


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي

تحضر أهمية البحث في نسق التعليم العالي من الدور الرئيس الذي يؤديه في إعداد املوارد البشرية 
ماَرس في الحقول اإلنتاجية 

ُ
وتأهيلها بالقدرات واملعارف واملهارات املهنية وحتى القيم واالتجاهات التي ت

والخدمية كافة،التي يفترض أن تساهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني، ومن ثم يعد التعليم العالي مؤشًرا 
رئيًسا من مؤشرات التنمية البشرية- االقتصادية واالجتماعية املستدامة للبالد.

تبحث هذه الدراسة في املحددات الرئيسة الخاصة بمنظومة التعليم العالي في ظل الحرب السورية 
والفجوات التعليمية، وكذلك في محددات النهوض بالتعليم العالي )بوصفه استجابة إنسانية وتنموية، 
واستجابة إلعادة اإلعمار، وبناء دولة املواطنة، والهوية السورية الجديدة( وتحديات تطوير التعليم العالي 

في سورية املستقبل.

تعتمد الدراسة منهج التحليل االستشرافي في قضايا التعليم وعالقته بمتغيرات السالم وإعادة اإلعمار 
وتشكيل الدولة والهوية الوطنية، ولذلك هي تستند إلى تقاليد »املنهج الوصفي التحليلي«، وتتجاوزه إلى 
منهج تحليل استشرافي يربط بين فلسفة التعليم والشروط االجتماعية والسياسية لسورية في مرحلة ما 

بعد الحرب.

استناًدا إلى أهداف الدراسة ومنهجها، توصلت إلى مجموعة من النتائج ضمن املحاور اآلتية:

الحرب  مرحلة  في  التعليمة  الفجوة  مؤشرات  أهم  من  أن  تبين  التعليمية:  الفجوة  مؤشرات   :
ً

أول
السورية:

انهيار البنى التحتية للجامعات السورية في الحرب السورية؛ إذ تبين أن التعليم الجامعي في سورية .  
بعد   20 اتسم بالتفكك والتصدع في معظم الجامعات السورية، وبخاصة في املناطق التي شهدت 
معارك عسكرية مدمرة؛ حيث تعرضت بعض الكليات واملرافق التعلمية التابعة للجامعات لدمار 
جزئي وبعضها لدمار كلي، كذلك تقليص ميزانية اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي خالل سنوات 

الحرب تقليًصا واضًحا.

انخفاض أعداد الطالب الجامعيين امللتحقين بالجامعات السورية الحكومية، نتيجة توقف بعض . 2
الجامعات السورية عن العمل في سنوات الحرب، ما أدى إلى تزاحم الطالب في الجامعات األخرى 
وبخاصة دمشق، وكذلك التحاق عدد من الطالب في أعمال تساعدهم على العيش وتكاليف الدراسة.

تراجع أعداد الكوادر التدريسية في الجامعات السورية بطريقة ملحوظة، نتيجة التهجير والنزوح أو .  
ا عن األمان أو عن فرصة عمل أفضل ودخل مادي يتناسب ومؤهالتهم وتخصصاتهم، 

ً
مغادرة البالد بحث

نتيجة انخفاض مستواهم املعي�شي بسبب تراجع القوة الشرائية لرواتبهم وارتفاع مستويات األسعار.
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الهيمنة األمنية والعسكرية على الجامعات السورية، ما جعلها تعاني انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتقال .  
واملحسوبية واالختفاء واالختطاف والتهجير والقتل، وهو ما أدى إلى تغيير التكوين الديموغرافي لقطاع 
التعليم العالي، ومن ثم عدم ثقة السوريين بمؤسسات التعليم العالي وقدرتها على إكساب الطالب 

املهارات املطلوبة للدخول إلى سوق العمل.

التحكم السيا�شي في الجامعات السورية وتغييب الحرية األكاديمية التي تشتمل على غياب حرية األستاذ .  
والطالب والجامعة وحرمها، وحرية البحث العلمي، وحرية التعبير والتفكير واملناقشة، واملشاركة في 

الشأن العام، والحوار االجتماعي والسيا�شي في إطار العالقة العضوية بين الجامعة واملجتمع.

ثانًيا- فواقد الجامعات السورية:

غياب التوازن بين ثالثية التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع، من خالل هيمنة التعليم والتعلم .  
على الجامعات السورية على حساب البحث العلمي منذ الثمانينيات، األمر الذي ضوعف بعد عام 
  20 خالل الحرب السورية، في ظل غياب التطبيق العملي في معظم الجامعات السورية واالعتماد 
على األسلوب التلقيني واإلمالئي نتيجة عدم إمكان املتابعة والحوار مع الطالب، بسبب وجود عدد كبير 

من الطالب مقابل عدد ضئيل من األساتذة. 

هجرة الكفاءات التدريسية في الجامعات السورية التي تعد إحدى خصائص الهجرة الخارجية في . 2
سورية التي ُعمقت خالل الحرب وزادت حدتها في ظل اشتداد املنافسة الدولية على استقطاب 
الكفاءات ورأس املال البشري املؤهل؛ إذ أشارت دراسات إلى أن نسبة السوريين املهاجرين الحاصلين 
على شهادة التعليم الجامعّي العالي تتجاوز %   من إجمالي املهاجرين الذين تحتاج إليهم سورية في 
مرحلة ما بعد الحرب. وهؤالء ثروة وطنية فتية يصعب على النظام التعليمي السوري تعويض وتأهيل 

كوادر مماثلة لها في مّدة قصيرة.

النقص الذي  التي تعود أسبابها إلى  العاملية،  التصنيفات  في  السورية  الجامعات  منزلة  تراجع  ا- 
ً
ثالث

ًرا في الكادر التدري�شّي للجامعات بسبب هجرة أعداٍد كبيرٍة منهم إلى خارج البالد، ما أّدى إلى نقص 
ّ
حصل مؤخ

 إلى عدد الطالب في الكليات، وإلغاء عدد من تخّصصات الدراسات العليا. كما تسّبب عدم 
ً
عددهم نسبة

تفّرغ الكوادر التدريسية للبحث العلمّي وكتابة األبحاث في تراجع مستوى هذه الجامعات، على الرغم من أن 
 قبل الحرب.

ً
جرى في الجامعات السورية كانت محدودة

ُ
األبحاث العلمية التي ت

رابًعا - تدني مخرجات التعليم في الجامعات السورية من خالل املؤشرات اآلتية:

طلب .   عدم  املجتمع، .  ملؤسسات  التدريبية  البرامج  غياب  للخريجين،2.  النوعي  املستوى  تراجع 
االستشارات العلمية، . غياب املشروعات العلمية، . غياب الكتب واملؤلفات العلمية املوجهة إلى 
خدمة املجتمع،6. تراجع البحث العلمي.7. غياب املؤتمرات والندوات،8. غياب سمعة الجامعات 

السورية ورضا املستفيدين.
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خامًسا - املناهج الجامعية في مناطق النظام السوري وضرورة تحديثها

إن الخطوة األولى تتمثل في تحرير املناهج من كل ما لوثها من رموز االستبداد وأفكاره املحنطة، وما ارتبط .  
بذلك من إعطاء االمتيازات الهادفة إلى ترجيح كفة املوالين في مختلف مفاصل العملية التعليمية، 
ومن ثم إعادة بناء املناهج وفًقا للمعايير الوطنية املنفتحة على االتجاهات املعرفية كافة. وينطبق ذلك 
على املناهج الجامعية على نحٍو خاص، وبالتنسيق مع عملية تحديث مناهج التعليم املدرسية، وبما 

يتوافق مع تعزيز االنتماء الوطني العام من دون تحّيز ألي عقيدة أو فكر محددين.

الخطوة الثانية تتمثل في تحديث مضمون املناهج وإخضاعها للمعايير الدولية بهذا الشأن، وجْسر . 2
الهوة الواسعة بين املناهج املتبعة في سورية وما وصلت إليه املناهج الحديثة في مختلف مراحل 
العملية التعليمية، إذ يجري الحديث اآلن، بعد مؤتمر املنتدى االقتصادي العالمي في دافوس في 
سويسرا )6 20( عن الثورة الرقمية الثانية في التعليم، بعد الثورة الرقمية األولى املتعلقة بثورة 
االتصاالت واإلنترنت، بما تعنيه من قدرة هائلة على تخزين املعلومات وسرعة الحصول عليها. تتضمن 
الثورة الرقمية الثانية أيًضا عملية دمج التقنيات املادية والرقمية والبيولوجية، وربط التكنولوجيا 
باملجتمع وتعميق الذكاء االصطناعي وتوسيع املشاركة في مجاالت اإلبداع واختراع التقنيات الجديدة، 

ما سينعكس على التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية ويخفض من تكاليف اإلنتاج. 

وال ينفصل تحديث التعليم العالي عن تحديث العملية التعليمية ككل التي من املفترض أن تشكل .  
إحدى ركائز بناء سورية في املستقبل، بما يتضمنه من تطبيق أحدث املناهج التدريسية في التخصصات 
م الذاتي 

ُّ
الجامعية كافة. كذلك التغيير الجذري في عالقة املدرس بالطالب، في ضوء توافر معلومات التعل

وعن بعد، وتطور وسائل التقييم واالختبار. كما أن التدريب على تقنيات البحث العلمي واملشاركة في 
عمليات البحث صار جزًءا ال يتجزأ من املناهج الحديثة، تمهيًدا لالنخراط في سوق العمل، من دون 
أن يعني ذلك التوقف عن متابعة التقدم الحاصل في التخصص املحدد، بما يحقق الدمج بين ميادين 

م والتأهيل املستمرين من جهة أخرى.
ُّ
العمل واإلنتاج من جهة، والتعل

سادًسا- املحددات الفلسفية النظرية للنهوض بالتعليم العالي في سورية:

توجيه التعليم العالي في االتجاه اإلنساني والتنموي من خالل تطوير رؤية واضحة بشأن خصائص .  
إصالحات التعليم األكثر احتمالية للمساهمة في الحد من الصراع، بالنظر إلى الظروف الفردية للبلد 
املعني. فالتوجه نحو مناهج دراسية متعددة أمر ضروري لسياسة إصالح التعليم مع التركيز على 

املخرجات املتعلقة في الحد من الصراع.

استجابة التعليم العالي إلعادة اإلعمار، حيث يتطلب إيجاد عالقة عضوية واضحة بين التعليم وإعادة . 2
االعمار، من خالل االعتماد على مهارات املتخرجين في توفير أسس وقواعد مشجعة وداعمة للجهات 
الفاعلة في عملية إعادة اإلعمار، والعكس أيًضا، إذ عادة ما يؤدي االفتقار إلى القدرات »في جميع 
املستويات« في دول ما بعد الحرب والصراع -ال سيما النقص في الخريجين املؤهلين بصورة مالئمة- 
إلى غياب املقدمات الدافعة لـ »ملجتمع الدولي« إلى إعادة اإلعمار. بمعنى أن وجود فجوات في املهارات 
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والقدرات املحلية يؤدي إلى تعطيل عجلة مشروعات اإلعمار من جانب الجهات الفاعلة واملانحة.

 بينًيا في املجتمع .  
ً

إعادة بناء التعليم العالي وهيكلته، ما من شأنه تيسير انتقال املعرفة واملهارات انتقاال
السوري، واملساهمة في توسيع فرص العمل واإلنتاج. وكذلك دوره في تعزيز املصالحة املجتمعية 
وخفض التوترات االجتماعية من مخلفات الحرب، ومن ثم عد التعليم العالي ضرورة مجتمعية 
في سياق إعادة البناء لتكريس االستقرار والعودة تدريجًيا إلى نمط الحياة الطبيعية بعد سنوات 
االضطرابات النفسية واملجتمعية التي خلفتها الحرب، وبذلك يكون عنصًرا طارًدا لذاكرة العنف 

والخوف وثقافته من اآلخر السوري.

وجوب أن يكون أحد أهداف التعليم العالي بناء دولة املواطنة، من خالل عدم الفصل بين التعليم .  
بوصفه قطاًعا ومؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة في سورية املستقبل، عن مفهومات العدالة 
االنتقالية وإجراءاتها وتكوين الهوية الوطنية وتكريس مبدأ املواطنة؛ وهو األمر املرجح التركيز عليه 

 بعد هيكلة نظام التعليم وتثبيت أسسه اللوجستية. 
ً

مستقبال

ويهدف »التعليم من أجل املواطنة« إلى تمكين املتعلمين من كل األعمار من االضطالع بأدوار فاعلة على .  
الصعيد املحلي، وبناء مجتمعات أكثر سالًما وتسامًحا وشمولية وأمًنا.

تعزيز التعليم العالي للهوية السورية الجديدة، من خالل تعزيز الشعور باملصير املشترك مع البيئات . 6
تنمية  أمام  املطروحة  بالتحديات  والوعي  والوطنية،  املحلية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية 
املجتمعات، من خالل فهم ترابط أنماط التغيير االجتماعي واالقتصادي في املستويين املحلي والعالمي، 
وكذلك االلتزام باملشاركة في العمل املدني واالجتماعي على أساس الشعور باملسؤولية الفردية تجاه 

املجتمعات املحلية. 

النظر إلى التعليم العالي في املستقبل من خالل األدوار التي يجب أن يكرسها لدى املتعلمين في معرفة . 7
الحقوق والواجبات، كذلك نقل الفرد من االنتماءات الفرعية إلى االنتماء الوطني، ويكون هذا عندما 
تقوم عالقة الدولة باملواطنين على املساواة والعدالة، فمن حق الفرد أن يحتفظ باالنتماءات الدينية 
واملذهبية والقومية، لكن حق املجتمع والدولة أن يكون االنتماء الوطني في قمة هذه االنتماءات، ومن 
ثم أن تلعب مؤسسات التعليم العالي دوًرا رئيًسا في توضيح أهمية االنتماء الوطني، واألسس التي 
يقوم عليها، ودور سلطات الدولة وأجهزتها في الحفاظ على حق املواطنين في االحتفاظ بانتماءاتهم، 
وتوضيح اآلثار السلبية التي تلحق بالتنمية واالستقرار والوحدة الوطنية عند تغليب هذه االنتماءات 

على االنتماء الوطني.

لعب مؤسسات التعليم العالي دوًرا رئيًسا في تعريف املواطنين بأنواع املشاركة املدنية السياسية . 8
والقوانين التي تنظمها، واملجالس التي تجري من خاللها والشروط التي تحكمها من خالل برنامج 

لتعليم املواطنة بوصفها خطوة ضرورية لبلورة الهوية الوطنية الجديدة.
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من املقترحات:

 لهذه .  
ً

إجراء دراسات أكاديمية معمقة للجامعات السورية في املناطق الخارجة عن النظام استكماال
الدراسة.

إجراء دراسات حالة معمقة  )Cas Stady( لكل جامعة سورية في املناطق )التابعة للنظام والخارجة . 2
عن سيطرته(.

إبعاد الجامعات السورية واملؤسسات التعليمية كافة عن التسييس واأليديولوجيات، ورفع الوصاية .  
الهيئة  أكاديمية متخصصة ومنتخبة من جانب أعضاء  األمنية عنها، وإدارتها من جانب مجالس 

التدريسية في املستقبل.

الكفاءات .   على  واملحافظة  املتقدمة،  بالدول  أسوة  العلمي  والبحث  الجامعات  على  اإلنفاق  زيادة 
األكاديمية والعمل على إعادة املهجريين منهم للمساهمة في إعادة البناء في سورية املستقبل واالستفادة 

من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج.

ربط مناهج التعليم العالي ومخرجاته بالتنمية املستدامة، وكذلك بالتنمية املحلية..  

العالي وفق محاور . 6 التعليم  العالمي للجامعات السورية في املستقبل من خالل  حسين التصنيف 
عدة تتعلق بتطوير التعليم التقاني واملنهي والبحث العلمي، وإعادة هيكلة املعاهد التقنية والبرامج 
األكاديمية والخطط الدراسية، وتطوير املناهج والبيئة الجامعية واملستشفيات التعليمية، وتطوير  
جودة مخرجات التعليم العالي عبر تطوير مناهج برامج الجامعات السورية وخططها وإحداث برامج 
جديدة عبر تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي وتحديد املحاور البحثية، ودعم آليات 
التواصل مع العالم الخارجي من خالل اإلنترنت، واتصال املؤسسات التعليمية مع العالم الخارجي، من 
خالل اتفاقيات تعاون علمي بين الجامعات السورية وجامعات الدول املتقدمة بعيًدا عن العالقات 

السياسية.
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مقدمة منهجية

أفضت الحرب السورية إلى تفريغ املجتمع السوري من عدد من كوادره ونخبه التعليمية. ومع االستنزاف 
الكبير في القطاع التعليمي، يكون املجتمع السوري قد خسر أهم مفاتيح التنمية بفقدانه رأس املال البشري 

إلعادة البناء.

عصفت الحرب بقطاع التعليم في سورية، كما في القطاعات األخرى، وأرخت بظاللها الكارثية على كامل 
رت في نسب التعليم وجودته، وفي مخرجاته املادية واملعنوية في املجتمع، 

ّ
مفاصل العملية التعليمية، فأث

وتعددت أنواع الخسارات املباشرة ونسبها في قطاعات التعليم املتعددة تبًعا للفئات العمرية والجندرية 
واملناطقية.

أدى انهيار التعليم الكمي والنوعي، وانخفاض عدد الكادر التدري�شي املؤهل، وانعدام حوافز العملية 
التعليمية وضبابية أهدافها، إضافة إلى فاقد التمدرس الذي يشمل ثلث السوريين املؤهلين للدراسة حالًيا، 
إلى ضياع مصير جيل كامل في التعليم. إن كارثة التعليم هي كارثة مزدوجة على الصعيدين الفردي واملجتعي، 
وهي من الكوارث التي تترك آثاًرا بعيدة املدى، وتمتد إلى أجيال الحقة ملا يترتب عليها من آثار اقتصادية 

واجتماعية ونفسية على املديين القصير واملتوسط، وربما على املدى الطويل أيًضا.
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أهمية الدراسة وأهدافها 

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية »التعليم« بوصفه استجابة إنسانية إلى مرحلة ما بعد الحرب 
)الصراع(، إذ هناك حاجة إلى إعطاء التعليم أولوية كونه يوفر مساحة آمنة للتعلم والتنمية النفسية 
واالجتماعية والتفاعل مع األقران. من ناحية أخرى، يمكن للتعليم أن يخفف من األثر النف�شي االجتماعي 

للصراع من خالل خلق االستقرار والبنية واألمل في املستقبل. 

كذلك تحضر أهمية نسق التعليم العالي في أي مجتمع من الدور الرئيس الذي يؤديه في إعداد املوارد 
البشرية؛ من خالل تزويد أفراد املجتمع بالقدرات واملعارف واملهارات وحتى القيم واالتجاهات التي يمارسون 
 في مستوى اإلنتاج التي 

ً
 أو معرقال

ً
من خاللها أفعالهم املهنية والشخصية كافة، ومن ثم قد تلعب دوًر فاعال

من املفترض أن تدفع في عجلة االقتصاد الوطني، أي بمعنى آخر، يعد التعليم العالي مؤشًرا رئيًسا من 
مؤشرات التنمية البشرية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للبالد.

تبحث هذه الدراسة في املحددات الرئيسة الخاصة بالتعليم العالي في مناطق النظام السوري:

فجوات التعليم العالي..  

فواقد الجامعات السورية. 2

تراجع منزلة الجامعات السورية.  

تدني مخرجات النعليم في الجامعات السورية..  

املناهج التعليمية وضرورة تحديثها..  

 وكذلك البحث في األسس الفلسفية النظرية لقيام مؤسسات التعليم العالي بالدور الفاعل في إعادة البناء 
في سورية بعد حصول التغيير السيا�شي املطلوب، )بوصفها استجابة إنسانية وتنموية إلى إعادة اإلعمار، 

وبناء دولة املواطنة، والهوية السورية الجديدة( وتحديات تطوير التعليم العالي في سورية املستقبل.

نركز في هذه الدراسة على واقع التعليم العالي في مناطق النظام السوري، وعلى جامعة دمشق خصوًصا، 
نجز أبحاث مستقلة ومعمقة للجامعات السورية في الشمال السوري ملا لها من خصوصية مقارنة 

ُ
على أن ت

بالجامعات التي يشرف عليها النظام السوري، إذ تشرف على بعضها إدارًيا الحكومة السورية املؤقتة، 
وكذلك تشرف حكومة اإلنقاذ على الجامعات املوجودة في إدلب وكذلك الجامعات املوجودة في مناطق 

اإلدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سورية.
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منهج الدراسة

تعتمد الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في دراسة واقع التعليم العالي في مناطق النظام وكذلك منهج 
التحليل االستشرافي بهدف الربط بين فلسفة التعليم والشروط االجتماعية والسياسية لسورية في مرحلة 

ما بعد الحرب.
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- الفجوة التعليمية في التعليم العالي
ً

أول

تراجعت الجامعات السورية عن سياسة االستيعاب ملصلحة التعليم املوازي) (، واملفتوح)2(، والخاص. 
وتشير األرقام إلى زيادة في عدد الجامعات واملعاهد الحكومية والخاصة في سنوات الحرب السورية، إذ وصل 
عدد الجامعات الحكومية إلى ثماني جامعات في العام الدرا�شي   20-  20، لم يطرأ عليها تغيير عليها 
حتى عام  202، وعدد كلياتها 0   كلية) (، كذللك يصل عدد املستشفيات التعليمية والصحية التابعة 
إلى ثمانية  العالي  التعليم  التابعة لوزارة  إلى سبعة) (، واملتوسطة  العليا  للجامعات السورية) ( واملعاهد 
ت  عشرات املعاهد التي تتبع وزارات أخرى، ووصل عدد طالب الجامعات 

َ
حِدث

ُ
وخمسون معهًدا، بينما أ

الحكومية إلى نحو )393.462( طالًبا وطالبة عام   20 . أما الجامعات الخاصة املرخص لها التي زاولت 
عملها حتى نهاية عام 7 20 فبلغ عددها اثنان وعشرون جامعة)6(، وعدد طالبها نحو 000   طالب وطالبة، 

) ( - التعليم املوازي هو قبول ال يختلف عن القبول العام إال بدفع رسوم مالية من طرف الطالب أعلى مقارنة بالقبول العام. وقد رفعت وزارة 
التعليم العالي في حكومة النظام رسوم تسجيل التعليم املوازي في الجامعات للعام الدرا�شي  202-2022 بنسبة %0 . ووفًقا لـ »قرار التعليم 
العالي سيصل رسم التسجيل في التعليم املوازي لكليتي الطب والصيدلة إلى 00  ألف ليرة سورية، وكليات الهندسة والفنون الجميلة إلى  22 

ألف ليرة سورية.
انظر: سوريا.. رفع رسوم التسجيل بالتعليم املوازي، فراس عز الدين، موقع بلدي،   /9/ 202.

https://bit.ly/2Y3cBuq

)2( - افتتح التعليم املفتوح في العام الدرا�شي  200-2002  ويعد نظام التعليم املفتوح جزًءا ال يتجزأ من منظومة التعليم العالي، يمكن فيه 
لكبار في السن، أو من لم يمكنهم معدلهم في الشهادة الثانوية من الحصول على ما يرغبون به في التعليم العام متابعة الدراسة، وبمن ثم زيادة 

االستيعاب الجامعي. انظر: لجمهورية العربية السورية، وزارة التعليم العالي، مديرية شؤون الطالب، التعليم املفتوح.
https//:bit.ly2/ZuTg5z.

) ( -  - جامعة دمشق 0 9  )دمشق(،2 جامعة حلب 8 9  )حلب )،-  جامعة تشرين  97  )الالذقية)،   جامعة البعث 979  )حمص)،   
الجامعة االفتراضية السورية 2002 )افتراضية)،6  جامعة الفرات 2006 )دير الزور)، 7 جامعة طرطوس   20 ، 8 جامعة حماة 2020 .

