


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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• املشاركون في الشهادات من أعضاء الهيئة التدريسية: 	

حسام السعد، خضر زكريا، طالل مصطفى، فايز قنطار، يوسف بريك.

• املشاركون في الشهادات من الطالب:	

 باسل برو، براء سبيناتي، سماح الساملة، صفوان قسام، عمار القلموني، فراس حاج يحيى، نبال العلو، 
هدى أبو نبوت.
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ملخص الدراسة:

تتغلغل »الدولة األمنية« العميقة في سورية في مفاصل الدولة الرسمية كلها، ومنها التعليم العالي، إذ 
يظهر تأثيرها بصورة طاغية. ويمكن القول إن الدولة األمنية هي ظّل مرافق للدولة الرسمية، ومنّسق معها. 
ما يجري الحديث عنها؛ بسبب الخوف وإمكانية التعرض للمالحقة، بخاصة أن املساءلة القضائية 

ّ
لكن قل

ال تشمل أعضاءها.

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها ت�ضيء على بعض الجوانب امللموسة لعمل األجهزة األمنية في مجال 
 إلى تحييد من تختلف توجهاتهم السياسية، 

ً
التعليم، ودورها في الحد من الطاقات والتضييق عليها، وصوال

أو دفعهم إلى الهجرة، وما يمثله ذلك من استنزاف تراكمي للموارد البشرية دفعت ثمنه البالد غالًيا، ويعّد 
أحد األسباب التي ساهمت في الوصول إلى الكارثة الحالية. 

وتهدف الدراسة إلى املساهمة في تسليط الضوء على خطر ممارسات األجهزة األمنية في مجال التعليم 
ر حقيقي عن دولة االستبداد، وضرورة بناء دولة  العالي، بوصفها جزًءا من عمل الدولة األمنية، كمعّبِ

القانون، ضماًنا لحياة سوية وآمنة تشجع على اإلبداع وتحقق تكافؤ الفرص.

وملعالجة مشكلة الدراسة وأهدافها، اعتمد الباحثون املنهج الوصفي ببعديه التحليلي والنقدي، حيث 
 عن 

ً
عملوا على تق�ّضي تفاصيل التدخالت األمنية، في مختلف نواحي عمل مؤسسات التعليم العالي، فضال

معالجة شهادات وإجراء مقابالت مع مدرسين جامعيين وطلبة وإداريين سابقين، ومراجعة أبحاث وتحقيقات 
ومقاالت ذات صلة بهذه القضية، على ندرتها. 

ومن لحظة اختيار موضوع الدراسة، كان لدينا معرفة بالصعوبات التي تواجهنا؛ من حيث ندرة الدراسات 
والتحقيقات التي تتناول هذا الجانب، وصعوبة توثيق هذه املسائل، لخشية القائمين على رأس عملهم، أو 
املقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، من تبعات تقديم معلومات أو إجراء مقابالت، ولكننا تغلبنا على هذه 
العقبة جزئًيا، من خالل مساهمة عدد من األساتذة والطالب واإلداريين الذين صاروا الجئين أو مهاجرين، 

وبات بوسعهم التحدث بحرية نسبية، على أن بعضهم لم يستجب، ألسباب متعددة.

استناًدا إلى أهداف الدراسة ومنهجها، توّصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

تبّين أن طريقة اختيار الكوادر التدريسية في الجامعات السورية كافة تكون بناًء على الوالء السيا�ضي .  
، وهذا ال يكفي أيًضا، إذ يجب أن تدرس الفروع األمنية 

ً
للنظام باالنتساب إلى حزب البعث الحاكم أوال

كافة ملفاتهم السياسية واألمنية، وأن يحصلوا على املوافقة حتى يحدث التعيين. مع العلم أنه ال وجود 
ألّي أثر في قوانين تنظيم الجامعات لهذا الدور الحاسم للفروع األمنية، وال في املسابقات والشروط 

التي تعلنها وزارة التعليم العالي لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية.

وفي ظل السيطرة األمنية املطلقة على مفاصل الجامعات السورية، يلجأ األستاذ الجامعي إلى التكيف .  
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مع الواقع، ألن وجوده في الجامعة مرتبط بذلك، حتى الحيادية غير مقبولة في النظام األمني، فالحياد 
غالًبا ما يعني نقصاًنا في املبادئ، أو أن الشخص املحايد مشكوك فيه، ويعمل في الخفاء ليتجاوز 
 

ً
اآلخرين. ولذلك فإن األكاديمي في وضع الحياد يعّرض نفسه للمخاطر، وأقّل ما يمكن أن يفعله بدال

من الحياد هو االندماج السلبي في النظام، أي االلتحاق بالنمط السائد من دون مشاركة نشيطة فيه 
أو القيام بأعمال من شأنها أن تعزز قوته وسلطته. أما في الواقع املعيش، فإن هذا يتسبب في وضع 

األكاديمي في محنة تكون فيها كرامته في موضع االستهزاء واإلهانة.

ال تتمتع الجامعات السورية والقاعات التعليمية بأّي ُحرمة أو استقالل، وهي مستباحة من السلطات .  
األمنية من الخارج ومن الداخل أيًضا، حيث توجد مقرات فرع حزب البعث وشعبه ووحداته في 
 عن املفارز األمنية، بمقراتها الثابتة أو بعناصرها ومخبريها املنتشرين 

ً
الجامعات الحكومية كلها، فضال

في الساحات وبين الطلبة وداخل املدرجات والقاعات التدريسية. 

تمارس هيئات حزب البعث الحاكم ونقابة املعلمين واالتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعات .  
السورية نشاطها بناء على التعليمات األمنية، بل تبارك اإلجراءات التعسفية التي تتخذها الهيئات 
القانونية  اللوائح  بعيًدا من  أو تصمت عنها  الفروع األمنية،  بناء على طلب  الجامعية  واملجالس 
الجامعية التي تبقى في خزانات الجامعة التي ال يقرؤها أحد من أساتذة الجامعات لعدم فاعليتها في 

الواقع.

بدأ تخريب الحياة األكاديمية في الجامعات السورية من خالل نظام االمتيازات لبعض أعضاء .  
الهيئة التدريسية املنتسبين إلى حزب البعث الحاكم الذين لديهم صالت وثيقة بالفروع األمنية، من 
خالل تقلد مناصب حزبية وإدارية في الجامعات وخارجها. وفي الوقت نفسه، يقع على عاتقها محاربـة 
 إلى التضييـق عـلى الجامعـة بمؤسسـات نقابيـة سـلطوية، 

ً
املفكريـن والعلـماء والفالسـفة األحـرار، وصـوال

وظيفتهـا ضبـط الجامعـة عـلى إيقاعـات مؤسسات االسـتبداد البعثـي، كاالتحـاد الوطني لطلبة سـورية 
والتدريب العسـكري الجامعـي وفروع حـزب البعـث، وعملت هـذه املؤسسـات، بطبيعة الحال، على 

تخريـب الجامعـات وتحويلها إلى مؤسسـات للفسـاد املطلق.

تسود الهواجس األمنية ضمن العالقات بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب، حيث الحذر األمني .  
من كل كلمة تقال من خارج الكتاب املقرر من جانبهم في القاعات التدريسية، والخوف الدائم من 
 عن الفساد والرشاوى من 

ً
الوشاية والتقارير األمنية الكيدية املتبادلة بين األساتذة والطالب، فضال

أجل النجاح.

ثمة ظاهرة الفتة لتدخل الدولة األمنية في الشؤون الجامعية، من خالل بناء عالقات اجتماعية بين .  
بعض رموز السلطة وبعض األساتذة في الجامعات، ربما كان تنافًسا بين أهل السلطة على تقريب أهل 
رت مثل هذه العالقات نوًعا من الحماية 

ّ
العلم، أو تقليًدا ملا كان يحدث في عهد األمراء والسالطين. وف

نتهم من تجاوز الخطوط الحمر أحياًنا لتحقيق بعض املشروعات وتجاوز 
ّ
لبعض األساتذة، ومك

العقبات البيروقراطية، عالوة على تحقيق بعض املصالح الشخصية.

أكثر الحاالت نشاًزا كانت في إقامة رابطة خريجي الدراسات العليا، من قبل قائد »سرايا الدفاع« رفعت .  
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األسد، بعد أن حصل بطريقة ما على إجازة في التاريخ في جامعة دمشق عام   9 . وقد بلغ عدد 
أعضاء هذه الرابطة نحو 000  عضو، ومثلت هيئة )علمية( موازية للمؤسسة الرسمية ومنافسة 

لها، وخارج القوانين املعمول بها كلها.

وعلى صعيد مدخالت الجامعات السورية ومخرجاتها، لوحظ افتقارها إلى األجهزة العلمية واللوازم . 9
العلمية  املستلزمات  استمرار  لوحظ  بل  الجديدة،  العلمية  واملصادر  الحديثة  والكتب  املخبرية 
التقليدية )السبورة التقليدية( وبخاصة في الكليات النظرية، كذلك افتقار القاعات التدريسية إلى 
التقنيات العلمية الحديثة، واالعتماد على ما جاء في الكتب املقررة التي تتضمن نظريات ومنهجيات 
مترجمة وجاهزة، من دون محاولة توطينها بما يناسب متغيرات الواقع السوري، أي عدم التفكير 
في بذل أي جهد علمي إبداعي الستيعاب الواقع السوري وخصائصه، بمعنى آخر: غياب السياسة 

التعليمية االستراتيجية الواضحة.

 بعض األساتذة ينظرون إلى عملهم العلمي في الجامعات، بوصفهم محض موظفين في القطاع . 0 
الحكومي، ال باحثين في النسق العلمي واملعرفي اللذين من املفترض أن تكون مهمتهما الرئيسة إنتاج 
املعرفة الجديدة، حيث الغياب شبه املطلق للطموحات العلمية والكفاءات املعرفية، ومن ثم كان 
الطموح األكبر ملعظم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية االندماج في سوق الفروع 
 من سوق املعرفة العلمية، والبحث عما يعزز دورهم وسلطتهم في الوسط 

ً
األمنية والبعثية، بدال

 من رأس املال املعرفي.
ً

الجامعي من خالل رأس مال العالقات األمنية بدال

 تبين أن دورة البحث العلمي في الجامعات السورية غير كاملة؛ فاألبحاث املنجزة غير مترابطة مع .   
بعضها وليست تراكمية، وليست موجهة لالستثمار واالستخدام األمثل في عملية التطوير والتنمية، 
إنما تعّد واجًبا للترفيع، بالنسبة إلى عضو الهيئة التعليمية، أو الحصول على شهادة املاجستير 
والدكتوراه، بغض النظر عن اإلضافة العلمية الجديدة، بل يغيب عن معظمها املنهجية العلمية 
املتعارف عليها في الجامعات السورية، ومن ثم كانت إمكانية النشر في املجالت املحكمة العاملية شبه 

معدومة.

 بروز ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات السورية من جانب طالب دراسات عليا، ألعمال منجزة .   
لباحثين سوريين وعرب، أو أعمال من جامعات عاملية من خالل الترجمة غير املوثقة، لكن األخطر 
أن تمتد ظاهرة السرقة العلمية إلى بعض األساتذة وأعضاء هيئة التدريس، ممن هم حراس البحث 
العلمي والقدوة واملشرفون على بحوث طالب الدراسات العليا، من خالل سرقة أفكار أو كتابات 

اآلخرين، ونسبها إلى الذات من دون ذكر املصادر.

 غياب الرؤية النقدية في محاضرات أعضاء الهيئة التدريسية وكتبهم، ما جعلها غير قادرة على تزويد .   
الطلبة بالزاد املعرفي والعلمي املتوازن القادر على تأهيل األجيال الصاعدة للتحكم في التكنولوجيا 
الحديثة ومعارفها وعلومها، وهذا يعود إلى أزمة املناهج الجامعية التي تعمل على تنمية امللكات 

الحفظية، أي القدرة على استذكار املعلومات واستحضارها في االختبارات الجامعية الرسمية فقط.

 حتى على صعيد مخرجات أطروحات املاجستير والدكتوراه التي يعين على أساسها أعضاء الهيئة .   
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التدريسية في الجامعات السورية، لوحظ ابتعادها عن املتغيرات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة، 
كذلك في األقسام اإلنسانية واالجتماعية، لوحظ ابتعادها عن مشكالت املجتمع السوري وقضاياه 
الراهنة، حيث املراقبة الصارمة لألبحاث املنتجة من الجامعات التي يفترض أن تقدم تفسيرات علمية 
للظواهر الطبيعية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.. إلخ. بهدف تصويبها بما يخدم املجتمع 

السوري.

 عادة في الجامعات العاملية كافة، يصل األستاذ إلى املنزلة الجامعية املرموقة من خالل ما يحمل .   
من شهادات وألقاب علمية ومن خالل كمية اإلنتاج العلمي الخاص به وأصالته وإبداعه، أما في 
الجامعات السورية، فاملسألة مختلفة جذرًيا، حيث القناة املعروفة ملعظم أعضاء الهيئة التدريسية 
للوصول إلى النفوذ والسلطة هي االنتماء السيا�ضي إلى حزب البعث الحاكم، والتفاخر بعالقات 
الصداقة مع عناصر الفروع األمنية، للوصول إلى املواقع اإلدارية في الجامعة )رئيس قسم، عميد 
كلية، نائب عميد كلية، رئيس الجامعة أو أحد نوابه، أو مسؤول في الشعب والفروع لحزب البعث في 
الجامعات..(، و األسوأ من هذا أن هؤالء األساتذة يتمتعون بصالحيات واسعة )أكبر من املوجودة في 
اللوائح التنفيذية للجامعات( تجيز لهم تنحية من ال يرغبون فيه، ومعاقبة بعض زمالئهم بحرمانهم 

من الترقية والتدريس إلى أن تصل إلى املطالبة باعتقالهم، كما حصل بعد   0 .

 يالحظ اختطاف مفهوم املواطنة من مخرجات الجامعات السورية، من خالل مشهد الخنوع .   
العلمي للمنهج الخفي لسلطات الوصاية على الجامعات، أو عدم التصدي ملهمات مؤشرات التأخر 

العلمي واالجتماعي في حرم الجامعات السورية.

 غياب البعد التنموي للجامعات السورية، وكأن مهماتها تعليمية صرفة، مثل مدارس التعليم .   
األسا�ضي والثانوي، وهذا ما قزم الدور األكاديمي املجتمعي للجامعات، حيث يقول املفهوم املعاصر 
بأن ال تنمية من دون تعليم، وكذلك ال يحصل تعليم حقيقي من دون ارتباط املناهج الجامعية 

بمتطلبات سوق العمل في سورية.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من االقتراحات، لكن إنجازها مشروط بحدوث تغيير جذري في بنية 
النظام السوري الحالي باتجاه نظام ديمقراطي. وتتعلق املقترحات بضرورة تعميم ديمقراطية التعليم، 
التنفيذية عن األحزاب  القوانين الجامعية واللوائح  التام للجامعات السورية، كما ورد في  واالستقالل 
السياسية والجهات الوصائية األمنية وغيرها، وكذلك اختيار ممثلي األساتذة والطالب في املنظمات النقابية 
الخاصة بهم عن طريق صناديق االقتراع والعملية االنتخابية، وبذل الجهد السترداد أعضاء الهيئة التدريسية 
املهاجريين خارج سورية، واملفصولين داخل سورية ألسباب تتعلق باتجاهاتهم السياسية املختلفة عن 
النظام السيا�ضي السوري، وتأكيد البعد التنموي للجامعات السورية من خالل التنسيق بين القائمين على 
مناهج التخصصات الجامعية كافة، والقائمين على مؤسسات احتياجات سوق العمل في املجتمع السوري.
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مقدمة منهجية:

بدأت دولة االستبداد في عهد الوحدة، بعد أن كانت الدولة السورية الوليدة تتلمس طريقها نحو 
الديمقراطية بصعوبة، واستمر ذلك في املرحلة البعثية بعدها، وأخذت شكلها النهائي بعد انقالب األسد 
وض نظام فصل السلطات على نحٍو نهائي، وذلك من 

ُ
في 0 9  أو ما سمي بـ »الحركة التصحيحية«، وق

خالل إعادة بناء األجهزة األمنية ومنحها مزيًدا من الصالحيات وربطها مباشرة باملستبد وحاشيته، إلى جانب 
تعزيز النظام الرئا�ضي على حساب االستقالل النسبي للسلطات الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ 
فتمحورت الدولة األمنية حول شخص الرئيس املمسك بجميع الخيوط الفاعلة، عن طريق توجيهات 
مكتوبة أو غير مكتوبة، تشكل خلفية لعمل مؤسسات الدولة جميعها التي تحولت إلى محض ديكورات 
وهياكل بصالحيات محدودة وغير أساسية، فيما تنقل األجهزة األمنية التوجيهات التي تصدر من قمة هرم 

السلطة وتفرضها. 

يؤكد ما سبق أن هناك دولتين في دولة واحدة: الدولة الرسمية ومؤسساتها، وهي الواجهة؛ والدولة 
األمنية الفاعلة واملهيمنة، التي تتقّنع بمؤسسات الدولة وسلطاتها وتستظّل بها، وتتألف من شبكة واسعة 
خبرين، بوصفهم سلطة وسيطة بين الحاكم والشعب ابتلعت حتى 

ُ
من األجهزة األمنية املدّعمة بجيش من امل

الحزب الحاكم ذاته، حزب البعث، الذي تحول إلى محض منفذ لتعليمات السلطة تحت رقابة األجهزة 
األمنية. 

 من األجهزة األمنية، وهي في تعريف مبّسط: نظام سيا�ضي - قمعي 
ً

فالدولة األمنية مفهوم أكثر شموال
متكامل، عَصُبه األجهزة األمنية وأذرعها املتغلغلة في كل القطاعات واملؤسسات، واملعبر الحقيقي عن الدولة 
االستبدادية) (. وتظهر تأثيرات الدولة األمنية وتختفي من خالل تدخلها املحسوب في كل أمر عام أو شخ�ضي، 
لتشيع جًوا من الرعب وعدم األمان، فيما تبدو األمور من النواحي الشكلية وكأنها تجري بصورة طبيعية 

وقانونية. 

الدولة األمنية، بحكم طبيعتها، معادية للقانون، بل إنها تجعل ملؤسسات الدولة الرسمية مهمات جديدة 
مختلفة عن مهماتها املفترضة، فال تدافع النقابات واالتحادات عن مصالح أعضائها، بل تتحول إلى تجمعات 
 سائغة إلى األجهزة األمنية في أي لحظة. إن الدولة األمنية 

ً
ملراقبتهم والتحكم في مصيرهم املنهي وتقديمهم لقمة

في عالقتها مع مؤسسات الدولة الرسمية كالفيروس الذي يدخل إلى الخاليا ويوظفها في خدمته.

) (  بحسب توصيف موجز ومحكم للدكتور طيب تيزيني، فإن الدولة األمنية تقوم على مبدأ »على الجميع أن ُيفسد الجميع حتى ال تبقى فئة 
تكون الحامل االجتماعي لعملية التغيير«، وقد رأينا بالفعل كيف أن إفساد املجتمع السوري وتعقيمه سياسًيا قّوض إلى درجة كبيرة، عالوة على 

أسباب أخرى، عملية تكوين بديل داخلي فاعل للنظام التسلطي بعد عشر سنوات من اندالع االحتجاجات. 
ملزيد عن مفهوم الدولة األمنية انظر: رشيد الحاج صالح، الثورة السورية ومجلس الحكماء والدولة األمنية والرصاصة األولى: قراءة في مواقف 

الطيب تيزيني من الثورة السورية، مجلة قلمون، العدد التاسع، أيلول/ سبتمبر 9 0  .
https://bit.ly/344Dkcv

انظر: حواس محمود، الدولة األمنية... سمات ومالمح، موقع الوسيط، 0 /0 /0 0 .
https://bit.ly/3Gjwxd5

https://bit.ly/344Dkcv
https://bit.ly/3Gjwxd5
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اع 
ّ
 أو قطاًعا في الدولة إال هيمنت عليه، ومن هذه القطاعات يحضر قط

ً
ولم تترك الدولة األمنية مجاال

التعليم، من خالل استيعاب التالميذ في منظمات رديفة لحزب البعث وتلقينهم عقيدته، وما نجم عن ذلك 
من تحديد خيارات أجيال عدة، والحد من القدرة على التفكير أو الخوف منه. واستمرت سياسة الدولة 
، عن طريق حزب البعث ومنظماته ذات 

ً
األمنية في قطاع التعليم العالي على نحٍو أكثر وضوًحا وشمولية

الصلة، عالوة على املفارز املوجودة مقراتها داخل الجامعات، ومساهمتها الحاسمة في اختيار املسؤولين 
 بعد موافقة أجهزة األمن األربعة الرئيسة؛ العسكري 

ً
اإلداريين والعلميين وكادر املوظفين، املعينين أصال

والجوي والسيا�ضي وأمن الدولة.

تكمن مشكلة الدراسة في طبيعة تغلغل )الدولة األمنية( العميقة في سورية في مفاصل الدولة الرسمية 
ها، ومنها التعليم العالي، إذ يظهر تأثيرها طاغًيا، ولكنه غير ُمعلن أو يحدث من خالل كتب سّرية. ويمكن 

ّ
كل

ما يجري الحديث عنها؛ 
ّ
 ومرافًقا للدولة الرسمية، وبتنسيق معها. لكن قل

ً
القول إن الدولة األمنية تعمل ظال

بسبب الخوف وإمكانية التعرض للمالحقة، وبخاصة أن املساءلة القضائية ال تشمل أعضاءها.

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها ت�ضيء على بعض الجوانب امللموسة لعمل األجهزة األمنية في 
 إلى تحييد من تختلف توجهاتهم 

ً
مجال التعليم العالي ودورها في الحد من الطاقات والتضييق عليها، وصوال

السياسية أو دفعهم إلى الهجرة، وما يمثله ذلك من استنزاف تراكمي للموارد البشرية دفعت ثمنه البالد 
غالًيا، ويعد أحد األسباب التي ساهمت في الوصول إلى الكارثة الحالية. 

أما هدف الدراسة، فيكمن في املساهمة في تسليط الضوء على خطر ممارسات األجهزة األمنية في مجال 
ر حقيقي عن دولة االستبداد، وضرورة بناء دولة  التعليم العالي، بوصفه جزًءا من عمل الدولة األمنية، كمعّبِ

القانون، ضماًنا لحياة سوية وآمنة تشجع على اإلبداع وتحقق تكافؤ الفرص.

وملعالجة مشكلة الدراسة وهدفها، اعُتمد املنهج الوصفي ببعديه التحليلي والنقدي املعتمد في الدراسات 
النوعية/ الكيفية، حيث جرى من خالله تق�ضي تفاصيل التدخالت األمنية في مختلف نواحي عمل مؤسسات 
األساتذة  لعّينة من  استقرائية  بطريقة  )شهادات(  املقابالت  تحليل نصوص  العالي، من خالل  التعليم 
الجامعيين وطلبة سابقين من خالل تجربتهم وخبرتهم في التدريس بالنسبة إلى األساتذة، وكذلك بالنسبة إلى 
الطلبة في العملية التعليمية في الجامعات السورية، وكذلك مراجعة أبحاث وتحقيقات ومقاالت ذات صلة 

بهذه القضية، على ندرتها. 

ومن لحظة اختيار موضوع الدراسة، كان لدينا معرفة مسبقة بالصعوبات التي تواجهنا؛ من ندرة 
الدراسات والتحقيقات التي تتناول هذا الجانب وصعوبة توثيقه، وخشية َمن هم على رأس عملهم أو يقيمون 
بنا على هذه العقبة جزئًيا من 

ّ
داخل مناطق سيطرة النظام من تقديم معلومات أو إجراء مقابالت، ولكن تغل

خالل عدد من األساتذة والطالب الذين صاروا الجئين أو مهاجرين، وبوسعهم التحدث بحرية نسبية، وفي 
الوقت نفسه لم يستجب الجميع ألسباب مختلفة.
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م الدولة األمنية في قطاع التعليم العالي
ّ

: كيفية تحك
ً

أول

نظًرا إلى السلطة شبه املطلقة التي تحوزها الدولة األمنية وتغلغل أدواتها في مختلف مؤسسات الدولة 
الرسمية، ومنها مؤسسات التعليم العالي، فهي قادرة على التأثير والتدخل املباشر وغير املباشر وفرض رؤيتها، 
وحسم األمر في أي مسألة حين اللزوم، تحت بند )رأي القيادة( أو )املصلحة العامة( أو )موضوع أمني وسيا�ضي(؛ 
وهي خطوط حمر يمكنها حسم الجدال وتحييد االعتبارات والتفاصيل اإلجرائية والقانونية األخرى كلها في 

لحظة. ومع ذلك، تستخدم الدولة األمنية أدوات وسيطة في هيمنتها على قطاع التعليم العالي، وأهمها: 

طريقة اختيار الكوادر التدريسية ونتائجها

يفترض أن ُيختار املعيدون املرشحون لعضوية هيئة التدريس من الحاصلين على أعلى املعدالت الدراسية 
في اإلجازة الجامعية، لكن ذلك يعّد غير كاٍف في سورية االستبداد، إذ يجري اختيار املرشحين في معظم 
الحاالت استناًدا إلى معايير أيديولوجية وحزبية وعالقات شخصية، كشرط مسبق يتقدم على الكفاءة أو 
يالزمها. ويجب أن يبرهن املرشح على حياده السيا�ضي في أقل تقدير، واألهّم هو انتماؤه إلى الحزب الحاكم 
نه من تجاوز هذه املرحلة. ذلك أن »العضوية في الحزب تعدُّ في أغلب الحاالت 

ّ
ووالؤه للسلطة، كشرط يمك

- وليس دائًما- أحد الشروط املسبقة بالنسبة ألعضاء الهيئة التدريسية، للحصول على الترقية واملناصب 
القيادية في الكلّيات«) (. 

ويرى الخبير وعضو الهيئة التدريسية السابق يوسف بريك أن »األستاذ الجامعي املر�ضّي عنه من الهيئات 
الجامعية والسلطات املختصة هو ذاك الذي يدين بالوالء املطلق لألجهزة األمنية والحزبية من جهة، والقابل 
للفساد واإلفساد من جهة ثانية. أما األستاذ الجامعي غير املوالي للجهات املذكورة، فهو األكثر عرضة لالبتزاز، 
 إلى توقيفه عن عمله في بعض 

ً
بدًءا بالترغيب والترهيب، مروًرا بالحرمان من بعض املنح واالمتيازات، ووصوال

األحيان«) (.              

) (  مجموعة من املؤلفين، التعليم العالي في سورية قبل 2011، مجلس األكاديميين املعرضين للخطر Council for At-Risk Academics )CARA(، لندن،   0 ، ص 9 .
 https://bit.ly/3DtYvkl

) (  - انظر: يوسف بريك في ملحق الشهادات.

https://bit.ly/3DtYvkl
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التعيين، بعد الحصول على  التدريسية عند  الهيئة  للمرشح لعضوية  الثاني  يأتي االختبار األمني  ثم 
الشهادة املطلوبة، إذ إنه سيخضع، كأي موظف جديد، لـ )دراسة أمنية(، تعدُّ حاسمة في هذا األمر، من 
خالل االستمارات التي تذهب إلى فروع األجهزة األمنية الرئيسة التي يجب أن تتفق جميعها على أن املرشح 
مأمون الجانب من الناحية السياسية، فاملوافقة األمنية ال غنى عنها في الحاالت والظروف واملراحل كلها 
)انظر الوثيقة   في ملحق البحث(. مع ذلك، ال يوجد أي إشارة في قوانين تنظيم الجامعات إلى هذا الدور 
الحاسم للدولة األمنية، وال في املسابقات والشروط التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي لتعيين أعضاء الهيئة 

التدريسية) (. 

من جهة ثانية، فقد ساعد اإليفاد إلى دول املنظومة االشتراكية في زيادة أعداد مثل هؤالء املرشحين، 
حيث يتوقف التحصيل الدرا�ضي على الجهد الشخ�ضي بدرجة كبيرة، ويمكن أن يتم الحصول على الشهادة 
املطلوبة بال عناء، وبتسهيل من منظومة االستبداد والفساد في هذه البلدان) (. وبرأي األستاذ في علم االجتماع 
خضر ذكريا، فإن: »تعيين الغالبية العظمى من املعيدين وابتعاثهم إلعداد شهادات الدكتوراه كان تبًعا 
رسل هؤالء إلى االتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية، 

ُ
لوالئهم للحزب والسلطة، وليس تبًعا للكفاءة. وقد أ

حيث أدى التساهل في منح الشهادات إلى إغراق الجامعة، وقسم علم االجتماع بوجه خاص، بعدد كبير 
من املدرسين محدودي الكفاءة واملعرفة، واملعتمدين في ارتقائهم الوظيفي على والئهم للحزب والسلطة«. 
ويخلص األستاذ ذكريا -استناًدا إلى تجربته الشخصية في التعيين في عضوية الهيئة التدريسية- إلى أن »أي 

ممارسة صارت، تحت حكم البعث، محكومة بعنصرين: األجهزة األمنية، والعالقات الشخصية«) (.

يمكن الوصول إلى هذه النتيجة أيًضا من فحوى الشهادة املفصلة للدكتور فايز القنطار التي أورد فيها 
تفاصيل معاناته من تعقيد اإلجراءات البيروقراطية واألمنية للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في كلية 
التربية بجامعة دمشق، حيث أظهر فيها كثيًرا من املفارقات املؤملة، الحالة التي يمكن تعميمها إلى هذه الدرجة 
أو تلك، ورأى أن »غياب الحريات أدى إلى استفحال البيروقراطية وفقدان املبادرة وغياب اإلبداع، ما أصاب 
املؤسسات املختلفة بشلل عام، كما أن غياب القانون والقواعد الناظمة للعمل أدى إلى تصاعد الفساد 
وانتشار الرشوة. أصبح الخطأ واالنحراف هو القاعدة والتزام النظام والقانون هو االستثناء«. وأشار إلى أن 
»استقالل الجامعة يبدأ برفع الحذاء األمني عن صدرها، لتعود منارة حقيقية للعلم والتنوير ومركًزا حضارًيا 

يؤدي دوًرا رائًدا في بناء مجتمع املعرفة«) (.

