لسدهب "سدمط اهدو
أي ه د ه الالسدداي وصددوغ األه د اف اأي الوظددشئف ه د ا ددشئل ايلمددق ه د ه األه د اف .اها د ا احلددشـ ابل)سددهي لالس داي ال للددم
ا شهل و ح ا اظشئف ا شهلي ل حلق أه افهش .فه – أ فلساي ال لل ا شهل  -اتاتاتيبطي اللشهيات اليت اي ا هوقع كل ع)صات
هددل ع)شصددات ه)ظوهددي ال للددم اهددش يباددوي "م)هددش هددل عوقددشر اهسددشرار كددل ه)هددش اووجهشهتددش .اعل د ذلددك فشلالس داي وصددوغ
األه اف ا")شء عل األه اف و ح ا اظشئف ا شهلي (فلساي أه اف اظشئفإ.
اعل الاتغ هل أي فلساي ال للم ا شهل ق نسات عشملمشً اأصهحت دف ت وللق عل أ"واب ا شهلشر كجشهلي
كا ا اتWe Are Here To Teach You How To Teach Yourselfات حنل ه)ش نللاك  ..كمف
ولل ناسك ا اتأي ال للم احللمل  -عل حنو هش يب هب "اتانراهو -هو هش يب هلى ل ال هل "ل أي يب)س اإلنسشي واشصمل
هش وللات ل امل ر يات "ل أي ا شهلي طهلشً لد (جشريبسويإ اتوللاك كمف وااات ل)اسك اكمف وس خ م أااار ال ااري "طاتيبلي
هؤثات اج اشعمشً اهسنولي اانضجيات .كاش جشء ضال ولاتيبات المونساو للشم  1996اتال للم ذلك الا)ز املا)ويات أر"ع اعشئ
لل للم متثل األه اف امل)ش "ت أي حيللهش أاعل األقل يبوفات األ ش إلجيشاهش ه ال للم للالاتفي ال للم لللال ال للم
لللمش ال للم ل)اوي .اهش :اـ ا ـ ع) ان هس لاتاً (هل ال للم لللل أم لللال اإ (هل نلط األفضلمي لل خصو أم
للثلشفي اللشهي اإ .اانلس املثلاوي هملشً اأنزاابً هش "ن هؤيب ملوقف عل نسشب خرات اهوشيبع دجتشه عل نسشب خرات.
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( )1-2-2احلزب األول  :التعليم ِ
للعلم
ايباتكز أنصشره عل اتا شنب امللاتلات اأي الوظماي األ ش مي للجشهلي اتعلامي هلاتفمي حب تات اأي اللل ه ف ل ن ذاوت
"غض ال)ظات عل فوائ ه اوطهملشوت اللالمي اعل ا شهلي أي وس اات ل احشفظي عل اارهش ال شرخي ل اع اللل اتاتا ااصمل
األطات ال)ظاتيبي لت ااحشفظي عل جوانهت امللاتفمي املخ لاي ا د أغوارهدش ااك ودشف خفدشو ج يبد دش اأندت لدمس هدل اظمادي ا شهلدي
اإلع اا مله)ي هلم)ي اأي عالهش جيب أي يباتكز عل ال اويبل الللل االوخصد اللدشم اابل دشه فدإي هدشا ال للدم اه)شهجدت هتد
ابلرتال اإلنسشين اال را شر الثلشفمي اللشهي.
ايبات امل)شائوي ا ادجتشه أي الرتكمز عل ا شنب امللاتل ان ه يبلوا ")ش ه ال للم الطهلد نمدث وسدمطات األالمجشركمدي
ال للمامددي علد أ ددش أنددت اه مددش :للطهلددشر الدديت د ولاددل اابل ددشه ددرتكز ه)شهجددت علد ال را دشر ال)ظاتيبدي اند هش .األهددات الد
خيلددق  -ل ول د يباتان -نوع دشً هددل ا ددو امللاتفمددي "ددن ال)ظاتيبددي اال طهمددق و)سددحب ابلضدداتار عل د اله)مددي السو دمولوجمي للاج اددع .أهددش
ال را شر امله)مي فل واتكت للطهلشر ال نمش غري اللشار املضطات ملاشر ي اللال ا"لمت رشر ا شهلي.
الثاين  :التعليم ِ
( )2-2-2احلزب ِ
للعمل
ايباتكز أنصدشره علد اتا شندب ادق صدشا ات اذلدك هدل ردوـ ادند هش ل ات ادع اولهمدي ان مشجشودت هدل اللدو اللشهلدي
املؤهلي اامل ر"ي اال وافق هع ال غريار املس اات ل دوو اللادل الديت ولادس "د ارهش ال حدودر ا مالمدي املصدشنهي للالمدي ال )امدي.
اكددأي لسددشي ذلددك احلددزب جتسددم اً للثلشفددي السددشئ اللشئلددي اتصدد)لي ل المد أهددشي هددل الالدداتات ألي خدف الطددوب ال د يبل يب د رلوي
ا شهلي ل ذه)ه أهن يب رلوهنش "لص ايسن هس واه امللمو ا"لص احلصوـ عل فاتصي أفضدل لللادل .ايبداهد ا الل يبد هدل
"اتاهج صو ال للدم ل الوقدت احلشضدات ه)طللدي هدل فلسداي السدوو احلدات أ الديت ايد ا ذلدك ات ادع املثدشه – كادش يبداتاي -الد
واوي فمت قو السدوو هد احد ا الاتئمسد لادل جوانهدت اهدل ذلدك ال للدم  .اهدو هدش يب ضدح ل رؤيف اله)دك الد اه ا"لد اي ه)ظادي
ال لشاي ادق صشا اال )امي اليت و ه ووجهشر واتكز عل قو السوو.
أهش اإلهاشلمي املاتوهطي "الساي ال للم ه ه االيت وات"طت "وال خه ابدن مشجشر الضملي لسدوو اللادل األهدات الد
يبالد ال للددم ااره الددات ا ل ووددامل ه)ظوهددي الددوع ادج اددشع ايبالد ه أيبضدشً هل روددت علد ا وداتاف أالدو ر أكثددات ولد هشً
اعلونمي للالمي ال )امي اهش يبااتضت ذلك هدل عد م ال لمد ابدن مشجدشر اآلنمدي الديت قد يبااتضدهش الواقدع اخبشصديً ل ظدل الدو ئات
امل سشرعي لل ل م ال ا)ولوج ااار ا شهلي االهحث الللا ل ه ا اتشـ ك لك فإي عالمي الدات"ط "دن مش دشر ال للدم اللدشه
اادن مشجددشر املهشهددات لسددوو اللاددل اخبشصديً علد املد يف اللصددري هددل هددأهنش أي وات"طددت حبجد ال و ددع أا ادنااددش ل نجد
ادق صشا اهش خيللت هل فاتص عال.
ال ك دشب ا .لدويبس عددوض املل)ددوي اتا شهلدي اات اددع ا يبد ات يبلددوـ ي نظددشم ال للدم اد د لاشر قد نددوـ الللد ه
جماتا اتهللوهش رات يب لل الطشلب ا ملشهبش .أهش واويبل اللم ااملل ل ار ااآلراء اال)ظات ر اكل هش يب)هع هل ال ااري املس لل
األشالي اتاتا هدل جزئمدشر احلمدش ه كلمشهتدش فهدو مم)دوع .فش د ف واصدمل نظدشم للخداتجين الا)مدن يبلدوم علد ال د ريبب املهد
اند ه الددمس فمددت جمددشـ إلعاددشـ الااددات أا ممشر ددي ال ااددري .أ أي ولددوم ا شهلددي " ادويبل الددهوا ابحلد األا هددل اتد الا)مددي
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 46

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
اللشئاي عل الااشء امله)مي ممثلي ل طهلي لل)ت – ل أنسل الااتاض -أي ولط هش للمصات للمصات اهش هلل هلل .اها ا مت عزـ
كثري هل املثلان عل احلمش اللشهي اعل اللضمي الوط)مي .ل رجي جتلل)ش نلوـ نلدشً هدش أهدهت اللملدي ابلهشرندي .ايبلدوـ أيبضدشً ي ر"دط
وللددم الهوددات ل أيبددي هاتنلددي هددل املاتانددل حبشلددي اللاشلددي اال وددغمل اهددش يبسدداونت ادق صددشا اللددوه ي مت د ا ه د ا مت د ا ذا ا ي
انااش ه ا انااش ذا لمس فلط ع ااانً عل نلوو اإلنسشي الا)ت ميثل ان اش ي نسشنمي أا اج اشعمي هلشً ألي اإلنسشي
هو هص ر اللال ااإلن ش األي اإلنسشي هو اللشهل األاـ ل ادق صشا اللوه ات.
اخيو الهلض ممل يبات"ط ال للم "سوو اللال أي وصهح اار اللل اتاكشانًات يبغلق ايباد ح نسدب نشجدي الز"دوي فدشللل
أعل هل ذلك اأرفع فهو لمس خلي ل ااتيبم اللاشـ فل وؤا ه ه الاتا"طي ه لغشء "لض الللوم "سهب ع م اجدوا اظدشئف.
فهددل يبغلددق كددل قس د د اظددشئف تاتجيمددت ا أم ن)ظددات ه ارا ددي الللددوم كلهددش عل د أهنددش أعل د اأرفددع ه دل املدداتااا املددشا ا ي كددشي
هطلوابًا.
ِ
خلدمة اجملتم ِع
( )3-2-2احلزب الثالث  :التعليم
ايباتكددز أنصددشره عل د اتا شنددب ادج اددشع ات اال د ار ال ح د يبث اال )اددو للجشهلددي فلد رأ ه)ظ داتا ال ح د يبث ا" د اء هددل
(االت را و ا لاور ابر ونز اانمل لريناتإ أي ال للم يبؤا ااراً أ ش مشً ل نوات ال حد يبث االثلشفدي احل يبثدي علد اع هدشر
أي ال للددم هددو ال د يب ددوه ع د اا الهوددات ال د يبل ددوف يبددؤااي ااره د ل واامددك الثلشفددي ال للم يبددي اخبشص ديً امللشايبددي أا الاتافضددي
لل ح يبث اال ل م.
اأي اظماي ا شهلي اتاج اشعمي مش ميات فه املاشي الد يبد ر أاضدشع ات ادع اهوداووت ايبلادل علد جيدشا احللدوـ
ددش اه ددل مث فإهن ددش ووظ ددف ال را ددي االهح ددث مللش ددي املو دداور ادج اشعم ددي .اولد د ا شهل ددشر اإلجنلمزيب ددي أاه ا شهل ددشر الد ديت
ا ح ثت ولك الوظماي مث نلل هش ع)هش ا شهلشر األهاتيبامي اوه) هدش ند أصدهحت دي مممدز لل للدم األهاتيباد الد ا فلد أنودأر
الود ر امل ح األهاتيبامي كلمشر ات اع اأال هش اه اشهشً كهرياً .ايبزااا ه ا ادجتشه قو اان وشراً ل ال اـ امل ل هي اال)شهمي الا)ت
ألش "اثري هل احشذيبات ااألرطشر ذ يبه ا "وقوع ا شهلي ايت اثري اللو السمش مي اادق صشايبي (اهو هش حي ل كثرياًإ.

( )4-2-2احلزب الرابع( :التخصص الزائد )Specialization
ايباتكددز أنصددشره علد اتا شنددب ال خصصد ات ايبدداتاي أي ال طددور الللاد اال ا)ولددوج اادق صددشا امللشصددات اوغددري طهملددي
اللاددل اان مشجددشر ات اددع وادداتض كلهددش ع د اااً ه خصص دشً عددشه املس د و اأي ضددخشهي نج د امللاتفددي اإلنسددشنمي امنوهددش الس داتيبع
يبااتضددشي ال خصددو الد قمق ر ددش ه)د " ايبددي ال للددم ا ددشهل  .ا :اء هد ا ال وددمع اروالدت صددمحشر املااداتيبل ل اللددشمل امل لد م كلددت
ههشمجن عوء هه أ ال خصو الد قمق ألندت كادش قدشلوا يبدؤا ه أي ولداتف كثدرياً اكثدرياً عدل قلمدل اقلمدل أا كادش قدشلوا ابإلجنلمزيبدي
 To Know More and More about Less and Lessاال) مجدي احل امدي د ا ادجتدشه هدو اتانلداتاض امللاتفديات.
صحم ح أي هل يب لاق ل ارا ي جمشـ هلن يبا سب ههشر صلهي فمت الال دش يبدؤا ذلدك ه أي حيد هدل خفشقدت اأي د يبهمندت
هلشرف ج يب ٍ ع) هش و لشام ولك اليت هق أي اك سههش ايبلاو علمهش الزهل.
دك سشب
ا
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"ل ىي ال وجت ال رائل ال)ال ل ال للم ن ل أعل هس و ر ال خصدو حيدوـ ااي و)امدي ال اادري ال)لد الد
ميال امل لل هل قاتاء اللشمل قاتاء انف اهل فهد األ دهشب االرتا"طدشر الديت واادل اراء احللدشئق .دش يبدؤا ه ا د ن)ش الدوع
او جم)ت عل طاتيبق ع م ادروهش امل)طل امل واصل "ن ادر زاـ اادحنصشر ل ولل ال خصو هل اننمي اقاتاء الاوي الد
يبلع ل مشقت ذلك ال خصو هل اننمي أرات  .ال أعلى هسد و ر ال للدم الد رائل الديت مت اك سدشهبش هدل ردوـ ال خصدو ..
ددوف جند منطدشً خرددات للاد لل الد يبلداتأ الدد)و ل جمددشـ ختصصددت الا)ددت جيهددل كشفددي جمددشدر امللاتفددي األردداتيف الدديت ووددال عددشمل
امللاتفي .الل أطلق الاملسوف اتجو :أارومجش أ جش تات عل ه ا ال خصو ههت امل لل وسامي (ا هوـ امل لل إ .ايبل ه ا
أنت لمس ه للاشً  ..فهدو ر مدشً (جشهدلإ ل كدل هادشي هدو ردشر ختصصدت لا)دت ل الوقدت ذاودت لدمس جدشهوً ألندت (عدشملإ يبلداتف
جم اً كل هش يب ضا)ت قطشعت امللاتل الضمق عل اللشملات.
( )5-2-2احلزب اخلامس  :التوفيق ِي
نشاـ أنصشره اختشذ طاتيبق ا ط ووفمل "ن األنزاب السش"لي فجاملهش يب)طو عل ق ر هل الصحي اق ر أك هدل
اتطأ ذا هش اق صات عل جشنب اان ااي خرات .فشل للم يبلوم ها ن األاه ه ال ثلمف اللشم للاواطل الد يبلد عدل ثلشفدي
ا اشعي الاتاه)ي ااملاتجو هل نمث اكم الثوا"ت اوطويبات امل غريار .ااملهاي الثشنمي ه ال أكم عل الللوم االا)وي اليت و للق
")وددش اإلنسددشي ل ولشهلددت هددع الطهملددي اهددع اللوقددشر ادج اشعمددي .اأي فلسدداي ال للددم ا ددشهل د" د اأي و)هددع هددل السددمشو
ادج اشع ال اج ر فمت اأي وس ا هلوهشهتش هل الاتؤيف املطاتاندي ووفملدشً "م)هدش اذلدك هدو األرجدح اهدو هدش أكد ر علمدت
الل يب هل ال را شر.
حبمث يبوال ال للم اللشه اا شهل قسطشً هل ال را شر اللشهي امل )وعي اليت د وداتوهط ابإلعد اا مله)دي هلم)دي فشللوقدي
"ن اتال للم االثلشفي ووأم ه طش"ق ل وولم الطشقي املؤايبي ه و)امي اإلنسشي اات اع ا ي و)وعدت الو دشئل ااملؤ سدشر افندشر
امل) الددن لد كددل هددل األردويبلات .جبشنددب الللددوم ااملهددشرار امل خصصددي الدديت ولد لللاددل فضدوً عدل وو ددمع قشعد ال خصددو
حبمدث د ول صددات علد فدداتع ااند اقمددق اذلدك لاد يبادوي ال للددم اللدشه اا ددشهل أكثدات قد ر علد هواجهددي ان مشجدشر األفداتاا
اات الشر امل ل ا اامل غري ل احلشضات ااملس لهل .ايبات "لض املو غلن ابللل الرت"و ضاتار وه ه)هش لزاه هصا حبمدث
يبل م امع الطوب طشراً هاتجلمشً هودرتكشً د " ج يبد همدو اا د ل اااهت دش مياد)ه هدل ار مدشر ال خصدو امل)ش دب ااملوئد
لل راهت ا هاشانهت امل شني  .فلمس هل أه اف ا شهلي أي ختات أع اااً هل امله)من أا امل خصصن فلط "ل اأيبضشً د" اأي
يباون دوا عل د ق د ر هددل اللل د االثلشفددي .ل جددشا :ا شهلددي أااارهددش ال للم يبددي ه كسددات ان اددشر ال ا)ولوجمددش األشال دي اع د ا د لوـ
اللشعد الوط)مددي امللاتفمددي هددل رددوـ ن ددش هددش مياددل وسددام ت ابلصددمغ اال طهملددشر الوط)مددي لل ا)ولوجمددش اامللاتفددي أرد اً ل ادع هددشر
اللموا اامللوقشر اليت ق ولرتض ذلك.
ا" ل ا فلساشر ال للم ا شهل ول ار أه افت اهل مث اظشئات اكشي لل للم ا شهل اظما دن وللمد يب ن دش ال د ريبس
االهحث الللا اول اظماي ال ريبس "اشفي أنواعت اأهاشلت ه أاه اظشئف ا شهلي ه) نوأهتش األاه ان اق )ش احلشضات
الال " للد احلمدش اوسدلت هسدنولمي ا شهلدي اأصدهحت هتد ف ه عد اا كدواار قمشايبدي ل م لدف ال خصصدشر ااإلعد اا للاهدل
املخ لا ي االهحث الللا ااإلن ش الااات اوولم امللاتفي اال )وني الاااتيبي االثلشفمي ااحلضشريبي ار هي الهمني اات اع.
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اابد لاتاء السو مولوج مللشمل ال حوـ ل فلساي ال للم ا شهل نلحظ أنت ه) أي نوأر ا شهلشر ل أاائل اللصور
الو ط ا اات نوار طويبل يبو اواتواع ارجي احلاتار فمت أنمشانً ارشصي ع) هش ميات ات اع ال يب ار فمت هثل ه ا احلدوار
اتنلددي ايددوـ اج اددشع ابر :اأنمددشانً هددش يباددرت هثددل ه د ا احل دوار ايبصددمهت ا د اء اال د اا ل ات الددشر ع) د هش ولدداتف الطاتيب دق ه
اد لاتار "صاي رشصي .اه ا احلوار اا ـ منش يب للق " حلمل او)ظري طهملي الوظماي اليت يبلوم هبش ال للم ا شهل "صاي رشصي
ايباتجع ه ا ابأل ش ه أي ا شهلشر ابملل الاد للالادي مل و)ودأ "ودال طهملد هدع نودأ ات الدشر السمش دمي ل أكمد ذاهتدش
او)ظددري اجواهددش فش شهلددشر نوددأر ل هاتنلددي دنلددي رخيمدشً اكش د جش"ي ل األ ددش حلشجددي طددوب امللاتفددي لل )ظددم الات د
أكثات ه)هش ا جش"ي حلشجشر اج اشعمي هلحي ل ذلك الوقت.
فلد ظلدت ا شهلدي للداتاي كثدري و)ظدات ه امللاتفدي علد أهندش غشيبدي ل ند ذاهتدش Knowledge For Its Own
 Sakeاأي اظماي ا شهلي هد نلدل وداتال ات ادع امللداتل االاادات ه امل للادن اذلدك هدل أجدل ")دشء هخصدمشهت ")دشءاً هلاتفمدشً
اأروقم دشً ا ددلوكمشً ددلماشً ن د يبصددهح كددل اان د هدد)ه نسددشانً انضددج الاا دات ددو السددلو  .الاددل هددع هدداتار الددزهل  -رددوـ
ال)صف الثشين هل اللاتي اللواتيبل -اا جش"ي ل حودر اق صشايبي ااج اشعمي ه ل ا ولاتضت ا شهلي لاثري هدل ال)لد ااصدات
أهنش ولمش ل أ"داتا عشجمدي " Ivory Towersلمد عدل ظداتاف اااقدع اان مشجدشر جم الشهتدش ممدش أا ه وغدري جد ر ل
هاهوم ا شهلي ااارهش ل ات اع .ا"ات :هاهوم ج يب لد ار ا شهلدي امللداتل هدو املاهدوم الدوظما  Functional Viewالد
يبات أي امللاتفي اليت و)للهش ا شهلي أا و) هجهش جيب أي واوي ذار هاتااا جيشا هشاف ه ه)الي الااتا اات اع.
اهل ه)ش فل اار احلوار "ن اجتشهن رئمسمن
 -1اجتددشه أكددشامي يبددات أي ا شهلددشر ه د هؤ سددشر علامددي حب ددي د عوقددي ددش ابأله د اف ادج اشعمددي "ددل أي
ر"طهش ابت اع يبلغ اظما هش احللملمي.
لد أي الللد ا دشهل جيدب أي
 -2ااجتشه اظما يبدات أي ا شهلدشر هد هؤ سدشر اج اشعمدي ل األ دش
خي م أ ش شً افلط اظشئف اج اشعمي أل ا .
االواقع أي احلوار ال اار "ن هشون امل ر ن كشي عوهي هل عوهشر احلمويبي ا شهلمي "م أنت كشي يبلاس هاوً
هل أهاشـ ع م ال)ضج الااات فش شهلشر اكاش هق أي "م)دش ا د)زيب هدل اكمد ذلدك ل كدل و)دشاـ ل)دش لادل ع)صدات هدل
ع)شصددات ه)ظوهددي ال للددم ا ددشهل االلددشه د وسد طمع حباد اجواهددش اواويب)هددش أي واددوي جمدداتا هؤ سددشر علامدي حب ددي كاددش أي
و رل ات اع لااتض قم اأه اف هلم)دي علد ا شهلدي هدل هدأنت أي حيو دش ه كمدشي خردات د عوقدي لدت اب شهلدي كااهدوم أكدشامي
وات"و " .م أي ا شهلشر وطورر امنت ن أصهحت ووال أن امللشمل الاتئمسمي للاج الشر احل يبثي كاش أهنش أصهحت جزءاً
هل ال)ظشم ادج اشع اادق صشا وس ا هواراهش ه)ت اول م لت هش حي شجت هل اتاتجين.
ايبه ا أي الظاتاف اتشصي اليت أنشطدت ")ودأ ا شهلدي ل هصدات االلوقدشر السمش دمي االثلشفمدي امل لد ا ااملللد "دن
هصددات اعد ا هددل اللددويف الاد يف فضدوً عددل ")مددي الرتكمددب الطهلد كددشي لددت ااره ل ولد ا هلحددوظ ل الالسدداي اللشئاددي ن د
اج ان ا شهلي ل فرت و وجت افق "وصلي فااتيبي غريهش ل فرت أرات فشل للم ابع هشره وثلماشً عشهشً للاواطل فاشي ههاي األ:هات
االدديت يبلددوم هبددش "طاتيبل ددت ال للم يبددي اأ ددشو وت ال للمد يبن اهددع " ايبددي املودداتاع ال)هضددو حاد علد مجددع ال للددم "ددن هها ددن
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ههاي اإلع اا لل للم ال خصص امله (امل ار الللمشإ اههاي الرت"مي ال ثلمامي (األ:هاتإ أيبضشً ا ي اثاتر قلموً اد ماش "ل أي
انـ ألا عل هل األ:هات هواراه ادق صشايبي هص ر قووت.
اابناسشر هواتاع ألا عل اناسات املواتاع ال للما ال كشي هاتوهطشً "ت اروهش هصري ااروهش قداتار .ال هد ه الادرت
(1882-1840إ أغللددت الاثددري هددل املد ار اهددش "لد هددو أ ددلوب ألاد علد ل املددز "ددن علددوم الثلشفددي اعلددوم الصدد)شعي.
الال ع) هش ان لت "اتيبطشنمش هصات ااقرت"ت هصات هل نظدشم ال خد مي علد ال)ظدشم اللدشمل الد كدشي هوجدوااً نم)ند اهدو ال)ظدشم
اتشام األاراا ل ذلك الوقت " أ ال)ظشم ال للما ل يب)ش خي لف ار وفشً كشهوً عل عه ألا علد اهدش ند ل هدو اناصدشـ
علوم ال يبل عل علوم ال نمش اأصهحت فاات ا اع "م)هاش غري قشئاي اأصهح ال ااتيبق "م)هاش هو اللشئ امت ووجمت الهلثشر ل
جمشـ الللوم اإلنسشنمي علد الطداتا :الغداتا الدمس علد طداتا :الطهملدي الو:هدي ل)هضدي ات ادع املصدات فادشي هد ا نوعدشً هدل أندواع
اإلنددوـ لل)ظددشم الثلددشل املصددات امل يباددل ذلددك حلسددشب و)امددي الددوع ابلللددوم ال جاتيبهمددي أا اللللمددي احل يبثددي منددش كددشي هد ا هبد ف
ادقرتاب هل الللوم اإلنسشنمي املأروذ عل الغاتب.
اهع ادن وـ ار لات الوظشئف ال للمامي اأصهح ال للم هاتوهطشً "ااات ال وظمف ابحلاوهي ااتشدر اإلااريبي المس
اظماي اي يبثمي ل)اع ات اع اجت يب ه .اجشءر ه ه الالساي متشهمشً هع رأ انلوب هس وشر الرت"مي أ م اللورا كاتاهات أي الضاشي
الونم د هلشا هصات عل األجمشـ د يباادل ل ادند وـ اللسداات ااد د لاشر ادق صدشا "لد ر هدش يباادل ل ضداتب الاادات
املصات ل الصام حبمث يبصهح عشجزاً عل ال طور ااإل" اع ااتلق ايبظل هل اد اً علد غدريه لم حدات  .ارأ انلدوب أندت لاد
يب حلق ه ا ا ف د" هل أي و جت مش دي ال للدم كلهدش – ل هاتنل هدش اد" ائمدي االثشنويبدي االلشلمدي علد السدواء -حندو احلادظ
ااي امل)شقوي االرتومل ااي ال)ل األشكش املاتاجع ااأل شو ااي وواتحيهش اواويبل رأ هس لل فمهش اانرتام الالاي املا و"دي
ااي اه حشهنش اال صشرع فاات ً هلهش.
مل

اهع نوأ ا شهلي املصاتيبي اروالت هلشرار اتاللل تاتا اللل ات اتال لل لللل ات اتاللل نهشً لللل ات اهدو املهد أ الد
يب)سهت هؤيب اه ه الغاتب احل يبث فلط ا منش ه اإل وم ل عه ه األاـ .ال متاتا عل احلاتفمي الضملي اليت اوسات هبش امل ار
الللمددش ايددت ا ما)ددي ال يبطشنمددي قدداترر ا شهلددي الرتكمددز علد اآلااب االللددوم فهد أر )ددشهج األاب اال ددشريبم االالسدداي الدديت كددشي
غمشهبدش هلاو دشً "ود ل املد ار الللمدش اللدل هد ه الالسداي و ضدح هدل هاتاجلدي قدشنوي نودشء ا شهلدشر الصدشار عدشم 1908
نمددث جددش ء فمددت ات ي الغدداتض هددل ه د ه ا شهلددي هددو واتقمددي ه د ار املص داتيبن عل د ارد وف أا هن د اذل دك ")وددات اآلااب االللددومات
اك سددشابً للالاتفددي ااد د )شر ل د اهتش د لهلددوغ أ ه)الددي عالمددي ا")ددشءً علمددت فل د اخت د ر ا شهلددي ل " د ا هتش هوقا دشً ددلهمشً هددل
اإلعد اا املهد تاتجيمهددش ااجتهدت ه ود ريبس الللددوم الاو ددمامي ل وللمد ااضددح للجشهلددشر الغات"مددي اذلددك ل هاتنلددي رخيمددي
كشنت ولشين فمهش ا شهلشر ل الغاتب هل الاتكوا الااات اادناصشـ عل الواقع ادج اشع  .الل كشنت ه ه الالساي اليت قشهت
علمهش ا شهلي ل هصات صور أهم)ي للرتكمهي ادق صشايبي اادج اشعمي اليت عاتفهش ات اع ل ال)صف األاـ هل اللاتي اللواتيبل اه ا
هش ولاست ج ار هؤ س ا شهلي ل أاـ عه هش نمث كشنوا جماوعي هل الاتأ شلمن.
امل يبال غاتيبهشً أي وادوي ا شهلدي ل ذلدك احلدن هؤ سدي لل)خهدي الدمس للجادشهري لادل الغاتيبدب أي ال)خهدي ه)دش كشندت
ه ال)خهي ا دج اشعمي امل وال ال)خهي الللامي عل اللاس هل ا شهلشر الغات"مي .ل لك فل كات ت ا شهلي ال اشيبز الطهل
"ل اأصهح ذلك جزءاً هل علم هتش اليت ا ااتر ن اآلي ولاتيبهشً "م أي ال حوـ ادق صشا االثلشل ل للاج ادع علدب ثدور
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يبولم ددو ر" ددط ال لل ددم عل د ار د وف أنواع ددت اهاتانل ددت " لهم ددي نشجشو ددت ذ ن ددو الل ددشنوي رق د (345إ لس دد)ي " 1956و ددأي و)ظ ددم
ا شهلشر املصاتيبي ل هشاوت األاه عل اتأي خي و ال للم ا شهل خب هي ات اع ااأله اف اللوهميات.
اه ددع ال)لل ددي األيب يبولوجم ددي ادهد درتاكمي للاج ا ددع أنو ددأر ا:ار ال لل ددم الل ددشه  1961ل ا د ال ال ددي ابلا)م ددن ااتد د اء
ان ار أي يبلوم ال للم ا شهل لل رجي ا شهلمي األاه عل قشع علامي عاتيبضي و امز ابللاق ل ال را شر األ ش مي اأي
يباوي ال خصو ال قمق ل ال را شر الللمش ال ال رجي ا شهلمي األاه لدهلض الالمدشر الديت وسد لزم ذلدك .اقد ظهداتر ل ولدك
الاددرت أيبض دشً " د ا ر ر"ددط ال للددم ا ددشهل ابن مشجددشر ددوو اللاددل اهددع هددش ل ه د ه ال د عو هددل قماددي عالمددي د أي جوهاته دش
انصددب حنددو ان مشجددشر ال الددي الددمس ابلضدداتار ان مشجددشر ات اددع .اهب د ا فل د ر ا شهلددي ن د الم دوم اارهددش ل ووددجمع ال داتأ
املغ دشيبات اال ج يب د الااددات اامله د  .اق د اق ضددت ال وجهددشر ادق صددشايبي االسمش ددمي لاددرت ادق ص دشا املوجددت انشجددشر ال خطددمط
الوشهل اده اشم ابل خصصشر ال قملي ا ن ال وغريار ل ")مي "لض ال خصصشر ا نودشء ختصصدشر ج يبد ل الالمدشر
ا شهلمي اامللشه الللمش.
اابل لمم السو مولوج ه املاتنلي افلسا هش ا شهلمي يبه ا ا شهلموي اكأي ههح اتانلوبات يبطشراه فل جدشء ل
ولاتيبات ايبواي املوظان للشم  1958/57اهو ولاتيبات يبلل ضوءاً قشمتشً علد نشلدي راتجيد جشهلشو)دش .اقد و)شالدت ار هدشرار ايبدواي
املوظان كوً هل املس و الثلشل اللشم ااملس و الثلشل امل خصو للجشهلمن ال يبل ول هوا لوغل اظشئف ال الي .اكشنت ال) شئج
مماي نلشً  %66هدل ندشهل اللمسدشنس االهادشلوريبو نصدلوا علد ارجدي صداات ل ار هدشرار الد يبواي لودغل الوظدشئف اتشصدي
واا ختصصه ! أهش الثلشفي اللشهي فأهاته أاه اأهات راتجيو ا ) ي هس واه اتضلمف ج اًات اراتجيو ال جشر مي دش:اي اتجبهدل
م ابمل للوهشر اللشهيات اراتجيدو الزراعدي اتجيهلدوي ا غاتافمدش الهسدمطيات اراتجيدو الطدب لدمس لد يبه د ذردري ضدنملي هدل األلادشظ
االلهشرار اللغويبي اهللوهشهت اللشهي د اجوا ش اراتجيو أقسشم الامامشء هللوهشهت جشه اراتجيو أقسشم اللغي اللات"مي يباتواهوي
أرطشء لغويبي د ولمق أهش محلي ال وجمهمي اال جشر امل و طي فإي أفله ضمق اأ لوهب ركمك اهللوهشهت اللشهي ضلماي ج اً .ه ا
ه ددو أرط ددات ولاتيب ددات ر د ع ددل هس د لهل هص ددات .أن ددت يبل ددوـ "ص داتيبح الله ددشر ات ي املثلا ددن ا ددشهلمن اه د ع د ال ددهوا ل هنض د هش
ادج اشعمي اادق صشايبي االسمش مي االاااتيبي "لم اي كل الهل عل الثلشفدي اهد ابل دشه عدشجزاي عدل أااء ر دشل ه ل هنضد هش
اللوهميات.
اهددع ومددشر ادنا ددش ادق صددشا ل هطلددع السددهلم)شر مل خت لددف فلسدداي ال للددم ا ددشهل كثددرياً فصد ر اللددشنوي رقد (49إ
لس)ي 1972م – امللاوـ "ت نشلمشً -ل صهح ر هي ات اع ل هل هي أه اف ا شهلي نمدث ندو ل هل هدي املدشا األاه علد
اتأي خت و ا شهلي "ال هش يب للق ابل للدم ا دشهل االهحدث الللاد الد ولدوم "دت ل كلمشهتدش اهلشهد هش ل دهمل ر هدي ات ادع
اادرولددشء "ددت نضددشر ًات امت ر"ددط ال للددم ا ددشهل ابن مشجددشر ددوو اللاددل رغد وغددري مش ددي اللددويف اللشهلددي السدشئ ل املاتنلددي
السش"لي اهل "م)هش ضاشي اللال تاتجي ا شهلشر اهو هش عاتف "سمش ي فك ادروهش "ن ال للم اال وغمل.
اا الثاشنم)مددشر ابللمددشا السمش ددمي ا يب د اهلهددش مش ددي ال الددي الات مددي ل ج د ولهريهددش الواضددح ل اثملددي اتطددي
اتاسدمي للدشم  1987/86-1983/82نمدث وضدا)ت الدد)و علد ات عدشا ختطدمط ال د ريبب اال للدم عاوهدشً اا دشهل علد
اجت اتصوص حبمث يب ووجمهت ابلاشهل ت هي ادن مشجشر الاللمي لوق صشا اللوه ات اهو هدش مت واتمج دت "ودال ااضدح ل
اثملي ات رتاومجمي وطويبات ال للم ل هصاتات اليت ص رر عشم  1987اأع هش ا .أمح ف حد داتار ا:يبدات الرت"مدي اال للدم ل ذا
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الوقددت .ال ددمشو عالمددشر اإلصددو ادق صددشا ل هصددات ا عددشا ا مالددي افددق مش ددشر صدد) او ال)ل د االه)ددك ال د المن
شا ل فرت اللم المي اليت
اال)حوـ حنو اق صشا السوو ا لات ا ـ نوـ فلساي ا شهلي نمث أر الهلض يبلم الاتأ ال
عشه هش ا شهلي املصاتيبي ل " ء نوأهتش فأر يباتاا أي ههاي ا شهلي ه ال للم اال ثلمف فلط فو و لمد "لهدوـ أعد اا ألد ا
"م)اش يبلح خراتاي عل ضاتار الات"ط "م)هش ا"ن وو اللال ف لمم "لهدوـ ولدك األعد اا الديت حي شجهدش السدوو ايبدات فاتيبدق اثلدث
أد ولشرض "ن ادجتشهن فش شهلي ولل اوثلف افلشً للحشجشر ات المي االيت يبل وو اللال جزءاً ه)هدش لادل د يبادوي
.
ه)ش ال زام " وغمل راتجيمهش ا
اعل الاتغ هل ال طورار اليت هاتر هبش ا شهلي ل هصات اوزايب أع ااهش اوغري اللوانن امل)ظاي ش د أي الالساي اليت
اضلت ش ظلت ألصور ل الالساي امللاتفمي اليت " أر هبش اهل مث كشي ا ف احد ا اائادشً ل كدل اللدوانن هدو أي هد ا ال)دوع
هدل ال للددم يبلادل علد رقد اآلااب االللددوم .ا ي هشلدت  -ا شهلددشر املصداتيبي امللشصددات – ه األرد ابدجتددشه ال خصصد علد
الاتغ هل أي نوأ اتا شهلي املصاتيبيات ق اروهطت ابدجتشه الثلشل اللشم رغ ال عو ه وغمري ال)ظات ه ا شهلي اتهل ه)طق كوهندش
هوضوعش لل خصو ال را الللا  ...فشل خصو مل يبلد يبدات ك)لطدي قدو فشده ادشم اآلي ابملهدشرار اللشهديات ا"م)ادش يبغلدب
ً
عل د ا شهل ددشر اتلمجم ددي اق هددش ال دد)ظ األهاتيبام ددي الدديت متم ددل ه وو ددمع قشع د املل ددشرف اللشه ددي اال را ددشر امل ل د ا ااجم ددل
ال خصو اول اه ا عطدشء الااتصدي لور مدشر "دن هوضدوعشر ال را دي" .م)ادش جيد)ح ال)ادوذ السدوفميت ه ال هادري ابل خصدو
اواتكمز ال را ي اللشلمي نولت ااده اشم ابلللوم األ ش مي الو:هي إلولشي ختصو هلن.
أي جشهلشو)دش  -هدداتر "ودال أا آبرددات -اتانددل هودشهبي ل لددك الدديت عاسد هش اتد الغات"مددي " ايبدي ابد رتهددشا ابل)ظددشهن
ال يبطشين االااتنس ه) املاتانل األاه إلنوشء ا شهلي األهلمدي هداتاراً اتاندل ال)ادو اال ادشثات اادن ودشر اصدودً ه ال حدوـ حندو
ال)ظشم األهاتيبا فشدقرتاب هات اثنمي لل)اط األاراا (ا شهلشر ال يبطشنمي ااألملشنمدي االااتنسدمي ...إ .اه)دش اعد كدل املاتاندل
كشنددت ه)ددش ااهدشً عالمددي الهحددث عددل الد ار ااكمد ا ويبددي الللامددي عد ااائاتهددش اواشعوهتددش امل )وعددي اامل ارلددي اط)مدشً ا قلمامدشً
ااالمدشً .األهددات الد يبللد ل ولد يباتان هدداوكشً نددوـ نشلددي هددل اتادغدرتاب ال للماد ات نددن يبصددهح األااء ا دشهل لددزـ دواء عددل
الهمني أا قضش اهواور ات اع ا وهت .فو وزاـ ا شهلشر املصاتيبي حبشجي ه "لور نظشم أا نظ جشهلمي أكثات هوئاي لهمن هش
اظاتافهش اأق ر علد هواجهدي ال غدريار الديت حيادل هبدش احلشضدات ااملسد لهل .فلد أكد ر األحبدشل أندت د هادشي ل الوقدت احلشضدات
لل للددم امل)لددزـ عددل ات اددع اهودداووت اأي ال للددم ا ددشهل الالددشـ هددو الد يباددوي اثمددق الصددلي حبمددش أفداتاا ات اددع انشجددشهت
اهواوهت االلشار عل ن ال ال )امي الوشهلي.
اعلد هدش دهق ا اتاجلدي األا"مدشر السو دمولوجمي اولمماهدش لالسداي ال للدم ا دشهل املصدات اجد ان األ:هدي كادش وؤكد هش
الل يب هل ال را شر اليت اع ا ان علمهش و)ه "غمشب الالساي الواضحي اليت يبس ) لمهش ه ا ال للدم فشملونظدي ال قملدي ل طدويبات
ال للم ل هصات ووقا)ش عل انت اف ل الالساي الواضحي االللم امل هلدور ل كثدري هدل اللهدوا ايبوده ريبدم ال للدم ل هصدات علد
ذلدك .اانلاددس هد ا الوضددع علد أل ددو امل)دشهج اهاددوانر ال را ددي ل مجمدع هؤ سددشر ال للدم اللددشه اا دشهل فلد ووصددلت
ن د د يف ال را د ددشر (نسد ددل 1995إ ه أي ه)د ددش ن د دواه  %76هد ددل جماد ددوع أه د د اف ال للد ددم د يب د د ايلملهد ددش ل الواقد ددع
هثل (و)امي ههشرار ال ااري اإل" اع إ (الهحث ااإلطوع اايلمل املللوهشرإ (ال ااري ال)شق إ (واويبل اإلنسشي اللشار عل
" اء الاتأ اانرتام الاتأ اآلراتإ (ال ريبب عل وا)ولوجمش اللصات و ريبهشً عالمشًإ (ر"ط األحبشل الللامي واور ات اعإ.
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كاددش أضددشف ع د ا هددل ال را ددشر (نج د  2004أند راا 2004إ أاي ر"ددط ال للددم ابإلن ددش أهددات يبثددري أ ددنلي
ع يب ل ظل و)امي اق صشايبي ضلماي ولموهش هصات اركوا اق صشا اضلف ل السمولي املشلمي اعجز ل املوا:ني امنطمي اإلن ش
اوللم يب ت .عل الاتغ هل أي ال الي مل وصهح ه املسمطات عل وو اللال كاش أي ر"ط ال للم ابن مشجشر ال )امي فلط يب)طو
عل رطور ذا هش وللصت املواتاعشر ال )اويبي وف يباوي هصري ا شهلشر هدو اإلغدوو هثلادش ند ل ع)د هنشيبدي ناد ألاد
علد ا"لد افشوددت" .لد أي وصدوران أي السددل ل اراب ال )امددي يب طلددب هزيبد اً هددل ادق صددشر علد ا شندب املهد لللالمددي ال للمامددي
فاتكزر "اتاجمهش اه)شهجهش عل واثمف اح و اتال للما ات أا ال ل ل ال خصصشر املخ لاي اختامف – أا ابألناتيف هتادمش-
اح و الثلشل فأصهح ل يب)ش راتجيوي حيالوي هؤهور جشهلمي اتاهش "لد ا شهلمديات ل م لدف ال خصصدشر امله)مدي اتيب امدزايات
" خلدف اعددمه الثلددشل اادج اددشع اهددل "مدد)ه افلددشر ج يبد هددل املللاددن ود رل نلددل اللاددل ال للماد ل لمد ن ددش ناددس
املاشر ي امله)مي أنشايبي ال)ظات نالمي الطش"ع للالمي ال للم  .ال ه ا و سشءـ ن يف ال را شر (ا واا 2000إ هل يبلوم
ال للم ا شهل أ"سط اظشئات ل و)امي املاتأ املصاتيبي ا اجتمدب ابلطهدع اتدات فدشل للم ا دشهل ل هصدات اآلي د يبلد م أ ندوع هدل
الرت"مي اتشصي أا ال )امي اتشصي ابملاتأ فشلا ش اليت صهح "ل )وار أا ههور قلملي هسنولي عل وات"مي األجمشـ املصاتيبي د جت
ل ه)شهج ا شهلي اد ل األنوطي ا شهلمي أ اه اشم أل ا هل "وظماي املاتأ  ..ه ه هوالي كهري لمست هس لصمي عل احلدل
ذا هش و كاتان أي ال للم املصات ل الثوثم)مشر ان هنشيبي اتاسم)شر كشي يبل م للااتأ املصاتيبي ل صهشهش اههشهبش جاتعشر وات"ويبدي
هاتوهطي "وظما هش ال )اويبي اكشنت ه)ش ارا شر رشصي للا)زـ اال "ري االا)وي ال)سويبي االطات:يبي  ..اخ .ن أي نوأ الالمشر
اتشصي لله)شر فل ر هضاوهنش ااظما هش امل)وطي هبش اأصهحت هسشراً هوا ً :اشع )ش املل شا  .ا" أان نولات ضال هش ا ولاتانه
هل أاجت فول ه)جزار هواتاعشر ال )امي اطاتائق ختطمطهش ا ااراهتش.
اابلالل كشي الاول ل ووظمف اللل ت هي الص)شعي اال )امدي ايبااد أي ن أهدل هدش ن فلدت هدل عادور صدلهي ل هداتاء
اتنق امللاتفيات ل األجهز امل)زلمي االسمشرار ن ه ه اللحظي اهش )ظل ن فلدت ممدش د و فلدت "دوا كش )د هدثوً اد أقدوـ ال)ادور
اآل ددمويبي" .مد أي األهددات يب جددشا :اتKnow Howات الاددل املهد أي نطلددب امنددشر اند لل اتDo Howات و لدشظ ل ظددل
اواشقمي نلوو امللامي الاااتيبي.
ه ا اق أرجلت ال را شر اللشملمي امللشرني عجز نظ ال للم ل ال اـ ال)شهمي ه غمشب فلسداي ال للدم نمدث غد ر
هد ه ال د اـ هلاتضدشً عشملم دشً ألهد شر هددل ال)اددشذ االالسدداشر ال للمامددي الواف د هددل كددل أحنددشء اللددشمل امل لد م اايددشاـ هد ه ال د اـ
وطهملهش كاش ه أا عل األقل هغلاي "ودلشرار ال ج يبد اال طدويبات ل "مندي خت لدف عدل "من هدش األصدلمي .اأ"د عد ا هدل رد اء
ال للم فضوً عل هواتاع اتطي اإل رتاومجمي ل طدويبات ال للدم اللدشه (2000إ اجهدي نظداته ل اف لدشا الاتؤيبدي االات دشلي Vision
 And Missionلل للدم "اته دت ل هصدات  ..اهدل مث اف لدشا الالسداي االغدش ر احد ا اأي الغدش ر هدش هثشلمدي رمشلمدي ا هدش
قولمت ااي فلل ه و ش .اأي السشئ ع) ان هو صاتاع الالساشر ايباا لل دلي عل ه ا الوضع أي ن أهل طهملي ااظمادي كدل
هل جشهلي األ:ه ات اجشهلي اللشهات اا شهلي األهاتيبامي ابللشهات اهش يبرتودب علد اجواهدش اعالهدش هدل ن دشئج اج اشعمدي ا مش دمي.
صحمح أي صاتاع الالساشر ل ال للم ا شهل هوجوا ل كثري هل ات الشر امل ل هي اال)شهمدي لادل ه)دش فدشرو "دن أي يبادوي
ان"لددش هددل ااقددع اج اددشع يبلد ع)ددت ايبلاددل علد وطدويباته ا"ددن صداتاع فلسدداشر هادداتاض هددل اتددشر أا ه)لددوـ ع)ددت
الصداتاع ً
لمست لت ج ار ل جم ال)ش.
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اميا))ش أي نوجز فلساي ال للم ا شهل أي مثي ضغو فاتض هش الظاتاف (ال المي ااإلقلمامي ااحلميإ عل ا شهلدشر ل
هصددات اكددشي ددش أثاتهددش الهددشلغ عل د فلسدداي اللاددل ا ددشهل اعل د اظددشئف ا شهلددشر (عل د األه د اف االو ددشئلإ أار ه د ه
الضدغو ه ضدلشف قد ر ا شهلددي علد ايلمدق املواءهدي "ددن األج)د الوط)مدي اامللدشيبري اللشملمدي (اهد ا هدو ك)ددت املداتضإ اقد أفددات:
ذلك جماوعي هل ال )شقضشر اليت قضت عل ولشلم اللال ا شهل (اولدك هد أعداتاض املداتضإ اكدشي لد لك ود اعمشر ان دشئج
رطددري علد احلمددش ا شهلمددي عاوهدشً اعلد الد ار ال )اددو للجشهلددشر (خاثر املدداتضإ .ا ذا ك)ددش ناتيبد نلملددي صددو ال للددم اللددشه
اا ددشهل فددإي نلطددي ادنطددوو ل ه د ا اإلصددو ه د ")ددشء فلسدداي ااضددحي امللددشمل د ا ال للددم فلسدداي و دات"ط املشض د ااحلشضددات
اا ملس لهل و)سج هع فلساي ات اع اولال عل وطويباته ووال جوانب اللالمي الرت"ويبي كشفي اايلق واشهلهش اواشعلهش.
( )3-2املشهد ِ
ِ
التعليم اجلامع ِي
الثاين  :دميقراطية
واتوهط كلاي (ال ميلاتاطميإ ل أذهشي ا اهات الا يف هل ال)ش "د(السمش يإ حبمث يبصهح هل)شهش هل صداتاً علدى أي يبادوي
ى
أ لوابً للحا يبلوم على قشعد أي ود "ري األهدور ل ال الدي يب)هغد أي يب دوده الودلب هدل أجدل الودلب احندل د ناتيبد أي ُخناطّد ا
ه ا اللوـ ا منش ناتيب أي نلوـ أنت لمس د جزءاً هدل نلملدي ال ميلاتاطمدي ألهندش ل هل)شهدش اللدشم لمسدت جمداتا طاتيبلدي ل احلاد
اه ا يبلِن أهنش د و)حصات ل ال وامور اال )ظماشر اليت ولدشم هدل أجدل مش دي ال)دش "دل و غلغدل – أا هاد ا املاداتاض -ل
ال اللوقشر ادج اشعمي اها ا.
كل هأي هل هنوي احلمش اتشصي ابت اع ال ال)ظشم ادق صشا اال)ظشم السمش
ا ذا كشنددت الرت"مددي ل هل)شهددش اللددشم منددش ولد ذلددك ا هد الد نلددوم "ددت هددل أجددل اك سددشب األجمددشـ ا يبد املهددشرار
اادجتشهشر االلم اامللشيبري اامللشرف ااملللوهشر اليت متا)ه هل أي يباونوا أعضشء اجيش"من ل جم اله اوصهح ال ميلاتاطمي على
ه ا قاتيب)ي الرت"م ي "ل وصهح اللوقي "م)هاش ك لك اللوقي اليت يب ح ل ع)هش علاشء امل)طق هل اللداتب ع)د هش يبلولدوي أي الللدي ود ار
هع هللو ش اجوااً اع هشً لِن أنت ابلل ر ال و وافات فمت ال ميلاتاطمي ابلل ر ال ميال ل)ش أي نثق يهاشي قمشم الرت"مي ل امل)شخ
الصح الو:م ل)اوهش اا:اهشرهش .ااميلاتاطمي ال للدم هد ثش"دي احلللدي املاتكزيبدي الديت يب سدِن "وا دط هش الاودف عدل طهملدي اللوقدي
نظشهش ال للم اال)ظشم ادق صشا اادج اشع االسمش
اه ا كلت هل ه)طق أي ال ميلاتاطمدي مل ووجد لُ اا ّىدو اي نظدشم ألد ااً
"ن ً
فه ذا هش ايولت ه نظشم أل ا كاش يبؤك (أارجشيإ فإي ه ا ال)ظشم د" أي جياع "ن طمشوت عواهدل ف)شئدت ألهندش د اوي نظشهدشً
جياع "ن امل )شقضشر عل ن ولهري اتهشنزات فهو جياع "ن ال ميلاتاطمي الغات"مدي اللشئادي علد ناتيبدي الاداتا ااندرتام هد ه احلاتيبدي
ا"دن ال ميلاتاطمددي الوداتقمي اللشئاددي علد هصدلحي ا اشعددي أا علد ال ميلاتاطمددي ا اشعمددي امله)مدي علد ادق صدشا ادهدرتاك اعلد
ان اشر ال اليات .فشل ميلاتاطمي ل هلشنمهش الطوابايبي اليت ورتاا "ن أرجشء الااات الاتأ شه راتافي فشل ميلاتاطمي ه اميلاتاطمي الطهلي
اليت و لل هلشلم ادق صشا ل ات اع .ا" لك وهشيبل املاهوم " هشيبل امل ه .
فل كشي ال للم ا شهل عل طوـ رخيت (اد يبزاـإ وللماشً للللي اكشي امل ر ال للم الوشئع ا الوضع أي ال للم
ف اههدشر ٍ
ار رفملدي هللد د يبسد طمع ا د ملشهبش اال لشهدل هلهدش د قلدي هدل أفداتاا ات ادع اامل للادن الادل
ا شهل يبلشجل هلدش ىر ا
احل لملددي اراء ه د ا ال يبددات أي اللواهددل ادق صددشايبي اادج اشعمددي كشنددت و د رل " رجددي كهددري ل اي يب د الانددشر الدديت و د رل ال للددم
ا ددشهل ار ددش أكثددات هددل عشهددل اتاللد ر ات أا اتاد د ل ااات ع)د امل للاددن .اهددع اللدداتي اللودداتاي االللددوا األرددري ه)ددت رشصددي
ظهاتر الد عو ه أي يبادوي ال للدم اللدشه اتنلدشًات لادل نسدشي "غدض ال)ظدات عدل ق راودت اظهداتر أفادشر هثدل اتال للدم اللدشه
للجامعات ااتال للم اللشه كحقات اأي عل ات اع أي يبوفات فاتص ال ا ع هب ا احلدق ايبلد هد ا ابلضداتار و)ويبدع ال للدم اللدشه
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ار ش راض هس و وت حبمث يبس طمع أصحشب الل رار امل واضلي ادل حشو "ت ااد د ااتار فمدت .اأر د اإلعدوي اللدشمل حللدوو
اإلنسشي ال أص روت األه امل ح عشم  1948اتاميلاتاطمي ال للم ات ")و املشا ات28ات عل نق كل نسدشي ل ال للدم ا ندي
ال للم الا اامله للجامع "صاي عشهي ا ني ال للم اللشه للجامع ابل سشا عل أ ش الااشء الللامي .ك لك اميلاتاطمي
ال للم ا شهل اليت ول ني ال للم لال هواطل هؤهدل لدت "غدري وااتقدي واتجدع ه ا د)س أا الد يبل أا الوضدع ادج ادشع أا أ
اع هشر خرات غري هلاشوت ال ه)مي.
اعل ه ا املوه اووضمح هظشهات ايللت ل الواقع الالل ل ظل هش عشيبوت هل ايودر عا ان ال اممز "ن جدشنهن
(للط نإ أاد ش اتواشفؤ الااتص ال للماميات اخُراتا ش اتاتشنميات يب ادشهوي فمادش "م)هادش فمحد ااي املاهدوم اهظدشهاته هدع هاتاعدش
هش "ن ا شنهن هل اهشئج د ميال غاش ش اأي الاصل فماش "م)هاش يبل فصوً نظات ً ايلملمشً خي م ال را ي.
األوَل  :تكافؤ الف ِ
رص التعليميِة
( )1-3-2اللقطة َ
ذهب "لض املاااتيبل املل)من "لضش صو ال للم ه اصف أه اف اإلصو عل أهنش و)طو عل ايسن فشعلمي
ال)ظ ددشم اكاشيب ددت اووؤه ددت أا ايلم ددق املس ددشاا ل الا دداتص ال للمام ددي أهث ددشـ ات ددش ات (1981إ  Sackااتهرييب ددتات ااتك ددوههزات
(1977إ اات ددهول نجات (1988إ  Spauldingا ددمازنز (1983إ  .Simmonsاهددع هد ا فددإي ههد أ واددشفؤ الادداتص
ال للمامدي  Equality of Educational Opportunitiesهدل املهدشام الديت يبا )اهدش الغادوض اذلدك درد وف
هاشهمات اول ا الاتؤيف لمت ا ذا هش جتشا:ان ه ه ادر وف – "وال هه ئ – فإي ه ا امله أ يبل "وال أا آبرات غمشب كل
أهاشـ ال اممز ال للما ااملسشاا "ن املواط)ن ل ندق ال ا دع ابلاداتص ال للمامدي امل شندي ل جمد اله  .ا ندي ال للدم لادل قدشار
علمددت اذلددك " د لمل الصددلشب الدديت ولددرتض عالمددي ال للددم دواء أاكشنددت صددلشابً هشايبددي أا هل)ويبددي .هدع هاتاعددش أي واددشفؤ الادداتص ل
ال للم د يبل املسشاا املطللي أا ال اشثل املطلق امع أفاتاا ات اع فال ذلك أن)ش ن)اات اجوا هه أ الااتاو الااتايبي "ن األفاتاا
ا منددش يبلد ال اددشفؤ أي و ددش للطددوب أي يبهد أاا فاتصد ه ال للمامددي هددل رددط ااند اأي يبد ولد هه امندوه "لد ذلددك نسددب
.
جه ه ل ال حصمل اطشق ه عل ال)او
اعل واشفؤ الااتص ال للمامي اه ايللت ل الواقع الالل وهشيب)ت طاتو اللمش " هشيبل ال را شر فلدمس مثدي هلمدشر
اث"دت يبصددلح لل طهمددق ل كددل :هددشي اهاددشي فشت الددشر خت لددف هددل نمددث األ مددي الدديت وولمهددش لاددل طاتيبلددي هددل هد ه الطدداتو .اد
يبل صات ادر وف عل ه ا فلط ا منش مي ه نوع اإلجاتاءار اليت يبلجأ لمهش ات اع لهلوغ ه فت هل واشفؤ الاداتص ال للمامدي.
اقد جند أي ه)ددش اواشقدشً عاتيبضدشً علد أنددت ل اضددع هلددن يباددوي هددل األفضددل ا د خ ام هلمددشر ااي دواه .اعلد ذلددك ه)ددش هددل
حيشاـ الوقوف علد هد املسدشاا ل فداتص ادل حدشو اه ش"لدي ال للدم (ظدواهات الات دوب اال سداتب اال خدات إ اال)دشوج ال للماد
(اه حشانر اار هشرارإ اال)شوج ال)هشئ لل للم (فاتص ال وظف "ل كاشـ ال للم إ.
اه)دش هددل حيددشاـ الوقدوف علد ال اثمددل ال)سد للانددشر ادج اشعمددي ااردل هاتانددل ال للددم املخ لادي اامللصددوا ابل اثمددل
ال)س أا ذا هن)ش الو:ي ال)س للانشر ادج اشعمي هو هلاتفي أع اا امل للان هل أ")شء فني اج اشعمي "لم)هش اهلشرني ه ه األع اا
أ")شء هل يب للاوي للانشر األراتيف ل هاتانل "لم)هش هل هاتانل ال للم  .ايبا ال الو:ي ال)س للانشر ادج اشعمي كالمشر للحا
عل ه يف ايلق هه أ واشفؤ الااتص نم)اش يباوي هل املمسور هلاتفي الو:ي ال)س للانشر ادج اشعمدي املل)مدي ل ا داتم السداشين.
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 55

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
ايباوي ال اثمل ال)س أل")شء الانشر ادج اشعمي ل ال للم ااد عل ايلمق املسشاا ل الااتص ال للمامي نم)اش يباوي ه ا ال اثمل
هسشا ً ل اثمل الانشر ل ا اتم الساشين اهو أهات غري أللق ل أ جم اع ل الوقت احلشضات د يبو عل ذلك ات اع املصات .
اووضددح ال را ددشر الدديت و د ل ه د ا ادجتددشه أي الانددشر ادج اشعمددي األكثددات نظ دشً هددل نم دث الل د ر املشلمددي ااملاشنددي
ادج اشعمي االسمش مي ه اليت وسجل متثموً ل هس و ر ال للم املخ لاي أعظ "اثري هدل ا:هندش ال)سد  .فاد فاتنسدش علد دهمل
املثشـ ان هت ن يف ال را شر ه نسشب الااتصي املوضوعمي ل روـ ا شهلي ل سدع فندشر اج اشعمدي علد أ دش هدل متثمدل هد ه
الانددشر اارددل ال)ظددشم ال للماد فجددشء هبد ه ال را ددي أن دت ات ذا كشنددت ه)ددش فاتصددي ااند ه شنددي لانددي اللاددشـ الددزراعمن إلارددشـ
أ")شئه ا شهلي كشنت ه)ش  71.5فاتصي أل")شء امل يباتيبل الص)شعمن اكشنت ه)ش لاني ههل نات اكواار عشلمي  58.7فاتصي ...
اخ "ل أي ن يف ال را شر اليت أجاتيبت عل ااقع ال للم ادجنلمز ان هت ه أي اتهل غدري املاادل ايلمدق املسدشاا احللملمدي ل
فدداتص ال للددم د ل جم اددع غددري طهلد الاددل يبهد ا أنددت هددل املااددل اهددل املاتغددوب فمددت ال لاتيبددب "ددن الطهلددشر عدل طاتيبددق وغمدريار
مما)يات.
اجتد ر اإلهددشر ه أي ال را ددشر الدديت هت د " لددومي هددش مت هددل ول د م ل جم ال)ددش حنددو ايلم دق الادداتص ال للمامددي واددشا أي
واوي غري هوجوا ا ي اج ر فغشلهشً هش وواجت صلو"ي احلصوـ عل "مشانر هللولي عل الرتكمب املاشين اهلشيبري ولسم ات اع
ه فنشر .ال هواجهي ه ه الصلو"ي يبا ا عشا ً حبسدشب الدو:ي ال)سد للاندشر ادج اشعمدي الديت حيد ا الهشندث هلمدشر ولسدماهش
اوص)ماهش اارل هاتنلي وللمامي "لم)هش .ا"غض ال)ظات عل طاتيبق اللمدش هد ه فسدوف ندوه اجه)دش هدطاتاً خردات ابلاتكدوي ه ن دشئج
ال را شر اليت و)شالت ااقع وادشفؤ الاداتص ال للمامدي ل ات ادع املصدات ل ظدل هدش عشيبودت هدل ايدودر اق صدشايبي اثلشفمدي "غدض
ال)ظات عل طاتو قمش هش اولمماهش "غمي الوصوـ ه صور أل ا امللشمل للوقوف عل أثدات هد ه ال حدودر علد وادشفؤ فداتص ال للدم
ا شهل املصات .
فا) أي " أ هواتاع ")شء ال الي احل يبثي عل يب ألا عل ابهش ظهات ادع اشا عل ال للدم احلد يبث كأند املصدشار
األ ش مي إله اا جهش :ال الي ابملوظان اال ل)من اذلك "ل أي وغرير اظمادي ال الدي هدل جهدش :جهشيبدي ا اار ه جهدش :ن دش
ار ه ٍ
ى
شر امل يبه ال للم احل يبث ل " ايب ت نم)هش ")وات ال للم أا الثلشفي "ن املصاتيبن "ل اق صات عل ه اا ال الي ابلاواار
ا
امل خصصددي ف)وددأر قضددمي نددق املص داتيبن ل ال للددم ااملل دشيبري املوضددوعمي الدديت متدد)ح ه د ا احلددق "و دال ه اددشف للجامددع اه د
اللضمي اليت أر ر و ل م هاتوه هش عل قشئاي قضش الصاتاع ادج اشع اأالو وت اتار الدزهل فطدواـ عصدات ألاد علد اأ")شئدت
اعل اه اا فرت هش قهل ادن وـ ال يبطشين مل وطات يحلش عل شني ا ـ ادج اشع هوالي ووفري ال للم احل يبث االلشه
– ه)ت عل اجت اتصوص -لال املصاتيبن ل ل ال لل اهش يبلحلهش هل ضاتار ووفري املوارا املشلمدي الو:هدي لد لك اميادل را
ذلك ه أل اايبي ان مشجشر أ")مي اهؤ سشر ال الدي احل يبثدي هدل املدوظان اال ل)مدن هدل جهدي ا ه الضدغو ال المدي ل صدامي
املواتاع ال)هضو اابل شه وللمو ان مشجشوت هل امل للان هل جهي اثنمي ااك اشء عاوم املصاتيبن ابل للم ال يب ل الا شومب
هل جهي اثلثي جبشنب ن اثي نووء امنو الطهلي الو ط اليت وات ل ال للم أن أه هصشار احلاتا ادج اشع هل جهي را"لي.
ا اع ا ار مشر ألا عل لطوب ال للم اللشه عل اتادن لشءات هل ال)شهبن ااألذكمشء هل راتجي اطوب األ:هدات
إلر ش لهلثشر ل أارااب لم للاوا ل جشهلشهتش اهلشه هش أا إلحلشقه ابمل ار ال جهمزيبي اال خصصدمي الديت أنودنت ل ولدك
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الارت االيت كشي ال للم فمهش ابتشي اه امل ار اليت قال اإلقهشـ علمهش هل قهل أ")شء األغ)مشء ل ولك الارت ن مجي ل)ظشههش
الصشرم األقاتب ه ال)ظشم اللساات األهات ال جلله يباضلوي ال را ي اب شهلشر األارا"مي.
اهع وطور الصاتاع ادج ادشع صدشر ال للدم احلد يبث ند يف أااار الادات :الديت ود ع عالمدشر اد د حواذ علد الثداتا
االسلطي فشل للم اللشه ال يبا ح الطاتيبق ه الوظشئف اإلااريبي الللمش ل جهش :ال الي أصهح هل صاتاً عل أ")دشء األغ)مدشء أهدش
ال للم امل و ط فهو ألا ش ال)ش نمدث املواقدع الو دط ل جهدش :ال الدي أهدش مجهدات الالداتاء فادشي ناتهدشهن هدل ال للدم هدو
أفضددل السددهل لع"لددشء علددمه ل قددشع ات اددع اهددو الاددات :الد جسد ه صد ار اللداتار احلاددوه يقداتار الات ددوم ال را ددمي ل ف ايبددات
 1874اال مل وس طع احلاوهي و)ام ه ن جم ادن وـ ل عشم  1882اال وهد مش دي ا د ه فت وللدمو ال للدم
ل هصددات اللد "د أ و)امد فدداتض ر ددوم ال للددم ابلالددل ل عددشم  1885اهاد ا اعد اجددوا ادند وـ اق صددشر ال للددم ابملد ار
الللمددش عل د أ")ددشء اللددشاريبل اهددل اب د طشع ه افددع املصدداتافشر حبمددث أصددهح ال للددم اللددشه أن د أااار ال اممددز ادج اددشع
اخبشصددي هددع عددوي احلاوهددي املص داتيبي ع د م ال زاههددش " لمددن راتجي د امل د ار املخ لاددي ممددش دشه " د اره ل اخناددشض اإلقهددشـ عل د
امل ار الللمش لمس ه ا فلط "ل متت  :ا هصاتافشر ال للم اللشه ا" اء هل عشم  1905حبمث أصدهح هل صداتاً فلدط علد
أ")شء األعمشي اابل شه أصهح ال وظف ل الوظشئف الللمش هش :ال الي املصاتيبي ابل ريبج هل صاتاً علمه أا ابألناتيف عل ال)خهي
ادج اشعمي امل لشاني هع اح ل.
ا اه)د هطلدع اللداتي اللوداتيبل ارودهط الاادش الدوط ضد ادند وـ لشرضدي مش د ت ال للمامدي ااملطشلهدي " للدم
اط يب سع لموال كل الاتاغهن ل طلب اللل هل املصاتيبن اه ال عو اليت عاس هش احلاتكي ال اعمي ل أ مس ا شهلي املصاتيبي
فا حت ا شهلي األهلمي أ"واهبش " ايبدي هدل عدشم  1908لادل املصداتيبن ( مش دي اإل نديإ دواء لل را دي امل) ظادي أا لو د اشع
حشضداتار "لم)هدش .فضدوً عددل الات دوم امل واضدلي الدديت ند ار هلش"دل وللد ات هددي ال للمامدي ااحلصدوـ علد الودهشا  .اعد م اجدوا
هلدشيبري ألد ا ل ول حدشو أا ملسد و ر الصددف أا ضدوا"ط للحضددور أا للااتانددل ال را دمي .الاددل احلددشـ علد هد ه الوددشكلي مل
يب م طويبوً ف حت ضغط هوالي ووفري ال اويبل الو:م لعنادشو علد ا شهلدي أصدهح ه)دش اروادشع ه دواـ ل ر دوم ال را دي هبدش
ن اصلت ل عدشم  1910ه  6ج)مهدشر للطشلدب اللدشا اارلدت ا شهلدي ل أ:هدي هشلمدي ان هدت "وضدلهش ايدت اإلهداتاف
احلاددوه ل عددشم  1925اان هد هبددش املطددشف هددات اثنمددي ه ال حددات ل طددشر وددوفري ان مشجددشر ال الددي هددل الا)مدن ااإلااريبددن
اخبشصيً "ل أي أصهح اللهوـ هبش هل صاتاً عل احلشصلن عل هش يبلشاـ ههشا الثشنويبي اللشهي أا أ ههشا أج)همدي يبدات جملدس
اار ا شهلي أهندش ولشا دش هدع قصدات ال للدم هبدش علد هدل ميلدك وسد يب املصداتافشر امل زايبد االديت مل يبادل لم الاهدش هلظد أ")دشء
الوددلب املصددات نمددث كددشي عل د كددل طشلددب وس د يب هددش يب درتاا "ددن  %60 - %35هددل نالددشر وللماددت احللملمددي االدديت
واتاانت "ن  20ج)مهشً لآلااب ا 45ج)مهشً للطب عشم  1940ااروالت ه  52ج)مهشً لآلااب ا 148ج)مهشً للطب
ا 35ج)مهشً لل جشر عشم ( 1952صمشم 2005إ.
ا" لك هه ضاشي نق ال للم اللشه اف ح أ"وا"ت أهشم مجمع املصاتيبن واتاجلشً ااضحشً "ل أي ف حت ا شهلي األهلمي
ل هس هلهش أ"واهبش للجامع ابلاتغ هل أي ضاشي نق ال للم لال املصاتيبن " اي متممز اج ولهريه الواضح ل ا ور  1923د
أنت اق صات عل هاتنلي ال للم األاه فلط ")و املشا (19إ عل أي اتال للم جمشين ا جهشر ل املاتانل األالميات اعل الاتغ هل
أي امل ار األالمي هه ر قهشدً ه زايبد اً ل ظدل جمشنمدي ال للدم د أي نظدشم ال للدم السدشئ ل ولدك الادرت مل يب)دت عالمدي ا د ااتار
ال للددم كددأاا للاددات :ادج اددشع نمددث كددشي ال للددم األاا هاتنلددي ه) همددي د و صددل ددش "لد هش هددل هاتانددل اهددو هددش رفددع ددلف
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ال)ضشـ هل أجل ضاشي نق ال للم هل روـ احلالدي امل واصدلي الديت رشضدهش الل يبد هدل املااداتيبل الد يبل طدشلهوا " ونمد ال)ظدشم
ال للما حبمث يبؤا كلت ا ا شهلي اجللت جمشانً ل مجمع هاتانلدت الدمس املاتنلدي األالمدي فلدط اهد احلالدي الديت جنحدت ل
وونم ال للم األاا هع ال للم اد" ائ اال أصهح كلت جمشنمدشً ل عدشم  1944مث اه د ر اتشنمدي للااتنلدي الثشنويبدي ل عدشم
 1950نمث أصهح ال للم قهل ا شهل كلت جمشانً لموده ضداشي ندق ال للدم هدش قهدل ا دشهل قد راً هلحوظدشً هدل اد د لاتار
اال ل م.
ا ج ء ثور يبولمو  1952ارغه هش ل ايطم ركشئز ال)ظشم الل مي اكسب املزيب هل املواتاعمي السمش مي اا اشهرييبي
هل جهي ال ع "اتانجمهش الطاو لل ح يبث اال ص)مع هل جهي أراتيف كشي اع جمشنمي ال للم ا ن ت هل أه أاااهتش ل حلمق
أه افهش اهو هش عاست ا ور )" 1956و املشا (49إ عل أي اتال للم نق للاصاتيبن مجملشً واالت ال الدي ينودشء املد ار
ااملؤ سشر ال لشانمي االرت"ويبي ال للم لزاه ل هاتنل ت األاا اجمشين ل هاتانلت املخ لاي ار ال الي ل احل اا اليت يب)ظاهش
اللشنويات.
كاددش أكد املمثددشو الددوط (1962إ أيبضدشً نددق كددل هدواطل ل الللد "لد ر هددش يب حاددل ا د ل ااه اهواههددت اجددشء علد
لسشي اللمشا السمش مي نم)هش ل رطشهبش ل اللج)ي ال حضرييبي للاؤمتات الوط لللو الولهميات ذا أراان أي نلال هسشاا اج اشعمي
د:م كل اان ن يبلت فاتصي ه اشفني فاتصدي ه اشفندي أندت يبد لل  ..فاتصدي ه اشفندي ل أندت يبود غل ل أي يبلدشجل فاتصدي ه اشفندي أي
يبلدمش "لد كد ه ..ات هد ا ه جشنددب ووقمددع هصددات علد ادواشقمددشر ال المددي الديت واددشفح ال اممددز ل الرت"مددي .اعدز :ذلددك هد مش دي
جمشنمددي ال للددم ه ال للددم اللددشه اال را ددشر الللمددش دد)ي  1962ل ا اددل نللددشر اتشنمددي الدديت " د أر ه)د اللوداتيب)شر اال أكم د
علمهش ل ا ور  1964املؤقت ل هشاوت (39إ فضوً عل ال أكم عل املهشام السش"لي هواا (35إ (38إ.
اهاد ا ا د لات نددق ال للددم – ددش فمددت ال للددم ا ددشهل  -ا د ور ً امت رفلددت ه هاتوهددي احلددق اللددشم الد د ميمددز فمددت "ددن
املصاتيبن عل أ رلامي د ق راهت ال ه)مي عل اد ااتار ل ه ا ال)وع هل ال للم ارغه ه ل ال را ي اهو هش نشاـ ها ب
ال )سمق ال " أ اللال "ت  1954و)ظمات هل روـ وو:يبع الطوب افق رغهشهت ااتشهمع اليت نصدلوا علمهدش ل هنشيبدي املاتنلدي
الثشنويبي اعل أ ش األع اا امل شني "ال كلمي كهد يبل عدل ولد م الطشلدب ههشهدات ه الالمدي أاراقدت اذلدك "لد أي أرد ر
أع اا الاتاغهن ل ادل حشو اب شهلي ل ال زايب نظاتاً ألي ال للم اللشه يبل أن أه هسشرار احلاتا ادج اشع اخبشصي "ل
ثور يبولمو  1952اال زام ال الي " لمن اتاتجين ل وفري ان مشجشهتش امل زايب هل الاواار الا)مي هل أطهدشء اهه) دن اضدهش
اه ر ددن اغددريه  .اا د ااتر مش ددي ال و ددع ل اللهددوـ اب شهلددي عد ها ددب ال )سددمق كالمددشر ل أكمد واددشفؤ الادداتص هددل رددوـ
جماوع الثشنويبي اللشهي كإن يف أااار ال)ظشم السمش ل احلاشظ عل هلهم ت.
اابلدداتغ هددل أي وطددور ال للددم اللددشه اال و ددع فمددت هددو اإلجنددش :ال للماد لثددور يبولمددو  1952طهلدشً ملددش يبلد ره (اكجامددشي
اأي ال للم ل ا شهلدشر هوفدور علد
اراميويإ د أي هه أ واشفؤ الااتص ال للمامي رغ اإلعوي ع)ت اوه)مت عل املس و الات
ق م املسشاا اأي املصاتافشر ال را مي ه)خاضي جن أي املاشر ي الاللمي ق هشهبش الاثري هل ادن هشكشر للاسشاا ل ندق وادشفؤ
الادداتص ف)جد ادل اددشف نددوـ هد ه املهددشام اوااتيبغهددش هددل أل واهددش "ددل اقلههددش ل "لددض األنمددشي ه عاددس هددش كشنددت وصد ر هددل
أجلت .نمث مت اإلكثشر هل الواتا املوضوعي ل حلملت هثل هاتا اتاوع ااد ل ااار االل رار اتشصي ااد ث)شءار اليت مت
ول) ددن "لض ددهش ل ف ددرت مث الرتاج ددع ع)ه ددش ل ف ددرت أر دداتيف أا ول ددك ادن هشك ددشر ال دديت فاتض د هش هو دداور ال)ظ ددشم ال للما د ذاو ددت
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كشل را اتصوصمي هثوً .اهع ذلك هه ال للم ا شهل ا ن ت روـ ه ه الارت ولد هشً كهدرياً د أي نلطدي الضدلف ل هد ه
السمش ددي ال للمامددي هددو أي ال و ددع الاا د ل ال للددم مل يبلش"لددت ول د م نددوع ل طدداتو ال د ريبس اكاددشء املخاتجددشر كاددش مل خت ددف
احلواجز الطهلمي متشهشً.
اهددع ال حددوـ ادق صددشا ل السددهلم)شر كددشي لسمش ددشر ادنا ددش أثاتهددش الاهددري ل واجددري الص داتاع ادج اددشع ل جمددشـ
ال للم انسف هه أ واشفؤ الااتص ال للمامي "الل ارواشع والاي ال للم ناست ارااء نوعم دت علد الداتغ هدل عد م وغدري ال)صدوص
ا امله أ "ل اال أكم علمهش هات أراتيف ل ا ور  1971ال ائ هواا (18إ (20إ (40إ.
ال وريبي املؤك
اللددل أ"ددات :ادن هشكددشر ملهد أ واددشفؤ الادداتص ال للمامددي ارد وف او)ددوع أمنددش ال للددم هددش قهددل ا ددشهل -عاتا/لغددشر
ناوه /رددشص هد ار ناوهمددي  -فصددو ش ها ددي ابلطددوب اد و ا ددع يهاشنمددشر وللمامددي نلملمددي يبل حددق هبددش األغلهمددي
اهد ار أرددات يبسد ا ووهمد هش خدف ا )مهددشر هلش"ددل احلصددوـ علد ر هددي وللمامددي ه امددز وددؤهله "وددال أفضدل ده حددشي
الثشنويبي اللشهي اللحصوـ عل اتشهمع املاتوالي اليت وضال هلل اً ل كلمشر اللاي !! أا الالمشر اليت هش :اـ علمهش قد ر
هل الطلب ادج اشع جبشنب ان هشكشر أرداتيف أن جهدش ود هور ال)ظدشم ال للماد ذاودت االد أ"دات :الل يبد هدل الظدواهات املد هات
هثل ظشهات ال را اتصوصمي اه ه الظشهات ش اثرياهتش امل هات علد أ دشلمب الد لل ذاهتدش اوصدامي الد ار ال للماد االرت"دو
للا ر ي فضوً عل أهنش وصا ااقع اتشنمي ال طشملش اع اد علمدت ههد أ املسدشاا ل وادشفؤ الاداتص ع)د ادل حدشو ابل للدم
اللشه.
اهدع ال حدوـ ادق صدشا ل ال سدلم)شر كددشي لسمش دشر اإلصدو األثدات األكد أيبضدشً ل واجدري الصداتاع ادج اددشع ل
جمشـ ال للم انسف هه أ واشفؤ الااتص ال للمامي " .لد ا هظدشهات ال ادشيبز ل الواقدع ال للماد املصدات  .االديت عالدت هدل هظدشهات
الوهسددشاا ال للمامددي رغ د كاشل ددت وجددب ا د ور  1971ال د ائ ه دواا (8إ (18إ (20إ اال أكم د علمددت هددات أردداتيف ل ا د ور
 2007اح ل ناس املواا اهل "ن ه ه املظشهات
نوأ ا شهلشر اتشصي االديت طشملدش عشرضدهش الاثدرياي لاوهندش ختدل هد أ وادشفؤ الاداتص اودوفات لللدشاريبل نوعمدي

ه امز هل ال للم د حيصل علمهش غري اللشاريبل د أهنش أنونت هع منو مجشعدشر هصدشحل واتغدب ل أي و دش دش فاتصدي
لو ثاشر ل جمشـ ال للم اللشه اه ا اشعشر اليت أصهحت واتا لااات ا شهلشر اتشصي كأن أهاشـ الضغط
االد ووافددق هددع رغهددي هداتائح اج اشعمددي أردداتيف واتغددب ل وددوفري ال للددم اللددشه أل")شئهددش "صدداتف ال)ظددات ع دل ق د راهت
ال ه)مي طشملش ميلاوي والا ت .ايب وقع ات اء أي وزايب هلد در اتصخصدي ل ال للدم اللدشه دوف يب )دشهى ا دوف
يب) ج فاتصشً أا ع لواتائح علمش ل ات اع لول حشو ابل للم اللشه ا وف يبؤثات ذلك اثرياً عاسمشً علد فداتص ال للدم
للانشر الالري  .اووه هب ا ر وم ال را ي ل ا شهلشر اتشصي ل هصات ذ ورتاا "دن  25 -15ألدف ج)مدي هصدات
دد)و ً فما ددش يبص ددل ه و ددط املص دداتافشر ال را ددمي اب شهل ددي األهاتيبام ددي ه  14أل ددف اادر ل الس دد)ي ( 84أل ددف ج)م ددي
هصات إ.
نوأ ا شهلشر األج)همي اهدش يبرتودب علمهدش هدل ال اممدز ل هسد و ر ال أهمدل الديت حيصدل علمهدش اتاتجيدوي اهدش

و محددت د هددل فدداتص فه)ددش واددشار ااضددح ل هس د و ال أهمددل "ددن راتجي د ا شهلددي األهاتيبامددي عل د ددهمل املثددشـ
وف مي ه ا شهلشر األج)همي األراتيف اهش يبس هلت هد ا هدل
اهس ويف راتيبج ا شهلي املصاتيبي اهو ال اممز ال
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هلشرنددي أقداتاهن هددل

ايسددن هدداتا ارددوـ راتجيد هد ه ا شهلددشر ه ددوو اللاددل اابل ددشه الادداتص امل شنددي أهددشهه
راتجي ا شهلشر املصاتيبي ل ناس ال خصو.
ولاددم أقسددشم اللغددشر ابملصدداتافشر ل كددل كلمددشر ا شهلددشر املص داتيبي احلاوهمددي كاددش ه دو احلددشـ ل كلمددشر

ادق صدشا االللدوم السمش دمي اال جدشر ااحللدوو اهدش لدت هددل اثدريار دلهمي ند علد الطشلدب امل ادوو ذ دوف جيد
ناست ل ال)هشيبي يب لل وللماشً هل ال رجي الثشنمي ل نادس الالمدي هدع قاتيب)دت الد قد يبادوي نصدل علد جمادوع أقدل ه)دت
لا)ددت ختددات ل ه ر ددي لغددشر اقددشار علد افددع املصدداتافشر .فضدوً عددل ال اممددز ل هسد و ر ال أهمددل الدديت حيصددل علمهددش
اتاتجيوي ل الالمي الوان ن مجي ل )وع لغي ال ريبس هبدش "دن أقسدشم جمشنمدي ود ر ابللغدي اللات"مدي اأقسدشم غدري جمشنمدي
لل را ي ابللغشر األج)همي.
و)شه ال عو ه ختامض ع ا املل حلن اب شهلشر ولك ال عو اليت و )شل هدع اع هدشرار الل الدي كادش و )دشل

هع اع هشرار الااشء االيت جشءر متشهمشً هع رأ اله)ك ال اه ابلرتكمز عل ال للم األ ش كونت األ ش ل عالمي
ال )امي اال للمل هل األ مي ال)سهمي ل ار ال للم اللشه ل ال اـ ال)شهمي اهل "م)هش هصات .ه جشندب "داتا :الل يبد هدل
املؤ سددشر الدديت أصددهحت وددؤا اارهددش كجاشعددشر ضددغط هددل أجددل احلاددشظ علد املصددشحل امله)مددي ألعضددشئهش اكددشي
لهلض هد ه املؤ سدشر ك)لش"دي األطهدشء انلش"دي امله) دن "لدض املطشلدب امل لللدي ابل للدم اللدشه اهدل ذلدك املطشلهدي
" للمو أع اا امللهولن "المشر الطب اا ) ي اك لك كشنت نواا همني ال ريبس متشر الضغط هل أجل ايسن
جوا اكاشء ال للم ا شهل اه املطشلب اليت كشنت وصب ل ال)هشيبي ل وللمو األع اا امللهولي اب شهلشر .عل
الاتغ هل أي نسهي املل حلن هبش مل وصل ه املس ويف اللشمل  %40هل مجشه الواتحيي اللااتيبي (18-23إ )ي نمث
اصددل ع د ا امللم د يبل ل ال للددم اللددشه هددل ه د ه الودداتحيي اللااتيبددي ل هطلددع الثاشنم)ددشر  %10ااصددلت ه د ه ال)سددهي
أاا ط ال سلم)شر ه نواه  %19ل نن اصلت ل اللشم (2002-2003إ ه ( %31.2جمشه اصو
2005إ امل وصل ه املس ويف اللشمل ن اآلي.
فشملؤهداتار الاامدي لو د ملشب ل كشفدي هاتانددل ال للدم اللددشم اد" د ائ فشإلعد اا فشلثدشنو اللددشم االاد اكد ا
ال للم اللشه اا شهل وؤك عل فول السمش ي ال للمامي احلشلمي االيت و) هجهش ا:ار الرت"مي اال للم اال للم اللشه
االهحث الللا ااي ايلمق ال اشفؤ ل فاتص ال للم اتفشلسمش ي ال للمامي احلشلمي ل هصات د ايلق األ"لشا اإلنسشنمي
اادج اشعمي االسمش مي اال )اويبي مله أ واشفؤ الااتص ال للمامي "ن أفاتاا ات اع املصات ات .ال الصحف الات مي (هوـ
2008إ هددشر ه " دواار األر د هب د ه ال د عوار ف د ختاددمض همزانمددي ال للددم اللددشه ل الاددرت األرددري ل د ار 600
هلموي ج)مت ذههت ل طويبات ال للم األ ش كاش مت ختامض أع اا امللهولن ل كلميت الطب االصم لي ل طشر ه)ظوهي
ايلمق ا وا كاش جشء عل لسشي ا:يبات ال للم اللشه.
اوسددشع ظددشهات ال د را اتصوصددمي ايددت ضددغط احلشجددي امللحددي ه ال اددوو – كاددش نل ل د  -اقصددور ال)ظددشم

ال للماد عددل اللمددشم "واجهشوددت لملاددل هبددش ه ر ددوي اأ ددشو جدشهلموي رغد أي اللددشنوي حيظددات علددمه ذلددك هددل ال)شنمددي
ال)ظاتيبي األهدات الد أضدلف متشهدشً هدل قدو الد فع الاتاهمدي ه ايلمدق املسدشاا ه)د احللهدي ال)شصداتيبي اند اآلي .اهدش ول)مدت
ه ه الظشه ات هل أي ال)ظشم ال للما ل هصات يب رصخص ت "وال غري ههشهات لم لشظ اإلناشو اللشئل /األ دات علد
ال للم رغ ضاشي جمشنم ت ")و ال ور املشا (20إ رغ ع م قد ر األ دات املصداتيبي علد ايادل هد ه األعهدشء ذ يبوجد
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 %52.7هل األ ات املصاتيبي ايت رط الالات افلشً ل ل يباتار اله)ك ال اه )ي  2000نمث و أثات فاتص ال للم غشلهشً
ابألصددوـ ادج اشعمددي اادق صددشايبي للطددوب ايباددشا يباددوي الوضددع ادق صددشا هددو املد ا األ ش د ملسد ويف اهضدداوي
وللماددت فددشل للم ه)هج دشً ا اار انظشه دشً اقهددودً ا مش ددي يب حمددز " رجددي كهددري لصددشحل األغ)مددشء ض د الال داتاء .ال ه د ا
و هب ن يف ال را شر (رضات 2007إ أي  %80هل الطوب هل أ")دشء األ دات الالدري ابلاتيبدف حيصدلوي علد
ارجشر ه)خاضي ل اه حشي الوهشا الثشنويبي اللشهي – املؤهلي للجشهلي -هلش"ل  %50هل أ")شء األ ات الغ)مي حيصلوي
عل ارجشر هاتوالي "الل ولزيبز عشهل اتال را اتصوصميات.