) ( - -1 مستشفى املواساة 8 9 )دمشق )،-2مركز جراحة القلب الجامعي  97 )دمشق )،-3مستشفى حلب الجامعي  97  )حلب)، -4 
مستشفى األطفال الجامعي 978 ) دمشق)،-5 مستشفى األسد الجامعي  98 ) الالذقية) ،-6مستشفى األسد الجامعي (دمشق)،-7 مستشفى 
األمراض الجلدية والزهرية الجامعي  99 ) دمشق)،--8 مستشفى جراحة الفم والفكين الجامعي  99  )دمشق)،9 مستشفى التوليد وأمراض 

النساء 2000 )دمشق(
0  مستشفى تشرين الجامعي 2000 )الالذقية)،    مستشفى الكندي الجامعي  200 )حلب)،2  مستشفى التوليد وأمراض النساء  200 

)حلب(
   مستشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي  200 )حلب )،   مستشفى البيروني الجامعي 2006 )دمشق(

) ( -   املعهد العالي للفنون املسرحية 977  )دمشق)، 2 املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجي  )HAIST( 1983،3 املعهد العالي للموسيقا 
990  )دمشق)،  املعهد العالي إلدارة األعمال  HIBA (2001 ))مشق)،  املعهد الوطني إلدارة العامةINA ( 2002 )) التل)،6 املعهد العالي إلدارة 

املياه 2009 )حمص(

)6( - -1 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  200 )الالذقية – حرم الجامعة املصرية في اإلسكندرية؛ -2 جامعة القلمون الخاصة  200 )ريف دمشق، 
دير عطية)،-3 جامعة قرطبة الخاصة، املأمون سابًقا )  200 )حلب)، -4 جامعة االتحاد  200 )الرقة)، -5 الجامعة السورية الخاصة  200) دمشق).،-6 الجامعة 
الدولية للعلوم والتكنولوجيا  200 )درعا).، -7 الجامعة العربية الدولية  200 )درعا)، -8 جامعة الوادي الدولية  200 )حمص).، -9 الجامعة الوطنية الخاصة 2006 
)حماة).،-10 جامعة األندلس للعلوم الطبية 2006 )طرطوس).، -11 جامعة الجزيرة الخاصة 2007 )دير الزور).، -12 جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا 

https://bit.ly/2Y3cBuq
https://bit.ly/2ZuTg5z
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بينما بلغ نصيب التعليم املوازي في الجامعات الحكومية )% 2( من إجمالي املقاعد الجامعية، وكذلك تشير 
البيانات إلى أن عدد برامج التعليم املفتوح الذي أحدثته وزارة التعليم العالي وصل في نهاية العام الدرا�شي 

  20 إلى )9 ( برنامًجا)7(. 

بداية التراجع عن سياسة االستيعاب الجامعي كان استحداث وزارة التعليم العالي التعليم املوازي عام 
2002 التابع إدارًيا للحكومة، ولكن برسوم تسجيل عالية كالجامعات الخاصة تقريًبا. أيًضا استحدثت 
الوزارة التعليم االفترا�شي واملفتوح)8( الذي يواجه مشكالت عدة بدًءا من انعدام املباني وغياب التواصل 
الفعلي واملستمر بين الطلبة واملدرسين، وعدم تأمين كادر تدري�شي مفرغ له، وضعف سوية املناهج الدراسية 
املعتمدة، وانتهاء بعدم تكافؤ فرص خريجيه مع خريجي الجامعات الحكومية في العمل ومتابعة الدراسات 

العليا.

مقابل الزيادة في عدد الجامعات واملعاهد الحكومية والخاصة، وجدنا تراجًعا في عدد الطالب املقبولين 
في الجامعات الحكومية في   20، إذ بلغ عدد الطالب املتقدمين المتحانات الشهادة الثانوية لعام   20 
) 26289( طالًبا وطالبة نجح منهم 66  6 ، غير أن عدد املقبولين في الجامعات الحكومية راوح ما بين 80/ 
90 ألًفا، وبقي ما يقارب 70 ألف طالب وطالبة خارج دائرة االستيعاب الجامعي وأمام فرص ضئيلة للدراسة 

في التعليم املفتوح أو املوازي.

أما الفجوة الكبيرة فقد برزت بين أعداد الطالب املتزايدة، التي وصلت ٕالى 700 ألف طالب جامعي، وأعداد 
ا فقط، إذ شهد الطاقم األكاديمي تراجًعا كبيًرا في السنوات األخيرة)9(.

ً
الهئية التعليمية )    ( أستاذ

ويعود هذا التراجع ٕالى ٕاغالق بعض الجامعات مثل جامعة الفرات وكلياتها في الرقة وكليات درعا التابعة 
لجامعة دمشق في مرحلة سيطرة املعارضة، وهجرة األساتذة وعدم عودة الدارسين في الخارج، إضافة ٕالى 

تفضيل العمل في القطاع الخاص وعمليات اإلعارة للمدّرسين التي تجري مع الجامعات في الدول األخرى.

انهيار البنى التحتية للجامعات السورية في الحرب السوريةأ. 

اتسم التعليم الجامعي في سورية في سنوات الحرب السورية التي تلت الثورة السورية عام   20 بالتفكك 
والتصدع في معظم الجامعات السورية، وبخاصة في املناطق التي شهدت معارك عسكرية مدمرة حيث 

2007 )درعا(، -13 جامعة قاسيون الخاصة، أسست عام 2007 ،وبدأت العمل عام   20 )درعا ، -14 جامعة إيبال  2007 )إدلب).،-15 جامعة الحواش الخاصة 2008) 
حمص)،6  - جامعة اليرموك الخاصة 2008 )درعا)، 7  - جامعة الشهباء، الخليج سابًقا 2008 )حلب)،-18 األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية 2009 )حلب(،-19 
الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا 2009 )حماة)، -20 جامعة الشام الخاصة   20 في ريف دمشق )التل)،-21 جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية   20 )دمشق). 

-22 جامعة املنارة 6 20 )طرطوس(

)7( - التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف )تحليل وتركيب التعليم( العدد الثالث آب / أغسطس 8 20.
https://bit.ly/2VIjlfy

)8( - واقع التعليم العالي في سورية، ناهد غزول، موقع قاسيون،   /2/9 20.
https://bit.ly/3jFMZdJ

)9( - واقع التعليم العالي في سورية، ناهد غزول، موقع قاسيون،   /2/9 20.
https://bit.ly/3jFMZdJ

https://bit.ly/2VIjlfy
https://bit.ly/3jFMZdJ
https://bit.ly/3jFMZdJ
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تعرضت بعض الكليات واملرافق التعلمية التابعة للجامعات إلى دمار جزئي وتعرض بعضها إلى دمار كلي، 
مثل مستشفى الكندي في حلب الذي يعد مؤسسة صحية وتعليمية في الوقت نفسه، وجامعة الفرات في دير 
الزور وكليات الرقة والحسكة ودرعا وأيًضا جامعة حلب، وقد بلغت القيمة املالية التقديرية لألضرار في وزارة 
التعليم العالي والجامعات الرسمية واملعاهد العليا والهيئات العلمية واملستشفيات التعليمية التابعة لوزارة 

التعليم ما يقارب )419.831.491( مليون ليرة سورية)0 (. 

هذا ما دفع بعض الكليات الجامعية إلى وقف خدماتها التعليمية، ونقلها إلى جامعات أخرى واقعة في مناطق 
خاضعة للنظام السوري، وبخاصة جامعة دمشق التي استقبلت طالب جامعات حلب ودير الزور والرقة 

والحسكة)  (. 

كذلك لم يكن حال الطالب الجامعيين أفضل، فقد مات بعضهم كما حدث في جامعة حلب حيث تجاوز 
تل أكثر من 6  طالًبا من جراء سقوط قذائف 

ُ
تلوا هناك أكثر من 00  طالب، وكذلك ق

ُ
عدد الطالب الذين ق

على بوفيه الهندسة املعمارية)2 (، إضافة إلى توقيف بعض الطالب من جانب الجهات األمنية أو الفصل 
التعسفي من الجامعة )معظم الطالب الذين شاركوا في الحراك الثوري كطالب جامعات دمشق وحلب 

ودرعا وغيرها( كما هو معروف.
نتج من هذه األخطار التي لحقت بالبنى الجامعية والطالب اآلتي:

انخفاض نسبة دوام الطالب في بعض الجامعات مقارنة مع سنوات ما قبل   20. وارتفاع نسب .  
الغياب إلى ما يقرب من 90 % في بعض الكليات بحسب ما أفاد طالب)  (. 

تعذر التقيد بالتقويم الدرا�شي في بعض الجامعات نظًرا إلى الصعوبات التي حالت دون وصول الطالب . 2
إلى كلياتهم. 

نقل دوام طالب بعض الجامعات وامتحاناتهم إلى جامعات أخرى وبخاصة إلى جامعة دمشق، ما حّمل .  
الجامعات املعنية أعباء إضافية. 

تأثر الجوانب العلمية في بعض الكليات سلًبا نتيجة فقدان بعض املخابر والتجهيزات وتلفها. .  

ق القبول في .  
ّ
تعثر طالب الدراسات العليا في متابعة الدراسة وال سيما في جامعتي حلب والفرات، إذ  عل

)0 ( - األزمة السورية وآثارها وتداعياتها على التعليم والعملية التربوية، خديجة معال،   / /  20.
https://bit.ly/3CzY2Od

)  ( - التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من اإلنعاش، زينة شهال، موقع القنار، 02- 8-0 20 .
https://bit.ly/2U73kj3

)2 (  - قطاع التعليم في سورية على شفا “الهاوية”، عبد الصمد إسماعيل، موقع الحل،   / /6 20.
https://bit.ly/3s7G5BK

)  ( - جامعات سوريا تعاني من تسرب الطالب واألساتذة واالنفصال عن سوق العمل، زينة شهال، موقع رصيف 22، 9/ / 8 20.
https://bit.ly/2WedXl0.

https://bit.ly/3CzY2Od
https://bit.ly/2U73kj3
https://bit.ly/3s7G5BK
https://bit.ly/2WedXl0
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الدراسات العليا في جامعة الفرات للعام الدرا�شي 2 20 /   20.  

تجميد التسجيل في بعض برامج املاجستير في جامعة حلب للعام الدرا�شي 2 20 /   20 نظًرا إلى . 6
عدم تمكن أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات األخرى من املشاركة في تدريس املقررات كما هو 

مخطط )  (.

النقص الكبير في األدوية والتجهيزات الطبية وقطع الصيانة نتيجة الفساد والتعفيش  والضغط الهائل . 7
على املستشفيات التعليمية من جانب املر�شى. 

أثرت الحرب في العملية التعليمية في الجامعات الخاصة من خالل انخفاض عدد الطلبة املستجدين . 8
في التخصصات كلها خالل الفصل الدرا�شي األول  2 20-  20 

لجوء الجامعات الخاصة في املناطق غير اآلمنة إلى االنتقال إلى مقرات مؤقتة في املدن الكبرى وبخاصة . 9
دمشق، واعتماد بعض الجامعات على مقرات مؤقتة عدة مبعثرة الستيعاب طلبتها وإدارتها)  (؛ ما أدى 

إلى   تراجع أدائها.

عدم توفير املستلزمات املادية واملخابر والعيادات السنية في املقرات املؤقتة بما يضمن توفير التدريس . 0 
العملي املخبري والسريري بالصورة املرضية لكليات الطب البشري واألسنان والصيدلة. 

عزوف نسبة كبيرة من الطلبة عن استئناف الدراسة في املقرات املؤقتة ولجوئهم إلى إيقاف تسجيلهم .   
في الفصل األول، بسبب بعد مكان إقامتهم عن املقر املؤقت لكليتهم، أو لكون طريق الوصول إليه غير 

ا ثورًيا أثر في تحركات الطالب ووصولهم إلى الجامعات.
ً
آمن في املدن التي شهدت حراك

لجوء بعض الجامعات الخاصة إلى حسم نسبة كبيرة من رواتب وتعويضات أعضاء الهيئة التدريسية . 2 
املتعاقدين معها، متذرعة بانخفاض عدد الطلبة لديها في العام الدرا�شي الجاري. 

حرمان الطلبة من املرافق العامة املتوفرة في مقر جامعتهم الدائم )املكتبة العامة ومكتبة الكلية .   
وخدمة اإلنترنت فيهما، املالعب، مدرجات النشاطات العامة... إلخ(. 

تقليص ميزانية اإلنفاق الحكومي على التعليم العاليب. 

ترافقت األضرار في البنى التحتية أيًضا مع تراجع اإلنفاق الحكومي على التعليم خالل سنوات الحرب 
بوضوح؛ إذ بلغت مخصصات التعليم في موازنة عام 0 20 مبلغ 35.4 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 778 
مليون دوالر بأسعار الصرف للعام املذكور، وقد وصلت إلى 19.5 مليار ليرة عام 2 20 و28.1 مليار عام   20 

)  ( - األزمة السورية وآثارها وتداعياتها على التعليم والعملية التربوية، موقع أنطون سعادة، خديجة معال،   / /  20.
https://bit.ly/3CzY2Od.

)  ( - من الجامعات التي نقلت مقراتها »الجامعة العربية الدولية الخاصةـ  الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياـ  جامعة قاسيون 
الخاصة للعلوم والتكنولوجياـ  جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياـ جامعة اليرموك الخاصةـ  الجامعة العربية الدولية

https://bit.ly/3CzY2Od
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شكلت نسبة %2 من إجمالي اعتمادات املوازنة، ثم بلغت 32.85 مليار في موازنة 6 20 شكلت نسبة 1.66% 
من إجمالي املوازنة، وباحتسابها وفق سعر الصرف السائد في السوق فإن هذا املبلغ يساوي 84.23 مليون 

دوالر فقط تشكل %10.8 من ميزانية التعليم العالي لعام)6 (0 20.

أشارت إحصاءات املجلس الثقافي البريطاني “إلى أن الحكومة السورية خفضت تمويل التعليم العالي من 
778 مليون دوالر عام 0 20 إلى  8 مليون دوالر في 6 20«، ما رفع من تكاليف التعليم الجامعي بسبب 
انخفاض الدعم الحكومي، في الوقت الذي تقول فيه بيانات “البنك الدولي” إن %60 من السوريين يعيشون 

في فقر مدقع)7 (.

بالتوازي مع الصعوبات االقتصادية للطالب، تواجه الجامعات ذاتها مشكالت في مجاالت عدة مع تراجع 
اإلنفاق الحكومي على التعليم، إذ انخفضت موازنة هذا القطاع من   7 ألف دوالر عام 0 20 إلى ما ال 

يتجاوز  7  ألف دوالر عام 7 20. 

ففي حين بلغت مخصصات التعليم في موازنة عام 0 20 مبلغ 35.4 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 778 
مليون دوالر بأسعار الصرف للعام املذكور، فقد وصلت إلى 19.5 مليار ليرة عام 2 20 و28.1 مليار عام 
  20، وشكلت نسبة %2 من إجمالي اعتمادات املوازنة ثم بلغت 32.85 مليار في موازنة 6 20 شكلت نسبة 
%1.66 من إجمالي املوازنة وبحسابها وفق سعر الصرف السائد في السوق فإن هذا املبلغ يساوي 84.23 

مليون دوالر فقط تشكل %10.8 من ميزانية التعليم العالي لعام )8 (0 20.

يعكس هذا تقلص قدرة الحكومة املالية على تغطية نفقات الخدمات الرئيسة في قطاع التعليم، األمر 
الذي ترك آثاًرا خطرة في مستوياته وجودة مخرجاته في ظل تراجع تأمين متطلبات التعليم األساس ووسائل 
التدريس وأدواته والظروف األمنية السيئة أمام ضعف القدرات واإلمكانات املالية للمواطنين في إلحاق 

أبنائهم بالتعليم في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

انعكس الوضع في مستوى خريجي الجامعات لتنخفض نسبة الخريجين املؤهلين لفرص العمل املتاحة إلى ما 
بين 1.5 و%2 بحسب ما أفاد مسؤولو توظيف في شركات، ما ساهم في خروج الجامعات السورية من قوائم 

التصنيف في املقاييس العاملية.)9 (

)6 ( - األزمة السورية وآثارها وتداعياتها على التعليم والعملية التربوية، موقع أنطون سعادة، خديجة معال،   / /  20.
https://bit.ly/3CzY2Od.

)7 ( - محمد إبراهيم، التعليم العالي في سوريا.. خراب الحرب والعقوبات، موقع سناك سوري، 9/2/26 20.
https://bit.ly/3jNszzQ

)8 ( -  كيف يعيش الطالب في جامعة دمشق الحرب؟ أحمد املحمود، موقع ارفع صوتك، 7/9/8 20.
https://bit.ly/2Wf84UI 

)9 ( - زينة شهال، التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من اإلنعاش، موقع القنار، 02- 8-0 20.
https://bit.ly/2U73kj3

https://bit.ly/3CzY2Od
https://bit.ly/3jNszzQ
https://bit.ly/2Wf84UI
https://bit.ly/2U73kj3
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انخفاض عدد الطالب الجامعيين امللتحقين بالجامعات السورية الحكومية)20)ج. 

نتج من توقف بعض الجامعات السورية عن العمل في سنوات الحرب تزاحم الطالب في الجامعات األخرى 
وبخاصة دمشق، وكذلك التحاق عدد من الطالب في أعمال تساعدهم في العيش وتكاليف الدراسة، 
وتحويل البعض إلى الكليات النظرية التي ال تستلزم الحضور ، بحيث ارتفعت نسبة الغياب إلى %90 في 
الكليات النظرية، وانخفض معدل الطالب امللتحقين بالسنة األولى في الجامعات السورية من %32.4 عام 

0 20 إلى 18.7 عام   20 ) 2(. 

)20( - لم تتوفر لنا إحصاءات ما بعد 6 20 على موقع وزارة التعليم العالي بصورة رسمية 

) 2( - التعليم العالي في سوريا.. خراب الحرب والعقوبات, 26 شباط/ فبراير 9 20.
https://bit.ly/3jNszzQ

https://bit.ly/3jNszzQ
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ويعود تراجع التحاق الطلبة باملحاضرات في الجامعات السورية إلى)22):

األوضاع األمنية السيئة في كثير من املدن التي توجد فيها الجامعات واستهدافها أكثر من مرة بالقذائف .  
والصواريخ من ميليشيات النظام السوري.

انقطاع طرق املواصالت وصعوبة االنتقال بين املدن ووصول الطالب إلى كلياتهم.. 2

)22( - عبد الصمد إسماعيل، قطاع التعليم في سورية على شفا “الهاوية”، موقع الحل،   / /6 20.
https://bit.ly/3s7G5BK

https://bit.ly/3s7G5BK


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

19

ا من التجنيد في الجيش ومن ثم االلتحاق .  
ً
اتخاذ كثير من الطالب قرار الهجرة إلى خارج سورية خوف

بالجبهات القتالية وكذلك هواجس االعتقال الدائمة.

التعليم ونفقات .   تكاليف  املالية وارتفاع  انخفاض قدراتهم  نتيجة  املادية لألهالي  تراجع اإلمكانات 
املعيشة، إذ يبلغ متوسط نفقات املعيشة لطالب جامعي واحد أكثر من 200 ألف ليرة في الشهر الواحد 
يرتقع ليصل إلى 0 2 ألف ليرة في حال كان الطالب وافًدا من محافظة أخرى، وهذا الرقم يصل في 

الكليات الطبية إلى حدود     ألف نتيجة ارتفاع أسعار املراجع العلمية والوسائل التعليمية) 2(.

 في الجامعات الخاصة فهو يحتاج إلى ما يزيد على هذا الرقم إلى نفقات 
ً

وفي حال كان الطالب مسجال
التسجيل في تلك الجامعات التي تبلغ باملتوسط ما بين الكليات الطبية والتطبيقية والكليات النظرية بحدود 

مليون ليرة سنوًيا، عدا عن نفقات السكن واملعيشة التي تصل إلى 00  ألف شهرًيا لعام ) 2(2020. 

وعمدت بعض الجامعات الخاصة إلى مضاعفة أقساطها السنوية ما بين  إلى 6 أضعاف عما كانت عليه 
في بداية افتتاحها، فبعد أن كان قسط السنة الدراسة للكليات الطبية يراوح ما بين 00  و800 ألف ليرة 

سورية، يراوح حالًيا ما بين مليونين ونصف وثالثة ماليين ونصف ليرة) 2(.

وأحدثت مشكلة نقص الكادر التدري�شي األكاديمي حرًبا باردة بين الجامعات الحكومية والخاصة، إذ 
منعت الجامعات الحكومية كادرها من التدريس في الجامعات الخاصةخالل أيام الدوام الرسمية، وسمحت 
لهم بالتدريس في تلك الجامعات خالل أيام العطل الرسمية فقط، فيما عمدت الخاصة إلى إغرائهم برواتب 
ضخمة تقدر بثالث إلى أربع أضعاف ما يتقاضونه في الحكومة، وفي الوقت نفسه ازدادت فرص وصول 
الطالب إلى الجامعات السورية في السنة األولى بعد   20، بسبب انخفاض معدالت املفاضلة)26( انخفاًضا 
كبيًرا في مستوى الجامعات الحكومية والخاصة نتيجة انخفاض معدالت طلبات االلتحاق بالجامعات 
السورية وتراجع املنافسة على املقاعد املتاحة، فبات بمقدور أي طالب تقريًبا اجتياز امتحان الثانوية 
العامة بنجاح، والدخول إلى الجامعات السورية ونتج من ذلك أيًضا اتساع نطاق الخيارات املتاحة أمام 
الطالب لدراسة التخصص الذي يرغبون فيه إلى حد ما، بخاصة في جامعات املدن الخارجة عن النظام، وال 
ا واضحة من سيطرة الدولة على التعليم سواًء 

ً
بد من التنبيه إلى أن النظام التعليمي قبل   20 شهد أنماط

عبر التحكم املطلق بمسارات حياة الطالب أم توجيهها عبر التحكم في اختيارهم للجامعة والتخصص)27( من 

) 2( - عبد الصمد إسماعيل، قطاع التعليم في سوريا على شفا “الهاوية”، موقع الحل،   / /6 20.
https://bit.ly/3s7G5BK.

) 2(  - هذه أرقام تقديرية من جانب بعض الطالب الجامعيين )للباحث(

) 2( - التعليم في مناطق النظام، واقع متدهور وحلول اعتباطية، موقع صالون سورية، 2 /  /8 20.
 https://bit.ly/37utPCb

)26( - التعليم العالي في سورية بعد عام   20، مجموعة باحثين، مؤسسة كارا، لندن، 9 20.
https://bit.ly/3xCt4BB

)27(  - التعليم العالي في سورية بعد عام   20، مجموعة باحثين، مؤسسة كارا، لندن، 9 20.

https://bit.ly/3s7G5BK
https://bit.ly/37utPCb
https://bit.ly/3xCt4BB
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خالل املفاضالت التي تحدد قبول الطلبة استناًدا إلى املجموع العام في الثانوية للجامعات الحكومية.

توفر  بعد   2011 عام  بعد  ظهرت  تكون  قد  التخصصات  اختيار  نحو  التوجه  في  أكثر  خيارات  أن  ومع 
الجامعات الخاصة والتعليم املوازي واملفتوح، إل أن عدم الترابط في قطاع العالي يعني أن جودته إما 

.
ً

قد تضاءلت بصورة كبيرة أو أصبحت غير موجودة أصال

الفجوة بين أعداد الطالب املتزايدة وتراجع في أعداد )أعضاء الهيئة التدريسية(د. 

تراجعت أعداد الكوادر التدريسية في الجامعات السورية بصورة ملحوظة نتيجة الخوف من التجنيد 
ا عن األمان أو عن 

ً
وبخاصة بين املوفدين إلى الخارج، وكذلك نتيجة التهجير والنزوح أو مغادرة البالد بحث

فرصة عمل أفضل ودخل مادي يتناسب ومؤهالتهم وتخصصاتهم نتيجة انخفاض مستواهم املعي�شي 
بسبب تراجع القوة الشرائية لرواتبهم وارتفاع مستويات األسعار، إذ تراوح رواتب األساتذة الجامعيين في 
الجامعات الحكومية بين  2 إلى    ألف ليرة شهرًيا يضاف إليها تعويض التفرغ الجامعي %200 على أساس 
الراتب املقطوع، في حين يصل متوسط رواتب أساتذة الجامعات الخاصة نحو 2 مليون ليرة سنوًيا. كان هذا 
الرقم يساوي قبل الحرب 0  ألف دوالر، أما اآلن فهو يعادل تقريًبا 000  دوالر فقط؛ في حين يصل راتب 
األستاذ الجامعي في جامعات دول الخليج العربي ما بين 0  و   ألف دوالر شهرًيا. ما يعكس الهوة الواسعة 

بين مستويات دخول املدرسين في الجامعات السورية ونظرائهم في جامعات الدول العربية األخرى)28(.