) (  - انظر على سبيل املثال شروط تعيين عضو الهيئة التدريسية في قانون تنظيم الجامعات رقم   لعام  00 ، ص   .
https://bit.ly/3dJ9Pilf

) (  طالل مصطفى وآخرون، التعليم العالي في مناطق النظام السوري: الواقع والنهوض في املستقبل، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، 
ص9 .

https://bit.ly/3DnQ9dV

)6( Kheder Zakaria, “Practicing Sociology in Syria: Dilemmas in the Context of Authoritarianism and Conflict” , in Sociologies in Dialogue, Edited by 

Sari Hanafi and Chin-Chun Yi, SAGE Publication, London, 2020.

) ( انظر: فايز قنطار، ملحق الشهادات. 

http://damascusuniversity.edu.sy/srd/FCKBIH/file/scan2.pdf
https://bit.ly/3DnQ9dV
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ترى  األكاديمي،  وعطائهم  دمشق  جامعة  في  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  السياسية  التوجهات  وحول 
االختصاصية بالدعم النف�ضي واالجتماعي سماح ساملة، الحاصلة على شهادة املاجستير من كلية اآلداب 
بجامعة دمشق، أن أغلب الكادر التدري�ضي كانوا محابين للسلطة واألجهزة األمنية، وأصبح هذا األمر أكثر 
 خالل الثورة السورية. وتضيف ساملة: »ندرة من األساتذة الجامعيين كان لهم الفضل في 

ً
وضوًحا وعلنية

تقديم مفاتيح العلم لنا في اختصاصنا، ولكن كنت أرى أن دورهم محدود، وكأن تهميشهم أمر مقصود«) (.

ويتحدث الباحث واالختصا�ضي االجتماعي صفوان قسام، عن ممارسات بعيدة كّل البعد عن املهمات 
بوساطات  ُعينوا  و«أنهم  الجامعيين،  األساتذة  بعض  من جانب  الجامعي  لألستاذ  املفترضة  األكاديمية 
بالطالب  ي�ضي  كان  إن بعضهم  والبعث، حتى  وباألمن  القائمة  بالسلطة  لها عالقة  ومحسوبيات معينة 
املعارضين، أو يكتب تقارير عن أعضاء الكوادر التدريسية املعارضين؛ وهو عمل يتنافى مع قيم العلم. العلم 

 ُيسيس«)9(.
ّ

يجب أال

وفي بعض الكليات التي تعالج موضوعات تتقاطع مع السياسة، تستنتج الطالبة السابقة والصحافية 
هدى أبو نبوت أن معظم األساتذة هم من املوالين للسلطة، وأن من الصعب على األستاذ الجامعي التعبير 
عن رأيه حين ال يتما�ضى وسياسة الدولة األمنية، وتقول: »موقف أغلب الكادر التدري�ضي محاٍب للسلطة، 
وكان ذلك يظهر من خالل الطريقة التي يشرحون بها املادة. وفي ما يخص اإلعالم الذي يعتمد على حرية 
الكلمة والرأي، كان املدرسون الجامعون يتجنبون بشكل كامل التحدث عن وضع الصحافة في سورية أو أي 

ا من نتائج الخوض في حديث ممنوع التطرق إليه«)0 (.
ً
تلميح ضد السلطة األمنية، خوف

 وفي ظروف تسلط الدولة األمنية، يلجأ األستاذ الجامعي إلى التكيف مع الواقع، ألن وجوده في الجامعة 
مرتبط بذلك، فحتى الحيادية غير مقبولة في النظام الشمولي، ويجري التشكيك بانتماء األستاذ، ما يضطره 
إلى املسايرة، وربما يضطر إلى القيام بأفعال ال تليق بمنزلته ووضعه األكاديمي، فـ »الحياد غالًبا ما يعني 
نقصاًنا في املبادئ، أو أن الشخص املحايد مشكوك فيه يعمل في الخفاء ليتجاوز اآلخرين. ولذلك فإن 
 عن الحياد هو االندماج 

ً
األكاديمي في وضع الحياد يعرض نفسه للمخاطر، وأقل ما يمكنه أن يفعله بدال

السلبي في النظام. وما نعنيه باالندماج السلبي هو االلتحاق بالنمط السائد دون مشاركة نشيطة فيه أو 
القيام بأعمال من شأنها أن تعزز قوته وسلطته« )  (. أما في الواقع فإن هذا يتسبب في وضع األكاديمي في 

محنة تكون فيه كرامته في وضع االستهزاء واإلهانة.

ويصنف الباحث حسام السعد، املدرس السابق في قسم علم االجتماع بجامعة دمشق، املدرسين/ 
األساتذة الجامعيين في نمطين: »شخصية حزبية تمجد حزب البعث واملنجزات الكبيرة )الوهمية( التي حققتها 
الجامعات السورية، وتمجد، بطبيعة الحال، رموز النظام السوري ومن لف لفيفهم. السمة العامة لهذه 

) (  - انظر: سماح ساملة، ملحق الشهادات

)9(  - انظر: صفوان قسام، ملحق الشهادات

)0 (  - انظر: هدى أبو نبوت، ملحق الشهادات

)  (  انظر: محمد صبور، املعرفة والسلطة في املجتمع العربي: األكاديميون العرب والسلطة، )مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات 
الدكتوراه   ، الطبعة الثانية  00 ، بيروت، لبنان(، ص     –    .
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الشخصية هي أنها تحصلت على شهاداتها من خالل انتمائها إلى حزب البعث، وابتعثت إلى دول املنظومة 
االشتراكية سابًقا، واملعروف عنهم حصولهم على الشهادات عن طريق الرشوة في تلك البلدان التي كانت 
تعاني الفساد، أو تحصلت على شهاداتها عن طريق الوساطة والرشوة داخل الجامعات السورية، بمعنى 
املستوى العلمي واألخالقي املتدني، وهو ما انعكس في استشراء الفساد في الجامعات السورية. النمط الثاني 
من الشخصية، هو الشخصية الصامتة، التي لديها تراكم من الخوف وعدم االستقالل، وليس لديها مشروع 
فكري أو أكاديمي. مع التنبيه إلى أن صمت بعض األكاديميين قد يدخل في خانة رفض ما يجري ويدل على قلة 

الحيلة وذات اليد في هذا املحفل األمني املرعب«)  (.

 وبرأينا، يمكن تصنيف املدرسين واألساتذة الجامعيين في وضع تسيطر عليه الدولة األمنية وأدواتها في 
ثالث فئات:

املوالون للنظام السيا�ضي الحاكم، وهم أعضاء في حزب البعث، ويمثلون األغلبية أو أنهم يبدون . 1
كذلك؛ ألنهم قادرون على التعبير الصريح عن آرائهم املتوافقة مع رأي السلطة أو املحابية لها. من 
هؤالء من له تاريخ سابق في الحزب وعضوية منظماته، مثل عضوية الكتائب املسلحة واالشتراك 
في دورات القفز املظلي، ويمتازون على العموم بسوية معرفية وكفاءات محدودة، ويتولون معظم 
الوظائف اإلدارية – العلمية في الجامعات واملعاهد وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، وهم من 

يحددون الطبيعة الغالبة للحالة األكاديمية السائدة. 

الحياديون، وهم الذين يحصلون على مثل هذا التوصيف من التقييمات األمنية التي سادت في . 2
أواخر التسعينيات، بعد أن كان هذا التقييم ينقسم إلى شقين: حيادي سلبي، وحيادي إيجابي. ليس 
ملمثلي هذه الفئة آراء سياسية علنية واضحة، وتبدو اهتماماتهم أكاديمية بحتة، ويتمتعون بمستوى 
ال بأس به من الكفاءة على العموم، ولو أننا نجد بينهم َمن يخفون آراءهم الحقيقية بسبب الخوف. 

املعارضون، أو باألصح، أولئك الذين تمكنوا من إيهام األجهزة األمنية بأنهم حياديون، من خالل . 3
انتماء سابق إلى حزب البعث، أو أن تحولهم إلى املعارضة كان بعد تجربة مرة مع املحسوبية والفساد. 
أغلب هؤالء يتمتعون بسمعة جيدة من حيث الكفاءة، وربما اعتمدوا على كفاءتهم إلحراج األجهزة 
األمنية وتأجيل فصلهم من عضوية الهيئة التدريسية ألطول مدة ممكنة)  (. تستخدم األجهزة األمنية 
وسائل مختلفة لتحييد األستاذ الجامعي املعارض، تبدأ من محاولة استيعابه ووضعه في خدمة 

النظام الحاكم، وتنتهي بالفصل الوظيفي أو السجن)  (. 

)  (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات.

)  (  من آخر ضحايا الدولة األمنية فصل الدكتور محمد أحمد )كلية اآلداب – قسم اللغة الفرنسية بجامعة تشرين،   0 ،
https://bit.ly/2ZqNbHV

ونقل الدكتور زياد زنبوعة )كلية االقتصاد بجامعة دمشق، 0 0 ( إلى خارج الجامعة
https://bit.ly/3FPbr61

وكثيرون قبلهم. 

)  (  منير شحود، االنفجار السوري الكبير، )دار ميسلون، الطبعة األولى،   0 (، ص    –   .

https://bit.ly/2ZqNbHV
https://bit.ly/3FPbr61
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إن إعادة العالقات األكاديمية إلى طبيعتها في دولة ديمقراطية هو الشرط املناسب النتفاء مثل هذه 
التصنيفات، حيث ُيعاد االعتبار إلى األستاذ الجامعي واحترام كفاءته وتأمين كفايته املادية، ليتمكن من 

تقديم املعلومات وإدارتها واألخذ بيد الطلبة نحو عالم املعرفة واالبتكار واإلبداع.

املناخ »األمني« السائد في الجامعة والقاعات التدريسية

ال تتمتع الجامعات السورية بأي ُحرمة، وهي مستباحة من كّل سلطة أمنية من الخارج، بل من الداخل 
 عن املفارز 

ً
أيًضا، حيث مقرات فرع حزب البعث وشعبه ووحداته في الجامعات الحكومية كلها، فضال

األمنية، بمقراتها الثابتة أو بعناصرها ومخبريها املنتشرين في الساحات وبين الطلبة وحتى داخل املدرجات. 
وجاء في شهادة الباحث حسام السعد هذا التوصيف لسطوة الدولة األمنية واملناخ السائد في الجامعة 
وداخل الصف: »ال يجوز أن تمر كلمة من دون الرقيب األمني الذي يجند الطالب من االتحاد الوطني لطلبة 
سورية التابع لحزب البعث، لكي يتجسسوا على محاضرات الدكاترة، ال سيما غير املر�ضي عنهم، وتسجيل 
كل ما يدور في املحاضرة، ومن ثم تعتمد هذه املالحظات كتقارير يتم فتح ملفات من خاللها في حق الدكاترة، 

إما في فرع الحزب التابع للجامعة وإما في فرع أمني رسمي«)  (.

من جهتها، تصف سماح ساملة الفساد واملناخ األمني في جامعتها بهذه الكلمات: »عند باب الدخول إلى 
الجامعة، يوجد عناصر أمن يتحققون من هوية الطالب الجامعي، وفي كثير من األحيان سالحهم ظاهر 
للعيان، فلكم أن تتخيلوا ما ستقدمه هذه الجامعة التي تستقبل طالبها والسالح على أبوابها«)  (. كتبت 
سماح هذا التوصيف للمناخ األمني السائد في الجامعة: »لم أَر أن تدخالت الجهات غير األكاديمية في مصلحة 
الطالب، هي جهات منتفعة وأعين للمخابرات على الطالب. وسمعت أكثر من قصة فساد خالل تلك املرحلة 

تتعلق بقبض الرشوة من الطالب مقابل النجاح في املادة«)  (. 

ويصف أحد األساتذة السابقين في جامعة دمشق حال الجامعات العربية بأنها »معسكرات لألنظمة 
السياسية تنتج وتعيد إنتاج التخلف االجتماعي وتكريس كل مظاهر القهر والسلبية واالستالب واالغتراب في 

حياتنا االجتماعية والثقافية« )  (.

في العموم، تتمادى الحالة السائدة في الجامعة داخل الصف، حيث تنتشر الشعارات وأقوال األسدين 
)األب واالبن( وصورهما على الجدران، فتشيع أجواًء من الخوف والتوتر عند كثيرين. تكرس مثل هذه 
املظاهر العالقة البطريركية السائدة بين األستاذ والطالب، كانعكاس آخر للنظام االجتماعي - السيا�ضي، 
ر والكسول وَمن يحتاج للتربية، فيما ينظر الطالب إلى األستاذ  حيث الطالب بالنسبة إلى األستاذ هو املقّصِ

بوصفه سلطة ال يؤمن جانبها، وبخاصة إن تماهت مواقف األستاذ مع سياسات النظام الحاكم. 

)  (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

)  ( - أنظر سماح سالمة، ملحق الشهادات 

)  (  - انظر: سماح ساملة، ملحق الشهادات

)  (  - من حوار أجراه الباحث مراد غريبي مع د. علي أسعد وطفة في مرايا فكرية، صحيفة املثقف،   0 .
https://bit.ly/3kCZjmV

https://bit.ly/3kCZjmV
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ازدادت التدخالت األمنية في كل ما يتعلق بالحياة الجامعية بعد عام   0 ، من ضمن جهد النظام 
لتشديد قبضته األمنية على املجتمع ككل. شمل ذلك مراقبة أكثر للتعيينات وفرض الشخصيات مضمونة 
الوالء واالعتقاالت والفصل، سواء بالنسبة إلى األساتذة أم الطلبة. وقد أوردت إحدى الدراسات مزيًدا 
من الشهادات حول مختلف التدخالت التي مارستها األجهزة األمنية واملنظمات املرتبطة بها في الجامعات 
السورية)9 (. وأشارت دراسات أخرى إلى أن التعليم العالي السوري ما يزال مستمًرا، ولكنه تعرض »لتحوالت 
سلبية كبيرة أثرت عليه بشدة، من خالل تآكل الجودة والعدالة وتعميق السيطرة على الجامعات كوسيلة 

ألمن النظام«)0 (.

وبتكثيف شديد، يمكن تعرف طبيعة تدخل املنظومة األمنية في الجامعات، في تصريح عميد إحدى 
كليات جامعة دمشق: »يروي عميد إحدى الكليات في جامعة دمشق قبل عام   0  أن مندوب فرع الخطيب 
األمني كان يزوره صباح كل يوم، ويطلب منه كل نشاطات الكلية واألقسام، وفي ما إذا هناك مشكالت أمنية، 
وال يكتفي بذلك، يقوم بجولة على بعض رؤساء األقسام وبعض األساتذة املتعاملين مع الفرع األمني من 
أجل الهدف نفسه، ويقاطع املعلومات مع بعضها ليكتب تقريره األمني اليومي عن سير العمل في الكلية«)  (.

األستاذ الجامعي والطالب ضحيتان لهذا املناخ القمعي في نهاية املطاف، حيث يزدهر الفساد وتسود 
ستباح الجامعة من ذوي النفوذ والسلطة، إذ يتم التدخل في العالقة بين 

ُ
املحسوبية والتدخالت األمنية وت

 ملا 
ً

املدرس والطالب وتسميمها. في هذه الظروف، تنحصر خيارات املدرس في ثالث؛ أن يكون فاسًدا ومتقبال
هو عليه، أو أن ُيجبر بصورة ما أن يصبح كذلك، أو أن يرفض محاوالت إفساده ويدفع ثمن نزاهته. في الحالة 
 عن مساعدته، 

ً
األخيرة، ال بد أن يطاله التنكيل بصورة ما، وتقف الهيئات والسلطات األكاديمية كلها عاجزة

إن لم تساهم مباشرة في عملية التنكيل هذه.

ينعكس هذا املناخ على الحياة األكاديمية في الجامعات السورية، فيفقدها املهمة األساس التي يجب أن 
تميزها؛ البحث العلمي والعطاء األكاديمي، لتصبح محض مؤسسات تلقينيه مستباحة من الدولة األمنية، 

وتأتي في آخر املراتب التصنيفية بين جامعات املنطقة والعالم)  (.

)9 ( - مجموعة من املؤلفين، التعليم العالي في سورية بعد 2011، التحديات الحالية واملستقبلية، مجلس األكاديميين املعرضين للخطر 
Council for At-Risk Academics )CARA( ، لندن، 9 0 .

https://bit.ly/3DtYvkl.

)0 (  -من ملخص دراسة: التعليم العالي في سورية أثناء الصراع: البقاء والحماية وأمن النظام، املجلة الدولية لتطوير التعليم، مجلد   ، 9 0 ، ص    –   .
https://bit.ly/3onCLlN

)  (  - طالل مصطفى وآخرون، التعليم العالي في مناطق النظام السوري: الواقع والنهوض في املستقبل، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، ص 9 .
https://bit.ly/3psa9Yb

)  ( - لالطالع على وجهة نظر طالبية مكتوبة بصورة طريفة وساخرة حول الحياة األكاديمية في الجامعات السورية، انظر شهادتي طالبي 
الفلسفة أحمد اليوسف وحسام الدين درويش في بحث: بدر الدين عرودكي، الثقافة في سورية من الدمار إلى البناء )1(: محاولة في تشخيص 

الدمار الثقافي في سورية )1963 – 2010(، مركز حرمون،   0 ، ص    –   .
https://bit.ly/31CtVrJ

https://bit.ly/3DtYvkl
https://bit.ly/3onCLlN
https://bit.ly/3psa9Yb
https://bit.ly/31CtVrJ
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دور هيئات حزب البعث ونقابة املعلمين والتحاد الوطني لطلبة سورية

رس في املادة الثامنة من دستور   9 ، 
ُ
كان دور حزب البعث، كحزب حاكم للدولة واملجتمع، قد ك

بيد أن حذف هذه املادة من دستور   0  لم ُيحدث أي فرق، وما زالت مقرات حزب البعث موجودة في 
الجامعات وتمارس الدور ذاته، وهو مثال آخر على صعوبة إصالح بلد تحكمه الدولة األمنية التي تتناقض 

ممارساتها مع محتوى الدساتير والقوانين في الدولة الرسمية. 

ز الدولة األمنية جهدها في مؤسسات التعليم العالي من أجل أدلجة األجيال الجديدة وتربيتها عقائدًيا 
ّ
ترك

لضمان والئها للنظام الحاكم. يتضح ذلك من خالل »مجموعة من السمات التي تطبع السياسة التعليمية 
في سورية، منها إطارها املرجعي الذي هو مزيج من الثقافة املجتمعية العامة والفكر القومي – الوطني كما 
يتجلى في مبادئ الحزب وفكر القائد ورؤيته للمجتمع والدولة والفرد، والغاية هي تنشئة أجيال تتعايش مع 

مجتمع شمولي ذي نزعة وطنية - قومية متعالية...«)  (.

ويحتاج أي نشاط أكاديمي إلى املوافقة املسبقة من مكتب التعليم العالي في القيادة القطرية لحزب 
البعث، من خالل مكاتبه الفرعية في فروع حزب البعث في الجامعات السورية، بما في ذلك الدخول في 
أدق التفاصيل، كما هو واضح من صيغة املوافقة الواردة في هذه الوثيقة )انظر الوثيقة   في ملحق هذه 

الدراسة(.

وبحسب توصيف الخبير يوسف بريك لظروف التدريس في الكليات اإلنسانية، في ظل سطوة الدولة 
األمنية وتعطيلها لحرية الفكر، فإن: »هيئات حزب البعث ونقابة املعلمين واالتحاد الوطني لطلبة سورية 

يؤدون دور األجهزة األمنية التي تحرص دائًما على كم األفواه في مراقبتها للعملية التدريسية«)  (.

وعن التدخل املباشر ألدوات الدولة األمنية في عمل املؤسسات األكاديمية يقول األستاذ خضر ذكريا: 
»طلب أحد األجهزة األمنية من وزير التعليم العالي عدم تعييني قبل التدقيق في أطروحتي املكتوبة بالروسية 
حول خصائص التركيب االجتماعي في سورية )...(. وبناء على تعليمات الجهاز األمني، طلب مني وزير التعليم 
العالي السوري ترجمة أطروحتي إلى اللغة العربية قبل تعييني في الجامعة )...(. ولم أجرؤ على ترجمة القسم 
السيا�ضي من األطروحة حتى بعد أن صرت عضًوا في هيئة التدريس في قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية 

بجامعة دمشق، ذلك أنني أدركت بأن ذلك قد يؤدي إلى فصلي من الجامعة، وربما إلى السجن أيًضا«)  (.

وحول تدخل االتحاد الوطني لطلبة سورية في الحياة الجامعية، يتحدث الباحث واألخصائي االجتماعي 
ل الهيئات الطالبية املنتخبة بطريقة طائفية/ مناطقية معيبة في نشاط الطالب  صفوان قسام عن: »تدخُّ
الثقافي وتوجهاتهم وآرائهم. وعلى صعيد اإلدارات العليا، أي املكاتب اإلدارية واملكتب التنفيذي، يجري 

)  (  ريمون معلولي، إيديولوجية السلطة: خمسون عاًما على التعليم في سورية،   0 .
https://bit.ly/3kzGs5L

)  (  - انظر: يوسف بريك، ملحق الشهادات

)25(  - Kheder Zakaria, “Practicing Sociology in Syria: Dilemmas in the Context of Authoritarianism and Conflict” , in Sociolo-
gies in Dialogue, Edited by Sari Hanafi and Chin-Chun Yi, SAGE Publication, London, 2020.

https://bit.ly/3kzGs5L
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التحكم في النشاط السيا�ضي بصورة مجحفة وبيروقراطية«)  (.

وصل األمر إلى مرحلة مروعة من الفساد املنهي واألخالقي في الهيئات البعثية واألساتذة املرتبطين بها)  (. 
وجاء في شهادة الباحث حسام السعد حول الفساد ودور هذه الهيئات في تكريسه وانتشاره بأنه كان يجري: 
»تغيير درجات طالب ملصلحة غيرهم من أجل الحصول على املنح الدراسية، وكان األساتذة ُيرشون بمبالغ 
مالية أو بإغراءات جنسية تعويًضا عن خدماتهم لتلك الهيئات، ويكفي النظر في القضايا األخالقية التي 
ُرفعت في حق األساتذة الذين أوقف بعضهم عن العمل بسبب تجاوزات أخالقية، ولكن بعد سنة عادوا إلى 

مزاولة أعمالهم وتقلدوا مناصب إدارية وعلمية في جامعة دمشق«)  (.

ومن الطريف ما أوردته الصحافية هدى أبو نبوت في شهادتها حول أن الحالة تتحسن الجامعة في أيام 
العطلة األسبوعية، حين يدرس طلبة التعليم املفتوح، وذلك بسبب غياب الهياكل التابعة للحزب التي يعمل 
أعضاؤها على مراقبة الطلبة والتدخل في شؤونهم: »كان تدخل الهياكل التابعة ملكاتب الحزب واالتحاد 
الوطني لطلبة سورية في أيام التعليم املفتوح )يومي الجمعة والسبت( أقل مما هو في أيام الدوام الرسمية، 

فممثلو هذه الجهات غير موجودين، وهو أحد أسباب الراحة النفسية للطالب«)9 (.

ومن مظاهر انقالب أدوار النقابات واملنظمات في ظل الدولة األمنية، على سبيل املثال، عندما تتخذ 
الدولة األمنية إجراء تعسفًيا ما بحق أحد األساتذة الجامعيين، تكون نقابة املعلمين أول من يبارك هذه 
خذ مثل هذا اإلجراء بحق طالب 

ُ
اإلجراء أو يصمت عنه، كذلك يفعل االتحاد الوطني لطلبة سورية، إن ات

طبق إجراءات 
ُ
ما. وفي مثل هذه الحاالت غالًبا ما يتم تجاوز العقوبات املنصوص عليها في اللوائح الجامعية وت

أمنية تعسفية. 

حتى النشاط العادي لنقابة املعلمين واتحاد الطلبة يتم بطريقة فوقية، وال ُيترك ألعضائها أي خيار آخر، 
إذ ال توجد منظمات منافسة وال مجتمع مدني مستقل، وهي منظمات مدمجة في الدولة األمنية، بوصفها 
رديفة لحزب البعث، ومن ثم فهي غير معنية بتحقيق مصالح أعضائها إال في حدود ما ترسمه مؤسسات 

الدولة األمنية التي تضع سياسات هذه املنظمات وتعين قياداتها وتحدد طبيعة مكافآتها ومهماتها. 

في الواقع، »تتم ممارسة الرقابة السياسية على طلبة الجامعات من خالل االتحاد الوطني لطلبة. وعلى 
الرغم من ارتباطه بوزارة التعليم العالي سورية، إال أنه يعمل لصالح جهاز املخابرات«)0 (. في هذا الصدد، 
ُيورد السيد فراس الحاج يحيى اإلغراءات التي ُعرضت عليه ليترشح إلحدى قيادات االتحاد الوطني لطلبة 
سورية واملهمات التي سيجب عليه القيام بها: »حاول أحد معارفي إقناعي بالترشح لعضوية الهيئة اإلدارية 

)  (  -انظر: صفوان قسام ملحق الشهادات

)  (  فضيحة أخالقية جديدة.. طرد دكتور من جامعة دمشق وهو عضو باللجنة الدستورية
https://bit.ly/313YAhp 

)  (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

)9 (  -انظر: هدى أبو نبوت، ملحق الشهادات

)0 (  التعليم العالي في سورية قبل   0 ، مرجع سابق، ص 9 .

https://bit.ly/313YAhp
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ًدا فوائدها؛ من عالقة مميزة مع أساتذة الجامعة وسلطتها، تبدأ بعدم اإللزام بحضور  التحاد الطلبة، ُمعّدِ
املحاضرات وتصل إلى ضمان النجاح في املواد، بغض النظر عما ُيكتب في أوراق االمتحان، وذلك نظًرا إلى 
تكليفنا بمهمات حزبية وطالبية ونشاط ضمن اتحاد الطلبة، ومن مهماتنا متابعة نشاط الطالب ومراقبة 

نقل إلى األمن«)  (.
ُ
بعضهم، وهذه املعلومات -على حد زعمه- تخدم الوطن واستقراره، وست

نظام المتيازات واملنح

ال يعيش النظام املستبد إال على التمييز بين الخاضعين لسلطته، وهو السالح األم�ضى الذي يستخدمه 
في صنع الشروخ وتغذية األحقاد. ومنذ أن ٌرسخ نظام االستبداد في سورية في أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات، منح الطلبة من أعضاء حزب البعث ورديفته منظمة اتحاد شبيبة الثورة عدًدا من االمتيازات 
التي وصلت إلى حد إضافة عشرات الدرجات في الشهادة الثانوية ألعضاء اتحاد شبيبة الثورة املشاركين في 
نهم من دخول الكليات الجامعية املرغوب فيها كالطب والهندسة وغيرها، ومن 

َّ
دورات القفز املظلي، ما مك

ثم منحهم األفضلية في الترشح للبعثات الخارجية، فامتألت الجامعات باألساتذة املسيسين ومحدودي 
الكفاءة، وانعكس ذلك على محتواها األكاديمي والبحثي. 

ولم يقف نظام االمتيازات عند حّد أو مرحلة، وشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء الشهداء، 
 عن الفرص التي يحصل عليها أعضاء الحزب ومنظماته واملدعومون واملقربون من رجاالت السلطة 

ً
فضال

واألجهزة األمنية للقبول والتعيين في مختلف الوظائف، وما يرتبط بذلك من إثارة الحساسيات واستبعاد 
الكفاءات.

لقد بدأ تخريب الحياة األكاديمية »من عمليـة توظيـف البعثيـين أسـاتذةّ في الجامعـة، إلى محاربـة املفكريـن 
 إلى التضييـق عـلى الجامعـة بمؤسسـات نقابيـة سـلطوية وظيفتهـا ضبـط 

ً
والعلـماء والفالسـفة األحـرار، وصـوال

الجامعـة عـلى إيقاعـات االسـتبداد البعثـي، وتـم حصارهـا بمؤسسـات بعثيـة تمثـل االتحـاد الوطني لطلبة 
لفـت هـذه املؤسسـات بتخريـب 

ُ
سـورية، والتدريب العسـكري الجامعـي، وفروع الحزب: حـزب البعـث، وك

الجامعـة وتحويلها إلى مؤسسـات للفسـاد املطلق«)  (.

تعني العدالة تطبيق القوانين على الجميع بال استثناء، وهذا ما تكرهه األنظمة املستبدة، واألمثلة 
عطى لذوي الوساطة 

ُ
موجودة في املجاالت كلها؛ لذلك كانت معظم املنح الخارجية والفرص الوظيفية ت

واملقربين، فكانت النتيجة هي هذه األغلبية من األكاديميين الذين ال يستحقون هذا اللقب. يعرض الباحث 
حسام السعد في شهادته بعض أشكال التمييز ذات الصلة: »شمل نظام االمتيازات من استطاعوا تكوين 
 عن أبناء الضباط أو أبناء الدكاترة أصحاب 

ً
شبكة عالقات قوية مع الدكاترة أو الجهات اإلدارية. فضال

ا متشابهة من األكاديميين من الجيل الجديد. جيل ليس لديه 
ً
املستوى العلمي املتدني. كل ما سبق أنتج نسخ

مشروع أكاديمي وال نقدي وال فكري. همه الرئيس إلقاء املحاضرات وقبض الرواتب كأي موظف في مؤسسة 

)  (  - انظر: فراس الحاج يحي، ملحق الشهادات

)  (  علي أسعد وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الحياة الخفية للجامعات العربية، )مركز دراسات 
الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت،   0 (، ص 09 .
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استهالكية«)  (.

 ويبدو أن ال حدود للتمييز واملحسوبيات في جامعات سورية البعث والدولة األمنية، فهي تتوالد باستمرار، 
وتتسبب في كثير من املظالم وتراجع الجودة األكاديمية ومخرجات العملية التعليمية. 

تكامل وسائل الهيمنة وتشابكها

يختلف النظام السوري عن األنظمة الشمولية الكالسيكية، كالنظام السوفييتي املنهار، بسبب الهامش 
السيا�ضي )أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية واألحزاب املرخصة بعد عام   0 ( واالجتماعي )النشاط الديني 
على وجه الخصوص(، لكن تلك الهوامش ليست سوى ديكورات غير فاعلة وخاضعة لتوجيهات األجهزة 
األمنية، قلب الدولة األمنية، ما يجعل النظام السوري نظاًما شمولًيا تاًما في نهاية املطاف، ويتحكم في 

املجتمع كله ومؤسسات الدولة كلها، بما في ذلك قطاع التعليم العالي.