ا ـ نوـ ها ب ال )سمق ا شهل اه يف كاشءوت ل ايلمدق وادشفؤ الاداتص ال للمامدي فه)دش هدل يبدات أندت

ش"لددي نظ د اللهددوـ ل ا شهلددشر املص داتيبي أر د اً "رتومددب اتاددوع الال د ل د رجشر الطشلددب ل اه حددشي الثشنويبددي اللشهددي
اال و:يبددع ا غداتال هبد ف ووطم د الااددشءار ه جشنددب اج مددش :ار هددشر اللد رار اادر هددشرار الوخصددمي ع)د ادل حددشو
"هلض الالمشر اامللشه اليت وس لزم لمشقي رشصي كشلا)وي ا املي االرت"مي الات ضمي اات هدي ادج اشعمدي يبل د هلمش دشً
عشهدشً أقدداتب ه الل الددي اهلمددشراً جمدداتااً لل دلددي علد ا د ل اا الطشلددب هددع الد حاظ علد أي ولددك اد د ل ااار وداتوهط
ابألصل ادج اشع اادق صشا للطشلب .اأي السل حنو لغشء ه ا امللمشر اا ه الت لشيبري أرداتيف (ار هدشرار اللهدوـ
اب شهلشر ضشفي )ي اهملمي "ل الثشنويبي اللشهي  ...اخإ يبل ا ه افشً اضاتابً لااات املسشاا اواشفؤ الاداتص نمدث
يب حوـ هلمشر احلصوـ عل ال رجشر األعلى اه اليت نصل علمهش الطوب ااي أي ولاتف أ شؤه ع) ال صحمح
ل الثشنويبي اللشهي ه هلمشر يب س ابلوخصمي ")شء عل امللشيبري امللرتني.

اه)ش هل يبات أي ادن اشم مللشيبري ها ب ال )سمق ااي هاتاعش أاين اع هشر لاتغهشر الطشلدب أا همولدت أا ق راودت الديت
جيددب أي يب)امهددش نظددشم ال للددم هددش قهددل ا ددشهل ايبوظاهددش نظددشم ادل حددشو اب شهلددي كددل ذلددك يبلد ان هشكدشً نلملمدشً ملهد أ واددشفؤ
الااتص اال د يبس لم هلت اللوـ أي ها ب ال )سمق هو الضاشي الونم ملواجهي نشدر الاسشا أا احسو"مي ع) ال و:يبع
ذلددك ألي هلظ د الطددوب يبو:عددوي عل د كلمددشر د و)ش ددب همددو احللملمددي اهددو هددش يبددؤا ه ه د ار ق د راهت ا ه د ار هاشنمددي
ايلمله ق راً هل ال امز ش حيلدق ذاهتد ايبامد الدوطل .ه جشندب أي هدهشا الثشنويبدي اللشهدي د حيصدل كدل طوهبدش علد فداتص
ه سددشايبي ل اإلع د اا اال أهمددل ل د روـ اه حشهنددش "سددهب ال د را اتصوصددمي اوالا هددش انوعمددي امل د ار الثشنويبددي االدديت ول د م
هس و ر ه اشاوي هل ات هي ال للمامي هت ر هل األ ش هه أ واشفؤ الااتص األهات ال جيلل هل نظشم ال )سمق ال قصد
"ت واشفؤ الااتص هنشيبي ألهطي آلهشـ الاثرييبل.
انسدداشً د ا ا د ـ رددات امل دؤمتات اللددوه ل ط دويبات ال للددم الثددشنو ا مش ددشر اللهددوـ ابل للددم اللددشه (كا دؤمتات و)ام د
2008إ ابع اددشا اللهددوـ ابل للددم اللددشه هددل رددوـ ها ددب ال )سددمق ل حلمددق رغهددشر امل ل د هن لل للددم اللددشه افل دشً للاجاددوع
ادع هدشر الد يب اثددل ل نسددهي هنويبددي هددل ن مجددي متددشم هاتنلددي ال للددم الثددشنو يبضددشف لمهددش نسددهي هنويبددي هددل ن مجددي ادر هددشرار
اللطشعمددي للل د رار الدديت و د ابحلش ددب اآله ااب د خ ام ")ددو األ ددنلي ممددش يبضددال الل الددي االودداشفمي اواددشفؤ الادداتص .هددع نددي
الااتصي للطشلب لل ل م در هشر الل رار أكثات هل هات  .اولل ار هشرار الل رار ل اارون كل عشم اتال ار الصدماميات ل (يبولمدو
أغسددطسإ ااتال د ار الو د ويبيات ل (يب) دشيبات ف ايبدداتإ اووضددع "صددور جم الددي ل طددشر :ه د يبسدداح للطشلددب ابل ل د م ألكثددات هددل
ار هددشر قطددشع ل ال د ار الوان د رددوـ ه د صددونمي هددهشا متددشم املاتنلددي الثشنويبددي( .االدديت ند ار خباددس دد)وار هددل ريبددم
احلصوـ علمهشإ.
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اارو د هددش أروددشه أي يب د ا د غوـ ار هددشرار الل د رار ه د ه اا د ثاشرهش اووظماهددش هددل أجددل ج د هزيب د هددل األراب
ل جددشر ال للددم "الددل ولزيبددز عشهددل الد را اتصوصددمي هددل رددوـ نصددات األ ددنلي املواعددي "ه)ددك األ ددنلي اود رب امل هددشف ن علد
ال للم ا شهل علمهش ملل يبس طمع ايال نالشهتش اابل شه هولي اج مش:هش ش يبوال هت يب اً مله أ واشفؤ الااتص ال للمامي .اووه
هب ا جتات"ي ممشثلي – ملس هش ال را دي – فشه حدشانر (ICDLإ امل عادي هدل المونسداو اووداتف علمهدش ا:ار ادوصدشدر املصداتيبي
ختضع ل)اس هلدشيبري اللهدوـ املزهدع األرد "دت هدل اه حدشي عد احلش دب اآله يب غد هدل ردوـ ")دك لا دنلي ايبد جتدشا:ه هبد ه
الطاتيبلددي هددل رددوـ املاتاكددز اللشئاددي علددى ال أهمددل د ه الوددهشا ل هلد ن ددشئج هد ه الوددهشا غددري هلد عدل هسد ويف نلملد ملدل
حيالوهنش.
ال ه د ا يبسددوو (جو:يبددف كددشوز Joseph Katzإ (جددور "ددرياايف G.Berrdayإ هثددشدً ددمنًش ملس دشام اللهددوـ
ا دشهل اللددشئ علددى ادر هدشرار ددش حيد ل ل المددشابي ألندت يبضددمق الل)ددش الديت هددل رو ددش يبسد طمع الطشلدب ادن لددشـ هددل ال للددم
الثشنو ا ال للم ا شهل " رجي واوو الوصف ممش يبدؤايف ا اروادشع هلد ـ اتدوف اال)د م لد يف عد ا كهدري جد اً هدل الطدوب
ايبؤايف ا ارجشر ه اشاوي ج اً ل الوضع ادج اشع فشلمشابي طهلشً ملش أارااه ختات (80%إ هل ع ا الساشي ممل ه ل ل
( 18إ )ي هل امل ر ي الثشنويبي اللشلمي الا)هش د ولهل غري (20%إ ل هؤ سدشر ال للدم اللدشه اا دشهل اابل دشه فشر هدشرار
اللهوـ ههاي ج اً ل اي يب هوقف الطشلب ممش جيلل "لض الطلهي ميضوي )ي ضشفمي أا ) ن "ل امل ر ي الثشنويبي ل اإلع اا
ه ادر هشرار اليت وس غاتو هش يبلاتب هل (8إ أ ش"مع اغشلهشً هش يبوشر لمهش "ارت اتجحم ادر هشر Exam Hellات ملدش وسدههت
هل نشدر قلق اع م نوم اأنمشانً نشدر ان حشر .فشلطشلب لا حيصل على هاشي اب شهلي علمدت أي جي دش :عد ار هدشرار قد
وصل ل "لض األنمشي ا أثِن عوات اه حشانً ال كثري هل األنمشي يبضطات أي جيوب المشابي جماتابً نظت ل أكثات هل جشهلي ممش
كثريا هل ا ه االوقت ااملشـ.
يب طلب ً
ارغ ه ه ادر ودر ه أ واشفؤ الااتص ال للمامي كاش أقاتهتش ال را شر د أي ه)ش على ا شنب اآلرات هل يبدات أي
هظشهات ال امز ل الواقع ال للما املصات قص هبش واشفؤ الاداتص .فش شهلدشر اتشصدي أصدهحت هادوانً أ ش دمشً ل ")مدي ال للدم ل
هصات اه ولوم " ار ل ا ملشب الطلدب علدى ال للدم ا دشهل االد ولجدز ا شهلدشر احلاوهمدي عدل الوفدشء "دت كدشهوً .اد
يب وجد فجددو طهلمددي "ددن الالداتاء ااألغ)مددشء هاتجلهددش ا شهلددشر اتشصددي ااألج)همددي اأقسددشم اللغددشر ل "لددض الالمددشر الددمس ه)ددش
هؤهاتار على هلور طهل ع ائ ه هشاـ الال هل يباتيب ال لل "لغدي أج)همدي فهدو يبد فع أعهدشء هد ا ال للدم الدمس د ا الوضدع
أ عوقي ابلطهلمي أا واشفؤ الااتص ل ال للم ا شهل .
ال)اس ال ااع جشءر اتجتات"ي ال للم املا و ات ل عشم  1991كه ايبي ل جشهليت اإل ا) ريبي االلدشهات ااه د ر "لد
ذلك لهلض ا شهلشر األراتيف د أي ال جات"ي هشهبش اللصور ل كثري هل جوانههش امل يبا ب ش ال)جش املأهوـ تمنهش ه لجلي
مل ار اق هش الاشل هل ال خطمط ااإلع اا فضوً عل ال)ظات ات المي ا ال)وع هل ال للم على أنت وللم هل ال رجي الثشنمي
اابب رلا للجشهلشر ال)ظشهمي ال للم يبي يبلجأ لمت ال ار وي غري اللشاريبل أصحشب احلظ اللشثات "سهب و هل دهت ال للمامي
أا ظاتافه ادج اشعمي أا ادق صشايبي اناتهوا هل ادل حشو ابل للم ا شهل ال للم .
اهع وزايب اوري ال حودر اكاش هو احلشـ هع كل ايوـ يبطاو على السطح ادج اشع وسشؤـ هاشاه ال للم ا شهل
ملددل ا للللددي أم للاثددات أم للجامددع ا هددل هددو نددق أم همددز ا هددل هددو ا ددملي ل د عم ال هدشيبل أا ايلمددق املسددشاا ا ملددل جيددب أي
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يبا ح أ"وا"ت ا هل يباوي هلمشر ادر مشر اتاصطاشئمشًات ا أا على أ دش اتا د ار ات ا أاات املسدشاا ل الاداتصات ا فللدى الداتغ هدل أي
مش ددي املسددشاا ل اللهددوـ ل حلمددق اميلاتاطمددي ال للددم ا ددشهل ق د ثه ددت اوات ددخت ل كثددري هددل ا شهلددشر األهاتيبامددي ااألار"مددي
اك لك اللات"مي اهل "م)هش هصات د أهنش دوزاـ ألل نلش ا ار وف االسهب ل ذلك لمس فلط ألهنش وؤا ا وغريار جوهاتيبدت
ا عشا واتومب لاالو ر لال أيبضشً دروهشطهش ات"صاتاع األقلمشرات ل همل احلصوـ على هزيب هل احللوو.
ايبلص "سمش دي املسدشاا ل اللهدوـ  Egalitarion Admission Policiesالسمش دي الديت هدل رو دش يبسد طمع
كددل فدداتا ل ات اددع أي جيد نوعدشً هددل ال للددم "لد املاتنلددي الثشنويبددي يب )ش ددب اق راوددت اااي احلشجددي ا اج مددش :ار هددشر قهدوـ .فه)ددش
الل يب د هددل علاددشء الرت"مددي ( أه د  Ashbyاجو:يبددف كددشوز  Joeph Katzاجددور " درياا  G.Berrdayاكدد)س كددور
K.Clarkإ ممد ل أكد اا علد ضدداتار أوهددشع هد ه السمش ددي ل قهددوـ الطددوب ل عصددات واجدداتر فمددت امللاتفدي اأصددهح هددل نددق كددل
نسشي أي حيصل عل نصمهت هل ال للم اللشه ملش ل ذلك هل فشئ للااتا اات اع كاش أك اا أيبضشً عل ضاتار ال غلب عل
املواور ا وهاتيبي اليت ق ولوو وطهمق ه ه السمش ي ل "لض هلشه ال للم اللشه االيت ق و اثل ل ا:ا ا هل ـ الطلب عل
ادل حشو هلش"ل أل اايبي األهشكل ااإلهاشانر ممش يبضطات ه ه امللشه ه رفع ه طلهشر اللهوـ ه احل ال ق يبثري الاثري هدل
ال سشؤدر نوـ قاتارار اتشصي " لك امل طلهشر اهش ذا كشنت ايااهش فلوً عواهل وات"ويبي أم أهندش وهد علد عواهدل ه لللدي فلدط
ح اايبي املوارا هلش"ل  :ا الطلب.
ال امللش"ل اجد ر هد ه السمش دي نلد اً ندشااً هدل الل يبد هدل علادشء الرت"مدي (ااركدش فدريل  Dorka Fuethانسدهت
 Nesbetا ماور هشر S.Harris :اكوفادشي Kaufmanإ اذلدك علد اع هدشر أهندش ودؤا ه ود ين ل املسد و األكدشامي
اارواشع هل در ال ساتب اار اشء ال افلمي لللال ا" ـ ا ه لد الطدوب اابل دشه فهد د ولد م هدمنشً يبد كات لللالمدي ال للمامدي
ذاهتش اكل هش واتاعمت هو ادع هشرار اللاتقمي أا الل)صاتيبي االطهلمي .ايبل هوي " يبوً ل لك مش ي ادن لشء كسدهمل ل حلمدق اميلاتاطمدي
ال للددم ا ددشهل  Elitist Admission Policesاالدديت واتكددز علد اميلاتاطمددي اد د حلشو أ علد اي يبد هددل و دوافات ل يبددت
الل رار اليت وسشع ه علد اد د ااتار ااإلفدشا هدل هد ا ال)دوع هدل ال للدم اذلدك ل ضدوء نشجدشر ات ادع ملدش ل ذلدك هدل فشئد
لال هل الااتا اات اع اد يبزاـ أص اء ه ا ا ـ قشئاشً هش "ن الساوي ااحلاتكي افلشً ملل ضمشر الواقع ادج اشع .
اابملاتاجلددي السو ددمولوجمي للواقددع املصددات اجد ان أي مش ددي ادن لددشء ل ال للددم ا ددشهل ظهدداتر ل أ"ددات :صددورهش رددوـ
هاتنلي ألا عل ااه ر ن نوأ ا شهلي املصاتيبي ل س ه ـ "سمش ي اإل ني د أهنش هش لهثت أي ان است ايت ضغط هوالي
وددوفري ال اويبددل الددو:م لعناددشو علد ا شهلددي اند ثددور يبولمددو ا قداتار جمشنمددي ال للددم ا ددشهل لم حسدل املؤهددات "لد ذلدك ل اجتددشه
اإل ني ا ي مل يبصل ه املس ويف املطلوب .اهل روـ اللاتض السش"ق خنلو و مولوجمشً ه ول ا اوهشيبل اجهشر ال)ظات مله أ
واددشفؤ الادداتص ال للمامددي عل د أ ددش هاهددوم أل د ا لطهملددي اإلنسددشي اات اددع فه)ددش هددل يبددات (ادجتددشه اح دشفظإ أي ال ه دشيبل ددي
أ ش مي ل ال)ش "م)اش يبؤهل الهلض اآلرات (ادجتشه اللم اه ادجتشه الاتاايباشهإ أي ال)ش ه سشااي أصوً اىي ال هشيبل ن مجي
للظاتاف ادج اشعمي اليت يب لاتضوي ش اوات اللم المي (صشنهي ادجتشه اإلصون إ أي ه ا ال هشيبل ميال أي يب راضت يصو
ال)سددق ال للماد ناسددت "م)اددش يبؤكد ادجتددشه الاتاايباددشه (صددشنب ادجتددشه الثددور إ أي ال غمددري احللملد ل ال)سددق ال للماد يب طلددب
هزيب ً ا هل ال غري ل ")شء ات اع (Brubacher ,1982إ االرتكمز على  :ا هل در اللهوـ لصشحل الطهلشر ال نمش ابمللشرني
"طهلشر الصاو كو ملي إلعشا ايلمق املسشاا .
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اأ ً هش كشي هاتا اتال هشيبلات يبظل هو احلشلي اللشئاي االلش
د أنت جيب أي يبؤر "لن ال)ظات جماوعي هل ادع هشرار

املورت فماش "ن الداتأيبن اعلمدت جيدب أي وادوي امللش دي

 ي مندو اوزايبد عد ا املل حلدن اب شهلددشر هسددألي صددحمي ااجتدشه ألاددوا اعددشمل علدى هسد ويف الد اـ امل ل هددي ا ذا
كشي ه ا هدو ندشـ هد ه ات الدشر وهحدث عدل وزايبد هلد در اإل ندي اهد علدى هدش هد علمدت هدل ال لد م فادل
ابب أاا أي نهحث عل ه ه اإل ني أيبضشً ابل)ظات ا هش حنل علمت هل ختلف دش ميا)دش هدل جتدشا :الاجدو امللاتفمدي
"م))ش ا"م)ه .
 جيب أي يباوي ال للم اللشه ه شنشً للجامع ن ميادل هواجهدي ال غدريار ادج اشعمدي اادق صدشايبي اال ا)ولوجمدي
اليت ايمط ")ش فاطشلب املس لهل وااتض علم)ش أي نوفاته لال هواطل كاش فاتضت علم)ش هطشلب املشض ااحلشضات
أي نلا ددل عل ددى و ددوفري ال لل ددم اد" د د ائ (أا الث ددشنو إ لا ددل ف دداتا "ص دداتف ال)ظ ددات ع ددل ق راو ددت الااتايبد دي أا اض ددلت
ادج اشع .
 اميلاتاطمدي ال للدم اللدشه  -وادشفؤ الاداتص -عالمدي مت د جد ارهش احللملمدي ا املسد و ر األا ل السدل ال للماد
اهو هش يبؤك ه ر اء السمش شر ادق صشايبي .األهات الد وصدهح هلدت اإل ندي الاشهلدي ل ال للدم ا دشهل أه ًداتا غد اري
ٍ
قش"ل لل حلق الالل ذا مل يبؤر "لن ادع هشر عالمشر ادن لشء اليت و ل هاتنلي هش قهل ا شهلي.
أهش فماش يب للق ابمللش ي فماال أي ووجت ا هوا ل اجتشهن
األاـ يب جددت حنددو وونمد هلدشيبري اللهددوـ ا ددشهل "ددن ا شهلددشر (ناوهمددي /رشصددي /أج)همدديإ اهاتاعددش ه طلهددشر ا ددوا
ال للمامددي ل كددل ه)هددش ااع اددشا هد ه اآللمددي أ ددلوابً هددل أ ددشلمب وطدويبات ال للددم ا ددشهل ند د ن حدوـ ا جم اددع هسد لطب
يبس طمع قشاراه هاتاء وللماه اب وا اليت متمزه عل غري اللشاريبل اجتسم اً مله أ واشفؤ الااتص .Equal Opportunity
الثشين يب ح على ال للم ا شهل ل ظل راشقت ل ايلمق واشفؤ الااتص ال ظل الطلب ادج اشع امل زايب ال وجت
ا أمنددش ج يب د هددل ال للددم أكثددات هاتانددي اق د ر علددى اد د ملشب اادن وددشر ااإلف دشا هددل ال ا)ولوجمددش احل يبثددي دش يبلددشجل
ه)شن اللصور اللشئاي ايب مح فاتصشً ولويبضمي ملل مل متا)ه ظاتافه هل ادل حدشو اب شهلدي .كدشل للم عدل "لد "وصدات "وولدي أكد
وض ال للم املا و اغريه هل أنظاي ال للم احل يبثدي األرداتيف كش شهلدي ادفرتاضدمي اا شهلدي ادلارتانمدي اال للدم املسد اات اال للدم
ابملاتا لي  ...اخ خت ا وجهت نواجز الزهشي ااملاشي اأصهح أهاتاً هلحشً وااتضت الااتاو الااتايبي "ن األفاتاا اأي الطوب يب اشاووي
ل قد راهت اا د ل اااهت اكد لك فماددش يب)ش دب كدوً هدد)ه هددل طدداتو ل الد لل اعلددى ذلددك جيددب أي يب دش لاددل طشلددب نددوع ال للددم
اللشه ال يب )ش ب هع ق راودت اا د ل اااوت ممدش جيللدت يب)ادو ا أقصد ارجدي وسداح هبدش هد ه اللد رار اولدك اد د ل ااار هدع
دشلمب
هاتاعش أي طهملي ه ا اللصات وااتض علم)ش أي يباوي ال )دوع ل هؤ سدشر ال للدم ا دشهل اال و:يبدع ا غداتال دش ااألرد أ ا
اأمنش ٍ ج يب لل لل اتو)وعشًات ل طشر الون المس وو شً اار ودً ل ووا:ي الوظشئف اادر صشصشر ش حيلق نشجشر ات ادع
اجيس هه أ واشفؤ الااتص ال للمامي اخياض الاشق ل جمشـ ")شء اإلنسشي.
( )2-3-2اللقطة الثانية  :اجملانية Free Education
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ا ااشدً ل ميلاتاطمي ال للدم اوادشفؤ الاداتص كدشي ايممد اللشهدل املدشا أند الو دشئل املسد خ هي ل ايلمدق ذلدك .كوندت
أ"ات :علهي ميال أي ايوـ "ن الاداتا اال للدم اهدل مث جيدب أي د حيداتم فداتا هدل ادل حدشو ابل للدم أا هواصدل ت "سدهب فلداته أا هدش
هش"ت ذلك هل هلوقشر هشايبي.
ااي ل اإلجاتاءار الاتاهمي ه و لمل امللوقشر املشايبي هاشي الص ار ل جتشرب هلظ الودلوب .اورتكدز ل جماوعدي هدل
اإلجداتاءار أ هددش اكمد جمشنمددي ال للددم هددل املسددشع ار للاح ددشجن ومسددري احلصددوـ علد اللداتاض املمسدات لل ار ددن ودوفري
ا شئل هواصور أ لشر هللولي نوات ا شهلشر "وال يبل ض ع م واتكمزهش ل ه)دشطق ااي أردات الل)شيبدي "صدحي ال ار دن
" غ د يب ه اعوجه د ه غددري ذلددك .ارغ د ول د ا اإلج داتاءار ا جمشنمددي ال د لل كأق د م اأهددهات اإلج داتاءار الدديت يبلجددأ لمهددش ل أكم د
املسشاا أهشم الااتص ال للمامي امل شني.
امل وال هصات "هلم عل ه ه اتشنمي ه) اللصور الل ميي "ل كشنت هشقي ل ذلك فا) " ايبي ال للم املصات على يب
األ:هات كشي ال للم فمت يبسدري علدى اع هدشر ال للدم اتنسد)ي لوجدت هللاات اد يبل ضد ع)دت أيبدي أجدور أا هصداتافشر .اهدع نودأ ال للدم
احل يبث على يب ألا على كشي ال للم يبل م ابتدشي ابإلضدشفي ا امللدهس ااملأكدل ااملصداتافشر األرداتيف الديت كشندت ولد م لطو"دت
املل حلن "ت اكشي ه ا أ"ات :هال هل أهاشـ اتشنمي ال مل ووه لت الدهوا هثدموً .ند جدشء ادند وـ ال يبطدشين فهد أ فداتض
املصاتافشر هاتيب اً " لك أي يبضع الللهشر أهشم أ")شء الالاتاء فو يب ا لوي حبق ال للم  .اهل روـ احلاور امل واصلي اليت رشضهش
الل يب د ه ددل املاا داتيبل ايلل ددت جمشنم ددي ال لل ددم ه ددمنشً فو ددمنشً " د ءًا " د ور  1923لمو ددال هاتنل ددي ال لل ددم اداه اص ددودً لل لل ددم
اد" د ائ ع ددشم  1944مث أه د اا ال لل ددم الث ددشنو ع ددشم  1952مث اه د اا ال لل ددم الل ددشه اال را ددشر الللم ددش ع ددشم 1962
ل ا ال نللشهتش "ل أي ظلت ا ش هلشر ه) نوأهتش ن أاائل الس م)شر حبا هش و لشضشه هل هصداتافشر هل صدات ل الغشلدب
على أ")شء الصاو اأهل المسات هع ا ث)شء حلشلي طوب جيالوي "ن ال اوو االلسات ادق صدشا  .فشلطشلدب الد كدشي حيصدل
على أكثات هل  % 60ل الثشنويبي اللشهي كشي حيصل على اتشنمي ايبسد اات ه ا لدشً هبدش ذا مل يبلدل ولد يباته ل د)وار ال)لدل عدل
(جم إ .افضوً عل ه ا فل كشنت ا:ار اتامللشرفات جتات هسدش"لي ثلشفمدي يب ا دع الادشئزاي فمهدش أيبضدشً ابتشنمدي اكد لك الهطدودر
الات ضمي.
اه) ه ا ال شريبم ( -عشم 1962إ  -أصهحت اتشنمي اتعل اً اج اشعمشًات انلشً هل نلدوو املدواطل املصدات يبلداتض هدل
يبلرتب ه)ت للهو اا:ااا اللل متش اشً هع ال أكم علمهش ل ال شوري امل والمي "ل ه ا ال شريبم – ا ور  – 71 64اصودً
ل د ور 2007اقد ددشع ر هد ه اتشنمددي ل وو ددمع قشعد ال للددم ل هصددات ل وددال أ")ددشء م لددف الانددشر ادج اشعمددي االديت
ظلت ألاتاهي هل ولك الااتص لارتار رخيمي طويبلي .اأفات:ر علاشء ابر:يبل انوا"دغ ه ادوقن قهداتاا الالدات اجتدشا:اا رطوطدت
اأثه د دوا ذااهت د د ل نلد ددل احلمد ددش اللالمد ددي اا د د طشعوا أي يبضد ددماوا ا د ددشني الثلشفد ددي املص د داتيبي ه د دل رد ددوـ ا د د ل ااه اق د د راهت
ااج هشاه .
اه) ه) صف الس هلم)شر ا"ل اإلعوي عل مش ي ادنا ش "ات :ان هش ه ه اتشنمي ابلل يب هدل األ دشلمب املل)لدي
اغري املل)لي فلمس هش يب)اق على ال للم هل املشـ اللشم هو كل والاي ال للم ا منش و ضال أيبضشً هش يب حالدت ال ار دوي هدل أعهدشء
اال زاهددشر خت لددف ابرد وف طهملددي املاتنلددي ا شهلمددي اخت لددف أيبضدشً ابرد وف ات الددشر .فا)هددش هددش يبلدداتف "دداتاملاسب الضددشئعات
اال رل املاال ايلملت لا دات ذا عادل أ")شؤهدش "د دً هدل ذهدشهب ا ا شهلدي اميثدل رسدشر ابل)سدهي لا دات الالدري ااي غريهدش.
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اه)هددش اتال)الددشر ال للم يبدديات الدديت و حالهددش األ ددات لاد يبواصددل األ")ددشء ارا د ه (األااار السدداِن "لمد اً عددل األ ددات أجددور
هواصددور  ..ا غددري ذلددكإ فض دوً عددل الظدداتاف الدديت يبااتضددهش ال)ظددشم ال للما د اللددشئ اهددل أ"ددات :األهثلددي علددى ذلددك ظددشهات
اتال را اتصوصمي االا شب ا شهل ات.
او د هب ن د يف ال را ددشر (ا" داتاهم 2000إ ا أي جمشنمددي ال للددم ل ا شهلددي ق د ان هددت متشه دشً فا د ظددل ادرواددشع
ات)وي ل أ لشر الورو ال والاي الطهشعي ارواع مثل الا ب اامل كاتار ا ا د يب فع الطشلب أقل هل مخساشئي ج)مت )و ً
مث)شً للا ب اامل كاتار اليت حي شجهش اخبشصي أي املا هشر ل الالمشر وا لات ا الا ب ااملاتاجع الو:هي لل را ي "سدهب ضدلف
هاشانهتش املشايبي .فضوً عل املواتاعشر الهحثمي اليت و طلب رشهشر اهواا وللمامي غري ه وفات ابلالمدي .وسد )ا طشقدشر امل للادن
كاش أهنش وس )زف هاشانهت املشايبي.
او هب ارا ي أرات (فاتجشين 2005إ أنت ل ظل جمشنمي ال للم اللشه و اه األ ات أنواعشً هل ال الاي هثل "لض
الات وم اوالاي الا ب ااألااار (اخبشصي ل فاتاع الللوم ال طهملمي اال ل)ميإ .ايبسشه وزايب الالات ل  :ا عبء ه ه ال اشلمف
داتار الددزهل ال رفددع والاددي الااتصددي اله يبلددي لل للددم  .اعلددى هد ا فدشي ان وددشر الالددات يبزيبد ابطداتاا هددل ان لشئمددي ال للددم اللددشه أل")ددشء
اللشاريبل .ا" لك يب حوـ ال للم اللشه و رجيمش ا خلمي ل ااتيبس الاوارو ادج اشعمي .ال أاائل ال سلم)شر قشهت احلاوهي "ااتض
ر وم صغري على كشفي هس و ر ال للم اأعم ر املصاتافشر ل هس ويف ال را شر الللمش (ا"لوم هشجس ري اك وراهإ د أنت
مل حي ل هسش جشنمي ال للم على هس ويف ال رجي ا شهلمي األاا على ه ا ال)حو اأصهح ال للم للي ااردل دوو حياادت
قشنوي اللاتض االطلب اد يبل ر علمت د فني قلملي هع و)شه ال للم اتشص ااألج) اولام أقسشم اللغدشر ابملصداتافشر ل كدل
الالمشر.
كاددش ددشه نظددشم اتادن سددشبات امللاددوـ "ددت ه) د عددشم  1953اال د يب ددمح للطشلددب أي يب د ر لاتف ددت احيضددات ا
ا شهل ددي فل ددط ع)د د اده ح ددشي ل هنشيب ددي الل ددشم ل ادل ا ددشف ن ددوـ جمشنم ددي ال لل ددم ا ددشهل اي ددت ع ددبء الض ددمق امل ددشه للجشهل ددشر
ا هاشانر ال الي اليت د وساح واجه ت كشهوً أي يب فع الطشلب املل حق "ت اتهصاتافشرات ه غري وهلغ ع هنشر هل ا )مهشر.
اهو ال)ظشم ال مت ال و ع فمت ن أصهح نظشهشً هوا ً :لل للم ال)ظشه اب شهلي ا"لغ ع ا الطوب ال ار ن افلشً ا ال)ظشم
ٍ
اعشم هل نوـ جمشنمي ال للم ا شهل
نواه  %24هل الطلهي ا ا ل عشم  1963أ "ل عوات أعوام فلط هل وطهملت
عددشم  1962افماددش "لد ا طشللددي نسددهي الطددوب ال)ظددشهمن امللهدولن "طددوب ادن سددشب املوجددت و)هد " زايبد الانددي الثشنمددي علددى
شب الاني األاه جن أي نسهي الطوب ال)ظشهمن ل اللشم  1993/92ه  %80.3هل مجلي امللهولن اب شهلشر املصاتيبي
"م)اددش نسددهي طددوب ادن سددشب املوجددت  %19.7أهددش ل اللددشم  2002/2001فل د اخناضددت األاه ا  %75.3ااروالددت
الثشنمي ل صهح  %24.7اهو احلشـ هع الصمغ ال للمامي األراتيف كاش يبظهات ل ا د اـ (2-1إ ال دشه ك) مجدي لسمش دي ختادمض
أع اا الطوب لصشحل الصمغ ه فوعي األجات.
ج اـ (2-1إ وطور أع اا امللم يبل ابلصمغ ال للمامي (ادن سشب ا ادن سشب املوجت ا ال للم املا و إ هل عشم  1990اه .2000/99
الس)وار
1991/90

ادن سشب املوجت

ادن سشب

ا شهلشر الات ضمي

ال للم املا و

الل ا

%

الل ا

%

الل ا

%

الل ا

%

50421

11.4

-

-

-

-

-

-
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1992/91

42226

9.8

-

-

-

-

-

-

1993/92

48455

10.3

22874

48

-

-

-

-

1994/93

41389

8.0

54296

10.4

-

-

-

-

1995/94

35797

6.0

84064

14.0

34423

5.7

-

-

1996/95

30702

4.1

130437

17.2

34582

45

-

-

1997/96

28637

3.1

174760

18.9

33356

3.6

1911

0.2

1998/97

26920

2.6

215775

20.7

23100

2.2

3201

0.3

1999/98

26512

2.3

244501

20.9

31273

2.6

6274

0.5

2000/99

21966

1.9

271552

23.1

74900

6.3

11954

1.0

املص ر هاتكز وطويبات ال للم ا شهل نصشء الطوب امللم يبل جبشهلشر مجهوريبي هصات اللات"مي ل أعوام م لاي اإلاار اللشهي
ملاتكز املللوهشر اال وثمق ا:ار ال للم اللشه جمل ار م لاي هل  1991/90نيت .2000/99
اد يبزاـ احل يبث عل اتشنمي ن يبثش اارااً اه ج ااً كلاش اه ر األ:هشر االضغو ادق صدشايبي هدش "دن هؤيبد اهلدشرض
الال واسرياوت اه راوت.
فشمللشرضددوي يبدداتاي لغددشء هد ه اتشنمددي علد أهنددش مل واددل فماددش هضد ددو أاا ا د خ ههش ال)ظددشم السمش د اأكد علمهددش
كسهشً لللوب ال)ش ااغ غي هوشعاته لا يباسب هلهم ت اهل مث هاتعم ت .اكشي الوجت اآلرات لللالي هو ال دزام ال الدي " ودغمل
اتدداتجين اضدداشي وددوظماه اد يبدزاـ الللددب هبد ه الورقددي – اتشنمددي  -قشئادشً كو ددملي لدد)اس الغشيبددي .ايبلولددوي ابن هددشء عصددات ادواددشـ
عل ال الي اأي ال الي مل ول هؤ سي ررييبي ولل اوسال اووظف ...اخ .كاش أي ال للم للي اأي كل للي اكل ر هي ش
والا هش .اأنت طهلشً مله أ اللاتض االطلب لمس هل نق اإلنسشي أي يب لل طشملش لدمس هلدت والادي اهصدشريبف وللمادت .ألي هودشركي
ال ار ل ايال نالشر وللمات جلل ه)ت ان قشار عل اد اشا ممدش يبلد م لدت هدل وللدم ابلاد االامدف املطلدو"ن .اعلد
ذلك يبوملوي أي ال للم اتشص أفضل هل احلاوه كاشء افشعلمي كاش هو الوأي ل املواتاعشر احلاوهمي اهؤ سشر اللطشع
اللددشم .اأي وطهمددق هد ه اتشنمددي اتحبد افريهشات يبصددلح فلددط ك)ددوع هددل الاتفشهمددي ال ه)مددي د يبسدداح "ددت الوضددع ادق صددشا للاج ادع
املصات فشل الي و حال عهنشً ثلموً ل اإلناشو عل ال للم اأنت لمس ل ا طشع هش أي و)اق علمت هل دً أكد ممدش و)ادق نشلمدشً
اه ل نشجي ه هزيب هل ال اويبل.
ايباتاي أي اتشنمي ل ن ذاهتش ه السهب ل و هور هس ويف ال للم اغلهي ادن وشر اللد ا (الااد إ علد نسدشب
الامف (ا وا إ اقصور اله)مي ال للمامي (ه)ونشر اجتهمزارإ اا خ ام ه ه اتشنمي ررصي للات وب عاوً "ثلشفي اتأ"و "و
كدرت ه)دتات فضدوً عدل وزايبد عد ا راتجيد الالمددشر ال)ظاتيبدي هلشرندي ")سددهي اتداتجين الا)مددن االلالمدن اواتكمدز امل)ددشهج علد هلاددي
احلاظ ااي اده اشم ابلل رار اتوقي االلالمي ل ال ار ن ممش واتوب علمت هودالي الهطشلدي هدل راتجيد ا شهلدشر .ارغد ذلدك
فه)ش ايمز ناوه ااضح لل للم ا شهل هلشرندي ابل للدم هدش قهدل ا دشهل يبؤكد ه ولدشرب مصصدشر ال للدم ا دشهل ذا اللمد
األقل هل مصصشر ال للدم هدش قهدل ا دشهل ذا اللمد األكد ااكمد امللدشرانر أي اللشئد اتدشص هدل ال للدم ل هصدات ابل)سدهي
لل للم األ ش االثشنو أقل ه)ت ل الهوا األراتيف .ل الصاوف ال شلمي عل عاس هش يب هب لمت اله)ك ال اه الاتافض تشنمدي
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ال للم ا شهل "زع أي اللشئ ادق صشا لو ثاشر ل ال للم األ ش أعل هل عشئ ال للم الثشنو اه ا أعل هل ال للم
اللشه "دل أهدشرر "لدض ارا دشوت ه أي عشئد ال للدم اللدشه قد يبادوي عشئد اً دلهمشً ايبد عوي أي جمشنمدي ال للدم اللدشه وسد ام
ه)هش الواتائح ادج اشعمي الللمش االو طى.
أهدش املؤيبد اي فددرياي أي جمشنمدي ال للدم هد قضدمي اج اشعمددي ابه مدش :د عوقدي ددش علد اإلطدوو ابل)ظددشم اللدشئ اد وداتوهط
أيب يبولوجمددي هلم)ددي "ددل متثددل هاش ددب جشه د الوددلب عد رخيددت للحصددوـ علمهددش اأصددهحت نلدشً ا د ور ً د ميا دل املسددش "ددت.
ايبلولوي هل يب فع لل)ظشم ال للم أا أ نظشم خرات هو ات اع كلت ل احللملي .فشل يب فع لل للم ه املصاتيبوي .املوالي ل ه ه
احلشلي أي املصاتيبن حي ل نوع هش هل ات يبلي هؤااهدش أندت ع)د هش وصداتف ال الدي هلد ذلدك أي ات ادع د يبصداتف .اهد ا رطدأ
ااه للضاتائب اليت خت لف هل فاتا ه خرات نسب هل ار الثاتا لمس ام ا امع.
ألي ال الي وصاتف هل هشـ ات اع ع
أهش عل وسلري اتى ه ى
شر ال للمامدي "لما هدش السدوقمي دمجللهش لمسدت ل ه )دشاـ أالندك الد يبل يبلمودوي ع)د ردط الالدات
ا
ااي ددت ل د أن ددت ل ددمس ل ا د طشعي مجم ددع ال ار ددن ايا ددل مجم ددع نال ددشهت ال للمام ددي ابل)ظ ددات ه املس د و ر ادق ص ددشايبي ااألند دواـ
للاج اع املصدات  .ال هد ا ود هب ند يف ال را دشر (هدشر 1979إ ا أي أرقدشم امل سدات"ن ل السد)وار األاا هدل ال للدم
اللشه واتجع ل غشلهم هش ه صلو"ي هشلمي وواجت هؤدء امل سات"ن د ل هواجهي نالدشهت ال للمامدي فحسدب "دل ل هواجهدي الظداتاف
امللمودمي د كد لك ولدك هد نلملدي األهددات ل الد اـ ال)شهمدي علد اجدت ال ح يبد نمدث ولددوم أعد اا كهدري هدل الطلهدي اب ادع "ددن
اللاددل اال را ددي .لد لك و اسددك "لددض ات الددشر غ)مهددش افلريهددش جشنمددي ال للددم ابع هشرهددش اد د ثاشر الاامددل ااتدداتا هددل نشلددي
الالات اادف لشر اليت ولموهش ال الي الالري اال افلي ه املزيب هل ال ل م ل نشلي ال اـ امل ل هي فه)ش ااـ رأ شلمي هثل أملشنمش
افاتنسش ا"لض ال اـ اد ا) يب)شفمي هش :الت و اسك جشنمي ال للم ل مجمع هاتانلت ش فمهش ال للم اللشه اهش "ل ه ن هس ويف
الطددوب الد المن .اطهلدشً للاهد أ األروقد د جيددو :ناتهددشي اإلنسددشي هددل نلددت ل ال للددم طشملددش يب وافددق اق راوددت ال ه)مددي االلللمددي.
فشل للم نق ملل يبل ر علمت لمس هشا ً الال فاات ً اهل)و ً فشلل ر ه)ش وادوو الهلد املدشا  .أهدش احلد يبث عدل ال للدم اتدشص
ااع ددشايف لغ ددشء اتشنم ددي ف و ددش"ت ه ددع ن د كه ددري ه ددع ال د عشايف ال دديت كشن ددت وطل ددق عل د اللط ددشع الل ددشم متهم د اً لهمل ددت اف دداتض نظ ددشم
اتصخصي اادجتشه حنو السوو هش جيلل ه ه املوشهبي د وس لم هع احلشلي ا شهلمي "ن ال للم اتشص ااحلاوه .
أهدش هدش و حالدت ال الدي هدل ناددشو علد ال للدم فملدشين اللصدور أا هدش يبلدداتف اتابلاجدو ال اويبلمديات رصوصدشً ذا هدش جدداتر
امللشرنددي "ددن أقطددشر اللددشمل ذار ال للددم امل طددور نمددث يب درتاا هددش يب)اددق علد ال للددم هددش "ددن  %7.5-6د)و ً هددل ال)ددشوج احل د
اإلمجشه ل هلظ ال اـ امل ل هي ا"لض األقطشر اللات"مي او)اق اتائمل هش "ن ) %7.5 - %7و ً .ل نن أي ه و ط هدش
يب)اق عل ال للم هل ال)شوج احل اإلمجشه ل هصات ردوـ السد)وار اللودات املشضدمي – هدش قهدل  -2005/2004ودرتاا هدش "دن
 % 4.5- 4اأي نسه ت ه اإلناشو اللشم هل املوا:ني السد)ويبي هدش "دن  %15 -14ل ندن أنالدت ودونس ردوـ ولدك الادرت
ن دواه  %7هددل ال)ددشوج  %20هددل اإلناددشو ااملغدداتب ن دواه  %5هددل ال)ددشوج  %25هددل اإلناددشو .ال نددن وهلددغ والاددي
الطشلددب ل ال للددم ا ددشهل ل هصددات ن دواه ( 600اادرإ ل السدد)ي وهلددغ والا ددت ل داتائمل ن دواه (5.872إ ال المددشابي
(5.730إ ال أهاتيبا ددش (7.005إ ال أملشنم ددش (10.900إ ال و ددونس (1.525إ ال املغ دداتب (877إ ال واتكم ددش (1.018إ
اادر ل الس)ي (عاشر 2008إ.
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اهدداتا ه د ا الددرتا ال ا دويبل يباتجددع ل األ ددش ه قصددات جهددوا ال )امددي افل دشً ملددش ولدداتره ن د يف ارا ددشر اتلددس اللددوه
لل للم االهحث الللا اال ا)ولوجمش عل أي وصويبات جمشنمي ال للم عل أهنش هوالي أ ش مي ر ش د يباوي وصويباتاً اقملشً هثلهش
هثددل كثددات السدداشي فه د ه الاثددات لمسددت ه د املوددالي ل ن د ذاهتددش ا منددش أصددهحت هوددالي ألي جهددوا ال )امددي ولصددات عددل
هونل هش اه)ش ااـ عات"مي وطهق هه أ جمشنمي ال للم ل مجمع املاتانل اد ميثدل ذلدك هودالي ابل)سدهي دش االسدهب ل ذلدك
أهنش و ا ع "وفات أا ق ر اق صشايبي متا)هش هل ذلك .اهل ه)ش فشل ميثل هوالي ابل)سهي ملصات هو قصور هاشانر ال الدي عدل
الوفشء ش و طلهت اتشنمي هدل صدور نادشو ع يبد  .اوضدمف ارا دي أرداتيف ( "داتاهم 2000إ أندت رغد الدز ا املطللدي اهدش و حالدت
ال الددي ل اإلناددشو علد ال للددم وظددل الاجددو قشئاددي "ددن الواقددع ااملطلددوب هددل أجددل وللددم املس د لهل "سددهب األجددور الدديت وس د )زف
ال)صمب األك هل املمزانمي حبمث د يب هل ت هي اللالمي ال للمامي غري ا زء المسري.
اا مس دشً عل د ه د ا مياددل واسددري و د هور هس د ويف ال للددم اقصددور اله)مددي ا شهلمددي اهاتاعددش أي هل د ـ د د ملشب ل
الوداتحيي اللااتيبددي هددل  23-18د)ي مل يبصددل "لد ه املؤهداتار اللشملمددي اأي "طشلددي اتداتجين هاتاهددش ه)طددق السدهلم)شر الد رهد
ابل خطمط عاتض احلشئط .امل يبوا:ي "ن ال طهمق الاور للاجشنمي اهش ول ضمت هدل ود فق طدوا اأعهدشء هواجهدي هد ا ال د فق
االسوو الو:هي د ملشب راتجي ه ا ال)وع هل ال للم فماش "ل  .المس مثي ايمز ل اإلناشو علد ال للدم ا دشهل علد نسدشب
ال للم اتدشص "دل هدو ااقدع وااتضدت طهملدي املاتنلدي اه طلهشهتدش ااألهد اف امللللدي علمهدش ضدشفي ه ومدشرار اللوملدي اهدش وااتضدت هدل
ايمزار هلاتفمي.
أهش احدشفظوي – احندل هد)ه  -فمحدشالوي ال وفمدق "دن امللشرضدن ااملؤيبد يبل االوقدوف هوقادشً ا دطشً اع لدشااً هد)ه أي هد ه
اتشنمددي جيددب أي و حددات ل ددمشو هددش يبلدداتف ابل دوا:ي ادج اددشع "ددن الانددشر ادج اشعمددي امل هشيب)ددي ااض دع احللددشئق ل نص دشهبش
الصددحمح .فاجش نمددي ال للددم لمسددت ددو ا ددملي د ف اهددو ال للددم ا ددملي لضدداشي ان وددشر ال للددم اعد م ال اممددز "سددب اللد ر
املشلمي .فشل للم هو ا ف ااتشنمي ا ملي اه لمست الو ملي الونم اد اائاشً األكثات كاشء  .اد يب)هغ حبشـ هل األنواـ أي
خنلدط "دن الو دشئل ااألهد اف .اعلد هد ا ولد ار هلرتندشر واتهددم أا ضدهط اتشنمدي فه)دش امللرتندشر ال المدي طهلدشً للورقدي الدديت
ق ههش المونساو للاؤمتات اتشهس لو:راء الرت"مي اللاتب ل يبونمو  1994اع)واهنش اتال للم هل أجل ال )امدي هواجهدي ايد ر اللداتي
احلشا االلواتيبلات مت اي يب مش ي وللمامي ل هصات ل ضوء ال امف ا مال ميال ولخمصهش عل ال)حو ال شه
 جمشنمي كشهلي ل هاتنلي ال للم األ ش .

 اتشنمي ل املاتانل ال شلمي للطشلب املل زم "وظما ت ادج اشعمي

لِن قصات اتشنمي عل الطشلب امل اوو.

 يبس د هل هددل اتشنمددي اللددشاراي ال د يبل اروض دوا طواعمددي اإلناددشو ل ال للددم اتددشص اتنل دي ال للددم األ ش د حددض
رااهت ا")شء عل ار مدشر كشهدل هدل أالمدشء أهدوره فلدمس هدل امللهدوـ أي يب ا لدوا ابل للدم اتدشين ل الثدشنو أا
ا شهلي.
 ال را شر الللمش صاتافشر.
 امل اوقوي يب ا لوي ابتشنمي ل كل املاتانل ال للمامي امي)حوي املاشفآر ان الو " أ وللماه ابل للم اتشص
ايب ا لوي ابتشنمي أيبضشً ل ال را شر الللمش.
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 اعو اللطشع اتشص للاوشركي ل هواتاعشر ال للم
لل للم اتشص.

اه ه املوشركي ق واوي ل صور و عشر أا نوشء هلشه

ا اتاجلي ه ه الورقي ميا))ش اللوـ أي قصات جمشنمدي ال للدم علد هاتنلدي ال للدم األ ش د هد نادس اعدشايف اله)دك الد اه
اليت وات أي عوائ ه واوو عوائ ال للم ا شهل "مد أي ااقدع األهدات ردوف ذلدك ااكد ه ال را دشر احلمدي اال لويبدل علد هد ا
ال للم ا شهل كا رل لل ل م ل نشلي جم ال)ش .أهدش قصدات ال للدم علد الطشلدب املل دزم "وظما دت ادج اشعمدي لد قصدات اتشنمدي
ه ناتهدشي املويبدن هدل ال للدم فشلطشلدب عدشا املسد و هدو اللشعد أهدش امل اوقدوي فهد
عل الطشلب امل اوو .فه ا يبدؤا
اد ث)شء اهل ه ا ناتهشي أكثات هل (70%إ هل أ")شء ات اع هل ال للم اللدشه .كادش أي لدزام الطشلدب الد ال حدق ر دي
ال للددم األ ش د اتشصددي " د فع نالددشر وللماددت ابملاتنلددي ا شهلمددي ه د ء غددري ه)طل د لور د وف "ددن والا دي ال للددم هبددشون
املاتنل ن.
ار ش كشي ال حشو هؤدء الطوب ابل للم اتشص ق جشء ايت واتا هس ويف ال للم هش قهل ا شهل اهموع أي ال للم
اتددشص أكثددات كاددشء افشعلمددي ال ددهمل ذلددك يبل طلددوي هددل أقدواهت هددل أجددل وللددم أفضددل د أنددت ابلوصددوـ ه ا شهلددي ايد ل
اتالص هيات ع) هش جي اي أناسده غدري قدشاريبل علد ايادل هد ه ال)الدشر الهشهظدي .د أهند قد يب حالدوا جدزءاً هدل نالدشر وللدماه
أ و ش كشنوا يب فلونت ل هاتنلي ال للم هش قهل ا شهل  .أهش جلل ال را شر الللمش صاتافشر فشل سشؤـ اللشئ هو ىملا وصدات "لدض
ال اـ امل ل هي كأملشنمش افاتنسش ا"لدض الد اـ اد دا) يب)شفمي علد جلدل هد ا ال)دوع هدل ال للدم جمشنمًدش "ودات أي يبادوي "لغ هدش ند
للطوب ال المنا اولال "لض ال اـ (ك)مو:يبل) اإ عل هسشاا الطوب ال المن ل جمشـ ال را شر الللمش ابلطوب احلمن.
ٍ
هاشنمشر يب)وء الطوب ىىايال ىهشا ااتاه .
ارا ا
اكمف يباوي احلشـ ابل)سهي ت ال)ش هع هاتاعش أي ه ا ال)وع هل ال للم حي ش ه هو ا
أهش امل اوقوي امت له ابتشنمي ل كشفدي هاتاندل ال للدم ند الدو "د أ وللدماه ابل للدم اتدشص فهدو ااجدب د ميادل ا د ـ "ودأنت
الال املسألي و للق ه)ش ل هو امل اوو اغري امل اوو ا اهش أ"ات :هلشيبريها
أهددش اعددو اللطددشع اتددشص للاوددشركي ل متويبددل هودداتاعشر ال للددم فهد اعددو ألاددوا  .طشملددش أي ماتجددشر هد ا ال)ددوع هددل
ال للم وصب ل هنشيبي األهات ل  :ا ن شجم ت ابع هشرهش أن املوارا األ ش مي الو:هي للالمي اإلن ش  .أهش امللرتنشر احلمدي لرتهدم
اتشنمي فل جشءر ضال ات رتاومجمي وطويبات ال للم ات عشم 1987أنت د جيو :احل هل اتشنمي كأ لوب ل اويبل ال للم  .فإ دلش
اتشنمي عل الاتا هن عل أ ش أي نق ال للم اتشين ه)شطت ج يبي اد اشا "ت االل ر عل ال للم اأنت لدمس هدل امل)طلد أي
يب ا ع الاتا هوي هب ا احلق ه هشد هنشيبي .اعلمه أي يبرتكوا هاشهن للا اوقن اال)شجحن األج ر ه)ه ابتشنمي.
ال ه د ا أهددشرر ن د يف ال را ددشر (ان 2003إ ه أي واتهددم اتشنمددي عل د ه د ا ال)حددو ددملال عل د اه اددشم
ال ار " حصمل امللاتفي .ااحل هل ع ا هاتار ر و"ت اخبشصي اأي ه)ش "لدض ال ار دن يبظلدوي ل ال را دي ملد ثوثدي عودات
عشهشً اه ا ل ن ذاوت ه ر مله أ واشفؤ الااتص ال واتواز علمت اتشنمدي فشلد ار الد يبات دب الدو ملدات ااند أيرد فاتصدي
:همل لت ق يباوي ل يبت هل اد ل ااار االل رار هش جيللت أفضل ه)ت ل ال را ي .اد جيو :اتلط "ن متويبل ال للم اجمشنم ت
فشل اويبل هو ل الاي ال للم أهش جمشنم ت فه لز ا فلشلمي ال للم هل نمث ههشع احلدق فمدت اودوفري املدوارا الهوداتيبي علد أ دش
هل واشفؤ الااتص.
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اه)ش هل يبات أي يبلزم اللشاراي " حال نالشر وللماه ار ش املسش ي ل وللم غريه اهوشركي األ ات ل متويبل ال للم
هل روـ الات وم الاتهزيبي – اه د متثل نسهي و كات -اول هوشركي هشهومي ل طشر جمشنمدي ال للدم ا دشهل  .ااإلجداتاء امللدرت ل
ه ا الص ا هو وطهمق نظشم ال ع ال هشاه (Cross-Subsidizationإ ال يبؤا ه نصوـ الالاتاء عل جزء هل ه ه
ات هشر جمشانً اجزء ه)هش لش"ل ماض اه ع "م)اش و وغطمي ع)صدات ال الادي عدل طاتيبدق  :ا أ دلشر ولدك اتىد ه ى
شر ابل)سدهي
ا
ى
شر ادج اشعمدي أ دلشر هللولدي للطهلدي ذار
لغري الالاتاء ل ات اع ايبارتض ل ه ا ال)ظشم اجوا متممز لات حبمث وهشع اتد اه ُ
ال رل امل و ط اأ لشر أعل للطهلي األكثات يبسشراً ل ات اع.
د أي السؤاـ اآلي كمف ميال اي يب الطلهي الالاتاء اغري الالداتاء ا "دل ختود ند يف ال را دشر (عادشر 2008إ
أي وودده ددشني ال للددم رطمنددي عددوا هددهشا الالددات ل أ صددور هددل أجددل أي يب ا ددع امل دواطل حبددق ال للددم ل أ هاتنلددي هددل
هاتانلدت .د هدل ردوـ جهدش :نصدشئ كدفء ميادل امللشاندي ل ايلمدق هد ه املهادي .اه)دش األصدوار ال اعمدي ه ضداتار هوددشركي
ا هوا الولهمي الطوعمدي امل)ظادي ل متويبدل ال للدم ا دشهل الادل السدؤاـ اللدشئ ملدشذا املودشركي ل متويبدل ال للدم طشملدش أي األغ)مدشء
قددشاراي عل د حلددشو أ")ددشئه ابل للددم اتددشص ههاددش كشنددت والا ددت اافددع الددثال هل د هشً ا اهددش الضدداتار امللح دي الدديت وادداتض علددمه
املودشركي ا دشا ل متويبددل ال للدم احلاددوه  .أهدش ال)دش اللددشايبن فسدوف واددوي رااا أفلدش هدل أيبددل ل)دش هبد ا ا! ل ظدل اجددوا
 %52.5هل الساشي ايت رط فلات ال رل.
ايبهل د الس دؤاـ هددش السددهمل األهثددل لددل ال)ددش ولهددل املوددشركي ا ددشا ل والاددي ال للددم اهصددشريبات ا اجتمددب ن د يف
ال را ددشر (هب ددشء الد د يبل 1999إ أن ددت ذا ك ددشي األغ)م ددشء ق ددشاريبل علد د أي حيللد دوا أل") ددشئه وللماد دشً جمد د اً اه امد دزاً ف ددإهن د
يبس طملوي أي حيللوا هس لهوً خه)شً ل ظل جم اع غدري هد لل فدشلالاتاء غدري امل للادن يب حولدوي ه رطدات يبهد ا أ")دشء األغ)مدشء
امل للاددن الد لك أقددوـ ي جمشنمددي ال للددم ضدداشي لاغ)مددشء قهددل الالداتاء .اهددل ه)ددش ا ضداتار هوددشرك ه ل عالمددي ال اويبددل.
ايبد هب الددهلض ه ضدداتار هاتاعددش اد د ث)شء  /الادداتاو (الد ك االغد إ (الغد االالددريإ (ا ددشا االاسددوـإ اأي وو:يبددع ال اويبددل
ابل سشا "ن الطوب ااي وااتقي يبل صور هل صور الظل ادج اشع ألي نصوـ غري املس حق عل هش لدمس لدت مندش يبادوي
ابلضاتار رصاشً ممش للاس حق ! ممدش يبهد ا السدوم ادج ادشع ايبثدري الهغضدشء "دن فندشر ات ادع .اهلد هد ا أي طدوو اتشنمدي
" اي ضوا"ط ق يبؤا ه ه ار فاتص ال اشفؤ "ن الطوب.
اهل الو شئل األراتيف اليت وس خ م ل ايمم اللشهل املشا اايلمق ا ف اهو ال للم ه جشندب جمشنمدي ال للدم اتاملد)ح
ال را ددمي الل داتاضات أهددش املدد)ح ا شهلمددي فه)ددش هددل يبلصدداتهش عل د ال ار ددن ال د يبل يب اوقددوي الادد)ه حي ددشجوي ل ناددس الوقددت
امللوني املشايبي لا يب اا)وا هل هواصلي ال للم اه)ش هل يبو ع ا خ اههش لموال امل اوقن اغري امل ادوقن هدل ال ار دن ذايف
احلشجي "ل أي ه)ش منطشً فاتيب اً د خ ام ه ا اإلجاتاء يب اثل ل جتات"ي احلاوهدي ادهدرتاكمي ل السدويب االديت اضدلت نظشهدشً للاد)ح
يبساح لال هل يب لل أي حيصل عل ه)حي ارا مي ه) " ايبي ال للم ن هنشيب ت واا لعناشو علمت طواـ وللات عل أي يبل زم
"س اا هش أر "ل راتاجت لللال اند املدور ممدش جيلدل األقسدش ع ميدي اللمادي .ان) اد حندل ه)دش ه جماوعدي الد اـ الديت ارد
ابد خ ام األاـ نمث يبل صات عطشء امل)ح عل ال ار ن امل اوقن.
أهش اللاتاض ف طلب املهشار هل جشنب هل يباتيب اإلفشا ه)هش اه قاتاض همسات د ايصل ع)هش فوائ يبس ام ه)هش
ال ار وي عل هس و ال للم ا شهل عشا ايبلوهوي "اتا هد ه اللداتاض علد أقسدش "لد ختداتجه اان ظدشهه ل اللادل .انلداتف
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حنل أيبضشً هد ا اإلجداتاء فا)د " ايبدي السد م)مشر هدل هد ا اللداتي ا")دك الطلهدي يبلادل ل قداتاض هدل يبطلهدوي ذلدك .ايبدات كثدري هدل
الهشنثن أي ال ار ن هل "ن الالاتاء يبرتاااي كثرياً ل طلب هثل ه ه اللاتاض نظاتاً ملش و)طو علمت فاات ادقرتاض ذاهتش هل قهوـ
عشا ال)لوا "وال أا آبرات.
اعلد الطاتيبدق ذاودت أهدشر "مدشي احلاوهدي املصداتيبي أهدشم جملدس الودلب " دشريبم (1999 /12/18مإ ه هدش يبلداتف ")ظدشم
(ال يبل املؤجلإ اأنت وف يبه أ اع هشراً هل الاصل ال را اللشام أ هدل أاـ ف ايبدات ("داتانهج للاد)ح ال را دمي يب دمح للطشلدب
امللم ين يف الالمشر أا امللشه االاتاغب اغري اللشار عل وغطمي كل ان مشجشوت  ..ل ن اا ألف ج)مت لللشم ال را ا وف
مي)ح هش املهلغ عل هال قاتض هخص اااي فوائ ايبس ا عل أر"لن )ي وه أ "ل )ي هل ريبم ال حشقت "لال ه) ظ
"ل د ال خددات إ اه د ا و د "ري و خ د ه هلظ د ا شهلددشر ل أارااب اأهاتيباددش ملسددشع الطددوب اح ددشجن "م د أي فددرت د اا ال د يبل د
و ل هش "ن ) 30-20ي .د أي ال را ي مل ولاس أثاتاً ايف ه ا اإلجاتاء األشالي اإلفشا ه)ت فل يبه ا أي ه ا املواتاع ق
ائ ل هه ه أا عل أقدل ولد يبات ذهدب ألصدحشب ال)صدمب الد يبل جيمد اي ا د غوـ هد ه الاداتص لصدشحله اكدأي لسدشي ندش
يبلوـ هل هل هزيب ا
اعل هش هق ميال ال أكم أي مش )ش امللرتني د متس ابتشنمي ا مندش وضدلهش ل طشرهدش الصدحمح ف زيبد هدل هسدنولمي
ال الددي جتددشه ال)ددشهبن اامل اددوقن – اللددشاريبل اغددري اللددشاريبل هشلم دشً" -وددال أكثددات فشعلمددي ممددش يبس د حلهش ااعددو اللددشاريبل ل متويبددل
ال للددم ا ددشهل اال و ددع ل الصددمغ الو ددشئلمت كددشمل)ح ال را ددمي االلدداتاض االد عو ه اد د لوـ املددشه اناتيبددي اإلاار  .اأر درياً
وهل د الدداتؤيف (الددثولإ املطاتانددي – املؤيب د يبل اامللشرضددن اامل حاظددن -رمددشراً هددلهمشً حي د اه أص دحش"ت اامل) الددن "ددت اأص دحشب
املصلحي فمت.