صرح وزير التعليم العالي في الحكومة السورية )النظام( عاطف النداف إلى إحدى وسائل اإلعالم املحلية 
أّن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية في مستوى الجامعات تقدر بـ 20 %، وقد ترتفع النسبة إلى %0  في 
بعض الكليات)29(، وأّن معظمهم غادر تحت تأثير ظروف األزمة التي تشهدها البالد وتداعياتها، بينما يقدر عدد 
أساتذة الجامعة الذين غادروا البالد خالل الحرب السورية التي بدأت عام   20، 79  من أصل 7 20، أي 
بنسبة تسرب بلغت %9   في جامعة دمشق وحدها تبًعا لتصريح رئيس جامعة دمشق محمد حسان الكردي 
في عام )0 (7 20، إذ لم يبق من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية سوى كبار العمر واألساتذة 
غير املؤهلين للعمل خارج الجامعات السورية، ويعتمد عدد من الكليات في الجامعات الحكومية وبخاصة 
الفرات وحلب وحماه على أعداد متزايدة من املعيدين وحملة املاجستير أو اإلجازة الجامعية للتدريس فيها، ما 
يؤثر في سوية العملية التدريسية ونوعية املعلومات واملحاضرات املعطاة للطالب؛ فكلية االقتصاد الثانية في 
الحسكة التابعة لجامعة الفرات في دير الزور ال يوجد على مالكها سوى عضو هيئة تدريس واحد فقط يحمل 

https://bit.ly/3xCt4BB

)28( - قطاع التعليم في سوريا على شفا “الهاوية”، عبد الصمد إسماعيل، موقع الحل،   / /6 20.
s://bit.ly/3s7G5BK

)29( - أساتذة الجامعات… تسرب العقول، فادي بك الشريف، صحيفة الوطن، 0 / /7 20.
https://bit.ly/37zfynM.

)0 ( - ليلى سالم، أين أساتذة جامعات سورية، العربي الجديد،  2/ /7 20.
https://bit.ly/3gsnGLE

https://bit.ly/3xCt4BB
https://bit.ly/3s7G5BK
https://bit.ly/37zfynM
https://bit.ly/3gsnGLE
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شهادة الدكتوراه، إضافة إلى ثالثة آخرين على صورة ندب او إعارة من كليات أو جامعات أخرى وهذا الرقم 
في كلية يبلغ عدد طالبها أكثر من 00   طالًبا وطالبة)  (. ويشكل تأمين الكوادر التدريسية في بداية كل فصل 
؛ فقد افُتتحت أقسام تفتقر إلى كوادر 

ً
درا�شي مشكلة حقيقية. وفي املنطقة الشرقية ال يبدو الوضع أحسن حاال

التدريس كما في كلية الهندسة املدنية في الحسكة وقسم علم الحياة )العلوم الطبيعية( في كلية العلوم في دير الزور 
 عن كلية اآلداب 

ً
وقسم الكيمياء في كلية العلوم في الرقة وقسم رياض األطفال في كلية التربية في الحسكة، فضال

والدراسات العليا. كما أن واقع الحال في جامعة البعث يشير إلى أن  عدًدا من الكليات واألقسام قد افتتح من دون 
وجود أعضاء هيئة تدريسية. ويزور عمداء الكليات في أغلب الجامعات في مطلع كل عام درا�شي الجامعات األم إذا 
 يأتون من جامعة إدلب إلى جامعة حلب( لعلهم يتمكنون من إقناع بعض أعضاء 

ً
كانوا في الجامعات الفروع، )مثال

 
ً

الهيئة التدريسية بتدريس ساعات إضافية في أقسامهم التي تكاد تكون خاوية من أي عضو هيئة تدريسية،  فضال
 لكليات اآلداب وتفتقر بصورة كبيرة 

ً
عن املعاهد العليا للغات التي أحدثت بمراسيم جمهورية لتكون رديًفا فعاال

إلى الكوادر التدريسية على مالكها وتقريًبا جميع من يعملون فيها منتدبون من كليات اآلداب؛ وحتى حين افتتحت 
برامج املاجستير كماجستير التأهيل والتخصص في تعليم اللغة اإلنكليزية لم يكن يوجد على املالك عضو هيئة 
تدريسية واحد وأغلب من قام بالتدريس هم كوادر علمية ال تمت إلى التخصص الدقيق بصلة. ومن ثم ستبقى 

العملية التدريسية منقوصة يعاني فيها األستاذ الجامعي املثقل باألعباء والطلبة إلى أمد غير مسمى)2 (. 

في عام 8 20 كان عدد الطالب )700 ألف( مقابل )    ( عضًوا في الهيئة التعليمية، ومثال على ذلك 
جامعة دمشق، حيث بلغ عدد طالب جامعة دمشق )  2797( للعام الدرا�شي 6 20-7 20 وهو يفوق عدد 
طالب الجامعات السورية )  0 8 ( مقابل عدد األكاديميين )72 2( منهم ) 2 ( عضو هيئة تدريسية 
و)9 7( عضو هيئة فنية، أي لكل )96 ( طالًبا هناك عضو هيئة تدريسية واحد، مع استبعاد عدد طالب 

التعليم املفتوح البالغ ) 88 7( بغض النظر عن التخصصات)  (.

تتفاقم هذه الفجوة إذا عرفنا أن معظم أعضاء الهيئة التعلمية في الجامعات السورية مؤهلين إللقاء 
محاضرات نظرية واستخدام السبورة والطبشورة، أي غير مؤهلين الحتراف التدريب والتأهيل العملي الذي 
يتطلب التعامل مع عدد محدود من الطالب، كذلك انشغال أعضاء الهيئة التعليمية في أعمال تحسن من 
املستوى املعي�شي، وبخاصة هاجس السفر للخارج من أجل العمل وبالتحديد إلى جامعات الخليج العربي 

وأوروبا، وكل ذلك على حساب التفرغ لألعمال العلمية البحثية والتدريسية.

)  ( - قطاع التعليم في سوريا على شفا “الهاوية” د. عبد الصمد إسماعيل.
https://bit.ly/3s7G5BK.

)2 ( - سمر قا�شي، الجامعات السورية تصارع من أجل البقاء بعد عقد من الحرب، موقع الفنار،20- 0- 202.
https://bit.ly/3fRWmpH

)  ( - تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العاملية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/ أبريل 9 20.
 https://bit.ly/3fN.

https://bit.ly/3s7G5BK
https://bit.ly/3fRWmpH
https://bit.ly/3fN
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الجدول رقم 1 يبين نسبة أستاذ – طالب في جامعة دمشق من دون التعليم املفتوح

النسبة 
املئوية

عدد 
الطالب 

املجموع فني مدرس أستاذ أستاذ مساعد
التخصصات

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

68.4  978  292        2       9     7  العلوم الطبية

50.14 6   0  28   8     9  20   0  7   8 2 7
العلوم 

الهندسية 
واألساسية

94.3 7   7 927   6 79      07  9 9       9
العلوم 

اإلنسانية

67.3   9 80 2 70     2 8 27   2   0   2  77  27 املجموع

املصدر: وزارة التعليم العالي في سورية لعام 2018

الهيمنة األمنية والعسكرية على الجامعات السوريةه. 

اتسمت الجامعات السورية بالهيمنة األمنية قبل عام   20 وبعده، حيث كانت تصدر كل القرارات 
املتعلقة بالتعليم العالي غالًبا  من جانب األجهزة األكاديمية بعد املوافقات األمنية، التي ال ترتبط بشكل كامل 

بالتعليم، بل حتى رئيس الجامعة ال يستطيع اتخاذ قرار من دون املوافقة األمنية املسبقة)  (.

أما بعد   20 فقد شددت القبضة األمنية والعسكرية عن طريق عسكرة االتحاد الوطني لطلبة سورية 
التابع لحزب البعث من خالل الدوريات األمنية باللباس العسكري في حرم الجامعات السورية وحراسة 
بوابات الجامعات ومراقبة الطالب بسبب نشاطهم السيا�شي أو الشك بعدم والئهم للنظام واعتقل عدد من 
الطالب وتسليمهم إلى الفروع األمنية)  (. وتحول التمويل الجامعي املحدود إلى نفقات أخرى يستفيد منها 
النظام في الحرب، وازدياد التدخل األمني في محتوى وتقديم املناهج باملناطق الخاضعة لنظام األسد، وما 
يزال االعتماد األكبر على الكتب الجامعية غير املحدثة، وهذا يعود إلى عدم وجود حوافز مالية لتأليف كتب 
جديدة إضافة إلى البيروقراطية األمنية في الحصول على موافقة التأليف والطباعة والتوزيع في الجامعات 

السورية.

)  ( - يروي عميد إحدى الكليات في جامعة دمشق قبل عام   20 أن مندوب فرع الخطيب األمني كان يزوره صباح كل يوم طالًبأ منه كل 
نشاطات الكلية واألقسام وأي معلومات تتعلق بوجود مشكالت أمنية، وال يكتفي بذلك، بل يقوم بجولة على بعض رؤوساء األقسام وبعض 
األساتذة املتعاملين مع الفرع األمني من أجل نفس الهدف ويقاطع املعلومات مع بعضها ليكتب تقريره األمني اليومي عن سير الكلية )لقاء 

الباحث مع أحد عمداء كليات جامعة دمشق، املصدر رفض ذكر اسمه(.

)  ( - يروي أحد الطالب أن االتحاد الوطني في جامعة دمشق حّول قبو كلية الطب البشري إلى معتقل للطالب املعارضين تجري فيه كل أشكال 
التعذيب والتحقيق. )لقاء الباحث مع أحد خريجي كلية الطب في جامعة دمشق. املصدر رفض ذكر اسمه(
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يذكر أن حرب نظام األسد على السوريين بعد عام   20 ركزت على إضعاف البنية التعليمية بصورة 
متعمدة، ال سيما في املناطق التي شهدت احتجاجات ضد قوات األسد، وذلك عبر وسائل عدة منها مالحقة 
الطلبة واألكاديميين أمنًيا، واستهداف املراكز التعليمية من مدارس وجامعات بصورة مباشرة بالقصف، 
 عن تحويل أقبية الكليات إلى مراكز اعتقال وتعذيب في ظل زيادة عدد املعتقلين الكبير وبخاصة في 

ً
فضال

السنة األولى للثورة السورية..

واملحسوبية  االعتقال  اإلنسان من خالل  انتهاكات حقوق  السوري  العالي  التعليم  عانت مؤسسات 
واالختفاء واالختطاف والتهجير والقتل، ما أدى إلى غياب ثقة السوريين في تلك املؤسسات ودروها في التأهيل 
العلمي، بمعزل عن األيديولوجيا السياسية للنظام السوري والتوجهات العامة لخطابه، كذلك يعاني 
معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية انتهاكات تهدد أمنهم وسالمتهم، وتعّوق استمرارهم في 
تأدية عملهم بالشكل األمثل. وفي ظل تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان التي يشهدها املجتمع السوري، تزداد 
االنتهاكات التي يواجها الباحثون واألكاديميون. وتتنوع االنتهاكات ما بين انتهاكات أمنية تستهدف شخص 
الباحث واألكاديمي، وتضييق على عمل البحث نفسه؛ وذلك بسبب آراء الباحثين املعارضة للسياسات 
التي ينتهجها النظام الحاكم. وقد تصدرت االنتهاكات ضد األكاديميين والباحثين املشهد السوري في الفترة 

األخيرة)6 (. 

)6 ( - من األمثلة على االنتهاكات والتضييقات ضرورة موافقة املجالس الجامعية على كتابة أي بحث علمي حتى لو بهدف الترقية العلمية، 
وكذلك حضور ورشات أو مؤتمرات حتى لوكانت في سورية، بل يجب ابالغ الجامعة على أي لقاء إعالمي معه حتى لو كان التلفزيون السوري 
)النظام( ، إضافة إلى تقييد األبحاث امليدانية واستدعاء عدد من األساتذة إلى الفروع األمنية للتحقيق نتيجة كتابة تقرير أمني كيدي من طالب 

أو أستاذ، أو مجيئ العنصر األمني إلى مكتب األستاذ في الكلية والتحقيق معه )طالل مصطفى، أستاذ في كلية االداب / جامعة دمشق( 
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التحكم السيا�سي في الجامعات السورية وتغييب الحرية األكاديميةو. 

 برزت ظاهرة التحكم السيا�شي بالجامعات السورية في بداية حكم األسد األب 970 ، حين أصبحت 
الجامعات السورية على عالقة عضوية بالنظام السيا�شي، وإن كان لها )من حيث الشكل( استقالل إداري، 
ابتداء من الهيمنة األيديولوجية البعثية على املناهج التعليمية، وبخاصة مواد الثقافة القومية في السنة 
األولى وقبل 2000 كانت تدرس في السنة الثانية أيًضا. ومنع النشاط السيا�شي لألحزاب السياسية األخرى 
بما فيها )أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية(، ومن ثم حولت الجامعات السورية إلى أداة لنقل أيديولوجية 

النظام السيا�شي االستبدادي وتعميمها على الطلبة.

تضاعف تحكم النظام السيا�شي بالجامعات السورية في الثمانينيات من خالل تفريغ الجامعات من 
مهماتها العلمية، عندما أوجد مفاضلة استثنائية للدخول إلى الجامعة للطالب املنتمين إلى حزب البعث 
والكتائب املسلحة البعثية، الشبيبة، أبناء الشهداء، أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وغيرها، بحيث أصبحت 
ا عضوًيا باالنتساب 

ً
ا ارتباط

ً
الكتلة العظمى من الطالب السوريين تشعر أن مصيرها التعليمي أصبح مرتبط

إلى منظمات النظام السيا�شي االستبدادي. 

في  لطلبة سورية  الوطني  واالتحاد  البعث  مكاتب حزب  تحولت   ،20   السورية  الثورة  اندالع  مع 
الجامعات السورية إلى مكاتب أمنية لتلّقي التقارير األمنية اليومية في حق األساتذة والطلبة املعارضين 
للنظام واملتعاطفين مع الثورة بالتنسيق مع مندوبي الفروع األمنية في كل كلية، حيث ُحّوَل عدد من األساتذة 
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والطلبة إلى املعتقالت وما يسمى محاكم اإلرهاب)7 (، للتحقيق معهم، وحولت املستودعات )األقبية( الخاصة 
بالكليات إلى معتقالت تديرها األجهزة األمنية، ليسيطر النظام على املؤسسات األكاديمية سيطرة مطلقة، 
مثلها مثل املؤسسات العسكرية واألمنية، إضافة إلى أن مسؤولي الجامعات السورية والكليات ال تهمهم 
-في ما يبدو- نوعيات العمل وجودته، بقدر ما يهمهم إطاعة أوامر األجهزة األمنية وااللتزام بسياسة النظام 
السيا�شي االستبدادي، مركزين على قشور العملية التعليمية أكثر من الجوهر؛ ما أدى -كنتيجة حتمية- إلى 
تف�شي النفاق السيا�شي من جانب كتبة التقارير األمنية بحق بعضهم، وغابت العدالة ومبدأ التعزيز لدى 
أعضاء الهيئة التدريسية والطالب، إذ كانت األولوية في البعثات العلمية لكتبة التقارير األمنية، ال للمعايير 
العلمية، كما هو حاصل في الجامعات العاملية)8 (، ومن ثم ال يمكن للجامعات أن تكون فعالة في ظل هذا 
التحكم السيا�شي واألمني من جانب النظام السيا�شي أو حزب البعث الحاكم ملا تتطلبه العملية والبحث 

العلمي من اتساق بين املؤسسة التعليمية واملناهج والتمويل مع القرارات األكاديمية.

تمثل الحصانة ضد التحكم السيا�شي في قطاع التعليم العالي أحد أهم معالم الفعالية الخاصة بالتعليم 
العالي وذلك ألنها تتمتع باالستحقاق والجدارة باتخاذ القرارات على أساس هذا املبدأ. هذا ما تطلب وجود 
الحرية األكاديمية التي تشتمل على حرية األستاذ والطالب والجامعة وحرمها، وحرية البحث العلمي، وحرية 
التعبير، والتفكير واملناقشة، واملشاركة في الشأن العام، والحوار االجتماعي والسيا�شي في إطار العالقة 

العضوية بين الجامعة واملجتمع. 

إضافة إلى أن تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق االنسان وازدياد حاالت االختفاء القسري للمعارضين للنظام 
السوري يوضح بصورة صريحة املنهج الذي تتعامل به سلطة الُحكم مع مصادرة حرية الرأي والتعبير 
والحرية األكاديمية، والتضييق على البحث العلمي، ومضايقات األكاديميين والباحثين؛ ألن الُسلطة تدرك 
أن إتاحة حرية الرأي والتعبير والحرية األكاديمية والبحث العلمي في ظل االنتهاكات البشعة التي ترتكبها 
بطريقة منهجية ستزيد من وتيرة االنتقادات التي توجه إلى السلطة كما سيعمل على تقويض شرعيتها داخلًيا 
وخارجًيا. فالنظام يري أن فرض قيود على الحرية األكاديمية والبحث العلمي ومعاقبة كل من يحاول الخروج 
على تلك القيود هو الحل األمثل إلحكام قبضته على السلطة واملجتمع عبر الوجود املرعب لقوات األمن في 

الحرم الجامعي من خالل املفارز األمنية للفروع األمنية كافة)9 (.

كذلك إعادة االصطفاف السيا�شي من خالل التعاون والتعاقد مع الجامعات الدول التي وقفت مع 
النظام السوري عن طريق إرسال الطالب ملتابعة دراسات عليا في املاجستير والدكتوراه إلى عدد من الدول 
التي وقفت مع النظام في حربه ضد السوريين مثل الصين وروسيا والهند وإيران ودول أخرى في شرق أوروبا 
وأميركا الالتينّية، على الرغم من ضغط النفقات في هذا املجال. ويأتي ذلك في محاولة منها لكسر الحصار 

)7 (  - من األمثلة على ذلك جرى تحويل د. طالل مصطفى )من كتاب هذه الدراسة( إلى محكمة اإلرهاب ومحاكمته مدة عامين وهو على رأس 
عمله في كلية اآلداب من دون إبالغه بتهمته وهي تمويل التنظيمات اإلرهابية. كذلك اعتقل د. حسام السعد )من كتاب هذه الدراسة( مدة عام 

ر.
ُ
بتهمة تمويل اإلرهاب، وغيرهم كث

)38(  - https://bit.ly/3jUpE9e

)39(  - https://bit.ly/3nM6QtR
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الذي تقيمه دول أوروبا مثل فرنسا وأملانيا وبريطانيا وغيرها على قطاع التعليم العالي السوري. 

أيًضا ثّمة حركة نزوح كبيرة لعدد كبير من أساتذة الجامعات والتخصصات املهّمة على شكل إعارة إلى 
جامعات أخرى أو في إجازة طويلة األمد بدعوى التهديدات األمنّية. وثّمة من انشّق عن املهنة ملصلحة العمل 
السيا�شي)0 (، كذلك ثّمة معلومات أو مؤشرات عن مشاركة طالب ومدّرسين في املراحل التعليمية ما قبل 

الجامعة في العمل العسكري.

)0 ( - على سبيل املثال: د. عماد الدين الرشيد نائب عميد الكلية الشريعة في جامعة دمشق، د. يحشى العري�شي أستاذ في كلية اآلداب، رشيد 
الحاج صالح عميد كلية التربية في الرقة، حسام السعد أستاذ في كلية االداب، طالل مصطفى أستاذ في كلية اآلداب، عماد برق / جامعة تشرين، 

حسن جبران / نائب عميد كلية التربية في جامعة حلب، وآخرون 
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ثانًيا- فواقد الجامعات السورية

غياب التوازن بين ثالثية التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمعأ. 

هيمن التعليم والتعلم على الجامعات السورية على حساب البحث العلمي منذ الثمانينيات وتضاعف 
بعد عام   20 خالل الحرب السورية حيث غياب التطبيق العملي في معظم الجامعات السورية واالعتماد 
على أسلوب التعلم املعتمد على األسلوب التلقيني واإلمالئي نتيجة عدم إمكان املتابعة والحوار مع الطالب 
بسبب عددهم الكبير مقابل عدد ضئيل من األساتذة. وأدى نقص الكوادر التعليمية إلى االعتماد على كوادر 
أقل كفاءة لسد الفراغ، كتوظيف معيدين أو طلبة ماجستير عوًضا عن حملة شهادة الدكتوراه )القرار   2 

الذي سمح لحملة املاجستير بالتدريس في الجامعات()  (. 

ضوعف اإلهمال في العملية التعليمية بعد   20، حيث عزف معظم الطالب عن الحضور بسبب أوضاع 
الحرب التي فرضت إعادة توزيع الطالب بعد أن خرجت جامعات حكومية من الخدمة بسبب وجودها في 
مناطق قتالية مثل الرقة وإدلب، وفي مراحل معينة كليات درعا، واستقبلت جامعات أخرى وعلى رأسها 
ل عبًئا على كوادرها وبناها التحتية، 

ّ
جامعتا دمشق وتشرين آالف الطالب من املحافظات املختلفة، ما شك

ا على الصفوف التي اكتظت بالطالب. فعلى سبيل املثال، بلغ عدد الطالب في كلية الحقوق حوالى 
ً
وضغط

 2 ألف طالب، بينما كان عدد طالبها حوالى    ألف طالب؛ ما يشكل تحدًيا بسبب قلة أعضاء الهيئة 
ا فقط بعد تسرب    منهم خالل الحرب)2 (. تؤكد املعايير 

ً
التدريسية، إذ يبلغ عددهم حالًيا  6 أستاذ

العاملية عدم إمكان إشراف األستاذ على أكثر من 0  طالًبا، في حين أن النسبة في الكلية تتجاوز خمسة 
أضعاف ذلك«. تأثرت قدرة الطالب على التحصيل في الكليات العملية أيًضا)  (، إضافة إلى عدم وجود ثقافة 
بحثية ذات أهمية في الجامعات السورية قبل وبعد   20 باستثناء تلك األبحاث التي اعتمدت للحصول 
على الدكتوراه أو من أجل الترقية الوظيفية ولم يترك التمويل املحدود والحوافز الضئيلة إضافة إلى زيادة 
 عن أن إجراء األبحاث التطبيقية وامليدانية في 

ً
عبء مسؤوليات التدريس سوى قليل من التمويل، فضال

ظل الحرب أمر مستحيل، علًما أن دورة البحث العلمي في الجامعات السورية غير كاملة، فاألبحاث املنجزة 

)  ( - أساتذة الجامعات… تسرب العقول!، فادي بك الشريف، صحيفة الوطن، 0 / /7 20.
https://bit.ly/37zfynM.

)2 ( - صرح ماهر ملندي، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، لصحيفة األيام السورية بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 7 20 أن الكلية 
ا فقط بعد تسرب    

ً
تحوي حوالى  2 ألف طالب “ما يشكل تحدًيا بسبب قلة عدد أعضاء الهيئة التدريسية حيث يبلغ عددهم حالًيا  6 أستاذ

منهم خالل األزمة، املعايير العاملية تؤكد عدم إمكان إشراف األستاذ على أكثر من 0  طالًبا بينما النسبة في الكلية تتجاوز خمسة أضعاف ذلك”.
انظر: زينة شهال، التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من اإلنعاش، موقع القنار، 02- 8-0 20 .

https://bit.ly/2U73kj3.