إن تعدد وسائل الهيمنة، كحزب البعث ومنظماته الرديفة واألجهزة األمنية وعدد من العاملين واألساتذة 
والطلبة واملخبرين املقربين من السلطة، يمنح الدولة األمنية سيطرة تامة على الجامعات السورية. وال 
، فهي تتبع وزارة التعليم العالي وتحصل على كوادرها من الجامعات 

ً
تختلف الجامعات الخاصة إال قليال

الحكومية. ومع أن هيمنة الدولة األمنية ال تقتصر على قطاع التعليم العالي، لكن أهميته في رفد مؤسسات 
الدولة بالكوادر يجعلها تركز على السيطرة عليه ومراقبته من كثب. 

للجامعات، كما لكل مؤسسة ضمن الدولة األمنية، وظيفتان؛ وظيفة أمنية غير معلنة، ووظيفة رسمية 
فرغ مجمل وظائفها التعليمية من معانيها الحقيقية وتحولها إلى أدوار 

ُ
هي ضحية للوظيفة األمنية التي ت

شكلية غير قادرة على تخصيب نفسها، سواء بفعل االنزياح القسري ملهماتها، أم بفعل التكيف مع املتطلبات 
األمنية.

لذا تحولت الجامعات إلى ميادين ملمارسة القهر واإلطباق على الحياة األكاديمية، في صورة أضاءها 
 

ً
الدكتور علي أسعد وطفة، موضًحا املفارقة بين حال الجامعات السورية ودورها املفترض بوصفها معقال

للحرية والعقالنية: »استطاع النظام أن يفرغ هذه الجامعات من كل املضامين األخالقية واإلنسانية في 
مناهجها وفي إعداد أساتذتها. ففي الجامعة نجد مؤسسات تتبع الدولة األمنية وتمارس دورها في عملية 
القهر والترويض، وهناك فروع الحزب القائد واالتحاد الوطني للطلبة ونقابة املعلمين والحرس الجامعي 
شكل 

ُ
واملعسكرات الجامعية، إضافة إلى مجموعات التشبيح السيا�ضي، وكل هذه املنظمات واملؤسسات ت

ا أمنًيا وأدوات ملمارسة كل أشكال القهر واإلذالل والعبودية.. فأين املفّر.. والسؤال هنا كيف يمكن ملثل 
ً
طوق

 للحرية ومنطلًقا لقيم العقل والعقالنية؟«)  (. 
ً

هذه الجامعات أن تكون معقال

)  (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

)  ( - علي وطفة، من التربية على القهر واالستبداد إلى التربية على القيم الكونية،    آذار/ مارس   0 ، مركز نقد وتنوير.
https://tanwair.com/archives/10568

https://tanwair.com/archives/10568
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عالقات أكاديمية مشوهة برعاية الدولة األمنية)35(

بباقي  مقارنة  نسبًيا  راقية  اجتماعية  عالقات  تسودها  أن  يفترض  التي  األماكن  تلك  هي  الجامعات 
لكن  اإلبداعات.  املواهب وظهور  تفتح  وإمكانية  والثقافية  العلمية  النخب  إلى وجود  نظًرا  املؤسسات، 
الدولة األمنية ال تعرف حدوًدا وال حرمات، فقد انتهكت العالقات وامليادين، وانعكس ذلك على العالقات 

األكاديمية، ففقدت تميزها وغابت عنها فضاءات الحرية.

الجامعي  أفراد الحرس  الخارجية، حيث يقف  الجامعة عند األبواب  في  السوية  العالقات غير  تبدأ 
املدججين بالسالح يتفحصون هويات الجميع، بمن فيهم األساتذة، ينظر هؤالء »بعين العداوة واإلحسـاس 
بالنقص تجـاه هؤالء األكاديميين املسـلحين باملعرفـة والدفاتر والكراسـات، ومـا بـين حملـة العلـم وحملـة 
السـالح عـداوة تاريخيـة، فاألكاديمـي ينظر إلى هـؤالء الحـرس بعين الشفقة واالزدراء بوصفهم رموًزا للجهل، 
وكذلـك فـإن حملـة السـالح ينظـرون إلى األكاديمي بغـيرة شـديدة وعـداوة بينـة، ويمعنـون في معاملـة الطلبـة 

بطريقـة فظة«)  (.

وتسود العالقات غير السوية داخل الهيئات األكاديمية وفي العالقات بين األساتذة من جهة وبينهم 
وبين الطالب من جهة ثانية، مثل الوشاية وكتابة التقارير والعالقات الكيدية والالأخالقية وعدم التعاون 
والفساد والرشاوى، ويقلد مسؤولو الجامعة الدولة األمنية ويستخدمون مخبريهم الخاصين ملعرفة ما يجري 
حولهم، فـ »تصبح الجامعة أو الكلية أشبه بثكنة عسكرية وتتحول إلى كابوس مرعب مدمر لنفوس الطالب 
واألساتذة مًعا«)  (. وبهذا الصدد، يورد الباحث حسام السعد أمثلة عن: »الدكاترة الذين قاموا بالتشبيح 

على زمالئهم وطالبهم وكتبوا التقارير األمنية فيهم فاعتقلوا«)  (.

من جهة ثانية، يمكن تصنيف الصراعات التي يعيشها األكاديميون في الجامعة في ثالث فئات: »صراعات 
هيَمن عليهم«)9 (. 

ُ
هيَمن عليهم )في ما بينهم( وصراع بين املهيمنين )في ما بينهم( وصراعات بين املهيمنين وامل

ُ
بين امل

يتصارع املهيَمن عليهم في الفئة األولى من أجل بعض املكاسب ومن أجل إثبات الذات ونيل رضا املهيمنين، 
ويتصارع املهيمنون من أجل املناصب العلمية واإلدارية، في حين يتضمن الصراع بين املهيمنين واملهيَمن 
عليهم محاولة األخيرين مقاومة املعوقات البيروقراطية والحد من املظالم في نظام يعتمد على االمتيازات 
والحظوة. وتتمثل مهمة الدولة األمنية في ضبط هذه الصراعات، ضمن جهدها لتثبيت الوضع القائم وعدم 

اإلخالل بالتوازنات التي تضمن هيمنتها على املجال األكاديمي. 

)  (  يمكن االطالع على حالة الجامعات السورية والعالقات البينية فيها من خالل تجربة شخصية ألحد األساتذة السابقين، وذلك في كتاب:
منير شحود، رقص منفرد على الجمر، )إصدارات إي - كتب، لندن، 0 0 (، بخاصة الفصالن الثاني والرابع.

)  (  علي أسعد وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الحياة الخفية للجامعات العربية، )مركز دراسات 
الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت،   0 (، ص    .

)  (  د. محمد عبد الرحمن يونس، األستاذ الجامعي والجامعات العربية املعاصرة آلية االستبداد والفساد، شبكة النبأ، 009 . 
https://bit.ly/3EmnBTw

)  (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

)9 (  محمد صبور، مرجع سابق، ص 9  .

https://bit.ly/3EmnBTw
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ن من الشعور 
ّ
ق األجهزة األمنية واملغاالة في تقمص أدوارها بين اإلداريين، كسلوك يمك

ُّ
وتسود ظاهرة تمل

ببعض األمان، إذ هي العامل األقوى في الوصول إلى املناصب اإلدارية - العلمية والبقاء فيها أطول مدة ممكنة. 
ففي سابقة غريبة، طعن الدكتور محمد ماهر قباقيبي، رئيس جامعة دمشق، قرار مجلس التأديب الجامعي 
الذي أو�ضى بنقل الدكتور زياد زنبوعة إلى خارج الجامعة بسبب حديثه عن تراجع الطبقة الوسطى في إحدى 
الندوات، وطالب األجهزة األمنية بفصله من الجامعة، وهذا ما كان يحدث في السابق، من دون العودة إلى 
العقوبات املنصوص عليها في اللوائح الجامعية)0 (. مثل هذه التصرفات ال يمكن تفسيرها إال في علم النفس 
االجتماعي، إذ تحولت األجهزة األمنية إلى ما يشبه )الطوطم( بالنسبة إلى هؤالء املقلدين والخائفين من 

سطوتها. 

ل في استغالل بعض األساتذة 
ّ
مظهر آخر من مظاهر العالقات غير السوية بين األستاذ والطالب، يتمث

جهد الطلبة البحثي واستخدامه في ترقيتهم إلى درجات علمية أعلى، كما جاء في شهادة الدكتور طالل 
مصطفى«)  (.

 ولعل عالقات الفساد األخالقي، بمختلف أشكاله من أخطر مظاهر تدخل الدولة األمنية في الجامعات، 
وبخاصة ما يتعلق بالعالقة بين األستاذ والطالب، بما يخالف القيم العلمية والتربوية واألخالقية كلها. وقد 
ورد الحديث عن الفساد في ما يخص العالقة األكاديمية بين األستاذ والطالب في معظم شهادات الطلبة 
السابقين في الجامعات السورية)  (. ال يقتصر األمر على املتاجرة باألسئلة وبيعها، ويصل إلى حد االبتزاز 
الجن�ضي)  (، في ظروف عالقات وممارسات غير سوية وأنظمة متخلفة دفعت بالجامعات السورية خارج كل 

تصنيف)  (.

ال تختلف الجامعات عن باقي مؤسسات الدولة الرسمية في عالقات الفساد، لكن ثمة حساسية خاصة 
التعليم والقضاء، النعكاسهما املباشر والخطير على أمن  النتشار هذه العالقات واملمارسات في قطاعي 
 

ً
املجتمع ومستقبله. فالدولة األمنية هي املستفيدة األولى من هذه العالقات، كونها ال تراعي القوانين أصال

وترتبط مصلحتها بتعميم الفساد لتسود على الجميع وتبتزهم.

)0 (  رئيس جامعة دمشق يطالب بعزل أستاذ جامعي خرق املحظور، موقع سناك سوري،   / /0 0 .
https://bit.ly/3GeTRZf

)  (  - جاء في شهادته: »في أثناء عملي التدري�ضي واإلشراف العلمي على رسائل املاستر والدكتوراه حضرت إلى مكتبي طالبة دكتوراه تريد مني أن 
ا قبل إرساله إلى املجلة املحكمة لعدم ثقتها العلمية في مشرفها العلمي، وأوصيتها أن تحضر في األسبوع املقبل ملناقشتها باملالحظات 

ً
أقرأ لها بحث

إن وجدت. بالفعل، حضرت الطالبة وهي مضطربة جًدا وأخبرتني أن ال داعي ملناقشة البحث: »لقد أخذ أستاذي املشرف البحث مني، ويريد 
نشره باسمه من أجل الترقية ووعدني أن أحصل على عالمة االمتياز«. شاءت املصادفات بعد عام تقريًبا؛ أن أكون عضًوا في اللجنة العلمية 
لترقية هذا األستاذ، وجدت البحث ذاته بين األبحاث األربعة املرسلة إلي للتقييم، من دون أن يعدل لغة التأنيث في البحث« ملزيد من التفاصيل 

انظر: طالل مصطفى، ملحق الشهادات.

)  (  انظر على سبيل املثال شهادات »باسل« و«أم حسين« و«عمار القلموني« و«براء« في ملحق الشهادات

)  ( - سوريا.. فضيحة »تحرش« وفساد في جامعة تطيح بـ  أعضاء هيئة تدريسية، موقع ر ت، 9 / /  0 .
https://bit.ly/3rCYhVW

)  ( - الجامعات تجارة ”مواد“ بحماية حزب البعث، ملفات سورية،   /  /0 0 .
https://bit.ly/3xZuesK

https://bit.ly/3GeTRZf
https://bit.ly/3rCYhVW
https://bit.ly/3xZuesK
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ثمة ظاهرة أخرى الفتة لتدخل الدولة األمنية في الشؤون الجامعية تتعلق ببناء عالقات اجتماعية بين 
بعض رموز السلطة وبعض األساتذة في الجامعات، ربما هو تنافس بين أهل السلطة على تقريب أهل العلم، 
تقليًدا ملا كان يحدث في عهد األمراء والسالطين. أمنت مثل هذه العالقات نوًعا من الحماية لبعض األساتذة 
نتهم من تجاوز الخطوط الحمر أحياًنا لتحقيق بعض املشروعات وتجاوز العقبات البيروقراطية، عالوة 

ّ
ومك

على تحقيق بعض املصالح الشخصية)  (.

 خريجي الدراسات العليا، 
َ
لكن أكثر الحاالت نشاًزا كانت تأسيس قائد سرايا الدفاع رفعت األسد رابطة

بعد أن حصل، بطريقة ما، على اإلجازة في التاريخ من جامعة دمشق عام   9 . بلغ أعضاء هذه الرابطة 
نحو 000  عضو، ومثلت هيئة )علمية( موازية للمؤسسة الرسمية ومنافسة لها، وخارجة على القوانين 

املعمول بها كلها)  (.

ن 
ّ
من جهة ثانية، توجد إمكانية تخطي الخطوط الحمر باالستفادة من العالقات السلطوية، فقد تمك

الدكتور ياسر صافي علي، نجل اللواء إبراهيم صافي، مستنًدا إلى نفوذ والده في السلطة، من تحقيق بعض 
النجاح في مضمار الطب الشرعي وتشكيل الرابطة السورية للطب الشرعي عام )  (000  وغيرها، بجهد 
عدد من ذوي هذا االختصاص، ولكن هذه التجربة لم تلبث أن وقعت في فخ الفساد والعالقات املرتبطة به. 
حول هذه التجربة، تحدث أحد األطباء الشرعيين من أعضاء الرابطة: »تم بجهود الدكتور ياسر صافي علي 
وعالقاته إحداث هيئات لم تكن موجودة من قبل مثل املجلس العلمي الختصاص الطب الشرعي في وزارة 
الصحة ورابطة الطب الشرعي في نقابة أطباء سورية )تم في السنوات األخيرة إحداث هيئة عامة للطب 
الشرعي )على مستوى سوريا(، كما صدرت مجلة للطب الشرعي والعلوم الجنائية، وتم إحداث اختصاص 
طب أسنان شرعي أيًضا. رافق ذلك إحداث اختصاص للطب الشرعي في وزارة الصحة وكذلك في الدراسات 
العليا في وزارة التعليم العالي عام  99 ، وتخرجت أول دفعة من أطباء شرعيين مختصين في سورية عام 
000 ، وقبل ذلك كان عمل الطب الشرعي قائًما على أطباء غير مختصين يكلفهم القضاة بالقيام بأعمال 

الطبابة الشرعية«)  ( . 

لم يستطع الدكتور ياسر صافي عالي تحسين معيشة الطبيب الشرعي السوري، فكان األطباء الشرعيون 
يحصلون بطرائق جانبية على املال )رشاوي(، وباستثناء بعض األطباء الشرعيين من ذوي الكفاءة واألخالق 

العالية، فإن معظم األطباء الشرعيين انزلقوا بدرجات مختلفة إلى سلوكات يندى لها الجبين.

)  (  - مجموعة من املؤلفين، سير عشر جامعات حكومية عربية )جامعة دمشق(، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت،   0 ، 
ص بال.

)  ( - مجموعة من املؤلفين، سير عشر جامعات حكومية عربية )جامعة دمشق(، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت،   0 ، 
ص بال.

)  ( - أمين عام الرابطة: الهيئة العامة للطب الشرعي ظلت حبًرا على ورق، صحيفة الثورة، 9 /  /9 0 .
https://bit.ly/3GdIpNB.

)  (  - أمين عام الرابطة: الهيئة العامة للطب الشرعي ظلت حبًرا على ورق، صحيفة الثورة، 9 /  /9 0 .
https://bit.ly/3GdIpNB.

https://bit.ly/3GdIpNB
https://bit.ly/3GdIpNB
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فء علمًيا نتيجة ضعف األطباء الشرعيين املتخصصين 
ُ
املنتج النهائي لهذه التجربة هو طب شرعي غير ك

الناجم عن هزالة تعليمهم وتدريبهم، وعن عدم توافر مختبرات سموم وحمض نووي وغيرها )موجودة شكلًيا 
فقط نتيجة الفساد، فقد تم شراء أدوات وتجهيزات وتكديسها من دون جدوى في القبو بصفقات مريبة قام 
بها من تمرد على ياسر صافي علي نفسه، إن تجربة ياسر صافي علي في مجال الطب الشرعي مثال على فشل 

الجيل البعثي الثالث في سورية في بناء مؤسسات الدولة أو تطويرها. 
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ثانًيا: تأثير السياسات األمنية في مخرجات اإلنتاج العلمي واملعرفي

يقصد بالسياسات التعليمية املبادئ والتوجهات التي تضعها املؤسسات التعليمية واإلدارية)9 ( وتوجه 
عمل الجامعات السورية في املستويات املختلفة عند اتخاذ قراراتها الخاصة بالتعليم العالي في الجامعات 

السورية كافة.

في الحالة الطبيعية، يفترض أن تتوافر وظيفتان للسياسات التعليمية: األولى تحدد املعايير الثقافية 
الصرفة  التعليمية  العملية  آليات  تحدد  والثانية  بالتربية.  إليها  اإلشارة  يمكن  التي  التعليمية  للسياسة 

ومسارها )مدخالت، العمليات، ومخرجات(. 

أثر السياسات األمنية في املناهج الجامعية

من الصعب تسييس العلوم الطبيعية والطب والرياضيات، لكن الدولة األمنية تحاول التأثير في مناهج 
السلطة  في ذلك عالقة  بما  العالقات والصراعات االجتماعية،  في مجال  تقع  العلوم اإلنسانية، كونها 
باملجتمع، وتسيسها لتصب في خدمة مصالح املنظومة الحاكمة وهيمنتها. ووصل األمر ذروته في تعميم مقرر 
أيديولوجي هو الثقافة القومية االشتراكية -ُبدل اسمها إلى الثقافة الوطنية القومية في السنوات األخيرة- 
على مختلف الكليات واملعاهد، كأساس تتمحور حوله مظاهر التسييس األخرى، املتمثلة في نشر الشعارات 

وصور مؤسس دولة االستبداد في سورية ونجله وأقوالهما في مختلف زوايا مؤسسات التعليم العالي.

في ما يتعلق بتاريخ سورية املعاصر، أشير بصورة مقتضبة في كتاب الثقافة القومية الوطنية إلى مراحل 
مهمة من تاريخ سورية، مثل املرحلة بين عامي   9  و  9  التي أدرجت تحت عنوان فرعي هو )مرحلة 
االنقالبات العسكرية(، في حين إن سورية عاشت في هذه املرحلة صراًعا حزبًيا سلمًيا وديمقراطًيا كان 
يمكن البناء عليه لبناء سورية الديمقراطية، لو لم يعرقلها قيام الوحدة املصرية – السورية بسبب أخطاء 

كبت في هذه املرحلة)0 (. 
ُ
سياسية ارت

ويصف الكتاب الدولة السورية في مرحلة حكم البعث قبل )الحركة التصحيحية( بأنها ذات طابع 
)أيديولوجي عربي اشتراكي()  (، وقد أصبحت بعد الحركة التصحيحية )انقالب 0 9 ( »دولة تقدمية ذات 
طابع قومي وديمقراطي وشعبي«)  (. ولطاملا أخفت مثل هذه التوصيفات األيديولوجية الواقع املعيش، 
رست في العهد األسدي األول -وبخاصة بعد الصراع مع اإلخوان 

ُ
وحقيقة أن طبيعة الدولة كانت قد ك

)9 (  - تصمم السياسة التعليمية في النسق الجامعي من قبل مكتب التعليم العالي في القيادة القطرية لحزب البعث ووزارة التعليم العالي 
ومجالس الجامعات السورية وفروع حزب البعث في الجامعات

)0 (  الثقافة الوطنية القومية، تأليف وتدقيق لجنة من املختصين )منشورات وزارة التعليم العالي، 9 0  – 0 0 (، ص 0 .

)  (  املرجع السابق، ص   .

)  (  املرجع السابق، ص   .
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لغي فيها فصل السلطات نهائًيا 
ُ
املسلمين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات- بوصفها دولة استبدادية أ

وبنيت الدولة األمنية على حساب الدولة الرسمية. تجدر اإلشارة إلى أن هذا الحدث لم يجِر التطرق إليه على 
اإلطالق في هذا الكتاب، وذلك تبًعا لسياسة االنتقاء التاريخية املتبعة في الكتاب.

واستمرت سياسة تدوير الزوايا في تاريخ سورية، حيث بدأ الرئيس بشار األسد عهده فجأة بعد وفاة أبيه 
من دون أي توضيح لكيفية حدوث ذلك، وشرع بـ)مسيرة التطوير والتحديث( ومقاومة )املشروع االمبريالي 
الصهيوني الرجعي العربي ضد املقاومة(، باللغة الخشبية الفوقية والعدائية واملضللة ذاتها. ويتحدث الكتاب 
عن اإلنجاز الدستوري املهم، دستور   9 ، بغض النظر عن محتواه الذي كرس هيمنة حزب البعث على 
الدولة واملجتمع من خالل مادته الثامنة .)  ( وال غرابة بالطبع أن يوصف ما حدث في   0  بالحرب على 
سورية، والحديث عن أسباب خارجية له، رًدا على إنجازات وحالة داخلية مثالية، وهنا يصل التضليل إلى 

منتهاه)  (. 

إن التوصيفات والشروح الواردة في الكتاب تهدف كلها -موضوعًيا- إلى إخفاء حقيقة حالة الدولة 
السورية ذات البنية املزدوجة؛ الدولة الرسمية بسلطات شكلية، تشريعية وتنفيذية وقضائية، والدولة 
األمنية املتحكمة في كل ما يتعلق بمهمات الدولة الرسمية ووظائفها، وهذا ما يكرس حالة االنفصام والخلط 

في الحياة السياسية السورية. 

وكما ورد في شهادة الخبير واألستاذ الجامعي السابق، يوسف بريك، تراقب مؤسسات الدولة األمنية 
الكتاَب الجامعي في الكليات اإلنسانية: »ال يخفى على أحد ممن عمل في الجامعات السورية أثر السياسات 
األمنية في املناهج وتأليف الكتب الجامعية، إذ ال يمكن املوافقة على نشر الكتاب الجامعي مهما كانت درجة 

تميزه العلمي من دون )مباركة( األجهزة الحزبية واألمنية«)  (.

وتتحدث الصحافية هدى أبو نبوت، كطالبة في قسم اإلعالم في التعليم املفتوح، عن تجربتها مع املنهاج: 
»كانت املناهج التعليمية في قسم اإلعالم بقسم التعليم املفتوح مكثفة وطويلة ومعقدة بالكتابة والسرد 
وخشبية بالطرح وصعبة على الفهم، ما اضطرني إلى تلخيص كل كتاب والدراسة من امللخص الذي أعددته 

بنف�ضي قبل االمتحان«)  (.

حتى الكتاب الجامعي ذاته لم ينُج من تنكيل الدولة األمنية وأدواتها، إذ حظر على الطالب الرجوع إلى كتب 
أساتذة محسوبين على املعارضة في أبحاثهم )حلقة البحث، أطروحة املاجستير والدكتوراه()  (.

)  (  املرجع السابق، ص    –   .

)  (  املرجع السابق، ص    –   .

)  ( -انظر: يوسف بريك، ملحق الشهادات.

)  ( - انظر: هدى أبو نبوت ، ملحق الشهادات.

)  ( - جاء في شهادته: »بعد تأليفي كتاًبا جامعًيا أكاديمًيا بعنوان: الخدمة االجتماعية، وطباعته من قبل الجامعة، أوقف توزيعه على الطالب، 
بعد أن تبين لإلدارة الجامعية أنني متعاطف مع الطالب املشاركين في احتجاجات   0 “. انظر: طالل مصطفى، ملحق الشهادات.
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كتب الدكتور منير شحود في حسابه على موقع الفيسبوك أن فرع الحزب منع بيع كتابه حول تشريح 
الدماغ في معرٍض للكتاب في جامعة تشرين بالالذقية؛ ألنه معارض ومفصول من الجامعة ألسباب أمنية)  (. 

وفي رأي الباحث حسام السعد: »السمة الرئيسة في مناهج العلوم اإلنسانية هي غياب روح الفكر النقدي 
وِقدمها وعدم مواكبتها آخر املدارس الفكرية النظرية والتجريبية«)9 (.

افتقار الجامعات السورية إلى التجهيزات املادية والتقنية الالزمة للتعليم

والكتب  املختبرية  واللوازم  العلمية  األجهزة  إلى  الحكومية  السورية  الجامعات  معظم  افتقار  لوحظ 
الحديثة واملصادر العلمية الجديدة، بل لوحظ استمرار املستلزمات العلمية التقليدية )السبورة التقليدية(، 
وبخاصة في الكليات النظرية، هذا ما عبر عنه الدكتور حسام الدين درويش في حديثه عن املرحلة التي كان 

فيها طالًبا في جامعة حلب في تخصص دبلوم التأهيل التربوي)0 (.

 لوحظت مفارقة في محاضرات بعض األساتذة السوريين، إذ يتحدثون عن ضرورة اإلقالع عن األساليب 
التقليدية في العملية التدريسية؛ وفي الوقت ذاته يمارسون تلك األساليب وهذا ما تحدث عنه األستاذ أحمد 

اليوسف في شهادته عن مرحلة دراسته دبلوم التأهيل التربوي)  (.

 عن افتقار القاعات التدريسية إلى كل ما يمت إلى التقنيات العلمية الحديثة، واالعتماد على ما 
ً

فضال
جاء في الكتب املقررة التي تتضمن نظريات ومنهجيات مترجمة وجاهزة من دون محاولة توطينها بما يناسب 
متغيرات الواقع السوري، أي عدم التفكير في بذل أي جهد علمي إبداعي يمكنه من استيعاب الواقع السوري 
وخصائصه، بمعنى آخر غياب السياسة التعليمية االستراتيجية الواضحة. »املناخ التعليمي في القاعة 
التدريسية وفي الجامعة عموًما قروسطي الطابع ال ُيسمح فيه بالخروج عما جاء في بطون الكتب الجامعية 

)  (  - انظر الوثيقة   في ملحق الدراسة. أيًضا صفحة منير شحود على الفيس بوك.
https://bit.ly/32R7ijG

)9 (  - انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

)0 (  - يقول الدكتور حسام الدين درويش: »درست دبلوم التأهيل التربوي في جامعة حلب، واملفارقة الصادمة واملحزنة واملضحكة في الوقت 
نفسه أن املحاضرات كانت عن تقنيات التعليم من دون استخدام أي تقنية منها، وعن أصول التدريس مع ابتعاد كامل عنها، وعن طرائق 
التدريس من دون اتباع أي منها...الخ وكان الوضع سيئا إلى درجة أن القاعة الكبيرة لتي تجري فيها محاضرات ملئات الطلبة كانت غير مجهزة 
بميكرفون أو أي وسائل مساعدة على أن يسمع الطالب كالم املحاضر. » انظر: بدر الدين عرودكي، الثقافة في سورية من الدمار إلى البناء ) ( 

محاولة في تشخيص الدمار الثقافي في سورية )  9 ـ  0 0 (، ملحق الشهادات، ص   .، مركز حرمون للدراسات املعاصرة.
https://bit.ly/31CtVrJ

)  (  - يقول األستاذ أحمد اليوسف: » في إحدى محاضرات دبلوم التأهيل التربوي في جامعة حلب، كان عميد الكلية يقرأ من ملخصه كالًما 
يقول: لقد انتهت أساليب التلقين التربوي الفاشلة، وحلت محلها أساليب حديثة تستخدم التقنية، كاستخدام الحاسوب، على سبيل املثال 
سألته: أين التقنيات يا دكتور؟ كان األستاذ يتلو علينا بأسلوب التلقين نقًدا للتلقين دونما وعي للمفارقة، وكاد يفصلني من الجامعة لوال وساطة 
السكرتيرة، كنا نلجأ ألساليب الفساد نفسها لنحمي أنفسنا، فلجأت إلى سكرتيرة العميد ذاته، عميد التلقين، هذا أصبح وزيًرا الحًقا فقد كان 
من أصدقاء بشار األسد، وجزًءا من فريق نشر املعلوماتية » انظر: بدرالدين عرودكي، الثقافة في سورية من الدمار إلى البناء ) ( محاولة في 

تشخيص الدمار الثقافي في سورية )  9 ـ  0 0 (، ملحق الشهادات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة. ص   
https://bit.ly/31CtVrJ 

https://bit.ly/32R7ijG
https://bit.ly/31CtVrJ
https://bit.ly/31CtVrJ
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املوافق عليها من الهيئات الجامعية التي تقف وراءها التعليمات األمنية)  (.

افتقار أعضاء الهيئة التدريسية إلى املهارات التقنية في التدريس

يعد األستاذ الجامعي العنصر الفاعل في العملية التعليمية الجامعية، وهو القادر على تعويض النواقص 
 نجاح العملية التعليمية 

ً
في املستلزمات الفنية املساعدة في العملية التدريسية، ومن ثم يقع على عاتقه أوال

أو فشلها، حيث يقاس املستوى العلمي للجامعات من خالل أداء أساتذتها التعليمي.

أما في الجامعات السورية، وبخاصة في الكليات النظرية لوحظ افتقار معظم األساتذة إلى امتالك مهارات 
استخدام التقنيات الحديثة في التعليم. وعدم القدرة على مواكبة التقنيات الحديثة في املناهج الحديثة 
وأدائها بالشكل الوظيفي املطلوب، هذا ما ملسه شاهر الشاهر، األستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة 

دمشق )  (.

أيًضا يؤكد محمد سامي العمر، األستاذ في جامعة حلب أن نظرة بعض األساتذة إلى عملهم العلمي في 
الجامعات كمجرد موظفين في القطاع الحكومي، ال كباحثين في النسق العلمي واملعرفي من املفترض أن 
تكون مهمتهم الرئيسة إنتاج املعرفة الجديدة، حيث الغياب شبه املطلق للطموحات العلمية والكفاءات 
املعرفية، وبالتالي الطموح األكبر ملعظم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية االندماج في سوق 
 من سوق املعرفة العلمية، وبالتالي البحث عما يعزز دورهم وسلطتهم في 

ً
الفروع األمنية والبعثية بدال

 من رأس املال املعرفي. »بعض األساتذة ال يعرف 
ً

الوسط الجامعي من خالل رأس مال العالقات األمنية بدال
من ثقافته وأكاديميته سوى املقرر الذي درس منه ونسيه بعد ذلك، أو ال يعرف أبعد مما جاء في رسالته 
للدكتوراه أو املاجستير مبتعًدا عن القراءة والتثقيف، وبعضهم لم يفتح كتاًبا في حياته، ومع ذلك يسمون 

أنفسهم ونسميهم أساتذة جامعات«)  (.