( )4-2املشهد الثالث  :اهلوية اجلامعية
ف "تات اه نصدملي تاوعدي هدل أنسدشو اللوقدشر اامللدشيبري االد ددر الديت
ف "ت ايبدُ الضات ُ
اتا ويبي  Identityه هش يبدُلاات ُ
يبس ل ه)هش الااتا هل للماي ايبضع ل)است ل ضوئهش نظشهشً يبوال طشر هويب ت حبمث و وفات لت هل جاتاء ذلك هاشنمي اي يب
ذاوددت اارددل الو ددط ادج اددشع الثلدشل الد يبلددمش فمددت – ابع هددشره نظشهدشً هاتجلمدشً علد املسد ويف السددلوك  .اا ويبددي لمسددت كمددشانً
اخت صب ل طشر ال اشعل اتوو هع امللطمشر الزهشنمي و وال ل كل فرت ل طدشر ج لمدي الثش"دت اامل حدوـ
جشه اً "ل و ج ا ُ
ف ول او)او او اوي او غشيبات اوومم اولشين هل األ:هشر الوجوايبي ااد وب.
ايب)سحب ذلك عل هويبي ا اشعي أا ات اع أا الثلشفي اع) هش يبلرتي هاهوم اتا ويبيات اب شهلي يبصدهح املاهدوم ه لللدشً
"ال أركشي اللالمي ا شهلمي اأمنش السلو ا شهل ااملسشقشر ال را مي األ واهش اناتكدي ا شهلدي ااظشئاهدش ار دشل هش اكدل
األطات اليت وسه ل صمشغي هويبي ا شهلي .فش شهلي ات"منيات اج اشعمي اثلشفمي ذار هواصاشر رشصي هل هأهنش أي ودوفات عد ااً هدل
املؤثاتار اليت وسه ل عشا صمشغي اإلنسشي .ل ضوء هويب هش اهش يباتوهط هبش هل عشاار اولشلم اقم ااجتشهشر .اللل أه هدش
يبللددق الددهلض ل اللضددش الدديت و ثريهددش ال حددودر هددو هددش ددش هددل خاثر عل د ا ويبددي ااتصوصددمشر الثلشفمددي اهددو قلددق لددت هددش يب د ره
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فددشدنلوب األيب د يبولوج االغددزا الثلددشل ددش السددا شي الدديت متمددزر هباددش ال غ دريار الدديت ط داتأر عل د ات اددع املصددات ه) د " ايبددي
السددهلم)مشر نمددث نددت هددل املس د حمل أي حي د ل ايددوـ اج اددشع " د اي أي يباددوي ه)ددش و يبددات أيب د يبولوج يبل د عددل املصددشحل
ادج اشعمي اادق صشايبي االسمش مي للانشر املس ام هل ه ا ال حوـ.
ادهددك أي ووجددت اللوملددي  Globalizationامللشصددات د يبلددف ع)د ند اا ال حددودر ادق صددشايبي ا طددوو قددو
السوو "ل كشي لت أيبضشً جشنهت الثلشل ال يبوال نوعشً هل ال ح االضدغط علد اتصوصدمشر الثلشفمدي لاهد االودلوب ل
ظل هش ناتاه هل ألشادر قويف ا ما)ي ادق صشايبي و)امط لوكمشر الهوات اثلشف ه ل ات الشر كشفي ا رضشعه ل)ظشم قم اأمنش
لو اان " عو أي الولوب ذار الثلشفشر امل وشهبي و لدشرب االودلوب االد اـ ذار الثلشفدشر املخ لادي و هشعد  .أهدش عدل
مشطاتهش ك حوـ ثلشل ف ضال ان اشـ هتامش الثلشفشر اهت يب اتصوصمشر احلضشريبي هل روـ هما)ي الثلشفي الاتأ شلمدي الديت
أر ر و) وات عل الصلم اللشمل ه سلحي آبرات املس ج ار ال عشئمي ااإلعوهمي.
اانطوقشً هل أي ال للم يبل هو األاا األكثات فشعلمي اكاشء ل ووامل الوع اوسمم اللم ااملاشهم ااألطات اللشهي هل
رددوـ اللالمددشر الدديت و د اارددل ا شهلددي "وددال هلصددوا اهددشاف أا "وددال غددري هلصددوا هددل رددوـ هددش يبسددا ل األا"مددشر
الرت"ويبي اتامل)هج اتا ات اهو جمال اللوقشر ادج اشعمي اال اشعلمي اليت و اارل ج راي ا شهلي "صور عاويبي .مت ووظمف ال للم
ل ال همني مل طلهشر ذا ال حوـ ادق صشا اادج اشع االسمش االثلشل ا شن ال للم جهش :اإلعوم "ال صوره اأهداشلت
ل وسمم اللم ااملاشهم اليت اروهطت ابن هش ادق صشا املصات ل ادق صشا الاتأ شه اللشمل اهش وهع ذلك هل قضش اهواور
اروهطت اتانل ال حوـ هل ادنا ش ه عشا ا مالي مث مش ي ال حاتيبات ادق صشا مث اع اشا خلمشر السوو ل مجمع اتشدر
ى
شر الصحي اال للم ااإل اشي االثلشفي ...اخ.
ش فمهش ات اه ُ
ال ضددوء ال حددودر الس داتيبلي اامل ونلددي وغددري ال د ار ادج اددشع االثلددشل للجشهلددي ل اق )ددش ال داتاهل او)ش ددت رثهددش
اللما اح ا ويبي ال ار ا شهلمي .ل ظل هوجي ال اع للجشهلدشر األج)همدي هدش "دن أملشنمدي افاتنسدمي اأهاتيبامدي هدل أجدل نصد
اجدب علد ال الددي
اتاده مددش:ار األج)همدديات اهوجددي ال د اع للجشهلددشر اتشصددي االدديت ناتكددت عالمددي ال للددم هددل عالمددي ر ددشلمي ا
محشيبي نمشضهش ه ا شهلي – السوو  University-Marketضدال هوداتاعشر رحبمدي وسده ل مش دشهتش " حطدم ع)شصدات
"Job and Money are "MY
هددل ه)ظوهددي ال لشلم د ا شهلمددي ا ع د اا الطشلددب هسددشراً اواا درياً عل د قشع د
.Identity
اهسددألي ا ويبددي لمسددت هددأانً رشصدشً ")ددش "ددل هد أند أهد الطاتانددشر الد ائات علد املسددات اللددشمل ذ يبلدداتر الهشنددث
الااتنس اتفملمب اجنلهشررات ضال هؤلات اتاإلنسشي اللشمل هل ميال للاج الشر اإلنسشنمي أي وواصل الهلشءا الصدشار ل ابريبدس
عددشم 1996ات ان صددشر األ"لددشا ادق صددشايبي ااملشلمددي ل ات اددع اإلنسددشين امللشصددات ل ظددل ال غدريار الاد يف الدديت ند ثت ل الللددوا
األرري  .اههو األ"لشا السمش مي اادج اشعمي االثلشفمي االيت متثل ل الواقع أ:هي ل جمشـ احل اثي الغات"مي .هطللشً ال عو ه ضاتار
ات عشا ")شء ات اعات هل روـ را ادع هشر لا"لدشا السمش دمي اادج اشعمدي االثلشفمدي .ايبل د  Hillاودور"ن  Turpinهصد قشً
ملوقف فش ات  Wasserأي ال غري احلشصل ج ر ل رجي وثري ال سشؤـ نوـ هويبي ا شهلي ذاهتش ايبل اي اروـ السوو نطدشو
امللاتفي هب ا الوال ولهرياً عل نللي جوهاتيبي ل ثلشفدي الللد هدل الد ار ال حاتيبدات للللد  -امللاتفدي ه دمشا قدم السدوو اامل دشجات ل
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نطشو امللاتفي كسللي .ا ه ال)للي خاثر عاملي لمس فلدط علد ا شهلدشر الادل علد الهوداتيبي مجلدشء علد عالمدي ")دشء امللاتفدي
ذاهتش اعل هاشي ال وصل ه امللاتفي احصلي.
ايبلدزا اتريبد جنز Readingsات ضدال هؤلادت اترداتاب ا شهلدي ! The University In Ruinsات وهد ـ اار
ا شهلددي ل امللددشم األاـ ه ههددو املهاددي الثلشفمددي ل هلددرت وا دويبل رأ املددشـ اللددشمل  .اهددل مث ف دإي اتالثلشفدديات وال د قما هددش
كأ ددش لود داتيبلي ا شهل ددي .او ح ددوـ هاتجلم ه ددش األ ش ددمي ه ددل الثلشف ددي اللوهم ددي ه الس ددوو (Readings,1996إ اكا ددش ق ددشـ
را"اتوسوي ات ي الااتضمي اليت ولوم عل أي اتى ه ى
شر ال للمامي جيب أي ولشهل كسلع ىر ىهمضي اق صشايبي متثل اي ً ل لشلمد ان الا) يبدي
ا
ارطاتاً عل "اتاجم)ش ال للماميات .ا ذا كشي هد ا هدو ندشـ جم الدشر الغداتب اجشهلشهتدش فادش ابل)دش حندل االلدشمل يبلدمش نشلدي هدل ندشدر
وسمم الثلشفي األهاتيبامي اي يب اً هاهوهشً افااتاً اممشر دي هدل ردوـ الل يبد هدل اآللمدشر ال ا)ولوجمدي اهدل ردوـ ا دشئل السدمطات
اليت انااتار هبش علامشً اهللوهشومشً اهلاتفمشً عل عشمل)ش امللشصات األهات ال يب ر قلل)ش :اء هويب )ش ات المي اا شهلمي.
فل انلاست ال حودر الا يف اد ماش اللوملي الاتأ شلمي اليت غرير اجت اللدشمل الد نلدمش فمدت علد ات ادع املصدات
د نت اقف اد يبزاـ يبلف أهشههدش ندشئاتاً "دن الداتفض االلهدوـ ااحشيبد اتفشلاتافضدويات لللوملدي رفضدشً هطللدشً يباتفلدوي ألويبدي اتصوصدمي
الثلشفمي اا ويبي " عو اتأي الثلشفي اليت وااتضدهش اللوملدي ود ع اوثهدت ادنا دش الثلدشل اولادل جشهد علد طداتا الثلشفدي الوط)مدي أا
اللوهمدي ل حلمدق هصدشحل ااجتشهدشر أصدحشب اللوملديات ايبسدوقوي عد ااً هدل الودواه الوجمهدي أ"ات:هدش ايدوـ الللد هدل أاا هلاتفمددي ه
أاا أيب يبولوجمي نظاتاً ألي ا ما)ي ادق صشايبي عل ااـ ا شهش و طلب هما)ي وات"ويبي اثلشفمي ا" اهنش د ميال ان وشر اللم الغات"مي
اد ا د غوـ ثدداتاار ا ددشهش اابل ددشه فددإي املاتكددز ل ااـ املاتكددز يبلاددل جشهد اً علد وصد يبات علوهددت ااعاهددش "اددل هددش أا ه دل
هاشانر.
فظهدداتر الللددوم ادج اشعمددي املشركسددمي االللددوم ادج اشعم ددي الاتأ شلمددي كا)هجمددي اكاوضددوعشر اك)ظددات ر اهددو ه ددش
انلاددس انلاش دشً ههشه داتاً ابل ددشه عل د ال)ظددشم ال للما د ل ات اددع املصددات ن مجددي لل وجهددشر األيب يبولوجمددي لدد)ظ احلا د امل لشقهددي
ابع هشرهش املهمال عل ال)ظ ال للمامي ااإلعوهمي االثلشفمي .اها ا مت ووظمف اللل ت هدي ادن ادشر اللدشمل اأاا فلشلدي ت هدي
الصاتاع اللشمل الضاشي هصشحل ال اـ الا يف اا ااتار فاتض مطاتهتش عل ال اـ ال)شهمي وهلشً أليب يبولوجم هش واء ل اتشـ
أا ل اتشـ ادق صشا أال اتشـ اللساات  .اأر ر الللوم ادج اشعمي صهغي ا لاشريبي جللت الهلض يبسامهش
السمش
اتالللوم ادج اشعمي اد لاشريبيات ألهندش ولد م الللد كأند خلمدشر السدمطات اا ما)دي "سدواع راااهدش الغدات"من نم)دشً ا دواع راااان
أنمشانً كثري اهل ه)ش ميال فه اددر اتعل ادج اشع اد لاشر ات كأن فداتاع علد ادج ادشع .االسدؤاـ الد يب لدن اثرودت
ل هد ا امللددشم نلدوً عددل عددشمل ادج اددشع ال)مجددري اتكلوا يبددكات  AKEل هودداتاعت "ل)دواي ات طددشر هلددرت مللددشـ "ل)دواي اللددشمل
الثشلث "ن ال هلمي اال سشن ال اهات ملشذا ولهدل ااـ ا دشهش اعلاشئهدش االلدشئان علد هدنوهنش أي يب سدشألوا ل قهدوـ علد اج ادشع
ا مش ددشر اج اشعمددي هغرت"ددي عددل "من د ه اولجددز عددل ن د ال وطددور علاد أا اج اددشع يبس د طمع هواجهددي هودداور ال خلددف
اال هلمي ا
أهددش اتاللددش"لويات لللوملددي اايودهتددش فددو يبدداتاي فمهددش د اجتشه دشً ه زايب د اً حنددو ولسددم اللاددل اان وددشر ال ا)ولوجمددش احل يبثددي هددل
هاتاكزهش ل اللشمل امل ل م اق صشا ً ه أقص أطاتاف األرض اهل مث  :ا اإلن دش  :ا هضدشعاي اهدو ل دهمل ذلدك هسد ل
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ألي يبغاات لللوملي أ اثري ل ميال أي يب)د ج ع)هدش عدل ا ويبدي الثلشفمدي "دل هدو هسد ل لللدوـ أي هد ا األثدات السدل عدل ا ويبدي
فت ا"سمط "ل ق يب هب ه ن اللوـ أي ا ويبي الثلشفمي وف وام هل اللوملي " دً هل أي وضشر.
اه)ش اتاحشيب ايات ال يبل حيشالوي رلق امللشالي الصلهي – اه األقاتب ه الصواب ل نظداتان -فدو جي)حدوي حندو اللوملدي
اايودهتش ج)ونشً هطللشً اد اد غاتاو ل ال لوقع اادنغوو عل ال ار "ل حيشالوي ا ثاشر هغشمنهدش اارء هغشرههدش انطوقدشً هدل
الوع ل)شهش اجوهاتهش.
فشلاتافضددوي لللوملددي رفضدشً هطللدشً هصددريه ادند اثر ذ خيطد هددل يبل لد أي محشيبددي الد ار وااددل ل عز ددش عددل اللددشمل
اتشرج امحشيب هش هل هؤثاتار الثلشفي الاونمي .فغ عل ال وكم أي ال ار الثلشفمي املطلوب محشيب هش هل ادغرتاب ه ثلشفدي ال غدري
الوشهل المست ثلشفي ا اوا االساوي ادج اشع اال شركوي أناسه للاو حياله كمف يبوشء اأين يبوشء هصريه ادن اثر
أيبضشً دف لشاه الهوصلي السو مو ثلشفمي املوجهي.
اأكثات فنشر ات ادع ولاتضدشً د ه ال غدريار اال حدودر الثلشفمدي اادج اشعمدي هد فندشر الودهشب ا دشهل فخدوـ احللهدي
ال)شصاتيبي وطور ول مي ا ويبي ل امل للان املصاتيبن اارل األيب يبولوجمي السمش مي هل اتا ويبدي الوط)مديات ل حدوـ حندو اتا ويبدي اللوهمدي
اللات"ميات هع قمشم ان هصات ا ور  1958ا"ل ادناصشـ ارلت هصات ل هاتنلدي ال حدوـ ادهدرتاك ا"د أ الرت"ويبدوي ل
ال حوـ هع ولك ا و ر اهسشيباتهتش هل اللطاتيبي ه اللوهمي ه ال هوري ابدهرتاكمي اصهغت امللاترار اامل)شهج دش يبوئد ذلدك
ددش يبود " هلمددي الااددات الرت"ددو لللداتار السمش د ل هصددات عاوهدشً اضددلف ال)زعددي ال)ل يبددي ااد د لولمي ردوـ ولددك احللهددي .اهددع
" ايبدي السددهلم)شر أثددات ادنلددوب األيبد يبولوج املاددشج االغددزا الثلددشل ااإلعددوم الغدداتا علد الوددهشب "وددال كهددري ارلددق نشلدي هددل
ادغرتاب الثلشل وه ر ل صور وو مت ثلشل اا ع اا لطشب "ن أقصى صور السلامي ال يب)مي املل زهي اأقص صور ال غاتب أ
أي ا لشا الثلشفي الغات"مي الاتأ شلمي "طاتيبلدي غدري نل يبدي أار ه ا د لشا غدري نل يبدي لثلشفدي املشضد ااملدورااثر ممدش أا ه صدلوا
الااات السلا ل هواجهي الااات ال ش"ع ال احلشل ن يبلل "ل يب)ل م اإلن ش الثلشل الوط اللشار عل وغمري الواقع.
احيش الوهشب املصات الموم أر"ع هو ر رئمسمي اه ا ويبي الوط)مي ا ويبي اللات"مي ا ويبي اإل وهمي اأررياً ا ويبي
اللشملمي .فش ويبي الوط)مي واتواز عل احل اا السمش دمي لل الدي اوُهد علد ادن ادشء االدودء ااملواط)دي ل ال الدي .أهدش ا ويبدي اللات"مدي
فرتواز عل ال اشثل ل احلضشر االلغي االثلشفي اهل مث ه ف ايلمق الون اللات"مي .عل نن أي ا ويبي اإل دوهمي واتوادز علد
الللمد أكثددات هددل الوط)مددي أا اللوهمددي اميمددل الل يبد هددل الوددهشب ه هد ا ادجتددشه .أهددش ا ويبدي اللشملمددي فرتواددز علد ال حددوـ حنددو
اللشملمددي ل كشفددي ه)ددشن احلمددش  .ا"صددور انطهشعمددي – ذ أي ااقددع احلددشـ د يب ددمح قد راً كشفمدشً هددل املللوهددشر االهمددشانر -مياددل ر د
راتيبطي جغاتافمي أا اج اشعمي ل و:يبع ا و ر احلضشريبي األر"ع السش"ق اإلهشر لمهش أي ا ويبي الوط)مي املصاتيبي وغلب عل الوهشب
ل األقشلم االاتيبف .ل نن يبرتاجع اإلميشي ابلااات اللات"مي ل أا ش ههشب الطهلي الو ط ابمل ي "م)اش وزايب ال وجت ال يب ل
صدداوف الوددهشب امل لطددل عددل اللاددل اذا ال للددم امل و ددط كاددش وزايب د ر ال)ظددات اللشملمددي ل د راتجي د ا شهلددشر اال للددم
األج) اأ")شء الطهلي املاتوهطي "لطشعشر السمشني اال جشر اتشرجمي ااإلعوم .اعل ذلك فإنت ميال ادن هشء ه أي أ:هي ا ويبدي
ل ههشب هصات ا ي كشنت وس ع ق راً هل الللق اادنزعش فإهنش د يب)هغ أي و جشا :ذلدك ه اثر الد عات "م))دش ذلدك
أن)ش اعل حنو هش يبؤك ا.علمو اتنورت فمهش هلظ ااـ امللاور ات.
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ال ضوء هش وؤك ه ال را شر (ألاوا 2001إ عل اجوا أ:هي هويبي ل جمشـ الرت"مي ايباتجع ذلدك ه أي ال للدم
املصددات يبلاددل افل دشً لل د أيب د يبولوجمشر ه هشيب)ددي اه لشرضددي .اق د أا ه د ا ال ه دشيبل ه غاددوض ال وجهددشر اللوهمددي ااأله د اف
االسمش ددشر الرت"ويبددي ا ه احلددري االددرتاا "ددن ه د ه األيب د يبولوجمشر اولددك ممددش عاددل عل د اناصددشـ ال لل دم املصددات عددل الواقددع
ادج اشع ال يبلال هل رولت اعل ذلك ميا))ش ا د لاتاء هلدشمل هد ا املوده عد للط دن أند ا ش و للدق اتابللدم ات ااألرداتيف
و للق اتابللغيات ابع هشر ش أ"ات :أل اار ا ويبي.
األوَل  :القيم اجلامعية
( )1-4-2اللقطة َ
اللدم اامللدشيبري ركددل أ ش د هددل أركدشي ال)سددق الثلدشل الاددل ثلشفدي قماهددش اهلشيبريهدش .اهددع أي "لدض اللددم يبودرت فمهددش
ال)ش عل ار وف أهشكل وواج ه د أي قماشً أرات ختو كل مجشعي "واتيبي ا" لك متمزهش عل غريهش هل ا اشعشر .االلم
ه د ولددك املل ل د ار الاتا ددخي الدديت يب اسددك هبددش الادداتا أا ا اشعددي كالمددشر أا أاا ل اضددمل ددلو هلددن فه د ووددال هص د راً
للالدشيبمس اامللدشيبري االو ددشئل االغددش ر اولد " )ظددم اللوقددشر ادج اشعمددي اوسددوغ الواقددع اود فع ه وغمددريه اهد "د لك متثددل
أن املاوانر األ ش مي للهويبي الثلشفمي اليت ول – " ارهش -اعشءاً يبس وعب اللم ا اشعمي اجيس املل ل ار ااملاشر شر اليت
هل رو ش و وال خلمشر اجمشدر السلو اللشم ل أ جم اع.
األي ا لثلشفشر وؤثات او أثات "غريهش فإي اللم اامللشيبري كأن أركشي الثلشفي و أثات هب ه احلاتكي ف غري .كاش أي وغري ه ه اللم
اامللشيبري ق حي ل "الل عواهل اارلمي كاش حي ل ل ألشالي ال وئ هع هظشهات ال غري املدشا  .اتفشل)سدق اللماد السدشئ يبلد فداتا:اً
للودداتا املوضددوعمي اللشئادديات .اعل د اع هددشر هددش وؤايبددت املؤ سددشر ال للمامددي ك د ار رئددمس ل عالمددشر ال )وددني الثلشفمددي ااألروقمددي
اادج اشعمي اال)او امل زايب ل أثري ال حودر الثلشفمي "ثوراهتش امل ل ا ل اي يب انوات اللم األروقمي االثلشفمي ماوي ش اثريار
أ ش ددمي عل د ال د ار ال د ولددوم "ددت ه د ه املؤ سددشر ال للمامددي ل نللهددش أا واونمهددش أا وغمريهددش د ه اللددم  .ان مجددي ملددش هدده وت
ات الددشر هددل ايددودر نددشا ا داتيبلي اه ونلددي واتكددت ه د ه ال حددودر "صدداشهتش عل د أنسددشو اللددم ادج اشعمددي اال وجهددشر
اللمامي .اق ع اتخلان ووفلاتات عل ذلك أنت اتص هي املسد لهلات ذلدك أي مندو وا)ولوجمدش املللوهدشر اادوصدشـ مندواً أُ دمًش قد أا
")ددش ه أن)ددش ل الطاتيبددق للوصددوـ ه وغدريار ه صددشع  .اهد ه ال غدريار السداتيبلي د مياددل أي وددؤا د ه احنداتاف ل اللدم انظد
ادع لشا اقواع السلو ( ونري 2005إ.
ا اتاجلي الواقع السو مو هصات ع هش هه ه هل ايودر اق صشايبي اثلشفمي ظهدات علد هسدات احلمدش ادج اشعمدي نشلدي
وه ال ار للم الوهلمشريبي فشإلنسشي املصات " أ يب)ظات ه ع م ادل زام ابللم اامللشيبري اإلجيش"مي ل لوكت عل أنت هاتغدوب فمدت
ل ظل السمشو ادج اشع ال يبلمش ل طشره اذلك ألنت أار ل ضوء ر وت مللطمدشر الواقدع اأي متسدات اال زاهدت ابللدم
ااملثل د ميا)ت هل ال وافق اال لشيبش هع ه ه ال حودر "ل ي ع م ادل زام اوه اللم املووهي هو األهشي ااآللمي اليت متا)ت هل
احشفظي عل "لشئت ا ههشع نشجشوت اليت عجز ات اع عل ههشعهش .ا" أ ات اع يب)ظات ه ال ار املل زهي ابملثل ااملهشام األروقمدي
عل أهنش ذار غري ويبي اد ولمش عصاتهش اغري ااعمي اه ا يب ـ عل أي انلوابً أا وغرياً ج ر ً ق ن ل ل هلشيبري ال لمم .
فل د ددش ت األاضددشع املرتوهددي عل د مش ددي ادنا ددش ل رلددق الل يب د هددل ال )شقضددشر اال وددوهشر الدديت أصددش"ت اله)مددي
ادق صدشايبي اادج اشعمدي للاج اددع املصدات اانلاسددت "ودال ااضددح علد أنسددشو اللدم اأمنددش السدلو نمددث واتاجلدت "لددض
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اللم كشل )امي اا ه االلال اصل ر قم ادن هش:يبي االااتايبي االاسب الساتيبع واء املواتاع أا غري املواتاع  .اق أثاتر ه ه
احلشلي اللمامي ش د يبد ع جمدشدً للودك علد جمادل نظدشم ال للدم ااجتشهشودت ا مش دشوت .فادل املؤكد أي الهُد ا ادج اشعمدي امل امدز
ولاس ناسهش ل "دُ اً وللمامي هلش"لدي دش اابل دشه ودؤا ه رلدق أندواع هدل ال للدم و )ش دب اوطللدشر ولدك اللدويف ادج اشعمدي
ا يب اقماهش الصشع  .رغ أي هلظ الولب امل صات يبه ابل للم ايب)اق علمت اهع ه ا د قماي لل للم .
فهس ددهب ال غ ددري ادج ا ددشع ا شئ ددل ال د ص ددشنب ادنا ددش ادق ص ددشا وللص ددت قما ددي اللل د االثلشف ددي "ص ددور عشه ددي
ااخناض نسهمشً الوا:ع ادج ادشع للحصدوـ علد الودهشاار الللمدش حلسدشب األنودطي ال جشريبدي ذار الاسدب السداتيبع .اقد يبادوي
طغمشي اللم املشايبي اظهور "لض الانشر ادج اشعمدي الديت نللدت هاش دب هشايبدي اهل)ويبدي كهدري "غدري طاتيبدق ال للدم أند اللواهدل
اليت افلت "هلض املللان ه ال خل عل أروقمشر امله)ي اال لصري ل نق الطشلب االهحث عل ال را اتصوصمي االا ب
ا شهلمدي ابع هشرهدش السدهمل تدشرا هد ه الاندشر اأصدهح ال للدم ل ظدل هد ه األاضدشع هسدنودً عدل وداتا أاضدشع الودهشب اعدل
واو نشلي ادغرتاب "م)ت اوزيبمف اعمت ممش أثات " اي هك عل ووامل قمات ااجتشهشوت االيت أوسات اتابملشايبيات اثلشفي اتهلش
أللهواات كشنلاش للواقع ادج اشع ل عصات ادنا ش .
وسشا  ..هش هلشكو هش وسشايبشات اقم اتالاهلو ات اثلشفي اتالل وغلهُوا ٌ
فشل غمريار ادج اشعمي ل أنسشو اللم ل ظل ادق صشا احلات اروسات " غريار ل قم اللال ااإلن ش فلد أصدهح
قطشع اللال ألشطشً ")وشطشر طاملمي ىر ىهمضي و صل أعاشـ الو شطي االساسات االرتهمب ا شرع اللشئاوي علمهش ل كسب أهوا
ااي أ جه امجع الاتيبع ااي أ اع هشر للم اللال ااإلن ش  .أهش قم املاشني ادج اشعمي فلد يبلد ال للدم هؤهداتاً أ ش دمشً ل
اي يبد املاشنددي ادج اشعمددي علد هددش كددشي ددشئ اً ل الس د م)شر امل يبلد هددل هد أكثددات وللما دشً أا روصدشً ل اللاددل يب للددوي أك د
ال د روـ "ددل أصددهح ه)ددش هؤه داتار رشصددي أرددات (كشحسددو"مي االادداتص االاسددشا االاهلددو  ..خإ ه د األكثددات فشعلمددي اه د
الطاتيبلي الساتيبلي للحاتا ادج اشع  .فضوً عل مشا قم اد هو "ل غاتاو السوو "و ص)وف السلع اد هوكمي
اافع ات اع اأفاتااه افلشً حنو ال للمد ااحشكدش عد "وا"دي اإلعدوانر املغاتيبدي الديت ود حا "ودال كهدري ل وادويبل األفادشر ااألذااو
ااأل :ء الثلشفمي االا)وي االلم األروقمي اا اشلمي فلهث ا امع رلف منط اد هو الرتل ااملس ورا اول يبس األج) ه ن
السددات .اد هددك أي ال ددأثريار الدديت أن د ث هش ال حددودر ل ات اددع ق د أللددت "ظو ددش عل د ال)سددق الااددات اال للما د ل ات اددع
فشحنساتر قم ال للم االثلشفي كشنلاش للحشلي ات المي ذلك أي أفاتاا ات اع هه اا أي ه)دش طداتو للاسدب السداتيبع د اي دش
ه " ـ ا ه ل ايصمل اللل "ل أي مطاتر قم اد سهشـ االغش اال زايبات.
اهع ال حوـ اللم اه أضمات واتاكاشر ج يب ه ولك اللم السشلهي اظهاتر أرات ج يب فل أاضحت ان
ال را شر (عه اتمد 2005إ هدش ودؤا لدت ال حدودر السمش دمي اادق صدشايبي اادج اشعمدي هدل اضدطاتاب قماد اثلدشل أل
جم اددع هوددري ه أي وهد ات اددع املصددات لسمش ددي ادنا ددش ادق صددشا اد د هوك مث مش ددي اتصخصددي كددشي لددت اار كهددري ل
ال ووه اللما ا شهل هل نمث طغمشي قم الثاتا االاسب الساتيبع اهل نمث ظهور هلشيبري ج يب لل امز هل أ هش الاسب
املشا اابل شه واتاجع قماي امللاتفي .ا" لك عشين ال للم ا شهل ل اضع ال حدوـ اللمد اه هدل نشلدي الاوضدى اضدلف ه)ظوه دت
اللمامي أهشم ه)ظوهي ات ادع ا ذا كدشي هدل املادرتض أي وادوي اللدم االثلشفدي ا شهلمدي هد األكثدات رهد اً ابل)سدهي لثلشفدي ات ادع
حبمث و وه هل روـ ال )امي واتهم ه ه الثلشفي اقمشاهتش اادرولدشء هبدش .د أي هدش ند ل هدو اللادس نمدث طاحدت قدم اثلشفدي
ات اع ل رتاجع اللم االسلوكمشر ا شهلمي هس لهاي احناتافشر الثلشفي اللشهي.
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فاع ثلشفي ال حوـ اللم اه ثلشفي الااتايبي اال ااتكز نوـ ال ار ا عوء املصلحي اتشصي فوو كل املصشحل وول ر ثلشف ن
ل جم ال)ش أاد ش ثلشفي اتالصاتات ثلشفي غشلهمي ات اع املصات الصشهت ن مجي د سوهت ملش يبااتضت أصحشب السلطي اال)اوذ
هل اننمي اأصحشب الانشر الطاملمي اليت " أر وظهات ل ات ادع هدل اننمدي أردات اهدش د ه الثلشفدي هدل هلدوو أهدشم ال حدوـ
اال غري ادج اشع انطوقشا هل الثلشفي الاتهم – كاش ناتاهش -و جل قودً ل ات ذا ك)ت ذا رأيف فال ذا عزميي  ..فإي فسدشا الداتأ
أي ورتاااات .ااثنم هاش اتثلشفي املشا ات ااد حواذ على الثاتا اممشر ي كل هش هو كامل " حلمق ذلك أ أ لوب اأقصات الطاتو
ااامنش وااري فماش ذا كشي ه ا يب لشرض هع اللم اامللشيبري األروقمي أم دا
اطشلت ه ه الثلشفي اقماهش ال للم ا شهل فاع ال حوـ ادق صشا حنو ادق صشا احلات ااتصخصي و فلت قم اللطشع
اتشص االسوو على شني ال للم ا شهل "ل أي اجتدت اد د ثاشر ا دشن ت "لمدشم "لدض أصدحشب رؤا األهدواـ – اد أقدوـ
رجددشـ األعاددشـ -ابملوددشركي ل ")ددشء ا شهلددشر اتشصددي ل د ار كاودداتاع اق صددشا حبددت اامنددش اع هددشر ملضددشهن اللالمددي ال للمام دي
ااملللدل أهدشم ال)ددش هدو اده اددشم ابل للدم  .ااكددب ذلدك أيبضدشا هدش عداتف "سمش ددي اتفدك ادروهددش ات "دن الوددهشا االوظمادي اهدل مث
ختلى ال الي عل مش ي والمف اتاتجين و رجيمشا ل اات :ات"طشلي امل للانات اوصهح هل أرطات املواور على املس ويف اللوه ممش
أثات على أ مي ال للم او قما ت ل ظل نمش صشنهت ع) هش يبلجز ل احلصوـ على عال أا اظماي ه)ش هي "ل ختاتجت .فل
يبل ال للم "ال أ دف هد يب هدو املصدل ادج ادشع ا مندش هدو أاا دمطات اللدشاريبل اق صدشا ا إلفداتا :ثلشفدي رشصدي هبد وودال
الللوـ اوسا األذهشي ل ظل قماه ه السشئ .
اانسدجشهش هدع ااقددع اللوملدي الد يبصدهغت ( ددري دودو إ ابلصدهغي ادق صددشايبي "لولدت ات ي هد ف اللوملدي اق صددشا – ل
امللشم األاـ – أد اهو ايويبل اللشمل ا عشمل يبه ابدق صشا أكثدات هدل اه اشهدت أ أهدات نمدش خردات دش ل ذلدك األردوو االلدم
اإلنسشنمي اليت ورتاجع و رجيمشا اوس ه ـ ابللوقشر السللمي االاتحبمي ال)الميات .ايولت امللاتفي هل كوهنش اتقمايات ل ن ذاهتش ا كوهنش
اتقو ات للالل االسلو اذلك يبل "و هك ايودا ل اللم املوجهي للالمي اإلن ش امللاتل نمث أضحت افلشا أله افهش املس ج
د ختضع ل اافع نسشنمي ل ن شجهش "ل ر هش حيااهش اللال على هزيبد هدل اإلن دش ملزيبد هدل اد د هو ملزيبد هدل الدات"ح .ان مجدي
ل لك " أر لغي السمش ي ال للمامي ل قطشع ال للم اللشه واتاع اع هشرار السوو اول هس ولهريار عدشمل ال جدشر اوضدال
قشهو هااتاار السمش ي ااإلاار ا يب ل ال للم هصطلحشر هثدل امللامدي ال للمامدي ااملوداتاع ال للماد ااملد ارل ال جشريبدي
لل للددم اات د هشر ال للمام دي اامل) جددشر االااددوء االسددلع ااملس د هلان اوللددم اللما دي املضددشفي اغريهددش اولاددس ه د ه
املصددطلحشر هاتنلددي وللمامددي ج يبد ام لاددي نسددهمشا عاددش ددهق اوصددهح فمددت أغداتاض اممشر ددشر ال للدم جددزءا هدل أغداتاض الغددشر
اممشر شر السوو.
ايبات (جوي را"اتوسإ أي قويف السوو ابوت ولال على حنو أهد ا"صدور أكثدات عل)مدي هدل قهدل اأي ه)طلدي فللهدش قد
اه د ر رددشر ه)طلددي ال د ريبب اال للددم ل صددل ا ه)طلددي الهحددث أيبض دشا .ال ه د ا يبؤك د (هشيباددل هددشوو إعل اجددوا هه د اار
للجشهلي انمجي عل ادقرتاب الزائ عدل احلد هدل ادق صدشا أ"ات:هدش ندوـ اللدم ادق صدشايبي هلدشم اللدم األكشاميمدي اهاد ا وصدهح
اللم احلشكاي لل للم اللشه غري ه امز عل ولك اليت ل عشمل األعاشـ االص)شعي .ه ا او اق ع ا هل ال را شر ال المدي ( داات
اابكهددشم وور د ن هور ددن كوجددشي ا"اتيب)ددشيإ علددى اجددوا أاجددت ادر د وف "ددن اللددم األكشاميمددي ابل للددم اللددشه اولددك اللددم
ادق صشايبي اهش و امز "ت هل الرتكمز على امل)الي اامل)شفسي هلش"ل هش و امز "ت اللم األكشاميمي هل احلاتيبي الاااتيبي االهحث اتدوو
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اامل ش"لددي املخلصددي للالاتفددي اقد كددشي هددل ن ددشئج ددمطات اللددم ادق صددشايبي فلد اي امللددِن ااأل مددي لاهد اف الاااتيبددي اادج اشعمددي ل
ال للم ا شهل (Tasker, M., Pacham,1994إ.
اابل حلمددل السو ددمولوج ل لددك اللددم ا شهلمددي اجد انهش انلاش دشا لللددم ات المددي املاددات" :الددل ال حددودر ادق صددشايبي
االثلشفمي او اعمشهتش ف دأثاتر الوخصدمي املصداتيبي ااضدطات"ت قماهدش افلدشا ملدش وؤكد ه ارا دي و دمولوجمي رائد ل هد ا الودأي (:ايبد
1990إ ل ا د ه افهش الاوددف عددل ددشر هخصددمي اإلنسددشي املصددات هسدداات عددل أي ددي ال )ددشقض ااد:اااجمددي هددل أ"ددات:
الساشر اليت وس لو املصدات امللشصدات .فشإلنسدشي املصدات خت لدف خراؤه ااجتشهشودت هدع دلوكت الاللد فدشللوـ هد ء االسدلو
ه ء خرات م لف .اأي ه ه اد:اااجمي جتلل هل ال )هوء "سلو اإلنسشي املصات أهاتا صلهشا .اهاسات ذلك ل ضوء اله)مي املصاتيبي
امللمني أهاشـ ع يب هل ال )شقضشر ادق صشايبي االطهلمي االثلشفمي.
ا ذا كددشي هددل املاددرتض أي ولددوا ثلشفددي ال للددم ا ددشهل اقماددت ثلشفددي ات اددع اقماددت فددشي هددش ند ل هدو اللاددس نمددث
طاددت قددم اثلشفددي ات اددع اطشلددت جم اددع ا شهلددي أ ددشو اطددوب نمددث اضددطات"ت قددم األ د شذ ا دشهل امل يبل د األ د شذ
ال)اددوذ ال د حيددشفظ علددى هاشن ددت ا ل ددت األروقمددي اامله)مددي فاد ال د فاد ال د ا الددهلض هدد)ه ال زاهددت اللما د أث)ددشء ناتاكددت ادج اددشع
اولجل الثاتاء ااحلمش املرتفي .لل ا غلوا واتا ال للم ا شهل فاتأاا ال)هوض "ت الال لصشحله اتشص فطاتقوا أ"واب ال را
اتصوص ددمي اك ه دوا امل د كاتار ا شهلم ددي امل لجل ددي ددلمشا للاس ددب امل ددشا قه ددل ك ددل ه د ء ه ددأثاتيبل هث ددل ك ددل الان ددشر ابلظ دداتاف
ادق صددشايبي ااملشايبددي الدديت أفات:هتددش ال حددودر "ددل أ د له الددهلض اآلرددات احناتافددشر الثلشفددي اللشهددي نم دث اد د لشني ابلو ددشطشر
اال ل دداتب ألص ددحشب الس ددلطشي لو ددغل امل)شص ددب اوسد داتيبب اده ح ددشانر اال وع ددب ابلا) ددرتادر ل لم ددن األ") ددشء ااألق ددشرب
االاضشئح األروقمي االساتقشر الللامي ..اخ (لملي 2005إ.
اعلد د اع ه ددشر أي فن ددي الو ددهشب اد ددماش الو ددهشب ا ددشهل هد د أكث ددات الود داتائح ادج اشعم ددي ا د د جش"ي لل ح ددودر
ادج اشعمي اادق صشايبي االثلشفمي .ايباتجع ذلك "طهملي األهات ه أي ال حودر "طهمل هش واشعور واتفض الثهشر او جت ه وغمري
الواقع كاش أي ه ه ال حودر أكثات اثدرياً ل الودهشب ألهند أكثدات اثداتاً ") شئجهدش فهد أصدحشب احلشضدات ااملسد لهل .اهد أيبضدشً
املسنولوي عل نلل جم اله ه خفشو املس لهل .فا ظل اللوملي الاتأ شلمي أصهح الوهشب هو شا "دن قمادت املوراثدي االلد ر علدى
ال وافددق هددع احلضددشر اللشملمددي ا يب د "اشفددي جوانههددش ال ا)ولوجمددي االثلشفمددي االسمش ددمي اادج اشعم دي اادق صددشايبي ...اخ ان د ل
رلل أا اضطاتاب ل ه)ظوهي قم الوهشب ا شهل نمدث ار ادت قدم أصدملي اظهداتر الل يبد هدل اللدم السدلهمي الديت أثداتر دلهمشا
على عالمي ال )امي أ"ات:هش ُعلو قماي الثاتا ااملشـ على "لمي اللم ال اومي اادج اشعمي األراتيف ل الطوب اوات م ل يبه ال طلع
ا احلصددوـ علددى املددشـ ال د ميادد)ه هددل ه داتاء أ هد ء ل هسد لهل نمددشهت  .هداتاءا هودداتاعشا ع د الد را اتصوصددمي االا ددب
ا شهلمي ل "لض األنمشي االواتاء غري املواتاع ل أنمشي أرات ع هاتاء اده حشانر اال سلل ه الا)درتادر االغدش ي
مل جت احشادر "ل اهاتاء الوهشا هل "لض ا شهلشر اتشصي أا األج)همي ااي أي اخيُطوا ل همل ذلك دطاتاً ااند اً مياد)ه
هل اروـ جم اع اللل لمغ)اوا هغشمنت ايبسمنوا ه أصحش"ت احللملمن.
ل ددرت هد ه اللددم املوددوهي خاثرهددش علددى جمددشدر وطدويبات ال للددم ا ددشهل ااي يبثددت .ل ظددل هددش هدده ه ات اددع املصددات هددل
ايودر اتيبلي مل يبس طع نسشهنش ا ملشهبش أا ال لشيبش هلهش ألهنش وادوو ق راودت علدى اد د ملشب اال امدف .اكدشي د ه ال حدودر
خاثرهش عل أنسشو اللم اال وجهشر اللمامدي نمدث وودوهت قدم الد ار اهلدشيبري ال لدومي اال خلد عدل قدم اج اشعمدي أصدملي
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اا ه ا ش "لم اج اشع مي لهمي أر لمهش ال ار كآلمي إلههشع نشجشهتش ااحشفظي على "لشئهش .اطشـ ه ا ال حدوـ اللماد اللدم
ا شهلمي ل صهح صور كات"ونمي لصور ات اع اقمات .األهات املؤذي "ص هي ثلشفمي ذا هش عجزر ال ار عل ن ال ووا:ي "ن اللم
الاتهم اهطشلب اقم الواقع ا يب واء على هس ويف ات اع أا ا شهلي.
أهش عل الو دملي الديت ن ج)دب هبدش الصد هي الثلشفمدي أا صد هي املسد لهل – احنداتاف اللدم انظد ادع لدشا االسدلو – هد
نظشم وللما يبوجت ل ريبس هنوي املس لهل اتامل غريات علدى حندو هدش يبد هب (ألادن ودوفلاتإ اه)دش أي اار ال للدم ل اصدمل اوات دمم
دواب هدع األرد ل ادع هدشر ضدداتار
اللدم ادجيش"مدي ا :الددي ا واندب السدلهمي للوخصددمي املصداتيبي اكد ا ات ادع الطدوا أ ددشو اط ً
ال وا:ي ل امل)شهج اامللاترار ال را مي "ن هش يبساى اتابللوملي Globalizationات ااتاتصوصمي احلضشريبيات – املصاتيبي االلات"مي
ااإل ددوهمي – ددلمشً حن دو ايلمددق اتاللشملمددي Universalizationات ل اللالمددي ال للمامددي اهددو ه دش وااتضددت طهملددي احلضددشر الدديت
ن) ا لمهش .ذ أي ال اشعل هدع ظدشهات اللوملدي يبل ضد ضداتار اهد و أاااهتدش هدل علد اوا)ولوجمدش اأيبضدشا ودوافات اللشعد الاااتيبدي
الدديت هتمد امل)ددشخ امل)ش ددب لسددمشا الللونمددي ل ال ااددري االلم المددي اال ميلاتاطمددي انلددوو اإلنسددشي كلددم نسددشنمي ضدداتاريبي ل عصددات
اللوملي .ايبلع اه و ه ه األااار اووافات اللشع الاااتيبي املوئاي على عشوق الل يب هل املؤ سشر الرت"ويبي اهل أ هش ا شهلدشر
اذلك حبا ر شل هش األ ش مي.
( )2-4-2اللقطة الثانية  :اللغة العربية
اللغددي أقد م علد اج اددشع عاتف ددت الهوداتيبي ل رخيهددش الطويبددل ه)د وواضددع الهوددات علد ا د خ اههش كددأاـ جهددش :رهددز
يبلد اي "ددت عاددش جيددوـ ل علددو  .اوطلددق كلاددي (اللغدديإ علد ال لهددري الصددو أا الودداه ابلاددوم اال لهدري الهصددات أا ال حاتيبددات
ابلا ش"ي اول الوعشء احلشا للثلشفي اا ملي ال ااري ال حي ا رايبي اللشمل انواهمسدت .لد ا هدالت هلاتف هدش أهد ركمدز ل حصدن
ا ويبي ذ د يبا ال ه لو ش د ل جدوهات اللغدي ااظما هدش االد فشع ع)هدش ااجدب ابلضداتار يبضدال لاهدي ا د ااتاريب هش احيادظ دش
هاشن هش امل)وطي هبدش "دن األهد األرداتيف كادش جدشء ل قدشنوي ا"دل رلد اي اللغدو ات ي غلهدي اللغدي "غلهدي أهلهدش ا ي ه)زل هدش "دن
اللغشر صور مل)زلي اال هش "ن األه ات (جو:يبف 2007إ فشللغشر أااار انواوج للاج الدشر اإلنسدشنمي الديت وسد ا نمويب هدش
اقوهتش هل نمويبي اقو هل يب ح ل هبش اهصري كل اللغشر اقدف علد الهمندي ادج اشعمدي االسمش دمي ارهدل عوقدشر اللدو قهدل
أ ه ء خرات.
االلغددي كظددشهات اج اشعمددي و حد ا فشعلم هددش افلدشً ملل ضددمشر ال حددوـ اطهشئلددت ددش هددل الوظددشئف السو ددمولوجمي خبددوف
اظما هش ادوصشلمي اال لهرييبي "ن الهوات هدش يب لد ذلدك ه اتالوند ات نم)دشً ااتالصداتاعات ل أنمدشي أرداتيف .فشللغدي الواند ووند
"ن ال)ش ال يبل يب الاوهنش اال يبل يبؤلادوي اتمجشعدي كوهمديات ااند  .فشلد اـ الديت يب حد ل أهلهدش "لغدي ااند وادوي أكثدات متش داشً
اانسجشهشً هل ال اـ اليت و ح ل "ل لغشر "ل ي ان اللغي هل أه عواهل اد لاتار السمش اادق صدشا اهدع ذلدك
فإي اللغي ل عاوههش ول هل أه اللواهل اليت وسشع عل ال ااتقي اعل ادنلسدشهشر ااردل ا د)س الهودات ل عاوهدت دواء
"ن األفاتاا أا األج)ش االسودر أا الثلشفشر.
ايباتجع ذلك ه و)وع اللغشر اار وفهش ار وفشً هشئوً اهمدل كدل مجشعدي "طهملدي احلدشـ لل اسدك "لغ هدش االد فشع ع)هدش
اعل كمشهنش ااجواهش ا" لك فإي اللشهل املداتاا ه)دت أا يبادرتض فمدت أي يبسدشع علد جتدشنس الثلشفدي يبصدهح هدو ناسدت هصد راً
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 80

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
ألعاق ادر وفشر االصاتاعشر ا ههشً هل أه أ هشب ال ااتقي "ن ال)ش  .فشللغشر اتالا يفات متمل ه أي و) وات اوو ع هل اائدات
ناوذهش عل نسشب اتاللغشر الصغاتيفات ال امللش"ل وواجت اللغشر الا يف "اتااا فلل ع)ماي هل قهل اللغشر الصغاتيف ألي أ
ألشالي لااتض لغي " دً هل أراتيف هل)شه هت يب ا اشعي اليت و ال ولك اللغي ال ه ه احلشلي د ول اللغي جماتا ا ملي لووصدشـ
ا منش ا ملي لللوقل االصاتاع.
ايبه ا صاتاع اللغشر ل كل ات الشر اإلنسشنمي ن امل ل هي ه)هش اكثرياً هش يبرتوب علمدت هودشكل اج اشعمدي ا مش دمي
رطري ق وُ ى
وا " اش ك ات اع أاعل األقل هت ا ذلك ال اش ك نن يب خ ذلك الصاتاع هال الصد ام الل)مدف علد هدش
حي د ل هددثوً ل "لجماددش ل الص داتاع الل)مددف ال د يبثددور هددل نددن آلرددات "ددن امل الاددن ابلااتنسددمي اامل الا دن ابلالا)امددي أا
الصاتاع "ن الااتنسمي اادجنلمزيبي ل ك) ا أا "ن املهشرا  Maharatiاا وجورا  Gujuratiل ا ) (أ"و :يب 2006إ.
ال ه ا اع مجشـ ل يبل األفغشين راشو ال الي اللثاشنمي ل ع م ا خ ام اللغي اللات"مي لغي ر مي امع الهوا اإل وهمي الواقلي
ايت نااهش هل أه اللواهدل الديت دشع ر علد قمدشم ال)لداتار اللوهمدي "دن اللداتب االدرت االديت كدشي دش أكد األثدات ل دلو
ال الددي اللثاشنم ددي عل د امل د يف الطويبددل .اه) ددش هددش يبل دداتف أيبض دشً ات"ص داتاع اللهج ددشرات كشللددشئ " ددن ادجنلمزيبددي األهاتيبام ددي اادجنلمزيب ددي
ال يبطشنمي االصاتاع هش "ن الاصحى االلشهمي املشثل ع) ان.
االسؤاـ اآلي هل اللغي اللات"مي وواجت هل ال ح ر هش يبه ا اجواهش أا يب) ر يألشئهش ه ن الزااـ ا اهل ختوض
اللغددي اللات"مددي الصداتاع هددع أ لغددي نسددشنمي أردداتيف ا اوااددل جش"ددي هد ا ال سددشؤـ اب د لاتاء الوضددع اللغددو ل ظدل ال حددودر اآلنمددي
فوفلشً إلنصشئمشر المونسداو عدل الوضدع اللدشمل للغدشر الهوداتيبي وهدن أي نصدف لغدشر اللدشمل (6000إ لغدي ههد ا ابدنلداتاض
اهل ـ انلاتاضهش ل وسشرع ه زايب ن اصل هد ا امللد ـ نشلمدشً ه انلداتاض لغدي نسدشنمي كدل أ دهوعن (علد 2001إ .قدشـ
ات د اء ي  234لغددي أصددلمي هلشصددات ار اددت كلم دشً أل د ريبل هددل أي  %90هددل اللغددشر احلمددي ل اللددشمل ددوف خت ا د ل اللدداتي
احلشا االلواتيبل اأي ه)ش  %20ه  %40هل لغشر اللشمل اي ضدات ابلالدل ذ د يبوجد هدل يب الاهدش هدل الودهشب (ألاد
2007إ .اافلدشً لا دشابر ودوف هداشو)شب – ك)غدش Tov Skutnabb – Kangas :نوداتر ر دشلي هاشاهدش أي اتاللغدشر
الموم ق لت اأي ال )وع اللغدو خي اد "ودال أ داتع هدل أ اقدت هضد ل ريبدم اإلنسدشيات اقد عداتف هاتوادب ا اتميدي اتابللوملديات
الدديت هددش اتابل د ار اللشولدديات اولل د ابلوئاددي عل د ال للددم أيبض دشً ف لددوـ ات ي امل د ار واتواددب كددل يبددوم ابا لغويبدديات(جو:يبف
2007إ.
اها د ا فددإي الوضددع اللغددو يبسددري ل اجتددشه عالمددي ادنل داتاض اذلددك "الددل ال و ددع اد د لاشر افدداتض لغددشر يب س د
ه الاوهش ابلواتا ي الثلشفمي فضوً عل أهن أقو ء اق صشا ً يبلا اي غشلهشً ه و هري املواطل االلواع لل)شطلن ابللغشر احلمي
ضددشفي ه ددمشا وللددم قسددات ذ طددش"ع ا د ملشا امتسددك األغلهمددشر "لغددي اان د يبااتضددوهنش ايباضددلوهنش عل د لغددشر أردداتيف
لاقلمشر امللهور االلغي امله ا ع) اللغدويبن هد اللغدي الديت د يب للاهدش األطادشـ ا"د لك خت اد هدع افدش خردات امل حد ثن هبدش
اهل ه ناتص كهشر امل خصصن عل رطات املوضوع واتاه ميل)وي ل اإلعوي عل اتألامشر لغويبديات هدهمهي حامدشر الاصدشئل
احلموانمي .ايبوه ات اع اإلنسشين خنمشً نوعشً ج يب اً هل اللوملشر يبلاتف "داتاللوملي اللغويبيات اذلك " سمم اللغي ادجنلمزيبي كلغي عشملمي
يب ح ل هبش اللشمل كلت عل ار وف لغشوت األصلمي ه جشا :طشرهدش احلد ه اللشملمدي .للد أضدحت ادجنلمزيبدي – األهاتيبامدي -لغدي
الثلشفددي الاونمددي اللغددي األاه اللددش"ات لللوهمددشر ل اللددشمل ل جمددشدر الثلشفددي االاددل اك د لك الللددوم اال ا)ولوجمددش اال جددشر اال)لددل
ااألعاددشـ املصدداتفمي (ابر"ددات 1995إ ايبوددري اإلنصددشء ال دوارا ل ك ددشب هس د لهل اللغددي ادجنلمزيبددي The Future Of
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 Englishالد قددشم "ددت اتلددس ال يبطددشين عددشم  1995ي مخددس دداشي اللددشمل يب الاددوي ادجنلمزيبددي " رجددي هددش اأي احلشجددي هددل
الهشقن ل للاهش ل ا:ا ا هس اات احبلوـ عشم  2000م ماوي ه)ش "لموي هخو يب للاوي ادجنلمزيبي ا صهح اللغي ادجنلمزيبي
ه اللغي الاتئمسمي لاثري هل اللطشعشر ال ل)مي اغريهش.
اهددل هظددشهات – ار ددش أ ددهشب  -عوملددي اللغددي ادجنلمزيبددي أهنددش أصددهحت لغددي ادنرتنددت "ددو ه)ددش:ع فل د أظهدداتر ارا ددي
أجاتهتش ن يف املؤ سشر األملشنمي أي  %77هل صاحشر ادنرتنت ابللغي ادجنلمزيبدي "م)ادش د و ا دع ابقد لغدشر اللدشمل جم الدي د
"د % 23هل صاحشر ادنرتنت اق جشءر ه ه ال را ي "ل فحو أكثات هل هلمشر صاحي لارتانمي عل الوهاي اجشءر
اللغي المشابنمدي ل املاتكدز الثدشين ولمهدش اللغدي األملشنمدي .ادندظ (ألدماس ابيبداتإ ل هلدشـ لدت ل صدحماي اتThe Globalistات ات ي
اللغي ادجنلمزيبي كشنت لغي اللونشر اليت ا خ ههش امل ظشهاتاي امللشرضوي لللوملدي ل ال لهدري عدل هلشرضد ه لللوملدي اهدش ذلدك د
المل عل عوملي ه ه اللغي ااي أي يبولات " لك أن ات.
أهش اللغي اللات"مي فشل عو هلل)ي إلنلشذهش هل املور افلشً ملش ذههت لمت ارا ي نوداتهتش أردرياً ه)ظادي األهد امل حد للرت"مدي
االللوم االثلشفي اتالمونساوات هص)اي اللغي اللات"مي ضال اللغشر اليت وه املور روـ اللاتي األاـ هل األلامي الثشلثي ايبضمف
الهلض أنت عل امل يف الهسمط روـ اللاتي احلشا االلواتيبل ميال أي ايل  13أا  15جي أللمي ألل اللغي اللات"مي قهل أي ايل
اللغشر االلهجدشر األج)همدي األرداتيف ألدل اللغدي اللات"مدي .ي اضدع اللغدي اللات"مدي ل هد ه املاتنلدي ال شرخيمدي اضدع ندات جد اً فه)دش
محلي اا لي وصشنب محلي الاونمي الثلشفمي و لص ال)مل هل كل الثلشفشر اإلنسدشنمي ذار ا د ار احلضدشريبي امل أصدلي ال هلد ه هش
الثلشفي اللات"مي .اأي اللغي اللات"مي ل هصات "ل ال اللشمل اللاتا كلت كاش وونظ ال را شر اتجتدات :ان هدش ود رجيمشً هدل هاشهندش ل
احلمددش الموهمددي حلسددشب اللغددشر األج)همددي دواء ل اتطددشب الودداو أا املات ددور أا ا ددشئل اإلعددوم "دل ند "وصدداهش لغدي
لل للم ل امل ار اا شهلشرات.
اهشه اتالمونساوات راعمي الللوم اخااهبش عشملمدشً وسد ه ف قصدشء اللغدي اللات"مدي عدل مجلدي اللغدشر الات مدي املل اد االمدشً
اذلك " للي ادف لشر ه املرتمجن الادوريبن املدشهاتيبل امل لدشهلن "دن م لدف اللغدشر املل اد ذهدشابً ا ابً .فضدوً عدل اد د غ)شء عدل
كل أقسشم الهحول امل لللي ابللغي اللات"مي ل اتاملاتكز اللوه للهحث الللا ات ل فاتنسش ايت وللل عشا ا مالدي اكمدف أحنجدب
ه)د األاب اللدداتا هددل اتهلهد فاتنسددشات امللاتافددي صددطلح اتكلددمج ا فداتانسات اهددو أرقد املؤ سددشر امللاتفمددي ل السددل األكددشامي
ل يبه عل اإلطوو.
ااب لاتاء ات اع املصدات – و دمو رخيمشً -اهوقدع اللغدي اللات"مدي ااردل أطداته ال للمامدي اد دماش ا شهلمدي جند أندت
ن مجي لل حودر ادق صدشايبي االثلشفمدي الديت هداتر "دت وهدشيبل هوقدع ولدك اللغدي افلدشً لطهدشئع هد ه ال حدودر فاد أاائدل اللداتي ال ش دع
عوات هنج (ألا عل ابهشإ هنجدشً هنضدو ً ل اتولاتيبدب ال للدم ات .فاشندت هصدات أكثدات رلدواً هدل كدل هظدشهات ال لد م الللاد اال لد
ال كشي ميو "ت اللشمل احل يبث ل هس هل اللاتي ال ش ع عوات كاش هو األهات اآلي فاشذا يبالل اكل الللوم "لغشر أج)همي
ااملصاتيبوي د يبللاوي ع)هش همنشً ا
ا د ل م الاتجددل ل اله ايبددي علاددشء أجشنددب ك د يبللا دوا املص داتيبن الللددوم احل يبثددي ابع هددشر أي ذلددك هددو السددهمل األ ش د
لل)هدوض احلضدشر مث ذا "دت يبدات أي هد ه الطاتيبلدي علمادي ذ كدشي د"د هدل اجدوا هدرتج ه اللات"مدي جبدوار كدل هللد أج)د هددل
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نمددث وضددممع الوقددت اك ثددات ال)الددشر فملد ـ عددل هد ا الدد)هج ايبات ددل الهلثددشر لم حصددل املصداتيبوي علد خرددات هددش اصددل لمددت الللد
الغاتا فم)للوه ه أ")شء اط)ه "لغ ه اليت يباهاوي هبش فضوً عل ناتكي واتمجي ضخاي هل لغشر أج)همي ه اللات"مي ند نادل
وو امللاتفي ل هصات "ا ب هلات"ي ل الطب اا ) ي اا لللوم اللسااتيبي االا)وي الزراعمي االللوم الطهملمي االامامشئمي اكشي هد ا
كلت يب اانً " اراي عجلي ال)هضي "ساتعي فشئلي جللت هصات روـ علوا قلملي للغشيبي وصهح قو عظا ادعهشً أ ش مشً ل امل)طلي.
اتجبات ا اوا اال خلف ف صهح
لود وسشرع اللو الغات"مي ( جنلرتا  -فاتنسشإ ه اأا ال جات"ي ل سلط هصات هات أراتيف ل ُ
للاددي ددشئغي يبسدداتع األ د ال يبطددشين عددشم  1882ه ال هشههددش فحشر"ددت ا ويبددي املصداتيبي حشر"ددي اللغددي اللات"مددي هددل اننمددي األشر"ددي
اللغي الااتنسمي – االيت واتكت خاثرهش علم)ش قهوً -عل طاتيبق اده اشم ابإلجنلمزيبي اابللغي احلمي املصاتيبي هل اننمي أرات  .اأصدهحت
اتلغي ال للم ل امل ار اللشلمي لمسدت اللات"مدي الادل اإلجنلمزيبدي مث الااتنسدمي ه ند ً هدش اهد – أعد اإلجنلمدز -جيمهدوي عدل ذلدك
ال اضمل أي اللغي اللات"مي لمسدت لغدي علامدي اأندت د يبوجد هبدش ك دب ه ر دمي اافمدي ابلغداتض ااندت هدل الصدلب احلصدوـ علد
أ شو يبلاتفوي اللغي اللات"ميات افلشً ملش ع ع)ت اإلجنلمز اتثمدواار راوود نات ل ك ش"دت املل)دوي اتEgypt Ruinات ود هري هصداتات.
ال دد)ي  1893أللد المددشم ايبلاددوكس – اهددو هه)د ر اجنلمددز اهد هات حشر" ددت للاصددحى ل هصددات -ألشضددات "ل)دواي اتىملا امل
ووج قو ادررتاع ل يف املصاتيبن ن اآلياات ارجع فمهش السهب ل ذلك ه متسك املصاتيبن ابلاصحى.
مش ددي ادن د وـ ال يبطددشين ل ال للددم اتاانلددوبات ولاتيبدداته عددل ال للددم ل هصددات عددشم  1906ارا ددي
اضددال هه) د
"ل)واي اتاأل ش اللغو لل للم ات "اتر فمت ال للم "لغي أج)همي رار م لاي أ"ات:هش
(1إ ول ر الا ب الا)مي اللصاتيبي ل اللغي اللات"مي ه ا ل الوقت ال و)او فمت الللوم ل أارااب "ساتعي.
(2إ ند ذا أهاددل للحاوهددي ال غلددب علد هد ه الصددلو"ي – السددش"لي -يجيددشا الدرتاج اللات"مددي لادل املؤلاددشر املهاددي فددإي
الرتاج ههاش "لغت هل اإلولشي د ميال أي واوي هطش"لي لاصل متشهشً.
(3إ فلات اللغي اللات"مي ل ادصطونشر الا)مي امجوا واتاكمههش هع ولل عهشراهتش كل ذلك حيوـ ااي صريار ه ه اللغي صشحلي
ل أايبي األغاتاض الا)مي.
اهع الاتغهي ل احشفظي عل ا ويبي اع :عاشء احلاتكي الوط)مي أي ال)ضدشـ علد أرض اللغدي هدو جدوهات أ ش د ل ")دشء
األهي هدل ردوـ ثلشفشهتدش اجدوهات ")دشء الثلشفدي هدو اللغدي الوط)مدي فاشضدت أهندات "لدض الصدحف ااتدور لدشدر اأنشايبدث
وطشلب ابل للم ابللغي اللات"مي فص ر ه)وور هل ا:ار امللشرف (الرت"مي اال للدم إ عدشم  1907هدؤذانً " حدوـ رخيد ثلدشل ضدخ
هه وت هصات يبطلب فمت هل امل ار الثشنويبي املصاتيبي احلاوهمي أي وه أ هل اللشم ال شه  " 1908/1907ريبس املدواا ال را دمي
ابللغي اللات"مي " دً ممش كشي علمدت األهدات نمدث كدشي ال د ريبس يبد "لغدي اجنلمزيبدي أا فاتنسدمي .اهدع ذلدك ا د اات اعد املثلادن املصداتيبن
للالمددي اتولاتيبددب ال للددم ات رغد ايمددز الددهلض هدد)ه للثلشفددي الغات"مدي – أمحد لطاد السددم طددت نسددن -ميددشانً هد)ه أ مددي ذلددك ل
احشفظي عل ا ويبي.
اهع ال حوـ الثور (1952إ اثر ؤاـ اللغي اللات"مي اقد رهتش علد ال جد ا ملواكهدي را اللصدات اهدغل الصداتاع "دن
اللغدي اللات"مدي الاصدحى االلغدي اللشهمدي علادشء اللغدي ااملثلادن ل رجدي أي نودأر ل هصدات اعدو للا ش"دي ابللشهمدي "د عو قد رهتش
عل ال)اشذ ه ا اشهري اللاتيبضي (يبسن 2006إ .اهع ذلك نوطت ناتكي ولاتيبب ال للم ا شهل ل اتاسم)مشر االس م)مشر
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اكم د اً لو د لوـ الددوط اا ويبددي اللوهمددي ا ددشرر ناتكددي ال لاتيبددب ل ثددول جهددشر األاه احددور ال و داتيبل ابلدد)و ل قددشنوي
ا شهلددشر علد أي اللغددي اللات"مددي لغددي ال د ريبس االثشنمددي جلددل اللغددي اللات"مددي لغددي املاتاجددع ااملؤلاددشر االثشلثددي ولاتيبددب املصددطلحشر
الللامي اهشر فمهش أيبضشً جماع اللغي اللات"مي اجشهلي ال اـ اللات"مي ااتاع الثلشل املصات اهؤ سشر عات"مي انسات اللضمي
ل ال خصصشر ال)ظاتيبي امل يب هق د ال ريبس ل "لض ال خصصشر الللامي كشلطب االصم لي االامامشء.
اهع ال حوـ ادنا شن (1973إ حنو اتشر اال وجت حنو ال)ظشم الاتأ دشه اادند هش ل ادق صدشا اللدشمل "دات :ندوع هدل
ال غاتيبددب  Westernizationالد اه د أثدداته لددمس فلددط ه احلمددش الثلشفمددي "ددل اه د ه أ ددشلمب احلمددش الموهمددي انلددشء اللغددي
اهظدشهات احلمدش اللشهدي نمدث صدشنب ادنا دش ادق صدشا ادنا دش اللغدو علد األلادشظ األج)همدي فادل كلادي عات"مدي و جدشا:
عل نلصهش يحلشقهش "الاي غات"مي أا و)لدل األلادشظ األج)همدي ه احلداتاف اللات"مدي (هثدل ا دوهاو ه)صدور هدماورالمت ألاد
هووور :هو")ج )رت للاحجهشر  ...اخإ.
اطشلددت السددوو ادنا شنمددي اهدداتاطهش نظددشم ال للددم ااجتشهشوددت ا مش ددشوت "ددات:ر احلشجددي ه اده اددشم " للددم اللغددشر
األج)همددي اجتل د ذلددك ل الطلددب اللددشئل عل د ادل حددشو د ار اللغددشر احلاوهمددي صدداتافشهتش املللولددي ه جشنددب ه د ار
اللغشر اتشصي صاتافشهتش الهشهظي .اوساتب ه ا الطلب ه ال للم ا شهل الات  .ن مجي ال هشفت الاهري هل الوهشب عل ولل
اللغددشر األج)همددي – دواء اارددل ا شهلددي أا رشرجهددش -فصددل ر كلمددشر اختصصددشر مل واددل قشئاددي ل غادشر امل)شفسددي هددل قهددل
كالمددشر السددمشني االا)ددشاو ااألقسددشم الدديت و هد ال للددم ابللغددي ادجنلمزيبددي أا الااتنسددمي ل عد ا هددل الالمددشر ا شهلمددي كالمددشر
ال جشر اادق صشا االللوم السمش مي ااإلعوم ااحللوو .ل هلش"ل هصاتافشر ارا مي يب حالهش الطشلب أقل ممش كشي م فلت ل
ا شهلي األهاتيبامي هثوً عل أي وس ثاات نصملي ه ه اإليباتااار ل ايسن األنواـ ال للمامي ل أقسدشم الالمدي األرداتيف الديت ود ر
ابللات"مي.
اا:ااا األهدات وللمد اً هدع هددش عداتف ابإلصدو ادق صددشا اعالمدشر ال امدف ا مالد لوق صددشا املصدات فوده ر اللغددي
اللات"مي ل مشو ات اع وغاتيبهشً ه)لطع ال)ظري ك) مجي ملش أن ث ت اللوملي (الاتأ شلميإ هل ايدودر عاملدي .فهلد دمطات ادجنلمزيبدي هدل
قهل ل كل أصلشع اللشمل روـ اللاتي اللواتيبل "وصاهش اللغي الثشنمي املاضلي ل ال را ي و)شهت ه) هنشيبي احلاتب الهشرا (1989-
 1991إ عل نسشب اللغشر األارا"مي اتاللشملميات اخبشصي الااتنسمي ااألملشنمي االاتا مي ل هلش"ل األ هشنمي اال وغشلمي
ا ه ن هش اإليبطشلمي اا ول) يبي اليت ظهاتر "وال دفت لل)ظات ل أجدزاء هلم)دي ل اللدشمل .اارودهط ان ودشرهش ابللوملدي (الاتأ شلمديإ
الدديت ه د نددوع هددل اده لمددي ادق صددشايبي الدديت د وس د لزم ال جددشنس اللغددو فحسددب "ددل ال س دويبي الثلشفمددي أيبض دشً .اع) د هش يبلددوـ
ادق صشا ريب وشرا .هشريبس (1998إ ي اتادفرتاض اللشم ال ص ر عل الل يب هل املاتاقهن نوـ اد لاشـ اللشمل للغي
يبددات أي ادجنلمزيبددي هد ل الواقددع اللغددي املوددرتكي لوق صددشا اللددشمل ات(جو:يبف 2007إ .اأوصددور أي رددوـ األااء اللغددو الوددشئع
جم المشً منش هو ن مجي ههشهات هل ن شئج رلل اللالمي ال للمامي ااثاتهش "وال اتد ااع ات لال هش يبس ج هدل ايدودر اامندش
اع هشر ملش ميال أي حي ثت ذلك هل وووهشر و مولوجمي ل ا شهلي اهل مث ات اع عل اع هدشر هدش "م)هادش هدل عوقدي افرتاضدمي
اثرياً ااثاتاً.
فشملس لاتض ده اشهشر املواتاع الرت"و يبلحظ اده اشم طشلب السوو نمث واتوهط امل)شهج اهلشرفهش اههشراهتش اروهشطشً
اثمل دشً " ل ددك املطشل ددب هاتك ددز عل د اللغ ددشر األج)هم ددي – كلغ ددي لل لل ددم ال ددمس كلغ ددي أج)هم ددي -لل لشه ددل ه ددع جم ددات ر ول ددك الس ددوو
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اهؤ سشهتش" .ل أي ان لت ه ه اللغشر ه)زلي ه امدز لد روـ دوو اللادل .اهدع هغدات ر السدوو اعدشمل اتالهمدزنسات و)اد ح أ"دواب
اللال تاتجي ا شهلشر األج)همي اها ا يب سع الطلب عل هدل يب ل)دوي اللغدشر األج)همدي لم )دشهى هلدت اللداتض هدل هؤ سدشر
اللغشر ل م لف هاتانل ال للم هل ر ض األطاشـ ه ا شهلشر.

ا شه ال للم ا شهل ل وغاتيبب اللغي اللات"مي "ل ا هل اإلنوشءار ه)هش
أ-
ب-
ا-
ه-
ا-

ال للددم األج) د امل دوا :ينوددشء هددلب و ريبسددمي ل ا شهلددشر الات مددي ين د يف اللغددشر األج)همددي عل د ال دوا :هددع
الولب ال ريبسمي اللشئاي.
ال للم األج) املورت نوشء جشهلشر ابل لشاي هع جشهلي أا أكثات هل ن يف ال اـ األج)همي.
ال للم األج) املس لل نوشء فاتاع أللمي شهلشر أج)همي عاتيبلي ل اط)هش األم ولل "لغ هش األم.
ال للم الوط ابللغشر األج)همي ا شهلشر الوط)مي احلاوهمي أا اتشصي اليت ولوم " ريبس ه)شهجهش "غري لغ هش األم.
ن الللوم اليت و ر ابللغي اللات"مي د ختلو هلاتراهتش هل اللغي اتاإلفاتجنميات.
نوشء هلشه اهاتاكز وطويبات اللغشر ل الوقت ال د يبوج فمت هاتكز اان ل طويبات وللم اللغي اللات"مي.

اعلد هددش ددلف وصددف ند يف ال را ددشر (عمددشا 1999إ نددشـ اللغددي اللات"مددي أنددت اتلددمس علددى هددش يب داتامات دواء ل
ال للم أا عل املس و ات ال اووخو ه ه الظشهات ابهنش اتايلل لغو  ..اأنت د" أي يبؤا ه ايلل قوه ات اوضدع هد ا
ال حلددل اللغددو ل ددمشو هددش جيددات ل ات اددع هددل ه غدريا ر اللوملددي ولددك اللوملددي الدديت طشلددت جم اددع ا شهلدي فأصددهح ا د لاشـ
الالاددشر األج)همددي ل احلد يبث ال املصددطلحشر األج)همددي – رغد ولاتيبههددش -ل الهحددول اال را ددشر ااحشضداتار رهدزاً هددل رهدو:
ادق ار اامللاتفي اال حضات ااملاشني ضشفي ه أي ال ريبس "لغي أج)همي يباوي لش"ل هشا جمز .ال امللش"ل واتاجدع اده ادشم ابللغدي
اللات"مددي ق داتاء ً ان د يبثشً انطل دشً او د هور األااء اللغددو ل احلمددش ا شهلمددي الدديت غلهددت اللشهمددي عل د ألشض داتاهتش افوددت األرطددشء
ال)حويبي ااإلهوئمي ااأل لو"مي ل الات شئل الللامي االا ب ا شهلمي اهشع اللحل ل رطشب األ شو ااأل شذار ن أالنك
ال يبل يب) سهوي ه اللغي اللات"مي اهلشه هش اكلمشهتش ش ل ذلك امللشه األ:هاتيبي ش جيلل)ش نلوـ أ لوب ال) "ي اللات"مي اتاالغ شهات.
أهش الوهشب ا شهل – فماش ع ا قلي -أصهحوا ل نشلي ضمشع ااغرتاب ثلشل يبوه "ت نواراً و مولوج "دن طشلدب
اطشلهت اارل أف)مي ا شهلي الطشلب ل قس يب ر ابللغي اللات"مي االطشلهي ل هلهي و ر "لغي أج)همي ا"م)اش يب جشذابي أطاتاف
احل يبث نوـ امللاترار ااملسشقشر ااأل شو اال د ريبس وادوه الطشلدب قدشئوً ن)دش ل اتاللسد اللداتا ...ا!ات اقدع هد ا علد الطشلهدي
اقع الصشعلي كأنت ق ل غهش ثلهشي ف ااتر ل اهوي اللس اللاتا ا!! ر ...ا!! أنت "مني ات"ليات ا!! فش ازر الطشلب
فاددش كددشي ه)ددت د أي صددالهش ا! ولددك ه د الصددور ال ه)مددي مللددشم ال را ددي ابللغددي اللات"مددي اهاشنددي هددل يب ر ددهش اهاشنددي هددل
يب ر هش نت افق ال ص)ماشر احل يبثي ات"منيات (  ....عه الا ش

2005إ.
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ال ارا ي أجاتيبت عل جماوعي هل ال وهم ال ونسمن – ك)اوذ و مولوج  -نوـ هوقاه هل اللات"مي االااتنسمي
قشهددت " لسددم ال وهم د ه ثددول جماوعددشر لثوثددي هس د و ر اق صددشايبي ااج اشعمددي ه د جماوعددي املس د و الاتفمددع اامل و ددط
االضلمف اكوات ن شئجهش أي ووهم املس و الاتفمع يباضلوي الااتنسدمي "م)ادش يبلد ـ املسد و امل و دط "م)هادش أهدش املسد و
الضلمف فريجح اللات"مي .هع واضمل املس ويبن امل و ط االضلمف للغي الااتنسمي عل اللغي اللات"مي ل جمشـ الالل ايبرتكوي لللات"مي
هاشي ادنالشـ ايباتاي أي الااتنسمي لغدي الد كشء اال)خشعدي ادج اشعمدي (ندوار 2006إ ااصدل هد ا احلدشـ ل املغداتب اللداتا –
منوذجشً -أي ك ب األاب املغاتا ابللغي الااتنسمي ال ه ا أهشرر ن يف ال را شر (رلمادي 2004إ ا أي األاب املغداتا
املا وب ابلااتنسمي يبل الموً عل لهمي ا ويبي املزااجي .ااعت الا شب األاابء املغشر"ي ه ال للمل هل ع ائه املرت م :اء اللغي
اللات"مي اا ويبي اللوهمي االثلشفمي لهل اهن األصلمي .اارو هش خنوشه أي نصل ه ه ه احلشـ ذا هش طغت اللغشر األج)همي.
اعل و اعمشر ال للم ابلغي اإلجنلمزيبي اتجبشهلشو)شات هل ااقع ا لصدشء علد الطدوب أفدشا أندت أضدلف هدل قد ر الطشلدب
عل اد ملشب امل يبؤا ه ادرولشء س و اللغي ل الطوب اأضلف هل عالمي ال ألمف امل ر ل ا شهلشر فشده اشم
أصهح ه)صهشً علد هدات الا دب األج)همدي أكثدات هدل ال دألمف ابللغدي اللات"مدي أهدش هدل اننمدي األثدات علد السدوم ادج ادشع فلد
أاج ال ريبس ابللغي اإلجنلمزيبي انولشقشً اج اشعمدشً "دن الطدوب الد يبل يب ر دوي ابللغدشر األج)همدي االطدوب الد يبل يب ر دوي ابللغدي
اللات"مي اأا ه رلق جتالدشر طو"مدي ه اشاودي اج اشعمدشً ااق صدشا ً يب)د ر ال اشعدل األفلد "م)هادش كادش أا ه هدموع را
اإلنهددش "ددن الطددوب الد يبل يب ر ددوي ابللغددي اللات"مددي ن مجددي الوددلور أفضددلمي الطددوب الد يبل يب ر دوي ابللغددي األج)همددي هددل اننمددي
الااتص الوظمامي اه يف اه اشم أعضشء همني ال ريبس هب ات.
انددوـ املسددشلي اللغويبددي اهوضددلهش وللمام دشً ان د م ج د ـ و ددمولوج "ددن أنصددشر ادجتددشه اتال غ داتيب ات اأنصددشر ادجتددشه
اتال لاتيب ات ا"اتا :اجتشه خرات اتووفمل ات ل ألشالي للاوا:ني هش "ن ادجتشهن.
فأصحشب ادجتشه ال غاتيب هؤه)وي ابللغشر األج)همي ارصوصشً اإلنالمزيبي االااتنسمي عل أهنش لغشر و وافات فمهش صاشر
امللشصات االل ر عل هواكهي ال ل)مشر احل يبثي اال)ظات ر الللامي ضشفي ه ان ودشرهش ل اللدشمل ا دمشاهتش ل هؤ سدشر ال للدم
اا )شاهش ه قو مش مي اعسدااتيبي ااق صدشايبي كهدري هؤكد يبل هدش جيادع علمدت أصدحشب ال)ظدات ر املخ لادي هدل ")مويبدي اوولم يبدي
اايويبلمدي اج اشعمددي اناسددمي اغريهدش اأصددحشب الطاتائددق السددالمي الهصداتيبي االسددالمي االودداويبي اال واصدلمي اغريهددش علد قصددشء
اللغي اللوهمي متشهشًكاش لو أهن قشاراي عل عشا امل للان ه طاول ه املهاات لم للاوا لغي اتقوهميات ج يب  .ه)شائن اللغي اللات"مي
هس لم يبل نجج اتاانلوبات السش"لي ل ذلك الوأي اهاتاايبل هلودر وام أهنش د وسشع عل ال ااري الللا " للي أهندش لغدي
وغددات ابده اددشم اال ددأثات "وددلاتيبي اهو ددملمي اتطددشب أكثددات هددل هضدداوي اتطددشب اهل)ددشه .ال هلولددي ال افسددور اتجمددبات هددشر ه
ذلك فداتاتطهي الا)مدي وثدري مملدي اللداتا "ودال خه االالادشر ود هب "ودال ههشهدات ه اراكدت ااي أي متدات صداش ه)طلمدي أا
فاات ميال أي وضلف أا ول ل اثري الالاي ل ممل تات هضمان ه ذلك
أ -نجددي اللوملددي الدديت يبه د ا أهنددش ار د خب)ددشو كددل ه د ء اتهددل امل لددن عل د الطشلددب أي يب د لل ن د يف اللغددشر
األج)همي ن يبس طمع ال لشهل هع ال طور الللا الساتيبع اد يبااد إلولدشي اللغدي أي يبد ارا د هش كلغدي "دل
يب)هغ ا ملشب اهض اللغي هل روـ ال لل هل رو شات.
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يبوفات ال ريبس ابللغشر األج)همي أهخشصشً اتقدشاريبل علد ال لشهدل هدع الثلشفدشر األج)همديات ك ش"دي اهودشركي ل
املؤمتاتار.
يبؤا ال ريبس ابللغشر األج)همي ه اتال غلب عل علهي و ين هس و و ريبس اللغشر ل ال للم اللشمات.
اتال د د ريبس ابللغ د ددشر األج)هم د ددي ه د ددو ج د ددزء ه د ددل ا د د جش"ي ا شهل د ددشر دن مشج د ددشر ات ا د ددع ل عص د ددات اللومل د ددي
ااتصخصيات.
اتال ريبس ابللغشر األج)همي يبو ع قشع ادر مشر الوظما أهشم اتداتجين حبمدث يبصدهح هدؤدء قدشاريبل علد
اللال ل الواتكشر االه)و األج)هميات.
اتال ريبس ابللغي األج)همي د يبه ا ا ويبي اللوهمي ألي ولك ا ويبي واتوهط "لواهل ثلشفمي ")مويبي و ل ال را ي
"لغي أج)همي فش ويبي اللوهمي لل ار ن املصاتيبن ابتشر مل و أثات ن مجي ارا ه ل "مني أج)همي "لغي أج)هميات.