)  ( - زينة شهال، جامعات سوريا تعاني من تسرب الطالب واألساتذة واالنفصال عن سوق العمل، موقع رصيف 22، 9/ /8 20.
https://bit.ly/3mxZkUi

https://bit.ly/37zfynM
https://bit.ly/2U73kj3
https://bit.ly/3mxZkUi
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نها ليست موجهة إلى االستثمار واالستخدام األمثل في عملية 
ٔ
غير مترابطة مع بعضها وليست تراكمية، كما ا

التطوير والتنمية، إنما تعّد واجًبا للترفيع بالنسبة إلى عضو الهيئة التعليمية)  ( ويؤدي الكم املتزايد للطالب 
إلى اختزال عملية التعلم باكتساب املعرفة على حساب املهارات، وما تزال الجامعات السورية الكبرى، 
على الرغم من عراقتها مثل جامعة دمشق، تسير على النظام التقليدي للتعليم )  ( الذي فشل في تحقيق 
النتائج الالزمة للنهوض في عملية التنمية االقتصادية وفي ظل انخفاض مستويات مخرجات التعليم وغياب 

املقدرات على التوظيف وارتفاع معدالت البطالة بين الشباب مع انخفاض وضعف بيئة األعمال)6 (.

هجرة الكفاءات التدريسية في الجامعات السوريةب. 

قبل عام   20 كان هاجس معظم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية الهجرة إلى خارج 
سورية، أو ما يسمى نظام اإلعارة إلى الدول املجاورة نتيجة هموم املعيشة اليومية ومن ثم البحث عن فرصة 
للتدريس في جامعة تمنحهم رواتب مقبولة أسوة بكل الدول املجاورة لسورية وبخاصة دول الخليج العربي. 
وتضاعف التفكير بالهجرة واالستقالة أو الهروب بعد عام   20 وبخاصة في أعوام   20-6 20، )7 (حيث 
حصلت حاالت هجرة ولجوء عبر املتوسط ودول الجوار باتجاه “أوروبا” عاّمة، ونحو “أملانيا” خصوًصا، 
والالفت أن هذه املوجة الكبيرة من الهجرة واللجوء شملت ألول مرة شباًبا وأطباء ومهندسين وعلماء وفنانين 

)  ( - معظم هذه األبحاث تقليدية ومكررة وبعضها عبارة عن سرقات علمية من جامعات عربية وعاملية أخرى. انظر: تف�شي سرقة األبحاث 
العلمية في جامعة تشرين، صبا العلي، وكالة أوقات الشام اإلخبارية، 7 /2 /9 20.

https://bit.ly/2VLMWoN

 تنمويٌّ مستمٌر، مركز مداد، 6 /2 /8 20.
ٌ

 الكفاءاِت والُعُقوِل السورّيِة نزيف
ُ
)  ( - كريم أبو حالوة، هْجَرة

https://bit.ly/2VzJRZb

)6 ( - تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العاملية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/ أبريل 9 20. 
https://bit.ly/3fN

)7 ( - دراسة أعدها املعهد الوطني لإلدارة العامة عن انعكاسات هجرة ونزوح الكوادر الوطنية على أداء قطاعات الصحة والتربية والتعليم 
العالي، بينت الخالصة أن في جانب التعليم العالي هناك تناقص في األعداد اإلجمالية ألعضاء الهيئة التعليمية والفنية، مع تركز النقص في أعداد 
أعضاء الهيئة التعليمية والفنية للكليات النظرية، وأن أكثر الجامعات تأثًرا بالنقص اإلجمالي هما جامعتا دمشق والبعث، حيث تركز االنخفاض 
في الكليات النظرية بشكل يفوق االنخفاض بالكليات التطبيقية، كما ظهرت مشكلة توزع أعضاء الهيئتين التدريسية والفنية في الكليات النظرية 
حيث ازدادت في جامعتي حلب والفرات، ونقصت في بقية الجامعات، وقد تركز االنخفاض باملجمل على الذكور في جميع الدرجات العلمية وفي 
الكليات التطبيقية والنظرية وفي كل الجامعات، في حين كان التناقص في أعداد أعضاء الهيئتين الفنية والتدريسية اإلناث صغيًرا مقارنة مع 
الذكور، أما بالنسبة إلى املراتب العلمية ألعضاء الهيئة التعليمية فكانت مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد األكثر تأثًرا في االنخفاض وبخاصة في 
جامعة دمشق والكليات النظرية، ووجدت الدراسة من خالل رصد حركة الكوادر أن جامعتي دمشق وحلب كانتا األكثر تضرًرا بتسرب أعضاء 
الهيئة التعليمية حيث شكلت نسبة النقص ألسباب: »بحكم املستقيل، مستقيل، تقاعد، ندب، إعارة، إجازة من دون أجر« )حتى عام( 6 20 
)من اإلجمالي( 43,43 % ) في جامعة دمشق(، و 45,48 %) في جامعة حلب(، أما بالنسبة إلى املستشفيات التعليمية فتبين انخفاض في أعداد 
األطر من أطباء هيئة تدريسية، أطباء متعاقدين وعلى املالك، ممرضين وخصوًصا في حلب على حساب الزيادة في كل من الالذقية ودمشق، وهذه 
النتائج في مجملها تدل على وجود مشكلة نقص في العدد وسوء في التوزع ومشكلة في النوعية واملراتب العلمية للكوادر في قطاع التعليم العالي. 

انظر: نـزف الكفاءات السوريـة.. أزمة املستقبـل.. خسائـر تتـوالى وظــاهـرة تـقـف عائًقا أمام خطط التنمية، موقع الجمل بما حمل.
https://bit.ly/2Y6nH1N.

https://bit.ly/2VLMWoN
https://bit.ly/2VzJRZb
https://bit.ly/3fN
https://bit.ly/2Y6nH1N
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وأساتذة جامعات ومهنيين من مختلف املناطق)8 (.

لقد شكلت هجرة الكفاءات إحدى خصائص الهجرة الخارجية في “سورية” التي تعمقت خالل الحرب 
وزادت حدتها في ظل اشتداد املنافسة الدولية على استقطاب الكفاءات ورأس املال البشري املؤهل؛ إذ 
أشارت دراسات إلى أن نسبة السوريين املهاجرين الحاصلين على شهادة التعليم الجامعّي العالي تتجاوز    
% من إجمالي املهاجرين الذين تحتاج إليهم “سورية” في مرحلة ما بعد الحرب. وهؤالء ثروة وطنية فتية، 

يصعب على النظام التعليمي السوري تعويض وتأهيل كوادر مماثلة في مّدة قصيرة)9 (.

إضافة إلى قرار عدم عودة معظم املوفدين السوريين إلى الجامعات العاملية للحصول على درجات 
املاجستير والدكتوراه الذين من املتوقع أن يمتنع نحو %70 منهم عن العودة إلى “سورية”)0 (،وهكذا خسر 
التعليم العالي في سورية حوالى %20 من أعضاء هيئات التدريس بسبب الهجرة إلى خارج البالد بصورة 
أساس. وقد ترتفع النسبة إلى %0  في بعض الكليات)  ( التي أرجعت هذه الظاهرة إلى »أسباب اقتصادية 
واجتماعية ونفسية مرتبطة بالظروف الراهنة«، ومن أهم هذه األسباب األجور التي يحصل عليها أساتذة 

الجامعات الحكومية، التي ال تتجاوز 0  دوالًرا شهرًيا.

جدول رقم 2 يبين توزع أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية املسجلة في جامعة دمشق ألعوام 2017-2011 )52)

20   20 2 20   20   20   20 6 20 7 الكلية

8             الطب البشري

20 2  8  9      8 اآلداب والعلوم اإلنسانية

0 0   0 0 0 0 الحقوق

  2 9 8   2 0 طب السنان

  0 8       0 القتصاد

 تنمويٌّ مستمٌر، كريم أبو حالوة، مركز مداد، 6 /2 /8 20.
ٌ

 الكفاءاِت والُعُقوِل السورّيِة نزيف
ُ
)8 ( - ِهْجَرة

https://bit.ly/2VzJRZb

)9 ( -  املرجع السابق

)0 (  - على سبيل املثال بلغ عدد املوفدين من قسم علم االجتماع     موفًدا إلى الدول األوروبية، بخاصة املانيا وفرنسا للحصول على درجة 
الدكتوراه من أجل افتتاح قسم الخدمة االجتماعية لم يعد أي منهم حتى اآلن إلى جامعة دمشق، إذ كان من املفترض أن يعودوا بين عامي 

  20-2 20  ) طالل مصطفى، أستاذ في قسم علم االجتماع(

)  ( - أساتذة الجامعات… تسرب العقول، فادي بك الشريف، صحيفة الوطن، 0 / /7 20.
https://bit.ly/37zfynM.

)2 ( - لم تتوفر إحصاءات لألعوام 8 20- 202 على حد علمنا في وزارة التعليم العالي أو جامعة دمشق

https://bit.ly/2VzJRZb
https://bit.ly/37zfynM
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     7 6 2   2 العلوم

  0     0 0 0 الهندسة املعمارية

  2     0     الهندسة املدنية

0 0     0 0 0 الفنون الجميلة

  2     0     الهندسة املدنية

22 2     0 6     التربية

  0 0 0 0 0 0 الصيدلة

8 0 0 0 0 0 0 املعهد العالي للتنمية الدارية

6 2 0 0 0 0   املعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

0 0 0 0 0 0 0 الهندسة املعلوماتية

9   8   2 0 0 الهندسة الكهربائية وامليكانيكية

        0 0 0 الشريعة

     0  2     0 الهندسة الزراعية

0 0 0 0 0 0 0
املعهد العالي للبحوث والدراسات 

الزلزالية

  0 0 0 0 0 0 العلوم السياسية

0 0 0 0 0 0 0 املعهد العالي للغات

0 0 0 0 0 0 0 اإلعالم

  2 22 92 7  27 26  8 املجموع

17.92 10.69 3.26 4.49 7.17 3.31 4.55 امليزانية اإلجمالية )مليون ليرة سورية

املصدر: تقرير البحث العلمي – جامعة دمشق 2017
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ا- تراجع منزلة الجامعات السورية في التصنيفات العاملية
ً
ثالث

بينت التصنيفات الجامعية املعتمدة في العالم وهي »شنغهاي«، و«التايمز« و«يبوميتريكس«)  (، تراجع 
الجامعات السورية إلى مرتبة ما بين 000  و200 ، إذ نلحظ التراجع الكبير وعدم القدرة على املنافسة في 

التصنيفات األكثر أهمية في العالم، كما جاء في الجدول رقم )   ( لعام )  ( 202.

يذكر أن تصنيف الجامعات عاملًيا يجري وفق معايير عّدة، أهّمها جودة التعليم، من خالل إنجازات 
 إلى مستوى الهيئة التدريسية في 

ً
خريجي الجامعات، وحصولهم على الجوائز العاملية ومنها نوبل، إضافة

ؤخذ األبحاث العلمية التي تجري في هذه 
ُ
هذه الجامعات، ونسبة الكادر التدري�شّي إلى عدد الطالب، كما ت

الجامعات في الحسبان)  (.

)  ( -  - تصنيف شنغهاي، وهو األقدم واألهم تسويقًيا، أطلق من جانب جامعة شنغهاي عام  200 وبدأ انتشاره عاملًيا عام 2009، ويعتمد 
هذا التصنيف على عدد الخريجين الذين يحملون جائزة نوبل أو جوائز علمية مرموقة وعدد اإلشارات املرجعية في منشورات باحثي الجامعة 

واملقاالت التي تنشر باسم الجامعة.
2-تصنيف التايمز: يتضمن تصنيف الجامعات ال 200 األفضل في العالم في منشور يوزع عاملًيا، إضافة إلى اعالن ال 00  جامعة األفضل 
في العالم بوساطة موقع تصنيف )QS( على الويب، معتمًدا على مؤشر السمعة األكاديمية وعدد مرات اإلشارة في الئحة ) Scopus( للمجالت 
املحكمة لباحثين وأكاديميين من الكليات املختلفة، عدد الطالب الكلي ونسبة األستاذ للطالب وعدد الفروع الخارجية واالتفاقيات الدولية 

وعدد الطالب األجانب.    
 - تصنيف ويبومتريكس، وقد ظهر هذا التصنيف عام  200 من طرف املجلس الوطني األعلى للبحث العلمي في إسبانيا، ويعد من التصنيفات 

الثانوية عاملًيا نظًرا إلى تثقيله الكبير ملعايير االنفتاح والحضور على اإلنترنت بوساطة مواقع الويب الخاصة بالجامعات.

)  ( - نشر موقع التصنيف العالمي للجامعات webometrics، يوم الجمعة  2 حزيران/ يونيو  202، النسخة الثانية عشرة من مؤشر تصنيف 
الشفافية للجامعات ذات األسناد citation األعلى في Top Google Scholar profile واملتعلقة بالبحث العلمي، التي تضم 000  جامعة حول 

العالم.انظر: جامعة دمشق في املرتبة 29   عاملًيا، خلود حسن، موقع جوالن تايم، 7/ / 202.
https://bit.ly/3CAzVz6.

)55(  https://bit.ly/2ZEOe7f

https://bit.ly/3CAzVz6
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جدول رقم 3 يبين الترتيب العالمي للجامعات السورية لعام 2021 

مرتبة التميز مرتبة النفتاح مرتبة التأثير الترتيب العالمي الجامعة الترتيب

   6 2899 7      29 جامعة دمشق  

   7 29 7  2920  670 جامعة تشرين 2

      7 2   0    980 جامعة حلب  

62     97 872  6  2
املعهد العالي للعلوم 

التطبيقية والتكنولوجية 
في دمشق

 

 999    9     6 660  جامعة البعث  

668     8   9 2 96  
الجامعة العربية العاملية 

في دمشق
6

668   07    070 9972
الجامعة االفتراضية 

السورية
7

668   96  7888  0209
املعهد الفرن�شي للشرق 

األوسط في دمشق
8

668     7   9 8   667 جامعة القلمون 9

668   0    6 0   2   
جامعة األندلس للعلوم 

الطبية
 0

668     6   780  2967

الجامعة السورية 
الخاصة )الجامعة 

الدولية الخاصة للعلوم 
والتكنولوجيا(

  

668    79   26     82
الجامعة العاملية للعلوم 

والتكنولوجيا
 2

668   669  9728   299 جامعة حماة   

668    0   68       8 جامعة الجزيرة   

668    0  2 0    7927 جامعة الشام الخاصة   

668   96   78    8 96 جامعة الحواش الخاصة  6

668     6 207 9  8 0  جامعة الفرات  7

668   0   22 60  89 9 جامعة املنارة  8

668   96   87 9  920  جامعة الوادي الدولية  9
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668    60 2 89   97 7
الجامعة الوطنية 

الخاصة
20

668   6 9 2      98   جامعة طرطوس 2 

668   96  20 6  2080  جامعة اليرموك الخاصة 22

668   96  20 6  2080 
املعهد العالي إلدارة 

األعمال
2 

668   96  22    227   املعهد الوطني لإلدارة 2 

668   96  22826 2 028 جامعة االتحاد الخاصة 2 

668   96  2  7  2 6 7
األكاديمية السورية 

الدولية
26

668   96  2 7   2 909 أكاديمية العلوم الصحية 27

668   96  2 0   2 20  أكاديمية اليت هاوس 28

668   96  2 0   2 20  جامعة روجافا 29

668   96  2   6 2 29  جامعة أنطاكية السورية  0

668   96  2 972 2 092
الجامعة العربية للعلوم 

والتكنولوجيا
  

668   96  2   7 2  22
جامعة قاسيون الخاصة 

للعلوم والتكنولوجيا
 2

668   96  2     2     جامعة قرطبة   

668   96  2   2 2 6  
جامعة الرشيد الدولية 

الخاصة للعلوم 
والتكنولوجيا

  

668   96  2 772 2 860 جامعة إيبال الخاصة   

668   96  2626  26  7 جامعة بالد الشام  6

668   96  278 8 27896 جامعة إدلب  7

668   96  28279 28 2  جامعة الشهباء  8

ًرا في الكادر التدري�شّي 
ّ
أما تراجع تصنيف الجامعات السورية)6 (، فيعود إلى النقص الذي حصل مؤخ

)6 (  - حتى عام 970 ، كانت جامعة دمشق تحتل املرتبة الثانية عربًيا، بعد جامعة القاهرة، وفي  200 كان ترتيب جامعة دمشق في تصنيف 
)ويبومتريكس( 8  في مستوى 00  جامعة عربية. أما في عام 0 20، فقد خرجت جامعات سورية كافة من قائمة أول 00  جامعة عربية. وفي 
تموز/ يوليو عام 8 20، وصل ترتيب جامعة دمشق إلى 0902  عاملًيا، وال وجود لها، أو غيرها من الجامعات السورية، في قائمة أول 00  جامعة 

عربية.
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 إلى عدد الطالب في 
ً
للجامعات بسبب هجرة أعداٍد كبيرٍة منهم إلى خارج البالد، ما أّدى إلى نقص عددهم نسبة

الكليات، وإلغاء عدد من تخّصصات الدراسات العليا. وتسّبب عدم تفّرغ الكوادر التدريسية للبحث العلمّي 
جرى في الجامعات 

ُ
وكتابة األبحاث في تراجع مستوى هذه الجامعات، على الرغم من أن األبحاث العلمية التي ت

 منذ زمن. وتؤثر ظروف الحياة اليومية في املستوى التعليمّي الذي تقّدمه الجامعة، فيؤّدي 
ٌ
السورية محدودة

غياب الكهرباء واملاء عن الجامعة إلى إلغاء عدد من الوسائل التعليمية التطبيقية في الكليات العلمية«)7 (.

 أما عن نظام التدريس واالمتحانات بعد عام   20 فقد تأثر بالترفيعات اإلدارية، والدورات االستثنائية 
الصيفية التي ُمنحت للطالب في سنوات الحرب التي ساعدتهم من حيث الشكل على تجاوز صعوبات ظروف 
الحرب التي يعانونها، إال أنها ساهمت في تراجع مستوى االمتحانات، وتراجع سمعة الجامعات السورية، 
وكفاءة عدٍد من الطالب، ما ساهم أيًضا في تراجع مستوى الجامعة«. ُيذكر أن ثالث دوراٍت استثنائية وثالثة 

ترفيعاٍت إدارية، قد ُمنحت لطالب الجامعات السورية خالل السنوات 2 20 )8 (2013-. 

كذلك تراجع الظهور على شبكة اإلنترنت، وضعف البحث العلمي فيها، وندرة تعاونها مع الجامعات 
الكبرى، وانحسار عملية النشر باللغة اإلنكليزية بخاصة، وعدم وجود باحثين أصحاب جوائز عاملية مرموقة، 
 عن ارتفاع أعداد طالب الجامعات السورية، تحديًدا في مّدة الحرب، مقابل انخفاض عدد األساتذة)9 ( 

ً
فضال

بسبب النزيف املستمر في كوادر هذه الجامعات على نحو يمنع الحصول على أي نسبة أستاذ/طالب مقبولة. 
على سبيل املثال وجود كليات هندسية بأعداد طالب تتجاوز 6000 طالب وبكادر تدري�شي ال يتجاوز 20 
عضو هيئة تعليمية، أو وجود أكثر من 0  ألف طالب في كلية واحدة ضمن جامعة هو أمر يتجاوز كل معايير 

انظر: جامعة دمشق تراجعت من الثانية عام 970  إلى ما فوق مئة بين الجامعات العربية، موقع جيرون،
620 8/8/. https://bit.ly/2XSobIi

ٌر عاملًيا وشهاداٌت مزّورة، مجلة صور.
ّ
)7 ( - رنا خليل، الجامعات السورّية: ترتيٌب متأخ

https://bit.ly/2VMWM9S

)8 ( - يمكن القول بشكل عام إن هناك مرسوًما رئاسًيا كل سنة دراسية )  20-2020( بدورة استثنائية للطالب املستنفذين أو الراسبين وهي 
عبارة عن رشوة من النظام السوري، حتى أن اعالمه يطلق عليها مكرمة من الرئيس، وهذه الدورات االستثنائية )الرشوة( كانت معتمدة في كل 
استفتاء على الرئاسة بعد األسد األب، بل إحدى الدورات شملت كل الطالب املفصولين مدة عشرة سنوات إلى الوراء، وهذا ما يستنزف العملية 

التعليمية وججودتها ومخرجاتها.

 عن حجم املعاناة التعليمية 
ً

)9 ( - استناًدا إلى صحيفة »الوطن« املقربة من النظام السوري، هناك مجموعة مؤشرات تعطي انطباًعا كامال
في بعض األقسام والكليات في جامعات مختلفة وسنسرد بعًضا منها: قسم علوم البناء والتنفيذ في كلية الهندسة املعمارية في إحدى الجامعات 
يمتلك صفر عضو هيئة تدريسية من أصل صفر أستاذ..، ونظريات تاريخ العمارة في كلية الهندسة املعمارية يمتلك   مدرسين فقط وهم على 
أبواب التقاعد. كما أن قسم تخطيط املدن يمتلك 9 أعضاء هيئة ومعظمهم تقدموا بطلبات تقاعد، كما أن قسم الهندسة الطبية الذي افتتح 
في إحدى الجامعات منذ أربعة أعوام يمتلك على مالكه صفر عضو هيئة مختص، علًما أن العام القادم سيشهد تخرج أول دفعة من هذا 
القسم العتيد، كما أنه في قسم التصميم واإلنتاج عدد األساتذة الذي خسرهم القسم خالل عامين 7 أعضاء هيئة والبقية معظمهم على أبواب 
التقاعد في السنوات القليلة القادمة.، وهناك أستاذ واحد يتدرس   و  مقررات وحتى أكثر في بعض األقسام.. وفي إحدى كليات الحقوق هناك 
حوالى 0  ألف طالب حقوق بين حكومي وموازي ومفتوح بينما أعضاء الهيئة التدريسية ال يتجاوزون 60 عضًوا فقط. انظر: تسرب أساتذة 

الجامعة إلى الخاصة والخارج، وكالة أوقات الشام اإلخبارية،  /9/7 20.
https://bit.ly/3ANFHMy.

https://bit.ly/2VMWM9S
https://bit.ly/3ANFHMy
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االعتماد املقبولة”)60(. 

هذه  بسبب ضعف سيرفرات  السورية،  للجامعات  اإللكترونية  املواقع  إلى  الوصول  “صعوبة  أيًضا 
املواقع، وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الرقمية، وحجبها في عدد من الدول بسبب ممارسات النظام، وعدم 
تحديث البيانات واملعلومات بصورة دورية، إضافة إلى بطء شبكة اإلنترنت وصعوبة الوصول إلى عدد 
من املواقع اإللكترونية. وتراجع حجم التبادل الثقافي والتعاون الدولي بين الجامعات السورية والجامعات 
العاملية وعدم تنظيمها الفعاليات والنشاطات والندوات واملؤتمرات العلمية، وتراجع حجم البعثات العلمية 
إلى الجامعات الغربية، وتحويلها هذه البعثات إلى جامعات ذات مستوى علمي متدن وغير معترف بها في 
روسيا وإيران. وأيًضا تراجع عدد األساتذة ممن يعملون في الجامعات السورية الذين يشاركون في املؤتمرات 
باللغات األجنبية،  إقليمية معروفة، وعدم االهتمام  أو  الدولية، ويحصلون على جوائز عاملية  العلمية 
باللغة اإلنكليزية، بوصفها أصبحت  التي تنشر غالًبا  العلمية  اللغة اإلنكليزية، ملواكبة األبحاث  بخاصة 
لغة العالم العلمية”. كذلك انتشرت “ظاهرة تزوير الشهادات في داخل الجامعات السورية، بالتعاون مع 
موظفين ومسؤولين متنفذين في وزارة التعليم العالي، األمر الذي انعكس على صدقية وسمعة الشهادات 
التي تصدر عن هذه الجامعات. ومع ازدياد عدد الدورات االستثنائية التي تمنح للطالب) 6(،  تراجع مستوى 
االمتحانات، وتراجعت سمعة الجامعات السورية، وتراجعت كفاءة الطالب الخريجين، إضافة إلى تخلف 

املناهج التعليمية وطرائق التدريس وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية”.