محدودية األبحاث العلمية والكتب الجامعية

يعد إنتاج الجامعات لألبحاث العلمية والكتب الجامعية مؤشًرا من مؤشرات جودة رأس املال املعرفي 
على الصعيد العالمي، أما في الجامعات السورية فالواقع يقول إن ”دورة البحث العلمي غير كاملة، فاألبحاث 
نها ليست موجهة لالستثمار واالستخدام األمثل في 

ٔ
املنجزة غير مترابطة مع بعضها وليست تراكمية، كما ا

)  (  -انظر: يوسف بريك، ملحق الشهادات

- يقول الدكتور شاهر الشاهر: »حين باشرت العمل بالتدريس في الجامعة كانت الغالبية العظمى من األساتذة ال تجيد استخدام    )  (
الحاسوب، وإلى اليوم ليس لها حساب على أي موقع من مواقع التواصل االجتماعي، ناهيك عن عدم ولوجهم إلى الشبكة العنكبوتية مطلًقا، بل 
عند حديثهم عنها تشعر أنهم يوردون العديد من األخطاء ... أحد األساتذة الذي أصبح عميًدا كان آخر كتاب قد قرأه في فرنسا عندما كان طالًبا، 
وهو اليوم بمرتبة أستاذ .... وأجزم أن ال أحًدا كان يشتري ولو كتاًبا واحًدا باختصاصه سنوًيا«. انظر: علي وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء 
الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياة الجامعية، ط ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت 

  0 ، ص   . 

)  (  -علي وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياة الجامعية، ط ، مركز دراسات 
الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت   0 ، ص   
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عملية التطوير والتنمية، إنما تعّد كواجب للترفيع بالنسبة لعضو الهيئة التعليمية«)65(، أو للحصول على 
شهادة املاستر والدكتوراه بغض النظر عن اإلضافة العلمية الجديدة، بل حتى يغيب عن معظمها املنهجية 
العلمية املتعارف عليها في الجامعات السورية، ومن ثم إمكانية النشر في املجالت املحكمة العاملية شبه 
معدومة، »ففي دراسة للمعايير املنهجية املستخدمة في )   ( أطروحة ماجستير ودكتوراه في جامعة دمشق 
ممنوحة خالل املدة بين ) 00  و  0 ( تبين أن %   من هذه األطروحات حققت الشروط العلمية 

املنهجية املطلوبة في جامعة دمشق«)  (.

وكذلك حول آليات تأليف الكتاب الجامعي، إذ يحتاج إلى موافقة املجالس الجامعية ) القسم، الكلية، 
الجامعة( كمقترح لتأليف كتاب جامعي يتضمن محتويات الكتاب، وفي ما بعد يحتاج إنجازه إلى املوافقات 
سابقة الذكر مرة ثانية، إضافة إلى موافقة أحد األساتذة املكلفين من فرع حزب البعث في الجامعة بشكل 
دائم من خالل تقرير يكتب فيه أن مضمون الكتاب غير معاد لثورة البعث وأهدافها في الوحدة والحرية 
واالشتراكية، بمعنى آخر تقرير أمني عن مضمون الكتاب، وفي كل كلية يوجد هذا األستاذ الذي يتحكم في 

املوافقة على إجازة الكتاب أو عدمها بجملة واحدة.

شهدت كثير من الجامعات السورية حاالت كبيرة ومتعددة، من السرقات العلمية ألعمال منجزة من 
جامعات سورية أخرى أو من الجامعات العربية والدولية، سواء بالنقل الحرفي أم بالترجمة من اللغات 

األجنبية إلى العربية من قبل بعض طالب الدراسات العليا)  (.

غياب الرؤية النقدية في العملية التعليمية

من مخرجات املناهج الجامعية التي تعمل على تنمية امللكات الحفظية، أي القدرة على استذكار املعلومات 
واستحضارها في االختبارات الجامعية الرسمية فقط، غياب الرؤية النقدية في محاضرات أعضاء الهيئة 
التدريسية ، وحتى في أبحاثهم وكتبهم الجامعية، وبالنتيجة عدم قدرة الخريجين من الجامعات السورية على 
العمل في املجاالت املهنية والتخصصية، وهذا يعود إلى قصورها عن توفير زاد معرفي وعلمي متوازن قادر على 

)  ( - انظر: التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق األهداف )تحليل وتركيب التعليم(، مركز دمشق لألبحاث والدراسات – مداد،“. العدد 
الثالث آب/ أغسطس   0 .

https://bit.ly/2VIjlfy.

)  (  - طالل مصطفى، واقع البحث السوسيولوجي في جامعة دمشق: دراسة تقويمية للرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( بين  00  -  0 ، 
مجلة العلوم االجتماعية – جامعة الكويت   0  

)  (  - في هذا الصدد يخبرنا الدكتور طالل مصطفى، أحد كتاب هذه الدراسة من تجربته في مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه في جامعة 
دمشق: »في شهر أيلول/ سبتمبر   0 ، كنت عضًوا في لجنة علمية، ملناقشة أطروحة ماجستير للطالب علي البيرق، املعيد في جامعة تشرين 
واملوفد إلى جامعة دمشق بعنوان: )فاعلية برنامج إرشادي اجتماعي لتأهيل أطفال ذوي متالزمة داون على تفعيل التواصل االجتماعي: دراسة 
ميدانية في مؤسسات اإلعاقة الذهنية في محافظة الالذقية(. تبّين لي أن الطالب سرق فصلين كاملين، إضافة إلى البرنامج اإلرشادي املطبق في 
الدراسة، أي بنسبة 0  % من رسالة املاجستير، من إحدى الجامعات السعودية، من دون أي تغيير حتى في األخطاء املطبعية، وبعد االنتهاء من 
املناقشة العلمية؛ وقف أحد األساتذة في القسم املعروف في فساده، وأعلن أن هذه املناقشة ليست مناقشة علمية موضوعية، وأنها ظاهرة 
جديدة في الجامعة يجب وضع حد لها، واصًفا املناقشة بأنها مبنّية على أساس طائفي. ولكون موضوع الرسالة يتعلق بذوي اإلعاقة الذهنية، 
: وأين الطائفية في املناقشة؟ فكان جوابه الصادم أن الطالب 

ً
وال يرتبط بأي جانب مذهبي أو سيا�ضي على اإلطالق؛ رد أحد الزمالء عليه متسائال

من ريف الساحل )علوي(، وهذا سبب كاف، وتمتم ببعض الكلمات التي تشير إلى انتمائي إلى املعارضة انظر: طالل مصطفى، ملحق الشهادات.

https://bit.ly/2VIjlfy
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تأهيل األجيال الصاعدة للتحكم في التكنولوجيا الحديثة ومعارفها وعلومها، املطلوب من األستاذ الجامعي 
أن يروي ما في الكتاب )املقرر( وعلى الطالب حفظ ما رواه املدرس عن ظهر قلب في املواد التعليمية كلها، 

حتى لو كانت متناقضة في املعلومات)  (.

بعد عام   0  في إثر الثورة والحرب التي تلتها اعتاد الطالب تقديم االمتحان من خالل قراءة مجموعة 
من األوراق املطبوعة التي ال تتعدى خمسين صفحة في املكتبات التجارية الخاصة بالخدمات الطالبية لكل 
مقرر تدري�ضي، وكأن إلزام الطالب بقراءة مجموعة من الكتب من خالل العودة إلى املكتبات الجامعية حول 
موضوع معين والبحث والتنقيب أمر غير مستحسن، فالكتب الجامعية أو البديل منها ما يسمى امللخصات ال 
تؤهل الطالب أن يثيروا أسئلة أو يؤلفوا فروًضا قابلة لالختبار والتأكد من صحتها، أو ينخرط في نقاش علمي 

هادف وهو أصل العملية التعليمية«)9 (.

األمر نفسه موجود لدى املدرسين، إذ يعتمد معظمهم على محاضرات مكتوبة وجاهزة للقراءة أمام 
الطالب فقط، ومن األمثلة الدالة، تذمر أستاذة جامعية أمام زمالء لها من بينهم رئيس القسم من طالب 
 خارج املحاضرات املكتوبة واملقررة، فكان أن ارتبكت ونسيت ما حفظته وهي تلقيه 

ً
قاطعها وسأل سؤاال

أمام الطالب، املدلول األكبر كان ردة فعل األساتذة املوجودين في الجلسة بمن فيهم رئيس القسم الذي قال 
لها: »كان عليك أن توبخيه وتطرديه خارج القاعة، ذلك توضيح لضرورة قمع هؤالء الطلبة من أصحاب 

املمارسة العلمية الجديدة التي تستحق الوقوف في وجه من يطرحها من بعض األساتذة الجدد«)0 (.

غياب املخرجات العلمية واملعرفية

 التي كان أحدثها التقرير الّصادر عن املنتدى االقتصادّي العالمّي 
ّ
رات جودة التعليم العاملية

ّ
أظهرت مؤش

دافوس   0 ، خروج الجامعات السورية من الترتيب العالمي للجامعات بشكٍل كامٍل.)  ( وهذا يعود إلى 
افتقار الجامعات السورية إلى األبحاث العلمية املحكمة املنشورة في املجالت العاملية املحكمة، وهذا دليل على 
تصحر الجامعات السورية علمًيا، الناتج من الهيمنة السياسية واألمنية على السياسية التعليمية للجامعات 

)  (  - » كانت املحاضرات عبارة عن عملية إلقاء وتالوة، كالحوزات الدينية، حيث يقرأ املحاضر من ملخص بديل عن الكتاب املقرر ويكتب 
الطلبة ما يمليه عليهم شيخ املقرر، لم يكن هناك مجال للتساؤل وللنقاش، بل مجرد تلقين وحفظ، كان الدكتور إبراهيم رزوق يطلب من أحد 
الطالب القراءة من الكتاب وكنا »نتبع خلفه »لم يكن يتكلف حتى عناء التلخيص« انظر: بدر الدين عرودكي، الثقافة في سورية من الدمار إلى 

البناء ) ( محاولة في تشخيص الدمار الثقافي في سورية )  9 ـ  0 0 ( ، ملحق الشهادات، مركز حرمون للدراسات املعاصرة .
https://bit.ly/31CtVrJ 

)9 (  - الدليل على ذلك ما جاء في شهادة الدكتور طالل مصطفى: »في أحد االمتحانات للسنة الثالثة وفي أثناء تصحيح األوراق االمتحانية 
تبين أن جميع الطالب كتبوا في إجاباتهم عن أحد األسئلة خطأ إمالئًيا باستثناء طالب وحيد وهو األول على دفعته كتب الكلمة الصحيحة بين 
بع« انظر: طالل 

ُ
قوسين وإلى جانبها الكلمة الخاطئة وعند العودة إلى الكتاب تبين أن هناك خطأ مطبعًيا في النص، كتبه معظم الطالب كما ط

مصطفى، ملحق الشهادات

)0 (  -حسام السعد، الحقل األكاديمي السوري: إعادة إنتاج نظم االستبداد، الجمعية السورية للعلوم االجتماعية،   آذار/ مارس 0 0 .
 https://bit.ly/3ET1tRa

)  ( ما هو تصنيف الجامعات السورية الحكومية والخاصة لعام   0 ؟
https://bit.ly/3GyLOGt

https://bit.ly/31CtVrJ
https://bit.ly/3ET1tRa
https://bit.ly/3KT7Dno
https://bit.ly/3KT7Dno
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السورية، واملثال الواضح على هذا التصحر العلمي االحتفال الذي أقامته جامعة دمشق بمناسبة إنجاز 
ا جامعًيا، وبتصفح 

ً
كتاب بعنوان: )اإلمام الحسين وآفاق املستقبل - قراءة معاصرة()  ( من قبل    أستاذ

ا باأليديولوجيا املذهبية للنظام اإليراني، إذ ال تتضمن مخرجاته أي 
ً
محتويات هذا الكتاب تجده مرتبط

معلومات أو أفكار لها عالقة بالفكر اإلنساني املعرفي العربي أو العالمي. وهذه النتيجة تتقاطع مع ما جاء في 
شهادة الدكتور يوسف بريك: »ال يختلف اثنان على التأثير الكارثي للسياسات التعليمية )األمنية بشكل غير 
مباشر( في مخرجات اإلنتاج العلمي واملعرفي، وال سيما في كليات اآلداب والحقوق وسواها من الكليات التي 

يصعب أن ترتقي مخرجاتها العلمية من دون مناخ الحرية املالئم«)  (.

إن غياب املخرجات العلمية في الجامعات السورية يرتبط أساًسا بغياب املدخالت الرئيسية لها، وغياب 
حواملها كما يرتبط بغياب املناخ املناسب لوجودها، وبمحفزات تشكلها وجدواه، فاملعرفة املتجددة تستتبع 
تلقائًيا من حيث الشكل تغييًرا في الهياكل التعليمية وهرميتها، وتستوجب من حيث املضمون تغييًرا بنيوًيا 
يتساوق مع الجديد فيها، فإن النسق األمني الحارس الستقرار السائد وديمومته، سواء في مركزه األمني 
املستتر، أم عبر أدواته األكاديمية في الجامعة، يعمالن مًعا ضمن تالزم وظيفي ومصلحي على إجهاض أي 
مخرجات معرفية جدية وفاعلة. بهذه املخرجات املعرفية للجامعة ُيفرض على الطلبة حصار معرفي وثقافي، 
ويصبحون محض أداة واضحة في فلك النظام السيا�ضي الوظيفي واملنهي، أي ال يسمح للطالب أن ُيعمل 
عقله، ومن ثم أن ينتقد وأن يحلل وأن يتخذ موقًفا شخصًيا، فيقع ضحية ثقافة القمع التعليمية التي تدعم 
نزعة االمتثال وتضعف طاقة اإلبداع والتجديد مما أنتج ثقافة تتسم بعدم الوضوح والتخبط، فما زالت 
بعيدة من التفكير العلمي املتماسك مع الواقع، يسيطر عليها إلى حد كبير الفكر االستسالمي القدري االتكالي 

الذي يتسلل فيه بعض الومضات العلمية. 

رّدد، من دون محاولة نقدها 
ُ
حَفظ وت

ُ
حيث ال توجد مخرجات معرفية مفارقة، إنما إعادة إنتاج معارف ت

وتطوريها ومن ثم تجاوزها. ويمكن االستدالل على ذلك من الجيل الجديد من الدكاترة داخل سورية الذين 
يعيدون شريط املناهج التعليمية عن ظهر قلب أمام طالبهم. وكذلك يمكن االستدالل من خالل الجامعيين 
في دول الشتات الذين عانوا كثيًرا عندما اصطدموا باملعارف واملستوى املتقدم من املناهج وأساليب التدريس 

في الدول املحيطة قبل أوروبا«)  (.

)  ( حفل توقيع كتاب )اإلمام الحسين وآفاق املستقبلـ  قراءة معاصرة( بجامعة دمشق.، موقع جامعة دمشق -
https://bit.ly/3Dscwim 

)  (  - انظر: يوسف بريك، ملحق الشهادات

)  (  - للمزيد انظر: حسام السعد، ملحق الشهادات

https://bit.ly/3Dscwim
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الهيئة  أعضاء  أساسها  على  ُيعين  التي  والدكتوراه  املاجستير  أطروحات  مخرجات  على صعيد  حتى 
التدريسية في الجامعات السورية، لوحظ ابتعادها عن املتغيرات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة، 
كذلك في األقسام اإلنسانية واالجتماعية، لوحظ ابتعادها عن الفكر اإلنساني اإلبداعي العالمي، »وبخاصة 
املمنوحة من االتحاد السوفييتي والدول االشتراكية سابًقا، إذ ُعين أصحابها في مراكز قيادية وإدارية في 
الجامعة، فسيطروا على مختلف مفاصل الجامعة التي أصبحت تدار من أجهزة الظل )أجهزة املخابرات(«)  (.

)  (  - انظر: فايز قنطار، ملحق الشهادات
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ا انعكاسات السياسات األمنية على املخرجات الجتماعية للعملية التعليمية
ً
ثالث

اغتراب الطالب الجامعي عن ذاته ومجتمعه

اإلنسان على الصعيد الفردي في تعامله مع املواقف والحاجات إلى نسق من املعايير والقيم  يحتاج 
واالتجاهات واملعتقدات وأنماط السلوك التي تعمل بمنزلة موجهات لسلوكه ووسائل الفعل التي تستخدم 
لإلجابة عن األسئلة التي تطرحها األوضاع املحيطة به التي يكتسبها من العملية التعليمية بشكل رئي�ضي ومن 
أنساق اجتماعية أخرى )األسرة، املؤسسات املهنية واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني ...الخ(، 
وبدهي أن غياب مثل هذه القيم أو وسائل الفعل أو التضارب بينها كما هو حاصل لدى خريجي الجامعات 
السورية؛ يدفع الطالب إلى االغتراب عن ذاته وعن مجتمعه. حيث يفترض أن هذه الثقافة املتشربة من 
العملية التعليمية في الجامعات، هي التي توجه السلوك العام إلى مجمل القضايا اإلنسانية، االجتماعية، 

السياسية .... إلخ.

في دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق)  ( تبين انزياح البعد التنويري للجامعة عن 
السلوك الشخ�ضي، وبروز ازدواجية املعرفة واملواقف من قضايا حياتية يومية إلى درجة زوال الفوارق 
السلوكية بين الطالب املتعلمين وغير املتعلمين، ومن ثم فقدان الدور العلمي الريادي التغييري للجامعة، 
ومن بعض املؤشرات الدالة على ذلك وجود نسبة %   من عينة طلبة جامعة دمشق يؤمنون بـ)أن للحظ 
دور في تحديد مستقبل اإلنسان(، إذن هذا الحظ بالنسبة إليهم هو املتحكم في مجريات حياتهم الشخصية 
واملهنية، فالحظ هو املجهول، ولكن ليس أي مجهول، بل املجهول القادر على الفعل، ذلك أن ما يتحكم في 
مجريات حياتهم ما زال غير مدرك منهم، كذلك نسبة %   تعتقد بوجود )الكائنات غير املرئية مثل الجان 
والعفاريت ...(، ونسبة % .   تؤمن بأن )تفاءلوا بالخير تجدوه(، ونسبة % .   وافقت على أن )األرزاق 
مقسمة من عند هللا( وهذا يعني أن هناك درجة عالية من اإليمان القدري واالعتماد على العناية اإللهية، أي 
هناك انفصال حقيقي بين املعرفة املكتسبة أكاديمًيا، ودورها في املستوى الذاتي في بناء التصورات واتخاذ 
القرارات، وفي املستوى الجمعي في اتخاذ املواقف والفاعلية االجتماعية، لصالح نزعة تواكليه كسولة تر�ضى 

بالواقع املعيش.

املحيطة  للظواهر  املنطقي  والتحليل  العلمي  التفكير  انعدام منطق  إلى  تشير  النتائج  أن هذه  نعتقد 
)طبيعية، اجتماعية، سياسية ...إلخ( لدى الطالب الجامعيين وفي الوقت نفسه تشير إلى اتخاذ دور الوسائل 
الدفاعية التي يلجؤون إليها بوصفهم أشخاًصا مقهورين تاريخًيا، كما هو حال الطالب السوريين في النسق 

التعليمي، حيث املناهج الحفظية التلقينية التي تهيمن على معظم مناهج الجامعات السورية.

)  (  - طالل مصطفى البنى االعتقادية في ثقافة الشباب الجامعيين، دراسة ميدانية في جامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب، 
األردن- اليرموك، املجلد   العدد   ب،  0 .

https://bit.ly/3057fzU

https://bit.ly/3057fzU
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اختطاف الحرية األكاديمية في الجامعات السورية

في الجامعات السورية ومنذ وصول البعث إلى السلطة كان التوجه الرئيس إلى تدجينها أمنًيا، حيث 
املراقبة الصارمة لسير الجامعات واملحاضرات والنشاط الثقافي، وكذلك لألبحاث املنتجة في الجامعات التي 
يفترض أن تقدم تفسيرات علمية للظواهر الطبيعية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ...الخ. بهدف 
تصويبها بما يخدم املجتمع السوري، أما في الواقع، وبخاصة في الكليات املتخصصة بالقضايا السياسية 
واالجتماعية والقانونية التوجيهات صارمة بعدم االقتراب من املوضوعات السورية على اإلطالق، سوى 
األبحاث النظرية املجردة أو البحث في التجارب العاملية من دون االقتراب من املشكالت السورية إال بما 

يناسب سياسة النظام السوري)  (.

أيًضا يمكن مالحظة انعكاسات اختطاف الحرية من الجامعات السورية في إجابة الدكتور علي وطفة 
األستاذ في جامعة دمشق، عن سؤال: ملاذا لم تخرج مظاهرات الثورة السورية لعام   0  من الجامعات 
 

ً
السورية: »إن األمر يعود إلى تحويلها من قبل النظام األمني السوري إلى مؤسسات للقهر واالستبداد، جاعال

منها معتقالت للحرية ال معاقل للعقل وعريًنا للقهر ال حرية للضمير، وكذلك مقررات التربية على حقوق 
اإلنسان والديمقراطية حرام بحرام وجرم يعاقب عليه القانون«)  (.

ة  ة أكثر، ومن أجل أن يدرك السوريون كيف تخَتطف الحريَّ ولكي يتضح موقف االستبداد من الحريَّ
في الجامعات السورية، يمكن اإلشارة كنموذج إلى أسباب مغادرة الدكتور خضر زكريا األستاذ في جامعة 
دمشق إلى الخارج، قبل الثورة السورية بسنوات، التي تتعلق بورقة قدمها إلى مؤتمر )علم االجتماع وقضايا 

اإلنسان العربي( في الكويت، إذ استدعي إلى التحقيق لدى فرع حزب البعث في الجامعة واألمن)9 (.

إن اختطاف الحرية األكاديمية ال يشكل حجاًبا على العقل املبدع فحسب، بما يلغي ثمرة إنتاجه، ويحول 
دون تشكلها، وإنما يكرس تصورات دائرية مكررة، يف�ضي بعضها إلى بعض، يعاد إنتاجها على الدوام في 
صورة مقدمات ثابتة، ونتائج محسومة، األمر الذي يفقد البحث العلمي التابع لهذا النمط، أي قيمة مرجوة 

منه.

)  (  - في هذا الصدد، تقول الصحافية هدى أبو نبوت من تجربتها التعليمية: »كانت أكبر مشكلة مع األساتذة الجامعيين هي الخوض في نقاش 
يظهر قمع النظام األمني للحريات العامة، وخصوًصا حرية الكلمة والرأي، وهو ما كان يصّب في أساس دراستنا في قسم اإلعالم؛ أتذكر مرة كنا 
نتحدث عن القواعد األساسية للخبر الصحافي ومن أهمها الصدقية واملوضوعية في نقل الخبر؛ سألت األستاذ الجامعي كيف يمكن أن نتمتع 
طبع كلمة في صحفها إال بعد تدقيق أمني؟ ولم يجبني األستاذ عن السؤال، بل حاول 

ُ
نحن الصحافيين بهذه القدرة على صياغة األخبار في دولة ال ت

االلتفاف عليه بتميعه، يبدو أنه كان خائًفا، وكان الفًتا أن كثيًرا من الطالب املوجودين دافعوا بشدة عن النظام الحاكم والسلطة األمنية في 
مراقبتها األمنية لإلعالم الرسمي وعرفت في ما بعد أن هؤالء الطالب مرتبطون باالتحاد الوطني للطلبة وشعرت أنني يجب أن أكتفي بهذا القدر 

ا مثيًرا للجدل مرة أخرى« انظر: هدى أبو نبوت، ملحق الشهادات.
ً

ألنهم سيشكلون خطًرا، ولم أفتح نقاش

)  (  -للمزيد انظر: علي وطفة )  0 ( ملاذا تخرج املظاهرات من الجوامع وليس من الجامعات؟ مركز نقد وتنوير، موقع
https://bit.ly/3oAPOAM

)79(  - Kheder Zakaria, “Practicing Sociology in Syria: Dilemmas in the Context of Authoritarianism and Conflict” , in Sociolo-
gies in Dialogue, Edited by Sari Hanafi and Chin-Chun Yi, SAGE Publication, London, 2020.

https://bit.ly/3oAPOAM
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 من رأس املال املعرفي في املنزلة الجامعية
ً

رأس مال العالقات األمنية بديال

بعكس األصول املتبعة في الجامعات العاملية كافة حيث يصل األستاذ إلى املنزلة الجامعية املرموقة من 
خالل ما يحمل من شهادات وألقاب علمية وكذلك من خالل كمية اإلنتاج العلمي الخاص به وأصالته 
وإبداعاته، أما في الجامعات السورية فتجري بشكل مختلف جذرًيا حيث القناة املعروفة ملعظم أعضاء 
الهيئة التدريسية للوصول إلى النفوذ والسلطة هي االنتماء السيا�ضي إلى حزب البعث والتفاخر بعالقات 
الصداقة مع عناصر الفروع األمنية للوصول إلى املواقع اإلدارية في الجامعة )رئيس قسم، عميد كلية، نائب 

عب والفروع لحزب البعث في الجامعات.
ُ

عميد كلية، رئيس الجامعة أو أحد نوابه( أو مسؤول في الش

غالًبا ما تتيح لهم صالتهم األمنية صالحيات واسعة ضمن الجامعة وفي أقسامهم )أكبر من املوجودة 
وظف في اإلطار األكاديمي والتعليمي، وإنما في اإلطار اإلداري 

ُ
في اللوائح التنظيمية للجامعات(، ولكن ال ت

 إلى املطالبة باعتقالهم 
ً

املتقاطع مع الوظيفة األمنية بما يؤهلهم ملعاقبة زمالئهم ومنعهم من الترقية، وصوال
كما حصل بعد   0 . فالنجاح بالنسبة إليهم ومن منظورهم يستدعي استمرار الهرولة وراء الفروع األمنية 
بوصفها مفتاح القوة والنفوذ ولو على حساب خاصيتهم األساسية كأساتذة في الجامعات ويصبحون مجرد 
تابعين لألجهزة األمنية إلى درجة التماهي بالتعامل مع زمالئهم في الجامعة ومخصيين علمًيا ومعرفًيا حتى في 

اختصاصهم الدقيق)0 (.

أيًضا، تشكل الرغبة لدى معظم أعضاء الهيئة التدريسية في الوصول إلى املواقع اإلدارية في الجامعات، 
أو باالرتقاء إلى مناصب وظيفية أعلى ضمن مؤسسات اقتصادية وإدارية، أو حتى مناصب وزارية، مع إدراكهم 
مفتاحية العالقات األمنية، سبًبا إضافًيا لالرتماء في النسق األمني والتسابق على تقديم الوالء لتسييله الحًقا 
إلى امتيازات مادية )كالحصول على سيارة وسكن والسفر إلى الخارج لحضور املؤتمرات اإلدارية والعلمية، 
حيث كان واضًحا أن بعض األساتذة عينوا بوساطات ومحسوبيات معينة لها عالقة بالسلطة القائمة 

وباألمن والبعث، بعضهم كان يسلم الطالب املعارضين أو يكتب التقارير بباقي الكوادر التدريسية)  (.

وتكمن أهمية هذه املؤسسات واملجالس وخطورتها، في أنها هي املهيمنة رسمًيا في صنع القرار وتنفيذه في 
الجامعات ومراقبة األساتذة ولذا فالوصول إليها ال يضمن لهم، النفوذ والسلطة في صنع القرارات الجامعية 
املباشرة فحسب، وإنما يشكل وسيلة متعالية لتعويضهم فقدان رأس مالهم العلمي، ويغدو انشغالهم 

بقضايا اإلدارة ذريعتهم املعلنة عن عدم إنتاج املعرفة، بما فيها األبحاث والكتب الجامعية. 

هذه املكاسب الشخصية تدفع بمعظم أساتذة الجامعات السورية إلى الصراع وفتح املعارك الشخصية 
العلنية البعيدة من التنافس العلمي والثقافي، حيث يرى هؤالء اإلداريون في أنفسهم املمثلين الشرعيين 
للسلطة السياسية واألمنية، يستعملون هذه السلطة بوصفها سلطة إكراه وعنف من خالل سلطاتهم 

التنفيذية من أجل إخضاع اآلخرين املختلفين عنهم ويتجسد ذلك في قرارات التوبيخ أو الطرد..

 
ً

وفيما يشكل الصراع بين أساتذة الجامعات، على هذه املناصب واملكاسب الشخصية املتعلقة فيها شكال

)0 (  - ملزيد من األمثلة الحية عن تماهي بعض األساتذة مع األجهزة األمنية، انظر: د. طالل مصطفى، ملحق الشهادات.

)  (  - للمزيد انظر: صفوان قسام، ملحق الدراسات.
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من اإلحساس بالدونية أمام الفاعل األمني، فإنه أيًضا يعبر عن ضمور القيمة العلمية والثقافية في املجتمع 
بشكل عام، وارتدادات هذه القيمة املتأكلة على سلوكهم املناقض لجوهر دورهم الوظيفي املتمثل في الريادة 

العلمية واملعرفية والتنمية املجتمعية.

»إن تحويل التنافس بين أساتذة الجامعات من بعده اإليجابي في املجالين العلمي واملعرفي إلى بعده 
ا مركًبا للدولة األمنية فيمنع بناء حالة أكاديمية 

ً
الشخ�ضي للتنافس على املكاسب واملناصب يشكل هدف

متراصة ذات وزن فاعل تضع قوانينها وأطرها الخاصة، ويشكل مزيًدا من االلتحاق بالجهات الحمائية 
 من تحميلها 

ً
األمنية، عدا تمييع مسؤولية األوضاع املزرية للكادر األكاديمي، ورميها على زمالء آخرين، بدال

للجهات املسؤولة فعلًيا عن ترديها، حيث يتم التأكيد من صحة القانون القائل: العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة، وبالتالي في مثل هذه الظروف ستجد في الجامعات انحساًرا تدريجًيا لألخالق والتقاليد العلمية 

وانتشاًرا وبائًيا لالنتهازية والنفاق«)  (.