أهش ادجتشه ال لاتيب فلال عل انض هدش جدشء "دت أنصدشر ال غاتيبدب هؤكد اً أي اللغدي اللات"مدي هؤهلدي ملواكهدي اللصدات احلد يبث
كاش ااكهت اللصات الو مط .فه غ)مي خبصشئصهش ال اومي ا" شرخيهش انضشرهتش .اق أثه ت ل اللصات احل يبث ق رهتش عل الرتمجدي
اال لاتيبب امل وال هاشدر امللشصات د ا شً هجلت املس لاات اغ اه ال ش"لوي اأع اء األهي اللات"مي الغ هش .ذ ر م املس لاات
هاهوم اتال خلف احلضشر ات ا ل جشه اً ه املهشلغي ل اتالاجو احلضشريبيات "ن اللاتب االغاتب "غمي ر"ط السوو اللات"مي ين شجت
االسدمطات علد املدواا األالمددي امل دوافات ل امل)طلددي اللات"مددي – ددش حيلدق هصددشحلت ادق صددشايبي -اههد لد لك كلددت "غددزا ثلددشل هدد)ظ
فشف ح الالمشر اامللشه افاتض علم)ش ه)شهجت ارا ه ر مهش اجلله يب خاتجوي ل جشهلشوت .اأنل لغ ت ألل اللغي اللوهمدي
ايددت هددلشر هواكهددي ال ح د يبث "ددزع عجددز اللات"مددي عددل هواكهددي امللشصددات اأهنددش د اال للاثلددف ادن اددشء احلضددشر لللصددات.
دوع هدل اتادنههدشرات ابلغداتب
ض علم)دش ن ٌ
ااصطحب ال ريبس " لك اللغشر األج)همي هلوانر ااع أج) يبُغدات ال)ادو  .ا"د لك فُد ىات ا
الاتأ شه – عل اتواجش -هاشاه أي ه ا الغاتب قاي احلضشر اد" أي يباوي املثل األعلى أل االي عل املس ويبن ات ال
اال للما ال لك د وزاـ قشع ا"ل رلد اي عدل الدع املغلدوب " للمد الغشلدب دشريبي و اثدل ل جلدل ال)ادشذ الثلشفمدي لآلردات
امل ل م الغشلب ه ال)اشذ الللمش اح اه هلور ً اد هلور ً.
اأكد أنصددشر ال لاتيبددب أي ولل د اللغددي األج)همددي عل د نسددشب اللغددي اللات"م دي هل)ددشه هد ار أن د هلوهددشر ا ويبددي الثلشفمددي
االلوهمي عل السواء .فشللغي لمست جماتا كلادشر األادشظ ا مندش هد أ دلوب لل اادري اأاا لل واصدل اال ادشه ارهدز لون ادشء لثلشفدي
هلم) ددي ال ددوطل هل ددن اقوهم ددي هلم) ددي أيبضد دشً (أ" ددو :يبد د 2004إ .كا ددش أي ال را ددي "غ ددري اللغ ددي األم  /األص ددلمي ( Mother
Tongueإ يب ددؤا ااراً ل متمم ددع ا ويب ددي الثلشفم ددي اا ويب ددي الوط)م ددي االلوهم ددي مم ددش يبد د فع " غاتيب ددب أعد د اا د أ هب ددش ه ددل راتجيد د
ا شهلشر(هددهشني 2005إ ال هد ا أفددشار ند يف ال را ددشر (السددم 1999إ أي اتال د ريبس ابللغددشر األج)همددي قد كددات
الودء للثلشفشر األج)همي ل يف "لض الطوبات.
اأطلق أنصشر ال لاتيبب اعو ا اياتيبات طشقدشر ا "د اعشر الطدوب هدل أ دات اللغدي األج)همدي االلمدوا الديت وااتضدهش علدى
علددوـ اق د رار الطددوب " لاتيبددب ال د ريبس اب شهلددشر " د عويف أي اتارا ددي اللل د "لغددي اللددوم ا د ملشاب أ دداتع فهاددش أاو
ا د غاتاقشً اان د هشجشً فاددات ً أعا ددق يبس داتاً ل ا د عشء املللوهددشر ه ددل ال د اكات ق د ر أك د عل ددى املونظددي ا م د ااد" ا ددشرات.
اصشاقت على ذلك ارا ي أرات (ألا 2007إ قشهت "سؤاـ الطوب عل ال ريبس ابللغي اللات"مي فأفشار " لك .اوسشءـ
الددهلض هددشذا كددشي مصددهح نددشـ الد اـ األارا"مددي ل " ايبددي عصددات ال)هضددي لددو انسددشقت اراء الد عشا (اللشئاددي يبوههددش فااتضدشًإ االدديت
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ولوـ أنت د" هل اإل"لشء عل وللم الطب ابللغي اللات"مي ألهنش اللغي اليت اي و  %100هل الا شابر الللامي املسجلي ل الطب
يبوههش األي الاتا :اا"ل م)ش االزهاتاا اا"ل ره  ..اه علاشء الطب املد :يبل يبوههدش كدشنوا قد ك هدوا ابللات"مدي اواتمجدت هؤلادشهت
 ..أغلب الظل "ل أي هل املؤك أي هشم ه ه احلضشرار ل الللوم الطهمي مل وال ل لوم لدت قشئادي امل يبادل لل لد م الطد فمهدش
أي حيلق همنشً يب كات عل اإلطوو.
اهش ه امل)ظادشر ال المدي وصدشاو علدى صدحي اعدويف ال را دي ابللغدي األم فلد أاصد اتالمونسداوات أي ود ر كدل أهدي
اللل أل")شئهش "لغ هش ذا كشنت واتيب أي ووشر ل فاتا :الللاشء (جمشه صو 2005إ كاش اعت اته)ظاي الصحي اللشملميات
"ال قو ه أي ول زم ال اـ مجملشً " للم الطب "لغ هش اللوهمي فل ثهدت أي هد ا كامدل ل ال)هشيبدي " حلمدق هسد ويف أنسدل اأرفدع
هل املس ويف ال يب حلق عل ال ريبس ابللغي األج)همي (ا واا 2000إ ار ش كشنت ور اللات"مي رري هثشـ ل ريبس الطب
ابللغي اللات"مي اد وزاـ قشئاي عل ذلك لال "لمي الللوم فمهش ال جشهلي نلب يبلجأ ل و ريبسهش ه الااتنسمي اادجنلمزيبي.
أهش احشيب اي الو مطوي – الصشئهوي كاش ناتيف -فل فصلوا "ن ال للم ابللغي األج)همي ا"ن وللماهش نمث ه ااا
عل رفض األاا االلهوـ ابلثشنمي فشل للم ابللغدي األم د يبضدشهمت وللد "لغدي أج)همدي أردات فشلللدل اامل)طدق يبلداتاي أي اإلنسدشي
ههاش "لغ هدل ال اعدي ل لغدي اثنمدي هسد لشر فلدل يبسد طمع أي يبسدخاتهش لل لادق ل فهد امللدشرف االللدوم اود كاتهش امتثلهدش مث اإل"د اع
ااد" اشر عل أ ش ه)هش د "صور أل اا جتللت اائاشً ااي املس ويف هلشرني ل ار وا هثلت الال "لغ ه األصلمي .اهل مث فإي
الوضع الطهمل هو ولل اللغشر األج)همي كلغي لل حصمل ااد اشا اامل ش"لي المس اراث هش اهل امللاتاف لللاشء الرت"مي ااار
عل د الدد)اس أي ارا ددي اللغددشر األج)همددي و داتوهط "لواهددل كثددري هددل ال)اددو ادج اددشع اال)اس د اد مياددل أ نددشـ هددل األن دواـ
فاتضهش "طاتيبلي راوم)مي عل حنو هش نالل اآلي ..
اعل ٍ
كل فلمس مثي ولشرض "ن ال للم ابللغي األم كلغي لل للم ا"ن ولل اللغشر األج)همي كلغي .المس مثدي عمدب ل
ولل ولك اللغشر "ل أي ه ا األهات أصهح هطلدوابً ل عصدات ا:ااار فمدت ناتكدي ادوصدشـ اال واصدل "دن الودلوب االثلشفدشر .لادل
شـ اللغي األم اال )صل ه)هش هو ضداتب هدل ادغدرتاب الد يبودال هت يبد اً د د ااتار ا ويبدي الثلشفمدي .اان هدشءً يبودري ( دؤاـ اللغدي

اللات"مي ل عصات اللوملي) أهنش وواجت هل ال ح ر هش جيللهش ورتاجدع أا و لهلدات لادل هت يبد اجواهدش أا ألوهدش ه ند الدزااـ فهدو
ألشـ عل ه ه اللغي احاوظي حباظ اللاتخي ﴿ى ضان احن ُل نداضزل)اش ال ّىكاات ااى ضان لاتُ احلادشفىظُو اي (احلجدات 9إ ا" لدشلم السد)ي ال)هويبدي نمدث

كشي  يبلوـ اتلمست اللات"مي أب اأم منش اللات"مي اللسشيات هورياً " لك ه الوظماي الاتهزيبي للغدي االوظمادي ادوصدشلمي االوظمادي
احلضشريبي اكشي يبوري " لك ه أي اللغي هل أه أااار ووامل الللل الثلشل اال اويبل احلضشر اصمشغي ا ويبي .األي اللغدشر
اا و ر اليت يبل ل أهنش ل رطات لمست قوهمي ل هلظاهش ا منش هو ر ووصف أهنش اتأث)مي/عاتقميات اه اتايب)مي/طشئاميات أيبضشً
ألي ان ود ددشر ادجنلمزيبد ددي يب د داتوهط اروهشط د دشً اثمل د دشً ات نمد دديات ود ددات "ود ددال اا د ددع أهند ددش و حشهد ددى املل ل د د ار ال للم يبد ددي هاضد ددلي اإلمي د دشي
ابل ا)ولوجمش.
اق يبات الهلض أي اروهش اللغي اللات"مي ابإل وم ")شءاً عل ه ا الاتأ يبوال هت يب اً دش الادل اإلميدشي املطلدق ابلللد
االلاتاء " ايبي ه ا اإل وم فضدوً عدل ادن ودشر ا شئدل ملل )لمدت جيللهدش ُكدفءًا للا)شفسدي اادق د ار "دل د )شهى ااهدشً هدشاام عد ا
اشي املسلان ل منو اان وشر .ضشفي ه قو ه ه اللغي افلشً ملش ووه "ت اقشئع ال شريبم فل ا"ت اللات"مي عل اللطاتيبي اعلد
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اإلقلمامي اعل الطشئامي االل)صاتيبي االلاتقمي ل جلل هل اللاتب أهي اان ع ال شريبم اللاتا ال جلل الرتال اللداتا ااإل"د اع
ل أ قطات عاتا " اعشً لال اللاتب د للطات هلن.
أهش ؤاـ اللغي اهل ختوض الصاتاع هع أ لغي أرات ا فشملسألي لمست عل ه ا ال)حو هل اإلطدوو فشلصداتاع لدمس
هددع اللغددي حلد ذاهتددش لاددل ل غاددات ال حددودر اللشملمددي اهصددشحلهش الاتأ شلمددي امللوملددي يبهلد فداتض ال)اددوذ اللغددو ألصددحشب ولددك
املصشحل غشيبي لات"ط ولك ات الشر ابع هشرهش هصهشً ل صداتيبف امل) جدشر اهغ)ادشً ل حلمدق املصدشحل ا"د لك يبادوي الصداتاع اللغدو
"ن ادجنلمزيبي لغي ولك اللوملي االلغي اللات"مي قشئادشً .ايبهلد احلادشظ علد اللغدي اللوهمدي  /اللات"مدي – ل هصدات -د دهمل لمدت د
عددل طاتيبددق ال للدم نمددث أي اتقددو اللغددي ل كددل :هددشي اهاددشي رهددل "ددثول قددو هد اللددو ادق صددشايبي االسمش ددمي االاااتيبدي
ال للمامدديات اال للددم هددو اللددشار علد ايلمددق ولددك اللددو ممددش يبزيبد هددل قددو اللغددي ا"لشئهددش .اهددل املسد حمل أي يب طددور هددلب هددل
الولوب رشر طشر ا شهلي األهات اح ضاتار اتوطويبات ال للم ا شهل ات االلال عل
أ -ولاتيبددب الللددوم اعصداتني اللغددي ددش يبد وئ اان مشجددشر اللصددات هددل األلاددشظ ااملسددامشر اوونمد املصددطلحشر
اغريه ددش اال أكمد د – افلد دشً مل ددش أكد د علم ددت هد دؤمتات المونس دداو ل ال لل ددم الل ددشه  -1998علد د أي ال غد دريار
املصددشنهي لللوملددي (الاتأ شلمدديإ لمسددت كلهددش ل صددشحل ال للددم ا ددشهل اأنددت هددش يب)هغ د ددشـ املددورال احل د
االوط "ل يب)هغ ال وكم علمهش .اا خ ام اللغشر احلمي ل ال للم ا شهل .
ب -ا خ ام اللغي اللات"مي أاا ل)ودات امللاتفدي هدل ردوـ ا دشئل ادوصدشـ اإللارتانمدي احل يبثدي اأعد "د لك علد
اجت اتصوص اإلنرتنت .نمث أي هشههش ل ال جممشر امل ل هي عل الوهاي ال المي يباشا يبادوي هلد اهشً
أهشم :نف اللغي ادجنلمزيبي.
 ال أكم عل الل ا ا شهلمي فشألااء اللغو لاتجل ا شهلي يباداتض ناسدت علد املسد الن لمدت ايب) لدل هالوهشب ه)ه "وجت رشص ش يبوهت فلل الل ايف أا احشكش الوهلوريبي لل)اوذ الل ا .
فشللغي اللات"مي متلك هل املؤهور هش حيامهش لمس هل ادضداحوـ فلدط "دل هدش جيللهدش ه)شفسدي للغدشر األج)همدي ذا
هش اج ر ألس)شً واخات ابل ح ل هبش اال فشع ع)هش انواتهش اايويبل اللوملي ادجنلمزيبي ه عاتا"ي لللشمل فل)س جب.
ِ
اجلامعي
( )5-2املشهد الرابع  :السوق
عصات ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي "ه)مي ات اع املصات اهل مث ا شهلي فأصدهحت ات دوقشًات "ادل هدش ايالدت هلدِن
الالاي هل وقمي اصشر األ شذ ا شهل ات جاتاًات يبلاتض "ضشع ت ملل يب فع مث)هش فو هد ء ل :هشن)دش هد ا ابتدشي انودأ صداتاع
اج د ُ رهمددب "ددن ال جددشر (األ ددشو إ ا"ددن :ابئدد)ه (الطددوبإ نددوـ السددلع امللاتاضددي للهمددع اتالا ددشب ا دشهل ات ااتال د را
اتصوصميات اد غاتا ل ذلك فه ا هل طهشئع األ واو.
ار ش كشنت هد ه السدوو أند أ دشلمب ال امدف ااملوائادي الديت ا" د عهش هدؤدء األ دشو :اء ال حدودر اهدش ج) دت علدمه
اع او .:فل انلاس ضلف الل رار ال اويبلمي للجشهلدشر املصداتيبي علد هسد و ر اردوـ أعضدشء همندشر ال د ريبس نمدث
هل فلات ا
يبهلددغ عد ا احشضداتيبل ل نظددشم ال للددم اللددشه ولاتيبهدشً  60ألددف ألشضددات األغلهمددي هدد)ه د يبزيبد ارلهد عددل  250اادر هددهات ً ل
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امل و ددط (هددحشوت 2005إ  .اأي هلشرنددي "سددمطي "ددن أجددور األ ددشو ل ا شهلددشر اتشصددي اأجددوره ل ا شهلددشر احلاوهمددي
ووضح الااتاو الوش لي "ن ادث)ن جبوء فلمس هللودً امل)شاا " حلمق ا وا ال للمامي ل ظل نصدوـ املد ر ا دشهل احلشصدل
عل ال ك وراه علد عدوا ااريبدي قد رهش (مخسدي ج)مهدشرإ ل السد)ي انصدوـ األ د شذ املسدشع – الد قضد أكثدات هدل مخدس
)وار "ل ال ك وراه ل ع اا الهحول الو:هي للرتق  -عل ( ي ج)مهشرإ ااأل شذ عل ( 6.25ج)ميإ ممش أا ه هتامش
األ شذ ا شهل "ن فنشر ات اع اع م ق رودت علد ايلمدق ااره امل)ودوا .ابإلضدشفي ه ضدلف ال لد يبات املل)دو لا د شذ ا دشهل
ن مجي لل م اده اشم احللمل هل جشندب ال الدي ابلللد االللادشء اخبشصدي هدل اننمدي الاتعشيبدي ادج اشعمدي االصدحمي الااتميدي (عهد
اتم 2005إ.
األهات ال هجع الل يب ه)ه ه ال وجت حنو اللال اتالسوق ات "ل اادضطاتار ل أنمشي أرات ه اللجوء ه أ شلمب
هل ويبي لز ا ال رل .اكأي لسشي نش يبلوـ اتالغشيبي و ر الو مليات لُضاتب قواع الل ا ا شهلمي ل الصام  .او هشا ألشادر
وطدويبات ال للددم ا صددونت او هد ا ثلشفددي اتقد للاللد افددت ال هجددمو  ..كددشا املللد أي يباددوي ر دودات الدديت عد ع)هددش ات هددوق ات أهددري
الولاتاء لمصهح لسشي نش ش ات أيبهدش الاتجدل املللد غدريه  ..هدو ل)اسدك كدشي ذا ال للدم ات .اعلد ك ٍدل ميا))دش ا د لاتاض "ضدشئع هد ا
اتالسوو ا شهل ات ل للط ن كرتمجي ا املوه األاه نوـ اتالا شب ا شهل ات "م)اش الثشنمي نوـ اتال را اتصوصميات.

ِ
اجلامعي
األوَل  :الكتاب
( )1-5-2اللقطة َ
ميثل اتالا شب ا شهل ات ال هو اتعهشر عل ك شب هلاتر يب هل رولت عاتض املهشام ااأل دس األالمدي ل هدشا هدش أا
ه)هج ارا هلن لماوي أ ش شً لل للم ااا طي "ن األ شذ االطشلب ل هواقف ال لل ات أن الظواهات السشلهي ل جمشـ ال للم
اللددشه ل هصددات كونددت اتاملصد ر األ ش د ات – غشلهدشً الونمد  -ل ال للددم  .انددوـ هد ا الا ددشب ا دشهل وهد أ نللددشر الصداتاع "ددن
األ شذ ا شهل االطشلب فشأل شذ يبل م الا شب ل " ايبي اللشم ال را عل أنت اتالا شب امللجز ات احيشاـ أي حيا ع)شصات
هصددم نددوـ الطشلددب ن د يبضددال ه داتاء الا ددشب اع اددشاا عل د ا ددشئل الرتهمددب االرتغمددب ابل لاددمح ر اابل ص داتيبح رار
او ل ا ا شئلت "ن املواتاع اغري املواتاع كأي يبلوم يع اا ال فشوات اليت يبسجل فمهدش أ دشء هدل قدشم هدل الطدوب "وداتاء الا دشب
أا قمشم اار ال)وات أا املا هي اليت وو:ع الا شب يلزام الطشلب ابل وقمع أا ر نسخي الا شب ابإلضدشفي ه اتالودمت Sheetات
ال يب ضال أ نلي رشصي "لشعي الهحث أا أعاشـ الس)ي ن يبضال هداتاء ك ش"دت ايبد اال هدل هلشقهدي امل خلدف اكدأي الودلشر
ا ددشهل املللددل اتالوددمت هددو احلددلات كاددش يبل ا د األ د شذ ل ألشض داتوت عل د طددات راايبددي هلم)ددي ق د د جي د هش الطشلددب ههشهددات ل
الا شب ممش جيلل ه)ش هش يبسا اتالا شب املوا :ات.
ا"ل د أي يبلددوم األ د شذ "همددع الا ددشب يبلددوم حب د ف "لددض أجزائددت ايب لشهددل الطشلددب هددع ه د ا األهددات "اددات ه د يب اهددل
هظشهات ه ه الااتني هو ولشهلت هع ا زء امللغ فهو هش يبلوم " "مست أا وسويب ه أا ث)مت اق يبصل األهات "هلض الطوب ")زع
ا ددزء امللغد  .ايب)ظددات الطشلددب ه هد ا األ د شذ اتنظددات نددبات فهددو – علد ند قددو  -ات"ريحي)ددشات (!إ عاددس األ د شذ اتاملل ددزمات
ى
دمل الدز اا "دهلض
اال د ميشر هد ه اللدشاار املاتحيدي هدل اجهدي نظدات الطدوب فهدو ل نظداته اترجدل ُه لدبات (!!إ .اقد "لدغ الس ُ
أ دشو ا شهلددي نددن مل جيد اا الوقددت ل ددألمف ك دب هددل نلهد ولاتيباتهدش علد الطددوب فأصدهحوا يبددؤثاتاي وصدويبات ك دب الدداتااا كشهلددي
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اللهد د هددل الصدداحي األاه اال وقمددع الد ختد "ددت املل هددي نمددث يبضددلوي أ ددشءه هاددشي أ ددشء الدداتااا لمحصددلوا علد نلددوقه
فلمس ه)ش ا ملي أرات للحصوـ عل ه ا احلق (أا الات:وإ غري ه ا .
اهددل رددوـ هاتاجلددي عم)ددي هددل الا ددب ا شهلمددي امللدداتر ل الل يب د هددل الالمددشر ال)ظاتيبددي االلالمددي ( -اآلااب االللددوم
االرت"مدديإ -دنظ)ددش أي أغلههددش خيدات عددل طددشر املاهددوم الصددحمح للا ددب ا شهلمددي فهد أهددش جمدداتا ولخددمو لددهلض هددش ددهق أي ك هددت
اآلردداتاي أا جتامددع لاصددوـ كشهلددي هددل عد ك ددب أرددات "ددل اااي را"ددط ه)طلد أنمددشانً اااي رؤيبددي هددشهلي ه اشهلدي ملددش جيددب أي
يباددوي علمددت أل ددو ه د ا الا ددشب افددق أه د اف أل د ا يبسددل ه د ا امللدداتر ال را د ل حلملهددش ل طددشر امللدداترار ال را ددمي األردداتيف
س و هتش املخ لاي ا"لض ه ه الا ب و ارل هع ك ب أراتيف اخبشصي لاترار أرات اوااتر "لدض هدش ارا فمهدش دش يبود
"اآ"ي ه ه الا ب اع م هسشيباتهتش لال ج يب اللل عل حندو هدش ود هب ند يف ال را دشر .أهدش علد املسد ويف اإلمجدشه فحد ل
اد نات " ءاً هل ار مشر الورو ال وطهع علمت ه ه الا ب ه غمشب الغوف كلمي ل هلظ األنمشي.
اهش يبل ه الهلض جتشر – انل ه هله  -يباساته األ شذ (ال شجاتإ كحق ا لو لت ااافع اه رار فشأل شذ املادشر
ا اللال يب ر وصاتفت أي الطلهي ي مل جي اا عل هاتاء الا شب امللاتر فلل يبورتاه م شريبل اهو يبات أنت هل الضاتار أي يباوي ل
ه )شاـ يب الطشلب الو ك شب اان ل كل هشا هل املواا امللاتر كاش أنت يبزع أي واتا الوضع ادق صشا لا شذ "سهب هزـ
الاتاوب يب فلت ه الهحث عل هسشلك أراتيف .المس هل هك ل أي ه)ش ا ث)شءار ا الوضع املرتا الال ه ه اد ث)شءار
وهل ل ؤك اللشع كاش يبلولوي.

أهددش الطشلددب فاد ّل د فاد ال د ا ثىضلادتُ ل أ د شذه كل د ا امنددوذ حي د "ددت نم)اددش رخه اهددو يب لل د مث دل الا ددشب ايبلط د الطشلددب
اتالهددشق ات كاددل يبلدداتض علاددت للهمددع ألددشادً ال )صددل هددل هددهشكت " لخددمو الا ددشب أا وص دويبات ولخمصددشر ال دزهوء أا اللاددل عل د
احلصددوـ عل د هددش يبسددا اتهددو:مات دواء هددل امللم د أاهددل ها هددشر رشرجمددي االدديت وصددل ألي واددوي اتجشهلددشر هوا:يبدديات أا
اإلذعشي حشادر الرتهمب اهاتاء الا شب ال هو هل اجهي نظاته كهسدولي اجدب ا" وعهدش دج مدش :اده حدشي "لد هش يباتهد "دت
ل الطاتيب ق فهو لمس أكثات هل عال جتشر ابل)سهي لل ا لمس "للمل هل أعضشء همني ال ريبس .ال ضوء هش هق يبصهح ؤال)ش
األ ش هل ا )ا الا شب ا شهل أغاتاضت انشي الوقت ل جشا:ه اال خل ع)ت اهش اله يبل ذا هش ختلم)ش ع)ت ا لل أضح
الا شب ا شهل ل نشجي ه عدشا نظدات ج ريبدي ل ضدوء هدش يبثدشر نولدت ل اآلاندي األردري فه)دش املؤيبد اه)دش امللدشرض الاادل
ه راوت.
فشملؤيب د اي يبدداتاي أي امل دواا ال را ددمي امل)ظاددي ااملهو"ددي ل منددط ه)طل د هلددن متثددل أ ش دشً صددشحلشً ل )ظددم ات د ار الرت"ويبددي
اهسشع ال ار دن علد ")دشء نصدمل ه هدل املادشهم اامللدشرف االلدوانن اال)ظدات ر الللامدي ايبداتاي الل يبد هدل الد ااع املؤكد
لوجوا ه ا الا شب ه)هش
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أ-

ب-
ا-
ه-
ا-

هواجه ددي ظ ددشهات األعد د اا الاه ددري ل جشهلشو) ددش اكلمشو) ددش نم ددث ول ددل هاشنم ددشر ال واص ددل املطل ددوب " ددن األ د د شذ
االطشلب اوضممق فاتص احلوار اامل)شقوي أث)شء اللالمدي ال للمامدي ايبصدهح هدل الضداتار اجدوا اتك دشبات كو دمط
"ن األ شذ االطشلب ميا)ت هل اإلملشم ح و ر املشا .
ش د يبدوفات للطدوب اق دشً كشفمدشً للاتجدوع ه ك دب املاتاجدع
نظشم الاصلن ال را من اقصات هشا كل فصل ارا
أا اد اشا ممش و محت املا هشر اهاتاكز املللوهشر اههاشهتش.
فلات املا هي اللات"مي ابل ألمف اال)وات االرتمجي ل كشفي الللوم ا")اس اتعي وطور الللوم.
الظدداتاف ادق صددشايبي لغشلهمددي الطددوب اعد م قد ر أ دداته علد اياددل والاددي هداتاء الطددوب للد ك ددب هاتجلمددي ل
املشا الوان .
فاتا:ار ضلف هاتوهشر عضو همني ال ريبس اعجزه عل املوا:ني "ن ه طلهشر هه) ت اه طلهشر نمشوت.
ضلف املا هشر ا شهلمي اقصور ووفات وا)ولوجمش املللوهشر.

ال لددك ال د ااع ص د ر ق داتار اتلددس األعلددى للجشهلددشر جبلس د ت (355إ " ددشريبم  1998/2/19ينو دشء جهددش" :اددل
جشهلددي انوددات اوو:يبددع الا ددشب ا ددشهل كون د ذار طددش"ع رددشص هب د ف اع د الا ددشب ا ددشهل حبمددث يبل د م "سددلات ه)ش ددب
للطشلب احيلق للضو همني ال ريبس عشئ ً ا جمزً ايباوي لت فاتاع "المدشر ا شهلدي ايبد وودامل جملدس اار هد ا ا هدش" :لداتار
هددل رئددمس ا شهلددي .هد ا ا هددش :غددري هسددنوـ عددل طهددع الا ددشب الاددل عددل ال و:يبددع فلددط ايبلددوم ا هددش :ل " ايبددي كدل عددشم " ح يبد
أ ددلشر الا ددب ااملد كاتار خرد اً ل ادع هددشر عد ا هددو:م الا ددب عد ا السددشعشر امللدداتر للاددشا الللامددي لغددي الا ددشب عد ا
طوب الااتقي ال را مي والاي الطهع احي ا ا هش :نسهي ال ع امللاتر للا شب.
أهش امللشرضوي فرياي أي ا خ ام هثل ه ا ال)ظشم امل)طل املل هسهلشً لت الل يب هل املثشلب ه)هش
أ-

ب-

-

ا-

يب لشرض هع فلساي ال للم ا شهل اأه افت ل واويبل هخصمي الطشلب اللشار عل الهحث اال ااري احلات املس لل
املهد ع اللددشار علد ادن لدشء اادر مددشر ا "د اء الداتأ اامل)شقوددي فهد ه الظدشهات هد الو ددملي للضداور اللللد االللاد
اادض دداحوـ الاا ددات املخ ددل أه د د اف ال د د لل ا ددشهل ل الوق ددت احلشض ددات ايب ددزااا األه ددات رط ددور ل جشهل ددي
املس لهل.
هددل هددأي هد ا الا ددشب أي حيمددل ا شهلددي ه ه ر ددي اثنويبددي ه خصصددي يبزيبد هددل وواجد ه نظددشم الارتوددن الد جيد
الطلهي عل قضشء اللشم ا شهل كلت ل ناظ احشضاتار اايضري اده حدشانر ممدش حيداتم علدمه ادل ادشر ه اللمدشم
" هحول اهطشللي املاتاجع كاش ه اللشا ل كل جشهلي وس حق ه ا اد .
ايولت اللالمي ال للمامي ه وللن يبؤا ه أي يبصهح الطوب جماتا نسخي كات"ونمي ابه دي حياظدوي هدش هدو اارا ل
الا دشب ا ددشهل الد يبلدداتره أ د شذ املدشا مث يبلمد اي ك ش" ددت هه ددوراً اهوددوهشً ل كثدري هددل األنمددشي ل ارقددي اإلجش"ددي
عل اده حشي او) ه عوق ه هب ه املشا الللامي لمس ل اا ملشا أراتيف اها ا.
يب لوا الطشلب ا شهل عل هاهوم احللملي املطللي اليت متل علمت هدل ردوـ املد كاتار ا شهلمدي االا دشب اولد
احللملي املطللي أ وللن الطشلب للاللوهي عل أهنش املللوهي اليت ميال ال وصدل لمهدش عدل طاتيبدق ااند د دهمل
غددريه االدديت د اي اددل ا د ـ اد ولهددل ال)لددش ا ذا ناظهددش عددل ظهددات قلددب ااضددلهش ل ارقددي اإلجش"ددي لاددشي هددل
امل اوقن.
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ه -أي الا ددشب ا ددشهل "وضددلت احلددشه مياددل أي يبوصددف أنددت هص د ر هللوهددشر ا د شوما أ أنددت يبضددع قشرئ دت ااقا دشً
ألشصاتاً هوشه اً لهل اان غشلهشً هش يباوي املشض د يب فع ه اإلاثر أا ال خمل أا اد" اشر .اكشي هل املااتاض
أي يبا ددوي هصد د ر هللوه ددشر ايب) ددشها يبث ددري اللل ددل ل د ار املشضد د ا ارا احلشض ددات اه اعه ددي املسد د لهل أ ددلوب
امل اال هل أاااوت اه غرياوت.
ا -ال أثري عل اللوقي "ن الطشلب ااأل شذ ابلسلب ا جيش"مي ه ه اللوقدي أهدات أ ش د ذ أي اجدوا ك دشب هلداتر
يبؤثات علد نداتص الطشلدب علد نضدور احشضداتار ابن ظدشم ااملودشركي ل احلدوار اال)لدش ااردل احشضداتار أا قشعدي
الهحث.
 -:أي هد ا الا ددشب يب)د ج راتجيدشً يبلجددز عددل ال لشهددل هددع خلمددشر اللصددات اخفددشو املسد لهل اال وافددق هددع ه طلهددشر ات اددع
احل االلشمل انهمك عل ه طلهشر وو اللال .اهب ا فأي الوهشاار ال را مي اليت ه)حت عل أ ش امل)هج
ال للم ول ه) همي الصونمي ل الوقت الاتاهل ي مل يب عشا و ريبب أصحشهبش عل املهشرار اامللاتفي احل يبثي.
ي قضمي الا ش ب ا شهل امللاتر اهش يباتوهط "ت هل هواور هل ارطات هلوقشر جشهلي املس لهل ل هصات .ا"صاتف
ال)ظات عل األهور املشايبي املاتوهطي "ت اهش يبلرت ش هل نلوـ همسات على أي ه ا الا شب هو األاا املسمطات عل عالمي ال للم
اال لل هل روـ ال للن هل جشنب األ شو اهل روـ احلاظ ااد رتجشع اله)ا للطوب هل أجل اده حشانر .اها ا
خت ددزـ عالمددي ال للددم ل هددخو ااند هددو األ د شذ ال هصد ر ااند هددو الا ددشب .أضددف ه هد ا ن د ر ا يبد امللدداتل ل ه د ا
الا شب اع م جمشراوت ل كثري هل األنمشي ملش ولج "ت ثور املللوهشر ل وسشرعهش هل رؤيف ج يبد ل عدشمل امللاتفدي .ايبزيبد الطدن
"لت ضاشء املواتاعمي عل ه ا الا شب اول)م)ت هل أجل ايلمق الل الي اابلطهع ه ع الي نلملمي الا)هش ل طشر اللهث.
ايبه د ا أي املم دزاي السو ددمولوج – هددل اجهددي نظ داتان -ميمددل ل كشفددي امللشرضددن د ا اتالا ددشب ا ددشهل ات فل د ا د )ا
أغاتاضت انشي الوقت ل جشا:ه اال خل ع)ت اأصهح اله يبل اتالا ب املاتاجع Text Book Or Referenceات األ لوب
األهثددل لل للددم ا ددشهل ااألكثددات ان وددشراً ل جشهلددشر اللددشمل امل لد م كاددش وؤك د الل يبد هددل ال را ددشر ( ددلم 2007إ نم دث
مو د الطددوب أكثددات ه نضددور احشض داتار احياددزه عل د ارومددشا
يبل ا د الطشلددب عل د أكثددات هددل هص د ر علا د األهددات ال د
املا هشر ايبزيب هل انضهش احشضات ايبلويف ابل شه اللوقشر االاتاا"ط األكشاميمي املطلو"ي "دن الطشلدب ااملد ر ا"دن الطشلدب
اا شهلي اد ماش ل الالمشر ال)ظاتيبي ايب)ا را الهحث الللا اال )لمب امل)هج اقد راهتاش ع)د الطشلدب ايبو دع اآلفدشو
ال ه)مددي ل يبددت احيسددل هددل هس د واه ل اللغددشر األج)همددي "سددهب نشج ددت ااضددطاتاره ه اإلطددوع عل د املاتاجددع الاثددري اامل )وع دي
ااد د زاا هددل أل و هتددش ا ه ادن اددش ابلثلشفددشر األردداتيف اال واصددل هددع الااددات اللددشمل اهواكهددي املس د ج ار ادر صشص دمي
امل سشرعي ابطاتاا ل عصات املللوهشومي فضوً عل أعشا ال)ظات اهاتاجلي نظشم الاصلن ال را من تلق ات اع ا شهل املثاات.
( )2-5-2اللقطة الثانية  :الدروس اخلصوصية
مل وددرت ثلشفددي اتال م ددك أاا Take awayات ابابً د اطاتق ددت ن د ال لل ددم ا ددشهل فاشن ددت اتال د را اتصوص ددمي
Tutoringات رددري هثددشـ ددش نظداتاً للسدداتعي الدديت ود هبددش عالمددي ال للددم عد ار دزاـ املددشا ال را ددمي ل "لددض اريبلددشر رددشر أف)مددي
ا شهلي الا)هش غشلهشً هش واوي أيب ا واع هللامهش ل رجي أي هالت اتجشهلشر هوا:يبيات "ال هش ايالدت الالادي هدل هلد .
فهد جهد وللماد حيصددل علمددت الطشلددب رددشر ا شهلددي حبمددث يباددوي هد ا ا هد ه)ظادشً اه ادداتراً اأجددات .ايبد عددل طاتيبددق ددل
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الطشلب للحصوـ عل ه ه املسشع ار أا ا هوا ال للمامي هل روـ للشئت ر رشص لت هخصمشً يب ادواشو "م)هاش نظري
أجددات حي اانددت ايب الددشي علمددت .ا"دداتغ ولد ا هودداور ال)ظددشم ال للماد واددشا واددوي الد را اتصوصددمي هددل أكثددات املودداور الدديت
جتاع ال را شر عل اع هشرهدش علهدي رئمسدمي أهدشم وطدويبات ال)ظدشم ال للماد ممدش حيد ضداتار هواجه هدش اهدو هدش يبسد وجب ضداتار
ال لاتف عل أ هشب واو الظشهات ام لف رتاومجمشر املواجهي.
اعل ال أصمل السو مولوج ه الظشهات يبونظ امل هدع ل دشريبم ال للدم ل هصدات أي ظدشهات الد را اتصوصدمي لمسدت
ابلظشهات ا يب عل جم ال)ش فا) أق م اللصور نوأر ل األصل ل ل عل لوي هل ألواي الرت"مي الطهلمي اق أنااتا هبش أ")شء
اتشصي هل احلاشم ااألهاتاء ااألعمشي ااألثات ء .ذلك أي رجشـ ه ه الطهلي واتفلوا أي خي لط أ")شؤه أ")شء اللشهي ل امل ار اللشايبي
اأعاتضوا عل أي يب للد أالندك األ")دشء وللمادشً ممدشثوً ل للدم أ")دشء اللشهدي .اند "لد ظهدور اإل دوم اان ودشر ال للدم ل الا شومدب
ااملسشج "ل ه ا ادجتشه قشئادشً اقدو ل اللصدات اللثادشين ع)د هش أهد ال اممدز الطهلد ا ي اق صدات علد "لدض ")دشر الطهلدي
األر لاتاطمي ل امل)ش:ـ.
اهع هش هه ه ات اع هل ايدودر اق صدشايبي اثلشفمدي اان ودشر ال للدم اكاشل دت لادل هدل يبطلهدت مل خت ى
دف الظدشهات ا ي
اق صدداتر ل اله ايبددي عل د الطددوب ذا املس د و الضددلمف كو ددملي إلعددشن ه عل د هواصددلي وللددماه األهددات ال د " داتر هودداتاعمي
اجواهش أهش اآلي فشلغشلهمي اللظاى هل الطوب أير اي ه ه الد را اأصدهحت متثدل اللشعد ااأل دش ابل)سدهي للطدوب
اا شهلي ه اد ث)شء ممدش أفلد هش الد ار امل)وطدي "دت اأصدهح اارهدش د يب لد د أي يبادوي هادشانً (للو دشطيإ "دن (الدزابئلإ هدل
الطدوب ا(ابئلد ال للددم إ هددل املللاددن .فلد ان ودداتر الظددشهات ااوسددع نطشقهددش "وددال هلحدوظ ايبظهددات حبددث أجددات علد مخددس
كلمدشر جبشهلدي امل)صددور أي  %79هدل مجددشه الطدوب يب للددوي ارا دشً رصوصدمي (هددشلاوم ريبد  2007إ كاددش أاضدح املسددح
ال قشهت "ت ا:ار ال للم ل ه) صف ال سلم)شر أي  %63هل طلهي ال للدم اإللزاهد اللدشه يب لدشهلوي هدع الد را اتصوصدمي
(الادوا2002 :إ .اأفددشار ارا ددي ن يبثددي (هاتكددز املللوهددشر 2005إ "لغددت عم) هددش  1000طشلددب هدد)ه  %44.3طددوب
جشهلي امت ان سشب ال)سهي افلشً إلمجشه ع اه ل اللم)ي اق متت ال را ي هل روـ ا د هشني هشوامدي -أندت "سدؤاـ الطدوب
أظهاتر ال) شئج أي  %66.6هل طلهي ا شهلشر حيصلوي عل ارا رصوصمي.
أهش عل اااع الظشهات فاشنت ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي ش واتك ت هل خاثر شلهي عل ")مي ات اع املصات اهل مث
ا شهلي ابع هشرهش جزءاً هل ه ه اله)مي همنت امل)شخ اتصب دن وشر ال را اتصوصمي االيت أصهحت متثل هوالي قوهمي ك يف
اميا))ش وا مت ه ه ال ااع ه هش هو اق صشا اهش هو ثلشل اهش هو وللما كإفاتا :ه ال حودر عل ال)حو ال شه
ال ااع ادق صشايبي اأ"ات:هش هش ا" لم)ش "دت هدل قدوانن اهدرتاكمي هتد ر راا الطشلدب اطاونشودت لملدف ل طدش"ور ال للدم
هثل اقوفت ل طش"ور مجلمي ا هوكمي لمأر هش يبلط لت المس هش يباتيب  .ان مجي لللدوانن ادهدرتاكمي أصدهح اردل املد ر جمحادشً
اعلمت ولاتيبهشً يبلع عهأ جمشنمي ال للم  .ان مجي للخلل ادق صشا ال أصشب ات اع اارواشع األ لشر هل جاتاء مش ي اإلصو
فأي اتفني أل اا ال رل أصهحت متثل  %98هل الولب املصات ايبد رل هلهد فندي أردات اائادشً يبد ايشهد احلد يبث ع)هدش
اه فني هل اه ال رل أا الطهلشر ذار األعاشـ املهاوي اليت ولمش ايت رط الالات اه نسهي د يبس هشي هبشات ان مجي
أ املللاوي ه ال را اتصوصمي ملواجهي أعهشئه املشلمدي فظهداتر هدش عاتفدت اب د
ه الظاتاف اثات كل هل امللل اامل لل
ظشه ات ال را اتصوصمي اوساتب امل للاوي هل ال للم اافلت األ ات أ")شئهش لللال ل ل ههاات لس ان مشجشهتش اعل
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ذلددك ميا))ددش اللددوـ أي ود ين هسد ويف الد رل اإلمجددشه للضددو همنددي ال د ريبس هددو السددهب الداتئمس اراء انرتافددت الد را اتصوصددمي
ل لويبض ه ا ال ين.
ال ظددل و)ددشقض الا داتص امل شنددي "ل د ال خددات اارواددشع هل د در الهطشلددي ا:ااار ن د ال )ددشفس لول حددشو اب شهلددشر
ابع هشر الوهشا ا شهلمي أفضل اهمل اأقو ان اشـ للحصوـ عل فاتصي عادل ه)ش دهي .فادش:اـ نظشه)دش ادق صدشا أيرد هد أ
وسددلري الوددهشاار اابروهددش املاتوهددشر الوددهاتيبي ابملددؤهور ال را دمي األهددات ال د أفددات :هددش يبسددا اتهدداتض الو دهشا ات الدديت يبسددل
الطوب للحصوـ علمهش أ ا ملي اه)هش ال را اتصوصمي.
أهش ال ااع الثلشفمي فاشنت ن مجي رلل ل الثلشفي ات المي أصشب ات اع "الل ال حودر ادق صشايبي اوهلشهتش الثلشفمي
فاشنددت اتالد را اتصوصددميات صددور ابلغددي اياد هأ ددش نلملمددي يبلموددهش الهمددت املصددات هددشر فمهددش اآلابء ااأل")ددشء اهددجلت
علمهش الاضشئمشر اال ا)ولوجمش .اكمف د اه ه ال را وسدهل احلصدوـ علد الودهشاار أا وسداتع هبد ا احلد ال اجتللدت ه حللدشً
" رجي أعل ا"لغي اده حشانر متال هدل جمادوع أكد أا نسدهي هنويبدي أكد اولد يبات أعلد  .ال ظدل رغهدي األ دات علد ارد وف
هس و هتش ل أااء ااجههش جتشه أ")شئهش هل أجل هس لهل اتهضاويات ل ظاتاف وزااا وللمد اً اصدلو"ي عشهدشً "لد عدشم لعقد ام علمهدش
رغ ع م ادق )شع أا ادق )شع هبش .ايبل أند اآلابء عدل ذلدك قدودً اتفدأان أافدع هد ه األهدواـ اأان غدري هل )دع هبد ا لا)د جمد
عل ذلك ن ا طمع أي أنش ب أ" عل ن مج ت " دً هل أي حيش ه اابل شه ف)حل نورت ألش ه )ش أل")شئ)ش لا دف
الو يب ات .ار ش ولشطشهش الهلض هل قهمل اتالوجشهي ادج اشعميات ذ يبات الهلض أي ال را اتصوصمي أصهحت ا ملي هل ا شئل
هسشيبات ادجتشه ادج اشع الزائ اال اشرات "ن "لض األ ات ابملهشلغ اليت يب فلوهنش ل ال را ل أك ع ا ممال هل املواا حبمث
أصددهح الطشلددب الد د أيرد ار دشً رشصدشً يبوددلات ابتجددل ألي كددل هددل نولددت حيصددلوي علد ارا رشصددي ا لللجددب األهددات
ال يبو أي ه)ش رلوً ")مو ً اهمالمشً أصشب ات اع اثلشف ت.
أهش ال ااع ال للمامي فاشنت ل السمش شر ال للمامي املسشيبات للالمشر ال حوـ ات ال أ"ات:هش
(1إ مش ي األعد اا الاهدري ل ا شهلدشر ااي ودوافات اإلهادشانر الو:هدي إلمتدشم اللالمدي ال للمامدي اهدش دش هدل خاثر علد
عالمي ال للم اال لل ذ كمف ميال للطشلب أي يباه "سهولي روـ احشضات اليت حيضداتهش املندشر "دل ااأللدوف ل
"لض األنمشي ا فضوً عل اف لشا فاتص امل)شقوي الاشفمي هع األ شذ اهو هش يب ش ل ولك ال را اتصوصمي.
(2إ ه دريال مش ددي اتانلددوبات ه)هددش قمددشم امل)ددشهج اطدداتو ال د ريبس – كشلا ددشب ا ددشهل  -الدديت يب هلهددش ع د ا كه دري هددل
األ شو عل ال للن ااي ادع اشا عل األ شلمب األراتيف كشحلوار االيت و)ا الاه ااإل" اع ل يف الطوب.
(3إ اع اددشا نظ د اده حددشانر احلشلمددي عل د قمددش الل د ر عل د اد د ظهشر اال حصددمل ابع اشاهددش عل د ال للددن هددل
جشنب امل ر ااحلاظ ااد ظهشر هل جشنب الطشلب.
(4إ عد ا الد را اتصوصددمي هددل ال للددم هددش قهددل ا ددشهل ه ا شهلددي ذ يبلجددأ الطشلددب للد را اتصوصددمي ل لددواه
علمهش ه) الثشنويبي اللشهي "ل أي اصلت ع) ه صاي ال هلمي اال واكل اادع اشا عل الغري ااهاتر فمت هواهب
اد" اشر اال ااري ممش يبؤا ه عجزه عل الهحث اادع اشا عل ناست ل ا شهلي.
(5إ قصات اللشم ال را ا شهل اانوطشره هش "ن فصلن ارا دمن كش د جش"ي لد ااع مش دمي فاتضد هش ال حدودر
اع م اجوا الوقت الاشل لل را ي ا ال ا ر اارل ا شهلي.
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(6إ اتهاتض الوهشا ات اليت يبسل الطوب للحصوـ علمهش أيبي ا ملي اق واتوب عل ذلك و ين أ شلمب ال ريبس
اختلف امل)شهج اقصور الهمني ال للمامي ل ا شهلي اواود األهداتاض الرت"ويبدي الودشئلي ل ه)ظوهدي ال للدم كلهدش
(قهل ا شهل اا شهل االلشه عل السواءإ اأرطاتهش ال را اتصوصمي.
اولد الد را اتصوصددمي ظددشهات جم المددي يب)طهددق علمهددش هددش يب)طهددق علد غريهددش هددل الظدواهات ادج اشعمددي نمددث ي ددش
لهمشر ا جيش"مشر .فال اننمي أاه ه)ش اجتشه يبؤيب اجوا "لض الاوائ لل را اتصوصدمي نمدث يب)ظدات الدهلض ه الد را
اتصوصمي عل أهنش أه ات د" ه)ت لصلل ههشرار الطشلب ال حصملمي فه ضاتاريبي ن ل أنسل األنظاي ال للمامي اأكاأهش
فه نوع هل امللشاني الااتايبي لهلض الطوب "سهب الاوارو الااتايبي "ن الطوب ل ق راهت عل اد ملشب .اعلد ذلدك نودأ
نددوع ج يبد هددل الد را اتصوصددمي املوا:يبددي عاتفددت ات جاوعددشر ال لويبدديات متددا عوانهتددش فضددشء ات اددع ا دشهل علددى حنددو أكثددات
ول)م)شً .ارغ أي ه)ش جيش"مشر حيصل علمهش الطشلب هل جاتاء نصولت عل الد را اتصوصدمي د أهندش جيش"مدشر قصدري املد يف.
فشللشعد السو ددمولوجمي هاشاهددش اتارء املاش د هلد م علد جلددب امل)ددشفعات فااش د هد ه الظددشهات يباددوو ه)شفله دش ذ أار ه خاثر
اتوللمامي ااق صشايبي ااج اشعميات ذار اهدشئج د و)اصد عاتاهدش فادل ال)شنمدي ال للمامدي أصدهحت هسدنولي عدل ال أكمد علد مش دي
احلاظ اال للن االرتكمز عل ا شنب امللاتل ل عالمشر ال لل عل نسشب ا وانب السدلوكمي األرداتيف هدل اجتشهدشر اقدم اهمدوـ
اههشرار.
اوظل ال را اتصوصمي عشئلشً ل ال طويبات ال)وع الاما لللالمي ال للمامي نمث خت زـ ل هد كات هدل املللوهدشر الديت
اياظ ل سرتجع ل اده حشي .ان)سد طاونشو)دش ل ر دشء هلوهدشر ه امدز حيادز علد ال امدز االاتغهدي ل امللاتفدي االهحدث هدل أجدل
ا يب اامل ج ا .اوؤك ال را شر الللامي أي اع اشا الااتا ل وللمات عل اآلرات يب سهب ل ولطمدل ااافدع اإلجندش :ااملثدش"ات االثلدي
ابل)اس االاسب ال ا للالاتفي ا صش" ت ش يبلاتف اتابللجز املا سب أا اللصور املا سب اهو ظشهات هاتضمي و اوي ن مجي
واداتار ولشهدل الطشلدب هدع احللدوـ ا دشهز للاوداور كادش يبلد ههش لدت املد ر اتصوصد ااي أي يب ر"دت علد كمامدي الهحدث عددل
نلوـ ه)ش هي ش ")است اهل مث فلاونت ولدوا علد اللادز علد ال) دشئج ااي ال د ريبب علد هلدشان اللالمدشر الللامدي الديت وُوصدل
لمهش يبصهح عشجزاً عل هواجهي أيبي هوالي ميال أي وصشافت ايب حوـ ع) ئ ه الهحث عل األ هل ااأليبسات او ج ر فمدت
ادواشلمي اثلشفي اد هو او)خاض ل يبت ال افلمي لعجنش :ايبصشب ابلو أهل االوههشد اادنطاشء االسلهمي اع م الل ر عل
اد لولمي ايبصهح "لشً مم ثوً لس ادنلمشا ايبلمش راضخشً هس سلاشً هس أنسشًات.
ظهددور ال ض ددخ ل ال د رجشر ا شهلم ددي اع د م ادع درتاف "ددهلض الو ددهشاار الدديت مت)حه ددش ا شهلددشر املص داتيبي افل د اي
هصد اقمي "لضددهش فضدوً عددل ود ين هسد و اتداتجين هددل رددوـ أ ه)ظدور هلددشري ابملسد و ر اللشملمددي الديت ا د طشعت جشهلددشر
اللشمل امل ل م فمهش أي وصوغ اوه ع اولوا امل غريار امللشصات ل نن عجزر ا شهلشر املصاتيبي – ولاتيبهدشً -عدل جمداتا ا د ملشب
امل غ دريار امللشص ددات أا ال د دواؤم هله ددش .اأص ددهح األ د شذ ا ددشهل ه ها دشً ابل ددرت"ح غ ددري املو دداتاع اهغشلط ددي ض دداريه ل اده ح ددشانر
اال صحمح ش يبواك ل نزاه ت اهصد اقم ت ايبهلد هد ا الد ر اتصوصد هؤهداتاً حللشرودت ل ذاكدات طو"دت نمدث يب حدوـ ه
أجري اعشهل ل الطشلب فهل يبلهل أ شذ ألرتم أي يباوي ك لك !!.
اهل هأي ه ه الظشهات هل ال)شنمي ادج اشعمي أي وسه ل :عزعي هلوهشر السوم ادج اشع ذ و ول هوشعات املداتار
االسخط "ن اللشاريبل علد هد ه الد را اغدري اللدشاريبل ممدش يبادات :نوعدشً هدل ال هدشيبل ات الد االطهلد "دن الطدوب املمسدوريبل هدل
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اننمي االالاتاء هل اننمي أراتيف ايبضا ابل شه عل اللال ا اشع قماي اق صشايبي اي ا للشنوي اللاتض االطلب هل ه)طق أي
هل هلت يبس طمع أي حيصل عل ىر ه ٍ
شر وللمامي نلملمدي اهدل لدمس هلدت د حيصدل د علد دللي وللمامدي هودوهي د وامد ه
ا
أ نشـ هل األنواـ .فل أفشار ن يف ال را شر (كداتمي 205إ أي ود هور نوعمدي ال للدم جلدل هدل الد را اتصوصدمي
أهاتاً ن امشً ابل)سهي مللظ الطوب ممش يبؤا "هلضه ه وات ال را ي ُكلميً.
فل أصهح ال للم ميثل عهنشً هشلمشً اهل)و ً عل األ ات اح شجي "الل عشهل ال را اتصوصدمي فاد ارا دي ن يبثدي ملاتكدز
املللوهشر ااع اختشذ اللاتار "ات ي جملس الو:راء هشر ه أي نج هدش و)الدت األ دات املصداتيبي علد الد را اتصوصدمي يبصدل ه
 15هلمددشر ج)مددت دد)و ً أ هددش يبلددشاـ ندواه  %20هددل همزانمددي األ ددات هد ا ابإلضددشفي ه ندواه  %10واددشلمف علد ابقد
املسد لزهشر ال للمامددي هدل هو"ددس اك ددب اأجدور نلددل  ...اخ (فددات 2006إ اودرتاا أ ددلشر الد را اتصوصدمي ا شهلمددي "ددن
 500األاد ج)مددي للاددور ل املددشا الواند طهلدشً ل)وعم هددش نمدث و)حصددات نشلمدشً ل جماوعددي كلمدشر اتالطددب االصددم لمي االللددوم
اا ) ي اال جشر (احلاوهمي ااتشصيإ اخيو هل :نف الظشهات هل املواا الللامي ه املواا األا"مي .األهات ال يبو أي ال)ظشم
ال للما ل هصات و رصخص ت "وال غري ههشهات (رضات 2007إ.
اأ ً ك ددشي الوض ددع ف ددإي ظ دداتاف األ ددات املصد داتيبي د و حا ددل هد د ه األعه ددشء املشلم ددي نم ددث وو ددري اإلنص ددشءار اتأي ند دواه
(%43إ هددل دداشي هصددات يبلددشنوي هددل الالددات "صددور أا أردداتيف فلد ارا ل ولاتيبددات هلهد ال خطددمط اللددوه اتأي هددش يبلدداتب هددل
(%23إ هل املصاتيبن يبلمووي ايت رط الالات – هل "م)ه (7%إ ميال اع هشره ل نشلي فلات ه قع -ابإلضدشفي ه أي ه)دش
ن دواه (20%إ خر داتيبل هددل السدداشي يبلموددوي ل نشلددي فلددات هل د ـ ات هددش ووددري نصددشءار اله)ددك ال د اه هاتأي هصددات ول دع ل
الواتحيي ال نمش هل ادق صشا ر ه و طي ال رل ل اللشمل اه ه الواتحيي وللو ههشهات جماوعدي الد اـ ه)خاضدي الد رل الديت يبلدل
نصمب الااتا فمهش عل (761إ اادر )و ًات(نسشي اخرداتاي 2004إ .اهدل ال)شنمدي ادق صدشايبي يبؤكد هلظد ادق صدشايبن أي
ال د را اتصوصددمي كشنددت اللشهددل الاتئمس د اراء ال ه د ـ ل السددلو ادناددشق للا دواطل املصددات "ددل أهددشرر ارا دي (أ"ددو الاضددل
اخراتاي 2004إ ه ع ا هل اآلاثر السلهمي ه الظشهات عل ادع هشرار ادق صشايبي ه)هش
 اخناددشض الطلددب الالد نظداتاً للد م قد ر األفداتاا علد اد د هو ألي هددش يب هلد هددل ارددل األ ددات "لد افددع الد را
اتصوصمي د يباا لس ادن مشجشر األ ش مي ش (اه ه ه ال) مجي املهاي اليت ن جدت هدل  :ا نجد املد فوع ل
ال را اتصوصميإ.
 اجتشه ال فلشر ال)ل يبي وس لات ل ع ا قلمل هل األفاتاا ممش يبلاق هل وء وو:يبع ال رل االثاتا .


ه ار املهشلغ املخصصي لل للم ل املوا:ني اللشهي لل الي اع م اد اشا ه)هش.

اها ا هالت ال را اتصوصمي (اهش :التإ ظشهات هاتضمي اهثلت أند يف امللوقدشر الديت أعشقدت نظشه)دش ال للماد
اجلل ددت قشصداتاً علد أااء اظما ددت األ ش ددمي الدديت أقددم هددل أجلهددش اوادداتغ هددل هضدداونت األ ش د علد حنددو جللددت عددشجزاً عددل ايلمدق
أه افت اليت أاج ه ات اع هل أجل ايلملهش اهدل أجدل هد ا اجدب ال صد ااملواجهدي عد صدمشغي رؤيبدي درتاومجمي جت دث هد ه
الظشهات هل ج ارهش ل هب ُجاشءً ايبهل هش يب)اع ال)ش ل األرض ع اآل
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ال د عو ااجهددي للجشهلددي املص داتيبي ألي ولم د صددمشغي ثلشف هددش ات اددع املصددات عشهددي ااأل ددات املص داتيبي رشصددي :اء ال د را
اتصوصددمي اأي ولددزم األ")ددشء خبددوض جتات"ددي ادع اددشا علد الد ار اأي ولمد قداتاء ااقلهددش هددل هد ا امل)طلدق اكمد اً لثلشفدي اللددو
فات هددش أي نه د ع ف)هل د أا د نه د ع ف)ا د ات ات ذا ووقددف اإل" د اع ان هددت احلضددشر ات ألي ال د را اتصوصددمي د ايلددق واوق دشً ل
ال را ي اأقص هش ميال أي ايللت د يبل ا أي يباوي جماتا ال)جش ل اج مش :اه حشي ااي ق رار أا ر ار نلملمي.
اعلم)ش ألشر"ي كل هش يبؤا ه (وسلمعإ ال للم ااع هشره للي وهشع اوورت يب اال ذاا اللد رار املشلمدي هدل اردوـ
ددوقهش .كاددش أي علم)ددش أي نلددشام كددل هددش يبددؤا ه أي يبصددهح ال للددم قطشع دشً هددل قطشعددشر (الهم دزنسإ اجمددشدً للدات"ح اآلهددل ااملؤك د
الساتيبع اع م ال حجج أي قشنوي اتات هي اللشهيات "ت كل ال)صوص اليت ايظات عل هل يبوغل اظماي عشهي أي يبوغل غريهش لد
اضع نو حلظات ال را اتصوصمي ( (ااجوب فاتض وواتيبلشر جشهلمي جشا اصشرهي ل فصل أ عضو همني و ريبس يبلط
ارا شً رصوصمي اد هشنع هل هلشاني كل األجهز ل امل ش"لي االاتقش"ي ش يبضال انرتام همثشو الواتف ال يب)هغ عل األ شذ
ع م اإلروـ "ه)واه ايبلم أي كل هل يبلشرض ه ا املسلى منش هو صشنب هصلحي ه)ش أاه)ش  .فضوً عل اع أعضشء همندي
ال ريبس هشا ً ااج اشعمشً اصحمشً فضوً عل و ريبهه ارفع كاشءهت ش يب )ش ب اال ج ا امللاتل .اوطويبات امل)شهج اامللاترار اطاتو
اا ددشئل ال د ريبس اال لددومي اادع اددشا عل د املوددشريبع ااألاراو الهحثمددي اوط دويبات اإلهاددشانر املشايبددي كشمللشهددل ااملا هددشر اقشعددشر
ال ريبس .ش يب)أ "للوـ الطوب عل اتال جمي اللللميات.
( )6 -2املشهد اخلامس  :التعليم اجلامعي اخلاص واألجنيب
ُال ال للم ا شهل اتشص ااألج) ادا اان ")وأ ا شهلي األهاتيبامي ابللشهات (AUCإ عشم 1919م كجشهلي
رشصي " اويبل أج) عالت عل ا لطشب فندشر ألد ا هدل املصداتيبن الا)هدش مل وا سدب هداتعم هش الودلهمي االات مدي د هدع
ال ح ددوـ ادق ص ددشا االثل ددشل الد د ه دده ه ات ا ددع املص ددات عد د وه)م ددت لسمش ددشر ادنا ددش ادق ص ددشا ل الس ددهلم)شر(**إ مث
اإلصو ادق صشا اتال امف ا مال ات ه) هنشيبي الثاشنمشر .اق كشي األهات روـ ال)صف األاـ هل اللاتي اللواتيبل يبلوم علد
ع م الساش ينوشء جشهلدشر رشصدي صداتافشر اد دماش اأهندش د و ادق االسدمشو ادج ادشع اادق صدشا االثلدشل للاج ادع
املصات نم)هش امل يبطات أن فاات نوشء هثل ولدك ا شهلدشر ا"لد قمدشم ثدور يبولمدو  1952الديت اع د ر ال للدم اللدشه نلدشً
لال هواطل قشار عل الوصوـ ه هاتنل ت وات خت فاات ع م نوشء ا شهلشر اتشصي اا اات األهات عل ه ه الودشكلي علد
ه د ار أر"لددي علددوا (1952-1992إ ارددوـ ولددك الاددرت ولاتضددت الااددات للظهددور اادر اددشء ع د ه داتار األهددات ال د كددشي
هاتوهطشً ابل)لد هدل قهدل السش دي اأ دشو ا شهلدشر االهدشنثن ااتد اء ل جمدشـ ال للدم  .اولد ار املواقدف السو دمولوجمي :اء هد ه
ا شهلشر اتشصي ااألج)همي "ن اعشا اللهوـ االاتفض .فشمل لهلوي كشنت اعواه

 (ه)ش الل يب هل اللاتارار الو:اريبدي الصدشار عدل ا:ار الرت"مدي اال للدم ل )ظدم هد ه الد را ااحلملولدي ااي ان ودشرهش أا جهدشر الطدوب علمهدش لا)هدش مل
جت هل واشق الظشهات "ل ان واتر ع ااهش ه ا شهلي األهات ال يبل ض وواتيبلشً للاواجهي.
**إ ل هددشر  1974أصد ر ا:يبددات ال للددم اللددشه قداتاراً ر مدشً ابدعدرتاف ابلد رجشر الللامددي الدديت مت)حهددش ا شهلددي األهاتيبامدي ا لشال هددش ابلد رجشر الدديت
مت)حهش ا شهلشر املصاتيبي اج يبات ابل كات أي اتلس األعلى للجشهلشر مل يبلرتف ابلوهشا ا شهلمي اليت مت)حهش ا شهلي األهاتيبامي د )ي 1982م.
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 أي ه)ش  :ا ل الطلب ادج اشع عل ال للم ا شهل هل كشفي الانشر االواتائح ادج اشعمي ل اقدت عجدزر فمدت
هدوارا ال اويبددل احلاددوه عددل هونلددي الددز ا امل سددشرعي ل أعد اا الطددوب ينوددشء هؤ سددشر ال للددم امل)ش ددهي .اكد لك
و ين ماتجشر ال للم ا شهل "صاي عشهي ابع هشرهش انجتشً ه وقلشً لللجز ال اويبل ا :ا أع اا الطوب.
 أي األهواـ اليت و)الهش األ ات عل ر شـ أ")شئهش لل للم ل ا شهلشر اللات"مي االغات"مي هل املاال أي و)اق ااردل الدهوا
اأي أهاتيباددش هوددهور جبشهلشهتددش اتشصددي ال هصددات ناسددهش أثه ددت ا شهلددي األهاتيبامددي ابللددشهات ا د ل اا أالمددشء األهددور
ل حال نالشر وللم رشص رفمع املس و فلاشذا ذاً د واوي ه)ش جشهلي هصاتيبي ممشثلي ا
 أي ه)ددش نشجددي نلملمددي للا)مددن هددل ذا ال خصصددشر ال)ددشار – ال ا)ولوجمددي احل يبثددي -الدديت د ختدداتجه ا شهلددشر
احلاوهمي اتاتشنميات اد ماش أي ال للم اتشص ااألج) يبل أاا جيش"مي لاتفع هس و املخات ال للما ال هدو ل
األصل ه ي ل ال للم ا شهل كاش أنت أكثات ق ر عل ال اشعل هع ان مشجشر وو اللال ل هصات .فضوً عل أي
ال للددم األج) د يباتفددع هس د و ال للددم املصددات ه هس د و نظددريه ل الهل د األج) د األم ايب ددمح ادنا دش عل د اآلر دات
اللشمل .
أهش الاتافضوي (امل ّى
خوفويإ هل نوأ ا شهلشر اتشصي ااألج)همي فاشنت اعواه








أهنددش ضد ال د ور نمددث جتلددل ال للددم ا ددشهل صدداتافشر ممددش يب لددشرض هددع واددشفؤ الادداتص اجمشنمددي ال للدم الل د يبل اراا
ابل ور ااملؤيب اي يباتااي عل ذلك أي اتشنمي هااولي ل ال للم ا شهل احلاوه اد عوقي لل ور ابألهات ألي
ه)ش وللماشً رشصشً قهل ا شهلي اامنش ولشرض هع ال ور.
هاشنمددي ال ددأثري ددلهشً عل د اع هددشرار الل الددي ادج اشعمددي ل وو:يبددع اتىد ام ٍ ار ال للمامددي ابل)وعمددي الوان د عل د مجمددع
الواتائح الساشنمي فال هأي ا شهلشر اتشصي ااألج)همي أي ولوا ه ا لطشب يبرتوب علمت نصدوـ هدل ميلدك علد
نوعمي عشلمي هل ال للم اهل د ميلك عل نوعمي ه نمي هل ال للم .
أي ولددك ا شهلددشر د ختددات عددل كوهنددش اعددشء د د ملشب الطلهددي الاشهددلن هددل أ")ددشء األغ)مددشء ال د يبل حياتصددوي عل د هدد)ح
أ")شئٍه الوجشهي ادج اشعمي الوالمي .كاش أي هل املؤك أي راتجي ه ه ا شهلشر وف و وفات فاتص عال جمزيبي د
و وفات أصوً تاتجي ا شهلشر اللشئاي هل أ")شء الالاتاء ل ات اع رشصي ل ظل هل در الهطشلي امل زايب "دن راتجيد
ا شهلشر اه ا " اره وف يبسه ل رلق هزيب هل ال اشيبزار اال )شقضشر ادج اشعمي.
أهنش ايوـ ال للم ه عالمي (جتشريبيإ ه فهش ايلمدق عشئد هدشا داتيبع اذلدك ابلرتكمدز علد هطشلدب السدوو اللشملمدي ل
ه)شهجددت اهاتاعددش هلدشيبري ا ددوا املس د ا هددل ااـ م لاددي ل ظاتافهددش ادق صددشايبي اادج اشعمددي عددل جم ال)ددش املصددات .
ل أي الرتكمز عل امللشيبري ادق صشايبي اال ا)ولوجمي ابأل ش ماوي عل نسشب ال غشض عدل امللدشيبري ادج اشعمدي
االثلشفمي االيت ه كل د يب جزأ هل الوظماي ا شهلمي.

 الللق امل زايب هل أي يبؤا ال للم ا شهل اتدشص ااألج)د ه ضدلشف اله)مدي األ ش دمي للجشهلدشر اللوهمدي اللشئادي
ا"صداي رشصدي فماددش يب للدق "ادواار أعضدشء همندي ال د ريبس اهد ودوافات اإلهاشنمدشر الهحثمدي ااتى ىهمضدي د ه ا شهلدشر
ا يب .
 اتوددمي هددل أي يبصددهح ال للددم ا ددشهل اتددشص ااألج)د أاا للغددزا الثلددشل ارلددق جمددوب ثلشفمددي ه)غللددي علد ناسددهش
راهمي ه وااتيبس ال هلمي الثلشفمي اطاس ا ويبي الوط)مي عل طاتيبق ضدلشف اللغدي اللات"مدي اوزيبمدف الدوع الطدوا هدل
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روـ طاتو اأ شلمب اه)شهج ال ريبس احلشفلي " اجم اولظم اآلرات اتاألج) ات .ا ن ال ار ودر ايب)مي ل ات ادع
"صاتف الطوب عل هلشئات اقم ايب)ه علد اع هدشر أي الد)ظ ا شهلمدي املسد لشر دش دمشقهش ادج ادشع اادق صدشا
االثلددشل االسمش د امله دشيبل ه ن د كهددري للسددمشو ات ال د اللددشم ل هصددات ممددش " د ر " د ار غات"ددي "ددن ال)ظددشم اوات" ددت
ادج اشعمي.
اظلت املواقف السو مولوجمي :اء ا شهلشر اتشصي ااألج)همي عل الوشكلي السش"لي ورتاا هش "ن املؤيب يبل اامللشرضن
ن جشء عل ال سلم)شر هل اللاتي اللواتيبل ل وهات اإلاار السمش مي رغه هش ل ردوض ال جات"دي فلالدت علد هتمندي الداتأ اللدشم
ه الااات ع خلميت الضغط اال يبات .نمث أههاتر احلاوهي أ دلح هش ضدغطشً ابلدرتايبج إلعدشا ال)ظدات ل جمشنمدي ال للدم اواتهدم ه
"د عو أي هدوارا ال الددي و)ددوء أمحددشـ الطلددب ادج اددشع امل زايبد علد ال للددم ا ددشهل  .اه)ددش هددل يبوددهاتاي أ ددلح ه هددل :اايبددي
الات"ط "ن ال للم اان مشجشر وو اللال اهب ا يب وللمل األع اا املل حلي ابل للم ا شهل  .اق جشء ل هسوغشر و يباتهش أهنش
وف واوي راف اً ضشفمشً ملؤ سشر ال للم ا شهل احلاوه ممش خياف اللبء علمهش ال خلق نوعدشً هدل ال )دشفس هلهدش دلمشً
لورولددشء س د و ال للددم ا ددشهل فض دوً عددل نوددشء ختصصددشر ج يب د ممددش و طلهددت ان مشجددشر ددوو اللاددل اغلددق األ" دواب
اتلا مي أهشم ال حشو الطلهي املصاتيبن اب شهلشر األج)همي اووفري اللاور الصلهي للهوا.
اابلالددل ص د و اللددزم عل د نوددأ ا شهلددشر اتشصددي ااألج)همددي "ل د أي فشضددت األنشايبددث نو ددش "ص د ار اللددشنوي رق د
(101إ لسدد)ي  1992ينوددشء ا شهلددشر اتشصددي علد أي و دوافات جماوعددي هددل الضدداشانر ه)هددش أي يباددوي رأ ش ددش أغلهمددي مملوكددي
للاصداتيبن الددمس هددل "ددن أغاتاضددهش ل حلمددق الدات"ح (ا!إ االلاددل علد رفددع هسد و ال للددم االهحدث الللاد  .اقد مت ل يبولمددو
 1996و)ام د أناددشم اللددشنوي نمددث ص د ر أر"لددي ق داتارار مجهوريبددي ينوددشء أر"ددع جشهلددشر رشصددي ه د  6أك ددو"ات أك ددو"ات
للللوم احل يبثي ااآلااب هصات للللوم اال ا)ولوجمش هصات ال المي .امت اضع دئحي و)ام يبدي د ه ا شهلدشر .ا دلت ال الدي ه
الرتنمب هبش اضا)ت ش ا لو ش نمث د يبوج ضال جملس أه)شئهش و ممثل اان لو:ار ال للم اللشه ل كل جشهلي
ه جشن ددب ) ددي رشص ددي " ددو:ار ال لل دم الل ددشه مل ش"ل ددي أاض ددشعهش .اقد د اص ددل عد د ا ه د ه ا شهل ددشر ن د اآلي – الل ددشم ا ددشهل
 -2009/2008ددهع عوددات ( 17إ جشهلددي ه)هددش عوددات جشهلددشر هص داتيبي ا ددهع أج)همددي (األهاتيبامددي دد)جور الا) يبددي
األملشنمي الااتنسمي ال يبطشنمي الاتا ميإ فماش أعلل كل هل المشابنموي االصم)موي االاتاهشي عل نم ه ل ف ح جشهلشر ممشثلي.
اها د ا اه) د " ايبددي ال سددلم)شر هددل اللدداتي اللو داتيبل ول د ار أهدداشـ مشصصددي ال للددم ا ددشهل هددش "ددن ن دوعن هددل
اتصخصي ا شهلمي جن ش ل احلشلي املصاتيبي أا ادش اتصخصدي املهشهدات /الظشهات أي يب دوه اللطدشع اتدشص نودشء ا اار امتويبدل
هؤ سشر ال للم ا شهل ااي و رل هدل ال الدي كادش هدو احلدشـ هدع ا شهلدشر اتشصدي ااألج)همدي اللشئادي .ااثنمهادش اتصخصدي
املل)لي/املس رت اهل رو ش يب اللجوء ه صمغ وللمامي يب حال فمهش الطشلب والاي وللمامي اه هش عاتف ")ظشم ادن سشب
املوجددت اال للددم املا ددو اادن سددشب اللددشم .اه)ددش هددالن أل د ثن ل لددك اتصخصددي ل ا شهلددشر املص داتيبي ه)ه دش قشهددي هددش يبسددا
اتابلون ار ذار الطش"ع اتشصات ا قشهي أقسشم ل الالمشر ا شهلمي صاتافشر هاتوالي عشا هش يباوي ال ريبس فمهش "لغي أج)همي
اه صمغ ولاس هلشيبري ادق صشا احلات ل ا رتااا والاي ال للم اات هشر "صدور عشهدي .اه)دش أمندش أردات هدل اتصخصدي
د جند هش ل احلشلدي املصداتيبي ه)هدش أي يبلدوم اللطدشع اتدشص ياار امتويبدل هؤ سدشر الد لل ا دشهل الديت أنودأهتش ال الدي ااي ود رل
ه)هش ا"لم اً عل مطاتهتش ايبارتض ل ه ا ال)اط ا رتااا ال الاي الاللمي هل امل) الن.
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اه) ددش أيبضد دشً وطهم ددق نظ ددشم الل دداتاض الطو"م ددي حبم ددث يبل ددوم أند د اله) ددو يقد داتاض الطشل ددب والاد دي ارا د د ت مث يبل ددوم
اب رتاااهش فماش "ل ال خات هع فشئ أل اا ايب ا رتااا ه ا اللاتض ل صور أقسش أا افلدي ااند  .اقد قشهدت احلاوهدي
املصاتيبي ل أاائل اللاتي احلشه – احلشا االلواتاي " -را ي هاشنمي ال و ع ل اإلقاتاض املخصو لطلهي ال للم ا دشهل كو دملي
ل اويبددل ال للددم ا ددشهل افلدشً ل را ددي قشهددت هبددش هؤ سددي ال اويبددل ال المددي االدديت قشهددت " را دي هد جد ايف ال و ددع ل قدداتاض
الطلهي ل هاتنلي ال للم ا شهل د أي ال را ي رلصت ه صلو"ي و)ام هثل ذلك املواتاع "سهب صغات نج السوو االه)مي
غري امل طور لوئ اشي املصاتل ل هصات ااجتشهشر األفاتاا غري املاضلي لوقرتاض الوخص .
( )1 – 6 -2اجلامعات اخلاصة واألجنبية  :تقييم سوسيولوجي
")ددشء علد اعددشا اللهددوـ االدداتفض اآلناددي :اء ا شهلددشر اتشصددي ااألج)همددي ميا))ددش أي ُحند ل ولممادشً و ددمولوجمشً ل لددك
ال ااع اه ايللهش ل الواقع الالل فل أظهاتر ن شئج ال را شر السو مووات"ويبي
 اخناشض أع ا الطوب امل) ان ل لك ا شهلشر هلشرني ابلطوب امل) سهن لل للم ا شهل احلاوه اهو هش ق يبلمق
قد ر هد ه ا شهلددشر علد وددوفري هسد و ر ال للددم ا ددشهل أ دلشر هلهولددي هددل قهددل األ ددات هدل جهددي ااق صددشايبي ايددشفظ
عل د هددشهش ال دات"ح الاام ددل اب د ااتار ه د ه ا شهل ددشر هددل جهددي أر ددات  .هددش يبل د اروا ددشع والاددي ال را ددي ا شهلم ددي ل
ا شهلشر اتشصي هلشرني اب شهلشر احلاوهمي ش يباوو ق رار غشلهمي األ ات املصاتيبي .هش يبل أي ااع هواجهي الطلب
ادج اددشع امل زايب د عل د ال للددم ا ددشهل احلاددوه اختامددف اللددبء علمددت مل يب حلددق – ن د اآلي -ك د ٍاع هددل اااع د
نو شئهش "الل ال الادي املاتوالدي الديت ولادس عد م ا د ل اا اقد ر أالمدشء األهدور علد ايالهدش فجدشء الطلدب علمهدش ه د نمشً
هلشرني اب شهلشر احلاوهمي عل الاتغ هل ولشرب أع اا ا شهلشر احلاوهمي ااتشصي.
 لمس هل امللطوع "ت أي ا شهلشر اتشصي ااألج)همي ووفات لطوهبش وللماشً أفضل ذ أي ااقع احلشـ أي ا شهلشر اتشصي
د متلددك أ"سددط ا ددشئل اه طلهددشر الهحددث الللاد (اب د ث)شء ا شهلددشر الوافد هددل اتددشر إ علد الدداتغ هدل أي هد فهش
ال أ مس هو اإل هشم ل رفع هس و ال للم االهحث الللا  .فضوً عل أهنش مل ول م أ ختصو ج يبد غدري هوجدوا
اب شهلددشر احلاوهمددي .ذ ولاددل علد الرتكمددز علد ال د ريبس ااي الهحددث اادق صددشر علد ال خصصددشر ذار الطلددب
ادج اشع اه ختصصشر هش يبسا ل اللداتف الثلدشل للاج ادع املصدات "المدشر اللادي (ا!إ اتكشلطدب االصدم لي
اا ) ددي اعلددوم ادق صددشا ااإلاار ات .هددش يبل د واداتار ال خصصددشر فماددش "م)هددش ا"ددن ا شهلددشر احلاوهمددي األهددات ال د
يبؤا ه غاتاو السوو خباتجي ا شهلشر امل وشهبي ايب)ا ق روت عل ال لشهل هع ان مشجشر وو اللال .يبضدشف ه
ذلددك أي ا شهلددشر االالمددشر اتشصددي ق د نوددأر امنددت ايددت هما)ددي الدد)ظ اامل)ددشهج ال للم يبددي للجشهلددشر احلاوهمددي
اللشئاددي حبمددث د ول د ا أي وا دوي وا داتاراً ددش ل هلظ د األن دواـ عل د عاددس هددش جددشء ل ه د رار وس دويبغهش هددل أهنددش
خلق نوعشً هل ال )شفس هع ا شهلشر احلاوهمي لمشً لورولشء س و ال للم ا شهل فضوً عل نوشء ختصصشر
ج يب ممش و طلهت ان مشجشر وو اللال اغلدق األ"دواب اتلامدي أهدشم ال حدشو الطلهدي املصداتيبن اب شهلدشر األج)همدي.
د ماش اأي هس و طشلب ا شهلي األهاتيبامي – عل همل املثشـ -قاتيبب ل هس واه الللا هل طشلب جشهلي اللدشهات
ل ناس ال خصو ذا هش ا هل ان عشهل اللغي االل ر عل ال لشهل هع وا)ولوجمش املللوهشر.
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أهش املخشاف اليت شقهش اعش الاتفض ل)وأ ا شهلشر اتشصي ااألج)همي فل ايللت ل الواقع الالل افلشً ملش ووه "ت
ال را شر ا اتاجلي "لض ال جشرب اللات"مي (املغاتب األراي اإلهشرارإ ل ال للم ا شهل اتشص ااألج)د هدل أجدل امللشر"دي
السو ددمولوجمي ه ددع نشل ددي هص ددات اج د ان أي أ" ددات :ددشر ه د ه املؤ س ددشر ه ددو اروا ددشع نس ددهي ال د يبل ا د )ا اا ف دداتص ال لل ددم الل ددشه
ابملؤ سشر احلاوهمي "ن الطوب االرتكز ا غاتال ل امل)شطق األغِن هل الدهوا االرتكمدز علد ال ادويبل املهد "د دً هدل ال للدم
ا ددشهل ابمللد امل اشهددل اقلددي امل ادداتغن هددل أعضددشء همنددي ال د ريبس اغمددشب ُجدل ال خصصددشر الصدد)شعمي االطهمددي الدديت ول ضد
جتهمدزار هالاددي اارواددشع والاددي ادل حددشو .ايبلددشب علد هد ه ا شهلددشر الرتكمددز علد ال د ريبس ااي الهحددث اادق صددشر علد
ال خصصشر اتال)ظاتيبيات لز ا هشهش الات"ح فمهش اوااتار ال خصصشر فماش "م)هش ا"ن ا شهلشر الات مي ممش يبدؤا ه غداتاو
السوو خباتجي ا شهلشر امل وشهبي اال )شفس الو يب "ن ا شهلشر عل أعضشء همني ال ريبس.
اابللمش عل احلشلي املصاتيبي و هب ان ال را شر (ال يبب 1995إ ه أي ال للم ا شهل اتشص ااألج) ل
ضددوء ال حددودر ادق صددشايبي اادج اشعمددي (أاضددشع ادنا ددش ااإلصددو ادق صددشا إ ق د جددشء عل د نس دشب الل ال دي ادج اشعمددي
ه اراً ل اشفؤ الااتص ا :ا الاجو "ن الواتائح ادج اشعمي ل ")مي ات اع .ذ و جت الااتص ال للمامي فمت لصشحل األغ)مشء عل
نسددشب الال داتاء احنددو احلضددات اامل د ي الا د يف أكثددات هددل الاتيبددف .ا اتاجل )ددش للحشلددي املص داتيبي نلحددظ أي هلظ د ا شهل دشر اتشصددي
ااألج)همي هاتكز ل ألشفظ ن ش (اللشهات  6أك و"اتإ ش يب ع ه ه ال) مجي ا ي اجتهت "لض ا شهلشر امل)وأ ن يبثشً حنو ه ي
أراتيف اتكسم)شء ااإل ا) ريبي ا" ويبفات.
ان ددوـ ا شهل ددشر اتشص ددي ااألج)هم ددي يبد د هب ولاتيب ددات ال )ام ددي الهود داتيبي املص ددات للل ددشم  1998أن ددت اتل ددمس ه ددل املؤكد د أي
ا شهلشر اتشصي ااألج)همي ووفات لطوهبش وللماشً أفضل الال هل امللطوع "ت أهنش و مح د فاتصدشً أفضدل لللادلات .هد ا ابإلضدشفي
ملددش ميلاددت هددؤدء اتاتجيددوي هددل رلام ددشر اج اشعمددي ااق صددشايبي هاتوالددي هددل نم ددث ادروهشطددشر اللشئلمددي ه ايمددز ددوو اللا ددل ل
ووددغمله  .اهاد ا مل يبلد نظددشم ال للددم ا ددشهل اقهددل ا ددشهل كد لك نظشهدشً يب ددمح فاتصدشً وللمامددي ه اشفنددي اتفهددو "د دً هددل أي
يبسشع أ")شء الانشر األفلات ا")شهتش عل احلاتا ادج اشع ه أعلى فإندت قد يبلادل علد ا د ااتار اضدله كدأفاتاا ل طهلدي أاين
علد الدداتغ هددل هددهشااهت ا شهلمددي ا ددوف جي د اي صددلوابر ل احلصددوـ عل د عاددل يب )ش ددب اهددؤهوهت ات .اأفددشار ع د ا هددل
ال را شر أي هلظ هؤ سشر ال للم ا شهل اتشص ااألج) هؤ سشر رحبمي ه فهش األاـ هدو اد د ثاشر املدشه علد غداتار هدش
جيددات ل مجمددع قطشعددشر اللاددل ااإلن ددش  .ختضددع ملددش خيضددع لددت ددوو اللاددل عشهددي هددل قدوانن ا د ايف االاتحبمددي اال )شفسددمي لمصددهح
ال للدم ا دشهل ددللي ااردل ددوو حياادت قدشنوي اللدداتض االطلدب .اأي ال للددم ا دشهل اتدشص ااألج)د قد أا ه ضددلشف
اله)مي األ ش مي للجشهلشر احلاوهمي اللشئاي هل نمث ع م ووافات همني ود ريبس ه ااتغدي اادع ادشا علد األ دشو امل )للدن "م)هدش
ا"ن ا شهلشر احلاوهمي .فضوً عل نلو ال جهمزار ااملخ ار ااملا هشر ا واهش هل همشكل ا شهلي األ ش مي.
أهش فماش يب للق اب ويبي الثلشفمي ف هب ن يف ال را شر(عه الا ش 2005إ أي هوجي ال اع للجشهلدشر اتشصدي
ااألج)همددي ناتكددت عالمددي ال للددم هددل عالمددي ر ددشلمي ه ا شهلددي  -السددوو  University-Marketضددال هودداتاعشر رحبمددي
Job and
وسدده ل مش د هش " حطددم ع)شصددات هددل ه)ظوهددي ال لشلم د ا شهلمددي ا ع د اا الطشلددب هسددشراً اواا درياً عل د قشع د
 Money are "MY" Identityل ندن وودري أرداتيف (الد يبب 1995إ ه دل ا شهلدشر األج)همدي ل هصدات ه
ايلمق ثوثي أه اف رئمسدمي هد رلدق صداو هوالمدت للغداتب ا ن دش أيبد عشهلدي و دواءم هدع ه طلهدشر هد ه املؤ سدشر ا عدشا
ووامل السوو هل روـ عالمشر الهث الثلشل.
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ه د ا اق د اع د ر هلظ د ا شهلددشر اتشصددي ه) د نوددشئهش اللغددي اإلجنلمزيبددي كلغددي انم د لل را ددي هبددش اهددل املللددوم أي
ا د ملشب الطددوب "غدري لغد ه األصدلمي (Mother Tongueإ يبلددل كثدرياً عددل ال را ددي "لغد ه األصددلمي اهدل املؤكد أي هد ا
األهددات يبددؤا ه متممددع ا ويبددي الثلشفمددي االوط)مددي االلوهمددي ممددش يبد فع " غاتيبددب أعد اا د أ هبددش هددل راتجيد هد ه ا شهلدشر .انددوـ
ا شهلددشر األج)همددي اهددل وسدده ل واتاجددع هؤهداتار ال د يبل لد طوهبددش هلشرنددي اب شهلددشر املصداتيبي ف جمددب ند يف ال را ددشر
(الهاات عه الا ش 2005إ أي طشلب ا شهلي األهاتيبامي – هثوً -يبلل ال زاهت ابلولشئات ال يب)مي "ل ال حشقت هبش االلاس
ل نشلي جشهلي اللشهات  .ا")شءً عل ال لمم السو مولوج لال هل اااع اللهوـ االاتفض ل)وأ ا شهلشر اتشصي ااألج)همي واتون
ارا )ش وللمهشً
 أي ال للم ا شهل اتشص ااألج) أصهح ااقلشً ل همال ال للم ا شهل املصات هش يبل ض ولظم هغشمنت اارء هغشرهت
اد ورت األهور جتات عل عواه)هش اأي و )صدل احلاوهدي هدل هسدنولم هش ا وهاتيبدي عدل ال للدم ا دشهل اوطدويباته عد
فدداتض اإله داتاف املددشه ااإلاار االا د ال د قمق ا ناددشم الاتقش"ددي عل د ه د ا ال للددم حبمددث د يب حددوـ ه عالمددي ا د ثاشر
لاهواـ املس خ هي فمت "لص الات"ح.
 االلاددل علد رفددع كاددشء ال للددم اتددشص ااألج)د اا د ح ال ختصصددشر هغدشيبات ملددش هددو قددشئ ل ا شهلددشر احلاوهمددي
اووجمع ادل حدشو "دت هدش يبلادل علد ودوفريه أ دلشر هلهولدي دش خيادف هدل الطلدب ادج ادشع امل زايبد عدل ا شهلدشر
احلاوهمي .هع ال و ع ل ا ح ال امل)ح ال للمامدي اتشنمدي للطدوب امل ادوقن دش حيلدق اللد ـ اال ادشفؤ ادج ادشع ه
ن هش.
 اللاددل عل د عددو اتلددل ل ال و:يبددع ا غ داتال االسدداشين لل للددم اتددشص ااألج) د حبمددث د يبرتكددز ل ألشفظددي "لم)هددش
ل حلمق ع الي ال و:يبع اواشفؤ الااتص "ن أقشلم هصات.
 أي ال و دع ل ال للددم األج)د ل هصددات ههد الادل جنشنددت يب وقدف علد أي يباددوي ه)دش رؤيبددي ااضدحي "وددأنت ند د
يبلع الطشلب املصات فاتيبسي ل للدم يبغات"دت عدل قضدش اط)دت ايبسده ل هزيبد هدل نزيبدف الللدوـ .لد أن)دش نودجع وللد
اللغشر األج)همي الا))ش د نوجع ال للم األج) د ل طشر اد زاا هل الللد اوهدشاـ الثلشفدشر هدع احشفظدي علد
ا ويبي الثلشفمي املصاتيبي اأررياً د" هل اعو رأ املشـ اتشص ل ع ا شهلشر احلاوهمي اوطويباتهش ابع هشره يبس هلك
جزء هل راتجيمهش.
( )7 -2استخالص:
نشال)ش روـ ه ا الاصل أ"اتا :ادرد ودر الديت أفات:هتدش ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمدي علد الاادشء ال ارلمدي لل للدم
ا ددشهل املصددات اان هم)ددش ه جماوعددي هددل احللددشئق و)هددأ "غمددشب الالسدداي الواضددحي الدديت يبس د ) علمهددش ال للددم ا ددشهل ا ي
اج ر فغشلهشً هش واوي ابجتشه جشنب عل نسشب خرات ه جشنب راشقت ل ايلمق واشفؤ الااتص ال للمامي اال)مل هل جمشنمي
ال للم – ي اج ر أصوً -ع جماوعي هل الصمغ ال للمامي ه فوعي اللماي.
 اعل ا ويبي ا شهلمدي فهد هأ:اهدي ايباتجدع ذلدك ه أندت ذا كدشي هدل املادرتض أي ولدوا ثلشفدي ال للدم ا دشهل اقمادتثلشفي ات اع اقمات الال هش ن ل هو اللاس نمث طات قم اثلشفي ات اع اطشلت جم اع ا شهلي.
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 أهددش نددشـ اللغددي اللات"مددي فلددمس عل د هددش يب داتام ذ جتددات :ان هددش و د رجيمشً هددل هاشهنددش "وصدداهش لغددي لل للددم ل امل د اراا شهلشر حلسشب اللغشر األج)همي تشرا ال حوـ ادق صشا االثلشل احلات.
 كاش أصهحت ا شهلي ات وقشًات "ال هش ايالت الالاي هل هل اأصهح اتالا شب ا شهل ات ااتال ر اتصوص اتأه لع ه ا السوو اهثلت ه ه السلع أ"ات :امللوقشر اليت أعشنت نظشه)ش ال للما اجلل ت قشصاتاً عل أااء اظشئات األ ش مي
اليت أقم هل أجلهش اوااتغ هل هضاونت األ ش عل حنو جللت عشجز عل ايلمل أه افت اليت أاج ه ات اع هل أجل ايلملهش.
 أصهح ال للم ا شهل اتشص ااألج) ااقلشً ل همال ال للم ا شهل املصات "الل ال وجت حنو اق صشا السووارغهي ل ادنا ش عل اآلرات اللشمل هش يبل ض ولظم هغشمنت اارء هغشرهت ش خي م اللالمي ال للمامي ا شهلمي ل هصات.
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الفصل الثالث