ويمكن أن نوجز أسباب تراجع املنزلة العلمية للجامعات السورية عاملًيا باآلتي:)62(

عدم نشر األبحاث العلمية الجامعية وتوثيقها على مواقعها اإللكترونية ومن ضمنها رسائل املاجستير .  
والدكتوراه.

عدم تحديث البيانات واملعلومات بصورة دورية على املواقع اإللكترونية للجامعات.. 2

املواقع اإللكترونية .   املنشورة على  العلمية  البحوث  اللغة اإلنكليزية ضمن  عدم تطوير محتوى 
للجامعات.

)60( - تصنيف الجامعات السورية: الفجوة بين الحل اإلسعافي والتغيير االستراتيجي، خليل عجمي، مركز دمشق لألبحاث والدراسات – مداد،
 2220 8/ 0/. https://bit.ly/3orhwjN

) 6( -“د. أحمد العي�شى” رئيس قسم اللغة اإلنكليزية في كلية اآلداب جامعة تشرين أكّد ما ُيقال، ونشر عبر صفحته في “فيسبوك”: “وزارة 
التعليم والبحث العلمي أصبحت وزارة لالمتحانات فقط، لألسف الشديد نسينا البحث العلمي، ونسينا التعليم العالي، ولم يبق في الجامعات 
أي �شيء إال االمتحانات، وتمديد االمتحانات وتأجيل االمتحانات، وتصحيح االمتحانات، وإعادة تصحيح االمتحانات، ونتائج االمتحانات، ونسب 
االمتحانات، وساللم االمتحانات، والتشكيك باالمتحانات، وظلم االمتحانات واعتراضات على االمتحانات، وتشكيك باالعتراضات.. امتحانات 
داخل امتحانات، وامتحانات وراء امتحانات وقرارات كلها عن االمتحانات، ورسوم كلها عن االمتحانات، وهذا كله على حساب العلم، والتعليم 
والبحث والجامعات، وال أحد يسأل عن جدوى هذه االمتحانات يا وزارة االمتحانات”. انظر: دكتور جامعي يسّمي وزارة التعليم العالي بـ “وزارة 

االمتحانات”، حسن اليوسف، شام تايمز، 9 /0 /2020.
https://bit.ly/3kj8uRT

)ecoworld-sy.com( واقع التعليم الجامعي ودوره في إعادة بناء سورية الحديثة - العالم االقتصادي -  )62(

https://bit.ly/3kj8uRT
https://ecoworld-sy.com/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86/
https://ecoworld-sy.com/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86/
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إضافة إلى تداعيات الحرب من صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية مرتبطة بالظروف الراهنة التي 
انعكست على الواقع التعليمي والجامعي، حيث واجهت الجامعات مشكالت عدة نذكر منها) 6( :

هجرة العقول والكوادر التدريسية الكفوءة، حيث خسر قطاع التعليم العالي حوالى أكثر من 20 .  
% من أعضاء الهيئات التدريسية بسبب الهجرة إلى خارج البلد نتيجة الظروف الحالية واملعيشية 
الصعبة التي تمر بها البالد في ظل االنخفاض الكبير في األجور والرواتب، األمر الذي دفع إلى االعتماد 

على كوادر أقل كفاءة لسد الفراغ الحاصل.

الكليات . 2 من  كثير  أن خرجت  بعد  الطالب  توزيع  إعادة  من  الجامعات  على  الحاصل  الضغط 
والجامعات الحكومية من الخدمة بسبب وجودها ضمن املناطق الساخنة، حيث نقل آالف الطالب 
من املحافظات إلى الجامعات الواقعة ضمن املناطق اآلمنة ما سبب عبًئا كبيًرا على كوادرها وبناها 
ا على الصفوف التي اكتظت بالطالب، أما بالنسبة إلى الجامعات الخاصة  

ً
التحتية، وشكل ضغط

نقلت مقارها إلى مقار ال تتوافر فيها بنى تحتية أو وسائل تعليمية وتجهيزات ومختبرات خاصة بالعملية 
التعليمية، وتنطبق عليها أدنى املعايير املحددة بالتعليم الخاص.

تأثر الكتاب الجامعي بظروف الحرب واألوضاع االقتصادية للبلد، ويعود ذلك إلى القيود املوضوعة .  
ملنح املوافقات لتأليف املناهج الجديدة وتدني أجور التأليف، إضافة إلى عدم توافر املراجع األجنبية 

وغالء سعرها.

غياب االرتباط بين الدراسة الجامعية وسوق العمل، وهنا يجب التوجه إلى تحديد مخرجات تعليمية .  
نوعية لها عالقة مباشرة بسوق العمل والتركيز على الجوانب العلمية والتطبيقية) 6(.

عدم انضمام سورية التفاقيات اليونسكو الخاصة بالتعليم العالي، واالتفاقية الدولية لالعتراف .  
بمؤهالت التعليم العالي بين الدول املتوسطية، وكذلك اتفاقية االعتراف بمؤهالت التعليم العالي 
ثًرا واضًحا في قدرة الجامعات على املنافسة وفق املعايير التي 

ٔ
بين الدول العربية لعام ) 6( 97  ترك ا

نظمة التصنيف. 
ٔ
تتطلبها ا

) 6(  - تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العاملية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/ أبريل 9 20.  
https://bit.ly/3fN.

) 6( - تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العاملية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/ أبريل 9 20.
  https://bit.ly/3fN.

) 6( - تحديات تكيف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العاملية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان/ أبريل 9 20.
  https://bit.ly/3fN.

https://bit.ly/3fN
https://bit.ly/3fN
https://bit.ly/3fN
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رابًعا- املناهج الجامعية في مناطق النظام السوري وضرورة تحديثها.

واقع مناهج التدريس الجامعيةأ. 

تعد مناهج التدريس الجامعية واحدة من ثالثة أركان تقوم عليها العملية التعليمية، إلى جانب املدرسين 
والطلبة، وإن التناغم بين هذه العوامل الثالثة هو ما يضمن نجاح هذه العملية وتقدمها، أما العوامل 
األخرى، من تجهيزات وبنية تحتية وغيرها، فهي مساعدة ورافدة، ويعد التفاعل بين هذه العوامل وتكاملها 
أساس مستوى التصنيف الذي تحوزه الجامعات. كما أن ضعف أو جودة أي من هذه العوامل يؤثر على 
خرج التعليمي الذي يتمثل في املعرفة النظرية واملهارات 

ُ
العاملين اآلخرين سلًبا أو إيجاًبا، وينعكس على امل

التطبيقية التي يكتسبها الطالب بوصفها قيمة مضافة تساهم في التنمية االقتصادية والثقافية والروحية 
للمجتمع. 

يتصف التعليم الجامعي أو العالي بأنه الحلقة النهائية التي تخّرج الكوادر التي ُيفترض أن تكون مؤهلة لرفد 
عملية اإلنتاج، ويجب أن تكون املناهج واملقررات املعتمد تدريسها متوافقة مع درجة التطور التقني واملعرفي 
ومطابقة للمعايير الدولية، بحيث تكون ثمة سالسة في االنتقال من املرحلة الجامعية والعلوم التخصصية 
 إلحداث تلك القيمة املضافة من خالل قدرتها على 

ً
إلى ميادين العمل، وأن تكون الكوادر املتخّرجة مؤهلة

االبتكار واالبداع، بعد أن خاضت في عملية البحث العلمي أيًضا، بوصفه جزًءا ال يتجزأ من املناهج الحديثة 
في مرحلة التعليم العالي.

في سورية، وفيما يخص العملية التعليمية في الجامعات، نجد أن هذه العوامل الثالثة متردية في املستوى 
ذاته، لكن الطلبة، بصفتهم ركًنا من أركان العملية التعليمية وُمخرجها النهائي، هم ضحايا للعاملين اآلخرين 
بصورة عامة؛ املدرس الضعيف وغير الكفء، واملنهاج املتخلف عن متطلبات التنمية وسوق العمل. إذ 
يجري اختيار األساتذة في الغالب األعم من الحاالت للترشيح واإليفاد استناًدا إلى معايير أيديولوجية أو على 
ا شبه مسبق يتقدم على الكفاءة أو يالزمها. كما كان اإليفاد 

ً
أساس انتمائهم إلى الحزب الحاكم، بوصفه شرط

إلى دول املنظومة االشتراكية هو السائد، حيث يتوقف التحصيل الدرا�شي على الجهود الشخصية بدرجة 
كبيرة، إذ يمكن أن يجري الحصول على الشهادة أيًضا بتسهيل من منظومة االستبداد والفساد في هذه 
البلدان. أما املناهج، فقد جاء بها هؤالء املوفدون من دول اإليفاد، وهي قديمة غالًبا وال تتما�شى مع سرعة 
 عن تلقين املعلومات الواردة فيها وتحفيظها، بوصفها 

ً
التطور العاملية في حقول التخصصات املختلفة، فضال

امتداًدا للتعليم ما قبل الجامعي.

ترافق ذلك مع سياسة االستيعاب التعليمية واعتماد املعايير الكمية على حساب الكيفية. في هذه الحالة، 
ليس من الضروري تحديث املناهج التي ال يمكن أن تتجاوز مستوى واضعيها أو الذين يدرسونها، وليس لديهم 
الحوافز الالزمة لتطوير أنفسهم وتطوير املناهج، وهمهم األساس هو البحث عن مصادر أفضل للعيش، 
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من خالل أعمال ال عالقة لها بالتعليم أو بالبحث عن فرٍص للتعليم في الخارج. والنتيجة هي إهمال معظم 
األساتذة لواجباتهم وانهيار عملية التعليم الجامعية، ووضع الجامعات السورية في آخر قوائم التصنيف.  

كما لم تنُج املناهج الجامعية من التسييس، كتدريس املقررات القومية العقائدية والتمجيد برموز 
سلطة االستبداد فيها. كما شاب الجامعات السورية ما شاب غيرها من مؤسسات الدولة من انتشار املفارز 
األمنية وهيئات حزب البعث في داخلها وتحكمها بكل شاردة وواردة، بما في ذلك العملية التعليمية ذاتها، 
وفرض املوالين والفاسدين في مختلف املناصب العلمية على حساب أصحاب الكفاءات، وما يرتبط بذلك 
ف مع واقع ال سوي.أمنية ملراقبة الوضع األمني،أ  كيُّ ف ونفاق وتبعية، بوصفها محاوالت غير سوية للتَّ

ّ
من تزل

من جهة ثانية، اتصفت الحياة األكاديمية أنها مجرد تسلق متدرج وروتيني للمراحل العلمية بوساطة 
إجراءات شكلية ال مكان فيها للبحث العلمي الحقيقي وال بإنتاج أي قيمة مضافة ُيعتدُّ بها، ما أنتج مئات 
األساتذة الجامعيين الذين ال يرتقون إلى مستوى أقرانهم في أي بلد آخر، وهم َمن قّيموا أعمال َمن أتى 

بعدهم وتحكموا بمصيرهم العلمي، فكان األمر أشبه بحلقة معيبة ال تنتج شيًئا ذا قيمة. 

وبقيت محاوالت اإلصالح وتحديث املناهج شكلية وضعيفة، واستندت إلى إجراءات بيروقراطية فوقية 
لم تتجذر في الواقع التعليمي. في هذا الصدد، ُعقدت اتفاقيات التعاون بين وزارة التعليم العالي واالتحاد 
األوروبي لتطوير قطاع التعليم العالي بين عامي 2007 و  20. كما اعتمدت الوزارة سياسة ترمي إلى تطوير 
املناهج القائمة وإحداث تخصصات جديدة لردم الفجوة بين البرامج الحالية وحاجات التنمية وسوق 
العمل )66(، ولكنها لم تتمخض عن نتائج ملموسة، سوى زيادة أعداد الخريجين ووجود فائض عمالة غير 

مؤهلة بما يكفي لتالئم املعايير العاملية. 

وفي خطوة رسمية أخرى، جرى »إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي، التي كان من مهماتها األساسية 
 في جميع املستويات واملجاالت )...(، وربط 

ً
التنسيق بين مختلف الهيئات العلمية البحثية تنسيًقا كامال

البحث العلمي باحتياجات التنمية )...(، وخلق روابط مع املؤسسات اإلنتاجية )...(، وزيادة اإلنفاق على 
البحث العلمي ليبلغ %  من الناتج القومي«)67(.وأشارت دراسة رسمية أخرى إلى أن التعليم الجامعي يعاني 
عدًدا من املشكالت التي أدت إلى ظهور فجوات بين مستوى كفاءة العملية التعليميـة وسـوق العمل، ومنها 
بطء تطوير املناهج الدراسية، واستمرار الفجوة فيها بين الجانبين النظـري والتطبيقـي، وعـدم مواكبتها 

لحاجات سوق العمل املتغيرة واملتسارعة)68(.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم العالي في سورية، في   20، كان 
أقل بكثير من املعدل املحّدد من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، بينما عملت الحكومة على 

)66( - غياث بركات، سياسة التعليم العالي في سورية، جمعية العلوم االقتصادية السورية، أيار/ مايو، 2007، ص 8.

)67( - املرجع السابق، ص 8.

)68( - ممدوح مبيض وأحمد كيالني، التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السورية: دراسة تحليلية ) 99 - 200(، املكتب املركزي لإلحصاء، 
2007، ص   .
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توسيع نطاق خيارات التعليم العالي املتاحة قبل عام   20، مع تخفيض التمويل، ما انعكس على جودة 
العملية التعليمية وُمخرجاتها.)69(، لكن، لم تخُل الجامعات السورية من محاوالت التطوير الفردية، وقد 

واجه مطبقوها عراقيل كثيرة في بيئة ال تحترم اإلبداع واملبدعين.

واستمر بعد عام   20 تسييس التعليم العالي، معزًزا بالعسكرة والقبضة األمنية، وشمل أيًضا جميع 
مؤسسات التعليم العالي سواء في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام أم غير الخاضعة له، وشمل مضمون 
املناهج الدراسية وطريقة تقديمها للطالب، وذلك مع استمرار غياب التطبيق العملي للمعلومات، وزيادة 

االعتماد على أسلوب التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب في مقررات ومناهج عفا عليها الزمن. 

وقد جرت محاوالت عدة في الجامعات املوجودة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتحديث املناهج 
الدراسية وتأمين دعم للبحوث العلمية، سعًيا منها إلى استعادة الطالب، لكن أساليب التدريس بقيت 
تقليدية، وانخفضت جودة التعليم بسبب خسارة الكادر املؤهل وتعيين حديثي التخرج والتدريس خارج 
التخصص )70( . كما ظل االعتماد الرئيس على مقررات الجامعات الحكومية الضعيفة باألساس، التي كان 
يجري تحديثها كل 0  سنوات وهي مكتوبة باللغة العربية حصًرا) 7( . كما أن تشجيع البحث العلمي كان مجرد 
محاوالت بيروقراطية افتقرت إلى إنشاء ركيزة مادية حقيقية، بما في ذلك املخابر الحديثة، وجرى تحويل 
األموال املخصصة للبحث العلمي لشراء حاجات أخرى وأثاث، ألن هذه األموال يمكن حصول املوافقات 

عليها بصورة أسهل)72(.

وأدى توقف بعض الجامعات بسبب الثورة والحرب إلى ازدياد الضغط على الجامعات األخرى، كجامعتي 
دمشق وتشرين في الالذقية، وترافق ذلك مع هجرة عدد من الكوادر. كما استمرت القيود املفروضة على 
تأليف الكتاب الجامعي وتدني األجور وغالء املراجع الجامعية باملقارنة مع دخل املدرس) 7(، وتأتي سورية 
حالًيا في املرتبة    عربًيا و    عاملًيا في ما يتعلق بإنجازات التعليم) 7(، بينما يبدأ ترتيب الجامعات السورية 

 Council for 69( - التعليم العالي في سورية بعد عام   20: التحديات الحالية واملستقبلية، منشورات مجلس األكاديميين املعرضين للخطر(
At-Risk Academics Cara، لندن، 9 20، ص  .

 Council for 70( - التعليم العالي في سورية بعد عام   20: التحديات الحالية واملستقبلية، منشورات مجلس األكاديميين املعرضين للخطر(
At-Risk Academics Cara، لندن، 9 20، ص  .

 Council for 7(  - التعليم العالي في سورية بعد عام   20: التحديات الحالية واملستقبلية، منشورات مجلس األكاديميين املعرضين للخطر (
At-Risk Academics Cara، لندن، 9 20ص 28.

)72(  - من مقابلة مع أستاذ جامعي سابق ساهم في حملة تشجيع البحث العلمي في أواخر تسعينات القرن املا�شي.

) 7(  - التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من اإلنعاش، زينة شهال، موقع القنار، 02- 8-0 20.
https://bit.ly/2U73kj3.

) 7(  - علي حمادة، تحديث املناهج التعليمية ملواكبة متطلبات الثورة الرقمية الثانية، إعادة اتحاد الغرف العربية دائرة البحوث االقتصادية، 
.20 9

https://bit.ly/2U73kj3
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من      نقطة لجامعة دمشق فأدنى) 7(.  

املناهج الجامعية وضرورة تحديثهاب. 

من حيث املبدأ، يمكن النظر إلى مستقبل املناهج التدريسية في مراحل التعليم كافة بوصفه نقيًضا ملا 
كانت عليه الحال طوال عقوٍد، من تسييس للمناهج وإغراقها بالشعارات األيديولوجية وِسَير رموز االستبداد 
وصورهم وتعميمها على القاعات واملدرجات الجامعية، استناًدا إلى ما ورد في دستور  97  بأن حزب البعث 
العربي االشتراكي هو الحزب القائد للمجتمع والدولة، وبأن هدف السياسة التعليمية هو خدمة أهداف األمة 
ر عليها العمل في صفوف  ِ

ّ
العربية )املادة الثامنة(. حتى إن أحزاب »الجبهة الوطنية التقدمية« )972 ( ُحظ

الطلبة الذين انضووا في إطار »االتحاد الوطني لطلبة سورية«، بوصفه منظمة رديفة لحزب البعث.

لذا، فإن الخطوة الشكلية األولى تتمثل في تحرير املناهج من كل ما لوثها من رموز االستبداد وأفكاره 
املحنطة، وما ارتبط بذلك من إعطاء االمتيازات الهادفة إلى ترجيح كفة املوالين في مختلف مفاصل العملية 
التعليمية، ومن ثم إعادة بناء املناهج وفًقا للمعايير الوطنية املنفتحة على االتجاهات املعرفية. ينطبق ذلك 
على املناهج الجامعية على نحٍو خاص، وبالتنسيق مع عملية تحديث مناهج التعليم املدرسية، وبما يتوافق 

مع تعزيز االنتماء الوطني العام من دون تحّيز إلى أي عقيدة أو فكر محددين.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في تحديث مضمون املناهج وإخضاعها للمعايير الدولية بهذا الشأن، وردم 
الهوة الواسعة بين املناهج املتبعة في سورية وما وصلت إليه املناهج الحديثة في مختلف مراحل العملية 
التعليمية، إذ يجري الحديث اآلن، وبعد مؤتمر املنتدى االقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا )6 20(، 
عن الثورة الرقمية الثانية في التعليم، بعد الثورة الرقمية األولى املتعلقة بثورة االتصاالت واإلنترنت، بما 
تعنيه من القدرة الهائلة على تخزين املعلومات وسرعة الحصول عليها. تتضمن الثورة الرقمية الثانية أيًضا 
عملية دمج التقنيات املادية والرقمية والبيولوجية وربط التكنولوجيا باملجتمع وتعميق الذكاء االصطناعي 
وتوسيع املشاركة في مجاالت اإلبداع واختراع التقنيات الجديدة، ما سينعكس على التنمية االقتصادية 

واالجتماعية واإلنسانية ويخفض من تكاليف اإلنتاج. 

 وال ينفصل تحديث التعليم العالي عن تحديث العملية التعليمية ككل التي يفترض أن تشكل إحدى ركائز 
بناء سورية في املستقبل، بما يتضمنه من تطبيق أحدث املناهج التدريسية في التخصصات الجامعية كافة. 
ال يتوقف ذلك على التحديث الجذري للمناهج وحسب، بل تغيير في عالقة املدرس بالطالب، في ضوء توافر 
م الذاتي وعن بعد، وتطور وسائل التقييم واالختبار. كما أن التدريب على تقنيات البحث 

ُّ
املعلومات للتعل

العلمي واملشاركة في عمليات البحث صار جزًءا ال يتجزأ من املناهج الحديثة، تمهيًدا لالنخراط في سوق 
العمل، من دون أن يعني ذلك التوقف عن متابعة التقدم الحاصل في التخصص املحدد، بما يحقق الدمج 

م والتأهيل املستمرين من جهة أخرى.
ُّ
بين ميادين العمل واإلنتاج من جهة والتعل

)75( . Ranking web of uneversities, Syrian Arab Republic https://bit.ly/3yt4LXW

https://bit.ly/3yt4LXW
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خامًسا - تدني مخرجات التعليم في الجامعات السورية

يلعب التعليم العالي دوًرا رئيًسا في تحسين الخصائص النوعية للسكان وقوة العمل، كذلك العالقة بين 
التعليم وسوق العمل تطرح مشكالت عدة من حيث التطابق العددي بين العرض والطلب والعوامل التي 
تلعب دوًرا مؤثًرا في عملية التوازن بين التعليم ومتطلبات سوق العمل)76(. أما الحديث عن سياسة ربط 
التعليم باحتياجات سوق العمل تبقى مقولة نظرية على الورق في مكاتب وزارة التعليم العالي، بل ال يوجد 
تحديد مسبق الحتياجات سوق قوة العمل وتوقعات تطورها املستقبلي الكمي والنوعي، ومن ثم مزيد من 
 من أشكال انخفاض الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي املتمثل في عمل معظم 

ً
الهدر التعليمي بوصفه شكال

خريجي الجامعات السورية في أعمال مكتبية وخدمات بيع وتسويق وخدمات شخصية غيرها.

وجوانبها  التنمية  بموضوعات  مخرجاته  تربط  وطنية  استراتيجيات  أي  غياب  العالي  التعليم  يعاني 
املجتمعية. إضافة إلى  املستوى العلمي واإلمكانات وجودة مخرجات التعليم في الجامعات السورية وكثرة 
 عن القيود اإلدارية والتنظيمية وغياب األسس واملعايير 

ً
أعداد الطالب بما يفوق طاقتها االستيعابية، فضال

الحقيقية في اختيار وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، التي تركت أثارها في اآلتي: 

)76( - على سبيل املثال تخصص اإلعالم، حيث كلية االعالم بأقسامها املتعددة الحكومية في جامعة دمشق والتعليم املوازي، وبرنامج اإلعالم 
املفتوح، وكذلك برنامج اإلعالم في الجامعة االفتراضة مقابل وسائل إعالمية حكومية محدودة )التلفزيون السوري واإلذاعة السورية والصحف 
الحكومية الثالث التي تقلصت إلى إلكترونية )سوق العمل( فقط. كذلك تخصص غلم االجتماع في جامعة دمشق ودرعا والسويداء وكذلك في 

حلب ودير الزور وال يوجد مسمى وظيفي له في الوزارات ومؤسسات العمل السورية.
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تراجع املستوى النوعي للخريجينأ. 

يعد الخريجون من أهم أنواع املخرجات التي تسعى مؤسسات التعليم العالي في أي دولة إلى االرتقاء 
بجودتها، ويركز هذه النوع من املخرجات على املعرفة األساس واملعلومات التي تشكل البنية التحتية لجودة 
الخريجين، التي تستند إلى بعدين هما التمكين واالستيعاب لحقائق عمل منظمات ومؤسسات األعمال 

األساس، واملعرفة املهنية ذات العالقة بعمليات املؤسسات التعليمية.
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يرتبط املستوى النوعي للخريجين بقدرات الطلبة على متابعة وفهم األسس واملبادئ املهنية وكذلك فهم 
وسائل تطبيقها في ميادين العمل)77(.

وملا كان الطالب أحد عناصر مخرجات العملية التعليمية، ولكي تضمن املؤسسة التعليمية الجودة 
في هذا العنصر يجب عليها تفعيل العالقة بين الطلبة ومؤسسات املجتمع قبل الخروج إلى سوق العمل، 
والتنسيق مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لخريجيها، والسعي الحثيث إلى تحسين مستوى الخريجين 

بوصفهم إنتاًجا نهائًيا يمكن من خالله الحكم على جودة العملية التعليمية برمتها.

