اشهار كتاب للدكتور ابراهيم بدران
عقول يحاصرها الضباب – أزمة التعليم في المجتمع العربي

عقد منتدى الفكر العربي فيي عاي

ييم الالثاي

 11-29نيدة فكرييإل هاي

اداله الدكتمل محاد ابم حامل لئيس الانتدى تحدث في

د .ابراهيم بدلا

ل الكتي
ةق ل :

ياالييا التعميييم ال ييحي احييد اهييم الاحركيي ال لثنلييثي ةالت يييير عمييد م ييتمى الفييرد
ةالاؤس إل ةالاجتاع ،ةقد اصب عا ده االس سي منظممإل متا سكإل قمييإل ةمتجيدد
من العمم ةالتعمم ةالتفكير الن قد ،ةيكت ب التعميم اهايته من قدل الاعمم ةالع لم
ةالاتعمم التأاير في الاجتاع  ،ةاذا غ
ا

هذا التأاير تراجع الاجتاع .

اهم م يايز الدةل التي نجحت في تلمير التعميم لدي

بشكا جذلي هم قيدلت

عمد بممل لؤيإل ةطنيإل ةتيمفر الاد سي سييإل لمتيدلا فيي الاجتايع لت يييره ت يييرا
جذلي ةمق مدا ةسريع ةعد تركه لمتمق ئيإل ةالتحرك عمد سجيته .
ا

اجما الدياقراطيإل ةاالنفت ح ةالاش لكإل ةتداةل ال يملإل ،هيي التيي تتيي الفرصيإل

لماعمم ة است ذ الج معإل ةالافكر ةالب حث لثنلثي ةتحقيق لس لإل االبداع عمد اكايا
ةجيييه ،امييي عيييد االكتيييراث ةاغفييي ل اهاييييإل العميييم ةالتعمييييم تمييي

االهاييييإل الحقيقييييإل

،فيكشف عن العجز العربي ماالث بي هدالاال الاعنييإل ب لامويمع عين اليربن بيين العن صير

التي تشكا اليدع م ال الرئي ييإل السيتقرال اليدةل ةالحفي
العمم ةالتعميم ةاالقت

عميد م يير الن يم

فيي

د.

لقييد الفييق التعميييم فييي معظييم الاجتاعيي ال العربيييإل فييي احييداث الت يييير الييذي كيي
متمقع  .ةك

دةل الاتعماين في ت يير الاجتاع اقا بكالير ماي تحقيق ليدى مجتاعي ال

الرى ،ك نت عمد الدلجيإل نف ي

مين الت ميف دة ادنيد من ي .ةمي االيت اليدةل العربييإل

تحتا مك نإل ادند من الاتمسين العي لاي فيي معظيم الاؤايراال ذاال العثقيإل  ،ابتيدا
من الدياقراطيإل ةالح كايإل ،مرةلا ب لتعميم ةالبحث العماي .،ةلعا اهيم عماميا فشيا
التعميييم فييي الانلقييإل العربيييإل يتاالييا فييي غييي
مثحظإل ا

الرؤيييإل الاجتاعيييإل لمتعميييم ةعييد

التعميم الذي هيم فيي جيمهره كتميإل مين العقيمل الف عميإل ةال يي ل الابيدع

يتلمييب البي ييإل الاجتاعيييإل ةال ي سيييإل ةالالق فيييإل الح ويينإل  ،ةفييي غي ي
يضاحا التعميم ةيتمالى الاتعمم لي ب فعمه ةتأايره اي
ا

التعميم ةالتعمم ها الادلا االسي

هييذه البي ييإل

ا نمي .

لميمعي اليذاتي ةاليمعي بي لر ،ةهاي االدا

األهييم لف ييم الحقييمي ةالماجبي ال ،ةاسي

حريييإل االن ي

ةالاجتاييع الحييديث ،ةالدةلييإل

الع ريإل ؛ ف لتعميم بمابإل الحريإل ةالت يير ةتقد الاجتاع .
ا

التعميم الن ج هم التعميم الق دل عمد إحداث الت يير في الفض اال الالا نيإل الت ليإل:

العقيا ةالتفكيير ةاليتعمم \اليمطن ةالاماطنيإل ةالدةليإل \ القييم األلثقييإل ةاالن ي نيإل \
العمم ةالاعممم ال ةالتكنملمجيي \الاعرفيإل \ االنتي

\الفكير ةالالق فيإل ةالفنيم

\التجدييد

ةاالبداع ةالا تقبا .
ومن جانبه قال الزميل الباحث زهير توفيق الذي شارك في الندوة  ،د
يايز الكتي

تحمييا ااميإل التعمييم فيي االلد

دهم م

مين مشيكمإل اليد اايك ليإل دي التب ط ي

بجامإل مين الاشي كا ةاالامي ال الاجتاعييإل الراهنيإل التيي تتبي دل مع ي التيأار ةالتيأاير ،
ةهذا يعني عد حا مشكمإل التعميم إال بحا تم

الاش كا  ,ةيتلمب هذا األمير إصيثح

ةنيمه الب حيث فيي التعقييب
ا ما ياس كا البنيد الاجتاعييإل التيي تتلميب االصيثح  ،ه
عمد النماحي الان جيإل في الكت
االلق

ةالاؤاراال االح

 ,ةمن

التركيز الشديد عمد التكايم؛ اي تمظييف

ئيإل الدالإل لدمإل لمتحميا ،فقد حفا الكت

بعشراال الجداةل

ةالاؤاراال ةالنا ذ ةال يرائن الاعرفييإل ،كاي تاييز مين ؤ الاؤليف (د .ابيراهيم بيدلا )

بنحت الاف هيم ةالا لمح ال ال صإل ةاستعا ل
عميد تمظيف ي لدميإل لمينا ةالتحمييا ،فجي
ةمن ال

مموح معن ه ال ص اةال ايم عايا

الكتي

ي ئا الان جييإل األليرى ,عيد االكتفي

ح فيا ب لافي هيم ةالا ييلمح ال.

بتشي يا الاشيكمإل بيا طيرح البيدائا

ةالحممل ،ةهي الاليا ال ةالاقمالال دائاإل الحضمل فيي للي

د .ابيراهيم بيدلا

 -فيي

مق التييه ةكتبييه – ةاها ي العقثنيييإل ةالحريييإل ةاالبتكي ل ةالري ديييإل ةاالقت ي د االنتي جي
ةالت يينيع ةالتلمييع إلييد الا ييتقبا ةالبحييث العماييي  .ةلفييا االسييتبداد ةالا وييميإل
ةاالن ييثي ةالتمقييين  ،ةاالقت يي د الريعييي ةالتيي بع ةدةنيييإل الاييرد  ،ةت اييي
ةالافكرين ،ةت لي الاش كا ةاالكتف

ب لحممل الجزئيإل.

العمايي