( )1 – 3استهالل:

التحوالت االقتصادية والثقافية
ِ
للتعليم اجلامع ِي
والكفاءة اخلارجية

جددشء الاصددل السددش"ق لملدداتض احلللددي األاه امللد عددل الااددشء ال ارلمددي لل للددم ا ددشهل املصددات اعلد ناددس الودشكلي جيد هد ا الاصددل
لملاتض احلللي الثشنمي املل عل الااشء اتشرجمي لل للم ا شهل املصات اق دهق اأي "م)دش أي الاادشء اتشرجمدي External Competence
وهحددث ل عوقددي ال)ظددشم ال للماد ابحددمط الد ووجد "ددت اات اددع الد ولاددل هددل رولددت اهد قد ر هد ا ال)ظددشم علددى ايلمددق أهد اف ات اددع.
هس ه فن "مشي أ"دات :ادرد ودر الديت أفات:هتدش ال حدودر ادق صدشايبي االثلشفمدي علد الاادشء اتشرجمدي لل للدم ا دشهل املصدات ا هدل نمدث طهملدي عوائد
ال للددم ل ظددل ولددك ال حددودر ا اطهملددي اللوقددي "ددن ال للددم ا ددوو اللاددل ا ه أ هد يف يبددؤهل ال للددم ا ددشهل اللادل امل)ش ددب تاتجيمددت اهد يف
هوئاي ماتجشوت لسدوو اللادل اطهملدي احلداتا ادج ادشع اات الد املرتودب علد ال للدم ا دشهل ل ظدل ولدك ال حدودر طهملدي احلداتا ادج ادشع
اات الد املرتوددب علد ال للددم ا ددشهل ل ظددل ولددك ال حددودر اااقددع هجددات ا ددشهلمن اهد يف اثريهددش علد احلشلددي ا شهلمددي اات المددي نشلددي ال )امددي
الهواتيبي ااار ال للم ا شهل فمهش اميا))ش الوقوف عل ه ه الااشء ع املوشه ال شلمي

ِ
التعليم
( )2-3املشهد األول  :عوائد
كشي اللشم (1960إ هو املموا الات ملش يبلاتف "داتعوائ ال للم Returns of Educationات اكاش هو نشـ كل هموا هلت فدرت
محددل د ا املولددوا ا يبد عاتفددت اتنلددي اتال لاتيبدداتات دنددظ رو ددش املاادداتاي االاو دداي فاتاقدشً جوهاتيبددي "ددن امل للاددن اغددري امل للاددن ل جوانددب السددلو
ااإلن ددش اغددري ذلددك .فد فل ه ولددك الادداتاو ل لاتيبددات اجددوا عوائد اجيش"مددي لل للددم علد الادداتا اات اددع عشهددي .ا"دداتغ صددلو"ي ال ح يبد ال ددشرخي له ايبددي هد ه
املاتنلددي د أي رهشصددشهتش جددشءر ل خراء الاو دداي ق د ميشً ارغ د ذلددك فلددشا ً هددش يب)سددب فضددل السددهق "ددن الاو ددمامن األاائددل ل ال)ظددات ه ال للددم
صاتانيً عل أنت ا ثاشر "وات  Human Investmentطويبل األجل لوق صشا ا اتخام مث A. Smithات ااتجوي د موارر همدل J. S.
Millات ااتألااتيبد هشرهددشـ A. Marshallات اغددريه  ...اخ د أي واتكمددزه كددشي أكد نسددهمشً علد اللوائد ادق صددشايبي لل للددم ند الد يبل اه ادوا
ابللوائ غري ادق صشايبي مل يبهالوهش أا نظاتاا لمهش عل أهنش ا ملي ش.
اا" د اءً هددل ريبددم الددودا "د أر هاتنلددي اتاللمددش ات ا ي كشنددت ادا ه لثددات ه ند هددش نظداتاً للددو اا د ااتار امللدشيبري الالسددامي ااتللمدي الدديت
كشنت جتلل هل الصلب ال لشهل هع اإلنسشي كاش لو كشي اتهشا ات د ماش أي ال للم ق فه عشا عل أنت غشيبي ل ذاودت .ااع هدشر أي الل)صدات الهودات
د يبلوم د " ار ل ل عالمشر اإلن ش عل ردوف اللواهدل املشايبدي األرداتيف كلشهدل نش د ل ال )امدي ادق صدشايبي اهدل أنصدشر هد ا ادجتدشه (جدوي
كم)زإ اهؤيب اه ل أا ش األر"لم)مشر ا" ايبي اتاسم)مشر هدل اللداتي اللوداتيبل .فضدوً عدل صدلو"ي قمدش اللشئد ادق صدشا هدل اللالمدي ال للمامدي "د)اس
ال قدي الدديت يبلدش هبددش اللشئد هددل عالمددي صد)شعمي أا جتشريبددي اهدل اح اددل أي يباددوي هداتا ذلددك ه صدلو"ي الدات"ط "ددن وادويبل الهوددات ا ن دش السددلع املشايبددي.
ا"اتغ عُسات ه ا املخشض جشءر هاتنلي اتاللمش ات اع اشااً عل هش مت ولاتيباته ل فرت احلال عل أي لل للدم عوائد ه لد ا اه ودش"اي ار دش وادوو هدش قد
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يب)اق عل ال للم هل اقت اجه اهشـ .اكشنت ال را شر اتهولي لدات رتاهملن Strumilinات نواه عشم  1924للمدش اللمادي ادق صدشايبي لل للدم
اللددشم اارا ددي اتاالد ش J. Walshات ل ندواه عددشم  1935عددل اتجد ايف ال)الددشر الدديت و)اددق هددل أجددل احلصددوـ علد الوددهشا ال را ددميات هد
اتطد دوار األاه علد د طاتيب ددق قم ددش عوائد د ال لل ددم د أي اض ددونهش ج ددشء ه ددع امل ددموا الات د د ددش علد د يبد د اتهد دولرت T. Schultzات ااتايب) ددوي
Densionات اات"ماات G. Beckerات اغريه هل الاتااا ال يبل ركزاا "وال كهري ج اً عل اللوائ ادق صشايبي فلط.
ثول هل الطاتو للمش اللمادي ادق صدشايبي لل للدم ه)هدش طاتيبلدي ادروهدش  The Correlationاالهدشق
ا")شءً عل ألشادهت ا"د ىاااتر ٌ
 The Residualهلد ـ اللشئد  The Rate Of Returnأا الالادي اامل)وعدي  Cost-Benefitد أي السدمشو د يب سدع للخدوض
فمهش للازيب .
أهش اللوائ ادج اشعمي ف غ الوع هبش اولاتيباتهش ل هاتنلي اتال لاتيبداتات د أهندش غش"دت ل هاتنلدي اتاللمدش ات علد هسد و ال لاتيبدات االلمدش هلدشً
اا غاتو ا ه ل قمش اللوائ ادق صشايبي اذلك أل هشب فااتيبدي هداتر هبدش ارا دي اللشئد ل جمالهدش اأردات ه)هجمدي و للدق "صدلو"ي قمدش اواادم
هد ه اللوائد ادج اشعمددي د ددماش أهنددش و سد ابل لد ا اال وددش"ك االغاددوض أنمددشانً .رغ د المسددات ل ولاتيبددات اجواهددش ااكم د أثددات ال للددم ل  :ا اع د
األفاتاا ا هولي نلل اللم الثلشفمي اان وشر املللوهشر .اهش لت هل خاثر عل الصدحي االسدلو اال وافدق ال)اسد اوات"مدي األ")دشء ااد د هو الاتهدم
اغري ذلك  ..اهع جت ا الوع هب ه اللوائ " أر "واكري ال را شر "صاي عشهي ل غضوي عل السهلم)شر هل اللاتي اللواتيبل ا ي جدشءر ضدا)مي
أث)شء و)شاـ هوضوعشر أ ش مي أراتيف ك ار ال للم ل راض ا اتميي اايسن الصحي ااملوشركي السمش مي االسوم اغريهدش .ل هلد ارا دشر اللشئد
ادج اشع هل ال للم ل نشجي ه هزيب هل ال)ضج ااملهشهات .
ا ه جشنب كل هل (اللشئد ادق صدشا اادج ادشع إ ه)دش ولد ا ل ال)ظدات للوائد ال للدم ابرد وف امل خصصدن كثادات لادل هدل هداتنليت
ال لاتيبددات االلمددش هددش "ددن عوائد (ههشهددات  Directاغددري ههشهددات Indirectإ ا(ا د هوكمي  Consumptionارأ شلمددي Investmentإ
ا(فاتايب ددي رشص ددي  Privateاجم الم ددي Societalإ ا(هشلم ددي أا نل يب ددي  Monetaryاغ ددري نل يب ددي Non-monetaryإ .ارغ د د ولد د ا هد د ه
ال لسدماشر ادصدطونمي فدإي ه)دش عوقدي اثملدي "دن هد ه الطداتو "لضدهش الدهلض "دل ا"دن قسدا كدل طاتيبلدي فشلاتاندي ال)اسدمي الديت ر دش يبا سدههش
امل لل هل جاتاء وللات أا الل ر اد" اشريبي اليت عشا هش يبثريهش ال للم اال لل عشا هدش ودؤا ه هاش دب هشايبدي ه لد ا  .اهدل اننمدي أردات فلدشا
هش يبؤا  :ا ارل الااتا هل جاتاء وللات ه راني ناسمي ر دش و فلدت ه هزيبد هدل اللادل ااإلن دش  .اهدل اننمدي اثلثدي فلدشا هدش وادوي اللوائد املشايبدي أا
الغري هشايبي (فاتايبي اجم الميإ (ههشهات اغري ههشهات إ .ند كسدشب الاداتا – هدل ردوـ ال للدم  -اللدشاار اد د هوكمي احلسد)ي أا اللدم امل)ش دهي (عوائد
اج اشعميإ يبؤثات اثرياً ههشهاتاً ل ارلت ار ش ارل ات اع (عوائ اق صشايبيإ  ...اخ.

ِ
ِ
اجلامعي:
التعليم
( )1-2-3التحوالت وعوائد
نظاتاً حل اثي ارا شر اللشئ فو ميا))ش الوقوف علد طهملدي هد ه اللوقدي "صدور ر مدي د هدع و)دشه طداتو قمدش هد ا اللشئد اا د خ اهت
كا رل لداتختطمط ال للم ات عل طاتيبق امللشرني "دن أراب األفداتاا ا"دن والادي وللدماه (الالادي اامل)الديإ اهدل مث واضدمل الد اهج ال للمامدي ذار اللدم
املوجهدي اا د هلشا هددش دواهش أا علد األقدل ختصددمو نصدي أقددل هدل املدوارا الالمدي لل للددم اايدوـ هد ا املسدلك ه ههد أ هلدزم يب ش"لددت اله)دك الد اه ل
طشر نوشطت ال اويبل ل اللشمل ال)شه ")دشء علد احلسدشابر ادق صدشايبي لللشئد هدل ال للدم  .فشحلاادي ال للم يبدي ل ااائدات هؤ سدشر ال اويبدل ال المدي ولدوم
علد د ن مج ددي هو د د لي ه ددل املل ددشرانر ال الم ددي ع ددل اللشئ د د ه ددل املاتان ددل ال للمام ددي " دل ددي الاس ددب (الد د رل ه ددل اللا ددلإ أ"ات:ه ددش ارا د د ش ( دداشرا"ولس
Psacharopoulosإ امللشرنددي متددت األاه علددى هس د و ( 44االدديإ االثشنمددي عل د هس د و ( 22االددي انهمدديإ اف دق هس دونشر ىعلامددي متددت
هلظاهش ل الس م)شر االسهلم)شر ار ش الثاشنم)شر هل اللاتي اللواتيبل ارلصت ال) شئج ه
وزايب هل در اللشئ (الاداتا عدل ات الد إ نظداتاً للد ع الد ول هدت ال الدي لل للدم ا(ال للدم اد" د ائ عدل املاتاندل ال للمامدي األرداتيفإ
د د ددماش ا شهلد ددي ااد د د ثاشر ل ال للد ددم عد ددل اد د د ثاشرار األرد دداتيف أا وسد ددشايبهش عل د د أق ددل ول د د يبات ا(ال لل ددم ل ال د د اـ ال)شهم ددي ع ددل امل ل ه دديإ
ا(ال خصصددشر ال)ظاتيبددي عددل ال ل)مددي االلالمدديإ أا وسددشايبهش علد أقددل ولد يبات نظداتاً دخناددشض كلاددي هد ه ال خصصددشر اابل ددشه ادرواددشع ال)سد مللد ـ
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اللشئ ه)هش .اق ا خ هت ه ه ال) شئج ل مشو "داتاهج ال امدف ا مالد ل يبدات ايويبدل املدوارا هدل ال للدم اللدشه األ ش د ابع هدشر أي األاـ عدشه
ال الادي ايبامد فندي قلملددي هدل السدداشي ايباتودب عشئد اً فداتا ً قلددموً ابمللشرندي ابل للددم األ ش د علد رلامدي أي ه)ددش دشء ختصددمو ملؤ سدشر ال للددم
ا شريبي ل ال اـ ال)شهمي اهل "م)هش هصات .فاتغ اروادشع عوائد ال للدم ل املاتنلدي اد" ائمدي د أي ال للدم اللدشه د :اـ يبسد ل أكد نصدي هدل ههدشلغ اعد
ال للم  .رغ هش ولشنمت ه ه ال اـ هل هصشعب هشلمي "الل اللجز امل )شه ل هوا:انهتش األ اايبي هسش ي اللطشع اللشئل ل اد ثاشر ال للما .
ا :اء ه ه املوشكل ال للمامي يبلرت اله)ك ال اه "لض اتمشرار ل جمشـ السمش دي ادق صدشايبي مللش دي هد ه املودشكل أا احلد ه)هدش علد أقدل
ول د يبات اذلددك هب د ف  :ا امل دوارا املشلمددي لاغ داتاض ال للمامددي ا :ا كاددشء ا د خ اههش اللددل أ"ددات :ه د ه اتمددشرار ا ددرتااا واددشلمف ال للددم ا ددشهل
ا عشا ال خصمو لصشحل املاتانل ال للمامي ذار اللشئ ادج اشع األك عل طاتيبدق فداتض ر دوم ارا دمي علد ال للدم اللدشه هدل ااي عدشا ا د ثاشر
عوائد الات ددوم ل ال للددم ا ددشهل هددات أرددات اووجمههددش ه ال للددم ذا اللشئد ادج اددشع األكد االلجددوء ه اللدداتاض ااملدد)ح ال را ددمي ل هاتنلددي ال للددم
ا شهل ا ي ه ه اللاتاض ووفات هص راً ضدشفمشً ل اويبدل ال للدم اللدشه .اهدل السمش دشر امللرتندي اامل)اد نشلمدشً ل الد اـ ال)شهمدي اهدل "م)هدش هصدات
هد رصخصدي املاتاندل ال للمامددي اد دماش املاتاندل ال للمامدي امل ل هددي اا شهلمدي علد اجدت ال ح يبد هدع عد م الرتكمدز علد رصخصدي املاتاندل ال للمامددي
األاه لدد)اس اع ه ددشرار اللشئ د السددش"ق اإله ددشر لمه ددش .اد :ال ددت هؤ سددشر ال اويب ددل ال الم ددي وؤك د عل د نا ددس السمش ددشر هددع جت د ا ارا ددشر اللشئ د
(Psacharopoulos,2002إ ان شئجهددش الدديت د ختددات ل الغشلددب د هددل ا د ث)شءار قلملددي هددل ال أكمد علد وزايبد اللشئد الادداتا عددل ات الد
االلشئ هل ال للم األ ش عل هش واه هل املاتانل ال للمامي األراتيف .اابل حلمل السو مولوج ه السمش شر نات أهنش اقلت ل أر"لي ألدشذيبات ه)هدش
هش هو (ايمز إ اه)هش هش هو نسشا (ه)هج إ اه)هش هش هو (وواتيبل إ اه)هش هش هو (ظاتلإ
األاـ (ال حمز إ فشحلسشابر ادق صشايبي  economisticلللشئ عل ال للم اليت ولوـ هبش هؤ سشر ال اويبل ال المدي اخبشصدي اله)دك
االص) او هتال اللشئ ات ال ل واتكمزهش عل اللشئ املشه الااتا لا ات ااألفاتاا .اع) ان أي اللشئ ات ال أه ل ه)ظور ال )امي هدل اللشئد
الااتا ش د يبلش  .فشلد ار احدور الد يبؤايبدت ال للدم اللدشه ل و)امدي ات الدشر املخ لادي يبرتودب علمدت عشئد جم الد يبادوو اتاندل هدش ولدوـ "دت
ه ه احلسشابر ادق صشايبي.
الثددشين (نسددشا/ه)هج إ امللشرنددي "ددن ال للددم اللددشه اهددش قهلددت د ددماش املاتنلددي اد" ائمددي علد أ دش الالاددي اامل)الددي .فاهاددش كددشي ه و ددط
ارل راتيبج امل ر ي اد" ائمي ه)خاضشً فسوف واوي لت ادلي جيش"مي ذا هش متت نسه ت ه الالاي امل)خاضي لل للم اد" ائ د ماش ذا أر ان
ل ادع هشر أي ال للم اد" د ائ جمدشين ل املد ار احلاوهمدي الديت يبل حدق هبدش أ ش دشً جدل أ")دشء الطهلدشر الالدري ي مل يباوندوا كلهد اهد أيبضدشً الد يبل
ميادل أي وسدداح د أ دداته ابللاددل "لد هد ه املاتنلدي أا وضددطاته الظدداتاف لد لك .اهددل ه)دش يباتواددع هلد ـ اللشئد الادداتا (اتدشصإ لل للددم اد" د ائ
"وال كهري ج اً ل ن ذاوت أا ابللمش ه هاتانل ال للم اللشه اخبشصي هاتنلدي ال للدم اللدشه .اند علد هسد و اللشئد ادج ادشع هدل هاتنلدي
ال للم اد" د ائ فو"د أي يبادوي أعلد هدل نظدريه ل أ هاتنلدي وللمامدي لمدي دخنادشض الالادي ادج اشعمدي الديت و حالهدش ال الدي د دماش ال)شهمدي ل
ال للددم اد" د ائ ابللمددش ه والاددي الوند ل هاتانددل ال للددم اللددشه– نصددي الطشلددب هددل اإلناددشو علد ال للددم ا ددشهل ا ه عوددات أضددلشف احلصددي
امل)شظات ل ال للم اد" ائ ولاتيبهشً  -اعلمت  ..فسوف يباوي أ ارل (أا ر"حإ هل ال للم اد" ائ عشلمشً ج اً ألنت يبلشري "الاي ه)خاضي.
الثشلث ألشذيبات (وواتيبلميإ اغري هساو عشا تاتيبج امل ر ي اد" ائمي أي يبل حق "سوو اللال ألنت مل يبصل "ل ه السل اللشنونمي اليت
وساح لت ابللال اخبشصي ل ال اـ اليت يب سع فمهش ال للم اإلجهدشر اتدشين لمودال د)وار أا هاتاندل وللمامدي "لد ال للدم اد" د ائ قد مت د ه
هنشيبددي املاتنلددي الثشنويبددي أكالهددش .انددات أي نسددشب ارددل هد ا اتداتيبج (الطاددلإ الصددغري يبلد ول)م)دشً للخطددأ الاهدري ل نددق الطاددل الصددغري الد جيدب أي
يبواصل وللمات.
الاتا"ع (ظاتلإ وااتضت طهملي املاتنلدي فه)دش مجدشع "دن املااداتيبل علد أي نوعمدي ال للدم املطلو"دي لللداتي احلدشا االلوداتيبل هد ال للدم هدل
املسد و الثشلددث  Tertiary Educationأا ال للددم ا ددشهل اأي هد ا ال للددم ميثددل جمدداتا اللشعد األ ش ددمي الدديت جيدب أي يبهد فوقهددش .اخيد ان
اق صددشايبو اللاددل أي أغلهمددي فدداتص ال وظددف ا يب د الدديت ددمجات ا" اشرهددش رددوـ ر"ددع اللدداتي امللهددل و طلددب وللما دشً ملددش "لد املاتنلددي الثشنويبددي (هددشوو
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1995إ فا د ادق صددشا ر احل يبثددي د مياددل أل طشلددب أي يبا ا د هددل ال للددم ابلوددهشا الثشنويبددي أا ا شهلمددي .فه د ول ا د ل امللددشم األاـ عل د
املهشرار الللمش ا ا خاثر ابلغي عل األصغات )شً ااألقل وللماشً.
ايبلددوـ (را"دداتر ريب د شإ ا:يبددات اللاددل األهاتيبا د األ ددهق ات ي ال للددم ل طاتيبلددت ألي يباددوي اتددط الاشصددل "ددن ال)ددشجحن االاشهددلن ل ه د ا
ادق صددشا " رجددي أعل د "اثددري هددل ذ قهددل .ال))ظددات ه الادداتو "ددن ارددوـ ا ددشهلمن اارددوـ ذا املس د و ر ال للمامددي امل و ددطي .فصددشنب ال رجددي
ا شهلمي ل )ي  1979كشي يبزيب ارلت عل صشنب الوهشا امل و طي حبواه  %40أهش اآلي فصشنب املؤهل ا شهل يبزيب ارلدت عدل نشهدل املؤهدل
امل و ددط أكثددات هددل % 80ات اوسددشه ال ا)ولوجمددش "وددال كهددري ل ال اممددز "ددن أصددحشب املهددشرار عددل غددريه  .فااددش يبلددوـ ريبد ش وسددلب ال ا)ولوجمددش
الوظددشئف هددل أصددحشب املهددشرار امل)خاضددي اغددري أصددحشب املهددشرار .أهددش هددل يب ل)ددوي ا د خ ام ال ا)ولوجمددش فإهنددش وضدا قماددي علد هددش يبلوهددوي "لالددت
(أالسوي 2000إ .اعل هش لف فإي ال وصمي " للمل ال و ع ل ال للدم اللدشه ل الهلد اي املخ لادي اقصدات هودالي متويبدل ال للدم " حويبدل املدوارا هدل
ال للم اللشه للااتانل ذار اللشئ األك كاش يبل ل و)طو عل ناتهشي ه ه ات الشر هل اللشع األ ش دمي للللدوم اال ل)مدي فضدوً عدل الضداتر الهدشلغ
"ااتص واويبل رأ املشـ الهوات اهس لهل ال )امي.

ِ
ِ
ِ
ص َر
التعليم
( )2-2-3عوائد
اجلامعي  :حالة م ْ
رغد د ولد د ا ال لس ددماشر ادص ددطونمي لللشئد د ميا)) ددش أي نض ددمف ولس ددماشً خر ددات ذا هغ ددز اادل ددي ميا ددل أي يبسد دلا)ش ل ال حلم ددل االلم ددش
السو ددمولوج للوائ د ال للددم ا ددشهل املصددات فه)ددش وااتقددي اقملددي نضددلهش هددش"ن اتاللشئ د علددى ال للددم ات اات اللشئ د هددل ال للددم ات خيضددلشي ل ايلملهاددش
لل لسماشر ادصطونمي السش"ق اإلهشر لمهش افلشً ل هِن الهشنثن .اتفشللشئ على ال للم ات هو كل هش يبل م لت هل اع اق صشا ( ناشوإ ههشهات اغري
ههشهات اك لك هش يبل م لت هل اع اهسشن اج اشعمي اولويبل هس لهل (فاتا ً اجم المشًإ .اميا))ش الوقدوف علدى طهملدي هد ا اللشئد اروادشانً ا احلللدي
األاه ل هد ه ال را ددي االااددشء ال ارلمددي د ال للددم ا ددشهل عد هاتانلددت ال شرخيمددي ألددل ال را ددي .علدى اع هددشر أي اللشئد علددى ال للدم يب وقددف علددى
املد رور  Inputاهدش يبلرتيبهدش هدل عالمدشر  Operationsيبرتودب علمهدش ماتجدشر  Out putلمهد أ اتاللشئد هدل ال للدم ات امل وقدف علدى جدوا
امل رل اعالمشوت اه وطش"لهش هع هواصاشر اللصات اه طلهشوت.
ا"صددور هه ئمددي ا")ددشء علددى هلطمددشر احلللددي األاه هددل ال را ددي يب جلددى اللشئ د ا ددشهل هدزيبوً هددرتا ً د يبل د األه د اف الدديت أنددمط هب دش نظ داتاً
دخناشض نوعمي امل رل ا شهل اهش اعرتاه هل عالمشر اهملمي اوهل ه ه ال) مجي فاتضشً صحمحشً ا ن هش اقدش"وً لل أكد  /لل حلدق هدع الوقدوف
على ارا شر اللشئ هل ال للم  .أهش اتاللشئ هل ال للم ات فهو كل هش ميال أي يبل هت ال للم للاج اع اأفاتااه "ل لللالمي ال للمامي ذاهتش ااوسشقشً هدع
ال لسدماشر ادصددطونمي لللشئد  .انظداتاً حل اثدي ارا ددشر اللشئد – كاددش دهق اأ ددلا)ش – فدو ميا))ددش ولمدم اللشئد ل املاتاندل ال شرخيمددي املوا:يبدي لظهددوره د
"طاتيبلي اه لشقمي اج هشايبي دنل اههش ل الواقع ادج اشع املصات  .فا د م)شر اللداتي اللوداتيبل كدشي اللشئد ادق صدشا لل للدم ا دشهل غدري هلد عدل
نلمل ت "سهب ال رل احلاوه "ل عالمشر اتال اصريات اات ال أهم ات ل األجور اواتجمح اع هشرار الل الدي ادج اشعمدي ل وو:يبدع الد رل علدى اع هدشرار
الااشء ااإلن شجمي كاش هشع اق هش .اهسشاا راتجي ال للم (هش قهل ا شهل إ اب شهلمن فش امع يبلال ل ايبدواي احلاوهدي اد فدشرو "دن رادري اهد يبات.
ارغد مش ددي ادروهددش "ددن الوددهشا ا شهلمددي االلادل جددشء اللشئد ه)خاضدشً ه اددثوً ل أجددور راتجيد ا شهلددشر ل احلاوهددي الدديت ول ددزم ال الددي " لممدد)ه
االد د يبلد ا اأي يباددوي ل الواقددع نددوع هددل ا ددرتااا ال الددي ددزء هددل واددشلمف وللددماه ل هددال أجددور ه)خاضددي .أهددش اللوائد ادج اشعمددي – ف ل لد
ال را ي – أهنش كشنت هاتوالي اد ماش ل ظل جمشنمي ال للم ا شهل اهش "ل ه اووافات فاتص اللادل ")دشء علدى مش دي ادروهدش ولدك فدأمثاتر اعمدشً مل
يب وافات ل هاتانل ش"لي اأنوأر جموً ظهات ااره ل هاتانل لمي اناتاكشً اج اشعمشً د ميال جتشهلت.
اهددع ال حددوـ ادنا ددشن ل السددهلم)شر وغددرير األاضددشع ود رجيمشً هددع وغددري الوظماددي ادج اشعمددي لل الددي االدديت مل ولد وسد ه ف ل األ ددش
ال )امي ا عشا وو:يبع ال رل ش حيلق الل الي ادج اشعمي ا منش اتادنا ش ادق صشا ات ااد غاتاو ل جمشدر اد ثاشر السلل ااتى ه ى
شر ذار اللشئ
ا
املهشهات االساتيبع على نسشب اد ثاشرار األراتيف ذار الطهملي اإل رتاومجمي كدشل للم اغدريه .فضدوً عدل ال حلدل ال د رجي هدل مش دي ولمدن اتداتجين.
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ف للو اللشئ هل ال للم د هل ا ث)شءار قلملي فلشئ ه ادق صشا مل يبال ن شجشً ههشهاتاً "ل كشي "الل هجات امل للادن ا الد اـ ال)اطمدي االغات"مدي
ل نددن نلددق اتعد ميو ال للددم ات ااتأهددهشه امل للاددنات ا "لددض اتامل للاددنات أيبضدشً عوائد أعلددى "د اي ال للددم "الددل قددم ددشار رددوـ هد ه املاتنلددي
أجشااا ا خ اههش .اع ر السم)اش املصاتيبي عل ه ه الوضلمي رري ولهري كاش ظهات ل ع ا هل األفدوم ه)هدش علدى دهمل املثدشـ اتالهمدت الهدوابات اتاحلدب
فوو هضهي ا اتمات اتان ههوا أيبهش السشا ات اتعلى "مت هظهاتات  ....اغريهش .أهش اللوائ ادج اشعمي روـ ه ه الارت فل يبال هاتاهدش ال للدم االد مل
يبال ل ول يباتان و نوع هل اتاحلال ى ات اا ااشـ الوجشهي ادج اشعمي أا اتال مجات كادش يبلد ع)دت ادنا دشنموي .ا :اء هد ه الوضدلمي ر دش -جدشء ولاتيبدات
هلهي ال للم ا شهل ابتلس اللوه لل للم االهحث الللا ل  31يب)شيبات  1984هؤك اً اتأي هش يب)اق على ال للم ا شهل هدو ل نلمل دت ا د ثاشر
هضاوي اللشئ ذا أ ل واتهم ه "ل هو أ"ل ممش يبصاتف على ا رياا اآلدر أا وص)ملهشات.
اجددشءر هاتنلددي ال سددلم)شر اه د اااً اا د ااشدً ملددش ددهق اد ددماش هددع وغددري الوظماددي ادج اشعمددي ادق صددشايبي لل الدي هسد ه في ل األ ددش
اتاإلصو ادق صشا ات اوطهمق مش شر ال امف ا مال اولامق هش يبلاتف اتابللوملي الاتأ شلميات اختلمهش (الصاتيبحإ عل ادل زام " لمدن اتداتجين كادش
كشي دشئ اً ه)د السد م)شر اللدل هصد ر الللدق الد يبه يبدت "لدض ادق صدشايبن االسو دمولوجمن هدل اآلاثر اح الدي لسمش دشر ال امدف ا مالد علد
ال للددم و)هددع أ ش دشً هددل نلملددي أي اتاددض ل اإلناددشو ا ددشر قد يبرتوددب علمددت راددض ل اإلناددشو علد ال للددم  .اطشملددش أي ال للددم هصد ر أ ش د هددل
هصشار ال )امي (ادق صشايبي اادج اشعميإ فه)ش قلق أي يبؤثات ه ا اتاض عل ال )امي .اميا))ش الوقوف عل طهملي اللشئ روـ ه ه املاتنلي عد عد ا
هل ال را شر اتشصي ج ال)ش ا"لض ال را شر األكثات عاوهمي ملش ووفاته هل طشر هاتجل اقمش هام لل لاتف عل ه ه الطهملي.

ال طددشر ال را ددشر اتشصددي ولدداتر ن د اهش (فاتجددشين 1998إ أنددت اتاجلددي نسددشابر اللشئ د الادداتا علد هاتانددل ال للددم املخ لاددي ل
هصددات– رغد ووددااهش ل نصددي هد ه احلسددشابر -جند أي ال للددم األقددل هددل اد" د ائ يب)د ج عشئد اً ضددلماشً (أقددل هددل %5إ ولهدرياً عددل الاسددب املاتواددع
نسهمشً للحاتفمن قلمل ال للم  .أهش اللشئ عل هنشء ال للم امل و ط فسشلب أ ميثل اإلناشو علمت رسشر للااتا ااأل ات  .اعل يبل يبلط هنشء ال للم
ا شهل عشئ اً هوجهشً فو يب ل يف  %2أ أقل "اثدري هدل هلد ـ الاشئد الد يبرتودب علد يبد اع هدش يب)ادق علد ال للدم ل هصداتف .ارغد أل اايبدي
عوائ ال للم ا شهل وؤك ال را ي أي األهدات خي لدف ع)د اردشـ عشئد ا جدات ل ادع هدشر ألي هدل يبهدشجات حيلدق هسد و أعلد هدل الاسدب هد ا
هدل ال)شنمددي ادق صددشايبي/املشلمي .أهددش اللوائد ادج اشعمددي كشملاشنددي ادج اشعمددي هددثوً ع)صددات ههد ل ه)ظوهدي اللددم ادج اشعمددي اوهلدغ أاجهدش يمتددشم ال للددم
اللشه .ايبظهات ممش هق أي نسشابر اللشئ الااتا عل هاتانل ال للم املخ لاي ل هصدات د ود ع احلاادي ال للم يبدي ل الد اائات ادق صدشايبي ال المدي" .دل
نت ميال اللوـ أي وو اللال املصات يبات ل " دلي الاسب هشر ااضحي  signalلا ات ااألفاتاا عل أ مي هنشء ال للدم اللدشه رشصدي ع)د
أر خاثر ا جات لللال رشر الهل ل ادع هشر .اغريهش هل اللوائ ادج اشعمي املهاي ل ادع هشر.

اا و د داتفت ن د د يف ال را د ددشر (هم) ددش 2001إ رغ د د اياظ)د ددش علمهد ددش ن ددشـ اللشئ د د ادج ا ددشع ه ددل ال لل ددم الل ددشه ل ض ددوء مخ ددس
ددم)شريبوهشر هوضددوعي أي اللشئ د ادج اددشع هددل ال للددم اللددشه أل د اا اأي والا ددت ادج اشعمددي عشلمددي ل كددل ه دل السددم)شريبو املاتجل د ا ددم)شريبو ال الددي
اإل ددوهمي اأي اللشئد د ه) ددت ه و ددط اأي والا ددت ادج اشعم ددي ألد د اا ل ط ددشر الس ددم)شريبو الو ددل كا ددش اأي اللشئد د ادج ا ددشع ه) ددت كه ددري اوالا ددت
ادج اشعمددي ه و ددطت ل ددم)شريبو الاتأ شلمددي ا يبد  .ايبهلد ددم)شريبو اتادهدرتاكمي ا يب د ات نمددث يباددوي اللشئد ادج اددشع كهددري (هددل اح اددل أقددل هددل
ددم)شريبو اتالاتأ شلمددي ا يب د اتإ اوالا ددت ادج اشعمددي أل د اا ا"صدداي عشه ددي يباددوي ال للددم اللددشه ل هصددات ل أفضددل أنوالددت ل ددم)شريبو اتاده درتاكمي
ا يب ات أا اتالاتأ شلمي ا يبد ات .اذههدت ارا دي و دمولوجمي ا د طوعمي (صدمشم 2004إ أندت ههادش كشندت نوعمدي ال للدم اههادش كشندت الظداتاف
احمطي "ت االسلهمشر اليت يبلشين ه)هش فإي لت عشئ ه ادج اشع اادق صشا الو ل صدور ألد اا  .اان هدت ال را دي هدل اجهدي نظدات ههحوثمهدش أي
ال للددم ا ددشهل حيلددق عشئد اً اج اشعم دشً ")سددهي (68.1%إ د ددماش ل جوانهددت الوخصددمي ااحلمشومددي االثلشفمدي هوددري ا أي ال للددم د :اـ ميثددل ضدداتار
اج اشعمي د أنت د حيلق عشئ اً اق صشا ً ")سهي (88.3%إ اهو هش أرجل ت ال را ي ه ثهشر الد روـ األد اايب هش اعد م هوئا دت مل طلهدشر دوو
اللال ااد جش"ي مل غريار اللصات.
ال طشر ال را شر اللاوهمي أظهاتر ال ل يباتار اتشصي سش ي ال للم ل ال)او ادق صشا يقلم الواتو األا ط ا شـ فاتيبلمش أي ه ه
املسش ي أقل هل "لمي األقشلم ن أهنش وصهح ابلسشلب ل نشلي الهل اي اللات"مي غري ال)اطمي .اق نسهت ه ه ال) شئج امل واضلي ملسش ي ال للم ه
ال ووهشر ادق صشايبي ل أ واو اللال اخبشصي مش ي ال وظمف احلاوهمي اهش يباتافلهش هل شـ اع هشرار اإلن شجمي ل ال وظمف كاش نسهت ه

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 110

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
و هور نوعمي ال للم (الاوا2002 :إ .اأهشرر ارا ش ( اشرا"ولس 2002 1994إ أنت ل نن يب زايب ادواشو عل ال للم ل "ل اي الواتو
األا ط اهل ضا)هش الهل اي اللات"مي و)خاض اللوائ ه)ت .كاش يبظهات ل ا اـ (3-1إ ال شه هلخصشً دجتشه اخناشض عوائ ال للم للارت -1994
 2000ل جماوعي "ل اي الواتو األا ط ا شـ فاتيبلمش اال اـ اللات"مي.
جدول( :)3-1عوائد التعليم يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا .2000-1994
العائد االجتماعي
اإلقليم

ابتدائي

العائد اخلاص

اثنوي

ابتدائي

عايل

عايل

اثنوي

1994

2000

1994

2000

1994

2000

1994

2000

1994

2000

1994

2000

15.5

15.6

11.2

9.7

10.6

9.9

17.4

13.8

15.9

13.9

21.7

18.8

الشرق األوسط ومشال أفريقيا
والدول األوربية غري األعضاء
يف منظمة التعاون الدويل

Source: Psacharopoulos, G. 1994 , Returns to Investment in Education ; A Global Update, World Development, Vol.
22,No.9,P.1328. & Psacharopoulos, G. 2002 , Returns to Investment in Education ; A Further Update, World Bank Policy
Research Working Paper 288,September,P. 13.

اكاددش يب ضددح فإنددت رغد ارواددشع اللوائد اتشصددي عددل اللشهددي د أي ه)ددش اجتددشه دخناددشض مجمددع اللوائد ولاتيبهدشً رددوـ الاددرت 2000 -1994
ايبلوا ذلك أ ش ً ش ا ارواشع عاتض امل للان "وال يباوو الطلب علمه ل أ واو اللال ااملل ع)ت ل ارواشع هلد در الهطشلدي هدش "دن م لدف فندشر
امل للان.
اعاددشي اهوريب شنمددش ااملغدداتب االددمالإ أي
اووددري ن مجددي املسددح املم د اين ل را ددي عوائ د ال للددم لسددت ااـ عات"مددي (الاويبددت ااألراي ُ
ه)ش فجو هش "ن عوائ ال للم اوالادي الاداتص اله يبلدي – هلد ـ الاشئد الد يبرتودب علد يبد اع هدش يب)ادق علد ال للدم ل هصداتف -جتلدل ال ظدل
اع هشرار ادق صشايبي حب ي هل عالمدي واضدمل اد د ثاشر ابل للدم ل ولدك الد اـ الديت يبلدل فمهدش عشئد ال للدم عدل عشئد الااتصدي اله يبلدي أهداتاً غدري هلهدوـ
(الادوا2002 :إ .اهددو ناددس احلددشـ ل نشلددي هصددات فدداتغ اللشئد املوجددب لل للددم ا ددشهل اول يبددت  %2د أنددت أقددل "اثددري هددل هلد ـ الاشئد ال د
يبرتوب علد يبد اع هدش يب)ادق علد ال للدم ل هصداتف ار دش يباتجدع ذلدك طهلدشً ل داتلمسرتثوراات ه أي ا د ثاشرار الثداتا الهوداتيبي اي دش ل املل دشا اق دشً أطدوـ

كثدرياً ممددش مياددل أي وسدداح "ددت الاتأ شلمددي .اد ددماش أي الثدداتا الهوداتيبي د متلددك االاتأ ددشلموي د حيهددوي اد د ثاشر ل أهددمشء د يبسد طملوي اه وكهددش .رغد
اقوف)ددش علد ارا ددي ( ددلم 2006إ وؤكد ن شئجهددش أي ولدويبض األهدواـ الدديت و)اددق علد ال للددم اللددشه حيصددل ردوـ  9أا  10دد)وار "م)اددش يبد
ولدويبض قدداتاض ال )امددي ردوـ فددرت ودرتاا "دن  12ا 18دد)ي ل نددن أي "داتانهج ا صددو أر ٍ
اض ج يبد د يبسدرتا نالشوددت قهددل  12ه  15دد)ي.
ا ي ك)ش أقاتب ه الاتأ األاـ ه)ت ه ه ا الاتأ األرري.
اوودري ارا ددي أرداتيف (فاتجددشين 1998إ ه أي ه)دش رلددل جدوهات "ددن دوو اللاددل اهسد ويف ال )امددي هدل اننمددي ا"دن انوددج ال للددم
هل اننمي أراتيف يب)لاس عل ضلف ن شجمي اللاشلي ااهل اللشئد ادق صدشا اادج ادشع علد ال للدم ل الهلد اي اللات"مدي .الدمس أاـ علد ذلدك
هل واو الهطشلي "ن امل للان او هور األجدور احللملمدي للغشلهمدي اللظاد هد)ه  .اودوجز ارا دي أرداتيف (اللسداات 1999إ احلدشـ قدودً اتد ريبدب
أي مثل ن ش ال خلف ل اللالمي الرت"ويبي كشي ابهظشً انلاس أثاته عل الااتا كش ثاشر اعل ات اع كلدشئ اهسد ام هدل هد ا اد د ثاشر .اقد "د ا ذلدك
ااضدحشً ل عد هظددشهات ولطددع خبطدور األهددات اضدداتار و اركددت فللد اخناضددت نسددهي املدداتااا هدل اللالمددي ال للمامددي .دواء كدشي هد ا هدداتااااً علد هسد و
ات اددع أا الادداتا .فدداتغ ارواددشع ع د ا ا شهلددشر (اللات"مدديإ امل د هل اال د ن د ل ل السدد)وار األرددري فإنددت مل حي د ل نددوع هددل ال طددور احسددو ل ناتكددي
ات اع الللامي االثلشفمي .اعل هس و الااتا اأ اتوت صشر املاتااا ل هلظ األنواـ أقدل "اثدري ممدش يب)ادق علد اللالمدي ال للمامدي" .دل أي هد ه اللالمدي قد
أوت عاس هش أريب ش نن رأيب)ش الل يب هل الوهشي ال يبل انلوا نظشً هل ال للم اق ضشقت هب ال نمش اانغللدت أهدشهه هسدشئل الللدل قد ايولدوا ه
ا شئل انغوو اهلشاا د علونمي ع)ماي ت الشهت ات.
ا اتاجلي ن دشئج هد ه ال را دشر دنظ)دش أي أغلههدش د دماش ادق صدشايبي اال )اويبدي وللدل هدل قمادي اللشئد ادق صدشا لل للدم ا دشهل ا ي
أظهدداتر ايسدد)ت فماددوي لد در ضددنملي د يب )ش ددب ااد د ثاشر الاتأ ددشه املددشه د أهندش مياددل أي ولد ـ ل ظددل ا د ث)شءار كلشهددل ا جددات هددثوً ا ي
ظهددات ال حسددل ل اللوائ د الااتايبددي عل د نسددشب ات المددي .أهددش ال را ددشر السو ددمولوجمي ف لط د أ مددي ك د لللوائ د ادج اشعمددي هؤك د أ مددي اللوائ د
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ادق صدشايبي ه جدوار ادج اشعمدي ا ي أكد ر غلهددي هد ه اللوائد علد غريهدش هددل اللواهدل األردداتيف .أهددش ال) مجدي اللشهددي فجددشءر ه نمدي د واد حبشجددي
ات اع اأفاتااه اهدو هدش ميادل أي ناتجلدت ه الااتضدمي الديت انطلل)دش ه)هدش .ااوادأان فمهدش علد احلللدي األاه هدل ارا د )ش ف)ظداتاً للد م جدوا املد رور اهدش
طداتأ علمهددش هددل عالمددشر كددشي اللشئد علد هد ا الوددال ن شجدشً ددش .د أي هد ا د يبلد اد د جش"ي لل وصددمشر ال المددي "ددل هاتاعددش ادع هددشرار الظاتفمددي
االلال عل جتويب ه رور ه ا ال للم اعالمشوت ن يبرتوب علمت عشئ يب )ش ب انشجي ات اع اميا))ش الوقوف عل ه ه اللوائ "ودال أكد هدل
روـ املوشه اللشاهي.

( )3-3املشهد ِ
الع َم ِل
الثاين  :التعليم اجلامعي وسوق َ
هل يليب التعليم اجلامعي العمل املناسب خلرجييه ؟ ايب أ ه ا ال سشؤـ اع هشراً هل اللوقي الرتا"طمي هش "ن ال للم االلال افلشً ملش

أمجلت علمت ال را شر ال حلملمي لهلض ادق صشايبن أهثشـ هول ز  Schultzاايب)سوي  Dunisonا"ماات  Bekarاغريه على أي ال للم
ميثل أن الو شئل ا شهي ل واويبل رأ املشـ الهوات ا ع ااه اوطويباته اأي رأ املشـ الهوات ش مي لات هل ق رار ااهاشنمشر هو أكثات رؤا املشـ
عطشء ا ن شجمي .فشل للم االلال اجهشي أ ش مشي لل)وش اإلنسشين ل كل ات الشر الهواتيبي .فشل للم هو عالمي كسشب امللشرف االل رار
اال وجهشر ادج اشعمي "م)اش يبلِن اللال املوشركي ل ال)وش ادج اشع اادق صشا أ ن ش السلع ااتى ه ى
شر ابمللِن الوا ع .اعلى ذلك جشء
ا
اإلع اا لللال كأن أ"ات :اأق م اظشئف ا شهلي ا:اا ال أكم علمهش هع و)شه الطلب ادج اشع  Social Demandعلى ال للم ا شهل
ابع هشره ان أل اار ذلك الطلب .فوفلشً ملش ذههت لمت ارا ي املله ال اه لل خطمط الرت"و (IIEPإ ل را ي أل اار الطلب ادج اشع على
ال للم ا شهل ل ع ا هل ال اـ امل هشع أظهاتر أي عشهل الوظماي اضاشي فاتصي عال ه)ش هي يبوال أه اللواهل ال افلي لول حشو "ت.
اجت ر اإلهشر ه)ش ا اتأي ااجب ا شهلي د يبل صات على و ريبب راتجيمهش على ناتفي هلم)ي ا عطشئه و ريبهشً ناتفمشً أانووه ابمللاتفي
ال خصصمي ا منش وثلماه ع "اتا :قواه الاااتيبي ا اثر رمش ل ارا ي أيبي هواضمع وثري اه اشهه اووجمله للغوص ايت طح احلااي ال للم يبي
ااتشه هع أ نلي د جت جشابر هااتا أا "سمطي ال لومي أل اار هلاتف ه  ...اهل مث نمش :ثل ه أناسه اليت وهل صشه ع) هش يبواجهوي
ابحلمش رشر ا شهليات اعلى كل فشي هال اطهملي اللوقي "ن ال للم ا شهل ا وو اللال ول ثش"ي هؤهات على جوا ال للم ا شهل اه
ا ثاشر الثاتا الهواتيبي ا لِن أاضح فشي الوصوـ ا نشلي ادوزاي "ن ماتجشر ذلك ال للم هل عاشلي ه للاي اان مشجشر ات اع هل ه ه اللاشلي
– احلشلي املثشلمي -يبلطى الموً ااضحشً على ارواشع هل در كاشيب ت اتشرجمي ل اروهشطت ابل)ظشم ادق صشا اادج اشع ل لهمي نشجشر ات اع هل أيب ٍ
عشهلي و طلههش هواقع اللال ااإلن ش ااتى ه ى
شر االلاس صحمح.
ا

املصري  :طبيعة العالقِ َة
( )1-3-3التعليم اجلامعي وسوق العمل يف اجملتمع
ُّ
اانطوقشً هل ولك اللوقي ميا))ش اد غاتاو ل اي يب طهمل هش ل ات اع املصات "صور ولاتيباتيبي ا رجشء ال حلمل السو مولوج ل لك احلشلي
ات المي ملش "ل ذلك وهشعشً فل عاتفت هصات فماش قهل الثور "طشلي امل للان اا مشء الطوب اع ر ع)هش امل)وورار الصشار ل الثوثم)شر (أ م
الاسشا اللظم إ ه)هش اتأ:هي الهطشلي ل هصاتات ااتال للم االهطشلي ل هصاتات .اعزر السهب ل ذلك لل ا هل ال ااع ه)هش مطات األجشنب هل
املسنولن اامل ه)من ارجشـ األعاشـ على امل)شصب اليت أع ل املصاتيبوي أهنش هل نله ا نجشم رجشـ األعاشـ األجشنب عل ووظمف عشهلن
هصاتيبن – اذلك مل يبال هل قهمل الووفم)مي متشهش (افلشً ل اانل هشلاوملإ -فالظ امل ل هن لللال اق ا مل وال ل يبه ر ل ال جشر اد يب ل)وي
لغشر أج)همي .أهش ال اع الثشين فهسهب الطلب ادج اشع امل زايب اال طلع لل للم املؤهل مل)شصب ذا المشقا ى
شر الهمضشء ل نن قل اده اشم
ا
ابل للم الا ااحلاتل .ايبوري ال اع الثشلث ااألرري ا عجز ادق صشا غري امل وا:ي عل ووفري الوظشئف امل)ش هي تاتجي ا شهلي .رغ وسشرع ناتكي
ال اصري علب عوي عشم  1922ا قشهي الل يب هل املواتاعشر ادق صشايبي ا ني املزيب هل فاتص اللال أهشم املصاتيبن هل احشهن ااألطهشء
اامله) ن د أهنش مل وس وعب غشلهمي امل للان ل)اس ال ااع  .اكشي ا هش :احلاوه امللجأ األرري لل وظمف د أنت أغلق ل ه) صف الثوثم)شر
ع) هش كشي راتيبج ا شهلي يبلال ل احلاوهي للشء مثشنمي ج)مهشر انصف فلط ههاتً امل وس وعب غشلهمي امل للان فرتاكات أع ااه "صور اك .
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اهع الثور ه) " ايبي اتاسم)شر وزايب ر مطات ال الي على ه)شن اجمشدر اهؤ سشر ادق صشا املخ لاي ل اللطشعشر اإلن شجمي
اات همي اال و ع فمهش اأ هع ه ا أيبضشً مطاتهتش على وو اللال اخبشصي ابل)سهي تاتجي ا شهلي نمث أوهلت ه) عشم  1964مش ي
قواههش ووظمف مجمع اتاتجين افلشً لللشنوي رق  14لس)ي  1964اكشنت مش شر اق صشايبي اج اشعمي ثلشفمي ه اشهلي ا ش ه راهتش فل) هش واوي
ال الي ه املس ثاات اامل) ج هل الطهمل أي واوي ه املوغل اأصهح ال للم هل أجل الوظماي اايولت ا شهلي ا جماتا هؤ سي إلع اا اللاشلي
املطلو"ي "صاتف ال)ظات عل هس ويف ع ااهش اجمشدر ه ا اإلع اا اااي هاتاعش للطشقي اد ملش"مي احللملمي حلشجي السوو ا اللاشلي الللوانن
ادق صشايبي اليت ووضح كمامي اي يب نسب هوشركي عواهل اإلن ش ل أ عالمي ن شجمي اه هوءهي ذلك دن مشجشر ال ل م اال )امي ل هاهوههش
األا ع .أ أي ووظمف اتاتجين مت ل ضوء اع هشرار مش مي – لاسب الواتعمي ااحشفظي على الولهمي – المس عل أ ش اق صشا اختطمط
اق واتوب على ذلك وضخ أع اا اللشهلن ل قطشعشر ال الي اد ماش احلاوهمي ااي أي يبلش"لت ن ش نلمل ل اات :نوعشً هل الهطشلي ا شهلمي املل)لي
 /السشفات  Disguised Unemploymentو اثل ل ا خ ام امل خصصن ذايف ال للم ا شهل ل أعاشـ د و طلب ه ا الل ر هل ال للم
اق ش ت ه ه السمش شر ل و عم ال)ظات ال اضملمي لللال احلاوه ف هشفت املواط)وي على ال سلح ابلوهشا ا شهلمي – المس ال للم
ا شهل ذاوت – اليت وؤهله لوغل اظماي اث" ي وؤه)ه هل نوائب ال هات امشطات امل)شفسي اال طشنل ل وو األعاشـ احلات .
ارغ اكم اللمشا السمش مي روـ ولك املاتنلي على اتاللل اال ا)ولوجمشات اادل زام "سمش ي ال ص)مع امتشه ال اضمور الطو"مي هع
ذلك " اضمل قو للالمشر اللالمي عل كلمشر الللوم ادج اشعمي ااإلنسشنمي الال جشء املخات ابجتشه ولك األرري ه)لشضشً للااشهم ادق صشايبي
ااألااء ادق صشا ل هصات الثور فلو اهل)ش وو:يبع الطوب ا شهلمن نسب طهملي الالمشر (نظاتيبي اعالميإ ن هنشيبي املاتنلي(1971/70إ لوج ان
أي مجلي الطوب امللم يبل اب شهلشر ق "لغ ع اه (177.536إ ه)ه (90.329إ ابلالمشر ال)ظاتيبي ل هلش"ل(87.207إ ابلالمشر
اللالمي (لملي 2005إ اهو هش يبلِن اجتشه وزايب راتجي الالمشر األاا على نسشب األرري ايبؤك اللوـ السش"ق .اافلشً ل لاتيبات اللج)ي الو:اريبي لللويف
اللشهلي عل مش ي ال للم (1965إ اج فشئض ل راتجي ال للم اللشه جبامع أنواعت ولاتيبهشً (ع ا الطب اا ) يإ .ذ ختات كلمشر احللوو -على
همل املثشـ) -ي 1584 1965/64راتجيشً "م)اش ال رجشر الوشغات  600اكلمشر ال جشر  3563راتجيشً هلش"ل  2054ارجي هشغات .
ااآلااب  2049راتجيشً هلش"ل  197ارجي هشغات  .االللوم  1263راتجيشً هلش"ل  128ارجي هشغات  .ايبس اات اللاتض هل راتجي ا شهلشر أك
هل الطلب ل الس)وار ال شلمي (ن عشم1970إ .ذ ق ر اللاتض هل راتجي كلمشر احللوو ب 18000اي ش الهوا ه)ه  2500اختات
كلمشر ال جشر " 18528م)اش يبهلغ ادن مش  .14000اختات كلمشر اآلااب " 12822م)اش اي ش الهوا ه)ه ا ( 2500نوفل 1979إ
اهو هش يبلِن نوعشً ج يب اً هل الهطشلي ا شهلمي الال ل صور ظشهات  Explicit Unemploymentلِن أي عاتض اللاشلي ا شهلمي
أكثات هل الطلب علمهش اهو هش يبلِن أيبضشً ادنلطشع "ن ا شهلي ااحناتافهش عل ان مشجشر وو اللال.
اهع ال ح ودر ادق صشايبي االثلشفمي اليت هه هش ات اع املصات ه) ه) صف السهلم)شر غرير ال الي هل مش شهتش هاوً الا)هش
ا ااتر ل احشفظي على قشنوي اللشهلن ابل الي " اي أ وغمري اا ااتر ل اارهش املهمال على ال)وش ادق صشا امل ورتاجع عل ووغمل األفاتاا
شا ل املاتنلي السش"لي
ل احلاوهي "اتغ ال غري ال طاتأ على همال ا")مي ادق صشا املصات ا نوـ اللطشع اتشص " يبوً عل اللطشع اللشم ال
للمشا عجلي ادق صشا .ان مجي وضخ أع اا اللشهلن ابللطشع احلاوه (الهطشلي املل)ليإ افول اللطشع اتشص ل أي حيلق املأهوـ ه)ت ل ال)او
ادق صشا اوللو ق ر ادق صشا على رلق فاتص عال ج يب وس وعب و فق املزيب هل اتاتجين االرتاجع ال رجي عل مش ي ولمن اتاتجين
" أر ظشهات "طشلي امل للان وااتض ناسهش على ادق صشا املصات هع " ايبي الثاشنمشر نمث أي خرات افلي مت ولم)هش ابلاشهل هل راتجي ا شهلشر
ه افلي عشم  1981م اه) ذلك ال شريبم " أر أع اا امل لطلن ل ال زايب ن مجي الرتاك الس)و ملل مل و ح فاتصي عال ه)ش هي .أهش عل نج
"طشلي امل للان انسه هش ل هصات فوفلشً ملش ولاتره ن يف ال را شر (فشراو 2004إ فل :اار هل  % 60 2ل ول اا  1976ل صل ا
 %90ل ول اا " .1986اتغ اه صشص ا جات ل)سهي كهري هل قو اللال امل لطلي.
األلمت ابلوئاي على ال للم ا شهل عل واتاك هل در الهطشلي ل ات اع افلشً لسلسلي هل ال را شر احلمي اال المي هه هتش هصات
ا" اء هل عشم  1979ان عشم  1985اان هت مجملهش ا ذلك ألنت وللم يبؤا ا ختاتيبج راتجين "و عال .اهو هش ميال أي ناتجلت ا
مش شر ال و ع الاهري ل ال للم ا شهل ل أاارات الس م)شر اأاائل السهلم)شر اال مل وسهلت ارا ي اقملي دن مشجشر ات اع هل ال خصصشر
هس ه في اد جش"ي ملطشلب ا اشهري ف ال و ع ل الالمشر ال)ظاتيبي – األقل والاي" -غض ال)ظات عل نشجي ات اع تاتجي
ا شهلمي ا يب
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ه ه الالمشر .فا اللشم " 1980/79لغ ع ا امللم يبل اب شهلشر (510.259إ ه)ه نواه (32796إ ابلالمشر ال)ظاتيبي ل هلش"ل
(182.292إ ابلالمشر اللالمي .ال عشم " 1981/80لغ ع ا امللم يبل اب شهلشر (479.078إ ه)ه (303.193إ ابلالمشر ال)ظاتيبي ل
هلش"ل (165.010إ ابلالمشر اللالمي (لملي 2005إ هش يبوري ا احناتاف أا ع م وطش"ق "ن ماتجشر ال للم ا شهل اان مشجشر وو
اللال .اعلى ه ا ان هت ال را شر ال المي – السش"ق اإلهشر لمهش – ا ضاتار ختامض أع اا الطوب امللهولن ل ا شهلشر اهلشه ال للم اللشه
هب ف ختامض هل در الهطشلي اايت اثري ه ا ا ف ال ميشجوج قشصات ال)ظات وه)ت اتطي اتاسمي  1992/91 – 1988/87ختامضشً )و ً
ألع اا امللهولن ابل للم اللشه يبهلغ  .% 5 2الال ال خامض ل أع اا امللهولن لل يبؤا ا ختامض نج الهطشلي الال يبؤا ا نلل هاتائح
الهطشلي هل "طشلي هؤهلي اهموً عشلمشً ا "طشلي املؤهور امل و طي أا هش هو أاين ذا أر ان "ااات ال خامض اللشم ل أع اا امللهولن للااتانل ال للمامي
املخ لاي" .ل أي ا ف هل ذلك هو ختامض اإلناشو اللشم على ال للم متشهمشً هع مش شر اووجهشر اله)ك االص) او ال المن.
اهع أوهشع مش شر ال امف ا مال اولامق ومشر اللوملي (الاتأ شلميإ ل ات اع املصات أجتت هل ـ الهطشلي حنو ال زايب افلشً ملش ولاتره
ع ا هل ال را شر .هع وضشؤـ اار ال الي ل ووفري فاتص اللال اختلمهش الات عشم  1984عل ال زاههش " لمن اتاتجين – اب ث)شء راتجي كلمشر
الرت"مي امت له مز ال المف ن اللشم  1997/96ل لش فماش "ل هل الهطشلي  -ا"الل ادخناشض الاهري ل ا ثاشرار اللطشع اللشم "ل
ارصخص ت على اع هشر أي اللطشع اتشص ااد ثاشر مؤا ه رلق هزيب هل فاتص اللال ألي هل أه اف مش شر اإلصو أعشا واتهم
ا خ ام املوارا الهواتيبي اووجمههش حنو قطشعشر أكثات ن شجمي .الال ه ا مل حي ل ااقلمشً "ل عجز ه ا اللطشع عل رلق فاتص اللال "ل شه ل
 :ا ن الهطشلي "رتكمزه على املواتاعشر كثماي رأ املشـ ش فمهش ال ا)ولوجمش امل طور اا غ)شءه عل نسهي كهري هل اللاشلي "ل أي رصخصت
هواتاعشر اللطشع اللشم لصشحلت لمزيب ا رصم الهطشلي اللشئاي رصم اً ج يب اً هزامحشً ههشب اتاتجين ل الهحث عل فاتصي عال .ا ي اج ر ف اوي
ل صور علوا عال هؤق ي أا عال جزئ أا ابحلصي لل م اجوا فاتص كشفمي.
احبسب نصشءار  1995اصل هل ـ الهطشلي ا  %8ملل ه ااي املاتنلي الثشنويبي  %32للحشصلن على وللم اثنو %12
ملل ه نشصلوي على وللم جشهل (السم 2002إ .اووري أرقشم ارا ي أرات (Galal,2002إ ا ارواشع هل در الهطشلي هع ارواشع
هشرا هل وللم املاتنلي امل و طي .ا ذا كشنت نصي وللم املاتنلي امل و طي ل قو اللال  %24فإهن ل الهطشلي
هس ويف ال للم عشم (1998إ اع ً

 .% 55اع) محلي ههشاار أعلى هل املاتنلي امل و طي فإي ال)سهي على ال واه  %6ا .%11أهش على املس ويف ا شهل فاش "ل فشي ه ه ال)سهي
وصهح  %12ل قو اللال ا  %14ل الهطشلي .اه هؤهاتار و  :هوالي الهطشلي ل وو اللال املصات وزااا هع هش فاتض ت ال حودر
ادق صشايبي االثلشفمي هل وغريار اا لي ل نوعمي اللاشلي املطلو"ي ل وو اللال ا يب و)طو عل ههشلغي هااتطي هل أرابب اللال "طلب هؤهور
أعلى (وللم جشهل اهش "ل هإ مللء ه)شصب اللال اليت كشنت ولز ا محلي هؤهور أقل ايبلوا ذلك ا فشئض اللاتض امل زايب هل ا شهلمن.
ا اتاجلي منط الطلب ل وو اللال املصات اج ان ا حواذ املؤهور ا شهلمي اهش فوقهش على الوظشئف املطلو"ي ل وو اللال "م)اش وضشءـ الطلب
على الوظشئف اليت و طلب هؤهور أقل .اهو ناس احلشـ ل األ واو اتشرجمي .رغ أي أكثات املهل طلهشً ل اللطشع اتشص ه هسشع ا اإلااريبن
(الساات ريبيإ اه) ا"و ال سويبق ااملهملشر .اغشلهم هش أعاشـ د و طلب د وللماشً ه و طشً ا جشا لغي أج)همي ا"لض ههشرار "سمطي وا سب ل
األغلب هل روـ اللال ناست.
اوو األ:هي – "طشلي امل للان – ل ناشههش نن وس أثات وو اللال خباتجي ا شهلشر األج)همي ااد ثاشريبي اتشصي "سهب
متشيبزاهت ال)وعمي اادج اشعمي ال ه ا يبللق ولاتيبات ال )امي الهواتيبي املصات (1998إ أنت اتلمس هل املؤك أي ا شهلشر اتشصي ااألج)همي ووفات لطوهبش
وللماشً أفضل الا)ت هل امللطوع "ت أهنش و مح فاتصشً أفضل لللالات .ه ا ابإلضشفي ملش ميلات هؤدء اتاتجيوي هل رلامشر اج اشعمي ااق صشايبي
هاتوالي هل نمث ادروهشطشر اللشئلمي ا ايمز وو اللال ل ووغمله  .اكشي الوشئع ا اقت قاتيبب أي "طشلي امل للان قشصات على امل خصصن ل
ال را شر اإلنسشنمي فلط اأي نشجي ات اع ه امله)من هل الضخشهي حبمث د ميال أي حي ل فمه فشئض عل نشجي اللاشلي الال الوضع
احلشه ك ب ه ا ال صور اأثهت أي الهطشلي ميال أي اي ل أيبضشً "ن امل خصصن ل الللوم الطهملمي ااملهل الا)مي ذا :اار عل نشجي السوو أا
اج ر السوو أصوً .ال ه ا و هب ن يف ال را شر (نويبات 2002إ قودً أنت اتمل وصل أه املهشرار الهواتيبي ل هصات "ل ه هل در
ال وغمل الاشهل الو:م ل حلمق ال)هضي ادق صشايبي نمث جن أي راتجي أ ه الالمشر اللالمي أهش ه لطل أا راغب ل عال خرات غري ال يبوغلت
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نشلمشً (كلمشر الللوم اا ) يإ ال امللش"ل ه)ش عجز عاتض ابل)سهي تاتجي كلمشر الطب االصم لي األهات ال
اللال اع م و)ش ب "ن اللاتض االطلبات.