ببضع  واالكتفاء  وامليدانية،  املهنية  التطبيقية  لألبحاث  هناك غياب مطلق  كان  الحرب  في سنوات 
محاضرات نظرية يكاد يصل عددها ما بين )  و9( محاضرات في الفصل الدرا�شي)78( فقط. وانعكس الوضع 
على مستوى خريجي الجامعات لتنخفض نسبة الخريجين املؤهلين لفرص العمل املتاحة إلى ما بين 1.5 و2% 

بحسب ما أفاد مسؤولو توظيف في شركات)79(.

كذلك كان هناك »ضغط على األقسام العلمية واألساتذة ملنح درجات إضافية لرفع نسبة النجاح في 
سنوات الحرب«)80( والدورات اإلضافية والتكميلية للراسبين واملفصولين من الجامعة كل سنة ومراسيم 

رئاسية تعيد الطالب املفصول من الجامعات سنوات عدة.

غياب البرامج التدريبية ملؤسسات املجتمعب. 

يركز هذا النوع من املخرجات على املهارات والخصائص املتميزة ذات التأثير املباشر في تحسن السلوك 
واألداء للطالب بصورة عامة، وهي من األولويات املهمة لتحسين وتطوير مهارات الكوادر الوظيفية ملختلف 
املستويات التعليمية والتخصصية. أما في الواقع التعليمي في معظم الجامعات السورية كان هناك غياب 
تطابق أو توافق بين األفكار النظرية واملمارسات العملية لغياب الجانب العملي في معظم الكليات واألقسام 

)77( - قالت د. هال شريف الشاش عضو  هيئة التدريس ومدير ة املوارد البشرية في الجامعة العربية الدولية، وهي جامعة سورية خاصة: »ما 
فائدة التعليم إن كان »ببالش« )مجاًنًيا( من دون قيمة فعلية؟«. وأردفت: »لنتوقف عن زيادة عدد الخريجين ولنتوجه إلى مخرجات تعليمية 
نوعية لها عالقة مباشرة بسوق العمل«. ودعت إلى التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية واالبتعاد من بناء عقلية الحفظ عن ظهر قلب. 
وقالت: »ال أريد اليوم خريًجا في قسم اللغة اإلنكليزية يحفظ أشعار شكسبير ويعجز عن التعريف بنفسه بهذه اللغة في مقابلة عمل. انظر: زينة 

شهال 
https://raseef22.net/article/   289-

)78(  - من خالل تجربتي في التدريس في سنوات الحرب )  20-6 20( طالل مصطفى.

)79( - زينة شهال، جامعات سوريا تعاني من تسرب الطالب واألساتذة واالنفصال عن سوق العمل، األربعاء 9 أيار/ مايو 8 20.
https://bit.ly/2WedXl0 

)80( - يقول أحد رؤساء األقسام في جامعة دمشق في نهاية كل امتحان فصلي خالل سنوات الحرب يأتينا كتاب من رئيس جامعة دمشق يطلب 
منا رفع معدالت نسب النجاح في كل املواد، ويجب أال تقل عن %20 في أي مادة امتحانية، واملشكلة أن معظم طالب السنة هم طالب حاصلين 
ع الثانوية بالغش أو بقوة حملة السالح او عن طريق مفاضالت استثنائية البعث والشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية )لقاء من الباحث 

مع أحد رؤساء أقسام جامعة دمشق، املصدر رفض ذكر اسمه(.

https://raseef22.net/article/143289-
https://bit.ly/2WedXl0
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العلمية خالل سنوات الحرب، ومن ثم عدم تلبية الحاجات املهنية للطالب املتدربين، وعدم توجيه برامج 
التدريب نحو الكفايات التعليمية) 8(، علًما أنها كانت متوفرة إلى حد ما قبل   20 من خالل الجانب العملي 

في بعض املواد التدريسية والتدريبات املطلوبة قبل التخرج من الجامعة.

أيًضا ال بد من ذكر أنه قبل   20 كان هناك غياب للعالقة والتفاعل بين الجامعة واملؤسسات اإلنتاجية 
واملجتمعية السورية الذي تتحمل الجامعة جزًءا كبيًرا منه ألنها الجهة الرئيسة املصدرة للعلوم واملعارف 
التي يتحتم عليها متابعة حاجات سوق العمل. كذلك القصور في األجهزة اإلعالمية والترويجية في الجامعات 
ما يؤدي إلى عدم معرفة أطراف سوق العمل بالبرامج التدريبية وجهود الجامعات في هذا املجال، وسيطرة 

العمل البيروقراطي في مؤسسات سوق العمل وعدم تواصلها مع التطورات املستجدة العلمية)82(.

عدم طلب الستشارات العلمية ج. 

تعد االستشارات العلمية من أهم املخرجات التي تتميز بها املؤسسات التعليمية وهي في الوقت ذاته مقياس 
مهم من مقاييس جودة تلك املؤسسات وضرورة من ضروراتها، وتتنوع صور وآليات االستشارات العلمية 
تبًعا لنوعها وطبيعة بيئتها، ومهما اختلفت فإنها تجسد نافذة علمية مفتوحة تجاه املجتمع ومؤسسات سوق 
 عن 

ً
العمل لتقدم لها الدعم واملستعدات املعرفية واإلرشاد والدراسات النظرية والتطبيقية وغيرها، وفضال

القدرات العلمية التي تتميز بها النوافذ االستشارية فإن نجاحها يعتمد على مستوى وعي وثقافة املجتمع 
ومؤسساته املختلفة) 8(.

وفي أغلب الجامعات السورية تفتقر الكليات واألقسام إلى أي عقود بحثية ذات طابع تطبيقي منهي مع 
مؤسسات سوق العمل في سنوات الحرب، وكذلك قبل   20، وهذا يعود إلى عدم قناعة مؤسسات سوق 
العمل واملجتمع في املكاتب االستشارية )الوحدات املهنية() 8( في تلبيتها لحاجاتها، وتتميز هذه الوحدات 
املهنية أنها غير فاعلة في معظم الكليات ومن ثم لم تساهم الجامعات في بلورة املشروعات العلمية وتطبيقها 

) 8(  -«. في الكليات الهندسية، تكلف مشروعات التخرج التنفيذية ما بين 00  دوالر و000  للمشروع الواحد، ما يدفع طالًبا كثًرا إلى التخلي 
عنها، أو التشارك مع آخرين في مشروع واحد. وقال سامي الدقاق الطالب في عامه األخير في كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية في جامعة 
دمشق: »تضاعفت أسعار املواد الالزمة ملشروعات التخرج، فتوجهنا إلى إدارة الكلية طلًبا للمساعدة، فكان الرد بعدم وجود قانون يق�شي بمنح 
دعم مادي لتغطية نفقات مشروعات التخرج، وأن كل ما يمكن الكلية تقديمه هو استخدام املختبر ات والورش أثناء التنفيذ ».انظر: زينة 

شهال، جامعات سوريا تعاني من تسرب الطالب واألساتذة واالنفصال عن سوق العمل، األربعاء 9 أيار/ مايو 8 20.
https://bit.ly/2WedXl0.

)82( - من مقابلة مع أحد أساتذة كلية الهندسة الكهربائية وامليكانيكية. )املصدر رفض ذكر اسمه(.

- محسن الظالمي، أحمد الغمارة، قياس جودة التعليم العالي، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة الرابعة والثالثون، العدد التسعون،    )8 (
2 20: انظر:

https://www.iasj.net/iasj/download/9e6c612b5be0d88

) 8( - هناك على الصعيد النظري وحدات مهنية في كل الكليات واألقسام وربما لم يسمع بها معظم أعضاء الهيئة التدريسية ، وإذا حصلت 
بعض العقود املهنية كانت تتم بين هذه الوحدات املهنية ومؤسسات الدولة في نوع من الفساد واالرتزاق بين الطرفين، أما مع القطاع الخاص 

فهناك ندرة باملطلق. )من مقابلة أحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق(.

https://bit.ly/2WedXl0
https://www.iasj.net/iasj/download/9e6c612b5be0d88
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على أرض الواقع.

ضعف املشروعات العلميةد. 

 وعدم االستفادة من مخرجاتها في حال تنفيذها

غياب الكتب واملؤلفات العلمية املوجهة إلى خدمة املجتمعه. 

ينبغي التركيز على التفوق النوعي للمعرفة الذي تتميز به املؤسسة التعليمية عن غيرها من املؤسسات 
املنتجة للمعرفة بما يمكن تطوير وإدراك املستويات العلمية والثقافية التي يحتاج إليها أفراد املجتمع، 
ويجب أن يميز املؤلفين والباحثين في املؤسسة التعليمية بين الكتب واملؤلفات املوجهة إلى خدمة املجتمع 
عن تلك املوجهة إلى املستفيدين من داخل املؤسسة التعليمية، إذ عادة ما يتميز املجتمع بتنوعه الفكري 
وتفاوت املستويات اإلدراكية ألفراده في حين إن املستفيدين من داخل املؤسسة التعليمية عادة ما يكونون 
من املتعلمين واملهتمين وذوي التخصص، وعموًما فإن ما يوجه إلى املجتمع من كتب ومؤلفات يجب أن 

يضمن تحقيق األبعاد اآلتية لكي يضمن تحقيق جودة خدمة املجتمع:

اإلبداع واالبتكار، فاملجتمع يبحث دائًما عن التجديد وال ينجذب إلى املنتج التقليدي..  

املعرفة العقلية والذهنية التي تمكن من جذب أكبر قدر ممكن من املستويات الفكرية إلى املنتج أو . 2
املجتمع

االهتمام املتوازن بتعلم الثقافات والعادات، فاالستجابة املطلوبة من املجتمع إلى املنتج الفكري .  
تتطلب القدرة على تكييف املنتج بحسب رغبات وطموحات أفراد املجتمع.

املعرفة الذاتية بالحاجة الفعلية الدقيقة ملواصفات املنتج الفكري) 8(..  

تراجع البحث العلمي و. 

بحاث املنجزة غير مترابطة مع بعضها وليست 
ٔ
“دورة البحث العلمي في الجامعات السورية غير كاملة، فاال

مثل في عملية التطوير والتنمية، ٕانما تعّد واجًبا 
ٔ
نها ليست موجهة إلى االستثمار واالستخدام اال

ٔ
تراكمية، كما ا

للترفيع بالنسبة إلى عضو الهئية التعليمية)86(.

) 8(  - إلهام يحياوي، بركة شنان، أهمية استخدام وسائل إدارة الجودة الشاملة في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي، املجلة الجزائرية 
للتنمية االقتصادية، العدد / 0/ كانون األول/ ديسمبر   20.

)86( - انظر: التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف )تحليل وتركيب التعليم(، مركز دمشق لألبحاث والدراسات – مداد،”. العدد 
الثالث آب/ أغسطس 8 20.

https//:bit.ly2/VIjlfy.

https://bit.ly/2VIjlfy
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غياب املؤتمرات والندوات الفاعلةز. 

تلعب الندوات واملؤتمرات دوًرا مهًما في تبادل املعرفة وتحديث املعلومات وتالحق األفكار وتوضيح الرؤى 
في التخصصات كافة، وهي مقياس مهم من مقاييس كفاءة املؤسسة التعليمية، لذا فهي تعد من أهم 
مخرجات املؤسسة التعليمية املوجهة إلى املستفيد الداخلي والخارجي في الوقت نفسه، ويلعب التخطيط 
السليم والدقيق للمؤتمرات والندوات دوًرا مهًما يتوقف عليه نجاح أهدافها وغاياتها. وحتى في حال تنظيمها 
تعقد في القاعات الجامعية وال يدعى أي من ممثلي مؤسسات املجتمع للحضور واملشاركة. أما توصيات 

الندوات واملؤتمرات فهي عامة وغير إجرائية،وتوضع مسبًقا قبل البدء باملؤتمرات.

غياب سمعة الجامعات السورية ورضا املستفيدين ح. 

تسعى املؤسسات التعليمية عموًما إلى املحافظة على سمعتها وتحقيق رضا املستفيد الذي يمثل رأيه قراًرا 
مهًما ال بد وأن يؤخذ في الحسبان عند قياس جودة املخرجات؛ وهذا يتطلب املتابعة الدقيقة الحتياجات 
املستفيدين وترجمتها بالصورة السليمة لتتوافق مع املعايير املحددة وعلى أن تمارس املؤسسات التعليمية 
مسؤوليتها تجاه املجتمع من خالل املتابعة الدورية واملستمرة لسمعتها واملحافظة على املؤشرات اإليجابية.

 لم تكن البرامج التعليمية مالئمة الحتياجات سوق العمل قبل   20، وظل األمر على حاله بعد   20 .  
ويرى الطالب أن عملية االنتقال إلى سوق العمل كانت تعرقلها اإلجراءات الرسمية الروتينية بما في 
ذلك ضرورة الحصول على املوافقات األمنية، وكانت فرص العمل نادرة في مجاالت العمل كافة، إذ 
سعى الطالب حيث أمكن إلى الحصول على وظائف خارج البالد على الرغم من افتقارهم في كثير من 

األحيان إلى املهارات الالزمة لذلك.

هناك انفصال مستمر بين الدراسة األكاديمية واملمارسات اليومية أو األبحاث التطبيقية، فالطالب . 2
غير مؤهلين للعمل وهذا بدوره يؤدي إلى عدم وجود موظفين مدربين كفاية لشغل األدوار الوظيفية 
واملهنية الجديدة، ما يهدد بارتفاع معدل البطالة ونقص فرص العمل أو انعدام األمن الغذائي حتى في 

مرحلة ما بعد الحرب.
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سادًسا – املحددات الفلسفية النظرية للنهوض بالتعليم العالي

التعليم العالي بوصفه استجابة إنسانية وتنموية في سوريةأ. 

يؤدي تزايد الصراعات املحلية في »داخل البلد الواحد« وطول أمد العنف في معظم الحروب األهلية، 
إلى عواقب كثيرة على السكان وتعليمهم. إذ عادة ما تتعرض مؤسسات التعليم واملعلمون بصورة متزايدة 

للهجوم.

ويواجه النازحون داخلًيا عقبات كبيرة أمام التعليم، منها عدم املساواة بين الجنسين وتدني مستويات 
املعرفة، مع التنويه إلى أن التعليم يبقى في مرتبة متأخرة في سلم األولويات في حاالت النزاع. 

من هنا، تبدو أهمية التعليم في »التنمية البشرية« من خالل مكانته املحورية في تحقيق »األهداف 
اإلنمائية لأللفية«، في ظل عدم إعطاء األولوية للتعليم من جانب الحكومات الوطنية بعد مرحلة الحروب 
األهلية، وعدم كفاية اإلنفاق كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي، والتوزيع غير العادل للتمويل 

واملوارد، والفقر، وعدم املساواة في الوصول بسبب الجنس، والعوامل الثقافية، وآثار الصراع« وغيرها.

وحتى عندما يكون جزًءا من استجابة إنسانية، فإن التعليم نشاط تنموي ويجب القيام به من منظور 
تنموي إذا كان سيساهم في تخفيف ودرء الضرر وبناء القدرة على الصمود ملنع مزيد من الصراع العنيف.

فقد أصبح هناك وعي متزايد بتأثير الصراع على أنظمة التعليم، وكذلك أهمية التعليم بصفته جزًءا من 
إعادة اإلعمار بعد الصراع. يمكن أن يساهم التعليم في:

• توفير مساحة آمنة جسدًيا للتعلم والتنمية النفسية واالجتماعية والتفاعل مع اآلخرين.	

• تخفيف األثر النف�شي االجتماعي للصراع من خالل خلق االستقرار واألمل في املستقبل.	

• التثقيف في مجال بناء السالم.	

• يعزز حقوق ومسؤوليات املتعلمين، ال سيما من خالل املواطنة النشطة.	

يعد التعليم وسيلة تنتقل بوساطتها القيم االجتماعية والثقافية. لكن التوجه في التعليم إلى بعض القيم 
قد يساهم في تكريس تنميطات سلبية أو قد يسّوغ ويشجع املواقف التي تتغا�شى عن العنف أو تساهم 

وتعزز الصراع األهلي.

هنا يمكن أن يكون التعليم جزًءا من سياق املشكالت، كعدم املساواة بين األفراد ومكّونات املجتمع، أو 
عدم املساواة في الوصول إلى التعليم أو أدلجة املناهج، كما كان يحدث في سورية قبل الثورة   20. لذلك 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

48

جرى تطوير مفهوم »التعليم الحساس للنزاع«، أي توفير التعليم بطريقة حساسة لديناميكيات الصراع في 
السياق الذي يعمل فيه وبطريقة ال تؤدي إلى تفاقم الصراع)87(.

لقد أصبح التعليم في السنوات األخيرة من أهم أدوات التنمية البشرية وتحقيق السالم. وينعكس هذا 
في األهمية التي تعلق على التعليم في أهداف التنمية الدولية. وبات يوجد اآلن توافق دولي كبير في اآلراء على 
تحقيق السالم بوصفه من األهداف األساسية لجميع القطاعات املشاركة في العمل اإلنمائي. يوفر التعليم 
يكفل  بما  الشخصية واالجتماعية واالقتصادية،  التنمية  تغذي  التي  والقيم  واملهارات  للمعرفة  أساًسا 

توظيف الوسائل التي يمكن من خالل استدامتها تحقيق التنمية.

من جهة أخرى، يثير وجود الصراع تساؤالت بشأن وجهات نظر الحكومة حول الغرض من التعليم ومدى 
النظر إلى التعليم بوصفه أداة ألغراض سياسية أو أيديولوجية. لكن يجب التركيز في سورية املستقبل على 
ا أساًسا 

ً
»عزل« قطاع التعليم عن التحيز السيا�شي، والتوجه صوب بناء القدرات والتدريب ليكون شرط

لنجاح أي خطة شاملة لقطاع التعليم تأخذ في الحسبان موضوع »الصراع«.

ومن وجهة نظر املناهج التربوية واملوارد، وإمكان أن يصبح التعليم القوة اإليجابية للحد من الصراع، 
ا وثيًقا بالديناميات األوسع لـعمليات إصالح التعليم، وذلك من خالل الدعم الدولي 

ً
ال بد أن يرتبط ارتباط

لعمليات إصالح التعليم، عن طريق تمويل دول »ما بعد الصراع« »التي تمر في مرحلة انتقالية«، كي تستطيع 
تطوير أنظمة تعليمية »أكثر حساسية للنزاع«، يمكن أن نطلق عليها أنها »تغيير هيكلي«.

لذلك من املهم تطوير رؤية واضحة حول خصائص إصالحات التعليم األكثر احتمالية للمساهمة في 
الحد من الصراع بالنظر إلى الظروف الفردية للبلد املعني. فالتوجه نحو مناهج دراسية متعددة أمر ضروري 

لسياسة إصالح التعليم مع التركيز على املخرجات املتعلقة في الحد من الصراع.

هذا يتطلب أن نأخذ في الحسبان التخطيط لنهج تعليمي يراعي النزاعات على أساس رؤية شاملة لتحليل 
الصراع، وأثره على مؤسسات التعليم. ويجب أن يؤدي تحليل الصراع إلى تشجيع الحكومة الجديدة على 
تطوير خطط مستدامة وطويلة األمد ملؤسسات التعليم، يكون مسارها الرئيس الحد من النزاعات، وعد 
التعليم جزًءا أساًسا من العمل اإلنساني، ووضع مبادئ توجيهية للتعليم في حاالت الطوارئ مع أي نهج 

تنموي معتمد.

إن االتفاق على تصنيف البلد على أنه في حالة »ما بعد الصراع« يعني توقف العنف؛ ما يدفع بفكرة 
»تعليم السالم« إلى واجهة اهتمامات املؤسسات التعليمية. لذلك يجب أن ينظر إلى التعليم بوصفه جزًءا 
ال يتجزأ من العمل التنموي في إطار فلسفة شاملة من إعادة البناء؛ فإعادة اإلعمار ال تؤدي فقط إلى إعادة 
هيكلة مادية، بل تتضمن املساواة في الوصول إلى التعليم والعمل على إلغاء العنف »بأشكاله كافة« في 

املؤسسات التعليمية. هنا يصبح التعليم »في مرحلة ما بعد الصراع« مترافًقا مع تحقيق األمن والتنمية.

)87( - Contemporary Challenges for Education in Conflict Affected Countries, Alan Smith, Journal of International and 
Comparative Education, 2014, Volume 3, Issue 1. https://bit.ly/3wctbCU
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 التعليم العالي بوصفه استجابة إلعادة اإلعمارب. 

تبدو العالقة بين التعليم »العالي بصورة خاصة« وإعادة اإلعمار عالقة عضوية واضحة، إذ يعتمد على 
مهارات املتخرجين في توفير أسس وقواعد مشجعة وداعمة للجهات الفاعلة في عملية إعادة اإلعمار، والعكس 
صحيح، إذ عادة ما يؤدي االفتقار إلى القدرات »في جميع املستويات« في دول ما بعد الحرب والصراع، ال 
سيما النقص في الخريجين املؤهلين بصورة مالئمة؛ إلى غياب املقدمات الدافعة لـ »ملجتمع الدولي« إلى إعادة 
اإلعمار. بمعنى أن وجود فجوات في املهارات والقدرات املحلية يؤدي إلى تعطيل عجلة مشروعات اإلعمار من 

قجانببل الجهات الفاعلة واملانحة.

ومن خالل تجارب عديدة، فإنه نادًرا ما يعد التعليم العالي من األولويات الرئيسة في بيئة مجتمعات ما 
 

ً
بعد الحرب والصراع، بسبب انشغاله بقضايا األمن وعدد من التحديات اإلنسانية قصيرة األجل. وبدال
 إلى االستثمار في التعليم العالي على أنه ترف ال تستطيع املجتمعات التي مزقتها الحرب 

ً
من ذلك، ُينظر عادة

تحملها)88(.

استناًدا إلى ذلك، فإن الوضع في الحالة السورية »في املستقبل«، يجب أن يعتمد على دور قيادي 
للمجتمعات املحلية في سياق مرحلة »التعافي« من آثار الحرب. ويمكن النظر إلى تلك العملية املعقدة، باتباع 
نهج جريء وتحويلي طويل األجل إلعادة البناء، نهج يضع منزلة التعليم العالي في قلب جدول أعمالها. فقط 
من خالل االستثمار في بناء القدرات املحلية يمكن للدول تلبية الطلبات املتزايدة التي تظهر في أعقاب الحرب 
للعمال املهرة واملعرفة املتقدمة في مجموعة واسعة من القطاعات ذات األولوية إلعادة اإلعمار وبناء الدولة، 
بما في ذلك الصحة، والهندسة، والتعليم، والقانون واالقتصاد. إضافة إلى ذلك، فإن التعليم العالي، عند 
التعامل معه باستراتيجية، لديه القدرة على الجمع بين املجتمعات املنقسمة مًعا، على الرغم من خلفياتهم 
العرقية والدينية املتنوعة، للمشاركة في مراجعة نقدية واالنخراط في إجراء بحوث أساس في أجواء جامعية 

مفتوحة ومتنوعة)89(.

ترافًقا مع ذلك، ال بد من تقديم أساليب مختلفة للمشاركة البناءة للشريحة العمرية في سن التعليم 
العالي، نظًرا إلى أهميته وقيمته االجتماعية واملعرفية في التعامل مع نتائج الحرب والصراع العنيف في سورية، 
وهذا يجب أن يترافق مع حماية مؤسسات التعليم العالي »الكادر التدري�شي والطالب والبنى التحتية« ال سيما 
صفت كثير 

ُ
في الحالة السورية، إذ بدا أن التعليم العالي كان مستهدفا من أطراف الصراع املختلفة، حيث ق

من املؤسسات الجامعية في سورية واسُتعمل بعضها مواقع تمركز عسكري، ودمرت كثير من البنى التحتية، 
واعتقل وقتل وهرب كثير من األكاديميين السوريين من دوامة العنف والصراع. وهذا ما يفرض الحماية 

الفعالة لوقف الضرر الناجم عن الصراع على مستوى املوارد البشرية واملادية واملؤسسية للتعليم العالي.