تتباين ردات فعل اآلخرين من أعضاء الهيئة التدريسية تجاه هذه السلطات املمارسة من زمالئهم الذين 
يتقلدون املجالس اإلدارية والعلمية، فهناك من يخضع لهذه السلطات استناًدا إلى املنفعة الشخصية وعدم 
الرغبة في املواجهة وتحمل املسؤولية، وقد يصل إلى حد الخضوع املطلق، قلة من األساتذة تعترض وتواجه 
هذه السلطة وتتحمل نتائج هذه املواجهة من الفصل من الجامعات إلى االعتقال والتهجير كما حدث بعد 
عام   0  حيث ارتفعت النسبة إلى أن وصلت وسطًيا في الجامعات السورية إلى %0  .ومجموعة تتكيف 
مع هذه السلطات وتتلون تبًعا للمواقف واألشخاص، حيث يجدون في أنفسهم الذكاء في املرونة والتعاون 

معهم استناًدا إلى أن وظيفتهم الرئيسة علمية وليست سياسية أو االهتمام بالشأن العام في سورية)  (.

غياب قيم املواطنة من مخرجات الجامعات السورية

الجامعات في دول العالم كافة مؤسسات تعليمية وتنموية في الوقت نفسه، من املفترض أن يقع على 
عاتقها إعداد الكوادر والقوى البشرية وتأهيلها استناًدا إلى قيم املواطنة من أجل قيامهم بأدوار فاعلة في 

املؤسسات املجتمعية كافة.

أما في الجامعات السورية كافة يالحظ اختطاف مفهوم املواطنة من مخرجاتها من خالل مشهد الخنوع 
العلمي للمنهج الخفي لسطات الوصاية األمنية على الجامعات أو عدم التصدي ملهمات مؤشرات التأخر 
العلمي واالجتماعي في حرم الجامعات السورية، »حيث أغلبية األكاديميين يتسمون بسلبية مطلقة تجاه 
القضايا املجتمعية توحي بجهل ثقافي وجبن تفاعلي وانعدام في التأثير والفاعلية، وهروب من الدور الحضاري 

املطلوب يدل على فساد منظم ملنظومة كان يعول عليها كثيًرا«)  (.

)  (  - للمزيد انظر: شهادة مطاع بركات في: علي وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية 
للحياة الجامعية، ط  ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت   0  ص0   

)  (  - ملزيد انظر كل من: سماح ساملة، هدى أبو نبوت، ملحق الشهادات. 

)  (  - انظر شهادة سنان علي ديب في: علي وطفة، األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي: مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياة 
الجامعية، ط ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت   0  ص0  .
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 يمكن القول إن النظام التعليمي الجامعي صورة انعكاسية دقيقة عن طبيعة النظام السيا�ضي السوري 
وبنيته وتوجهاته األمنية في أنساق املجتمع السوري كافة، وفي الوقت نفسه ال بد من التنبيه إلى إمكانية 
إفالت بعض أعضاء الهيئة التدريسية -وهم قلة- من تلك القبضة األمنية إلى حد ما في القاعات التعليمية 

أو في األبحاث العلمية.

إسقاط البعد التنموي للجامعات السورية

اعتمدت الجامعات السورية دور التعليم الصرف كاملدارس األساسية والثانوية، وهذا ما قزم الدور 
األكاديمي املجتمعي للجامعات السورية، يقول املفهوم املعاصر ال تنمية من دون تعليم، وكذلك ال يحصل 
تعليم حقيقي من دون ارتباط املناهج الجامعية للجامعات بمتطلبات السوق الخاص باملجتمع املعني، 
وبغياب التشخيص الصائب والضروري للمشكالت القائمة بسبب الهيمنة األمنية ال يمكن حل املشكالت 
القائمة والضرورية ملسار التنمية، كما ال يمكن تكوين حالة ريادية في مجتمعات املتعلمين والخريجين املحلية 
على صعيد التفكير العام والسلوك املتحضر. إن غياب هذا املفهوم املعاصر للتعليم الجامعي املتعدد الغايات 
عن الجامعات السورية القتصاره في العموم على كونه سلًما توظيفًيا، يحول التعليم ومخرجاته من وسيلة 
وغاية ذات أبعاد تفاعلية ضمن مسارات التنمية املجتمعية إلى محض حرفة يمكن أن تفتح لصاحبها باب 
التوظيف أو االرتقاء الوظيفي من دون انعكاس مردود اجتماعي واقتصادي وفكري، وكذلك عرقلة األبحاث 

التي تحاول البحث في املشكالت والصعوبات التي تواجه تنمية املجتمع السوري)  (.

 ومن مؤشرات غياب البعد التنموي عن الجامعات السورية أن نسبة مرتفعة %   من حاملي الشهادات 
الجامعية في سورية يعملون في القطاع الحكومي في عام )  ( 00  الذي يتميز بأنه يوظف أعداًدا كبيرة تزيد 
على حاجته )بطالة مقنعة( وبناء على الشهادة الجامعية التي تعد من األوراق املطلوبة للتوظيف في القطاع 
الحكومي من دون التقيد بالخبرات واملهارات املطلوبة للعمل، ومن ثم كان الهدف الرئيس للطالب السوريين 

الحصول على الشهادة الجامعية فقط)  (.

وعلى اعتبار الجامعة منظمة خدمية تعليمية، فهي تسعى جاهدة إلى توفير أفضل الخدمات التعليمية 
من أجل الرقي بالبحث العلمي والرفع من قيمة العلم وتحسين أداء املوارد البشرية العاملة فيها تلبية 
ملتطلبات املجتمع الذي هو بحاجة ماسة إليها، بوصفها إحدى املنظمات التي تعمل في صناعة التعليم العالي 
لتلبية حاجات املجتمع، ولعل من أهم وظائفها تنمية املوارد البشرية وتوفير احتياجات سوق العمل من 
املهن والوظائف الجديدة، وتؤدي مجموعة من األدوار املهمة من نقل للمعرفة عن طريق النشاط التعليمي، 

)  (  - جاء في شهادة األستاذ صفوان قسام: »ُعطل تسجيل أطروحتي للحصول على املاجستير، وكان عنوانها: »الفساد اإلداري واالقتصادي في 
سورية: نتاج بيروقراطي أم مكون ثقافي؟« حتى تغير املشرف العلمي واملوضوع كلًيا، ملزيد انظر: صفوان قسام/ ملحق الشهادات

)  (  - االستثمار في التعليم، والتوظيف واألداء االقتصادي في سورية، مؤسسة التدريب األوروبية  00 .
https://bit.ly/3IksSxi

)  (  - لألسف كان همي في الجامعة كباقي الطالب هو الحصول على الشهادة فقط من دون االكتراث للمعلومات ألنها كانت نظرية فقط وال 
تتناسب مع الواقع العملي وكان الطالب املتخرجون يضطرون إلى العمل سنوات لكسب الخبرة املطلوبة لدخول سوق العمل« ملزيد انظر: عمار 

القلموني، ملحق الشهادات

https://bit.ly/3IksSxi
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وإنتاج املعرفة من خالل النشاط البحثي وخدمة املجتمع بصنع الكفاءات املستقبلية، حيث الغياب للعالقة 
والتفاعل بين الجامعة واملؤسسات اإلنتاجية واملجتمعية السورية الذي تتحمل الجامعة جزًءا كبيًرا منه 
لكونها 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 
وجهد الجامعات في هذا املجال، وسيطرة العمل البيروقراطي في مؤسسات سوق العمل وعدم تواصلها مع 
التطورات املستجدة العلمية)  (، ومن ثم عدم انشغال الجامعات السورية في إنتاج املعرفة املناسبة لحل 

اإلشكاالت املركبة في أنساق املجتمع السوري كافة.

)  ( - طالل مصطفى وآخرون، التعليم العالي في مناطق النظام السوري: الواقع والنهوض في املستقبل، مركز حرمون للدراسات املعاصرة، ص 9 .
https://bit.ly/3lDJ96D

https://bit.ly/3lDJ96D
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رابًعا استنتاجات

تبين أن األولوية في تعيين املدرسين في الجامعات السورية للمنتسبين إلى حزب البعث الحاكم .  
بالدرجة األولى، ومن ثم األساتذة الذين يبرهنون على حيادهم السيا�ضي بالدرجة الثانية فيحصلون 

على املوافقة األمنية من الفروع األمنية كافة.

أيًضا تبين أن الجامعات السورية، بمكوناتها كافة )أساتذة، طالًبا، موظفين إداريين( مستباحة .  
للفروع األمنية، حيث الوجود العلني ملقرات حزب البعث ومفارز الفروع األمنية في الكليات الجامعية. 

إضافة إلى املخبرين من أساتذة وطالب للفروع األمنية كافة.

من مظاهر هيمنة الدولة األمنية على الجامعات السورية، األدوار األمنية التي تقوم بها املنظمات .  
النقابية لألساتذة )نقابة املعلمين( وللطالب )االتحاد الوطني لطلبة سورية، وكذلك الرقابة األمنية 
على تأليف الكتب الجامعية واألبحاث العلمية التي أنجزت بالفعل، حيث الحاجة إلى املوافقات 
املتعددة للمجالس العلمية الجامعية وكذلك األمنية في الخفاء، بعد عام   0  ُحظر تداول الكتب 

فها أساتذة متعاطفون مع الثورة السورية.
ّ
الجامعية التي أل

برزت العالقات غير السوية داخل الهيئات األكاديمية وفي العالقات بين األساتذة من جهة، وبينهم .  
وبين الطالب من جهة ثانية، مثل الوشاية وكتابة التقارير والعالقات الكيدية والالأخالقية، وعدم 

التعاون، والفساد، والرشاوى.

تبين افتقار القاعات التدريسية إلى كل ما يمت إلى التقنيات العلمية الحديثة، واالعتماد على ما .  
جاء في الكتب املقررة التي تتضمن نظريات ومنهجيات مترجمة وجاهزة، من دون محاولة توطينها 
بما يناسب متغيرات الواقع السوري، أي عدم التفكير في بذل أي جهد علمي إبداعي يمكنه استيعاب 
الواقع السوري وخصائصه. وكذلك افتقار معظم األساتذة إلى امتالك مهارات استخدام التقنيات 
الحديثة في التعليم. وعدم القدرة على مواكبة التقنيات الحديثة في املناهج الحديثة وأدائها بالشكل 

الوظيفي املطلوب نتيجة السياسات األمنية.

 دورة البحث العلمي غير كاملة، فاألبحاث املنجزة غير مترابطة مع بعضها وليست تراكمية، وليست .  
موجهة لالستثمار واالستخدام األمثل في عملية التطوير والتنمية، حتى األبحاث التي تنجز إنما تنجز 
من أجل الترقية العلمية في الجامعات السورية، وتبنى على املصالح املتبادلة في لجان الترقية وتقييم 

األبحاث في املجالت الجامعية السورية وأطروحات املاجستير والدكتوراه.

 شهدت كثير من الجامعات السورية حاالت كبيرة ومتعددة، من السرقات العلمية ألعمال منجزة من .  
جامعات سورية أخرى أو من جامعات العالم العربية والدولية كله، سواء بالنقل الحرفي أم بالترجمة 

من اللغات األجنبية إلى العربية من قبل بعض طالب الدراسات العليا.

من سمات العملية التعليمية في الجامعات السورية، غياب الرؤية النقدية في محاضرات أعضاء .  
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الهيئة التدريسية، وفي أبحاثهم وكتبهم الجامعية، وبالنتيجة عدم قدرة الخريجين من الجامعات 
السورية على العمل في املجاالت املهنية والتخصصية.

من االنعكاسات االجتماعية للسياسات األمنية في الجامعات السورية، تشظي شخصية الطالب . 9
الجامعي واغترابه عن ذاته ومجتمعه في الجامعات السورية، من خالل توفر درجة عالية من اإليمان 

القدري واالعتماد على العناية اإللهية، أي هناك نزعة تواكل تر�ضى بالواقع املعيش.

تبين أن املنزلة الجامعية لألستاذ الجامعي يمكن الوصول إليها بعالقاته وانتماءاته إلى املؤسسات . 0 
البعثية واألمنية، وليس بكمية إنتاجه العلمي ونوعيتها األكاديمية، واللهاث وراء الوصول إلى مواقع 

إدارية في الجامعات أو خارجها ملا توفر له إمكانية ممارسة الفساد بشكل كبير.

يلحظ اختطاف مفهوم املواطنة من مخرجات الجامعات السورية، نتيجة للسياسات األمنية من .   
خالل مشهد الخنوع العلمي للمنهج الخفي لسلطات الوصاية على الجامعات أو عدم التصدي ملهمات 

مؤشرات التأخر العلمي واالجتماعي في حرم الجامعات السورية.

إسقاط البعد التنموي للجامعات السورية، حيث الغياب املطلق لقضايا تتعلق بسوق العمل .   
واإلنتاج في الخطط التعليمية في معظم الكليات التعليمية، حتى على صعيد مخرجات أطروحات 
املاجستير والدكتوراه التي يعين عليها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية، لوحظ ابتعادها 
عن املتغيرات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة، كذلك في األقسام اإلنسانية واالجتماعية، لوحظ 

ابتعادها عن القضايا املجتمعية السورية. 

يمكن القول إن النظام التعليمي الجامعي صورة انعكاسية دقيقة عن طبيعة النظام السيا�ضي .   
السوري األمني وبنيته في أنساق املجتمع السوري كافة، وفي الوقت نفسه، ال بد من التنبيه إلى إمكانية 
إفالت بعض أعضاء الهيئة التدريسية -وهم قلة- من تلك القبضة األمنية إلى حد ما في القاعات 

التعليمية أو في األبحاث العلمية، إذ ُهجر معظمهم خارج سورية بعد عام   0 .



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

40

خامًسا: مقترحات

بداية، ال بد من التنبيه إلى أن هذه التوصيات واملقترحات ال يمكن أن تحصل إال بعد حصول تغيير 
سيا�ضي جذري في بنية النظام السيا�ضي السوري الحالي باتجاه نظام سيا�ضي ديمقراطي.

تعميم روح الحرية والديمقراطية في الحقل األكاديمي، من خالل استعادة امللكة النقدية والتفكير .  
الحر، في مقابل األيديولوجيات االستبدادية املغلقة كافة التي تستهدف قولبة اإلنسان وتأطيره داخل 
 لها. وكذلك تحرير املعرفة والقائمين عليها من أساتذة 

ً
نظام محدد حتى يصبح شبيًها باألشياء أو مثيال

وطالب من أشكال االستبداد كلها، سواء كان مادًيا أم معنوًيا أم رمزًيا، وعّد املعرفة مخرجات علمية 
واجتماعية تعبر عن الواقع في زمان ومكان محددين، أي عّد املعارف والقيم كلها نسبية، وليست 

مطلقة أو مقدسة.

إعادة االعتبار إلى استقالل الجامعات -كما ورد في القوانين واللوائح التنفيذية الجامعية- للمجالس .  
األمنية  أو  السياسية  التنظيمات  عن  وفصلها  كافة،  السورية  الجامعات  في  التعليمية  والهيئات 
من خالل انتخابها من قبل أساتذة الجامعات السورية بحرية وشفافية، والعمل بناء على اللوائح 

التنفيذية التي تضعها الجامعات السورية باستقالل تام..

االنتخابات .   خالل  من  والطالب،  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  مستقلة  نقابية  منظمات  تأسيس 
الديمقراطية املستقلة، تعمل على تحقيق مصالح األساتذة والطالب، والتنسيق املشترك ضمن 

اللوائح التنفيذية.

إنتاجاتهم .   التدريسية من خالل  الهيئة  املعرفي لدى أعضاء  املال  العمل على ترسيخ منزلة رأس 
العلمية واملعرفية التي تخدم املجتمع السوري، واعتماد التعليم من أجل املعرفة الذي يتطلب اإلملام 
بإمكانات وقدرات اكتساب املعرفة وفهمها، واستخدام ما يصل منها من خالل الربط بين عناصرها 
املختلفة بما يمكن من تكوين صورة كلية عن األحداث واملواقف واملشكالت الحياتية واالجتماعية 

التي يعايشها في زمان ومكان محددين.

بذل الجهد السترداد أعضاء الهيئة التدريسية املهاجريين خارج سورية، واملفصولين داخل سورية .  
ألسباب سياسية تتعلق باتجاهاتهم السياسية املختلفة عن النظام السيا�ضي السوري.

تأكيد البعد التنموي للجامعات السورية، من خالل التنسيق بين القائمين على مناهج التخصصات .  
الجامعية كافة، والقائمين على مؤسسات احتياجات سوق العمل في املجتمع السوري، من أجل الربط 
بين الدراسة األكاديمية واألبحاث التطبيقية، كذلك االتجاه إلى اقتصادات املعرفة، ألن املعرفة هي 
املسيطرة في الوقت الحاضر على حركة الفرد واملجتمع، وهذا يتطلب بنى أخرى من التعليم الجامعي 

غير املوجودة حالًيا في سورية.
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سادًسا: مالحق الدراسة

وثائق . 1
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شهادات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية. 2

حضرة الزميل الدكتور............. املحترم

تحية طيبة وبعد

يعتزم مركز حرمون للدراسات املعاصرة إجراء دراسة عن السياسات األمنية في مجال التعليم العالي 
وآثارها بهدف تسليط الضوء على آليات ممارسات األجهزة األمنية في مجال التعليم العالي.

 متمنين اإلدالء بشهادتكم حول محاور املوضوع من خالل خبرتكم التدريسية في الجامعات السورية بكل 
امتنان واحترام.

السم كما ترغب نشره في 
سياق الدراسة

الصفة العلمية واملهنية 
الحالية

الصفة العلمية واإلدارية 
في الجامعات السورية

السنوات التي كنت فيها 
ا في الجامعات 

ً
أستاذ

السورية
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في أ.  األمني  التدخل  وآليات  التدريسية  الكوادر  اختيار  طريقة  عن 
الجامعات السورية

من 	.  عنه  املر�ضي  الجامعي  األستاذ  شخصية  على  الغالبة  السمات 
الهيئات الجامعية والسلطات املختصة، وكيف تتعامل مع شخصية 

األستاذ الجامعي غير املحابية للسلطة والهيئات الجامعية.

املناخ التعليمي في القاعة التدريسية وفي الجامعة عموًما وآليات تدخل 	. 
الهيئات الجامعية التي ربما تقف وراءها التعليمات األمنية

دور هيئات حزب البعث ونقابة املعلمين واالتحاد الوطني لطلبة سورية د. 
في التدخل في العملية التدريسية

نظام االمتيازات واملنح والجهات املستفيدة	. 

أثر السياسات األمنية في املناهج وتأليف الكتب الجامعية.	. 

تأثير السياسات األمنية في العالقات البينية في الجامعات.	. 

في مخرجات ح.  مباشر(  غير  بشكل  )األمنية  التعليمية  السياسات  تأثير 
اإلنتاج العلمي واملعرفي.

 حول ما تجده مناسًبا للموضوع ولم يذكر في محاور الدراسة.	. 

محاور الشهادة

• د. حسام السعد	

من املعروف أن املؤسسات السورية بما فيها الجامعات تستمد قراراتها من الجهات السياسية واألمنية 
املتنفذة. وهو أمر جرت العادة عليه منذ توغل حزب البعث في السلطة بشكل متزايد. إذ لم يحدث أن ُوظف 
أي موظف عادي في أي مؤسسة تعليمية أو غيرها، وحتى الجامعة، من دون الرجوع إلى امللف األمني للمتقدم 
للوظيفة ولعائلته أيًضا، وهو ما حرم كثيًرا من الكفاءات من الحصول على فرصة العمل في مؤسسات الدولة 
بسبب عالقة القربى أو الصداقة في بعض األحيان مع أشخاص معارضين أو غير مر�ضي عنهم من النظام 
األمني السوري، هذا من ناحية التوظيف. أما من ناحية التدخل السافر في مقدرات الحياة الجامعية في ما 
يتعلق بالحياة الجامعية للطالب واألساتذة وحتى املناهج، فإن املوضوع ُيحكى عنه كثير. إذ ال يجوز أن تمر 
كلمة من دون الرقيب األمني الذي يجند الطالب من االتحاد الوطني لطلبة سورية التابع لحزب البعث، لكي 
يتجسسوا على محاضرات الدكاترة، ال سيما غير املر�ضي عنهم، وتسجيل كل ما يدور في املحاضرة، ومن ثم 
عتمد هذه املالحظات كتقارير، تفتح ملفات من خاللها بحق الدكاترة إما في فرع الحزب التابع للجامعة أو 

ُ
ت

في فرع أمني رسمي.

هناك نمطان من الشخصيات: شخصية حزبية تمجد حزب البعث واملنجزات الكبيرة )الوهمية( التي 
حققتها الجامعات السورية وتمجد أيًضا رموز النظام السوري من عائلة األسد ومن لف لفيفهم. وكذلك 
تكيل املديح بالنظام األمني والعسكري للبالد. والسمة العامة لهذه الشخصية أنها تحصلت على شهاداتها من 
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خالل انتمائها إلى حزب البعث، وابتعثت إلى دول املنظومة االشتراكية سابًقا، واملعروف عنهم حصولهم على 
الشهادات عن طريق الرشوة في تلك البلدان التي كانت تعاني الفساد. أو تحصلت على شهاداتها عن طريق 
الوساطة والرشوة داخل الجامعات السورية. بمعنى املستوى العلمي واألخالقي املتدني، وهو ما انعكس في 
استشراء الفساد في الجامعات السورية منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، وهي املرحلة التي جاء 
فيها أولئك املوفدون إلى الخارج وعاثوا فساًدا في مقدرات الحياة الجامعية. والنمط الثاني من الشخصية، هو 
الشخصية الصامتة التي توافق على كل ما يقال، وهذه الشخصية أيًضا ضعيفة في املستوى العلمي ولديها 
تراكم من الخوف وعدم االستقالل وسوء فهم ملفهوم األستاذ الجامعي، وتتخذ من عملها )وظيفة كسب( 
فقط، من دون أن يكون لديها مشروع فكري أو أكاديمي. مع التنبيه إلى أن صمت بعض األكاديميين قد 

يدخل في خانة الرفض ملا يجري ويدل على قلة الحيلة وذات اليد في هذا املحفل األمني املرعب.

وكداللة على الشخصية األولى: في بداية الثورة السورية عام   0 ، قام أحد املظليين الدكاترة من خريجي 
 إن هذه الجامعة )دمشق( 

ً
دول االتحاد السوفيتي سابًقا، بالصراخ على الطالب في إحدى املحاضرات، قائال

هي جامعة حافظ األسد ومن لم يعجبه ذلك فليرحل. وقس على ذلك كل املواقف من الدكاترة الذين قاموا 
بالتشبيح على زمالئهم وطالبهم وكتبوا التقارير األمنية عنهم واعتقلوا. وأنا واحد من هؤالء إذ اعتقلت ما 
يقارب السنة، بعد محاوالت عدة من دكاترة زمالء في كتابة التقارير وبعد أكثر من سبع استدعاءات إلى فرع 

الحزب في الجامعة وبعض الفروع األمنية.

املناخ التعليمي يعتمد على القمع وعدم إفساح املساحة للطالب للخروج عن النص املطلوب في كل �ضيء، 
سواء في املادة العلمية أم في الراي االجتماعي والثقافي والسيا�ضي. فأي محاولة من الطالب للنقاش كانت 

تجابه بالقمع أو الطرد خارج القاعة، مع وجود استثناءات لبعض الدكاترة.

التعليمات األمنية بطبيعة الحال هي وراء كل ما كان يجري من قمع وتعتيم واستبعاد ألي صوت طالبي 
أو أكاديمي مختلف ومبدع.

أذكر حادثة هنا في  00 ، حين أوقفني أحد الطالب وأنا في حديث أقوم بشرحه ألنني ذكرت اسم الرئيس 
اإليراني السابق أحمدي نجاد في سياق مقارنة علمية وسياسية بين أميركا وإيران. فقام الطالب وقال لي 
بالحرف الواحد: )ال أسمح لك بهذا الكالم، أنت دكتور يقدره الطالب وكالمك سوف يؤثر فيهم(، وعندما 
سألته عن أحقيته بذلك، قال لي إنه )ضابط أمن( لكنه يكمل دراسته. فطردته من القاعة بسبب تجاوزه 
وقمعه لي. وبعد يومين، تم التحقيق معي وأوقفت عن التدريس ملدة فصل كامل. وفي صيف ذلك العام، كنت 
أجلس مع الدكتور طالل مصطفى في أحد املكاتب، فدخل الطالب/ الضابط وسألنا بلكنته: )شو يا دكاترة 

ما غيرتوا رأيكم بحزب هللا(، فطردناه من املكتب مرة أخرى، من دون أن نرد عليه بكلمة.

الدور املباشر والرئيس لحزب البعث في الجامعات السورية، وهذا أمٌر معروف، حيث إنه نسق األكاديميات 
السورية في ظل تغول حزب البعث والفروع األمنية في الحياة اليومية للسوريين، والجامعة ليست نسًقا 

مختلًفا أو محصًنا، بل على العكس هي أكثر األنساق مراقبة، ألنها األكثر خطًرا على النظام.

الهيئات التابعة لحزب البعث كان لها دور كبير في استشراء الفساد وتكريسه، عن طريق العالقات 
املباشرة بينهم وبين الدكاترة أو موظفي االمتحانات، وغيرهم من املوظفين. لقد كان يتم تغيير درجات طالب 
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لصالح غيرهم من أجل الحصول على املنح الدراسية، وير�ضى األساتذة بمبالغ مالية أو بإغراءات جنسية 
)يطلبونها في أغلب األحيان( تعويًضا عن خدماتهم لتلك الهيئات.

كانت تبدو األمور وكأنها )شركة دعارة قابضة( تسّيرها الهيئات التابعة لحزب البعث والفروع األمنية 
وتنفذ عن طريق الدكاترة عديمي األخالق واملعرفة. ولتأكيد ما كان يجري، يكفي النظر في القضايا األخالقية 
وقف بعض الدكاترة عن 

ُ
ِتحت في حق األساتذة، ال سيما من خريجي املنظومة االشتراكية سابًقا. فقد أ

ُ
التي ف

العمل بسبب تجاوزات أخالقية )تحويلهم شقًقا مستأجرة إلى بيوت دعارة مع طالبات(، ولكن بعد سنة 
عادوا إلى مزاولة أعمالهم وأصبحوا رؤساء أقسام أو وكالء علميين أو إداريين في الكليات أو رؤساء لنقابة 

املعلمين في جامعة دمشق.

نظام االمتيازات كان في األغلب يتبع بحث الطالب الذين استطاعوا تكوين شبكة عالقات قوية مع 
 عن أبناء الضباط أو أبناء الدكاترة أصحاب املستوى العلمي املتدني. 

ً
الدكاترة أو الجهات اإلدارية. فضال

كان هناك منح دراسية للخارج، تعطى في أغلبها لذوي املحسوبيات والعالقات، والحًقا لذوي االنتماء 
الطائفي، كما جرى في املنح اإليرانية التي سافر في إثرها طالب كثر من الطائفة الشيعية أو العلوية، أو ممن 

تشيعوا مذهبًيا أو تمذهبوا سياسًيا.

الجهة املستفيدة هي النظام السوري األمني، وهذا ما ملسناه في الثورة السورية، وتدخل إيران وحزب هللا 
وامليليشيات الطائفية متعددة الجنسيات في قمع الشعب السوري وثورته.

ا متشابهة من األكاديميين من الجيل الجديد. جيل ليس لديه مشروع أكاديمي وال 
ً
هذا كله أنتج نسخ

نقدي وال فكري. همه الرئيس هو إلقاء املحاضرات وقبض الرواتب كأي موظف في مؤسسة استهالكية.

أستطيع التحدث عن مساحة املناهج في العلوم اإلنسانية. كانت السمة الرئيسة فيها غياب روح الفكر 
النقدي وقدمها وعدم مواكبتها آخر املدارس الفكرية النظرية والتجريبية. هذا إضافة إلى حذف كثير من 
املحاضرات التي يعجز الدكتور عن إعطائها فيفضل تجاهلها. وأي محاولة لتقديم الجديد وإدخال عناصر 

جديدة على املقررات الجامعية كانت تواجه باالستهجان والشك.

حدث ذلك معي عندما شكا طالب إلى عميد كلية اآلداب في جامعة حلب تغيير كثير من مفردات مقرر 
)النظرية االجتماعية( للسنة الثالثة، فما كان من العميد إال أن حقق معي في جدوى إدخال املحاضرات 
وما املقصود من ذلك. كذلك في بداية الثورة حقق معي بخصوص محاضرة أضفتها منذ سنتين قبل الثورة 
في مادة التفكير العلمي، وهي )الثورة العلمية(، وطالب الفرع بحذف املحاضرة من املطلوب في امتحانات 

الطالب الفصلية.

أثر السياسات األمنية في املناهج وتأليف الكتب الجامعية  

من املعروف أن األهالي ينبهون أوالدهم قبل دخول مرحلة الجامعة إلى عدم الثقة في أي أحد. وهو قادم 
من ثقافة سورية عامة في الحياة اليومية، واألنانية والشخصية النفعية التي يجب أن تصل إلى ما تريد حتى 

ولو على حساب أغلب رفاقها.
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هذا األمر يجد تجلياته الواضحة في العالقات بين الطالب في الجامعة، ال سيما مع تسلط املتنفذين من 
الهيئات التابعة لحزب البعث والفروع األمنية على نمط العالقات بين مجموعات الطالب، سواء عن طريق 

التحرش أم كتابة التقارير أم التشكيك في االنتماء إلى حزب البعث وغيرها كثير.

العالقات عموًما غير صحية وغير سليمة مبنية على املنفعة في الدرجة األولى، وهذا أمٌر نستطيع تفهمه في 
ظل سيطرة هذا النمط الحياتي على حياة السوريين ككل. 

تأثير السياسات األمنية في العالقات البينية في الجامعات

حَفظ 
ُ
ال يوجد مخرجات معرفية علمية فارقة )في مساحة اختصا�ضي أقول(. إنما إعادة إنتاج ملعارف ت

ردد، من دون محاولة نقدها وتطوريها ومن ثم تجاوزها.
ُ
وت

نستطيع االستدالل على ذلك بالجيل الجديد من الدكاترة داخل سورية الذين يعيدون شريط املناهج 
التعليمية عن ظهر قلب أمام طالبهم. وكذلك نستطيع االستدالل بالجامعيين في دول الشتات الذين عانوا 
كثيًرا عندما اصطدموا باملعارف واملستوى املتقدم من املناهج وأساليب التدريس في الدول املحيطة قبل 

أوروبا. وهذا تأثير السياسات التعليمية )األمنية بشكل غير مباشر( في مخرجات اإلنتاج العلمي واملعرفي.