يبلاس اجوا رلل ل وو

األل الهلض ابلوئاي ل ه ه الهطشلي عل ال للم ا شهل هسرته اً ابدن لشاار ااملآر اليت ع ر ع)هش مجشعشر رجشـ األعاشـ جتشه
ال)ظشم ال للما اللشئ ل هيت هاتانلت اه)هش املاتنلي ا شهلمي" .وصاهش د وؤهل اتاتجين ابملهشرار الا)مي أا ال ه)مي اليت يب طلههش وو اللال ل
اإلطشر اللم اه ا يب  .انسب ولهري "لضه ي نظشم ال للم هو اتكشرثي هطلليات .ا"اتغ الز ا ا شئلي ل أع اا اتاتجين فإي مثي و هوراً ل هس و
كاشءهت  .اهو هش يباال ل أل ويف امل)شهج اأ لوب و ريبسهش اادف لشر ا "اتاهج و ريبب لللاشلي و)ا ل يبه ال خصو الا  .اهو هش يب ر و
هس ويف اإلن شجمي ال و س "ت اللاشلي اال يباسات نجشم أصحشب رأ املشـ األج) عل اد ثاشر ل هصات "اتغ املمز ال)سهمي اليت و ا ع هبش
هل نمث و هس ويف األجور اال الاي الزهم لللال" .ل وات ارا ي أرات (Galal,2002إ أي  :ا اإلقهشـ على ال للم اتشين يبؤايف ه
ار وـ ل اللال لز ا امللاتاض ه)ت ل ا فشي أن احللوـ املطاتاني ل ه ا الوأي هو ال حوـ ا ال للم صاتافشر اوو:يبع احلاوهي كو"وانر على
الطوب غري اللشاريبل !!
اعلى روف "ن ال را شر ه)ش هل يباتجع الهطشلي عاوهشً اا شهلمن عل اجت ال ح يب لثلشفي واضمل اللال احلاوه عل اللال ل
اللطشع اتشص "م)اش و هب ارا ي أراتيف أي وطلع طوب ا شهلي الموم أكثات اجن اابً ه اللطشع اتشص ااألج)  .اه)ش هل يباتجلهش ه الاجو "ن
ماتجشر ال للم انشجشر وو اللال نمث يبونظ ضلف نوعمي راتجي ا شهلشر اع م ق رهت عل هواكهي ال غريار اللشملمي امل طور ل مللاتفي
اال ا)ولوجمش ممش أا ه  :ا هطاتا ل ع ا اللشطلن عل اللال "سهب  :ا ع ا اتاتجين ل ختصصشر غري هطلو"ي لسوو اللال (غلهي ال را شر
اإلنسشنمي عل ال طهملميإ أا ألي "لض ال خصصشر هطلو"ي لسوو اللال الال مل يب لق ال ار ه)ه ال ريبب ا م أث)شء ال را ي" .ل وللصت اظماي
ا شهلي ال )ويباتيبي اأصهحت جماتا أاعمي راوم)مي ل ااتيبم هوظان اف)من (انقص الااشء إ ق وس لن هب السلطي اق و جشهله ا شه ان وشر
الهطشلي "ن راتجي ا شهلشر ل الس)وار األرري ل احلط هل هاشني ال للم ا شهل  .اجشء ه ا الوضع ا شهل "اتغ هش نووت امل كات اليت ق ه هش
احلاوهي املصاتيبي ل " ايبي املاتنلي ل عشم  1988لل ائ)ن (ص) او ال)ل االه)ك ال المنإ ولوـ ات ي وغرياً جزئمشً ل نظشم ال للم جيات هب ف
ضاشي الوفشء "وال أفضل ابن مشجشر وو اللال ا ي رطوار هشهي اخت ر إلصو ال للم ا صونشر ضشفمي وف و رل ملسشع
مش شر احلاوهي ل ووجمع اار أك لللطشع اتشص االطش"ع اتشص امل زايب ل ادق صشاات.
د أي ااقع احلشـ أانهأا عل ع م اروهش ال و ع ل ال للم ا شهل – "وال اثمق -ابن مشجشر ال و ع اال)او ادق صشا ا"اتاجمت عل
الاتغ هل أي فلسا ت كشنت هه)مي عل ووافات ان مشجشر ال الي لسوو اللال فشل و ع الزراع عل همل املثشـ (عالمشر ا صو اا زراع
األراض إ متت ل طشر ات الاونمي ال للم يبي االوضع ناست ولاتيبهشً مت ل طشر هلظ الص)شعشر ال حويبلمي اليت مت ال و ع فمهش هثل ص)شعي الغزـ
اال)سمج أهش الص)شعشر الثلملي فل كشي ال و ع فمهش أل اااً هلشرني "لطشع اتى ه ى
شر االلطشع ال جشر ال مل يبس طع ا ملشب ال فق املس اات هل
ا
اتاتجين ا ا اأا ذلك ابل شه ه ارواشع نسهي الهطشلي هل الوهشب ان هل مت ا هلشاه هل ال للم ا شهل ن مجي وللمو أع اا امللهولن
اب شهلي فل اج اا أناسه ل اضع أكثات "ؤ شً ألهن مل حيصلوا عل و ريبب ه)ش ب أا ههشاار هلرتف هبش ل وو اللال اهو هش يبل
فول ال)ظشم ل ايلمق صونشوت.
ال ظل ه ه األاضشع ال ظل اد جش"ي الهطمني لللطشع اتشص ااألاضشع ا شهلمي اواشق هوالي الهطشلي طاتنت ال الي "اتانهج
ال وغمل احلاوه األاـ عشم  2001اال مل حيلق أه افت امللل)ي – (رلق  700ألف فاتصي عال ل نن مل يب جشا 100 :ألف فاتصي عالإ  -امل
يبسه ل نل هوالي الهطشلي "ل هو قاتار و خ ه ال الي أنمشانً ل حلمق هاش ب مش مي ل أاقشر ادن لشي ات ال ل س اات هل در الهطشلي كاش
ه ل صل افلشً ملش يبوري لمت ولاتيبات ال )امي الهواتيبي ملصات (2005إ ه نواه  %10هل مجشه قو اللال ل هصات اطهلشً إلنصشءار ا هش :املاتكز
لل لهني اللشهي اا ىإلنصشء (حبث اللاشلي ابللم)ي 2005إ شار أعل هل در اللاشلي "ن احلشصلن عل وللم ه و ط ")سهي  %62.3يبلمهش ال للم
ا شهل اهش فوقت ")سهي ( 27%إ هش جيلل هل ظشهات الهطشلي أن أه ال ح ر اليت وواجت ال للم ا شهل "ل أرطات املواور اليت وواجت ات اع
املصات عل اإلطوو.
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سوسيولوجي
حتليل
( )2-3-3بطالة
َ
املتعلمني واملسئولية االجتماعية ٌ :
ٌ
ال ضوء هش هق دنظ)ش "اتا :ظشهات الهطشلي كأن أه ادنلاش شر السلهمي لل حودر ادق صشايبي االثلشفمي اليت هه هش ات اع املصات
"صور أل اا ل هاتنلي الثور اهش قهلهش الال "الل ادع اشا امل زايب عل خلمشر السوو ه) ه) صف السهلم)شر ان اآلي أر ر هل در
الهطشلي ل ال زايب "الل وضشفات جماوعي هل اللواهل جم الي اكشي لهطشلي امل للان ال)صمب األك ه)هش د أي املسنولمي ادج اشعمي Social
 Responsiblityا ي اقلت ل اإلطشر اللشم ل لك ال حودر د أهنش و و:ع هش "ن قطشع ال للم ا شهل ا وو اللال اعلمهش ولع املسنولمي
هورتكي.
فهسهب اخناشض الااشء ال ارلمي لل للم ا شهل "الل ولك ال حودر انلاس ه ا عل اخناشض كاشءوت اتشرجمي "ات:ر ل اللوقي غري
السويبي "ن ال للم ا شهل ا وو اللال "وال نشا "الل مش ي ال الي ل ا خ ام ال للم اللشه ا ملي للاتهو ادج اشعمي ااي ختطمط لم
أا ن ووفري هلوهشر احل األا هل ال للم الاتصن هل هاشانر هشايبي ا"واتيبي .اافلت فاتاع الللوم ادج اشعمي مث)شً أهبظ .فل كشي نوات اآلدف

هل طوب ا شهلشر ل هسشقشر الللوم ادج اشعمي ل ا شهلشر أقل والاي اأ هل هل الااتاع الللاميات .لمصهح اللل ل ولك اتشدر الاترو
للي ابئات ل ات اع امل خلف ال د حيرتم الللونمي "ل ق حي لاتهش ايبهزأ هبش فلوً رغ اتالط)ط)يات الاشرغي أنمشانً .اوصهح ولك اتشدر للي
ابئات ل وو اللال ابل هلمي ل رجي أي اعش الهلض ابل خل عل ه ه اتشدر " للي ع م ا ايف ااأل مي !! ه )ش مشً اارهش ل ايلمق اظشئف
ا شهلي ال ثلمامي اال )ويباتيبي اصمشغي اع األجمشـ "طهملي السمشو ادج اشع ادق صشا االثلشل اللشئ "ل اهلشاني غريهش هل اتشدر ل ايلمق
ال وا:ي ات ال ااحلضشر  .ار ش واوي ثور الطلهي ل فاتنسش (هشيبو1968إ ض ات اع اد هوك اعجزه عل ووفري فاتص اللال "ل ا شهلي
تاتجي ه ه اتشدر ااار طوب ادج اشع االالساي اللو فمهش "الل نسش ه الزائ ااعمه وشكل ات اع عل غريه هل أصحشب
ال خصصشر املخ لاي هؤهاتاً عل أ مي ه ه اتشدر ااارهش ل ن ال ال غمري الو ل أقل صور اهو ال غمري الثلشل املش ميال أي اي ثت ه ه احلشلي
املوشهبي هل ثور عشرهي (ثور امل للانإ ل ات اع املصات .

يبضشف ه هش هق هسنولمي ا شهلي ل رلق فجو وا)ولوجمي "ن قطشعشر اإلن ش اا شهلشر فشألاه أ هق ل ا خ ام اوطهمق
ال ا)ولوجمش احل يبثي ا ل أاضح أي األجهز ااملل ار املس خ هي ل املصشنع اغريهش هل املؤ سشر اإلن شجمي أن ل ممش يب رب علمت الطوب ل
هؤ سشر ال للم اللشه فا م لف الالمشر – اب ث)شءار قلملي -يب ع اا الوهشب االلو اللشهلي اارل قشعشر ال ر اأهشم ه)شض املخش"ات
ا"ن ج راي املا هشر ااي أ اوصشـ جشدر اللال الاللمي ال هل أجلت يب ه ا اإلع اا .اد خياف هل ن اللزلي "ن اإلع اا ا شهل
اجمشدر اللال اليت يبل ش هش ولجأ لمت "لض الالمشر هل اصط)شع "منشر عال هصغات هزرعي هلال ارهي  ...اخ .االسهب ل ذلك هش
جيات اارل ه ه الهمنشر املصط)لي هل طلو ه ر مي خي لف كاشً اكماشً عاش جيات ل جمشدر اللال احللمل  .هش يبل اف لشر "اتاهج ال للم ا شهل
(امل)شهجإ ه ال ااتيبل اللال املاسب للخ  .ايبزيب الطن "لي أد جي راتجيو ا شهلشر فاتصي ل طهمق هش ار وه ل احلمش اللالمي اأي ههشرهت الا)مي
د واتق ملس و ال لشهل هع ه ه ال ا)ولوجمش احل يبثي اه غريار اللصات اأي علمه أي يبطوراا ههشراهت ال خصصمي "وال أا آبرات ي اج اا عاوً
يباتوهط وضوع ارا ه أصوً .ال اق )شع أي ق راً كهرياً ممش نواو ه)ت هل و ين املس و ا شهل منش يبلز – ه ن غري قلمل  -ه انل ام اافلمي
ال جويب ل طوب ا شهلي نظاتاً لضلف األهل ل فاتصي عال "ل ال خات .
أهش هش يب واوات هل أي هموع "طشلي امل للان ولز ه ثلشفي واضمل اللال احلاوه عل اللال ل اللطشع اتشص االلال احلات االلال
املا عل اللال الم ا فإي اج ر فإي عل ال)ظشم ا شهل أي يبلال عل وغمريهش اد ماش هع وغري السمشو ادج اشع ادق صشا ه)
ه) صف السهلم)شر ا ي عجز ل ايلمق ولك املهاي يبهل ه ا الوضع هؤهاتاً عل و ين كاشءوت اتشرجمي هع هاتاعش أي ولك املهاي د و حلق " اي
قطشع رشص نلمل  .ف لو أي ه)ش قطشع رشص نلمل ملشوت ثلشفي اللال احلاوه ألنت لمس هل املللوـ أنت وظل الثلشفي املصاتيبي ل هلزـ عل
الضغو الثلشفمي اللشملمي اليت ولوـ أي املواتاع اتشص هو عاشا عوملي اعاشا عشم اعاشا اق صشا "وال عشم اعلمهش غري ابل أكم نظاتو)ش للوظماي
احلاوهمي .اعل كل يبهل ا طوع ه ه ال اصمور الطو"مي ااااعمهش ألوراً هل ألشار ارا )ش املم انمي .أهش هسنولمي السوو فهلضهش ان"ع هل ايودر
اظاتاف ات اع اللشمل ا"لضهش اآلرات ان"ع هل ايودر اظاتاف ات اع املصات او لخو األاضشع اللشملمي رخيمشً هل اتنلوـ اآللي ه فخشخ
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اللومليات االيت أر ر " ارهش و طلب ارواشع املس و ال للما اللشم لللو اللشهلي فأصهح ال للم اتاد" ائ ات لزاهمشً هع الثور الص)شعمي األاه
ااتالثشنو ات لزاهمشً هع الثور الص)شعمي الثشنمي ايب ار احل يبث ن اآلي عل ووفري ال للم اللشه للجامع هع الثور املللوهشومي.
اكشنت املوالي اليت هغلت الهشـ ع) ارشـ اآللي ل اللاتي ال ش ع عوات ه األثات املرتوب عل اللاشلي .اكشي ادع لشا السشئ ل
الاثرييبل هو أي اآللي اه ايل ألل اللشهل وؤا ه طاتاه ا للشئت ل :هات اللشطلن .اق اوضح أي ه ه ال)ظاتيبي قشصات فل أظهاتر
اإلنصشءار أي ا خ ام اآللي أا اائاشً – ل امل الطويبلي  -ه  :ا اللاشلي المس ه نلشصهش .حبمث ميال اللوـ ابطان)شي أي اآللي وؤا ه
رلق فاتص ج يب لللال ل امل الطويبلي .أهش ل امل اللصري فل يبرتوب على "ل غشلهشً هش يبرتوب عل ارشـ اآللي ال للم يبي ااآللي ذاومي احلاتكي
(املؤمت تإ  Automatedايويبل لللشهل هل عال ا خرات واء ل ناس ال)وع أا ل فاتاع أرات  .ايبل ض ه ا ال حويبل هولي عل اللشهل هل
نمث اك سشب ر ار ج يب اوغري ل ظاتاف اللال اغشلهشً ل هاشنت .ا"طهملي األنواـ فإي جسشهي ال ضحمشر وظهات "وال أاضح ابل)سهي
للانشر غري اللشار عل ال طور اهوئاي األاضشع ا يب  .اع) هش ن ح ل عل امل الطويبلي اامل اللصري فإن)ش نلص امللِن املس خ م ل عل
ادق صشا .فشمل ه)ش د ووري ه أ فرت :ه)مي ا منش ووري ه وغري الظاتاف .فطشملش مل حي ل وغري ل الظاتاف اللشئاي فإن)ش ناوي ل امل اللصري الو
طشـ الزهل اع) هش و غري الظاتاف ل وءم األاضشع ا يب فإن)ش ناوي ق ارل)ش امل الطويبلي الو مت ذلك ل :هل قصري.
اهع الو اللوملي فإهنش ولال على ايطم أ شلمب احلمش الل ميي او) ج أ شلمب ج يب كاش أهنش ولض على األ واو الل ميي اتيبلشً.
اختلق أ واقشً ج يب اولال على ايطم الص)شعشر الل ميي اوه اات اظشئف ج يب (فاتيب هشي 2001إ او ه اللوملي ابل سهب ل و هور ظاتاف

اللال اا خ ام الللوا املؤق ي اقصري األجل ااار ر اللال االلال لارت هل الوقت اا:ا ا الوظشئف ذار األجور امل)خاضي (جور
ايبل نج 2005إ ايباام)ش أي ن)ظات ه أالنك ال يبل يب)هوي ارا ه ا شهلمي اه ل ل الثشنمي االلواتيبل أا الثشلثي االلواتيبل .اأي هؤدء لل حيصلوا
عل فاتصي عال ه)ش هي "ل صشر يب لن علمه أي يبلالوا انالن ل أن املطشع أا هو:عن للات شئل اليت د وات ل ابل يب اللشم اذلك ألنت يباتاا ش
أي وصل ل الموم ناست ال أ اتع اقت ("مرت هشرون هوهشي 2003إ ه جشنب محلي ال ك وراه ال يبل يبضطاتاي ل "لض األنمشي ه قهوـ
اظشئف ل جمشـ الساات ريبي لل م اجوا هاشي ل جمشدر ختصصه  .فل) هش ووج "طشلي فإي األعلى ههشر "ن اللشطلن يباو :أنسل الوظشئف
هل ال يبل يب لوهن ههشهات ل املهشر  .االواقع أي راتيبج ا شهلي يبلال اآلي ل املوقع ال كشي هل املل شا أي يبلال فمت راتيبج ال للم امل و ط (لمسرت
ثورا 2005إ فشمل)شفسي ل ادق صشا امللومل د ولاتف الاتمحي اوؤا ه رلق وو عال االمي .اابل شه فلمست مثي فاتصي عال خه)ي "ل أي
اتاق صشا امللاتفيات يب طلب عاشلي أقل الا)ت يبس وجب وللماش جشهلمشً اهش "ل ه .اد هك أي وللو وو اللاشلي د يبل ضآلي هش ميال أي وسشه "ت
ذا هش أهال ووجمع اد ثاشر الوط ااألج) "طاتيبلي فلشلي فضوً عل ال وظمف األهثل لعهاشانر
اللوملي ل رلق فاتص عاشلي ج يب
ال ا)ولوجمي خ لف هس و هتش امل و طي اامل ل هي ل جمشدر اإلن ش اات هشر هش يبااتض على ال للم ا شهل اماتجشوت اي ً ج يب اً فأالنك ال يبل
لمست ل يبه املهشرار اات ار الو:هي لللال "صور جم يبي ل هاشي عال هوجت وا)ولوجمشً ماونوي أقل ق ر على امل)شفسي ل ه ه الوظشئف.
أهش وو اللال املصات فأصهح يبلشقب ال للم ا شهل ل در عشلمي هل الهطشلي "ل أي كشي اللال هاشفأ يب وقع هل يبسل ه ال للم
أي حيصل علمهش ضال هاشلمي ال ووه ل همال وو اللال اختلف اله)مي ادق صشايبي االيت د وساح ابك وشف فاتص اللال الاشه)ي االيت مل
واصح عل ناسهش ل صور طلب اج اشع يبساح اب ملشب أع اا أك هل راتجي ال للم اللشه ايبااتض أ شلمب ج يب و للق أع اا اتاتجين
ااهمله ايبلض ه ا ال ووه ل وو اللال غمشب الص)شعشر اإلن شجمي كثماي اللاشلي االيت ميا)هش أي وضشعف فاتصي اللال اد واتجع "طشلي
امل للان ه ع م ال طش"ق "ن همال ال للم اهمال ادق صشا فلط فل واتجع أيبضشً ه ادر وف ل اتعي ال)او ل كو اللطشعن .ل أي يب) ج
ال للم راتجين أكثات هل ق ر ادق صشا عل ا ملشهب (رغ نشجي ات اع لمه إ .اهل املونظ أي ال للم يب)او "ساتعي وزيب هاتون أا ثول هاتر عل
هل در منو فاتص اللاشلي ل قطشعشر ادق صشا احل يبثي .اهل مث فإي اللمب ق د يباتجع ه ال للم ل ن ذاوت ه)لزدً عل غريه هل اللواهل اأا ش
ذلك ادق صشا .اههاش ل كل فاتيبق (ال)ظشم ال للما – نظشم السووإ يللشء الوئاي عل اآلرات د أي ال دهك فمت أي لال ه)هاش اثري
عل اآلرات اأي ادر ودر اال ووهشر ل الوان ه)هاش ش انلاش شهتش عل اآلرات اكو ش هؤثات اه أثات "طهملي ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي
اليت هه هش ات اع املصات .

( )3-3-3اجلامعة واجملتمع  :رؤيةٌ تطويريةٌ
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أنت د يباا ل هلش ي ه ه الظشهات اللجوء ه ال ا"ري املألوفي كات"ط ال و ع ل ال للم ا شهل حبشجشر وو اللال اقمشم ولشاي "ن
هؤ سشر ال للم اللشه اهواقع اإلن ش اجت يب فاتاع ال للم ا شهل اار صشصشوت اغري ذلك هل ال ا"ري اليت و كات عشا  .فشملسألي هات أرات
هاتوهطي "ه)مي اللصات اطاتا :ادق صشا السشئ فمت انوع اللم أا(الو قم إ اليت وسوا عشمل ادق صشا ااملشـ اال ل)مي.
أهش احللوـ املطاتاني ابحل هل الطلب ادج اشع امل زايب على ال للم ا شهل اهل مث وللمل ماتجشوت الزائ عل ادن مش املطلوب فأنت
د يب اوى هع ظاتاف ات اع املصات ادج اشعمي اادق صشايبي االساشنمي ابإلضشفي ملش متثلت هل ضغو ناسمي و لشرض هع طاونشر الطوب اأالمشء
أهوره ارغه ه ل ادل حشو ابل للم ا شهل كاش أنت د يبسشيبات ه غريار اللصات هل ثورار علامي ااوصشلمي اوا)ولوجمي اجم)مي اد يب او هع
الصمحي ال ميلاتاطمي الرت"ويبي اليت يبوه هش اللاتي ا يب اه صمحي ال للم اللشه للجامع .أهش عل احلل األهثل ل هواجهي ه ا الطلب ف جل "صور
د اي ال اتشالي " ل يبل نظشم اللهوـ اب شهلشر (ها ب ال )سمقإ ألنت ل ضوء ه ا ال)ظشم يبصهح هل نق طوب ا شهلي أي يبطشلهوا ال الي ابلوظشئف
د ماش ال خصصشر اليت د وضمف ألهنش ه اليت أج هت على ادل حشو هبش افلشً دع هشرار وه ل عل املوضوعمي ل ال لمم هش قهل ا شهلي امل
و ح ناتيبي ادر مشر اال وجت ا شهل االيت ميال على أ ش ت أي و )صل ال الي هل ووظماه ألنت ار مشر ذا ابأل ش اأي اح ا ل احلشجي
لمه ظاتاف اللاتض االطلب ات ال

" دً هل الز هب ل أهمشء ق د ايلق ههشعشً عللمشً أا هشا ً.

اق ق م فول وي االمشهز  Fulton & Williamsطاتيبلي ج يب اقرتنش فمهش أنت ميال احل (الضهطإ هل راتجي ا شهلشر ل "لض
ال خصصشر ان رهت ل ختصصشر أرات عل طاتيبق ا ثاشر ج أك ل جمشدر اإلرهشا اال وجمت ال للما اامله حبمث حيصل الطوب قهل
ال حشقه اب شهلي عل هللوهشر كشفمي اكشهلي لمس فلط عل هاتا اللهوـ اامل)شهج الال عل ان اشدر فاتص اللال ااد خ ام لل أعوام
هلهلي اميال ولزيبز ذلك عل طاتيبق ارا شر نظشهمي لهلض الوقت  Part Timeا"اتاهج ال للم املس اات اولك ادقرتانشر ق وسشع األفاتاا عل
ال جشاب هع وغريار وو اللاشلي "صور أكثات فلشلمي ا جشنب ضاتار والمل وطهمق قواع اع اشا اضاشي ا وا ا شهلمي هش ميال هل رلق فاتص
عال ج يب اوطويبات اإلن ش وضشفاتاً هع جهوا وو اللال او ريبب طوب ا شهلي عل املهشرار ا يب ااأل ش مي لسوو اللال اه)هش الل ر
عل ادوصشـ الالشـ ا جشا اللغشر األج)همي اههشرار ا خ ام احلش ب اآله االل ر عل اإلاار او)امي املهشرار اتوقي حلل املوشكل
االل ر على ال حلمل االل ر عل اختشذ اللاتار االلال ا اشع او)امي املهشرار اللمشايبي االل ر على املهشار اادل زام ابل للم املس اات
االلش"لمي لل رب على ههل م لاي .هع هاتاعش أد وس حوذ ه ه ا هوا عل اظشئف ا شهلي األراتيف .اأررياً ميا))ش ال أكم عل ضاتار عوا مش ي
والمف راتجي كلمشر الرت"مي – افلشً لون مش املخطط – لاوهنش املسنولي عل ع اا امللل اواويب)ت او ريبهت اامل صلي اوصشدً ههشهاتاً ابل للم هش قهل
ا شهل اأ وغري يبطاتأ علمهش وف وظهات خاثره عل ال للم ا شهل ابع هشره ه رل ه ا ال للم اه رل وو اللال فماش "ل .

ِ
عي
( )4-3املشهد الثالث  :احلَِراك االجتما ُّ
ه) د هددش يبلدداتب هددل (1400إ عددشم أقددات اللدداتخي الادداتمي اار اتاللل د ات ل عالمددي اتاحل داتا ات ل قولددت ولددشه ﴿ يبداتفاد ىع ض ض ى
يبل خا اه)ُدوا ىهدد) ُا
ا
اِّلُ ال د ا
االضد ى يبل أُاوُدوا اللىلد ارج ٍ
دشر (اتشالددي 11إ لمصددهح هدل امل لددشرف علمددت فمادش "لد أي احلصدوـ علد ال للددم – اد ددماش ال للدم اللددشه -يب ددمح الااتصددي
ا اا ا
ا ا
لطشلهددت ابحلداتا ادج اددشع  .اأي ات ددوراكن Sorokinات ل هل هددي هددل و)ددشالوا هاهددوم احلداتا ادج اددشع ابل حلمددل اال را ددي ااحلداتا ادج اددشع
 Social Mobilityع)د ه هددو اتايددوـ لادداتا أا هد ء اج اددشع أا قماددي – أ هد ء مت صدد)لت أا ول يبلددت "وا ددطي ال)ودش اإلنسددشين -هددل اضددع
اج اددشع ه اضددع اج اددشع خرددات .امل خت لددف ال لاتيباددشر امل لشقهددي للح داتا عددل ه د ا املل د "ددل صددشاقت علمددت اه)هددش ولاتيبددف اتجددماس Jamesات
ات ولماشي اووههسويSullivan & Thompsonات اا ااتر اضلمي املاهوم عل ه ه الوشكلي ن يبوه)ش ه ا.
ارغ د د د ول د د د ا أند د دواع احل د د داتا ادج اد د ددشع هد د ددش "د د ددن (أفل د د د  Horizontalرأ د د Verticalإ & (ص د ددشع  Upwardه د ددش"ط
Downwardإ طهلشً لد ولماشي اووههسوي اناتا د راا  /وللشئ اخرات راا طهلشً للسو مولوج الااتنس اتجشي كزيب)مفات اأمنش أراتيف
ه ل د ا للح داتا ك دداتامله ادق صددشا االسمش د االثلددشل اللغددو اال د يب االللل د اديباولددوج االصدد)شع ات طهل دشً ملددش ذكدداته ددوراكن ل ك ش"مددت
ال)ظات ر ادج اشعمي امللشصات ااحلاتا ادج اشع إ .ارغ ولد ا هد ه األندواع د أي هدش يبها)دش ه)هدش هدو احلداتا الاتأ د (صدلوااً اههوطدشًإ اهدش يباتافلدت
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هددل ن داتا جم ال د ك ااتقددي اقملددي نضددلهش هددش "ددن احل داتا ادج اددشع (ن داتا األف داتااإ ااحل داتا ات ال د (ن داتا ات اددعإ ه)ل دشً  /ارءاُ للددهس االغاددوض
اميا))ش قمش ت االوقوف عل طهمل ت ابلاشرو اامللشرني "ن الوضلمي السش"لي االوضلمي ا يب .
ااحلداتا ادج اددشع كظددشهات اج اشعمددي يبداتوهط "ظددشهات أعد هد ظددشهات ال حددوـ /ال غددري ادج اددشع فهددو أند هظددشهاته ا ي كددشي هد ا د
يب)ا د أي احل داتا ادج اددشع ق د يبددؤا ه ن د ال ال غددري ادج اددشع كا ددش أي ف درتار ال غددري ادج اددشع الس داتيبع ه د ف درتار ن داتا ااضددح لاف داتاا
اللجاشعشر ل كثري هل األنمشي .فشللوقي -و س ابل لل اال وش"ك – "ن ال للم ااحلاتا ادج اشع ميال أي اي ا "طاتيبل ن م لا ن فشل للم قد
يباوي أاا للحاتا ادج اشع اقد يبادوي انلاش دشً أا را فلدل للحداتا ادج ادشع ايبلد هد ا أي ال للدم ميادل أي يبدؤا ااره ل "لدض األنمدشي
كا غددري هس د لل ال أنمددشي أردداتيف كا غددري "ددع .االاتغهددي ل ال غددري ق د وددؤا ه احل داتا ادج اددشع ك) مجددي لوجددوا اللددوون هل دشً أا ن د ا ش قددو
اافلي و فع الااتا ه وات اط)ت أا اتاتا عل اظما ت أا طهل ت قو جشذ"ي جت ب الااتا ه اضلت ا يب .
فا الوقت ال يبسل فمت ال للم للحاشظ
االلوقي "ن ال للم ااحلاتا ات ال ذار طهملي ج لمي لاوهنش قشئاي عل و)شقض أ ش
علد هددش هددو قددشئ ااصددمل قددم ات اددع اهويب ددت يبسددل ل الوقددت ذاوددت ل غمددري هد ا الواقددع ايبسدده "د اره ل عالمددشر احلداتا ادج اددشع اجنددش أ
صددو أا جت يب د ل ال)ظددشم ال للماد هددو ل ووا:نددت "ددن هددل ه د ه اللوقددي ا لمددي ي عهلاتيبددي ااضددل السمش ددشر ال للمامددي و جل د ل صددمشغي ه د ا
ال وا:ي "ن احشفظي عل قم ات اع اهويب ت هل جشنب االسدل الد ائ حندو األفضدل اعد م ادنغدوو علد الد ار اال واصدل هدع اآلرداتيبل هدل جشندب
خرددات .فددشحلاتا ادج ا ددشع هددو ثش" ددي احلللددي املاتكزيب ددي الدديت يب س ددِن عددل طاتيبلهددش الاو ددف عددل طهمل ددي اللوقددي " ددن ال)ظددشم ال للما د اال)ظددشم ادج ا دشع
اادق صدشا االثلدشل االسمش د  .أهدش اللوقدي "دن املسد و ال للماد للادداتا اناتاكدت اج اشعمدشً فدشل)ظات لمهدش روفمدي (افلدشً لسو دمولوج الرت"مديإ فهم)اددش
يبؤكد الوظمامددوي علد اللوقددي اإلجيش"مددي "م)هاددش أ أي ال للددم ا ددملي أ ش ددمي حلداتا الادداتا اج اشعمدشً هددل املسد و ر دق صددشايبي اادج اشعمددي الد نمش ه
املس و ر الللمدش .يبؤكد الاتاايبادشلموي أي ال للدم جمداتا أند اللواهدل الديت ايد ا املسد لهل ادق صدشا اادج ادشع للاداتا الدمس هدو اللشهدل األقدويف "دل
ووجد عواهددل ر ددش واددوي أقددو ه)ددت – كاددش يبد هب كددل هددل جمدد)س " & Gensenددولز -ممثلددي ل اللواهددل الوخصددمي غددري اللللمددي كسدداشر الوخصددمي
اال) ددوع االل ددوي ااملس د و ادق ص ددشا ادج ا ددشع ه جشن ددب احل ددظ  Luckال د يبؤك د علم ددت كويبس د وفات جم)ا ددز  C.Jenclsل ك ش" ددت اتالوهس ددشاا
Inequalityات.
ايبؤك الاتاايباشلموي ك لك عل أي ال للم ا ملي للثهشر ادج اشع  Social Stabilityااحشفظي علد الواقدع ادق صدشا اادج ادشع
اللشئ اال وسمطات علمت مجشعشر اللو أا الضغط ادج اشع ل ات اع اان لشـ الوهسشاا هل جمل اآلابء ه جمل األ")شء .عل طاتيبق ووفري فداتص
ال للم رشصي الم اهل مث اللال أل")شء الطهلشر ادق صشايبي اادج اشعمي الللمش اامل و طي اناتهشي أ")شء الطهلشر ال نمش ه)هش .ارغد ادرد وف الهدن
فماش "ن الاتأيبن فصحي كل ه)هاش و ح ا افلشً لطهملي املاتنلي االسمشو السو مو رخي للاج اع ألل ال لمم ا ي كشنت قضدمي احلداتا ادج ادشع هد
ال افع الاتئمس ملطلب ال و ع ل ال للم – د ماش اللشه -ال هه ه ات اع اإلنسشين فماش هض عل أنت يب مح الااتصي ملزيب هدل الرتقد ادج ادشع .
ال ه ا يبؤك ات"ري Perryات عل أ مي ال للم نمث يبؤا ال)ظشم ال للما اظشئات ابع هشره أاا جوهاتيبي اأ ش مي هل أجل ناتا او)لل اج ادشع
صددشع لافداتاا ولويبضدشً لااضددشع ادج اشعمددي ااأل داتيبي امل)خاضددي لددهلض األفداتاا .ايب زايبد احلداتا هددع وزايبد املسد و ل للماد ال هد ا يبؤكد ات"ددوااي
Boudonات عل أي هؤدء ال يبل نصدلوا علد هسد و وللماد أعلد كشندت لد يبه فداتص أفضدل لل د ر ااحلداتا ادج ادشع اعلد ا شندب اآلردات
و ضشءـ الااتص ألالنك األفاتاا ال يبل نصلوا عل وللم أقل هل امل و ط فشل للم يبو ع ق)دوار احلداتا ادج ادشع هدل ردوـ هدش يبا سدهت األفداتاا هدل
قم اهاشني اج اشعمي اهلشيبري هه)مي.
"دل أي نلد احلصدوـ علد وللدم جدشهل – طهلدشً ل د  Cynthia S. Johnson & Harlod E .Chethamاخرداتاي -يب)ودأ
ن مجي ادعرتاف أي الوهشا ا شهلمي ُمتال نشئزهش هل ا اع "ن ايسدن اضدلت ادق صدشا ااحلداتا ادج ادشع  Social Mobilityفهد وسده
ل ولزيبددز هاشن ددت ادق صددشايبي ادج اشعمددي  Socioeconomic Statusأكثددات هددل أ عشهددل خرددات .اعلد هد ا فلالمددي احلداتا هد ه لمسددت عالمددي
هطللي ا منش و ح ا جاوعي هل اللواهل هل أ"ات:هش ال للدم نمدث يبودشر ال للدم "د ار كهدري ل عالمدي احلداتا ادج ادشع "دل ال وودامل ات ادع
كال .او خ ارا ي و مولوجمي (ألا 1994إ هوقاشً هوشهبشً هل ه ا الاتأ فشل للم يبل هل أ"ات :اللواهل اليت وسشع علد احلداتا ادج ادشع
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ألنت يبسه " ار كهري ل اي يب ق ر الااتا عل الرتق اصلوا السل ادج اشع ااحلصوـ عل املهل الا)مي الللمدش كادش أندت يبداتوهط ل أنمدشي كثدري
ابل رل املاتواع اتال ا ميال ال)ظات ه ال للم كسهب يبسهق ل ن اثت كوً هل امله)ي اال رل ااملاشني اغريهش هل عواهل احلاتا ادج اشع ات.
أهش هش ذهب لمت الاتاايباشلموي هل اجوا عواهل أرات غري ال لل ق واوي أكثات أ مي فهو قوـ د جبشنهت الصواب ا ن هش – كادش ول لد
ارا د )ش – فددماال أي وسدده الظدداتاف الواقلمددي ل ضددلشف ااره د أنددت يبظددل فددشعوً اهددؤثاتاً ذا هددش وددات لددت أي يبددؤايف ااره "لمد اً عددل الاسددشا ادج اددشع
(احس ددو"مي االاته ددو إ ااياد د املسد د ويف ادج ا ددشع اادق ص ددشا اا د د عشء احد د اار الل)ص داتيبي ا )س ددمي (الل ددوي اال) ددوعإ ال دديت عا د علمه ددش ال ددزهل
اانضهش اللل ل اإلنسشين .أهش شر الوخصمي ابع هشرهش أن اح اار ا شهي فشل للم هو أن أل اار وطورهش اادرولشء هبش ا جشنب احلدظ الد
د ميال أي خيلق اللهلاتيبي هل نسشي أ"لت الال يبلطمت الااتصي إلظهشر ق راوت اهواههت ه انشً على ال للم  .اعلدى ذلدك فدشل للم د ميثدل جشنهدشً يبسدرياً ل
عالمشر احلاتا ادج اشع "ل هو الالك ال ود ار نولدت عالمدشر احلداتا ا"وا دط ت يبصد)ع اإلنسدشي قمادت احيد ا هاشن دت ايبدرتج فلسدا ت ا
أمنش لوكمت اهواقف نمشومت .اهل ه ا امل)طلق يب  :ال للم كاحور هلشع على كل اتشدر اليت ايمط "ت نمث و همال اللوقدي "دن ال للدم األمطدت
ل هدال وداتا"ط جيلددل كدل طدداتف ل نشجدت ا الطداتف اآلرددات .اهدل رددوـ عوقدي ال للدم حمطددت أ هدل رددوـ نشجدشر احدمط يبد اال ال للدم هددل
ظشهش هل اننمي أرات .
ووفري الو شئل ااآللمشر اليت ول اوس جمب حلشجشر احمط هل اننمي اقمشهت "وظشئات على اع هشر كونت ن ً

ِ
ِ
ِ
ِ
االجتماع ُّي يف ِ
املصري :
والثقافية اليت َش ِه َدها اجملتمع
االقتصادية
التحوالت
ظل
( )1-4-3التعليم واحلِراك
ُّ
االجتماعي)
قبل الثورةِ (التفاوت
ُّ
( )1- 1-4-3مرحلة ما َ
هه ات اع املصات عومي ثور يبولمو واشا ر طهلمي ااضحي امللشمل اكشنت املسشفشر اليت واصل "ن الطهلشر كهري اكشي ال للم خن ا
يب س " عات للطهلمي اال ااتقي "ن فنشر الولب اكشنت ")م ت اللشئاي على ختاتيبج صاو ه امز ولاس ال اممز الطهل السشئ ل ات اع .اهدع ذلدك
مل يبلد م ات اددع املصددات أهثلددي احلداتا ادج اددشع ابل للددم فلد ا د طشعت "لددض الانددشر ادج اشعمددي امل اوقددي وللمامدشً (الد نمش االو ددطىإ أي و)اد ا
وللم اتشصي أهوً ل الرتق ادج اشع على اع هشر أنت الو ملي امل شني أهشهه للحاتا ادج اشع  .ا"لدغ اار ال للدم ل احلداتا قا دت " طهمدق اتشنمدي ل
مجمددع املاتانددل السددش"لي علددى ا شهلددي علدى يبد اتطددت نسددنات اأايف ال و ددع ل ال للددم ل عصددات اد د لوـ (1952-1923إ ا  :ا نجد الطهلددي
امل للادي هددل أطهدشء اهه) ددن اصد)شع اهدزارعن امندو الددوع اللدوه "ددن فنددشر الودلب املصددات اكدشي لاددل هدؤدء اارهد ل هلشرضدي ددوء األنددواـ
السمش دمي اادق صدشايبي اادج اشعمددي السدش ئ ل هصددات كادش كددشي السداش أل")ددشء الطهلدشر الد نمش لول حددشو ابلالمدي احلات"مددي عدشهوً نش ًددش ل قمدشم الثددور
ناسهش او هن نا اللسااتيبن لموه ات اع املصات ناتاكشً اتجم المشات ج يب اً هغشيباتاً ل لك الوضلمي.
ِ
( )2-1-4-3مرحلة الثورةِ ( :سيولة احلِر ِ
االجتماعي)
اك
كشنت الثور نلطي ايوـ ل نمش ات اع املصات أل ثي ناتاكشً جم المشً "سواع أ")شءه امل للان لموه " لك األاـ هات ل رخيت ناتاكشً
اج اشعمشً اتصشع اًات "وصوـ ع)شصات ج يب – الطهلي الو ط امل للاي -د و) ا للطهلي الللمش ه قاي السلطي اناتاكشً اتهش"طشًات ل لك الانشر الللمش
ل غري " لك اله)مي السو مولوجمي للاج اع املصات  .اهع ولك الثور وغرير ال)ظات ه ال للم ابع هشره جزءاً هل ال)ظشم اللشم للاج اع لماوي أن
أه أاااهتش إلن ال ال غمري ادج اشع فشأله د ولوم هنض هش د عل أ ش هل امل للان هل أ")شئهش اه ا هش ووه "ت اوؤك ه ال جات"ي
اتا اهلاتطي ال للم ات " لامات اال و ع فمت اايلمق هلهم ت امع أفاتاا الولب ش يباال واشفؤ الااتص متشهمشً هع
ال شرخيمي .هش افع الثور ه) قمشههش ه ا
فااتهش ل قضمي الل الي ادج اشعمي كخطو أاه ل وصحمح ال وا:ي ادج اشع املللوب ال هه وت هاتنلي هش قهل الثور اكشي أن أه اااع
قمشههش .اأن ل قاتار جمشنمي ال للم ل مجمع هاتانلت ( 26يبولمو  1962إ "ا ح األ"واب عل هصشريبلهش حبمث أصهح ه)ش هاشي ل ال للم اللشه
اا شهلي لال هل نصل عل جماوع  %50ل اه حشي الثشنويبي اللشهي – اهش :اـ ه ا ال للم قشئاشً  -اا مس جشهلشر ج يب د ملشب األع اا
امل زايب علمت هع ال زام ال الي " لمن اتاتجين انلوابً اج اشعمشً نلملمشً خيو مولي او)ومط احلاتا ادج اشع الصشع للانشر ال نمش االو ط
"وال غري هسهوو ل ريبم هصات احل يبثي ع هش أ نت – ال للم االوهشا  -هل فاتص ايسن ال رل االلال اهس ويف امللموي "وجت عشم
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لمصهح ال للم روـ ه ه املاتنلي اد ماش ا شهل هو املصل ادج اشع ىُىّل الانشر االواتائح ادج اشعمي الطشألي اصشاقت عل اضلمي احلاتا
ادج اشع روـ ه ه املاتنلي ااار ال للم فمت كاش اصا)شه ل ع ا هل ال را شر ووه "سموليُ احلىاتا ى ادج ى
اشع  Liquidityل ولك املاتنلي.
ِ
االجتماعي)
االنفتاح ( :الثبات
( )3- 1-4-3مرحلة
ِ
اهع ال حوـ ادنا شن وغري امل)شخ ادج اشع ااك ر نشلي اتاألنوه Anomieات اليت أصش"ت ه)ظوهي ات اع الثلشفمي االلمامي امل
يبل ال للم "ال أ ف ه يب هو املصل ادج اشع "ل أصهح أاا مطات اللشاريبن اق صشا ً إلفاتا :ثلشفي رشصي هب ووال الللوـ اوسا
األذهشي ل هل قماه ه السشئ ف هورر قماي ال للم اأصهح احلاتا ادج اشع أا الرتق ل السل ادج اشع د يباتوهط "ت "ل ر هش يباتوهط
واء ابلساات ه ال اـ ال)اطمي أا ابدجتشر ل السلع األج)همي املس ورا اه)ش
ح اار أراتيف (فه)ش هل نلق ناتاكشً رشر جم الت املصات
هل نلق ناتاكشً هشلمشً ابملضشر"ي االساسات اه)ش هل نلق ناتاكشً ابلاسشا اإلاار ا هشعي قم الاتهو اادر و ااتاتا عل اللشنوي اه)ش هل
نلق ناتاكشً " غمري رؤاه األيب يبولوجمي او يبات مش ي ادنا ش ادق صشا إ ممش قلل هل قماي اإلقهشـ عل ال للم اايصمل امللاتفي .هع وغري ال)ظات حنو
ال للم كو ملي للحاتا ادج اشع  .اع ولك ال)ظات أيبضشً "طشلي اتاتجين اهش وهلهش هل اللصور ل ايلمق ال )امي ن مجي لور وفشر اليت "ن ه رور
اماتجشر ال للم اخبشصي اأي اي يب ه ه ال)سب للخاتجين و "صور عووائمي اااي ارا ي فأصهح ه)ش فشئض ل ختصصشر ع يب د حي ش لمهش
وو اللال.

اهع مشو ادنا ش االسوو الطلملي " أر ا و و سع "ن الواتائح الللمش ا"لمي الواتائح هل روـ ال اشار امل زايب "ن ه ه اولك ن مجي
للماي الثاتا االل رار املشلمي .اكشنت الوهشا ا شهلمي أاا حشالي الواتائح الو ط ااألا لا جت هملهش ه فاتص لللمش الااتمي ااحلمش املس ور
ال س طمع امل)شفسي ل وو اللال .د أي ااقع احلشـ هع رصخصي ال للم اأج)ه ت اارواشع قماي ادل حشو "ت او رل الو شطشر ااحسو"مشر
ن ثت عالمشر ان لشء افات :هس اات ايوـ ااي ال حشو الانشر ال نمش "ت ل نن يب ش أل")شء املمسوريبل ابدنا ش أي حيصلوا عل ر هي وللمامي ه امز
جتلله يبس ااتاي ل هاشن ه الانويبي اايوـ ااي ختط واه للحواجز اليت يبلمووي رلاهش لملال ابب ال للم كا)ا ناتاك ل لك الانشر أل اثً
نوعشً هل الثهشر ادج اشع  .Social Stabilityاهع ذلك ا اات اإلقهشـ عل ال للم أهوً ل الرتق ادج اشع اا اال ")شء ا شهلشر
اإلقلمامي ملواجهي ذلك الطلب ادج اشع .

ِ
االقتصادي ( :التوالدية)
اإلصالح
( )4- 1-4-3مرحلة
ِ
اهع ال حوـ حنو ادق صشا احلات ااتصخصي اوزايب ا ئات اللوملي (الاتأ شلميإ " أ ال للم ا شهل يبال ااره ابع هشره ا ملي و مح الااتصي
للوصوـ ه هاتكز أرق اهاشني اج اشعمي رفملي فاع ان وشر ه ا ال)وع هل ال للم عل نطشو اا ع – د ماش هع مش ي ف ح أ"واب جمشنمي ال للم
ا شهل أهشم أفاتاا ات اع "غري متممز اال أكم علمهش فماش "ل ايوـ ه جماتا هظهات هل هظشهات اتالاتق الثلشلات اهو هش هق ن اثت ابلالل ل جمشـ
ال للم اد" ائ مث "ل ه أعوام قلملي ابل)سهي لل للم الثشنو  .اهع ختل ال الي عل مش ي والمف اتاتجين أصهحت "طشلي امل للان (ا شهلمنإ
هل أرطات املواور عل املس ويف اللوه ممش أثات عل أ مي ال للم اقلل ااره ل عالمي احلاتا ادج اشع .
اهع ذلك مل يبل م اار ال للم ل احلاتا الال ابجتشه اضلمي ج يب ه ال وال يبي  Reproductionكوال هل أهاشـ الثهشر
ادج اشع  Social Stabilityل أي يباوي اد"ل نسخي طهق األصل ولاتيبهشً هل اال ه ااحلاتا ال للما هو أكثات اآللمشر هوئاي ل لك
فشصط)لت همشكلهش ال للمامي (اتشصي ااألج)هميإ ل ع ناتا أ")شئهش عل ناس هشكل ه لمحلوا ألله ايب حلق ناتاكه ادج اشع املضاوي
 Sponsored Social Mobilityا" لك يباوي اار ال)ظشم ال للما عشا ن ش ال اشار " زايب هاتيب يبت "لم ا شر هخصمي ه)ش هي
للااشانر ااألااار املس لهلمي كل نسب أصولت ادق صشايبي ادج اشعمي" .ل ذههت ن يف ال را شر (عاشر 1988إ ا اتأي ال للم اللشه
"صوروت احلشلمي يبااتض على نظشم ال للم كلت "ل يبااتض على قم امللاتفي ل احلمش اهصشار اللو الهواتيبي جمشدً اان ا اهو جمشـ امللاتفي ال)ظاتيبي
اد رتجشعمي (و)امي ال اكات الصاشء المس و)امي ذاكات اإل" اعإ اجيلل ال اوو ل ه ا اتشـ الطاتيبق األهثل للحاتا ادج اشع هل روـ نظشم
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ال للم  .اهل أ طشع أي يبسري على ه ا الطاتيبق ىاتانجحشًات اهل مل يبس طع فهو اترا بات اها ا يبصهح واشفؤ الااتص ل ه ش"لي ال للم اصودً ا
ال للم اللشه نااتاً على أالنك ال يبل يب امزاي ابلسمطات على جمشدر امللاتفي ال)ظاتيبي ان فماش نسامت ابلالمشر اللالميات.
اها ا ميال اللوـ أي ال للم اللشه ضمق جمشدر احلاتا ادج اشع ااق صاتهش على مممزار أل اا اأك ولاتيبات ال )امي اإلنسشنمي اللات"مي
لللشم  2002هورياً ه أي أكثات جوانب أ:هي ال للم ل اللشمل اللاتا اهصات ه)ت اثر للللق ه ع م ق ر ال للم عل ووفري ه طلهشر ال )امي
ابلامف االا املطلوب .اه ا د يبل فلط أي ال للم ق فل ق روت عل ووفري ه رل للالاتاء للصلوا ادج اشع "ل أصهح ه)لزدً عل امللاتفي
ااملللوهشر اال ا)ولوجمش اللشملمي .اروـ ه ه املاتنلي أصهح اإلنسشي ل ناتاكت ادج اشع هاتانً ا"لم اً عل ال للم يب حات ع مشقشر اج اشعمي
ع يب ال كل مشو يبرت قمات لم لشهل "لم السمشو ا يب فهو نسشي ف) ق  Hotel Manنم)اش حيط واتنشلت فشنت يب لشهل "لم السمشو
ال نط فمت .ارغ ذلك فه)ش صاتار هل م لف الانشر ادج اشعمي على ادل حشو ين يف الالمشر ا شهلمي أا امللشه الللمش رغ ووقله أهن
ق د يبلالوي هب ه الوهشا "ل ال خات  .اميال واسري ذلك افلشً ملش ذهب لمت أن ا:راء ال للم املصات (نسن كشهل هبشء ال يبلإ قودً ات نت جيب
أد وغمب ع)ش نلملي أي الوهشا الللامي ه أهل كل هواطل نمث أضحت ههشا اج اشعمي يب زا هبش املاتء ايب حلق هبش اضلت ادج اشع كاش
وا ح أهشهت خهشدً ك
أرات أكثات قهودً.

ل حلمق ذاوتات اهش ف ال للم اد ماش ا شهل نلاش يباتااا املصاتيبن ميا)ه هل جتشا :اضلمشهت السو مولوجمي املاتفوضي ا

ا")شء على هش هق ميا))ش اللوـ أي ال للم ا شهل ق للب اهش:اـ يبللب ااراً اج اشعمشًكهرياً لم)لل املواطل هل هس ويف هلن ا خرات

اجيب أي يبس اات ه ا ال ار ا"اتغ عالمشر اإلفلشر ل هاتنلي هش قهل الثور ا ه)شف احلاتا ل اجت طشلهمت كشي امل اوقوي ل ال للم غشلهشً هش وا ح
األ"واب اهع ال حوـ الثور هه احلاتا ادج اشع هل دً مل ووه ه هصات هل قهل كشي الظاتف ال شرخي ملش قهل الثور هل جهل فشا اواشار
ألا ههشً ل ال ااتا علمت لمص و ادجتشه الوظما ل اكم ه ل ار ال للم ل احلاتا  .ايبص و الاتاايباشلموي أيبضشً د خ ام ال للم أاا للحاشظ
على الثور اكسب املواتاعمي ادج اشعمي .اهع ال حوـ ادنا شن ل هه احلاتا ابل للم ثهش ً اج اشعمشً لصشحل أل اار أرات و مو اق صشايبي
اثلشفمي .أهش هاتنلي اإلصو فاشي ال للم أن هظشهات الاتق الثلشل امل يبل م فمهش احلاتا ااي كشي ابجتشه ال وال يبي لمص و ال حلمل الاتاايباشه ل
واسريه ل ك املاتنل ن.

ِ
العقول
( )5 -3املشهد الرابع  :هجرة
ا جات ظشهات اج اشعمي د:هت اإلنسشي ه) ظهوره عل اجت األرض ارشضهش حبثشً عل جم الشر هواومي و جشا :الوضلمي اللشئاي اليت مل
ول ول نشج ت ه أراتيف هغشيبات ول ه ا ادن مش او ج ا " ج اه اه " لك نوع هل ال حوـ املاشين لمشً ه األفضل .اعلمت فإي مثي
ولسماشر ه هشيب)ي للهجات " هشيبل احاشر ( و مو ماولوجمي :هشنمي هاشنمي جغاتافميإ هش "ن ( راايبي طوعمت قساتيبي ج يبيإ ا(هؤق ي اائايإ
ا(اارلمي رشرج ميإ عل ال واه .ارغ ول ا ه ه ال لسماشر اليت ر ش و طلههش طهملي ال را ي اال حلمل د أي مثي عوقشر ااهشئج "م)هش فش جات
اإلراايبي أا ا يبي هثوً ق واوي اائاي أا هؤق ي اق واوي ل الوقت ذاوت هش ابجتشه اتشر ال اه أا ال ارل احل اهو احلشـ هع كل ولسم .
أهش اتهجات الللوـ  The Minds Immigrationات ف أ ه)ش كأن اللواهل اتشرجمي أل:هي ال)ظشم ال للما ا شهل اعوائ ه
اه نوع هل ا جات اتشرجمي املؤق ي أا ال ائاي و ح ا طوعم هش أا ج يب هش افلشً ملل ضمشر الواقع ادج اشع  .اق جشءر أ م هش افلشً لل ا هل
ادع هشرار السو مو جشهلمي ه)هش


هش يب)ج ع)هش هل رسشر أالمي لهل األصل و اثل ل ال الاي ال شرخيمي اليت واه هش ات اع ل واويبل اوللم املهشجات ههشهات أا "طاتيبق
غري ههشهات ن اقت ا جات اابلطهع يبلش"ل ال الاي ال شرخيمي الهل األصل نصوـ "ل املهجات على هاسب أاه يبلشاـ ال الاي اليت
كشي م اه هش لو كشي املهشجات واوي أ ش شً اارل ن ااه .اد يبسشا ه ا املاسب ابلضاتار هع ال الاي ال شرخيمي للاهشجات ل "ل
األصل.
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اوسشع الاجو الللامي اال ا)ولوجمي "ن ال اـ املس لهلي للللوـ ااملص ر ش ااحل هل هاشنمي ول م األرري "سهب وه يب ه ه
الااشءار نظاتاً ملش وؤا لمت هجات الااشءار ل امل يف الطويبل هل ختامض الاتصم امللاتل اهل مث ال)شوج اإلمجشه ل "ل اي األصل
ن مجي لال ال)شوج املرتوب على اجوا الااشءار اليت هشجاتر هل جشنب الال افورار احلج الاهري ل امللاتفي اليت و)ج عل
اضاحوـ جم اع كاشءار "ل األصل هل جشنب خرات.



اللل أن أه ق)وار احل هل هاشي ال ل م ل "ل اي األصل ن مجي جات الااشءار هو ضلشف ه)ظوهي ن ش امللاتفي ااك سشهبش
ااارهش ل ناتا :ال ل م ل اللصات احلشه لمس حبشجي ل أكم  .فشمللاتاف أي هجات الااشءار وصمب أه هش وصمب هؤ سشر ال للم
اللشه االهحث اال طويبات نمث واوي الل)شصات الاشعلي ل ه ه املؤ سشر هل أكثات ع)شصات الااشءار رغهي ل ا جات اهل أعظاهش فاتصي
ل ايلملهش.

ان اآلي مل حي ل اواشو اقمق نوـ املصطلح املل عل ه ه الظشهات (و فق الاواار هل ال ارل ه اتشر أاهل ا )وب ه الواشـإ
اأه املصطلحشر امل واوات ل وصمف الظشهات ه اتاصطمشا الللوـات اات اتقي الللوـات ااتوااتيبغ األاهغيات ااتال)زيبف الهوات ات ااتا )زاف الللوـ Brain
Drainات ااتنزيبف امللاتفي Knowledge Drainات امجملهش حيال ضا)مشً هل املؤاهات  .ل نن يب ه الهلض وسامشر أكثات وهسمطشً هثل اتال)لل
اللاس لل ل)مي Reverse Transport Of Technologyات ااتو فق املوارا الهواتيبي Population Flowات ااتال هشاـ ال اه
للاهشرارات .ارغ صلو"ي وه أن ه ه املصطلحشر ااي اآلرات ملش ايالت هل اددر اايلمور عل الظشهات " هشيبل علل احلل .وات ال را ي أي
اتهجات الللوـات هو أكثاتهش نمشااً اوااتيبغشً أل هضاوي أيب يبولوج أا نا ولسا أا وهسمط مل .اول اتهجات الااشءار /الللوـات ان لشـ األفاتاا
عشه ال أهمل (عشا راتجي ال للم اللشه اهش فوقتإ هل "ل هش لهل خرات "غاتض اللال ااإلقشهي ال ائاي .اق عشنت "ل اي اللشمل الثشلث هل ه ا ال)وع
هل ا جات روـ اللاتي اللواتيبل اخبشصي "ل احلاتب اللشملمي الثشنمي .د أي اتنزيبف الللوـ Brain Drainات مل يبلق اه اشهشً االمشً كهرياً د ل هنشيبي
الس م)مشر االسهلم)مشر األاه "ل أي " أر "ل اي غات"مي هص)لي كإجنلرتا وال "لض كاشءاهتش ل اـ غات"مي أراتيف ل نشـ اق صشا أفضل ل
نن ولاتف ه)ظاي المونساو هجات الللوـ أهنش اتنوع هشذ هل أنواع ال هشاـ الللا "ن ال اـ يب س ابل فق ل اجتشه اان اننمي ال اـ امل ل هي أا
هش يبلاتف ابل)لل اللاس لل ا)ولوجمش ألي هجات الللوـ ه فلوً نلل ههشهات ألن أه ع)شصات اإلن ش اهو الل)صات الهوات ات.
اميال رص " ا ر ظشهات هجات الللوـ هل الواتو ه الغاتب اهل ا )وب ه الواشـ ه) " ايبي الثوثم)شر هل اللاتي اللواتيبل
اوزاهل ذلك هع "اتا :فاات "اتاهج الهحث الللا امله في اق صشا ً ا"اتا :فاات ا )شا ادق صشا ه قشع هل الهحث اال طويبات الللا اال ا)ولوج .
فا ثوثم)مشر اللاتي اللواتيبل " أ عصات اللل املخطط اأاركت الود ر امل ح احللملي اللشئلي أي ادق صشا اللوه د" أي يبس ) ه جماوعي
هل ال اهج الللامي املخططي ا امله في ل هس و ر ع  .اد يبس ث ه)هش "اتاهج ال طويبات اارل الواتكشر الا يف "زع أي ه ه الواتكشر ه
املس ام األرري احللهش ااـ أارا"مي هثل أملشنمش ادايشايبي .اد هك أي ه ه الظشهات الل ميي/احل يبثي وف وس اات كلاش :اا وسشرع ال ل م الللا
اادرولشء ال ا)ولوج ل الغاتب ال الواشـ اخبشصي "ل "اتا :ظشهات اللوملي اول م ا شئل ادوصشـ .اد ماش أهنش و حات ضال عواهل اافلي
للهجات واوي ههثوثي ل الهمني الواقلمي "لضهش يب للق ابلو ط األكشامي االهحث اأرات و للق ابمله)ي ا"لض ه)هش و للق أ هشب عشهي (اق صشايبي
ثلشفمي اج اشعمي علامي عالمي مش مي ..اخإ .ال ا شنب امللش"ل عواهل جشذ"ي و للق ")اس األ هشب الطشرا لا)هش وه ا هواومي "ن ه ا
اذا يب خ املهشجات اتقاتار ا جات ات .اعل أيبي نشـ  ..فه ه ا جات لمست ابلضاتار ظشهات لهمي أا رطري جم المشً ألي ال حي ا اثري
هصشنهشهتش اووجهت هو الزهشي اله)شئ ااملاتنلي ال شرخيمي اليت ميات هبش ات اع املهشجات ه)ت ااملهشجات لمت.

ِ
( )1-5-3هجرة ِ
العقل
املصري  :معاينةٌ سوسيواترخييةٌ
اه هات املصاتيبوي اتابل صشقه "وط)ه ات عل غريه هل أل الرتنشـ د ذا اعت ل لك ضاتار  .فا أاائل اللاتي ال ش ع عوات .ع) هش
اضحت الاجو الللامي "ن هصات – اليت كشنت ايت احلا اللثاشين -افاتنسش أث)شء ادن وـ الااتنس ملصات (1798-1801إ أراا ألا عل
ادنا ش عل أارااب فشه ييباشا الهلثشر الللامي ه ال اـ امل ل هي ( يبطشلمش فاتنسش "اتيبطشنمشإ للوقوف عل أن ل وطورار اللل اال ا)ولوجمش
فمهش انللهش ه هصات أر اً أ هشب ال ل م االاتق ل م لف املشايبل لمل جموً هل األ شو االللاشء يبلوم هاي واتمجي الللوم االا)وي هل اللغشر
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األج)همي ه اللغي اللات"مي .امل وس اات ه ه الوضلمي "ل ألا عل د "صور فشوات ل اشا مت)ع هنشئمشً ابي ادن وـ ال يبطشين ملصات د هل ا ث)شءار
قلملي نش:هش ال)ضشـ الول ا اتيبلشً هش كشي يبلوا املصاتيبوي "ل اجنش :ههاشهت نظاتاً دل صشقه ابلوطل.
اهع ال حوـ الثور ل اتاسم)شر رفضت اللمشا السمش مي هجات امل للان ابع هشره اللو الهواتيبي املشهات اليت اي شجهش هصات اارل الوطل
ااد غ)شء ع)هش يبضات ابدق صشا ال أاائل الس م)مشر ألزهت احلاوهي ناسهش " لمن راتجي ا شهلشر اامللشه الللمش ال يبل مل حيصلوا عل عال.
ارءاً لل طلع اا جات ه اتشر  .اعل جشنب خرات وو لت ال الي ل يباشا امله لثن ه اتشر عل نال هش للحصوـ عل ارجشر علامي :اار هل
" 279لثي عشم  1957ه " 1768لثي عشم  (1964/63لم 2005إ اكشنت هاتكز ابجتشه ادايشا السوفميت االا لي ادهرتاكمي ش"لشً
ا"لض ااـ أارااب اأهاتيباش اد ماش "ل الل ااي الثوث عل هصات .ان ان دع ناتب  1967كشنت هجات املصاتيبن و عل نطشو ضمق
فشحنصاتر رسشر جشهلي اللشهات هل األ شو ل طشر اتا )زاف الللوـ حنو ال ارلات – ل ان لش ه ا شهلشر املصاتيبي ا يب اهلشه
الهحث -أكثات ه)هش حنو الهل اي األراتيف .أهش املصاتيبوي ال يبل عاوا ابل ريبس ل ا شهلشر اللات"مي األراتيف قهل  1967فال احشلن ه امللش غشلهشً
أاهل غري املاتغوب فمه ل ال ارل.
أهش امله لثن فل " أر ظشهات ال خلف عل اللوا ار صور ااضحي عشم  1963ا"ل ناتب يبونمت عشم  1967ظهاتر هوالي
ال زايب الواضح ل ع ا املهلوثن ال يبل مل يبلوااا ه الوطل اهاثوا ل هلات ارا ه أل هشب ذاومي "ل هش أمتوا ارا ه ال خصصمي انصلوا عل
ال رجشر الللامي اليت مت يباشاه هل أجلهش اق ر ع ا هل ختلف هل ههلوثمهش ل اللوا لمهش ه) " ايبي الس م)شر ن هطلع عشم  1975حبواه
 940ههلواثً ")سهي  % 12هل جماوع املهلوثن روـ ولك الارت واتكز هلظاه ل أهاتيباش اك) ا فاتنسش "اتيبطشنمش اكشنوا هل امل خصصن ل
ا ) ي االطب ااألحبشل الزراعمي .أهش هجات راتجي ا شهلشر فل " أر أع ااهش وزااا )ي "ل أراتيف فل هشجات ه أهاتيباش  2786ا ه ك) ا
 1047فلط ل الارت هل عشم  1963ه (1971فشيبق 1986إ ار ش كشي ذلك "سهب واتاجع ال الي عل مش ي امل)شهضي للهجات األهات ال
ح للاثلان السشرطن االهشنثن عل الثاتا ابلاتنمل.
ا")شءاً عل هش هق واسات ن يف ال را شر (فشيبق 1986إ أي هجات "لض ذا الااشءار افلشً ملش وؤك ه ال را شر مل يبال الات"ح
املشا السهب األاـ لاتغه ه ل ا جات "ل ر هش واتكز السهب األاـ ل اغرتاهب اهلوره أي الاشئ انل هت ه)ه ت اله األهات ال أفل ه
اإلنسش "امشهن – ن مجي ولمم ناتيب ه ل ال لهري عل أناسه اخراءه  -ممش أضلف هل انرتاهه ألناسه الآلراتيبل اد ماش أي ا جات جتس
نشلي ال )شفس "ن الواقع الالل اهطشلب ال ل م .فضوً عال يبظل ل الوطل جس ً الا)ت يبظل هغرتابً عل الو ط ال يبلمش فمت .اأرجلت ال را ي
الظشهات افلشً ملش اع ا ر علمت ه أ هشب هش مش مي أا اق صشايبي أا اج اشعمي أا مجملهش ه ضشفات فل أاج ه ا ال حوـ ه)شرشً غري هوئ للحاتيبي
األكشاميمي واء ل جمشـ ال ألمف أا اتشادر (االلجوء ألهل الثلي " يبوً عل أصحشب ات االااشء اه السمش ي اليت ا ااتر هنجشً ل
هاتانل رخيمي لمي ن يبوه)ش ه اإ .اهل هأي ه ا امل)شخ أي يبول اغرت ًااب يباوي نشفزاً للهجات ه ا هل ال)شنمي السمش مي أهش األ هشب ادق صشايبي
فثاي اواشو عشم عل أي الاشرو ل ال رل "ن ال اـ ال)شهمي اال اـ امل ل هي ألصحشب ات اللشلمي هو هل األ هشب ا وهاتيبي للهجات  .اهل اننمي
اج اشعمي فشملونظ عشهي أي ال اهج ال للمامي عل عوقي ابه ي هع ادن مشجشر احللملمي لل الي اهل هأي ه ا الوضع أي يباوي هلوقشً لعع اا
احلسل للال املثلان ل "من ه .
اان هت ال را ي ا أي ه ه ال اسريار جتاتا املثلف هل كونت هثلاشً اذلك ألهنش هتال ال ار احللمل للاثلف هل " اع لافاشر انللهش
انل هش نمث يباال ااره ه)ش ل اده اشم املهشهات " )امي ات اع عل طاتيبق احشادر اليت هت ف ه وغمري ثلشفي ات اع ابع هشرهش املطلب األ ش
لل )امي ا د فإي املثلف يبغرتب اهل مث يبصهح ل نشلي هجات ابللو أ يباوي رشر "ل ه عل الاتغ هل قشه ت فمهش  ..ار ش يبلوا ذلك أيبضشً ه
السلهمي هل جشنب املثلان.
اهع ان صشر أك و"ات  1973لونظت رغهشر ه )شثات هل أصحشب الااشءار امللماي ل اتشر ابللوا ه هصات لال مش ي ادنا ش
أوت ش د وو همت علوـ الللاشء هل انلوب الوضع ادج اشع رأ شً عل علب اطغمشي الواته اد هوك عل امل طلهشر األراتيف هل عل
اوللم احبث علا  .وزاهل ذلك هع اللاز ال)اطمي "ل احلاتب االيت "لغت أر"لي أهثشـ هش كشنت علمت قهلهش .ا"طشلي امل للان نظاتاً لللي فاتص اللال
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اال فق الطوا غري اتطط ابر عل اتاتجين ادن ظشر ثول )وار أا أكثات "ل ال خات للحصوـ عل فاتصي عال .هثاات نوعشً هل الهطشلي
املؤق ي اهع ال حلل ال رجي لسمش ي ولمن اتاتجين ا:ااار هل دهتش ل اوي "صور اائاي فاشنت ا جات أن احللوـ املطاتاني لهطشلي امل للان .كاش
وطلع ال)ظشم هع انا شنت ادق صشا ل لك ا جات رغهي ه)ت نلش ادق صشا املصات ااحلصوـ عل ال)ل األج) الس اا ال يبوي ال صحمح اللجز
ل همزاي امل فوعشر اهل مث منو ال رل اللوه  .اعال عل ق)شع م لف الانشر أ مي ه ه ا جات ااارهش ل و عم ات اع .األاـ هات ل ال شوري
املصاتيبي نو ا ور  1971ل هشاوت (52إ عل اتنق ا جات كحق هل نلوو املواطلات ااعاشً ل وجمع مش ي ا جات ص ر اللاتار ا اهور رق
(72إ لس)ي ( 1971إ ال أعط املهشجاتيبل نق اللوا ه اظشئاه احلاوهمي السش"لي روـ )ي هل ا لشل ه ع) اللوا .
ا" لك ف حت أ"واب ا جات هصشرعمهش أهشم ا امع ش فمهش هجات أ شو ا شهلشر ف افلوا للحصوـ عل عال ابتشر ميا)ه هل
احلصوـ ل ههات اان فلط هش كشي يبس غاتو احلصوـ علمت ل الوطل طملي عشم كشهل "ل أي أاركوا أنت لمس ل يبه و رأ ش امللاتل أا امله
فلاتراا ههشال ت ل السوو اامل شجات "ت اكشنت الوجهي حنو اتلمج اللاتا نظاتاً للوفات ال)اطمي اع م ووافات اللو الهواتيبي املؤهلي ل يبهش فاشي جات
الللوـ املصاتيبي ال)صمب األافات ل ولك األ واو عل غريهش هل ال اـ اتشار  .اه ا جات اليت " أر هع " ايبي السهلم)مشر اا ااتر ن ه) صف
ال سلم)مشر نمث " أر ظشهات ا جات اللشئ "لغ ع ا املهشجاتيبل امللمان ل أ واو اتلمج هل  4-3هلموي "صور اائاي نمث كشي ه و ط
امل اليت مياثهش املهشجات ل جم الشر اتلمج هل ) 5-4وار ولاتيبهشً لل كشنت أغلب ه ه اللاشلي هل اللاشلي املؤهلي اهموً عشلمشً .ل طشر ذلك
اطاتا اجوا املهشجاتيبل ل جم الشر اتلمج ابطاتاا الظاتاف املول دنطوو ه ه ا جات ل م لف الهمنشر اكم اً ل لك فل هشجات  %6.4هل مجلي
املهشجاتيبل عشم  1971اخناضوا ه  %4عشم  1972مث اروالوا ه  %15عشم  1973مث ه  %19عشم  1974مث ه  %9.8عشم 1974
اظل ه ا ال أرجح ن عشم (1995لملي 2005إ.
أهش اضلمي امله لثن ل مشو ه ا ال حوـ اانا ش ا شهلشر املصاتيبي عل م لف ا شهلشر األج)همي ف عل ادواشقمشر الللامي
ا ر شـ الهلثشر (اتشرجمي ااإلهاتاف املورت إ اومسري فاتص احلصوـ عل امل)ح ال را مي اروـ ال)صف الثشين هل السهلم)مشر ه فت اتطي
اتاسمي (75-1980إ للهلثشر اهمل حنو  6000ه ر هسشع اهلم عل طاتيبق يباشا حنو " 2000لثي رشرجمي " 2000لثي هاتاف هورت
" 2000لثي اارلمي اق أ هات ل ه ه الهلثشر هؤ سشر أج)همي ااالمي واء للحصوـ عل ارجي ال ك وراه أا مل ا قصري ألعضشء همني
ال ريبس(السم 2002إ .ال ال را ي املل هي للاجلس اللوه لل للم االهحث الللا اال ا)ولوجمش عل هوهح مش ي الهلثشر ل ااروت
احلشايبي االلواتيبل عشم  1994/1993وهن هل ارا ي ظشهات اه )شع املهلوثن عل اللوا ه الوطل أي ع اه ق "لغ  1530ههلواثً روـ
الارت هل  1963ن يبولمو  1985اق أثه ت ال را ي اآل


أي ختصو الللوم ا ) مي أن ل هاتكز اللاي "ن ال خصصشر اليت مي )ع هوف اهش عل اللوا نمث "لغت نسه ه  %51يبلمهش الللوم
األ ش مي ")سهي  %14.8مث الللوم الطهمي االصم لي ")سهي  %12.5مث يبلمهش ابق ال خصصشر.



أي الود ر امل ح األهاتيبامي ا عل قاي هلشر ال را ي اليت مي )ع املوف اي لمهش عل اللوا ه)هش نمث "لغت نسهي املا )لن عل
اللوا ه)هش  %37.8ولمهش ك) ا نمث "لغت نسه ه  %28.2ولمهش املالاي امل ح ")سهي  %21.2مث فاتنسش ")سهي  %6.8مث
أملشنمش ")سهي  %6اأنت روـ الارت هل  1970ه  1980مل يبل ه هصات  %70هل ههلوثمهش ل الود ر امل ح .

ال ظل اضلمي ه ا ال حوـ يب ضح امل)شخ الطشرا اهلش"لت ا شذب جات الااشءار اه شجات هل مل يب اال هل ه ه ا جات "اتأ شلت امله
اامللاتل (ال را اتصوصمي – الا شب ا شهل إ ه حم)شً الااتصي املواومي أل هجات مما)ي .الل أثاتر هجات أصحشب رؤا األهواـ امللاتفمي عل
ال حوـ ادج اشع أ شلمب ع يب  .هل ذلك عل همل املثشـ أي ه ه ا جات ق أضاتر ابللالمي ال للمامي ل ا شهلشر كاشً اكماشً فل أار
ه و) شقو أعضشء همني ال ريبس ل ا شهلشر ل املاتانل ال للمامي املخ لاي األهات ال رفع هل ـ الطوب ه عضو همني ال ريبس ممش أثات عل
هس و اكاشء األااء .اأثاتر كمامشً ألي الل)شصات اليت هشجاتر لللال ل جم الشر اتلمج كشنت هل أفضل الل)شصات ا"لمت ل ال ارل الل)شصات األقل
كاشء فشخناض هس و اللالمي الللامي عاوهشً ال ا شهلشر اهل مث ل هاتاكز الهحث الللا ابع هشرهش هؤ سشر ن ش امللاتفي " رجي أك .
اهل الطهمل أي يبؤا ذلك ه ختامض قماي الطشقي الللامي ال افلي ل حوـ أا وطور ات اع.
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أهش هاتنلي ال سلم)شر فجشءر اه اااً ملش هق " طهمق مش ي ال ثهمت اال امف ا مال اذلك هع ر اللوملي (الاتأ شلميإ االيت يباتاهش
الهلض اه اااً لااات احلاتيبي (-ناتيبي ان لشـ الهوات ااد ثاشرار ااملللوهشرإ -اجت يب اً أل مي احللوو الااتايبي اد ماش ذا نظاتان لمهش ل ضوء نلوو
اإلنسشي ال هل ه هش نلت ل ال )لل االرتنشـ "ل أي هه ر الس)وار املشضمي اوسشع نطشو لطي ال الي عل الااتا .ال ظل ه ه الوضلمي املاتكهي
(أللمشً ااالمشًإ أفات:ر ع ااً هل عواهل الطاتا ال ارل اا ب اتشرج واشعو هلشً تلق هش يبلاتف هبجات الللل املصات )اتج اي يب هش اواسريهش ملش
"ل ال لمم الاا حلشلي ولك ا جات ل ه ه املاتنلي ال شرخيمي .فإذا هش و كاتان مش ي اإلعشرار اا جات اليت ف حت أ"واهبش لا شو لللال ل
ا شهلشر ااملاتاكز الللامي ل ال اـ اللات"مي ااألج)همي اق))ت ")و قشنوي ا شهلشر عل أي واوي عشر األ شذ مل مخس )وار اأي د وزيب
ال)سهي امللاتر للالشريبل اارل األقسشم الللامي عل  .%25جن أي ه)ش ايشيبور كثري ل جشا :ه ه ال)سب امللاتر كأي يب حوـ األ شذ امللشر ه
هاتافق لزاج ت اليت أي ش "لل :ائف ل جشا :الس)وار امللاتر "لغت ه عوات )وار لععشر الوان اق و جشا :ه ه امل ل "لض احلشدر.
اق اصلت نسهي امللشريبل ه مجشه أعضشء همني ال ريبس ه هش "ن  %13 %10.5غري أي ال و:يبع الالل ه ال)سهي عل األقسشم املخ لاي
يب جشا :ل كثري هل األنمشي ال)سهي امللاتر اارل األقسشم الللامي ااح ا "د.%25
اد هك أي مش ي الهشب املا و جات الااشءار ا شهلمي عل ه ا ال)حو لمس ش هثمل فماش هو هلاتاف عل جشهلشر اللشمل األراتيف.
اههاش كشي نج اروـ اللالي الصلهي اهاش ب اللال ل اإلعشرار أا ا جاتار فإي ل لك خاثراً لهمي عل كاشء اللالمي ال للمامي ل ا شهلشر
دف لشا ع ا كهري هل أعضشء همني ال ريبس اارواشع هل ـ نسهي الطوب لا شو اليت جتشا:ر املل در اللشملمي .املل ر ل ـ أ شذ/طشلب ب
(2 1إ افماش يبل ج اـ (3-2إ يبوضح أع اا امللشريبل هل أعضشء همني ال ريبس.
جدول ( : )2- 3تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس املعارين من ج.م.ع حسب جهة األعارة من  1988/87حيت .2000/99
البيان

أعداد أعضاء هيئة
التدريس املوفدين

نسبتهم إيل إمجايل

أعداد املعارين من أعضاء هيئة التدريس إَل:

أعضاء هيئة

اجلملة

معدل النمو
-

%61
%69

الوطن العريب

أقطار أخري

1988/87

3867

2280

82

2362

1990/89

4209

2819

78

2897

0.23

1991/90

4520

2901

77

2978

0.02

%63

1992/91

4639

3303

107

3410

0.15

%74

1993/92

4927

3622

100

3722

0.09

%76

1994/93

5169

3685

97

3782

0.02

%73

1995/94

5358

3745

105

3850

0.02

%72

1996/95

5666

3503

106

3609

0.06

%64

1997/96

5877

3464

107

3571

0.01

%61

1998/97

5996

3411

89

3500

0.02-

%58

1999/98

6260

3367

73

3470

0.01-

%55

2000/99

6435

3087

104

3191

0.08-

%50

السنوات

()1

التدريس املوفدين

املصدر :اجمللس األعلى للجامعات  :إِحصاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابجلامعات من  1988/87حيت .2000/99

ايبوري ه ا ا اـ ه اجوا اجتشه عشم ل زايب امللشريبل للوطل اللاتا عل اجت اتصوص نمث وطور مجشه امللشريبل هل  2362ل عشم
 1988/87ه )" 3571سهي  %61هل مجشه أع اا همني ال ريبس املوف يبل مث " أر و )شقو أع اا املوف يبل ه) عشم  1997ن الموم
ل ـ ) %0.04و ً ايبلز ذلك ه ادخناشض احلشا ل أ لشر ال)اط او ين هل در ال )امي اال ح يبث اللوا كثري هل طوب "لثشر ال اـ
اتلمجمي ه اللال ل جشهلشهت  .اهع ذلك وظل نسهي امللشريبل هاتوالي نمث "لغت ه ه ال)سهي  %10.5ل عشم .2000/99
أهش أع اا امله لثن فل :يب ر أع ااهش روـ األعوام  2000/99 1999/98 1998/97ذ "لغت 3865 2491
 9394عل ال واه (السم 2002إ" .م)اش ذههت ارا ي أرات ( لم 2005إ أنت مت يباشا  6875ههلواثً روـ عواتيبل عشهشً ل الارت هل
 1982ن  2002ل اتطط اتاسمي األاه االثشنمي االثشلثي للهلثشر ه)ه  3025ههلواثً ل "لثشر رشرجمي  1500ل "لثشر اارلمي
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 1500ههاشر علامي  850ههلول ل نظشم اإلهاتاف املورت  .اطهلشً للخطي اتاسمي اتشهسي للهلثشر " 2007/2002لغت ع ا الهلثشر
امللاتر امع أنواع اإليباشا للجشهلشر ااملاتاكز اا هشر الهحثمي االالمشر اامللشه ال ش"لي لو:ار ال للم اللشه لللشم (2003/2002إ " 746لثي.
ارغ أ مي ه ه الهلثشر ل ال هشاـ الللا االااات "ن ال اـ اك لك احلاتا األكشامي د أي ظشهات هجات الااشءار د وزاـ ال ح الاتئمس
لل لشاي ال اه ل ال للم اللشه اأي ه ا احلاتا ل أغلهت لصشحل ال اـ امل ل هي اد هك أي ظشهات اده )شع عل اللوا للوطل و ح افلشً لطهملي
السمشو ادج اشع اادق صشا اللشئ اهش يبلش"لت هل عواهل جشذ"ي .اولاتر ارا ي ايلملمي للجهش :املاتكز لل لهني اللشهي ااإلنصشء صشار ل عشم
 2003عل املصاتيبن امل امزيبل هل الللوـ االااشءار اليت هشجاتر للخشر


أي جماوعي ااـ أهاتيباش الواشلمي كشنت أكثات جماوعشر ال اـ ج ابً للللوـ االااشءار املصاتيبي نمث "لغت نسه ه نواه
 %54هل مجشه املهشجاتيبل ه جماوعشر ال اـ اأي جماوعي أهاتيباش ا )و"مي أقلهش ج ابً ")سهي ولل عل  %1هل اإلمجشه.
ميثل ال كور ال)سهي الغشلهي هل املهشجاتيبل نواه  %89هل اإلمجشه.