)88( - see: Higher education vital to post-conflict rebuilding, Sultan Barakat and Sansom Milton, university world news, 10 
July 2015. https://bit.ly/2VuV0dm

.brookings، 2015 ،89( - أهمية التعليم العالي في عملية إعادة البناء بعد انتهاء الصراع، سطان بركات(
https://brook.gs/39EBgHV

https://brook.gs/39EBgHV
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إعادة بناء التعليم العالي وهيكلتهج. 

تعد أنظمة التعليم العالي مؤسسات معقدة ومتعددة األوجه تتطلب موارد مالية وتقنية كبيرة، حتى 
باملقارنة مع أنظمة التعليم االبتدائي والثانوي الوطنية. ومن ثم، فإن إعادة بناء وتنشيط التعليم العالي 
في أعقاب الحرب يمثل تحدًيا كبيًرا يتطلب جهًدا جماعًيا بين مجموعة من الجهات التعليمية الوطنية 
واإلقليمية والدولية. هناك حاجة ملحة للتفكير اإلبداعي بشأن أفضل السبل لالستجابة إلى التحديات 
التي يواجهها التعليم العالي في البلدان املتأثرة بالصراعات وكيفية تسخير قدرة القطاع العالمي حتى يتمكن 
من املساهمة في التعافي واالنتقال إلى مرحلة جديدة. يمكن أن توفر تداعيات األزمات والصراعات فرصة 

لإلصالح وتحقيق التحسينات في أثناء إعادة البناء.

يجب حماية التعليم العالي استناًدا إلى فلسفة إعادة اإلعمار. وعلى الرغم من أنها قد تستغرق عقًدا 
، تعد إعادة بناء التعليم العالي أمًرا ضرورًيا في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك بسبب االنهيار الذي تكون 

ً
كامال

عليه، وضرورة هيكلتها بما يتوافق مع بناء الدولة الحديثة.

لقد شهد عدد من مجتمعات الحرب محاوالت عدة إلعادة اإلعمار بعد الحرب، من دون أن يطالها نصيب 
وافر من النجاح؛ »العراق وأفغانستان على سبيل املثال«، وُيعزى ذلك إلى أن املجتمعات التي عانت الحروب، 
تحرم من فرصة إدارة عملية إعادة اإلعمار، أي من أن تلعب دوًرا رئيًسا على أرض الواقع من حيث تخطيط 
وتصميم سياسات وبرامج ومشروعات إعادة اإلعمار وتنفيذها. واألهم من ذلك، تمكين تلك املجتمعات من 

محاسبة الجهات الفاعلة في عملية إعادة اإلعمار، سواء كانت وطنية أم دولية.

يجب التركيز على هذا األمر في الحالة السورية، نظًرا إلى تشعب الحالة السورية وتعقدها وكثرة أطراف 
الصراع فيها، والخراب الذي شهدته القطاعات واملؤسسات السورية، وفي مقدمتها قطاع التعليم العالي.

في ظل اآلثار املدمرة التي خلفتها سنوات الصراع والحرب في سورية، فإن إعادة بناء نظم التعليم العالي 
يحضر بقوة في أجندة الحل السلمي في املستقبل، وذلك ألن إعادة بناء وهيكلة أنظمة التعليم شرط أساس 

إلعادة تنشيط أنماط االقتصاد التي دمرتها الحرب وردم الهوة في العالقات املحلية بين السوريين.

من شأن إعادة هيكلة النظم التعليمية تيسير انتقال املعرفة واملهارات بصورة بينية في املجتمع السوري، 
وتوسيع فرص العمل واإلنتاج. وكذلك له دور في زيز املصالحة املجتمعية وخفض التوترات االجتماعية من 

مخلفات الحرب.

يبدو نظام التعليم هنا »العالي خصوًصا«، ضرورة مجتمعية في سياق إعادة البناء لتكريس االستقرار 
والعودة تدريجًيا إلى نمط الحياة الطبيعية بعد سنوات االضطرابات النفسية واملجتمعية التي خلفتها 
الحرب، وهو بذلك يكون عنصًرا طارًدا لذاكرة وثقافة العنف والخوف من اآلخر السوري، وذلك من خالل 
ربط املناهج التعليمية بخطط حساسة للتجارب الفردية املتفارقة زمن الحرب، بغية تحقيق الثقة واحترام 

الذات واآلخر.
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هنا أيًضا، ننطلق من رؤية التعليم العالي في سورية بوصفه مساهًما في إعادة اإلعمار -في  أقل تقدير- 
مكّونات  من  األفراد  الذي طال  والظلم  اإلجحاف  مثل  الحرب،  زمن  االجتماعية  الرواسب  معالجة  في 
سورية معينة، وقضايا إعادة االندماج في النسق السوري الجامع، وإزالة التفاوت والتمييز في قضايا النوع 

االجتماعي، إلخ.

في  حاسم  عنصر  أنه  على  وإصالحه  التعليم  بناء  إعادة  إلى  متزايدة  بصورة  ُينظر  أخرى،  جهة  من 
االستراتيجية للحد من أخطار الصراع أو االنتكاس إلى الصراع. وبالتالي، فإن الصراع ال يمثل تحديات إلعادة 
اإلعمار فحسب، بل يمثل أيًضا فرًصا كبيرة إلصالح أنظمة التعليم. يستدعي التحدي املتمثل في اإلصالح 
املتزامن وإعادة اإلعمار في وقت املوارد البشرية واملالية واملؤسسية املحدودة واإللحاح الكبير، اهتماًما خاًصا 
باألولويات وتسلسل التدخالت. يجب وضع تصور لالستجابات الفورية قصيرة املدى ضمن إطار عمل يوفر 

إصالًحا منهجًيا أكثر جوهرية مع ظهور الرؤية السياسية الجديدة وبناء قدرة النظام.

إن التحديات التي تواجه إعادة بناء التعليم في مرحلة ما بعد الحرب معقدة وشائكة؛ إذ غالًبا ما تفوق 
فيها متطلبات نالظام التعليمي قدرته على التنفيذ. وهنا تبرز مسألة األولويات في مواجهة التحديات:

التركيز على عودة الطالب إلى املعاهد والجامعات بوصفه “عائًدا السالم« الذي سيساعد على حشد .  
الدعم للسالم.

االعتراف بأهمية الرمزية في التعليم وضمان إجراءات رمزية جريئة، مثل »إصالح املناهج« املرتبطة . 2
بإيديولوجيا النظام السابق.

قاد من .  
ُ
االعتراف بأن إصالح التعليم خطوة تدريجية وعملية مستمرة تستغرق عقوًدا، ويجب أن ت

داخل الدولة مع ضرورة اإلجماع على التنمية ذات الرؤية الواسعة لهذا املجتمع.

التركيز منذ البداية على بناء قدراتـ اإلصالح الذي يشمل دعم مشاركة املجتمعات والسلطات املحلية .  
وأصحاب املصلحة اآلخرين)90(.

ويمكن أن نطرح برنامًجا تنفيذًيا إلعادة بناء التعليم بالترافق مع إعادة اإلعمار، ويمكن أن تكون جوانيه 
هي اآلتية:

الكادر التدري�سي: يعد الكادر التدري�شي املورد األكثر أهمية في إعادة بناء التعليم. من املتوقع عودة كثير من 
أفراد الكادر التدري�شي إلى جامعات سورية خالل إعادة اإلعمار املبكرة. ويجب، ومن املتوقع، توفير الفرص 
األولى للتوظيف في القطاع العام، إضافة إلى انجذاب قسم منهم إلى فرص جديدة في املؤسسات التعليمية 

وإدارتها الجديدة في الدولة، وفي املنظمات الدولية وغير الحكومية.

يجب أن يترافق ذلك مع تطوير الكوادر التدريسية ممن بقوا في داخل البالد في مراحل الحرب املتعددة، 

)90( - see: Reshaping the Future..Education and Postconflict Reconstruction, The International Bank for Reconstruction and 
Development.  Washington, D.C.,  2005, p 10
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حيث يتعين على النظام الجديد بالتعاون مع الجهات الداعمة واملانحة االستجابة إلى الحاجة إلى التدريب 
مع تدفق الكوادر غير املدربة.

املناهج: يستلزم إصالح املناهج توخي الدقة، إذ يعد إصالح املناهج الدراسية مهمة وطنية كبرى تتطلب 
قيادة سياسية قوية وواضحة ومشاورات مكثفة وخبرة فنية كبيرة وبرامج تدريب شاملة للكوادر التدريسية. 
وغالًبا ما يجري تحييد املوضوعات التي تنضوي على تحيزات أو تفسيرات مشوهة من مخلفات املناهج 

السابقة.

ويضيف تراث الصراع والحرب عبًئا إضافًيا على التحديات الجّمة لتطوير التعليم وإصالحه )التراكم في 
البنية التحتية املادية، اإلمدادات واملعدات، تطوير السياسات والنظم، تطوير املعلمين وتدريبهم(، وهناك 
مجموعات إضافية من املتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة- الجنود من الشباب املتأثرين بالحرب على 
ماَرس ضغوط إضافية على املناهج لتحديثها وإدراج محتوى مرتبط بالصراع مثل الدعم 

ُ
سبيل املثال- حيث ت

النف�شي واالجتماعي، ومهارات إدارة الصراع، والتسامح واحترام التنوع وغيرها.

تعليم السالم: ويعني مجموعة من األنشطة التعليمية الرسمية وغير الرسمية لتعزيز السالم في مؤسسات 
التعليم العالي واملجتمعات املحلية من خالل تكريس املهارات واملواقف والقيم التي تعزز الالعنف بوصفه 

نهًجا إلدارة الصراع وتعزيز التسامح واحترام التنوع.

التعليم العالي وبناء دولة املواطنةد. 

ال يعني حدوث تغييرات في النظام السيا�شي في سورية باتجاه الديمقراطية أن يترافق معه بالضرورة 
»ديمقراطية« الحياة التعليمية واملؤسسات املعنية ذات الشأن. إن بنية النظام االستبدادي في سورية قد 
مأسست املؤسسات املختلفة للدولة، ومنها مؤسسات التعليم والتعليم العالي بوضوح، بل ال نتجاوز إذا قلنا 
إن املؤسسة التعليمية هي الصورة األكثر تجلًيا لنظام االستبداد في سورية خالل عقود حكم حزب البعث؛ 
فهي تعكس البنية التراتبية القمعية من خالل السلطات املمنوحة لإلدارات والهياكل التي تتحكم بالعملية 
التعليمية، »فروع الحزب واملنظمات التابعة للسلطة«، وليس انتهاء باملعلمين، في ظل بيئة تعليم ميزتها 
 عن 

ً
الرئيسة غياب حرية التعبير وقمع األصوات املتفردة في اإلبداع والخروج على النص التقليدي، فضال

غياب حرية التنوع واالختالف وغياب الطالب عن املشاركة في صناعة القرارات التي تخصهم.

ال ينفصل التعليم، بوصفه قطاًعا ومؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة في سورية املستقبل، عن 
مفهومات وإجراءات العدالة االنتقالية وتكوين الهوية الوطنية وتكريس مبدأ املواطنة؛ وهو األمر املرجح 

، بعد هيكلة نظام التعليم وتثبيت أسسه اللوجستية.
ً

التركيز عليه مستقبال

ويهدف »التعليم من أجل املواطنة« إلى تمكين املتعلمين من كل األعمار إلى االضطالع بأدوار فعالة على 
الصعيد املحلي، وبناء مجتمعات أكثر سالًما، وتسامًحا، وشمولية، وأمًنا.

وتعتمد فلسفة التعليم هذه على ثالث مجاالت:
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املجال املعرفي: املعارف ومهارات التفكير الضرورية لتحقيق فهم أفضل للعالم وتعقيداته.

مين من النمو بفعالية 
ّ
ن املتعل

ّ
املجال االجتماعي العاطفي: القيم والسلوكات واملهارات االجتماعية التي تمك

في املستوى النف�شي والجسدي، ما يسمح لهم بالعيش مًعا مع اآلخرين على أساس االحترام والسالم.

املجال السلوكي: التصرف واألداء والتطبيق العملي وااللتزام) 9(.

وتعد »املواطنة« مفهوًما واسًعا يتضمن مكونات املجتمع الواحد )األكثرية واألقلية( بالتساوي من حيث 
الحقوق والواجبات، مع الحفاظ على التنوع الثقافي واالجتماعي والسيا�شي لتلك املكّونات. 

وهنا تكون »املواطنة« معّبرة عن اتجاهات األفراد والتنظيمات االجتماعية املحلية في الثقافة الواحدة نحو 
ثقافة »االنتماء« األوسع والشامل، متجاوزة بذلك أشكال االنتماء والهويات األولية: »اإلثنيات والطوائف 

والعشائر، إلخ«. وبهذا الشكل، تكون »املواطنة« عالقة بين الفرد »املواطن« والوطن »الدولة«.

يرتبط التعليم باملواطنة أو »تعليم املواطنة« بفلسفة تعليم ترى أن ربط التعليم بقضايا املواطنة 
والديمقراطية والقضايا املدنية هي من أسس تكوين شخصية الفرد/ املواطن كي يتسنى له الوعي بحقوقه 
ل قيم املواطنة والشأن العام، ومن ثم تنمية قدرات الفرد بهدف املشاركة اجتماعًيا وسياسًيا 

ّ
وواجباته، وتمث
بصورة فاعلة.

يمثل التعليم كل العمليات التي تؤثر على معتقدات األفراد، وتعهداتهم، وقدراتهم، وأعمالهم، سواء 
بوصفهم أعضاء أو أعضاء محتملين في املجتمعات)92(.

إن »تعليم املواطنة« هو طريقة لتعلم املشاركة الفعالة في عمليات الديمقراطية والتنمية من خالل 
تمكين األفراد من املشاركة املدنية الفعالة. وتناول البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة عدًدا من العناصر 

األساس ملحتوى تعليم املواطنة تضمنت:

حقوق اإلنسان: التي تمكن املواطنين من املشاركة في التنمية االجتماعية.- 

القانون والعدالة االجتماعية والديمقراطية: التي تعنى باملشاركة السياسية واملدنية.- 

التنمية: وتعنى بالتنمية البشرية بصفتها أساًسا لحقوق اإلنسان.- 

السالم: ويعنى بالحلول السلمية للصراع من خالل املفاوضات والحوار) 9(.- 

) 9( - انظر: ما هو التعليم من أجل املواطنة، منظمة اليونسكو.
https://bit.ly/3rdqv7y

)92( - see: Civic Education, Stanford Encyclopedia of Philosophy First published Thu Dec 27, 2007; substantive revision Fri 
Aug 31, 2018. https://stanford.io/3iBMCk8

) 9( - التعليم واملوا طنة واالندماج الو طني، رضوى عمار، مركز العقد االجتماعي، القاهرة،   20. ص 2 
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يستهدف »تعليم املواطنة« إكساب املتعلمين املهارات املتعلقة بنمط الحياة املواطنية، بغية االستفادة 
من القدرات والطاقات عن طريق مقاربة للتعليم تربطه وتضعه في نسق التنمية، من أجل توفير األدوات 

الالزمة للمتعلمين لبناء مستقبل أفضل ملجتمعاتهم املحلية.

من جهة أخرى، يلعب »تعليم املواطنة« دوره في كونه مساًرا طارًدا لخطاب العنف واملناطقية والطائفية 
والعرقية، وغيرها من الوالءات والنكوص نحو هويات ضيقة في املجتمع الواحد، كما هو الحال في مثال 

سورية.

تهدف هذه املقاربات إلى تحويل املؤسسات التعليمية إلى أماكن آمنة ذات أهمية كبيرة تنخرط في نشاط 
في املجتمعات املحيطة بها، وتوفر للطالب فرص املشاركة في مناقشة حتى أكثر املوضوعات حساسية.

يؤدي تعليم املواطنة دوًرا حاسًما في تعزيز القيم واملواقف الالزمة لتغيير التوترات االجتماعية القائمة 
املرتبطة بظهور االنقسامات الطائفية والهويات اإلقصائية في ضوء التحركات السكانية الضخمة مثل 
الالجئين واملشردين داخلًيا، والتطرف األيديولوجي، وتشويه الدين أو سوء استخدامه، إلخ؛ مما يتطلب 
 دقيًقا للخطابات التعليمية السابقة والحالية من أجل محاولة العمل على صياغة سياسات تعليمية 

ً
تحليال

مالئمة ووافية فيما يتعلق بتعليم املواطنة) 9(.

وتبدو هذه الرؤية ضرورية في الحالة السورية، إذ ال بد من االسترشاد بفلسفة تعليم املهارات الحياتية 
واملواطنة في طريق رسم خارطة تعليم عالي سوري، يستند إلى:

تعليم عصري املستوى.  

يعتمد على النظرية االجتماعية واالقتصادية في التغيير. 2

تلك .   املرغوبة من  اآلثار واملخرجات  لتحقيق  التعليم  املتعلقة بمجال مخرجات  الفجوات  معالجة 
النظرية

هنا، يمكن للتعليم العالي، في سورية املستقبل، أن يحقق املعايير اآلتية:

• الوصول إلى مجتمع املعرفة من خالل تحسين مخرجات التعليم	

• تحقيق التنمية االقتصادية عبر تحسين التوظيف وريادة األعمال	

• تحقيق التالحم االجتماعي املعزز من خالل تحسين املشاركة املدنية	

يحتاج التالحم والترابط االجتماعي إلى الدعم من خالل تمكين األفراد الذين يختارون املساهمة واملشاركة 

) 9( - انظر: إعادة النظر في تعليم املهارات الحياتية واملواطنة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مبادرة تعليم املهارات الحياتية واملواطنة، 
صندوق األمم املتحدة للطفولة »اليونسيف«، املكتب اإلقليمي، عمان. ص  .

https://uni.cf/3f3nWzT
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اإليجابية في مجتمعاتهم. تعّد هذه املسألة موضع تركيز في حالة سورية، والدول ذات الشبه، حيث تستمر 
عملية بناء الدولة الشاملة ضمن نظرية التغيير في تحقيق التالحم االجتماعي من خالل تحسين املشاركة 
املدنية بوصفها تداعيات مهمة على قطاع التعليم فيما يتعلق بتهيئة الشباب وإعدادهم ليصبحوا مواطنين 

م من أجل العيش املشترك) 9(.
ّ
نِشطين. يعكس ذلك دعامة التعل

يجب أن يتقاطع كل ما سبق مع فلسفة التعليم الذي قدمته »لجنة ديلور« في منظمة اليونسكو حول 
التعليم. ففي عام 996 ، اقترح تقرير ُسمي »تقرير ديلور« رؤية متكاملة للتعليم تستند إلى مفهومين رئيسيين: 

»التعلم طوال الحياة« و«األركان األربعة للتعلم واملعرفة والوجود والعيش املشترك«. 

يرمي مضمون تقرير »ديلور« إلى رؤية التعليم بوصفه أساًسا للتفكير والنقاش حول الخيارات التي يجب 
اتخاذها في صياغة السياسات التعليمية؛ أكثر من اهتمامه باإلصالح التعليمي.

يفرض تحقيق الديمقراطية في سورية املستقبل والعيش املشترك الركون إلى السياسات التعليمية التي 
تهتم بخيارات التعليم من ضمن االختيارات املتعلقة بنوع املجتمع الذي سوف يعيش فيه السوريون، مع 

عدم إغفال وظيفة التعليم بصفتها محدًدا رئيًسا لتكوين الشخص »املواطن«. 

أسس تقرير »ديلور« ملا أسماه »ركائز التعليم األربعة« التي يرى من خاللها أن التعليم الرسمي يميل إلى 
التأكيد على أنواع معينة من املعرفة على حساب أنواع أخرى  تعد ضرورية الستدامة التنمية البشرية.

وال بد من االستنارة بهذه الركائز املغفلة في التعليم الرسمي في هيكلة فلسفة التعليم في دولة كسورية 
ترمي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية واألمن والسلم االجتماعي والعيش املشترك، وهي:

تعلم املعرفة: معرفة عامة واسعة مع فرصة للعمل بعمق على عدد صغير من املوضوعات

تعلم أن تفعل: الكتساب ال املهارات املهنية فحسب، بل أيًضا الكفاءة للتعامل مع عدد من املواقف 
والعمل في فرق

تعلم أن تكون: لتطوير شخصية الفرد والقدرة على التصرف باستقاللية وحكم ومسؤولية شخصية 
متزايدة

تعلم العيش مًعا: من خالل تطوير فهم اآلخرين وتقدير االعتماد املتبادل)96(.

إن لفكرة النهج املتكامل للتعليم املنعكس في الركائز األربع للتعلم آنفة الذكر تأثير كبير على مناقشات 
السياسات، وتدريب املعلمين، وتطوير املناهج الدراسية في سورية املستقبل. 

) 9( - انظر: املرجع السابق، ص0  وما بعدها.

)96( - see: Rethinking Education. Towards a global common good, the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, 2015. https://bit.ly/3708VKS
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ومن أجل تأسيس رؤيٍة كلية واضحة لتعريف تعليم املهارات الحياتية واملواطنة من أجل تسهيل تكوين 
فهٍم مشترك وتوجيه عمليات صياغة السياسات والبرمجة الفّعالة، يجري االعتماد على الدعائم األربع 

السابقة الذكر.

إن هذه األبعاد مترابطة ومتداخلة وتساند بعضها، وإن كان لألبعاد الثالثة األولى جانب معرفي وعملي، 
يبرز في املقابل البعد األخير املتعلق بالتعليم بوصفه دعامة لـ »العيش املشترك« أو البعد االجتماعي الذي 

يتعلق بالتالحم االجتماعي واملواطنة النشطة واملشاركة في الشبكات االجتماعية.

وفي الحالة السورية، يمكن أن يعد ذلك برنامًجا ودليل عمل يتطلب دمج املهارات الحياتية ضمن 
التخصصات الدراسية واملهنية، والتثقيف في مجال السالم، والتعليم املدني، إلخ.

املصدر: إعادة النظر في تعليم املهارات الحياتية واملواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)97). 

)97(  - إعادة النظر في تعليم املهارات الحياتية واملواطنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، صندوق األمم املتحدة للطفولة، عمان،
https://uni.cf/3f3nWzT.

https://uni.cf/3f3nWzT


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

57

م من أجل العيش املشترك أو الُبعد االجتماعي« هو البعد األخالقي الذي يمكن أن تستند إليه 
ّ
إن »التعل

 مستندة إلى حقوق اإلنسان ومنسجمة مع قيم ومبادئ 
ً
رؤية تعليم املواطنة في سورية. من خالل تبني مقاربة

الديمقراطية والعدالة االجتماعية. يؤسس هذا األمر لبناء هويات جامعة من أجل معالجة مسألة تعدد 
الهويات الضيقة واألولية. يعزز هذا البعد تعليم املواطنة املرتكزة على مبادئ املساواة.

يشجع هذا البعد على التسامح وإشاعة ثقافة القيم الديمقراطية في مستوى العالقات االجتماعية 
املحلية، كما ييهئ هذا البعد األفراد لدرء أشكال التعصب والتمييز، وهما أهم سببين لسيادة مبدأي عدم 
املساواة والعنف في مؤسسات األسرة والتعليم البيت واملدارس ومواقع العمل، كما كان يحدث في سورية 

ويحدث اليوم.

يؤكد »تعليم املواطنة« على املهارات الحياتية التي تقود نحو حق السالم من دون قمع حقوق األفراد، 
لتذهب بذلك إلى أبعد من مجرد االسترضاء. يتصدى هذا البعد الخاص باملواطنة النِشطة لقضايا الحياة 

املستدامة وأنماطها كافة.