• د. خضر زكريا	

لعل أفضل ما أبدأ به حديثي، عرض تجربتي الشخصية كسوسيولوجي مع النظام السوري.

عندما حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة دمشق، كانت هناك منافسة للحصول على منحة 
لإليفاد لتحضير الدكتوراه في االتحاد السوفييتي. وكان ذلك في العام الجامعي   9 /  9  حيث لم تكن 

قبضة حزب البعث على السلطة قد ُوطدت بعد، ولكن سياسة )تبعيث( التعليم كانت قد بدأت. 

كان املتنافسون على املنحة أربعة: وكان ترتيبهم بحسب عالمات التخرج:

في املركز األول: فتاة لم يوافق أهلها على ابتعاثها، وفي املركز الثاني شاب قيل إنه ينتمي إلى جماعة اإلخوان 
املسلمين فجرى استبعاده. وجئت أنا، البعثي السابق، ولكن املعارض لسلطة الحزب، في املركز الثالث، وكان 

في املركز الرابع شاب بعثي.

حصل صراع مر من أجل تحديد أينا سيوفد، كانت قيادة الحزب تريد إيفاد الشاب البعثي، لكن اثنين 
من أصدقائي السابقين الذين صاروا مسؤولين في الحزب والدولة، وكان أحدهما رئيس الوزراء حينها، أصرا 

على حقي في البعثة. وهكذا أوِفدت. لكن تلك كانت البداية فقط.

عندما عدت إلى سورية، بعد حصولي على الدكتوراه، كان يفترض أن أعين مباشرة عضًوا في الهيئة 
التدريسية لجامعة دمشق، كوني أوفدت لصالحها على حساب الحكومة السورية. لكن أحد األجهزة األمنية 
طلب من وزير التعليم العالي عدم تعييني، قبل التدقيق في أطروحتي املكتوبة بالروسية حول خصائص 
التركيب االجتماعي في سورية. وهكذا جلست في البيت من دون عمل، ومن دون دخل، مدة عام كامل، قبل 
أن يتدخل، مرة أخرى، أحد أصدقائي السابقين من أجل تعييني في الوظيفة التي أوفدت من أجلها. وكان 
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رسل من موسكو، يقول إن األطروحة تتضمن نقًدا لحزب البعث الحاكم.
ُ
ذلك بسبب تقرير أ

بناء على تعليمات الجهاز األمني، طلب مني وزير التعليم العالي السوري، ترجمة أطروحتي إلى اللغة 
العربية، قبل تعييني في الجامعة. وهكذا بدأت أترجم القسم األول من األطروحة، )وهو القسم االجتماعي 
االقتصادي( وصرت أتمهل في الترجمة، وأسلم الوزير كل فصل بعد االنتهاء من ترجمته، ريثما يصدر قرار 
التعيين وأغدو معفًيا من مواصلة الترجمة، قبل الوصول إلى القسم الثاني املتعلق باألحزاب السياسية 
وتطورات الوضع السيا�ضي في سورية بعد االستقالل وحتى مطلع سبعينيات القرن العشرين. )كانت هذه 
نصيحة أصدقائي السابقين الذين صاروا مسؤولين في أجهزة الدولة والحزب الحاكم، وصاروا يعرفون ما 
يهم النظام وأجهزته األمنية(. ولم أجرؤ على ترجمة القسم السيا�ضي من األطروحة حتى بعد أن صرت عضًوا 
في هيئة التدريس في قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية بجامعة دمشق، ذلك أنني صرت أدرك أن نشر 
ذلك القسم، الذي يبحث في أوضاع األحزاب السياسية وسياساتها، بما فيها حزب البعث الحاكم، سيؤدي 

ال إلى فصلي من الجامعة فحسب، بل ربما إلى السجن أيًضا.

الطريف في األمر أّن ترجمة القسم األول من أطروحة الدكتوراه، تحولت لتشكل القسم األول من كتاب 
جامعي، صرت أدّرسه لطلبة السنة الثالثة في علم االجتماع، وظل يدرس سنوات طويلة حتى بعد تقاعدي 
من العمل في الجامعة عام  99 . ذلك أن أحًدا من املسؤولين )في الجامعة والدولة(، بمن فيهم األجهزة 
األمنية للنظام، لم يكن يولي اهتماًما للفلسفة أو األيديولوجيا الكامنة وراء بحث أو مؤلف ما. كان هّم 
الجميع ينصب على ما إذا كانت هناك إشارات مباشرة إلى حزب البعث الحاكم أو نظامه أو قادته، وال سيما 

الزعيم األوحد حينذاك، حافظ األسد.

أما الحادثة الثالثة التي كادت تؤدي إلى فصلي من الجامعة، وأدت إلى مغادرتي سورية بالفعل، فكانت 
تتعلق بورقة قدمتها ملؤتمر )علم االجتماع وقضايا اإلنسان العربي(، عقد في أواخر الثمانينيات في الكويت، 

تحدثت فيها عن واقع علم االجتماع في سورية. 

أردت بهذه املقدمة أن أبين أن ممارسة علم االجتماع في سورية، مثلها مثل أي ممارسة أخرى، صارت، 
تحت حكم البعث، محكومة بعنصرين: األجهزة األمنية، والعالقات الشخصية.

كيف حصل ذلك؟

تعود بدايات علم االجتماع في سورية إلى خمسينيات القرن املا�ضي، حيث كان يدّرس في جامعة دمشق 
ضمن إطار )قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية( بكلية اآلداب. وظل كذلك حتى أواخر الثمانينيات حيث 
انقسم القسم إلى شعبتين: شعبة الفلسفة وشعبة علم االجتماع، قبل أن تتحول الشعبة األخيرة إلى قسم 

مستقل في مطلع هذا القرن.

كان الرتباط علم االجتماع بالفلسفة ميزة إيجابية تمثلت في وجود أساتذة بارزين في القسم، ساهموا في 
ربط السوسيولوجيا بالنظريات الفلسفية الكبرى، وأبعدوها عن النزعات اإلمبيريقية الضيقة، على الرغم 

من أن هذا أدى أيًضا إلى الحد من االهتمام بالبحوث امليدانية املباشرة.
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في ظل حكم حزب البعث، بدأت السوسيولوجيا في سورية تتدهور تدريجًيا. ويمكن عزو ذلك إلى ثالثة 
عوامل رئيسية.

األول: ما سمي )ديمقراطية التعليم(، وهي تلك السياسة التي فتحت األبواب أمام الجميع للتعلم، بما في 
ذلك دخول الجامعات، األمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الطلبة، وال سيما طلبة العلوم االجتماعية 
 تتطلب حًدا أدنى من العالمات في الشهادة الثانوية، كما 

ً
واإلنسانية )إذ كانت علوم الطب والهندسة مثال

تتطلب دواًما منتظًما، ما يبعد أبناء الفئات االجتماعية محدودة الدخل، وال سيما من غير أبناء مدينة دمشق 
عن تلك التخصصات(. وهذه الزيادة الكبيرة لم تواكبها زيادة مناسبة في عدد املدرسين والقاعات والكتب... 
وغيرها مما تتطلبه الدراسة الجامعية. األمر الذي استدعى )نظام االنتساب( الذي يسمح للطالب بتقديم 
االمتحان من دون حضور املحاضرات، ومن ثم االقتصار على قراءة الكتاب املقرر أو حفظه. ولم يكن ممكًنا، 

في مثل هذا الوضع، إجراء أي بحوث سوسيولوجية.

العامل الثاني: أدلجة التعليم، أو )تبعيثه(، وقد أثرت هذه العملية بالطبع في العلوم االجتماعية، وال 
ا بموافقة السلطة )السلطة الجامعية في 

ً
سيما السوسيولوجيا، بوجه خاص. فصار التأليف والبحث مرتبط

البداية التي تأخذ تعليماتها من السلطة السياسية، ثم ارتبط األمر علًنا باألجهزة األمنية(.

ويرتبط العامل الثالث بالثاني، وهو تعيين األغلبية العظمى من املعيدين وابتعاثهم إلعداد شهادات 
رسل هؤالء إلى االتحاد السوفيتي ودول 

ُ
الدكتوراه تبًعا لوالئهم للحزب والسلطة، وليس تبًعا للكفاءة. وقد أ

أوروبا الشرقية، حيث أدى التساهل في منح الشهادات إلى إغراق الجامعة، وقسم علم االجتماع بوجه 
خاص، بعدد كبير من املدرسين محدودي الكفاءة واملعرفة، واملعتمدين في ارتقائهم الوظيفي على والئهم 
للحزب والسلطة. وفي الوقت نفسه اشتد التضييق على األساتذة األكفاء الذين كانوا -في السر أو العلن- 

معارضين للنظام الحاكم. 

ثانوية، بعيًدا من  )البحث السوسيولوجي( إما بقضايا  هكذا ُسطح علم االجتماع وهمش. وانشغل 
املشكالت األساسية للمجتمع، أو بالقضايا التي تهم السلطة الحاكمة وأجهزتها األمنية. 

ومع ذلك، تمكن بعض أعضاء هيئة التدريس -وأنا واحد منهم- من إجراء بعض البحوث الجادة التي تركز 
على مسائل مجتمعية جوهرية، وإعداد بعض الكتب الجامعية التي تركت آثاًرا مهمة في الوعي االجتماعي 
للطلبة باتجاه الديمقراطية والعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، ومعالجة قضايا التمييز بين الرجال 
والنساء.. وما شابه. ولتجنب مساءلة السلطة الحاكمة، كان هؤالء األساتذة يعتمدون على ثالث )قواعد(: 
األولى عدم التعرض مباشرة إلى حزب البعث الحاكم وقادته، حيث كان يمكن أن تنتقد سياسة اقتصادية 
أو اجتماعية ما، من دون أن تذكر أن النظام الحاكم مسؤول عنها؛ والثانية الحرص على عدم إثارة ما يمكن 
أن يتسبب في إزعاج أحد عمالء األجهزة األمنية، بحيث يبعث بـ )تقرير( ينّبه املسؤولين في الحزب والدولة، 
ذلك أن هؤالء ال يقرؤون ما يكتبه أحدنا إال إذا ورد تقرير من أحد العمالء املذكورين؛ والثالث عدم )نشر 
الغسيل( خارج سورية، إذ يمكن التسامح مع نص يتضمن رأًيا ال توافق عليه السلطة في الداخل، بينما يعّد 

شر، أو حتى قيل شفوًيا في الخارج. 
ُ
غتفر إذا ن

ُ
النص نفسه جريمة ال ت
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هكذا تمكنُت من إجراء عدد من األبحاث امليدانية عن هجرة الريفيين إلى املدن في سورية، ضمن نطاق 
تبًعا  ا متنوًعا، 

ً
ما سمي »املعسكرات اإلنتاجية«، حيث يمارس الطلبة، خالل العطلة الصيفية، نشاط

لتخصصاتهم، ويشرف متطوعون من أعضاء هيئة التدريس على ذلك النشاط. وتمكنت من تأليف كتاب 
عن النظريات السوسيولوجية املعاصرة، تضمن قراءتي الخاصة لتلك النظريات وكان لـ )املادية التاريخية( 
نصيب وافر فيه، وتمكنت من نشر بعض الكتب خارج إطار الجامعة مثل: )محاورات سياسية في االشتراكية 
والديمقراطية(، و)عن الوضع االجتماعي للمرأة العربية(. وبعد أن تحررت من رقابة األجهزة األمنية في 
إثر مغادرتي سورية، نشرت عدًدا من املؤلفات واألبحاث التي لم أعد أراعي فيها )املبادئ( التي كنت ملزًما 

بمراعاتها في أثناء عملي في جامعة دمشق. 

 تعاظم قمع الحريات مع توطد حكم األسد، وتغول األجهزة األمنية، وتحكمها في جميع تفاصيل حياة 
الناس، وباألحرى في شؤون البحث والتدريس في علم االجتماع. ومع استشراء الفساد وانتشاره، بخاصة 
بين مسؤولي السلطة والحزب الحاكم، صار من املتعذر أكثر فأكثر، تناول أي قضية اجتماعية، أو طرح أي 

سؤال، يمكن أن يؤدي إلى خيط من خيوط الفساد أو قمع الحريات.

• طالل مصطفى	

محطات في جامعة دمشق والتدخالت األمنية

في عام  00 ، استدعاني فرع األمن العسكري املعروف بـ »فرع املنطقة لألمن العسكري رقم    «، 
)الدومري( السورية، مقال بعنوان »القمع املجتمعي«،  في جريدة  للتحقيق معي، حول مقاالت نشرتها 
ومقال عن واقع جامعة دمشق وضرورة تأهيل بعض األساتذة علمًيا، حيث حضر مندوب األمن إلى مكتبي 
في الجامعة، وبلغني بضرورة مراجعة فرع املنطقة، وبعد املراجعة حقق معي حول هذه املقاالت وضرورة 

اإلقالع عن النشر في جريدة )الدومري( ألنها جريدة »معارضة« في اعتقاد املحقق.

)الحفظ البصم واالمتحان( 

في أحد امتحانات السنة الثالثة وفي أثناء تصحيح األوراق االمتحانية، تبين أن الطالب جميعهم كتبوا في 
إجاباتهم عن أحد األسئلة خطأ إمالئًيا باستثناء طالب وحيد، وهو األول على دفعته، كتب الكلمة الصحيحة 
بين قوسين وإلى جانبها الكلمة الخاطئة، وعند العودة الى الكتاب تبّين أن هناك خطأ مطبعًيا في النص كتبه 

بع، باستثناء طالب وحيد أضاف الكلمة الصحيحة بين قوسين.
ُ
معظم الطالب كما ط

لفت بتحضير برنامج تعليمي للتعليم املفتوح يوازي قسم علم االجتماع في جامعة دمشق، 
ُ
في   0 ، ك

وبالفعل حصل ذلك وعند االجتماع ملناقشة املشروع، لم ألحظ أي جدية علمية، فما كان من أحد األساتذة 
النافذين أمنًيا إال التدخل إلنهاء املناقشة بقوله: »بصراحة هذا النقاش والكالم كله شكلي ال جدوى منه 
)يقصد البرنامج والجدوى العلمية واالجتماعية واملهارات املهنية والعلمية .... الخ املطلوبة إلقرار املشروع 
من وزارة التعليم العالي(، أما الجدوى العملية الحقيقية فهي انتفاع أساتذة القسم مالًيا من موارد البرنامج 
وأجور تدريسنا اإلضافية ليومي الجمعة والسبت، وال حاجة إلى املناقشة ووجع الرأس.. الخ«، وانتهى 

االجتماع بإقرار البرنامج من دون مناقشة الجدوى العلمية واملجتمعية.
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في شهر أيلول/ سبتمبر   0 ، كنت عضًوا في لجنة علمية، ملناقشة أطروحة ماجستير ألحد الطالب، في 
قسم علم االجتماع بجامعة دمشق، بعنوان: )فاعلية برنامج إرشادي اجتماعي لتأهيل أطفال ذوي متالزمة 

داون على تفعيل التواصل االجتماعي: دراسة ميدانية في مؤسسات اإلعاقة الذهنية في محافظة الالذقية(.

 تبّين لي أن الطالب )عّفش( فصلين كاملين والبرنامج اإلرشادي، أي بنسبة 0  في املئة من رسالة ماجستير، 
من إحدى الجامعات السعودية، من دون أي تغيير حتى في األخطاء املطبعية، من عناوين الفصلين إلى املراجع 
املستخدمة فيهما. وبعد إظهار السرقة العلمية، واالنتهاء من املناقشة العلمية؛ وقف أحد األساتذة في القسم 
املعروف في فساده، وأعلن أن هذه املناقشة ليست مناقشة علمية موضوعية، وأنها ظاهرة جديدة في 
الجامعة يجب وضع حد لها، واصًفا املناقشة بأنها مبنّية على أساس طائفي. ولكون موضوع الرسالة يتعلق 
 :

ً
بذوي اإلعاقة الذهنية، وال يرتبط بأي جانب مذهبي أو سيا�ضي على اإلطالق؛ رد أحد الزمالء عليه متسائال

وأين الطائفية في املناقشة؟ فكان جوابه الصادم أن الطالب من ريف الساحل )علوي(، وهذا سبب كاف، 
وتمتم ببعض الكلمات التي تشير إلى انتمائي إلى املعارضة.

في أثناء عملي التدري�ضي واإلشراف العلمي على رسائل املاجستير والدكتوراه، حضرت إلى مكتبي طالبة 
ا قبل إرساله إلى املجلة املحكمة لعدم ثقتها العلمية في مشرفها العلمي، 

ً
دكتوراه تريد مني أن أقرأ لها بحث

أوصيتها أن تحضر في األسبوع املقبل ملناقشتها باملالحظات إن وجدت، وبالفعل حضرت وهي مضطربة جًدا 
وأخبرتني أن ال داعي ملناقشة البحث، لتقول لي: »بصراحة لقد أخذ مني أستاذي املشرف البحث، ويريد نشره 
باسمه من أجل الترقية، ووعدني أن أحصل على عالمة االمتياز«، وهنا اعتذرت من الطالبة من تسليمها 
البحث راغًبا في االحتفاظ به للتأكد في املستقبل من نشر األستاذ إياه. شاءت املصادفات بعد عام تقريًبا؛ 
أن أكون عضًوا في اللجنة العلمية لترقية هذا األستاذ، وجدت البحث ذاته بين األبحاث األربعة املرسلة إلي 
للتقييم، من دون أي تعديل حتى لغة التأنيث في البحث، واملفاجأة األكثر خطًرا أن األبحاث الثالثة األخرى 
موجودة لدي في ملف اإليميل بيني وبين أحد األصدقاء في الخارج، أرسلها إلي لالطالع عليها ومساعدته في 
وضع بعض املالحظات عليها )......( من دون تفاصيل أخرى، ُرقَي هذا الدكتور بناء على هذه األبحاث إلى مرتبة 

أستاذ إضافة إلى مناصب في حزب البعث واإلدارة الجامعية.

في    آذار/ مارس   0 ، اندلعت حركة االحتجاجات في معظم املناطق السورية وبخاصة في درعا، 
حيث كنت مكلًفا من إدارة جامعة دمشق بالتدريس في قسم علم االجتماع في مدينة درعا ليوم واحد 
في األسبوع، لعدم توفر املختص التدري�ضي، ما أدى إلى استدعائي أكثر من مرة من فرع الخطيب )الفرع 
الداخلي( رقم    ، إضافة إلى حضور مندوب الفرع املذكور إلى مكتبي في الجامعة والتحقيق معي أكثر من 
مرة، حول تقارير تقول إنني أؤيد االحتجاجات السلمية وأتعاطف مع الطلبة املحتجين سلمًيا، وأني شاركت 
مع إخوتي املحتجين في منطقة سكني جديدة عرطوز، وأن ذهابي إلى مدينة درعا أسبوعًيا بهدف املشاركة في 
االحتجاجات. وعندما أجبت املحقق األمني أن ذهابي إلى درعا يحصل بناء على موافقة رئيس الجامعة وليس 

رغبة شخصية، أبدى املحقق استغرابه متمتًما بكلمات بذيئة في حق كاتب التقرير.. إلخ.

في مرحلة التظاهرات السورية لعام   0 ، كان أستاذ جامعي ينظر إلى هوية الطالب، عند دخوله إلى 
قاعة االمتحان، متأخًرا دقائق ُيسمح بها في نظام امتحانات جامعة دمشق، فإذا تبين أنه من املناطق الثائرة 
على النظام؛ منَعه من الدخول، وإذا كان من املناطق الداعمة واملوالية؛ سمح له بالدخول، مع تقديم 
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التسهيالت املطلوبة عمليات الغش االمتحاني.

أما األكاديمي الطائفي الذي يحسب نفسه منظًرا سياسًيا، بحكم اختصاصه، وهو في مواقع قيادية 
إدارية وبعثية، فبدأ التنظير أن حماية األقليات في سورية ال يمكن أن تتم إال برئيس دولة من األقليات، 
وعندما اعترضُت على كالمه بلطف، وأبديت رأًيا يؤكد أن الحماية الحقيقية لجميع الطوائف السورية 
تحصل من خالل دولة القانون والدستور الجامع لكل السوريين؛ همس أحد الزمالء في أذني ممازًحا: إن 
تقريًرا أمنًيا سوف ُيكتب فيك اليوم وُيعمم إلى الفروع األمنية كافة، وخصوًصا أن التطور التقني سيجعل 
التقرير األمني يصل عبر املسنجر والواتس إلى مندوبي الفروع األمنية مباشرة. وهو ما حصل بالفعل، بعد أيام 

قليلة جًدا حضر املندوب األمني إلى مكتبي للتحقيق معي.

في   0 ، بعد حصول التدخل الرو�ضي وبدايات السيطرة األمنية للنظام على معظم مناطق النظام؛ 
عّممت أستاذة جامعية ورئيسة القسم على الطالب االمتناع عن قراءة أبحاث الدكاترة املهجرين قسرًيا 
خارج سورية وكتبهم حتى الصادرة عن جامعة دمشق، وعدم الرجوع إليها في بحوثهم العلمية، لكونهم 

معارضين للنظام، على حد رأيها.

فُت كتاًبا جامعًيا أكاديمًيا بعنوان »الخدمة االجتماعية«، وطبعته الجامعة، أوقف توزيعه على 
ّ
بعد أن أل

الطالب، بعد أن تبين لإلدارة الجامعية أنني متعاطف مع الطالب املشاركين في احتجاجات   0 .

في عام   0 ، قمت بكتابة بحث علمي محكم، بعنوان »واقع البحث السوسيولوجي في جامعة دمشق: 
دراسة تقويمية للرسائل العلمية )املاجستير والدكتوراه(. وبين عامي  00  و  0 ، قمت بمسح شامل 
لجميع الرسائل املتوفرة في مكتبة الدراسات العليا في قسم علم االجتماع بجامعة دمشق، وقد بلغت )   ( 
رسالة ماجستير ودكتوراه. حددت أهداف الدراسة بتحليل الجانب املنهجي للرسائل العلمية )ماجستير 
ودكتوراه( املمنوحة خالل املدة املمتدة ما بين ) 00  و  0 ( في جامعة دمشق - قسم علم االجتماع، من 
خالل تقويم اإلشكاالت املطروحة للبحث ودرجة التحكم في صياغتها، إضافة إلى معاينة األطر واملقاربات 
النظرية التي تندرج ضمنها اإلشكاالت، ومدى اختيار املناهج والتقنيات املناسبة في جمع املعلومات، إضافة 
إلى عرض النتائج وتحليلها. حيث تبين أن نسبة %   من الرسائل في العينة حققت الشروط املنهجية 
العلمية املطلوبة من جامعة دمشق. نشر البحث في مجلة العلوم االجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت 
في املجلد )  ( العدد ) ( عام   0 ، وفي ما بعد جرى التحقيق معي بكتاب سرّي حول البحث ونتائجه من 
قبل إدارة الجامعة على خلفية )نشر غسيل الجامعة في الخارج(، ما اضطرني إلى تقديم تبريرات كاذبة حول 

البحث ونتائجه حتى ال ينالني العقاب.

في   0 ، اخترت عضو مجلس في قسم علم االجتماع، وهو ما يحدث بشكل روتيني ودوري، ويبدو أن 
رئيسة القسم على خالف مع أحد الدكاترة املتعاقدين معهم من خارج الجامعة وهو )علي بركات( القادم 
من الفروع األمنية، حيث كان مدير مكتب بهجت سليمان )رئيس فرع أمن الدولة(، وألول مرة يعرض علينا 
-كأعضاء قسم- املوافقة على التعاقد معه، وبالتصويت أعلنت عدم املوافقة على تعيينه، لعدم الحاجة 

إليه وبسبب فساده وابتزازه الالأخالقي مع الطالبات.. الخ.
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خرجت من االجتماع إلى مكتبي، حيث بعض الزمالء وطالب الدراسات العليا املراجعين، وإذ )علي بركات( 
ا ومهدًدا باالعتقال وحتى القتل )بالعامية وبلغة زعران الشارع(.

ً
يدخل إلى املكتب كالثور الهائج صارخ

في إثر ذلك، قدمت شكوى إدارية في حقه إلى رئاسة الجامعة، ذاكًرا الشهود من الزمالء والطالب، ولم 
: »وصلتني، 

ً
 عن الشكوى، هز رأسه قائال

ً
أحصل على الرد، طلبت موعًدا من رئيس الجامعة وقابلته سائال

ولكن أنت العارف هذا علي بركات يعني هذا فروع املخابرات، وال أستطيع التحقيق مع فروع املخابرات 
كافة«. لم تطل املدة حتى صدر قرار اعتقالي لصالح محكمة اإلرهاب رقم / 0   /   تاريخ   /  /  0 ، 

كتاب األمن الوطني /أساس/    / محكمة الجنايات األولى.

• د. فايز قنطار	

من يوميات جامعة دمشق: التعيين في هيئة التدريس

تدهورت أوضاع جامعة دمشق، بعد أن أخضعت للتسلط واالستبداد والبيروقراطية القاتلة، وابتعدت 
عن أهدافها في التعليم والتنوير وحمل مشعل التقدم والنهضة، وغاب دورها في ربط املجتمع بحركة التقدم 
التي يعيشها العالم في مختلف امليادين. ليس الهدف من هذه اإلضاءات، شخصنة الحوادث وتصفية 
حسابات، بل املساهمة في معرفة ما يحدث لتقويم االنحراف، وإصالح ذات البين ع�ضى أن تتمكن الجامعة 
يوًما من أن تأخذ دورها، كصرح علمي معرفي تنويري، وتستعيد مكانتها العلمية الثقافية التربوية التي 
فقدتها، بفعل ما تعرضت له من عسف وعنف، وخروج على القواعد الناظمة ملؤسسات التعليم العالي 

والبحث العلمي. 

تصعب اإلحاطة بكل ما أصاب الجامعة من خلل وضعف، فهذا يحتاج إلى دراسة شاملة وبحث معمق، 
ربما يأتي الوقت املناسب ملثل هذه الدراسة. آمل أن تساعد هذه اإلضاءات في تلمس الحلول والتقدم نحو 

سواء السبيل، في املستقبل القريب. 

عاصرت هذه الجامعة ملدة تتجاوز 0  سنة؛ طالًبا في كلية اآلداب، من 9 9  حتى   9 ، ثم انتقلت إلى 
كلية التربية، من   9  حتى   9 . وعّينت معيًدا فيها في قسم علم النفس، وأوفدت للدراسة في فرنسا في 
تشرين األول/ أكتوبر   9 . ثم عدت إليها في تموز/ يوليو   9 ، ثم غادرتها مكرًها في آذار/ مارس 999 ، 
كلت حول )ابن الرئيس( في تلك املرحلة، وعدت إليها مجدًدا في أيلول/ سبتمبر 

ُ
بضغوط من النواة التي ش

009 ، ألواجه بتصميم رأس تلك النواة )علي سعد، العميد السابق ووزير التربية في الوزارة التي أخذت 
سورية نحو الكارثة(، على الرغم من منع عودتي إلى الكلية األم في دمشق. عينت في كلية التربية الثانية في 
السويداء بعيًدا من العاصمة. واضطررت مجدًدا إلى املغادرة في نهاية شهر آب/ أغسطس   0 ، بعد تكرار 

التحقيقات األمنية.

عبر هذه املرحلة التي تتزامن مع املرحلة األسدية، عشت التغيرات التي عرفتها الجامعة وشاهدت الوقائع 
واألحداث التي أملت بها. وأتيحت لي الفرصة للدراسة والتدريس في جامعات عربية وأجنبية عدة. ال �ضيء 
يشبه الفساد الذي أصاب نظام األسد، حيث سيطر منطق العسف والعنف منذ تعيين سيئ السمعة، 
 عن التعليم العالي. فقدت الجامعة استقاللها وتنازلت 

ً
رفعت األسد العريف السابق في املخابرات، مسؤوال
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عن التقاليد األكاديمية وتجاهلت املعايير العلمية وأصبحت مغلوبة على أمرها. وأدى تغييب الحريات إلى 
بشلل عام،  املختلفة  املؤسسات  مما أصاب  اإلبداع،  املبادرة وغياب  البيروقراطية وفقدان  استفحال 
فقد أدى غياب القانون والقواعد الناظمة للعمل إلى تصاعد الفساد وانتشار الرشوة، حتى أصبح الخطأ 

واالنحراف هو القاعدة والتزام النظام والقانون هو االستثناء.

التعيين في الجامعة ومعادلة الشهادات

بعد عودتي إلى البالد، من فرنسا بلد اإليفاد، في تموز/ يوليو   9 ، وضعت نف�ضي تحت تصرف الجامعة 
نفسها التي رفضت التعيين بعد الحصول على دكتوراه الحلقة الثالثة في   9 ، وطلبت دكتوراه الدولة 
ِقرت شهادة دكتوراه واحدة، أعلى من دكتوراه الحلقة الثالثة وأقل من 

ُ
)ألغي هذا النظام في فرنسا وأ

دكتوراه الدولة(، كشرط للتعيين في عضوية هيئة التدريس، علًما بأني قدمت تقريًرا يوضح ضرورة أن 
تقبل الجامعة بتلك الدكتوراه، في بعض االختصاصات على األقل، حيث ال طائل من قضاء مدة تزيد على   
سنوات في الدراسة في الخارج، ملا لذلك من آثار مادية ونفسية، بحيث يصبح من الصعب عودة املوفد بعد 

انقضاء وقت طويل في بلد اإليفاد.

أخبرت الجامعة في تقرير مفصل بأن البدء بدكتوراه الدولة سوف يستوجب التأخير ويأخذ سنوات 
طويلة... )   سنة(، لكن ال حياة ملن تنادي، فالبيروقراطية السورية أصبحت مضرب املثل، استغرق 
الحصول على دكتوراه الدولة ست سنوات، إضافة إلى أربع سنوات سبقتها للحصول على دكتوراه الحلقة 

الثالثة وسنة كانت مخصصة لتعلم اللغة الفرنسية. 