أي امحالاي ارجي ال ك وراه حي لوي املاتوهي األاه ")سهي ول ر حبواه  %42يبلمه محلي الهاشلوريبو  %32مث نشهل ارجي
املشجس ري  % 20هل اإلمجشه اه أهور ولاس ان لشئمي الظشهات ل ل ال اـ املس لهلي للهجات ل احلصوـ عل الللوـ
االااشءار امل امز .
أي هلظ املهشجاتيبل ابتشر يبلالوي ل ا شهلشر ااملاتاكز الهحثمي االلطشع اتشص ")سهي ول ر حبواه  %83هل مجشه اللشهلن
"لطشعشر اللال املخ لاي.
نسهي اللوا هل ااـ أارااب االود ر امل ح األهاتيبامي ه)خاضي اوهلغ نواه  .%2.5اولاتر ال را ي ناسهش ع ا املصاتيبن
امل امزيبل هل الللوـ االااشءار ابتشر ")حو  824ألف و و:ع مجملهش عل ال اـ الغات"مي امل ل هي افلشً للج اـ (3-3إ ال شه






جدول ( : )3 -3يوضح توزيع الكفاءات املصرية يف البلدان األجنبية املستقبلة هلا حيت عام .2003

الدولة

العدد( ابأللف)

الدولة

العدد( ابأللف)

الوالايت املتحدة األمريكية

318

سويسرا

14

كندا

110

هولندا

40

أسرتاليا

70

النمسا

14

اململكة املتحدة

35

إيطاليا

90

فرنسا

36

أسبانيا

12

أملانيا

25

اليوانن

60

املصدر :إِحصاء اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و االحصاء لعام ، 2003نقالً عن  :املؤمتر القومي األول لتطوير منظومة البحث العلمي مايو  ، 2005ص. 10

اابل)ظات ه ع ا الللاشء اات اء املهشجاتيبل مت ول يباته ")حو (2515إ ارغ أهن ق د ميثلوي نسهي كهري هل مجشه املصاتيبن املهشجاتيبل
ابتشر  % 0.3غري أي ول يبات قماي الللاشء و جشا :ال)ظات الهسمطي لارقشم املطللي ه اار هؤدء ل و)امي ال الي ااإلضشفي ه قوهتش ممش ميال اصات
كامشً .ايب وو:يبع الللاشء اات اء املصاتيبن ل اتشر وهلشً لل خصصشر عل ال)حو ال شه كاش يبظهات ل ا اـ(3-4إ
جدول( :)3-4يوضح توزيع العلماء واخلرباء املصريني ابخلارج تبعاً للتخصص.

التخصص

العدد

%

اهلندسة

809

32,2

الطب

462

18,3

العلوم األساسية

201

8

الزراعة

124

5

العلوم اإلنسانية

919

36,5

اجملموع

2515

100
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اق ر ع ا الللاشء املصاتيبن ابتشر ذا ال خصصشر ال)شار ")حو (618إ عشملشً هو:عي كشل شه ا ) ي ال)وايبي (94إ الامز ء
ال ريبي (26إ كمامشء الهلمااتار (48إ علوم الالك االاضشء (25إ الهمولوج ااملمااتا"مولوج (28إ األهلي السريهمي (46إ ا مولوجمش
اطهملي الزد:ـ (22إ املؤثاتار املماشنمامي (67إ الاهشر االس اا (66إ اإللارتانمشر ااملمااتا"اتا مسور (93إ ا خ اهشر اللمزر (72إ
وا)ولوجمش ال)سمج (31إ.
اعل هش هق ميال أي نواتع ل اي يب عواهل الطاتا اا ب ال افلي ل لك ا جات اواسرياهتش كاش جشءر ل ال را شر اليت و)شال هش
فشللواهل الطشرا و احور ل السمشو ادج اشع اادق صشا الاشئل ابت اع ال ه ا يبطات (ووهش فاتيب هشيإ ؤدً هاشاه هش السمشو ادج اشع
اادق صشا ال يبساح للللوـ ابلاو :ااد:اهشر ا اه ا السؤاـ – هل اجهي نظاته -هو ال حي ا ملشذا هتشجات الللوـ ه أهاتيباش نمث الطاو
ااألنوم  ..دهك أي السمشو ادج اشع ل لك ال اـ اغريهش – املص ر للهجات  -د ول طاو أالنك اللشاريبل عل ال لشهل هع ال)اط األهاتيبا
فمهشجاتاي ه أهاتيباش لمل لوا ه)ش هع فاتصي أك  .فثاي علوـ ولال عل ال)اط األهاتيبا  .كشلللل الااتنس لا)هش د ايلق الاو :ااد:اهشر اذلك
در وف السمشو .ايبلرتب هل ه ا املل أن أ"ات :الللوـ املصاتيبي (ا .فشراو الهش:إ ال هشجات ه) م)شر اللاتي املشض اال يبوغل نشلمشً

ه)صب ه يبات هاتكز اد ولشر عل "ل ل جشهلي "و طل "ل هش عال لس)وار طويبلي هع اكشلي الاضشء األهاتيبامي اتان شات ل هوشريبع ا اوشف اللاات
االاضشء .قشئوً ات ي لال عشمل ارهري أ هش"ت اتشصي اليت افل ت للهجات  .يبضشف لمهش األ هشب اللشهي ل ات اع نمث د انرتام لللل االللاشء هع ع م
ووافات ال همني امل)ش هي للهحث الللا ااإل" اع .اابل شه فال الطهمل أي يبهحث اللشمل اطشلب امللاتفي عل املاشي ال و واج فمت هللي احلضشر  .ذ
ع) هش كشي اللشمل اللاتا حيال هللي احلضشر قهل هنشر الس)ن كشي أيومت املاااتاي اات اء االللوـ هل كل ن ب اصوب ا ش أي هللي احلضشر
ان للت ه الغاتب فال الطهمل أي يبهشجات ات اء االللاشء ه املاتاكز اليت اي ضل ه ه الوللي.

او هب ن يف ال را شر (هحشوت 2004إ ا أي اد" اشرار اامللاتفي ووري ه أي  %90هل ع ا الللاشء ااملخرتعن ال يبل ظهاتاا
عل ه يف ريبم اإلنسشنمي يبلمووي اآلي ل ال اـ امل ل هي االهلمي ه)ه اه الللملوي يبلمووي ل اللشمل ال)شه نمث د يبس اشا ه)ه " رجي هلهولي
ن مجي للسمشو السمش اادج اشع اادق صشا السشئ هب ه ال اـ اكم اً ملش ذهب لمت (فاتيب هشي الهش:إ .اوصشاو عل ه ا الاتأ ن يف
ال را شر (ا اشـ 2006إ هوري أي ال للم اللشه ل الهل اي اللات"مي اهل "م)هش هصات يبلشين هل هواور ضخاي .فه ا ال للم هثلت هثل أ
نسق وللم نظشه لمس د انلاش شً للسمشو ادج اشع اادق صشا اللشم .اأي هجات الللاشء امل امزيبل أن فاتا:ار ه ا السمشو االيت وؤا
" ارهش أيبضشً ه هزيب هل ضلشف هس ويف ال للم اللشه اد ماش ل جمشـ الللوم اال ا)ولوجمش.
او هب ارا ي اثنمي (نج 2004إ أي الهوا ال)شهمي ش فمهش الهوا اللات"مي د يبسوا فمهش امل)شخ ا شذب للللوـ امل امز هل أ")شئهش
ممش افع الاثري ه)ه ه وات "واه ااد لاتار ل ال اـ الغات"مي هش هال نزيباشً للللوـ أا األاهغي الهواتيبي ل صهح أن ال ح ر اليت وواجت ات اع
املصات اوللمات هلشً .اميال ولخمو أه عواهل الطاتا ل ات اع املصات ل


ضلف اإلهاشنمشر اليت جيب أي و وافات للهشنث " ءاً هل ولك اإلهاشنمشر املشايبي اليت ايلق لت نمش كاتميي ان يب ااتغ اللشمل "لللت
افااته إلن شجت الللا خبوف نظشم جمحف لاجور ااحلوافز االه ادر اقواع واتقمي الهشنثن ل ظل ادرواشع املس اات ل األ لشر
اارواشع هل در ال ضخ .




اد لاتار اع م ووافات ات هشر األ ش مي أا صلو"ي احلصوـ علمهش.
ولسات ادق صشا املصات ل نل "لض املواور كشلهطشلي املاتافق اللشهي اإل اشي  ...اروفت.



جهش" :رياقاتاط ناوه ع مق يب حا ل هل رار الهوات ايبلف ل همل أ وطور ج يب وللم ار ااريبي – هوشكل هشلمي – كواار



اظمامي جمحاي.
مش ي اأ لوب ال للم ل هصات اليت ول ا عل ال للن المس الااات ااد" اشر اكمامي هواجهي املواور االهحث عل املللوهي.

اول ا ارا ي اثلثي (نهمب 2007إ هش يبواجت الهشنث الللا هل صلوابر و اثل ل قلي ال ع املشا ااملل)و اادج اشع اع م
والمل ال)شوج الللا ت هي ات اع اادق صشا هع ع م اضو الاتؤيبي فماش خيو األحبشل امل امز افماش خيو و)امي املهشرار االااشءار الوط)مي.
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او اق ه ه ال) شئج هع ن شئج ارا ي أرات (رضات 2001إ هلخصت أ هشب هجات الللل ل أ:هي ا شهلشر اجممنهش عل صور هجم)ي لهلض
ا شهلشر الغات"مي جللهش ه)لزلي عل نشجي جم الهش "صور أضلات هل اروهش ال للم ابل )امي ملاي اراءهش نوعشً ج يب اً هل الهطشلي هو "طشلي امل للان
فضوً عل اضلمي الهحث الللا امل نمي هع و ين اإلناشو اه)شخ اللهات اكهت احلات ر .ي ا جات غشلهشً هش واوي " افع الاتغهي ل ال لاق الزائ ل
د أي احلشصل عل ه ه ال رجي الللامي "ل عواوت لهل ه ق د يبس طمع وطهمق هش ار ت أا ل خرات ع م
"لض ال خصصشر ا يب
ا خ ام هش ار ت "ااشء ممش يب) ج ع)ت نوع هل الهطشلي أا صش"ي احلشصل عل ه ه الوهشا ")وع هل اإلنهش ممش يب فلت ه ا جات رشر "ل ه.
اولاتر ه ر ي ادق صشا -السمش أي السهب ا وهات جات الااشءار هو ادروهش اللضو لهل اي اللشمل الثشلث اتكز ال)ظشم الاتأ شه اللشمل ل ااـ
الغاتب املص)لي ل عوقي ختلف اوهلمي ذار أ"لشا مش مي اا ق صشايبي اثلشفمي .ايبلوم ه ا ادروهش اللضو فماش يب للق هبجات الااشءار عل ثول
اعشئ أ ش مي




وو االمي للااشءار ه اه اا طهمل حيال هلت هزا فاتايبي ضخاي لسوو اللال "هل اي األصل.
رللمي امل)شفسي الااتايبي ل اإلطشر الاتأ شه املووه السشئ "هل اي اللشمل الثشلث االيت و فع الااتا للسل ل حلمق أعل هس و هل الاتفشه
اتشص هلش شً هشا ً "صاتف ال)ظات عل الاتفشه ا ال .
نسق وللم ااهمل الاواار ل "ل اي اللشمل الثشلث مي أيبضشً ه رشرجهش هل روـ وللم أنسشو ال للم اللشه ل)ظشئاتهش ل الهل اي الغات"مي
املص)لي اع اد" لشل لل را ي ل اتشر ايب) ج كاشءار هل ال)وعمي املطلو"ي للسوو ال المي " دً هل ولك اليت و واءم هع ادن مشجشر
األ ش مي لهل اي األصل.

ا اتاجلي احلشلي املصاتيبي دنظ)ش أثات أيب يبولوجمي ادق صشا احلات "سوقت اهاتكشوت ل األع اا ا شئلي هل الطوب ال يبل يبل حلوي "المشر ال جشر
واء ل هلهي احش هي أا هلهي اار األعاشـ أا ادق صشا أا "المشر اإلعوم .اه ا هؤهات عل ادر مشر حنو ال وجت ه اللشمل اتشرج انشج ت
ن لو ا ع ذلك ضلف اده اشم طشلب ال )امي ال ارلمي أا ه ا )زاف علوـ راتجي جشهلشو)ش يغاتاءار ا جات ه ااـ الواشـ اها ا
يبلال ال)ظشم ال للما (ا شهل إ كأاا فلشلي إلاهش األجمشـ ال)شهني ل السوو ال اه للااشءار ايبغات فمه ادن اشء ثلشفمشً ملاتكز ال)ظشم
الاتأ شه اللشمل  .اأررياً وصف أن ال را شر (اللساات 2007إ هجات الللوـ ")زيبف ادغرتاب هس وه " لاتيبف همجل ال عاتف ادغرتاب
اتحبشلي اللجز ال يبلشنمت اإلنسشي ع) هش يبال الل ر عل ولاتيبات هصريه اال أثري ل جمات األن ال ال شرخيمي الو عل هس ويف أصغات هاوانر
جم التات .اعلمت و هب اتأي اللجز أهاشلت املخ لاي اق صشايبي ااج اشعمي اهلاتفمي يب حوـ ه نوع هل ادغرتاب ال ارل يب فع ه ادغرتاب
رشر األاطشي اأمثشي فشاني عل األغلبات.
أهش اللواهل ا شذ"ي ف لال عل متهم الطاتيبق أهشم املهشجاتيبل " ول اللواهل الطشرا د لطشهب ا ا جات – طهلشً لد (هم)هشرا همجل
M.Miegelإ عهنًش يبضشف ه ابق األعهشء املشلمي املللش عل كشهل الساشي األصلمن الواه اللويف أصوً أ أهنش جيب أي واوي ذار ناع
ؤدء الساشي المس اي ً يب ل طشقي ات اع عل اهج هؤدء املهشجاتيبل ل أنوشئت .ايب هب (لمسرتثوراإ أنت ميال ر مش ي للهجات وسشه
ل منو ادق صشا األهاتيبا أكثات هل كوهنش عهنشً علمت ذ ميال الساش اب لهشـ األفاتاا ")شء عل ههشراهت ااألهواـ اليت يب)واي ا ثاشرهش ل أهاتيباش.
أهش هؤدء ال يبل يب)و اي ر هشر اج اشعمي هثل ال للم فماال رفضه  .فلواهل ا ب وف وؤا ه اياتكشر ضخاي "ن الساشي "صور مل
يباتهش اللشمل هل قهل .ااأل هشب ااضحي فلل اخناضت واشلمف ادن لشـ "و ن صشر ل ار أ فاتا ن الالري نسهمشً أي يب حال قماي و كات

ابلطشئات ه ا شنب اآلرات هل اللشمل .فضوً عل أي ال افع للهجات يب زايب – طهلشً ل )هؤار اله)ك ال اه -هع الظاتاف الهشئسي ل اللشمل الثشلث اال طلع
ه كسب اروـ أعل ل اللشمل األاـ "صور و) ر ابلاشرثي.

ا"اتغ أي ا رياا املهشرار االااشءار يب)طو عل اي ر نلملمي ل لك ات الشر فماش يب للق "سمش شر ال وطن فغشلهشً هش و ه ا
ااتمشر األكثات ههشهات "و واتاا هو ال وطن الالل – ه)ح ا )سمي -ل لك الل رار أ أي يبصهحوا هواط)ن كشهل احللوو اابل شه ايل هوالي
ال وطن ج ر ً .ن يباوي ه)ش نوعشُ هل الودء اادن اشء ل لك ات الشر .ايب هب نور"اتر "لوام (Norbert Bluemإ ا:يبات اللال السش"ق
ل أملشنمش أنت اتل اللصور الغش"ات ا غل املس لااتاي املوارا الطهملمي الاشه)ي ل ابطل الهل اي اليت ا لااتاهش أهش ل الموم الاتاهل فإهن جياتااي الهل اي
الالري هل كاشءاهتشات .اتف)حل ن)هب هل أفلات ال اـ رري هش ل يبهش هل كاشءار علامي اعلوـ .أهش أ")شؤهش احاتاهوي فإي هصريه اهصري اللجز
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ااملاتض ه)ه د يبضريان أ" اً .أن)ش ن هشلك عل ا لطشب الطلملي املثلاي ل ه ه الهل اي فلط ...ات ايب خ (هم)هشرا همجلإ هوقاشً هوشهبشً هضماشً ات...
ي ال ااري االسلو اد لاشريبن يباشااي يبطهلشي نشلمشً أهاات اأرهث صمغي ميال لو لاشر أي يب خ هشات.
ايب هب (هور ت أفهمل إ ا أي اآلراء السش"لي د و)طو عل ههشلغي هااتطي ف اتفاتص اللال املاتحبي وغات ل كل عشم  23ألف عشمل
أفاتيبل ابدن لشـ ه هش اراء الهحشر  ...فحسب هش أعل) ت امل)ظاي املخ صي هب ا الوأي ل طشر األه امل ح أع اتاللج)ي ادق صشايبي اادج اشعمي
إلفاتيبلمشات ( ECAإ رساتر فاتيبلمش ل غضوي عل يبل هل الزهل ثلث اللشهلن هل ذا املهشرار الاااتيبي  ...اكشنت هصات اج)وب فاتيبلمش انمجري
اكم)مش اغشان ل هل هي ه ه الهل اي  ...المس الس)غشـ فلط "ل فاتيبلمش "اته هش ولشين نلصشً نشااً ل ع ا أ شو ا شهلشرات.ايب ( :ريبان "اتيب)زإ
األ شذ ل ارا شر األعاشـ جبشهلي هشكجمل الا) يبي ل هؤلات اتاللاتي املشه هل غلمشي ه ان صشرارات اال حبث فمت كمامي ايلمق الثاتا للولوب
اان ه ه أ مي رأ املشـ الهوات ل ايلمق ولك الثاتا عل غريهش هل أهاشـ رأ املشـ األراتيف اأنت اتل ظل اق صشا اللوملي م هب الهوات
ااألهواـ ه نمث ميا)ه أي يباونوا هام يبل اهاتحبن .فا كل عشم يبغشار هش يبل ر ع اه ")حو  1.8هلموي هل امل للان ذا املهشرار اات ار
هل اللشمل اإل وه ه الغاتب .ا ذا هش افرتض)ش أي وللم أن هؤدء املهشجاتيبل يبالف ل امل و ط عوات خدف اادر فإي ذلك يبل ايويبل 18
هلمشر اادر هل األقطشر اإل وهمي ه الود ر امل ح األهاتيبامي اأارااب كل عشمات.
غري أي و)شه اللوملي مؤا د ألشلي ل لويبي السوو اللشملمي الونم ل هم اي اللال اهو وو الااشءار الللمش ال وس لطب
هاتاكز الغاتب الاتأ شه هل رولت عشا لعقشهي هاتحيي ههاي اه زايب هل قاي هاتم رأ املشـ الهوات ل الهل اي اللات"مي .اهل "م)هش هصات فأرابب
اللال يباتيب اي هل ه ه ا جات أي متا)ه هل احلصوـ عل قويف عال ذار كاشء عشلمي ا"ثال خبس اكشنوا يبساوي هواتاعشهت ه ه املل ص للالاي
"دات Brain Shoppingات (هاتاء الللوـإ .فهشألجات ال ن فلت ه اان يهاشن)ش أي نوغل ثوثي .اممش واات:ه ه ه الظشهات ايوـ عامق ميال أي
يبطاتأ عل ظشهات هجات اللويف اللشهلي "سهب ايوـ هواقع الواتكشر الا يف ل اجتشه األهشكل اليت و وافات فمهش األيب اللشهلي الاترمصي اهل اتطأ أي
يباتجع الهلض ه ه الظشهات ه  :ا اد لشني ابألطات احلمي ذار املؤهور اللشلمي اامل ر"ي ل ا شهلشر احلمي "ل هش وااتضت ه ه اللوملي ادق صشايبي
ه ظشهات ادع اشا عل ذا املؤهور اح اا ل الهل اي ال)شهمي اه ا هل هأنت أي يبزيب هل هجات الللوـ هل الهل اي ال)شهمي ه الهل اي امل ل هي.
ا"اتغ الرتايبج لللوملي عل أهنش اه اا لااات احلاتيبي فه)ش ل اللوملي نهس ان لشئ للحاتيبي عل صلم اللشمل ل ه)ظور اك سشب امللاتفي
نمث د و ش امللاتفي املام "مسات لطشلهمهش هل ولويبي الهل اي املص)لي أل وار محشيبي امللامي الاااتيبي اإلن شجهش امللاتل ن عل ههاي اإلنرتنت
ريبم اإلنسشنمي يبلمووي اآلي ل ال اـ امل ل هي
ا ي اد" اشرار اامللاتفي ووري ه أي  %90هل ع ا الللاشء ااملخرتعن ال يبل ظهاتاا عل ه
االهلمي ه)ه اه الللملوي يبلمووي ل الل شمل ال)شه نمث د يبس اشا ه)ه " رجي هلهولي ن مجي للسمشو السمش اادج اشع اادق صشا السشئ
هب ه ال اـ كاش هق اأي أهاتان .اايهس احلاتيبي ان لشئمشً عل صلم اللشمل أيبضشً ل جمشـ ان لشـ الهوات نمث د وساح الهل اي املص)لي ل ال)ظشم
اللشمل اللشئ ابن لشـ ا لهوات لمهش د ش خي م أغاتاضهش عل نن وصات عل واسري مجمع عوائق ان لشـ السلع ارؤا األهواـ عل صلم اللشمل .اق
جتلت ه ه احلاتيبي ادن لشئمي هل قهل الهل اي املص)لي ل ظشهات هجات الااشءار اللات"مي اليت اي هل فاتص اك سشب امللاتفي ن يف الاتكشئز األه لل )امي
اإلنسشنمي ل الهل اي اللات"مي ار ش كشنت عهشرار (همجل لسرتثوراإ الموً عل ذلك.
ال ه ا اتشـ يبوري ولاتيبات ال )امي الهواتيبي للشم  1992ه هش و خ ه األ واو اللشملمي هل مش شر اقموا ايوـ ااي ا غوـ ااـ
ا )وب إلهاشنمشر ال )شفس احلات ممش يبؤا ه اروـ ولك األ واو كواتيبك غري ه اشف فو جي ه)هش د هاش ب ضنملي .ايبؤك ال لاتيبات أنت هل
خاتيبي األاضشع أنت ل الوقت ال " أ فمت ه و ط احلاشيبي ال جشريبي االلموا ا ااتكمي يب)خاض ل ااـ ا )وب – كوان هل ن شئج ال ل يبور ل
ا مالي ادق صشايبي ا" ايبي وطهمق اواشقمي ه)ظاي ال جشر ال المي (ا شرإ -أر ر مش شر احلاشيبي ل ال اـ الص)شعمي وزااا ل قمواهش ايبه اا أي
ه ه احلواجز خر ه ل الز ا  .ايبواصل ال لاتيبات عاتضت ل حمز األ واو اللشملمي ض أقطشر ا )وب نن يب كات هش وواجهت هجات األيب اللشهلي هل قموا
نمث أصهحت قمواهش أكثات ا جاتاءاهتش أصلب اان لشئم هش أعل ل هس و هتش نمث وزااا ارواشعشً ل نوع الااشءار املطلو"ي ك لك .المس هل
امل وقع أي ختاض ال اـ الص)شعمي نواجزهش عل ا جات ا وف يبظل اق صشرهش عل ذا املؤهور اللشلمي اال خصصشر املشهات ممش حياتم أقطشرهش
هل ن شجم ه اللشلمي.
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اعل كل ميا))ش اللوـ أي قاتار ا جات يب حا فمت "صور أ ش مي اللواهل ا شذ"ي المست الطشرا ان هش .فلو ووافاتر اللواهل الطشرا امل
و وافات اللواهل ا شذ"ي اأا ش ال واتيبلشر االلوانن ااده مش:ار ادق صشايبي لل واوي ه)ش هجات كاش أي هجات الااشءار اي ل أل هشب ع أا ش
مش شر ااـ اللشمل الص)شع ل اج اب املهشرار هل م لف ال اـ ل طشر هل ال خطمط الواع اعل أ ش ان لشئ اه املهشرار اليت غشلهشً هش
وهل ل اتشر أل هشب ه ل ا ممش يبه ر ههشرار "واتيبي هؤهلي للمشا رطط ال )امي اخبشصي ل ال اـ ال)شهمي اهصات هل "م)هش .صحمح أي اللشئ
ادق صشا جات الااشءار امل حلق هل ال حويبور ال)ل يبي للاصاتيبن املغرت"ن ابتشر ه ذايبه ق يبصل ه ههشلغ كهري وسه ل هوا:ني ادق صشا
املصات اأن احللوـ املطاتاني لهطشلي امل للان .فضوً عل أهن نللي اصل ل اشهل الثلشفشر هل روـ هش حيالونت هل رل ثلشل اهش يبضماونت
لمهش هل روـ ان اشكه ابلغاتب " اعشً ا جنش:اً .د أي لهمشر ه ه ا جات وهل أكثات "اثري.
ارغ اجوا صلوابر كهري ل هاشنمي ا لشا ه ه الللوـ املهشجات لمس ام ه)هش الوطل د أي ه)ش ألشادر مت ل فرت هش اترطط
اد لشا ات ال خاني أراتيف وسات "داترطط اد اشا ات مث طورر "ل ذلك ه رطط ر"ط املهشجات "وط)ت لو اشا هل ر وت ار ش أهوالت
اه)هش أيبضشً ادن اشء الو يب "داتاملهشجات املوهورات اال ان ل هاشني اقماي ل ات اع املهشجات لمت .اكأهنش مل ولاتف قماي هواط)هش املهشجات د ع هش
أضا علمت هل قماي ل اتشر اخبشصي ذا كشنت "ل ا جات الود ر امل ح أا االي أارا"مي .األشالي اد اشا هل ر وت الا)مي ل ه ا امللشم.
اهل أ"ات :ه ه احشادر نوشء املواتاع اللشمل اتنلل امللاتفي اات عل طاتيبق املواط)ن املغرت"ن Transfer Of Knowledge Through
Expatriate Nationalsات (TOKTENإ ل هصات أاائل عشم " 1980وصات أفضل ق)ش لعفشا ممش واتاك ل املواط)ن املغرت"ن (هجات

اائاي ل "وا اللشمل امل ل م ا نوشء ا:ار ا جات ااملصاتيبن ل اتشر "ل ذلك عشم  1981لعفشا ممش جتاع ل املواط)ن املغرت"ن ل هجاتار
هؤق ي ل "وا ال)اط اللات"مي ااائاي ل "وا اللشمل الص)شع إ ارشصي ل ال)وان املشايبي ايبضشف لمهش "لض ا المشر اادايشاار غري الات مي
كجالمي أص قشء الللامن املصاتيبن اليت أنونت عشم  1971اارل الوطل اراا"ط الللامن املصاتيبن ل كل هل الود ر امل ح ك) ا ويبساتا
"اتيبطشنمش أملشنمش.

اهع أي ه ه األنوطي هام اج يبات ابل وجمع اال ع د أهنش غري كشفمي ألهنش "هسشطي و س ابل للشئمي االلووائمي هلشً فه غري ه)ظاي ر مشً
ل هلظ احلشدر هل جشنب احلاوهي .اهع أ م هش يبهل ه)ش اي يب اً اهو أي ه ا الوضع هل ولشهل ال الي هع ههشجاتيبهش ر ش ر م ل ذهل
الااشءار الللامي اللماي صات االيت وواجت ناس ع)شصات الهمني الطشرا (ال امللش"ل "مني جشذ"ي ل اتشر إ انشلي هل الهرياقاتاطمي امللوقي للالشلمشر
ااملهشارار ه ا الوضع ر م هش ميال وسام ت ب اتهواتاع املهشجاتات يبات أي ال الي ل ظل ر اء هلمان هبش ق د هت هبش ل طشر أنت ااقع ضال
ن اا هلام هش اضال هلولي أي ات:اهات احل د يبطاتبات اهو أهات جيلل هواتاع املهشجات يبااات ل أي أن ه ارل اعرتاف اال ت "لما ت الللامي
اكاشءوت الا)مي ه ل هجاتوت الاللمي  ..اللماي وا سب ع اتشر  .اميا))ش الوقوف عل اضلمي ال لشهل هع املهشجاتيبل اهس واهش اآلين ا )شااً ه
نشلي ال ك ور :ايبل صشنب نو"ل اتينوشء أكشاميمي حبثمي اعلامي ايت هاتافت د أي اللواهل الطشرا الاشه)ي ا مالمي ل كمشي الهحث الللا ل
هصات نشلت ااي ذلك امل يبواع لت اه اشهت " لك ااختشذ رطوار عالمي األهات ال أفات :هش ميال وسام ت ابل هجري الثشين لل ك ور :ايبل
نم)اش اي ل عل ا اشعي الللامي اات اع الللا اغضب الهلض هل نلل نوشطت ملواتاع اتأكشاميمي قطاتات لل لهري عل نشلي اتهتجري املواطل
الافءات أا جللت اتهواتاع ههشجاتات.
اوا) ان

ال را شر (فاتجشين 2000إ احللوـ املطاتاني لله جات

اه)هش اإلجاتاءار امللم للهجات أهنش غري هلهولي ألهنش ولم

احلات ر أهش مش شر احلوافز اإلجيش"مي ك حسن هس ويف ارل اهلموي الااشءار "هل اي األصل اوطويبات هاشانر الهحث اووفري ناتيبي الااات االلال
الللا فرت أهنش هاتا واشا واوي هس حملي ل نشلي الهل اي امل خلاي .ا ذا افرتض)ش ج دً هاشنمي ايلملهش فإي ه ا ادفرتاض يب)ا الاشئ ات المي
امله غش هل اللوا  .او) ه ال را ي ه أنت د نل جوهاتً ل)زيبف الااشءار د ل طشر اتهواتع قوه لل)هضيات هثل ه ا املواتاع يبلوم عل أك شف
طلملي املثلان ايبسل ل لظم اللشئ هل الااشءار املهشجات اليت ولوا ان اشءً اد يباسح جمشدً ملل يبلوااي ت هي هصشحل أج)همي .أهش " اي هواتاع
قوه لل)هضي فو ن وقع هاشنمي عوا ألسو ي للااشءار هل اتشر  .الال ذا مل يبل هواتاع قوه لل)هضي ل الوطل اللاتا فو جيب أي وللل)ش
هسألي الااشءار اللات"مي املهشجات ذ ماوي اجواان ذاوت هه ًاا ! ه ا هع ع م غاشـ املؤثاتار الااتايبي ل عالي هجات الااشءار .اهاتاعش أي مش ي
ا جات ول ض ال زاهشً اولشاانً هل "ل اي األصل ا"ل اي املهجات ألي ا جات وؤثات لهشً ل فاتص ال )امي ل ال اـ اليت أي ه)هش هؤدء املهشجاتاي .اضمشع
الااتص ال )اويبي ل ه ه ال اـ م)لاس ي عشجوً أا خجوً عل ال اـ املس لطهي للاهشجاتيبلات طهلشً لد (هم)هشرا همجلإ اهتمني امل)شخ ا شذب
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للللوـ املصاتيبي ا د كشنت الغات"ي الطوعمي ؤدء املهشجاتيبل ررياً اأ"ل هل ادغرتاب ال ارل  .فشلللل املصات يبس طمع أي يب) ج ايب)شفس ذا ووافات
السمشو ادج اشع اادق صشا املوئ هع اله)مي ال ح مي الو:هي للهحث الللا .
االسؤاـ اآلي هل لمس مثي نل ل)زيبف الااشءار ا ل ول يباتان أنت د يبوج نل انجع ل األجل اللصري ا منش ميال ال)ضشـ هل أجل
نل ل طشر عالمي هنوض عاتا هشهل ايبس ه ف ه ا ال)ضشـ ولطمل اآللمشر األ ش مي اليت وؤا ل)ووء ظشهات هجات الااشءار ل اللال عل
كسات طوو ال هلمي اللضويبي للغاتب الاتأ شه ش ل ذلك ادنسوخ عل السوو ال المي للااشءار اختلمق اار فلشـ للااشءار اللات"مي ل وطويبات الل ر
اإلن شجمي احلمي للوفشء ابن مشجشر ال)ش ل ات الشر اللات"مي او عم ذلك ادجتشه " حويبل نظشم ال للم إلن ش الااشءار ااملهشرار امل وائاي هع ذلك
ا ف اوات مم نسق قم يباشف املسش ي ل ايلمق األه اف ات المي " دً هل الرتاك املشا الااتا عل أي يب كل ذلك ل طشر هل هوشركي
هلهي فشعل ي (نا صشحلإ اولامق ادن اشء احلضشر اللاتا .اه ه كلهش هواصاشر جزئمي ملواتاع قوه لل)هضي  .يبل ذلك ل هم اي اك سشب امللاتفي
ا"وجت رشص ال للم اللشه "اتانجمشً يبلوم عل هاوانر م لاي ه)هش فك ادروهش هع املؤهور اامللشيبري امله)مي األج)همي االرتكمز عل امللشرف
اال لشانر امل وائاي هع ادن مشجشر ات المي اللات"مي اوطويبات ال را شر الللمش انوش الهحث اال طويبات ابلوطل اا خ ام اللغي اللوهمي ل ال للم
االهحث – ااي ضاتار يهاشانر ه ش"لي الرتال الللا اللشمل  -كااوي هل ووجت هشهل إلعوء هأي الثلشفي اللات"مي.

( )6 -3املشهد اخلامس :التنمية البشرية
غشب ع)ش كثرياً هش يبلاتف "داتال )امي الهواتيبيHuman Developmentات "اتغ أي قماي اإلنسشي ل ذاوت ا" اوت ه)طللشر قاترهتش
ال انر الساشايبي نصت على كاتاهي اإلنسشي اجلل ت رلماي هللا ل أرضت يبلااتهش ابتري االصو اا غاتق)ش ل ألشادر هش "ن اتطأ االصواب ه
أي ر ت ألشادو)ش ه ولك ال )امي "ل هاتاجلي الل يب هل جتشرب ال اـ اليت قطلت هوطشً كهرياً ل ال ل م "ل أي كشنت ل شلف ال هات همنشً غري
ه كور .فا) مخسم)شر اللاتي اللواتيبل اهش قهلت كاش جشء ل أا"مشر الااات ال )او كشي الرتكمز عل الهل املشا لل )امي (رأ املشـ الطهمل ااملشهإ
ا شـ األ"لشا األراتيف اج اشعمي ا"واتيبي ك)اوذ (هشراا-ااهشر )Haroud'Domarإ (خرثات لويبس Arther Lewisإ (ال فلي اللويبي
Big Pushإ ال)او امل وا:ي Balanced Growthإ (ال)او غري امل وا:ي Unbalanced Growthإ اب ث)شء املشركسمي اليت رأر أي
 :ا رأ املشـ املس ثاات أا الز ا املشايبي ان هش غري كشفمي ل حلمق ال )امي .اأنت د" هل جاتاء صونشر اج اشعمي ج ريبي ل حلمق ال ل م
اال)او .اا" اءً هل أاا ط اتاسم)شر " أر اجتشهشر ج يب ل الااات ال )او ايشك ه ا ال وجت او نض الاتأ اللشئل ابلل ر ال للشئمي االطهملمي
لو ثاشرار ااملل ار اإلن شجمي عل ن ال ال )امي ادق صشايبي فاشنت نظاتيبيت اتايلمل اللشهل الهشق ات اتنظاتيبي رأ املشـ الهوات ات.
ايبات أصحشب نظاتيبي اتاللشهل الهشق ات أي ال )امي االز ا ل ال رل اللوه واوي ن مجي لل ا هل اللواهل ه)هش "طهملي احلشـ  :ا
اد ثاشر املشا ا :ا رأ املشـ .الال ه)ش جماوعي أرات هل اللواهل واتوهط ابللل اال للم اال ل م ال ا)ولوج اغريهش هل اللواهل اليت وا سب
طش"لشً نوعمشً اه هش يبطلق علمت اتاللشهل الهشق ات د أي هش يبؤر عل ه ه ال)ظاتيبي افلشً لللاشء ادق صشا الغات"من صلو"ي عزـ ه ه اللواهل ا"مشي
قماي كل اان ه)هش عل ن ه ل عالمي ال )امي ادق صشايبي .فضوً عل جتشهل الصاي ادج اشعمي للالمي اإلن ش افلشً ملش يب هب لمت املشركسمن .أهش
نظاتيبي رأ املشـ الهوات  Human Captial Theoryلد (جشر "ماات  G.Beckerاثمواار هول ز T.Schultzإ فرت أنت اتيبوج نوع
هل رأ املشـ يب جس ل اإلنسشي ذاوت اهو نوع هل رأ املشـ ميال و)ام ت ابد ثاشر امل)ظ هثلت ل ذلك هثل رأ املشـ غري الهوات ات اولص
"اتأ املشـ الهوات اتجماوعي املهشرار االل رار اليت مي لاهش الااتا االيت مت واتاكاهش ن مجي ال للم اال ريببات .ا"اته)ت عل أ مي رأ املشـ الهوات
ابل)هضي الساتيبلي لل اـ اليت اهاتر أث)شء احلاتب اللشملمي الثشنمي .فل كشنت ال ل يباتار األاه ولط :ه)شً أطوـ للمشم اق صشا هتش هل ج يب  .اه
ول يباتار مل وضع ل ادع هشر كل جوانب رأ املشـ  .اأ لت ال ار ال يبلوم "ت رأ املشـ الهوات ل اإلن ش .
اانطوقشً هل ه ه ال)ظاتيبي اهع " ايبي الس م)شر " أر فاات اتاللماي ادق صشايبي لل للم ات جت رااجشً "ن الللاشء اامل)ظاشر ال المي
املخ لاي .ا" أر فاات رأ املشـ الهوات ات ااتاد ثاشر ل ال للم ات جت ب اده اشم عل أهنش اللشهل احلس أا أه عشهل ل ايلمق ال )امي ادق صشايبي
ارشصي ل ال اـ امل طللي لل)او .عل أ ش أي اد ثاشر يبلع ل الهوات هل روـ ال للم ا" لك اضلت أ ش شً نظات ً لز ا ناشو ال الي عل
ال للم  .ا"اتغ راا ال)ظاتيبي د أهنش مل وسل هل ال)ل د أي أه هش يبؤر علمهش أهنش ولزـ الل)صات الهوات أا رأ املشـ الهوات عل طشره ادج اشع
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اعل هاتنلي ال طور ال شرخي للاج اع .كاش هتال أثات ال للم اال ريبب ل و)امي الوخصمي فشه اشههش ابإلنسشي أي هل ه)ظور ااره ل ر هي
اللالمي اإلن شجمي المس اللاس فشلهوات هورا كأ هورا خرات اع)صات هل ع)شصات اإلن ش يب لن أي يب)ا ايبصشي لا حيلق أقص ن شجمي
مما)ي .اهل ه)ش وهلور هاهوم اتو)امي املوارا الهواتيبيHuman Resources Developmentات لموق ع ا هل ادعرتاضشر ه)هش أنت لمس
هلهودً أي يبل اإلنسشي كشملوارا األراتيف هثل املوارا الطهملمي ارأ املشـ املشا ااملشه كاش د يبصلح و)ام ت ابع هشرهش هورااً اق صشا ً ل عالمي ن ش
السلع اات هشر فلط كاش د يب)هغ ار زاـ ال )امي ل هاهوم اإلنسشي ادق صشا ه) جشً اهس هلاشً .اأي اع هشر اإلنسشي ع)صات هل ع)شصات
اد ثاشر هثل امللشاي ااآلدر هل هأنت أي حيوـ الهوات ه ه رور اماتجشر ا" لك جياتاه هل صا ه اإلنسشنمي.
اا ااتر ه ه الوضلمي نم)شً هل ال هات ارايب اً رايب اً وزايب ر أ مي الهوات ن ا لات هاهوم ال )امي الهواتيبي(إ Human
 Developmentهع هطلع ال سلم)شر هع و)شه ال لشريبات الصشار عل "اتانهج األه امل ح اإلمنشئ (UNDPإ عل ال )امي الهواتيبي ل ح ل
قاز نوعمي ل الااات ال )او عل اع هشر اتأي اإلنسشي هو صشنع ال )امي اهو ه فهشات هس ه في اضع اإلنسشي ل هوقع الص ار ال "ؤر الرتكمز –
ه فشً هنشئمشً هسهاشً فشعوً -ل جهوا ال )امي اوصحمح ال)ظات لمت اع م اع هشره جماتا رأ هشـ أا هورااً "وات ً ل عالمشر اإلن ش  .ايبوري
اهش يب)هغ أي
ال لاتيبات األاـ لل )امي الهواتيبي عشم  1990أي ال )امي الهواتيبي ه عالمي وو مع اتمشرار امل شني أهشم ال)ش أ هش يب)هغ أي يب ش
فضوً عاش يب)هغ أي يباللوه ضاشانً ل )شه هس ويف هلمو ه  .ايبؤك ال لاتيبف أي ال )امي الهواتيبي ش جشنهشي .أا اش ووامل
واوي علمت أنوا
الل رار الهواتيبي او)ام هش هل روـ ايسن هس و الصحي اامللاتفي .ااثنمهاش ان اشع ال)ش ابلل رار املا سهي ل اإلن ش ال املوشركي ل اتشدر
السمش مي االثلشفمي اادج اشعمي ااد ا شع "وقت الااتاغ .اأك ر ال لشريبات امل شلمي أنت اتيب)هغ أي يباوي ال)ش ل هاتكز ال )امي الهواتيبي كاش يب لن نسج
ال )امي نوـ ال)ش المس نسج ال)ش نوـ ال )امي ايب)هغ أي واوي ال )امي لل)ش ا"وا طه اهل أجله ات.
او خ ولك ال لشريبات هؤهاتار ثوثي ل اوي ه)هش هؤهاتاً هاتكهشً لل )امي الهواتيبي "غمي امللشرني هل روـ ه ا املؤهات "ن ال اـ .اهااتاار
املاتكب ه ه و ط نصمب الااتا هل ال)شوج احل اإلمجشه اه و ط اللاات امل وقع ع) الودا اهؤهات احلشلي ال للمامي (هل ـ ال للم ل الاهشر
) 15ي ه و ط )وار ال ا ر ملل ه ل ل  25يإ علاشً أي ان سشب ول يباتار ال اـ يباوي "ن صاات ااان  .اول ال اـ اليت ايصل
عل قماي أعل هل  0.8ذار و)امي "واتيبي هاتوالي اال اـ اليت ايات :ول يباتاً "ن  0.5ا 0.8ول ذار و)امي ه و طي أهش ال اـ اليت ايات :أقل هل
 0.5فه ذار و)امي "واتيبي ه)خاضي.

( )1-6-3التنمية البشرية والتعليم
مثي عوقي واشعلمي ه يب ادروهش "ن ال للم ا شهل اال )امي الهواتيبي فاو ش يب فع اآلرات ه األهشم أا جياته ه اتلف .فشل للم
اال )امي الهواتيبي اجهشي للالي اان فإذا كشي مثي أ:هي ل ال للم يباوي طهملمشً وواج ناس األ:هي ل ال )امي الهواتيبي ا ذا كشنت ال )امي الهواتيبي
ه ا ف اإل رتاومج للاج اع امل ل م فإي أ:ه هش – أ ال )امي الهواتيبي -ولوو ")شء اصمشغي ال ل م او فع حنو ال خلف .اعلمت وصهح أ:هي
ال للم ل ا شهلي اات اع ه أ:هي اإلنسشي أ ه األ:هي اليت ولوا ه صمشغي اإلنسشي امل خلف .فش ف األ ش لل للم ا شهل هو ال )امي
الهواتيبي ع ووامل هش يبلاتف ابللو ال)شعاي (الهواتيبيإ  Soft Powerهلمشر قو األهي اول ههش ااملص ر األهثل ااألفلل إلن ش اللو الصلهي
(املشايبيإ Hard Powerاوطويباتهش اووظماهش اا ااتار منوهش هش يبل أي كل و)امي ه ل جوهاتهش ن ش ا ه اإلنسشين.
الل أثه ت كثري هل ارا شر اق صشا ر ال للم أثاته ل ايسن ن شجمي الااتا ال  :ا اإلن ش "صور عشهي ذ يبوج اروهش هوجب "ن
ال للم اال)او ادق صشا هع  :ا ن ا ش يبزيب اآلرات فالاش ولل الااتا :اا ارلت اكلاش ان وات ال للم ل ات اع :اا ثاتائت .كاش أثه ت ال را شر
اللوقي "ن ال للم ااخناشض هل ـ افمشر األطاشـ او)ظم األ ات اوو مع قشع املوشركي ادق صشايبي االسمش مي .ايبات "اتانهج األه امل ح
اإلمنشئ أي ه)ش مخسي ه)وطشر للالمي و)امي املوارا الهواتيبي ه ال للم االصحي اال غ يبي االهمني االلال احلاتيبي ادق صشايبي االسمش مي .اعل
إ هدشع ابللات"مددي ا د لاشـ اتال )امددي الهوداتيبيات كرتمجددي للاصددطلح اإلجنلمددز  Human Developmentد أي اتال )امددي اإلنسددشنميات ولاتيبددب أصد و ولهدرياً عددل املضدداوي الاشهددل
للااهددوم .فلل د نددن وس د لال كلا ددش اتالهو داتيبيات ا اتاإلنسددشنميات وهشالم دشً ل اللات"مددي مياددل نوددشء وااتقددي اقملددي "ددن األاه كاجاوعدي هددل املخلوقددشر االثشنمددي كحشلددي راقمددي هددل
الوجوا الهوات

د أان )هل عل هصطلح اتال )امي الهواتيبيات " دلي أضمق األهات ال

يبساح "ت ثاتاء اللغي.
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امع امل)وطشر األراتيف فهو عشهل ضاتار
الاتغ هل أي ه ه امل)وطشر ه وش"اي ايبل ا "لضهش عل "لض فإي ال للم يبل الل)صات األ ش
ل حسن الصحي اال غ يبي اللاحشفظي عل الهمني ال و مع اايسن هصشار األيب اللشهلي اولويبي املسنولمي ادق صشايبي االسمش مي .هش يبل أي ال للم
أه ع)صات هل ع)شصات ال )امي الهواتيبي اميثل نلطي اله ايبي الصحمحي ل أ جه و)او يبس ه ف قشهي جم اع قشار عل هواجهي اي ر اللصات.
فل) ارواشع هل در ال للم فإي هس ويف األااء ل اتشدر ادج اشعمي األراتيف ميمل عشا ه ادرواشع أيبضشً ا" لك أصهح ال للم عشهوً
(هؤثاتاًإ كاش ذكات رايبم  Reichي الطشقشر األ ش مي لال أهي واال ل ههشرار ا هاشنمشر املواط)ن اه)ش هل الوواه ال شرخيمي هش يب لل عل
صحي ه ه اللوقي .فاماش هض كشي اللل ثش"ي قو ال فع ا شئلي اليت أطللت قويف ال حوـ هل ات اع ال للم ه ات اع الص)شع اصودً
ت اع املللوهشر اال ا)ولوجمش كاش اروهطت ا شهلي ع ال شريبم ابلدضو ىو ه ال ل م ااتوص هل ال خلف اايال ال للم ا شهل هسنولمي ك ل
ذلك .المس أاـ عل ذلك هل ال را ي اليت أع هش اله)ك ال اه عل جتات"ي ال )امي امل امز اليت قشهت هبش ااـ هاتو خ مش ه أي ه)ش هؤهاتار
ااضحي عل اار ال للم "وال عشم االلشه "وال رشص ل جنش ه ه ال جات"ي .ايبوري ال لاتيبات ه أي ه ه ال اـ " أر منوهش الساتيبع مز وللمامي
واوقت هبش عل اق صشا ر ال اـ ال)شهمي األراتيف اعالت عل احشفظي عل ه ه املمز عل طاتيبق مش شر ااضحي لو ثاشر ل ال للم اللشه .كاش
ا خ هت املوارا املشلمي املخصصي لل للم فماش "ل املاتنلي الثشنويبي أ ش شً ل للم الللوم ال ا)ولوجمش ل نن مت و "ري ال للم اللشه ل جمشـ اإلنسشنمشر
االللوم ادج اشعمي عل طاتيبق اللطشع اتشص اق أر "لض ه ه ادق صشا ر أيبضشً ه ا رياا اتى هش ى
ر ال للمامي عل نطشو اا ع اد ماش
ا
ابل)سهي للاجشدر اليت و طلب ههشرار ه خصصي .ااآلي أصهح ه)ش هش يبوهت اإلمجشع عل أي اتطو األ ش مي للاوشركي ل الثور الللامي
اال ا)ولوجمي ه ال )امي الهواتيبي هل روـ ال و ع ل ال للم اايسن نظ ال للم اال ريبب االهحث الللا اال طويبات ال ا)ولوج نمث صشرر
الل ر اللللمي ااتمشـ ااد" اشر اا" اع وا)ولوجمش ج يب ه املاشومح اإل رتاومجمي لل ل م.

ِ
صر
( )2-6-3التحوالت والتنمية البشرية  :حالة م ْ
يبلف ال للم هش "ن ال حودر اال )امي الهواتيبي هوقاشً نش شً يبرتوب علمت طهملي كل ه)هاش فشل حودر ذا هش أثاتر عل ال للم ( لهشً أا
جيشابًإ انلاس ذلك ل ال )امي الهواتيبي نظاتاً ل اره ل وواملهش حبمث و وقف فشعلمي ال )امي الهواتيبي عل فشعلم ت االلاس ابللاس.ا"صور
ضا)مي جشء ريبم هصات ه :اً اار ال للم ل ال )امي الهواتيبي ف شريبم هصات احل يبثي أ"ات :اار ال للم ل ذلك ال وال ات ال ا فاتا:ه اإلنسشين
امل طلع نم)هش ل أ مس جم اع ال)هضي لا)ت مل يبؤر لي هل احلاتكي وؤهلت لالل ذلك.
فاع ال حوـ الثور عشم " 1952ات :اده اشم ابل للم اواتوب علمت هغش كثري د ميال ناشرهش صهت "طاتيبلي أا أراتيف ل ال )امي
الهواتيبي .اهع السهلم)شر واتاكات "لض أرطشء ال حودر السش"لي ا:يب علمهش ادنا ش ادق صشا ملاشً ع ااً هل ادر ودر انلت ادهك هل
رصم ال )امي الهواتيبي .ا"ل ذلك هع الو اللوملي اوطهمق هش يبسا "سمش شر اإلصو ادق صشا ع وسهمور ص) او ال)ل ال اه (IMFإ
اليت وورت ضاتار رصخصي ال للم تاض اإلناشو ا شر ألل لللجز ل املوا:ني اللشهي لل الي هش يبل (ضغط اإلناشو احلاوه االلوا ه
فاتض الات وم ل ال للم ايت عهشء اتا لشا ال الاياتإ اهو األهات ال يبؤثات لهمشً عل همزانمي األ ات هل روـ ارواشع هل در ال ساتب اع م
كاشـ املاتانل ال للمامي .اواال اإلهاشلمي ل "اتاهج وسهمور الص) او أهنش ولط األالويبي لاه اف املشلمي عل نسشب أه اف ال )امي الهواتيبي.
ا اتاجلي ولشريبات ال )امي الهواتيبي ل اللشمل اج انهش ووري دخناشض هؤهات ال )امي الهواتيبي ل هصات "ن ااـ اللشمل امل ل م ا"لض هل ااـ
اللشمل ال)شه أنظات ا اـ (3-5إ ال شه واتومب هصات نسب المل ال )امي الهواتيبي ل اللشمل )وار م لاي هل  1990ا  2008/2007إ
اع) هاتاجلي ولاتيبات ال )امي الهواتيبي ل اللشمل  2008/2007وهن أي هصات ولع "ن ال اـ ذار ال )امي الهواتيبي امل و طي نسب المل ال )امي الهواتيبي
ع) املوضع (112إ ضال  177االي ل عشم .2008/2007
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ا لشرني ه ا املوقع ال أنات:وت هصات ل المل ال )امي الهواتيبي  2008/2007ابملواقع األراتيف اليت أنات:هتش ه) ص ار ال لاتيبات األاـ
ان ه ا ال لاتيبات يب ضح ال " ب ارواشعشً ااخناشضشً امجملهش و) ا للاس ويف امل و ط هل ال )امي الهواتيبي اب ث)شء ولشريبات  1993/92/91ص)ات
ضال املس ويف امل)خاض اصشاو على ه ا الوضع أيبضشً ولشريبات ال )امي الهواتيبي ملصات أع ااه الصشار هل  1994ان عشم 2008/2007
ااملل هل قهل هله ال خطمط اللوه ا لشاني ال انهج اإلمنشئ لاه امل ح  .اواشا ً ملش يبؤر على هلمش ولشريبات ال )امي الهواتيبي هل "سشطي
ه يب يبا ل هلهش الوصوـ ا فه أ ل ملس و ر الاتفشهمي اإلنسشنمي ه)هش – هش خيص)ش – أنت د يبلاس هس ويف ال للم اه يف هسش ت ل
اك سشب األفاتاا امللاتفي .ميا))ش الوقوف على هس ويف ال )امي الهواتيبي افلشً ل را )ش ارص هش ألثات ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي على ال للم ا شهل ل
كل هل كاشءوت ال ارلمي ااتشرجمي اكمف انءر ه ه ال حودر ابت اع املصات أي يبسري ل ادجتشه الصحمح.
كاش "م)ت ارا ي أرات (نج 2004إ أي قطشع ال للم يبل هسنودً "وال كهري عل املاتوهي امل نمي ملصات ل ولشريبات ال )امي الهواتيبي
ال المي هلشرني " اـ هوشهبي ان " اـ أقل ل ال رل اللوه ااإلناشو اللشم على ال للم  .ارأر ال را ي أي األااء امل ين للطشع ال للم يبل أهاتاً
ألرياً ذا أر ل ادع هشر ادل زام الات املصات اللو لل ال للم ذ أالويبي اه ف رئمس ل )امي املوارا الهواتيبي "ل ااع هشر ال للم املواتاع
اللوه ملصات .اأضشفت ارا ي أرات (صمشم 2004إ أي ال للم ا شهل ش يب ره هل عشئ اج اشع ااق صشا يبل هل أه الل)شصات احلش ي ل
اي يب هس لهل ال )امي الهواتيبي ااي ههشلغي ل اللوـ د أهنش رص ر و اللشئ ادق صشا اغمش"ت ل ايلمق ال )امي الهواتيبي واء ل جوانهت
املشايبي أا امللمومي أا ايسل فاتص احلمش "الل ع م هوئاي ه ا ال)وع هل ال للم مل طلهشر اللصات اان مشجشر وو اللال .اتاها ا وضلف نمويبي
ال )امي الهواتيبي ل ج)شنمهش ال ميثل ال للم هاوانً هل هاوانر ا )ش األاـ كاش ميثل اللال هاوانً هل هاوانر ا )ش الثشين ذا هش اق صاتان
على ه يبل ا شنهن ل كل هل ا )شننات .اأضشف ولاتيبات ال )امي الهواتيبي ملصات  1998أي ال للم ا شهل " دً هل أي يبسشع أ")شء الالاتاء على احلاتا
ادج اشع ا أعلى فشنت ق يبلال على ا ااتار اضله كأفاتاا ل هاتوهي أا على الاتغ هل ههشااهت ا شهلمي ا وف جي اي صلوابر ل
احلصوـ على عال يب )ش ب اهؤهوهت .
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ا"وال أكثات ولاماشً يبوري ولاتيبات ال )امي اإلنسشنمي اللات"مي  2002ااملل هل قهل "اتانهج األه امل ح االص) او اللاتا لعمنشء
ادق صشا اادج اشع ا ااقع ال للم اللشه ل الهوا اللات"مي أنت د يبزاـ ه نمشً هل نمث ال)وعمي االامف اد يبزاـ وللم ً منطمشً د يبلىب
ان مشجشر اللصات امل يبوال نسهي كهري ممل ه ل ل ال للم اللشه اه نسهي ه)خاضي مل وزا عل  %13ل هلظ الهوا اللات"مي اأنت ل
نشجي ا هصشار متويبلمي ج يب اد ماش ل ظل اتصخصي ا عشا ا مالي هش جيللت ه شنشً للجامع هع اده اشم ابلانشر املهاوي االالري ايلملشً
ل اشفؤ الااتص ال للمامي .اأضشف ولاتيبات ال )امي اإلنسشنمي اللات"مي  2003ا أي نوعمي ال للم اللشه ل اللشمل اللاتا و أثات "لواهل كثري أ هش ع م اضو
المس افلشً لسمش شر
الاتؤيبي اغمشب مش شر ااضحي ايا اللالمي ال للمامي اه)هش ع م ا لوـ ا شهلشر ا اارهتش حبا امل)طق السمش
وللمامي ناماي .فضوً عل قلي اإلناشو على ال للم اللشه اهش يبرتوب على ذلك هل و أااار اللال ا شهل (ها هشر هلشهل هواا رااوبإ
اغلهي ال خصصشر ال)ظاتيبي على غريهش هل ال خصصشر ممش يبل هؤهاتاً لهمشً ل طشر هسشع ")شء ق رار "واتيبي ه وا:ني.
ال طشر ه ا الوضع ال )او امل واضع وصهح احلشجي ا وطويبات ال للم ا شهل ااملوشركي ل الثور الللامي اال ا)ولوجمي أهاتاً هلحشً اد
يب أوى ذلك د " رء اآلاثر ال حولمي عل كاشءوت ال ارلمي اصودً للااشء اتشرجمي املأهولي ش جيللت قشاراً على ايلمق ال )امي الهواتيبي "ل جتشا:هش ا هش
يبلاتف ابل )امي املس اهي  Sustainable Developmentضاشانً لل ل م اا ااتاره  .اتفشل للم هو الطشقي احاتكي لل )امي الهواتيبي اليت هت ف ا
ايلمق نسشنمي اإلنسشي هل روـ ال اويبل األهثل لل رار الااتا اهلشرفت اههشراوت ش ميا)ت هل ال اشعل املثاات ااتوو هع "من ت اوانهتش املشايبي
االهواتيبي ااملؤ سمي اهل مث فإي ال للم جياع "ن الغشئمي اال رائلمي ل أه افت اهؤ سشوتات.

( )7 – 3استخالص:
نشال)ش روـ ه ا الاصل أ"اتا :ادر ودر اليت أفات:هتش ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي عل الااشء اتشرجمي لل للم ا شهل املصات
اان هم)ش ه جماوعي هل احللشئق و)ه عل


أي أغلب ال را شر د ماش ادق صشايبي اال )اويبي وللل هل قماي اللشئ ادق صشا لل للم ا شهل ا ي أظهاتر ايس)ت فماوي ل در
ضنملي د يب )ش ب ااد ثاشر الاتأ شه املشه د أهنش ميال أي ول ـ ل ظل ا ث)شءار كلشهل ا جات هثوً ا ي ظهات ال حسل ل اللوائ
الااتايبي عل نسشب ات المي .أهش ال را شر السو مولوجمي ف لط أ مي ك لللوائ ادج اشعمي هؤك أ مي اللوائ ادق صشايبي ه
جوار ادج اشعمي ا ي أك ر غلهي ه ه اللوائ عل غريهش هل اللواهل األراتيف.



أهش وو اللال املصات فأصهح يبلشقب ال للم ا شهل ل در عشلمي هل الهطشلي ضال هاشلمي ال ووه ل وو اللال اختلف اله)مي
ادق صشايبي .اد واتجع "طشلي امل للان د ع م ال طش"ق "ن همال ال للم اهمال ادق صشا فلط فل واتجع أيبضشً ه ادر وف ل اتعي
ال)او ل كو اللطشعن .اال دهك فمت أي لال هل (ال)ظشم ال للما نظشم السووإ اثري عل اآلرات اأي ادر ودر اال ووهشر
ل الوان ه)هش ش انلاش هش عل اآلرات اكو ش هؤثات اه أثات "طهملي ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اليت هه هش ات اع املصات .



أهش ال لل م ا شهل اااره ل عالمي احلاتا ادج اشع فل ول م ل ات اع املصات ا ي ار لات ل ال رجي االطهملي فوه احلاتا
ادج اشع هع ال حوـ الثور هل دً مل ووه ه الهوا هل قهل اهع ال حوـ ادنا شن هه احلاتا ابل للم ثهش ً اج اشعمشً لصشحل
أل اار أرات و مو اق صشايبي اثلشفمي .أهش هاتنلي اإلصو فاشي أن هظشهات الاتق الثلشل امل يبل م فمهش احلاتا ا ي كشي ابجتشه
ال وال يبي.
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أهش هجات الللوـ فجشءر كأن اللواهل اتشرجمي أل:هي ال)ظشم ال للما ا شهل اعوائ ه اه نوع هل ا جات اتشرجمي املؤق ي أا ال ائاي
و ح طواعم هش أا ج يب هش افلشً ملل ضمشر الواقع ادج اشع (عواهل الطاتا اا بإ اه ه ا جات لمست ابلضاتار ظشهات لهمي أا
رطري جم المشً ألي ال حي ا اثري هصشنهشهتش هو الزهشي اله)شئ ااملاتنلي ال شرخيمي اليت ميات هبش ات اع املهشجات ه)ت ااملهشجات لمت
ا ي كشي اثريهش السل ابا ً ل احلشلي املصاتيبي.
أهش نشلي ال )امي الهواتيبي فل أفشار ال را شر أي قطشع ال للم يبل هسنودً "وال كهري عل املاتوهي امل نمي ملصات ل ولشريبات ال )امي الهواتيبي
عل اع هشر أي ه)ش عوقي واشعلمي ه يب "ن ال للم ا شهل اال )امي الهواتيبي فاو ش يب فع اآلرات ه األهشم أا جياته ه اتلف.
فشل للم
اال )امي
الهواتيبي
اجهشي
للالي

الفصل الرابع

التحوالت والتعليم اجلامعي

يباوي طهملمشً وواج ناس األ:هي ل ال للم ا شهل

اهو هش ن ل ل احلشلي املصاتيبي.
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تطوير التعليم الجامعي  :التحديات الراهنة وأزمة التحول
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الفصل الرابع

التحوالت والتعليم اجلامعي :الواقع ورؤية التطوير
( )1 – 4استهالل:
يبه ف اللل ادج اشع ه واويبل نسق هل اللضش اد دلمي أا اللوانن الللامي اليت متا)ت هل فه أنوطي اإلنسدشي
اال )هؤ هبش اال حا فمهش الا وصهح ه ه اللضدش االلدوانن علد ارجدي عشلمدي هدل ال قدي االصدواب يبسدل أي ختضدع لور هدشر
اإله يبلد ال د يبل اد عل د أ ددشلمب اأااار حبددث عشلمددي ال قددي .االواقددع أي الهحددث الللاد يب طلددب "لددض اتط دوار ااإلج داتاءار
امل)طلمي امل) ظاي در هشر احللشئق ال)ظاتيبي ااحلا علمهش اال وصل ه ن شئج أ ش مي قد وادوي هد ناسدهش ألدل حبدث اار هدشرار
علامي دنلي اذلك لل أك هل ه يف صح هش اهس و ر ولاماهش للوصوـ ه نظات ر اقوانن أكثات اقي ا ناشم اعل هدش
هق و جل أ مي ه ا الاصل اطهمل ت.
احيشاـ ه ا الاصل "اتا :الواقع ا شهل اآلين ل ظل ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اليت يبوه هش ات اع املصات
اذلك ل ألشالي للات"ط "ن ن شئج ال را ي ال)ظاتيبي ااد خوصشر املم انمي هس ه فشً ا طوع رأ طوب ا شهلي ل ال للم
ا شهل "وضلم ت الاتاه)ي ل ظل هش يبلشيبوت ات اع املصات هل ايودر اق صشايبي اثلشفمي اع اشااً عل ن شئج ارا ي و مولوجمي
(هبشء ال يبل 2009إ .أروسات "طهمل ن ن ات كل ه)هاش ا خ ام ه)هج هوئ ش أا اش الطهملي ال)ظاتيبي اعلمهش وه)ت
امل)هج اتاتل اينات (ال شرخي ال)ل امللشريإ لاتص فرتار ال حوـ اارل ات اع املصات انشـ ال للم ل كل ه)هش ا"ن نظشم
ال للم اغريه هل األنظاي ال للمامي األراتيف .ااثنمهاش الطهملي اده يبلمي اعلمهش وه)ت امل)هج اتاد طوع ات د طوع خراء
الوهشب ا شهل ل ال للم ا شهل "وضلت الاتاهل ل ظل هش يبلشيبوت هل ايودر اق صشايبي اثلشفمي .ا هاشي وطويبات ال للم
ا شهل ل ضوء ه ه اآلراء.
اعل ذلك واتكز ادر مشر على اد همشي  Questionnaireلماوي األاا األ ش مي اع املشا املم انمي هو اوً
عل ثوثي اأر"لن (43إ ؤادً خبوف الهمشانر األالمي هو:عي على ألشار ال را ي اهطهلشً عل عم)ي عووائمي Random
 Sampleراع فمهش ار مشرهش أاي واوي ممثلي  Representativeمللظ رصشئو ات اع األصل لل را ي اهو جم اع
الوهشب ا شهل جبشهلي "ى)د اهش" .لغت مخس ا هلن اأر"لاشئي (475إ نشلي ميثلوي ت كلمشر هل كلمشر ا شهلي (ه
اآلااب ال جشر ال رت"مي الللوم الطب ال ا)ولوجمشإ اا غاتقت ال را ي املم انمي قاتا"ي الوهاتيبل انصف ا" اء هل ههات
أ"اتيبل  2009ان ه) صف ههات يبونمو هل ناس اللشم .أهش األ لوب اإلنصشئ ف نسشب "لض امللشيبمس اإلنصشئمي
كالشيبمس ال دلي (ار هشر كش2إ اهلشيبمس ادروهش كالشهل ال وافق أا هلشهل ادقرتاي اذلك "غاتض الاوف عل طهملي
اللوقي "ن ه غريار ال را ي.
الوهشب ا شهل
(2-4إ
ُ

حوـ.
الاتؤيبيُ اال ُ
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ول فني الوهشب أكثات الواتائح ادج اشعمي ا جش"ي لل حودر ادج اشعمدي اادق صدشايبي االثلشفمدي .اذلدك يباتجدع "طهملدي
األهات ه أي ال حودر "طهمل هش وداتفض الثهدشر او جدت ه وغمدري الواقدع كادش أي هد ه ال حدودر أكثدات اثدرياً ل الودهشب ألهند
أكثدات اثداتا ") شئجهددش .اولد فنددي اتالودهشب ا ددشهل ات األكثددات ولاتضدشً د ه ال غدريار اال حددودر الثلشفمددي اادج اشعمددي اذلددك حباد
اضله ادج اشع هل نمث ه فني ولمش هاتنلي ان لشلمي اتيبلي هل روـ ايصمل اللل اامللاتفي حنو وغمدري اضدله ادج ادشع
ا األفضل .االطوب لمسوا فلط أكثات الانشر ولاتضشً لل غري "ل أهن يبوالوي أقو عواهل ال غمري الثلشل اادج اشع ملش حيالوي
هل رؤيف اوصورار ختشلف ل "لدض جوانههدش ولدك الداتؤيف اال صدورار الديت لد األجمدشـ السدش"لي(Leslie,1999إ .فهد أكثدات
فنشر ات اع نمويبي اق ر انوشطشً ا صاتاراً على اللال االلطشء ال يبه اإلنسش اب يب االاتغهي األكم ل ال غمري ممش جيلله
أه د ددهل عددو هودداور املس د لهل اه د ا ل ن د ذاوددت هطلددب أ ش د لل ط دويبات اال غمددري اه د ا ال ط دويبات حي ددش أ ش دشً ه
املوشركي ادجيش"مي هل الوهشب.
ااده اشم "ه)شء اايب)شهمدشر ا شهلدي ذاهتدش ل ظدل هدش يبلشيبودت ات ادع املصدات هدل ايدودر اق صدشايبي اثلشفمدي قد أفضد
"ودال رددشص ال)ظددات ا طددوب ا شهلدي اتكجاشعددي ه امددز ات علد ند ولهددري اتخدي وددوريبلات ددش وصدوراهتش كحاتكددي نل يبددي و جددشا :ل
ند ااهش أ دوار ا شهلددي ل صددل ا اتاددع الاهددري "اضددشئت الوا ددع .فش شهلددي املصداتيبي ه)د نوددأهتش عددشم  1908اهد هاتوهطددي "لضددش
ات اع املصات نمث كشي هس حموً عزـ ه ه املؤ سي عل اضع ات اع اقضش ه .فوه ات اع املصات قهل ثور يبولمو 1952
عاوً طو"مشً أنوغل ابللضدمي الوط)مدي امل ااتكدز ندوـ اد د لوـ اال حداتر الدوط  .نمدث كدشي اللادل الطدوا يب)هلدث هدل هؤ سدشر
ال للم (اللشه اا شهل إ اليت هثلت ل ذلك الوقت هللو لللل االوط)مي ل خي هلشً اهل أ"ات :هظشهاته
 ضداتاب طددوب ه ر ددي احللددوو كددأاـ ضداتاب يبلددوم "ددت الطددوب عددشم  1906اكددشي هوجهدشً ضد
ادن وـ ال يبطشين.

مش ددي ال للددم ل ظددل

 اار الطددوب ل ثددور  1919كددأه امللددشمل الهددشر :لد ون الطددوب هددع الثددورار الوددلهمي هددل أجددل املطشلهددي ابد د لوـ
اأنااتا طوب األ:هات " ار كهري ل ه ه الثور .
أهددش هاتنلددي هددش "لد الثددور فلد انوددغلت احلاتكددي الطو"مددي "لضددش ال غمددري السمش د اادج ادشع اادق صددشا اا د ه فت
ايلمق هزيبد هدل ال ميلاتاطمدي اوو دمع فداتص املودشركي ل ظدل ال)ظدشم اللدشئ ااي رفضدت اال اداتا علمدت كلمدي .ه)هدش أند ال  1968كداتا
فلل طوا وللشئ حنو هزميي  1967ااملاشر شر اليت كشنت قشئاي ابي ا زميي ان مجي لل هات هل "لض األن ال ال ارلمي املرتوهي
علمهددش .اهددل مث كشنددت احلاتكددشر الطو"مددي الدديت ول هددش ل عددشم  1972اعددشم  1973رغهددي ل وغمددري الواقددع اختطمددت ااي يب د هلددشمل
املس لهل للاج اع أكالت .امل وال احلاتكدي الطو"مدي ل هصدات هد اذاً عدل غريهدش فلد ولد ار احلاتكدشر الطو"مدي الديت انهلثدت هدل
جشهلشر اللشمل ل م)شر اللاتي اللواتيبل فا فاتنسش انا الطوب يهنشء األاضشع الاش ا ا مس وللم ثلشل عشمل نلمل
هلل)ددن أي ثددورهت هد اتثددور ثلشفمدديات ال أ ددهشنمش اعددش الطددوب ا ألددو خاثر ال)ش:يبددي هددل ال للددم اللددشه قهددل الودداتاع ل أ صددو
ثلددشل ال يبطشلمددش اعددش الطددوب ا :الددي كددل وااتقددي اج اشعمددي اختامددف ند ال اددشار الطهلد ال المددشابي ظهدداتر هطشلددب وثدري
ال)لدش ندوـ ال)ظدشم أكالدت ال أفاتيبلمدش اعدت احلاتكددشر الطو"مدي ا اتدوص هدل ال دأثري اد د لاشر ل ال للدم االسمش دي ال
أهاتيباش الووم)مي اعش الطوب ا قشهي عوقشر اظمامي هع نشجشر ال )امي.
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ا"دداتغ وه دشيبل ه د ه احلاتكددشر " ه دشيبل اإلطددشر ات ال د ال د انهلثددت ه)ددت األاتكشوددت املس د ا هددل ظدداتاف ات اددع عشهددي
اات اددع ا ددشهل علد اجددت اتصددوص .د أهنددش اوالددت علددى أ مددي اتوطدويبات ال للددم ات اوغمددريه هدل أجددل افددع جم الددشهت حنددو األفضددل.
اواتودب علد ذلددك أي اضدطاتر ا شهلددي للهددوـ قد ر هددل ال ميلاتاطمددي ل هدنوهنش هددل رددوـ هداتا هددهشب األكددشاميمن االطلهددي ل
اختشذ اللاتار .ااروهطت ه ه ال طورار ")ووء فاات هسدشءلي  Accountabilityا شهلدشر عدل هد كاشءهتدش ى
ارد هشاىهتش ألغداتاض
ات اددع ا ددشهل رشصددي اات اددع املددؤطات د ه ا شهلددي هددل اننمددي أرددات  .اها د ا يب جل د أي الوددهشب ا ددشهل كث درياً هددش كددشنوا ه د
أصحشب املهشار ااحات الاتئمس لان ال .كوهن أكثات الانشر ادج اشعمي ق ر على نل األاضشع ال للم يبي اللشئاي اغري املاتغوب
Student
فمهد د ددش نظ د د داتاً ملد د ددش يب ا لد د ددوي "د د ددت هد د ددل فشعلمد د ددي امحد د ددش ا"ل د د د ر اسد د ددطشئمي "الد د ددل الد د ددوع الطد د ددوا
 Consciousnessاامللشيبوي ا شهلمي هش جيلله الاني األق ر على املهشار االلمشم ابل غمري اال طويبات امل)ووا حنو األفضل.
ال ظل ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اآلنمي اليت يبوه هش ات اع املصات د دماش اللوملدي اهدش ايالدت هلهدش هدل ثدورار
اق صشايبي اثلشفمي اوا)ولوجمي ا انا ش عوه ااوصشه نلحظ أي الوهشب ه األ هق لل لشط هع هلطمشر ه ه اللوملي اأاااهتش
الااهمددووات اادنرتنددت اهددهاشر املللوهددشر املللد الدديت أصددهحت ل ه )ددشاـ أيبد يبه ايب لددشهلوي هلهدش "مسددات ا ددهولت .كاددش أي أمنددش
امللموي ااحلمش االسلوكمشر اليت وطاتنهدش اتاللوملديات هوجهدي ابل رجدي األاه ا أجمدشـ الودهشب ألهند األقد ر علدى اد د جش"ي اال لهدل
السداتيبع امددع هد ه امل)ددشهج ا يبد ااتشرجددي عددل املددألوف ارصوصدشً "طاتنهددش لو ددشئل ابهدات الطدداتو ول)مددي ودؤثات ل ناو دده ُ .كدل
ذلك يب عوان ا ا جوء جمال ه ه ال حودر ااثريهش على ات اع ا شهل اذلك أر رأيف الوهشب ا شهل ل كل هش يب للق
" لك ات اع كاش هو احلشـ ل جشهلشر اللشمل امل ل م ا ه افشً ل حلمق الااشء اللشلمدي ل األااء ا د جش"ي لسداتعي ال حدوـ حندو
اللوملددي ذ د يبوج د أفضددل هددل هددهشب ا شهلددي لا د يبل د اا عددل خرائه د االصددلوابر الدديت و دواجهه ابع هددشره ه د رل ه د ا ال للددم
اماتجت فماش "ل اابل شه يب احلصوـ عل را فلل  Reactionيبسه ل وطويبات ال للم ا شهل .
ال ه ا وؤك ن يف ال را دشر (صدلات 2005إ علد أ مدي هداتا الودهشب ل اختدشذ اللداتارار السمش دمي اادق صدشايبي
اادج اشعمي اال للمامي اوو مع ااره ل املودشركي ل كدل هدش يب للدق حبمدشهت اوطللدشهت اطاوندشهت ا دشع هلرتندشهت ااألرد هبدش
ع) د ال طهمددق .فض دوً عددل ع د ا هددل ال د ااع األردداتيف واتاهددش ال را ددي وادداتض اد د لشني آبراء الوددهشب ا ددشهل فما دش يب للددق ابلو ددط
ا شهل
أا ددش ضدداتار اد د اشا هددل امل للد ل وطدويبات األااء لللددشئان علددى ال للددم عددل طاتيبددق ا د طوع الدداتأ .Feedback
فال املللوم أي عالمي األااء ا شهل د ايظ ش وس حلت هل ه ش"لي اولمم االطوب (الوهشب ا شهل إ ه أصحشب املصدلحي
احللملمي هل ه فشعلمي ولك اللالمي.
ااثنمهاددش ضدداشي هوددشركي الوددهشب علددى حنددو يب )ش ددب اطهملددي اضددله ادج اددشع اهسددؤالمشهت ل ال خطددمط ملس د لهله
اص)ع اللاتارار امل صلي "ت فإميشي اتالوهشب ا شهل ات أي ال وجهشر االسمش دشر االلدوانن ال للمامدي (ا شهلمديإ ولد عدل خرائهد
اأهن هشركوا ل ص)لهش أا جش:هتش على أقل ول يبات كامل يجنشنهش على روف هش ذا أوت هل أعلى اابألهات املهشهات ااي ال اشر
لاتأ اهوشركي الوهشب ا شهل فإي ذلك كامل يفوش ش أا "لشئهش جماتا ن عل ارو.
( )3-4التحوالت والتعليم اجلامعي من حيث الواقع ورؤية التطوير :
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اعل أثات ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي عل وطويبات ال للم ا شهل املصات
أ ااتر ع)ت ال را ي املم انمي "صور عشهي فل جشءر على ال)حو ال شه

افلشً آلراء الوهشب ا شهل املصات

كاش

 أار الوهشب ا شهل ههلغ ن املوالي ال للمامي ل ا شهلي املصاتيبي ل ظل ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اليتيبوه هش ات اع املصات هؤك يبل أنت لمس مثي عوقي "ن ال للم ا شهل اال حودر ")سهي (%41.7إ اذلك "الل أي ال للم
"وضلت الاتاهل ل ظل ولك ال حودر (د يبواكب ال طورار اللشملميإ أهشرر " لك (نصف اللم)يإ ولاتيبهشً ")سهي (51.2%إ هش
يبلِن ادناصشـ "ن ا شهلي اال حودر اهل مث و)ل م اللوقي فماش "م)هاش .ااي كشي ه ا د يب)ا ال أثريار امل هشالي فماش "م)هاش
أا غلهي أ ه)هاش ل ال أثري على اآلرات ايبهل اار ال للم ل ووامل ال حودر (افلشً للظاتف السو مو رخي إ و ح ا ج ااه
")شء على ووظمات ات ال هش ابجتشه احشفظي على الوضع اللشئ اوااتيبست اأهش ابجتشه ال ل م "ص)ع ايودر فشعلي و)هض علمهش
أ")مي ات اع .هش يبل ض ضاتار هاتاجلي اوطويبات اضلمي ال للم ا شهل اآلنمي ش يب اق ايبواكب ال طورار اللشملمي اال طللشر
املأهولي حنو ال ل م.
 لمست ه)ش فلساي أل ا لل للم ا شهل ل هصات أعاتب عل ذلك غشلهمي الوهشب ا شهل (ثوثي أرابعإ اللم)ي ولاتيبهشً ")سهي(%76.4إ هش يبؤك أي عجز نظشم ال للم ا شهل ل هصات هاتاه غمشب الالساي الواضحي اهل مث اف لشا الاتؤيبي االات شلي.
 أراق ال للم ا شهل املصات ل ايلمق واشفؤ الااتص ال للمامي فل أعاتب غشلهمي الوهشب ا شهل (ثوثي أرابعإ اللم)ي ولاتيبهشً")سهي ( 78.7%إ أي ال للم ا شهل املصات د يب مح املسشاا ل الااتص ال للمامي امع طو"ت "الل نوأ ا شهلشر اتشصي
ااألج)همي ")سهي (27.3%إ طاتيبلي اأ لوب ها ب ال )سمق ل وو:يبع الطوب على ا شهلشر اكلمشهتش ")سهي (23.5%إ
ان وشر ال را اتصوصمي ")سهي (11.8%إ مش ي ختامض أع اا املل حلن اب شهلشر ")سهي (%10.7إ اأررياً أقسشم
اللغشر ابملصاتافشر ل كل ا شهلشر املصاتيبي ")سهي (8.6%إ.
 أي هلمشر مش ي اللهوـ ا شهل ع ها ب ال )سمق مش ي وللمامي د" هل جتشا:هش فل أعاتب غشلهمي الوهشب ا شهل(نصف اللم)يإ ولاتيبهشً ")سهي (42.9%إ أنت د" هل اجوا أ لوب ج يب لللهوـ ا شهل حيلق الل الي ايباتاع اع هشرار الطوب
ارغهشهت هاتونن أي امللمشر األفضل ل قهوـ الطوب اب شهلي ل حلمق اميلاتاطمي ال للم ا شهل  .هو اتاإل نيات حبمث جي كل فاتا ل
ات اع نوعشً هل ال للم يب )ش ب اق راوت ااي أيبي هلوقشر اج اشعمي أا اق صشايبي أا ثلشفمي.
 ضاتار اإل"لشء على جمشنمي ال للم على أي واته ش يبضال نصوـ الالاتاء علمهش اايال اللشاريبل والاي وللماهغشلهمي الوهشب ا شهل عل ذلك ش يبزيب عل (نصف اللم)يإ ولاتيبهشً ")سهي (60.6%إ.