في املقابل، فقد حدد »تقرير ديلور« عدًدا من التوترات الناتجة من التغيرات التكنولوجية واالقتصادية 
واالجتماعية؛ وشملت سبع توترات: بين العالمي واملحلي، العالمي والخاص، التقليد والحداثة، الروحي 
واملادي، اعتبارات طويلة املدى وقصيرة املدى، الحاجة إلى املنافسة واملثل األعلى لتكافؤ الفرص، وتوسيع 
املعرفة وقدرتنا على استيعابها. تبقى هذه التوترات السبعة منظورات مفيدة يمكن من خاللها عرض 
ديناميكيات التحول االجتماعي. ويأخذ البعض معنى جديًدا، مع ظهور توترات جديدة مثل تزايد عدم 
املساواة وزيادة التعصب والعنف. وحتى في حال إحراز تقدم في مجال حقوق اإلنسان؛ فغالًبا ما يظل تنفيذ 

املعايير يمثل تحدًيا)98(.

ثمة عوامل عدة تساهم في تشكيل املهارات والقيم الالزمة لبناء واستدامة املجتمعات الديمقراطية، 
بما فيها التدريس في الفصول الدراسية والنشاط الالصفي والبيئة املدرسية. ولتحقيق هذه النتائج الثالث، 
من الضروري ضمان تمكين كل فرد من خالل املهارات الحياتية وتعليم املواطنية، ما يسمح للجميع بالنمو 

شخصًيا وتطوير عالقاتهم مع اآلخرين.

إن هذا الشرط املسبق له أهمية خاصة في سياق منطقة كسورية لتمكين األفراد من مواجهة الصراعات 
والعنف املتصاعد بطرائق بناءة. على هذا النحو، يمكن لألفراد املتمرسين أن يكونوا متعلمين نشطين، 

ناجحين في عالم العمل، ومشاركين إيجابيين ومساهمين في مجتمعاتهم.

التعليم العالي والهوية السورية الجديدةه. 

يؤدي التعليم وظيفة اجتماعية ومدنية وسياسية ضرورية تتعلق ببناء الهوية الوطنية، وخلق شعور 

)98( - see: L’Education: un trésor est caché dedans; rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation pour 
le vingt et unième siècle, 1999. https://bit.ly/3kZ2CiQ
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باملصير املشترك وبلورة فكرة املواطنة. ويتعزز هذا الدور بصورة متزايدة في املراحل التي تلي الصراعات 
والحروب التي يمر بها مجتمع من املجتمعات.

هنا، في الحالة السورية »التي تتشابه وتختلف مع كثير من تجارب الدول ما بعد الحرب«، يبدو دور 
الدولة في تعريف املواطنة وتشكيلها وكأنه يتعرض لتحديات متزايدة، بسبب الشروخات التي حدثت في أثناء 

سنوات الحرب، ال سيما مع التنوع في املكّونات السورية املختلفة التي تشكل النسيج االجتماعي السوري.

ا تحديات أمام دور التعليم الرسمي في التنشئة االجتماعية املدنية والسياسية، بسبب تأثير 
ً
هناك إذ

هوامش وديناميكيات األفكار العابرة للمواطنة املحلية. فهناك اعتراف متزايد بالتنوع الثقافي، »األقليات 
اللغوية والثقافية«، ما يفرض زيادة في التنوع الثقافي في داخل أنظمة التعليم واملجتمع بطبيعة الحال. 

الثقافية«  إلى درء دعوات »الشوفينية  التعليمية،  البنية  الثقافي في  التنوع  يؤدي ذلك، أي مساحة 
و«التعبئة األيديولوجية والسياسية« القائمة على الهوية، التي تمثل تحديات خطيرة للتماسك االجتماعي في 
املجتمع الواحد. فالتنوع الثقافي هو مصدر إثراء ألنه يعمل كابًحا للصراع عندما يكون التماسك االجتماعي 

تحت الضغط.

يلعب »التعليم العالي« دوًرا حاسًما في تعزيز الهوية الوطنية، من خالل:

- الشعور باملصير املشترك مع البيئات االجتماعية والثقافية والسياسية املحلية والوطنية.
ً

أوال

ثانًيا- الوعي بالتحديات املطروحة على تنمية املجتمعات من خالل فهم ترابط أنماط التغيير االجتماعي 
واالقتصادي على املستويين املحلي والعالمي.

تجاه  الفردية  باملسؤولية  الشعور  أساس  واالجتماعي على  املدني  العمل  في  باملشاركة  االلتزام  ا- 
ً
ثالث

املجتمعات املحلية)99(.

وفي سورية، البد أن يستهدف التعليم على املواطنة” تشكيل الهوية الوطنية السورية الجديدة في مرحلة 
ما بعد الحرب؛ هوية متجددة تنطوي على محددات املجتمع سياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا.

ينظر إلى التعليم العالي هنا من خالل األدوار التي يجب أن يكرسها لدى املتعلمين:

 
ً

- معرفة الحقوق والواجبات: املواطنة هي عقد اجتماعي بين اإلنسان ووطنه، وكلما كان هذا العقد عادال
ومتوازًنا، يزداد شعور الفرد بمواطنته وهويته. ويشمل العقد الجوانب التشريعية التي تنظم عالقة املواطن 

مع الدولة ومؤسساتها، والحقوق التي يحصل عليها مقابل الواجبات التي يلتزم بها.

- فهم الهوية الوطنية: لكل مجتمع هويته الوطنية التي تتكون من مجموعة من العناصر املادية واملعنوية، 
وتبرز من هذه العناصر آليات التفاعل بين األفراد، والقيم التي تحكم هذا التفاعل. لذلك ال بد من توضيح 

 see: Rethinking Education. Towards a global common good, the United Nations Educational, Scientific and Cultural  - )99(
Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, 2015. P63. https://bit.ly/3708VKS
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حدود الهوية الوطنية ومميزاتها وقيمها ودور الدولة واملواطنين في الحفاظ على هذه الهوية.

يتسم املجتمع السوري بتعدداالنتماءات، ويكمن دور مؤسسات الدولة في نقل الفرد  - تعزيز االنتماء: 
من االنتماءات الفرعية إلى االنتماء الوطني، ويكون هذا عندما تقوم عالقة الدولة باملواطنين على املساواة 
والعدالة، فمن حق الفرد أن يحتفظ باالنتماءات الدينية واملذهبية والقومية، لكن من حق املجتمع والدولة 
أن يكون االنتماء الوطني في قمة هذه االنتماءات. وتلعب مؤسسات التعليم العالي دوًرا رئيًسا في توضيح 
أهمية االنتماء الوطني واألسس التي يقوم عليها، ودور سلطات الدولة وأجهزتها في الحفاظ على حق املواطنين 
في االحتفاظ بانتماءاتهم، وتوضيح اآلثار السلبية التي تلحق بالتنمية واالستقرار والوحدة الوطنية عند 

تغليب هذه االنتماءات على االنتماء الوطني.

- تعزيز املشاركة: وهي أحد واجبات املواطن التي تساهم في الحفاظ على حقوقه، وتعطيه دوًرا في صناعة 
القرارات املتعلقة به. ويكمن دور مؤسسات التعليم العالي في تعريف املواطنين بأنواع املشاركة املدنية 

السياسية والقوانين التي تنظمها، واملجالس التي تجري من خاللها والشروط التي تحكمها)00 (.

يؤدي التعليم العالي إلى وضع »برنامج« لتعليم املواطنة بوصفها خطوة ضرورية لبلورة الهوية الوطنية 
الجديدة، ترتكز إلى أربعة مستويات أساس:

املستوى الوطني: إدراك طبيعة النظام السيا�شي واحترام القوانين والتشريعات في الدولة، وتقدير .  
أهمية املحافظة على الوحدة الوطنية، واالهتمام بالقضايا العامة وقيم املشاركة السياسية والتعددية 

والوعي بالواجبات.

املستوى االجتماعي: إدراك طبيعة النظم االجتماعية والثقافية للجماعات املحلية في املجتمع، والوعي . 2
بالقضايا, املشكالت، وتعلم اإلدارة السلمية للصراعات واالختالفات.

والوعي .   املسؤولية  تحمل  والتسامح،  النفس  على ضبط  األفراد  قدرات  بناء  الشخ�شي:  املستوى 
بالحقوق الشخصية، والقدرة على االندماج في املجتمع بما يتطلب مواقف وسلوكات تنفتح على 

ثقافات املجتمعات املحلية املختلفة.

املستوى املهاري: التدريب على مهارات التفكير العلمي، وحل املشكالت، واتخاذ القرار، والحوار البناء، .  
الذاتي، والتفاوض، وتكوين االئتالفات، وتوظيف املعارف واملهارات  وتقبل نقد اآلخرين، والتعلم 

املكتسبة في مواقف جديدة) 0 (.

أنماط تعليم املواطنة في سورية املستقبل

التعليم النظامي: يرتبط التعليم النظامي بخطة الحكومة التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي التي .  

)00 ( - انظر: التعليم واملواطنة واالندماج الوطني، رضوى عمار، مركز العقد االجتماعي، القاهرة،   20. ص 6 

) 0 ( - انظر: املرجع السابق، ص 8 
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تؤدي دورها في نشر املعارف، وتكوين القيم، وتثبيت املواقف وفق مناهج ونشاط معد مسبًقا بشأن 
مفهومات املواطنة والهوية. ويجري ذلك في بيئة مواتية توفر للمتعلمين اكتساب هذه املعارف والقيم 

واملواقف وتطبيقها في حياتهم اليومية)02 (.

ن املواطنين من تحمل مسؤوليات املواطنة، ال بد من االستعانة بأساليب 
ّ
ولتحقيق التنمية التي تمك

ووسائل مختلفة لتدريس هذه املوضوعات في الجامعات، وإنشاء مؤسسات تعليمية تعزز االندماج الوطني.

التعليم غير النظامي: هنا يوضع برنامج لتعليم املواطنة من جانب الجامعات على شكل مقررات . 2
اختيارية أو نشاط علمي للطالب خارج نطاق العملية التعليمية النظامية. ويمكن أن تضع منظمات 

املجتمع املدني البرامج التي تتعلق بمحور اهتماماتها ونشاطها املتعلق بممارسة مفهوم املواطنة.

يمكن بناء نظام تعليمي يستهدف بناء جيل يعتقد باملشاركة والتعاون والتعددية والسالم والحوار وحل 
الصراعات ونبذ العنف بصفته وسيلة للحوار، ويمكن أن تتضمن املقررات مناهج حل النزاعات وإدارة 

الغضب والتفاوض ولعب األدوار.

التعليم الحياتي: وهو أسلوب تعليم ونسقه وسياستة أكثر من كونه برنامًجا؛ ذلك أن التعليم الحياتي ال .  
يرتبط باملؤسسة التعليمية فحسب، بل ينسحب على مراحل حياة الفرد كافة. وألن ما يتعلمه األفراد 
يرتبط بصورة كبيرة باملواقف والسياق الذي يكون فيه، فال بد من التركيز على القيم التي تكرس من 

خالل املناهج الدراسية في مختلف املراحل ووسائل اإلعالم وغيرها) 0 (.

التعليم العالي وإعادة التفكير في الهوية الوطنيةو. 

لطاملا كان للتعليم وظيفة اجتماعية ومدنية وسياسية مهمة؛ تتعلق بالهوية الوطنية وخلق شعور باملصير 
املشترك وتشكيل املواطنة. لكن دور الدولة في تعريف املواطنة وتشكيلها يتعرض لتحديات متزايدة بسبب 
ظهور أشكال املواطنة العابرة للحدود، على الرغم من أن الدولة ما تزال أهم موقع للمواطنة، بوصفها«وضًعا 

قانونًيا رسمًيا وبنية ذات بعد معياري«. 

وبالعالقة بين التعليم العالي والهوية السورية الجديدة، من الضرورة أن يكون هناك اعتراف متزايد 
بالتنوع الثقافي في داخل أنظمة التعليم و«مكان العمل واملجتمع عموًما«، وبخاصة مع ارتفاع في الشوفينية 
الثقافية والتعبئة السياسية القائمة على الهوية، التي تمثل تحديات خطيرة للتماسك االجتماعي في الثقافة 
الواحدة؛ بحيث يغدو التنوع الثقافي أحد األسباب الكابحة لنشوب صراع جديد، ال سيما أنه من املتوقع 

)02 ( - على سبيل املثال، خالل املرحلة االنتقالية في بولندا بعد إنهاء الحكم الشيوعي عام 989 ، طرحت الحكومة الجديدة مبادرات تعليمية 
توحدت حول أربعة أهداف وطنية: استقرار األمن الدولي، ترسيخ الديمقراطية، تطوير املجتمع املدني، تطوير االقتصاد. وقد بدأت بولندا أولى 
خطواتها في إصالح نظام التعليم عندما أصدر قانون التعليم 998 ، وحدد عدد من األهداف التي يجب تحقيقها في ما يخص تعليم املواطنة عبر 

مناهج دراسية مستقلة أو من خالل مناهج دراسية ملواد أخرى.

) 0 ( - انظر: رضوى عمار، التعليم واملواطنة واالندماج الوطني، مركز العقد االجتماعي،   20، ص  2
https://www.academia.edu/99 2 6 /

https://www.academia.edu/9952363/
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أال يكون التماسك االجتماعي في سورية في حالته املطلوبة، بل يمكن أن يكون تحت ضغطوطات متعددة.

ويمثل التنوع املتزايد تحديات للوصول إلى إجماع بشأن خيارات السياسة التعليمية التي تؤثر مباشرة 
على الهوية وتشكلها. وربما يكون هذا الجانب أكثر وضوًحا في اختيار لغة )لغات( التدريس وطبيعة تعليم 
املواطنة، إذ تعد عمليات العصف الذهني بخصوص قضايا السياسات الرئيسة ضرورية للتربية املدنية 

البناءة في عالم متنوع.

يلعب التعليم العالي دوًرا حاسًما في تعزيز املعرفة التي نحتاج إلى تطويرها:

الشعور باملصير املشترك مع البيئات االجتماعية والثقافية والسياسية املحلية والوطنية..  

الوعي بالتحديات املطروحة على تنمية املجتمعات، من خالل فهم ترابط أنماط التغيير االجتماعي . 2
واالقتصادي والبيئي في املستوى املحلي.

االلتزام باملشاركة في العمل املدني واالجتماعي على أساس الشعور باملسؤولية الفردية تجاه املجتمعات .  
املحلية) 0 (.

غالًبا ما يشير خطاب التنمية الدولي إلى التعليم بوصفه حًقا من حقوق اإلنسان ومصلحة عامة. إن مبدأ 
التعليم بوصفه حًقا أساًسا من حقوق اإلنسان التي تمكن من إعمال حقوق اإلنسان األخرى متجذر في األطر 
املعيارية الدولية، وهو يشير إلى دور الدولة في ضمان احترام الحق في التعليم وإعماله وحمايته. وإضافة إلى 

دورها في توفير التعليم، يجب على الدولة أن تكون ضامًنا للحق في التعليم.

البحث العلمي كركيزة للتقدمز. 

 واضحة وعلمية عن حاالت مختلف الجوانب االقتصادية لعملية التنمية، 
ً
تقدم األبحاث العلمية صورة

ما يساعد في وضع الخطط ورسم سياسات التطوير واتجاهاتها، لذا يعد التشجيع على اإلبداع واالبتكار وسن 
القوانين ذات الصلة من أهم أركان تحديث التعليم العالي، من أجل أن تلبي نتائج هذه األبحاث احتياجات 
التنمية وترتقي بها. كما ُيعّد التركيز على البحث العلمي ودعمه من أهم مؤشرات تقدم الدول، بما في ذلك 
عدد األبحاث املنشورة وجودتها، ونسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج اإلجمالي املحلي وامليزانية 

العامة لدولة ما.

وبحسب مؤشر Scimago journal and contry لعام 9 20، بلغت الصين املرتبة األولى في ما يتعلق بعدد 
األبحاث العلمية، وتجاوزت الواليات املتحدة الرائدة في هذا املجال سنوات طويلة، بينما وصلت الهند إلى 
املرتبة الرابعة في هذا الترتيب، ومصر إلى املرتبة 2 . وفي ما يتعلق بحجم اإلنفاق على البحث العلمي لعام 
8 20 تتصدر إسرائيل دول العالم بنسبة %4.941 من الناتج اإلجمالي املحلي، تليها كوريا الجنوبية فالصين 

)104( - see: Rethinking Education. Towards a global common good, the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, 2015. https://bit.ly/3708VKS
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والسويد واليابان. كما تصدرت سويسرا املرتبة األولى في مؤشر االبتكار، تليها السويد فالواليات املتحدة) 0 (.

ال ينفصل تحديث املناهج الجامعية الذي تحتاجه سورية عن تشجيع البحث العلمي ووضع األسس 
املادية والتشريعية الضرورية لنهضته، وتحديد أولويات واتجاهات البحث الالزمة لعملية إعادة البناء 
املنتظرة، وبما يعيد الجامعات السورية إلى دائرة املنافسة ويحسن من ترتيبها في القائمتين العربية والعاملية، 
لجهة عدد األبحاث املنشورة ونوعها. في هذا املسعى تساهم مختلف وسائل التشجيع املادية واملعنوية 
 عن تشجيع 

ً
وتخصيص الجوائز واملشاركات البحثية وحضور املؤتمرات العلمية في تحقيق الهدف، فضال

الباحثين السوريين املهاجرين على العودة واملساهمة في إعمار بلدهم. 

.3yomgst/ly.bit//:https .2020/ 0/8 ،0 ( - البحث العلمي أولوية الدول لتحقيق التنمية، أمل اسماعيل، املرصد املصري (

https://bit.ly/3yomgst
https://bit.ly/3yomgst
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استنتاجات

اتسم التعليم الجامعي في سورية قبل عام   20 وبعده بالتسييس والعسكرة والحوكمة الفاسدة .  
واملحسوبية وعدم املساواة والعنف التعليمي والبنية التحتية املتصدعة ونزوح كارثي للخبرات واملناهج 
املمارسات  وغياب  القديمة،  التقليدية  التدريسية  والطرائق  املكررة  الجامعية  والكتب  املؤدلجة 
التطبيقية وضياع البحث العلمي وانخفاض قيمة مؤهالت التعليم العالي، وما يترتب على ذلك من 

فقدان الثقة املهنية وتنقل هؤالء في داخل سورية أو خارجها.

عدم وجود استراتيجيات أو سياسات واضحة في مجال البحث العلمي، وكذلك ضعف املخصصات . 2
املوصودة، وأيًضا هروب العنصر البشري واالعتماد على عناصر غير مدربة، ثم ضعف قاعدة املعلومات 

في املراكز واملختبرات واملؤسسات اإلنتاجية للجامعات.

التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي، وذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليم العالي، إضافة .  
إلى تغيير منظومة القيم املجتمعية بحيث لم يعد للتعليم املنزلة املرموقة نفسها التي كان يحظى بها في 

السابق.

هجرة الكفاءات وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التعليم والتنمية..  

ا عن العمل، .  
ً
تراجع وتقادم املناهج املعتمدة، األمر الذي انعكس سلًبا على الكفاءات التي تهاجر بحث

فتجد صعوبة في االندماج إن لم يتطلب ذلك ضياع سنوات من عمر الطالب ليواكب نظيره في جامعات 
بلد املهجر.

ال تملك املجالس العلمية للجامعات السورية أي حصانة علمية على أساس أن أعضاءها يشكلون . 6
مرجعيات أكاديمية ومهنية واجتماعية وأخالقية، بحيث تستطيع أن ترسم سياسات طويلة األمد وفق 
تخطيط استراتيجي مدروس بعيًدا عن التدخالت األمنية املباشرة، وتسمح إلدارتها باعتماد أساليب 
علمية تضمن جودة التعليم وصدقية مخرجاتها من دون تدخالت وضمن سياسة عامة في املستوى 

الوطني تعنى باالستراتيجيات من دون التدخل بالخطط واآلليات التنفيذية.

خّفضت املفاضالت االستثناية )دورات العسكرية واملظليين التابعة التحاد الشبية وحزب البعث، . 7
أبناء الشهداء، أبناء أعضاء الهيئة التدريسية( معدالت القبول في كليات وأقسام الجامعات السورية 
كلها، مراسيم الدورات اإلضافية في عهد األسد االب واالبن بخاصة بعد   20، كما أثر إحداث السنة 
التحضيرية في الكليات الطبية وتبديل أنماط األسئلة الواردة في االمتحانات  في سمعة الجامعات 

السورية ومخرجاتها.

وجوانبها . 8 التنمية  بموضوعات  مخرجاته  تربط  وطنية  استراتيجيات  غياب  العالي  التعليم  يعاني 
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املجتمعية. ولكن بغض النظر عن املستوى العلمي واإلمكانات وجودة مخرجات التعليم في الجامعات 
 عن القيود اإلدارية والتنظيمية 

ً
السورية وكثرة أعداد الطالب بما يفوق طاقتها االستيعابية، فضال

وغياب األسس واملعايير الحقيقية في اختيار وتعيين أعضاء الهيئة التدريسية،  استطاعت أن ترفد 
االقتصاد واملجتمع بكثير من الكوادر واملؤهالت التي ساهمت بشكل أو بآخر في عملية التنمية في البالد 

قبل سنوات الحرب.

القتراحات:

 لهذه .  
ً

إجراء دراسات أكاديمية معمقة للجامعات السورية في املناطق الخارجة عن النظام استكماال
الدراسة.

إجراء دراسات حالة معمقة ))Cas Stadyلكل جامعة سورية في مناطق )النظام والخارجة عن سيطرته( . 2

إبعاد الجامعات السورية واملؤسسات التعليمية كافة عن التسييس واأليديولوجيات، ورفع الوصاية .  
األمنية عنها، وإدارتها من مجالس أكاديمية مختصة ومنتخبة من جانب أعضاء الهيئة التدريسية في 

املستقبل.

زيادة اإلنفاق على الجامعات والبحث العلمي كما هو حاصل في الدول املتقدمة، واملحافظة على .  
الكفاءات األكاديمية والعمل على إعادة املهجريين منهم للمساهمة في إعادة البناء في سورية املستقبل 

واالستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج.

ربط مناهج التعليم العالي ومخرجاته بالتنمية املستدامة، وكذلك بالتنمية املحلية..  

تحسين التصنيف العالمي للجامعات السورية في املستقبل من خالل التعليم العالي وفق عدة محاور . 6
تتعلق بتطوير التعليم التقاني واملنهي والبحث العلمي وإعادة هيكلة املعاهد التقنية والبرامج األكاديمية 
والخطط الدراسية وتطوير املناهج والبيئة الجامعية واملستشفيات التعليمية وتطوير وتحسين جودة 
مخرجات التعليم العالي عبر تطوير مناهج وخطط برامج الجامعات السورية وإحداث برامج جديدة, 
آليات  البحثية، ودعم  املحاور  العلمي وتحديد  والبحث  العليا  الدراسات  برامج  عن طريق تطوير 
التواصل مع العالم الخارجي من خالل اإلنترنت، واتصال املؤسسات التعليمية مع العالم الخارجي من 
خالل اتفاقيات تعاون علمي بين الجامعات السورية وجامعات الدول املتقدمة بعيًدا عن العالقات 

السياسية.
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املراجع املستخدمة في الدراسة

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف )تحليل وتركيب التعليم( العدد الثالث آب / أغسطس 	 
https://bit.ly/2VIjlfy .20 8

 	https://bit. . 20 8-0 -02 ،التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من اإلنعاش، زينة شهال، موقع الفنار
ly/2U73kj3

 	https://bit. .20 6/ /   ،قطاع التعليم في سورية على شفا “الهاوية”، عبد الصمد إسماعيل، موقع الحل
ly/3s7G5BK

 	https:// .20 9/2/26 ،التعليم العالي في سوريا.. خراب الحرب والعقوبات، محمد إبراهيم، موقع سناك سوري
bit.ly/3jNszzQ

 	https://bit.ly/3xCt4BB .20 9 ،التعليم العالي في سورية بعد عام   20، مجموعة باحثين، مؤسسة كارا، لندن

 	https://bit. .20 8/  / 2 ،التعليم في مناطق النظام، واقع متدهور وحلول اعتباطية، موقع صالون سورية
ly/37utPCb

 	https:// .20 8/ 2/ 6 ،تنمويٌّ مستمٌر، كريم أبو حالوة، مركز مداد 
ٌ

 الكفاءاِت والُعُقوِل السورّيِة نزيف
ُ
هْجَرة
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