، ال تعادلها اليونيسكو كشهادة 
ً

 بدأت الجامعة تقبل شهادات، من االتحاد السوفييتي ومن رومانيا مثال
دكتوراه، وال تؤهل حاملها للتعيين في عضوية هيئة التدريس، وهي أقل من مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة 
الفرنسية. في تلك املرحلة، تمكن املوفدون )معظمهم من بعثات رفعت األسد( العائدون من الجامعات 
نوا في مراكز  الشرقية من استصدار قرارات االستثناء من القيادة القطرية لحزب البعث. وبعد سنوات ُعّيِ
قيادية وإدارية في الجامعة، فسيطروا على مختلف مفاصل الجامعة التي أصبحت أجهزة الظل )أجهزة 
 خطًرا في مسيرة الجامعة التي بدأت تجنح نحو العالقات 

ً
املخابرات( تديرها. هذا الوضع أحدث تحوال

الفاسدة القائمة على املحسوبية وتتعارض والحياة األكاديمية. بدأ املستوى العلمي بالتدهور، وتراكم هذا 
التدهور عبر السنين، بحيث لم تعد جامعة دمشق من الجامعات املصنفة عربًيا أو عاملًيا، يأتي ترتيبها في 

أسفل سلم جامعات العالم.

محاضر بانتظار التعيين

التدريس، بدأت تدريس  امللحة ألعضاء هيئة  الحاجة  إلى  التربية، ونظًرا  بناء على طلب عميد كلية 
املحاضرات، من خارج املالك، بانتظار أن أتمكن من إنجاز إجراءات التعيين. بعد التقدم باألوراق والوثائق 
املطلوبة. علمت بأنه يستحيل الحصول على أجور هذه املحاضرات إال في نهاية العام الدرا�ضي في شهر أيلول/ 
سبتمبر، تلك األجور التي لم تكن كافية لتغطية مصروفات النقل، كانت أجرة الساعة 0  ليرة سورية ما 
يعادل دوالًرا ونصف دوالر، في حين كانت تكلفة سيارة األجرة من جرمانا حيث أسكن إلى الكلية في املزة تزيد 

على ذلك في العام الجامعي   9 -9 9 .
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سبق وأن عملت في وظيفة Maitre de conférences مدرس محاضر في جامعة بيزانسون على أساس 
دكتوراه الحلقة الثالثة التي تقبل بها جامعات فرنسا، بمرتب يعادل 0.000  ليرة سورية شهرًيا، في حين 

أصبح مرتبي في جامعة دمشق ال يزيد على 000 . 

في شهر أيلول/ سبتمبر، سألت املحاسب عن أجور محاضرات سنة كاملة، فأجاب: »دكتور املعاملة 
ا واحًدا«، 

ً
جاهزة ونحن ننتظر موافقة األمن«، قلت له: »وإن لم يوافق!«، فقال: »ال نستطيع أن نصرف قرش

يعني عملنا سنة يكون )مجاًنا(، وفي الحقيقة ال يتمكن رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي من تكليف 
أحدهم بمحاضرة إال بعد الحصول على موافقة أجهزة األمن.

استغرقت إجراءات التعيين أكثر من سنة ونصف، وكانت شبه تعجيزية، أكثرها تعقيًدا؛ معادلة الشهادة، 
بعد ترجمة أطروحة الدكتوراه إلى العربية، ووثيقة التبرع بالدم )التبرع إجباري(، واملوافقة األمنية. كنت 
أشعر بالخيبة واإلحباط، فلم أفعل شيًئا لتسريع هذه اإلجراءات ودفعها قدًما، بعد أن أدركت أن راتب 
دكتوراه الدولة املقطوع هو 00   ل س، أي ما يعادل مئة دوالر تقريًبا، راتب ال يكفي لدفع إيجار شقة في 
مناطق العشوائيات، لكني وافقت على أن أكون محاضًرا من خارج املالك، كي أبقى على قيد الحياة العلمية 

من خالل التواصل مع الطالب والزمالء.

»ابتعدوا سيدخل السيد الرئيس«

 
ً

ذات يوم، اتصلوا بي من ذاتية الجامعة، يطلبون مني متابعة قرار التعيين، حتى ال يبقى سنوات متنقال
في األدراج، ذهبت إلى الذاتية التي كانت في البناء العريق القديم مقابل التكية السليمانية، ذي األبواب 
العالية والبهو الفسيح، وعند نزول الدرج العريض، إذ بالباب العالي يفتح على عجل، فتحه شخص ينادي 
»ابعدوا يا شباب.. السيد الرئيس جاي«، لم أكترث ألني أيقنت أن من سيدخل هو أحد الرؤساء )الصغار( 
لو كان الرئيس الكبير لقطعت الطرقات وأقفلت األبواب. تابعت السير نحو البهو حيث اقترب )سيادة الرئيس( 
شعرت بالصدمة عندما رأيت زياد شويكي، رئيس الجامعة، ناديت بأعلى صوتي الشخص الذي يريد من 
الجميع أن يبتعدوا، قلت له بصوت مرتفع ليخترق أذني الرئيس )الصغير(: »هل تريد منا أن ننبطح أرًضا 
ليمّر السيد الرئيس؟ نحن أساتذة أال يحق لنا املرور بالقرب من )السيد رئيس الجامعة؟(«. يبين هذا السلوك 
العقلية السائدة وطبيعة عقلية العجرفة واالستعالء عند أهل السلطة وأتباعهم، في تقليد من هو على رأس 
)الهرم( في مظاهر العظمة الفارغة التي تحولت إلى حالة مرضية، حالة تضخم األنا وازدراء اآلخر )الشعب(. 

كان محافظ السويداء داوود دنحو، على سبيل املثال، يأمر بقطع الطريق لينتقل من مسكنه الذي ال 
يفصله عن مكتبه املقابل لدار الحكومة )السرايا( سوى الشارع، وهي مسافة ال تزيد على 0  متًرا، وينتقل 
بموكب تحوط به دراجات املرور من الجوانب كلها. ال يكترث بتعطيل حركة الناس )الشعب( ومنعهم من 
املرور وإلحاق الشلل في جزء كبير من املدينة، املهم إرضاء هذا النزوع إلى تقليد أولياء النعمة في مظاهر 

)العظمة( الفارغة، في وقت ال يتردد زعماء الدول املتقدمة في التنقل -كمواطنيهم- في وسائل النقل العام.

ذكرتني هذه الحادثة برئيس الجامعة في   9  املرحوم د محمد الفاضل، أحد الذين اغتالهم رفعت 
األسد، كما ُيردد، عندما استوقفناه في الطريق بالقرب من بناء الجامعة ووقف معنا مدة زمنية طويلة، كنا 
معيدين وطالًبا حديثي التخرج، كان يصغي إلينا ويسمع باهتمام وجهة نظرنا... في وقتها، لم يكن للرؤساء تلك 
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الرهبة الفارغة كلها أو تلك الهيبة املصطنعة.

األوراق املطلوبة للتعيين: التعيين األول 

الجامعة، كغيرها من مؤسسات الدولة، تعاني الترهل والجمود والبيروقراطية، ما أدى إلى إصابتها بما 
 التعيين، شبه تعجيزية، قد يستغرق إكمالها ما يزيد على سنة. 

ّ
يشبه الشلل، كانت األوراق املطلوبة في ملف

كانت وثيقة التبرع بالدم، من أكثر هذه األوراق غرابة، ذهبت إلى بنك الدم، وقلت لهم بأني غير قادر على التبرع 
بالدم، ال نفسًيا وال جسدًيا. في غياب )الوساطة( لم أتمكن من الحصول على إعفاء. قلت لهم بصراحة: »ال 
رغبة لي في هذا )التبرع(، لو كانت البالد في حالة حرب وهناك حاجة إلى إنقاذ حياة البشر، فسأكون في مقدمة 
املتبرعين، اتركوا لنا دماءنا، على األقل، بعيًدا من املتاجرة«. غادرت املكان رافًضا اإلذعان لهذا )التبرع( 

اإللزامي، حتى لو رفضت الجامعة قبول امللف.

 وثيقة إعفاء من التبرع 
ً

علم أخي، الضابط في شرطة املرور، بما حدث، فإذا به يأتي إلي، ذات يوم، حامال
بالدم، من دون أن أطلب منه ذلك. كان يرافقني أحياًنا في املراجعات. كنت أالحظ أن السيد )ف. ط.( أمين 
الجامعة، يقف مرحًبا مبتسًما، عندما ندخل كالنا إلى مكتبه. في إحدى املرات ذهبت إليه وحدي، استقبلني 
ببرود ورد السالم بصوت خافت، قلت له صراحة إن استقباله يكون حاًرا فقط، عندما يسمع وقع حذاء 

عسكري عند فتح الباب. يعبر هذا السلوك عما يحدث في الجامعة وفي البلد.

إلى العربية، وانتظار لجنة معادلة  بعد استكمال األوراق الالزمة، تجب ترجمة أطروحة الدكتوراه 
الشهادات لتتخذ قرارها، وهذه اإلجراءات تستمر شهوًرا طويلة. يرتبط ذلك كله باملوافقة األمنية فهي 

الورقة امللك، فعدم املوافقة األمنية يلغي كل �ضيء. واستغرقت هذه اإلجراءات قرابة سنتين.

مقارنة بإجراءات التعيين في كلية التربية األساسية في الكويت

عندما ذهبت إلى كلية التربية األساسية في الكويت، وصلت املطار بعد الظهر في   آذار/ مارس 999 ، 
دخلت إلى قاعات املحاضرات في صباح اليوم التالي. طلبوا مني فقط أن أوقع تعهًدا يتضمن أن العقد املبرم 
بيني وبين الكلية ساري املفعول، من تاريخ يوم مباشرتي العمل، بشرط أن يتم التحقق من صحة الوثائق 
رِسلت 

ُ
والشهادات املقدمة. بعد أشهر عدة جاءني كتاب رسمي من وزارة التعليم العالي، يبين أن الشهادات أ

إلى مصادر الحصول عليها، وتم التحقق منها وهي تؤهل صاحبها للتعيين. وهكذا لم أتوقف عن العمل، ولو 
ليوم واحد، بانتظار مثل هذه اإلجراءات.

 ملاذا ال تفعل جامعة دمشق ال�ضيء نفسه؟ وتختصر هذا الوقت الضائع على الجامعة وعلى الطالب 
ا، وجد طريقه إلى اإلدارة السليمة وإلى املرونة التي 

ً
وعلى صاحب العالقة. الكويت هذا البلد النا�ضئ حديث

توفر طاقات البشر وتمنع الهدر في الوقت والجهد، في حين إن سورية البلد العريق تعجز عن اجتراح الحلول 
ملشكالتها، هذا في ميدان التعليم العالي، فما بالك في امليادين األخرى.
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التعيين الثاني

بعد عملي في جامعات الكويت قرابة عشر سنوات، رغبت في العودة إلى كليتي، كلية التربية في جامعة 
دمشق. وافق القسم العلمي وأبدى حاجته وترحيبه بعودتي، إال أن )معالي( وزير التربية في تلك املدة )009 ( 
الذي كان عميًدا سابًقا للكلية، استمر في وضع كلية التربية في دمشق تحت وصايته وكأنها مزرعة ورثها من 
والده، كان يعين عميدها، وأبقى كل ما يجري تحت رقابته، كانت عينه على الكلية، لم تشغله الوزارة عن 
ا أحمر على عودتي، وقوبل طلبي بالرفض، في مخالفة 

ً
ذلك. وهو يعّدني من خصومه القدامى، فوضع خط

صارخة للمعايير األكاديمية، إذ إن القسم العلمي هو الذي يتخذ القرار وفق الحاجة العلمية، حاجة العمل 
التدري�ضي أو البحثي. اعتذر مني عميد الكلية في تلك الفترة لرفض عودتي إلى الكلية، مبرًرا أن األمر خارج عن 

إرادته.

 اقترحت علي الجامعة التعيين في كلية التربية الثانية في السويداء، بهدف التهميش واإلبعاد عن العاصمة. 
وافقت على هذا االقتراح، وبدأت رحلة شبه مستحيلة استمرت    شهًرا للحصول على قرار التعيين.. 

أوالـ طلبت الجامعة أن أدفع مبلغ 00  ألف ليرة سورية قبل البدء بأي خطوة، حيث اتخذ مجلس 
الجامعة قراًرا بتغريم كل من يتأخر في العودة إلى الجامعة بعد اإلعارة. أنا ذهبت من دون استئذان ومن دون 
إعارة، إال أنهم افترضوا أن القرار يشملني فمن يتأخر سنة يدفع 00  ألف و00  ألف عند التأخير سنتين 

و00  ألف ملن يتأخر أكثر من   سنوات.

 نهاًرا، ويشتكون من هجرة 
ً

 حاولت مقابلة رئيس الجامعة ملناقشة هذا األمر املخزي. فهم يتشدقون ليال
األدمغة والكفاءات، ويعملون ما بوسعهم لطردها، ووضع العراقيل في طريق كل من يحاول العودة إلى 
البالد، لم أوفق في الحصول على موعد من )السيد( رئيس الجامعة، ألبين له تعسف هذا اإلجراء فهو غير 
الئق بجامعة محترمة كجامعة دمشق. طلبت مني سكرتيرته كتابة مذكرة عن املوضوع، ففعلت. وبعد حين 

سألت عن مصير هذه املذكرة، قيل لي ُحولت للحفظ.

كلف باملحاضرات واألعباء التدريسية املختلفة من خارج املالك، كنت أقوم بعمل 
ُ
في هذه األثناء، كنت أ

كامل، لكن بأجور أقل ومن دون أخذ الخدمة والقدم في الحسبان. بعد غياب قرابة عشر سنوات عن الكلية، 
وجدت كثيًرا من الكتب الجامعية األساسية على حالها، لم يتغير منها سطر واحد، يعود معظمها إلى ربع قرن، 
لفت في ثمانينيات القرن العشرين، وما زالت على حالها بعد م�ضي العقد األول من القرن الواحد والعشرين. 

ُ
أ

بدأت مباشرة في تحديث كتابين أساسيين أنجزتهما في أثناء عملي في جامعة الكويت، األول في علم نفس 
النمو والثاني في علم النفس التربوي، ليوضعا في متناول الطلبة.

الخطوة األولى السابقة على إجراءات التعيين كانت الدفع لصندوق جامعة دمشق مبلغ 00  ألف ليرة 
سورية، ما يعادل   آالف دوالر أميركي في ذلك الوقت، أو رواتب سنة في جامعة دمشق. هذا القرار يعبر عن 
مستوى مجلس الجامعة الذي اتخذه، املؤلف من عمداء الكليات، الذين تخرجوا في معظمهم من روسيا 
ورومانيا شاوشيسكو، أي ال أمل لهم في اإلعارة ال إلى الخليج وال إلى غيره، فشهاداتهم معظمها غير معترف بها 
عاملًيا. تمكنوا من السيطرة على مفاصل الجامعة، وكانت قراراتها على شاكلتهم تفتقر إلى بعد النظر وأخذ 
لغيت أشكال االنتخابات 

ُ
املصلحة العليا للجامعة وحاجاتها إلى الكفاءات والخبرات الحقيقية في الحسبان. أ
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لغيت التقاليد الديمقراطية التي كانت سائدة، إذ كان رؤساء األقسام والوكالء والعمداء 
ُ
كلها في الجامعة، وأ

بون انتخاًبا.
َ
وحتى رئيس الجامعة ُينتخ

أصبح التعيين في العمادة يتم ألسباب سياسية وبإمالءات من أجهزة األمن، ال يأخذ الكفاءة العلمية وال 
حتى األقدمية في الحسبان. كان لدى بعض خريجي البلدان الشرقية، عقدة غيرة وحسد ومركب نقص أمام 
حملة الشهادات الغربية، فاتخذوا هذا القرار الذي ينم عن مستوى وضيع في التفكير وفي املحاكمة، وقصور 
نظر واستهتار باملستوى العلمي للجامعة. قرار ابتزاز زمالء لهم، يرغبون في العودة إلى جامعتهم والعمل في 

بلدهم.

بعد هذه الخطوة، بدأت الطلبات التعجيزية، ومنها تأشير القرارات السابقة جميعها من الجهاز املركزي 
للرقابة والتفتيش، قرارات تعود إلى أكثر من 0  سنة، يجب أن يطلب ذلك من الجامعة أو من وزارة التعليم 
العالي وليس من صاحب العالقة، على إدارة الجامعة إيجادها وإرسالها، فأنا ال أحتفظ بهذه القرارات بعد 
تنقلي في دول عدة. علق امللف في الجهاز املركزي، ولم أوفق في إقناعهم بتسريع الوضع الذي استمر   أشهر. 
: بربك ملاذا كل هذا التدقيق والتمحيص في 

ً
في نهاية املطاف، دخلت مكتب املدير وخرجت عن طوري قائال

قرارات موظف ال يتجاوز راتبه 0  آالف ليرة، هل كان عندي موازنة مليونية تحتاج إلى كل هذا العناء؟ أم أن 
ا وفقدت األمل في تحريك امللف.

ً
القضية قضية تعجيز لدفع الجزية؟ غادرت محبط

علم أحد األصدقاء باألمر وكان موظًفا بارًزا في املالية وإذ به يتصل بي، ويبدى استعداده للمساعدة. 
واتصل بأحد معارفه في امليدان نفسه، السيد صالح العلي )من أهل البيت(، كان بمنتهى اللطف والكياسة 
: أنا اتصلت بهم 

ً
وطلب مني أن التقي به في الوقت الذي يناسبني لنذهب معا إلى الجهاز املركزي، قائال

ووعدوني باإلسراع، لكن سنذهب مًعا ولن نخرج إال واملعاملة جاهزة، حددنا موعًدا وذهبنا مًعا ودخلنا 
مباشرة إلى غرفة املدير، بعد السالمات الحارة واالستقبال االستثنائي قال صالح للمدير سننتقل لنرى 
املوظف املسؤول عن امللف، أجابه املدير: ال داعي لذلك، سيأتي هو ملقابلتكما، ورن الجرس الستدعائه، 
 ربما سيحتاج 

ً
دخل صاغًرا، هذه املرة، خاطبه املدير طالبا منه إنجاز املوضوع خالل ساعتين، التفت إلي قائال

مني بعض األشياء... وهكذا انتهت رحلة الرقابة والتفتيش التي استغرقت   أشهر، بعد تدخل صالح هذا 
الشاب النبيل الذي لم يسعفني الزمن في تكريمه وشكره ألنه يستحق ذلك.

املوافقة األمنية

اكتمل امللف، بعد رحلة قاسية استغرقت أكثر من سنة، بقيت أهم األوراق وهي الورقة امللك، أي 
املوافقة األمنية. انتظرت من دون جدوى، سألت بعض األصدقاء املطلعين على قضايا مشابهة فقالوا لي: 
إنها فرصتهم )أجهزة األمن(، يؤخرون املوافقة لكي تذهب وتؤدي فروض الطاعة والتعاون، أو تنقد سيادة 
العقيد 00  إلى 00  ألف )000  إلى 000  دوالر(، أجبتهم هنا ال مجال للمساومة، لن أقدم فروض الطاعة 

ولن أدفع فلًسا واحًدا، ال هذا وال ذاك.

بعد مرور أشهر عدة، جاء أصدقائي من الكويت في عطلة الصيف، ومن بينهم صديق حميم )أيًضا من 
أهل البيت من الجبال الساحلية( سألني: ملاذا تأخرت عودتك إلى الجامعة؟ شرحت له ما حدث، أجابني 
: بسيطة سأبحث عن عقيد وأرسل لك رقمه، اتصل به وهو يتدبر األمر، وهذا ما حدث. اتصلت بالعقيد 

ً
قائال
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علي الذي رحب بمودة وأعلن سروره بخدمة صديقه، وأحضر مدير مكتبه طالًبا إليه االستفسار عن املوافقة 
األمنية، وطلب مني االتصال في اليوم التالي ملعرفة الجواب. عند اتصالي في اليوم التالي قال لي إن موافقتي 
األمنية ضائعة، أجبته: يا سيادة العقيد هل يعقل أن يضّيع األمن السوري ملًفا أمنًيا ألستاذ في الجامعة؟ 
قال: ال وهللا كذابين، لكننا مضطرون إلى تصديقهم، اذهب إلى الجامعة، دعهم يرسلون طلًبا جديًدا مع 

التأكيد على الطلب السابق، ثم بلغني بالرقم والتاريخ.

ذهبت في اليوم التالي إلى الجامعة لتجديد طلب املوافقة األمنية وأبلغت العقيد علي هاتفًيا برقم الطلب 
وتاريخه. بعد    يوما وصلت املوافقة األمنية إلى الجامعة. حينئذ، أصبح بإمكان الجامعة إصدار قرار 

التعيين. وبعد صدوره يمكنني أن أباشر عملي بعد انقضاء    شهًرا.

تبين هذه الواقعة إلى أي مستوى أصبح الفساد ينخر املؤسسات العامة التي تحولت إلى قطاعات 
ملكية شخصية يتحكم فيها أصحاب النفوذ. ضاعت أشكال الحقوق كلها ووضع القانون جانًبا، فاملزاجية 

والعالقات الشخصية واملحسوبية هي السائدة.

ضاعت قرابة   سنوات من حياتي األكاديمية في إجراءات التعيين األول والثاني في جامعة دمشق في حين 
إنني ابن الجامعة، كنت طالًبا فيها ومعيًدا ثم مدرًسا.

عينت في كلية التربية في الكويت من دون انتظار إجراءات التعيين، وعادت بي الذاكرة إلى إجراءات تعييني 
في فرنسا مدرًسا في   9 ، اتصلت بي سكرتاريا الكلية لتطلب صورة عن بطاقة اإلقامة وصورة عن شهادة 
دكتوراه الحلقة الثالثة قائلة: ضعها في مغلف وابعث بها إلي بالبريد الداخلي. لم يستوجب األمر أكثر من 

ذلك، ليصدر بعد أيام قرار تعييني من وزارة التعليم العالي في باريس، في الحالتين لم أنتظر يوًما واحًدا.

ملاذا ال يحدث هذا الهدر في الجهد والوقت إال في الجامعات السورية؟ ملاذا كل هذا االستهتار بالخبرات 
واملؤهالت العلمية وإدخالها في متاهات عبثية؟ ملاذا توقف العقل السوري عن اجتراح الحلول ملشكالتنا 

اليومية؟ هل هو غياب الحريات؟ أم فقد الشعور باملسؤولية نحو بلد يحتضر؟

إن انتهاك القوانين والنظم وتجاوز املعايير العلمية واألكاديمية أصبح تطبيًقا يومًيا، حيث انتهت الجامعة 
إلى االنخراط في الفساد الذي أصاب مختلف جوانب الحياة السورية. إن التوقف عند تفاصيل الحياة 
اليومية والدخول إلى عمق املعاناة التي أصابت كل من يحرص على انتشال الجامعة من هذا الدرك، التوقف 
عند مثل هذه التفاصيل، قد يساعد في إعادة الجامعة إلى سيرتها األولى حيث كانت في طليعة الجامعات 
العربية من حيث املستوى العلمي والسمعة األكاديمية. إن استقالل الجامعة يبدأ برفع الحذاء األمني عن 
صدرها، لتعود منارة حقيقية للعلم والتنوير ومركًزا حضارًيا يؤدي دوًرا رائًدا في مجتمع الحرية حرية التعبير 
وحرية التفكير، حينئذ سيكون بإمكان الجامعة أن تضع البالد على طريق بناء مجتمع املعرفة، في ظل أوضاع 

عاملية ال بقاء فيها إال لألقوى فكرًيا وعلمًيا وتقنًيا.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

63

• د. يوسف بريك	

ختار عن طريق الجهات الحزبية املرتبطة 
ُ
باستثناء بعض الحاالت، غالًبا ما كانت الكوادر التدريسية ت

باألجهزة األمنية في الجامعات السورية.

األستاذ الجامعي املر�ضي عنه من هيئات الجامعية والسلطات املختصة هو ذاك الذي يدين بالوالء 
املطلق لألجهزة األمنية والحزبية من جهة، والقابل للفساد واإلفساد من جهة ثانية. أما األستاذ الجامعي غير 
املوالي للجهات املذكورة، فهو األكثر عرضة لالبتزاز بدًءا بالترغيب والترهيب، مروًرا بالحرمان من بعض املنح 

 إلى توقيفه عن عمله في بعض األحيان.
ً

واالمتيازات، وصوال

املناخ التعليمي في القاعة التدريسية، وفي الجامعة عموًما، مناخ قروسطي الطابع ال ُيسمح فيه بالخروج 
عما جاء في بطون الكتب الجامعية املوافق عليها من الهيئات الجامعية التي تقف وراءها التعليمات األمنية. 

تلعب هيئات حزب البعث ونقابة املعلمين واالتحاد الوطني لطلبة سورية دوَر األجهزة األمنية التي تحرص 
دائًما على كم األفواه في مراقبتها للعملية التدريسية.

غالًبا ما يستفيد من نظام االمتيازات واملنح أولئك املر�ضي عنهم من الجهات الجامعية املختصة.

ال يخفى على أحد ممن عمل في الجامعات السورية أثُر السياسات األمنية في املناهج وتأليف الكتب 
الجامعية، إذ ال يمكن املوافقة على نشر الكتاب الجامعي مهما كانت درجة تميزه العلمي من دون »مباركة« 

األجهزة الحزبية واألمنية.

إذا كان املقصود بالعالقات البينية في هذا السؤال تلك القائمة بين األساتذة بعضهم ببعض أو بينهم 
وبين الطلبة أو بين الطلبة أنفسهم، فهي عالقات تقوم على الحذر والخوف من أن يكون »للحيطان آذان«.

ال يختلف اثنان على التأثير الكارثي للسياسات التعليمية )األمنية بشكل غير مباشر( في مخرجات اإلنتاج 
العلمي واملعرفي، وال سيما في كليات اآلداب والحقوق وسواها من الكليات التي يصعب أن ترتقي مخرجاتها 

العلمية من دون مناخ الحرية املناسب.

السؤال امللح الذي أقترح إضافته: ما العمل؟

كي ال تتكرر الجريمة التي ارتكبت بحق الجامعات السورية على مدار خمسين سنة، تحتاج سورية 
مأسس في كيفية )إعادة إعمار( روح هذه الجامعات. 

ُ
املستقبل منا جميًعا إلى التنادي للتفكير الجدي وامل
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ملحق )2( شهادات طالب الجامعات السورية

حضرة السيد ............. املحترم

تحية طيبة وبعد

يعتزم مركز حرمون للدراسات املعاصرة إجراء دراسة عن السياسات األمنية في مجال التعليم العالي 
وآثارها، بهدف تسليط الضوء على آليات ممارسات األجهزة األمنية في مجال التعليم العالي.

 متمنين اإلدالء بشهادتكم حول محاور املوضوع من خالل خبرتكم الدراسية )مرحلة اإلجازة والدراسات 
العليا( في الجامعات السورية بكل امتنان واحترام.

السم كما ترغب ذكره في سياق الدراسة

املرحلة الجامعية في الجامعة )إجازة/ ماجستير/ 
دكتوراه( واملرحلة الزمنية التي درست فيها

الصفة العلمية واملهنية الحالية
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محاور الشهادة )األسئلة(

وهل  عايشتها؟  أو  واجهتك  التي  اإلدارية   -املشكالت 
االتحاد  البعث،  حزب  )مكاتب  املنظمات  بعض  تدخلت 
الوطني( في هذه املشكالت؟ وكيف كانت تعالج؟ )يمكن ذكر 

حادثة أو بعض الحوادث(

الناحية  من  الجامعيين  االساتذة  أداء  في  رأيك  ما   - 
املعرفية من جهة؟ ومواقفهم املناهضة أو املحابية للسلطة 

واألجهزة األمنية.

حزب  )مثل  األكاديمية  غير  الجهات  تدخالت  عن   - 
البعث، االتحاد الوطني للطلبة، املفارز األمنية ... الخ(. وهل 
تعرضت للتنمر أو التهديد بسبب مستواك العلمي أو رأيك 
في  اإلدارية  الجهات  أو  األساتذة  من  السيا�ضي،  أو  العلمي 

الجامعة )يمكن ذكر بعض املشاهدات العيانية(.

 - عن آليات االمتحانات والفساد في الجامعات السورية.

 - دور )حزب البعث واالتحاد الوطني( في العالقات بين 
الطلبة في الجامعات.

 - مضمون املناهج التعليمية ومخرجات اإلنتاج العلمي 
العلمية  املهارات  اكتسبت  )بمعنى هل  للجامعات  واملعرفي 

املفيدة في اختصاصك(.

 - أرجو إبداء رأيك في ما تجده مناسًبا للموضوع ولم 
يذكر في محاور الدراسة.

• باسل برو: ماجستير في جامعة دمشق 2010-2015 / باحث حالَيا.	

توجد مشكالت كثيرة، لكن أكثر مشكلة تأثرت بها هي مسألة القبول في الدراسات العليا/ ماجستير؛ 
حيث ملست أن هناك تالعًبا في مسألة القبول، فقد سمعت من طلبة السنوات السابقة أن بعض الطلبة 
كانوا يحصلون على مقعد في الدراسات العليا على حساب طالب آخرين مؤهلين علمًيا بشكل أفضل، وقد 
ملست شخصًيا مثل هذا األمر، فبعد أن راجعت شؤون الطلبة مرات عدة لالطالع على النتائج كانوا يعطونني 
مواعيد مختلفة لقبول نتائج االحتياط.. على الرغم من أنني من املتميزين في جامعة دمشق، لكن املفاضلة 
كانت عامة للجامعات السورية كافة، ومن املعروف أن في تلك الجامعات مثل تشرين في الالذقية يحصل 
الطالب على عالمات مرتفعة )بالشوالت( كما كنا نقول في جامعة دمشق؛ ومن ثم لم تكن لنا -طالب جامعة 
دمشق- حظوظ بقية الطلبة في الجامعات األخرى نفسها. املهم بعد مراجعتي مرات عدة، فقدت األمل 
في الحصول على مقعد في املاجستير، ولكن في مرة من املرات مصادفة ذهبت وسألت سؤال اليائس عن 
لت ملشكلة ما.. وستظهر الحًقا وبالفعل حصلت على مقعد في  ّجِ

ُ
املوضوع، فأخبرتني املوظفة أن النتائج أ

التعليم املوازي في املاجستير، ألمر ما قد حصل ال أعلم ما هو حتى اآلن.
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بالنسبة إلى األساتذة، سواء من الناحية املعرفية أم من ناحية مواقفهم، فهم في قسمين: منهم صاحب 
العلم واملعرفة، ومنهم َمن ال يستحق أن يكون محاضًرا في سوق الهال، ومنهم من كان نزيًها لديه مواقف 

مبدئية، ومنهم املحابي لبعض أجهزة األمن.

تعرضت للتنمر من بعض زمالء الدراسة، أما من املدرسين أو الكادر اإلداري فلم أتعرض ملوقف كهذا.