فل أعاتب

 جنحت ا شهلي املصاتيبي ات ا ن هشات ل غات الوع لِن اللوملي ل الوهشب ا شهل حبا اارهش ل و)ون ه  .فل أعاتبغشلهمي الوهشب ا شهل ش يبزيب عل (نصف اللم)يإ ولاتيبهشً ")سهي (67.8%إ أي اللوملي وس وجب اتاحشيب ات ا ثاشراً دجيش"مشهتش
اجت)ب لهمشهتش انطوقشً هل الوع ل)شهش اجوهاتهش.
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 غلهي ا ويبي ال يب)مي ")سهي (31.2%إ على غريهش هل ا و ر او ر هش "ل هش هل اللات"مي ا الوط)مي مث ا اللشملمي ل لاسخراء الوهشب ا شهل على ه ا ال)حو (را فلل Reactionإ :اء ال حودر ادق صشايبي االثلشفمي اآلنمي اد ماش اللوملي "ل أي
هتشار هلهش احل اا االلوهمشر.
 انلاس الل يب هل ال )شقضشر اال ووهشر اليت أصش"ت اله)مي ادق صشايبي االثلشفمي للاج اع املصات على أنسشو اللم اأمنشالسلو نمث واتاجلت "لض اللم ادجيش"مي ل هلش"ل صلوا "لض اللم الو جيش"مي اق أثاتر ه ه احلشلي اللمامي ش د يب ع
جمشدً للوك عل جمال نظشم ال للم ااجتشهشوت ا مش شوت هش يبو حبشلي هل الاوضى ا شهلمي اضلف ه)ظوه هش اللمامي أهشم
ه)ظوهي ات اع اكشي هل املارتض ااألناتيف أي واوي اللم االثلشفي ا شهلمي ه األكثات ره اً لثلشفي ات اع حبمث و وه هل
روـ ال )امي واتهم ه ه الثلشفي اقمشاهتش اادرولشء هبش .د أي هش ن ل هو اللاس فل طشـ ال حوـ اللما اللم ا شهلمي
ل صهح صور كات"ونمي لصور ات اع اقمات.
 وواجت اللغي اللات"مي رطات ادنلاتاض أعاتب عل ذلك (ثوثي أرابعإ الوهشب ا شهل أا هش يبزيب قلموً ")سهي (85.1%إ "اللع ا هل ال ااع اتشرجمي اال ارلمي ه)هش مطات اللغشر األج)همي ")سهي (32.4%إ السمش شر ال للمامي لل الي االيت
ولال على نوات ولك اللغشر ")سهي (28%إ ان وشر اللغي اللشهمي ")سهي (20.8%إ اأي رطات انلاتاض ه ه اللغي د يباتجع ا
طهمل هش أا علي هبش "ل ر هش يباتجع ا ولك ال ااع اليت ش ت "صور أا أراتيف ل هت يب هش.
 ضاتار املوا:ني "ن اللغي اللات"مي االلغشر األج)همي على أي واوي اللغي اللات"مي ه لغي ال للم ا جشنب ارا ي اللغشر األج)هميكلغشر فلط االلال " ـ املزيب هل ا ه لورولشء ابللغي اللات"مي اعصاتن هش ش يب وئ اطهملي ه ا اللصات اايودوت .أهشر " لك
(ثوثي أرابعإ الوهشب ا شهل أا يبزيب قلموً ")سهي (78.3%إ.
 "ات :الا شب ا شهل كأن هظشهات ال أثريار ال حولمي على وطويبات ال للم ا شهل فهو أهش عال جتشر لهلض أعضشء همنيال ريبس أا أاا راوم)مي ل روـ اده حشي ااج مش:ه .اعلى ذلك جشءر واضموهت الوهشب ا شهل حنو الا ب املاتجلمي (نمث
اي ا املشا الللامي ايبلوم الطشلب جبالهشإ ل وال (نصف اللم)يإ ")سهي (48.6%إ ل نن أهشرر (ر"ع اللم)يإ أا يبزيب
قلموً ")سهي (34.5%إ ا واضمل الا شب ا شهل كو ملي ه)هجمي ل ال للم "وات أي حيلق هلمشر ا وا .
 امل)شهج ا شهلمي د و اق اال طورار اللشملمي اآلنمي أعاتب عل ذلك (ثوثي أرابعإ الوهشب ا شهل ولاتيبهشً ")سهي (74.9%إ"الل أهنش د و)اى الل ر على الل ر على اد" اشر اال ج يب ")سهي (36.4%إ ضلف امل)شهج اع م هسشيباتهتش للاس ج ار
امللاتفمي ")سهي (33.3%إ ع م ا خ ام ا شئل يبضشنمي ه طور ل ول مي امل)شهج ا شهلمي ")سهي (%27.5إ.
 ال ا)ولوجمش ا شهلمي د و اق اال طورار اللشملمي اآلنمي أعاتب عل ذلك (ثوثي أرابعإ الوهشب ا شهل ولاتيبهشً ")سهي(%72.4إ "الل قصور ال اويبل املشه ا شهل اوللم يب هش اع م اواشقهش اأرات املس ج ار ال ا)ولوجمي ")سهي (46 2%إ
لال ه)هاش .اعل هظشهات ال ا)ولوجمش ا شهلمي ملل يباتاي (ر"ع اللم)يإ ولاتيبهشً ")سهي (%26.5إ أهنش و اق اال طورار اآلنمي .فه
")سهي (34.3%إ ا ني فاتص ج يب لل لل اال وجمع على اد" اشر اال ج يب ")سهي
ا خ ام نظ اول)مشر ج يب
(%30.5إ لال ه)هاش.
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 ضآلي ظشهات ال را اتصوصمي ل ات اع ا شهل فل أعاتب غشلهمي الوهشب ا شهل (ثوثي أرابعإ اللم)ي أا يبزيب قلموً")سهي (79.2%إ أهن د أير اي ار شً رصوصمشً ل نن أهشر هش نسه ت (20.6%إ أهن يب لشطوهنش (واتكزر أغلههش ل
الالمشر اللالمي (الطب رشصيإ .ألهنش هام اضاتاريبي ")سهي (42.9%إ األهنش الو ملي الونم دج مش :اده حشي ")سهي
(%37.8إ اأهشر أغلهم ه أهن يب لشطوهنش ل هشا اان أا هشاون ")سهي (45.9%إ لااه (39.8%إ لارري  .ايبهلغ
ه و ط لات ال ر اتصوص ل املشا الوان  .هل ( 1000 – 500ج)متإ اهل ( 1500 – 1000ج)متإ على الرتومب
اأهشر نصاه ")سهي (56.1%إ أنت د ميا)ه اد غ)شء عل ال ر اتصوص "م)اش أهشرر الهلمي ")سهي (%41.8إ أنت
ميا)ه اد غ)شء عل ال ر اتصوص  .أهش اااع احجان عل ولشطمهش فاشنت "الل ادع اشا عل ال)اس ")سهي
(%34.6إ ع م ادن مش لمهش ع م ووافات املشـ الو:م للحصوـ علمهش ")سهي (14.4%إ لال ه)هاش مث ألهنش غري هام
اهضملي للوقت ")سهي (12.2%إ .أهش عل أ هشب الظشهات "صاي عشهي فاشنت "الل غلهي ال ااع ال للمامي على غريهش هل
ال ااع ادق صشايبي أا الثلشفمي كسهب رئمس ه الظشهات ال للمامي ")سهي (51.2%إ.
 هش:اـ ال للم ا شهل حيلق عشئ ً اج اشعمشً أعاتب عل ذلك هش يبزيب عل (نصف الوهشب ا شهل إ ولاتيبهشً ")سهي (%55.6إل نن أهشر هش نسه ت (43.8%إ أنت د حيلق عشئ اً اج اشعمشً "الل ع ا هل ال ااع ه)هش أي املاشني ادج اشعمي أصهحت
وس ا هل هلوهشر أرات غري ال للم ")سهي (51.9%إ اأوسشع قشع احلشصلن على وللم جشهل اهش "ل ه ")سهي
(%17.8إ ألنت د حيلق ال طللشر الااتايبي ااملاشني ادج اشعمي ")سهي (17.3%إ اأررياً ألنت مل يبل يبوال قماي اج اشعمي
")سهي (8.7%إ.
")سهي
أعاتب عل ذلك هش يبلشرب هل (ثوثي أرابعإ الوهشب ا شهل
 ضآلي اللشئ ادق صشا هل ال للم ا شهل(%71.4إ "الل ع ا هل ال ااع ه)هش قلي فاتص اللال امل شني ")سهي (50.3%إ اع م هوءهي ال للم ا شهل
دن مشجشر وو اللال ")سهي (28.4%إ مث لثهشر ال روـ األ اايب هش (10.2%إ اأررياً لضلف ا جش"ي ال للم
ا شهل مل غريار اللصات.
 ع م هوءهي ال للم ا شهل دن مشجشر وو اللال أعاتب عل ه ا غشلهمي الوهشب ا شهل ")سهي (92%إ اأرجلوا ذلك"الل ضلف امل)شهج ا شهلمي اثهشهتش ")سهي (34.6%إ ا خ ام وا)ولوجمش ه ل هي ل قطشعشر اإلن ش د يبواكههش ال للم
ا شهل ")سهي (17.8%إ قصور اإلهاشنمشر ااملوارا املشلمي الو:هي ل اويبل ال للم ا شهل ")سهي (%14.9إ لاثات الطوب
ل ال خصصشر ال)ظاتيبي عل ال خصصشر اللالمي اال طهملمي ")سهي (13%إ اأررياً "سهب الز ا ل ع ا الطوب "وال عشم
(%7.3إ.
 أي "طشلي ا شهلمن ا ي اقلت ل اإلطشر اللشم لل حودر ادق صشايبي االثلشفمي د أهنش و و:ع هش "ن قطشع ال للم ا شهلا وو اللال اعلمهاش ولع املسنولمي هورتكي .أعاتب عل ذلك (نصف الوهشب ا شهل إ ولاتيبهشً ")سهي (%53.1إ هؤك يبل أي
"طشلي ا شهلمن "الل فول ال)ظشم ال للما اعجز السوو هلشً.
 وغرير اجتشهشر الوهشب حنو قطشعشر اللال ابجتشه اللطشع اتشص (احل ااألج) إ مث (امل ش ل أ قطشعإ مث (اللطشعالوخص احلاتإ اأي اللطشع اللشم احلاوه ل خرات واضمور الوهشب ا شهل هش يب نض هش ذهب لمت الهلض هل أي
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"طشلي ا شهلمن هاتاهش واضمل اللال احلاوه عل غريه هل قطشعشر اللال األراتيف .ل اشه " لك واضمور اللال ش
يب )ش ب اوغري السمشو ادج اشع اادق صشا للاج اع "الل هش هه ه هل ايودر اجنش ال للم ا شهل ل وغمري ثلشفي
واضمل اللال احلاوه اليت وات خت "الل أاضشع ايولمي ش"لي.
 يبهل ال للم ا شهل أن اللواهل اليت اي ا املس لهل ادج اشع اادق صشا للااتا الا)ت لمس اللشهل الونم "ل ق و ارلهلت اللواهل األراتيف أعاتب عل ذلك (نصف الوهشب ا شهل إ ولاتيبهشً ")سهي (48.2%إ .لمهل اار ال للم ا شهل ل احلاتا
ادج اشع على ه ه الوشكلي ه سلشً اطهملي املاتنلي السو مو رخيمي اآلنمي.
 هجات الللوـ االااشءار املصاتيبي ول أن املوشكل املاتوهطي أ:هي ال للم ا شهل اكاشءوت اتشرجمي أعاتب عل ذلك (ثوثيأرابعإ الوهشب ا شهل ولاتيبهشً ")سهي (72.8%إ "الل كل هل عواهل الطاتا املوجوا ل ات اع املصات اعواهل ا ب
املوجوا ل ات الشر املس لهلي ه الللوـ ")سهي (49.3%إ فلو ووافاتر اللواهل الطشرا ان هش ااي ووافات اللواهل ا شذ"ي
و) ا ا جات االلاس ابللاس .ا ي طغت اللواهل الطشرا على ا شذ"ي ك ٍاع ل لك ا جات ايبهل السهمل ل هواجه هش
اتهواتاع قوه لل)هضيات أير ل اع هشره ادن مشجشر ات المي هع ع م غاشـ ادن مشجشر الااتايبي للللوـ املهشجات افلشً ملش أهشر
"ت الوهشب ا شهل ")سهي (46.9%إ ايبهل وطويبات ال للم ا شهل ل هصات هو عاشا ذلك املواتاع ال)هضو اللوه
االوهشب ا شهل "للولت ا واع ه ه راااه اأصحشب املصلحي فمت.
 ال )امي الهواتيبي لمست أن أه اف ال للم ا شهل ل هصات أهشر " لك هش نسه ت (68.2%إ هل الوهشب ا شهل هؤك يبل")سهي (74.5%إ ع م هسش ي ال للم ا شهل ل ادرولشء ابل )امي الهواتيبي "الل ع ا هل ال ااع أ"ات:هش ألي ال للم ا شهل
د يباتوهط ابحلشجشر األ ش مي للاج اع ")سهي (47.2%إ "الل قصور ال للم ا شهل ل هصات اأ:ه ت ")سهي (28.3%إ
اأررياً أي ال )امي الهواتيبي لمست أن أه اف ال للم ا شهل املصات ")سهي (16.4%إ.
( )4 – 4خامتةٌ :اجلامعة املصرية :رؤيةٌ تطويريةٌ.
رغ ول ا املواقف ال)ظاتيبي نوـ اللوقي هش "ن ال للم اال حوـ اا ـ اح م نوـ ه ه اإلهاشلمي هش "ن هؤيب اهلشرض
ا املوقف أا ذا ااكم ان عل طهملي اللوقي امل هشالي "م)هاش .هل نمث هشههاش ل صمشغي الواقع ادج اشع فشل حودر
ل "لض الارتار أثاتر على ال للم ا شهل اافل ت ل اجتشهشر هلم)ي "م)اش ل هاتانل أرات أا ال للم ااراً ألور ً ل ووامل
طل الهلض ه اتلل ال أن شب ال صورار اللشئاي على ال)ظات ال للم يبي اليت ولط ال للم ااراً ألور ً ل
ه ه ال حودر .أف ا
ال )امي اال غري ادج اشع "ل أي اهنشرر ناتكشر ال )امي للاج الشر امل طللي لل)او امل اني على ولك الااتضمي عل اع هشر
أنت اتكاش يباوي ات اع يباوي ال للم ات اهل مث فشي ها ش ال )امي لمس وطويبات ال للم انواته فحسب على أ م ت فلمس هل
املمسور ن ال وغمريار أ ش مي ل اله ال للمامي ااي ن ال وغمري ل اله ادج اشعمي ادق صشايبي االثلشفمي.
اولك ال)ظات على الاتغ هل صح هش ه ن هش د أهنش ولجمزيبت ( هش كل ه ء أاد ه ءإ و) ا هلهش ق ر ال للم ل
ن ال ال حودر الاشعلي د ل مشو هل ات اع الصشحل أادً ه )ش مي ااره ل اإلفور هل قهضي ال حودر امللم حلاتك ت
اا ح ال هش يبوئ ال ل م ادج اشع  .صحمح أي املسنولمي فماش اصل لمت ال للم ا شهل املصات ه هسنولمي هورتكي
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يب حالهش ا امع اها ا جيب ال لشهل هلهش ذا أراان نلهش ابلالل د أي نلطي ادنطوو ل وصحمح هسشر اللوقي هش "ن
ال للم اال حوـ وه أ يصو اوطويبات ا شهلي على اع هشر أي صونهش يب) لل ع ااه ا صو ات اع ع جمهوااهتش ل اده غشـ
على ذاهتش فهاشً انل اً هل ال ارل هل أجل ايسن اجواهش ل صهح قشطات للالمشر ال غمري اال طويبات ات ال .
ال ضوء هش ول م هل ايلمل اه)شقوي واء على املس ويف السو مولوج أا اده يبل ملظشهات اتلل اليت يب لاتض ش
ال)ظشم ال للما ا شهل ل ظل هش يبلشيبوت ات اع املصات هل ايودر اق صشايبي اثلشفمي اقات نشئوً أهشم وطويباته اال)هوض "ت.
ول ض الضاتار اضع اتا رتاومجمي ل طويبات ال للم ا شهل ات و سق اوطللشر ات اع املصات الاوهنش ههاي و)وء ابللال الااتا
فس)ل صات على "لض الاتؤيف واوي هاته اً ع) اضلهش على ال)حو ال شه
 ا ذا ك)ش ناتيب نلملي صو ال للم اللشه اا شهل فإي نلطي ادنطوو ل ه ا اإلصو ه ")شء فلساي ااضحي امللشمل اال للم فلساي وات"ط املشض ااحلشضات ااملس لهل و)سج هع فلساي ات اع اولال عل وطويباته ووال جوانب اللالمي الرت"ويبي
كشفي اايلق واشهلهش اواشعلهش.
 وونم هلشيبري اللهوـ ا شهل "ن ا شهلشر (ناوهمي  /رشصي  /أج)هميإ على أي واتاع األ س الرت"ويبي اال هشيب)شر الطو"ميات ولمم جه الطشلب ع هسريوت الللامي ه) هاتانل هش قهل ال للم ا شهل نسهاش هو هثهت ل "طشق ت امل ر مي اووصمشر
هللامتات أا ات نظشم ار هشرار اللهوـ اليت جتاتيبهش ا شهلشر كل نسب ان مشجشر ال لل هبش ات كاش هو هلاوـ "ت ل هلظ ااـ
اللشمل امل ل م.
 اللال على نوات ال للم ا شهل "غض ال)ظات عل ك اإلناشو ال يب طلهت ذلك ألي أل اايب ت و )شل هع السل إلقشهي جم اعامللاتفي .اهواجهي الطلب ادج اشع امل زايب علمت حبسل ال و:يبع على اتشدر امللاتفمي املطلو"ي لل ل م الللا اال ل افلشً لون مش
ش د يب)شـ هل اميلاتاطمي ال للم اواشفؤ الااتص .Equal Opportunity
ات ال
 اهاتاعش ه طلهشر ا وا ال للمامي ل جل ا شهلشر املصاتيبي (ناوهمي /رشصي /أج)هميإ أ لوابً هل أ شلمب وطويبات ال للما شهل ن د ن حوـ ا جم اع هس لطب يبس طمع قشاراه هاتاء وللماه اب وا اليت متمزه عل غري اللشاريبل جتسم اً مله أ
واشفؤ الااتص.
 يب ح على ال للم ا شهل ل ظل راشقت ل ايلمق واشفؤ الااتص ال ظل الطلب ادج اشع امل زايب ال وجت ا أمنش ج يبهل ال للم أكثات هاتاني اق ر على اد ملشب اادن وشر ااإلفشا هل ال ا)ولوجمش احل يبثي ش يبلشجل ه)شن اللصور اللشئاي
ايب مح فاتصشً ولويبضمي ملل مل متا)ه ظاتافه هل ادل حشو اب شهلي.
 واتهم اتشنمي ش يبضلهش ل اإلطشر الصحمح ا اإلجاتاء امللرت ل ه ا الص ا هو وطهمق نظشم ال ع ال هشاه (Cross-Subsidizationإ ال يبؤا ه نصوـ الالاتاء عل جزء هل ه ه اتى اهشر جمشانً اجزء ه)هش لش"ل ماض اه ع "م)اش
و وغطمي ع)صات ال الاي عل طاتيبق  :ا أ لشر ولك اتى اهشر ابل)سهي لغري الالاتاء ل ات اع .ايبارتض ل ه ا ال)ظشم اجوا متممز
لات ( (Price Discriminationحبمث وهشع ات هشر ادج اشعمي أ لشر هللولي للانشر ذار ال رل امل و ط اأ لشر
أعل للانشر األكثات يبسشراً ل ات اع .اا" اع ه)ش ٍ ج يب ل طويبات ال للم ا شهل ه)هش
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•  :ا ال اويبل احلاوه

الو على نسشب أاجت أناشو أرات د و ا ال للم ا شهل أ مي.

• و)ام جاتاءار لرتهم نالشر ال للم ا شهل هل روـ ول)ن احش هي اال عو ا اد لوـ املشه اناتيبي اإلاار
ا عشا ختصمو هش مت واتهم ه ل ال للم ا شهل ذاوت ل لظم اللشئ امللاتل اات ال علمت.
اإلن ش .

• نث اللطشع اتشص على املسش ي ل متويبل ال للم ا شهل

على اع هشر أي ماتجشوت ه أه املوارا الو:هي ل عالمي

• ووجمع ا ثاشرار اللطشع اتشص ل هم اي ال للم ا شهل

هع ا هلشا نشفز الات"ح.

• ووجمع اللال األهل اال طوع (ه)ح ا هشر الوقفإ اوالمل اار هؤ سشر ات اع امل ين لللمشم " ارهش امل وقع.
• ال و ع ل الصمغ الو شئلمي كشمل)ح ال را مي االلاتاض.
• ا ه اف اللشاريبل للاسش ي ل وطويبات ال للم ألنت ذا كشي األغ)مشء قشاريبل عل أي حيللوا أل")شئه وللماشً جم اً
اه امزاً فإهن د يبس طملوي أي حيللوا هس لهوً خه)شً ل ظل جم اع غري ه لل فشلالاتاء غري امل للان يب حولوي ه رطات يبه ا
أ")شء األغ)مشء امل للان .اهل ه)ش ا ضاتار هوشرك ه ل عالمي ال اويبل.
 أهش هش يب للق اب ويبي ا شهلمي جيب أي ولوم ا شهلي " ارهش الات شه ااظما هش ال أ مسمي اأي واوي اللم االثلشفي ا شهلمي هاألكثات ره اً ابل)سهي لثلشفي ات اع حبمث و وه واتهم ه ه الثلشفي اقمشاهتش اادرولشء هبش.
 أي ال اشعل هع ظشهات اللوملي يبل ض ضاتار اه و أاااهتش هل عل اوا)ولوجمش اأيبضشا ووافات اللشع الاااتيبي اليت هتم امل)شخامل)ش ب لسمشا الللونمي ل ال ااري االلم المي اال ميلاتاطمي انلوو اإلنسشي كلم نسشنمي ضاتاريبي ل عصات اللوملي .ايبلع اه و
ه ه األااار اووافات اللشع الاااتيبي املوئاي على عشوق الل يب هل املؤ سشر الرت"ويبي اهل أ هش ا شهلشر اذلك حبا ر شل هش
األ ش مي.
 ي اللغي اللات"مي متلك هل املؤهور هش حيامهش لمس هل ادضاحوـ فلط "ل هش جيللهش ه)شفسي للغشر األج)همياج ر ألس)شً واخات ابل ح ل هبش اال فشع ع)هش انواتهش اايويبل اللوملي ادجنلمزيبي ه عاتا"ي لللشمل فل)س جب.

ذا هش

 ولاتيبب الللوم اعصاتنت اللغي ش يب وءم اان مشجشر اللصات هل األلاشظ ااملسامشر اوونم املصطلحشر اغريهش اال أكم علأي ال غريار املصشنهي لللوملي (الاتأ شلميإ لمست كلهش ل صشحل ال للم ا شهل اأنت هش يب)هغ شـ املورال احل االوط "ل
يب)هغ ال وكم علمهش .اا خ ام اللغشر احلمي ل ال للم ا شهل .
 ا خ ام اللغي اللات"مي أاا ل)وات امللاتفي هل روـ ا شئل ادوصشـ اإللارتانمي احل يبثي اأع " لك عل اجت اتصوصاإلنرتنت .نمث أي هشههش ل ال جممشر امل ل هي عل الوهاي ال المي يباشا يباوي هل اهشً .أهشم :نف اللغي ادجنلمزيبي.
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 ال أكم عل الل ا ا شهلمي فشألااء اللغو لاتجل ا شهلي يبااتض ناست عل املس الن لمت ايب) لل ه الوهشب ه)ه "وجترشص ش يبوهت فلل الل ايف أا احشكش الوهلوريبي لل)اوذ الل ا .
 ه)شهضي السوو ا شهل اعلم)ش ألشر"ي كل هش يبؤا ه (وسلمعإ ال للم ااع هشره للي وهشع اوورت يب اال ذاا الل راراملشلمي هل اروـ وقهش .كاش أي علم)ش أي نلشام كل هش يبؤا ه أي يبصهح ال للم قطشعشً هل قطشعشر (الهمزنسإ اجمشدً للات"ح
اآلهل ااملؤك الساتيبع.
 اتالا شب ا شهل ات فل ا )ا أغاتاضت انشي الوقت ل جشا:ه اال خل ع)ت اأصهح اله يبل اتالا ب املاتاجع Text BookOr Referenceات األ لوب األهثل لل للم ا شهل ااألكثات ان وشراً ل جشهلشر اللشمل امل ل م كاش وؤك الل يب هل ال را شر
مو الطوب أكثات ه نضور احشضاتار احيازه عل ارومشا
نمث يبل ا الطشلب عل أكثات هل هص ر علا األهات ال
املا هشر ااإلثاتاء اللاتائ ايبزيب هل انضهش احشضات ايبلويف ابل شه اللوقشر االاتاا"ط األكشاميمي املطلو"ي "ن الطشلب اامل ر
ا"ن الطشلب اا شهلي اد ماش ل الالمشر ال)ظاتيبي ايب)ا را الهحث الللا اال )لمب امل)هج اق راهتاش ع) الطشلب
ايبو ع اآلفشو ال ه)مي ل يبت احيسل هل هس واه ل اللغشر األج)همي "سهب نشج ت ااضطاتاره ه ادطوع عل املاتاجع الاثري
اامل )وعي ااد زاا هل أل و هتش ا ه ادن اش ابلثلشفشر األراتيف اال واصل هع الااات اللشمل اهواكهي املس ج ار ادر صشصمي
امل سشرعي ابطاتاا ل عصات املللوهشومي اجم الشو)ش .د أي ذلك د يب أوى د ابلل اـ عل نظشم الاصلن ال را من ش يبساح " المل
ه ه الو ملي امل)هجمي.
 احلشجي هش ي ا ه)شهج وللمامي (جشهلميإ غري وللم يبي ول ا ال للم احلوار " يبوً عل ال للم اله)االطوب عل اتال جمي اللللميات.

ش يب)أيف "للوـ

 وضان امل)شهج للالشرف الللامي ااملس ج ار ال ا)ولوجمي اقضش املللوهشومي اال ا)ولوجمش اضاشي ووافات اإلهاشانراال جهمزار الو:هي ل للم جشهل ه امز ال هل ه هش املا هشر احل يبثي ااملخ ار جم ال جهمز اول)مشر املللوهشر
اادوصشـ املخ لاي.
 احلاتص على هسألي ال ثلمف اللشم ابع هشره ضاتار عصاتيبي لصحي ال اويبل الللا امل خصو "ااتض هلاترار نوـ ال ااريالللا االثلشفي ات المي والموً للحصشني الاااتيبي ض ومشرار اللوملي اال أثري على ا ويبي.
 جتسري الاجو "ن ال للم ال)ظات اال طهمل االللا ااألاا عل طاتيبق وزايب الطوب جباتعشر ه)ش هي اه )وعي هل هفاتاع امللاتفي "لاتض ايلمق ال اشهل "ن ولك الللوم.
 هاتاجلي نظشم اده حشانر اأ شلمب ال لمم "وضلم هش الاتاه)ي االيت و جشهل امللشيبري احللملمي ل قمش الل رار ااملهشراراطهملي اد ل اا ااه و األااار االااتاو الااتايبي "ن الطوب.
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 ال عو ااجهي للجشهلي املصاتيبي ألي ولم صمشغي ثلشفي ات اع املصات عشهي ااأل ات رشصي اأي وُدل ىزام األ")شءا خبوض جتات"يادع اشا عل ال ار اأي وُلىم ا قاتاء ا ااقىلهش هل ه ا امل)طلق .ألي ال را اتصوصمي د ايلق واوقشً ل ال را ي اأقص هش
ميال أي ايللت د يبل ا أي يباوي جماتا ال)جش ل اج مش :اه حشي ااي ق رار أا ر ار نلملمي.
 اجوب فاتض وواتيبلشر جشهلمي جشا اصشرهي ل فصل أ عضو همني و ريبس يبلط ارا شً رصوصمي اد هشنع هل هلشانيكل األجهز ل امل ش"لي االاتقش"ي ش يبضال انرتام همثشو الواتف ال يب)هغ عل األ شذ ع م اإلروـ "ه)واه فضوً عل اع
أعضشء همني ال ريبس هشا ً ااج اشعمشً اصحمشً فضوً عل و ريبهه ارفع كاشءهت ش يب )ش ب اال ج ا امللاتل.
 اللشئ هل ال للم ا شهل فو" اأي يبلاس والا ت ادق صشايبي اادج اشعمي أا والاي الااتصي اله يبلي .اه ا يبلِن أنت د" هلايسن اللشئ هل ال للم ا شهل ل امل يف اللصري اامل يف الطويبل اد ميال أي يب ذلك ااي جتويب ه رور ه ا ال للم
اعالمشوت ن يبرتوب علمت عشئ يب )ش ب انشجي ات اع اأفاتااه.
 أهش الهطشلي ا شهلمي فو يباا ل هلش ي ه ه الظشهات اللجوء ه ال ا"ري املألوفي كات"ط ال و ع ل ال للم ا شهل حبشجشروو اللال اقمشم ولشاي "ن هؤ سشر ال للم اللشه اهواقع اإلن ش اجت يب فاتاع ال للم ا شهل اار صشصشوت اغري ذلك
هل ال ا"ري اليت و كات عشا " .ل اللال عل
 جاتاء نصات اقمق لسوو اللال (اارلمشً ارشرجمشًإ "لطشعشوت امل هشيب)ي اهلاتفي هل در منوه الس)ويبي ارصشئصت ال)وعمياقمش نج الاشئض أا اللجز ل ال خصصشر .ا جشنب اللال على وطويبع ه ا السوو حبمث يبس جمب للز ا الس)ويبي
للخاتجين هل ال للم ا شهل .
 ا ثاشر ج أك ل جمشدر اإلرهشا اال وجمت ال للما اامله حبمث حيصل الطوب قهل ال حشقه اب شهلي عل هللوهشركشفمي اكشهلي لمس فلط عل هاتا اللهوـ اامل)شهج الال عل ان اشدر فاتص اللال ااد خ ام لل أعوام هلهلي اميال
ولزيبز ذلك عل طاتيبق ارا شر نظشهمي لهلض الوقت  Part Timeا"اتاهج ال للم املس اات اولك ادقرتانشر ق وسشع األفاتاا
عل ال جشاب هع وغريار وو اللاشلي "صور أكثات فلشلمي ا جشنب ضاتار والمل وطهمق قواع اع اشا اضاشي ا وا ا شهلمي هش
ميال هل رلق فاتص عال ج يب اوطويبات اإلن ش وضشفاتاً هع جهوا وو اللال او ريبب طوب ا شهلي عل املهشرار ا يب
ااأل ش مي لسوو اللال اه)هش الل ر عل ادوصشـ الالشـ ا جشا اللغشر األج)همي اههشرار ا خ ام احلش ب اآله
االل ر عل اإلاار او)امي املهشرار اتوقي حلل املوشكل االل ر على ال حلمل االل ر عل اختشذ اللاتار االلال ا اشع
او)امي املهشرار اللمشايبي االل ر على املهشار اادل زام ابل للم املس اات االلش"لمي لل رب على ههل م لاي .هع هاتاعش أد
وس حوذ ه ه ا هوا عل اظشئف ا شهلي األراتيف.
 ال أكم عل ضاتار عوا مش ي والمف راتجي كلمشر الرت"مي – افلشً لون مش املخطط – لاوهنش املسنولي عل ع اا املللاواويب)ت او ريبهت اامل صلي اوصشدً ههشهاتاً ابل للم هش قهل ا شهل اأ وغري يبطاتأ علمهش وف وظهات خاثره عل ال للم ا شهل
ابع هشره ه رل ه ا ال للم اه رل وو اللال فماش "ل .
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 اللال عل والمل جوا ال للم كسهب يبسهق ل ن اثت كوً هل امله)ي اال رل ااملاشنيادج اشع .

ش يبسه ىف مولي احلاتا

 أنت د نل جوهاتً جات الللوـ د ل طشر هواتاع قوه لل)هضي .هثل ه ا املواتاع يبلوم عل أك شف طلملي املثلاناالوهشب ا شهل ايبسل ل لظم اللشئ هل الااشءار املهشجات اليت ولوا ان اشءً هع ع م غاشـ املؤثاتار الطشرا اا شذ"ي ل
ا جات .
عالمي
ل

ها
ال )او
وصهح
امل واضع
ا
احلشجي
ال للم
وطويبات
ا شهل ااملوشركي ل الثور الللامي اال ا)ولوجمي أهاتاً هلحشً اد يب أوى د " رء اآلاثر ال حولمي عل كاشءوت ال ارلمي اصودً
للااشء اتشرجمي املأهولي ش جيللت قشاراً على ايلمق ال )امي الهواتيبي "ل جتشا:هش ا هش يبلاتف ابل )امي املس اهي Sustainable
ضاشان لل ل م اا ااتاره.
Development
ً

قائمة املراج ِع

|كتـــــــــــاب |
تطوير التعليم الجامعي  :التحديات الراهنة وأزمة التحول
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أوالً :املراجع العربية

قائمة املراج ِع

-1اللاتخي الااتمي.
-2ا"اتا ا"اتاهم (2003إ جشهلشو)ش ل هارتو طاتو جملي رؤيبي الس)ي (3إ ع (26إ.
" -3اتاهم جم عزيبز (2000إ وطويبات ال للم ل عصات اللوملي اللشهات ها هي األجنلو املصاتيبي.
" -4اتاهم أمح أمح (2002إ الرت"مي امللشرني انظ ال للم اإل ا) ريبي اار الوفشء ل نمش الطهشعي اال)وات.
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-5أ"و الاضل ف ح اخراتاي (2004إ اار ال الي ااملؤ سشر ل ظل اللوملي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-6أ"و :يب أمح (2006إ نضشر اللغي اإل ا) ريبي اي ر ثلشفمي ع(26إ.
-7أمح كشهل عه احلام (1999إ الا شب ا شهل هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل اترؤيبي شهلي املس لهلات روـ
الارت هل  24 -22هشيبو.
-8أمح أ"و :يب (2004إ اإلصو الثلشل اا ويبي ارا ي ضال هؤمتات أاابء هصات ل األقشلم ايت ع)واي ات اإلصو هل ه)ظور ثلشلات
األقصات روـ الارت هل  29 -26ه ا .
-9أفهملد هور ددت (2007إ اق صددشا يبغد و فل داتاً ال حددوـ هددل االددي ال اشفددل ادج اددشع ه ات اددع امل)لس د علد ناسددت واتمجدي ع د اني
عهش عل الاويبت عشمل امللاتفي ع (335إ.
-10أه ددن ج ددوـ (1999إ اللومل ددي اال )ام ددي اللات"م ددي ه ددل محل ددي ان"لم ددوي ه جول ددي أارج دوا  " 1998 -1798ددريار هاتك دز ارا ددشر
الون اللات"مي.
-11أهددن جددوـ (1999إ هددشذا ند ل للاص داتيبن ا وطددور ات اددع املصددات ل نصددف قدداتي 1995 -1945م اللددشهات ا منددي املص داتيبي
اللشهي للا شب.
-12أن راا خهشـ (2004إ السمش شر ال للمامي ل هصات اللشهات اار فاتني لل)وات ا ال و:يبع.
-13أالسددوي لددن (2000إ ثددور ل ال للددم هددل امل ر ددي ا اللاددل آت:ر املددوظان االرت"دويبن إلعد اا قددو اللاددل املسد لهلمي املددشهات واتمجددي
هاات عه امل)ل جمشه اللشهات ا المي املصاتيبي ل)وات امللاتفي االثلشفي اللشملمي.
-14ابر"ات ")جشهن (1995إ عشمل هش املواجهي "ن ال أقل االلوملي واتمجي أمح ألاوا اللشهات اتلس األعلى للثلشفي.
-15الههوا نش:م (1997إ عل أ"واب عصات ج يب اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-16الههوا نش:م (2000إ أل)ي ادق صشا اادق صشايبن اللشهات اار الواتاو.
 "-17راي ههل (2000إ أ:هي الااات الرت"و اللشهات احاتا ي لل)وات ا ات هشر الصحامي ا املللوهشر.
 "-18راي ههل (2005إ نظشم ال للم اللاتا اال ميلاتاطمي عوقي غشئهي اللشهات جملي جسور ع (3إ.
 "-19راي ههل (2007إ اميلاتاطمي ال للم ا الثلشفي رؤيبي نل يبي اللشهات ا وـ ع ا ه ا .
 "-20راي ههل جنمب كاشـ (2000إ ال للم ا شهل ااي ر املس لهل اللشهات احاتا ي لل)وات اات هشر الصحامي
ااملللوهشر.
 "-21ا (2005إ ه)ري ألاوا اار ا شهلي "ن اي ر الواقع اخفشو املس لهل ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات اتال للم
اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-22ال انهج اإلمنشئ لاه امل ح ولشريبات ال )امي الهواتيبي (2008 -1990إ "ريار هاتكز ارا شر الون اللات"مي .1991
-23الد انهج اإلمنددشئ لاه د امل ح د االصدد) او اللدداتا لعمنددشء ادق صددشا اادج اددشع ول دشريبات ال )امددي اإلنسددشنمي اللدداتا لللددشم (2002إ
(2003إ األراي املا ب اإلقلما لل اـ اللات"مي.
-24الهوات طشرو (2005إ وطور الاتؤيف احلشكاي لل للم اللشه ل هصات ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل
هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
لاى عه الا ش هل ز ابهلل (2005إ ال للم ا شهل ل هصات "ن نظاتيبيت الغزا الثلشل اال اشعل ادجيشا ارا ي نشلي
-25الهاات
ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ

للجشهلي األهاتيبامي ابللشهات
الارت هل  17-14ف ايبات.
"-26لغمث لطشي (2006إ اار ا شهلشر اللات"مي ل اع ثلشفي الهحث الللا اإل" اع اللشهات هنوي عات"مي ع (127إ.
اله)ك ال اه (1993إ ولاتيبات عل ال )امي ل اللشمل  1993اللشهات هطش"ع األهاتام.
-27هبشء ال يبل نسن كشهل (1997إ ا شهلي اات اع ألشضات جشهلي اإل ا) ريبي كلمي احللوو ادث)ن  6يب)شيبات.
-28هبشء ال يبل نسن كشهل (1999إ ال للم ااملس لهل اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي الا شب.
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(2003إ فددم اللوملددي ادع د اء علد ال ميوقاتاطمددي االاتفشهمددي واتمجددي عد اني عهددش علد

عدشمل

"-29مددرت هددشرون هددشنس هددوهشي هشرالد
(2إ الاويبت.
امللاتفي ع (295إ
-30واتك عه الا ش "اتاهم (1984إ واشفؤ الااتص ال للمامي هؤمتات ال ميلاتاطمي اال للم ل هصات را"طي الرت"مي احل يبثي اهاتكز
ال را شر السمش مي ااد رتاومجمي ابألهاتام روـ الارت هل  5 – 2أ"اتيبل.
-31ال طشايف عه هللا (2005إ ال للم قضمي جم اع اهس لهل أهي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-32ولاتيبددات ادجتشهددشر ادق صددشايبي اد درتاومجمي (2002إ "طشلددي الوددهشب اامل للا ددن ل هصددات نج د املو ددالي ااتطددي احلاوهمددي ملواجه ه ددش
اال صور امللرت حللهش اللشهات هاتكز األهاتام لل را شر السمش مي ااد رتاومجمي.
-33ال ري هصطا عاات (2001إ خراء نوـ احشفظي عل ا ويبي الثلشفمي اللات"مي ل ظل اللوملي اللشهات هؤاي عات"مي ع (105إ.
-34ال ري هصطا عاات (2002إ ال للم اال غري ادج اشع اثري ه هشاـ ه)وور ل ع اني األهري (ألاترإ ارا شر نوـ ال للم
اال غري ادج اشع ل الهوا اللات"مي "ريار ه)وورار ا المي الله)شنمي للللوم الرت"ويبي.
-35الثهم هلمحشي هلمض (2000إ ا شهلشر نوأهتش هاهوههش اظشئاهش ارا ي اصامي ايلملمي الاويبت جملي الطلملي ع
(1447إ.
-36ثورا لمسرت (2005إ هس لهل الاتأ شلمي واتمجي السم عطش اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-37عصاور جش"ات (2008إ أ:هي اللغي اللات"مي الاويبت ك شب اللاتا (72إ.
-38جاتيب األهاتام املصاتيبي (2008إ الس)ي (132إ ع (44342إ ا الي  2هشيبو.
-39ا لااتاا ا" سشم (2005إ ن ا اار اللطشع اتشص االلال احلات ل ووفري فداتص عادل للودهشب ل هصدات اللدشهات هاتكدز املللوهدشر
ااع اختشذ اللاتار  12أ"اتيبل.
-40ا اشـ أمح م شر (2006إ ال للم ا شهل ل الوطل اللاتا "ن الوجشهي ادج اشعمي االهحث الللا اللشهات هنوي عات"مي
ع(163إ.
-41ا ال يبسات (2007إ ص)شعي املس لهل ابل للم ن ا ا وـ اللشهات ا وـ ع ا ه ا .
(3إ
-42مجهوريبي هصات اللات"مي (1987إ قشنوي و)ظم ا شهلشر ادئح ت ال )ام يبي اللشهات ا مني اللشهي لونوي املطش"ع األهرييبي
املل لي.
-43مجهوريبي هصات اللات"مي (2008إ ا:ار الرت"مي اال للم اللشه اثملي املؤمتات اللوه ل طويبات ال للم الثشنو ا مش شر اللهوـ ابل للم اللشه
روـ الارت هل  12 -11هشيبو.
-44مجهوريبي هصات اللات"مي (2008إ المل كلمشر اهلشه ال للم اللشه اللشهات ا:ار ال للم اللشه .2008/2007
-45مجهوريبي هصات اللات"مي ا شوري  1964ا ور  1971ال ائ ا ور  2007اح ل اللشهات ا مني اللشهي لونوي املطش"ع األهرييبي
-46ا هش :املاتكز لل لهني اللشهي ااإلنصشء (2002إ الا شب اإلنصشئ الس)و  2001اللشهات ا هش :املاتكز لل لهني اللشهي
ااإلنصشء.
-47ا واا ألا (2000إ هس لهل ا شهلي املصاتيبي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-48ا واا ألا (2005إ خراء نات ل الرت"مي اال للم اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-49جور فمك يبل يب)ج "وـ (2005إ اللوملي االاتعشيبي اإلنسشنمي واتمجي طللت الساتاج اللشهات اتلس األعلى للثلشفي.
-50جو":ف جوي (2007إ اللغي اا ويبي (قوهمي أث)مي ايب)ميإ واتمجي عه ال)ور راتاق الاويبت عشمل امللاتفي ع(342إ.
-51جونسوي ث)ثمش اهمسشم هشرال (2005إ اجتشهشر اقضش ال للم اللشه لللاتي الواند االلوداتيبل واتمجدي دري جدشا اههد غ)دشمي
اللشهات ال ار اللشملمي لل)وات اال و:يبع.
-52ا موهى االمش فو :ألهوب ه)ي هللا عصشم (2007إ ارقي رلامي عل هوشكل ال للم ا شهل ل هصات اللشهات هاتكز املللوهشر
ااع اختشذ اللاتار يب)شيبات.
-53نشمت ألا عه اللشار (2005إ اللوملي هش ش اهش علمهش اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-54نهمب فشطاي ألا رضري (2007إ الهشنث الللا يبواجت صلوابر الهحث الللا ك شب اللاتا ع(67إ.
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(2004إ وطويبات ال للم ل :هل ال ح ر األ:هي اوطللشر املس لهل اللشهات ها هي ال)هضي املصاتيبي.
(2001إ اللوملي اللغويبي ل) ي جملي الهمشي ع (170إ.
(1989إ الوهشب املصات االسمش ي هونظشر أالمي اللشهات ن ا الوهشب اات اع املصات اللج)ي
مو .
اللجا ألا نس)ن (2008إ ال للم ا شهل اتشص اواشفؤ الااتص ال للمامي اإل ا) ريبي اار

-55نج أمح شعمل
-56احل اا همث "ل جواا
-57ناتب أ شهي الغزاه
املصاتيبي لل ضشهل األفاتيبل اآل
-58نسشي نسل ألا
ا شهلي ا يب .
-59نسشي نسل ألا اخراتاي (2004إ الرت"مي اقضش ات اع امللشصات اللشهات ال ار اللشملمي لل)وات ا ال و:يبع.
-60نسشي نسل ألا اخراتاي (2008إ ال للم ا شهل اتشص ال طور ااملس لهل اإل ا) ريبي اار ا شهلي ا يب .
-61نسل يب)ش عه اتم (1995إ وطويبات أه اف ال للم ا شهل املصات ل ضوء "لض امل غريار اللشملمي ااحلمي اادجتشهشر
املس لهلمي ااي يب هلوقشر ايلملهش ارا ي هم انمي عل جشهلي الزقش:يبق ارا ي ه ُل هي ه املؤمتات اللوه الس)و الثشين ملاتكز وطويبات ال للم
ا شهل (الااشء االاشعلمي ااملس لهلإ ل الارت هل ( 31أك و"ات 2 -نوفا 1995إ جشهلي عن س هاتكز وطويبات ال للم ا شهل .
( 8إ .
-62نسل عه الهش ط ألا (2001إ ال )امي ادج اشعمي اللشهات ها هي اههي
(1996إ متويبل ال للم ا شهل اهصشار واتهم األناشو ارقي عال هل هي ملؤمتات ال للم اللشه ل هصات
-63نلا هاات عهش
ااي ر اللاتي الوان االلواتيبل جشهلي امل)وفمي روـ الارت هل 21 -20هشيبو.
-64رضات ألسل (2001إ هجات الللوـ نزيبف الللوـ اللات"مي ااغرتاب ات اع الللا جملي ال ل م الللا ع (36إ.
-65رضات ألسل (2007إ أيب يبولوجمش ال للم اللشهات ا وـ ع ا ه ا .
-66رطددي اللاددل اللوهم ددي ل وددغمل الو ددهشب املسددوا ال)هشئم ددي (2006إ اللددشهات ا:ار ال لددشاي ال د اه هاتكددز ولم ددم املودداتاعشر اايلم ددل
ادق صشا الال (PEMAإ نوفا .
-67رلماي عه اللطمف ألا (2004إ ال غري ل نسق اللم ل يف الوهشب ا شهل هظشهاته اأ هش"ت ارقي حبثمي هل هي ا هؤمتاتات ثلشفي
الوهشب ا شهل ا قمات ل عشمل ه غريات األراي جشهلي الزرقشء كلمي الرت"مي روـ الارت هل  29 -27يبولمو.
 -68اتواجددي لملد (2005إ ند ا اار اللطددشع اتددشص االلاددل احلددات ل وددوفري فدداتص عاددل للوددهشب ل هصددات اللددشهات هاتكددز املللوهددشر
ااع اختشذ اللاتار  12أ"اتيبل.
-69ارا فمصل (1986إ اضع الثلشفي ل هاتا ال هلمي جملي قضش فااتيبي (2إ.
-70ال يبب ثاتار عل عل (1995إ ال للم اتشص اال حودر ادق صشايبي اادج اشعمي ارا ي اج اشعمي و هلمت 1990 – 1952
جشهلي عن س كلمي اآلااب قس ادج اشع ر شلي اك وراه غري ه)وور .
(2007إ ووطن الللوم ل ات اع اللاتا ارا ي رخيمي ايلملمي الاويبت ك شب اللاتا (67إ.
-71راه ره
-72الاتافل عه الاتمحل (1997إ هل هشر ثور  23يبولمو اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-73رجب هصطا (2004إ اار ا شهلشر ل اإلصو الثلشل رؤيبي نل يبي ا واتافمي ارا ي ضال هؤمتات أاابء هصات ل األقشلم
ايت ع)واي ات اإلصو هل ه)ظور ثلشلات األقصات روـ الارت هل  29 -26ه ا .
ارؤيف لللو هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل ات
-74ر ألا نسل (1999إ هل نلشً الا شب جشهل ا ال وخمو ً
رؤيبي شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 -22هشيبو.
(1420إ الهل الهوات لل )امي رؤيبي اق صشايبي ارا شر اق صشايبي السلسلي الللامي المدي ادق صدشا السدلوايبي

-75الاتهشين :يب ألا
جمل (2إ ع (3إ.
-76ر ي ا اهوريبي اتشلس اللوهمي امل خصصي ولاتيبات اتلس اللوه لل للم االهحث الللا اال ا)ولوجمش ال ار اللواتاي .1993/92
:-77ايب أمح (1990إ املصات امللشصات هلشر"ي نظاتيبي ه يبلمي لهلض أ"لشا الوخصمي اللوهمي املصاتيبي اللشهات املاتكز اللوه للهحول
ادج اشعمي اا )شئمي.
:-78ايب أمح (2005إ ند ا اار اللطدشع اتدشص االلادل احلدات ل ودوفري فداتص عادل للودهشب ل هصدات اللدشهات هاتكدز املللوهدشر ااعد
اختشذ اللاتار  12أ"اتيبل.

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية

صفحة 154

تطوير التعليم الجامعي التحديات الراهنة وأزمة التحول -هاني محمد بهاء الدين.
:-79رنوقي صو شمل (2005إ ا شهلشر االلالمشر ال )اويبي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات
راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
 -80شمل انايبي نسل (1984إ هوقف األنزاب هل قضش ال للم ل هصات هؤمتات ال ميلاتاطمي اال للم ل هصات را"طي الرت"مي احل يبثي
اهاتكز ال را شر السمش مي ااد رتاومجمي ابألهاتام روـ الارت هل  5 – 2أ"اتيبل.
 -81ونري ووم (2005إ هش "ل املللوهشر ال شريبم الطهمل لل كشء واتمجي هصطاى "اتاهم فها اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي
للا شب.
-82السحهشين عه الس شر (2001إ ااقع اللوقي "ن ا شهلي ااحمط ل الدوطل اللداتا ودونس امل)ظادي اللات"مدي للرت"مدي االثلشفدي االللدوم
اتلي اللات"مي للرت"مي جمل (21إ ع (1إ.
 -83اتار أمح ف ح (1989إ ا رتاومجمي وطويبات ال للم ل هصات اللشهات ا:ار الرت"مي ا ال للم .
 -84ل أمح يبو ف (2000إ ال للم اال غمري قاتاء ل ال)و ال للما اللشهات أنواـ هصاتيبي ع (10إ.
 -85لاشي لاشي عه ا واا (1999إ الطشلب اعضو همني ال ريبس ل ا شهلي هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل اترؤيبي
شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 – 22هشيبو.
 -86ددلم عه د هللا (2006إ وط دويبات ال للددم اللددشه ه)طلددق للالمددي ال )امددي ادج اشعمددي ارقددي هل هددي للاوددشركي ل ال د ار هددهت اإلقلمامددي
اتا جش"ي ال للم اللشه مل طلهشر ال )امي ادج اشعميات لط)ي عاشي روـ الارت هل  18 -17ايبسا .
 -87لم عه هللا (2007إ جوا الا شب ا شهل اخفشو وطويباته ارا ي هل هي ا ال) ا الوط)مي ل طويبات امل)شهج اادر صشصشر اليت
و)ظاهش ا:ار ال للم اللشه ل جشهلي نلب روـ الارت هل  31-30هشيبو.2
 -88لم رجشء "اتاهم (2005إ مش ي اد" لشل للخشر ارا ي ولوميمي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للدم اللدشه ل
هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-89السم ملمشء ألا أمح (2002إ اللوملي ار شلي ا شهلي رؤيبي هس لهلمي اللشهات ال ار املصاتيبي الله)شنمي.
-90السم ألا لم (1999إ ال ريبس ابللغشر األج)همي ل ا شهلشر املصاتيبي هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل اترؤيبي
شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 – 22هشيبو.
-91هشوو هشيبال (1995إ امله اار ال ارلمي ااتشرجمي شهلي اللاتي احلشا االلواتيبل واتمجي ه) هصطاى الاويبت عشمل الااات
جمل (24إ ع (2 1إ.
-92الوددشذه رشلد عهد السددوم (1999إ ارقددي جشهلددي اإل ددا) ريبي كلمددي الزراعددي هدؤمتات جشهلددي اللددشهات ل طدويبات ال للددم ا ددشهل ات رؤيبددي
شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 -22هشيبو.
-93الوشهس همثشء شمل (2007إ نصشا هاتاكز الهحث الللا اللات"مي هل ه)ش جنش :علا ميال ال ح ل ع)تا الاويبت ك شب
اللاتا(67إ.
-94ههشني ألا (2005إ ال للم اللشه اتشص "ن مش شر ال الي اااقع احلشـ رؤيبي ايلملمي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات
اتال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهلات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-95هحشوي نسل (2004إ ه ارل ا وللم املس لهل ل الوطل اللاتا اللشهات ال ار املصاتيبي الله)شنمي.
-96هحشوي عه هللا (2005إ قضمي متويبل ال للم اللشه ل هصات الواقع ااملس لهل ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم
اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
 -97س ال يبل جوـ (2006إ وووهسا "ن امل)هج اال)ظاتيبي اإل ا) ريبي اي ر ثلشفمي ع (26إ.
-98ههشب نصات ال يبل (1999إ هسشرار هلرتني للهوـ الطوب كا رل ل طويبات األااء ا شهل ل هصات هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات
ال للم ا شهل اترؤيبي شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 -22هشيبو.
-99هوق أمح (2001إ اللل ثلشفي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-100هوق أمح (2002إ ه) ي املس لهل اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-101صلات عه اللزيبز الغاتيبب (2005إ ارا شر ل اج اشعمشر الرت"مي اللشهات ال ار اللشملمي لل)وات اال و:يبع .2005
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-102صددو شي نماسددش نملددود (1979إ ادن مشجددشر ال للمامددي افلسدداي ال للددم اللددشه ل يبوغو ددوفمش المونسدداو هسد لهل الرت"مددي ع
(1إ.
-103صمشم عز أمح (1993إ املواور ادج اشعمي اال)ل ادج اشع اللشهات ها هي احلاتيبي.
-104صمشم عز أمح (1994إ ايودر اللم ادج اشعمي ل ظل اق صشا نات ارا ي عل جماوعي هل األ ات امللمومي احلضاتيبي االاتيبامي
ل هصات هؤمتات اإل ا) ريبي ال اه األاـ نوـ ال هشاـ احلضشر "ن هلوب نوض الهحات امل و ط ع ال شريبم روـ الارت هل 19 -15
يب)شيبات.
-105صمشم عز أمح (2004إ اللشئ ادج اشع اادق صشا ل )امي املوارا الهواتيبي ل هصات هع هشر رشصي لل للم ا شهل جشهلي
امل)صور جملي كلمي اآلااب هلحق ع (34إ.
-106صمشم عز أمح (2004إ حنو "لض ال صورار اآلنمي ااملس لهلمي لطشئاي م شر هل الوهشب ا شهل :اء "لض اللضش امللشصات ل
هصات ارا ي هم انمي جشهلي أ مو جملي كلمي اآلااب ع (17إ.
-107صمشم عاشا (2005إ مش شر اللهوـ ا شهل "ن الل الي اهواور ال )امي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات
ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-108الضهمب أمح ألا (2008إ اللغي اللات"مي لغي ال)هضي الاويبت ك شب اللاتا (72إ.
-109الطويبلي حات شعمل (2006إ ا طوع رأيف أصحشب األعاشـ نوـ ان مشجشر وو اللال اللشهات هاتكز املللوهشر ااعد
اختشذ اللاتار ايبسا .
-110الطويبلي حات شعمل (2006إ ا طوع رأيف أالمشء األهور نوـ ظشهات ال را اتصوصمي اللشهات هاتكز املللوهشر ااع
اختشذ اللاتار نوفا .
-111عش" يبل ألاوا عهش (2000إ عل اق صشا ر ال للم احل يبث اللشهات ال ار املصاتيبي الله)شنمي.
-112عه احللم هشايبي (2005إ ال للم عل "ل اوطويبات األااء ال للما ال للم املا و منوذجشً ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي
اللشهات اتال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-113عه اللظم صشحل لماشي (2007إ أ:هي عل ادج اشع ل اللشمل اللاتا احلوار امل ا ي ع (2065إ.
دمف الد يبل (2005إ ال للدم اا ويبدي حندو ا ددمس جشهلدشر نضدشريبي ارا دي ضددال أعادشـ هدؤمتات جشهلدي اللددشهات ات
-114عهد الا دش
ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
ارؤيف للاس لهل هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل ات رؤيبي
-115عه اتم لملى (1999إ الا شب ا شهل هاشلمشر ً
شهلي املس لهلات روـ الارت هل  24 -22هشيبو.
-116عه اتم ألا لم (2005إ امل طلهشر ال واتيبلمي وا ال للم ا شهل هؤمتات جشهلي األ:هات اتادجتشهشر احل يبثي وا ال للم
ا شهل ات روـ الارت هل  27 – 26ه ا .
-117عه امللك أنور (2006إ ارا شر ل الثلشفي الوط)مي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-118عه ال) ألا "اتاهم (1989إ ال للم اات اع ارا شر نظاتيبي اهم انمي ل عل اج اشع الرت"مي اللشهات اار الثلشفي لل)وات
اال و:يبع.
-119اللجا ألا نس)ن (2007إ الرت"مي اقضش اللصات اللشهات ال ار اللشملمي لل)وات اال و:يبع.
-120عز ال يبل انه (2005إ اار املؤ سي ا شهلمي اضع األه اف أم و)ام السمش شرا ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات
ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
لماشي "اتاهم (1999إ ال للم االثلشفي اللوقي الغشئهي الاويبت جملي اللاتا ع (490إ.
-121اللساات
لماشي "اتاهم (2007إ نزيبف ادغرتاب الاويبت جملي اللاتا ع (584إ.
-122اللساات
-123عطش عه اتهري (2005إ اار ا شهلشر ل اللشمل اللاتا ااإل وه ل ")شء ال)سق الثلشل ااحلضشر لاهي أ هشب الاول
اهلوهشر ال)جش ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل
 17 -14ف ايبات.
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-124على لم شعمل (1984إ أل)ي ال للم ل هصات اللشهات ك شب األهشه ع (4إ.
-125على لم شعمل (1992إ نظاتار ل الااات الرت"و اللشهات هاتكز "ل رل اي لل را شر اإلمنشئمي.
-126على لم شعمل (1996إ ال للم ااتصخصي اللشهات ك شب األهاتام ادق صشا ع (105إ.
-127على لم شعمل (2005إ ال للم اللشه "ن كات اكمات هل اتالرتض ات ل اللهوـ ه اتالرتا ات ل املخاتجشر ! ارا ي ضال
أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-128على لم شعمل (2007إ ع) هش ولاتب ال للم اللشهات ا وـ ع ا ه ا .
-129على لم شعمل (2007إ حنو ا رتاومجمي ل طويبات ال للم ا شهل ل هصات اللشهات ك شب األهاتام ادق صشا ع(233إ.
-130عل عل نسن نسل (1999إ قضمي ال ح يبث ل ال للم اللشه ل مجهوريبي هصات اللات"مي هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم
ا شهل اترؤيبي شهلي املس لهلات روـ الارت هل 24 -22هشيبو.
(2إ ع (276إ.
-131عل نهمل (2001إ الثلشفي اللات"مي اعصات املللوهشر الاويبت عشمل امللاتفي
-132عاشر نشه (1984إ ل اق صشا ر ال للم اللشهات املاتكز اللاتا للهحث اال)وات.
(1988إ ل ")ددشء اإلنسددشي اللدداتا ارا ددشر ل ال وظمددف اللددوه للااددات ادج اددشع االرت"ددو

اإل ددا) ريبي اار

-133عاددشر نشه د
امللاتفي ا شهلمي.
-134عاشر نشه (1992إ ال )امي الهواتيبي ل الوطل اللاتا املاشهم املؤهاتار األاضشع اللشهات م)ش لل)وات.
-135عاشر نشه (1998إ حنو جت يب وات"و ثلشل اللشهات ها هي ال ار اللات"مي للا شب.
-136عاشر نشه (2004إ اإلصو هل ه)ظور ثلشل ه ارل أالمي ارا ي ضال هؤمتات أاابء هصات ل األقشلم ايت ع)واي ات
اإلصو هل ه)ظور ثلشلات األقصات روـ الارت هل  29 -26ه ا .
-137عاشر نشه (2006إ هواجهي اللوملي ل ال للم االثلشفي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-138عاشر نشه (2007إ هلشدر ل ال )امي الهواتيبي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-139عاشر نشه (2008إ اإلصو ات ال ضشءار ثلشفمي ااق ضشءار وات"ويبي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-140عمشا هاات ألا (1999إ ه ار "و وللم اوللم "و ه ار اللشهات أص قشء الا شب.
-141عمسى نسل (2005إ ال للم اللشم كا رل لل للم اللشه ولومي هشهل وا ال للم ل عم)ي ممثلي هل ه ار هصات ارا ي
ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-142غش السم عه املطلب (2005إ السمش شر امل لللي "لالمشر ال ريبس اوطويباتهش ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات
ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-143غ)م ألا اخراتاي (2006إ ال للم االهحث الللا اعوق ت س لهل هصات اللشهات هاتكز الهحول اللات"مي ااإلفاتيبلمي
ألشضاتار املو الثلشل ألشضات (4إ ف ايبات.
-144الاشر عه الات:او (1996إ ال للم اللشه ا وو اللال ل االي ادهشرار اللات"مي امل ح اا لسلي هلشرف نسشنمي ع
(10إ.
-145فشراو عه اتشلق (2004إ الهطشلي "ن احللوـ ا زئمي ااملخشطات اح الي اللشهات احاتا ي لل)وات اات هشر الصحامي ااملللوهشر.
-146فشيبق طللدت عهد احلامد (1986إ ارا دي ايلملمدي للاادات الرت"دو ل هصدات هدل 1952ند  1970اللدشهات ا مندي املصداتيبي اللشهدي
للا شب.
-147فات ف ح م (2006إ اله ائل امللرتني ل اويبل ال للم احلوار امل ا ي ع (1585إ.
-148فات ف ح م (2006إ لغي اان أم لغشر ه ل ا ا اإل ا) ريبي اي ر ثلشفمي ع(26إ.
-149فاتجشين انار (1998إ رؤيبي هس لهلمي لل للم ل الوطل اللاتا هصات هاتكز املواش للهحث.
-150فاتجشين انار (1998إ هسش ي ال للم اللشه ل ال )امي ل الهل اي اللات"مي هصات هاتكز املواش للهحث.
-151فاتجشين انار (1999إ ال )امي اإلنسشنمي ااك سشب امللاتفي امل ل هي ل الهل اي اللات"مي اار ال للم اللشه االهحث اال طويبات ال ل
هصات هاتكز املواش للهحث.
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هصددات هاتكددز املودداش

-152فاتجددشين انار (2000إ هجددات الااددشءار هددل الددوطل اللدداتا ل ه)ظددور ا درتاومجمي ل ط دويبات ال للددم اللددشه
للهحث.
-153فاتجشين انار (2005إ ال للم اللشه االلوملي ه)ظور هصات ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات
راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-154فاتنشر ألا نشفظ (1992إ ال للم االه)شء ادج اشع ارا ي ل عل ادج اشع الرت"و جشهلي قطات كلمي اإلنسشنمشر
االللوم ادج اشعمي.
-155فاتيب د هشي ووهددش .ـ (2001إ السددمشر لماددز اهددجات الزيب ددوي ألشالددي لاه د اللوملددي واتمجددي يب)ددش عه د ال داتا:و " داتاهم اخردداتاي
اللشهات املاتكز اللوه للهحول الرت"ويبي اال )امي.
-156فاتيبات ابالو (1980إ وللم امللهوريبل واتمجي يبو ف نور عوض "ريار اار اللل .
-157فاتيبات ابالو (2005إ املللاوي ")ش ثلشفي واتمجي نشه عاشر اخراتاي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-158الامصل ات ران (1991إ الرتمجي اال لاتيبب ا هاشدر امللشصات اللشهات هنوي عات"مي ع (65إ.
ألاوا ألا عز ال يبل (1999إ امل)ظور اللغو ملواكهي احلضشر هؤمتات جشهلي اللشهات ل طويبات ال للم ا شهل ات رؤيبي شهلي
-159قش
املس لهلات روـ الارت هل  24 -22هشيبو.
هِن (1998إ ادصو ادق صشا ل هصات اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-160قش
-161قاتار رئمس ا اهوريبي ابللشنوي رق  345لس)ي " 1956وأي و)ظم ا شهلشر املصاتيبي اللشهات هطهلي جشهلي اللشهات .1956
-162ق)ددوع ن دزار اخردداتاي (2006إ هجددات الااددشءار الللامددي اللات"مددي (ال)لددل امللددشكس لل ا)ولوجمددشإ جملددي جشهلددي وو داتيبل لل را ددشر
االهحول الللامي لسلي الللوم ادق صشايبي االلشنونمي جمل (28إ ع (1إ.
-163قويب ر "اتاهم (2007إ فل اي املواهب لصشحل "ل اي أرات هجات الللوـ اللات"مي لمهمش الموم ايبسا .
-164كاتمي انيبف (2003إ اللشمل اإل وه انزيبف األاهغي جاتيب الساري الله)شنمي " شريبم .2003/8/16
كاتمي كاتميي (2005إ ارا شر ل الالات االلوملي هصات اال اـ اللات"مي واتمجي ري كاتمي اللشهات اتلس األعلى للثلشفي.
ّ -165
-166الادوا :أمحد (2002إ السمش ددشر ادق صددشايبي ارأ املددشـ الهوددات ارقددي فاتعمددي هل هددي ا هودداتاع الهحددث املمد اين نددوـ اتاللوقددي
"ن ال للم ا وو اللال اقمش عوائ اد ثاشر الهوات ات الاويبت املله اللاتا لل خطمط أك و"ات.
-167كوجك كوثات نسن (1987إ وصور شهلي املس لهل ن يبث نوـ اي يبث ال للم ا شهل اللشهات ا المي املصاتيبي للا)شهج
اطاتو ال ريبس ارا شر ل امل)شهج اطاتو ال ريبس ع (2إ.
-168لملي عل (2005إ ال حودر ادج اشعمي اال للم اللشه ل هصات طهملي اللوقي امل هشالي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي
اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-196لملي عل (2005إ ن ا اار اللطشع اتشص االلال احلات ل ووفري فداتص عادل للودهشب ل هصدات اللدشهات هاتكدز املللوهدشر ااعد
اختشذ اللاتار  12أ"اتيبل.
-170هشريف  .ر .ف (1979إ قهوـ الطوب الاتاه يبل ل جشهلي اار السوم واتمجي ألاوا عه احللم السم المونساو هس لهل
الرت"مي ع (1إ.
-171هددشلاومل ريب د ااانل د (2007إ اار جشهلددي اللددشهات ل ")ددشء هصددات احل يبثددي واتمجددي ك داتام يبو ددف اللددشهات ا منددي املص داتيبي اللشهددي
للا شب.
-172جمشه أ شهي أمح صو رضويف (2005إ ااقع ال للم اللشه اا شهل
جشهلي اللشهات ات ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت
-173ألا يبهشب عه الاتنم (2007إ هلوقشر الرتمجي الللامي اولاتيبب الطب
-174ألا رقمي عه الدوه (1994إ ال للدم ااحلداتا ادج ادشع ارا دي هم انمدي
اك وراه غري ه)وور .

ل هصات ارا ي اصامي ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات
هل  17 -14ف ايبات.
الاويبت ك شب اللاتا ع(67إ.
يب)دي دوهش جشهلدي أ دمو كلمدي اآلااب ر دشلي
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ارا ددشر ل

-175ألا د ألا د عل د اخردداتاي (1985إ الوددهشب اات اددع ارا ددي نظاتيبددي اهم انمددي ه)وددور ل ك ددشب :كددات فددوا
ات اع املصات امللشصات اللشهات اار امللشرف.
-176ألاوا لم طت (2003إ ال للم اللشه ااي ر املس لهل ه)وور ل قضش ل ال للم اللشه اا شهل اللشهات ها هي
ال)هضي املصاتيبي.
-177ألاوا لم طت (2003إ وطور ال للم اللدشه ل هصدات ه)ودور ل قضدش ل ال للدم اللدشه اا دشهل اللدشهات ها هدي ال)هضدي
املصاتيبي.
-178ألاوا يبو ف م (2001إ ا شهلي اال اشعل هع ظشهات اللوملي ارا ي ايلملمي نل يبي جملي الرت"مي اال )امي ع (24إ.
-179هاتكدز املللوهدشر ااعد اختدشذ اللداتار (2002إ اتمندط الطلدب ل ددوو اللادل املصدات ات هدل ااقدع الوظدشئف امل)ودور ل الصدحف املصداتيبي
روـ الارت هل يب)شيبات  2002ن هشر  2002اللشهات جملس الو:راء ا"اتيبل.
-180هاتكز املللوهشر ااع اختشذ اللاتار (2005إ ا طوع رأيف أالمشء األهور نوـ ظشهات ال را اتصوصمي اللشهات جملس الو:راء
هشر .
-181هاتكز املللوهشر ااع اختشذ اللاتار (2005إ ا طوع للاتأ عل ال وغمل "ن اتاتجين ا ا اللشهات جملس الو:راء ه ا .
-182هاتكز املللوهشر ااع اختشذ اللاتار (2005إ ووجمع اللطشع اتشص عل ول مي ات هشر ال للمامي ل هاتنلي ال للم اللشه اا شهل
اللشهات جملس الو:راء ه ا .
عه السوم (2008إ هاشني اللغي اللات"مي ل هواجهي ان وشر اللهجشر اللشهمي ع ا شئل اإلعوم الاويبت ك شب
-183املس
اللاتا ع(72إ.
-184هصطاى ع اني (1991إ أ:هي الهحث الللا اللاتا هل ا راتا هل هملا اللشهات هنوي عات"مي ع (65إ.
-185هصطا انايبي (2005إ ل ر وطويبات ال للم اللشه املسشرار ااإلهاشلمشر ارا ي ضال أعاشـ هؤمتات جشهلي اللشهات ات
ال للم اللشه ل هصات راتيبطي الواقع اا واتاف املس لهل ات روـ الارت هل  17 -14ف ايبات.
-186هله ال خطمط اللوه ولشريبات ال )امي الهواتيبي ملصات هل 1994انيت  2008اللشهات هله ال خطمط اللوه .
-187ها أمح م شر (2002إ ات اع املصات "ن ال للم احلاوه اال للم اتشص ارا ي نظاتيبي ايلملمي حبث هل م ضال املؤمتات
الللا الس)و األاـ عل هس لهل ال للم ل هصات "ن ا هوا احلاوهمي ا اتشصي جشهلي عن س كلمي اله)شر.
-188ها أمح م شر (2003إ ا ايف ادق صشايبي لل للم ل عصات اللوملي ابلرتكمز على ال للم املصات حبث هاتجل هل م ا
اللج)ي الللامي ال ائاي للا)شهج اأصوـ الرت"مي االرت"مي امللشرني لرتقمي األ شو املسشع يبل اللشهات اتلس األعلى للجشهلشر.
-189املؤمتات اللوه األاـ ل طدويبات ه)ظوهدي الهحدث الللاد (2005إ اللدشهات ا:ار ال للدم اللدشه االهحدث الللاد ردوـ الادرت هدل 28
 29هشيبو 2005-190املؤمتات اللوه لل للم اللشه (2000إ هواتاع اتطي اد رتاومجمي ل طويبات ه)ظوهي ال للم اللشه اللشهات ا:ار ال للم اللشه االهحث
الللا روـ الارت هل  14 -13ف ايبات.
خهشـ (2007إ الااشءار اللات"مي هجات ابحللشئب ااي عوا جاتيب الواتو األا ط الل) نمي 31يبولمو.
-191هو
-192هم)ش فشيبز هاتاا (2001إ ال للم اللشه ل هصات ال طور ا" ائل املس لهل اللشهات ها هي األجنلو املصاتيبي.
-193ان السدم ألاد (2003إ ال امددف ا مالد اال للددم اللددشه ارا ددي للواقدع املصددات ل ضددوء اتد ال المددي ه)وددور ل قضددش ل
ال للم اللشه اا شهل اللشهات ها هي ال)هضي املصاتيبي.
-194ان السم ألا (2003إ متويبل ال للم اللشه ارا ي هلشرني "ن هصات االمشابي االود ر امل ح األهاتيبامي ه)وور ل قضش
ل ال للم اللشه اا شهل اللشهات ها هي ال)هضي املصاتيبي.
-195ان السم ألا عه الااتمي هن (2003إ ا شهلي االلوملي الطشلب ا شهل "ن اإلقلمامي االلشملمي ه)وور ل قضش ل
ال للم اللشه اا شهل اللشهات ها هي ال)هضي املصاتيبي.
-196نوار ألا (2006إ أثات اللوملي ل نمشو)ش خراء خنهي هل كهشر املثلان اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-197نوار ألا (2006إ ات اع "ن ال هلمي اا ويبي الوط)مي خراء خنهي هل كهشر املثلان اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
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ألا نهمل (1979إ ال للم اال )امي ادق صشايبي اللشهات ها هي األجنلو املصاتيبي.
ألا نهمل (1992إ اهور ل هس لهل ال للم اللشه اللشهات هاتكز ا"ل رل اي لل را شر اإلمنشئمي.
ألا نلاشي (1999إ متويبل ال للم أا اي الغ اللشهات جسور ع (2إ.
طددشرو (2002إ املهددشرار الهوداتيبي ا ددوو اللاددل ل هصددات هؤهداتار هلشرنددي اللددشهات هاتكددز املللوهددشر ااعد اختددشذ الل داتار

-198نوفل
-199نوفل
-200نوفل
-201ندويبات
هشر .
-202هوـ هشين (2008إ ه)ظوهي ال للم ل هصات اتجشه ات نوار اتيب األهاتام املصاتيبي " شريبم  9هشيبو.
-203هوـ عصشم ال يبل (1984إ حنو هاهوم هشهل ل اشفؤ الااتص ال للمامي ل مجهوريبي هصات اللات"مي هؤمتات ال ميلاتاطمي اال للم ل
هصات را"طي الرت"مي احل يبثي اهاتكز ال را شر السمش مي ااد رتاومجمي ابألهاتام روـ الارت هل  5 – 2أ"اتيبل.
-204هددريوس نوريب)ددش (2007إ السددمطات الصددشه ي الاتأ شلمددي اللشملمددي اهددور ال ميلاتاطمددي واتمجددي ص د ق نطددشب الاويبددت عددشمل امللاتفددي
ع(336إ.
-205ا:ار ال خطمط املصاتيبي (1993إ اتطي اتاسمي الثشلثي لل )امي ادق صشايبي اادج اشعمي  1997-96 / 1993-92اعشههش األاـ
 1993/92اتل األاـ أ"اتيبل.
 -206ن السم (2005إ احلوار احلضشر ل عصات اللوملي اللشهات اار هنضي هصات للطهشعي اال)وات اال و:يبع.
 -207ن السم (2006إ عشا اررتاع السمش ي هل احل اثي ه اللوملي اللشهات ا مني املصاتيبي اللشهي للا شب.
-208المش ن أنور (1999إ جشهلي اللشهات اهسري قاتي الاويبت جملي اللاتا ع (486إ.
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