موضوع الغش في االمتحانات واملحسوبيات أمر منتشر بكثرة.. كان بعض األساتذة يطلبون من بعض 
الفتيات املجيء في أوقات معينة إلى الجامعة، ليحصلوا على أسئلة االمتحان.

وفي مرة من املرات، أخبرتنا إحدى صديقاتنا عن أسئلة االمتحان بالضبط قبل بدئه بنصف ساعة، وإلى 
اآلن أذكر أن املادة كانت عبارة عن ثالثة أسئلة اختر اثنين منها على كل سؤال 0  عالمة، كان ذلك في السنة 
ررت مثل هذه الحادثة مرات عدة، مرة في مادة اإلحصاء دخلت زميلتي 

ُ
الثانية من دراستي الجامعية... وقد ك

إلى االمتحان العملي، وكانت قد وضعت صورة كاظم الساهر على حلقة البحث وكانت جميلة نوًعا ما، وبدأ 
أستاذ املادة يسألها عن كاظم الساهر ويضحك معها؛ حصلت في حينها على عالمة    من 0 .

دخلت أنا بعدها مباشرة، فصار يسألني عن املسائل الرياضية، وأنا أقف ويريد مني الحل بسرعة وحصلت 
في حينها على عالمة 0  من 0 . إلى اآلن، ال أن�ضى طعم الظلم الذي تذوقته في ذلك اليوم، حتى إنني وأنا أكتب 

.
ً

هذه الكلمات تذكرت املشهد كامال

بعدها في االمتحان النظري، حصلت على أعلى درجة وهي    من 0 ، وكانت الحصيلة النهائية    من 
00  وهي أعلى عالمة في تلك السنة.. ومثل هذه الحوادث كثيرة، لكن هذا املوقف أثر في كثيًرا بسبب تفوقي 

في هذه املادة ومحبتي لها..

 متوسط املستوى كان معنا في السنة األولى من دراستنا الجامعية، لكنه 
ً

العالقات في الجامعة.. أذكر زميال
في السنة الثانية تميز وارتفعت درجاته بشكل كبير لُنفاجأ بعدها بأن له صديًقا في دائرة االمتحانات، كان 

قل صديقه.
ُ
يرفع له درجاته في بعض املواد... في السنة الثالثة والرابعة عاد مستواه إلى املتوسط بعد أن ن

حقيقة لم أستفد سوى القليل من الجامعة، فآلية عمل الجامعة كلها بحاجة إلى إعادة تقييم وتقويم.. 
واألمر ليس مقتصًرا فقط على املناهج ومحتواها، وقد استفدت أنا شخصًيا من خالل عملي في مجال 
األبحاث سنة واحدة بعد تخرجي من الجامعة، أكثر كثيًرا مما اكتسبته في الجامعة طوال أربع سنوات يضاف 

إليها سنة املواد في املاجستير.

• براء سبيناتي/ طالب ماجستير جامعة دمشق	

قبل الثورة السورية   0 ، كّنا طالًبا صامتين معتادين على سماع توجيهات املوظفين، ومعتادين على 
أن املوظف ال ُيمّس، ألن بإمكانه أن يؤذي أي طالب إذا أراد، وبعد الثورة، الحظنا زيادة كبيرة في أعداد 

املخابرات واملخبرين في الكلية والقاعات التعليمية. 

جزء كبير من األساتذة الجامعين كانوا ملقنين، ال يعنيهم أن يفهم الطالب. بعضهم يمتلك أسلوًبا شيًقا 
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وممتًعا، واألغلب منهم أسلوبه تلقيني. 

ا من البطش، فلم 
ً
لم أتعرض للتنمر، ألنني مثل كل طالب سوري ال أستطيع أن أذكر رأيي السيا�ضي خوف

يكن يعرف موقفي السيا�ضي إال عدد قليل من.. بالنسبة إلى الرأي العلمي، كنت جريًئا في الطرح، ولم أتعرض 
ألي تنّمر بهذا الخصوص.

سمعنا عن أساتذة يبيعون النجاح. وبالنسبة إلي حصل معي موقف في إحدى املواد، إذ خرجت من 
االمتحان وأنا متأكد من النجاح بعالمة عالية، ولم أنجح، بينما صديقة لي لم تدرس املادة ولم تجب جيًدا 

في االمتحان نجحت في املادة. ويقال إن بعض األساتذة يعطون أوراق االمتحان لطالب الدراسات العليا 
لتصحيحها، بسبب عدم وجود وقت لدى األساتذة.

بث قيم التشبيح واألفكار البعثية بين الطالب، حيث إن أعضاء االتحاد هم طلبة باألساس يندسون بين 
الطالب لكتابة التقارير األمنية عن زمالئهم. 

مناهج قديمة.. لوال رغبتي الحقيقة في االعتماد على ذاتي من خالل قراءة بعض املراجع، لكانت نتائجي 
ضعيفة جًدا... البحوث التطبيقية معدومة.. وإن وجدت فهي غير إبداعية روتينية غير متجددة، وال تواكب 

تطورات العصر واملشكالت االجتماعية املعاصرة.

• سماح الساملة: ماجستير – جامعة دمشق 2011-2014، تعمل في الدعم النف�سي الجتماعي	

مشكالت تتعلق بالتسجيل وسوء تواصل املوظفين مع الطالب، ولم يكن هناك دور إيجابي للمنظمات 
في التدخل في هذه املشكالت.

أغلب الكادر التدري�ضي في جامعة دمشق خالل دراستي في كلية اآلداب كان محابًيا للسلطة واألجهزة األمنية 
 خالل الثورة السورية، وهي املدة التي كنت فيها طالبة ماجستير، 

ً
وأصبح هذا األمر أكثر وضوًحا وعلنية

العطاء األكاديمي محدود ممنهج بخطة دراسية ال تسمح بفتح األفق العلمي للطالب وال بتعميق األثر الفكري 
للمعلومات، ندرة من األساتذة الجامعيين كان لهم الفضل في تقديم مفاتيح العلم لنا في اختصاصنا، ولكن 

كنت أرى أن دورهم محدود وكأن تهميشهم أمر مقصود )في رأيي الشخ�ضي(. 

تدخالت الجهات غير األكاديمية لم تكن ملصلحة الطالب، هي جهات منتفعة وأعين للمخابرات على 
الطالب.

سمعت أكثر من قصة فساد خالل تلك املرحلة تتعلق بقبض الرشوة من الطالب مقابل النجاح في املادة، 
أيًضا مررت بتجربة شخصية أنا وعدد من الزمالء مع دكتور في القسم كان يعطي عالمة متدنية مهما كانت 
 يمكن للطالب أن يتنبأ بنتيجته 

ً
اإلجابات صحيحة، درجة شعورك أنه ال يصحح الورقة االمتحانية فمثال

االمتحانية فق ألن هذه املادة لهذا الدكتور.

شخصًيا لم يكن لي أي عالقة معهم ولم أكن أعلم ما دورهم في هذه املؤسسة التعليمية.

اكتسبت مفاتيح العلم في اختصا�ضي من خالل الدراسة الجامعية، ولكن املهارات العلمية ُصِقلت بعد 
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املرحلة الجامعية من خالل الخبرات املهنية والفرص التدريبية.

عند باب الدخول إلى الجامعة يوجد عناصر أمن يتحققون أحياًنا من هوية الطالب الجامعي وفي كثير 
من األحيان سالحهم مرئي للجميع، فلكم أن تتخيلوا ما ستقدمه هذه الجامعة التي تستقبل طالبها والسالح 

على أبوابها.

 صفوان قسام: ماجستير، جامعة دمشق، باحث.

الهيئات الطالبية »املنتخبة بطريقة طائفية/  كثيرة هي املشكالت اإلدارية التي عايشتها، منها تدخل 
مناطقية معيبة« في نشاط الطالب الثقافي وتوجهاتهم وآرائهم، وحالة الفساد املالي، واستغالل العالقات 
الشخصية في سبيل املنفعة غير املشروعة. وعلى صعيد اإلدارات العليا: مكاتب إدارية - مكتب تنفيذي. 
التحكم في النشاط السيا�ضي بشكل مجحف وبيروقراطي واملماطلة في ذلك. التدخل في االنتخابات الطالبية 

تكريس الحالة الطائفية واملناطقية بين الطالب.

أنهم ال  كان واضح  منهم  قلة  الجامعيين متمكنون ومميزون جًدا معرفًيا وسلوكًيا،  أغلب األساتذة 
يستحقون مقاعدهم التدريسية وأنهم ُعينوا بوساطات ومحسوبيات معينة لها عالقة بالسلطة القائمة 
وباألمن والبعث، بعضهم كان يسلم الطالب املعارضين أو يكتب التقارير عن باقي الكوادر التدريسية املعارضة؛ 
 ُيسيس العلم. عندما غادر مشرفي العلمي منصبه التعليمي والوزاري 

ّ
وهو عمل يتنافى مع قيم العلم. يجب أال

والسيا�ضي، استدعيت من قبل رئيسة القسم للمثول إلى تحقيق أمني حول عالقتي به.

ل تمريره وتسجيله  ِ
ّ
يمكن ذكر بعض املشاهدات العيانية: تدخل البعث في موضوع أطروحتي األول وُعط

طوال 9 أشهر تقريًبا، وكان عنونه: »الفساد اإلداري واالقتصادي في سورية: نتاج بيروقراطي أم مكون 
ير املشرف العلمي واملوضوع كلًيا.

ُ
ثقافي؟« حتى غ

منذ السنة األولى واظبت على كتابة عالمات موادي العلمية النهائية، عندما حصلت على كشف العالمات 
وقت التخرج، كان معدلي الجامعي أدنى بمحو  .  درجة وعندما قارنت النتائج بين ما سجلته وكشف 

 من العالمات االمتحانية.
ً

ا كبيًرا في العالمات وتقليال
ً
العالمات الصادر عن قسم االمتحانات وجدت خلط

كرس اتحاد الطلبة املناطقية والطائفية وعطل الحياة السياسية في الجامعة ونّصب نفسه في اإلدارة 
والتحكم حتى يبقى هو املسيطر، كان توزيع املناصب في املكاتب اإلدارية واملكتب التنفيذي مقسًما بطريقة 
واضحة، بحسب املناطق والطوائف ويأتي التمثيل السيا�ضي ثانوًيا، كأن يوضع »طالب« مسيحي دمشقي 
في منصب معين إرضاء للمسيحيين والدمشقيين وفي الوقت نفسه قد يكون من حزب معين فيكون إرضاء 
لذلك الحزب.. هذه القاعدة تطبق في مؤسسات القطر كلها. والالفت أن هذا انعكس على عالقات الطالب 

بين بعضهم وأدى إلى تكريس الفرز الطائفي بين الطالب.

عموًما، قدمت الجامعة األساسيات لكن الخبرة التي تحصلت عليها من الحياة العملية ال يمكن مقارنتها 
بما كان في املناهج التعليمية إنها أفضل بمستويات.
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• عمار القلموني: إجازة في هندسة الطاقة الكهربائية، بين عامي 2008 و2011. حالًيا محاسب	

وجود خدمة العلم كان عائًقا كبيًرا أمام توظيفي في أي شركة قبل التخرج، ما دفعني إلى االلتحاق 
بالجيش قبل إنهاء السنة األخيرة من جامعتي التي تبعها قيام الثورة السورية، ما اضطرني إلى االنشقاق 
وااللتحاق بالثورة الشعبية، واضطررت في إثرها إلى النزوح خارج البلد، ما أعاق متابعتي التعليم، وقد 

حاولت محاوالت عدة للحصول على أوراقي من الجامعة لكنها فشلت.

كان هناك قلة قليلة يهتمون فقط باألمور التعليمية وغير محابين لنظام الحكم، لكنهم كانوا دائًما 
مهمشين، وقليلة فرصهم، وفي املقابل كان هناك بعض املحسوبيات لبعض الدكاترة املقربين من الحزب 

وكان بعضهم يتقا�ضى رشاوي أو هدايا لترفيع املواد للطالب.

لم أكن أبوح بما لدّي لذلك لم أتعّرض لهذه املواقف في أثناء تعليمي.

كانت تسرَّب أسئلة بعض املواد لطلبة معروفين مقابل مال أو منفعة سياسية.

كان هناك وعي عند أغلب طالب الجامعات تجاه ممارسات الحزب الحاكم ورفض داخلي ملموس لكن 
لم يكن يصرح بذلك إال للمقربين من األصدقاء.

مع األسف، كان همي في الجامعة كباقي الطالب هو الحصول على الشهادة فقط من دون االكتراث 
للمعلومات ألنها كانت نظرية فقط وال تتناسب مع الواقع العملي وكان الطالب الخريجون يضطرون إلى 

العمل سنوات لكسب الخبرة املطلوبة لدخول سوق العمل.

كنت أتمنى أن يتم السؤال عن االختصاص الذي كنت تحب أن تدرسه، وهل دخلت االختصاص الذي 
أريده أم أجبرتني املعدالت الفلكية على دخول الفرع الذي تتيحه لي املفاضلة.

• فراس حاج يحيى: إجازة في الحقوق جامعة دمشق 2009 / حالًيا طالب ماجستير في فرنسا	

يمكنني ذكر حادثتين: األولى عن دور اتحاد الطلبة في الحياة الجامعية، مع دخولي عامي الدرا�ضي األول في 
كلية الحقوق بجامعة دمشق وقبيل ما يسمى انتخابات اتحاد الطلب، بدأ أعضاء ما يسمى »الهيئة اإلدارية« 
بالتواصل مع الطالب الجدد من املنتسبين إلى حزب البعث، وكنت أحدهم، وقد كان التواصل من خالل 
أحد أبناء مدينتي )معضمية الشام( الذي حاول إقناعي بالترشح لهذه الهيئة، ذاكًرا لي فوائدها من عالقة 
مميزة مع أساتذة الجامعة وسلطة في الجامعة تبدأ بعدم حضور املحاضرات وتمتد إلى ضمان النجاح في 
املواد واالمتحانات، بغض النظر عّما نكتبه في االمتحانات، وذلك لتكليفنا بمهمات حزبية وطالبية ونشاط 
ضمن اتحاد الطلبة، وبعد حديث طويل ذكر لي هذا الشخص أن من مهماتنا متابعة نشاط الطالب ومراقبة 
بعضهم، وأن هذه املعلومات -على حد زعمه- هي في خدمة الوطن واستقراره وأن هذه املعلومات تنقل إلى 
األمن، وهنا اعتذرت منه عن الترشح، وتذرعت بأن ال وقت لدي بسبب انشغالي بعمل يومي إلى جانب دراستي 

وال أملك أي وقت للعمل في اتحاد الطلبة.

الحادثة الثانية أيًضا في السنة األولى: كان لدينا زميل قادم للدراسة من الجوالن املحتل، وقد تعرفت 
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إليه في األيام األولى وبدأت عالقتنا تتوطد حيث كنا ندرس مًعا في مكتبة الجامعة ونخرج مًعا في بعض 
صص له سكن خارج 

ُ
األحيان، وبعد نحو شهرين دعانا هذا الزميل إلى العشاء في منزله حيث كان قد خ

السكن لجامعي في منطقة املزة وبالفعل قبلنا دعوته، في اليوم ذاته جاء أحد أعضاء الهيئة اإلدارية في اتحاد 
الطلبة ممن تجمعني به معرفة وسألني عن سبب تلبيتي دعوته إلى العشاء، فأجبته إنه زميلنا، ما املشكلة 
في ذلك، ليجيبني أنه يخ�ضى علي على حد زعمه من أتضرر بسبب صداقتي بهذا الشخص ألنه من سوريي 
الجوالن ويحمل الجنسية اإلسرائيلية، إضافة إلى السورية ومن ثم هو شخص غير موثوق فيه ومراقب من 
األمن، وفي حال بقيت صداقتي معه قد أتضرر منها، وختم بنصيحتي أال ألبي الدعوة وأن أبتعد عنه، بالفعل 
اعتذرت عن الذهاب والحًقا علمت أن باقي زمالئي اعتذروا أيًضا، هذا الزميل القادم من الجوالن املحتل 
بعد أن أتم سنته األولى في الجامعة ذهب إلى زيارة أهله ولم يعد لتكملة دراسته معنا في باقي السنوات حيث 
أم�ضى سنته األولى وحيًدا لم يجرؤ أحد على مصادقته بسبب تخويف أعضاء اتحاد الطلبة باقي الطالب منه 

وتحذريهم من عواقب صداقته.

• نبال العلو: ماجستير / جامعة دمشق 2011	

السؤال األول: من املشكالت الرئيسية بالنسبة إلي كانت التسجيل أو االنتساب إلى الحزب، إذ لم أنتسب 
إليه في املرحلة الثانوية، وكنت أماطل في املوضوع وأتحايل عليه. كذلك األمر حين أعطوني األوراق في أثناء 
استكمال أوراق تسجيلي في الجامعة أوراق انتساب إلى الحزب وكان يجب أن أمأل الطلب مباشرة. لكني 
أخبرتهم أنني قد انتسبت في مدينتي والحًقا سوف أنقل انتسابي إلى دمشق لحضور االجتماعات الحزبية 
واملتابعة. وانتهى األمر هنا. قد تبدو مشكلة صغيرة لكنتي عشت فترات طويلة تحت ضغط االنتساب إلى حزب 

البعث والسؤال ملاذا لم تنتسبي؟ 

نتابع املشكالت التي يلعب الحزب واتحاد الطلبة دوًرا كبيًرا فيها؛ وهي مشكلة السكن الجامعي واألولوية 
كرر مع بداية كل سنة دراسية ملدة شهر حتى تتخذ الوساطة 

ُ
للمعارف أصحاب الوزن. مثل هذه املشكلة ت

سبلها. وبالنسبة لي مشاكل تتسبب بالضغط والشعور بالتهديد الدائم.

السؤال الثاني: من الناحية املعرفية كانت هناك مجموعة من األساتذة أضافوا الكثير معرفًيا إلى الطالب، 
على الجهة األخرى كانت مجموعة الحزب واألب القائد )كما كان يطلق الطالب عليهم( من األساتذة، إذ كان 
الطالب مضطرين إلى حضور محاضراتهم من أجل النجاح، ولم يخيبوا التوقعات بمواقفهم من الثورة 

السورية حيث ارتفعت وتيرة األصوات بالتشبيح، مع األسف.

في أثناء دراستي املاجستير كانت إحدى األساتذة دائًما تفتح املحاضرات بمواقف سورية وتتغنى باملمانعة 
ومساعدة سورية للشعب الفلسطيني وأن موقف الشباب الفلسطيني يجب أن يكون ضد الثورة وأال يعضوا 

اليد التي قدمت املساعدة لهم.

السؤال الثالث: التعرض لإلهانة وليس تنمًرا في سنة الدبلوم بينما كنت أناقش حلقة البحث من وجهة 
نظري، استوقفني األستاذ وسألني: من أنت حتى يكون لك وجهة نظر في املوضوع؟ بطريقة السخرية والتهكم 

أيًضا.
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السؤال الرابع: في السنة األولى من دراستي الجامعية التقيت بأحد الطلبة العرب وكان يتحدث عن تأخير 
تخرجه بسبب مادة طلب أستاذها تسديد فواتيره الكهرباء. حقيقة كان األمر صادًما ولم أستطع نفي ذلك أو 
ررت حوادث مشابهة عن أساتذة يوقفون تخرج طالبات مقابل إقامة عالقة جنسية. أو وضع سعر 

ُ
تأكيده. ك

محدد للمادة. مقابل النجاح. مثل هذه الحوادث كانت حديث الطالب بشكل متكرر خصوًصا عند االقتراب 
من التخرج.

من املواقف السيئة التي حصلت معي في أثناء تحضير بحث رسالة التخرج من املاجستير صودف وجود 
زميلة تعمل على املوضوع نفسه الذي كنت قد اخترته لكنها تحضر للدكتوراه لدى أحد األساتذة. طبًعا لم 

ا علي لحسن الحظ.
ً
يكن هذا األستاذ مشرف

طلبت من األستاذ املشرف على تلك الطالبة أن يجمعني بها من أجل املراجع، وطلبت منه أن يرشدني إلى 
مراجع تساعدني في البحث. البداية في مكتبه بدأ الجواب عن سؤال بعبارات الغزل. وطلب رقم هاتفي من 
أجل تنسيق موعد في مكتبه يجمعني مع الطالبة ومراجعها. لكن لم يمض يومان قبل أن يتصل بي ويطلب 
مني الحضور إلى منزله لالطالع على مكتبته الخاصة. املثير للسخرية في هذه القصة أنه لم يذكر يوما في 

محاضراته عن مكتبته شيًئا أمام الطالب إذا افترضنا حسن النيات.

ا لتدخل هيئة الطلبة التي غالًبا تمثل حزب البعث 
ً
السؤال الخامس: لعل الدور األبرز الذي كان معروف

هو املساعدة في حل مشكالت الطالب في أثناء االمتحانات وأراه دًوار إيجابًيا جًدا.

بالنسبة إلى الناحية السلبية هو ما كان يحدث ويبارك في الظل أو ما يسمى معرفة مفاتيح دكاترة املواد 
لبيعها والنجاح فيها خصوًصا للطالب في سنوات التخرج.

السؤال السادس: بالنسبة إلى مضمون املناهج لعل السمة األبرز واألسوأ كانت قدم املحتوى مقارنة 
بالجامعات التي تدرس الفرع نفسه )علم االجتماع(، خصوًصا لحساسيته ووجوب قربه من املجتمعات 
وماجري فيها. إضافة إلى عدم قدرة الخريجين على استقراء الواقع وذلك بسبب االفتقار إلى التدريب املنهي 
املتعلق بالدراسات اإلحصائية ألي ظاهرة تحدث في مجتمعنا، وأعتقد أن هذا مبرر في السياق السوري 
والحالة األمنية التي تسيطر على املؤسسات كلها؛ بما فيها الجامعات. ومن ثم في ظل هذه الظروف يصبح من 
الصعب الوصول إلى نتائج حقيقية وأرقام صحيحة. األمر الذي ينعكس على الطالب أنفسهم باالستخفاف 

بالفرع وأهميته. 

أذكر أحد األساتذة الذي كان يكرر اكتبوا حلقات بحث بعيًدا من السياسة ال توجعوا رأ�ضي.

• هدى أبو نبوت: إجازة في العالم، جامعة دمشق / 2011	

أغلب املشكالت اإلدارية كانت تتعلق بتعامل املوظفين مع طالب التعليم املفتوح؛ إذ هو قسم جديد لم 
ا به في البداية من وزارة التعليم العالي )قبل أن أدرس فيه(، وكان تعامل املوظفين مع الطالب 

ً
يكن معترف

كتعامل موظفي الجباية مع مستثمرين يدفعون املال لشراء املادة الدراسية، وليس لقاء حصولهم على 
خدمة التعليم والفائدة املرجوة منها.
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كان تدخل الهياكل التابعة ملكاتب الحزب واالتحاد الوطني لطلبة سورية في أيام التعليم املفتوح )يومي 
الجمعة والسبت( أقل مما هو في أيام الدوام الرسمية، فممثلو هذه الجهات غير موجودين، وهو أحد أسباب 
الراحة النفسية لطالب التعليم املفتوح، لعدم االحتكاك بهم أو االضطرار إلى التعامل معهم، فلم يكونوا 
يتمتعون بسمعة جيدة، ومعروف عنهم االستقواء على زمالئهم الطالب أكثر من مساعدتهم في مشكالتهم 

الطالبية، وبعضهم كان يستخدم سلطته أداة قمع وإرهاب.

كانت املناهج التعليمية في قسم اإلعالم بقسم التعليم املفتوح مكثفة وطويلة ومعقدة في الكتابة والسرد، 
وخشبية في الطرح وصعبة على الفهم، ما اضطرني إلى تلخيص الكتاب كله والدراسة قبل االمتحان من 

امللخص الذي أعددته بنف�ضي.

موقف أغلب الكادر التدري�ضي محاٍب للسلطة، وكان ذلك يظهر من خالل الطريقة التي يشرحون بها 
املادة. وفي ما يخص اإلعالم الذي يعتمد على حرية الكلمة والرأي، كان املدرسون الجامعيون يتجنبون بشكل 
ا من نتائج الخوض في 

ً
كامل التحدث عن وضع الصحافة في سورية أو أي تلميح ضد السلطة األمنية، خوف

حديث ممنوع التطرق إليه، أو الدفاع عن سياسة النظام القمعية لحرية الكلمة.

كانت أكبر مشكلة مع األساتذة الجامعيين هي الخوض في نقاش يظهر قمع النظام األمني للحريات العامة، 
وخصوًصا حرية الكلمة والرأي، وهو ما كان يصّب في أساس دراستنا في قسم اإلعالم... أذكر مرة أننا كنا 
نتحدث عن القواعد األساسية للخبر الصحافي، ومن أهمها الصدقية واملوضوعية في نقل الخبر؛ سألت 
طبع 

ُ
األستاذ الجامعي كيف يمكن أن نتمتع نحن الصحافيين بهذه القدرة على صياغة األخبار في دولٍة ال ت

كلمة في صحفها إال بعد تدقيق أمني؟ ولم يجبني األستاذ عن السؤال، بل حاول االلتفاف عليه بتميعه، يبدو 
أنه كان خائًفا، وكان الفًتا أن كثيًرا من الطالب املوجودين دافعوا بشدة عن النظام الحاكم والسلطة األمنية 
في مراقبتها األمنية لإلعالم الرسمي، عرفت في ما بعد أن هؤالء الطالب مرتبطون باالتحاد الوطني للطلبة، 

ا مثيًرا للجدل مرة أخرى.
ً

وشعرت أنني يجب أن أكتفي بهذا القدر ألنهم سيشكلون خطًرا، ولم أفتح نقاش

لم تكن هناك مظاهر كثيرة للفساد في وقت االمتحانات أكثر من السماح بدخول بعض الطالب املتأخرين 
، ومنع آخرين، فنعرف أن من دخلوا لهم »وساطة أمنية«، أو يحاول األستاذ الجامعي مساعدة 

ً
دقائق مثال

بعض الطالب بالوقوف إلى جانب املقعد دقائق في محاولة ملساعدتهم في حل األسئلة.

لم أكن مهتمة بكل ما يقوم به حزب البعث، ألنني لم أكن منتمية إليه بإرادتي، إذ اضطررت إلى إضافة 
اسمي في البكالوريا اللتحق بدورة الصاعقة في الصيف... ولم يكن لي أي نشاط يتعلق بحزب البعث، ولم 
أكن أتابع أو أحضر أو أوجد في أي مكان له ارتباط بحزب البعث، ولكن كنت أراقب العالقات واللقاءات 

املستمرة للطالب املنتسبين إلى اتحاد الطلبة، حتى إن هناك من أصبح منهم برتبة )واٍش(.

املشكلة في املناهج التعليمية في الجامعات السورية حتى إن كان املحتوى املعرفي جيًدا فهو قديم، ال 
 بعد التخرج لترميم ما 

ً
يجدد، وال يتغير أسلوب الكتابة ونقل املعرفة، لذلك يبذل الطالب السوري وقًتا طويال

لم يحصل عليه في الجامعة، ال يمكننا أن نقول إننا لم نستفد من تعليمنا الجامعي في جامعة دمشق، ولكن 
صبر الطالب وجهدهم الشخ�ضي ومتابعتهم لرفع مستواهم التعليمي واالجتماعي هو أحد األسباب الرئيسية 

لنجاحهم أكثر من جودة املناهج التعليمية.



ُ ّ

ً
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ً

ّ


	_Hlk93080451
	_Hlk93086343
	_Hlk88991592
	_Hlk88994613
	_Hlk88994719
	_Hlk88994896
	_Hlk88995083
	_Hlk88995127
	_Hlk90105584
	_Hlk88994955
	_Hlk88995025
	_Hlk90108765
	_Hlk88995185
	_Hlk88995225
	_Hlk90105615
	_Hlk88995270
	_Hlk90105645
	_Hlk88995303
	_Hlk88995336
	_Hlk90105682
	_Hlk88995412
	_Hlk88995439
	_Hlk90105953
	_Hlk88995528
	_Hlk88995554
	_Hlk90106127
	_Hlk88995606
	_Hlk88995646
	_Hlk47966367
	_Hlk47966295
	_Hlk86990184
	_Hlk89456548
	_Hlk89510248
	_Hlk89508643
	_Hlk94270135
	ملخص الدراسة:
	مقدمة منهجية:
	أولًا: كيفية تحكّم الدولة الأمنية في قطاع التعليم العالي
	طريقة اختيار الكوادر التدريسية ونتائجها
	المناخ «الأمني» السائد في الجامعة والقاعات التدريسية
	دور هيئات حزب البعث ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية
	نظام الامتيازات والمنح
	تكامل وسائل الهيمنة وتشابكها
	علاقات أكاديمية مشوهة برعاية الدولة الأمنية

	ثانيًا: تأثير السياسات الأمنية في مخرجات الإنتاج العلمي والمعرفي
	أثر السياسات الأمنية في المناهج الجامعية
	افتقار الجامعات السورية إلى التجهيزات المادية والتقنية اللازمة للتعليم
	افتقار أعضاء الهيئة التدريسية إلى المهارات التقنية في التدريس
	محدودية الأبحاث العلمية والكتب الجامعية
	غياب الرؤية النقدية في العملية التعليمية
	غياب المخرجات العلمية والمعرفية

	ثالثًا انعكاسات السياسات الأمنية على المخرجات الاجتماعية للعملية التعليمية
	اغتراب الطالب الجامعي عن ذاته ومجتمعه
	اختطاف الحرية الأكاديمية في الجامعات السورية
	رأس مال العلاقات الأمنية بديلًا من رأس المال المعرفي في المنزلة الجامعية
	غياب قيم المواطنة من مخرجات الجامعات السورية
	إسقاط البعد التنموي للجامعات السورية

	رابعًا استنتاجات
	خامسًا: مقترحات
	مصادر ومراجع الدراسة:

	سادسًا: ملاحق الدراسة
	تعريف
	_Hlk66896306
	_Hlk69246312
	مقدمة:
	مشروع                                                                                                                  وثيقة مبادئ فوق دستورية لسورية الجديدة 
	أولًا: مبادئ عامة
	ثانيًا: الحقوق والحريات 
	ثالثًا: المواطنة والتنوع 
	رابعًا: تحصين النظام السياسي ضد عودة الاستبداد 
	خامسًا: القضاء 
	سادسًا: المحكمة الدستورية العليا 




